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التعريف:
مجلة علمية فصلية محكمة متخصصة ،تصدر عن جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ،وتعنى بنشر الدراسات والبحوث األصيلة التي تتوافر فيها مقومات البحث
العلمي من حيث أصالة الفكرة ،ووضوح المنهجية ،ودقةة التويية  ،فةي مجةاصت أصةو
التربية ةةة ،واإلدارة التربووة ةةة ،وال منة ةةاطر واة ةةرس التة ةةدروا ،والتربية ةةة الخاصةةةةة ،والةةةةتعل
اإللكترون ةةي ،وهيرط ةةا م ةةن التخصص ةةات التربوو ةةة األب ةةر  ،والمكتوب ةةة ب حةةةد الل تةةةين
العربية أو اإلنجليزوة.
الرؤية:
مجلة تربووة تسعى نحو إنتاج المعرفة ونشرطا وتطبيقها.
الرسالة:
تسعى المجلة لتصبح مرجعاً علمياً للباحثين التر بووين ،عبر نشر البحوث التربووة
المحكمة ذات األصالة والتميز وف معةاوير مهنيةة عالميةة متميةزة ،وتحقية التواصة
العلمي ألعضاء طيئة التدروا والباحثين في العلوم التربووة.
األهداف:
تتبنةةى مجلةةة العلةةوم التربووةةة طةةدفا عامةةا طةةوا نشةةر المعرفةةة التربووةةة وإيرا طةةا بمةةا
وسه في تطوور العم التربوي ،وتحدودا ف ن المجلة تهدف إلى تحقي ما وليا
 .1المساطمة في تنمية العلوم التربووة وتطبيقاتها ،وإيراء المكتبة التربووةة العربيةة
من بال نشر البحوث النظروة والتطبيقية في المجاصت التربووة المختلفة.
 .2إتاحةةة الفرصةةة للمفكةةرون وللبةةاحثين فةةي العلةةوم الت ربووةةة لنشةةر نتةةاجه العلمةةي
والبحثي.
 .3المسةةاطمة فةةي تطةةوور التخصصةةات التربووةةة مةةن بةةال نشةةر األبحةةاث ذات الجةةودة
العالية التي تتس بمعالجة الواقع المحلي والعربي.
 .4تعزوز اصتجاطات البحثية الجدودة في المجاصت التربووة.
 .5تباد اإلنتاج العلمي والمعرفي على المستو اإلقليمي والعالمي.
* * *
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قواعد النشر
تنشةةر المجلةةة البحةةوث والدراسةةات العلميةةة فةةي المجةةاصت التربووةةة وف ة قواعةةد
النشر التاليةا
أوالً  :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة:
 .1أن وتس باألصالة واصبتكار ،والجدة العلمية والسالمة المنهجية.
 .2أن ولتزم بالمناطر واألدوات والوسائ العلمية المعتبرة في مجاله.
 .3أن وكون البحث دقيقاً في التويي .
 .4أن وتس بالسالمة الل ووة.
 .5أص وكون قد سب نشره.
 .6أص وكون مستالً من بحث أو رسالة أو كتاب ،سواء أكان ذلك للباحةث نفسةه ،أم
ل يره.
ثانياً  :يشترط عند تقديم البحث:
 .1أن وقدم الباحث الباً بنشره ,مشفوعاً بسيرته الذاتية (مختصرة) وإقراراً وتضمن
امتالك الباحث لحقوس الملكية الفكروة للبحث كامالً ،والتزاماً بعدم نشر البحث
إص بعد موافقة بطية من طيئة التحرور.
 .2أن وكون البحث في حدود ( ) 35صفحة مقاس (.)A 4
 .3أن وكون حج المتن ( ، Traditional Arabic )16والل ة اإلنجليزوةة (Times )12
 ، New Romanوأن وكون تباعد المسافات بين األسطر (مفرد) .
 .4أص وكون البحث منشوراً أو مقبوصً للنشر في وعاء نشر آبر .
 .5وقدم الباحث نسخة مطبوعة من البحث ،ونسخة حاسوبية مع ملخة بةالل تين
العربية واإلنجليزوة ،ص تزود كلماته عن مائتي كل مة أو صفحة واحدة.
 .6أن ورف بالبحث الكلمات المفتاحية (  ) Key Wordsتوضع أسف الملخ .
ثالثاً :التوثيق:
 .1وت التويي واصقتباس من بال جمعية عل النفا األمروكية (.)APA
 .2تثبت المصادر والمراجع في فهرس ولح بآبر البحث.
 .3ترف جميع الجداو والصور والرسومات المتعلقة ب البحث ،على أن تكةون مرتبةة
وواضحة جلية.
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 .4وشار إلى المراجع في المتن بذكر اس المؤلف األبيةر ،ية سةنة النشةر ،ية رقة
الصفحة بين قوسين ،وترتب المراجع في نهاوة البحث ترتيباً طجائياً حسب اس
العائلة ،ي اصس األو للمؤلف ،ي سنة النشر ،ي العنوان ،ي مكان النشر ،ي
دار النشر.
رابعااً :عنةةد ورود األعةةالم األجنبيةةة فةةي مةةتن البحةةث أو الدراسةةة ف نهةةا تكتةةب بحةةروف
عربية وتوضع بين قوسين بحروف صتينية ،مع اصكتفاء بذكر اصس كامالً
عند وروده ألو مرة.
خامساً :تُحكَّ البحوث المقدمة للنشةر فةي المجلةة مةن قبة اينةين مةن المحكمةين
على األق .
سادساااً :تُع ةةاد البحةةوث معدل ةةة ,عل ةةى أس ةةطوانة مدمجةةة  CDأو ترسةة علةةةى البروةةةد
اإللكتروني للمجلة.
سابعا ً :ص تعاد البحوث إلى أصحابها ،عند عدم قبولها للنشر.
ثامناااً :البح ةةوث المنش ةةورة ص تمثةة رأي الجامع ةةة بةة تمثةة رأي الباحةةةث وص تتحمةة
الجامعة أي مسؤولية معنووة أو قانونية ترد في طذه البحوث.
تاسعاً :وُعطى الباحث بما نسخ من المجلة ،وعشرة مستالت من بحثه.
التواصل مع المجلة
جميع المراسالت باس
رئيا تحرور مجلة العلوم التربووة
عمادة البحث لعلمي
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
الرواض  11432ص ب 5701
طاتف  2587203 / 2582051ناسوخ(فاكا) 2590261
http://imamudsr.com/
E.mail: edu _ journal@imamu.edu.sa
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تقويم برامج الدكتوراه يف األقسام الرتبوية
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

د .خالد بن عواض بن عبداهلل الثبييت
قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي  -كلية الرتبية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

تقويم برامج الدكتوراه يف األقسام الرتبوية
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
د .خالد بن عواض بن عبداهلل الثبييت
قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي  -كلية الرتبية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث1437 /1 /30 :هـ

ملخص الدراسة:

تاريخ قبول البحث1437 /5 /20:هـ

هدف البحث إىل تقويم برامج الدكتوراه يف األقسام الرتبوية جبامعة اإلماام مداد با
سااعوا اإلساا،ممة م ا واا،ا تقااويم األهااداف  ،اارة التاادري ،و ااة ال ااامج
،أسالمب  ،رة التقويم ،اإلشراف العلدي ،اخلدمات البحثمة.
،استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ،مت تصدمم مقماا كااااحب اث لتقاويم
برامج الدكتوراه مت ت بمقا للاجم متدال الدراساة املماو( ما  )143الاب اكتاوراه ،
 )136لضو همئة تدري ،توصل البحث إىل أ( تقويم برامج الادكتوراه اااب بدرااة
متوس ة) ،اابت األهداف يف املرتبة األ،ىل بدراة متوس ة) بمندا ااابت أساالمب
 ،رة التقويم يف املرتبة السااسة ،األوريحب بدراة متوس ة).
،أ،صجم الباحث بت وير برامج الدكتوراه يف األقسام الرتبوية جبامعة اإلمام؛ لتتوافا
مل االحتمااات احلالمة ،املستقبلمة ،مت لبات العصر احلديث.
الملدات املفتاحمة :برامج الادكتوراحب  -األقساام الرتبوياة  -اامعاة اإلماام مداد با
سعوا اإلس،ممة.

املقدمة:

يواجـ الععلـ ا العـالا باكةلعـة عــدت مشـدياع ملـو معهـا جوا ـ الـ
تعةثل يف زيادت الطلب عل ـ ممتـعوت تواه ـ مـن الاةـو التـعا ا ما عشـار
اجلغرايف للتعان مشراكة مؤستات من مؤستاع مماشآع ال طاع اإل عـاجا
ممواك عـ ـ للعطـــوراع الع ا ـــة
يف جمـــالا ال اـــم العلةـــا مالعطـــوير الـــع
الععل ة ة احلديثة ماكعاصرت ال هرضـعاا معطل ـاع العوكـة ا اعيـادية مهـا
مشــدياع نعــن رأيــة اس ـ اباا يف عــدت امــور مــن اهةاــا ســرعة الــعغ اع
الدنوغراه ــة مالــعغ اع العاك ــة يف جمــال العسه ــل مركتــاس اكاــارت باكتــعوت
األمثـــل للعةـــاات الداؤل ـــة كؤستـــاع الععلــ ا العـــالا ممواامـــة رجاتاـــا
اخلارج ة كعطل اع عةل ة العاة ة ماحع اج سوق العةل.
متعد الدراساع العل ا من اها اكعو اع األساس ة ألي جامعة مياهر رل اـا
دائةا كادف اسـرتات يا مكخ ـار بـد ماـ لعا ـ اهـداف اجلامعـة الرئ تـ ة
ماخلاصـــة بال اـــم مالعاـــوير مرجـــراا الدراســـاع ماألحبـــاا اع الع اـــة
بال طاعاع اإل عاج ة ح م ان رسالة الدراساع العل ا تعةن يف اربن مظائف
رئ ت ة
األمىل اكشــاركة يف ت ــديا اكعرهــة م شــرها م لــع عــن ريــل الععل ـ ا
مالعدريس متزميد الط س مبخعلف العلوم ماكعرف العامة.
الثا ـة ال ــام بــدمر اساســا يف ال اــم العلةــا مبخعلــف جمــا ع اكعرهــة
اإل تا ة متط اتاا العلة ة مالع ا ة مالعةل على تطويرها.
الثالثة ؤدمة اجملعةن عن ريل دمرها العات ا ماإلرشادي ماكشـاركة يف
ت ديا اخلدماع ا جعةاع ة مالاوع ة العامة متـدع ا ا ااهـاع ا جعةاع ـة
مال ا اإل تا ة اكرغوبة.
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الرابعة رعداد ال وت ال شرية اع اكااراع الةا ـة ماإلداريـة مـن اكتـعوت
العالا يف علف العخيياع ال حيعاج رل اا اجملعةن يف ضوا معطل اع سـوق
العةل مؤطط العاة ة( .آل الش خ 1431هـ).
رن ت ويا الربامج الرتبوية ضرمري للواوف علـى مـدت هاعل عاـا ممـدت
مش اــا للعااصــر الرئ تـة للــربامج ر نثــل الع ــويا جا ـام ماةـام مــن جوا ــب
العةل ة الععل ة ة؛ أل ـ يتـاعد يف الواـوف علـى ـاو ال ـوت م ـاو ال ـعف
للــربامج ممشديــد متــاراع العطــوير مالعاتــا ممعرهــة الــاها الععل ة ــة رىل
العــدريب مالعطــوير للوصــول رىل ال ــرار اليــائب يف اداا الــربامج مر اب اتاــا
مسل اتاا.
مل ـــد اجريـــو العديـــد مـــن الدراســـاع الـ ـ اســـعادهو ت ـــويا بـــرامج
الدراساع العل ا يف اجلامعاع التعودية ممدت تل عاا ل حع اجاع العاةويـة يف
اكةلعة العرب ة التعودية كدراسـة (ال ر ـا 1422هــ) (صـائ 2004م)
(ال اطـا ا 1427هــ) معلـى الـرغا مــن اؤـع ف جمـا ع تلـع الدراســاع
مجوا اا العط ة ر ا اا اد توصـلو رىل عـائج معشـاباة مـن ح ـم ا ةـاض
متعوت العةاات الداؤل ة لربامج الدراساع العل ا مضعف دمر تلع الربامج يف
مش ل معطل اع العاة ة ماحع اجاع سوق العةل
ملعا تهل بـرامج الدراسـاع العل ـا الرتبويـة ح ويـة ممعيـددت بـد مـن
رؤ اعاا للع ويا مالعطوير بشعل متعةر.
مشكلة الدراسة:

على الرغا من اجلاود ال ت ـهلاا اجلامعـاع التـعودية ل رت ـاا مبتـعوت
الدراساع العل ا متطويرها ر ان برامج الدراساع العل ا تزال تعا ا ايورام
من اهةاا ان عدد الط س اكع ـدما يةـوق عـدد اك اعـد اكعاحـة للدراسـة يف
بــرامج الدراســاع العل ــا الــة عــدد الط ـ س الــهلين يااــون الدراســة يف اكــدت
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الاهام ة ضعف العوج ماإلرشاد األكـادنا الـهلي ي ـدم لطـ س الدراسـاع
العل ـا ــول مــدت راــرار ؤطــط ال اـم الـ طا يف تاة ــهل اإلجــراااع تعــرار
جلـــان اإلشـــراف مجلـــان اكاااشـــة ضـــعف احلـــواهز اك دمـــة ألســـاتهلت بـــرامج
الدراســـاع العل ـــا ســـواا مـــن اح ـــة العـــدريس ام اإلشـــراف( .آل الشـ ـ خ
ماحلة زي 1431هـ).
ه د اشارع عائج دراسة (التامل1424 ,هـ) رىل ان متاهةة الدراسـاع العل ـا
يف ال طاعاع الععل ة ة اكخعلةة ماخة ة مان تلع الربامج مشعاج رىل تطوير.
متععرب برامج الدراساع العل ا الرتبوية رحدت برامج الدراساع العل ا الـ
ت ــدماا ااتــام مكل ــاع الرتب ــة يف اجلامعــاع التــعودية للط ـ س مالطال ــاع
الراغ ا يف ركةال دراساتاا العل ا من اجـل احليـول علـى درجـ اكاجتـع
مالــدكعوراه يف العخييــاع الرتبويــة اكخعلةــة م ع يــة للطلــب اكعزايــد علــى
تلع الربامج سعو اجلامعاع مالعل اع رىل ر شاا مهعح عدد من تلـع الـربامج
الي اح ة ماكتائ ة من اجل ا ول اكرب عدد ممعن من الط س مالطال ـاع مهـل
رمعا اتاا اكادية مال شرية.
ماد اكدع دراسة (الـرب 1431 ،هــ) علـى ضـرمرت اسـعةرارية مشـديم
ها الدراسة مبرحلة الدراساع العل ا ماسـال اا لععةاشـى مـن معطل ـاع سـوق
العةل متتاير ؤطط العاة ة مما يطرا عل اا من جديد يف ضـوا رأيـة متـع ل ة
للااجاع العاةوية.
ه د اكدع دراسة (ش اة 1428هـ) ان برامج الدراسـاع العل ـا الرتبويـة
جبامعة اإلمام حمةد بـن سـعود اإلسـ م ة تواجـ عـدد مـن اكشـع ع اإلداريـة
مالعاه ة ة ماألكادن ة اهةاا
 -ضعف هعال ة اإلرشاد األكادنا اك دم للطل ة.
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 عدم توهر دل ل لإلرشاد األكادنا ماك رراع الدراس ة. يعد ا ؤع ار الشامل من اها اكعوااع ألجل تتي ل الدكعوراه. الة اسعخدام اع اا ه ئة العدريس للوسائل الععل ة ة. كثرت الرسائل ال يشرف عل اا اكشرف مما ي لل من سرعة اإلجناز للطالب. صعوبة تواصل الطل ة من اكشرها الرتبويا. الة تواهر الدمرياع ام اكراجن ام الوثائل اع اليلة باكوضوعاع ال اث ة. ول اإلجراااع اإلدارية اخلاصة بعتي ل اكوضوعاع ال اث ة. الة اسعخدام الععاولوج ا ألجل الدراسة مال ام العلةا.مامصو دراسة (الاوهل 1430هـ) بالعةل على مشتا برامج الدراساع
العل ا الرتبوية جبامعـة اإلمـام حمةـد بـن سـعود اإلسـ م ة مؤيوصـام بر ـامج
ماجتــع اإلدارت مالعخطـ ط الرتبــوي مامصــو بشاامــة مرا عةــل مدمراع
تدري ة م دماع تتـاا يف مشتـا بـرامج الدراسـاع العل ـا مـن مضـن التـ ل
اكااس ة لعاتا اإلجراااع اإلدارية مالع ااع اإل تا ة ماخلدماع ال اث ة.
ميــعا ت ــويا بــرامج الدراســاع العل ــا الرتبويــة مــن ؤ ـ ل ا ــاا العةــاات
مالةعال ة اـا ر تععلـل العةـاات يف اجلامعـاع مالعل ـاع بالعةل ـاع ماـدرتاا
على ض طاا متطويرها اما الةعال ـة هعععلـل باـوع اكخرجـاع الـ تـؤثر علـى
العــامل اخلــارجا .مياهــر رىل الةعال ــة بس اــا مــدت ردرات اكؤستــاع الععل ة ــة
لط عــة العةل ــاع ماأل شــطة الداؤل ــة ال ـ مشــدد ادااهــا مع اعاــا مــن ب ئعاــا
احمل طــة مكــهللع اــدرتاا علــى الت ـ طرت علــى العةل ــاع متوج ااــا حتــب
اكعغ اع الداؤل ة ماخلارج ة لعا ل اهداهاا.
متــستا هــهله الدراســة اشــ ام مــن عــائج الدراســاع التــاب ة متوصــ اتاا
ممعواه ة من ؤطط برامج العاة ة ممشرمع آهاق لعطوير الععل ا العالا لععون
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معةثلة يف الع ارت العال ة
ت ويا برامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعـة اإلمـام حمةـد بـن سـعود
اإلس م ة
اسئلة الدراسة سعو الدراسة لإلجابة على األسئلة العال ة
 )1ما ت ويا اهداف بـرامج الـدكعوراه يف األاتـام الرتبويـة جبامعـة اإلمـام
من مجاة هر اع اا ه ئة العدريس م س الدكعوراه؟
 )2ما ت ـويا ـرق العـدريس اكتـعخدمة يف بـرامج الـدكعوراه يف األاتـام
الرتبوية جبامعة اإلمام من مجاة هر اع اا ه ئة العدريس م س الدكعوراه؟
 )3ما ت ويا ؤطة برامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعـة اإلمـام مـن
مجاة هر اع اا ه ئة العدريس م س الدكعوراه؟
 )4ما ت ويا اسال ب م رق الع ويا اكع عة يف برامج الدكعوراه يف األاتام
الرتبوية جبامعة اإلمام من مجاة هر اع اا ه ئة العدريس م س الدكعوراه؟
 )5مـا ت ــويا اإلشــراف العلةــا علـى ل ــة بــرامج الــدكعوراه يف األاتــام
الرتبوية جبامعة اإلمام من مجاة هر اع اا ه ئة العدريس م س الدكعوراه؟
 )6ما ت ويا اخلدماع ال اث ة اك دمة لطل ـة بـرامج الـدكعوراه يف األاتـام
الرتبوية جبامعة اإلمام من مجاة هر اع اا ه ئة العدريس م س الدكعوراه؟
اهداف الدراسة سعو الدراسة لعا ل األهداف العال ة
 )1ت ويا اهداف برامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام.
 )2ت ــويا ــرق العــدريس اكتــعخدمة يف بــرامج الــدكعوراه يف األاتــام
الرتبوية جبامعة اإلمام.
 )3ت ويا ؤطة برامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام.
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 )4ت ويا اسال ب م ـرق الع ـويا اكع عـة يف بـرامج الـدكعوراه يف األاتـام
الرتبوية جبامعة اإلمام.
 )5ت ــويا اإلشــراف العلةــا علــى ل ــة بــرامج الــدكعوراه يف األاتــام
الرتبوية جبامعة اإلمام.
 )6ت ــويا اخلــدماع ال اث ــة اك دمــة لطل ــة بــرامج الــدكعوراه يف األاتــام
الرتبوية جبامعة اإلمام.
أهمية الدراسة:

تستا اهة ة الدراسة من اهة ة برامج الـدكعوراه يف األاتـام الرتبويـة مالـ
خترج اكخعيا ماكؤهلا يف الرتب ة هاا سععشف عن او ال ـعف م ـاو
ال ـــوت يف الـــربامج مالعةـــل علـــى تطـــوير ممشتـــا الـــربامج لععواهـــل مـــن
ا حع اجاع الةردية ما جعةاع ة ممن معطل اع اكؤستاع الععل ة ة اكخعلةة.
كهللع تعةن اهة ة الدراسة يف ا اا ـد اكتـؤملا يف جامعـة اإلمـام حمةـد
بن سعود اإلس م ة برأية ماضاة عن ماان تلع الربامج ممـدت هاعل عاـا مـن
عدماا؛ ألجل ان يعةلوا على تطويرها ممشت ااا.
متتاا الدراسة يف تزميد اكتؤملا يف الوزارت من عائياا يف تطوير برامج
الــدكعوراه يف اجلامعــاع احلعوم ــة مؤيوص ـام اجلامعــاع الااشــئة مال ـ تعي ـ
لةعح برامج دراساع عل ا باا.
حدود الدراسة:

احلدمد اكوضوع ة (ال عد اكوضوعا) تااملـو الدراسـة موضـوع ت ـويا
الربامج من ؤ ل العااصر العال ة
(اهداف الربامج_ ـرق العـدريس -ؤطـط الـربامج -اسـال ب م ـرق
الع ويا -اإلشراف العلةا -اخلدماع ال اث ة).
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ـو الدراسـة علـى األاتـام الرتبويـة

احلدمد اكعا ـة (ال عـد اكعـا ا)
جبامعة اإلمام حمةد بن سعود اإلس م ة
احلدمد الزما ة (ال عد الزما ا) مت تط ل الدراسة ما عاـاا مااـا ؤـ ل
الةيل الدراسا األمل من العام الدراسا 1437/1436هـ.
مصطلحات الدراسة:

برامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية
ها الربامج الـ ت ـدماا ااتـام الرتب ـة يف جامعـة اإلمـام حمةـد بـن سـعود
اإلس م ة للراغ ا من اكعةواا ماكعة ـزين إلكةـال دراسـاتاا العل ـا ممـن هـا
مهــل شـرمو حمـددت لل ــول
حاصـلا علـى درجــة اكاجتـع يف العخيـ
متععون الربامج من ساعا مااي ة ميل اا اؤع ار شـامل ممـن عـازه يع ـدم
حييل على درجة الدكعوراه باجع ازها.
بس رمحع يف العخي
ت ويا برامج الدكعوراه
نعــن تعريــف ت ــويا بــرامج الــدكعوراه علــى ا اــا اــدرت عااصــر الاهــام
الععل ةا يف برامج الدكعوراه يف األاتام الرتبويـة علـى ال ـام بـاألدمار اكعواعـة
مااا لعا ل األهداف اكرجوت مه ام للةعاي ماحملدداع اكع ةاة يف الدراسة.
اإل ار الاهري مالدراساع التاب ة
بــرام ج الــدكعوراه يف األاتــام الرتبويــة جبامعــة اإلمــام حمةــد بــن ســعود
اإلس م ة
تعد الدراساع العل ا من اها الـربامج الـ ت ـدماا اجلامعـاع؛ إلسـااماا
يف مش ل الاةو مالع دم ما زدهار مرعـداد متسه ـل متطـوير العـوادر ال شـرية
يف علف العخيياع من ؤ ل ادمار مماام ممظـائف اجلامعـة الـ ت ـوم
باا من ؤ ل الععل ا مال ام العلةا مؤدمة اجملعةن هالدراسـاع العل ـا اـا
دمر بارز يف مش ل ؤطط العاة ة متطورها.
جملة العلوم الرتبوية
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ماد شـادع بـرامج الدراسـاع العل ـا يف اجلامعـاع التـعودية تطـورام كة ـام
م وع ما ع ية كا تشاده اكةلعة العرب ة التعودية مـن تطـور يف شـعى اجملـا ع
اكعاوعة ماكخعلةـة ا اعيـادية مالعاةويـة ما جعةاع ـة مالععل ة ـة مغ هـا مـن
اجملــا ع ه ــد ارتةــن عــدد اجلامعــاع احلعوم ــة ماخلاصــة رىل اكثــر مــن 35
جامعة معددام من العل اع األهل ة ماد صاحب لـع را ـا م شـديدام مـن ا ـل
الطـ ـ س علـــى بـــرامج الدراســـاع العل ـــا يف اجلامعـــاع يف العلـــوم اإل تـــا ة
مالعط ة.
ماـد اامــو بعــم اجلامعـاع مبراجعــة براجماــا مؤططاـا للدراســاع العل ــا
بادف تطويرها ممضن اخلطط إلحـداا العغـ اكاشـود؛ م لـع مـن اجـل ان
تهــل بــرامج الدراســاع العل ــا ح ويــة ممعيــددت بــد مــن رؤ ــاعاا للع ــويا
مالعطوير بشعل متعةر لرهن ادرتاا على اسع عاس ممواك ـة ي ـن العطـوراع
اكعتارعة يف م دان الععل ا العالا.
اهداف برامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية
تاوعو اهـداف بـرامج الـدكعوراه يف األاتـام الرتبويـة بعاـوع متغـ هلتـةة
م عة كل بر ـامج مااـا ملعااـا تتـعى رىل مش ـل األهـداف العال ـة (دل ـل
الدراساع العل ا يف كل ة العلوم ا جعةاع ة 1433هـ)
 )1اإلســاام يف تسصــ ل جمــا ع اكعرهــة الرتبويــة علــى اســس رســ م ة
مصو م رىل اسعخ ص مااهج م ها تربوية.
 )2رعداد ال اوا مالدراساع الرتبوية مت وناا من مجاة هر علة ة.
 )3تزميد الدارسـا بـاأل ر العلة ـة اكععة ـة يف جمـال الدراسـاع الرتبويـة
ل عو ـــوا علـــى معرهـــة تامـــة ه ةـــا يععلـــل بعخييـــاتاا ما عاـــا علـــى
اكتعيداع احلديثة على اليع دين احمللا مالعاكا.
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 )4رعداد العةاااع العلة ـة ماكاا ـة اكعخييـة يف جمـال الرتب ـة مالععلـ ا
متسه لاا تسه م عال ام يف جمـال العخيـ ل تـاةوا يف تطـوير الـربامج مالـاها
الرتبوية محبم اكشع ع ماكعوااع مما يعود بالاةن على الععل ا متطوره.
شرمو ال ول لربامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية
تعةل شرمو ال ول للـدكعوراه يف األاتـام الرتبويـة متعةاشـى مـن ال ئاـة
اكوحــدت للدراســاع العل ــا متلــع الشــرمو الــ يا غــا تواهرهــا للةع ــدم
للدراســة يف الرب ــامج هــا علــى الااــو العــالا (عةــادت الدراســاع العل ــا
1436هـ)
 ان يعون اكع دم حاص م على شـاادت اكاجتـع مـن جامعـة سـعوديةام من جامعة اؤرت معرتف باا من رح ـار صـورت مـن معادلـة الشـاادت (جلاـة
معادلة الشااداع بوزارت الععل ا العالا).
 يشرتو لل ول يف مرحلة الدكعوراه احليول علـى ت ـدير (ج ـد جـدام)على األال يف مرحلة اكاجتع .
 يشرتو مطاب ة العخي يف األاتام العلة ة. اجع از ا ؤع ار العاريري م لع لألاتام العلة ة ال تشرتو لع. اؤع ــار ال ــدراع العامــة لليــامعا ( ياهــر اىل اي لــب مل حييــلالطالب ه على ع ية لل دراع اثااا الع ديا).
 اجع از اك ابلة الشخي ة. العةرغ العام للدراسة.هام الدراسة يف برامج الدكعوراه باألاتام الرتبوية
ــاح األاتــام الرتبويــة درجــة دكعــوراه الةلتــةة يف الرتب ــة يف العخييــاع
العال ة اإلدارت مالعخط ط الرتبوي – اكااهج م رق العدريس – اصول الرتب ـة
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– الرتب ــة اإلس ـ م ة( .دل ــل الدراســاع العل ــا يف كل ــة العلــوم ا جعةاع ــة
1433هـ)
اســلوس الدراســة بــاك رراع مالرســالة مي ل ـ عــدد الوحــداع الدراس ـ ة
اثاعا ممختا( )52محدت دراس ة موزعة كالعالا
 .1معطل اع اإلعداد العام مها للدارسا يف ي ـن الـربامج متشـةل
مختــة م ــرراع مبــا جمةوعـ ( )10محــداع دراسـ ة م ثــل ت ري ــا  %19مــن
عدد ساعاع كل بر امج.
م ثـل
معـددها ( )24محـدت يف كـل ختيـ
 .2معطل اع العخي
ت ري ا  % 46من ساعاع الرب امج مختعلف من ختي رىل آؤر.
 .3اجع از ا ؤع ار الشامل اخلاص بعل ختي ر ا حيل الطالب علـى
 %70هسكثر يف كل ماحد من ا ؤع ارين العاريري مالشةاا.
 .4مشرمع الرسالة معدد محداتاا ( )18محدت م ثل ت ري ا  %35من
محداع الرب امج.
ميشرتو ه ةن ي وم بالعدريس ماإلشراف على الرسـائل العلة ـة ان يعـون
ممن حيةل درجة اسعا ام اسعا مشارت يف كل اتا مه ام رىل ئاة الدراسـاع
العل ــا مألن مرحلــة الــدكعوراه هــا مرحلــة ختي ـ عل ــا م وع ــة متعطلــب
ادراع عل ا من األساتهلت اكعخييا.
ؤطط برامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية
لعل بر امج دكعوراه يف كـل اتـا تربـوي ؤطـة ؤاصـة بـ ملعـن ي ـن
الــربامج تعةــل متعاــد يف ؤطــة مم ــرراع اكتــعوت األمل ما ؤع ــار الشــامل
مالرسالة من ح م اكعطل اع مختعلف يف ؤطط مم رراع اكتـعوياع الـث ا
اكع ــة مختعلــف يف اك ــةون ماحملعــوت اــا مل ؤع ــار الشــامل ممواضــ ن
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ت ويا برامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام حمةد بن سعود اإلس م ة
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ا رمحاع الدكعوراه .متععون ؤطـط بـرامج الـدكعوراه مه ـام كـا مرد يف (دل ـل
الدراساع العل ا يف كل ة العلوم ا جعةاع ة 1433هـ) على الااو العالا
ام م بر امج الدكعوراه يف اتا اإلدارت مالعخط ط الرتبوي
يع ــح مــن اجلــدمل العــالا اخلطــة الدراسـ ة اخلاصــة برب ــامج الــدكعوراه يف
اتا اإلدارت مالعخط ط الرتبوي
جدمل ( ) 1اخلطة الدراس ة لرب امج دكعوراه الةلتـةة يف ختيـ اإلدارت
مالعخط ط الرتبوي
عدد
التاعاع

اكتعوت الثا ا

عدد
التاعاع

2

س اساع م ها الععل ا العالا

3

2

الاهرياع اإلدارية الرتبوية

3

2

ردارت اكؤستاع الرتبوية يف
اكةلعة

3

2

-

-

2

-

-

اكتعوت الثالم

عدد
التاعاع

اكتعوت الرابن

عدد
التاعاع

اإلدارت الرتبوية يف اإلس م

3

حل ة حبم
العخط ط ا سرتات يا يف
الرتب ة

3

اكتعوت األمل
األصول الع دية للرتب ة
مااهج ال ام الرتبوي
(مع دم)
تطوير اكااج متط ات
ها الععل ا (دراسة
م ار ة)
اإلحياا (مع دم)

3

تية ا مردارت الربامج
العدري ة
اإلدارت العط ة

3

-

-

3
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اكتعوت األمل

عدد
التاعاع

اكتعوت الثا ا

عدد
التاعاع

اكتعوت اخلامس
اجح  /راسب
18

ا ؤع ار الشامل
الرسالة العلة ة

اكيدر دل ل الدراساع العل ا لعل ة العلوم ا جعةاع ة 1433هـ.
ثا ام بر امج الدكعوراه يف اتا اكااهج م رق العدريس
يع ــح مــن اجلــدمل العــالا اخلطــة الدراسـ ة اخلاصــة برب ــامج الــدكعوراه يف
اتا اكااهج م رق العدريس
جدمل ( ) 2اخلطة الدراس ة لرب امج دكعوراه الةلتةة يف ختيـ اكاـاهج
م رق العدريس
اكتعوت األمل
األصول الع دية للرتب ة
مااهج ال ام الرتبوي
(مع دم)
تطوير اكااج متط ات
ها الععل ا (دراسة
م ار ة)
اإلحياا (مع دم)
اكتعوت الثالم
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عدد
التاعاع

اكتعوت الثا ا

عدد
التاعاع

2

هرياع اكااهج

3

2

تية ا العدريس

3

2

ا ااهاع احلديثة يف رعداد
اكعلا

2

2

-

-

2

-

-

عدد
التاعاع

اكتعوت الرابن

عدد
التاعاع

ت ويا برامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام حمةد بن سعود اإلس م ة
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اكتعوت األمل

عدد
التاعاع

اكااج متاة ة العةع
حل ة حبم

3
3

اراااع يف العخي

2

اكتعوت الثا ا
اكااج مال ايا اكعاصرت
الععل ا اإللعرتم ا
ا ااهاع احلديثة يف رائل
العدريس

عدد
التاعاع
2
3
3

اكتعوت اخلامس
اجح  /راسب
18

ا ؤع ار الشامل
الرسالة العلة ة

اكيدر دل ل الدراساع العل ا لعل ة العلوم ا جعةاع ة 1433هـ.
ثالثام بر امج الدكعوراه يف ختي اصول الرتب ة
يع ــح مــن اجلــدمل العــالا اخلطــة الدراسـ ة اخلاصــة برب ــامج الــدكعوراه يف
بر امج اصول الرتب ة
جدمل ( ) 3اخلطة الدراس ة لرب امج دكعوراه الةلتـةة يف ختيـ اصـول
الرتب ة
اكتعوت األمل

عدد
التاعاع

األصول الع دية للرتب ة

2

مااهج ال ام الرتبوي (مع دم)

2

تطوير اكااج متط ات

2

ها الععل ا (دراسة م ار ة)

2

اكتعوت الثا ا
اكااج الع ةا
الععل ا العام الاهرية
مالعط ل
اااهاع معاصرت يف
الرتب ة
ااعيادياع الععل ا يف
اكةلعة

عدد
التاعاع
3
2
3
2
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اكتعوت األمل

عدد
التاعاع

اكتعوت الثا ا

عدد
التاعاع

اإلحياا (مع دم)

2

-

-

اكتعوت الثالم

عدد
التاعاع

اكتعوت الرابن

عدد
التاعاع

تط اع يف مااهج ال ام

3

ا ايا تربوية معاصرت
اراااع يف الةعر الرتبوي العاكا
اكعاصر

3
2

الععل ا العالا الاهرية
مالعط ل
الرتب ة ماجملعةن

2

الرتب ة مدراسة اكتع ل

2

2

اكتعوت اخلامس
اجح  /راسب
18

ا ؤع ار الشامل
الرسالة العلة ة

اكيدر دل ل الدراساع العل ا لعل ة العلوم ا جعةاع ة 1433هـ.
ثالثام بر امج الدكعوراه يف ختي الرتب ة اإلس م ة
يع ــح مــن اجلــدمل العــالا اخلطــة الدراسـ ة اخلاصــة برب ــامج الــدكعوراه يف
بر امج الرتب ة اإلس م ة
جدمل ( ) 4اخلطة الدراس ة لرب امج دكعوراه الةلتـةة يف ختيـ الرتب ـة
اإلس م ة
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اكتعوت األمل

عدد
التاعاع

األصول الع دية للرتب ة

2

مااهج ال ام الرتبوي

2

اكتعوت الثا ا
الاهرياع الرتبوية يف ضوا
اإلس م
الةعر الرتبوي اإلس ما
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عدد
التاعاع
3
3

اكتعوت األمل

عدد
التاعاع

(مع دم)
تطوير اكااج متط ات

2

ها الععل ا (دراسة م ار ة)
اإلحياا (مع دم)

2
2

اكتعوت الثالم

عدد
التاعاع

الرتب ة اك ار ة
الرتب ة اإلس م ة مالعادياع
اكعاصرت
هلتةة اكااج الرتبوي من
ماهور رس ما
مااهج ال ام يف الرتب ة
اإلس م ة

اكتعوت الثا ا
اكعاصر
اراااع ؤاصة يف الرتب ة
اإلس م ة
اكتعوت الرابن

عدد
التاعاع
3
عدد
التاعاع

2

تاريخ الرتب ة اإلس م ة
اك ادئ الرتبوية يف ال رآن
مالتاة

2

-

-

3

-

-

2

3
3

اكتعوت اخلامس
ا ؤع ار الشامل
الرسالة العلة ة

اجح  /راسب
18

ا كيدر دل ل الدراساع العل ا لعل ة العلوم ا جعةاع ة 1433هـ.
يع ح ان لعل بر امج دكعوراه ؤطع الدراس ة اخلاصة باا من ح م وع ة
اك رراع ممعطل ات متوصـ ةاا مرن كـان هاـات رعـداد عـام يشـرتت بـ ي ـن
الربامج مكهللع يعطلب ان يااـا الـدارا اك ـرراع الدراسـ ة مبعـدل ي ـل
عن  3,75من  5,00حتب ئاة الدراساع العل ا ثا يع ـدم ألداا ا ؤع ـار
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الشـــامل يف العخيـ ـ بشـ ـ الشـــةاا مالعاريـــري يف اإلعـــداد العـــام ميف
العخي ـ الــدا ل ميا غــا علــى الــدارا ان عــاز ا ؤع ــار الشــامل يف ك ـ
ال تــةا مبعــدل  %70مــن الدرجــة الااائ ــة مبعــدها ي ــدم الــدراا ا رمحــة
دكعوراه مهـل ؤطـواع علة ـة رداريـة ت ـدا ب ـول الةعـرت ال اث ـة مثـا اععةـاد
اكخطط ثا ر ااا الرسالة مماااشعاا مال رار مباا الدرجة يف العخي .
ت ويا برامج الدراساع العل ا
رن العسكـد مـن مش ـل بـرامج الدراسـاع العل ـا لألهـداف اكطلـوس مش اـا
ماحليول على معلوماع عن كةاات األ هةة تعا ر بشجراا الع ويا اكااسب
اـا حب ـم يرتعـز علـى حمـدداع متـ ة؛ لـهللع بـد مـن تـوه ادماع ا ــاا
تعتا باكوضوع ة مالشةول ة ماكرم ة باعع ارهـا عةل ـة تـعا عـن ريـل تةاعـل
جمةوعة من العوامل تؤثر بع اا يف بعم( .العةراع 2005م)
مةاوم ت ويا برامج الدراساع العل ا
يشــ ( )warthen,1973رىل ان عةل ـــة الع ـــويا اساســ ة لعاديـــد ال ةـــة
احل ة للرب ـامج هاـا عةل ـة تع ـةن احليـول علـى اكعلومـاع ال ـرمرية
الـ ـ نعـــن ان تتـــعخدم يف احلعـــا علـــى صـ ـ ح ة الرب ـــامج م عائيـــ
ماألسلوس اكع ن يف تاة هله ماهداه ممدت مش اا كةا نعن ان تـؤدي عةل ـة
الع ويا رىل ا سعةادت من برامج بديلة صةةو لعا ل اهداف حمددت.
ميــرت عــودت ( 1993ص )25ان الع ــوياع عةل ــة ماهةــة جلةــن ممشل ــل
اكعلوماع بغرض مشديد درجة مش ل األهداف الرتبوية ماختا ال راراع بشس اا
كعاجلة جوا ب ال عف متوه الاةو التل ا اكععامل من ؤ ل رعـادت تاهـ ا
ال ئة مرثرائااع
مالععريــف اإلجرائــا لع ــويا بــرامج الــدكعوراه هــا اــدرت عااصــر الاهــام
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ت ويا برامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام حمةد بن سعود اإلس م ة
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الععل ةا يف برامج الدكعوراه يف األاتام الرتبويـة علـى ال ـام بـاألدمار اكعواعـة
مااا لعا ل األهداف اكرجوت مه ام للةعاي ماحملدداع اكع ةاة يف الدراسة.
اهة ة ت ويا برامج الدراساع العل ا
تستا اهة ة ت ويا بـرامج الدراسـاع العل ـا يف اجلامعـاع مـن عـدت جوا ـب
اهةاا (العتاف 1428هـ)
 تشــخ مااــن بــرامج الدراســاع العل ــا مالععــرف علــى اإل اب ــاعمالتل اع ح م يتاعد لـع يف الععـرف علـى ـاو ال ـوت م ـاو ال ـعف
للــربامج ميتــاعد يف ا س ـعغ ل األمثــل للةــوارد ال شــرية ماكال ــة لليامعــة
للوصول رىل اه ل رجاع لدياا.
 ت ديا تغهلية راجعة مصورت ماضاة تة ـد ال ـائةا علـى الـربامج مـناع اا ه ئة العدريس ماإلداريا ماكخططا لربامج الدراساع العل ـا باجلامعـة
ماهــا اجلوا ــب ال ـ ــب الرتك ــز عل اــا ماجلوا ــب ال ـ مشعــاج رىل تعــديل
متطوير.
 ت ديا اكعلوماع اكاةة جلودت برامج الدراساع العل ا ماألساا الهليس اى عل متع م لعةل ة العطوير مت ديا الدعا الداؤلا ماخلارجا بشسن
اختا ال رار حول ماان برامج الدراساع العل ا باجلامعة.
مربراع مدماعا ت ويا برامج الدراساع العل ا
يرت مالعوم هريزر ( )Malcom Frazer, 1994ان دماهـن ممـربراع ت ـويا
برامج الدراساع العل ا للعا ل مالعسكد من اجلودت الاوع ة كا ي ـدم مـن بـرامج
م رجاع الععل ا العالا.
ماد برزع ؤ ل اخلةتة عشر ساة اكاض ة دماهن ممربراع ماس اس كث ت
للع ــويا ر ــو رىل حــد كـ األهــداف ماألغــراض الـ يا غــا مش اــا مــن
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ؤـ ـ ل الع ـــويا ماكراا ـــة ماحملاسـ ـ ة ماكتـــاالة كؤستـــاع الععلـ ـ ا مبراجمـ ـ
(العتاف 1428هـ) (( )Omari, 1993ماهةة ال و تعو 1999م)
ام م العوســن مالعاــوع ااائــل الــهلي شــادت هــا ممؤستــاع الععلــ ا
العالا ماد زم ههلا العطور مترتب عل امور اؤرت عديدت مااا
 )1ظاور ا واع مامناو جديدت من مؤستاع مبـرامج مختييـاع علة ـة
مماا ة يف الععل ا العالا.
 )2ارتةـاع اعـداد اكلـعا ا مبؤستـاع الععلـ ا العـالا مالـهلي تـزامن مـن
ا ععةاداع اكال ة اكخيية للععل ا العالا ا سعثةارية ماجلارية األمر
الــهلي ادت رىل ازدحــام غــ م ــول اــامز ال ــدرت ا ســع عاب ة للعديــد مــن
مؤستــاع الععلــ ا العــالا مل ــد ارتةعــو األصــواع مــن داؤــل مؤــارج
اجلامعاع تاـادي ب ـرمرت العةـل علـى العا ـل مـن اجلـودت اك ئةـة ماكواامـة
كخرجاع الععل ا العالا ما شطع .
ثا ـ ـام زيـــادت ردرات كـــث مـــن احلعومـــاع ممؤستـــاع الععلـ ـ ا العـــالا
بال وابط ماكةارساع ماألسـال ب ماكعـاي األكادن ـة الع ل ديـة اكتـعخدمة يف
الع ـويا ماحملاسـ ة ماكتـاالة ماكراا ـة كـدؤ ع معةل ـاع ما شـطة م رجـاع
الععل ا العالا مالعسكد من جودتاـا الاوع ـة مالعة ـة ماـد مشـول الع ـويا مـن
شسن داؤلا رىل شسن عام ياا كل احلعوماع ماكؤستاع مالطـ س ماسـرها
ممؤستـاع مه ئــاع اجملعةــن الــو ماطاعـاع اإل عــاج مالعةــل الـ تتــعى
للرضا مالع دم العةلا مالعلةا الهلي ت ةا ممش جودت م وع ـة كخرجـاع
ما شطة مؤستاع الععل ا العالا.
ثالثام تطور ما عشار الععلـ ا العـالا مظاـور ا ـواع جديـدت مـن مؤستـاع
مبـرامج الععلـ ا العـالا (اجلامعــاع اإللعرتم ــة اجلامعـاع اكةعوحــة بــرامج
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ا عتــاس الععلــ ا باكراســلة) األمــر الــهلي ادت رىل ظاــور احلاجــة اكاســة
للع ويا لغرضا
 )1ض ط اجلودت مضةان اسعةرارية الع ويا مالعةوق لوجود مرااب.
 )2تتـــا ل عةل ـــة ا عـــرتاف ماععةـــاد اجلامعـــاع مالعل ـــاع اخلاصـــة
ماجلديدت.
رابعـ ـام رن ت ـــويا مؤستـــاع الععلـ ـ ا العـــالا يعيـــل بالعامـــل اكـــادي
ما اعيادي ه د ات ح جل ام مألس اس عدت ر ـ لـ س مب ـدمر احلعومـاع ان
توهر ا ععةاد اكالا مالعةويل ال زم للععل ا العالا ألن معها احلعومـاع اـد
ادركـــو دمرهـــا ماـــدراتاا احملـــدمدت يف زيـــادت اليـــرف العـــام ماـــد بـــداع
احلعوماع تعطلب ا ةة كا تيره من مال م ويل على كاهة األ شـطة مبالعـالا
اص او تطلب من مؤستاع الععلـ ا العـالا مزيـدان مـن العةـاات يف اسـعخدام
اكدؤ ع ميف ا اماا بعةل اتاا ما شطعاا.
م لع يعطلب مـن اجلامعـاع رىل مراجعـة مت ـ ا ادائاـا حعـى تـعةعن مـن
حتن اسعخدام ما يعوهر اا من ويل مموارد.
ؤامتام حاجـة اكؤستـاع العاملـة مشـو مهلـة الععلـ ا العـالا رىل ت ـويا
رق ادائاا يف كاهة األ شطة لعا ت ط اكدؤ ع متهاـر اكخرجـاع بيـورت
ي لة مكهللع احلاجة رىل مجود هام يربط با اكؤستـاع الـ اـا ارت ـاو
بالععل ا العالا بيورت م اشرت ام غ م اشـرت م لـع لعاتـ ل اجلاـود مالتـعا
رىل العطور مالراا بالععل ا كواك ة العير.
سادســام تــ ة لعزايــد عــدد مؤستــاع الععلــ ا العــالا مارتةــاع طــاف
متسث اع العوكة مل ةان جودت الععل ا العالا داؤل ـام مؤارج ـام باإلضـاهة رىل
احلاجة رىل معرهة اكتـعوياع ماكـؤه ع العلة ـة ما عـرتاف بالشـااداع الـ
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اااا مؤستاع الععل ا العالا ه د اصدر اكؤ ر العاكا للععل ا العـالا الـهلي
ع د يف اكعوبر يف عام 1999م ب ـاريس بعوصـ ة ماةـة دعـو رىل ضـرمرت ا ـام
مؤستاع الععل ا العالا بالع ويا الاوعا لعاهة مظائةاا ما شـطعاا م رجاتاـا
عــن ريـل الدراســة الهلات ــة مالع ـ ا اخلــارجا مالعةــل علــى ر شــاا متسسـ س
ه ئاع م ا ة متع لة مكهللع مضن معاي ممتـعوياع دمل ـة ل ـةان جـودت
الععل ا العالا مبا يراعا اإلجراا اكؤستا مالو ماإلال ةا.
ابعاد معااصر ت ويا برامج الدراساع العل ا
مها اك اي س ماألبعاد ال تتـعخدم ميـعا علـى اساسـاا رجـراا عةل ـاع
الع ا متوجد بعم ا ؤع هاع حواـا منعـن ال ـول رن اهـا اكتـعوياع
مالعااصــر الـ تتــعخدم يف ا ععةــاد مالع ــويا بس واعـ اكخعلةــة تشــةل علــى
األبعاد اكعيلة بالربامج (حمةد سعود 2001م)
 )1س اسة ا ول الط س متع ةن الشرمو اكطلوس تواهرها يف الط س
اكع دما ل لعااق باكؤستة ماإلجراااع الـ تع ـن يف ا ـواا مت ـونم مـن
ؤ ل س اساع ال ول متواه اا من اهداف الربامج ممواردها ممدت م ئةـة
الربامج ماخلدماع اكعاحة لت اساع ال ول.
 )2اخلــدماع الط ب ــة متشــةل كــل اخلــدماع اإلرشــادية ماألكادن ــة
ما جعةاع ــة ماليــا ة مالاةت ـ ة ماأل شــطة الث اه ــة مالةعريــة ما جعةاع ــة
مالرياضـ ة مع اــة الطالــب بــاإلدارت ماا ئــة العدريت ـ ة مجــودت ردارت محة ـ
سي ع الط س ماكعلوماع اخلاصة باا مت ا بالاهر يف تاوعاـا ممواـا
ماسعةراراها لة هرتت دراسة الطالـب مكـهللع ت ـوم اخلـدماع الط ب ـة مـن
ؤ ل ها الت اساع ال مشعةاا ماإلجـراااع الـ تاةـهل باـا ممـن ح ـم
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هاعل عاــا متواه اــا مــن اهــداف اجلامعــة مالــربامج مغايــاع الععل ـ ا العــالا
ممراعات متعوت الط س.
 )3اا ئــة العدريت ـ ة ماإلداريــة مت ــوم مــن ؤ ـ ل الاهــر يف اكــؤه ع
ماخلرباع ماإلجراااع اكطلوبة من ماتوبا الـربامج مال ـائةا عل اـا ممـدت
ا اماا بالواج اع العدريت ة مال اث ة م زها يف ادائاا رضاهة رىل مشـاركعاا
يف اإلدارت اجلامع ة ممدت ممارسعاا م ععاا باخلربت األكادن ـة ال زمـة بال ـام
مبعطل اع العدريس يف الربامج.
 )4العاه ا ماإلدارت مت ونم من ؤـ ل تـوه معطل ـاع الععلـ ا مالـععلا
محتـن توظ ـف اإلمعا ـاع مبـا يعـ علـى اسـعةرار مجنـا اكؤستـة مبراجماــا
الدراس ـ ة محتــن ا ت ـ اس اكعلومــاع داؤلــاا م هــا ا تيــال ال ائةــة بــا
العاملا ممجود العشريعاع الواضاة من اوا ا ما هةة متعل ةاع رضـاهة
رىل مشديد الواج اع ماكتؤمل اع لعـل مظ ةـة ام متـعوت رداري ام تاه ةـا
متةر العدريب اكتعةر للعاملا م وع ة الع ااع داؤل اكؤستة مـن اجلاـاع
اخلارج ة مي وم ههلا على اساا تشع ل ماداا اجملالس من ح م صـ ح اتاا
ممدت هاا اجمللس كتؤمل ات ممعرهعـ الدا ـة اكاـام اكطلوبـة ماـ ماسـعيابع
كياحل الط س.
 )5العخطـ ط ماكواز ــة مت ـونم بــالاهر رىل مــدت مجــود مهاعل ــة اجاــزت
ماســال ب العخطـ ط ايـ ت م ويلــة اكــدت للةؤستــة ممــدت اكشــاركة ه اــا
مت ـونم اكواز ــة باكشــاركة اكؤست ـ ة يف رعــدادها ممشديــد األملويــاع ماكــوارد
مالع ـدير الـدا ل اـا مالع ا ــاع مـن تـواهر اكرم ــة ال زمـة يف ا لعـزام مالعاة ــهل
مهعال ة مجود الاهام الدا ل للةااس ة مالعدا ل.
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 )6اكعع ــة مميــادر الــععلا ميــعا ت ــويا هــهلا اجلا ــب مــن ؤـ ل تاــوع
م عا اع اكعع ة مميادر الععل ا مالععلا اكعواهرت باكؤستـة مـن كعـب ممراجـن
مدمريــاع ممســائط الــععلا اكخعلةــة مبــا يلــد معطل ــاع الدراســة مالعــدريس
مال اــم ممــدت تواهرهــا مبــا يعااســب مــن اعــداد الطـ س ماألســاتهلت متاــوع
الــربامج ماكراحــل الدراس ـ ة مكــهللع اجلــودت مالاوع ــة للة عا ــاع مدرجــة
اسععةااا من ا ـل األسـاتهلت مالطـ س رضـاهة رىل كةـاات اجلاـاز العامـل باـا
متـــوهر اكخييـــاع العاه ـــة للةعع ـــة مميـــادر الععلـ ـ ا محتـــن اخلـــدماع
مالرتت اع اكعيلة با سعخدام ماألداا.
 )7األبا ة ماكراهل مالعيا زاع متشةل ههله غرف الدراسة ماكخعرباع
مم ـا ا اإلدارت ماخلــدماع مالتــاحاع ماك عــب ماجاــزت احلاســوس مت ـونم
ههله من ح م كةايعاا مص ح عاا للعشغ ل ما سععةال ممـدت تـوهر اليـ ا ة
ممراعــاع رجــراااع التـ مة ه اــا متــواهر العااصــر ال شــرية الةا ــة لعشــغ لاا
ممعابععاا ممدت تواهر الطابن اجلةالا اا.
 )8اكط وعاع الر ـة مي يـد باـا مـا تيـدره اجلامعـاع ممؤستـاع
الععل ا العالا من مط وعـاع للععريـف بسهـداهاا مؤـدماتاا مه ئاتاـا مبراجماـا
م هةاا ميعا ت وناا من ؤ ل جودت رؤراجاا ممضوحاا ممواا لعل مـا
حيعــاج رل ـ مــن معلومــاع رىل مــدت صــدها ماتتــاااا مــن اهــداف مس اســة
اكؤستة مبا ية ـد ياـور الطـ س ماجلةاـور العـام ماكؤستـاع األؤـرت يف
اختا ال راراع اكااس ة.
ماضــاهو العتــاف (1428هـــ) عااصــر مابعــاد اؤــرت نعــن مــن ؤ اــا
ت ويا برامج الدراساع العل ا مها
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 )1األهــداف تعــد األهــداف مــن اهــا مــدؤ ع األ هةــة الرتبويــة
ممضوحاا امـر يف غايـة األهة ـة أل ـ يتـاعد يف ر ـاد سـ ل مش اـا بعةـاات
مبسال جاد مماو متعلةة ميتاعد يف ت ويا مدؤ ع معةل اع م رجـاع
الاهام كةا يتاا يف معرهة العوائل ال مشول دمن مش ل تلع األهداف.
 )2اسال ب الع ويا هالع ويا هو األسلوس العلةا الهلي يعا من ؤ لـ
تشخ دا ل للرب امج ماؤع ار مدت كةاات الوسائل اكتـعخدمة لعطويرهـا
ممش ل األهداف اكاشودت مغ اس الع ويا نعن ان يؤدي رىل ضـعف كـ يف
العةاات مالةعال ة.
 )3اخلطة الدراسة تعد اخلطط الدراس ة تع ام رجرائ ام عن األهداف ال
ي يــدها الععل ـ ا متركــز علــى توزيــن اكتــاااع الدراس ـ ة علــى الوحــداع
الدراس ة األس وع ة.
 )4ع و ه ئة العدريس يعد األسعا اجلامعا حمور ا رتعـاز يف الععلـ ا
اجلامعا هاو اكتؤمل اك اشر عن تاة هل س اساع اجلامعـة ماكتـؤمل اك اشـر
عن مش ل اهداف اك رر مه ام ألهداف الرب امج.
 )5اإلشــراف األكــادنا مهــو احــد عوامــل العاهــ ا الةعــال ماحــد
اكرتعزاع األساس ة يف تطوير العةل الرتبوي مها عةل ة ت ادل ة با اكشـرف
مالطالــب مي ــدر متــعوت الرســالة العلةــا مبتــعوت رجنــاز الطالــب ممتــعوت
اكشرف.
 )6اخلدماع ال اث ة ماكعع ة ي يد باا تلـع العتـا ع الـ ت ـدماا
اجلامعاع للطالب لعا يايز رسالع يف اكدت احملددت مـن ماـاع علةـا يتـاعد
على ال ام ممعداع ماجازت مكعب مغ ها من اكيـادر العلة ـة مصاصـة
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اكراجـــن احلديثـــة مالـــدمرياع العاك ـــة متاهـ ـ ا عةل ـــاع العوث ـــل لألحبـــاا
العلة ة ممدت شر ال اوا اكاةة ال يتعةاد مااا يف جمال العةل.
 )7ــرق العــدريس تعــد ري ــة العــدريس الوســ لة الرئ تــة لرتيــة
األغراض الرتبويـة ممـا يرتتـب عل اـا مـن ؤطـط دراسـ ة رىل مااـن عـن تاهـ ا
اخلرباع يف اكوااف الععل ة ة م عا الطل ة من اسعثةارها مممارسة جاـودها
يف الععلا.
 )8الرسائل العلة ة تعد الرسالة العلة ة حبثام علة ام ي وم بشعداده الب
الدراســـاع العل ـــا كةعطلـــب للايـــول علـــى الدرجـــة العلة ـــة اكتـــعا ة يف
الرب امج مها تـدريب عةلـا للطالـب يف ال اـم التـل ا اكـ علـى اسـس
علة ة راسخة.
الدراسات السابقة

تاوعــو متعــددع الدراســاع التــاب ة مالــ هــدهو رىل ت ــويا بــرامج
الدراســاع العل ــا متــعخدمة ادماع حمــددت متعو ــو مــن عــدد مــن العااصــر
ماكعو ــاع اع الع اــة بــالربامج ماــام ال احــم با ســعةادت مــن الدراســاع
التــاب ة اكرت طــة بشــعل م اشــر مبوضــوع الدراســة مال ـ جــااع علــى الااــو
العالا
 مهــدهو دراســة عثةــان ( )Osman, 1990رىل الععــرف علــى وع ـةبرامج الـدكعوراه يف اتـا اإلدارت مالعوج ـ ماتـا ال ـادت الععل ة ـة يف جامعـة
ه وسنت ( )Houstenيف م ية تعتاا ( )Texasمن مجاة هـر ؤر ـا تلـع
األاتــام ماــد اظاــرع عــائج الدراســة ان كةــاات بــرامج الــدكعوراه يف تلــع
األاتام كا و عال ة مان ال راات مع اة اكشرف بالطالب مرعداد الرسالة
من العوامل اكؤثرت بشعل ك يف احل ات العلة ة.
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 ب اةا هـدهو دراسـة جلاـة ( )SACS, 1992رىل ت ـ ا هاعل ـة الـربامجاألكادن ــة يف جامعــة كاعــاكا ( )Kentuckyيف ال ابــان كةــا هــدهو رىل تغ ـ
هام العةاات اكؤست ة لعل ة الدراساع العل ا يف اجلامعة متطويره للعةـل علـى
مش ل األهداف مرهن كةااتاا اكؤست ة يف العخط ط مالع ا اـهله الـربامج
اشارع الاعـائج رىل مش ـل بـرامج الدراسـاع العل ـا يف اجلامعـة كةـاات مهاعل ـة
عال ة مه ام للةعاي اكع عة.
 مهدهو دراسـة اخلط ـب مآؤـرمن (2000م) رىل ا ـاا مـدت هعال ـةبر ــامج اكاجتــع يف ختيــ اإلدارت الرتبويــة يف اجلامعــة األرد ــة مجامعــة
ال موت كةا يراها ؤر و الرب امج يف اجلـامععا متعـون جمعةـن الدراسـة مـن
( )325ؤر ـام مــن ؤر ــا بر ــامج اكاجتــع يف ختي ـ اإلدارت الرتبويــة يف
اجلامعــة األرد ــة مجامعــة ال مــوت ؤ ـ ل التــاواع 1996- 1990م امــا
ع اة الدراسة ه د تعو و مـن ( )166ؤر ـام مهـا الـهلين اسـعيابوا ل سـع ا ة
مــن جمعةــن الدراســة مت اؤع ارهــا بطري ــة عشــوائ ة ماــد مت اســعخدام اســع ا ة
اشعةلو على ( )63ه رت موزعة على مختة جما ع ها اخلطة الدراسـ ة –
حمعوت الرب امج الدراسا – اكلعا ون بالرب امج – األسال ب ماأل شـطة ماـد
اظاــرع عــائج الدراســة ان مــدت هعال ــة بر ــامج اكاجتــع يف ختيـ اإلدارت
الرتبوية كان بدرجة معوسطة يف ي ن اجملا ع.
 مهدهو دراسـة لـوردن ممـارتن (  )Lorden and Marten, 2003رىلمشديد متعوت هاعل ة برامج الدكعوراه اكطرمحـة يف اجلامعـاع األمريع ـة علـى
اساا وع ة الط سع رجاع الععل ا( )Student Outcomesمشارت بر امج
الدكعوراه متعو و ع اة الدراسة مـن ( )50بر ـامج دكعـوراه يف ( )20كل ـة يف
اجلامعاع األمريع ة ماظارع عائج الدراسة مش ل برامج الـدكعوراه بةاعل ـة
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عال ــة ماشــارع رىل مجــود ع اــة ارت ا ــة ر اب ــة اويــة بــا هاعل ــة بر ــامج
الــدكعوراه مشــارت الرب ــامج كةــا اشــارع الاعــائج رىل اثــر جنــا الرب ــامج يف
تدريب الطل ة مال احثا يف مشديـد متـعوت هاعل ـة بر ـامج الـدكعوراه اك ـرر يف
اجلامعاع.
 ب اةا هـدهو دراسـة كـ مـن احلـولا مابـو داـة (2004م) رىل ت ـويابرامج الدراساع العل ا يف اجلامعة اإلس م ة بغزت ماد تعو و ع اـة الدراسـة
مـن ( )91ؤر ـام مــن ؤر ــا بـرامج الدراســاع العل ــا باجلامعــة اإلسـ م ة يف
كل ـــاع الشـــريعة ماصـــول الـــدين مالعلـــوم الـــهلين ا ـــوا رســـائلاا العلة ـــة
ماسعوهوا رجراااع اكاااشة ماسعخدم اكااج الوصـةا ماسـعخدمو اسـع ا ة
ت ــويا بــرامج الدراســاع العل ــا مــن مجاــة هــر اخلــر ا ماظاــرع عــائج
الدراســة ان بــرامج الدراســاع العل ــا باجلامعــة اإلســ م ة تلــد احع اجــاع
الط ـ س بعةــاات عال ــة مان ؤر ــا هــهله الــربامج يــرمن كةــاات يف اإلشــراف
األكـــادنا مهعال ـــة يف ـــرق ماســـال ب العـــدريس اكتـــعخدمة مكـــهللع يف
اســعخدام الع ا ــاع احلديثــة يف الععل ـ ا امــا بالات ـ ة للخــدماع ال ـ ت ــدماا
اكعع ة ه د اظارع الاعائج حاجة اجلامعة رىل العطوير يف ههلا اجملال.
 مهــدهو دراســة كورتعــوف ( )Korotokov, 2006رىل رل ــاا ال ــواعلــى هاعل ــة بــرامج الدراســاع العل ــا يف رمس ـ ا ماععةــد ال احــم علــى عــدت
ميادر جلةن ال ا اع حول هام الععل ا العالا يف رمس ا كشحيائ اع مععـب
( )OECDماإلحيـــائ اع األمريع ـــة الر ـــة مب ا ـــاع ( )RLMSالـــ مت
يعاــا مــن ؤ ـ ل متــح دراســة ول ــة ماظاــرع عــائج الدراســة ا ةــاض
هاعل ة برامج الدراسـاع العل ـا يف رمسـ ا م هـام الععلـ ا العـالا بشـعل عـام
كةا اشارع الاعـائج رىل سـوا جـودت مهاعل ـة الـربامج مـن ؤـ ل عـدم تل عاـا

44

ت ويا برامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام حمةد بن سعود اإلس م ة
د .ؤالد بن عواض بن ع داهلل الث

كعطل اع ماحع اجاع اجملعةن احمللـا ح ـم اكـدع ال ا ـاع الـ يعاـا مـن
مععب ( )RLMSلعام 2001م ان الطل ة اخلر ا من برامج الدراسـاع العل ـا
مل يلعا ــوا بوظــائف حتــب ختييــاتاا الـ درســوها يف مرحلــة الــدكعوراه
ماكاجتع .
 مهـدهو دراسـة ابـو ارشـ د ع ـدالرحمن حمةـد مآؤــرمن (2007م)رىل ت ــدير هاعل ـــة بـــرامج الدراســاع العل ـــا يف اإلدارت الرتبويـــة يف اجلامعـــاع
األرد ــة مــن مجاــة هــر الطل ــة ح ــم مت اؤع ــار ع اــة عشــوائ ة مــن ل ــة
الدراساع العل ا اخلر ا يف اجلامعـاع األرد ـة الر ـة تعو ـو مـن ()150
ال ـام م ال ــة مــااا ( )135ال ـام يف درجــة اكاجتــع ( )15ال ـام م ال ــة يف
درجــة الــدكعوراه ممت تطــور اســع ا ة تعو ــو مــن ( )60ه ــرت للععــرف علــى
مجااع هرها حول هاعل ة برامج الدراساع العل ـا ماـد ؤليـو الدراسـة
ا توجد هرمق اع د لـة رحيـائ ة عاـد جمـا ع الدراسـة ماألدات كعـل
تعــزت كــعغ اجلــاس مالدرجــة العلة ــة مالوضــن الــوظ ةا كةــا ؤليــو
الدراســة رىل ان هاــات هرما ـام اع د لــة رحيــائ ة بــا معوســطاع ت ــديراع
ؤر ــا اجلامعــاع األرد ــة مجامعــة ال مــوت مــن جاــة ممعوســط ت ــديراع
ؤر ا ب ة اجلامعاع من جاة ثا ة ح م اؤعلةو ت ديراع ؤر ا اجلامعـة
األرد ة مجامعة ال موت عن ؤر ا ب ة اجلامعاع.
 مهـــدهو دراســـة الـــراجح مكععـــا (1427هــــ) رىل ت ـــويا بر ـــامجاكاجتــع الرتبــوي ب تــا الرتب ــة معلــا الــاةس يف كل ــاع ال اــاع الرتبويــة مــن
تيور م رت جلـودت رجاتـ مـن ح ـم اهداهـ مم رراتـ مشـرمو ال ـول بـ
ماع ــاا ه ئــة العــدريس ماســعخدم اكــااج الوصــةا مــن ا ســععا ة بــاكااج
ا ســع رائا يف تةت ـ ــاو ال ــوت مال ــعف يف الرب ــامج ماــد اســعخدمو
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ال احثعــان الدراســة الوثائ ــة مــن ؤــ ل اســع راا اكيــادر اخلاصــة بسهــداف
الرب امج متوص ف حمعويات متوصلو رىل عدد من الاعائج من اهةاا مضـن
تيــور م ــرت جلــودت رجــاع الرب ــامج لوجــود جوا ــب ايــور مضــعف يف
احملامر ال تااملعاا.
 مهــدهو دراســة الــزعد (1427هـــ) رىل ت ــويا بر ــامج اكاجتــع يفــرق تــدريس العلــوم جبامعــة اكلــع ســعود حتــب راي اخلــر ا مالط ـ س
( كور مر اا) مـن ؤـ ل احملـامر العال ـة اخلطـة الدراسـ ة ماك ـرراع ـرق
العدريس مالع ا اع اكتعخدمة اسال ب الع ويا ال يتـعخدماا اع ـاا ه ئـة
العدريس لع ويا الط س اإلشـراف األكـادنا مرجـراااع ال اـم الرب ـامج
بيةة عامة ماسعخدم اكااج الوصةا ماد تعو و ع اة الدراسة مـن جمعةـن
الدراســة مال ــال عــددها (  )76علــى الااــو العــالا ( )47ؤر ــام م()16
ؤر ـــة م( )10ـ ـ س م( )3ال ـــاع ماـــد اســـعخدم ال احـــم يف دراســـع
ا سع ا ة كسدات للدراسة متوصلو رىل الاعائج العال ة الرضا بشعل عـام عـن
الرب امج ح م كان ت ا جمعةن الدراسـة للرب ـامج ر ـابا مالرضـا عـن عـدد
مــن احملــامر بشــعل ؤــاص مهــا اإلشــراف علــى الرســالة مرجــراااع ال اــم
م رق العدريس مالع ا اع اكتعخدمة ماخلطة الدراسـ ة ماك ـرراع يف حـا
عج عن الدراسة اي ام عدم الرضـا عـن حمـور اسـال ب الع ـويا اكتـعخدمة مـن
ا ل اع اا ه ئة العدريس.
 مهدهو دراسـة ال ـلعان (1428هــ) رىل ت ـويا بر ـامج اكاجتـع يفرق تدريس الرياض اع يف اتا اكااهج م رق العدريس بعل ة الرتب ـة جبامعـة
اكلع سعود من مجاة هر الدارسا ماخلر ا بسؤهل آرائاـا حـول اك ـرراع
ماخلطـــة الدراسـ ـ ة اكعع ـــة ماخلـــدماع ال اث ـــة اســـال ب ت ـــويا الطـ ـ س
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ماسعخدام الع ا اع الرسـالة ماإلشـراف األكـادنا مالععـرف علـى جوا ـب
ال وت مال عف يف الرب امج من ؤـ ل جاـاع عةـل اخلـر ا ممـدت الرضـا
عن الرب امج مكان مـااج الدراسـة اكع ـن هـو اكـااج الوصـةا ماـد تعو ـو
ع اة الدراسة من جمعةن الدراسـة ةتـ كالعـالا ( )18ؤر ـام م ( )6دارسـا
( )15جاة عةل يعةل باا اخلر ون ماد اسعخدم ال احم ا سع ا ة ماك ابلة
كسدات للدراسة م عج عن هـهله الدراسـة عـدد مـن الاعـائج مـن اهةاـا كا ـو
اك ــرراع ماخلطــة الدراسـ ة ماكعع ــة ماخلــدماع ال اث ــة مالرســالة ماإلشــراف
األكادنا ج ـدت مـن مجاـة هـر الدارسـا ماخلـر ا ب اةـا راما ان اسـال ب
الع ويا ماسعخدام الع ا اع غ اجل دت مان من اس اس تسؤر الطالب يف ر اـاا
رســالة اكاجتــع تع ــد م ــول اإلجــراااع اإلداريــة معــدم تةــرغ بعــم
الط س كل ام للدراساع العل ا مكا و درجة الرضا عن الرب امج معوسطة من
مجاة هر اخلر ا مالدراسا.
 مهدهو دراسة العتاف (1428هــ) رىل معرهـة درجـة هاعل ـة بر ـامجالدكعوراه يف الرتب ة ختي اإلدارت الرتبوية يف جامعة عةان العرب ة للدراساع
مالعشف عن
العل ا كةا يراها اخلر ون مالطل ة اكتيلون يف ههلا العخي
العوامل اكؤثرت يف هاعل ة الرب امج ملو ع اة الدراسـة ( )58ال ـام مؤر ـام
مت اؤع ارها بطري ة ايدية مت اسعخدام اسـع ا ة اشـعةلو علـى ( )79ه ـرت
موزعــة علــى ةا ــة ابعــاد اعــدتاا ال احثــة م ورتاــا ماــد اظاــرع عــائج
الدراسة ان درجة هاعل ة الرب امج جااع مرتةعة ر بل اكعوسـط احلتـابا لـ
( )3,58مــن اصــل ( )5كةــا ت ـ ا مجــود عوامــل تــؤثر يف هاعل ــة الرب ــامج
معددها ( ) 10ه رت مباـاا علـى مـا توصـلو رل ـ الدراسـة مـن عـائج اـدمو
ال احثة بعم العوص اع لغاياع تطوير ممشتا الرب امج.
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 مهدهو دراسة زمين مهاشا (2009م) رىل ت ويا بـرامج الدراسـاعالعل ا جبامعة العوهة من مجاة هر اع اا ه ئـة العـدريس مالطل ـة ماظاـرع
الاعــائج ان متــعوت هــهله الــربامج كــان معوســطام يف اكثــر جما ت ـ مضــع ةام يف
جما ع اؤرت متتلتلو ههله اجملا ع من األاوت رىل األضعف كةـا يلـا
الاهام اإلداري – اسال ب العـدريس – اسـال ب الع ـويا – اك ـرراع الدراسـ ة
– الــاها اخلاصــة بسع ــاا ه ئــة العــدريس – اإلشــراف العلةــا – العتــا ع
العلة ة مال اث ة – ت ا ة اكعلوماع ما تيا ع – رجاع الدراساع العل ا.
 مهدهو دراسة الةايز (1429هـ) رىل ت ويا بر امج اكاجتع بالرسالةيف اتا اإلدارت الرتبوية جبامعة اكلع سعود من مجاة هر الدارسا ماخلـر ا
بسؤـهل آرائاــا حــول اخلطـة الدراسـ ة ماك ــرراع ـرق العــدريس مالع ا ــاع
اكتـــعخدمة ماســـال ب الع ـــويا الـ ـ يتـــعخدماا اع ـــاا ه ئـــة العـــدريس
اإلشـــراف علـــى الرســـالة مرجـــراااع ال اـــم مكـــان اكـــااج اكع ـــن اكـــااج
الوصــةا ماــد تعو ــو ع اــة الدراســة مــن ( )54ؤر ــام م ( )9دارســا
ماســعخدم ال احــم ا ســع ا ة كــسدات للدراســة م ــعج عااــا عــدد مــن الاعــائج
اهةاا رن ماان بر امج اكاجتع يف اتا اإلدارت الرتبوية جبامعـة اكلـع سـعود
علــى ي ــن حمــامره األربعــة يعة ــز بالعةــاات مالةعال ــة مه ـام راا اخلــر ا
مالدارسا.
 مهـــدهو دراســـة الاوهـــل (1430هــــ) رىل تشـــخ مااـــن بر ـــامجاكاجتـــع يف الرتب ـــة يف ختيـ ـ اإلدارت مالعخطـ ـ ط الرتبـــوي بعل ـــة العلـــوم
ا جعةاع ــة يف جامعــة اإلمــام حمةــد بــن ســعود اإلسـ م ة مــن ؤـ ل حمــامر
اإلجـــراااع اإلداريـــة مالع اـــاع اإل تـــا ة ماخلـــدماع اكعع ـــة متتـــا ع
ال ام مالواوف على ابرز عااصـر ال ـوت مال ـعف يف الرب ـامج ممتـعوت
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الرضا عن الرب امج بشعل عام ماسعخدم ال احم اكااج الوصةا العال لا
متسلف جمعةـن الدراسـة مـن ( )77دارسـام مدارسـة مكا ـو ابـرز الاعـائج الـ
توصلو رل اا الدراسة ان اهراد ع اة الدراسة مواه ون بشعل عام على مااـن
بر امج اكاجتع يف الرتب ة يف ختيـ اإلدارت مالعخطـ ط الرتبـوي ه ةـا يععلـل
مباــور الع اــاع اإل تــا ة مبعوســط عــام بل ـ (3,78مــن  )5,00ممواه ــون
بشـــعل عـــام علـــى مااـــن بر ـــامج اكاجتـــع يف الرتب ـــة يف ختيـ ـ اإلدارت
مالعخط ط الرتبـوي ه ةـا يععلـل مباـور اإلجـراااع اإلداريـة مبعوسـط عـام بلـ
(3,43من  )5,00مان ل س اا دراية بشعل عام عن ماان بر امج اكاجتـع
يف الرتب ة يف ختي اإلدارت مالعخطـ ط الرتبـوي ه ةـا يععلـل مباـور اخلـدماع
ال اث ة ماكعع ة متتا ع ال ام مبعوسط عام بل ( 2,78من .)5,00
الععل ل على الدراساع التاب ة
تركـــزع الدراســـاع التـــاب ة حـــول ت ـــويا بـــرامج الدراســـاع العل ـــا يف
مؤستـــاع الععلــ ا العـــالا ماجلامعـــاع ه ع ـــاا هـــدف رىل ت ـــويا بـــرامج
الدراساع العل ا بشعل عام ما ؤر تاـامل بـرامج اكاجتـع ه ـط ام بر ـامج
الــدكعوراه ه ــط ملعوض ـ ح امج ـ الش ـ ما ؤــع ف بــا الدراســة احلال ــة
مالدراساع التاب ة على الااو العالا
امج الش ما ؤع ف با الدراسة احلال ة مالدراساع التاب ة
 من ح م األهـداف هـدف الدراسـاع التـاب ة علـى ا ـاا مت ـويابرامج الدراساع العل ا ام اكاجتع مالدكعوراه ح م هدهو دراسة كـ م مـن
(اخلط ــب مآؤــرمن 200م) (الــراجح مكععــا 1427هـــ) (الــزعد
1427هـ) (ال لعان 1428هـ) (الةـايز 1429هــ) رىل دراسـة اكاجتـع
يف ختيياع مبرامج علةة ب اةا هدهو دراسة ك م مـن ()Osman, 1990
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( ( )Lorden and Marten, 2003العتـاف 1428هــ) رىل دراسـة هاعل ـة
مكةاات برامج الدكعوراه ه ط متعةل الدراسة احلال ة معاا يف الرتك ـز مدراسـة
برامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام حمةد بن سـعود اإلسـ م ة
امــا ب ــة الدراســاع التــاب ة ه ــد هــدهو رىل ت ــويا بــرامج الدراســاع العل ــا
بشعل عام.
 مــن ح ــم اكــااج ي ــن الدراســاع التــاب ة اســعخدمو اكــااجالوصــةا مبداؤلـ اكخعلةــة العال لــا ماكتــاا مالوثــائ ا ب اةــا اســعخدمو
دراسة ( )Korotokov, 2006الدراساع اكتا ة الطول ـة مهـل اإلحيـائ اع
مدراســـة (الـــراجح مكععـــا 1427هــــ) اكـــااج ا ســـع رائا مالدراســـاع
الوثائ ــة متعةــل الدراســة احلال ــة مــن الدراســاع الــ اســعخدمو اكــااج
الوصةا(اكتـــاا) كدراســـة كـ ـ م مـــن (الـــزعد 1427هــــ) (ال ـــلعان
1428هـ) (الةايز 1429هـ).
 من ح م اجملعةن مالع اة معها الدراسة كان جمعةن الدراسة مالع اـةهــا اخلــر ا مــن الطل ــة كدراســة (( )Osman, 1990اخلط ــب مآؤــرمن
2000م) (احلــولا مابــو داــة 2004م) (الــزعد 1427هـــ) مبعــم
الدراســاع كــان جمعةعاــا ماــوع مــن اخلــر ا مالدارســا كدراســة كــل مــن
(الزعد 1427هـ) (ال لعان 1428هـ) (العتاف 1428هـ) مهاـات
دراساع اتةل الدراسة احلال ة معاا من ح م اجملعةن مالهلي تعون مـن اع ـاا
ه ئة العدريس مالطل ـة كدراسـة كـل مـن (( )SACS, 1992زميـن مهاشـا
2009م).
 من ح م األدماع ي ـن الدراسـاع التـاب ة اسـعخدمو ا سـع ا ةكـــسدات للدراســـة ماعـــدا دراســـة كـــل مـــن (( )Korotokov, 2006الـــراجح
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مكععا 1427هـ) ماسعخدمو الدراسة احلال ة م اا ألجل ت ويا برامج
الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام.
 من ح م الاعائج ت اياو الاعائج ال توصـلو اـا الدراسـة التـاب ةما با عائج ج ـدت مر اب ـة تـدل علـى جـودت مالرضـا علـى بـرامج الدراسـاع
()SACS, 1992
العل ــا كدراســة كــل مــن ()Osman, 1990
(احلولا مابـو داـة 2004م) (الـزعد 1428هــ) (الةـايز 1429هــ)
ب اةـــا جــــااع عـــائج الدراســــاع العال ـــة (اخلط ــــب مآؤــــرمن 2000م)
(( )Korotokov, 2006زميــــن مهاشــــا 2009م) بشــــعل معوســــطام ام
ماخة ام مدرجة الرضا دمن اكتعوت اكطلوس.
جمال ا سعةادت من الدراساع التاب ة
اســعةاد ال احــم مــن الدراســاع التــاب ة اثاــاا رعــداد الدراس ـة احلال ــة يف
جوا ب مععددت ممن ابرزها
 دعا اإل ار الاهري مؤيوصام ه ةـا يععلـل بع ـويا بـرامج الدراسـاعالعل ا ما اا هعال عاا.
 آل ة تية ا مرعداد ادات الدراسة احلال ة مك ف تيا ف حمامرها. اؤع ار اكااي ة ماإلجراااع اكااس ة للدراسة احلال ة. مشديد األسال ب اإلحيائ ة مك ة ـة مشل ـل ال ا ـاع لعا ـل اهـدافالدراسة.
مااي ة الدراسة مادماتاا
اكااج
لعا ل هدف الدراسة ت ويا برامج الـدكعوراه يف األاتـام الرتبويـة جبامعـة
اإلمام؛ اسعخدم ال احم اكااج الوصةا بسسلوب اكتـاا مالـهلي ي يـد بـ
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لــع الاــوع مــن ال اــوا الــهلي يــعا بواســطع اســعيواس ي ــن اهــراد جمعةــن
الدراسة ام ع اة ممثلة اا؛ م لع بادف مصف الهاهرت اكدرمسـة مـن ح ـم
ععاا مدرجة مجودها دمن ان يعيامز لع رىل دراسة الع اـة ام اسـعاعاج
األس اس مث م( .العتاف 1427هـ).
اجملعةن مالع اة يععون جمعةن الدراسة من
 ي ن الدارسا مالدارسـاع يف بـرامج الـدكعوراه يف األاتـام الرتبويـةجبامعــة اإلمــام حمةــد بــن ســعود اإلس ـ م ة معــددها ( )143الــب م ال ــة.
(رحيائ ة األاتام الرتبوية 1436هـ)
 ي ــن اع ــاا ه ئــة العــدريس ( كــور ر ــاا) يف األاتــام الرتبويــةجبامعة اإلمام حمةد بن سعود اإلس م ة معددها ( )136ع و ه ئـة تـدريس.
(رحيائ ة األاتام الرتبوية 1436هـ)
م هرام ليغر حيا جمعةن الدراسة س عا تط ل الدراسة على ي ن جمعةـن
الدراسة
أداة الدراسة:

صةا ال احم مع ارام لع ويا برامج الدكعوراه يف األاتـام الرتبويـة تعـون
من سعة عااصر رئ تة ثل اها عااصر بـرامج الـدكعوراه (اهـداف الرب ـامج –
ــرق العــدريس – ؤطــة الرب ــامج – اســال ب م ــرق الع ــويا – اإلشــراف
العلةــا -اخلــدماع ال اث ــة) م ( )49ع ــارت ممت مشعــ ا اكع ــار مــن ا ــل
اكخعيا ماخلرباا يف الربامج الرتبويـة ماألاتـام الرتبويـة ممـن هـا علـى درجـة
اسعا ماسعا مشارت.
ماد مت توزين األدات على ي ن جمعةن الدراسة مـن اع ـاا ه ئـة العـدريس
يف األاتــام الرتبويــة م ل ــة الــدكعوراه يف تلــع األاتــام ماســرتداداها مكــان
العائد من األدماع كةا يف اجلدمل العالا
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جدمل ( ) 5ادماع الدراسة العائدت من جمعةن الدراسة م ت عاا
عدد ادماع الدراسة
العائدت
129

%90

136

80

%59

279

209

%75

هئاع الدراسة

جمعةن الدراسة

ل ة الدكعوراه
اع اا ه ئة
العدريس
اجملةوع

143

الات ة اكئوية

يع ح من جدمل ( )5ان ت ة األدماع العائـدت مـن ل ـة الـدكعوراه ثـل
 %90مها ت ة عال ة ماري ة من عدد اجملعةـن العلـا اـا ب اةـا مثلـو تـ ة
األدماع العائــدت مــن اع ــاا ه ئــة العــدريس  %59مهــا ت ـ ة ج ــدت م ثــل
اجملعةن.
صدق ادات الدراسة
للعسكد من صدق اكع ار يف حمامره مع ارت مان ي ـ س مـا صـةا مـن اجلـ
مهو ت ويا برامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام حمةـد بـن سـعود
اإلس م ة اام ال احم بشجراااع اليدق العال ة
اليدق الهاهري مت عرض اكع ـار علـى عـدد مـن اكخعيـا ماخلـرباا يف
جمــال الرتب ــة ماإلدارت الرتبويــة مالععل ة ــة بل ـ عــددها ( )11حمعة ـما اــاموا
بعاع ة مه ام ألهداف الدراسة ل ي ح جاهزام للعط ل.
صدق ا تتاق الداؤلا للعسكد من صدق ا تتاق الداؤلا للةع ـار مت
حتاس ا ةة اليدق الداؤلا باسعخدام معامـل ارت ـاو ب سـون مجـااع اـ ا
معامل اليدق على الااول العالا
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جدمل ( ) 6معام ع ارت او ب سون لعـل ع ـارت مـن ع ـاراع (اهـداف
الرب امج) بالدرجة العل ة للةاور
م

الع ارت

1
2
3

تلد اهداف الرب امج معطل اع اجملعةن مؤطط العاة ة
تعيف اهداف الرب امج بالداة مالوضو
تععرب اهداف الرب امج مااع ة ماابلة للعاة هل
تعاامل اهداف الرب امج ال ايا الرتبوية ال ظارع ع ية
الع دم العلةا مالع
تؤكد اهداف الرب امج على ركتاس الطل ة اك درت على
الععلا الهلاتا
تلد اهداف الرب امج حاجاع الطل ة اكخعلةة
تؤكد اهداف الرب امج على ت ادل ال اوا با اجلامعاع
ممراكز ال اوا
تؤكد اهداف الرب امج على تاة ة اكااراع ال اث ة لدت
الطالب
تعواهل اهداف الرب امج من اهداف العل ة ماجلامعة

4
5
6
7
8
9

معامل ارت او
ب سون
0,846
0,902
0,911
0,835
0,854
0,836
0,721
0,895
0,857

* متعوت الد لة اإلحيائ ة ()0,01
يع ــح مــن جــدمل ( )6ان اـ ا معــام ع ا رت ــاو موج ــة معال ــة مدالــة
رحيــائ ام عاــد متــعوت الد لــة ( )0,01ممــا يش ـ رىل ا تتــاق الــداؤلا بــا
ع اراع (اهداف الرب امج) مالدرجة العل ة للةاور.
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جــدمل ( ) 7معــام ع ارت ــاو ب ســون لعــل ع ــارت مــن ع ــاراع ( ــرق
العدريس) بالدرجة العل ة للةاور
م

الع ارت

1
2
3
4
5
6

تععةد اسال ب العدريس على ال ام ما سع ياا
تشين اسال ب العدريس على توظ ف الع ا ة يف الععل ا
تشين اسال ب العدريس الطل ة على الععلا الهلاتا
اعل اسال ب العدريس عةل ة الععل ا مالععلا ممععة ممشواة
تشين اسال ب العدريس الطل ة على احلوار ماكاااشة
تععةد اسال ب العدريس على رثارت العةع لدت الطل ة
تعااسب اسال ب العدريس من عة بر امج الدكعوراه
ماهداه
تُعزز اسال ب العدريس دمر الطالب يف الععلا ماكشاركة
الةعالة

7
8

معامل ارت او
ب سون
0,905
0,889
0,867
0,915
0,899
0,891
0,969
0,854

* متعوت الد لة اإلحيائ ة ()0,01
يع ــح مــن جــدمل ( )7ان اـ ا معــام ع ا رت ــاو موج ــة معال ــة مدالــة
رحيــائ ام عاــد متــعوت الد لــة ( )0,01ممــا يش ـ رىل ا تتــاق الــداؤلا بــا
ع اراع ( رق العدريس) مالدرجة العل ة للةاور.
جــدمل ( ) 8معــام ع ارت ــاو ب ســون لعــل ع ــارت مـن ع ــاراع (ؤطــة
الرب امج) بالدرجة العل ة للةاور
م

الع ارت

1

تواكب ؤطة الرب امج اكتعيداع العلة ة احلديثة
تع ةن ؤطة م رراع الرب امج األهداف ماحملعوت م رائل
العدريس مالع ويا ماكراجن

2

معامل ارت او
ب سون
0,868
0,919

جملة العلوم الرتبوية
العدد الثامن عشر رجب 1440هـ

55

م
3
4
5
6
7
8

الع ارت
تع ةن ؤطة م رراع الرب امج حمعوت تعل ةا يعيف باحلداثة
مالعيديد مالعطوير
تواكب ؤطة الرب امج ا ااهاع الرتبوية العاك ة احلديثة
تع ةن ؤطة الرب امج التاعاع العاه ة لا ل درجة الدكعوراه
يطّلن الطل ة على اخلطة الدراس ة لعل م رر يف الرب امج
ماألهداف اكعوان مش اا
تععامل عااصر الرب امج لعخدم بع اا بع ا
توجد ؤطة توص ة ة لعل م رر دراسا يف الرب امج

معامل ارت او
ب سون
0,909
0,930
0,888
0,894
0,909
0,907

* متعوت الد لة اإلحيائ ة ()0,01
يع ــح مــن جــدمل ( )8ان اـ ا معــام ع ا رت ــاو موج ــة معال ــة مدالــة
رحيــائ ام عاــد متــعوت الد لــة ( )0,01ممــا يش ـ رىل ا تتــاق الــداؤلا بــا
ع اراع (ؤطة الرب امج) مالدرجة العل ة للةاور.
جدمل ( ) 9معام ع ارت او ب سون لعل ع ـارت مـن ع ـاراع (اسـال ب
م رق الع ويا) بالدرجة العل ة للةاور
م

الع ارت

1

تعواهر اكوضوع ة يف عةل اع ت ويا ل ة الرب امج
ت س عةل اع الع ويا يف الرب امج اجملا ع اكعره ة ماكاارية
من مشي ل الطل ة
تع ةن ؤطط اك رراع اسال ب م رق ما واع معاوعة يف
الع ويا
يعا األؤهل بآراا ل ة الرب امج يف اسال ب م رق ت وناا يف
اك رراع الدراس ة

2
3
4
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معامل ارت او
ب سون
0,921
0,918
0,862
0,849

م
5
6
7
8

الع ارت
يععرف الطل ة على اسال ب م رق الع ويا من بداية كل
م رر دراسا للرب امج
يعا توظ ف الع ا ة احلديثة يف اسعخدام اسال ب الع ويا
للرب امج
يععةد الرب امج اسلوس الع ويا اكتعةر ألعةال الطل ة
يععةد الرب امج اسلوس الع ويا اخلعاما ألعةال الطل ة

معامل ارت او
ب سون
0,868
0,904
0,917
0,751

* متعوت الد لة اإلحيائ ة ()0,01
يع ـح مــن جــدمل ( )9ان اـ ا معــام ع ا رت ــاو موج ــة معال ــة مدالــة
رحيــائ ام عاــد متــعوت الد لــة ( )0,01ممــا يش ـ رىل ا تتــاق الــداؤلا بــا
ع اراع (اسال ب م رق الع ويا) مالدرجة العل ة للةاور.
جدمل ( ) 10معام ع ارت او ب سون لعل ع ارت من ع اراع (اإلشراف
العلةا) بالدرجة العل ة للةاور
م
1
2
3
4
5

الع ارت
يوجد بال تا األكادنا ضوابط مشدد تع ا اكشرف على الرسالة
العلة ة
يُرتت لطل ة الرب امج احلرية يف اؤع ار اكشرف العلةا
يع ام ختي اكشرف العلةا من موضوع الرسالة ال يشرف
عل اا
يط ل ال تا األكادنا اسلوس اإلشراف اكشرتت على
ا رمحاع الطل ة
يتاعد اكشرف العلةا الطل ة على العغلب على اليعوباع ال
تواجااا

معامل ارت او
ب سون
0,852
0,866
0,881
0,825
0,920
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م

الع ارت

يعطا اكشرف العلةا الطل ة احلرية يف اؤع ار موضوعاع
6
ا رمحاتاا مهل اهعةاماتاا
تعيف الع اة با اكشرف العلةا مالطالب با حرتام مالععامن
7
اكع ادل
يعابن اكشرف العلةا الطالب يف ي ن مراحل ال اث ة بداة
8

معامل ارت او
ب سون
0,839
0,813
0,882

* متعوت الد لة اإلحيائ ة ()0,01
يع ح من جدمل ( )10ان اـ ا معـام ع ا رت ـاو موج ـة معال ـة مدالـة
رحيــائ ام عاــد متــعوت الد لــة ( )0,01ممــا يش ـ رىل ا تتــاق الــداؤلا بــا
ع اراع (اإلشراف العلةا) مالدرجة العل ة للةاور.
جدمل ( ) 11معام ع ارت او ب سون لعل ع ارت من ع اراع (اخلدماع
ال اث ة) بالدرجة العل ة للةاور
م

الع ارت

1

يع ح الرب امج الةرص إلش اع اهعةاماع الطل ة العلة ة مال اث ة
يتعة د ل ة الرب امج من ؤدماع الوحداع اإلحيائ ة يف مشل ل
عائج دراسعاا
ت دم اجلامعة ؤدماع الط اعة لطل ة الرب امج م ابل رسوم مادية
رمزية
توهر اجلامعة لطل ة الرب امج ااعدت ب ا اع مميادر تعل ة ة
يوظةو اا يف حبثاا
يتعة د ل ة الرب امج من ؤدماع اكراكز مالوحداع العلة ة
باجلامعة
د ل ة الرب امج تعام ام من ا ل اع اا ه ئة العدريس عاد مشع ا

2
3
4
5
6
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معامل ارت او
ب سون
0,900
0,865
0,843
0,911
0,921
0,872

الع ارت

م

ادماع الدراسة اخلاصة بس رمحاتاا
ي دم اع اا جلاة الدراساع العل ا بال تا األكادنا العوج ااع
ال زمة لعيا ح متاراع ا رمحاع الطل ة
تعوهر مراجن مميادر حديثة مدمرياع علة ة حمعةة تتاعد ل ة
الرب امج على ال ام

7
8

معامل ارت او
ب سون
0,911
0,894

* متعوت الد لة اإلحيائ ة ()0,01
يع ح من جدمل ( )11ان اـ ا معـام ع ا رت ـاو موج ـة معال ـة مدالـة
رحيــائ ام عاــد متــعوت الد لــة ( )0,01ممــا يش ـ رىل ا تتــاق الــداؤلا بــا
ع اراع (اخلدماع ال اث ة) مالدرجة العل ة للةاور.
ثبات أداة الدراسة:

مت العسكد من ث ـاع ادات الدراسـة باسـعخدام معامـل الث ـاع عالةـا كرم ـاعع
ميوضح اجلدمل ( )12معامل الث اع لعل حمور من حمامر األدات مابعادها.
جدمل ( ) 12معامل الث اع لعل حمور من حمامر األدات من الث اع العلـا
لألدات
م
1
2
3
4
5
6

احملور
اهداف الرب امج
رق العدريس
ؤطة الرب امج
اسال ب م رق الع ويا
اإلشراف العلةا
اخلدماع ال اث ة
الث اع العلا لألدات

معامل الث اع
0,978
0,985
0,986
0,979
0,979
0,984
0,997
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يع ــح مــن جــدمل ( )12ان اـ ا معــام ع الث ــاع لعــل حمــور مــن حمــامر
األدات (اكع ار) مرتةعة؛ مما يدل على ا اا تعةعن بدرجة عال ة من الث ـاع نعـن
ا ععةاد عل اا.
ول الةئة للةعوسط اكوزمن
حلتاس اكدت م ول الةئة من اجل تةت مماااشة ا ةـة اكعوسـط اكـوزمن
على الااو العالا
اكدت= ال ةة األعلى –ا ةة األد ى = 4 = 1- 5
ول الةئة= 0,80 = 5/4
بالعالا تي ح ا ا اكعوسط احلتابا مه ام للةع ار م ول الةئـة علـى الااـو
العالا
 عال ة جدام تعون يف الةئة ()5,00 – 4,21 عال ة تعون يف الةئة ()4,20 – 3,41 معوسطة تعون يف الةئة ()3,40 – 2,61 ماخة ة تعون يف الةئة ()2,60- 1,81 ماخة ة جدام تعون يف الةئة ()1,80 – 1,00األسال ب اإلحيائ ة اكتعخدمة
اسعخدم ال احم األسال ب اإلحيائ ة العال ة
 )1الععراراع مالاتب اكئوية.
 )2اكعوسط احلتابا ما حنراف اكع اري.
 )3معامل ا رت او ب سون لعاديد مدت ا تتاق الداؤلا ألدماع الدراسة.
 )4معادلة الةا كرم اع لعاديد مدت ث اع ادماع الدراسة.
اؤع ارععع لعشف الةرمق با رجاباع اهراد الدراسة ت عام ؤع ف الع اة.
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 )5اؤع ار مشل ل الع اين ر ا كان معغ اع الدراسة مععددت.
 )6معاد ع رياض ة حلتاس ا حع اجاع العة ة من العخيياع الرتبوية.

عرض ومناقشة النتائج

اإلجابة على التؤال األمل ما ت ويا اهداف برامج الدكعوراه يف األاتام
الرتبوية جبامعة اإلمام؟
لإلجابــة علــى التــؤال مت حتــاس اكعوســط احلتــابا ما حنــراف اكع ــاري
ما ا ععع سعياباع هئاع الدراسة حول ت ويا اهداف برامج الدكعوراه مـن
مجاة هر ل ة الدكعوراه ماع اا ه ئة العدريس م لع على الااو العالا
جــدمل ( )13اســعيا باع هئــاع الدراســة حــول ت ــويا اهــداف بــرامج
الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام
الطل ة
م

الع ارت

العلا

اع اا العدريس

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

ا ةة

متعوت

ع

الد لة

الرتت ب

تلد اهداف الرب امج
1

معطل اع اجملعةن مؤطط

3,372

0,951

3,300

0,483

3,358

0,879

0,231-

0,818

3

العاة ة
2

3

تعيف اهداف الرب امج
بالداة مالوضو
تععرب اهداف الرب امج
مااع ة ماابلة للعاة هل

3,162

0,998

3,100

0,737

3,150

0,948

0,187-

0,853

6

3,255

0,953

3,300

0,674

3,264

0,901

0,138

0,891

5

تعاامل اهداف الرب امج
4

ال ايا الرتبوية ال
ظارع ع ية الع دم

2,907

1,150

3,300

0,674

2,981

1,082

1,034

0,306

7

العلةا مالع
5

تؤكد اهداف الرب امج

3,348

1,343

3,100

0,737

3,301

1,249

0,564-

0,576
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الطل ة
م

الع ارت

العلا

اع اا العدريس

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

ا ةة

متعوت

ع

الد لة

الرتت ب

على ركتاس الطل ة
اك درت على الععلا
الهلاتا
6

تلد اهداف الرب امج
حاجاع الطل ة اكخعلةة

2,651

0,922

3,000

1,054

2,717

0,948

1,049

0,299

8

تؤكد اهداف الرب امج
7

على ت ادل ال اوا با
اجلامعاع ممراكز

2,046

0,924

3,500

0,707

2,320

1,051

4,651

*0,000

9

ال اوا
تؤكد اهداف الرب امج
8

على تاة ة اكااراع

3,488

1,222

3,800

0,788

3,547

1,153

0,767

0,447

2

ال اث ة لدت الطالب
تعواهل اهداف الرب امج
9

من اهداف العل ة

3,674

0,892

4,100

0,875

3,754

0,896

1,363

0,179

1

ماجلامعة
اكعوسط احلتابا العام =  3,154ا حنراف اكع اري العام = 1,011

* متعوت الد لة اإلحيائ ة ()0,01
يع ح من جدمل ( )13ان ا ةة اكعوسط احلتابا العـام سـعياباع هـئ
اهــراد الدراســة حنــو ت ــويا اهــداف بــرامج الــدكعوراه هــا ( )3,15ما حنــراف
اكع اري ( )1,01مما يع ماوعاا يف الةئـة الثالثـة مـن اك ـاا مالـ تشـ رىل
درجة عمعوسـطةع ممـا يعـ ان اهـداف الـربامج ا ة ـو عـن هـئ ع عال ـةع م
ععال ة جدامع ماد يعون الت ب يف لع رىل ان بـرامج الـدكعوراه مل تعطـور ماـهل
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ر شـــائاا مبـــدايعاا ممـــا جعـــل األهـــداف تعواكـــب مـــن العطـــوراع احلال ـــة
ما حع اجــاع احلال ــة ماكتــع ل ة لعلــع الــربامج ممــا يعطلــب رعــادت الاهــر يف
بــرامج الــدكعوراه مالعةــل علــى تطويرهــا مــن ؤ ـ ل تطــوير اهــداهاا مب ــة
عااصرها لععواهـل مـن ا حع اجـاع احلال ـة ماكتـع ل ة للةيعةـن ماكؤستـاع
الععل ة ة.
متش ـ ا ةــة ععع ( )4,651عاــد متــعوت د لــة ( )0,01ان هاــات هــرمق
اع د لة رحيائ ة با اسعياباع الطل ة ماع اا ه ئـة العـدريس حنـو الع ـارت
( )7مها عتؤكد اهداف الرب امج علـى ت ـادل ال اـوا بـا اجلامعـاع ممراكـز
ال اــواع ليــاحل اع ــاا ه ئــة العــدريس ممــا يــدل علــى ان اهــداف الــربامج
تتعى رىل مش ل لع مان ما يعا مـن ت ـادل لل اـوا هـو مبتـعوت شخيـا
ماــائا علــى اك ــادراع الهلات ــة ألع ــاا ه ئــة العــدريس ملـ س هــدف تتــعى
الربامج لعا .
متش ا ا اكعوسط احلتابا ما حنـراف اكع ـاري سـعياباع ه ـئ اهـراد
الدراسة حنو ع اراع ت ويا اهداف بـرامج الـدكعوراه رىل ت ايااـا مـا بـا درجـة
ععال ةع رىل درجة عمعوسطةع على الااو العالا
 ان درجة اسعياباع هئ اهراد الدراسـة كا ـو ععال ـةع حنـو الع ـارتا( )8( )9من ع اراع ت ويا اهداف برامج الدكعوراه على الااو العالا
 تعواهل اهداف الرب امج من اهداف العل ة ماجلامعة. تؤكد اهداف الرب امج على تاة ة اكااراع ال اث ة لدت الطالب.ح م ترامحو ا ا اكعوسط احلتابا با ( )3,547- 3,754متشـ اـ ا
ا حنـــراف اكع ـــاري ( )0,896- 1,153ماـــد يعـــود لـــع رىل ان اهـــداف
الربامج تعتل متعااسب من اهداف العل ة ماجلامعة ماي ام تُعزز متؤكـد علـى
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عـة الـربامج األكادن ـة

تاة ة اكااراع ال اث ة لدت الطل ة مههلا يعواهل مـن
مال تادف رىل رعداد باحثا.
 ان درجـــة اســـعياباع هـــئ اهـــراد الدراســـة كا ـــو ع معوســـطةع حنـــوالع اراع ( )6( )4( )2( )3( )5( )1علـى العـوالا ح ـم ترامحـو
ا ا اكعوسط احلتابا با ( )2,717- 3,358متشـ اـ ا ا حنـراف اكع ـاري
( )1,249- 0,879ماــد يةتــر لــع رىل ان اهــداف الــربامج مل تــعغ ممل
تعطور من بداية الربامج مبالعالا هاا تعاامل ال ايا الرتبوية احلديثة م
تلد احع اجـاع الطل ـة احلال ـة بالدرجـة العال ـة ماكطلوبـة رضـاهة رىل ا اـا
تعةاشى من اكعطل اع احلال ة ماكتع ل ة ال زمة مال رمرية.
اإلجابة على التـؤال الثـا ا مـا ت ـويا اسـال ب م ـرق تـدريس بـرامج
الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام؟
لإلجابــة علــى التــؤال مت حتــاس اكعوســط احلتــابا ما حنــراف اكع ــاري
ماـ ا ععع ســعياباع هئــاع الدراســة حــول ت ــويا اســال ب م ــرق تــدريس
برامج الدكعوراه من مجاة هر ل ة الدكعوراه ماع اا ه ئـة العـدريس علـى
الااو العالا
جدمل ( )14اسعياباع هئاع الدراسة ح ول ت ويا رق العدريس بربامج
الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام
الطل ة
م

1
2
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الع ارت

تععةد اسال ب العدريس
على ال ام ما سع ياا
تشين اسال ب العدريس

العلا

اع اا العدريس

ا ةة

متعوت

ع

الد لة

0,837

2

0,711

4

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

3,325

1,106

3,400

0,5164

3,339

1,017

0,206

3,162

1,111

3,300

0,674

3,188

1,038

0,373
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الرتت ب

الطل ة
الع ارت

م

العلا

اع اا العدريس

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

ا ةة

متعوت

ع

الد لة

الرتت ب

على توظ ف الع ا ة يف
الععل ا
3

تشين اسال ب العدريس
الطل ة على الععلا الهلاتا

3,558

1,220

3,400

0,699

3,528

1,136

0,393

0,696

1

اعل اسال ب العدريس
4

عةل ة الععل ا مالععلا ممععة

2,325

1,169

3,100

0,875

2,471

1,153

1,964

0,055

8

ممشواة
5

تشين اسال ب العدريس
الطل ة على احلوار ماكاااشة

3,162

1,111

3,800

1,032

3,238

1,115

1,653

0,104

3

تععةد اسال ب العدريس
6

على رثارت العةع لدت

2,697

1,225

3,400

0,843

2,830

1,188

1,714

0,093

6

الطل ة
تعااسب اسال ب العدريس
7

من

عة بر امج الدكعوراه

2,627

1,195

3,200

1,032

2,735

1,179

1,394

0,169

7

ماهداه
تُعزز اسال ب العدريس دمر
8

الطالب يف الععلا ماكشاركة

2,907

1,087

3,600

0,966

3,037

1,091

1,851

0,070

5

الةعالة
اكعوسط العام = 3,045

ا حنراف اكع اري= 1,114

* متعوت الد لة اإلحيائ ة ()0,01
يع ح من جدمل ( )14ان ا ةة اكعوسط احلتابا العـام سـعياباع هـئ
اهـراد الدراســة حنـو ت ــويا ـرق العــدريس يف بـرامج الــدكعوراه هــا ()3,045
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ما حنــراف اكع ــاري ( )1,114ممــا يعـ ماوعاــا يف الةئــة الثالثــة مــن اك ــاا
مال ـ تش ـ رىل درجــة عمعوســطةع ماــد يعــون الت ـ ب يف لــع رىل ان ــرق
العــدريس الــ يــعا اســعخداماا يف الــربامج ت ل ديــة متةع ــد رىل العشــويل يف
عةل ــاع الععلـ ا مالــععلا متلــع الطــرق اــد تعااســب مــن متــعوت م ةــو
ـ س الــدكعوراه اكلــعا ا بــالربامج مبالعــالا هاــا تــث الــعةع لــدت
الطل ة مما يؤكد التعا رىل تطوير رق ماسال ب رق العدريس لععواكب مـن
العطوراع ما ااهاع احلديثة يف اجملال متعةل ههله الاع يـة مـن عـائج دراسـة
كـلم مــن (اخلط ــب مآؤــرمن 2000م) (الــراجح مكععــا 1427ه) يف ان
ت ويا األهداف كا و بدرجة معوسطة.
متش ا ةة ععع ا ـ توجـد هـرمق اع د لـة رحيـائ ة بـا اسـعياباع
الطل ة ماع اا ه ئة العدريس.
متش ا ا اكعوسط احلتابا ما حنـراف اكع ـاري سـعياباع ه ـئ اهـراد
الدراسة حنو ع اراع ت ويا ـرق العـدريس يف بـرامج الـدكعوراه رىل ت ايااـا مـا
با درجة عال ة مدرجة معوسطة رىل درجة ماخة ة على الااو العالا
 ان درجة اسعياباع هئ اهراد الدراسة كا و ععال ةع حنو الع ارت ()3على الااو العالا
 تشين اسال ب العدريس الطل ة على الععلا الهلاتا.ح ــم تش ـ ا ةــة اكعوســط احلتــابا رىل ( )3,528متش ـ ا ةــة ا حنــراف
اكع ــاري رىل ( )1,136ماـــد يعـــود لــع رىل ان عةل ـــاع الععلــ ا مالـــععلا
تعةركز حـول الطالـب مهـا تشـين علـى الـععلا الـهلاتا مـن ؤـ ل معطل ـاع
الرب ــامج ماك ــرراع مال ـ يــعا توج ـ الطالــب رىل ال اــم مالــععلا الــهلاتا
ل ععتب اكااراع ال اث ة ال زمة لهللع.
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 ان درجــة اســعياباع هــئ الدراســة كا ــو عمعوســطةع حنــو الع ــاراع( )7( )6( )8( )2( )5( )1علـــى العـــوالا ح ـــم ترامحـــو اـــ ا
اكعوســط احلتــابا بــا ( )2,735- 3,339ماــ ا ا حنــراف اكع ــاري بــا
( )1,179- 1,017ماـــد يةتـــر لـــع رىل ان ـــرق ماســـال ب العـــدريس
تتعخدم اسال ب ال ام ما سع يـاا متشـي ن الطل ـة علـى احلـوار ماكاااشـة
بشعل معوسـط ممـا يعـ ت ـاين اع ـاا ه ئـة العـدريس يف اسـعخدام لـع مممـا
يؤكد لع ا ا ا حنراف اكع اري اع العشعو العالا.
 ان درجة اسعياباع هئ اهراد الدراسة كا و عماخة ةع حنـو الع ـارت( )4على الااو العالا
 اعل اسال ب العدريس عةل ة الععل ا مالععلا ممععة ممشواة.ح ــم تش ـ ا ةــة اكعوســط احلتــابا رىل ( )2,471متش ـ ا ةــة ا حنــراف
اكع ـــاري رىل ( )1,153ماـــد يعـــود لـــع ا ةـــاض رىل ان اع ـــاا ه ئـــة
العدريس اد يتـعخدمون ـرق ماسـال ب تـدريس ت ل ديـة مغـ مشـواة م
تعواكب من ا ااهاع احلديثة يف العدريس بل اد يعا اح ا ام اسعخدام ري ـة
ماحدت يف العدريس مما علاا غ ممععة مغ مشواة.
اإلجابة على التؤال الثالم ما ت ويا ؤطة برامج الدكعوراه يف األاتام
الرتبوية جبامعة اإلمام؟
لإلجابــة علــى التــؤال مت حتــاس اكعوســط احلتــابا ما حنــراف اكع ـاري
ما ا ععع سعياباع هئاع الدراسة حول ت ـويا ؤطـة بـرامج الـدكعوراه مـن
مجاة هر ل ة الدكعوراه ماع اا ه ئة العدريس م لع على الااو العالا
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جدمل ( ) 15اسعياباع هئاع الدراسة حول ت ويا ؤطة برامج الدكعوراه
يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام
الطل ة
م

الع ارت

العلا

اع اا العدريس

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

ا ةة

متعوت

ع

الد لة

الرتت ب

تواكب ؤطة الرب امج
1

اكتعيداع العلة ة

2,790

1,013

3,200

0,632

2,867

0,961

1,218

0,229

6

احلديثة
تع ةن ؤطة م رراع
الرب امج األهداف
2

ماحملعوت م رائل

2,860

1,245

3,200

0,788

2,924

1,174

0,821

0,415

5

العدريس مالع ويا
ماكراجن
تع ةن ؤطة م رراع
3

الرب امج حمعوت تعل ةا
يعيف باحلداثة مالعيديد

2,604

1,072

3,100

0,737

2,698

1,030

1,382

0,173

8

مالعطوير
تواكب ؤطة الرب امج
4

ا ااهاع الرتبوية العاك ة

2,627

1,091

3,000

0,666

2,698

1,030

1,030

0,308

7

احلديثة
تع ةن ؤطة الرب امج
5

التاعاع العاه ة لا ل

3,651

1,325

3,900

0,994

3,698

1,264

0,557

0,580

1

درجة الدكعوراه
يطّلن الطل ة على اخلطة
6

الدراس ة لعل م رر يف

3,116

1,159

4,000

1,054

3,238

1,182

2,206

الرب امج ماألهداف
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0,032

2

الطل ة
م

الع ارت

العلا

اع اا العدريس

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

ا ةة

متعوت

ع

الد لة

الرتت ب

اكعوان مش اا
7

8

تععامل عااصر الرب امج
لعخدم بع اا بع ا
توجد ؤطة توص ة ة لعل
م رر دراسا يف الرب امج

2,883

1,095

3,300

0,823

2,962

1,055

1,126

0,265

4

3,000

1,214

4,200

0,788

3,226

1,234

2,969

*0,005

3

اكعوسط العام = 3,038

ا حنراف اكع اري= 1,116

* متعوت الد لة اإلحيائ ة ()0,01
يع ح من جدمل ( )15ان ا ةة اكعوسط احلتابا العـام سـعياباع هـئ
اهــراد الدراســة حنــو ت ــويا ؤطــة بــرامج الــدكعوراه هــا ( )3,045ما حنــراف
اكع اري ( )1,114مما يع ماوعاا يف الةئة الثالثة من اك اا مالـ تشـ رىل
درجة عمعوسطةع ماد يعون الت ب يف لع رىل ان ؤطة الرب امج صةةو مهل
معطل ــاع ماحع اجــاع ســاب ة مظلــو كةــا هــا ممل يطــرا عل اــا اي تغ ـ ام
تطوير اـد يعواكـب مـن اكتـعيداع العيـرية ماحلال ـة مبالعـالا كا ـو درجـة
اكواه ة عل اا معوسطة ملعا تعون درجة الع ـويا بشـعل مطلـوس ه بـد ان
تعون يف درجة عال ة ام عال ة جـدام ممـا يعطلـب رعـادت الاهـر يف ؤطـط بـرامج
الدكعوراه متطويرها متعةل ههله الاع ية من عائج دراسة (اخلط ب مآؤـرمن
2000م) الـ تشـ رىل ان ت ــويا ؤطـة بر ــامج اكاجتـع يف ختيـ اإلدارت
الرتبوية يف اجلامعة األرد ة مجامعة ال موت كا و معوسطة.
متش ـ ا ةــة ععع ( )2,969عاــد متــعوت د لــة ( )0,01ان هاــات هــرمق
اع د لة رحيائ ة با اسعياباع الطل ة ماع اا ه ئـة العـدريس حنـو الع ـارت
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( )8مها ع توجد ؤطة توص ة ة لعل م رر دراسا يف الرب امجع لياحل اع اا
ه ئة العدريس مما يدل على ان هاـات ؤطـة توصـ ة ة لعـل م ـرر دراسـا يطلـن
عل اا اع اا ه ئة العدريس م يطلن عل اـا الطل ـة ام ان يعـون هاـات ت ـاين
يف مجود ؤطة للة رراع با اع اا ه ئة العدريس.
متش ا ا اكعوسط احلتابا ما حنـراف اكع ـاري سـعياباع ه ـئ اهـراد
الدراسـة حنـو ع ـاراع ت ـويا ؤطـة بــرامج الـدكعوراه رىل ت ايااـا مـا بـا درجــة
عال ة مدرجة معوسطة على الااو العالا
 ان درجة اسعياباع هئ اهراد الدراسة كا و ععال ةع حنو الع ارت ()5على الااو العالا
 تع ةن ؤطة الرب امج التاعاع العاه ة لا ل درجة الدكعوراه.ح ــم تش ـ ا ةــة اكعوســط احلتــابا رىل ( )3,698متش ـ ا ةــة ا حنــراف
اكع ــاري رىل ( )1,264ماــد يعــود لــع رىل عــدد التــاعاع ال ـ تع ــةااا
ت ل عن  36ساعة موزعة على اربعـة هيـول
ؤطط برامج الدكعوراه مال
دراســة مااي ــة باإلضــاهة رىل ا ؤع ــار الشــامل معــدد التــاعاع اكخييــة
أل رمحــة الــدكعوراه مال ـ يععتــب مــن ؤ اــا الطالــب التــاعاع ال زمــة
للايول على درجة الدكعوراه.
 ان درجــة اســعياباع هــئ الدراســة كا ــو ع معوســطةع حنــو الع ــاراع( )3( )4( )1( )2( )7( )8( )6على العوالا ح م ترامحـو اـ ا
اكعوســط احلتـــابا بـــا( )2,698- 3,238متشــ اــ ا ا حنـــراف اكع ـــاري
( )1,234- 0,961ماــد يةتــر لــع رىل ان ؤطــة الــربامج تعواكــب مــن
اكتــعيداع العلة ــة ما ااهــاع الرتبويــة احلديثــة بشــعل كــايف مضــرمري
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د .ؤالد بن عواض بن ع داهلل الث

رضاهة رىل الع اين الواضح يف اكعةال عااصر ؤطة الربامج مـن ح ـم األهـداف
ماحملعوت م رق العدريس مب ة العااصر.
اإلجابة على التؤال الرابـن مـا ت ـويا اسـال ب م ـرق الع ـويا بـربامج
الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام؟
لإلجابــة علــى التــؤال مت حتــاس اكعوســط احلتــابا ما حنــراف اكع ــاري
ماـ ا ععع ســعياباع هئــاع الدراســة حــول ت ــويا اســال ب م ــرق الع ــويا
بربامج الدكعوراه من مجاة هر ل ة الدكعوراه ماع اا ه ئة العدريس علـى
الااو العالا
جــدمل ( ) 16اســعياباع هئــاع الدراســة حــول ت ــويا اســال ب م ــرق
الع ويا بربامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام
الطل ة
م

الع ارت

العلا

اع اا العدريس

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

ا ةة

متعوت

ع

الد لة

الرتت ب

تعواهر اكوضوع ة يف
1

عةل اع ت ويا ل ة

2,255

1,135

3,500

0,971

2,490

1,202

3,197

*0,002

6

الرب امج
ت س عةل اع الع ويا
2

يف الرب امج اجملا ع
اكعره ة ماكاارية من

2,511

1,141

3,300

0,948

2,660

1,142

2,023

0,048

4

مشي ل الطل ة
تع ةن ؤطط اك رراع
3

اسال ب م رق ما واع

2,581

0,981

3,300

0,823

2,717

0,987

2,142

0,370

3

معاوعة يف الع ويا
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الطل ة
م

الع ارت

العلا

اع اا العدريس

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

ا ةة

متعوت

ع

الد لة

الرتت ب

يعا األؤهل بآراا ل ة
4

الرب امج يف اسال ب
م رق ت وناا يف

1,837

0,843

3,300

0,948

2,211

1,031

4,829

*0,000

8

اك رراع الدراس ة
يععرف الطل ة على
5

اسال ب م رق الع ويا
من بداية كل م رر

2,790

1,124

3,900

0,875

3,000

1,160

2,913

*0,005

2

دراسا للرب امج
يعا توظ ف الع ا ة
6

احلديثة يف اسعخدام

2,116

1,004

3,200

1,032

2,320

1,087

3,056

*0,004

7

اسال ب الع ويا للرب امج
يععةد الرب امج اسلوس
7

الع ويا اكتعةر ألعةال

2,372

0,926

3,300

0,674

2,547

0,952

2,979

*0,004

5

الطل ة
يععةد الرب امج اسلوس
8

الع ويا اخلعاما ألعةال

3,651

1,192

3,400

1,264

3,603

1,198

الطل ة
اكعوسط العام = 2,693

0,593

0,556

1

ا حنراف اكع اري= 1,094

* متعوت الد لة اإلحيائ ة ()0,01
يع ح من جدمل ( )16ان ا ةة اكعوسط احلتابا العـام سـعياباع هـئ
اهــراد الدراســة حنــو ت ــويا اســال ب م ــرق الع ــويا يف بــرامج الــدكعوراه هــا
( )2,693ما حنراف اكع اري ( )1,094ممـا يعـ ماوعاـا يف الةئـة الثالثـة مـن
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ت ويا برامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام حمةد بن سعود اإلس م ة
د .ؤالد بن عواض بن ع داهلل الث

اك ــاا مالـ تشـ رىل درجــة عمعوســطةع مهــهله ال ةــة اري ــة مــن ا ةــة الةئــة
الرابعة درجة ع ماخة ةع ماد يعـون التـ ب يف لـع رىل ان اسـال ب م ـرق
الع ــويا اكتــعخدمة يف بــرامج الــدكعوراه تعتــا باكوضــوع ة ممــا يــدل علــى
الع اين يف ت ويا الطل ة معـدم مضـو اسـال ب الع ـويا مـن بدايـة الرب ـامج ام
اك رر ماي ـام اـد يعـون ان ل ـة الرب ـامج لـ س اـا دمر يف اؤع ـار اسـال ب
الع ويا ال تعااسب من احع اجاتاا مادراتاا باإلضاهة رىل غ اس اسعخدام
الع ا ة احلديثـة متوظ ةاـا يف تاويـن اسـال ب الع ـويا متعةـل هـهله الاع يـة مـن
عائج دراسة (الـزعد 1427هــ) مالـ اكـدع علـى عـدم رضـا الطل ـة عـن
اسال ب الع ويا.
متش ا ةة ععع عاد متـعوت د لـة ( )0,01رىل مجـود هـرمق اع د لـة
رحيـائ ة بـا اســعياباع الطل ـة ماع ــاا ه ئـة العــدريس حنـو الع ــاراع ()5
( )4( )6( )7على العوالا لياحل اع ـاا ه ئـة العـدريس ممـا يـدل علـى ان
اع ــاا ه ئــة العــدريس هــا اكتــؤملون مبشــعل م اشــر عــن ــرق ماســال ب
الع ويا ال يتعخدمو اا مبالعالا كا و اإلجابـاع علةـة عـن الطل ـة ب اةـا
يرت الطل ة مها الةئة اكتعادهة من الع ويا ان اسال ب الع ويا تعواكب م
تعااســـب مـــن معطل ـــاع الرب ـــامج م تععـــس اكتـــعوت احل ـــا مالةعلـــا
ماكوضوعا لعلة ة الععل ا مالععلا.
متش ـ ا ـ ا اكعوســط احلتــابا ما حنــراف اكع ــاري ســعياباع ه ــئ اهــراد
الدراسة حنو ع اراع ت ويا اسال ب م رق الع ويا يف بـرامج الـدكعوراه رىل ت ايااـا
ما با درجة عال ة مدرجة معوسطة رىل درجة ماخة ة على الااو العالا
 ان درجة اسعياباع هئ اهراد الدراسة كا و ععال ةع حنو الع ارت ()8على الااو العالا
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 يععةد الرب امج اسلوس الع ويا اخلعاما ألعةال الطل ة.ح ــم تش ـ ا ةــة اكعوســط احلتــابا رىل ( )3,603متش ـ ا ةــة ا حنــراف
اكع اري رىل ( )1,198ماد يعود لع ماان اسال ب الع ـويا مالـ تتـعخدم
اســال ب ت ل ديــة تععةــد علــى الع ــويا اخلعــاما ه ــط مالــهلي تععــس عائي ـ
متعوت الطل ة.
 ان درجــة اســعياباع هــئ الدراســة كا ــو عمعوســطةع حنــو الع ــاراع( )2( )3( )5علــى العــوالا ح ــم ترامحــو ا ـ ا اكعوســط احلتــابا بــا
( )2,660- 3,000متشـ ـ اـ ـ ا ا حنـــراف اكع ـــاري ()0,987- 1,160
ماــد يةتــر لــع رىل ان ــرق ماســال ب الع ــويا تركــز علــى اجملــا ع اكعره ــة
ماكاارية بدرجة معوسطة مان العاوع يف اسال ب الع ويا تد با اع اا ه ئـة
العدريس.
 ان درجـــة اســـعياباع هـــئ اهـــراد الدراســـة كا ـــو عماخة ـــةع حنـــوالع اراع ( )4( )6( )1( )7على العوالا ح ـم ترامحـو اـ ا اكعوسـط
احلتابا با ( )2,211- 2,547متشـ اـ ا ا حنـراف اكع ـاري (- 0,952
 )1,202ماد يعـود التـ ب يف ا ةاضـاا رىل غ ـاس الع ـويا اكتـعةر للـربامج
باإلضــاهة رىل اهع ــاد اســال ب الع ــويا رىل اكوضــوع ة معــدم توظ ــف الع ا ــة
احلديثــة مــن اجلــاا باإلضــاهة رىل تغ ــب دمر الطل ــة عــن اســال ب م ــرق
الع ويا اكع عة يف الربامج.
اإلجابــة علــى التــؤال اخلــامس مــا ت ــويا اإلشــراف العلةــا بــربامج
الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام؟
لإلجابــة علــى التــؤال مت حتــاس اكعوســط احلتــابا ما حنــراف اكع ــاري
ما ا ععع سـعياباع هئـاع الدراسـة حـول ت ـويا اإلشـراف العلةـا بـربامج
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الدكعوراه من مجاة هر ل ة الدكعوراه ماع اا ه ئة العدريس
جدمل ( ) 17اسـعياباع هئـاع الدراسـة حـول ت ـويا اإلشـراف العلةـا
بربامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام
الطل ة
م

الع ارت

العلا

اع اا العدريس

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

ا ةة

متعوت

ع

الد لة

الرتت ب

يوجد بال تا األكادنا
1

ضوابط مشدد تع ا اكشرف

2,720

1,161

3,600

0,966

2,886

1,171

2,217

0,031

6

على الرسالة العلة ة
2

يُرتت لطل ة الرب امج احلرية
يف اؤع ار اكشرف العلةا
يع ام ختي

3

3,000

1,133

3,900

0,994

3,169

1,155

2,308

0,025

5

اكشرف

العلةا من موضوع الرسالة

2,674

1,040

3,700

0,823

2,867

1,074

2,906

0,005

7

ال يشرف عل اا
يط ل ال تا األكادنا
4

اسلوس اإلشراف اكشرتت

2,186

1,006

2,300

1,159

2,207

1,025

0,314

0,755

8

على ا رمحاع الطل ة
يتاعد اكشرف العلةا
5

الطل ة على العغلب على

3,093

1,268

3,700

0,823

3,207

1,214

1,438

0,157

4

اليعوباع ال تواجااا
يعطا اكشرف العلةا
6

الطل ة احلرية يف اؤع ار
موضوعاع ا رمحاتاا

3,767

0,921

4,100

1,100

3,830

0,955

0,991

0,326

2

مهل اهعةاماتاا
7

تعيف الع اة با اكشرف
العلةا مالطالب با حرتام

4,093

0,995

4,000

0,816

4,075

0,957

0,274

0,785
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الطل ة
م

الع ارت

العلا

اع اا العدريس

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

ا ةة

متعوت

ع

الد لة

الرتت ب

مالععامن اكع ادل
يعابن اكشرف العلةا
8

الطالب يف ي ن مراحل

3,186

1,159

3,800

0,788

3,301

1,119

1,585

0,119

3

ال اث ة بداة
اكعوسط العام = 3,192

ا حنراف اكع اري= 1,083

* متعوت الد لة اإلحيائ ة ()0,01
يع ح من جدمل ( )17ان ا ةة اكعوسط احلتابا العـام سـعياباع هـئ
اهراد الدراسة حنو ت ويا اإلشراف العلةـا يف بـرامج الـدكعوراه هـا ()3,192
ما حنــراف اكع ــاري ( )1,083ممــا يعـ ماوعاــا يف الةئــة الثالثـة مــن اك ــاا
مال تش رىل درجة عمعوسطةع ماد يعون التـ ب يف لـع رىل ان اإلشـراف
العلةــا يعيــف بالع اــة اجل ــدت ال ائةــة علــى ا حــرتام اكع ــادل بــا الطالــب
ماكشرف مكهللع احلرية يف اؤع ار اكوضـوعاع الـ تااسـب الطالـب ر ا ـ
ي ح غ اس اإلشراف اكشرتت ماح ا ام يعا توج الطل ة رىل اساتهلت ل س اـا
ختي دا ة حمددت متعةل هـهله الاع يـة مـن عـائج دراسـة (زميـن مهاشـا
2009م) مال تؤكد على ا ةة معوسطة لعاير اإلشراف العلةا.
متش ا ةة ععع عاـد متـعوت د لـة ( )0,01رىل عـدم مجـود هـرمق اع
د لة رحيائ ة با اسعياباع الطل ة ماع اا ه ئة العدريس.
متش ا ا اكعوسط احلتابا ما حنـراف اكع ـاري سـعياباع ه ـئ اهـراد
الدراسة حنو ع اراع ت ويا ـرق العـدريس يف بـرامج الـدكعوراه رىل ت ايااـا مـا
با درجة عال ة مدرجة معوسطة رىل درجة ماخة ة على الااو العالا
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 ان درجة اسعياباع هئ اهراد الدراسـة كا ـو ععال ـةع حنـو الع ـارتا( )6( )7على الااو العالا
 تعيف الع اة با اكشرف العلةا مالطالب با حرتام مالععامن اكع ادل. يعطا اكشرف العلةا الطل ة احلرية يف اؤع ار موضوعاع ا رمحاتاامهل اهعةاماتاا.
ح ــم تشـ اـ ا اكعوســط احلتــابا بــا ( )4,075- 3,830متشـ ا ةــة
ا حنــراف اكع ــاري رىل ( )0,957 – 0,955ميةتــر لــع رىل مــا تعةعــن ب ـ
الع اة با اكشرف مالطالب ب من احرتام مت دير مع ادل ب ااةا ميؤكد لع
ما ي وم ب اكشرف من رعطاا احلرية للطالب يف اؤع ار موضوع األ رمحة.
 ان درجــة اســعياباع هــئ الدراســة كا ــو عمعوســطةع حنــو الع ــاراع( )3( )1( )2( )5( )8علــى العــوالا ح ــم ترامحــو اــ ا اكعوســط
احلتابا بـا( )2,867- 3,301متشـ اـ ا ا حنـراف اكع ـاري (- 1,074
 )1,214ماد يةتر لع رىل ان معابعـة اكشـرف للطالـب ل تـو بيـةة دائةـة
ممتعةرت مها مع اياة من مشرف رىل آؤـر ماي ـام يف موضـوع ت ـديا الـدعا
ماكتا دت العلة ة ال زمة للطالب لـ س بالشـعل الـ زم ماكتـعةر ميع ـاين بـا
اع اا ه ئة العدريس ماد يع ن ال تا اسـال ب لعوزيـن الطل ـة علـى اكشـرها
دمن اؤهل راياا يف لع ماد تعون مع اياة با األاتام الرتبوية.
ان درجة اسعياباع هئ اهراد الدراسة كا و عماخة ةع حنـو الع ـارت ()4
على الااو العالا
 يط ــل ال تــا األكــادنا اســلوس اإلشــراف اكشــرتت علــى ا رمحــاعالطل ة.
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ح ــم تش ـ ا ةــة اكعوســط احلتــابا رىل ( )2,207متش ـ ا ةــة ا حنــراف
اكع ـــاري رىل ( )1,025ماــد يعـــود التــ ب يف ا ةاضـــاا رىل غ ـــاس اســـلوس
اإلشراف اكشرتت على ا رمحاع الطل ة من اع اا ال تا الواحد ماد يليس
رىل اإلشــراف اكشــرتت مــن العخييــاع األؤــرت يف حــا ع ؤاصــة حيــددها
عة اكوضوع.
اإلجابــة علــى التــؤال التــادا مــا ت ــويا اخلــدماع ال اث ــة بــربامج
الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام؟
لإلجابــة علــى التــؤال مت حتــاس اكعوســط احلتــابا ما حنــراف اكع ــاري
ما ا ععع سـعياباع هئـاع الدراسـة حـول ت ـويا اخلـدماع ال اث ـة بـربامج
الدكعوراه من مجاة هر ل ة الدكعوراه ماع اا ه ئة العدريس
جـدمل ( ) 18اسـعياباع هئـاع الدراسـة حـول ت ـويا اخلـدماع ال اث ــة
بربامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام
الطل ة
م

الع ارت

العلا

اع اا العدريس

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

ا ةة

متعوت

ع

الد لة

الرتت ب

يع ح الرب امج الةرص
1

إلش اع اهعةاماع الطل ة

2,976

0,987

3,900

0,994

3,150

1,045

2,659

*0,010

3

العلة ة مال اث ة
يتعة د ل ة الرب امج من
2

ؤدماع الوحداع
اإلحيائ ة يف مشل ل عائج

2,139

1,186

3,100

1,100

2,320

1,221

2,334

0,024

7

دراسعاا
3
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ت دم اجلامعة ؤدماع
الط اعة لطل ة الرب امج

1,976

1,144

2,100

0,875

2,000

1,091

0,319
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0,751

8

الطل ة
م

الع ارت

العلا

اع اا العدريس

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

ا ةة

متعوت

ع

الد لة

الرتت ب

م ابل رسوم مادية رمزية
توهر اجلامعة لطل ة
4

الرب امج ااعدت ب ا اع
مميادر تعل ة ة

3,186

1,159

3,700

1,159

3,283

1,166

1,262

0,213

2

يوظةو اا يف حبثاا
يتعة د ل ة الرب امج من
5

ؤدماع اكراكز
مالوحداع العلة ة

2,511

1,141

3,300

1,059

2,660

1,159

1,991

0,052

6

باجلامعة
د ل ة الرب امج تعام ام
من ا ل اع اا ه ئة
6

العدريس عاد مشع ا

2,674

1,106

2,800

0,788

2,698

1,048

0,338

0,737

5

ادماع الدراسة اخلاصة
بس رمحاتاا
ي دم اع اا جلاة
الدراساع العل ا بال تا
7

األكادنا العوج ااع

3,186

1,096

3,700

0,823

3,283

1,062

1,389

0,171

1

ال زمة لعيا ح متاراع
ا رمحاع الطل ة
تعوهر مراجن مميادر
8

حديثة مدمرياع علة ة
حمعةة تتاعد ل ة

2,837

1,132

3,300

0,948

2,924

1,106

1,196

0,237

4

الرب امج على ال ام

جملة العلوم الرتبوية
العدد الثامن عشر رجب 1440هـ

79

الطل ة
م

الع ارت

العلا

اع اا العدريس

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

اكعوسط

ا حنراف

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

احلتابا

اكع اري

اكعوسط العام = 2,789

ا ةة

متعوت

ع

الد لة

الرتت ب

ا حنراف اكع اري= 1,112

يع ح من جدمل ( )18ان ا ةة اكعوسط احلتابا العـام سـعياباع هـئ
اهراد الدراسة حنو ت ويا اخلـدماع ال اث ـة يف بـرامج الـدكعوراه هـا ()2,789
ما حنــراف اكع ــاري ( )1,112ممــا يعـ ماوعاــا يف الةئــة الثالثــة مــن اك ــاا
مال تش رىل درجة عمعوسطةع ماد يعون التـ ب يف لـع رىل ان اخلـدماع
ال اث ة مل ترت ا رىل الدرجـة اك طلوبـة ممـا ي ـةن مش اـا ألهـداهاا ماـد يعـون
الت ب يف لع ضعف تعامن اع اا ه ئة العـدريس يف مشـ عا ادماع الطل ـة
مضــعف دمر اخلــدماع اإلحيــائ ة علــى متــعوت األاتــام الرتبويــة معلــى
متـــعوت العل ـــة مكـــهللع حاجـــة ـ ـ س الـــدكعوراه رىل ؤـــدماع ب ـــة
مرحيائ ة ت دم من ا ل األاتام مالعل ة ل ةان الازاهة مالعلة ة متوظ ةاا مبا
خيــدم العةل ــة ال اث ــة متعةــل عــائج الدراســة مــن دراســة احلــولا مابــو داــة
(2004م) مال توصلو رىل ان اخلدماع مشعاج رىل تطوير.
متش ا ةة ععع عاد متـعوت د لـة ( )0,01رىل مجـود هـرمق اع د لـة
رحيائ ة با اسعياباع الطل ة ماع اا ه ئة العدريس حنـو الع ـارت ( )1ع يعـ ح
الرب ـامج الةــرص إلشـ اع اهعةامـاع الطل ــة العلة ــة مال اث ـةع ليــاحل اع ــاا
ه ئة العدريس منعن تةت لع رىل اع اا ه ئة العدريس يرمن ان الرب ـامج
يع ح للطل ة الةرصة يف رش اع اهعةاماتاا العلة ة ب اةا الطل ة يرمن ان رشـ اع
الربامج هعةاماتاا بدرجة معوسطة م لع دمن اكتعوت اكـسمول ماكطلـوس
مالهلي حي ل الةعال ة العال ة.

80

ت ويا برامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام حمةد بن سعود اإلس م ة
د .ؤالد بن عواض بن ع داهلل الث

متش ا ا اكعوسط احلتابا ما حنـراف اكع ـاري سـعياباع ه ـئ اهـراد
الدراسة حنو ع اراع ت ويا اخلدماع ال اث ة يف برامج الدكعوراه رىل ت ايااـا مـا
با درجة معوسطة رىل درجة ماخة ة على الااو العالا
 ان درجـــة اســـعياباع هـــئ اهـــراد الدراســـة كا ـــو عمعوســـطةع حنـــوالع ــــاراع ( )5( )6( )8( )1( )4( )7ح ــــم تشــ ـ اــ ـ ا اكعوســــط
احلتــــابا بــــا ( )2,660- 3,339متشــ ـ ا ةــــة ا حنــــراف اكع ــــاري رىل
( )1,166 –1,045ميةتر لع رىل مجود ااعدت ب ا اع للةراجن ماكيـادر
العلة ة باجلامعة متعةعن تلع اكراجن باحلداثـة مي ـدم اع ـاا ه ئـة العـدريس
العوج ااع ال زمة لعيا ح متاراع ا رمحاع الطل ة.
 ان درجــة اســعياباع هــئ الدراســة كا ــو عماخة ــةع حنــو الع ــارتا( )3( )2على العوالا
 يتــعة د ل ــة الرب ــامج مــن ؤــدماع الوحــداع اإلحيــائ ة يف مشل ــلعائج دراسعاا.
 ت ــدم اجلامعــة ؤــدماع الط اعــة لطل ــة الرب ــامج م ابــل رســوم ماديــةرمزية.
ح م ترامحو ا ا اكعوسط احلتابا با ( )2,000- 2,320متش اـ ا
ا حنراف اكع اري ( )1,091- 1,221ماد يةتر لع رىل ضعف اخلـدماع
الوحداع اإلحيائ ة ال زمة لعال ـل عـائج دراسـاع الطل ـة مغ ـاس ت ـديا
ؤدماع الط اعة ال زمة حع اجاع الطل ة.
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ملإلجابــة علــى التــؤال الــرئ س مــا ت ــويا بــرامج الــدكعوراه يف األاتــام
الرتبوية جبامعـة اإلمـام حمةـد بـن سـعود اإلسـ م ة؟ مت حتـاس اكعوسـط العـام
ل ةــة معوســطاع كــل حمــور مــن حمــامر الدراســة مال ـ جــااع علــى الااــو
العالا
جدمل ( ) 19اسعياباع هئاع الدراسة حول ت ـويا بـرامج الـدكعوراه يف
األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام
م
1
2
3
4
5
6

احملور
اهداف برامج الدكعوراه
اسال ب م رق العدريس
ؤطة برامج الدكعوراه
اسال ب م رق الع ويا
اإلشراف العلةا
اخلدماع ال اث ة

اكعوسط
احلتابا

الرتت ب

3,154
3,045
3,038
2,693
3,192
2,789

1
3
4
6
2
5

اكعوسط احلتابا العام = 2,985

يع ح من جدمل ( )19ان ا ةة اكعوسط احلتابا سعياباع ه ئ اهـراد
الدراســة مــن الطل ــة ماع ــاا ه ئــة العــدريس حنــو ت ــويا بــرامج الــدكعوراه يف
األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام ها ()2,985؛ مما يع ماوعاا يف الةئة الثالثـة
من اك اا بدرجة ع معوسطةع مما يدل على ان ت ويا بـرامج الـدكعوراه بدرجـة
معوســطة مهــهله الدرجــة هــا دمن اكتــعوت اكطلــوس مــن بــرامج الــدكعوراه
ماكةرتض ان تعون بدرجة ع عال ةع ام ععال ة جـدامع ممـا يعطلـب رعـادت الاهـر يف
الــربامج مؤططاــا مالعةــل علــى تطويرهــا متعةــل عــائج الدراســة مــن عــائج
دراسة اخلط ب مآؤرمن (2000م) مال كا و ت ـويا الـربامج كا ـو بدرجـة
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معوســطة ب اةــا اؤعلةــو مــن عــائج كــل مــن ( )SACS,1992م (
 )Marten,2003م (العتاف 1428هـ) مال جااع درجة هعال ة الربامج عال ة.
ميع ح من اجلدمل اي ـام ان اهـداف بـرامج الـدكعوراه جـااع يف الرتت ـب
األمل بالاتـ ـ ة للعااصـــر األؤـــرت مبعوســـط حتـــابا ( )3,154ميع ـــح ان
اسال ب م رق الع ويا جااع يف الرتت ـب التـادا ماألؤـ بالاتـ ة للعااصـر
األؤرت مبعوسط حتابا (.)2,693
Lorden and
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التوصيات:

يف ضوا عائج الدراسة يوصا ال احم بالعالا
 يا غــا علــى األاتــام الرتبويــة جبامعــة اإلمــام رعــادت الاهــر يف بــرامجالدكعوراه ال ت دماا ح م كا و هعال عاا معوسطة مهـهلا يعطلـب ضـرمرت
تطويرها لععواكب من اكعطل اع ما حع اجاع احلال ة ماكتع ل ة.
 ضرمرت رعادت تية ا اهداف الربامج لععواكب من العوجاـاع احلديثـةمالعطوراع اكعاصرت.
 تطــوير ــرق ماســرتات ي اع العــدريس لــدت اع ــاا ه ئــة العــدريسباألاتام الرتبوية من ؤ ل الادماع مالدمراع العدري ة ممرا العةل.
 ضــرمرت اســعخدام اع ــاا ه ئــة العــدريس ألســال ب م ــرق ت ــويامعاوعة مش ل األهداف اكطلوبة.
 رعادت الاهر يف رق مآل اع توزين اإلشراف العلةا على س الدكعوراهل ا ل العواهل با العخي لع و ه ئة العدريس ماأل رمحاع ال اث ة.
 يا غا على اجلامعة مالعل ة توه ؤدماع العال ل اإلحيـائا للطـ سمتوه ؤدماع الط اعة ال زمة إلجناز األ رمحاع مهل اسس علة ة.
 ضرمرت احليول على ا ععةاد األكادنا اخلاص بالربامج.املقرتحات:

ي رت ال احم ال ام بعدد من الدراساع ها على الااو العالا
 رجراا دراسـة تاـدف رىل تطـوير بـرامج الـدكعوراه يف األاتـام الرتبويـةجبامعة اإلمام يف ضوا اخلرباع العاك ة مالدمل ة.
 رجــراا دراســة م ار ــة بــا بــرامج الــدكعوراه يف األاتــام الرتبويــة مــنه اتاا يف اجلامعاع العاك ة.
 رجــراا دراســة رىل ا ــاا هعال ــة بــرامج اكاجتــع يف األاتــام الرتبويــةجبامعة اإلمام.
 رجراا دراسـة رىل ت ـويا بـرامج الـدكعوراه يف األاتـام الرتبويـة جبامعـةاإلمام يف ضوا معطل اع ا ععةاد األكادنا.
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املراجع:
 رحيـــائ ة األاتـــام الرتبويـــة1436( .هــــ) .جامعـــة اإلمـــام حمةـــد بـــن ســـعوداإلس م ة كل ة العلوم ا جعةاع ة األاتام الرتبوية.
 األحمري حتن1419( .هـ) .هعال ة برامج التيون يف تغ اااهاع الاز امسلوكاا .دراسة م دا ة لتين احلائر بالرياض .جامعة اكلع سـعود اتـا الدراسـاع
ا جعةاع ة اجعةاع.
 ابو ارشد ع دالرحمن احمد مآؤـرمن2007( .م) .هاعل ـة بـرامج الدارسـاعالعل ــا يف اإلدارت الرتبويــة يف اجلامعــاع األرد ــة الر

ــة مــن مجاــة هــر الطل ــة .جملــة

ال اوا مالدراساع كل ة العلوم الرتبوية اجلامعة األرد ة األردن.
 آل الشـــ خ حمةـــد ع ـــدالرحمن ماحلة ـــزي ؤالـــد ربـــراه ا1431( .هــــ).الدراساع العل ا جبامعة اكلع سعود عرأية متع ل ةع .دمت العة ز يف بـرامج الدراسـاع
العل ا عالعادياع ماحللـولع .جامعـة اكلـع سـعود الريـاض 27- 26 ,حمـرم 1431هــ
اكواهل  13- 12يااير 2010م.
 -الربا

سل ةان1998( .م) .ت ويا الربامج العدري ة للغرهـة العياريـة .دراسـة

مصة ة جامعة اكلع سعود الرياض.
 احلولا عل ان مابو داة سااا1424( .هـ) .ت ويا برامج الدراساع العل ـا يفاجلامعــة اإلس ـ م ة بغــزت مــن مجاــة هــر اخلــر ا .جملــة اجلامعــة اإلس ـ م ة سلتــلة
الدراساع اإل تا ة ع (.)2
 اخلط ب ردا مآؤرمن2000( .م) .مدت هعال ة بر امج اكاجتع يف ختياإلدارت الرتبويــة يف اجلامعــة األرد ــة مجامعــة ال مــوت كةــا يراهــا ؤر ــو الرب ــامج يف
اجلــامععا .جملــة مؤتــة لل اــوا مالدراســاع اجمللــد ( )15العــدد الثالــم جامعــة
ال موت رربد األردن.
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 ؤل ةة علا مباسا ابو اةر1424( .هـ) .ت ويا برامج ماجتع الرتب ة ختياكااهج م رق العدريس يف اجلامعاع الةلتط ا ة .اكؤ ر العلةا التادا عشـر تعـوين
اكعلا اجمللد الثا ا دار ال اهة جامعة عا مس  22- 21يول و 2004م.
 الراجح وال مكععا ساام1427( .هـ) .ت ويا مـن تيـور م ـرت جلـودتكةخرجــاع بر ــامج اكاجتــع الرتبــوي ب تــا الرتب ــة معلــا الــاةس يف كل ــاع ال اــاع
الرتبوية  .حبم ماشـور ضـةن حبـوا متوصـ اع ـدمت الدراسـاع العل ـا مؤطـط العاة ـة
اكاع دت يف الرياض جامعة اإلمام حمةد بن سعود اإلس م ة عةادت الدراساع العل ا يف
الةرتت  5- 4رب ن ا ؤر.
 الرب  ،ع دالعزيز حمةد 27- 26( .حمرم 1431هـ) .دمر الدراساع العل ا يفاجلامعــاع التــعودية يف تل ــة معطل ــاع العاة ــة مســوق العةــل .ــدمت العة ــز يف بــرامج
الدراساع العل ا عالعادياع ماحللولع جامعة اكلع سعود الرياض.
 الزعد هاد بن سامل1427( .هـ) .ت ويا بر امج اكاجتـع يف ـرق تـدريسالعلوم جبامعة اكلع سعود .رسالة ماجتع غ ماشورت اتا اكااهج م رق العدريس
كل ة الرتب ة جامعة اكلع سعود.
 زمين حمةد حمةود مهاشا ام ت جـابر2009( .م) .ت ـويا بـرامج الدراسـاعالعل ا جبامعة العوهة من مجاـ

هـر اسـاتهلتاا م ل عاـا جملـة العلـوم اإل تـا ة .التـاة

التادسة .)40( .مركز دراساع العوهة كل ة الرتب ة لل ااع جامعة العوهة.
 التامل حمةد التامل1424( .هـ) .عمـدت رسـاام رسـائل اكاجتـع مالـدكعوراهاك دمة لليامعاع التـعودية يف ؤدمـة ا ـايا العاة ـة الشـاملةع .اجمللـة التـعودية للععلـ ا
العالا ع 1اجمللد األمل مزارت الععل ا العالا اكةلعة العرب ة التعودية.
 -الت د زياد1420( .هـ) .دمر العدريب على التلوت العوك دي يف تاة ة هعال ة ال ادت.
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رسالة ماجتع م دمة لعل ة الرتب ة اتا علا الاةس جامعة اكلع سعود الرياض.
 ش اة اريج حمةد1428( .هـ) .مشع ع الدراساع العل ا الرتبوية للطال ـاعجبامعـة اإلمـام حمةـد بــن سـعود اإلسـ م ة ماحللـول م رتحــة اـا .رسـالة ماجتـع غـ
ماشورت كل ة العلوم ا جعةاع ة جامعة اإلمام حمةد بن سعود اإلس م ة.
 -صائ

ع دالرحمن بـن احمـد2004( .م) .عالععلـ ا مسـوق العةـل يف اكةلعـة

العرب ة التعوديةع .رأية متع ل ة للعام 1441/1440هـ الل اا التـاوي احلـادي عشـر
لليةع ة التعودية للعلوم الرتبوية مالاةت ة جامعة اكلع سعود الرياض.
 اليويف حمةد ماحلدابا دامد1998( .م ) .ت ـويا بـرامج الدراسـاع العل ـاجبامعة صاعاا من مجاة هر اع اا ه ئة العدريس مالطل ة .جملة امشاد اجلامعاع العرب ة
العدد ( )33ص .96- 68
 ال ــلعان بــدر حمةــد1428( .هـــ) .ت ــويا بر ــامج اكاجتــع م ــرق تــدريسالرياض اع جبامعة اكلع سعود من مجاة هر الدارسا ماخلر ا .رسالة ماجتع غـ
ماشورت اتا اكااهج م رق العدريس كل ة الرتب ة جامعة اكلع سعود.
 ع داحلة د حمةـد1988( .م) .هـرت مشل ل ـة يف ت ـويا الةعال ـة العاه ة ـة .جملـةاإلداري العدد  23معاد اإلدارت العامة سلطاة عةان.
 العع د ؤالد ع داهلل1420( .هـ) .ت ويا برامج الدراساع العل ا يف اجلامعاعالتعودية .رسالة ماجتع غ ماشورت كل ة الرتب ة جامعة اكلع سعود.
 العتـاف صـاحل حمــد (1427هــ) .اكـدؤل رىل ال اــم يف العلـوم التــلوك ة.الط عة الرابعة معع ة الع عان الرياض.
 العتاف ل لى1428( .هـ) .درجة هاعل ة بر امج الـدكعوراه يف الرتب ـة ختيـاإلدارت الرتبوية يف جامعة عةان العرب ة للدراساع العل ا .جملـة امشـاد اجلامعـاع العرب ـة
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األما ة العامة مشاد اجلامعاع العدد .48
 العةراع حمةد سامل2005( .م) .بااا م اا لع ا كةاية بـرامج الدراسـاعالعل ا يف الرتب ة يف اجلامعاع األرد ة الر

ة .ا رمحة دكعـوراه غـ ماشـورت اجلامعـة

األرد ة عةان األردن.
 عودت احمد1993( .م) .ال اا مالع ويا األردن رربد دار األمل للاشـرمالعوزين و.2
 الةايز هايز ع دالعزيز1429( .هـ) .ت ويا بر امج اكاجتـع بالرسـالة يف اتـااإلدارت الرتبوية جبامعة اكلع سعود من مجاة هر الدراسا ماخلر ا .رسالة ماجتـع
غ ماشورت اتا اإلدارت الرتبوية كل ة الرتب ة جامعة اكلع سعود.
 ال ر ا علا سعد1422( .هـ) .عالع اة با برامج الععلـ ا العـالا محاجـاعاجملعةن التعودي العاةويةع جملة جامعة اكلع سعود العلوم الرتبوية ( )2اجمللد .2
 ال اطــا ا ســامل ســع د1427( .هـــ) .ع حبــوا رســائل اكاجتــع يف بر ــاجماماجتع اإلدارت العامـة جبامعـة اكلـع سـعود مجامعـة اكلـع ع ـدالعزيز ممـدت تل عاـا
كعطل اع العاة ةع ,دراسة مشل ل ة م ار ة .ـدمت الدراسـاع العل ـا مؤطـط العاة ـة جامعـة
اإلمام حمةد بن سعود اإلس م ة الرياض.
 حمةد هعاا ع دالةعا سعود2001( .م) .ضةان الاوع ة يف مؤستاع الععل االعالا با الع ويا الهلاتا ما عرتاف مت دير ارتب .مراة م دمة للادمت العاك ة عن اكؤ ر
العاكا لل و تعو حول الععل ا العالا با الواان مالعةع ل يف دمل اخلل ج العرب ة جامعة
اطر  7- 5ديتةرب.
 عار حمةد1408( .هـ) .الةعال ة يف اكااهج م رق العدريس حلول ما ـاياتعل ة ة ممعاصرت .مععب اجلامعة للخدماع الرياض.

88

ت ويا برامج الدكعوراه يف األاتام الرتبوية جبامعة اإلمام حمةد بن سعود اإلس م ة
د .ؤالد بن عواض بن ع داهلل الث

 مااــن بر ــامج اكاجتــع يف الرتب ــة يف.)هـــ1430( . الاوهــل حمةــد بــن هاهــداإلدارت مالعخط ط الرتبوي بعل ة العلوم ا جعةاع ة يف جامعة اإلمام حمةد بـن

ختي

 رسالة ماجتع غ ماشورت كل ة العلوم ا جعةاع ة جامعـة اإلمـام.سعود اإلس م ة
.حمةد بن سعود اإلس م ة
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تقويم برامج الدكتوراه يف األقسام الرتبوية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 خالد بن عواض بن عبداهلل الثبييت.د

Evaluating Doctoral Programs in Educational Departments
At Al-Imam Muhammad bin Saud Islamic University

Dr. Khalid Awad Althobitit
Educational Management and Planning
College of Education
Al-Imam Muhammad bin Saud Islamic University

Abstract:
The research aims to evaluate the doctoral programs in educational sections
of Al-Imam Muhammad bin Saud Islamic University, specifically the evaluation
of goals, teaching methods, program plans, assessment methods, scientific
supervision, and research services.
The researcher used the descriptive survey method. The tool was designed to
measure the effectiveness of programs, and it was applied to the study population
consisting of (143) PhD students and (136) faculty members. The research
results of doctoral programs evaluation were medium, while goals rank first by
degree (medium), and assessment methods came in sixth place (medium).
The researcher recommended the development of doctoral programs in
educational departments at Al-Imam University in order to conform to the
current and future needs and requirements of the modern era.
Keyword: Doctoral Programs - Educational Departments - Al-imam
Mohammad Bin Saud Islamic University.
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ملخص الدراسة:

تاريخ قبول البحث1437 /5 /7:هـ

هدفت هذه الدراسة إىل تعرّف معوقات تعلم وتعليم الرياضييات اررللية النايويية
بارملكة العربية السعودية من وجهة يظر ارختصني وطالب وطالبات قسيم الرياضييات
كليية العليوجب مامعية اممياجب بميد بين سيعود امسيالمية وتعيرّف الريروع بيني را ي يية
الدراسة ارتعلقة مبتغريات :اره ة أو الصرة (خمتص طالب وطالبات) واجل س (طالب
وطالبييات) وارسييتود الدراسييت (ارسييتود اتوى وارسييتود النييامن) ويظيياجب الدراسيية
(يظاجب ارقررات ال ظاجب العاجب ) و ارقررات (القدمية اجلديدة ).
ولتحقيق أهيداف الدراسية اسيتخدجب البالين اري هص الوايرت (ارسيحت)م مسيتخدما
االستبايه أداة هلا لين قاجب البالين بب يا اسيتباية للمعوقيات ت يم ت ( )120معوقيا
موز يية لييب أربعيية بيياور هييت :ارعوقييات ارتعلقيية بع اايير اري هص السييتة وارعوقييات
ارتعلقيية بييارعلم وارعوقييات ارتعلقيية بالملالييت وارعوقييات امرييرافية وامدارييية والبي ييية
واالجتما ية .ووز ت اتداة لب مجيع طالب وطالبات ارستويني اتوى والنامن بقسيم
الرياضيات كلية العلوجب مامعة اممياجب بميد بين سيعود امسيالمية و ليب ارختصيني
الذين متّ حتديدهم لدود الدراسة وكان ددهم الكليت مجيعيا ( )335وبلي يدد
ارستجيبني م هم ( )290مستجيبا وهو دد االستبايات اركتملة والصياةة للتحلييأ أ
ب سبة (.)%87
وبعد التحليأ توالت الدراسة لل تائص اليت من أبرزها :
جا ترتيت معوقات تعلم وتعليم الرياضيات اررللة النايويية بارملكية مين وجهية
يظيير ي يية الدراسيية وفقييا ألاورهييا اتربعيية باليتيييت الت ييازلت اصتييت :ارعوقييات ا اايية
بالملالت إذ جا ت بدرجة الية ومبتوسط (42م )3ثم ارعوقات ا ااة بارعلم بدرجة
الية ومبتوسط (38م )3ثيم ارعوقيات امريرافية وامدارة والبي يية واالجتما يية بدرجية

متوسييملة ومبتوسييط (24م )3ثييم ارعوقييات ا اايية بع اايير اريي هص بدرجيية متوسييملة
ومبتوسط (23م.)3
كايت أبرز فروع الدالالت املصائية كاصتت :
توجد فروع ذات داللة إلصائية د مستود داللة (05م )0تبعا رتغري اره ة (الصرة)
بني متوسملات را الملالب والملالبات من جهة و را ارختصني من جهة أخرد لصاحل
أفيييراد العي ييية مييين ارختصيييني ليييوى كيييأ مييين  :ارعوقيييات ا ااييية ب سييياليت وطيييرع
واسييياتيجيات التييدريس وارعوقييات ا اايية بييالتقويم والدرجيية الكلييية للمعوقييات
ا ااة بيار هص ايا ييدى ليب أن أفيراد العي ية مين ارختصيني يوافقيون بدرجية أكي مين
الملالب والملالبات لب تلك ارعوقات .
توجد فروع ذات داللة إلصائية د مسيتود داللية (05م )0تبعيا ريتغري اجلي س بيني
متوسملات استجابات أفراد ي ة الدراسة من الملالب والملالبات ليوى ارعوقيات ا ااية
بارعلم لصاحل أفراد العي ة من الملالب اا يدى لب أن الملالب يوافقون بدرجة أك من
الملالبات لب ارعوقات ا ااة بارعلم.
الكلميييات اررتاليييية :معوقيييات تعليييم وتعلييييم الرياضييييات ارعوقيييات تعليييم
الرياضيييات تعليييم الرياضيييات مي هص الرياضيييات ارعلييم اريتعلم بي يية الييتعلم
اررللة النايوية ارملكة طالب كلية العلوجب مامعة امماجب بمد بن سعود امسالمية .

املقدمة:

مل تعــد الريااـجماد جمــرد عحلجمــاد و ــابجمة أ رأتجمرجمــة أ م ــاراد وجماتجمــة
خاصة  ،بل هي برجمـة كمحـة يل ـل بع ـ ا بـشعل مشـملة برجمااـا ملمـام لـ
مموااتـ ألشراتـ ايةاةـجمة  ،بــة ايبرجمــة دأر راســد ــل مــا اةــل ا ا ا ــا
الوصــوإ يلجم ـ مــن مرضــياد و ــارية ي ـ د أج ـ ا جمــا أ صــش ع عر ــرا
ةاةا واكحا فجمحا جيري الجموم مـن ت ـور أتمرولوججمـا ل كـل ا ـاند ا ـل
العــامل برةــر ا لــة مل ي ــشل بــا مثجمــل ل تــاريك ا ا ــااجمة لمــن هــة ا مااــة
المش ااعم ع على تعلجمح ا أتعلح ا مبخللف مموال ا من مفـاهجم أمشـاد
أتعحجمحاد أم اراد أقوااني أاظرياد  ، ...بشمل جعل ا تظ ر مبظ ر الرمـو
أال جماياد ا رد أاجلامد عدمية اجلـدأ  ،أ صـش ع مراهض ـا ل فللـف
مراول اللعلجم أعلى م لو دأإ كث على م لو العامل تُشعر المـث مـن
ا ـــلعلحني أهأي ــ مبشـــاعر اقـــوف أال لـــل ل ـــعف اكل ـــاب أ ــجمل
مواات ا أتوظجمف ا اللوظجمف ال جمح أ د هلك يىل اعف ل اواتج تعلح ـا
 ل كــث مــن ايوجمــا ي ـ قــادرين علــى اةــلخدام خ ــوادأجعل ـ
ةلوب ول ا شم د أتوظجمف ا أفل واجات أما يلعلـل يجمـات الجمومجمـة ،
أأجب انةلفاد من " الل ور ل مراهج الريااجماد أالةي د يىل الل وير
ل طــرت تدري ـ ا أالل ـوند اجلةريــة الــر ظ ــرد ل الرظــر يىل تــدري
الريااجماد أالمجمفجمة الر جيب تل ب ا  ،أمن هة الل وند الرتكجمـي علـى
الــلعل ا فــاهجمحي الــةي ي ــوم علــى ربــا ا عرفــة ا فاهجمحجمــة با عرفــة ا جراسجمــة
أاللعــرف علــى الع قــاد بــني ايفمــار الريااــجمة أف ــ كجمــف تــرتشا هــة
الع قاد أتشرى على بع ا لمي ترلج ك ملمـام أمرتاب ـا  ،أالـةي جيعـل
الــلعل علــى ت شجم ــاد الرياا ـجماد يــرتي اــحن ة ـجماقاد داخــل الرياا ـجماد
أخارج ا " خشا أ ال لولي أعثحا (2013م  ،ص.)76
جملة العلوم الرتبوية
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أمـــن هرـــا فالريااــجماد أتعلجمح ـــا أمراهض ـــا أيةـــرتاتجمضجماد تدري ـ ـ ا
أت رجمات ا ا خللفة ياجة يىل وـوب جديـد فللـف بـاخل ف ا لحعـاد  -أي
اشرتكع ل قواة كش مر ا  -أهلك كرةاس للعلجمح ـا ل ي جملحـ ، ،مبـا
يلجمح للحلعلحني تعل الريااجماد أممواات ا مـن خـ إ و ـافل  ،أهـةا ي لـل
من ا عوقاد الث افجمة أالشجمئجمة ل اللعل أيؤدي يىل م اعدت علـى معرفـة دأر
الريااجماد ل الل ور ا اري أل خدمة ا ا ـااجمة أاةـلجمعاب مواات ـا بـل
أتـــةأق ا أتمـــوين ا جمـــوإ أان اهـــاد ا جيابجمـــة اوهـــا و ـــني (2011م،
ص ، )25أتعلــجم الريااــجماد أتعلح ـــا جيـــب ي ــ ل تمـــوين ا ـــلعل
الشاوــا ا شــد أا عاصــر ال ــادر علــى ت ــوير بجمئل ـ أجملحع ـ (علــى ايقــل)
أمواصلة اللعل هاتجما وجمـا يشـ خشـا أوخـرأ (2013م  ،ص )77بـر
"ا لعل يف ـ ايشـجماع عرـدما تـرتشا برشـجماع خـر يعرف ـا  ،فحـث ا لعلحـو
الةين يل رو مف وم ا عادلـة جيـب يمواـوا قـادرين علـى الـربا بـني ا عادلـة
ا  ،كةلك جيب يمو مب دأره أصف مواقف
أاي أاج ا رتشة الر
ا جما ا جم جمة من خ إ ا عادند" .
ي ربا تعلـجم أتعلـ الريااـجماد ب ـةا ان ـا جيعـل تعلجمح ـا أتعلح ـا
كثــر ملعــة أفاســد  ،أهــةا يل لــب تة ـجم اد شــاملة ل اةــرتاتجمضجماد أطــرت
أ ةالجمب اللدري (أانعلحاد علـى الـلعل الـةاتي أ ةـلوب وـل ا شـم د
أالرتكجمي على اللعل ا فاهجمحي الةي ي وم على ربا ا عرفـة ا فاهجمحجمـة با عرفـة
ا جراسجمة أالعحل اجلحاعي أا وار أالع ف الـةه  ، ) ...أأةـاسا الـلعل
ا لخدمة أ ةالجمب أ دأاد الل وي .
أت ـعى دأإ كــث الجمـوم يىل العرايــة اقاصــة بلعلـجم أتعلـ الريااـجماد
أمراهض ــا مبثــل ه ـة ا ر ل ــاد أتشــةإ ج ــودا وثجمثــة ل اللعــرف علــى كــل
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معوقاد تعلجم أتعل الريااجماد ل ا رولة الثااوية من أج ة اظر ا خل ني
أط ب كلجمة العلوم امعة ا مام كحد بن ةعود ا ة مجمة
د .ةلجمحا بن عشداهلل الدأيش

ا عوقــاد الــر ــوإ دأ ــل اــواتج تعلــجم أتعلــ الريااــجماد بالشــمل
ا لوب أا خ ا ل  ،أمن هة الدأإ ا حلمة العربجمة ال ـعودية الـر تعحـل
خب ــى مل ــارعة واكشــة العــامل ل كافــة ا ــاند  ،أخاصــة ل جمــاإ ت ــوير
اللعلجم بعامة  ،أتعلجم أتعل الريااجماد بشمل خاص  ،أمـن هلـك اعلحـاد
مشرأ ا لك عشد اهلل  -رمحـ اهلل  -لل ـوير اللعلـجم العـام لجممـو ال ـاس
أالــداع للل ــوير ل كــل مــا يلعلــل ب ــايا اللعلــجم أمر ــا ت ــوير تعلــ أتعلــجم
الريااـجماد أمراهض ــا أتــةلجمل كــل ا عوقــاد الــر ــوإ دأ جمــل اــواتج تعلـجم
و جم جمــة  ،أمــن هلــك مــث دع ـ الش ــوا أالدراةــاد العلحجمــة أالل وريــة ل كافــة
جماند اللعلجم أل فللف اجلامعاد أمر ا جامعة ا مام كحد بن ةـعود ا ةـ مجمة
ممثلة بعحاد الش ا العلحي أالر تدع يجراع هة الدراةة أمثجم ت ا.
مشملة الدراةة  :شارد الدراةاد الـر انطـ علجم ـا يىل اـرأر
جمل عاإ ل فللف فرأع ا
ت وير مراهج الريااجماد أالوصوإ يىل م لو
أارأر ـني أ يـاد م ـلو داع ال ـ ب الل ـجملي فجم ـا  ،فحـن خـ إ
الرظر ل دراةة كـل مـن ال ـا  ،أايبـر ( 2009م)  ،أمجمرـا (2005م) ،
أعلي (2005م) يل ح تركجمدها على ارأر العحل لل جمئة بجمئة تعلجمحجمة تل ـ
با رأاة أالرتكجمـي علـى ف ـل مـا ي ـوم بـ ا ـلعل أدعحـ أم ـاعدت ل والـة
الفشل  ،أعلى ي الة ا عوقـاد الـر تواجـ تعلـجم أتعلـ الريااـجماد أت شجمـل
مراهض ــا  ،أعــدد هلــك مــن ه ـ ايةاة ـجماد ال ــرأرية واكشــة ةــالجمب
تدري الريااجماد للحل لشاد ا عاصر أ واكشـة الرحـو أالـلة ل ع ـر ت رجمـة
ا علوماد أا اةشاد  ،أتةكر كشاد بـوعح ( 2000م) ت ـوير مرـاهج
الريااجماد ن يياإ من بني هـ ااـاأر الرسجم ـة ل الرـدأاد أا ـؤاراد ا عرجمـة
بل ـــوير اللعلــجم  ،أقـــد اظـ ـ مركـــي اللحجمـــي الش ثـــي لل ـــوير تعلــجم العلـــوم
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أالريااجماد امعة ا لك ةـعود ول ـة ا ـا (الريـا  15مجـاد اخخـر
1430هـــ ا وافــل  08يواجمــو 2009م )  ،ت ــحرع جل ــر عحــل  ،تراألــع
اجلل ــة ايأىل لجمــل الــاسج مشــاركة ا حلمــة ايخــ ل اخلشــاراد الــلح
( ، )TIMSS 2007أتراألـــع اجلل ـــة الثااجمـــة ولجمـــاد انةـــلفاد مـــن الـــاسج
ا شاركاد ال اب ة أ ني ا شاركاد ال ادمة (يىل ين الض ؟)  ،أهكـر مـدير
مركــي اللحجمــي هــة ا ل ـة جــاعد تلشجمــة اجــة مل ــة ل ةــلفاد مــن الــاسج
ا شاركاد ال اب ة للححلمة أخاصة م ،ظ ور الـاسج الدراةـة الدألجمـة للعلـوم
أالرياا ـجماد ()TIMSS 2007أالــر كــدد الــاسج الدراةــة هات ــا ل عــام
جمل ط برا م اراة م ،ا لوة اد العا جمـة ،
( )TIMSS 2003تداي م لو
كحــا ش ـار يىل مــن بــر توص ـجماد ا ل ــة  :اللوةــ ،ل الدراةــاد الروعجمــة
أالمحجمّة للشجماااد الر توفرها ( ، )TIMSSأاللركجمد على هحجمـة يعـداد ا علـ
أتدريش ـ  ،أ ي ًــا تشرّــي معــاي للعلــوم أ الرياا ـجماد  ،أان ــا يىل الل ــوير
الشامل للرظام اللعلجمحي كمل  ،أعلى م ـلو العلـوم أالريااـجماد  ،ألـجم
انقل ار على جيسجماد من الرظام اللعلجمحي مثل ا ر ج .
أقدم الرةير (2014م  ،ص ) 17- 13ولون م رتوـة شـم د تعلـجم
الريااجماد ل ا حلمة  ،أف ا اـاأر دراةـل (ا شـم د ا رتش ـة بـا لعلحني ،
ا شم د ا رتش ـة بـمامج يعـداد ال ـ ب ا علحـني ل خت ـ الريااـجماد ،
ا شــم د ا رتش ــة مبعلحــي الريااــجماد ورــاع اقدمــة  ،ا شــم د ا رتش ــة
جمـل هـة ا رتوـاد ي ـلليم أجـود
مب لو مراهج الريااجماد  ،أ كـد
مشــرأ ملمامــل لل ــوير تعلـجم الريااـجماد با حلمــة  ،أ جمــاند أعراصــر
ا رتواد اثل مرظومة ملماملة تشحل برامج ا عداد بملجماد الرتبجمـة أالل ـور
ا ـ للحعلحــني ورــاع اقدمــة أا رــاهج الدراةـجمة أ دأاد الل ــوي أالل رجمــاد
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اللعلجمحجمـة وجمـا ي العحـل ب ــور مرف ـلة علـى ت ــوير بعـل مـن عراصــر
مرظومة تعلجم الريااجماد قد ن يؤدي بال رأر لل جمل ابدف ا ود .
أمم ـا ةــشل يــلأ هرــاو معوقــاد أمشــم د ت ــششع ل تــداي م ــلو
الل جمل ل تعلجم أتعل الريااجماد أبشمل كش أ هراو ارأر عاجلل ـا
أالعحل على ني أت وير ايداع أاللوة ،ل يجراع الدراةـاد أالش ـوا ل
هــةا ا ـاإ  ،ألــةلك ر الشاوــا ي ـ ل جااــب مــن هــة اجلوااــب ،
أهلك باللعرف على معوقـاد تعلـجم أتعلـ الريااـجماد ل ا رولـة الثااويـة ل
ا حلمة أالر تل شب ل تداي الل جمل الدراةي  -أهلك مـن أاقـ ،ا جمـدا
 مــن أج ــة اظــر ا خل ــني أطـ ب كلجمــة العلــوم امعــة ا مــام كحــد بــنةعود ا ة مجمة  ،أالـةين اجمـيأا خبـمات أبلخ ـ ل جمـاإ الريااـجماد
أدراةل با أاللخ ـ فجم ـا ف ـ ايقـرب  -مـن أج ـة اظـر الشاوـا  -ل
ا اعد أالمشف عن هة ايةشاب أتلـك ا عوقـاد أاقـرتال ولـوإ مراةـشة
ت اعد ا عرجمني على معاجلل ا أا د مر ـا ،أمـن هرـا ف اـ ميمـن ديـد مشـملة
هــة الدراةــة ل ال ــؤاإ الــرسجم  :مــا معوقــاد تعلـجم أتعلـ الريااـجماد ل
ا رولــة الثااويــة مــن أج ــة اظــر ا خل ــني أط ـ ب كلجمــة العلــوم (خت ـ
الريااجماد) امعة ا مام كحد بن ةعود ا ة مجمة ؟
أيلفر من هةا ال ؤاإ ايةئلة الفرعجمة اللالجمة :
 - 1مــا معوقــاد تعل ـجم أتعل ـ الرياا ـجماد ل ا رولــة الثااويــة ا لعل ــة
با ر ج بعراصر ال لة؟
 - 2ما معوقاد تعلجم أتعل الريااجماد ل ا رولة الثااوية ا لعل ة با عل ؟
 - 3مــا معوقــاد تعل ـجم أتعل ـ الرياا ـجماد ل ا رولــة الثااويــة ا لعل ــة
بال الب (الشخ جمة)؟

جملة العلوم الرتبوية
العدد الثامن عشر رجب 1440هـ

103

 - 4مــا معوقــاد تعل ـجم أتعل ـ الرياا ـجماد ل ا رولــة الثااويــة ا لعل ــة
باجلوااب ا شرافجمة أا دارية أالشجمئجمة أانجلحاعجمة؟
 - 5هــل توجــد فــرأت هاد دنلــة يو ــاسجمة بــني اةــلضاباد ا خل ــني
أاةلضاباد ال ب (ط ب أطالشاد ) ل اااأر ايربعة؟
 - 6هــل توجــد فــرأت هاد دنلــة يو ــاسجمة بــني اةــلضاباد ال ــ ب
أاةلضاباد ال الشاد ل اااأر ايربعة؟
 - 7هــل توجــد فــرأت هاد دنلــة يو ــاسجمة بــني اةــلضاباد ال ــ ب
(ط ب أطالشاد) ل ا لو ايأإ أاةلضاباد ال ب (طـ ب أطالشـاد)
ل ا لو الثامن ل اااأر ايربعة؟
 - 8هــل توجــد فــرأت هاد دنلــة يو ــاسجمة بــني اةــلضاباد ال ــ ب
(ط ب  ،طالشاد) ل اااأر ايربعة نخل ف ملة اظام الدراةة ل ا رولـة
الثااوية (اظام ا رراد  ،الرظام العام )؟
 - 9هــل توجــد فــرأت هاد دنلــة يو ــاسجمة بــني اةــلضاباد ال ــ ب
(ط ـ ب ،طالشــاد) ل ااــاأر ايربعــة نخــل ف مــلة م ــرراد الرياا ـجماد
(ال دمية  ،اجلديد )؟
هداف الدراةة  :ت دف هة الدراةة يىل اللعرف على:
 - 1معوقاد تعلجم أتعل الريااجماد ل ا رولة الثااويـة ا لعل ـة بـا ر ج
بعراصــر ال ــلة  ،أبــا عل  ،بال الــب (الشخ ـجمة)  ،أباجلوااــب ا شــرافجمة
أا دارية أالشجمئجمة أانجلحاعجمة كحا يراها ا لخ و أط ب أطالشـاد كلجمـة
الريااجماد) .
العلوم امعة ا مام كحد بن ةعود ا ة مجمة (خت
 - 2الفرأت بني وراع عجمراد الدراةة الث ا أا لعل ة با لة اد  :ا رـة
أ ال ـــفة (فـــل  ،طـ ـ ب أطالشـــاد) ،أاجلـــر (طـــ ب أطالشـــاد)،
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أا لو الدراةي (ا لو ايأإ أا لو الثامن)  ،أاظام الدراةة (اظـام
ا رراد  ،الرظام العام )  ،أ ا رراد (ال دمية  ،اجلديد ) .
هحجمة الدراةة  :ت لحد هة الدراةة هحجمل ا من :
 - 1هحجمة الريااجماد أدأرهـا الفاعـل ل ت ـدم العلـوم أاللمرولوججمـا
لدرجة أصف ما حيدا من ت دم ت أتمرولوجي هاسل أةري ،ل العـامل
الجمـــوم هـــو ت ـــدم ريااـــي نعلحـــاد علـــى الريااــجماد مفاهجمح ـــا أقوااجمر ـــا
أمعادنت ا .
 - 2المشف عـن معوقـاد تعلـجم أتعلـ الريااـجماد ل ا رولـة الثااويـة
 أالر الج عر ـا اـعف ل ـجمل ال ـ ب أال الشـاد فجم ـا  -أالـةيي ـاعد علــى أاـ ،ولــوإ م رتوــة أمراةـشة للعـ ج يةـ اما ل رفــ ،م ــلو
جمل ا أ جم ا ا جاع ل برود أ هداف أوجم ة ةجماةة اللعلجم ل ا حلمة  ،مـن
اـــرأر ترحجمـــة ا ـــلعلحني ل فللـــف جـــوااش أانهلحـــام مبـــا يرحـــي الـــلفم
أي اعده ل ول ا شم د ا جماتجمة  ،أمواكشة دأإ العامل ل جماند الل دم
ا خللفة أالر من بر هـا الل ـدم الـل أانافضـار ا عـرل  ،أهـةا لـن يلـرتى
دأ اللعرف على ا عوقاد أةشل معاجلل ا أمن فللف الشراسح ا عرجمة  ،أمن
هح ا ا خل ني ل جماإ الريااـجماد  ،أال ـ ب أال الشـاد الـةين درةـوا ل
الريااـجماد ب ـ الريااـجماد
ا رولة الثااوية أخت وا بعد هلك ل خت
ل كلجمــة العلــوم امعــة ا مــام كحــد بــن ةــعود ا ةــ مجمة  ،ي ال ــ ب
أال الشاد فجم قد اخلـارأا هـة اللخ ـ أشـعرأا برهحجمـة دراةـل ال ـاب ة
أدأرها ل يعداده أأصوب بةا ا لو  ،أ و وا وااب ال ور فجم ا
ف ايقدر على اللعريف با عوقاد الر أاج ل  ،أه من يدركو هحجمـة
يواكشوا ل دراةل ا لخ ة أمن خ با ودا ا لضداد أالل وراد
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العا جمــة لجممواــوا مب ــلو م س ـ ا ــلعلحني ل فللــف اجلامعــاد ال ــعودية
أاجلامعاد ل دأإ العامل أخاصة ا ل دمة بل أيفوقوا .
أكةلك ف هة الدراةة ت لحد هحجمل ا من :
 هحجمة يعداد ا واطن ال احل ل ا حلمة العربجمة ال عودية الـةي يرـافعلى العا جمة ل كل ا اند أمر ا جماإ الريااجماد .
 مواكشل ـــا ق ـــا أاةـــرتاتجمضجماد الدألـــة  ،أف ـــا اهلل  ،أخ وصـــامشرأ ا لك عشد اهلل يرمحـ اهلل لل ـوير اللعلـجم أمر ـا ت ـوير مرـاهج العلـوم
أالريااجماد أالةي ترفة أ ار اللعلجم .
 دأر هــة الدراةــة ل ا ةـ ام ل اللعــرف علــى ا عوقــاد مــن خـ إالةي ةلمو ل
شرحية تعد من ه الشراسح ا عرجمة ف أمن خ إ اللخ
مرولـة اللعلـجم اجلـامعي أجمــاند عحلـ بعــد يعـدأ مــن أىل مـن يلعــرف
على ر ي ل ا عوقاد أ ةشاب تداى الل جمل ل الريااجماد .
 م اهحة هة الدراةة بالرقي مب ـلو تعلـجم أتعلـ الريااـجماد  ،مبـاتمشف من معوقاد تدري جمة معح ة  ،أم وظاد مجمدااجمة ملخ ة .
 ما ت دم من الاسج يؤمـل تفجمـد ا خل ـني أا عرـجمني ل جمـاإ مرـاهجالريااجماد أكـةلك ا شـرفني الرتبـويني ل ا جمـدا الرتبـوي أ ا علحـني ل جمـاإ
تعل أتعلجم الريااجماد ل أ ار اللعلجم .
 ما ت دمة من الـاسج يؤمـل تفجمـد ال ـاسحني علـى بـرامج يعـداد معلـالريااجماد ل اجلامعاد الر يوجد فجم ا برامج عداد معلحي الريااجماد .
 مــا تفل ـ مــن جمــاند أدراةــاد أيــوا م ــل شلجمة ل جمــاإ تعل ـجمأتعل الريااجماد أا عوقاد الر تواج ا راوـل اللعلجمحجمـة ايخـر ل هـةا
ا اإ أكةلك جماند ا واد ايخر .
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ودأد الدراةة :
 ا دأد ا واوعجمة  :تلعرف هة الدراةة على ا عوقاد الـر تواجـط ب أطالشـاد ا رولـة الثااويـة ل ا حلمـة ورـاع تعلـجم أتعلـ الريااـجماد ،
أالر تعد ةششا ل تداي م لو الل جمل الدراةي مـن أج ـة اظـر ا خل ـني
أط ب أطالشاد كلجمة العلوم (خت ـ الريااـجماد) امعـة ا مـام كحـد بـن
ةعود ا ة مجمة .
 ا دأد الششرية  :ت ل ر الدراةة علـى ا خل ـني ( مـديري مراكـي أا شرفني الرتبويني )  ،أال ب أال الشاد ل كلجمة العلوم امعة ا مـام كحـد
بـــن ةـــعود ا ةـ ـ مجمة (خت ـ ـ الريااـ ـجماد ) ل ا ـــلويني ايأإ أالثـــامن
(ط ب أطالشاد)  ،أبجماا كاللالي :
 - 1ا خل و  :أه مديرأ مراكي الريااجماد مبماتـب اللعلـجم حجمـ،
مراطل ا حلمة أكافظات ا ( أ مشـرف تربـوي بـديل فجم ـا يرـوب عـن ا ـدير) ،
أعدد هـة ا راكـي  -أقـع يجـراع الدراةـة  )46( -ةـلة أ ربعـو مركـيا
على م لو أ ار اللعلجم تابعة ماتب اللعلـجم ل فللـف مرـاطل أكافظـاد
ا حلمة .
 - 2ال ـ ب  :أهـ طـ ب أطالشــاد ق ـ الريااـجماد بملجمــة العلــوم
امعة ا مام كحد بن ةعود ا ةـ مجمة ل ا ـلويني ايأإ أالثـامن لف ـلني
دراة ـجمني مللــالجمني هحــا ( :الف ــل الدراةــي الثــااي) مــن عــام 1435هـــ -
1436هـ  ،أ(الف ل الدراةي ايأإ) من عام 1436هـ 1437 -هـ .
 ا ــدأد ا مااجمــة  :مراكــي الرياا ـجماد ل مماتــب اللعل ـجم ل ا حلمــةأعددها ةلة أ ربعني مركيا  ،أق الريااجماد ل كلجمة العلوم امعـة ا مـام
كحد بن ةعود ا ة مجمة بالريا .
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 ا دأد اليمااجمة  :جريع الدراةة ل ف لني دراةجمني مللـالجمني هحـا :(الف ـــل الدراةـــي الثـــااي) مـــن عـــام 1435هــــ 1436 -هـــ  ،أ(الف ـــل
الدراةي ايأإ) من عام 1436هـ 1437 -هـ .
م ل اد الدراةة :
 - 1الريااجماد  :عل الدِّراةة ا ر جمَّة لم ِّ ايشجماع أكجمف ا أتراب ـا ،
كحا اـ علـ الدراةـة ا ـرد الش لـة الل ل ـلجمة لل ـايا أاياظحـة الرِّيااـجمة.
أهي أاود من كثر ق ام ا عرفة ا ا ااجمة فاسد أيوار .
 - 2ا عوقــاد  :أاــ ،صــعب يملرف ـ شــيع مــن الةحــو حيــوإ دأ
جمل ايهداف بمفاية أفاعلجمة  ،أيُحمن الرظر يلجمـ علـى اـ ا ـشب للفضـو
بني م لو ا جنا ا لوق ،أا جنا الفعلي أ على ا ا اناراف ل ايداع عن
معجمار كدد م ش ا
 - 3ا ــر ج  :أيعــرف ا ــر ج برا ـ (خ ــة للــلعل )  :أالــةي حيلــوي ل
العاد على قاسحة بايهداف العامة أاقاصـة لـ  ،كحـا اـ حيلـوي علـى كجمفجمـة
اخلجمار أترظجم االو  ،أيش احرا أ صراوة عن طـرت تدري ـجمة أتعلجمحجمـة
معجمرة ةواع ول هلـك طشجمعـة ايهـداف م طري ـة ترظـجم االـو  ،أل ا ايلـ
ــع
جنــد برااجمــا لل جمــجم الاسضــ أ فرجاتــ اللعلجمحجمــة ( ي يىل ي مــد
ايهداف ا رجو مر ؟) .
 - 4اللعل  :يعرف على ا ا اراد أا عارف أال جم اجلديـد الـر يمل ـش ا
الفرد برف  ،أالر يمو ال د مر ا اكل اب م اراد أمعارف أخماد .
 - 5اللعلـجم  :يعـ جمحوعــة انةــرتاتجمضجماد أال ــرت أايةــالجمب الــر
ميمن من خ با اكل اب ا علوماد أ ا اراد أان اهاد الر يلوصـل مر ـا
يىل الف ال جمح  ،أيعد اللعلجم جيعا من الرتبجمة .
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 - 6الشجمئــة اللعلجمحجمــة  :هــي ا مــا الــةي ت ــدم فجم ـ اقــدماد الرتبويــة
أاللعلجمحجمــة لل ـ ب أفــل هــداف كــدد  ،كحــا تعــرف الشجمئــة اللعلجمحجمــة برا ــا
اجلوااب ا ادية أا عروية الر ل اللفاعل يفرادها داخل مرظومة معجمرة.
 - 7ا رولة الثااوية  :هي ا رولة الدراةجمة الثالثـة أايخـ مـن مراوـل
اللعلـجم العــام ل ا حلمــة العربجمــة ال ــعودية  ،أالــر تلــي ا رولــة ا لوةـ ة ،
أمد الدراةة فجم ا و ا ةرواد حي ل ال الب بعـدها علـى الشـ اد الثااويـة
أيرتاأل عحر الدارس فجم ا ما بني  16يىل  18ةرة ت ريشا .
دبجماد الدراةة :
أن  :ا طار ا فاهجمحي  :أيشحل ماهجمة الريااجماد أ هحجمل ـا أ هحجمـة تعلجمح ـا
أتعلح ا أ هداف ا الرسجم ة  ،أا عوقاد الر تواج معل الريااجماد :
الريااــجماد  :تعــد الرياا ـجماد وــد جمــاند ا عرفــة الــر تل ـ كة هــا
ب شجمعل ـــا اقاصـــة أبشرجمل ـــا اامحـــة أ ةـــالجمش ا اللعلجمحجمـــة اللعلحجمـــة ا لدرجـــة
أالرتاكحجمة ،أهي عل الدِّراةة ا ر جمَّة لم ايشـجماع أكجمف ـا أتراب ـا  ،كحـا
ا عل الدراةة ا ـرد الش لـة الل ل ـلجمة لل ـايا أاياظحـة الرِّيااـجمة .أهـي
أاود من كثر ق ام ا عرفة ا ا ااجمة فاسد أيوار .
أميمن الرظر يىل الريااجماد على ا ا :
.1طري ة أمنا ل اللفم  ،ف ي ترظجم المها ا ر ي.
 .2لةة أأةجملة عا جمة معرأفة بلعاب ها أرمو ها ا وود عرد اجلحجم،
 .3معرفة مرظحة ل برجمة با صـوبا أترظجمح ـا أت ل ـل ا بـدعا بلعـاب يـ
معرأفة يىل تلمامل أت ل يىل اظرياد أتعامجم أالاسج.
.4تعرى بدراةة ا اسل المحجمة أالع قاد ،كحـا ا ـا تلعامـل مـ ،ا ـاسل
الـــر تل ـــحن الف ـــاع أايشـــماإ أال ــجمل أا عـــادند ا خللفـــة .بـــو يرـــة
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(1997م ،ص ،)17ال ـــادت (2001م ،ص ،) 167اق جمـــب ( 2011م،
ص .)13
هحجمة عل الريااجماد  :تعد الريااجماد من العلوم ا حة الر ن ي لةرى
عر ا ي فرد م حا كااع و افل أ كـا عحـر بعـد عحـر اللحجمجمـي ،يا ـا تشـةل
وجميا كش ا ل ا جما م كااع درجة رقجم ا أت ـدم ا ،فالريااـجماد ل ا لحـ،
تمل ب هحجمل ا الر شجمة من جملح ،خخر تشعـا لل ـدم هـةا ا لحـ ،أتع ـد وجماتـ
الــر لــاج يىل أةـجملة لمــث مــن ايمــور كال جمــاس أالرتتجمــب أبجمــا المحجمــاد
أا ــادير أاي مــا أا ــافاد أا ضــوم أايأ ا أايمــواإ أي هــا .مريــيت
أدرأيش (2008م  ،ص ص .)51- 49
كحا لعل الريااجماد دأرا م حا ل مججمـ ،الدراةـاد العلحجمـة ت ريشـا يه
ت ــاعد العلحــاع علــى ت ـحجم ــارب أ لجمــل بجمااــات  ،أي ــلخدم العلحــاع
ال ـجمل الرياا ـجمة للوا ـجمح ابلمــارات بدقــة ،أأاــ ،اللرشــؤاد ا ــلرد يىل
ابلمارات  ،كحا ا ا ت ل ال راعة ل الل ـحجم أالل ـوير أاخلشـار جـود
ا الـــاج أالعحلجمـــاد الل ــرجمعجمة فالريااــجماد اـــرأرية لل ــحجم اجل ـــور،
أا شــااي ،أال ــدأد أال ــرت ال ــريعة ،أايافــات  ،أالعديــد مــن ا شــاري،
ا عحاريــة أابردة ـجمة ايخــر  ،كحــا الرياا ـجماد ةــاس الل رجمــة أالل ــدم
العلحي ا ةهل ل جماند انت اإ ا خللفة وجما ي لرد ا اةـوب ل ت ـحجمح
أبراس أيعداد براجمـ يىل و ـاباد ريااـجمة مر جمـة .بـو ةـعد (2010م ،ص
 ،)18أمحي  ،الش أاة ( 2011م ،ص .)23
هحجمة تعلجم الريااجماد  :يؤكد بو يرة (2011م  ،ص ص )49- 48
هحجمــة تعلـجم الريااـجماد ل مرــاهج مراوــل اللعلـجم العــام ترشــ ،مــن خـ إ
اظرتني ملمامللني أشـامللني للريااـجماد :ايأىل ترظـر للريااـجماد علـى ا ـا
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دا ل ةلخدام أالل شجمل ،ف رـاو م ـاراد ريااـجمة لةايـاد اـرأرية حيلاج ـا
الفــرد للرظ ـجم مــور وجماتـ أانعلرــاع بشــؤأا اقاصــة،كحا هرــاو م ــاراد
حيلاج يلجم ا الفرد لجمعجمش احن جملح ،يلفاعل م ،مؤورات الث افجمـة أانجلحاعجمـة
أانقل ادية أيل لـب هلـك م ـلو مع ـون مـن ا عرفـة الريااـجمة الـر امـن
الفــرد مــن يمــو ملفــلح الع ــل ،ااقــدا ،فــاع  ،أمشــاركا ل جملحع ـ ،
أالرظــر الثااجمــة ترظــر للرياا ـجماد علــى ا ــا اظــام معــرل ل ـ برجمل ـ أترظجمح ـ
ا ل لني  .أالريااجماد كرظام معرل ل برجمـة هجمملجمـة ت ـاعد الفـرد علـى ترحجمـة
اللفم الراقد أت ل براع شخ جمل أقدرت علـى ا بـدا مـن خـ إ يتاوـة
الفرصــة لـ نكلشــاف ا فــاهجم أالع قــاد  ،أ مجــاإ أتراةــل الريااـجماد
ا ل ــحن ل ايشــماإ ابردةـجمة أايمنــا العدديــة أالشرــى الريااـجمة ت ــاعد ل
ترحجمة ا اهاد ال لشة أقدرات على اللةأت أالل دير.
فالريااـجماد تعل ـ ال لشــة طــرت وــل ا شــم د برةــلوب علحــي دقجمــل،
أهلـك عــن طريــل وــل ا ــاسل أاللحــارين الريااـجمة ممــا ي ــاعده علــى وــل
مشم د وجماتجمة خر قد تواج .
هـداف تعلــجم الريااـجماد  :الريااـجماد لةــة عا جمـة أمواــو تراكحــي
أعلجم يوجد شش اتفات على هداف تدري ا أتل حن:
 .هداف تلعلل بف ةاةجماد الريااجماد:
 اكل اب ا عرفة الريااجمة ال مة لف الشجمئة أاللعامل م ،ا لح.، ف ـ أاةــلخدام مفــرداد لةــة الرياا ـجماد مــن رمــو أم ـ ل ادأ شــماإ أرةــوم أع قــاد أقــوااني أاةــلعحابا أيجــراع ا ــاباد أبرهرــة
الرظرياد.
 -ف الشرى الريااجمة أخاصة الرظام العددي أاجلمي أابردةي.
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 ف طشجمعة الريااجماد كحرظومة ملماملة من ا عرفة أدأرها ل تف ـبعل الظواهر ال شجمعجمة.
 يدراو تمامــل اقــم ملحــث ل اةــلثحار ا عرفــة الريااـجمة ل ا ــاندالدراةجمة ايخر .
ب .هداف تلعلل بلرحجمة ا اراد الريااجمة:
 اكل ــاب ا ــاراد الرياا ـجمة الــر مــن شــرا ا ا ــاعد علــى تمــوينالريااي.
ا
 اكل ــاب ال ــدر علــى مجــ ،أت ــرجمف الشجمااــاد المحجمــة أالعدديــةأجدألل ا أاثجمل ا أتف ها.
 اةلخدام لةة الريااجماد ل اللواصل ووإ ا اد أاللعش عـن ا واقـفا جماتجمة.
 ال ــدر علــى عــر أمراقشــة ايفمــار الريااــجمة أاكل ــاب م ــارالمها الريااي.
 تعحجم العحلجماد الريااجمة العددية على العشاراد الرميية. ال در على براع مناهج ريااجمة أترفجمة ياشاعاد هردةجمة.ج .هداف تلعلل برةالجمب اللفم أول ا شم د:
 اكل اب ةالجمب المهرة الريااجمة أطراس ا أ ة ا ا ر جمة الش جم ة. اةلخدام ايةلوب العلحي ل اللفم . اللعش عن بعل ا واقـف ا ـلحد مـن الواقـ ،ريااـجما أكاألـة يجيـادتف أ ول با.
 اكل ـــــاب ال ـــــدر علـــــى وـــــل ا شـــــم د الريااــــجمة (عدديـــــة،جمية،هردةجمة).
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 اةلخدام ةالجمب اللفم ا خللفة (انةلدنلي ،اللـرملي ،الع قـي،الرتكجميب ،الل لجملي).
 أال در على ا مـ علـى صـ ة ا ـل أمع ولجملـ  ،وجمـا لـووبعل ال لشـة ن يشـالي يها كـا الرـاتج ك ـرا أ عـدد صـ جم ا ةـالشا ل م ـرلة
ي لب فجم ا عدد العحاإ.
 ابلمار ةالجمب جديد ل ا اسل الريااجمة.د .هــداف أجدااجمــة تلعلــل بلــةأت اجلحــاإ الريااــي أتمــوين ان اهــاد
ا جيابجمة:
 اكل ــاب ق ـجم يجيابجمــة مثــل :الدقــة أاللرظ ـجم أا ثــابر أا واــوعجمة لا م على ا واقف ،أاورتام الر ي اخخر أو ن اةلة إ الوقع.
 تةأت اجلحاإ الريااي من خ إ اكلشـاف ايمنـا أالرحـاهج أمـا ب ـامن تراةل.
 ترحجمة ت دير الةاد للمفاع الريااجمة. ترحجمة الث ة بالريااجماد أةجملة أياية. تموين مجموإ أا اهاد يجيابجمة او دراةة الريااجماد. ت ــدير دأر العــرب أا ــلحني أي ه ـ ل ت ــوير عل ـ الرياا ـجماد.المشجم ي (2008م ،ص ص . )34- 32
ا عوقاد الر تواج معل الريااجماد :
يــورد الشاوــا ا عوقــاد الــر تواج ـ معل ـ الرياا ـجماد  -منوهجــا
عوقــاد تعل ـ أتعل ـجم الرياا ـجماد  -لمــو ا عل ـ يعــد وضــر الياأيــة ل
العحلجمة اللعلجمحجمة أا اعد الرسجم على تـةلجمل أت لجمـل هـة ا عوقـاد أجناوـ
ل داع م ام ن شك جنال كش للعل أتعلجم الريااجماد ،وجما أصى مـؤار
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ت ـــوي اللعلــجم ل ا حلمـــة (  3 - 2اـــوفحم 2015 ،م ) " :بـــالرتكجمي علـــى
الل وير ا ـ للحعلـ ل اـوع الـاسج الل ـوي ال ـاس علـى معـاي أااـ ة ،
أتركجمد دأر ايةاس ل جنال عحلجمر اللعلجم أاللعل " أقد جاع ل ايدبجماد
أبعل الدراةاد ال اب ة هكر هـة ا عوقـاد ف ـد هكـر العلـجميب (1415هــ ،
ص ص  )65 - 64بر ا لرمل ل م رة اللعلـجم جيـد الشجمئـة اللعلجمحجمـة تعـج
مبعوقـــاد أمشـــم د كـــث تـــؤور علـــى معلـ ـ الريااـ ـجماد  -أمعلحـــي
اللخ ــاد ايخــر  -أ كــد هــة ا رــة جيــب يــوفر بــا كافــة ةــشل
الرضال أتيال من مام ا كل الع شاد كـي ت ـل يىل ايهـداف ا رشـود مر ـا
أ مسى هة ايهداف براع ججمل قادر على الر و بـالوطن ل م ـاف الـدأإ
ا ل دمة  ،أهكر من بر ا عوقاد مشـم د اـعف يعـداد ا علـ أعـيإ
ا عداد ا عرل الرظري عن الل شجم ـي ا ـ  ،أمشـم د اللعامـل مـ ،الل رجمـة
أتوظجمف ــا ل اللعل ـجم  ،أعــدم ا عرفــة ب ــرت الل ــوي ا ديثــة  ،أمشــم د
ا ا ممااجماد ا لاوة  ،أمشمل كثـر عـداد ال لشـة ل الف ـوإ أا شـااي
أعدم العحل على ت وير معل الريااـجماد
ا لرجر  ،أمشملة الرحو ا
لجمواكب تلك ا لة اد ل ا عرفة أاللمرولوججما .
كحــا كــد الرــةير (1435هـــ  ،ص ص  )12 - 7أجــود مشــم د
تلعلــل ب عــداد معلحــي الريااــجماد بملجمــاد الرتبجمــة ب ــور عامــة أ أاــح
ا شــم د اقاصــة بــمامج يعــداد معلحــي الرياا ـجماد با حلمــة أالــر تلعلــل
ايكادميي  ،كحا أاح ل كور
بالمفاياد اللدري جمة أباللحمن من اللخ
وخــر ا شــم د ا لعل ـة مبعلحــي الريااـجماد ورــاع اقدمــة أت ــوره ا ـ ،
أ شار يىل الاسج الدراةاد ا جمدااجمة با حلمة كدد بعل أجـ ال ـعف ل
اللحمن من بعل المفاياد اللدري جمة لد معلحي الريااـجماد  ،أخلـ يىل
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ا طش ا للحشم د الر عرا ا ف داع معلحي الريااجماد يل حـل جـيعًا
رسجم ًا من ا شـم د الـر يعـااي مر ـا ا لعلحـو ل تعلـجم الريااـجماد  ،أ اـ
يل ــح مــن ا شــم د اقاصــة بــرداع معلحــي الريااـجماد معظـ العحلجمــاد
اللدري ـجمة الــر يركــي علجم ــا ا علحــو تركــي علــى الرــواوي الشــملجمة للعل ـجم
الريااجماد  ،ي الرتكجمي على و افة الل لجمد ل ول ا اسل دأ يمو هراو
اةلجمعاب و جم ي من قشل ا لعلحني ا ي ومو ب مـن يجـراعاد ل وـل ا ـاسل
الريااـ ـجمة  ،ل هاد الوقـــع الـــةي تؤكـــد فجمـ ـ اللوج ـــاد ا عاصـــر للعلـ ـجم
الريااجماد على ارأر ا علحني ل ت دمي ا لوا الو الريااجماد بر
ن تمو ا عرفة ا جراسجمة جمرد عحلجماد رأتجمرجمـة تـل دأ اةـلجمعاب و جم ـي ـا
تر وي علجم من معارف  ،كحا ا عارف ةلمو كثر عراـة للر ـجما يا ـا
ي ـ موظفــة ل معرفــة يجراسجمــة أطجمــد ال ــلة  ،أهكــر ا ـ علــى الــري مــن
علحـي الريااـجماد فـ ج ـود
ا شم د الر ميمن ت اوب ايداع ا
الل ــوير ا ـ ورــاع اقدمــة تعــااي مــن بعــل ا شــم د خاصــة مــ ،مرــاهج
الريااجماد ا ور  ،كحا ا مـن بـر ا ـاند الـر يشـدأ يةـ ام ا شـرف
الرتبوي فجم ا اعجمفا  -من أج ة اظر ا علحـني  -ت ـحجم اييـاا ا جمدااجمـة
 ،أتوججم ا علحني يهحجمة ا ملشة  ،أتشضجم ،ا علحني على انبلمـار أاللضديـد
ل طرت اللدري  ،أ ا من بر ا شم د الر تؤور ل كفـاع عحـل ا شـرف
الرتبوي أقجمام مب ام ا ـ ا ممااـاد ا اديـة  ،أصـعوباد يداريـة أترظجمحجمـة
وإ دأ ع د ل اعاد مجاعجمة ت ا شرف الرتبوي أمعلحـي الريااـجماد ،
أعدم أجود اظام ت وي يدف ،ا علحني يىل ترحجمة قدرات ا رجمة  ،أعدم قدر
ا شرف علـى ديـد اولجماجـاد ا علحـني العلحجمـة أا رجمـة  ،أاـعف ا ـلو
لشعل ا شرفني الرتبـويني  ،أاةـلخل مـن جااـب وخـر اـ بـالرظر يىل
ا
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الدراةاد الر بجمرع معل داد معلحـي الريااـجماد با حلمـة عـن اةـلجمعاب
ط ب كم بمث من و جم ة ا جنا ايكادميي يألئك ال ـ ب يه تلـك
ا علحــني ي ـ قــادرين علــى اةلش ــار وــاجل لللرحجمــة
الدراةــاد تعم ـ
ا رجمة ا جم جمة أيُلوق ،معل داد ا علحني ي الدقجم ة عـن داس ـ ةـلحثل
.
موج ا قويا يؤور ةلشا ل ني داس أت وره ا
أمــن ا شــم د الــر تــؤور علــى عحــل ا عل ـ ي ــا مــا هكــر ا ــدي (
2007م ص ص )239 - 124مــن مشــملة الرظــر ا لداجمــة رــة اللعلـجم ،
أمشملة جعل م رة اللعلجم م رة من ن م رة ل  ،أمشملة قلة ف طشجمعة م رة
اللعلجم وجما جيب يواح لل اسحني مب رة اللعلجم هحجمة هة ا رة أجيـب
يلــ حجمـــ ،ايمـــور الـــر عـــل مرــ معلحـــا م رجمـــا علـــى الوجــ ايكحـــل ،
أمشم د ا عل م ،طراف العحل ا شاركني مع ل حل م ؤألجمة ايعحـاإ
اللعلجمحجمــة داخــل ا درةــة أهــة ا شــم د تــؤور ةــلشا علــى داســ أ دأار
أيالاججمل  ،كحا هكر الدةـوقي ( 2011م ص )14مـن ا عوقـاد مشـملة
عدم ف الرحو الرف ي لل ب  ،أال ور ل اللدريب علـى طـرت اللـدري
(الريااجماد)  ،أمشـم د
ا ديثة  ،أمشم د عدم امر من ماد خت
عدم اللحمن من طرت الش ا أالل ي للحعرفة .
وااجما  :الدراةاد ال اب ة  :فجمحا يلـي عـر للدراةـاد أالش ـوا الـر
توصل يلجم ـا الشاوـا هاد الع قـة مبواـو الدراةـة ا الجمـة أهلـك مـن جـل
اللعرف على ايدبجمـاد الرتبويـة الـر تراألل ـا ،أايةـالجمب أا جـراعاد الـر
اتشعل ــا ،أالرلــاسج الــر توصــلع يلجم ــا  ،أمــد انةــلفاد مر ــا ل ورايــا هــة
الدراةة  ،أةوف يل تراأإ هة الدراةاد بدعا من قدم ا  ،أهي دراةـاد
خاصة مبعوقاد تعلجم أتعل الريااجماد :
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 دراةــة العرجمــيي  ،أريــا (2000م)  :أالــر هــدفع يىل اللعــرفعلى صعوباد تعل الريااجماد ل ال ـفوف ال ـع ايأىل مـن ال ـف ايأإ
ر ي معلـ ـ
انبلـــداسي ولـــى ال ـــف الثـــااي ا لوةـــا مـــن خـ ـ إ اةـــل
الريااــجماد أمـــن خــ إ اكلشـــاف ا ـــا ال ـــعف عرـــد الل مجمـــة  ،أتـــوف
ا علوماد ووإ ةشاب صعوباد تعل الريااـجماد ل ال ـفوف ال ـع ايأىل
من مراول اللعلجم أت دي م رتواد واج ة هة ال عوباد  ،أرف ،م لو
ـجمل الل مجمــة ل مرــاهج الرياا ـجماد بال ــفوف ال ــع ايأىل مــن مراوــل
ر ي معلحـــي الريااــجماد
اللعلــجم العـــام .أكااـــع دأاد الدراةـــة اةـــل
ا رولة ايأىل من اللعلجم العام ال فوف ال ـع ايأىل وـوإ صـعوباد تعلـ
الريااـ ـجماد ،أكشـــوف درجـــاد ت مجمـــة ال ـــف الثـــااي ا لوةـــا ل مـــاد
الريااـجماد .أكااــع هـ الرلــاسج أجــود صــعوباد ل تعلـ مواــوعاد هــة
ا رولة بدرجاد فللفة  ،أ مواو ايعداد الم رية أالعحلجماد علجم ا هـو
صعب مواو بالر شة للل مجمة أاولل مواو ايعداد ال شجمعجمة داـى درجـة
من ال عوبة  ،كحا ظ رد الدراةة أجود ةشاب فللفة دد يىل ظ ـور هـة
ال ــعوباد أللل لجمــل مر ــا أاللةلــب علجم ــا أصــى الشاوثــا بل ــوير كلــو
مواــوعاد ا رــاهج  ،أيعــاد الرظــر ل كلــو هــة ا واــوعاد  ،أدراةــة
ةشاب صعوباد تعل الريااجماد ل هة ا رولة لل ديـد ملـى أكجمـف اشـرد
 ،أمعاجلة هـة ال ـعوباد أن بـرأإ  ،أمراعـا يمـو اللـدري ل هـة
ا رولة قاسحا على ةلوب الللاب ،أالرتابا الر ةي أايف ي ال اس علـى ا عرـى
أالف ـ  ،أ يــاد اللحريرــاد خاصــة الع ججمــة  ،أمراعــا عوامــل اللشــويل
أاجلةب ل طري ة العر  ،أيعداد دأراد تدريشجمـة للحعلحـني ل برـاع دأاد
اللشخجم لللعرف على ال عوباد أع ج ا.
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 دراةة علي (2005م)  :أالر هدفع يىل اللعرف على مد فعالجمةبراامج لع ج بعل صـعوباد تعلـ الريااـجماد ا ديثـة لـد ت مجمـة ال ـف
ايأإ ا عــدادي ل اــوع ةــلوبي ا عاجلــة ا عرفجمــة ا للــاب ،أا لــيامن  ،أ
ت شجمل اخلشار ا فوفاد ا للابعة لـرافن  ،أم جمـاس أك ـلر لـةكاع ايطفـاإ ،
أانخلشار الل جملي اد الريااجماد ا ديثة  ،أب ارية كوفحـا  ،أالماـامج
الع جي  ،أتوصـلع الدراةـة يىل أجـود ـن داإ عرـد م ـلو ()0 001
ل ــاحل ا حوعــة اللضريشجمــة ل ايةــلوب ا للــاب ،بعــد ت شجمــل الماــامج أأجــود
ن داإ عرد م لو ( )0 05بعد ت شجمل الماامج  ،أأجود ن داإ عرـد
م لو ( )0 05ل احل ا حوعة اللضريشجمة ل ايةلوبني ا للـاب ،أا لـيامن معـا.
أكااع من ه اللوصجماد عدم انعلحاد على ةـلوب اللـدري بـاللل ني مـن
قشل ا عل  ،أتفعجمل دأر الللحجمة أمشـاركل اجلـاد ل الـلعل  ،أالعحـل علـى
ت جمئـة بجمئـة تعلجمحجمـة تل ـ با رأاـة أالرتكجمـي علـى ف ـل مـا ي ـوم بـ الللحجمـة ،
أدعحـ أم ـاعدت ل والـة الفشـل  ،أالعحـل علـى اولـواع ا رـاهج الدراةـجمة
علــى م ــام معرفجمــة تعحــل علــى ترشـجما أت ويــة ايةــلوب ا للــاب ،أايةــلوب
ا لــيامن ل الريااـجماد ا ديثــة لــد ت مجمــة ا رولــة ا عداديــة ب ــفة خاصــة
أا راوــل اللعلجمحجمــة ا خللفــة ب ــفة عامــة  ،أاــرأر أجــود ف ــوإ للرتبجم ـة
اقاصــة داخــل كــل مدرةــة ي ــدم فجم ــا مرــاهج معــد ب ــرت معجمرــة أ ةــالجمب
ع ججمة م ررة .
 دراةة ال ا أايبر (2009م)  :أالـر هـدفع يىل المشـف عـنمعجم اد تعلـ الريااـجماد للحرولـة الثااويـة ل مديرـة همـار بـالجمحن كحـا يراهـا
اند ا عجم اد ايربعة (الملاب ا درةـي أا ـاد
ال لشة من خ إ ت ديرات
الدراةجمة ،معجم اد تلعلل بال الب اف  ،أا عل أ ةالجمش اللدري جمة أيدارتـ
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ال فجمة أت ومي للعل ال لشة  ،الشجمئة اللعلجمحجمة ) أل اوع الرلاسج كا من هـ
اللوصجماد اللركجمد على تعل ةاةجماد ماد الريااجماد مرة ا رولـة ايةاةـجمة
أهلك باةـلخدا م اةـرتاتجمضجماد تدري ـجمة ملروعـة تعحـل علـى جـةب ا ـلعلحني ـاد
الريااجماد  ،أيدخاإ ج ي ا اةوب يىل ا ـدارس الثااويـة ل مديرـة همـار لل ـ جمل
عحلجمــة تعلــ الريااــجماد  ،أيعــاد الرظــر ل ري ــة عــر ا ــاد العلحجمــة ل مــاد
الريااجماد يجما ترتشا خبماد أوجما الفرد أتشعره ا ا هاد فاسد ل وجمات .
 دراةـــة الجموةـــف (2005م)  :أالـــر هـــدفع يىل ديـــد أت ـ ـرجمفا عوقــاد الــر تواجـ عحلجمــة تعلـ الريااـجماد ل ا رولــة الثااويــة باةــلخدام
طري ة دلفاي و ب ر ي معلحي أمشرل الريااـجماد  .تمواـع عجمرـة الدراةـة
من ( )٣٢٢معلحا  ،أت عة مشرفني أاعلحد الشاوا على و ا مراوـل عـن
طريل ا اب د الشخ جمة للحعلحني أا شرفني مفلووـة أمةل ـة ت ـحجمح حا
أت ويرهحا من قشل الشاوا أتمواع كاأر ايدا من معوقاد تلعلـل بـا عل
أمعوقــاد بال الــب أمعوقــاد بالملــاب ا درةــي أمعوقــاد تلعلــل بــ دار
ا درةة أمعوقاد تلعلل براظحـة الـو ار  ،أكـا مـن هـ الـاسج الدراةـة
وــوالي ٪٨١مــن جمحــو ا عوقــاد الــر عراــع علــى ا علحــني أا شــرفني
الرتبويني كااع م حة  ،أ لة اد عجمرة الدراةة فرأقاً هاد دنلـة يو ـاسجمة
ف ا ل ااور ا لعلل بال الب باخل ف اقم ل احل الفئة ( 10ةرواد فركثر)
 ،أل كور اظحة الو ار ل احل الفئة ( 3يىل قل من  7ةـرواد)  ،أل كـور
الملاب ا درةي باخل ف ملة اللرهجمل العلحـي ل ـاحل الرتبـويني  ،أل كـور
ال الب باخل ف العحل ل احل ا علحني كل هلك عرد م لو دنلة ()0 05
 دراةة ا ربي أا عث (2013م)  :أالر هدفع يىل ديد ا شم دالر تواج معلحي الريااجماد ا شلدسني من أج ة اظره أمشـرفجم الرتبـويني
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 ،أاتشعــع ا ــر ج الوصــفي ا ـ ي  ،أتمواــع عجمرل ــا مــن ( )310معلحــني
مشلــدسني أ( )115مشــرفا تربويــا ،أاةــلخدمع انةــلشااة دا بــا  ،أ ظ ــرد
الرلاسج بر مشـم د معلحـي الريااـجماد ا شلـدسني ا رتش ـة مبضـاإ ا رـاهج
تلحثــل ل اــعف قــدرت علــى كــل مــن  :اةــلخدام يةــرتاتجمضجماد اللــدري
ا ديثــة الــر يعلحــد علجم ــا تــدري ا ــر ج ا ــور  ،أاللعامــل مــ ،درأس
انةلمشاف أاللوة ، ،أصجماية ايهداف الر ت جم م لوياد اللفم العلجما
 ،أاللعامل م ،م اسل م اراد اللفم العلجما  ،أاثلع بر ا شم د ا رتش ة
بالشجمئة ا ادية ل عـدم تـوافر معامـل خاصـة بلـدري الريااـجماد  ،أقلـة تـوافر
ا راجــ ،اقاصــة بلــدري الرياا ـجماد ل ا درةــة  ،أكثــر عــدد ال ـ ب ل
ال ف  ،أقلة توافر الوةاسل اللعلجمحجمـة  ،أاـعف ال ـجمااة ال مـة لةج ـي
أالوةاسل  ،أاعف ا مماااد ا لاوـة ا لاوـة للـدري الريااـجماد ل مركـي
م ادر اللعل ل ا درةة  ،أاثلع بـر ا شـم د ا رتش ـة بالشجمئـة ا عرويـة ل
ياد العبع اللدري ي للحعل ا شلـد  ،كحـا اثلـع بـر ا شـم د ا رتش ـة
بال لشة أ ألجماع موره ل قلة ملابعة ألجماع ايمور يبراس دراةجما  ،أاعف
معرفــة ا علـ ا شلــد خبلفجمــاد ال لشــة انجلحاعجمــة  ،أاثلــع بــر ا شــم د
ا رتش ــة بشخ ـجمة ا عل ـ ل قلــة معرفل ـ بــاللواسح أاياظحــة  ،أتعجمجمر ـ علــى
درجة أظجمفجمة قل مما ي ل ا اظاما  ،أبُعد مما ا درةة من مريلـة  ،أمللـ
من رتابة أرأتجمرجمة العحل اللدري ي الجمومي .
 دراةة مر ور (2013م)  :أالر هدفع يىل المشف عن ال عوبادالر تواج طلشة كلجمـة الرتبجمـة ل اكل ـاب مفـاهجم أم ـاراد ابردةـة ا ـلوية
أهردةة الل وي د من أج ة اظره أاللعرف فجم يها كااع درجـة ال ـعوبة
ختللــف بــاخل ف خت ـ ال الــب ل الثااويــة العامــة مــن ج ــة  ،أبــاخل ف
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معدل ـ الرتاكحــي مــن ج ــة خــر  ،أكااــع دا الدراةــة هــي انةــلشااة ،
أطش ع على عجمرة ممواة من ( )83طالشا  ،أقد ظ رد الاسج الدراةة ما يلي
 :ااإ جماإ المها الريااـي علـى درجـة ل ال ـعوباد  ،ل وـني اـاإ جمـاإ
ا فاهجم داى درجة من وجما ال ـعوبة  ،أيواجـ ال لشـة صـعوباد ل اللحجمجمـي
بــني الل ــوي د ابردةـجمة ( اناعمــاس  ،اللحاوــل  ،الــدأرا  ،انا ـ اب )
أت شجم ات ا .
 دراةة الرـةير (2014م)  :أالـر هـدفع يىل ديـد مشـم د تعلـجمأتعل الريااجماد ل دأإ اقلجمج العربي أولوبا مـ ،يشـار خاصـة للححلمـة
العربجمة ال عودية  ،أت ي ا شم د ال اسحـة ل تعلـجم أتعلـ الريااـجماد ل
ا حلمة العربجمة ال عودية  ،أاعلحدد – بشمل كش  -على ما يجراؤ مـن
دراةــاد أ يــاا ل دأإ اقل ـجمج أا حلمــة العربجمــة ال ــعودية ديــدا خ ـ إ
ال ــرواد العشــر ا ااـجمة ل يالــب الدراةــاد أركــي الشاوــا خباصــة علــى
الدراةاد ا دعومة كحشاري ،أطرجمة أهلـك كوا ـا عحلـع علـى شـرحية كـش
أشاملة للححلمة  ،أمن و قام الشاوا بل لجمل الاسج تلك الدراةاد أكاألة
ت رجمف ا أرب ا أف ا للح ـور الـةي ترلحـي يلجمـ  ،أتوصـلع الدراةـة يىل
مشــم د تعلـجم أتعلـ الريااـجماد با حلمــة العربجمــة ال ــعودية أدأإ اقلـجمج
يرتمي ل ربعة كاأر رسجم ة أهي  :كور ا شم د ا لعل ة با لعلحني أامر
من ا عرفة الريااجمة أاةـرتاتجمضجماد وـل ا ـاسل وجمـا تـشني أجـود صـعوباد
اوعجمـــة ل اةـ ـلجمعاب ا عرفـــة ا فاهجمحجمـــة أا جراسجمـــة ل الريااـ ـجماد  ،أكـــور
ا شم د ا لعل ة ب عداد معلحي الريااجماد قشل اقدمة بملجماد الرتبجمة وجمـا
تــشني أجــود أج ـ اــعف ل المفايــاد اللدري ـجمة ا لوبــة  ،أالــلحمن مــن
اللخ ـ ـ ايكـــادميي ل الريااـ ـجماد  ،أكـــور ا شـــم د ا لعل ـــة مبعلحـــي

جملة العلوم الرتبوية
العدد الثامن عشر رجب 1440هـ

121

الريااجماد وراع اقدمـة أت ـوره ا ـ وجمـا تـشني أجـود أجـ اـعف ل
المفايــاد اللدري ـجمة ا لوبــة  ،أصــعوباد ل الــلحمن مــن تــدري المل ـب
ا ور  ،أمشم د ل عحل ا شراف الرتبوي علـى الل ـور ا ـ ا لـوب
علحي الريااجماد  ،أكور ا شم د ا لعل ـة ل مرـاهج الريااـجماد با حلمـة
العربجمــة ال ــعودية وجمــا تــشني أجــود مشــم د ملعل ــة با صــداراد ا ــور
أالل رجمة ال مة للدري ـ ا  ،با اـافة شـم د ملعل ـة بالشرـاع اللرظجمحـي بـني
ريااجماد اللعلجم العام أاللعلجم اجلامعي .
يجراعاد الدراةة :
 مر ج الدراةة  :تعلحد هة الدراةـة ا ـر ج الوصـفي (ا ـ ي)الةي ي د ب "هلك الرو من الش وا الـةي يـل بواةـ ل اةـلضواب مججمـ،
فراد الش ا أ عجمرة ممثلة مـر " الع ـاف (1409هــ  ،ص  ، )191أهلـك
ب ــدف أصــف الظــاهر ا درأةــة " أ ديــد طشجمعــة الظــرأف أا حارةــاد
أان اهـــاد ال ـــاسد  ،أالش ـــا عـــن أصـــاف دقجم ـــة لةاشـ ـ ة أايشـ ـجماع
أالعحلجماد أايشخاص "  .فا دالني ( 2007م  ،ص . )325
 جملح ،الدراةة أعجمرل ا  :يلمو جملح ،الدراةة مـن وـ ا جملحعـادعدد فرادها جملحعني ( )335ملخ ا أطالشا أطالشة  ،أه جملحـ ،الدراةـة
أعجمرل ا الةين أ عع علجم انةلشااة  ،أكا عـدد ا ـلضجمشني مـر ()290
م لضجمشا ي بر شة ( )%87من ا لح ،أالعجمرة مو عني على الر و اللالي :
 - 1ا خل ــو  :أهـ مــديرأ مراكــي الريااـجماد ل مماتــب اللعلـجم ل
ا حلمة أ مشرف تربوي بديل فجم ا يروب عـن ا ـدير  ،أعـدد هـة ا راكـي -
أقــع يجــراع الدراةــة  )46( -ةــلة أ ربعــو مركــيا علــى م ــلو أ ار
اللعلجم تابعة ماتب اللعلجم ل فللف مراطل ا حلمة  ،أجمحو مديري ا راكي

122

معوقاد تعلجم أتعل الريااجماد ل ا رولة الثااوية من أج ة اظر ا خل ني
أط ب كلجمة العلوم امعة ا مام كحد بن ةعود ا ة مجمة
د .ةلجمحا بن عشداهلل الدأيش

أ ا شرف الشديل عر هـ جملحـ ،الدراةـة أعجمرل ـا  ،أقـد تو يـ ،انةـلشااة
علجم  ،أقد اةلضاب ت عة عشر مدير مركي أ ةلة أعشرأ مشرفا بـدي ،
فمـا عــدد ا ـلضجمشني ( )45مخ ــة أ ربعـني م ــلضجمشا ي بر ـشة ( )%98مــن
عدد ا راكي .
 - 2ال ب  :أه ط ب ق الريااجماد بملجمة العلوم امعة ا مام
كحــد بــن ةــعود ا ةــ مجمة ل ا ــلويني ايأإ أالثــامن لف ــلني دراة ـجمني
مللالجمني هحا ( :الف ـل الدراةـي الثـااي) مـن عـام 1435هــ 1436 -هــ ،
أ(الف ل الدراةـي ايأإ) مـن عـام 1436هــ 1437 -هــ  ،أكـا جمحـو
ط ب ا لو الثامن ل الف لني ( )31طالشا  ،أعدد ا لضجمشني مر ()29
طالشــا  ،أعـــدد طــ ب ا ــلو ايأإ ل الف ـــلني ( )101طالشـــا  ،أعـــدد
ا لضجمشني مر ( )92طالشا .
 - 3ال الشــاد  :أهــن طالشــاد ق ـ الرياا ـجماد بملجمــة العلــوم امعــة
ا مــام كحــد بــن ةــعود ا ةــ مجمة ل ا ــلويني ايأإ أالثــامن  ،لف ــلني
دراة ـجمني مللــالجمني هحــا ( :الف ــل الدراةــي الثــااي) مــن عــام 1435هـــ -
1436ه ــ  ،أ(الف ــل الدراةــي ايأإ) مــن عــام 1436هـــ 1437 -ه ــ ،
أكـــا جمحـــو طالشـــاد ا ـــلو الثـــامن ل الف ـــلني ( )65طالشـــة  ،أعـــدد
ا ــلضجمشاد مــر ن ( )33طالشــة  ،أعــدد طالشــاد ا ــلو ايأإ ل الف ــلني
( )92طالشة  ،أعدد ا لضجمشاد مر ن ( )91طالشة .
الدميويرافجمة :
 عر فراد العجمرة أ ف ا ق اسأن :اق اس الشخ جمة لفئة ا خل ني  :يل ف فـراد عجمرـة الدراةـة
(فئة ا خل ني) بعدد من اق اس الشخ جمة أالوظجمفجمة  ،يواـ ا اجلـدأإ
(: )1
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جدأإ ( )1تو ي ،فراد عجمرـة الدراةـة (فئـة ا خل ـني) أف ـا ق اس ـ
الدميويرافجمة
ا ؤهل الدراةي

اللمراراد

الر شة ا ئوية

بمالوريوس

32

71 1

ماج ل

13

28 9

ةرواد اقم
قل من  10ةرواد

6

13 3

 10يىل قل من  20ةر

15

33 3

 20ةر فركثر

24

53 3

مما العحل
داخل الريا

9

20 0

خارج الريا

36

80 0
الوظجمفة

الريااجماد

19

42 2

رسجم ق

مشرف تربوي للحرولة

26

57 8

ا مجالي

45

100 0

يل ــح مــن اجلــدأإ ( )1تو يــ ،فــراد عجمرــة الدراةــة مــن ا خل ــني أف ــا
ق اس ـ الدميويرافجمــة  ،وجمــا الر ــشة ايكــم مــن فــراد عجمرــة الدراةــة
مؤهل ـ العلحــي بمــالوريوس بلمــرار ( )32مــن فــراد عجمرــة الدراةــة أبر ــشة
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هرــاو ( )13م ـن ا خل ــني بر ــشة ( )%28 9مؤهل ـ

( ،)%71 1ل وــني
العلحي ماج ل .
ما فجمحا يلعلل ب رواد اقم  ،ف الر شة ايكـم مـن فـراد عجمرـة الدراةـة
خـــمت ( )20ةـــر فـــركثر بلمـــرار ( )24مـــن فـــراد عجمرـــة الدراةـــة بر ـــشة
( ،)%53 3ل وــني هرــاو ( )15مــن فــراد عجمرــة الدراةــة بر ــشة ()%33 3
خمت ترتاأل مـا بـني ( 10ةـرواد يىل قـل مـن  20ةـر ) ،أهرـاو ( )6مـن
فراد عجمرة الدراةة بر شة ( )%13 3خمت قل من ( )10ةرواد.
أبالر شة ما العحل ،ف الر شة ايكم من فـراد عجمرـة الدراةـة يعحلـو
خارج مديرـة الريـا بلمـرار ( )36فـرد أبر ـشة ( ،)%80 0ل وـني هرـاو
( )9من فراد عجمرة الدراةة بر شة ( )%20 0يعحلو داخل مديرة الريا .
أفجمحا يلعلل بالوظجمفة ،ف هراو ( )26من فراد عجمرـة الدراةـة ميثلـو مـا
ا شل ( )%57 8مشرفني تربويني للحرولـة ،ل وـني هرـاو ( )19مـن فـراد
عجمرة الدراةة بر شة ( )%42 2أظجمفل رسجم ق ريااجماد.
وااجما :اق اس الشخ ـجمة لفئـة ال ـ ب  :يل ـف فـراد عجمرـة الدراةـة (فئـة
ال ب ) بعدد من اق اس الشخ جمة أالوظجمفجمة  ،يوا ا اجلدأإ (: )2
جــدأإ ( )2تو يــ ،فــراد عجمرــة الدراةــة (فئــة ال ـ ب) أف ــا ق اس ـ
الدميويرافجمة
اللمراراد

الر شة ا ئوية

طالب

118

48 2

طالشة

127

51 8

ا لو الدراةي:
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اللمراراد

الر شة ا ئوية

طالب

118

48 2

طالشة

127

51 8

ايأإ

182

74 3

الثامن

63

25 7

الدراةة ل ا رولة الثااوية و ب :
اظام ا رراد

43

17 6

الرظام العام

202

82 4

م رراد الدراةة الر درةل ا :
ا رراد ال دمية
ا رراد اجلديد أف ا
ل ل لة ماجرأهل

137

55 9

108

44 1

ا ديرة الر توجد فجم ا ا درةة:
داخل الريا

222

90 6

خارج الريا

23

94

245

100 0

ا مجالي

يل ــح مــن اجلــدأإ ( )2هرــاو ( )128مــن فــراد عجمرــة الدراةــة بر ــشة
( )%52 2مــن ال الشــاد ،ل وــني هرــاو ( )117مــن فــراد عجمرــة الدراةــة
ميثلو ما ا شل ( )47 8من ال ب.
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أفجمحا يلعلل با لو الدراةي ،ف الر شة ايكم من فراد عجمرـة الدراةـة
با لو ايأإ بلمرار ( )182طالب/ـة ميثلـو مـا ا ـشل ( ،)%74 3ل وـني
هراو ( )63طالب /ـة بر شة ( )%25 7با لو الثامن.
أفجمحا يلعلل بالدراةة ل ا رولة الثااوية (اظـام ا ـرراد  ،الرظـام العـام )
 ،ف الر شة ايك م من فراد عجمرـة الدراةـة درةـوا أف ـا للرظـام العـام بلمـرار
( )202طالب/ـة ميثلو ما ا شل ( ،)%82 4ل وـني هرـاو ( )43طالـب/
ـة درةوا أف ا لرظام ا رراد بر شة (.)%17 6
أفجمحــا يلعلــل مب ــرراد الدراةــة ل ا رولــة الثااويــة (ا ــرراد ال دميــة ،
ا رراد اجلديد أف ا ل ل لة ماجرأهل)  ،ف الر شة ايكم مـن فـراد عجمرـة
الدراةــة درةــوا ا ــرراد ال دميــة بلمــرار ( )137طالب/ـــة ميثلــو مــا ا ــشل
( ،)%55 9ل وـــني هرـــاو ( )108طالـــب /ـة درةـــوا أف ـــا للح ـــرراد
اجلديد (ل ل لة ماجرأهل ) بر شة (. )%44 1
مــا بالر ــشة للحديرــة الــر توجــد فجم ـا ا درةــة ،ف ـ الر ــشة ايكــم مــن
ال ب من داخل مديرة الريـا بلمـرار ( )222طالب/ــة بر ـشة (،)%90 6
ل وني هراو ( )23من فراد عجمرة الدراةة بر شة ( )%9 4خارج الريا .
 دا الدراةة أيجراعات ـا  :ايدا ا ـلخدمة ل هـة الدراةـة جم ـايهداف ا  ،أاشـجما مـ ،مر ضجمل ـا  ،أا جابـة عـن ت ـاؤنت ا  ،هـي انةـلشاا
ةؤاإ ا خل ني أال ـ ب -
أقد براؤها من قشل الشاوا  ،وجما ر
و ب ما ديد ل ا دأد ا واوعجمة  -عن ا عوقاد الر تواج ط ب
ا رولة الثااوية ل ا حلمة وراع تعلجم أتعلـ الريااـجماد  ،أالـر تعـد ةـششا ل
تداي م لو الل جمل الدراةي عن طريل انةلشااة هو ايا ب  ،ألـةا ف ـد
ت حجم اةلشااة  ،اةـلخدم الشاوـا فجم ـا م جماةـا ةداةـجما ملـدرجا ها ا ـا
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مخ ل جماس درجة ا واف ة أال ادس لدرجـة (يـ موافـل)  ،أهلـك ل جمـاس
درجة هة ا عوقاد  ،أيرخة هةا ا جماس الشمل اللـالي )5( :موافـل بدرجـة
عالجمة جـدا  )4( ،موافـل بدرجـة عالجمـة  )3( ،موافـل بدرجـة ملوةـ ة )2( ،
موافل بدرجـة مرخف ـة  )1( ،موافـل بدرجـة مرخف ـة جـدا ( ،صـفر) يـ
موافل .
أل د تمواع ا ةلشااة ل صورت ا الر اسجمة من جي ين:
اجليع ايأإ :أ يلمو من الشجماااد ايألجمة اقاصة برفراد عجمرـاد الدراةـة
مثــل:الرو  ،ا ــلو الدراةــي  ،ا ديرــة الــر توجــد فجم ــا ا درةــة (بالر ــشة
لل ب أال الشـاد)  ،أا ؤهـل العلحـي  ،ةـرواد اقـم  ،ممـا العحـل ،
الوظجمفة (بالر شة للحخل ني)  ،أاظـام الدراةـة (العـام  ،ا ـرراد )  ،أاـو
ا رراد الدراةجمة (قدمية  ،وديثة) .
اجليع الثااي :أيلمو من ( )120ف ر تلراأإ ا عوقاد الر تواج ط ب
ا رولة الثااوية ل ا حلمة ل وراع تعل أتعلجم الريااجماد م ـحة علـى ربعـة
كاأر رسجم ة :
ااور ايأإ :ا عوقاد اقاصة بـا ر ج  ،أهـو ممـو مـن ةـلة جوااـب
هـــي  :ا عوقـــاد اقاصـــة برـــواتج الـــلعل ا لوقعـــة أفجم ـــا ( )10معوقـــاد ،
ا عوقــاد اقاصــة بــاالو أفجم ــا ( )16معوقــا  ،ا عوقــاد اقاصــة بالوةــاسل
أالل رجماد اللعلجمحجمة أفجم ا ( )7معوقاد  ،ا عوقاد اقاصة بايمثلة أاللحـارين
أاياشـ ة اللعلجمحجمــة أفجم ــا ( )11معوقــا  ،ا عوقــاد اقاصــة برةــالجمب أطــرت
أيةرتاتجمضجماد اللدري أفجم ا ( )11معوقا  ،ا عوقاد اقاصة بالل وي أفجم ـا
( )12معوقا .
ااور الثااي :ا عوقاد اقاصة با عل أفجم ا ( )22معوقا .
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ااور الثالا  :ا عوقاد اقاصة بال الب أفجم ا ( )10معوقاد .
ااور الراب : ،ا عوقـاد ا شـرافجمة أا داريـة أالشجمئجمـة أانجلحاعجمـة أفجم ـا
( )21معوقا .
با اــافة يىل ةــؤالني مفلــووني ايأإ وــوإ ياــافة ي معوقــاد خــر
يراها فراد العجمرة  ،أالثااي ووإ م رتوات لللةلب على هة ا عوقاد أهحـا
خاصا بمل كور أجااب ل انةلشااة .
أبعد اللركد مـن صـدت ايدا تو يع ـا ل صـورت ا الر اسجمـة علـى جملحـ،
الدراةة (عجمرة الدراةة)  ،أمن و مجع ا أتدقجم ا أاللركد من ا ا صا ة
للل لجمل .
 صــدت دا الدراةــة  :قــام الشاوــا باللركــد مــن صــدت دا الدراةــةب ري لني:
أن  :ال دت الظاهري لةدا  :أيع اللركد من ا ـا ةـوف ت ـجم مـا
ُعدد ل جماة  ،أيُ د بةلك "مشوإ دا الدراةة لمـل العراصـر الـر جيـب
لوي ا الدراةة من ااوجمة  ،أكةلك أاول ف رات ـا أمفردات ـا مـن ااوجمـة
خــر  ،يجمــا تمــو مف ومـ ــن ي ــلخدم ا  ،أقــد اللركــد مــن ال ــدت
الظاهري (صدت اامحني)  ،بعد انال اع من براع ايدا الر تلراأإ"ا عوقـاد
الر تواج ط ب ا رولة الثااوية ب ا حلمة ل وراع تعلـجم أتعلـ الريااـجماد
من خ إ تو ي ،انةلشااة على عدد ( )10مـن اامحـني ا خل ـني ل ا رـاهج
بداع وراس أم وظـات أاقرتاوـات أمراجعل ـا أاللركـد
أطرت اللدري
من  :مشوبا أمد أاول العشار أص ل ا اللةوية أمـد م سحـة ا ؤشـر
للحعجمــار أللحضــاإ أمــد صــ وجمة قجماةــ ا أا فــاد مر ــا  ،أبرــاع علــى
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مل وظات قام الشاوا بلةجم ما يليم من وةف أياـافة أيجـراعل لللعـدي د
 ،أأاع ا ل صورت ا الر اسجمة.
وااجما :صدت انت ات الـداخلي يدا الدراةـة  :بعـد اللركـد مـن ال ـدت
الظــاهري يدا الدراةــة قــام الشاوــا بل شجم ـا عل ـى العجمرــة  ،أقــام ي ــاب
معامل انرتشا ب ةو عرفة ال دت الداخلي لـةدا أهلـك ي ـاب معامـل
انرتشا بني درجة كل عشار مـن عشـاراد انةـلشااة بالدرجـة الملجمـة للح ـور
الةي ترلحي يلجم العشار كحا تواح هلك اجلداأإ (: )5،2،4
جدأإ ( )3معام د ارتشـا ب ةـو لف ـراد ا عوقـاد اقاصـة (برـواتج
الــلعل ا لوقعــة  -االــو  -الوةــاسل أالل رجمــاد اللعلجمحجمــة) بالدرجــة الملجمــة
للح ور
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املعوقات اخلاصة بنواتج التعلم
املتوقعة

املعوقات اخلاصة ابحملتوى

املعوقات اخلاصة ابلوسائل
والتقنيات التعليمية

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل
االرتباط

الفقرة

معامل
االرتباط

1

**0.509

1

**0.449

1

**0.530

2

**0.609

2

**0.488

2

**0.459

3

**0.597

3

**0.516

3

**0.458

4

**0.534

4

**0.569

4

**0.449

5

**0.690

5

**0.625

5

**0.592

6

**0.520

6

**0.644

6

**0.504

7

**0.766

7

**0.590

7

**0.501

8

**0.704

8

**0.588

-

-

9

**0.646

9

**0.516

-

-
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املعوقات اخلاصة بنواتج التعلم
املتوقعة

املعوقات اخلاصة ابحملتوى

املعوقات اخلاصة ابلوسائل
والتقنيات التعليمية

10

**0.458

10

**0.774

-

-

-

-

11

**0.744

-

-

-

-

12

**0.718

-

-

-

-

13

**0.615

-

-

-

-

14

**0.601

-

-

-

-

15

**0.674

-

-

-

-

16

**0.735

-

-

** داإ عرد م لو 0 01
جدأإ ( )4معام د ارتشا ب ةو لف راد ا عوقاد اقاصة (بايمثلـة
أاللحارين أاياش ة اللعلجمحجمة  -ةـالجمب أطـرت أاةـرتاتجمضجماد اللـدري
 الل وي ) بالدرجة الملجمة للح وراملعوقات اخلاصة ابألمثلة
والتمارين واألنشطة التعليمية

املعوقات اخلاصة أبساليب
وطرق واسرتاتيجيات
التدريس

املعوقات اخلاصة ابلتقومي

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل
االرتباط

الفقرة

معامل
االرتباط

1

**0.670

1

**0.696

1

**0.706

2

**0.634

2

**0.543

2

**0.676

3

**0.777

3

**0.744

3

**0.551

4

**0.572

4

**0.707

4

**0.557

5

**0.811

5

**0.598

5

**0.596
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املعوقات اخلاصة أبساليب
وطرق واسرتاتيجيات
التدريس

املعوقات اخلاصة ابلتقومي

6

**0.791

6

**0.665

6

**0.639

7

**0.638

7

**0.520

7

**0.723

8

**0.524

8

**0.458

8

**0.608

9

**0.598

9

**0.491

9

**0.487

10

**0.501

10

**0.596

10

**0.545

11

**0.623

11

**0.642

11

**0.746

-

-

-

-

12

**0.657

املعوقات اخلاصة ابألمثلة
والتمارين واألنشطة التعليمية

** داإ عرد م لو 0 01
جدأإ ( )5معام د ارتشا ب ةو لف راد ا عوقاد اقاصة (بـا عل –
ال الب – ا عوقاد ا شرافجمة أا دارية أالشجمئجمة أانجلحاعجمة) بالدرجـة الملجمـة
للح ور
املعوقات اخلاصة ابملعلم
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املعوقات اخلاصة ابلطالب

املعوقات اإلشرافية واإلدارية
والبيئية واالجتماعية

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل
االرتباط

الفقرة

معامل
االرتباط

1

**0.587

1

**0.531

1

**0.503

2

**0.693

2

**0.591

2

**0.601

3

**0.725

3

**0.449

3

**0.701

4

**0.572

4

**0.571

4

**0.772

5

**0.756

5

**0.637

5

**0.762
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املعوقات اخلاصة ابملعلم

املعوقات اخلاصة ابلطالب

املعوقات اإلشرافية واإلدارية
والبيئية واالجتماعية

6

**0.772

6

**0.655

6

**0.705

7

**0.506

7

**0.589

7

**0.728

8

**0.780

8

**0.636

8

**0.657

9

**0.788

9

**0.586

9

**0.827

10

**0.721

10

**0.648

10

**0.786

11

**0.724

-

-

11

**0.655

12

**0.794

-

-

12

**0.621

13

**0.638

-

-

13

**0.592

14

**0.567

-

-

14

**0.736

15

**0.896

-

-

15

**0.671

16

**0.730

-

-

16

**0.506

17

**0.687

-

-

17

**0.459

18

**0.571

-

-

18

**0.538

19

**0.902

-

-

19

**0.523

20

**0.843

-

-

20

**0.599

21

**0.670

-

-

21

**0.483

22

**0.929

-

-

-

-

** داإ عرد م لو 0 01
يل ح من اجلداأإ ( )5 ، 4 ، 3مججم ،العشاراد (ا عوقـاد) دالـة
عرــد م ــلو ( )0 01أهــةا يع ــي دنلــة علــى ارتفــا معــام د انت ــات
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الداخلي  ،كحا يش يىل مؤشـراد صـدت مرتفعـة أكافجمـة ميمـن الووـوت ب ـا ل
ت شجمل الدراةة ا الجمة.
 وشاد دا الدراةة  :قام الشاوا ب جماس وشاد دا الدراةة باةلخداممعامل وشاد لفـا كرأاشـا  ،أاجلـدأإ ( )6يواـح معامـل الثشـاد اـاأر دا
الدراةة أهي :
جدأإ ( )6معامل لفا كرأاشا ل جماس وشاد دا الدراةة
الرقم

احملور

معامل الثبات

1

املعوقات اخلاصة بنواتج التعلم املتوقعة

0.870

2

املعوقات اخلاصة ابحملتوى.

0.791

3

املعوقات اخلاصة ابلوسائل والتقنيات التعليمية

0.810

4

املعوقات اخلاصة ابألمثلة والتمارية واألنشطة التعليمية

0.843

5

املعوقات اخلاصة أبساليب وطرق واسرتاتيجيات التدريس

0.829

6

املعوقات اخلاصة ابلتقومي

0.818

7

الدرجة الكلية للمعوقات اخلاصة ابملنهج

0.799

8

املعوقات اخلاصة ابملعلم

0.834

9

املعوقات اخلاصة ابلطالب

0.897

10

املعوقات االشرافية واإلدارية والبيئة واالجتماعية

0.811

الثبات الكلي

0.828

يل ــح مــن اجلــدأإ ( )6م جمــاس الدراةــة يلحلــ ،بثشــاد عــاإ  ،وجمــا
بلةع قجمحة معامل الثشـاد الملجمـة ( لفـا) ( )0 828أهـي درجـة وشـاد عالجمـة ،
كحــا تراأوــع معــام د وشــاد كــاأر أجوااــب ايدا مــا بــني (- 0 791
 ، )0 897أهــي معــام د وشــاد مرتفعــة ميمــن الووــوت ب ــا ل ت شجمــل دا
الدراةة .
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 ايةالجمب ا و اسجمة ا ُ لخدمة ل الدراةة: .1اللمـــراراد أالر ـــب ا ئويـــة لللعـــرف علـــى اق ـــاس الشخ ـ ـجمة
أالوظجمفجمة يفراد عجمرة الدراةة.
 .2معامـــل ارتشـــا ب ةـــو ( )Pearson Correlationـــاب صـــدت
انت ات الدّاخلي يدا الدراةة .
 .3معامــل لفاكرأاشــا ( )Cronbach's Alphaــاب معامــل وشــاد
اااأر ا خللفة يدا الدراةة.
 .4ا لوةــا ا ــابي "  "Meanأهلــك عرفــة مــد ارتفــا أ ا فــا
اةلضاباد فراد الدراةة عن اااأر الرسجم ة (ملوة اد العشاراد) ،م ،العل
برا يفجمد ل ترتجمب اااأر و ب على ملوةا و ابي.
 .5اةلخدام اناراف ا عجماري " "Standard Deviationلللعـرف علـى
مــد ااــراف اةــلضاباد فــراد الدراةــة لمــل عشــار مــن عشــاراد مــلة اد
الدراةة ،ألمل كور من اااأر الرسجم ة عن ملوةـ ا ا ـابي .أي وـ
اناراف ا عجماري يواح اللشلع ل اةلضاباد فراد عجمرة الدراةة لمل عشار
مــن عشــاراد مــلة اد الدراةــة ،يىل جااــب ااــاأر الرسجم ــة ،فملحــا اقرتبــع
قجمحل من ال فر تركيد انةلضاباد أا فل تشلل ا بني ا جماس.
اةلخدام اخلشار (د) لعجمرـلني م ـل للني (independent sample t-
.6
 )testلللعرف على الفرأت بني ملوة اد اةلضاباد فراد عجمرة الدراةـة أف ـا
لة اد الدراةة أالر تر يىل فئلني.
 .7اةــلخدام اخلشــار مــا أيــل ( )Mann-Whitneyلللعــرف علـــى
الفرأت بني ملوة اد اةلضاباد فـراد عجمرـة الدراةـة أف ـا ـلة اد الدراةـة
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يىل فئلني ل واإ عدم توفر شرأ اةلخدم اخلشـار (د) لعجمرـلني

أالر تر
م ل للني.
 .8للف ـ الرل ـاسج اةــلخدم الشاوــا ايةــلوب اللــالي لل ديــد م ــلو
ا جابة على بداسل ا جماس  ،أهلك ب ع اع أ للشداسل على الر و اللـالي :
(بدرجة عالجمة جدا ( ، )5بدرجة عالجمة ( ، )4بدرجـة ملوةـ ة ( ، )3بدرجـة
مرخف ة (درجلـا )  ،بدرجـة مرخف ـة جـدا (درجـة أاوـد )  ،يـ مل ـل
(صفر) .
 .9ت رجمف تلك ا جاباد يىل ةلة م لوياد مل اأية ا د من خـ إ
ا عادلة اللالجمة :
طوإ الفئة = ( كم قجمحة  -قل قجمحة) ÷ عدد بـداسل ايدا = (÷ )0- 5
0 83 = 6
لر ل على الل رجمف الةي يوا اجلدأإ (: )7
جدول ( )7درجات الفئات وتوزيعها وفق التدرج المستخدم في
األداة
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الدرجاد

ةل ايدا

مد ا لوة اد

5

موافل بدرجة عالجمة جدا

كم من  4 16يىل 5 00

4

موافل بدرجة عالجمة

كم من  3 33يىل 4 16

3

موافل بدرجة ملوة ة

كم من  2 50يىل 3 33

2

موافل بدرجة مرخف ة

كم من  1 66يىل 2 50

1

موافل بدرجة مرخف ة جدا

كم من  0 83يىل 1 66

0

ي موافل

من  0يىل 0 83
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عر أ لجمل الاسج الدراةة  :ا جابة على ايةئلة :
يلراأإ الشاوا عر الاسج الدارةة أمراقشل ا من خ إ عر يجاباد
فراد الدراةة عن عشاراد انةلشااة أهلك با جابـة عـن ةـئلة الدراةـة علـى
الر و اللالي :
 يجابة ال ؤاإ ايأإ :ما معوقاد تعلجم أتعل الريااجماد ل ا رولـةالثااوية ا لعل ة با ر ج بعراصـر ال ـلة؟ لإلجابـة عـن هـةا ال ـؤاإ و ـاب
ا لوة ـ اد ا ــابجمة أاناــراف ا عجمــاري جابــاد فــراد عجمرــة الدراةــة اــو
ا عوقــاد ا لعل ــة بــا ر ج (ل عراصــر ال ــلة) أالــر تواجـ ال ـ ب ل ورــاع
تعلــجم أتعلــ الريااــجماد ل ا رولــة الثااويــة  ،أ اخل ــار أترتجمــب هــة
ا عوقاد و ب ا لوةا ا ابي لم مر ا كحا ل اجلدأإ (: )8
جدأإ ( ) 8ا لوة اد ا ـابجمة أاناـراف ا عجمـاري أترتجمـب ا عوقـاد
ا لعل ة با ر ج (بعراصر ال لة) أالر تواج ال ـ ب ل ورـاع تعلـجم أتعلـ
الريااجماد من أج ة اظر كل من (ا خل ني  ،ال ب ،ال الشاد)
ا خل ني

ب

ا
ابي

ا عجماري
ا لوةا

اناراف

الرتتجمب

ا
ابي

ا عجماري
ا لوةا

اناراف

الرتتجمب

ا
ابي

ا عجماري
ا لوةا

اناراف

الرتتجمب

م

ا عوقاد

ال

ال الشاد

ا عوقاد
1

اقاصة
برواتج اللعل

2 93

0 98

5

2 99

0 87

6

2 94

0 92

6

ا لوقعة
ا عوقاد
2

اقاصة

2 47

1 37

6

3 19

0 97

5

2 97

0 93

5

باالو
3

ا عوقاد
اقاصة

3 51

0 88

2

3 45

1 15

1

3 39

1 02
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ا خل ني

ب

ا
ابي

ا عجماري
ا لوةا

اناراف

الرتتجمب

ا
ابي

ا عجماري
ا لوةا

اناراف

الرتتجمب

ا
ابي

ا عجماري
ا لوةا

اناراف

الرتتجمب

م

ا عوقاد

ال

ال الشاد

بالوةاسل
أالل رجماد
اللعلجمحجمة
ا عوقاد
اقاصة
4

بايمثلة
أاللحارين

3 46

0 76

4

3 31

1 03

3

3 16

0 95

3

أاياش ة
اللعلجمحجمة
ا عوقاد
اقاصة
5

برةالجمب
أطرت

3 49

0 86

3

3 26

1 05

4

3 09

1 11

4

أاةرتاتجمضجما
د اللدري
ا عوقاد
6

اقاصة

4 04

0 58

1

3 38

1 10

2

3 19

1 06

2

بالل وي
ا لوةا ا

ابي

العام أاناراف

3 32

0 71

-

3 26

0 86

-

3 12

0 80

-

لمل عجمرة
ا لوةا ا

ابي

3 23

العام للعجمراد

يواح اجلدأإ ( )8تو ي ،اةلضاباد فراد عجمرة الدراةـة أف ـا للحعوقـاد
اقاصــة بــا ر ج  -عراصــر ال ــلة  -أالــر تواجـ ال ـ ب ل ورــاع تعلـ
أتعلجم الريااجماد ل ا رولة الثااوية ،أيلشني الل ابل بـني ال ـ ب أال الشـاد
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ل رؤيل ووإ ترتجمب ا عوقاد  ،أ ا عوقاد اقاصة بالوةـاسل أالل رجمـاد
اللعلجمحجمة جاعد بالدرجة ايأىل لد ال ب أال الشـاد أبا رتشـة الثااجمـة عرـد
ا خل ني  ،كحـا ا عوقـاد اقاصـة بـالل وي جـاعد بالدرجـة الثااجمـة لـد
ال ب أال الشاد أبا رتشـة ايأىل عرـد ا خل ـني  ،أ ا عوقـاد اقاصـة
بايمثلــة أاللحــارين أاياش ـ ة اللعلجمحجمــة جــاعد با رتشــة الثالثــة لــد ال ـ ب
أال الشاد أبا رتشة الرابعة عرد ا خل ـني  ،أ ا عوقـاد اقاصـة برةـالجمب
أطرت أاةرتاتجمضجماد اللدري جاعد با رتشة الرابعة لد ال ب أال الشـاد
أبا رتشة الثالثة عرد ا خل ني  ،أ ا عوقاد اقاصة باالو جـاعد با رتشـة
اقام ة لد ال ب أال الشاد أبا رتشة ال ادةة عرد ا خل ني  ،أبا رتشـة
ال ادةــة أايخ ـ ا عوقــاد اقاصــة برــواتج الــلعل ا لوقعــة لــد ال ـ ب
أال الشــاد أبا رتشــة اقام ــة عرــد ا خل ــني أهــةا يع ــى مؤشــرا علــى
الل ارب المش بني أج ة اظر فراد العجمرة فجمحا يلعلل برتتجمب معوقـاد جوااـب
ا ر ج ال لة  ،أيلشني رااه علـى الرـواتج ا لوقعـة أاالـو  ،لمـر يـرأ
جمل هي الر يملرف ـا معوقـاد
أةاسل يي ابا للحلعلحني أطرت ت وي
كم وجما جاعد هة ا عوقاد بـدرجاد علـى  ،أبـالرظر يىل علـى ملوةـا
للحعوقاد ف د جاع ملوةا جااب "ا عوقاد ا لعل ة بالل وي " بالدرجة ايأىل
( )4 04أ قل ا ااراف مما يدإ على يمجـا ا خل ـني ال ـوي علـى اـ قـو
ا عوقاد  ،يلجم ا عوقاد اقاصة ااب الوةاسل أالل رجمـاد اللعلجمحجمـة مبلوةـا
( ، )3 51كحــا قــل ملوةــا جــاع "للحعوقــاد اقاصــة بــاالو " بالدرجــة
ايخ ( )2 47أهةا يع ي دنلة على رؤية ا خل ني أ خـمت أ ا ـا جيـب
تمو معلم ل ترتجمب معوقاد جوااـب ا ـر ج ال ـلة  ،أبشـمل عـام ف ـد
بلل ا لوةا ا ابي العام جاباد فراد عجمرة الدراةة الث ا على ا عوقـاد
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اقاصــة بــا ر ج جملحعــة ( ، )3 23أهــةا يــدإ علــى هرــاو مواف ــة بدرجــة
ملوة ة بني فراد العجمراد الث ا على ا عوقـاد اقاصـة بـا ر ج (ل عراصـر
ال ــلة) أالــر تواج ـ ال ـ ب ل ورــاع تعل ـجم أتعل ـ الرياا ـجماد ل ا رولــة
الثااوية ل ا حلمة  ،أبدرجة عالجمة جدا أدرجة عالجمة عرـد الرظـر ل ا عوقـاد
اللف جملجمة أبالةاد فجمحـا يلعلـل با عوقـاد اقاصـة ااـب الوةـاسل أالل رجمـاد
اللعلجمحجمة  ،أقـد أرد مـا يؤيـد هـة الرلجمضـة ل دراةـة الرـةير (1435هــ) الـر
كدد أجود مشم د ملعل ة با صداراد ا ور أالل رجمة ال مة للدري ـ ا
 ،أكــةلك دراةــة العرجمــيي  ،أريــا (2000م) أالــر كااــع هـ الاسض ــا
أجود صعوباد ل تعل ا واوعاد بـدرجاد فللفـة أأجـود ةـشاب فللفـة
دد يىل ظ ور هة ال عوباد أللل لجمل مر ا أاللةلب علجم ا أصـى الشاوثـا
بل وير كلو مواوعاد ا راهج  ،أيعاد الرظر ل كلـو هـة ا واـوعاد
 ،أمراعــا يمــو اللــدري ل هــة ا رولــة قاسح ـا علــى ةــلوب الللــاب،
أالرتابــا الر ةــي أايف ــي ال ــاس علــى ا عرــى أالف ـ  ،أ يــاد اللحريرــاد
أخاصة الع ججمة  ،أمراعا عوامل اللشويل أاجلةب ل طري ة العر .
أةجمل تراأإ ه ا عوقـاد اقاصـة بمـل جااـب باللف ـجمل مـن أج ـة
اظر كل من ا خ ل ـني أال ـ ب أال الشـاد كـلى علـى وـد  ،أهلـك يعلـى
و ا معوقاد ل كل جااب  -بعد بجما ترتجمـب كـل جااـب و ـب درجـاد
ا لوةا ا ابي عرـد كـل عجمرـة  -ـا ل هلـك مـن دنند أمؤشـراد قويـة
على أجود معوقاد االع درجاد ( :موافل بدرجة عالجمة جـدا)  ،أ (موافـل
بدرجــة عالجمــة) ( ،موافــل بدرجــة ملوة ـ ة) علــى م جمــاس ايدا أهــي علــى
درجات ا أجيدر انهلحام ب ا  ،أهي على الر و اللالي :
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أن :بالر شة للحخل ني:
يل ح من اجلدأإ ( )8هراو مواف ـة بدرجـة ملوةـ ة بـني ا خل ـني
علــى ا عوقــاد اقاصــة بــا ر ج أالــر تواجــ ال ــ ب ورــاع تعلــ أتعلــجم
الرياا ـجماد مبلوةــا عــام ( ، )3 32وجمــا تــرتي ا عوقــاد اقاصــة بــالل وي
با رتشـــة ايأىل مبلوةـــا عـــام ( ،)4 04تلجم ـــا ا عوقـــاد اقاصـــة بالوةـــاسل
أالل رجمــاد اللعلجمحجمــة مبلوةــا عــام ( ،)3 51أبا رتشــة الثالثــة تــرتي ا عوقــاد
اقاصة برةالجمب أطرت أاةرتاتجمضجماد اللدري مبلوةـا عـام ( ،)3 49تلجم ـا
ا عوقاد اقاصة بايمثلة أاللحارين أاياش ة اللعلجمحة مبلوةا عـام (،)3 46
أبا رتشة اقام ـة تـرتي ا عوقـاد اقاصـة برـواتج الـلعل ا لوقعـة ،أل ايخـ
ترتي ا عوقاد اقاصة باالو مبلوةا عام (.)2 47
أجاعد ه ا عوقاد اقاصة با ر ج ل عراصر ال لة على الر و اللالي :
أن :ا عوقاد اقاصة برواتج اللعل ا لوقعة :
جاع ا عـوت (" ) 9صـعوبة جمـل اـواتج الـلعل ا لوقعـة اقاصـة بلرحجمـة م ـاراد
اللفم العلجما" با رتشة ايأىل مبلوةا عام ( )3 49أااراف معجماري (.)1 08
أجــاع ا عــوت (" )1اــعف بجمــا اــواتج الــلعل ا لوقعــة ل م ـر ج الرياا ـجماد
با رولة الثااوية" با رتشة الثااجمة مبلوةا عام ( )3 44أااراف معجماري (.)1 10
أجاع ا عوت (" )3خلو دلة ا علحني ل الفمر العامة من اـواتج الـلعل ا لوقعـة
لمل ف ل" با رتشة الثااجمة مبلوةا عام ( )3 40أااراف معجماري (.)1 34
وااجما :ا عوقاد اقاصة باالو :
جاع ا عوت (" ) 16مراعـا االـو للفـرأت الفرديـة بـني ال ـ ب اـعجمفة"
با رتشة ايأىل مبلوةا عام ( )4 44أااراف معجمـاري ( ، )0 81أهـةا العـاسل
جاع با رتشة الثااجمة بـني معوقـاد ا ـر ج وااشـ ال ـلة وجمـا ملوةـ ا ـابي
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هوالثااي أااراف ا عجماري يعد قلجم م اراة بش جمة ا عوقاد أهـةا يعـ يمجـا
ا خل ني على ا عاسل كش .
أجــاع ا عــوت (" )12اــعف االــو ل مواكش ـة الل ــوراد العلحجمــة بــةا
الع ر" با رتشة الثااجمة مبلوةا عام ( )3 71أااراف معجماري (.)1 06
أجاع ا عوت (" )2اعف االو ل جمـل مجمـوإ ال ـ ب" با رتشـة الثالثـة
مبلوةا عام ( )2 76أااراف معجماري (. )1 48
والثا :ا عوقاد اقاصة بالوةاسل أالل رجماد اللعلجمحجمة:
جـــاع ا عـــوت ( " )1اـــعف تـــوافر الوةـــاسل اللعلجمحجمـــة بشـــمل ا العـــام :
(ا حاد أالمجمجماد اللعلجمحجمة أي ها)" با رتشة ايأىل مبلوةـا عـام ()4 53
أااــراف معجمــاري ( )0 69بــني معوقــاد ا ــر ج وااشـ ال ــلة وجمــا ملوةـ
ا ابي هو ايعلى أااراف ا عجمـاري يعـد قلـجم م اراـة بش جمـة ا عوقـاد أهـةا
يع يمجا ا خل ني على ا ا عوت ايأإ أهـو ي ـا ا عـوت ايأإ ي ـب
ملوة ا ابي على م لو معوقاد مججم ،اااأر ،لةا ف ا من ال ـرأري
الرظر ل توف الوةاسل الر تليم لل دي الدرأس  ،كحـا ا عـوت ( " )6قلـة
اةلعحاإ معل الريااجماد لوةاسل أت رجماد اللعلجم ل اللدري " جـاع با رتشـة
الثااجمــة مبلوةــا عــام ( )4 40أااــراف معجمــاري ( ، )0 84أهــو ي ــا با رتشــة
الرابعــة بــني معوقــاد ا ــر ج وااشـ ال ــلة و ـب ملوةـ ا ــابي أاارافـ
ا عجمــاري الــةي يعــد ي ــا قل ـجم م اراــة بش جمــة ا عوقــاد أهــةا يع ـ يمجــا
ا خل ني على ا من كم ا عوقاد على م لو معوقاد مججمـ ،ااـاأر ف ـد
جاع ي ا با رتشة الرابعة  ،أتر ض هة الرلجمضة م ،مـا جـاع ل دراةـة ا ربـي
أا عـــث (2013م) أالـ ـر توصـــلع يىل اـــعف قـــدراد ا علحـــني علـــى
اةلخدام اةرتاتجمضجماد اللـدري ا ديثـة الـر يعلحـد علجم ـا ل تـدري ا ـر ج
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ا ور من ه ا شم د الر تواج معلحي الريااجماد ا شلدسني من أج اظر
ا علحــني أا رشــدين الرتبــويني فلعــل قلــة اةــلعحاإ ا علـ للوةــاسل أالل رجمــاد
ااتج عن اعف ل قدرت أعن اعف ل توافرها  ،أمن هرا ف ا يليم توف ها
أتدريب ا علحني على طرت اةلعحابا  ،كحا يدع هلك ا عوت ( " )2قلـة
الوةــاسل أت رجمــاد اللعل ـجم الداعحــة لــلعل أتعل ـجم الرياا ـجماد " أالــةي جــاع
با رتشـــة الثالثـــة مبلوةـــا عـــام ( )4 07أااـــراف معجمـــاري ( )1 19بالر ـــشة
للحعوقاد اقاصة بالوةاسل أالل رجماد اللعلجمحجمة .
رابعا :ا عوقاد اقاصة بايمثلة أاللحارين أاياش ة اللعلجمحجمة:
جــاع ا عــوت (" )9قلــة اللحــارين أاياش ـ ة الــر ترحــي م ــلوياد الــلفم
العلجما" با رتشة ايأىل مبلوةا عام ( )4 31أااراف معجماري (.)0 87
أجاع ا عوت ( " )5اعف ت شجمل ايمثلة أاياش ة من قشل ا عل بالشـمل
ا لوب" با رتشة الثااجمة مبلوةا عام ( )3 96أااراف معجماري (.)1 19
أجاع ا عوت( " )11اعف ا مماااد حيوإ دأ ت شجمـل بعـل اياشـ ة "
با رتشة الثالثة مبلوةا عام ( )3 89أااراف معجماري (.)1 15
خام ا :ا عوقاد اقاصة برةالجمب أطرت أاةرتاتجمضجماد اللدري :
جــاع ا عــوت (" )6دلجمــل ا عل ـ ن ي ــاعد ل اخلجمــار ال ــرت ا راةــشة لمــل
الدرأس " با رتشة ايأىل مبلوةا عام ( )4 22أااراف معجماري (.)0 74
أجاع ا عوت (" )10اعف م سحة طـرت اللـدري ا ـلخدمة للفـرأت الفرديـة
لل ب " با رتشة الثااجمة مبلوةا عام ( )3 96أااراف معجماري (.)1 02
أجاع ا عوت ( " )7صعوبة اةلخدام بعل طرت اللدري الفعالة للـدرس
ل من ا ة اادأد " با رتشة الثالثة مبلوةـا عـام ( )3 89أااـراف معجمـاري
(.)1 25
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ةادةا :ا عوقاد اقاصة بالل وي :
جاع ا عـوت( " )9اـعف ترويـ ،ةـالجمب الل ـوي أ دأاتـ " با رتشـة ايأىل
مبلوةا عام ( )4 36أااراف معجماري (.)0 71
أجاع ا عوت ( " )8صعوبة ت شجمل يجراعاد الل وي ب ـور صـ جم ة أفـل
ا لوب " با رتشة الثااجمة مبلوةا عام ( )4 31أااراف معجماري (.)0 70
أجــاع ا عــوت( " )11اــعف ملابعــة ا عل ـ لل ــوي وــل م ــاسل م ــاراد
الــلفم العلجمــا ا وجــود ل االــو أيع ــاع تةةيــة راجعــة لل ـ ب " با رتشــة
الثالثة مبلوةا عام ( )4 24أااراف معجماري (.)0 77
وااجما :بالر شة لل ب:
يل ح من اجلدأإ ( )8هراو مواف ة بدرجة ملوة ة بني ال ب علـى
ا عوقاد اقاصة با ر ج أالر تواج ال ب ل وراع تعلجم أتعل الريااجماد
مبلوةــا عــام ( ،)3 26وجمــا تــرتي ا عوقــاد اقاصــة بالوةــاسل أالل رجمــاد
اللعلجمحجمة مبلوةا و ابي ( ،)3 45تلجم ـا ا عوقـاد اقاصـة بـالل وي مبلوةـا
عــام ( ،)3 38أبا رتشــة الثالثــة تــرتي ا عوقــاد اقاصــة بايمثلــة أاللحــارين
أاياشـ ة اللعلجمحجمــة مبلوةـا عــام ( ،)3 31تلجم ــا ا عوقـاد اقاصــة برةــالجمب
أطرت أاةرتاتجمضجماد اللدري مبلوةا عام ( ،)3 26أبا رتشـة اقام ـة تـرتي
ا عوقاد اقاصة باالو مبلوةـا عـام ( ، )3 19أل ايخـ تـرتي ا عوقـاد
اقاصة برواتج اللعل ا لوقعة كرقل ا عوقاد اقاصـة بـا ر ج أالـر تواجـ ال ـ ب
ل وراع تعلجم أتعل الريااجماد من أج ة اظر ال ب مبلوةا عام (. )2 99
أجاعد ه ا عوقـاد اقاصـة بـا ر ج ل عراصـر ال ـلة مـن أج ـة اظـر
ال ب على الر و اللالي:
أن :ا عوقاد اقاصة برواتج اللعل ا لوقعة:
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جــاع ا عــوت ( " )6اــعف الرتكجمــي علــى اــواتج الــلعل هاد ال ــلة ياجــاد
ال ب أوجمات " با رتشة ايأىل مبلوةا عام ( )3 21أااراف معجماري (.)1 38
أجـاع ا عـوت ( " )5اـعف الرتكجمــي علـى اـواتج الــلعل الـر ت ـل مبجمــوإ
ال ب " با رتشة الثااجمة مبلوةا عام ( )3 15أااراف معجماري (.)1 39
أجاع ا عوت ( " )9صعوبة جمل اـواتج الـلعل ا لوقعـة اقاصـة بلرحجمـة م ـاراد
اللفم العلجما " با رتشة الثالثة مبلوةا عام ( )3 02أااراف معجماري (.)1 26
وااجما :ا عوقاد اقاصة باالو :
جاع ا عوت ( " )4اعف م م ة ا ر ج لواق ،ال ـ ب أوجمـات " با رتشـة
ايأىل مبلوةا عام ( )3 50أااراف معجماري (.)1 19
أجاع ا عوت ( " )15االو معـرأ ل الملـاب ب ري ـة ن ت ـاعد علـى
اللعل الةاتي " با رتشة الثااجمة مبلوةا عام ( )3 37أااراف معجماري (.)1 39
أجاع ا عـوت ( " )3اـعف االـو ل جمـل واجـاد ال ـ ب " با رتشـة
الثالثة مبلوةا عام ( )3 34أااراف معجماري (.)1 28
والثا :ا عوقاد اقاصة بالوةاسل أالل رجماد اللعلجمحجمة:
جـــاع ا عـــوت ( " )1اـــعف تـــوافر الوةـــاسل اللعلجمحجمـــة بشـــمل ا العـــام :
(ا حاد أالمجمجماد اللعلجمحجمة أي ها)" با رتشة ايأىل مبلوةـا عـام ()3 74
أااــراف معجمــاري ( ، )1 37أهــةا العــاسل جــاع با رتشــة ايأىل ب ـني معوقــاد
ا ر ج وااشـ ال ـلة عرـد عجمرـة ال ـ ب وجمـا ملوةـ ا ـابي هـو ايعلـى
م اراة بش جمة ا عوقاد أهةا يع يمجا ال ب على ا العاسل ايأإ.
أجاع ا عوت ( " ) 3قلة بـرامج ا اةـب اخلـي الـر ت ـاعد ال ـ ب علـى
ف االو )" با رتشة الثااجمة مبلوةا عام ( )3 56أااراف معجمـاري (، )1 45
أهةا العـاسل جـاع با رتشـة الثالثـة بـني معوقـاد ا ـر ج وااشـ ال ـلة عرـد عجمرـة
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ابي أهةا يع يمجا ال

ال ب بالرظر ل ملوة ا
الثالا .
أجــاع ا عــوت ( " )6قلــة اةــلعحاإ معلــ الريااــجماد لوةــاسل أت رجمــاد
اللعلـجم ل اللــدري " با رتشــة الثالثــة مبلوةــا عــام ( )3 54أااــراف معجمــاري
( ، ) 1 47أجـاع با رتشـة الرابعـة بـني معوقـاد ا ـر ج وااشـ ال ـلة عرـد عجمرــة
ال ب بالرظر ل ملوة ا ابي أهةا يع يمجا ال ب على ا العاسل
الرابـ ، ،أهـو العـاسل ايأإ مــن أج ـة اظـر ا خل ــني أعلـى م ـلو مججمــ،
معوقاد ا ر ج .
رابعا :ا عوقاد اقاصة بايمثلة أاللحارين أاياش ة اللعلجمحجمة:
جاع ا عـوت ( " ) 6صـعوبة اجلحـ ،بـني اةـلخدام كلـاب ال الـب أت ـويب
ا لــوإ ل كلــاب اللحــارين ل ا ــة الواوــد " با رتشــة ايأىل مبلوةــا عــام
( )3 44أااراف معجماري (.)1 39
أجاع ا عوت ( " )2قلة اياش ة الر تراعي الفرأت الفردية " با رتشة الثااجمة
مبلوةا عام ( )3 42أااراف معجماري (.)1 33
أجــاع ا عــوت ( " )1اــعف ارتشــا اياشـ ة با ــلو الع لــي لل ـ ب "
با رتشة الثالثة مبلوةا عام ( )3 41أااراف معجماري (.)1 33
خام ا :ا عوقاد اقاصة برةالجمب أطرت أاةرتاتجمضجماد اللدري :
جــاع ا عــوت ( " )3اــعف اةــلخدام طــرت اللــدري ا ديثــة ل تــدري
ا ر ج " با رتشة ايأىل مبلوةا عام ( )3 46أااراف معجماري (.)1 33
أجــاع ا عــوت ( " )1اــعف ارتشــا طــرت اللــدري ا ــلخدمة با ــلو
الع لــي لل ــ ب " با رتشــة الثااجمـــة مبلوةــا عـــام ( )3 40أااــراف معجمـــاري
(.)1 44
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ب على ا العاسل

ب

أجاع ا عوت ( " )2عدم م سحة طرت اللدري ا لخدمة يعداد ال
ل ال ف " با رتشة الثالثة مبلوةا عام ( )3 35أااراف معجماري (.)1 42
ةادةا :ا عوقاد اقاصة بالل وي :
جاع ا عوت ( " )4صعوبة ت وي مججم ،ال ب ل مججم ،م ـاراد الـدرس
الواوــد ل ا ــة الواوــد " با رتشــة ايأىل مبلوةــا عــام ( )3 64أااــراف
معجماري ( ، )1 21أهةا ا عوت جاع با رتشة الثااجمة بني معوقـاد ا ـر ج وااشـ
ال لة عرد عجمرة ال ب بالرظر ل ملوة ا ابي أهةا يع يمجا ال ب
على ا ا عوت الثااي .
أجــاع ا عــوت ( " )12اــعف تــوافر ايدأاد الل وميجمــة ا راةــشة لل ــوي ــل
ايهداف الوجدااجمة " با رتشة الثااجمة مبلوةا عام ( )3 49أااراف معجماري (.)1 32
أجــاع ا عــوت ( " )7قلــة تــوافر اللــدريب ا راةــب لشرــاع ةــئلة انخلشــاراد
أفل مواصفاد انخلشار اجلجمد " با رتشة الثالثـة مبلوةـا عـام ( )3 48أااـراف
معجماري (.)1 47
والثا :بالر شة لل الشاد:
يل ح من اجلدأإ ( )8هراو مواف ة بدرجة ملوة ة بني ال الشاد على
ا عوقاد اقاصة با ر ج أالر تواج ال ب ل وراع تعلجم أتعل الريااجماد
مبلوةــا عــام ( ،)3 12وجمــا تــرتي ا عوقــاد اقاصــة بالوةــاسل أالل رجمــاد
اللعلجمحجمــة با رتشــة ايأىل مبلوةــا و ــابي ( ،)3 39تلجم ــا ا عوقــاد اقاصــة
بالل وي مبلوةا عام ( ،)3 19أبا رتشة الثالثة ترتي ا عوقاد اقاصـة بايمثلـة
أاللحارين أاياش ة اللعلجمحجمة مبلوةـا عـام ( ،)3 16تلجم ـا ا عوقـاد اقاصـة
برةــالجمب أطــرت أاةــرتاتجمضجماد اللــدري مبلوةــا عــام ( ،)3 09أبا رتشــة
اقام ــة تــرتي ا عوقــاد اقاصــة بــاالو مبلوةــا عــام ( ،)2 97أل ايخـ
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ترتي ا عوقاد اقاصة برـواتج الـلعل ا لوقعـة كرقـل ا عوقـاد اقاصـة بـا ر ج
أالر تواج ال ب ل وراع تعلجم أتعل الريااجماد من أج ـة اظـر ال ـ ب
مبلوةا عام (. )2 94
أجاعد ه ا عوقـاد اقاصـة بـا ر ج ل عراصـر ال ـلة مـن أج ـة اظـر
ال الشاد على الر و اللالي:
أن :ا عوقاد اقاصة برواتج اللعل ا لوقعة:
جــاع ا عــوت ( " )6اــعف الرتكجمــي علــى اــواتج الــلعل هاد ال ــلة ياجــاد
ال ب أوجمات " با رتشة ايأىل مبلوةا عام ( )3 46أااراف معجماري (.)1 17
أجـاع ا عـوت ( " )5اـعف الرتكجمــي علـى اـواتج الــلعل الـر ت ـل مبجمــوإ
ال ب " با رتشة الثااجمة مبلوةا عام ( )3 37أااراف معجماري (.)1 39
أجاع ا عوت ( " )9صعوبة جمل اـواتج الـلعل ا لوقعـة اقاصـة بلرحجمـة م ـاراد
اللفم العلجما " با رتشة الثالثة مبلوةا عام ( )3 15أااراف معجماري (.)1 24
وااجما :ا عوقاد اقاصة باالو :
جاع ا عوت ( " )2اعف االو ل جمـل مجمـوإ ال ـ ب " با رتشـة ايأىل
مبلوةا عام ( )3 34أااراف معجماري (.)1 28
أجاع ا عوت ( " )13ية اماد العلحاع ا لحني ل ت دم الريااـجماد اـادر
ل االو " با رتشة الثااجمة مبلوةا عام ( )3 24أااراف معجماري (.)1 58
أجـــاع ا عـــوت ( " )7اـــعف االـــو ل يك ـــاب ال ـ ـ ب م ـــار وـــل
ا شم د " با رتشة الثالثة مبلوةا عام ( )3 18أااراف معجماري (.)1 32
والثا :ا عوقاد اقاصة بالوةاسل أالل رجماد اللعلجمحجمة:
جـــاع ا عـــوت ( " )1اـــعف تـــوافر الوةـــاسل اللعلجمحجمـــة بشـــمل ا العـــام :
(ا حاد أالمجمجماد اللعلجمحجمة أي ها) " با رتشة ايأىل مبلوةا عام ()3 72

148

معوقاد تعلجم أتعل الريااجماد ل ا رولة الثااوية من أج ة اظر ا خل ني
أط ب كلجمة العلوم امعة ا مام كحد بن ةعود ا ة مجمة
د .ةلجمحا بن عشداهلل الدأيش

أااــراف معجمــاري ( ، )1 32أهــةا ا عــوت جــاع با رتشــة ايأىل بــني معوقــاد
ا ر ج وااش ال لة عرد عجمرة ال الشاد بالرظر ل ملوة ا ابي أهـةا يعـ
يمجا ال الشاد على ا ا عوت ايأإ.
أجاع ا عوت ( " ) 2قلـة الوةـاسل أت رجمـاد اللعلـجم الداعحـة لـلعل أتعلـجم
الريااجماد " با رتشة الثااجمـة مبلوةـا عـام ( )3 69أااـراف معجمـاري (،)1 41
أهةا العـاسل جـاع با رتشـة الثااجمـة بـني معوقـاد ا ـر ج وااشـ ال ـلة عرـد عجمرـة
ال الشـاد بــالرظر ل ملوةـ ا ــابي أهـةا يعـ يمجـا ال الشــاد علـى اـ
ا عوت الثااي .
أجاع ا عوت ( " ) 3قلة بـرامج ا اةـب اخلـي الـر ت ـاعد ال ـ ب علـى
ف االو " با رتشة الثالثة مبلوةا عام ( )3 59أااراف معجمـاري (، )1 37
أهةا العـاسل جـاع با رتشـة الثالثـة بـني معوقـاد ا ـر ج وااشـ ال ـلة عرـد عجمرـة
ال الشـاد بــالرظر ل ملوةـ ا ــابي أهـةا يعـ يمجـا ال الشــاد علـى اـ
ا عوت الثالا .
رابعا :ا عوقاد اقاصة بايمثلة أاللحارين أاياش ة اللعلجمحجمة:
جاع ا عـوت ( " ) 6صـعوبة اجلحـ ،بـني اةـلخدام كلـاب ال الـب أت ـويب
ا لــوإ ل كلــاب اللحــارين ل ا ــة الواوــد " با رتشــة ايأىل مبلوةــا عــام
( )3 51أااراف معجماري (.)1 44
أجاع ا عوت ( " )4لاج بعل ايمثلـة أاياشـ ة يىل أقـع طويـل لابعـة
الاسض ا " با رتشة الثااجمة مبلوةا عام ( )3 34أااراف معجماري (.)1 39
أجاع ا عوت ( " )2قلة اياش ة الر تراعي الفرأت الفردية " با رتشة الثالثة
مبلوةا عام ( )3 28أااراف معجماري (.)1 40
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خام ا :ا عوقاد اقاصة برةالجمب أطرت أاةرتاتجمضجماد اللدري :
جــاع ا عــوت ( " )3اــعف اةــلخدام طــرت اللــدري ا ديثــة ل تــدري
ا ر ج " با رتشة ايأىل مبلوةا عام ( )3 27أااراف معجماري (.)1 50
أجاع ا عوت ( " )1اعف ارتشـا طـرت اللـدري ا ـلخدمة با ـلو الع لـي
لل ب" با رتشة الثااجمة مبلوةا عام ( )3 25أااراف معجماري (.)1 45
أجاع ا عوت ( " ) 9اـعف م سحـة طـرت اللـدري ا ـلخدمة للفـرأت الفرديـة
لل ب " با رتشة الثالثة مبلوةا عام ( )3 22أااراف معجماري (.)1 42
ةادةا :ا عوقاد اقاصة بالل وي :
جاع ا عوت ( " )4صعوبة ت وي مججم ،ال ب ل مججم ،م ـاراد الـدرس
الواوــد ل ا ــة الواوــد " با رتشــة ايأىل مبلوةــا عــام ( )3 52أااــراف
معجماري (.)1 50
أجاع ا عوت ( " ) 5اـعف ت ـوي جنـال ال الـب أوـل معوقـاد تعلحـ بل ـدي
تةةية راجعة " با رتشة الثااجمة مبلوةا عام ( )3 48أااراف معجماري (.)1 39
أجاع ا عوت ( " )3قلة توافر ايةئلة ا ث للفم ال ب " با رتشـة الثالثـة
مبلوةا عام ( )3 36أااراف معجماري (.)1 52
 يجابة ال ؤاإ الثااي :ما معوقاد تعلجم أتعل الريااجماد ل ا رولةالثااوية ا لعل ة با عل ؟
لإلجابــة عــن هــةا ال ــؤاإ و ــاب ا لوةــ اد ا ــابجمة أاناــراف
ا عجمــاري جابــاد فــراد عجمرــة الدراةــة اــو ا عوقــاد ا لعل ــة بــا عل أالــر
تواج ال ـ ب ل ورـاع تعلـجم أتعلـ الريااـجماد ل ا رولـة الثااويـة ،كحـا
ترتجمب هة ا عوقاد و ب ا لوةا ا ابي لم مر ا كحا ل اجلدأإ (: )9
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جدأإ ( ) 9ا لوةـ اد ا ـابجمة أاناـراف ا عجمـاري أترتجمـب معوقـاد
تعلجم أتعل الريااجماد ا لعل ة بـا عل مـن أج ـة اظـر كـل مـن (ا خل ـني
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ا خل ني أال ب أال الشاد  ،أقد جاع بر ا عوقـاد اقاصـة بـا عل مـن
أج ة اظر ا خل ني ا عوت ( " )22اعف ل قدر ا عل علـى ت شـل الل ـوي
بفعالجمــة راقشــة ت ــدم ال ـ ب أتعييــي تعلح ـ "  ،وجمــا جــاع بالرتتجمــب ايأإ
مبلوةــا ( )4 40أالــةي ي ابــل علــى م جمــاس ايدا الدرجــة (موافــل بدرجــة
عالجمة جدا) أهو كـةلك مـن قـل ا عوقـاد اارافـا عـن الوةـا ممـا يـدإ علـى
يمجا ا خل ني ال وي على ا قو ا عوقاد أكةلك ترتجمش من أج ـة اظـر
ال ب وجما جاع بالرتتجمب الثـامن مبلوةـا ( ) 3 24أجـاع ترتجمشـ مـن أج ـة
اظر ال الشاد بالرتتجمـب اللاةـ ،مبلوةـا ( ، )3 02أيلجمـ بالرتتجمـب الثـااي مـن
أج ة اظر ا خل ني ا عوت (" )21صعوبة اةـلخدام ا علـ يةـالجمب الل ـوي
ا ديثة ل ديد م لوياد ال ب " مبلوةا ( )4 29أالةي ي ابل ي ا علـى
م جماس ايدا الدرجة (موافل بدرجة عالجمة جدا)  ،أجاع بالرتتجمـب ايأإ مـن
أج ة اظر ال ب مبلوةا ( )3 38أبالرتتجمب ال اب ،من أج ة اظر ال الشاد
أمبلوةا ( ) 3 06أهةا دلجمل على ت ارب أج ـة اظـر فـراد العجمرـاد علـى
هةا العاسل كش  ،أري كواـ معـوت كـش أمـؤور لـد ال الشـاد وجمـا جـاع
بالرتتجمــب ال ــاب ،ين اـ يشــدأ قــل تــرو ا علـجم ن مــن تــرو علــى ال ـ ب ،
كــةلك فـ ا عــوت (" )1اــعف يعــداد معلـ الريااـجماد حيــوإ دأ قدرتـ
على تدري ا ر ج (الل جمئة أا عـداد)" جـاع برتتجمـب مل ـدم فحـن أج ـة اظـر
ا خل ني جاع بالرتتجمب ال اب ،مبلوةـا ( )4 11أبالرتتجمـب الثالـا مـن أج ـة
اظــر ال ـ ب مبلوةــا ( ) 3 38لمر ـ جــاع بالرتتجمــب ايأإ مــن أج ــة اظــر
ال الشاد مبلوةا ( )3 35أيشدأ ا من قوي ا عوقـاد تـرو ا مـن أج ـة اظـر
العجمراد الث ا ،كحا ا عوت ( " )2ق ور تـدريب معلـ الريااـجماد علـى
كافة مموااد ا ر ج ا ور ورـاع اقدمـة" جـاع ي ـا برتتجمـب مل ـدم ف ـد جـاع
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عرـــد ا خل ـــني بالرتتجمـــب الثـــااي عشـــر أمبلوةـــا ( )4 00أعرـــد ال ــ ب
بالرتتجمب ال ادس أمبلوةا ( ، )3 30أجاع من أج ـة اظـر ال الشـاد با رتشـة
الثااجمــة أمبلوةــا ( ، )3 21كحــا قــل ملوةــا جــاع للحعــوت ( " )9اهــل
بعل ا علحني للوججم اد ا شرفني الرتبـويني" بالدرجـة ايخـ عرـد ال الشـاد
مبلوةا ( ، )2 48أبشمل عام ف د بلل ا لوةا ا ابي العام من أج ة اظر
فراد العجمراد (ا خل ني ،ال ب ،ال الشاد) ( ، )3 38أهةا يـدإ علـى
هراو مواف ـة بدرجـة عالجمـة بـني فـراد العجمرـاد علـى ا عوقـاد اقاصـة بـا عل
أالر تواجـ ال ـ ب ل ورـاع تعلـجم أتعلـ الريااـجماد ل ا رولـة الثااويـة ،
أمبواف ة على معوقـاد بدرجـ ة مواف ـة عالجمـة جـدا  ،أتلفـل هـة الرلجمضـة مـ،
الجمضة دراةة الرةير (1435هـ) أالر توصـلع يىل هرـاو مشـم د ملعل ـة
مبعل الريااـجماد أمـن هـ تلـك ا شـم د ( :اـعف المفايـاد اللدري ـجمة
ا لوبة  ،أاعف اللحمن من اللخ ـ ايكـادميي ل الريااـجماد)  ،أيؤيـد
هلك الجمضة دراةـة ا ربـي أا عـث (2013م) أالـر توصـلع يىل مـن هـ
مشـــم د تـــدري الريااـ ـجماد اـــعف قـــدراد ا علحـــني علـــى اةـــلخدام
اةرتاتجمضجماد اللدري ا ديثـة الـر يعلحـد علجم ـا ل تـدري ا ـر ج ا ـور ،
أمن هح ا كةلك ( ياد العبع اللدري ـي للحعلـ ا شلـد )  ،أةـجمل ترـاأإ
ا عوقاد اقاصة با عل أالـر تواجـ ال ـ ب أال الشـاد ورـاع تعلـجم أتعلـ
الريااـجماد ل ا رولــة الثااويــة مــن أج ــة اظــر كــل مــن ا خل ــني أال ـ ب
أال الشاد كـلى علـى وـد  ،أهلـك يعلـى مخـ معوقـاد و ـب درجـاد
ا لوةا ا ابي عرـد كـل عجمرـة  -ـا ل هلـك مـن دنند أمؤشـراد قويـة
على أجود معوقاد االع درجاد ( :موافل بدرجة عالجمة جـدا)  ،أ (موافـل
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بدرجــة عالجمــة) ( ،موافــل بدرجــة ملوة ـ ة) علــى م جمــاس ايدا أهــي علــى
درجات أجيدر انهلحام ب ا  ،أهي على الر و اللالي :
أن :من أج ة اظر ا خل ني :
بلــل ا لوةــا ا ــابي العــام للحعوقــاد اقاصــة بــا عل مــن أج ــة اظــر
ا خل ــني ( )3 98كحــا يل ــح هلــك مــن اجلــدأإ ( ، )9أهــةا يــدإ علــى
هراو مواف ة بدرجة عالجمـة بـني ا خل ـني علـى هـة ا عوقـاد  ،أالـر تلحثـل
بر هـــا ل ا عوقـــاد  ، )8 ، 12 ، 11 ، 21 ، 22( :مرتشـــة ترا لجمـــا أف ـــا
للحلوةا ا ابي با  ،أجـاعد بدرجـة مواف ـة (عالجمـة جـدا) ماعـدا ا عـوت
( )8أالةي جاع برعلى ملوةا ( )4 16من درجـاد ا واف ـة بدرجـة (عالجمـة )
 ،أقد بجمرع الرلاسج هة ا عوقاد ل اجلدأإ ( )9على الر و اللالي:
 - 1جاع ا عوت ( " )22اعف ل قدر ا عل على ت شل الل وي بفعالجمـة
راقشة ت دم ال ب أتعييي تعلح " با رتشـة ايأىل مبلوةـا و ـابي ()4 40
أااراف معجماري (. )0 72
 - 2جـــاع ا عـــوت ( " )21صـــعوبة اةـــلخدام ا علــ يةـــالجمب الل ـــوي
ا ديثة ل ديد م ـلوياد ال ـ ب " با رتشـة الثااجمـة مبلوةـا و ـابي ()4 29
أااراف معجماري (.)0 76
 - 3جـاع ا عــوت ( " )11اــعف تفاعـل ا علـ مــ ،ال ـ ب ورــاع ترفجمــة
الدرس " با رتشة الثالثة مبلوةا و ابي ( )4 27أااراف معجماري (.)0 96
 - 4جـــاع ا عـــوت ( " )12اـــعف ي ـــام معلـ ـ الريااـ ـجماد با ـــاراد
ايةاةــجمة نةــلخدام الل رجمــاد اللعلجمحجمــة " با رتشــة الرابعــة مبلوةــا و ــابي
( )4 20أااراف معجماري (.)0 97
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) لـد معلحـي
 - 5جاع ا عوت ( " )8اعف المفاع العلحجمة (اللخ
الريااــجماد " با رتشـــة اقام ـــة مبلوةـــا و ـــابي ( )4 16أااـــراف معجمـــاري
(.)0 80
وااجما :من أج ة اظر ال ب :
بلــل ا لوةــا ا ــابي العــام للحعوقــاد اقاصــة بــا عل مــن أج ــة اظــر
ال ـ ب أالــر تواج ـ ال ـ ب ل ورــاع تعل ـجم أتعل ـ الرياا ـجماد ل ا رولــة
الثااوية ( )3 21كحا يل ح هلك من اجلدأإ ( ، )9أهـةا يـدإ علـى هرـاو
مواف ــة بدرجــة ملوةـ ة بــني ال ـ ب علــى هــة ا عوقــاد  ،أمــن بــر تلــك
ا عوقـــاد " صـــعوبة اةـــلخدام ا علـ ـ يةـــالجمب الل ـــوي ا ديثـــة ل ديـــد
م ــلوياد ال ـ ب"  ،أكــةلك "اــعف يعــداد معل ـ الرياا ـجماد حيــوإ دأ
قدرت على تدري ا ر ج(الل جمئة أا عداد)"  ،ياـافة يىل "قلـة وـرص ا علـ
على ديد ال ب الةين يعااو من مشم د وااوية ي ملمـرر ل الـلعل "
 ،أ" عدم قدر ا عل على ت جمئـة ال ـ ب للـلعل ب ري ـة مشـوقة"  ،أكـةلك
"اعف قدر ا عل على اللضديد ورـاع ترفجمـة الـدرس"  ،ياـافة يىل " ق ـور
تدريب معل الريااجماد على كافة مموااد ا ـر ج ا ـور ورـاع اقدمـة"  ،أ
"الر اب اللدري ي علحي الريااجماد كش "  ،أقـد اتف ـع الجمضـة الدراةـة
ا الجمة م ،الجمضة دراةة ال ا أايبرا (2009م) الر توصلع يىل هرـاو
مواف ة بني ال ب على معوقـاد تعلـ الريااـجماد للحرولـة الثااويـة ا لعل ـة
با عل  ،أيلشني من اجلدأإ ( )9بـر ا عوقـاد الـر تواجـ ال ـ ب ورـاع
تعلجم أتعلـ الريااـجماد ل ا رولـة الثااويـة أاقاصـة بـا عل مـن أج ـة اظـر
ال ب تلحثل ل ا عوقاد ( ، )15 ، 10 ، 1 ، 19 ، 21أهي مرتشة ترا لجما
أف ا للحلوةا ا ابي با  ،على الر و اللالي:
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 - 1جـــاع ا عـــوت ( " )21صـــعوبة اةـــلخدام ا علــ يةـــالجمب الل ـــوي
ا ديثة ل ديد م لوياد ال ـ ب " با رتشـة ايأىل مبلوةـا و ـابي ()4 38
أااراف معجماري (.)1 26
 - 2جاع ا عوت ( " ) 19قلـة وـرص ا علـ علـى ديـد ال ـ ب الـةين
يعــااو مــن مشــم د وااويــة ي ـ ملمــرر ل تعل ـ " با رتشــة الثااجمــة مبلوةــا
و ابي ( )4 38أااراف معجماري (.)1 33
 - 3جاع ا عوت ( " )1اعف يعداد معل الريااجماد حيوإ دأ قدرتـ
علــى تــدري ا ــر ج (الل جمئــة أا عــداد)" با رتشــة الثالثــة مبلوةــا و ــابي
( )4 38أااراف معجماري (.)1 47
 - 4جاع ا عوت ( " )10عدم قدر ا علـ علـى ت جمئـة ال ـ ب للـلعل ب ري ـة
مشوقة " با رتشة الرابعة مبلوةا و ابي ( )4 37أااراف معجماري (.)1 26
 - 5جاع ا عوت ( " ) 15اـعف قـدر ا علـ علـى اللضديـد ورـاع ترفجمـة
الدرس" با رتشة اقام ة مبلوةا و ابي ( )4 31أااراف معجماري (.)1 30
والثا :من أج ة اظر ال الشاد :
بلــل ا لوةــا ا ــابي العــام للحعوقــاد اقاصــة بــا عل مــن أج ــة اظــر
ال الشــاد أالــر تواجـ ال ـ ب ل ورــاع تعلـجم أتعلـ الريااـجماد ل ا رولــة
الثااوية ( )2 95كحا يل ح هلك من اجلدأإ ( ، )9أهـةا يـدإ علـى هرـاو
مواف ــة بدرج ـة ملوة ـ ة بــني ال الشــاد علــى هــة ا عوقــاد أمــن بــر هــة
ا عوقــاد "اــعف يعــداد معل ـ الرياا ـجماد حيــوإ دأ قدرت ـ علــى تــدري
ا ر ج (الل جمئة أا عداد)"  ،أكةلك "ق ور تدريب معلـ الريااـجماد علـى
كافة مموااد ا ـر ج ا ـور ورـاع اقدمـة"  ،ياـافة يىل "اـعف قـدر ا علـ
على اةلثحار الوقع أاخل ار الملفة ل ترفجمـة الـدرس" ،أ"عـدم قـدر ا علـ
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علــى ت جمئــة ال ـ ب للــلعل ب ري ــة مشــوقة " ،أكــةلك الر ــاب اللدري ــي
علحي الريااجماد كش "  ،ياافة يىل "اعف قدر ا عل على اللضديـد ورـاع
ترفجمة الدرس"  ،أ "صعوبة اةلخدام ا عل يةالجمب الل وي ا ديثة ل ديـد
م ــلوياد ال ـ ب"  ،أقــد اتف ــع الجمضــة الدراةــة ا الجمــة مــ ،الجمضــة دراةــة
ال ا أايبرا (2009م) أالر توصـلع يىل هرـاو مواف ـة بـني ال ـ ب
على معوقاد تعلجم الريااجماد للحرولة الثااوية ا لعل ـة بـا عل  ،أيلـشني مـن
اجلدأإ ( )9بر ا عوقـاد الـر تواجـ ال ـ ب أال الشـاد ل ورـاع تعلـجم
أتعل الريااجماد أاقاصة با عل من أج ة اظر ال الشاد تلحثل ل ا عوقـاد
( ، )5 ، 10 ، 14 ، 2 ، 1أهي مرتشة ترا لجما أف ا للحلوةا ا ابي بـا ،
على الر و اللالي:
 - 1جاع ا عوت ( " )1اعف يعداد معل الريااجماد حيوإ دأ قدرتـ
ع لــى تــدري ا ــر ج (الل جمئــة أا عــداد)" با رتشــة ايأىل مبلوةــا و ــابي
( )3 35أااراف معجماري (.)1 71
 - 2جــاع ا عــوت ( " )2ق ــور تــدريب معلــ الريااــجماد علــى كافــة
مموااد ا ر ج ا ور ورـاع اقدمـة " با رتشـة الثااجمـة مبلوةـا و ـابي ()3 21
أااراف معجماري (.)1 58
 - 3جــاع ا عــوت ( " )14اــعف قــدر ا علــ علــى اةــلثحار الوقــع
أاخل ــار الملفــة ل ترفجمــة الــدرس " با رتشــة الثالثــة مبلوةــا و ــابي ()3 19
أااراف معجماري (.)1 51
 - 4جــاع ا عــوت ( " )10عــدم قــدر ا عل ـ علــى ت جمئــة ال ـ ب للــلعل
ب ري ــة مشــوقة " با رتشــة الرابعــة مبلوةــا و ــابي ( )3 13أااــراف معجمــاري
(.)1 57
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 - 5جــاع ا عــوت ( " )5الر ــاب اللدري ــي علحــي الريااــجماد كــش "
با رتشة اقام ة مبلوةا و ابي ( )3 09أااراف معجماري (.)1 49
يجابة ال ـؤاإ الثالـا :مـا معوقـاد تعلـجم أتعلـ الريااـجماد ل ا رولـة
الثااوية ا لعل ة بال الب (الشخ جمة)؟
لإلجابــة عــن هــةا ال ــؤاإ قــام الشاوــا ي ــاب ا لوة ـ اد ا ــابجمة
أاناــراف ا عجمــاري جابــاد فــراد عجمرــة الدراةــة اــو ا عوقــاد ا لعل ــة
بال الب (الشخ جمة) أالر تواج ال ب ل وراع تعلجم أتعل الريااجماد ل
ا رولة الثااوية ،كحـا ترتجمـب هـة الف ـراد و ـب ا لوةـا ا ـابي لمـ
مر ا ،أهلك كحا يلي:
جدأإ ( ) 10ا لوة اد ا ابجمة أاناراف ا عجماري أترتجمـب ا عوقـاد
ا لعل ــة بال الــب (الشخ ــجمة) أالــر تواجـ ال ـ ب ل ورــاع تعلــجم أتعلـ
الريااجماد من أج ة اظر كل من (ا خل ني  ،ال ب  ،ال الشاد)
ا خل ني
ا لوةا ا
ابي

اناراف ا عجماري

الرتتجمب

ا لوةا ا
ابي
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الرتتجمب
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اعف
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م
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الرتتجمب
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ال
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جمل

ب أقلة

توافر خماد
ةاب ة تعجمر

4 00

0 90
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1 36
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1

على ترفجمة
مل لشاد ا ر ج
اعف دافعجمة أ
2

ريشة ال

ب

3 96
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4

3 23

1 50
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3 20
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او اللعل
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ا خل ني
ا لوةا ا
ابي

اناراف ا عجماري

الرتتجمب

ا لوةا ا
ابي

اناراف ا عجماري

الرتتجمب

ا لوةا ا
ابي

اناراف ا عجماري

م

ب

الرتتجمب

ا عوقاد

ال

ال الشاد

أاناراف لمل عجمرة
ا لوةا ا

ابي العام

3 42

للعجمراد

يواح اجلدأإ ( )10ا عوقاد اقاصة بال الـب أالـر تواجـ ال ـ ب ل
ورــاع تعل ـجم أتعل ـ الرياا ـجماد ل ا رولــة الثااويــة مــن أج ــة اظــر كــل مــن
ا خل ني أال ب أال الشاد  ،أقد جاع بر ا عوقاد اقاصة بال الـب مـن
أج ــة اظــر ا خل ـــني ا عــوت ( " )3تـــداى راــا ال ــ ب عــن م ـــلويات
أأاقع ـ اللعلجمحــي "  ،وجمــا جــاع بالرتتجمــب ايأإ مبلوةــا ( )4 18أالــةي
ي ابل على م جماس ايدا الدرجة (موافل بدرجة عالجمة جدا) أهـو كـةلك مـن
قل ا عوقاد اارافا عن الوةا مما يدإ على يمجا ا خل ني ال وي على ا
قو ا عوقـاد أكـةلك ترتجمشـ مـن أج ـة اظـر ال ـ ب وجمـا جـاع بالرتتجمـب
الراب ،مبلوةا ( ) 3 51أجاع ترتجمش ي ا مـن أج ـة اظـر ال الشـاد بالرتتجمـب
الراب ،مبلوةا ( )3 38أاللـةا ي ـاب علـى م جمـاس ايدا الدرجـة (موافـل
بدرجة عالجمة)  ،أجـاع ا عـوت ( " )4اـعف تفاعـل ال ـ ب داخـل الف ـل "
بالرتتجمـــب الثـــااي مبلوةـــا ( )4 02لـــد ا خل ـــني أبالرتتجمـــب الثـــامن لـــد
ال ب مبلوةا ( )3 26أبالرتتجمـب العاشـر لـد ال الشـاد مبلوةـا () 3 01
أهةا يعمـ ايوـر ل ـعف الل ـجمل الدراةـي أقلـة اللفاعـل لـد ال ـ ب
أال الشاد أورص على تعلـ أتعلـجم الريااـجماد  ،كحـا ا عـوت (" )1
اعف جمل ال ب أقلة توافر خماد ةاب ة تعجمـر علـى ترفجمـة مل لشـاد
ا ر ج" جاع با رتشة الثالثة لد ا خل ني مبلوةا ( )4 00أجاع با رتشـة ايأىل
166

معوقاد تعلجم أتعل الريااجماد ل ا رولة الثااوية من أج ة اظر ا خل ني
أط ب كلجمة العلوم امعة ا مام كحد بن ةعود ا ة مجمة
د .ةلجمحا بن عشداهلل الدأيش

لــد ال ـ ب مبلوةــا ( ) 3 65ألــد ال الشــاد ي ــا مبلوةــا ( )3 46ممــا
يعم ايور المـش ل ـعف الل ـجمل الدراةـي أقلـة تـوافر اقـماد ال ـاب ة
لد ال ب أال الشاد أالر تعجمر علـى برـاع اقـماد اجلديـد علجم ـا ورـاع
تعلـ الريااـجماد ،كحــا ا عـوت ( " )2اــعف دافعجمــة أ ريشـة ال ـ ب اــو
اللعل أاللعلجم " جـاع با رتشـة الرابعـة لـد ا خل ـني مبلوةـا ( )3 96أجـاع
با رتشــة اللاةــعة لــد ال ـ ب مبلوةــا ( ) 3 23أجــاع با رتشــة ال ــابعة لــد
ال الشــاد مبلوةــا ( )3 20أهــةا يف ــر مــا جــاع ل ا عــوت الرابــ ،مــن اــعف
تفاعــل ال ـ ب داخــل الف ــل  ،أقــد يــدع هلــك مــا جــاع ل ا عــوت (" )5
اعف ا افي للعل الريااجماد لد بعل ال ب و اة بعـدم جـدأ
تعل بعل ا واوعاد" أالةي جاع با رتشة ال ادةة من أج ة اظر ا خل ـني
مبلوةا ( )3 53أبا رتشـة الثااجمـة مـن أج ـة اظـر ال ـ ب أال الشـاد مبلوةـا
( )3 57أ( )3 39على اللوالي أقد بلـل ا لوةـا ا ـابي العـام للحعوقـاد
اقاصة بال الب أالر تواج ال ب وراع تعلجم أتعل الريااجماد ل ا رولة
الثااوية من أج ة اظر كل من ا خل ني أال ب أال الشـاد ( ،)3 42أهـةا
يـدإ علـى هرـاو مواف ــة بدرجـة عالجمـة بـني فــراد عجمرـة الدراةـة علـى تلــك
ا عوقـــاد ،أقـــد اتف ـــع الجمضـــة الدراةـــة ا الجمـــة مـــ ،الجمضـــة دراةـــة الرـــةير
(1435هـ) أالر كدد أجـود ا شـم د ا لعل ـة بلعلـجم أتعلـ الريااـجماد
أخاصــة بــا لعلحني أمــن هــ تلــك ا شــم د (صــعوبة اةــلجمعاب ا عرفــة
ا فاهجمحجمـــة أا جراسجمـــة ل الريااـ ـجماد)  ،أةـ ـجمل ترـــاأإ ا عوقـــاد اقاصـــة
بال الب (الشخ جمة) أالـر تواجـ ال ـ ب أال الشـاد ل ورـاع تعلـجم أتعلـ
الريااـجماد ل ا رولــة الثااويــة مــن أج ــة اظــر كــل مــن ا خل ــني أال ـ ب
أال الشاد كـلى علـى وـد  ،أهلـك يعلـى مخـ معوقـاد و ـب درجـاد
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ا لوةا ا ابي عرـد كـل عجمرـة  -ـا ل هلـك مـن دنند أمؤشـراد قويـة
على أجود معوقاد االع درجاد ( :موافل بدرجـة عالجمـة جـدا) ،أ (موافـل
بدرجــة عالجمــة) ( ،موافــل بدرجــة ملوة ـ ة) علــى م جمــاس ايدا أهــي علــى
درجات أجيدر انهلحام ب ا  ،أهي على الر و اللالي :
أن :من أج ة اظر ا خل ني
بلل ا لوةا ا ابي العـام للحعوقـاد اقاصـة بال الـب (الشخ ـجمة) مـن
أج ة اظر ا خل ني ( )3 57كحا يل ح هلك من اجلدأإ ( ، )10أهـةا يـدإ
علــى هرــاو مواف ــة بدرجــة عالجمــة بــني ا خل ــني علــى ا عوقــاد اقاصــة
بال الب أالر تواج ال ب أال الشاد ل ورـاع تعلـجم أتعلـ الريااـجماد ،
أالر تلحثل بر هـا با عوقـاد ( ،)10 ، 2 ، 1 ، 4 ، 3مرتشـة ترا لجمـا أف ـا
للحلوةا ا ـابي بـا  ،أجـاع ا عـوت ( )3بدرجـة مواف ـة (عالجمـة جـدا) مـن
درجاد ا واف ة أالش جمة بدرجة (عالجمـة) مـن درجـاد ةـل ايدا  ،أقـد بجمرـع
الرلاسج هة ا عوقاد ل اجلدأإ ( )10على الر و اللالي :
 - 1جــاع ا عــوت ( " )3تــداى راــا ال ـ ب عــن م ــلويات أأاقع ـ
اللعلجمحي " با رتشة ايأىل مبلوةا و ابي ( )4 18أااراف معجماري (.)0 78
 - 2جــاع ا عــوت ( " )4اــعف تفاعــل ال ـ ب داخــل الف ــل " با رتشــة
الثااجمة مبلوةا و ابي ( )4 02أااراف معجماري (.)0 82
 - 3جاع ا عوت ( " )1اعف جمل ال ب أقلة تـوافر خـماد ةـاب ة
تعجمر علـى ترفجمـة مل لشـاد ا ـر ج " با رتشـة الثالثـة مبلوةـا و ـابي ()4 00
أااراف معجماري (.)0 90
 - 4جاع ا عوت ( " )2اعف دافعجمة أ ريشة ال ب او اللعل أاللعلجم
" با رتشة الرابعة مبلوةا و ابي ( )3 96أااراف معجماري (.)0 90
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 - 5جاع ا عوت ( " )10يواج بعل ال ب مشم د ةرية تؤور على
جمل " با رتشة اقام ة مبلوةا و ـابي ( )3 87أااـراف معجمـاري
م لو
(.)1 10
وااجما :من أج ة اظر ال ب
بلل ا لوةا ا ابي العـام للحعوقـاد اقاصـة بال الـب (الشخ ـجمة) مـن
أج ة اظر ال ب أالر تواج ال ب ل ورـاع تعلـجم أتعلـ الريااـجماد ل
ا رولة الثااوية ( ،)3 41كحا يل ح هلك من اجلـدأإ ( )10أهـةا يـدإ علـى
هرــاو مواف ــة بدرجــة عالجمــة بــني ال ـ ب علــى ا عوقــاد اقاصــة بال الــب
أالر تواج ال ب وراع تعل أتعلجم الريااجماد  ،أمن بر تلك ا عوقـاد
(اعف جمل ال ب أقلة توافر خماد ةاب ة تعجمر على ترفجمـة مل لشـاد
ا ـــر ج ،أكـــةلك اـــعف ا ـــافي لـــلعل الريااـ ـجماد لـــد بعـــل ال ـ ـ ب
و اة بعدم جدأ تعل بعل ا واوعاد ،ياافة يىل شـعور ال ـ ب
بمثر ا ل لشاد ا اافجمة ر ج الريااجماد علجم  ،أ تداى راا ال ـ ب عـن
م ــلويات أأاقع ـ اللعلجمحــي) .أيلــشني مــن اجلــدأإ ( )10بــر ا عوقــاد
الــر تواجــ ال ــ ب ل ورــاع تعلــجم أتعلــ الرياا ـجماد ل ا رولــة الثااويــة
أاقاصة بال الب (الشخ جمة) من أج ة اظـر ال ـ ب تلحثـل ل ا عوقـاد (1
 ، )8 ، 3 ، 7 ، 5 ،أهي مرتشة ترا لجما أف ا للحلوةـا ا ـابي بـا  ،علـى
الر و اللالي:
 - 1جاع ا عوت ( " )1اعف جمل ال ب أقلة تـوافر خـماد ةـاب ة
تعجمر علـى ترفجمـة مل لشـاد ا ـر ج " با رتشـة ايأىل مبلوةـا و ـابي ()3 65
أااراف معجماري (.)1 36
جــاع ا عــوت ( " )5اــعف ا ــافي لــلعل الريااـجماد لــد بعــل ال ـ ب
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و اةـ بعــدم جــدأ تعلـ بعــل ا واــوعاد " با رتشــة الثااجمــة مبلوةــا
و ابي ( )3 57أااراف معجماري (.)1 32
 - 3جـــاع ا عـــوت ( " )7شـــعور ال ــ ب بمثـــر ا ل لشـــاد ا اـــافجمة ـــر ج
الريااجماد علجم " با رتشة الثالثة مبلوةا و ابي ( )3 52أااراف معجماري (.)1 40
 - 4جــاع ا عــوت ( " )3تــداى راــا ال ـ ب عــن م ــلويات أأاقع ـ
اللعلجمحي " با رتشة الرابعة مبلوةا و ابي ( )3 51أااراف معجماري (.)1 23
 - 5جــاع ا عــوت ( " )8يعــااي بعــل ال ـ ب مــن صــعوباد ل الــلعل "
با رتشة اقام ة مبلوةا و ابي ( )3 45أااراف معجماري (.)1 45
والثا :من أج ة اظر ال الشاد :
بلل ا لوةا ا ابي العـام للحعوقـاد اقاصـة بال الـب (الشخ ـجمة) مـن
أج ة اظـر ال الشـاد أالـر تواجـ ال ـ ب أال الشـاد ل ورـاع تعلـجم أتعلـ
الريااجماد ل ا رولـة الثااويـة( ، )3 28كحـا يل ـح هلـك مـن اجلـدأإ ()10
أهةا يدإ على هراو مواف ة بدرجة ملوةـ ة بـني ال الشـاد علـى ا عوقـاد
اقاصـــة بال الـــب أالـــر تواجـ ـ ال ـ ـ ب أال الشـــاد ورـــاع تعلـ ـ أتعلـ ـجم
الريااجماد  ،أمن بـر تلـك ا عوقـاد " اـعف ـجمل ال ـ ب أقلـة تـوافر
خماد ةاب ة تعجمر علـى ترفجمـة مل لشـاد ا ـر ج"  ،أكـةلك "اـعف ا ـافي
للعل الريااجماد لد بعل ال ـ ب و اةـ بعـدم جـدأ تعلـ بعـل
ا واوعاد"  ،ياافة يىل "بعل ال ب يواج و مشـم د ةـرية تـؤور
جمل "  ،أ"شـعور ال ـ ب بمثـر ا ل لشـاد ا اـافجمة ـر ج
على م لو
الريااـجماد علـجم " أيلــشني مــن اجلــدأإ ( )10بــر ا عوقــاد الــر تواجـ
ال ب ل وراع تعلجم أتعل الريااجماد ل ا رولة الثااوية أاقاصـة بال الـب
(الشخ جمة) من أج ة اظر ال ـ ب تلحثـل ل ا عوقـاد (، 7 ، 10 ، 5 ، 1
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 ، )3أهي مرتشة ترا لجما أف ا للحلوةا ا ابي با  ،على الر و اللالي:
 - 1جاع ا عوت ( " )1اعف جمل ال ب أقلة توافر خماد ةـاب ة
تعجمر علـى ترفجمـة مل لشـاد ا ـر ج " با رتشـة ايأىل مبلوةـا و ـابي ()3 46
أااراف معجماري (.)1 33
 - 2جــاع ا عــوت ( " )5اــعف ا ــافي لــلعل الريااــجماد لــد بعــل
ال ـ ب و اةـ بعــدم جــدأ تعلـ بعــل ا واــوعاد " با رتشــة الثااجمــة
مبلوةا و ابي ( )3 39أااراف معجماري (.)1 41
 - 3جاع ا عوت ( " )10يواج بعل ال ب مشم د ةرية تؤور على
ـجمل " با رتشـة الثالثـة مبلوةـا و ـابي ( )3 39أااـراف معجمـاري
م لو
(.)1 46
 - 4جــاع ا عــوت ( " )3تــداى راــا ال ـ ب عــن م ــلويات أأاقع ـ
اللعلجمحي " با رتشة الرابعة مبلوةا و ابي ( )3 38أااراف معجماري (.)1 36
 - 5جاع ا عـوت ( " )7شـعور ال ـ ب بمثـر ا ل لشـاد ا اـافجمة ـر ج
الريااجماد علجم " با رتشة اقام ة مبلوةا و ابي ( )3 38أااراف معجماري
(.)1 41
 يجابة ال ؤاإ الراب :،ما معوقاد تعلجم أتعل الريااجماد ل ا رولةالثااوية ا لعل ة باجلوااب ا شرافجمة أا دارية أالشجمئجمة أانجلحاعجمة ؟
لإلجابــة عــن هــةا ال ــؤاإ قــام الشاوــا ي ــاب ا لوة ـ اد ا ــابجمة
أاناــراف ا عجمــاري جابــاد فــراد عجمرــة الدراةــة اــو ا عوقــاد ا شــرافجمة
أا داريــة أالشجمئجمــة أانجلحاعجمــة أالــر تواجـ ال ـ ب ل ورــاع تعلـجم أتعلـ
الريااجماد ل ا رولة الثااويـة ،كحـا ترتجمـب هـة الف ـراد و ـب ا لوةـا
ا ابي لم مر ا  ،أهلك كحا يلي:
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جدأإ ( ) 11ا لوة اد ا ابجمة أاناراف ا عجماري أترتجمـب ا عوقـاد
ا شرافجمة أا دارية أالشجمئجمة أانجلحاعجمة أالر تواج ال ب ل وراع تعلجم
أتعل الريااجماد من أج ة اظر كل من (ا خل ني  ،ال ب ،ال الشاد)
ا خل ني

ب

ا لوةا ا
ابي

اناراف ا عجماري

الرتتجمب

ا لوةا ا
ابي

اناراف ا عجماري

الرتتجمب

ا لوةا ا
ابي

اناراف ا عجماري

الرتتجمب

م

ا عوقاد

ال

ال الشاد

اعف كفاياد
1

ا دير العلحجمة
أقدرت على

4 20

0 84

3

3 36

1 45

6

3 18

1 56

8

ا لابعة .
اعف الع قة
2

بني معل
الريااجماد

2 89

1 35

15

3 15

1 27

17

2 91

1 57

18

أمدير ا درةة .
عدم م اعد
يدار ا درةة
ا عل ل ال اع
3

على مشملة
ترخر ال

بل

3 80

1 04

8

3 25

1 38

14

3 23

1 47

7

ف ماد
الريااجماد
أاةلجمعاب ا.
اعف جااب
اللشضجم ،أا في
4

عل الريااجماد

3 69

0 97

10

3 40

1 24

1

من قشل يدار
ا درةة
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3 16

1 47

10

ا خل ني
ا لوةا ا
ابي

اناراف ا عجماري

الرتتجمب

ا لوةا ا
ابي

اناراف ا عجماري

الرتتجمب

ا لوةا ا
ابي

اناراف ا عجماري

م

ب

الرتتجمب

ا عوقاد

ال

ال الشاد

أاعف ت دي
ووافي تشضجمعجمة
علحي
الريااجماد
ا لحجميين.
اعف الع قاد
لشراع بجمئة فاعلة
5

ت اعد على

4 04

1 11

6

3 27

1 32

12

3 28

1 48

2

تعلجم أتعل
الريااجماد.
اعف الع قة
أاللعاأ بني
ال
6

ب فجمحا

ي اعده على

4 11

1 19

4

3 33

1 33

7

3 11

1 48

11

تعل أتعلجم
ف ل
للريااجماد.
اعف يممااجماد
ا درةة ل
م اعد ال
7

ب

على العحل
براف

3 80

1 22

9

3 31

1 32

8

3 02

1 56

12

أترحجمة

م ارات
الريااجمة .
8

اعف ا شاركة

2 29

1 46

19

3 31

1 41

9

3 24

1 62
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ا خل ني
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ابي
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ا لوةا ا
ابي

اناراف ا عجماري

م

ب

الرتتجمب

ا عوقاد

ال

ال الشاد

بني ا دارس
أيجراع
ا اب اد بجمر ا
فجمحا حي ل اواتج
ف ل للعل
أتعلجم
الريااجماد.
اعف الع قة
بني معلحي
الريااجماد ل
مدارس ا رولة

9

أتشادإ اقماد

3 22

1 43

13

3 29

1 38

10

3 18

1 56

9

أاليياراد
العلحجمة لل جمل
اواتج اللعل .
اعف المفاع
العلحجمة
10

(اللخ

)

2 47

1 50

18

3 22

1 33

15

2 92

1 52

17

لد مشرل
الريااجماد.
قلة ملابعة ا عل
11

أ يارت من قشل
مشرف

2 71

1 36

16

3 40

1 34

2

3 02

1 59

13

الريااجماد.
12
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3 13
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الرتتجمب

ا لوةا ا
ابي

اناراف ا عجماري

الرتتجمب

م
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ال الشاد

بني معل
الريااجماد
أا شرف
الرتبوي .
اعف الع قة
13

بني معل

2 20

الريااجماد
أال

1 62

21

3 11

1 46

19

2 95

1 64

15

ب.

اعف الع قة
بني معل
14

الريااجماد
أا رشد ال

3 27

1 37

12

3 01

1 44

20

2 81

1 56

21

بي

با درةة
اعف الع قة
بني معل
15

الريااجماد
أ م س معلحي

4 36

0 93

1

2 95

1 56

21

2 84

1 60

20

ا رراد
ايخر .
اعف الع قة
16

بني معل
الريااجماد

4 09

1 18

5

3 12

1 45

18

2 93

1 59

16

أ ألجماع ايمور.
17

قلة توافر معحل
خاص عل

4 24

0 88

2

3 21

1 47

16

3 49

1 55
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ت اعد ل ل
اواتج اللعل
ا لوبة.
ترخر و
الريااجماد ل
اجلدأإ ا درةي
ي عف

18

3 51

1 24
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3 37

1 39

5

3 28
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3

انةلجمعاب
أالف لد
ب
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كثر عداد
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19

بل

الف ل الواود

3 87

1 31

7

3 29

1 43

11

3 26

1 70

5

(كثافة ايعداد
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عدم م سحة
20

ال اعة الدراةجمة
أ جميات ا ا ادية

2 29

1 50

20

3 39
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4
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3 00
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1 35
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3 40
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3
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4

الريااجماد .
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ابي العام

أاناراف لمل عجمرة
ا لوةا ا

ابي العام

3 37

0 60

-

3 26

1 01

-

3 09

1 10

-

3 24

للعجمراد

يواــح اجلــدأإ ( )11ا عوقــاد ا شــرافجمة أا دار أالشجمئجمــة أانجلحاعجمــة
الر تواج ال ـ ب ل ورـاع تعلـجم أتعلـ الريااـجماد ل ا رولـة الثااويـة مـن
أج ة اظر كل مـن ا خل ـني أال ـ ب أال الشـاد  ،أ ـدر م وظـة اللشـاين
بني أج اد اظر العجمراد ووإ عدد من ا عوقاد أيرج ،هةا للشـاين جملحعـاد
(عجمرــاد) الدراةــة اف ـ ا فحــن عجمرــة ا خل ــني اقــماع الــةين ق ــوا ةــرواد
كــش ل ــارب ل ا جمــدا ولــى صــارأا ل ر س ابــرم ل جمــاإ خت ــ
الريااـجماد  -أقـد يمواــوا هـ در مبعوقـاد جوااــب هـةا ااــور  -يىل
عجمرر ط ب أطالشاد ق الريااجماد الةين ما الوا ل بداياد ال ل ل هةا
اللخ ـ أكــا اخلجمــار جملحعــاد الدراةــة مــن ايعلــى يىل ايقــل م ــودا
لللعرف على دت تفاصجمل ما ميمن يمو معوقـا للعلـجم أتعلـ الريااـجماد
 ،أقــد جــاع بــر ا عوقــاد ا لعل ــة باجلوااــب ا شــرافجمة أا داريــة أالشجمئجمــة
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أانجلحاعجمة من أج ة اظر ا خل ني ا عوت ( " )15اعف الع قة بني معلـ
الريااجماد أ م س معلحي ا رراد ايخـر "  ،وجمـا جـاع بالرتتجمـب ايأإ
مبلوةــا ( )4 36أالــةي ي ابــل علــى م جمــاس ايدا الدرجــة (موافــل بدرجــة
عالجمة جدا) أهـو كـةلك مـن ا عوقـاد هاد اناـراف ال لجمـل لـد ا خل ـني
م اراة بانارافاد ايخـر ممـا يـدإ علـى يمجـا ا خل ـني ال ـوي علـى اـ
قو ا عوقاد ل هةا ااور لمن ترتجمشـ مـن أج ـة اظـر ال ـ ب جـاع ايخـ
بالرتتجمب الواود أالعشرين مبلوةا ( ) 2 95أجاع ترتجمش ي ا من أج ـة اظـر
ال الشــاد ملــرخرا بالرتتجمــب العشــرين مبلوةــا ( )2 84أاللــةا ي ــاب علــى
م جماس ايدا الدرجـة (موافـل بدرجـة ملوةـ ة)  ،أجـاع ا عـوت ( " )17قلـة
توافر معحل خاص عل الريااجماد ي لوعب مججم ،ال ب جم ي بالوةاسل
اللعلجمحجمــة أالل رجمــة أانارتاــع الــر ت ــاعد ل ــل اــواتج الــلعل ا لوبــة" .
بالرتتجمب الثااي مبلوةا ( )4 24لد ا خل ني أبالرتتجمب ال ادس عشر لـد
ال ـ ب مبلوةــا ( )3 21أبالرتتجمــب ايأإ لــد ال الشــاد مبلوةــا ()3 49
أهـةا يشـدي يمجــا كـل مــن ا خل ـني أال الشــاد علـى قلــة تـوافر معامــل
الريااجماد يعمـ ورهـا ا ـ علـى عحلجمـة تعلـ أتعلـجم الريااـجماد لـدي ن
ألــد ال ـ ب ين ال ـ ب مل يشــدأا اهلحامــا يوــر هلــك ممــا يعمـ عــدم
هحجمل ا لدي  ،أقد اتف ع هة الرلجمضة م ،دراةة ا ربي أا عث (2013م)
ل عــدم تــوافر معامــل خاصــة بلــدري الرياا ـجماد  ،أقلــة تــوافر الوةــاسل
اللعلجمحجمـــة  ،أاـــعف ال ـــجمااة ال مــــة لةج ـــي أالوةـــاسل  ،أاــــعف
ا مماااد ا لاوـة للـدري الريااـجماد ل مركـي م ـادر الـلعل ل ا درةـة ،
أجــاع ا عــوت ( " )1اــعف كفايــاد ا ــدير العلحجمــة أقدرتــ علــى ا لابعــة "
بالرتتجمــب الثالــا مبلوةــا ( )4 20لــد ا خل ــني أبالرتتجمــب ال ــادس لــد

178

معوقاد تعلجم أتعل الريااجماد ل ا رولة الثااوية من أج ة اظر ا خل ني
أط ب كلجمة العلوم امعة ا مام كحد بن ةعود ا ة مجمة
د .ةلجمحا بن عشداهلل الدأيش

ال ب مبلوةـا ( )3 36أبالرتتجمـب الثـامن لـد ال الشـاد مبلوةـا () 3 18
أهــةا يشــدي يمجــا كــل مــن ا خل ــني أال ـ ب أال الشــاد كفايــة ا ــدير
اعجمفة أتعجم عن ملابعـة ةـ تعلـ أتعلـجم الريااـجماد بالشـمل ا لـوب ،
أكـةلك فـ الرلـاسج بجمرـع مـن هـ ا عوقـاد ا عـوت (" )21عـدم م سحــة
ا شــااي ا ــلرجر للرفجمــة مــر ج الرياا ـجماد" وجمــا جــاع با رتشــة الرابعــة لــد
ال ب أالثالثة لد ال الشاد مما يعم ايور المش لعدم م سحة ا شااي على
ل ال ب اد الريااجماد ،ل وـني جـاعد بالرتتجمـب ال ـاب ،عشـر لـد
ا خل ني ،مما يعم عدم هحجمة تلك الف ر من أج ة اظره  ،كحـا مـن
ا عوقــاد ا حــة ا عــوت ( " )6اــعف الع قــة أاللعــاأ بــني ال ـ ب فجمحــا
ي ــاعده علــى تعلـ أتعلـجم ف ــل للريااـجماد" ف ــد جــاع بالرتتجمــب الرابــ،
مبلوةــا ( )4 11لــد ا خل ــني أبالرتتجمــب ال ــاب ،لــد ال ـ ب مبلوةــا
( )3 33أبالرتتجمب ا ادي عشر لد ال الشـاد مبلوةـا ( ) 3 11أهـةا يشـدي
يمجــا كــل مــن ا خل ــني أال ـ ب أال الشــاد هرــاو اــعفا ل الع قــة
أاللعاأ بني ال ب أ ا ن ي لخدمو اللعلـجم اللعـاأاي ولـى ي ـاعده
هلك على تعل أتعلجم ف ل للريااجماد  ،أقد بلـل ا لوةـا ا ـابي العـام
للحعوقاد ا شـرافجمة أا دار أالشجمئجمـة أانجلحاعجمـة أالـر تواجـ ال ـ ب ل
ورــاع تعل ـجم أتعل ـ الرياا ـجماد ل ا رول ـة الثااويــة مــن أج ــة اظــر كــل مــن
ا خل ــني أال ـ ب أال الشــاد ( ،)3 24أهــةا يــدإ علــى هرــاو مواف ــة
بدرجة ملوة ة بني فراد عجمراد الدراةة علـى تلـك ا عوقـاد أةـجمل ترـاأإ
ا عوقــاد ا شــرافجمة أا دار أالشجمئجمــة أانجلحاعجمــة أالــر تواج ـ ال ـ ب ل
ورــاع تعل ـجم أتعل ـ الرياا ـجماد ل ا رولــة الثااويــة مــن أج ــة اظــر كــل مــن
ا خل ني أال ب أال الشاد كلى على ود  ،أهلك يعلى مخ معوقـاد
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و ب درجاد ا لوةـا ا ـابي عرـد كـل عجمرـة  -ـا ل هلـك مـن دنند
أمؤشراد قوية على أجـود معوقـاد االـع درجـاد ( :موافـل بدرجـة عالجمـة
جــدا)  ،أ (موافــل بدرجــة عالجمــة) ( ،موافــل بدرجــة ملوةـ ة) علــى م جمــاس
ايدا أهي على درجات أجيدر انهلحام ب ا  ،أهي على الر و اللالي :
أن :من أج ة اظر ا خل ني
بلـــل ا لوةـــا ا ـــابي العـــام للحعوقـــاد ا شـــرافجمة أا دار أالشجمئجمـــة
أانجلحاعجمة الر تواج ال ب ل وراع تعلـجم أتعلـ الريااـجماد ل ا رولـة
الثااوية من أج ة اظر ا خل ني ( )3 37كحا يل ح هلـك مـن اجلـدأإ ()11
 ،أهــةا يــدإ علــى هرــاو مواف ــة بدرجــة عالجمــة بــني ا خل ــني علــى هــة
ا عوقاد  ،أالر من بر ها " اعف الع قة بـني معلـ الريااـجماد أ م سـ
معلحـــي ا ـــرراد ايخـــر "  ،أكـــةلك " قلـــة تـــوافر معحـــل خـ ـاص علـ ـ
الريااــجماد ي ــلوعب مججمــ ،ال ــ ب جم ــي بالوةــاسل اللعلجمحجمــة أالل رجمــة
أانارتاع الر ت ـاعد ل ـل اـواتج الـلعل ا لوبـة"  ،ياـافة يىل "اـعف
كفاياد ا دير العلحجمة أقدرت على ا لابعة"  ،أ "اـعف الع قـة أاللعـاأ بـني
ال ب فجمحـا ي ـاعده علـى تعلـ أتعلـجم ف ـل للريااـجماد"  ،أكـةلك "
اــعف الع قــة بــني معلـ الريااـجماد أ ألجمــاع ايمــور"  ،ياــافة يىل "اــعف
الع قـاد لشرـاع بجمئـة فاعلــة ت ـاعد علـى تعلـجم أتعلـ الريااـجماد"  ،أتلحثــل
بر هــــا ل ا عوقــــاد  ،)16 ، 6 ، 1 ، 17 ، 15( :مرتشــــة ترا لجمــــا أف ــــا
للحلوةا ا ابي با  ،على الر و اللالي:
 - 1جاع ا عـوت ( " )15اـعف الع قـة بـني معلـ الريااـجماد أ م سـ
معلحي ا ـرراد ايخـر " با رتشـة ايأىل مبلوةـا و ـابي ( )4 36أااـراف
معجماري (.)0 93
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 - 2جــاع ا عـــوت ( " )17قلــة تـــوافر معحـــل خــاص علــ الريااــجماد
ي لوعب مججم ،ال ـ ب جم ـي بالوةـاسل اللعلجمحجمـة أالل رجمـة أانارتاـع الـر
ت اعد ل ل اواتج اللعل ا لوبة " با رتشة الثااجمة مبلوةـا و ـابي ()4 24
أااراف معجماري (.)0 88
 - 3جاع ا عوت ( " )1اعف كفاياد ا دير العلحجمة أقدرت علـى ا لابعـة
" با رتشة الثالثة مبلوةا و ابي ( )4 20أااراف معجماري (.)0 84
 - 4جـــاع ا عـــوت ( " )6اـــعف الع قـــة أاللعـــاأ بـــني ال ــ ب فجمحـــا
ي ــاعده علــى تعل ـ أتعل ـجم ف ــل للرياا ـجماد " با رتشــة الرابعــة مبلوةــا
و ابي ( )4 11أااراف معجماري (.)1 19
 - 5جــاع ا عــوت ( " )16اــعف الع قــة بــني معلـ الريااـجماد أ ألجمــاع
ايمور " با رتشة اقام ة مبلوةا و ابي ( )4 09أااراف معجماري (.)1 18
وااجما :من أج ة اظر ال ب
بلـــل ا لوةـــا ا ـــابي العـــام للحعوقـــاد ا شـــرافجمة أا داريـــة أالشجمئجمـــة
أانجلحاعجمة أالر تواج ال ب ل وراع تعلجم أتعل الريااـجماد ل ا رولـة
الثااوية من أج ة اظـره ( ، )3 26كحـا يل ـح هلـك مـن اجلـدأإ (، )11
أهةا يدإ على هراو مواف ة بدرجة عالجمة بني ال ب علـى هـة ا عوقـاد
 ،أ الر من بر ها "اعف جااب اللشضجم ،أا في عل الريااجماد من قشـل
يدار ا درةة" أ "اعف ت دي ووافي تشضجمعجمة علحي الريااـجماد ا لحجمـيين "
 ،أكةلك "قلة ملابعة ا عل أ يارت من قشل مشرف الريااجماد "  ،ياافة يىل
" عــدم م سحــة ا شــااي ا ــلرجر للرفجمــة مــر ج الريااـجماد"  ،أ" عــدم م سحــة
ال اعة الدراةجمة أ جميات ا ا ادية (اللمجمجمف_ ا اـاع _ الل ويـة) لل ـ ب" ،
أكـةلك "تـرخر و ـ الريااـجماد ل اجلـدأإ ا درةـي ي ـعف انةـلجمعاب
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أالف لد ال ب " ،ياافة يىل "اعف كفاياد ا دير العلحجمة أقدرت على
ا لابعة"  ،أ" اعف الع قة أاللعاأ بني ال ب فجمحا ي ـاعده علـى تعلـجم
أتعل ف ل للريااـجماد"  ،أيلـشني مـن اجلـدأإ ( )11مـن بـر ا عوقـاد
ا شـرافجمة أا داريـة أالشجمئـة أانجلحاعجمـة الـر تواجـ ال ـ ب ل ورـاع تعلـجم
أتعل الريااجماد ل ا رولة الثااوية من أج ة اظـره تلحثـل ل ا عوقـاد :
( ، )18 ، 20 ، 21 ، 11 ، 4أهــي مرتشــة ترا لجمــا أف ــا للحلوةــا ا ــابي
با ،على الر و اللالي :
 - 1جاع ا عوت ( " )4اعف جااـب اللشـضجم ،أا فـي علـ الريااـجماد
مـن قشــل يدار ا درةـة أاــعف ت ـدي وــوافي تشـضجمعجمة علحـي الريااـجماد
ا لحجميين" با رتشة ايأىل مبلوةا و ابي ( )3 40أااراف معجماري (.)1 24
 - 2جــاع ا عــوت ( " )11قلــة ملابعــة ا عل ـ أ يارتــ مــن قشــل مشــرف
الريااجماد" با رتشة الثااجمة مبلوةا و ابي ( )3 40أااراف معجماري (.)1 34
 - 3جــاع ا عــوت ( " )21عــدم م سحــة ا شــااي ا ــلرجر للرفجمــة مــر ج
الريااجماد " با رتشة الثالثة مبلوةا و ابي ( )3 40أااراف معجماري (.)1 40
 - 4جاع ا عوت ( " )20عدم م سحـة ال اعـة الدراةـجمة أ جميات ـا ا اديـة
(اللمجمجمــف_ ا اــاع _ الل ويــة) لل ـ ب" با رتشــة الرابعــة مبلوةــا و ــابي
( )3 39أااراف معجماري (.)1 41
 - 5جاع ا عـوت ( " )18تـرخر و ـ الريااـجماد ل اجلـدأإ ا درةـي
ي عف انةلجمعاب أالف ـ لـد ال ـ ب " با رتشـة اقام ـة مبلوةـا و ـابي
( )3 37أااراف معجماري (.)1 39
والثا :من أج ة اظر ال الشاد :
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بلـــل ا لوةـــا ا ـــابي العـــام للحعوقـــاد ا شـــرافجمة أا داريـــة أالشجمئجمـــة
أانجلحاعجمة أالر تواج ال ب ل وراع تعلجم أتعل الريااـجماد ل ا رولـة
الثااوية (، )3 09كحا يل ح هلك من اجلدأإ ( )11أهةا يدإ علـى هرـاو
مواف ة بدرجة ملوة ة بني ال الشاد على هة ا عوقاد  ،أالر من بر هـا "
قلــة تــوافر معحــل خــاص عل ـ الرياا ـجماد ي ــلوعب مججمــ ،ال ـ ب جم ـي
بالوةــاسل اللعلجمحجمــة أالل رجمــة أانارتاــع الــر ت ــاعد ل ــل اــواتج الــلعل
ا لوبة "  ،أكـةلك " اـعف الع قـاد لشرـاع بجمئـة فاعلـة ت ـاعد علـى تعلـجم
أتعلـ ـ الريااـ ـجماد"  ،ياـــافة يىل "تـــرخر و ـ ـ الريااـ ـجماد ل اجلـــدأإ
ا درةي ي عف انةلجمعاب أالف لد ال ـ ب"  ،أ "كثـر عـداد ال ـ ب
ل الف ل الواود (كثافة ايعداد ) "  ،أكةلك " اعف ا شاركة بني ا ـدارس
أيجراع ا اب اد بجمر ا فجمحا حي ل اـواتج ف ـل للعلـجم أتعلـ الريااـجماد " ،
ياافة يىل "عدم م ـاعد يدار ا درةـة ا علـ ل ال ـاع علـى مشـملة تـرخر
ال ب ل ف ماد الريااجماد أاةلجمعاب ا) ، ".أيلـشني مـن اجلـدأإ ()11
بر ا عوقاد ا شرافجمة أا دارية أالشجمئة أانجلحاعجمة الـر تواجـ ال ـ ب ل
وراع تعلجم أتعل الريااجماد ل ا رولة الثااوية من أج ة اظر ال الشاد تلحثل
ل ا عوقـــاد  ، )19 ، 21 ، 18 ، 5 ، 17( :أهـــي مرتشـــة ترا لجمـــا أف ـــا
للحلوةا ا ابي با  ،على الر و اللالي:
 - 1جــاع ا عـــوت ( " )17قلــة تـــوافر معحـــل خــاص علــ الريااــجماد
ي لوعب مججم ،ال ـ ب جم ـي بالوةـاسل اللعلجمحجمـة أالل رجمـة أانارتاـع الـر
ت اعد ل ل اواتج اللعل ا لوبة" با رتشة ايأىل مبلوةـا و ـابي ()3 49
أااراف معجماري (.)1 55
 - 2جــاع ا عــوت ( " )5اــعف الع قــاد لشرــاع بجمئــة فاعلــة ت ــاعد علــى
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تعل ـجم أتعل ـ الرياا ـجماد" با رتشــة الثااجمــة مبلوةــا و ــابي ( )3 28أااــراف
معجماري (.)1 48
 - 3جاع ا عـوت ( " )18تـرخر و ـ الريااـجماد ل اجلـدأإ ا درةـي
ي ــعف انة ـلجمعاب أالف ـ لــد ال ـ ب" با رتشــة الثالثــة مبلوةــا و ــابي
( )3 28أااراف معجماري (.)1 63
 - 4جاع ا عوت ( )21أالر تر ل على " عدم م سحة ا شـااي ا ـلرجر
للرفجمــة مــر ج الرياا ـجماد" با رتشــة الرابعــة مبلوةــا و ــابي ( )3 27أااــراف
معجماري (.)1 69
 - 5جاع ا عـوت ( " )19كثـر عـداد ال ـ ب ل الف ـل الواوـد (كثافـة
ايعـــداد )" با رتشـــة اقام ـــة مبلوةـــا و ـــابي ( )3 26أااـــراف معجمـــاري
(.)1 70
 يجابة ال ؤاإ اقام  :هـل توجـد فـرأت هاد دنلـة يو ـاسجمة بـنياةــلضاباد ا خل ــني أاةــلضاباد ال ـ ب (ط ـ ب أطالشــاد) ل ااــاأر
ايربعة ؟
لإلجابـة عـن هـةا ال ـؤاإ أمعرفـة يها مـا كااـع هرـاو فـرأت هاد دنلــة
يو ـاسجمة بــني ملوةـ اد اةــلضاباد فــراد عجمرــة الدراةــة اــو ا عوقــاد الــر
تواجــ طــ ب أطالشــاد ا رولــة الثااويــة ل ا حلمــة ل ورــاع تعلــجم أتعلــ
الريااـجماد بــاخل ف مــلة ا رــة  ،اةــلخدام اخلشــار مــا أيــل (Mann-
 )Whitneyبدي عن اخلشار (د) لعجمرـلني م ـل للني ( Independent Sample
 ،)T-Testأهلك لعدم أجود تمافؤ بني عداد العجمراد لة ا رة (ا خل ني
( ،ط ب (طالشاد))  ،أهلك كحا يل ح من اجلدأإ (: )12
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جدأإ ( ) 12الـاسج اخلشـار مـا أيـل ( )Mann-Whitneyللفـرأت بـني
ملوة اد اةلضاباد فراد عجمرة الدراةـة اـو ا عوقـاد الـر تواجـ طـ ب
أطالشاد ا رولة الثااوية ل ا حلمة ل وراع تعلجم أتعل الريااجماد باخل ف
ملة الوظجمفة
ملوةا

جمحو

قجمحة

م لو

الرتب

الرتب

()Z

الدنلة

35449 00

0384-

0 701

2601-

0 009

0270-

0 787

1505-

0 132

2157-

0 031

4334-

0 000

6087-

0 000

0926-

0 354

1220-

0 223

1940-

0 052

1877-

0 061

اااأر أاجلوااب

الوظجمفة

العدد

ا عوقاد اقاصة برواتج اللعلجم

ط ب

245

144 69

ا لوقعة

فل ني

45

149 91

6746 00

ط ب

245

150 99

36991 50

فل ني

45

115 63

5203 50

ا عوقاد اقاصة بالوةاسل

ط ب

245

144 93

35508 00

أالل رجماد اللعلجمحجمة

فل ني

45

148 60

6687 00

ا عوقاد اقاصة بايمثلة

ط ب

245

142 33

34870 00

أاللحارين أاياش ة اللعلجمحجمة

فل ني

45

162 78

7325 00

ا عوقاد اقاصة برةالجمب أطرت

ط ب

245

140 95

34533 00

فل ني

45

170 27

7662 00

ط ب

245

136 36

33407 50

فل ني

45

195 28

8787 50

الدرجة الملجمة للحعوقاد اقاصة

ط ب

245

132 66

32501 00

با ر ج

فل ني

45

215 42

9694 00

ط ب

245

143 54

35168 50

فل ني

45

156 14

7026 50

ط ب

245

142 93

35017 50

فل ني

45

159 50

7177 50

ا عوقاد ا شرافجمة أا دارية

ط ب

245

141 41

34645 00

أالشجمئجمة أانجلحاعجمة

فل ني

45

167 78

7550 00

الدرجة الملجمة للحعوقاد الر

ط ب

245

141 54

34677 00

فل ني

45

167 07

7518 00

ا عوقاد اقاصة باالو

أيةرتاتجمضجماد اللدري
ا عوقاد اقاصة بالل وي

ا عوقاد اقاصة با عل
ا عوقاد اقاصة بال الب

تواج ال

ب
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يل ح من اجلدأإ ( )12ا ن توجد هراو فرأت هاد دنلة يو ـاسجمة بـني
ملوة اد اةـلضاباد فـراد عجمرـاد الدراةـة اـو كـل مـن (ا عوقـاد اقاصـة
برــواتج اللعل ـجم ا لوقعــة  ،ا عوقــاد اقاصــة بالوةــاسل أالل رجمــاد اللعلجمحجمــة،
ا عوقاد اقاصة بايمثلـة أاللحـارين أاياشـ ة اللعلجمحجمـة  ،ا عوقـاد اقاصـة
با عل  ،ا عوقاد اقاصـة بال الـب  ،ا عوقـاد ا شـرافجمة أا داريـة أالشجمئجمـة
أانجلحاعجمة  ،الدرجة الملجمة للحعوقاد الر تواج ال الب ) باخل ف ملة
الوظجمفة ،وجمـا بلةـع قجمحـة م ـلو الدنلـة (، 0 132 ، 0 787 ، 0 701
 ،)0 061 ، 0 052 ، 0 223 ، 0 354أمججمع ا قجم كـم مـن ( )0 05ي
ي دالة يو اسجما.
ل وـــني أاـ ـ ع الرلـــاسج هرـــاو فرأقـــا هاد دنلـــة يو ـــاسجمة بـــني
ملوة ـ اد اةــلضاباد فــراد فئــاد عجمرــاد الدراةــة وــوإ ا عوقــاد اقاصــة
باالو أالر تواج ط ب ا رولـة الثااويـة ل ا حلمـة ل ورـاع تعلـجم أتعلـ
الرياا ـجماد بــاخل ف مــلة ا رــة  ،أهلــك ل ــاحل ال ـ ب مبلوةــا رتــب
( )150 99م ابل ( )115 63ل احل ا خل ـني  ،أتشـ الرلجمضـة ال ـاب ة يىل
ال ب يواف و بدرجة كم على ا عوقاد اقاصة باالو أالر تواج
ط ب ا رولة ال ثااوية ل ا حلمة ل وراع تعلجم أتعل الريااجماد.
كحــا بجمرــع الرلــاسج هرــاو فرأقــا هاد دنلــة يو ــاسجمة بــني ملوة ـ اد
اةلضاباد فـراد عجمرـاد الدراةـة وـوإ كـل مـن (ا عوقـاد اقاصـة برةـالجمب
أطرت أاةرتاتجمضجماد اللدري  ،ا عوقاد اقاصة بـالل وي  ،الدرجـة الملجمـة
للحعوقاد اقاصة با ر ج) باخل ف مـلة ا رـة  ،أهلـك ل ـاحل فـراد عجمرـة
الدراةة من ا خل ني مبلوةا رتـب ( )170 27للحعوقـاد اقاصـة برةـالجمب
أطـــرت أيةـــرتاتجمضجماد اللـــدري  ،أمبلوةـــا رتـــب ( )195 28للحعوقـــاد
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اقاصــة بــالل وي  ،أمبلوةــا رتــب ( )215 42للدرجــة الملجمــة للحعوقــاد
اقاصــة بــا ر ج  ،أتش ـ الرلجمضــة ال ــاب ة يىل فــراد عجمرــة الدراةــة مــن
ا خل ـني يواف ــو بدرجـة كــم علــى كـل مــن (ا عوقـاد اقاصــة برةــالجمب
أطرت أاةرتاتجمضجماد اللدري  ،ا عوقاد اقاصة بالل وي  ،الدرجة الملجمة
للحعوقــاد اقاصــة بــا ر ج  ،كحــا الشاوــا ن و ـ بــالرظر للحعوقــاد
اللف ــجمل جمة (الرظــر لوةــا انةــلضابة لمــل معــوت) ارتفاعــا ل اةــلضاباد
ا خل ني على أجود ا عوقاد أترو ها بشمل كم مـن ال ـ ب أال الشـاد
أالراظر ل اجلداأإ ي و هلك بشمل ملفع أهةا مواـ ،اظـر أحيلـاج يىل
مييد من العراية أاللعرف على ايةشاب .
 يجابة ال ؤاإ ال ادس :هل توجـد فـرأت هاد دنلـة يو ـاسجمة بـنياةلضاباد ال ب أاةلضاباد ال الشاد ل اااأر ايربعة ؟
لإلجابة عن هـةا ال ـؤاإ أمعرفـة يها مـا كااـع هرـاو فـرأت هاد دنلـة
يو ـــاسجمة بـــني ملوةـ ـ اد اةـــلضاباد فـــراد عجمـــرر الدراةـــة مـــن ال ـ ـ ب
أال الشاد اـو ا عوقـاد الـر تـواج ل ورـاع تعلـجم أتعلـ الريااـجماد ل
ا رولــة الثااويــة نخــل ف مــلة اجلــر (طالــب  ،طالشــة )  ،اةــلخدام
اخلشــار(د) لعجمرــلني م ــل للني ( ، )Independent Sample T-Testأيل ــح
هلك ل اجلدأإ (:)13
جـــدأإ ( ) 13الـــاسج اخلشـــار (د) لعجمرـــلني م ـــل للني ( Independent
 )Sample T-Testللفرأت بني ملو ة اد اةلضاباد فراد عجمرة الدراةـة فئـة
ال ــــ ب أال الشـــــاد اـــــو ا عوقـــــاد الـــــر تواجــــ طـــ ـ ب ا رولـــــة
الثااوية ل ا حلمة ل وراع تعلجم أتعل الريااجماد باخل ف ملة الوظجمفة
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اااأر أاجلوااب

الرو

العدد

ا لوةا

اناراف

قجمحة

م لو

ابي

ا عجماري

(د)

الدنلة

0 489

0 625

1 741

0 083

0 467

0 641

ا

ا عوقاد اقاصة برواتج

طالب

118

2 99

0 87

اللعلجم ا لوقعة

طالشة

127

2 94

0 92

ا عوقاد اقاصة باالو

طالب
طالشة

118
127

3 22
3 02

0 93
0 92

ا عوقاد اقاصة بالوةاسل

طالب

118

3 45

1 15

أالل رجماد اللعلجمحجمة

طالشة

127

3 39

1 02

ا عوقاد اقاصة بايمثلة

طالب

118

3 31

1 03

طالشة

127

3 16

0 95

طالب

118

3 26

1 04

طالشة

127

3 11

1 14

طالب

118

3 37

1 10

طالشة

127

3 17

1 05

الدرجة الملجمة للحعوقاد

طالب

118

3 27

0 86

اقاصة با ر ج

طالشة

127

3 13

0 80

طالب

118

3 22

1 02

طالشة

127

2 94

1 12

طالب

118

3 42

1 06

طالشة

127

3 27

1 02

ا عوقاد ا شرافجمة أا دارية

طالب

118

3 27

1 02

أالشجمئجمة أانجلحاعجمة

طالشة

127

3 08

1 09

الدرجة الملجمة للحعوقاد

طالب

118

3 29

0 89

طالشة

127

3 11

0 85

أاللحارين أاياش ة
اللعلجمحجمة
ا عوقاد اقاصة برةالجمب
أطرت أيةرتاتجمضجماد
اللدري
ا عوقاد اقاصة بالل وي

ا عوقاد اقاصة با عل
ا عوقاد اقاصة بال الب

الر تواج ال

ب

1 193

1 071

0 234

0 285

1 448

0 149

1 293

0 197

2 031

0 043

1 103

0 271

1 404

0 162

1 691

0 092

يل ح من اجلدأإ ( )13ا ن توجد هراو فرأت هاد دنلة يو اسجمة بني
ملوةـ اد اةــلضاباد فــراد عجمــرر الدراةــة اــو كــل مــن (ا عوقــاد اقاصــة
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بــا ر ج أ بعــاد الفرعجمــة ،ا عوقــاد اقاصــة بال الــب ،ا عوقــاد ا شــرافجمة
أا داريـــة أالشجمئجمـــة أانجلحاعجمـــة ،الدرجـــة الملجمـــة للحعوقــاد الـــر تواجــ
ال ب) باخل ف مـلة اجلـر  ،وجمـا بلةـع قجمحـة م ـلو الدنلـة لللـك
ااــــاأر علــــى اللــــوالي (، 0 285 ، 0 234 ، 0 641 ، 0 083 ، 0 625
 ،)0 092 ، 0 162 ، 0 271 ، 0 197 ، 0 149أمججمع ــا ق ـجم كــم مــن
( )0 05ي ي دالة يو اسجما.
ل وني بجمرع الرلـاسج هرـاو فرأقـا هاد دنلـة يو ـاسجمة بـني ملوةـ اد
اةلضاباد فراد العجمرلني وـوإ ا عوقـاد اقاصـة بـا عل أالـر تواجـ طـ ب
أطالشاد ا رولة الثااوية ل ا حلمة ل وراع تعلجم أتعل الريااـجماد بـاخل ف
مــلة اجلــر  ،أهلــك ل ــاحل فــراد عجمرــة الدراةــة مــن ال ــ ب مبلوةــا
( ،)3 22م ابــل ( )2 94لل الشــاد ،أتش ـ الرلجمضــة ال ــاب ة يىل ال ـ ب
يواف و بدرجة كم على ا عوقاد اقاصة با عل أالر تواج ط ب ا رولة
الثااوية ل ا حلمة ل وراع تعلـجم أتعلـ الريااـجماد  ،أهـة الرلجمضـة تشـ يىل
داع ا علحاد يفوت داع ا علحني ل تعلجم أتعل الريااـجماد أمـن هرـا فـ
العراية اقاصة مبعلحي الريااجماد الةين يدرةو ال ب أوـث علـى ا ييـد
من انهلحـام أا ـرص علـى يعـداده قشـل اقدمـة أتـدريش وراعهـا بشـمل
ف ــل مــن الواقــ ،ا ــالي أا ــرص علــى جعــل هلــك ألويــة أاللعــرف علــى
ةــشاب تفــوت ا علحــاد عل ـجم  ،أيجــراع دراةــاد م ارا ـة بــني داع معلحــي
الريااـجماد أمعلحات ــا لللركــد بشــمل تف ـجملي مــن ارتفــا ا عوقــاد اقاصــة
با عل لد ا علحني الةكور أكوا كم مرـ لـد ا علحـاد  ،أاللعـرف علـى
ايةشاب أت دي ت ور م رتل عاجلل أ ياد م لو ايداع لد اجلااشني مـر
ل ياية ايهحجمة من أج ة اظر الشاوا أهلك اظرا بـة الرلجمضـة الـر ظ ـرد
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تـرو ا عوقـاد اقاصـة بـا عل عرـد ال ـ ب كـم

ل هة الدراةة أ كدد
مر ا عرد ال الشاد
 ال ؤاإ ال اب :،هل توجد فرأت هاد دنلة يو اسجمة بني اةلضابادال ب (ط ب أطالشاد) ل ا ـلو ايأإ أاةـلضاباد ال ـ ب (طـ ب
أطالشاد ) ل ا لو الثامن ل اااأر ايربعة؟
لإلجابــة عــن هــةا ال ــؤاإ أمعرفــة يها مــا كــا هرــاو فــرأت هاد دنلــة
يو اسجمة بـني ملوةـ اد اةـلضاباد فـراد العجمرـاد اـو ا عوقـاد الـر تواجـ
ال ــ ب أال الشـــاد ل ا رولـــة الثااويـــة ل ورـــاع تعلــجم أتعلــ الريااــجماد
نخل ف ملة ا لو الدراةـي  ،اةـلخدام اخلشـار مـا أيـل (Mann-
 )Whitneyبــــدي عــــن اخلشــــار (د) لعجمرــــلني م ــــل للني ( Independent
 ،)SampleT-Testأهلـــك لعـــدم أجـــود تمـــافؤ بـــني عـــداد العجمرـــلني ـــلة
ا لو  ،أيواح هلك اجلدأإ (:)14
جدأإ ( ) 14الـاسج اخلشـار مـا أيـل ( )Mann-Whitneyللفـرأت بـني
ملوة اد اةلضاباد فراد عجمرة الدراةـة اـو ا عوقـاد الـر تواجـ طـ ب
ا رولة الثااويـة ل ورـاع تعلـجم أتعلـ الريااـجماد نخـل ف مـلة ا ـلو
الدراةي .
الرتب

الرتب

()Z

الدنلة

21411 50

2 012

اااأر أاجلوااب

ا لو

العدد

ا عوقاد اقاصة برواتج

ايأإ

182

117 65

اللعلجم ا لوقعة

الثامن

63

138 47

8723 50

ايأإ

182

120 59

21947 50

-

الثامن

63

129 96

8187 50

0 905

ا عوقاد اقاصة بالوةاسل

ايأإ

182

124 91

22733 00

-

أالل رجماد اللعلجمحجمة

الثامن

63

117 49

7402 00

0 717

ا عوقاد اقاصة باالو
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ملوةا

جمحو

قجمحة

م لو

معوقاد تعلجم أتعل الريااجماد ل ا رولة الثااوية من أج ة اظر ا خل ني
أط ب كلجمة العلوم امعة ا مام كحد بن ةعود ا ة مجمة
د .ةلجمحا بن عشداهلل الدأيش

0 044
0 365
0 474

ملوةا

جمحو

قجمحة

م لو

الرتب

الرتب

()Z

الدنلة

21596 00

اااأر أاجلوااب

ا لو

العدد

ا عوقاد اقاصة بايمثلة

ايأإ

182

118 66

الثامن

63

135 54

8539 00

ايأإ

182

117 24

21337 00

الثامن

63

139 65

8798 00

ايأإ

182

116 66

21232 50

الثامن

63

141 31

8902 50

الدرجة الملجمة للحعوقاد

ايأإ

182

118 23

21517 50

اقاصة با ر ج

الثامن

63

136 79

8617 50

ايأإ

182

120 84

21993 50

الثامن

63

129 23

8141 50

ايأإ

182

124 55

22669 00

الثامن

63

118 51

7466 00

ايأإ

182

120 25

21885 00

الثامن

63

130 95

8250 00

ايأإ

182

120 52

21935 50

الثامن

63

130 15

8199 50

أاللحارين أاياش ة
اللعلجمحجمة
ا عوقاد اقاصة برةالجمب
أطرت أيةرتاتجمضجماد
اللدري
ا عوقاد اقاصة بالل وي

ا عوقاد اقاصة با عل
ا عوقاد اقاصة بال الب
ا عوقاد ا شرافجمة
أا دارية أالشجمئجمة
أانجلحاعجمة
الدرجة الملجمة للحعوقاد
الر تواج ال

ب

1631-

2165-

0 103

0 030

2380-

0 017

1791-

0 073

0810-

0 418

0584-

0 559

1034-

0929-

0 301

0 353

يل ــح مــن اجلــدأإ ( )14ا ـ ن توجــد فــرأت هاد دنلــة يو ــاسجمة بــني
ملوة ـ اد اةــلضاباد فــراد عجمرــة الدراةــة اــو كــل مــن (ا عوقــاد اقاصــة
باالو  ،ا عوقاد اقاصة بالوةـاسل أالل رجمـاد اللعلجمحجمـة ،ا عوقـاد اقاصـة
بايمثلــة أاللحــارين أاياش ـ ة اللعلجمحجمــة ،الدرجــة الملجمــة للحعوقــاد اقاصــة
بــا ر ج  ،ا عوقــاد اقاصــة بــا عل  ،ا عوقــاد اقاصــة بال الــب ،ا عوقــاد
ا شـرافجمة أا داريـة أالشجمئجمــة أانجلحاعجمـة ،أالدرجـة الملجمــة للحعوقـاد الــر
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تواج ال ب) باخل ف ملة ا لو  ،وجما بلةـع قجمحـة م ـلو الدنلـة
لللك ااـاأر علـى اللـوالي (0 418 ، 0 073 ، 0 103 ، 0 474 ، 0 365
 ،)0 353 ، 0 301 ، 0 559 ،أمججمع ا قجم كم من ( )0 05ي ي دالـة
يو اسجما  ،ل وني أا ع الرلاسج هرـاو فرأقـا هاد دنلـة يو ـاسجمة بـني
ملوةـ اد اةــلضاباد فــراد عجمرــة الدراةــة وــوإ كــل مــن (ا عوقــاد اقاصــة
برــواتج الــلعل ا لوقعــة  ،ا عوقــاد اقاصــة برةــالجمب أطــرت أاةــرتاتجمضجماد
اللــدري  ،ا عوقــاد اقاصــة بــالل وي ) بــاخل ف مــلة ا ــلو  ،أهلــك
ل احل ال ب با لو الثامن مبلوةـا رتـب ( )138 47للحعوقـاد اقاصـة
برــواتج الــلعل ا لوقعــة  ،أمبلوةــا ( )139 65للحعوقــاد اقاصــة برةــالجمب
أطــرت أيةــرتاتجمضجماد اللــدري  ،أمبلوةــا ( )141 31للحعوقــاد اقاصــة
بــالل وي  ،أتشـ هــة الرلجمضــة يىل ال ـ ب (طـ ب /طالشــاد) با ــلو
الثامن يواف و بدرجة كم من ط ب (ط ب /طالشاد) ا لو ايأإ علـى
ا عوقاد اقاصة بمل من (ا عوقاد اقاصة برواتج اللعل ا لوقعـة ،ا عوقـاد
اقاصة برةالجمب أطرت أاةرتاتجمضجماد اللدري  ،ا عوقاد اقاصـة بـالل وي )
 ،أوجما ي الفرت بني ا لويني ن ي ل عـن وـ ا ةـرواد  ،أقـد خ بـا
ت شجمل ا راهج اجلديد ل الريااـجماد أالـةي كـا باللـدرج  ،فلعـل ال ـشب ل
أج ة اظر ط ب أطالشاد م ـلو وـامن ل أجـود ا عوقـاد بدرجـة كـم
من أج ة اظر طـ ب أطالشـاد م ـلو أإ يرجـ ،يىل اجل ـود الـر تشـةإ ل
هة ال رواد لل وير تعلجم أتعل الريااجماد أبةإ اجل ود المش ل مشـرأ
ا لــك عشــد اهلل لل ــوير اللعل ـجم  -أبالــةاد ل تةــجم ا رــاهج أالل ــوإ يىل
ال ةل اللعلجمحجمة العا جمة  ،أمن تش الرظرية ال لوكجمة ل اللعلجم يىل الرظريـة
الشراسجمـة فجم ــا قــد خفـف مــن تلــك ا عوقـاد  ،لــةا ظ ــر الفـرت ل الرلجمضــة بــني
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معوقاد تعلجم أتعل الريااجماد ل ا رولة الثااوية من أج ة اظر ا خل ني
أط ب كلجمة العلوم امعة ا مام كحد بن ةعود ا ة مجمة
د .ةلجمحا بن عشداهلل الدأيش

ا لويني الثامن أايأإ ل هـة اجلوااـب الـث ا مـن كـور ا عوقـاد اقاصـة
با ر ج .
 يجابة ال ـؤاإ الثـامن  :هـل توجـد فـرأت هاد دنلـة يو ـاسجمة بـنياةلضاباد ال ب (ط ب  ،طالشاد) ل اااأر ايربعة نخل ف ملة اظام
الدراةة ل ا روة الثااوية (اظام ا رراد  ،الرظام العام )؟
لإلجابة عن هةا ال ـؤاإ أمعرفـة يها مـا كااـع هرـاو فـرأت هاد دنلـة
يو ــاسجمة بــني ملوة ـ اد اةــلضاباد فــراد عجمرــة اــو ا عوقــاد الــر تواج ـ
ال ــ ب أال الشــاد ل ا رولــة الثااويــة ل ورــاع تعلــجم أتعلــ الريااــجماد
نخل ف ملة اظام الدراةة ل ا رولة الثااوية (اظام ا رراد  ،الرظام العام
)  ،اةلخدام اخلشار ما أيل ( )Mann-Whitneyبـدي عـن اخلشـار (د)
لعجمرــلني م ــل للني ( ،)Independent Sample T-Testأهلــك لعــدم أجــود
تمافؤ بني فئاد ملة اظام الدراةة  ،أهلك كحا يل ح من اجلدأإ (: )15
جدأإ ( ) 15الـاسج اخلشـار مـا أيـل ( )Mann-Whitneyللفـرأت بـني
ملوة اد اة لضاباد فراد عجمرة الدراةة او ا عوقاد الر تواجـ ال ـ ب
أال الشاد ل ا رولة الثااوية ل وراع تعلجم أتعل الريااجماد باخل ف ملة
اظام الدراةة
اااأر أاجلوااب

اظام
الدراةة
اظام

ا عوقاد اقاصة برواتج

ا رراد

اللعلجم ا لوقعة

الرظام
العام

ا عوقاد اقاصة باالو

اظام
ا رراد

ملوةا

جمحو

الرتب

الرتب

43

104 01

4472 50

202

127 04

25662 50

43

115 12

4950 00

العدد

قجمحة ()Z

1937-

0804-

م لو
الدنلة

0 053

0 421
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الرظام
العام
اظام
ا عوقاد اقاصة بالوةاسل

ا رراد

أالل رجماد اللعلجمحجمة

الرظام
العام
اظام

ا عوقاد اقاصة بايمثلة

ا رراد

أاللحارين أاياش ة اللعلجمحجمة

الرظام
العام

ا عوقاد اقاصة برةالجمب
أطرت أيةرتاتجمضجماد
اللدري

اظام
ا رراد
الرظام
العام
اظام

ا عوقاد اقاصة بالل وي

ا رراد
الرظام
العام
اظام

الدرجة الملجمة للحعوقاد

ا رراد

اقاصة با ر ج

الرظام
العام
اظام

ا عوقاد اقاصة با عل

ا رراد
الرظام
العام
اظام

ا عوقاد اقاصة بال الب

ا رراد
الرظام
العام

194

202

124 68

25185 00

43

108 72

4675 00

202

126 04

25460 00

43

105 43

4533 50

202

126 74

25601 50

43

107 41

4618 50

1457-

1792-

1590202

126 32

25516 50

43

108 03

4645 50
1526-

202

126 19

25489 50

43

104 71

4502 50

202

126 89

25632 50

43

109 10

4691 50

1864-

1417202

125 96

25443 50

43

122 40

5263 00
0062-

202

123 13

24872 00

معوقاد تعلجم أتعل الريااجماد ل ا رولة الثااوية من أج ة اظر ا خل ني
أط ب كلجمة العلوم امعة ا مام كحد بن ةعود ا ة مجمة
د .ةلجمحا بن عشداهلل الدأيش

0 145

0 073

0 112

0 127

0 062

0 157

0 951

اظام
ا عوقاد ا شرافجمة أا دارية

ا رراد

أالشجمئجمة أانجلحاعجمة

الرظام
العام
اظام

الدرجة الملجمة للحعوقاد الر
تواج ال

ب

ا رراد
الرظام
العام

43

102 64

4413 50

202

127 33

25721 50

43

106 67

4587 00

202

126 48

25548 00

2076-

1664-

0 038

0 096

يل ــح مــن اجلــدأإ ( )15ا ـ ن توجــد فــرأت هاد دنلــة يو ــاسجمة بــني
ملوةــ اد اةــلضاباد فــراد العجمرــة مــن ال ــ ب أال الشــاد اــو كــل مــن
(ا عوقــاد اقاصـــة برـــواتج اللعلــجم ا لوقعــة ،ا عوقـــاد اقاصـــة بـــاالو ،
ا عوقــاد اقاصــة بالوةــاسل أالل رجمــاد اللعلجمحجمــة ،ا عوقــاد اقاصــة بايمثلــة
أاللحــــارين أاياشــ ـ ة اللعلجمحجمــــة ،ا عوقــــاد اقاصــــة برةــــالجمب أطــــرت
أاةـــرتاتجمضجماد اللـــدري  ،أا عوقـــاد اقاصـــة بـــالل وي  ،الدرجـــة الملجمـــة
للحعوقــاد اقاصــة بــا ر ج ،ا عوقــاد اقاصــة بــا عل  ،ا عوقــاد اقاصــة
بال الب ،أالدرجة الملجمـة للحعوقـاد الـر تواجـ ال ـ ب) نخـل ف مـلة
اظام الدراةة  ،وجما بلةع قجمحة م ـلو الدنلـة لللـك ااـاأر علـى اللـوالي
(، 0 062 ، 0 127 ، 0 112 ، 0 073 ، 0 145 ، 0 421 ، 0 053
 ،)0 096 ، 0 951 ، 0 157أمججمع ـا قـجم كــم مـن ( )0 05ي يـ دالــة
يو اسجما  ،ل وني أا ع الرلاسج هرـاو فرأقـا هاد دنلـة يو ـاسجمة بـني
ملوة ـ اد اةــلضاباد فــراد هــة العجمرــة وــوإ ا عوقــاد ا شــرافجمة أا دار
أالشجمئجمة أانجلحاعجمة الر تواج ط ب ا رولـة الثااويـة ل ورـاع تعلـجم أتعلـ
الريااـجماد بــاخل ف مــلة اــو الدراةــة ل ا رولــة الثااويــة ،أهلــك ل ــاحل
ال ــ ب ممــن يدرةــو بالرظــام العــام ،مبلوةــا رتــب ( ،)127 33م ابــل
جملة العلوم الرتبوية
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( )102 64ل احل ال ب ممن يدرةو برظام ا رراد ،أتشـ هـة الرلجمضـة
يىل ال ب أال الشاد ممن يدرةو بالرظام العام يواف و بدرجة كـم مـن
يدرةــــو برظــــام ا ــــرراد علــــى ا عوقــــاد ا شــــرافجمة أا دار أالشجمئجمــــة
أانجلحاعجمـــة الـــر تواجـ ـ طـ ـ ب ا رولـــة الثااويـــة ل ورـــاع تعلـ ـ أتعلـ ـجم
الريااـجماد  ،أهــةا مؤشــر علــى ا عوقــاد كااــع قــل فجمحــا يلعلــل مب ــور
(ا عوقاد ا شرافجمة أا دار أالشجمئجمة أانجلحاعجمـة) لـد ال ـ ب أال الشـاد
الةين درةوا أف ا لرظام ا رراد .
 يجابة ال ؤاإ اللاةـ : ،هـل توجـد فـرأت هاد دنلـة يو ـاسجمة بـنياةــلضاباد ال ـ ب (طـ ب ،طالشــاد) ل ااــاأر ايربعــة نخــل ف مــلة
م رراد الريااجماد (ال دمية  ،اجلديد )؟.
أ عرفــة يها مــا كااــع هرــاو فــرأت هاد دنلــة يو ــاسجمة بــني ملوة ـ اد
اةلضاباد فراد عجمرة الدراةة او ا عوقاد الر تواج ال ـ ب أال الشـاد ل
ا رولــة الثااويــة ل ورــاع تعل ـجم أتعل ـ الرياا ـجماد نخــل ف مــلة م ــرراد
الريااجماد (ال دمية  ،اجلديـد )  ،اةـلخدام اخلشـار(د) لعجمرـلني م ـل للني
( ،)Independent Sample T-Testأهلك كحا يل ح من اجلدأإ (: )16
جدأإ ( ) 16الـاسج اخلشـار مـا أيـل ( )Mann-Whitneyللفـرأت بـني
ملوة اد اةلضاباد فئة ال ب أال الشاد او ا عوقـاد الـر تـواج ل
ا رولة الثااويـة ل ورـاع تعلـجم أتعلـ الريااـجماد بـاخل ف مـلة م ـرراد
الريااجماد
ملوةا

جمحو

قجمحة

م لو

الرتب

الرتب

()Z

الدنلة

ا عوقاد اقاصة برواتج

ا رراد ال دمية

137

3 11

0 85

اللعلجم ا لوقعة

ا رراد اجلديد

108

2 78

0 92

2 920

0 004

اااأر أاجلوااب
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م رراد
الريااجماد

العدد

معوقاد تعلجم أتعل الريااجماد ل ا رولة الثااوية من أج ة اظر ا خل ني
أط ب كلجمة العلوم امعة ا مام كحد بن ةعود ا ة مجمة
د .ةلجمحا بن عشداهلل الدأيش

ملوةا

جمحو

قجمحة

م لو

الرتب

الرتب

()Z

الدنلة

ا رراد ال دمية

137

3 28

0 82

ا رراد اجلديد

108

2 91

1 02

3 133

0 002

ا عوقاد اقاصة بالوةاسل

ا رراد ال دمية

137

3 52

1 02

أالل رجماد اللعلجمحجمة

ا رراد اجلديد

108

3 29

1 15

1 690

0 092

ا عوقاد اقاصة بايمثلة

ا رراد ال دمية

137

3 41

0 92

ا رراد اجلديد

108

3 01

1 03

ا رراد ال دمية

137

3 38

0 93

ا رراد اجلديد

108

2 93

1 23

ا رراد ال دمية

137

3 48

0 92

ا رراد اجلديد

108

2 98

1 19

الدرجة الملجمة للحعوقاد

ا رراد ال دمية

137

3 36

0 72

اقاصة با ر ج

ا رراد اجلديد

108

2 98

0 92

ا رراد ال دمية

137

3 35

0 85

ا رراد اجلديد
ا رراد ال دمية

108
137

2 73
3 50

1 23
0 90

ا رراد اجلديد

108

3 14

1 17

ا عوقاد ا شرافجمة أا دارية

ا رراد ال دمية

137

3 39

0 87

أالشجمئجمة أانجلحاعجمة

ا رراد اجلديد

108

2 89

1 20

الدرجة الملجمة للحعوقاد

ا رراد ال دمية

137

3 40

0 71

ا رراد اجلديد

108

2 94

0 99

اااأر أاجلوااب
ا عوقاد اقاصة باالو

أاللحارين أاياش ة
اللعلجمحجمة
ا عوقاد اقاصة برةالجمب
أطرت أيةرتاتجمضجماد
اللدري
ا عوقاد اقاصة بالل وي

ا عوقاد اقاصة با عل
ا عوقاد اقاصة بال الب

الر تواج ال

ب

م رراد
الريااجماد

العدد

3 230

3 103

0 001

0 002

3 594

0 001

3 539

0 001

4 443

0 001

2 624

0 009

3 659

0 001

4 124

0 000

يل ــح مــن اجلــدأإ ( )16ا ـ ن توجــد فــرأت هاد دنلــة يو ــاسجمة بــني
ملوة اد اةلضاباد فراد العجمرة من ال ب أال الشاد او كل من ا عوقاد
اقاصة بالوةاسل أالل رجماد اللعلجمحجمة باخل ف ملة م رراد الريااجماد الـر
دراةل ا ،وجما بلةع قجمحة م لو الدنلة ( ،)0 092أهي قجمحة كـم مـن
جملة العلوم الرتبوية
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( )0 05ي ي دالة يو اسجما  ،ل وني أا ع الرلاسج هراو فرأقـا هاد
دنلة يو ـاسجمة بـني ملوةـ اد اةـلضاباد فـراد هـة العجمرـة وـوإ (ا عوقـاد
اقاصة برواتج اللعلجم ا لوقعة ،ا عوقاد اقاصة بـاالو  ،ا عوقـاد اقاصـة
بايمثلــة أاللحــارين أاياشـ ة اللعلجمحجمــة ،ا عوقــاد اقاصــة برةــالجمب أطــرت
أيةـــرتاتجمضجماد اللـــدري  ،ا عوقـــاد اقاصـــة بـــالل وي  ،الدرجـــة الملجمـــة
للحعوقــاد اقاصــة بــا ر ج ،ا عوقــاد اقاصــة بــا عل  ،ا عوقــاد اقاصــة
بال الب ،ا عوقاد ا شرافجمة أا دارية أالشجمئجمة أانجلحاعجمة  ،الدرجة الملجمـة
للحعوقاد الر تواجـ ال ـ ب) أالـر تواجـ ال ـ ب ل ا رولـة الثااويـة ل
وراع تعلجم أتعل الريااجماد  ،نخل ف ملة م رراد الريااجماد (ال دمية،
اجلديد ) الر اع دراةل ا  ،أهلك ل احل ال ـ ب ممـن يدرةـو بـا رراد
ال دميـة ،مبلوةـا رتـب ( )3 11للحعوقــاد اقاصـة برـواتج اللعلـجم ا لوقعــة،
أمبلوةا رتب ( )3 28للحعوقاد اقاصة بـاالو  ،أمبلوةـا رتـب ()3 41
للحعوقــاد اقاصــة بايمثلــة أاللحــارين أاياشـ ة اللعلجمحجمــة ،أمبلوةــا رتــب
( )3 38للحعوقـــاد اقاصـــة برةـــالجمب أطـــرت أاةـــرتاتجمضجماد اللـــدري ،
أمبلوةا رتب ( )3 48للحعوقاد اقاصة بالل وي  ،أمبلوةـا رتـب ()3 36
للدرجة الملجمة للحعوقاد اقاصة با ر ج ،أمبلوةا رتب ( )3 35للحعوقـاد
اقاصـــة بـــا عل  ،أمبلوةـــا عـــام ( )3 50للحعوقـــاد اقاصـــة بال الـــب،
أمبلوةا رتب ( )3 39للحعوقاد ا شرافجمة أا دارية أالشجمئجمـة أانجلحاعجمـة،
أمبلوةا رتب ( )3 40للدرجة الملجمة للحعوقاد الر تواج ال ب ،أتش
هة الرلجمضة يىل ال ب أال الشـاد الـةين درةـوا برظـام ا ـرراد ال دميـة
يواف ــو بدرجــة كــم علــى ا عوقــاد الــر تواج ـ ط ـ ب أطالشــاد ا رولــة
الثااويــة ل ا حلمــة ل ورــاع تعلـجم أتعلـ الريااـجماد مــن ال ـ ب أال الشــاد
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الةين درةوا أف ا للح رراد اجلديد (ةل لة ماجرأهل)  ،أهة الجمضة تع
ت شجمل هة ا رراد اجلديـد كـا مراةـشا أقلـل مـن ا عوقـاد و ـب هـة
الرلــاسج ل مججمــ ،ااــور أعراصــر ااــور ايأإ عــدا عر ــر ا عوقــاد اقاصــة
بالوةــاسل أالل رجمــاد اللعلجمحجمــة وجمــا ااعــدمع الفــرأت أت ــاأد أج ــاد
العجمرلني ألعل هلك يرج ،يىل انتفات بني العجمراد الـث ا علـى معوقـاد
هةا العر ر كش .
ه الاسج الدراةة أتوصجمات ا أا رتواد :
 ه الاسج الدراةة :يعــر الشاوــا ه ـ الرلــاسج الــر اللوصــل يلجم ــا  ،أميمــن تلخجم ـ ا
با جابة على ال ؤاإ الرسجم :
يجابة ال ؤاإ الرسجم :مـا معوقـاد تعلـجم أتعلـ الريااـجماد ل ا رولـة
الثااوية من أج ـة اظـر ا خل ـني أطـ ب أطالشـاد كلجمـة العلـوم (خت ـ
الريااجماد) امعة ا مام كحد بن ةـعود ا ةـ مجمة ؟ أيجابـة هـةا ال ـؤاإ
تلشني من يجاباد ايةئلة الفرعجمة للدراةة  ،أالر ملخ ا كاللالي :
 ا عوقــاد الــر تواجـ ال ـ ب أال الشــاد ل ورــاع تعلـجم أتعلـالريااـجماد ل ا رولــة الثااويــة بشــمل عــام  ،أف ــا اــاأر الدراةــة ايربعــة ،
جاعد كحا يوا ا اجلدأإ (: )17
جدأإ ( ) 17ا لوةـ اد ا ـابجمة اـاأر ا عوقـاد ايربعـة الـر تواجـ
ال ب أال الشاد ل وراع تعلجم أتعل الريااجماد ل ا رولـة الثااويـة أف ـا
لوج ة اظر فئاد عجمرة الدراةة الث ا
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الدرجة
م

ا عوقاد

ا خل ني

ال

ب

ال الشاد

الملجمة

الرتتجمب

للح ور
1

ا عوقاد ا لعل ة با ر ج

3 32

3 26

3 12

3 23

4

2

ا عوقاد ا لعل ة با عل

3 98

3 21

2 95

3 38

2

3

ا عوقاد ا لعل ة بال الب

3 57

3 41

3 28

3 42

1

ا عوقاد ا لعل ة باجلوااب
4

ا شرافجمة

3 37

3 26

3 09

3 24

3

أا دارية أالشجمئة أانجلحاعجمة
الدرجة الملجمة للحعوقاد

3 56

3 29

3 11

3 32

-

يواح اجلدأإ ( )17ا عوقاد الر تواج ال ب أال الشـاد ورـاع تعلـ
أتعل ـجم الرياا ـجماد با رولــة الثااويــة ل ا حلمــة  ،مــن أج ــة اظــر كــل مــن
ا خل ني أال ب أال الشاد ،وجما جاعد تلك ا عوقاد كحا يلي:
أن :بالر شة للحخل ني  :بلل ا لوةا ا ـابي العـام ( ، )3 56أهـةا
يــدإ علــى هرــاو مواف ــة بدرجــة عالجمــة بــني ا خل ــني علــى ا عوقــاد الــر
تواج ال ـ ب ل ورـاع تعلـجم أتعلـ الريااـجماد ل ا رولـة الثااويـة  ،وجمـا
جــاعد ا عوقــاد اقاصــة بــا عل با رتشــة ايأىل مبلوةــا عــام ( ،)3 98تلجم ــا
ا عوقـــاد اقاصـــة بال الـــب مبلوةـــا عـــام ( ،)3 57أبا رتشـــة الثالثـــة تـــرتي
ا عوقاد ا شرافجمة أا دارية أالشجمئجمة أانجلحاعجمة مبلوةـا عـام ( ،)3 37أل
ايخ ترتي ا عوقاد اقاصـة بـا ر ج كرقـل ا عوقـاد الـر تواجـ ال ـ ب ل
وراع تعلجم أتعل الريااـجماد ل ا رولـة الثااويـة مبلوةـا عـام ( ،)3 32أقـد
اتف ع الجمضة الدراةة ا الجمة مـ ،الجمضـة دراةـة العرجمـيي  ،أريـا (2000م)
أالر توصـلع يىل أجـود صـعوباد ل تعلـ الريااـجماد ل ال ـفوف ال ـع
ايأىل من ال ف ايأإ انبلداسي ولى ال ف الثااي ا لوةا مـن أج ـة اظـر
ا علحني.
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وااجما :بالر شة لل ب  :بلل ا لوةا ا ابي العام ( ،)3 29أهةا يـدإ
على هراو مواف ة بدرجة ملوة ة بني ال ـ ب علـى ا عوقـاد الـر تواجـ
ال ـ ب ورــاع تعل ـ أتعل ـجم الرياا ـجماد ل ا رولــة الثااويــة ،وجمــا جــاعد
ا عوقاد اقاصة بال الب با رتشة ايأىل مبلوةا عام ( ،)3 41تلجم ا ا عوقاد
اقاصة بمل من (ا ر ج ،ا عوقاد ا شرافجمة أا دارية أالشجمئجمـة أانجلحاعجمـة)
مبلوةـــا عـــام ( ،)3 26أل ايخــ تـــرتي ا عوقـــاد اقاصـــة بـــا عل كرقـــل
ا عوقاد الر تواج ال ب وراع تعل أتعلجم الريااـجماد ل ا رولـة الثااويـة
مبلوةا عام (.)3 21
والثا :بالر ـشة لل الشـاد  :بلـل ا لوةـا ا ـابي العـام ( ، )3 11أهـةا
يدإ على هراو مواف ة بدرجـة ملوةـ ة بـني ال الشـاد علـى ا عوقـاد الـر
تواج ال ب وراع تعل أتعلجم الريااجماد ل ا رولة الثااوية ،وجما جـاعد
ا عوقاد اقاصة بال الب با رتشة ايأىل مبلوةا عام ( ،)3 28تلجم ا ا عوقاد
اقاصة با ر ج مبلوةا عام ( ،)3 12أبا رتشة الثالثة ترتي ا عوقاد ا شـرافجمة
أا داريـــة أالشجمئـــة أانجلحاعجمـــة مبلوةـــا عـــام ( ،)3 09أل ايخـ ـ تـــرتي
ا عوقاد اقاصـة بـا عل كرقـل ا عوقـاد الـر تواجـ ال ـ ب ل ورـاع تعلـجم
أتعل الريااجماد ل ا رولة الثااوية مبلوةا عام (.)2 95
بلل ا لوةا ا ابي العام لللك ا عوقاد ( ،)3 32أهـةا يـدإ علـى
هرــاو مواف ــة بدرجــة ملوةــ ة بــني فــراد العجمرــاد (ا خل ــني ،ال ــ ب،
ال الشاد) على ا عوقاد الر تواج ال ب أال الشاد ل وراع تعلـجم أتعلـ
الريااجماد ل ا رولة الثااويـة  ،أتـرتي هـة الرلجمضـة ملف ـة مـ ،الجمضـة دراةـة
الجموةف (2005م) أالر توصلع يىل ( )%81 0من جمحو ا عوقاد الـر
عراع على ا شرفني أا علحني جاعد بدرجة م حة .
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أيلــشني ترتجمــب معوقــاد تعلـجم أتعلـ الريااـجماد ل ا رولــة الثااويــة مــن
أج ــة اظــر كــل مــن عجمرــاد الدراةــة (ا خل ــني  ،أال ـ ب ،أال الشــاد)
بشمل عام ااأر الدراةة ايربعة و ب ملوة ا العام ترا لجما  ،أفل ايتي :
 - 1ا عوقــاد اقاصــة بال الــب  :وجمــا بلــل ا لوةــا ا ــابي العــام
( ، )3 42أهةا يـدإ علـى هرـاو مواف ـة بدرجـة عالجمـة بـني فـراد العجمرـاد
على تلك ا عوقاد .
 - 2ا عوقـــاد اقاصـــة بـــا عل  :وجمـــا بلـــل ا لوةـــا ا ـــابي العـــام
( ، ) 3 38أهةا يـدإ علـى هرـاو مواف ـة بدرجـة عالجمـة بـني فـراد العجمرـاد
على ا عوقاد تلك ا عوقاد .
 - 3ا عوقـــاد ا شـــرافجمة أا دار أالشجمئجمـــة أانجلحاعجمـــة  :وجمـــا بلـــل
ا لوةــا ا ــابي العــام ( ، )3 24أهــةا يــدإ علــى هرــاو مواف ــة بدرجــة
ملوة ة بني فراد العجمراد على تلك ا عوقاد .
 - 4ا عوقاد اقاصة با ر ج (ل عراصـر ال ـلة)  :وجمـا بلـل ا لوةـا
ا ابي العام ( ، )3 23أهةا يدإ على هراو مواف ة بدرجة ملوةـ ة بـني
فراد العجمراد الث ا على تلك ا عوقاد .
أمن هة الرلجمضة ادرو كور العحلجمة اللعلجمحجمة هو ا لعل فش در دافعجملـ
لللعل تل ل اواتج اللعل  ،أ دأر ا عل ل هلك فاعل أواك ف و وضر
الياأية ل العحلجمة اللعلجمحجمة أهو من ي ل جم ،تـةلجمل جـل ع شـاد تعلـ أتعلـجم
الريااـ ـجماد ل هـــة ا رولـــة  ،أيـــرتي بعـــد هلـــك دأار اجل ـــاد ا شـــرافجمة
أا دارية أدأر الشجمئجمة أايدأار انجلحاعجمة أدأر ايةر ل دف ،ا ـلعلحني اـو
جمــل الــاسج ف ــل للعلـجم أتعلـ الريااـجماد  ،مــا معوقــاد ا ــر ج وااشـ
ال ع ف د جاعد با رتشة ايخ أل هلك مؤشر كش على ا ا قـل ا عوقـاد
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تــرو ا أعلــى هرــاو بــةإ أج ــود كــش ل ت ــوير ا رــاهج أ اــ جيــب
ي ــاوب هلــك ج ــود مماولــة ل ت ــوير ااــاأر ايخــر بــة الدراةــة ا ــلعل
أا عل ـ أاجل ــاد ا شــرافجمة أا داريــة أت جمئــة الشجمئجمــة لل ــشح فاعلــة أ ديــد
ايدأار انجلحاعجمــة أدأر ايةـر لل ـ ل ت ــوير تعلـ أتعلـجم الريااـجماد
بشمل حي ل اواتج تعل ف ل .
ب  -بر معوقـاد الدراةـة اللف ـجملجمة  -و ـب كاأرهـا ايربعـة
 أالر و لع علـى اخلجمـار (موافـل بدرجـة عالجمـة جـدا  ،أ علـى اخلجمـار(بدرجة عالجمة ) أمبلوة اد (من  4 16يىل  )5 00مرتشة ترا لجما  ،جاعد كحـا
يوا ا اجلدأإ (: )18
جدأإ ( ) 18ترتجمب معوقاد الدراةة تشعا ااأرها ايربعة أالر جاعد
بدرجة ( :موافل بدرجة عالجمة جدا) أمبلوة اد ( كم من  4 16يىل )5 00
أ تواج ـ ال ـ ب أال الشــاد ل ورــاع تعلــجم أتعل ـ الريااــجماد ل ا رولــة
الثااوية من أج ة اظر فئاد عجمرة ا لدراةة (ا خل ني  ،ال ب ،ال الشاد)
و ب ا لوة اد ا ابجمة با أاناراف ا عجماري
ا خل ني
ا
ابي
اعف ل قدر ا عل على ت شل الل وي
بفعالجمة راقشة ت دم ال

ب أتعييي تعلح .

قلة اةلعحاإ معل الريااجماد لوةاسل

ا عجماري
ا لوةا

4

اعجمفة.

ا ابي
اناراف

3

مراعا االو للفرأت الفردية بني ال ب

ا عجماري
ا لوةا

2

(ا

حاد أالمجمجماد اللعلجمحجمة أي ها).

ا ابي
اناراف

1

اعف توافر الوةاسل اللعلجمحجمة بشمل ا العام :

ا عجماري
ا لوةا

م

ب

اناراف

ا عوقاد

ال

ال الشاد

4 53

0 69

3 55

1 47

3 43

1 55

4 44

0 81

3 26

1 32

3 12

1 44

4 40

0 72

3 24

1 47

3 02

1 48

4 40

0 84

3 75

1 37

3 71

1 32
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ا خل ني
ا
ابي
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ا عجماري
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اناراف

ا عوقاد

ال

ال الشاد

أت رجماد اللعلجم ل اللدري .
اعف تروي ،ةالجمب الل وي أ دأات .

5

اعف الع قة بني معل الريااجماد أ م س

6

معلحي ا رراد ايخر .
قلة اللحارين أاياش ة الر ترحي م لوياد

7

اللفم العلجما.
صعوبة اةلخدام ا عل يةالجمب الل وي

8
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9

ب.

ب وراع ترفجمة
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1 44
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1 44
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4 29
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3 38

1 26

3 06

1 46

4 27
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3 22

1 45
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قلة توافر معحل خاص عل الريااجماد
10

ي لوعب مججم ،ال

ب جم ي بالوةاسل

اللعلجمحجمة أالل رجمة أانارتاع الر ت اعد ل

4 24

0 88

3 21

1 47

3 49

1 55

ل اواتج اللعل ا لوبة.
11
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دلجمل ا عل ن ي اعد ل اخلجمار ال رت ا راةشة
لمل الدرأس.
اعف كفاياد ا دير العلحجمة أقدرت على
ا لابعة .
اعف ي ام معل الريااجماد با اراد
ايةاةجمة نةلخدام الل رجماد اللعلجمحجمة .
تداى راا ال

ب عن م لويات أأاقع
اللعلجمحي .

4 22

0 74

3 27

1 32

2 93

1 48

4 20

0 84

3 36

1 45

3 18
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4 20

0 97

3 16

1 49

2 97

1 53

4 18
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1 23

3 38
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اعف ملابعة ا عل لل وي ول م اسل
15

م اراد اللفم العلجما ا وجود ل االو
أيع اع تةةية راجعة لل
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ص جم ة أفل ا لوب.
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اعف المفاع العلحجمة (اللخ

) لد

معلحي الريااجماد .

4 16

0 80

3 15

1 37

2 55

1 54

اعف اهلحام ا عل بملاب اللحارين
18

أت

جمح الواجشاد فجم أت ويب خ اع
ال

4 16

0 98

3 20

1 42

2 93

1 57

ب.

جدأإ ( )18يشني ترتجمب معوقاد الدراةة ااأرها ايربعـة أالـر جـاعد
بدرجة ( :موافل بدرجة عالجمة جدا) أمبلوةـ اد ( كـم مـن  4 16يىل )5 00
أ تواج ال ب أال الشاد ل وراع تعلجم أتعل الريااـجماد با رولـة الثااويـة
ل ا حلمة من أج ة اظر كـل مـن (ا خل ـني  ،ال ـ ب ،ال الشـاد) و ـب
ا لوة ـ اد ا ـابجمة بــا أاناــراف ا عجمــاري أي و ـ ا ــا مججمعــا جــاعد
مبلوة ات ا ا رتفعة مـن قشـل ا خل ـني أب مجـا عـاإ دلـع علجمـ انارافـاد
ا عجماريــة ال ـعجمفة  ،أقــد جــاعد بــر هــة ا عوقــاد كحــا يلــي :جــاعد بــر
معوقاد الدراةة  -و ب كاأرها ايربعة  -أالر و لع علـى اخلجمـار
(موافــل بدرجــة عالجمــة جــدا) أمبلوة ـ اد ( كــم مــن  4 16يىل  )5 00مرتشــة
ترا لجما كاللالي " :اعف توافر الوةاسل اللعلجمحجمـة بشـمل ا العـام ( :ا ـحاد
أالمجمجمــاد اللعلجمحجمــة أي هــا) " مبلوةــا ( )4 53أ"مراعــا االــو للفــرأت
الفردية بني ال ب اعجمفة " مبلوةا ( ، )4 44أ"اعف ل قدر ا عل علـى
ت شل الل وي بفعالجمة راقشة ت دم ال ـ ب أتعييـي تعلح ـ " مبلوةـا ()4 40
 ،أ" قلة اةـلعحاإ معلـ الريااـجماد لوةـاسل أت رجمـاد اللعلـجم ل اللـدري "
مبلوةـــا ( ، )4 40أ"اـــعف ترويـــ ،ةـــالجمب الل ـــوي أ دأاتـ ـ " مبلوةـــا
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( ، )4 36أ "اعف الع قة بني معلـ الريااـجماد أ م سـ معلحـي ا ـرراد
ايخر " مبلوةا ( ، )4 36أ"قلة اللحارين أاياشـ ة الـر ترحـي م ـلوياد
اللفم العلجما" مبلوةا ( ، )4 31أ" صعوبة اةلخدام ا عل يةالجمب الل ـوي
ا ديثــة ل ديــد م ــلوياد ال ـ ب" مبلوةــا ( ، )4 29أ"اــعف تفاعــل
ا علـ مــ ،ال ـ ب ورــاع ترفجمــة الدرس"مبلوةــا (،)4 27أ"قلــة تــوافر معحــل
خاص عل الريااـجماد ي ـلوعب مججمـ ،ال ـ ب جم ـي بالوةـاسل اللعلجمحجمـة
أالل رجمــة أانارتاــع الــر ت ــاعد ل ــل اــواتج الــلعل ا لوبــة" مبلوةــا
(. )4 24
د  -الفــرأت الــر أردد ل ةــئلة الدراةــة مــن ( )9- 5جــاعد
على الر و اللالي :
 - 1ن توجد فرأت هاد دنلة يو اسجمة عرد م ـلو ( )0 05نخـل ف
ملة ا رة بني ملوة اد اةلضاباد فراد عجمرـاد الدراةـة اـو كـل مـن (ا عوقـاد
اقاصة برواتج اللعلجم ا لوقعـة  ،ا عوقـاد اقاصـة بالوةـاسل أالل رجمـاد اللعلجمحجمـة ،
ا عوقاد اقاصة بايمثلة أاللحارين أاياش ة اللعلجمحجمـة  ،ا عوقـاد اقاصـة بـا عل
 ،ا عوقاد اقاصة بال الب  ،ا عوقاد ا شرافجمة أا داريـة أالشجمئجمـة أانجلحاعجمـة،
الدرجة الملجمة للحعوقاد الر تواج ال الب) .
توجـد فـرأت هاد دنلـة يو ـاسجمة عرـد م ـلو ( )0 05نخـل ف مـلة
ا رــة ل ــاحل ال ــ ب أال الشــاد بــني ملوة ـ اد اةــلضاباد فــراد عجمرــاد
الدراةـــة وـــوإ ا عوقـــاد اقاصـــة بـــاالو  ،أيشــ هلـــك يىل ال ــ ب
أال الشاد يواف و بدرجة كم على ا عوقاد اقاصة باالو .
توجـد فـرأت هاد دنلـة يو ـاسجمة عرـد م ـلو ( )0 05نخـل ف مـلة
ا رة ل احل فراد العجمرة من ا خل ني بني ملوةـ اد اةـلضاباد فـراد عجمرـاد
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الدراةــة وــوإ كــل مــن (ا عوقــاد اقاصــة برةــالجمب أطــرت أاةــرتاتجمضجماد
اللــدري  ،ا عوقــاد اقاصــة بــالل وي  ،الدرجــة الملجمــة للحعوقــاد اقاصــة
با ر ج)  ،أيش هلك يىل فراد العجمرة مـن ا خل ـني يواف ـو بدرجـة كـم
على تلك ا عوقاد .
 - 2ن توجد فرأت هاد دنلة يو اسجمة عرد م ـلو ( )0 05نخـل ف
مــلة اجلــر بــني ملوة ـ اد اةــلضاباد فــراد عجمــرر الدراةــة اــو كــل مــن
(ا عوقــاد اقاصــة بــا ر ج أ بعــاد الفرعجمــة ،ا عوقــاد اقاصــة بال الــب ،
ا عوقاد ا شرافجمة أا دارية أالشجمئجمة أانجلحاعجمة ،الدرجة الملجمـة للحعوقـاد
الر تواج ال ب) .
توجــد فــرأت هاد دنلــة يو ــاسجمة عرــد م ــلو ( )0 05بــاخل ف مــلة
اجلر بني ملوة اد اةلضاباد فراد عجمرر الدراةة وـوإ ا عوقـاد اقاصـة
با عل أالـر تواجـ طـ ب ا رولـة الثااويـة ل ا حلمـة ل ورـاع تعلـجم أتعلـ
الريااجماد  ،أهلك ل احل فراد العجمرة مـن ال ـ ب  ،أتشـ الرلجمضـة ال ـاب ة
يىل ال ب يواف و بدرجة كم على ا عوقاد اقاصة با عل .
 - 3ن توجد فرأت هاد دنلة يو اسجمة عرد م ـلو ( )0 05نخـل ف
مــلة ا ــلو بــني ملوة ـ اد اةــلضاباد فــراد عجمرــة الدراةــة اــو كــل مــن
(ا عوقاد اقاصة باالو  ،ا عوقاد اقاصة بالوةـاسل أالل رجمـاد اللعلجمحجمـة،
ا عوقــاد اقاصــة بايمثلــة أاللحــارين أاياش ـ ة اللعلجمحجمــة ،الدرجــة الملجمــة
للحعوقــاد اقاصــة بــا ر ج  ،ا عوقــاد اقاصــة بــا عل  ،ا عوقــاد اقاصــة
بال الــب ،ا عوقــاد ا شــرافجمة أا داريــة أالشجمئجمــة أانجلحاعجمــة ،أالدرجــة
الملجمة للحعوقاد الر تواج ال ب).
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توجـد فـرأت هاد دنلـة يو ـاسجمة عرـد م ـلو ( )0 05نخـل ف مـلة
ا لو ل احل ال ب أال الشاد با لو الثامن بني ملوةـ اد اةـلضاباد
فراد العجمرة ووإ كل من (ا عوقاد اقاصة برواتج اللعلجم ا لوقعة  ،ا عوقـاد
اقاصـــة برةـــالجمب أطـــرت أاةـــرتاتجمضجماد اللـــدري  ،ا عوقـــاد اقاصـــة
بـالل وي ) ،أيشـ هلـك يىل ال ـ ب (طـ ب /طالشـاد) با ـلو الثــامن
يواف ــو بدرجــة كــم مــن ط ـ ب (ط ـ ب /طالشــاد) ا ــلو ايأإ علــى
ا عوقــاد اقاصــة بمــل مــن  ( :اــواتج اللعلــجم ا لوقعــة  ،ةــالجمب أطــرت
أاةرتاتجمضجماد اللدري  ،بالل وي ).
 - 4ن توجــد هرــاو فــرأت هاد دنلــة يو ــاسجمة عرــد م ــلو ()0 05
نخل ف ملة اظام الدراةـة بـني ملوةـ اد اةـلضاباد فـراد عجمرـة الدراةـة
اــو كــل مــن (ا عوقــاد اقاصــة برــواتج اللعل ـجم ا لوقعــة ،ا عوقــاد اقاصــة
باالو  ،ا عوقاد اقاصة بالوةـاسل أالل رجمـاد اللعلجمحجمـة ،ا عوقـاد اقاصـة
بايمثلــة أاللحــارين أاياشـ ة اللعلجمحجمــة ،ا عوقــاد اقاصــة برةــالجمب أطــرت
أاةـــرتاتجمضجماد اللـــدري  ،أا عوقـــاد اقاصـــة بـــالل وي  ،الدرجـــة الملجمـــة
للحعوقــاد اقاصــة بــا ر ج ،ا عوقــاد اقاصــة بــا عل  ،ا عوقــاد اقاصــة
بال الب ،أالدرجة الملجمة للحعوقاد الر تواج ال ب أال الشاد.
توجـد فـرأت هاد دنلـة يو ـاسجمة عرـد م ـلو ( )0 05نخـل ف مـلة
اظــام الدراةــة بــني ملوة ـ اد اةــلضاباد فــراد هــة العجمرــة وــوإ ا عوقــاد
ا شـــرافجمة أا دار أالشجمئجمـــة أانجلحاعجمـــة الـــر تواجــ ال ــ ب أال الشـــاد
با رولة الثااوية ل ا حلمة وراع تعل أتعلجم الريااجماد بـاخل ف مـلة اظـام
الدراةة  ،أهلـك ل ـاحل ال ـ ب ممـن يدرةـو بالرظـام العـام  ،أتشـ هـة
الرلجمضة يىل ال ب أال الشاد ممن يدرةو بالرظـام العـام يواف ـو بدرجـة
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كم مـن يدرةـو برظـام ا ـرراد علـى ا عوقـاد ا شـرافجمة أا دار أالشجمئجمـة
أانجلحاعجمة الر تواج ط ب ا رولة الثااويـة ل ا حلمـة ورـاع تعلـ أتعلـجم
الريااجماد .
 - 5ن توجــد هرــاو فــرأت هاد دنلــة يو ــاسجمة عرــد م ــلو ()0 05
نخل ف ملة ا رراد بـني ملوةـ اد اةـلضاباد فـراد العجمرـة مـن ال ـ ب
أال الشاد او من ا عوقاد اقاصة بالوةاسل أالل رجماد اللعلجمحجمة .
توجـد فـرأت هاد دنلـة يو ـاسجمة عرـد م ـلو ( )0 05نخـل ف مـلة
ا رراد بني ملوة اد اةلضاباد فـراد هـة العجمرـة وـوإ (ا عوقـاد اقاصـة
برواتج اللعلجم ا لوقعة ،ا عوقاد اقاصة باالو  ،ا عوقاد اقاصـة بايمثلـة
أاللحــــارين أاياشــ ـ ة اللعلجمحجمــــة ،ا عوقــــاد اقاصــــة برةــــالجمب أطــــرت
أيةـــرتاتجمضجماد اللـــدري  ،ا عوقـــاد اقاصـــة بـــالل وي  ،الدرجـــة الملجمـــة
للحعوقــاد اقاصــة بــا ر ج ،ا عوقــاد اقاصــة بــا عل  ،ا عوقــاد اقاصــة
بال الب ،ا عوقاد ا شرافجمة أا دارية أالشجمئجمة أانجلحاعجمة  ،الدرجة الملجمـة
للحعوقاد الر تواج ال ـ ب) أالـر تواجـ ال ـ ب أال الشـاد ل ا رولـة
الثااويــة با حلمــة ل ورــاع تعلـجم أتعل ـ الريااـجماد  ،أهلــك ل ــاحل ال ـ ب
الةين درةوا ا رراد ال دمية  ،أتش هة الرلجمضة يىل ال ـ ب أال الشـاد
الةين درةوا برظام ا رراد ال دمية يواف و على ا عوقـاد بدرجـة كـم مـن
ال ب أال الشاد الةين درةوا أف ا للح رراد اجلديد (ةل لة ماجرأهل).
 اللوصجماد  :براع على الاسج الدراةة يوصي الشاوا مبا يلي : - 1ارأر الرظر ل الاسج هة الدراةة من قشل ا عرجمني أ خـة ا عوقـاد
اللف جملجمة و ـب كاأرهـا ايربعـة (ا ـر ج  ،أا علـ أال الـب أ ا عوقـاد
ا شرافجمة أا داريـة أالشجمئـة أانجلحاعجمـة)  ،أالـر جـاعد بدرجـة ( :موافـل
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بدرجة عالجمة جدا) أما يلجم ا من معوقاد  ،أالـر تواجـ ال ـ ب أال الشـاد
ل ورــاع تعل ـجم أتعل ـ الرياا ـجماد ل ا رولــة الثااويــة ل ا حلمــة كحؤشــراد
و جم جمة ت اف ا لد اجل اد ا خل ة  ،أهلـك بشـمل ةـري ،أعاجـل ولـى
يل اللخل مر ـا أ ت لجمـل ورهـا لرفـ ،م ـلو تعلـ أتعلـجم الريااـجماد ل
ا رولة الثااوية أا وإ على اواتج تعل بشمل ف ل
 - 2العراية اقاصة با علحني أمر معلحـو الريااـجماد أبـةإ ا ييـد مـن
انهلحام ب عداده قشل اقدمـة أتـدريش وراعهـا أا ـرص علـى جعـل هلـك
ألوية من قشل اجل اد ا خل ة أا عرجمني ن حياد عر ا.
 - 3العراية بـر ي ا خل ـني ل هـة الدراةـة أأج ـة اظـره أ خـةها بعـني
انعلشار وجما جـاعد الـاسج اةـلضابات ل يالـب ااـاأر أجوااـب ااـور ايأإ
أا عوقاد اللف جملجمة كم أبشمل مل وظ من يجاباد ال ب أال الشاد علجم ا
 - 4العرايــة بــر ي ال ـ ب أال الشــاد ل هــة الدراةــة أأج ــة اظــره
ووإ ا عوقاد اقاصة باالو أالر تواج ط ب أطالشـاد ا رولـة الثااويـة
ل ا حلمة ل وراع تعلجم أتعل الريااجماد أ خةها بعني انعلشار وجما جاعد
الــاسج فــرأت اةــلضابات كــم مــن الــاسج اةــلضاباد ا خل ــني  ،أال ـ ب
أال الشــاد ه ـ ا عرجمــو بش ـمل مشاشــر مب لــو مرــاهج الرياا ـجماد ل هــة
ا رولة  ،أه من يعااي أيمابد ا عوقاد ل الف أالل جمل .
 ا رتواد  :براع على الاسج الدراةة ي رتل الشاوا ما يلي : - 1تشمجمل جلا ملخ ة لللعرف على ا عوقاد الر وإ دأ ل
اــواتج الــلعل أاللعلــجم بالشــمل ا خ ــا أمــن هلــك اــواتج تعلــ أتعلــجم
الريااجماد ل فللف مراوـل اللعلـجم أجعـل مـن م ـام هـة اللضـا الرظـر ل
الاسج الش وا أالدراةاد العلحجمة ا لخ ة أا فاد مر ا.
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 - 2يجــراع دراةــاد مماولــة ل مراوـــل اللعلــجم ايخــر  ،أكـــةلك ل
ا ــرراد أا رــاهج ا خللفــة ،أعلــى جملحعــاد خــر مثــل جملحــ ،ا علحــني،
أا شـــرفني الرتبـــويني ،أطـ ـ ب ا رولـــة الثااويـــة ،أاةـــلخدام ايدا اف ـ ـ ا
أت ويرها كلحا دعع ا اجة .
 - 3يجراع دراةاد م اراة بني داع معلحي الريااجماد أمعلحات ا لللركـد
بشمل تف جملي من ارتفا ا عوقاد اقاصة بـا عل لـد ا علحـني أكواـ كـم
مر لد ا علحاد  ،أاللعرف علـى ايةـشاب أت ـدي ت ـور م ـرتل عاجلل ـا
أهلك اظرا للرلجمضة الر ظ رد ل هة الدراةة من ترو ا عوقـاد اقاصـة
با عل عرد ال ب كم مر ا عرد ال الشاد - 4 .ا فاد مـن دا الدراةـة ل
دراةاد مماولة  ،أمـن قشـل ا عرـجمني ل أ ار اللعلـجم ل مرـاهج الريااـجماد ل
كل ا راول الدراةجمة أت ويرها أا فاد مر ا ل مراهج ا رراد ا خللفة .
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املراجع :
بو ةعد ،ص ل عشدالل جمف2010( .م) .ةالجمب تدري الريااجماد .عحـا  :دار
الشرأت للرشر أاللو ي. ،
بامني ف د بن عشدالعييي1415( .هــ) .هـ مشـم د تـدري

ا ـواد الشـرعجمة ل

ا رولة ا لوة ة من أج ة اظر ا علحني أا وج ني مبديرـة الريـا  .رةـالة ماج ـل يـ
مرشور  .ق

ا راهج أطرت اللدري ،كلجمة الرتبجمة ،جامعة ا لك ةعود ،الريا .

بـــو يرـــة ،فريـــد كامـــل2011( .م) .مرـــاهج الريااـ ـجماد ا درةـ ـجمة أتدري ـ ـ ا.
المويع :مملشة الف ل للرشر أاللو ي.،
بــو يرــة  ،فريــد أ عشابرــة ،عشــداهلل1997( .م) .تــدري الرياا ـجماد للحشلــدسني.
المويع :مملشة الف ل للرشر أاللو ي.،
بو عح  ،كشاد (2000م)  .تعلجم الريااـجماد بـني الرظريـة أالل شجمـل ، 1 ،
الدار العربجمة للملاب  ،ال اهر .
اللل ةعجمد أالش ش كحد أ بو ير فريد2007( .هـ) .مراهج الش ا العلحـي
ت حجم الش ا أالل لجمل ا و اسي .جامعة عحا العربجمة للدراةاد العلجمـا .عحـا  :دار
ا

.
و ني  ،هشام (2011م)  .تعلجم الريااجماد ل عامل ملعـدد الث افـاد .عحـا :دار

صفاع للرشر أاللو ي.،
محي  ،كحد ،أالش أاـة ،ف حـي2011( .م) .مرـاهج الريااـجماد أاةـرتاتجمضجماد
تدري ا .عحا  :دار جلجم اليما للرشر أاللو ي.،
ا ربي  ،كحد أا عث  ،خالد  ،مشم د معلحي الريااجماد ا شلدسني ل ا حلمة العربجمـة
ال عودية من أج ة اظره أمشرفجم الرتبويني ،جامعـة ا لـك ةـعود  ،جملـة العلـوم الرتبويـة،
ا لد اقام أالعشرأ  ،العدد  ،2مايو 2013م،مجاد الثااي 1434هـ .
ا حامــة ص ـ ل الــدين (1994م) وراع عجمرــة مــن معلحــي العلــوم _ قشــل أ ورــاع
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اقدمــة_ وــوإ مشــم د تــدري العلــوم بــشعل ا ــدارس انبلداسجمــة مبر ــة اجلــوف
بال عودية (دراةة مجمدااجمة) وولجمة كلجمة الرتبجمة العدد  10ص  418 _387جامعة ق ر.
ا حجمدي ،ةعد بن عشدالعييي1422( .هـ) .مشـم د تـدري

ا مـ ع ل ا رولـة

انبلداسجمة .رةـالة ماج ـل يـ مرشـور  .ق ـ ا رـاهج أطـرت اللـدري  ،كلجمـة الرتبجمـة،
جامعة ا لك ةعود ،الريا .
ا ح ي  ،عشد ال ادر1425( .هـ).مد م اهحة مشرل العلـوم الل شجم جمـة ل وـل
مشم د اياش ة العلحجمة ي ال فجمة ل ا رولة الثااوية  .رةالة ماج ل يـ مرشـور .
ق

ا راهج أطرت اللدري  ،كلجمة الرتبجمة،جامعة م ال ر  ،ممة ا مرمة.
خشا خالد أ ال ـلولي م ـفر أعثحـا يبـراهجم (2013م) .مـد امـن معلحـي

الريااجماد من م اراد تـدري

ا فـاهجم الريااـجمة با رولـة انبلداسجمـة ل ا حلمـة العربجمـة

ال عودية ،مملب الرتبجمة العربي لدأإ اقلجمج  ،جملة رةالة اقلجمج العربي  ،العـدد 129
ال رة 2013 34م .
اق جمب  ،كحد 2011( .م) .مراهج الريااجماد ا ديثـة -ت ـحجمح ا أتدري ـ ا.
عحا  :دار أمملشة ا امد للرشر أاللو ي.،
الدةوقي عجمد ابـو ا عـاطي2011(.م) .معلـ ا ـل شل أاللعلـجم  .م ـر :ا ملـب
اجلامعي ا ديا.
الرا ـجما  ،خالــد بــن يبــراهجم 1419( .هـــ) .معوقــاد اةــلخدام فلــماد العلــوم
با رولــة ا لوةـ ة مبديرـ الريــا

مــن أج ـ اظــر ا علحــني أا شــرفني الرتبــويني .رةــالة

ماج ل ي مرشور  .ق ـ الوةـاسل أتمرولوججمـا اللعلـجم  ،كلجمـة الرتبجمـة ،جامعـة ا لـك
ةعود ،الريا .
ال لحي ،صاحل بن خويل 1429( .هـ) .معوقاد تدري

الرتبجمة الشداجمة ل ا دارس

انبلداسجمــة ا مومجمــة ا ــلرجر  .رةــالة ماج ــل يــ مرشــور  .ق ــ ا رــاهج أطــرت
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اللدري  ،كلجمة الرتبجمة ،جامعة م ال ر  ،ممة ا مرمة.
الشــريف ،كحــد بــن ةــعد1426( .هـــ) .مشــم د تــدري ال ــراع ل ال ــفوف
ايألجمة و ب ر ي ا علحني أا علحاد .رةالة ماج ل ي مرشور  .ق

ا راهج أطـرت

اللدري  ،كلجمة الرتبجمة ،جامعة ا لك ةعود ،الريا .
الشــحري ،كحــد بــن م ـ ي1427( .هـــ) .مشــم د تــدري ال ــرا المــري ل
ال ــفوف ايألجمــة .رةــالة ماج ــل يـ مرشــور  .ق ـ ا رــاهج أطــرت اللــدري  ،كلجمــة
الرتبجمة ،جامعة ا لك ةعود ،الريا .
ال ـــادت ،يمساعجمـــل كحـــد2001( .م) .طـــرت تـــدري الريااــجماد -اظريـــاد
أت شجم اد .ال اهر  :دار الفمر.
عشــدا لب ،كــي الــدين1404( .هـــ) .دراةــة م ـ جمة لــشعل مشــم د تــدري
العلوم ل ا رولة ا لوة ة مبر ـة الريـا  .رةـالة ماج ـل يـ مرشـور  .ق ـ ا رـاهج
أطرت اللدري  ،كلجمة الرتبجمة ،جامعة ا لك ةعود ،الريا .
العلـجميب  ،عشــد العييــي عشــداهلل 2015( ،م)  ،مــد

ــل ا عــاي ا رجمــة الوطرجمــة

للحعلحني با حلمة العربجمة ال عودية لد معلحي الريااجماد مبديرة الريا
ا شرفني الرتبويني أا علحني  ،رةالة ماج ل ي مرشور ق

من أج ة اظر

ا راهج أطرت اللدري

كلجمة العلوم انجلحاعجمة جامعة ا مام كحد بن ةعود ا ة مجمة .
عــرفج  ،ةــامي ةــل ي أة ـلجمحا  ،اــايف محــد2005( .م) .ةــالجمب تــدري
الريااجماد أالعلوم .عحا  :دار صفاع.
الع اف صاحل محد2010( .م) .ا دخل يىل الش ا ل العلوم ال لوكجمة .الريا  :دار اليهراع.
علــي  ،طلعــع محــد  .فعالجمــة براــامج لعـ ج بعــل صــعوباد تعلـ الريااـجماد
ا ديثـــة لـــد ت مجمـــة ال ـــف ايأإ انعـــدادي ل اـــوع ةـــلوبي ا عاجلـــة ا عرفجمـــة ا للـــاب،
أا ليامن،كلجمة الرتبجمة ا لة العلحجمة  -ا لد الواود أالعشرأ ،العدد  ، 1يراير 2005م .
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العريي ،نل بن عويد1430( .هـ) .مشم د تدري م ـرر العلـوم ل ال ـفوف ايألجمـة
من ا رولة انبلداسجمة من أج ة اظـر معلحـي هـة ا رولـة ل مديرـة عرعـر .رةـالة ماج ـل يـ
مرشور  .ق

ا راهج أطرت اللدري  ،كلجمة الرتبجمة ،جامعة م ال ر  ،ممة ا مرمة.

العرجمــيي  ،يوةــف  ،ريــا

 ،ومــاإ (2000م)  ،صــعوباد تعلـ الريااـجماد ل

ا رولةايأىل من اللعلجم بدألة المويع (ال فوف  ، )6- 1اجلحعجمة ا رية – ا رـاهج
أطرت اللدري .
العــو

خالــد عشــدالرمحن1421( .هـــ) .مشــم د تــدري اللةــة ا جنلجمييــة ل

ا رولة ا لوة ة ل مر ة ال جم من أج ة اظر ا درةني .رةالة ماج ل ي مرشـور .
ق

ا راهج أطرت اللدري  ،كلجمة الرتبجمة ،جامعة ا لك ةعود ،الريا .
ااي ،م فر بن ااصر1427( .هـ) .ا شم د اللدري جمة لد معل ال فوف

ال

ايألجمة مب افظة ا و اع من أج ة اظر ا علحني أا شرفني الرتبويني .رةالة ماج ل ي
مرشور  .ق

ا راهج أطرت اللدري  ،كلجمة العلـوم انجلحاعجمـة ،جامعـة ا مـام كحـد

بن ةعود ،الريا .
ال ــاأ  ،محــد و ــني ايربــا  ،كحــد عشــد اهلل  ،معجم ــاد تعل ـ الرياا ـجماد
للحرولة الثااوية ل مديرة همار بالجمحن كحا يراها ال لشة  ،كلجمة الرتبجمـة – ا لـة العلحجمـة –
ا لد اقام أالعشرأ – العدد ايأإ اجليع ايأإ يراير 2009م .
المشجم ي ،عشدالواود محد2008( .م) .طرت تـدري

الريااجماد( ةـالجمش  :مثلة

أمراقشاد) .عحا  :مملشة ا لح ،العربي للرشر أاللو ي.،
ا شـــارو ،عشـــدالرمحن عشـــدالعييي1424( .هــــ) .دأر الشـــرف الرتبـــوي ل وـــل
ا شم د اللعلجمحجمة الر تواجة معلـ العلـوم ل ا رولـة انبلداسجمـة .رةـالة ماج ـل يـ
مرشور  .ق

ا راهج أطرت اللدري  ،كلجمة الرتبجمة ،جامعة ا لك ةعود ،الريا .

مريــيت ،هشــام ،أدرأيــش ،جعفــر2008( .م) .ةــالجمب تــدري الريااــجماد.
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عحا  :دار الراية للرشر أاللو ي.،
ا

ي ،ملعب بن عجمد1430( .هــ) .ا شـم د اللدري ـجمة علـ اللةـة ا جنلجمييـة

با رولــة انبلداسجمــة مب افظــة ا ــد .رةــالة ماج ــل ي ـ مرشــور  .ق ـ ا رــاهج أطــرت
اللدري  ،كلجمة الرتبجمة ،جامعة م ال ر  ،ممة ا مرمة.
ا ــــدي جمــــدي2007(.م) .ا علـــ أم رــــة اللعلـــجم بــــني ايصــــالة أا عاصــــر .
ا ةمردرية :دار اجلامعة اجلديد للرشر.
مجمرا فايي مراد  ،اللة اد العا جمة أالرتبويـة أتعلـ الريااـجماد  ،اجلحعجمـة ا ـرية
لرتبوياد الريااجماد  ،ا ؤار العلحي اقام من (  21 – 20يولجمو 2005م ) .
مجمرا فايي مراد (2006م)  ،ق ايا ل تعلجم أتعل الريااجماد  ،ال اهر  ،مملشـة
ايجنلو ا رية .
الرةير  ،كحد بن عشداهلل 2014( .م)  .مشم د تعلـجم أتعلـ الريااـجماد ل دأإ
اقلجمج العربي أولوبا م ،يشار خاصة للححلمة العربجمة ال ـعودية  .يـا يـ مرشـور .
ا ؤار الراب ،للضحعجمة ال عودية للعلوم الريااجمة "ج ر" 1435/12/29- 27هـ
الجموةف  ،خالد بن كحد 2005(.م)

ديد معوقـاد تعلـ الريااـجماد با رولـة

الثااوية باةلخدام طري ـة دلفـاي  ،رةـالة دكلـورا يـ مرشـور  ،ق ـ ا رـاهج أطـرت
اللدري  ،كلجمة الرتبجمة  ،جامعة ا لك ةعود  ،الريا

.

Gardner, H. (1997m). Reflection on multiple intelligences..
http://ecsme.ksu.edu.sa/index.cfm?method=home.con&ContentID=175
http://cfijdida.over-blog.com/article-29333871.html
"http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=13139
http://www.laes.org/_chapters.php?lang=ar&chapter_id=261
http://www.manahij.net/curriculum1.htm

*
216

*

*

معوقاد تعلجم أتعل الريااجماد ل ا رولة الثااوية من أج ة اظر ا خل ني
أط ب كلجمة العلوم امعة ا مام كحد بن ةعود ا ة مجمة
د .ةلجمحا بن عشداهلل الدأيش
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with high degree and mean of (3.38), then supervisory, managerial, ecological
and social obstacles with high degree and mean of (3.24), then methodology
elements related obstacles with medium degree and mean (3.23)
2- The most important statistically indication related differences were as the
following:
There are statistical indication related to differences at the level of (0.05)
with the variable of profession (capacity) among means of male and female
school students opinions on the one hand and the specialists opinions on the
other hand in favor of school students with respect of content related obstacles,
special obstacles related to methods and strategies of teaching, and assessment
related obstacles, and the total degree of the methodology related obstacles,
indicating the specialists of study members highly agree rather than male and
female school students in relation to these obstacles.
There are statistical indication related differences at the level of (0.05),
according the variable of gender among the means of responses of sample
members of the male and female school students with respect to special obstacles
related to teacher in favor to members of sample, indicating that male students
have high agree than female students regarding teacher related obstacles.
Key words: learning and teaching mathematics obstacles, disabilities,
learning mathematics, mathematics teaching, math curriculum, the teacher, the
learner, the learning environment, secondary school in the Kingdom of Saudi
Arabia, students of the College of Sciences at Al-Imam Muhammad ibn Saud
Islamic University.
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Obstacles Facing Learning and Teaching Mathematics at Secondary Schools in
Saudi Arabia From the Point of View of Specialists and Students of the College
of science, At Al-Imam Muhammad ibn Saudi Islamic University
Dr. Suleiman Al-Daweesh
Department of Curricula and Teaching Methods
College of Education
Al-Imam Muhammad ibn Saud Islamic University
Abstract:
This study aimed to identifying the obstacles of learning and teaching of
mathematics at the secondary stage in kingdom of Saudi Arabia from the point of
view of specialists, students and male and female students in department of
mathematics in College of Science, at Al-Imam Muhammad bin Saud Islamic
university. Also it aimed to identify the differences of opinions among of study
sample related to variables of: profession or capacity (specialist – male, student –
female students), gender (students, girls school), academic level (first level and
eighth level) and the study system (courses system, general system), and courses
( modern and old ).
For achieving the objectives of the study, the researcher used the survey
descriptive methodology using questionnaire as a tool in the study. The
researcher prepared a questionnaire about obstacle including (120) obstacles,
distributed on four dimensions, namely: six curriculum elements related
obstacles, teacher related obstacles, student related obstacles, and supervisory,
managerial, ecological and social related obstacles. The instrument was
distributed to all students in the first and eight levels in mathematics departments
and in the College of Science at Imam Mohamed bin Saud Islamic University,
and to specialists determined through the study limits. The total number
amounted to (335), the respondents were (290), and these are the full, complete
and suitable for analysis as the percentage is (87 %) out of the total number.
After analysis the study showed the following results:
1- The obstacles of learning and teaching mathematics in the secondary
stage in the kingdom was from the point of view of the study and its four
dimensions, showed the following descending ranks: the student related
obstacles, attained high degree and mean of (3.42), then teacher related obstacles
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فاعلية إسرتاتيجية الفصول املقلوبة يف تدريس القراءة يف تنمية
الفهم القرائي والوعي الصوتي لدى متعلمي اللغة العربية
غري الناطقني بها

د .خمتار عبد اخلالق عبد الاله عطية
معهد اللغويات العربية  -جامعة امللك سعود
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ملخص الدراسة:
استهدف البحث التعرف على أثر استخدام إسرتاايجيج الصورت ا الول رت د يرتد
الوراءة د ينمج الصهم الورائي وال عي الو يي لدى طرتب الترتت ى الوا رتت تعلمرتي
اللغ العر ج غري الناطوني هرتا ،وقرتد يو ترتع عجنرت البحرتث رتت  )64طالبرتا رتت تعلمرتي
اللغ العر ج غري الناطوني ها ،ومت يوتجمها إىل جمم عتني :جتر بج وعددها  )32طالبا،
وضا ط وعددها  )32طالبا  ،وقرتد أعرتد البا رتث الرت اد التعلجمجرت وأدواح البحرتث الرت
متثلع د :الادة التعلجمج لتد

الوراءة إساايجيج الصورت ا الول رت  ،واختبرتا الصهرتم

الورائي ،واختبا ال عي الو يي ،وقرتد يكدرتد البا رتث رتت ورتدا وثبرتاح هرتات الدواح
رترتالطرا اص ورترتائج البئم رت  ،وقرترتد أسرترتصرح تترترتائ البح رتث عرترتت وج رت د قرترترا الل د ل رت
إ ورترتائج رترتني ت سرترتطي د جرترتاح المرترت عتني التير بجرترت والبرترتا ط د التطبجرترت البعرترتدل
ختبا ل الصهم الورائي وال عي الو يي لواحل الم ع التير بج .
الولماح الصتا ج  :إساايجيج الصو ا الول  ،الوراءة ،الصهم الورائي ،ال عي الو يي.

املقدمة:

يشـ د ميــدا تعلـيم وتعلــم اللتــا يف البلــدا اقدمدمــة تطــورًا كــبًاً مي ــا
يـ
يدعل ـ باألســاليب وارتســرتاتي يا والطــرخ اق ــدلدمة يف الدــدري
وظفــت تلــب البلــدا الدمنيــة احلديثــة لدطــوير هـ ا األســاليب وارتســرتاتي يا
والطرخ من أجل إ داث نملة نوعية يف ه ا اقيدا الدعلي ي اق م ،ومتاشياً مع
ه ا الدطور الكبً يف تعليم اللتا وتناغ اً مع الدطورا الدمنية اقدال مـة مـن
احلاجة تبدو ماسة لدطوير تعليم وتعلم اللتة العربية لتً الناطمني ب ـا يف وـو
إسرتاتي يا الددري احلديثة اقعززة بوسائل الدمنية اقدطورة.
وقــد ظ ــر مــ راً إســرتاتي ية تدري ــية ديثــة ن ــبياً توظــ الدمنيــة
وت دث ر أدوات ـا بشـكل جيـد يف الع ليـة الدعلي يـة وهـي إسـرتاتي ية الف ـو
اقملوبة ،وه ه ارتسرتاتي ية تـومر بشـكل واوـس م ـا ة واسـعة مـن النشـا
وتع اقناقشا اهلادمة وتركز على الدطبيمـا والدـدريبا واألنشـطة دا ـل
قاعا الدراسة وهو ما حيداج إليه بشدة مدعل و اللتة العربية غً النـاطمني ب ـا
ب فة عامة واقبددؤو من م ب فة اصة.
وإسـرتاتي ية الف ــو اقملوبـة متثــل ورجـاً تربويـاً مدكــامالً يـدم ميــه قلــب
عناصــر اضاوــرة مــع الواجبــا اقنزليــة اقفرووــة طي ـ يشــاهد الطــال
اضاورة م لة على أشرطة أو عـ رامـد علـى ارتنرتنـت (Vod/Podcasting
قبــل اضاوــرة ،يف ــني ن ــا زمــن اضاوــرة بماعــة الــدر للدــدريبا
واقناقشا واألع ا الدحريرية وتأكيد اقفاهيم ).(Educause,2012
ومن ثم من مكرة الف و اقملوبة تعد د علـى قاعـدة ب ـيطة وهـي أ مـا
يفعله اقدعلم يف اقدرسة يموم به يف اقنز  ،وما يفعله يف اقنـز باعدبـاره واجبـاً
مدرسياً يموم به يف اقدرسة(Bergmann & Sams, 2012).
ومتثـل إسـرتاتي ية الف ــو اقملوبـة إ ــد احللـو الدمنيــة احلديثـة لعــالج
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وع الدعلم الدمليدي وتن ية م ارا الدفكً عند الطال  ،مالدعلم اقملـو
إســرتاتي ية تدري ـية تعد ــد علــى توظي ـ الدمنيــة لالســدفادة من ــا يف الع ليــة
الدعلي ية ،طي ميكـن لل علـم قاـا مزيـد مـن الوقـت يف الدفاعـل والدحـاور
واقناقشــة مــع الطــال يف الف ــل بــدإً مــن إلمــا اضاوــرا  ،ي ـ يمــوم
الطال مبشاهدة عروض ميديو ق ـًة لل حاوـرا يف اقنـز ويبمـى الوقـت
األك قناقشة اضدو يف الف ل حتت إشراف اقعلم (الزين.)173 ،2015 ،
وترتبط إسرتاتي ية الف و اقملوبة بشكل أساسـي بدمنيـة الفيـديو ،يـ
إ الـــدرو الدعلي يـــة اق ـ ـ لة بال ـــو وال ـــورة أعطـــت بـــديال مثاليـ ـاً
لل حاورة الدمليدية ,م ي تموم بني ا اضدـو الدراسـي للطلبـة متامـاً ك ـا يف
الف ـل الدمليـدي -وج ـاً لوجـه  ،-بشـكل يفـوخ الوسـائل األ ـر ممــا
جعل معظم مـن طبمـوا هـ ه ارتسـرتاتي ية يد ـو إ ديـار الفيـديو الدعلي ـي
كوســيلة رتي ــا اضدــو لكــي ياــ نوا م ــم الطالــب الكــايف لل حدــو
الدراسي (.)Marco, 2010, 46
وأشــار برنــا وســام ) (Bergmann & Sam, 2009, 23إىل أ هـ ه
ارتسرتاتي ية ت ثر بشكل أماـل عنـدما يمـوم اقعل ـو بننشـا ممـاطع الفيـديو
قوادهم الدراسية بأنف م ،يـ ي ـدطيعو مـن ـال رلـب تتطيـة عناصـر
الدر  ،ويووحون ا بالشكل الكايف لل دعل ني.
وقد طور إسـرتاتي ية الف ـو اقملوبـة أدوار كـل مـن اقعلـم واقـدعلم،
ممـد أشـار اـدا وو ـرو ( )Hamdan et al, 2013, 5إىل أ الطـال يف
الف ــو اقملوبــة يدحولــو مــن كــون م ل ــلة للدــدري إىل كــون م مركــزاً
للدعلم ،ي ي دعرض الطالب اضدو الدراسي بشكل راتي ـارج الف ـل
ع اخليارا اليت يديح ا له اقعلـم ،ومـن ثـم يشـارك بشـكل نشـط يف تكـوين
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بنيده اقعرمية من ال الفرص اليت تديح ا له البيئـة ال ـفية ايديـدة للدـدريب
والدمويم بشكل ري معنى.
وأووــس مارشــا ) (Marshall, 2013, 20أ دور اقعلــم يف الف ــو
أصــبس أكثــر أه يــة مــن ري قبــل ،مبــدإً مــن اضاوــرة الدمليديــة الــيت يعطي ــا
للطلبــة أصــبس اآل يمــوم بــأدوار ثالثــة وهــي :اقال ظــة ،وتمــديم الدت يــة
الراجعة ،والدمويم ،بارتوامة إىل توجيه تفكً اقدعلم وم اعدته.
وبدم ــي األد الرتبــوي وجــد البا ـ أ هنــاك طوثـاً ودراســا ســابمة
أجريت يف خت ا خمدلفة وعلى مرا ل تعلي ية مدباينة أكد ندائ ـا علـى
ماعليـــة الدـــدري باســـدلدام إســـرتاتي ية الف ـــو اقملوبـــة ،مثـــل :دراســـة
"ســرتاير" ( )Strayer,2007يف جمــا تــدري احل ــا  ،و دراســة "جون ــو "
( )Johnson, 2012يف جمـــا تـــدري احلاســـب اآللـــي ،ودراســـة "ســـنود "
( )Snowden, 2012يف جمـــا تـــدري اقـــواد األساســـية كاللتـــة ارت ليزيـــة
والرياويا والعلـوم ،ودراسـة "مـارلو" ( )Marlowe, 2012يف جمـا تـدري
الدراســـا اإجد اعيـــة ،ودراســـة "هـــاو" ( )Hao,2014يف جمـــا الدـــدري
ايامعي ،ودراسة أبو متنم ( )2014يف جما تدري الدراسا اإجد اعية،
ودراســة الــزين ( )2015يف جمــا تــدري تمنيــا الدعلــيم ،ودراســة (هــارو
وســــر ا  )1436 ،يف جمــــا الــــدعلم ارتلكرتونــــي ،ودراســــة و معــــدي
( 1436هــ) يف جمـا تـدري الرياوـيا  .وقـد أثبدـت تلـب الدراسـا ماعليـة
إســرتاتي ية الدــدري بالف ــو اقملوبــة يف زيــادة الدح ــيل و ــو اإ اهــا
وتموية الدامعية و فض م دو المل وتن ية الدفكً.
أمــا يف جمــا تعلــيم اللتــا م ــا زالــت الدراســا الــيت أجريــت إ دبــار
ماعلية إسرتاتي ية الف و اقملوبة قليلة ممارنة بالدل ا األ ـر  ،ومـن
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ه ه الدراسا :
اقملـو
دراسة " بيب" ( )2014وهي دراسة وصفية ناقشت دور ال
يف حت ني حت يل قواعد اللتة العربية للناطمني بتًها.
ودراسـة ل ـد ( )Muhammad, 2014الـيت كشـفت ندائ ـا عـن ماعليـة
إسرتاتي ية الف و اقملوبـة يف تن يـة منـو اللتـة ارت ليزيـة لتـة ثانيـة لطـال
اقدرسة الثانوية.
ودراسة و م يد (1435ه) الـيت أسـفر ندائ ـا عـن ماعليـة إسـرتاتي ية
الف ــو اقملوبــة يف تــدري ممــرر اللتــة ارت ليزيــة لــدي طالبــا الــ ام
الدحاًية جبامعة ارتمام ل د بن سعود ارتسالمية يف زيـادة الدح ـيل وتن يـة
اإ اها حنو البيئة ال فية.
ودراســة هــوان وهــون ) (Huang & Hong, 2015الــيت أثبدــت ماعليــة
إسرتاتي ية الف و اقملوبـة يف تن يـة الف ـم المرائـي للطـال الدـايوانيني للتـة
ارت ليزية لتة ثانية.
ودراسة يوس زادة ( )Yousefzadeh, 2015الـيت أسـفر ندائ ـا عـن
ماعلية إسرتاتي ية الف و اقملوبة يف تن ية حت ـيل الطـال ارتيـرانيني للتـدني
العربية وارت ليزية بوصف ا لتا ثانية.
ودراسة هيون ( )Hung, 2015اليت كشـفت ندائ ـا عـن ماعليـة إسـرتاتي ية
الف و اقملوبة يف تعلم الطال الدايوانيني اللتة ارت ليزية لتة ثانية.
ودراســة ليــا ( )Leis, 2015الــيت أثبدــت ماعليــة إســرتاتي ية الف ــو
اقملوبة يف حت ني تعلم الطال اليابانيني للكدابة باللتة ارت ليزية لتة ثانية.
ودراسة يوج ن ( )Yujing, 2015اليت كشفت عن ماعلية إسـرتاتي ية الف ـو
اقملوبة يف حت ني تعلم الطال ال ينيني للكدابة باللتة ارت ليزية لتة ثانية.
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ويدبني مـن الدراسـا ال ـابمة نـدرة الدراسـا الـيت تناولـت ماعليـة هـ ه
ارتسرتاتي ية احلديثة يف تدري اللتة العربية لتً النـاطمني ب ـا واقد ـار الـ ي
أجــر من ــا علــى الدراســة الوصــفية دو الد ريبيــة ،ومــع رلــب ممــد متــت
اإســدفادة مــن ه ـ ه البحــوث والدراســا يف إعــداد ارتطــار النظــري للبح ـ
احلــالي ،أمــا الدراســا األجنبيــة مددفـ مــع الدراســة احلاليــة يف قيــا ماعليــة
إسرتاتي ية الف و اقملوبة يف تن يـة م ـارا اللتـة الثانيـة ،وختدلـ مع ـا يف
قياســ ا للــوعي ال ــوتي ويف كون ــا أجريــت علــى اق ــدو اقبدــد  ،وقــد
اسدفاد البح احلالي من الدراسا ال ابمة يف إعداد اضدـو الدعلي ـي مـن
ال الفيديوها الدعلي ية.
وتعد المرا ة بنوعي ا ال امدة واي رية مـن اق ـارا اق ـة قدعل ـي اللتـة
العربية غً الناطمني ب ا مالمرا ة ال امدة حتمـ ع ليـا الف ـم واإسـديعا
للن وص اقمرو ة وتك ب اقـدعل ني ثـروة لفظيـة وصـوإً إىل إك ـاب م عـادة
المرا ة احلرة اقوسعة ،والمرا ة اي رية هـي إ ـد الـدعائم األساسـية لدعلـيم
الطال النط اييـد لصصـوا العربيـة والدـدريب علـى إ ـراج احلـروف مـن
خمارج ا ال حيحة وصوإً إىل الطالقة وال رعة والف م يف المرا ة.
وقــد ظيــت المــرا ة والف ــم المرائــي يف جمــا تعلــيم اللتــة العربيــة لتــً
الناطمني ب ا باهد ـام البـا ثني ،يـ تناولـت دراسـا عديـدة إسـرتاتي يا
تعليم المرا ة وأساليب تن ية م ـارا الف ـم المرائـي ،ومن ـا دراسـة (راشـد،
 )2005اليت اسد دمت تن ية بعض م ارا المرا ة من ـال اضدـو الـدي
لد أبنا األقليا ارتسالمية ،ودراسة ( اونة )2005 ،الـيت قامـت ببنـا
برنــام لوســب لدن يــة م ــارتي المــرا ة والكدابــة لتــً النــاطمني بالعربيــة يف
ايامعــا األردنيــة ،ودراســة (اقطــًي1430 ،هـــ) الــيت تناولــت أثــر الــدعلم

جملة العلوم الرتبوية
العدد الثامن عشر رجب 1440هـ

233

الدعاوني يف تن ية م ارا المرا ة لد مدعل ي اللتة العربية لتة ثانية ،ودراسة
(احلدييب )2013 ،اليت اقرتح من الهلا إسرتاتي ية أطل علي ـا إسـرتاتي ية
"إتمن"( )1لدح ني م ارا الف م المرائي لـد مدعل ـي اللتـة العربيـة النـاطمني
بلتا أ ر  ،ودراسة (علـي )2013 ،الـيت قامـت ببنـا برنـام مدكامـل يف
الدين ارتسـالمي لدارسـي اللتـة العربيـة مـن األجانـب ب ـدف حت ـني م ـارا
الف م المرائي ،ودراسة (التامـدي )2014 ،الـيت ـدد إسـرتاتي يا م ـم
اقمرو لد طال اق دو الرابع مبع د تعليم اللتة العربية لتـً النـاطمني ب ـا
يف ايامعة ارتسـالمية باقدينـة اقنـورة يف لاولـة لدح ـني هـ ا الف ـم ،ودراسـة
(العري 1436 ،ه) اليت اسدلدمت األلعا الدعلي ية لدن ية م ـارا المـرا ة
لــد عينــة مــن تل ي ـ ا اق ــدو اقبدــد مــن مدعل ــا اللتــة العربيــة غــً
الناطما ب ا مبدرسة منارا الرياض العاقية مبدينة الرياض.
وعلــى الــرغم مــن أ الدراســا ال ــابمة ج تمــم بد ريــب إســرتاتي ية
الف و اقملوبة يف تدري المرا ة أو يف تن يـة الف ـم المرائـي ،إإ أ البحـ
احلالي اسدفاد من تلب الدراسا يف بنا الد يم الد رييب للبح ويف حتديد
م ارا الف م المرائي اقالئ ة لتً الناطمني بالعربية.
ك ا اهد ت دراسـا سـابمة عديـدة مب ـا تعلـيم األصـوا العربيـة لتـً
الناطمني ب ـا ،وأبـرز تلـب الدراسـا أهـم اقشـكال ال ـوتية الـيت يعـاني
من ــا األجانــب عنــد تعل ــم للعربيــة لتــة ثانيــة ،وقــدمت بعــض احللــو الــيت
ت م يف احلد من تلب ال عوبا  ،ومن ه ه الدراسا  :دراسـة (الفـاعوري
وأبو ع شة )2005 ،اليت عروـت بعـض مشـكال تعلـيم العربيـة للنـاطمني
( )1تشً روف كل ة "إتمن" إىل مرا ل ارتسرتاتي ية اقمرت ة ،وهي ا د ار لكل ا
(اقرأ – تفكر  -قوم – ناقش)
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بتًها ويف ممدمد ا مشكال تعليم األصـوا واقرت ـت بعـض احللـو هلـ ه
اقشــكال  ،ودراســة (نيــل )2010 ،الــيت ــدد األصــوا ال ــعبة يف
نطم ــا وإدراك ــا قدعل ــي العربيــة مــن النــاطمني بتًهــا ،ودراســة (جينتشــو،
 )2011الـــيت تناولـــت صـــعوبا نطـ ـ األ ـــرف العربيـــة للطلبـــة ال ـــينيني
و لوهلــا ،ودراســة (شــيان  )2011 ،الــيت كشــفت عــن مشــكال تعلــيم
األصــوا العربيــة للطلبــة ال ــينيني وطــرخ معايد ــا يف اقر لــة ايامعيــة،
ودراســة (ماســًي واألمــني )2012 ،الــيت اهد ــت بدحديــد أهــم اقشــكال
ال وتية اليت يعاني من ا مدعل و اللتة العربية غً الناطمني ب ا يف جامعة اقدينة
العاقيــة مباليزيــا وتمــديم بعــض احللــو هلـ ه اقشــكال  ،ودراســة (ه ــداني،
 )2015اليت تناولت صعوبا تعليم اللتة العربية للناطمني بتًها يف باك دا
وعلى رأس ا صعوبا تعلم األصوا .
وعلـى الـرغم مـن أ هـ ه الدراسـا ج تدنـاو الـوعي ال ـوتي قدعل ــي
اللتة العربية غً الناطمني ب ا بشـكل مباشـر ،إإ أ البا ـ اسـدفاد مـن هـ ه
الدراسا يف بنا قائ ة م ارا الوعي ال وتي.
يف وو العـرض ال ـاب يـأتي البحـ احلـالي لدم ـي ماعليـة إسـرتاتي ية
الف و اقملوبة يف تـدري المـرا ة يف تن يـة الف ـم المرائـي والـوعي ال ـوتي
قدعل ي اللتة العربية غً الناطمني ب ا.
مشكلة البحث:

تب معاهد تعليم اللتة العربية لتـً النـاطمني ب ـا ج ـوداً ثيثـة رتك ـا
مدعل ي ــا م ــارا اللتــة العربيــة األربــع (اإســد ا – الدحــدث – المــرا ة –
الكدابة) ،وعلى الرغم من رلب إ تزا هناك مشكال قائ ة يف سـبيل حتميـ
الكفايـــة اللتويـــة والكفايـــة اإت ـــالية هلـ ـ إ اقـــدعل ني ،ولعـــل أبـــرز هـ ـ ه
اقشكال مشكلة وع الف م المرائي للنا اقمرو وق ور الوعي ال ـوتي
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قا ي د عو إليه وما ينطمو به ،اصة لد اقبددئني من مدعل ي العربيـة غـً
الناطمني ب ا.
ممد إ ظ البا من ال تدري ه لطال اق دو األو مـن مدعل ـي
اللتة العربية غً الناطمني ب ا ولعدة سنوا مددابعة يف مع د اللتويـا العربيـة
جبامعة اقلب سعود ،أ أكثر ما يعانيه طال ه ا اق دو هو وع م ـارا
الف ــم المرائــي لــدي م مــن نا يــة وق ــور الــوعي ال ــوتي عنــدهم مــن نا يــة
أ ر  ،ويد لى ه ا الاع ورلب الم ـور يف تركيـز اقـدعل ني علـى لاولـة
إتما المـرا ة اآلليـة للن ـوص ،مـنرا مـا ناقشـد م يف معاني ـا أو األمكـار الـيت
حتوي ا إ تكاد ت ع إجابة صحيحة ،ك ـا أ اقشـكال ال ـوتية واوـحة يف
قرا ات م اي رية وأ اديث م اليومية ومدكررة بشكل واوس.
وباسدطال رأي ( )29من أعاا هيئـة تـدري اللتـة العربيـة لتـً أبنائ ـا
مبعاهد تعليم اللتة العربية لتً الناطمني ب ا يف بعض ايامعا األ ر ( )1تبني
أن م يواج و اقشكلدني راتي ا ،وأ ن بة ( )%86من م جيدو عنـا شـديداً
يف تن ية م ارا الف م المرائي والوعي ال وتي لطالب م ب فة عامة ولطال
اق ــدويا اقبددئــة ب ــفة اصــة ،وأ ن ــبة ( )%83مــن م أكــد علــى أ
إســرتاتي يا الدــدري اق ــدلدمة يف تــدري المــرا ة تمليديــة وإ ت ـ م يف
تن ية م ارا الف م المرائي والـوعي ال ـوتي ك ـا ينبتـي ،وأ ن ـبة ()%91
من م أكـد أ زمـن اضاوـرة إ يكفـي لدمـديم الدـدريبا واألنشـطة الكاميـة
لدن ية ه ه اق ارا لدي م بالشكل اقطلو ( ،انظر ملح  ،)1ولعـل هـ ا مـا
ميكن أ تومره إسرتاتي ية الف و اقملوبة اليت خت ا زمن اضاوـرة بأك لـه
( )1جامعة ارتمام ل د بن سعود ارتسالمية بالرياض ،وجامعة األمًة نورة بنت عبد
الران بالرياض ،وايامعة ارتسالمية باقدينة اقنورة.
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للددريبا واألنشطة واقناقشا والدطبيما .
وقد أكد ندائ الدراسا ال ابمة علـى وـع وق ـور م ـارا الف ـم
المرائي لد مدعل ي اللتة العربية غـً النـاطمني ب ـا ،ومـن هـ ه الدراسـا :
دراسـة (راشــد ،)2005،ودراسـة ( ــاونة ،)2005 ،ودراسـة (اقطــًي،
1430هـــــ) ،ودراســــة (اخلاــــًي1432 ،ه) ،ودراســــة (عبــــد العظــــيم،
 ،)2011ودراســة (احلــدييب ،)2013 ،ودراســة (علــي ،)2013 ،ودراســة
(التامدي ،)2014 ،ودراسة (أبو الرو .)2015 ،
ك ا أكد الدراسا ال ابمة على ق ـور الـوعي ال ـوتي لـد مدعل ـي
اللتــة العربيــة لتــً النــاطمني ب ــا مثــل دراســة (األمــني ،)1982 ،ودراســة
( ا  ،)1984 ،ودراسة ( ربوش )2003 ،ودراسـة (نيـل،)2010 ،
ودراسة (شيان  ،)2011 ،ودراسة (جينتشـو ،)2011 ،ودراسـة (ماسـًي
واألمني ،)2012 ،ودراسة (ه داني.)2015 ،
ويف وو ما سب ممـد حتـدد مشـكلة البحـ يف العبـارة اآلتيـة :وـع
وق ور م ارا الف م المرائـي والـوعي ال ـوتي لـد مدعل ـي اللتـة العربيـة
غً الناطمني ب ا و اصة لد طال اق دو األو (اقبدد ).
أسئلة البحث:

او البح ارتجابة عن ال ا الرئي اآلتي:
ما ماعلية إسرتاتي ية الف و اقملوبة يف تدري المـرا ة يف تن يـة م ـارا
الف م المرائي والوعي ال وتي لد طال اق دو األو مـن مدعل ـي اللتـة
العربية غً الناطمني ب ا؟
وتفر من ه ا ال ا األسئلة الفرعية اآلتية:
 -1ما م ارا الف م المرائي الالزمة لطال اق دو األو مـن مدعل ـي
اللتة العربية غً الناطمني ب ا؟
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 -2مــا م ــارا الــوعي ال ــوتي الالزمــة لطــال اق ــدو األو مــن
مدعل ي اللتة العربية غً الناطمني ب ا؟
 -3ما ماعلية إسرتاتي ية الف و اقملوبة يف تن ية م ارا الف ـم المرائـي
لد طال اق دو األو من مدعل ي اللتة العربية غً الناطمني ب ا؟
 -4مــا ماعليــة إســـرتاتي ية الف ــو اقملوبــة يف تن يـــة م ــارا الـــوعي
ال وتي لد طـال اق ـدو األو مـن مدعل ـي اللتـة العربيـة غـً النـاطمني
ب ا؟
فرضا البحث:

او البح احلالي بعد تنفي ربده الدحم من صحة الفروني اآلتيني:
 - 1يوجد مرخ رو دإلة إ ائية بني مدوسطي درجا اجمل وعـة الد ريبيـة
واجمل وعــة الاــابطة يف الدطبيـ البعــدي إ دبــار الف ــم المرائــي ل ــا
اجمل وعــة الد ريبيــة يعــود إىل اســدلدام إســرتاتي ية الف ــو اقملوبــة
ممارنة بالطريمة اقعدادة.
 - 2يوجد مرخ رو دإلة إ ائية بني مدوسطي درجا اجمل وعـة الد ريبيـة
واجمل وعة الاابطة يف الدطبي البعـدي إ دبـار الـوعي ال ـوتي ل ـا
اجمل وعــة الد ريبيــة يعــود إىل اســدلدام إســرتاتي ية الف ــو اقملوبــة
ممارنة بالطريمة اقعدادة.
حدود البحث:

اقد ر البح احلالي على:
 دراســة ماعليــة إســرتاتي ية الف ــو اقملوبــة يف تن يــة م ــارا الف ــمالمرائي وم ارا الوعي ال وتي اقناسبة لطـال اق ـدو األو مـن مدعل ـي
اللتة العربية غً الناطمني ب ا.
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األو  ،اقمررة على طال اق دو األو .
 عينة من طال اق دو األو من مدعل ي اللتة العربية غً النـاطمنيب ا مبع د اللتويا العربية جبامعة اقلب سعود.
 تطبي ربة البحـ علـى الطـال عينـة البحـ يف الف ـل الدراسـياألو للعام ايامعي 1437/1436هـ.
منهج البحث:

تبعاً لطبيعة البح وأهدامه ،اسدلدم البا يف هـ ا البحـ اقـن شـبه
الد رييب ،واسدلدم من ت ي ا هـ ا اقـن طريمـة اجمل وعـا اقدكامئـة،
وبالدحديـد أب ـط هـ ه الد ـ ي ا وهـي طريمــة اجمل وعـة الد ريبيـة الوا ــدة
واجمل وعة الاابطة الوا دة.
م طلحا البح :
حتدد م طلحا البح مي ا يأتي:
 - 1إســرتاتي ية الف ــو اقملوبــة :هــي إســرتاتي ية تعلي يــة تمــوم علــى
توظي الدمنيا احلديثة يف قلب النظام الدعلي ـي ،ورلـب عـن طريـ تـومً
شــرح اضدــو الدعلي ــي (اللتــوي) علــى هيئــة ميــديو ع ـ إ ــد الوســائط
الدكنولوجية وإي اله قدعل ـي اللتـة العربيـة غـً النـاطمني ب ـا لدراسـده قبـل
وقت اضاورة ،طي يدم اسدث ار وقت اضاوـرة يف الدـدريبا والدطبيمـا
واقناقشا وممارسة األنشطة اللتوية اقعززة.
 - 2الف م المرائي :هو ع لية عملية معرمية يوظ مي ا مدعلم اللتة العربية
غً الناط ب ا يلده اللتوية من اللتة اهلدف للدفاعـل مـع الـنا اقمـرو
ب ــدف اســدنداج اقعنــى العــام لــه واســدلالص معانيــه ال ــرحية والا ـ نية
ونمده ،ويما إجرائياً بالدرجة اليت حي ل علي ا اقدعلم يف ا دبار م ـارا
الف م المرائي ال ي أعده البا .
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 - 3الــوعي ال ــوتي :هــو إدراك مــدعلم اللتــة العربيــة غــً النــاط ب ــا
ألصــوا اللتــة العربيــة متييــزاً وتركيب ـاً وحتلــيالً وتبــديالً وتنتي ـاً ،ويمــا
إجرائياً بالدرجة اليت حي ل علي ا اقـدعلم يف ا دبـار الـوعي ال ـوتي الـ ي
أعده البا .
خطوات البحث:

لإلجابة عن أسئلة البح وا دبار صـحة مرووـه قـام البا ـ بنعـداد مـا
يأتي:
أوإً :ايانب النظري وتناو ثالثة لاور:
 اضـــور األو  :إســـرتاتي ية الف ـــو اقملوبـــة :ماهيد ـــا وأه يد ـــا،ومآ ـ ها ،ونشــأت ا وأس ـ ا النظريــة ،ودورهــا يف تعلــيم اللتــة العربيــة لتــً
الناطمني ب ا ،و طوا تنفي ها.
 اضـــور الثـــاني :الف ـــم المرائـــي :مف ومـــه ،وأه يدـــه ،وأس ـــه،وم دوياته وم اراته.
 اضور الثال  :الوعي ال وتي :مف ومه ،وأه يده يف تعلـيم المـرا ة،وم دوياته وم اراته.
ثانياً :ايانب ارتجرائي ومشل اخلطوا اآلتية:
 - 1إعداد اقواد الدعلي ية وأدوا البح ومتثلت يف:
 قائ ــة م ــارا الف ــم المرائــي اقناســبة لطــال اق ــدو األو مــن
مدعل ي اللتة العربية غً الناطمني ب ا.
 قائ ــة م ــارا الــوعي ال ــوتي اقناســبة لطــال اق ــدو األو مــن
مدعل ي اللتة العربية غً الناطمني ب ا.
 اقادة الدعلي ية اق ة ومماً رتسرتاتي ية الف و اقملوبة.
 ا دبار الف م المرائي.
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 ا دبار الوعي ال وتي.
 - 2الدأكد من صدخ وثبا أدوا البح .
 - 3ا ديار عينة البح وتم ي ا إىل جم وعدني ريبية ووابطة بطريمـة
عشوائية.
 - 4الدطبيــ المبلــي إ دبــاري الف ــم المرائــي الــوعي ال ــوتي علــى
اجمل وعدني الد ريبية والاابطة.
 - 5تطبي ـ ربــة البح ـ عــن طري ـ الدــدري لل وعــة الد ريبيــة
باســدلدام إســرتاتي ية الف ــو اقملوبــة ،يف ــني تــدر اجمل وعــة الاــابطة
اقمرر بالطرخ اقعدادة.
 - 6الدطبي ـ البعــدي إ دبــاري الف ــم المرائــي والــوعي ال ــوتي علــى
اجمل وعدني الد ريبية والاابطة.
 - 7حتليل الندائ وتف ًها.
 - 8تمديم الدوصيا واقمرت ا يف وو ندائ البح .
أه ية البح :
تأتي أه ية البح احلالي من أنه:
 - 1يدنــاو إســرتاتي ية مــن إســرتاتي يا الدــدري احلديثــة يف تعلــيم اللتــة
العربية لتً الناطمني ب ـا ،وهـي إسـرتاتي ية الف ـو اقملوبـة ،ومـن ثـم
م و حياو تطوير أساليب تعليم وتعلم اللتة العربية لتً النـاطمني ب ـا مبـا
ين ي اق ارا اللتوية لدي م.
 - 2يعــني معل ــي اللتــة العربيــة لتــً النــاطمني ب ــا للدــدري باســدلدام
إسرتاتي ية الف و اقملوبة يـ يمـدم هلـم دلـيالً تدري ـياً ي ـاعدهم
على إعادة ت يم دروس م ومماً لإلسرتاتي ية احلديثة.
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 - 3يلفــت نظــر البــا ثني واق ــد ني يف جمــا تــدري اللتــة العربيــة لتــً
النــاطمني ب ــا إىل إعــداد مــواد تعلي يــة باســدلدام إســرتاتي ية الف ــو
اقملوبة لدن ية م ارا لتوية أ ر .
 - 4ي م يف تطبي اإ اها الددري ية احلديثـة الـيت حت ـن البيئـة ال ـفية
وتزيد من ماعليد ا.
 - 5يزود اقكدبة العربية بأدوا طثية جديدة ميكـن أ تكـو عونـاً للبـا ثني
ومعل ي اللتة العربية لتً الناطمني ب ا ،تد ثل يف ا دبـار م ـارا الف ـم
المرائي ،وا دبار الوعي ال وتي.
اإلطار النظري للبحث

اضــــور األو  :إســــرتاتي ية الف ــــو اقملوبــــة :ماهيد ــــا وأه يد ــــا،
ومآ ها ،ونشأت ا وأس ا النظريـة ،ودورهـا يف تعلـيم اللتـة العربيـة لتـً
الناطمني ب ا ،و طوا تنفي ها.
ماهية الف و اقملوبة وأه يد ا:
يُطلَ ـ علــى ه ـ ه ارتســرتاتي ية عــدة م ـ يا من ــا :الف ــو اقملوبــة،
اقملو  ،والدعلم اقدتً الوج ة ،وقـد ظيـت
والف و اقعكوسة ،وال
بدعريفا عديدة لكن لي بين ا ا دالما جوهرية.
ممــد عرم ــا إج وو ــرا ( )Lage et al,2000, 32بأن ــا مــن يــدم ميــه
اسدبدا الددريب باضاورة عن طري اإسـدلدام الفعـا للدكنولوجيـا ـارج
الف و الدراسية ودا ل ا.
وعرم ــا مــاركو ( )Marco, 2010, 46بأن ــا إســرتاتي ية تــدري عــل
الطالب يمـوم بـن ط الدـدري الدمليـدي بنف ـه ،يـ يطلـب منـه أوإ قـرا ة
جز من الكدـا اقدرسـي بعـد اقدرسـة ،ودراسـده مـن ـال م ـادر الـدعلم
اقدا ة كدرو الفيديو اقعدة م بما من اقعلـم ،ثـم بعـد رلـب يدنـاقش ميـه يف
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احل ــة الدراســية يف اليــوم الدــالي ،وميــار عــدداً مــن األنشــطة مــع زمالئــه،
ويُميَّم على مد متكنه من اقووو .
وعرم ــا بًنــا وســامز( )Bergman ; Sams, 2012بأن ــا قلــب م ــام
الدعليم بني اقدرسة واقنز  ،م ا يفعلـه اقـدعلم يف اقدرسـة يمـوم بـه يف اقنـز ،
وما يفعله يف اقنز باعدباره واجباً يموم به يف اقدرسة.
ورأ اــدا وو ــرو ) (Hamdan et al, 2013, 5أ إســرتاتي ية
الف ـــو اقملوبـــة تداــ ن أ يدـــيس اقعل ـــو الـــدرو العل يـــة للطـــال
ليد كنوا من الوصو إلي ا يف أي وقت ،أو مكا مناسب للطالب (يف منزلـه،
أو يف مع ل احلاسب يف اقدرسة ،أو يف أثنا ركوبـه يف احلاملـة ،أو دـى وهـو
على سرير اق دشفى) ،وميكن لل عل ني أ ينملوا شر م للدرو بواسـطة
ت ـ يل أنف ـ م بالفيــديو وهــم يمومــو بشــرح اقــادة ،أو ع ـ تمنيــة ت ــوير
الشاشة  ،Screen Castي يمومو بد يل شر م للدر على احلاسـب
(ع العروض الدمدميية على سـبيل اقثـا ( مـع دمـ توجي ـات م ال ـوتية ،أو
عن طري توجيـه الطـال إىل ميـديو تعلي ـي موثـوخ ومدـاح علـى ارتنرتنـت،
وب لب ي دطيع الطال مشاهدة الفيديو أو تصوير الشاشة مدـى مـا ناسـب م،
وبعدد اقرا اليت حيداجون ا.
ويف وو ما سب ميكن المو بأ الف و اقملوبة هي إسرتاتي ية تعلي يـة
ديثة ن بياً تمـوم علـى توظيـ الدمنيـا احلديثـة يف قلـب النظـام الدعلي ـي،
ورلب عن طري تـومً شـرح اضدـو الدعلي ـي علـى هيئـة ميـديو عـ إ ـد
الوسائط الدكنولوجية وإي ـاله لل ـدعلم لدراسـده قبـل وقـت اضاوـرة ،طيـ
يــدم اســدث ار وقــت اضاوــرة يف الدــدريبا والدطبيمــا واقناقشــا وممارســة
األنشطة الدعلي ية اقعززة.
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وقد أكد دراسا عدة ،كدراسة بـرام ( ،)Brame, 2013ودراسـة (أبـو
متــنم ،)2014 ،ودراســة (و م يــد1435 ،ه) ،ودراســة (الــزين)2015 ،
على ما حتممه إسرتاتي ية الف و اقملوبة من موائـد تربويـة نـة ،مـن أه ـا
أن ا:
 تا ن اإسدث ار اييد لوقت احل ة. ترمع م دو حت يل الطال وين ي اسديعاب م.– تديس للطال إعادة الدر أكثر من مرة بنا على الفروخ الفردية بين م.
– تدـــيس اقعلـــم اســـدث ار وقـــت الف ـــل لدوجيـــه اقـــدعل ني وحتفيـــزهم
وم اعدت م ب ورة أمال.
– تموي العالقة بني الطالب واقعلم وتزيد من الدفاعل ارتجيابي بين ا.
– توظ الدمنية احلديثة يف جما الدعليم بشكل ماعل.
– عل اقدعلم لوراً للع لية الدعلي ية وحتوله إىل با ـ وم ـ و عـن
م ادر تعل ه.
– تعزز الدفكً الناقد والدعلم ال اتي وبنا اخل ا .
– تدعم م ارا الدواصل والدعاو بني اقدعل ني.
– تومر احلرية الكاملة للطال يف ا ديار اقكـا والزمـا وال ـرعة الـيت
يدعل و ب ا.
– تومر تت ية راجعة مورية لل دعل ني دا ل الف ل من قبل معل ي م.
اقآ على إسرتاتي ية الف و اقملوبة:
على الرغم من اقزايا العديدة والفوائد الرتبوية اي ة رتسرتاتي ية الف و
اقملوبة ،إإ أن ا ج ختلو من الدحديا واقآ اليت قد تم عمبـة حتـو دو
حتمي اقرجو من ا ،ولعل مـن أهـم هـ ه اقآ ـ Hamdan, et al.,2013,12( :
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Bertzmann, 2013, p.70-71

أبو متـنم ،2014 ،اخلليفـة ومطـاو ،

.)275 ،2015
 أ الف ــو اقملوبــة قــد إ تــن س مــع نيــع اقعل ــني أو مــع نيــعالطلبة ،وبعض الد ار ل ت إىل تفايل الطريمة الدمليدية علي ا.
 عدم الدزام بعض الطال مبشاهدة الفيديو قبل احل ـة الدراسـية ممـاياع مشا ركد م الفاعلة يف األنشطة دا ل الف ل.
 يشدكي البعض من أ الف ل اقملو أكثر مووـوية وإزعاجـاً ,يـإ نيع الطال يع لو يف األنشطة اقلدلفة دا ل جم وعا تعاونية.
 صـــعوبة تشــ يع أو حتفيـــز بعــض الطلبـــة الــ ين إ يبـــدو رغبـــة يفاقشاركة باحل ة الدراسية ،على الدفاعل مع األنشطة والع ل مع زمالئ م.
 اإمدمـــار إىل الع ــ العل ـــي ،يــ إ زمـــن الفيـــديو الدعلي ـــي إـ عشـرة دقيمـة ،لـ ا مـن هـ ا الع ـ يبمـى
يد اوز يف كثً مـن األ يـا
م ولية الطال واقدعل ني.
وعلى الـرغم مـن وجـود هـ ه الدحـديا وغًهـا إإ أنـه ميكـن مواج د ـا
واحلد من ا عن طري رمع درجة الوعي بأه يد ا لد اقعل ني والطـال علـى
د سوا  ،بارتوامة إىل ت يئة البيئة الدعلي ية بارتمكانا الدمنية والدعم الف
اقناسب ،وك لب تدريب اقعل ني بشكل جيد على تنفي ها.
نشأة إسرتاتي ية الف و اقملوبة ،وأس ا النظرية:
نشأ مكرة الف و اقملوبة عام  1998ي شـ ع ولفـورد وجون ـو
يف كداب ــا "الدــدرج الفعلــا " علــى اســدلدام إســرتاتي ية الــدعلم اقملــو عــن
طري منس الطال الفرصة لالطال على اضدو يف اقنز ومـن ثـم اسـدلدام
وقــت الف ــل يف الرتكيــز علــى ع ليــا الدحليــل والرتكيــب و ــل اقشــكال
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).(Johnson ; Walvoord,1998
وحتــدد مالمــس ه ـ ه ارتســرتاتي ية عــام ( )2006علــى يــد مع ِل لــني يف
منطمـــة ريفيـــة يف الوإيـــا اقدحـــدة األمريكيـــة ،وج يكـــن يعـــرف م ـــطلس
الف و اقملوبة ين ا ،وكانت أبرز دوامـع ظ ـور هـ ا الن ـورج هـو مشـاركة
بعض الطال يف م ابما وم رجانـا يف مـد ومنـاط ت ـددعي ال ـفر ممـا
ي ـ دي إىل عــدم اــور الــدرو  ،ممــا دمــع ه ـ ين اقعل ــني للميــام بد ـ يل
الــدرو بالفيــديو وبــرام الدمــا الشاشــة وبــرام العــروض الدمدمييــة ،ثــم
ووع ا على اليوتيو ليموم الطال بالدراسة عن بعـد ،ويـدم إك ـا الـدعلم
يف اقدرسة ).)Hamdan, et al.,2013, 2
وقد جـا ظ ـور إسـرتاتي ية الف ـو اقملوبـة مـع بـدايا ظ ـور تمنيـا
الدعليم ،ملمد أعطت الدكنولوجيا أسـباباً منطميـة لل عل ـني لملـب م ـوهلم،
يــ ومــر هلــم مرصــة إتا ــة اقــواد العل يــة علــى ارتنرتنــت لطالب ــم،
وا د ر كثًًا من وقت احل ة الدراسية علـى الطريمـة الدمليديـة ،وجعلـت
م ا ة أوسع للدطبي والدع يف اضدو اقعريف ال احل ـا الدراسـية يف
الف و اقملوبة (و م يد.)22 ،1435 ،
يداس مما سب أ ه ه ارتسرتاتي ية ديثـة ن ـبياً ،يـ ج يدعـد ع رهـا
عشــرين عامـاً بوصــف ا مكــرة وعشــرة أعــوام علــى الدطبيـ الفعلــي هلــا ،ك ــا
يداــس أ نشــأت ا اقرتنــت بدطــور الوســائل والدمنيــا الدعلي يــة الــيت س ـ لت
تطبي ه ه ارتسرتاتي ية من ال الوسائط الدمنية اقلدلفة كالفيـديو الدعلي ـي
والبودكاست واليوتيو  ...إخل.
وتنطل إسرتاتي ية الددري بالف و اقملوبة من مبـاد وأمكـار النظريـة
البنائيـة " "Constructivism theoryالـيت تد ثـل يف (بكـار والب ـام،2004 ،
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:)24- 23
 اقدعلم النشط :يـ يمـوم اقـدعلم بـدور معـا وإجيـابي يف اكد ـااقعرمة وم ا معد داً على راته م و يطرح أسئلة وينـاقش وينـاظر ويفـرتض
ويبح بدإً من أ ي د ع ويمرأ ويع ل ال تدريبا تمليدية.
 اقدعلم اإجد اعي :ي يب اقدعلم اقعرمـة وسـط جم وعـة مـن األقـراميدبــاد مــع أمــراد جم وعدــه اقعلومــا  ،واألمكــار ،واقناقشــا  ،ويدفــاوض مــع
اآل رين دى ي ل مع أمراد جم وعده إىل لو مع إثبا صحد ا.
 اقدعلم اقبد  :ي يعيد اقدعلم بنا اقعرمة والف ـم مـاقدعلم حيدـاجإىل م ــارا ارتبــدا رتعــادة تكــوين اقعرمــة وإكدشــاف اقبــاد والنظريــا ،
مد ار اقدعل ني تبني م اً قوياً عن سبب بنية األشيا .
 البيئة ال ـفية البنائيـة :يـ يع ـل اقدعل ـو معـاً ي ـاندو بعاـ مبعا ـاً وي ــدلدمو أنواع ـاً خمدلفــة مــن األدوا وم ــادر اقعلومــا الدمنيــة
والورقية وأنشطة حلل اقشكال لدحمي أهداف الدعلم.
 الدعلم البنائي :ي يـب كـل مـرد معرمدـه عـن العـاج بطريمـة راتيـةتعطي له معنى.
وت كـد جون ـو ( )Johenson, 2012, 15أياـاً أ إسـرتاتي ية الف ـو
اقملوبــة تنــادي إ كــا إ بــد مــن الدعلــيم الدمليــدي اقباشــر مي ـب أ يكــو
ارج الف ل ،ولكن وقـت احل ـة الدراسـية جيـب أ تكـو األنشـطة دا ـل
الف ــل تنطل ـ مــن النظريــة البنائيــة مــن أجــل أ تــن س هـ ه ارتســرتاتي ية يف
حتمي أهدام ا.
وه ـ ه اقبــاد واألمكــار تد ــد بشــكل واوــس يف إس ـرتاتي ية الف ــو
اقملوبــة ،م ـ ه ارتســرتاتي ية ت يـ اقــدعلم لل شــاركة بشــكل نشــط يف تكــوين
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بنيده اقعرمية ،سوا من ال اسدعراوه لل حدـو الدراسـي اقعـد لـه بشـكل
راتي ارج الف ل ،أو من ال اقشاركة النشطة دا ـل الف ـل يف الدـدريب
والدمــــويم ،وتــــومر لــــه األدوا الدمنيــــة ك واقــــع الدواصــــل اإجد ــــاعي،
واليوتيو  ،واقندديا الدعلي ية وال جميا للدواصل والدشـارك مـع زمالئـه،
ك ا تومر له بيئـة ـبة لإلبـدا مـن ـال تـومً م ـادر اقعلومـا اقدنوعـة
واألنشـطة الدعلي يـة اقدعــددة والوسـائط الدمنيــة اقي ـرة ،ورلــب كلـه ي ـ م يف
حتمي تعلم ري معنى.
دو ر إسرتاتي ية الف و اقملوبة يف تعليم اللتة العربية لتً الناطمني ب ا:
ميكن أ ي دي اسدلدام إسـرتاتي ية الف ـو اقملوبـة إىل حت ـن يف تعلـيم
اللتة العربية لتً الناطمني ب ا أل ه ه ارتسـرتاتي ية توسـع م ـا ة الدطبيـ
دا ل ال  ،ومن ثـم م ـي تدـيس قـدراً أكـ مـن الدفاعـل بـني الطـال مي ـا
بين م من نا ية ،وبين م وبني اقعلم من نا ية أ ر  ،وه ا نل بيئـة مناسـبة
لدعلم اللتة.
ممــد ركــر بيــب ( )669 ،2014أ اســدلدام الف ــو اقملوبــة ي ــاعد
علــى اســدلدام وقــت ال ـ بطريمــة القــة ومبدكــرة ،أتا ــت للطــال أ
يدفـاعلوا وي ـألوا ويطبمــوا ويبدكـروا ويدللــوا عـن األســاليب المدميـة اقعد ــدة
على احلفظ ،إىل أساليب جديدة ي دطيعو من الهلا أ يطبموا ما تعل ـوه،
وه ا ي دي إىل إتمان م للتة.
وأشــار و م يــد (1435ه )4 ،إىل أ إســرتاتي ية الف ــو اقملوبــة تمــدم
مرصة خلل بيئة واقعية ق ارسة اللتـة بشـكل يمـار الواقـع الطبيعـي ،ورلـب
ع أنشطة الدعليم النشط اليت تكـو دا ـل الماعـة الدراسـية ،ك ـا أن ـا تدـيس
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للطالب اإعد اد على نف ه بشكل أك للدعلم وبنا الدكـوين اللتـوي بدا لـه
من ال تعل ه لل ادة اللتوية يف اقنز .
ورمبا تماي إسرتاتي ية الف و اقملوبة على الزعم المائل بأ العربية من
اللتا اليت ي عب تعل ا ،ماللتة العربية لتة نيلة ي ـ ل تعل ـا إرا مـا
ه ـ ا الــدعلم باألســاليب ال ــحيحة ،وإرا مــا واكبــت إســرتاتي يا وطرائ ـ
تعلي ا إسرتاتي يا وطرائ الدعليم احلديثة.
ماســدلدام الف ــو اقملوب ـة يف تــدري العربيــة بشــكل ع ــري يثبــت أ
اللتة العربية لتة تد ـع لدطبيـ أيـة إسـرتاتي ية ،وأ ال ـعوبة لي ـت يف اللتـة
رات ــا ،وإ ــا يف الطــرخ اق ــدلدمة يف تدري ــ ا ،مــنرا مــا جــددنا يف طريمــة
تدري ا وتمدمي ا لل دعلم بشكل مدفاعل جديد ،جُـرب يف جامعـا خمدلفـة،
وبلتــا خمدلفــة ،اســدطعنا أ ن ــل بــاقدعلم هلــا إىل أماــل درجــا ارتتمــا
واحل خ ( بيب.)670 ،2014،
وبارتوامة إىل أ إسرتاتي ية الف و اقملوبـة ت ـ م يف لـ بيئـة واقعيـة
لــدعلم اللتــة وت ــاعد علــى إتمان ــا والــد كن مــن م ارات ــا ،منن ــا رمبــا تمــوي
الدامعية لدعلم اللتة أل مشـاهدة الطالـب لل حدـو العل ـي ـارج ال ـ
يواجه الفروخ الفردية المائ ة بني الطال من نا ية ،ويزيـل عـن م اخل ـل أو
احلرج أثنا ع لية الدعلم من نا ية أ ر  ،ويديس لل علم دراسـة هـ ا اضدـو
يف الوقت واقكا ال ي يناسبه من نا ية ثالثة  ،ورلـب بـالطبع يـنعك إجيابيـاً
على دامعيد م للدعلم.
وه ـ ا مــا أكــده أبــو الــرو ( )15 ،2015ي ـ أووــس أ إســرتاتي ية
الف ــو اقملوبــة ت ــاعد علــى تن يــة الدامعيــة لــد دارســي اللتــة العربيــة مــن
ي يش ع م على اإهد ام باضدو العل ي ارج
الناطمني بلتا أ ر
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ال  ،ك ا يزيد من تفاعل م مع أقران م ومعل م يف أثنا الددري  ،وهـ ا
له أثره يف تن ية م ارا الف م المرائي لد ه إ الدارسني.
وإرا كــا رتســرتاتي ية الف ــو اقملوبــة دور كــبً يف تعلــيم العربيــة لتــً
الناطمني ب ا ب فة عامة ،من هلا دوراً أك مع اق دو اقبدد يف هـ ا اقيـدا
الدعلي ي ،مالطالب ال هـ ا اق ـدو يـدرج طواتـه األوىل يف عـاج اللتـة
اهلدف ،ورلب ي دلزم الدكرار يف نط األصوا والكل ا واي ل ،وهو ما
ياي عنه وقت اضاورة ومن ثـم يـ ر ع ليـة الدشـكيل اللتـوي للطالـب يف
اللتة اهلدف ،وميكن أ تمدم إسرتاتي ية الف و اقملوبة العالج الناجع هلـ ا
و اقدعلم علـى ميـديو يشـرح مـن اللـه اقعلـم مووـو
األمر من ال
الــدر ميشــاهده الطالــب يف اقنــز ويكــرر مشــاهدته مــرا مــن أجــل إتمــا
ع ليا النط والف م وه ا أبرز ما يواجـه اقـدعلم اقبدـد  ،وبعـدها يـأتي إىل
الف ل للددر على ما تعل ه.
طــوا إســرتاتي ية الف ــو اقملوبــة يف تــدري المــرا ة العربيــة لتــً
الناطمني ب ا:
يف وو الدراسا ال ابمة اليت تناولت إسرتاتي ية الف و اقملوبـة ،ويف
وــو طــرخ تعلــيم المــرا ة لل بدــدئني ميكــن حتديــد طــوا تــدري المــرا ة
قدعل ي اللتة العربية غً الناطمني ب ـا باسـدلدام إسـرتاتي ية الف ـو اقملوبـة
لدن ية الف م المرائي والوعي ال وتي مي ا يأتي:
اقر لــة األوىل :مر لــة الــدعلم ارتلكرتونــي ( ــارج الف ــل) :ومي ــا يمــدم
البا شر اً لدر المرا ة العربية على هيئة ميديو تعلي ي وم اخلطوا اآلتية:
 الد يئة :ومي ا يموم اقعلم بالدمديم للدر من ال طـرح سـ ا أوصورة أو موق جي به اندباه اقدعل ني (دقيمدا ).
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 قـرا ة الــنا :يمـوم اقعلــم بمـرا ة الــدر مـرتني علــى األقـل مراعيـاًإ راج احلروف من خمارج ا ال حيحة (دقيمدا ).
 تووـــيس معـــانى اقفـــردا ال ـــعبة :يمـــوم اقعلـــم بدووـــيس معـــانيالكل ا ال ـعبة عـن طريـ بعـض ال ـور ،أو عـن طريـ ووـع ا يف سـياخ
جديد س ل ،أو بارتشارا والدعبًا اقل حية  ...إخل ( 3دقائ ).
 شرح اقعنى العام للنا :يموم اقعلم بدحديد الفكـرة العامـة للـنا،ويووــس اقعــاني الا ـ نية الــيت ج ي ــرح ب ــا الكاتــب ،وي ــدللا المــيم
اقدا نة يف النا ( 5دقائ ).
 اقعاية ال وتية :يـدلً اقعلـم بعـض الكل ـا مـن مووـو المـرا ةويمــوم مبعايــة م ــارتني مــن م ــارا الــوعي ال ــوتي كدمطيــع الكل ــة إىل
أصوا أو دم األصوا إىل كل ا أو الد ييز بني األصوا اقدشـاب ة  ...إخل
( 5دقائ ).
اقر لــة الثانيــة :مر لــة الدمــويم (دا ــل الف ــل) :ومي ــا يمــوم اقعلــم
بددريب اقدعل ني على:
 م ـارا الف ـم المرائــي :يطلـب اقعلـم مــن اقـدعل ني قـرا ة اقووــوال ي سب دراسده إلكرتونياً (ع الفيديو الدعلي ي) ب ـو صـامت ثـم يمـوم
بطرح أسئلة علي م لميا م ارا الف م المرائي ،ثم يعرض علي م ن وصـاً
قرائية جديـدة يف وـو اقفـردا اللتويـة الـيت تعل وهـا ويطـرح علـي م أسـئلة
لميا نف اق ارا ورلب لدثبيت اق ارا اقدعل ة ( 50دقيمة).
 م ارا الوعي ال وتي :يموم اقعلم بدمويم م ارا الوعي ال ـوتيلــد اقــدعل ني مــن ــال طــرح جم وعــة مدنوعــة مــن األســئلة علــى م ــارا
الوعي ال وتي اليت تعل وها ـال الفيـديو الدعلي ـي ،وعلـى اق ـارا الـيت
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تعل وها يف الدرو ال ابمة ( 50دقيمة).
اضور الثاني :الف م المرائي :مف ومـه ،وأه يدـه ،وأس ـه ،وم ـدوياته
وم اراته.
مف وم الف م المرائي:
تعدد تعريفا الف م المرائي ،وإ كانت كل ا ت ب يف بوتمة وا دة.
ممــد عرمدــه ســنو ( )Snow,2002بأنــه الع ليــة الــيت ي ــدطيع المــار مــن
الهلــا اســدلالص اقعنــى وبنائــه مــن ــال تفاعلــه مــع ال ــفحة اقكدوبــة ،
ويدا ن الف م المرائـي  -مـن وج ـة نظرهـا  -ثالثـة عناصـر أو مكونـا
هي المار  ،والنا المرائي ،وال ياخ.
ك ــا عرمــه شــحاتة والن ــار ( )232 ،2003بأنــه ع ليــة تفكــً مدعــددة
األبعــاد ،وتفاعــل بــني المــار والــنا وال ــياخ ،والف ــم ع ليــة إســرتاتي ية
متكن المار من اسـدلالص اقعنـى مـن الـنا اقكدـو  ،وهـو ع ليـة معمـدة
تدطلب الدن ي لعدد من م ادر اقعلوما را العالقة اقدبادلة.
وركر يون ( ) 265 ،٢٠٠5أ الف م المرائي يشـ ل الـربط ال ـحيس
بني الرمز واقعنى ،وإجياد اقعنى من ال ياخ ،وا ديار اقعنى اقناسب ،وتنظـيم
األمكــار اقمــرو ة ،وتــ كر هــ ه األمكــار واســدلدام ا يف بعــض النشــاطا
احلاورة واق دمبلية.
وعرمـه سـعد ( )57 ،2006بأنـه ع ليـة عمليـة معرميـة تمـوم علـى مراقبــة
الدل ي ل اته ورتسرتاتي ياته اليت ي دلدم ا أثنا المرا ة وتميي ه هلا.
وعرمه احلدييب ( )191 ،2013بأنه جم وعة مـن الع ليـا وارتجـرا ا
العملية واي ية اليت يموم ب ـا الفـرد للوصـو إىل اقعـاني اقداـ نة يف الـنا
سوا كانت ه ه اقعاني صرحية أم و نية.

252

ماعلية إسرتاتي ية الف و اقملوبة يف تدري المرا ة يف تن ية الف م المرائي والوعي ال وتي
لد مدعل ي اللتة العربية غً الناطمني ب ا
د .خمدار عبد اخلال عبد الاله عطية

وألغـراض البحـ احلـالي ميكـن تعريـ الف ـم المرائـي بأنـه :هـو ع ليــة
عملية معرمية ي دلدم مي ا مدعلم اللتة العربية غً الناط ب ا يلده اللتويـة
و اته ال ابمة للدفاعل مع النا اقمرو ب دف اسـدلالص معانيـه ال ـرحية
والا نية ونمده.
أه ية الف م المرائي:
حيظــى الف ــم المرائــي بأه يــة كـ لــي يف تــدري المــرا ة ممــط وإ يف
تعليم اللتة العربية مح ب ،بل متدد أه يده لدش ل ع ليا تعليم وتعلم كامة
اقواد واقمررا الدراسية رلب أ الف ـم المرائـي عامـل أسـا مـن عوامـل
الدراســة والدح ــيل يف شــدى جمــاإ اقعرمــة ،وهـ ا مــا أكــد عليــه الرتبويــو
ب فة عامة واق د و بدعليم اللتة ب فة اصة.
ممد ركر مال اهلل ( )82 ،2001أ الف م المرائـي وـ ا لالرتمـا بلتـة
اقدعلم ،وتزويـده بأمكـار ثريـة ،وإقامـه مبعلومـا مفيـدة ،واكد ـابه م ـارا
النمد يف موووعية ،وتعويده إبدا الرأي ،وإصدار األ كـام علـى اقمـرو مبـا
ي يدها ،وم اعدته على مال ظة ايديد قواج ة ما ي ادمه من مشـكال ،
وتزويده مبا يعينه على ارتبدا .
ورأ الزيــا ( )40 ،1998أ الاــع يف الف ــم المرائــي ســبب رئــي
للدأ ر الدراسي ،م و ي ثر على صورة الـ ا لـد الطالـب ،وعلـى شـعوره
بالكفــا ة ال اتيــة ،بــل قــد يمــوده الدــأ ر الدراســي إىل المل ـ واحن ــار تمــدير
ال ا .
وأووــس عــامر ( )85 ،2000أ الف ــم أســا ع ليــا المــرا ة كل ـ ا
مالطالب ي ـر يف المـرا تني اي ريـة وال ـامدة إرا كـا يف ـم اقعنـى اقمـرو ،
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ويدعثر بل يدوق إرا ج ل معنى ما يمرأ ،وك ا المرا ة اإسـد اعية ،إ جيـ
الطالب من ا نفعاً ما ج يف م اقمرو على م امعه.
وأشار شحاتة ( )123 ،1993إىل أ بعدي الدقة والع يف م م اقمـرو
أصــبحا مطلب ـاً اجد اعيـاً ملح ـاً أل الكــم اهلائــل مــن ارتندــاج الفكــري حيــدم
العناية ب ين البعدين يف المرا ة.
وأكـــد يـــون ( )259 ،2005علـــى أ مـــن يمـــرأ تـــاريأل العل ـــا واألدبـــا
والفالسفة جيد أ ال فة ايامعة بـني هـ إ نيعـاً هـي الف ـم المرائـي ،وأ أي
إن ا حياو أ يد د للميادة الفكريـة أو اإجد اعيـة أو ال ياسـية إبـد أ يمـرأ
ويف م ،واألمثلة على رلب كثًة ،من ا :طه ني والعماد ومشرمة  ...إخل.
وإرا كــا الف ــم المرائــي حيظــى ب ـ ه اقكانــة لــد مــدعلم اللتــة األوىل ،مــن
أه يدــه بالن ــبة قــدعلم اللتــة الثانيــة رمبــا تكــو أكـ ورلــب أل تعلــم لتــة ثانيــة
مرهو بف م مفردا ه ه اللتة وتراكيب ا وتعبًات ـا واسـديعا ثمامد ـا ،وإ يـدم
رلب ب ورة مدكاملة إإ من ال المرا ة الواعية لمار ماهم ومدرك قا يمرأ.
أس الف م المرائي:
يعد د الف م المرائي ال ليم على جم وعة من األس  ،تد ثل مي ـا يـأتي:
(يـــون وو ـــرا  172 ،1981 ،ســـالم 184 ،20004،بيـــب اهلل،
 38 ،1421الدلي ي والوائلي 19 ،2005،سلطا )34 ،2006،
 .1دامعية المار اقناسبة ،و لفيده ال ابمة عن م ارا الف م المرائي.
 .2حتديد هدف المار  ،وطبيعة اهلـدف اقـراد حتميمـه أل اهلـدف مـن
المرا ة حيدد اق ارة المرائية.
 .3وعي المار بارتسرتاتي يا الالزمة لدف ً النا ،وم م معناه.
 .4المدرة على توجيه الع لية العملية إىل الن اية اقرغوبة.
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 .5مراعاة الوقت ال ي حيداجه المار لمرا ة نا معني (سرعة المرا ة).
 .6م دو م م المار لدحمي اهلدف من المرا ة.
 .7اسدث ار طاقا المار  ،وتفعيل ا للوصو إىل الف م.
 .8اقعرمة ال ابمة مبووو النا ،مالمار ي ـدلدم معرمدـه ال ـابمة يف
م م اقعرمة ايديدة.
 .9حتديد جوانب الف م اق ة.
 .10تركيز اإندباه على الفكرة الرئي ة أكثر من الرتكيز على األمكار الثانوية.
 .11مراقبة النشاطا المائ ة لدحديد ما إرا كا الف م حيدث.
 .12اإنت ا يف اقراجعة لدحديد ما إرا كانت األهداف يدم حتميم ا.
 .13اختار ارتجرا اقناسب عندما يدم مال ظة ق ور يف ع لية الف م.
م دويا الف م المرائي وم اراته:
صــن العل ــا واخل ـ ا م ــارا الف ــم المرائــي يف م ــدويا مددرجــة،
وميكن تلليا ه ه اق دويا واق ارا الفرعية اليت تندرج حتد ا مي ا يأتي:
(ع ــر 159 ،1998،جمــاور 309 ،1998 ،طعي ــة ومنــا ،2000،
 132عبـــد احل يـــد 204- 203 ،2000،ماـــل اهلل86 ،2001،
موسى 88- 87 ،2001،جـاد 24 ،2003،عـوض وسـعيد2003 ،
يون .)266 ،2005،
 م دو الف م اقباشر (احلريف) ،ويش ل اق ارا اآلتية:
 حتديد اقعنى اقناسب للكل ة من ال ياخ - .حتديـد الفكـرة العامـة(اضورية) لل ووو .
 حتديد الفكرة الرئي ة يف الفمرة. -حتديد األمكار ايزئية لل ووو .
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اشدماخ بعض اقفردا من مفردة وا دة.
حتديد اي ل اقفدا ية يف كل ممرة.
إدراك الد ل ل اقنطمي لل علوما الواردة يف اقووو .
إدراك الرتتيب الزماني والرتتيب اقكاني أل داث اقووو .
وبط اقفردة وبطاً صحيحاً ي اعد على م م معناها.
قرا ة األشكا وايداو والرسوم البيانية.
م دو الف م اإسدنداجي (الا ) ،ويش ل اق ارا اآلتية:
اسدنداج اقعاني الا نية اليت ج ي رح ب ا الكاتب.
اسدنداج معاني الكل ا غً اقألومة من ال ياخ.
اسدنداج وج ة نظر الكاتب وأغراوه ودوامعه.
اسدنداج أوجه الشبه واإ دالف.
اسدنداج العالقا بني اقعلوما الواردة يف اقووو .
اسدنداج اإ اها والميم الشائعة يف اقووو .
اســدنداج احلمــائ واقعلومــا الــيت ــاو الكاتــب ـ م ا أو تتــيً

معاق ا.
 اسدنداج األمكار اقنحازة واألمكار غً اقوووعية يف اقووو . اسدنداج ائا أسلو الكاتب. م دو الف م النمدي ،ويش ل اق ارا اآلتية:
 الد ييز بني احلميمة واخليا . الد ييز بني احلميمة والرأي. الد ييز بني ما يد ل باقووو وما إ يد ل به. -الوقوف على مد انطباخ األمكار على الواقع.
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 تكـــوين رأي ـــو الشل ـــيا والماـــايا واألمكـــار اقطرو ـــة يفاقووو .
 احلكم على مد صدخ أدلة الكاتب وقوت ا يف الدأثً يف المار . م دو الف م الد وقي ،ويش ل اق ارا اآلتية:
 إدراك الدإلة ارتحيائية للكل ا والدعبًا . إدراك ال ور البيانية واأل يلة اقدا نة. إدراك احلالة الشعورية واقزاجية اقلي ة على جو اقووو . إدراك المي ة الفنية واي الية لصساليب البيانية واجملازية. اقوازنة بني ع لني أدبيني. م دو الف م ارتبداعي ،ويش ل اق ارا اآلتية:
 اقرتاح لو جديدة قشكال ورد يف اقووو . الدوصل إىل توقعا أو تنب ا جديدة بنا على مرويا معينة. تطوير أمكار جديدة من ال أمكار سابمة. تدعيم الماية اليت طر ا الكاتب بشواهد وأدلة ج ي كرها صـرا ةأو و ناً.
ائا طـال اق ـدو
ويف وو ه ه اق دويا واق ارا  ،ويف وو
األو من مدعل ي اللتة العربية غً النـاطمني ب ـا أمكـن الدوصـل إلـي جم وعـة
مــن م ــارا الف ــم المرائــي ب ــورة مبدئيــة مت يــداً لعروــ ا علــي اخل ـ ا
واضك ني رتقرارها ،وتد ثل ه ه اق ارا يف:
(أ) الف م المرائي احلريف
 - 1حتديد اقعنى اقناسب للكل ا الـواردة يف الـنا اقمـرو مـن ـال
ال ياخ.
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 - 2تعيني مااد الكل ا الواردة يف النا اقمرو .
 - 3إدراك ت ل ل األ داث ك ا ورد يف النا اقمرو .
( ) الف م المرائي اإسدنداجي
 - 4اسدلالص الفكرة العامة (اضورية) للنا اقمرو .
 - 5اسدنبا اقعاني الا نية اليت ج ي رح ب ا الكاتب يف النا اقمرو .
 - 6اسدنداج الميم اقدا نة يف النا اقمرو .
(ج) الف م المرائي النمدي
 - 7الد ييز بني ما يد ل باقووو اقمرو وما إ يد ل به.
 - 8إبدا رأي منطمي مي ا يمرأ.
(د) الف م الد وقي
 - 9إدراك احلالة الشعورية للنا اقمرو .
 - 10إدراك الدإلة ارتحيائية للكل ا والدعبًا .
(ه) الف م ارتبداعي
 - 11اقرتاح لو جديدة قشكال ورد يف النا.
 - 12ووع ن اية جديدة لم ة.
اضور الثالـ  :الـوعي ال ـوتي :مف ومـه ،وأه يدـه يف تعلـيم المـرا ة،
وم دوياته وم اراته.
مف وم الوعي ال وتي:
تعدد تعريفا الوعي ال وتي ،ومن ه ه الدعريفا :
عرمه تورجي ني (  )Torgesen et al,1997, 162بأنـه المـدرة علـى م ـم أ
الكــــالم ميكــــن زئدــــه إىل و ــــدا صــــوتية أصــــتر كالكل ــــا واقمــــاطع
والفوني ا .
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وعرمـــه تورجي ـــني ومـــاثيز (  )Torgesen& Mathes,2002, 2بأنـــه
ارت ا والوعي الواوس ببنية الكل ا يف لتة ما من اللتا .
وعرمـه جاسـو وديفيـد ( )Anthony & Francis,2005, 255بأنـه امـدالك
اقدعلم جم وعة من اق ارا كالمدرة على حتديـد أصـوا الكل ـا اقنطوقـة،
والمدرة على الد ييـز بـني هـ ه األصـوا ( ،)Distinguishingوالمـدرة علـى
تم ــيم الكل ــا اقنطوقــة إىل أصــوا منفــردة ( ،)Segmentوالمــدرة علــى
يع األصـوا اقفـردة لدكـوين كل ـا ( ،)Blendingوالمـدرة علـى حتليـل
الكل ــا إىل ممــاطع صــوتية ( ،)Syllablesوالمــدرة علــى تم ــيم الكل ــة إىل
موني ا (.)Phonemes
وعرمــه ل ــد ( )135 ،2008بأنــه م ــم األســاليب الــيت ميكــن أ يمــوم
الطفل مبمدااها بد زئة اللتة الشـفوية إىل مكونـا أصـتر أو و ـدا صـوتية
أصتر ،والدعامل مع ا من ه ا اقنطل .
وعرمده الشيباني ( )197 ،2014بأنـه امـدالك المـدرة علـى معرمـة أمـاكن
إندــاج األصــوا اللتويــة ،وكيفيــة إ راج ــا والكيفيــة الــيت تدشــكل ب ــا ه ـ ه
األصـوا مـع بعاـ ا لدكـوين الكل ـا واي ـل واأللفـاظ مـع إدراك الدشــابه
واإ ــدالف بــني ه ـ ه األصــوا ســوا جــا ه ـ ه األصــوا مفــردة أو يف
الكل ا والدعابً اللتوية اقلدلفة.
مما سب يداس ما يأتي:
 أ الــوعي ال ــوتي ع ليــة مم ــودة ختــدا بــندراك بنيــة الكل ــة مــنموني ا وأصوا ومماطع.
 ارتبا الوعي ال وتي ارتباطاً وثيماً مب ارة اإسد ا . -تــدرج م ــارا الــوعي ال ــوتي بــد اً بدعــرف األصــوا اقنف ــلة،
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ومـــروراً برتكيـــب األصـــوا اقكونـــة لل لـــة ،واند ـــا بد زئـــة الكل ـــة إىل
و دات ا ال وتية.
وألغراض البح احلالي ميكن المو بأ الوعي ال وتي هو إدراك مدعلم
اللتــة العربيــة غــً النــاط ب ــا ألصــوا اللتــة العربيــة متييــزاً وتركيب ـاً وحتلــيالً
وتبديالً وتنتي اً.
أه ية الوعي ال وتي يف تعليم المرا ة:
أكد اخل ا والبا ثني عل ى وجـود عالقـة وثيمـة بـني تعلـيم المـرا ة وتن يـة
الوعي ال وتي.
ممد أشار كري دني ( )Christen, 1997إىل أ الوعي ال وتي ينبتـي أ
يكو جز اً من برام تعليم المرا ة والكدابة لل بددئني ،وأ تدريباته إ ينبتي
أ تمدم ب ورة جمردة ،بل إن ا جيب أ تعاجل يف سياخ ري معنى ،مـع الدأكيـد
على ورورة خت يا الوقت الكـايف لددريباتـه ،وأ يُبـ ل ج ـد مم ـود مـن
أجل إ اح أنشطده ختطيطاً وتنفي اً وتمومياً.
وأووس سلي ا ( )136 ،2006أ مشكال الوعي ال وتي والفـوني ي
أ ــد األســبا الرئي ــة ل ــعوبا المــرا ة ،وإه ــا الدــدريب اقــنظم علــى
أشكا الوعي ي حبه ق ور يف م ارا المرا ة.
وركر هولي ( )Holly, 2007أ اح تعليم المرا ة أو مشله يرتبط بـالوعي
ال وتي والددريب على إجرا اته.
وأكـد عبابنـة ( )5 ،2010علـى أ م ـارة الـوعي ال ـوتي متثـل األسـا
ال ي تبنى عليه م ارة المرا ة ،وه ه اق ارة ت م يف ل وعي عنـد الطالـب
بأصوا اللتة ومماطع ا وكل ات ا مما ينعك إجيابياً على طالقة قرا ته ،ومن
ثم م ه لل مرو .
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وأقس جا اهلل وو رو ( )115 ،2012إىل أ أهم ما حيداجـه اقـدعلم يف
تعل ــه للمــرا ة الــوعي بال ــور ال ــوتية للو ــدا اللتويــة تــأمالً وإصــداراً
لص كام و اخل ائا ال وتية لل فردا  ،وتعل اً للدطابمـا بـني ال ـور
ال ــوتية وال ــور اخلطيــة ،ك ــا حيدــاج إىل األلفــة بــالد ي وتعــرف الكل ــا
ومتييزها وم م اقمرو .
ك ــا أشــار ندــائ عديــد مــن الدراســا والبحــوث إىل أ ســبب وــع
المرا ة يرجع إىل ق ور يف م ـارة الـوعي ال ـوتي كدراسـة ( Blachman et
 ،)al, 2000ودراسة ( ،)Castles& Coltheart, 2004ودراسة ( Swanson et
 ،)al, 2004ودراسـة ( ،)Leafsted et al, 2004ودراسـة ( Hogan et al,
 ،)2oo5ودراسة (عبد اهلل ،)2007 ،ودراسة (بابلي.)2009 ،
مما سب يداس أ اكد ا م ارا الوعي ال وتي وإتمان ا ي م إسـ اماً
كــبًاً يف اكد ــا م ــارا المــرا ة وتن يــة م ــارا الف ــم المرائــي ،وأ أي
وع أو لل يف م اراته ينعك بال لب على تعلم المرا ة ويد بب إ لالة
يف دوث الة من الاع أو الدأ ر المرائي.
م دويا الوعي ال وتي وم اراته:
باسدم ــا األد الرتبــوي تــبني أ يــة ت ــنيفا عــدة ق ــدويا الــوعي
ال وتي وم اراته ،من ا:
 ت ـــني ماك ايـــد (  ،)McBride,1995, 192-197يـ ـ ق ـــم
م دويا الوعي ال وتي إىل ثالثة م دويا  ،هي:
 اق دو الب يط :الوعي بأ اي لة ميكن تم ي ا إىل كل ا مفردة. اق ــدو اقدوســط :الــوعي بــأ الكل ــا تدكــو مــن ممــاطع ندلـعددها با دالف الكل ا .
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 اق دو الع ي  :الوعي بأ الكل ة تدكو من موني ا  ،مـع المـدرةعلــى ــر موني ــا الكل ــة ،ومتييزهــا (بدايــة الكل ــة– وســط ا–ن ايد ــا)،
وتتيً مواوع ا ،ومزج ا لدكوين كل ا .
 ت ـني سـندر ( ،)sender. 1995, 443-453يـ ق ـم م ـدويا
ة م دويا  ،هي:
الوعي ال وتي إىل
 تم يم اي ل إىل كل ا . تم يم الكل ا إىل مماطع. الدنتيم. اقزج ال وتي. تم يم الكل ة إىل أصوا . ت ني المرني ( ،)2008ي ق م م ارا الوعي ال وتي إىل:
 عز األصوا عن الكل ا أو اي ل. الد ييز بني األصوا واقماطع. ووع الكل ا يف مئا ومماً قا بين ا من تشابه. دم األصوا اقنفردة لدكوين كل ا . تمطيع الكل ا واي ل إىل أصوا . حتديد ال و األو واألوسط واأل ً يف الكل ة. الد ييز بني األصوا اقدشاب ة اقلدلفة اقعنى. تم يم الكل ة إىل موني ا .ف بعض األصوا لدكوين كل ا جديدة.
 إوامة بعض األصوا لدكوين كل ا جديدة. -اسدبدا بعض األصوا بتًها لدكوين كل ا جديدة.
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ت ـني اهلاللــي ( ،)2012يـ ق ـ ت م ــارا الــوعي ال ــوتي

إىل:
– متييز اقدشابه من الكل ا يف
 تعرف عدد أصوا الكل ة.احلرف األو .
 متييز اقلدل من الكل ا يف احلرف األو . متييز اقدشابه من الكل ا يف احلرف األ ً. متييز الكل ة اقدناغ ة على نف وز كل ا معطاة له. زئة الكل ة إىل أصوات ا. زئة الكل ة إىل مماطع. زئة اي لة إىل كل ا . وم اقماطع لدكوين كل ة. وم الكل ا لدكوين نلة ب يطة. ت ني الشيباني ( ،)2014يـ ق ـ ت م ـارا الـوعي ال ـوتي
إىل:
 وعي الكل ة را صو البداية اقلالفة. وعي الكل ة را صو البداية اقدشاب ة. وعي الكل ة را صو الن اية اقلالفة. وعي الكل ة را صو الن اية اقدشاب ة. وعي الكل ة اليت إ حت ل نف الدنتيم. وعي معنى الكل ة بعد ف ال و األو . وعي معنى الكل ة بعد ف الدأني . -وعي معنى الكل ة بعد ف ال وتني اآل رين.

جملة العلوم الرتبوية
العدد الثامن عشر رجب 1440هـ

263

 وعي الكل ة بعد إوامة صو أو أكثر. حتليل الكل ا إىل مماطع وأصوا . مزج األصوا واقماطع لدكوين كل ا . الد ييز ال وتي بني احلروف اقدشاب ة.يف وو العرض ال ـاب ق ـدويا الـوعي ال ـوتي وم اراتـه ،ويف وـو
ائا طال اق ـدو األو مـن مدعل ـي اللتـة العربيـة غـً النـاطمني ب ـا
أمكن الدوصل إلي جم وعة من م ارا الوعي ال وتي ب ورة مبدئية مت يـداً
لعرو ا علي اخل ا واضك ني رتقرارها ،وهي:
اق دو األو  :م دو الدعرف ،ويش ل:
 تعرف ال وامت العربية. تعرف ال وائت العربية.اق دو الثاني :م دو الد ييز ،ويش ل:
 الد ييز بني األصوا اقدشاب ة. الد ييز بني احلركا الم ًة واحلركا الطويلة. متييز األصوا اقنونة ونو الدنوين. الد ييز بني الالم الش ية والالم الم رية. الد ييز بني أصوا اللتة األم وأصوا اللتة اهلدف.اق دو الثال  :م دو الرتكيب ،ويش ل:
 تركيب األصوا رتنداج كل ا . تركيب الكل ا رتنداج نل.اق دو الرابع :م دو الد زئة ،ويش ل:
 -زئة الكل ا إىل مماطع.
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اق
اق
-

زئة اي ل إىل كل ا .
دو اخلام  :الدالعب باألصوا  ،ويش ل:
إبدا األصوا .
ف أو إوامة أصوا .
دو اخلام  :الدنتيم ،ويش ل:
حتديد الكل ا را المامية الوا دة.
ارتتيا بكل ا هلا نف النت ة.

اإلجراءات التجريبية للبحث

هدف البح احلالي إىل الدعرف على ماعلية إسـرتاتي ية الف ـو اقملوبـة
يف تدري المرا ة يف تن ية الف م المرائي والوعي ال وتي لد مدعل ي اللتـة
العربيــة غــً النــاطمني ب ــا ،ولدحميــ هــ ا اهلــدف ،إعــداد بعــض اقــواد
الدعلي ية واألدوا البحثية ،ثم تنفي ربة البح .
ومي ا يأتي تف يل رلب
اضور األو  :إعداد اقواد الدعلي ية وأدوا البح
أوإً :قائ ة م ارا الف م المرائي:
أ  -هدف بنا المائ ة:
هــدمت ه ـ ه المائ ــة إىل حتديــد م ــارا الف ــم المرائ ـي اقناســبة لطــال
اق دو األو من مدعل ي اللتة العربية غً النـاطمني ب ـا الـيت ي ـعى البحـ
احلالي إىل تن يد ا.
 م ادر بنا المائ ة:اعد د البا يف بنا المائ ة على اآلتي:
 اإطــال علــى بعــض الكدــب واقراجــع الــيت تناولــت تعلــيم المــرا ةوم ارا الف م المرائي.
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 اإطال على الدراسا والبحوث اليت اهد ت بدن ية م ارا الف ـمالمرائـــي لـــد مدعل ـــي اللتـــة العربيـــة غـــً النـــاطمني ب ـــا ،مثـــل :دراســـة
(اقطًي1430،هـ) ،ودراسة (اخلاًي1432 ،ه) ،ودراسة (عبد العظيم،
 ،)2011ودراســة (احلــدييب ،)2013 ،ودراســة (علــي ،)2013 ،ودراســة
(التامدي ،)2014 ،ودراسة (أبو الرو .)2015 ،
 ورا بعض اقدل ني يف تعليم اللتة العربية لتً الناطمني ب ا. اخل ة الشل ية يف تدري اللتة العربية لتً الناطمني ب ا.ج  -وبط المائ ة:
بعــد إعــداد المائ ــة يف صــورت ا األوليــة ،عرو ـ ا علــى جم وعــة مــن
اقدل ــني يف تعلــيم اللتــة العربيــة لتــً النــاطمني ب ــا واقدل ــني يف اللتــة
العربية ،ورلب رتبدا الرأي يف:
 اند ا اق ارة لل ا الواردة ميه. مناسبة اق ارة للطال عينة البح . إوامة أو ف أو تعديل صياغة اق ارة.ويف وــو مال ظــا ال ــادة اضك ــني الــيت كــا مــن أه ــا اإكدفــا
باق دويا الثالثة األوىل دو اق دويني الرابـع واخلـام (الف ـم الدـ وقي -
الف م ارتبداعي) لكون ا إ تناسب طال اق دو اقبدد  ،مراجعة المائ ة
وإجرا الدعديال اليت أشاروا إلي ا ،وأصبحت المائ ة يف صورت ا الن ائية.
د  -ال ورة الن ائية للمائ ة:
تكونــت المائ ــة يف صــورت ا الن ائيــة مــن ثالثــة لــاور رئي ـة هـي :اضــور
األو  :الف ـم المرائــي احلـريف ،واضـور الثــاني :الف ـم المرائــي اإســدنداجي،
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واضور الثال  :الف م اإسدنداجي النمدي ،وينـدرج حتـت كـل لـور جم وعـة
من اق ارا الفرعية ،وبل عدد اق ارا يف المائ ة ( )8م ارا .
وب لب يكو قد ارتجابة عن ال ا األو من أسئلة البح  ،ون ه:
ما م ارا الف م المرائي اقناسبة لطال اق دو األو من مدعل ي اللتة
العربية غً الناطمني ب ا؟
ثانياً :قائ ة م ارا الوعي ال وتي:
 هدف بنا المائ ة:هــدمت هـ ه المائ ــة إىل حتديــد م ـارا الـوعي ال ــوتي اقناســبة لطــال
اق ــدو األو قدعل ــي اللتــة العربيــة غــً النــاطمني ب ــا الــيت ي ــعى البح ـ
احلالي إىل تن يد ا.
ث  -م ادر بنا المائ ة:
اعد د البا يف بنا المائ ة على اآلتي:
 اإطال على بعض الكدب واقراجع اليت تناولت الوعي ال وتي. اإطــال علــى الدراســا والبحــوث الــيت اهد ــت بدحديــد م ــاراالوعي ال ـوتي وتن يد ـا ،ومن ـا دراسـة سـلي ا ( ،)2006ودراسـة المرنـي
( ،)2008ودراســة بــابلي ( ،)2009ودراســة الدون ــي ( ،)2010ودراســة
علـــي ( ،)2011ودراســـة الع ـــري ( ،)2011ودراســـة اهلاللـــي (،)2012
ودراسة الشيباني (.)2014
 ورا بعض اقدل ني يف تعليم اللتة العربية لتً الناطمني ب ا. اخل ة الشل ية يف تدري اللتة العربية لتً الناطمني ب ا.ج  -وبط المائ ة:
بعــد إعــداد المائ ــة يف صــورت ا األوليــة ،عرو ـ ا علــى جم وعــة مــن
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ــني يف اللتـة

اقدل ــني يف تعلــيم اللتــة العربيــة لتــً النــاطمني ب ــا واقدل
العربية ،ورلب رتبدا الرأي يف:
 اند ا اق ارة لل ا الواردة ميه. مناسبة اق ارة للطال عينة البح . إوامة أو ف أو تعديل صياغة اق ارة.ويف وو مال ظا ال ادة اضك ني مراجعة المائ ة وإجرا الدعديال
اليت أشاروا إلي ا ،وأصبحت المائ ة يف صورت ا الن ائية.
د  -ال ورة الن ائية للمائ ة:
ة لاور رئي ـة هـي :اق ـدو
تكونت المائ ة يف صورت ا الن ائية من
األو  :م ــدو الد ييـــز ،واق ـــدو الثـــاني :م ـــدو الد زئـــة ،واق ـــدو
الثال ـ  :م ــدو الــدم  ،واق ــدو الرابــع :م ــدو الدالعــب ،واق ــدو
اخلام  :م دو الدنتـيم ،وينـدرج حتـت كـل م ـدو جم وعـة مـن اق ـارا
الفرعية ،وبل عدد اق ارا يف المائ ة ( )10م ارا (انظر ملح .)2
وب لب يكو قد ارتجابة عن ال ا الثاني من أسئلة البح  ،ون ه:
ما م ارا الوعي ال وتي اقناسـبة لطـال اق ـدو األو مـن مدعل ـي
اللتة العربية غً الناطمني ب ا؟
ثانياً :اقادة الدعلي ية اقعاية ب نسرتاتي ية الف و اقملوبة:
أ  -اهلدف من إعداد اقادة الدعلي ية:
هدمت اقادة الدعل ية اقلدارة من كدـا "العربيـة للعـاج  -ج "1واقمدمـة
على هيئة ميديو تعلي ي ،بارتوامة إىل الددريبا اق ة ،إىل تن ية م ـارا
الف م المرائي والوعي ال وتي لد طال اق دو األو مـن مدعل ـي اللتـة
العربية غً الناطمني ب ا.
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 لدو اقادة الدعلي ية:ا ديار اقادة الدعلي ية من درو المرا ة يف كدا "العربية للعـاج –ج"1
اقمرر على طال اق دو األو ومماً لللطة الزمنية اقوووعة مـن قبـل ق ـم
اللتة والثمامة مبع د اللتويا العربية لتً النـاطمني ب ـا جبامعـة اقلـب سـعود،
وكــا عــددها ســدة درو مــن درو المــرا ة يف الو ــدا مــن (،)8- 3
وه ه الو دا هي :الو دة الثالثة :األسرة واألقار  -الو ـدة الرابعـة:
الطعام  -الو دة اخلام ة :اقنز  -الو دة ال ادسة :اقدرسة  -الو دة
ال ابعة :احلديمة – الو دة الثامنة :اللتة العربية.
ج  -إعداد الفيديو الدعلي ي:
ت يل شرح درو المرا ة على هيئة ميديوها تعلي ية ،وقد روعـي
مي ا أإ تزيد مدة الفيديو الدعلي ي عن ( 20دقيمة) ،و ختزين اقـادة الدعلي يـة
علـــى إســـطوانة ( )CDمت يـــداً لنشـــرها علـــى نظـــام إدارة الـــدعلم ارتلكرتونـــي
( )Blackboardطي ميكن لل دعلم مشاهدته يف أي مكا .
دـ  -صدخ اضدو اقعد باسدلدام إسرتاتي ية الف و اقملوبة:
عرض اضدـو الدعلي ـي لـدرو المـرا ة بعـد إعـدادها ب ـورة مبدئيـة
على جم وعة من اضك ني اقدل ني يف تعلـيم اللتـة الثانيـة واقدل ـني يف
اقناه وطرخ الددري واقدل ني يف تكنولوجيا الدعلـيم ،رتبـدا رأي ـم يف
مد صال يده للدطبي  ،وقد قـام البا ـ بـنجرا الدعـديال الـيت أشـار ب ـا
ال ادة اضك و  ،ومن أه ا ا د ار بعض األجزا يف الفيديوها الدعلي يـة
طي إ تزيد مدة عرض الفيديو الدعلي ي عن ( )15دقيمة.
ه  -إعداد دليل اقعلم للددري باسدلدام إسرتاتي ية الف و اقملوبة:
قام البا بنعداد دليل اقعلـم لدـدري اقـادة الدعلي يـة (درو المـرا ة)
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باسدلدام إسرتاتي ية الف و اقملوبة ،وقد تا ن ه ا الدليل ما يأتي:
 - 1ممدمة.
 - 2مللــا تعريفــي بكــل مــن :الف ــو اقملوبــة ،والف ــم المرائــي،
والوعي ال وتي.
 - 3األهــداف ارتجرائيــة لكــل در مــن الــدرو اقعايــة باســدلدام
إسرتاتي ية الف و اقملوبة.
 - 4طوا الددري باسدلدام إسرتاتي ية الف و اقملوبة.
 - 5األنشطة اق ا بة.
 - 6األدوا والوسائل اقعينة.
 - 7أساليب الدمويم.
 - 8الزمن اقناسب لكل در .
ض الدليل على جم وعة من ال ادة اضك ني ال ين أقروا صال يده
وقد عُر ل
للدطبي (ملح .)5
ثالثاً :ا دبار الف م المرائي:
أ  -هدف اإ دبار:
حتدد هدف اإ دبار يف قيا م ارا الف م المرائي لد طـال اق ـدو
األو من مدعل ي اللتة العربية غً الناطمني ب ا.
 م ادر بنا اإ دبار:ا ديــار قطعــدني مــن ــارج كدــا "العربيــة للعــاج –ج "1اقمــرر علــى
طــال اق ــدو األو  ،وقــد روعــي مي ــا مناســبد ا لل ــدو الدعلي ــي
والثمايف لطال ه ا اق دو .
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ج  -حتديد نو أسئلة اإ دبار :إعداد أسـئلة اإ دبـار مـن نـو اإ ديـار
مــن مدعــدد ،وقــد روعــي يف صــياغد ا اإعدبــارا الواجــب مراعات ــا يف
صياغة ه ا النو من األسئلة.
د  -إعــداد جــدو اقواصــفا  :حتديــد األوزا الن ــبية ق ــارا الف ــم
المرائي ،ك ا هو مووس يف جدو (.)1
جدو ( )1مواصفا ا دبار م ارا الف م المرائي
م
1
2
3
4
5
6
7
8

اق ارة
حتديد اقعنى اقناسب للكل ا الواردة يف
النا اقمرو من ال ال ياخ.
تعيني مااد الكل ا الواردة يف النا
اقمرو .
إدراك ت ل ل األ داث ك ا ورد يف
النا اقمرو .
اسدلالص الفكرة العامة (اضورية) للنا
اقمرو .
اسدنبا اقعاني الا نية اليت ج ي رح ب ا
الكاتب يف النا اقمرو .
اسدنداج الميم اقدا نة يف النا اقمرو .
الد ييز بني ما يد ل باقووو اقمرو وما
إ يد ل به.
إبدا رأي منطمي مي ا يمرأ.
اجمل و

األسئلة

عدد

اليت

األسئلة

تمي ا

الوز
الن يب

2

9 ،1

٪12,5

2

10 ،2

٪12,5

2

11 ،3

٪12,5

2

12 ،4

٪12,5

1

13 ،5

٪12,5

2

14 ،6

٪12,5

2

15 ،7

٪12,5

1

16 ،8

٪12,5
٪100

16
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ه  -صياغة تعلي ا اإ دبار :صياغة جم وعة من الدعلي ا لدحديد
اهلدف من اإ دبار ،وطريمة ارتجابة عـن أسـئلده ،والدأكيـد علـى ارتجابـة يف
اقكا اقل ا من ورقة ارتجابة.
و  -طريمة ت حيس اإ دبار :توزيع درجا اإ دبـار علـى األسـئلة
بنعطا ( 3درجـا ) لإلجابـة ال ـحيحة ،وصـفر لإلجابـة اخلطـأ ،و يـ إ
اإ دبار يدكو من ( )16س اإً ،من الدرجة الكليـة لال دبـار ت ـاوي ()48
درجة.
ز  -صــدخ اإ دبــار :للدأكــد مــن صــدخ اإ دبــار عــرض جــدو
اقواصفا مع ممرا اإ دبار على جم وعة من ال ادة اضك ني اقدل ـني
يف منــاه وطــرخ تــدري اللتــة العربيــة ،ويف تعلــيم اللتــة العربيــة للنــاطمني
بتًها ،ويف الميا والدمويم ،ورلب ب ـدف الدأكـد مـن قيـا كـل ممـرة مـن
ممــرا اإ دبــار لل ــارة اق ــد دف قياس ـ ا ،ومــد ســالمة الفمــرة لتوي ـاً،
والدعرف علـى إوـامات م وممرت ـات م ،وقـد إجـرا الدعـديال اقناسـبة يف
وو اقرتا ا ال ادة اضك ني ،وكا من أه ا تعديل صـياغة ال ـ ا رقـم
( )6علــى المطعــة األوىل وال ــ ا رقــم ( )3علــى المطعــة الثانيــة طيــ إ
حيد ال أكثر مـن إجابـة وا ـدة صـحيحة ،وبـ لب يكـو اإ دبـار صـادقاً يف
قيا ما ووع لمياسه.
ح  -الد ربة اإسدطالعية لال دبار :أُجريت الد ربة اإسدطالعية على
عينـة مـن طـال اق ـدو األو بلـ عـددها ( )22طالبـاً ،ب ـدف الدأكـد مــن
صـــال ية اإ دبـــار للدطبيـ ـ  ،وحتديـــد زمـــن اإ دبـــار ،ومعامـــل ال ـ ـ ولة
وال عوبة ،والدأكد من وووح تعلي ا اإ دبار ،ورلب ك ا يأتي:
ــا معامــل ثبــا اإ دبــار
ــا معامــل ثبــا اإ دبــار:
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باسدلراج معامل ألفـا ( ) كرونبـا ،،وقـد بلـ معامـل ثبـا اإ دبـار ككـل
 0,88وهي ن بة ثبا عالية.
ــا معــامال ال ـ ولة وال ــعوبة لصســئلة :باســدلدام معادلــة

ا معـامال ال ـ ولة وال ـعوبة
ا معامال ال ولة وال عوبة
لال دبار ،وقد تـبني أ معـامال ال ـ ولة ألسـئلة اإ دبـار تراو ـت مـا بـني
( ،)0,77- 0,27يف ني تراو ـت معـامال ال ـعوبة ألسـئلة اإ دبـار مـا
بني ( )0,73- 0,23وهي معامال س ولة وصعوبة را ن ب مدفاوتة.
ــا معــامال
ــا معــامال الد ييــز ألســئلة اإ دبــار:

الد ييز لصسئلة باسدلدام معادلة جون و  ،ي تراو ت ه ه اقعامال مـا
بني (.)0,67 - 0,33
ـا الـزمن الـالزم لدطبيـ
ا الزمن اقناسب لدطبي اإ دبار:

ــا مدوســط الــزمن ال ـ ي ي ــدترقه أســر مــدعلم وأبطــأ
اإ دبــار ،عــن طري ـ
مدعلم يف ارتجابة عن أسئلده ،ووجد أنه ي اوي ( 55 = 2÷ )50+60دقيمة.
 ال ورة الن ائية لال دبار :أصبس اإ دبار يف صورته الن ائيـة (ملحـ )3مكوناً من ( )16س اإً موزعة بواقع ( )8أسئلة على كل قطعة قرا ة.
رابعاً :ا دبار الوعي ال وتي:
 هدف اإ دبار:حتــدد هــدف اإ دبــار يف قيــا م ــارا الــوعي ال ــوتي لــد طــال
اق دو األو من مدعل ي اللتة العربية غً الناطمني ب ا.
ث  -م ادر بنا اإ دبار:
ا ديــار بنــود اإ دبــار يف وــو اقفــردا اللتويــة اقمــررة علــى طــال
اق دو األو الواردة يف كدا "العربية للعاج – ايز األو ".
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ح  -حتديــد نــو أســئلة اإ دبــار :إعــداد أســئلة اإ دبــار مــن نــو
األســئلة ال ـ عية ،طي ـ ي ــد ع إلي ــا الطال ـب مــن ــال ج ــاز الد ـ يل
(الكاسيت).
ر  -إعداد جدو اقواصفا  :حتديد األوزا الن بية ق ـارا الـوعي
ال وتي ،ك ا هو مووس يف جدو (.)1
جدو ( )1مواصفا ا دبار م ارا الوعي ال وتي
م

اق ارة

1

الد ييز بني األصوا العربية.

اليت

األسئلة

تمي ا

الن يب

2

1

٪10

1

2

٪10

3

4 ،3

٪15

4

الد ييز بني الالم الش ية والالم الم رية

1

5

٪10

5

زئة الكل ا إىل مماطع.

1

6

٪5

6

زئة الكل ا إىل أصوا .

1

7

٪10

7

تركيب األصوا رتنداج كل ا .

1

8

٪10

8

إبدا األصوا .

1

9

٪10

9

ف أو إوامة أصوا .

2

11 ،10

٪15

1

12

٪5

2
3

10

الد ييز بني احلركا الم ًة واحلركا
الطويلة.
متييز بعض الظواهر ال وتية يف اللتة العربية
(الدنوين – الدشديد).

حتديد الكل ا را المامية الوا دة.
اجمل و
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عدد

األسئلة

الوز

12
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٪100

ه ــ  -صــياغة تعلي ــا اإ دبــار :صــياغة جم وعــة مــن الدعلي ــا
لدحديد اهلدف من اإ دبار ،وطريمة ارتجابة عن أسئلده.
و  -طريمة ت حيس اإ دبار :توزيع درجا اإ دبـار علـى األسـئلة
بنعطا (درجـة) علـى كـل بنـد مـن بنـود ال ـ ا لإلجابـة ال ـحيحة ،وصـفر
لإلجابة اخلطأ ،و ي إ بنود اإ دبار بلتت ( )60بنداً ،من الدرجة الكليـة
لال دبار ت اوي ( )60درجة.
ز  -صــدخ اإ دبــار :للدأكــد مــن صــدخ اإ دبــار عــرض جــدو
اقواصفا مع ممرا اإ دبار على جم وعة من ال ادة اضك ني اقدل ـني
يف منــاه وطــرخ تــدري اللتــة العربيــة ،ويف تعلــيم اللتــة العربيــة للنــاطمني
بتًها ،ويف الميا والدمويم ،ورلب ب ـدف الدأكـد مـن قيـا كـل ممـرة مـن
مم ـرا اإ دبــار لل ــارة اق ــد دف قياس ـ ا ،ومــد ســالمة الفمــرة لتوي ـاً،
والدعرف علـى إوـامات م وممرت ـات م ،وقـد إجـرا الدعـديال اقناسـبة يف
وو اقرتا ا ال ـادة اضك ـني ،وكـا مـن أه ـا اسـدبدا بعـض اقفـردا
اللتوية يف اإ دبار بأ ر أكثر س ولة طي تناسـب طـال اق ـدو األو ،
وب لب يكو اإ دبار صادقاً يف قيا ما ووع لمياسه.
ح  -الد ربة اإسدطالعية لال دبار :أُجريت الد ربة اإسدطالعية على
عينـة مـن طـال اق ـدو األو بلـ عـددها ( )22طالبـاً ،ب ـدف الدأكـد مــن
صـــال ية اإ دبـــار للدطبيـ ـ  ،وحتديـــد زمـــن اإ دبـــار ،ومعامـــل ال ـ ـ ولة
وال عوبة ،والدأكد من وووح تعلي ا اإ دبار ،ورلب ك ا يأتي:
ــا معامــل ثبــا اإ دبــار
ــا معامــل ثبــا اإ دبــار:

باسدلراج معامل ألفـا ( ) كرونبـا ،،وقـد بلـ معامـل ثبـا اإ دبـار ككـل
 0,85وهي ن بة عالية من الثبا .
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ــا معــامال ال ـ ولة وال ــعوبة لصســئلة :باســدلدام معادلـة

ا معـامال ال ـ ولة وال ـعوبة
ا معامال ال ولة وال عوبة
لال دبار ،وقد تـبني أ معـامال ال ـ ولة ألسـئلة اإ دبـار تراو ـت مـا بـني
( ،)0,79- 0,25يف ني تراو ـت معـامال ال ـعوبة ألسـئلة اإ دبـار مـا
بني ( )0,75- 0,21وهي معامال س ولة وصعوبة را ن ب مدفاوتة.
ــا معــامال
ــا معــامال الد ييــز ألســئلة اإ دبــار:

الد ييز لصسئلة باسدلدام معادلة جون و  ،ي تراو ت ه ه اقعامال مـا
بني (.)0,68 - 0,32
ـا الـزمن الـالزم لدطبيـ
ا الزمن اقناسب لدطبي اإ دبار:

ــا مدوســط الــزمن ال ـ ي ي ــدترقه أســر مــدعلم وأبطــأ
اإ دبــار ،عــن طري ـ
مدعلم يف ارتجابة عن أسئلده ،ووجد أنه ي اوي ( 75 = 2÷ )70+80دقيمة.
 ال ــورة الن ائيــة لال دبــار :أصــبس اإ دبــار يف صــورته الن ائيــة(ملح  )3مكوناً من ( )12س اإً بننالي ( )60بنداً.
اضور الثاني :إجرا ربة البح
أوإً :ا ديار عينة البح :
ا ديار جم وعيت البح الد ريبية والاابطة من طال مع د اللتويـا
ا ديــار شــعبدني مــن
العربيــة جبامعــة اقلــب ســعود بطريمــة عشــوائية ي ـ
شــعب اق ــدو األو عشــوائياً ،وك ـ لب تعــيني إ ــد الشــعبدني عشــوائياً
لد ــبس جم وعــة ريبيــة وبل ـ عــدد طالب ــا ( )32طالب ـاً ،وأصــبحت الشــعبة
األ ر هي اجمل وعة الاابطة وبل عدد طالب ا ( )32طالباً.
ثانياً :الدطبي المبلي ألدوا البح :
 - 1الدطبي المبلي إ دبار الف م المرائي:
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قام البا بدطبي ا دبار الف م المرائي علـى طـال جم ـوعيت البحـ
الد ريبية والاابطة يف يوم األربعا اقوامـ 1437/1/1هــ ،ورلـب للوقـوف
علــى مــد متكــن طــال اجمل ــوعدني مــن م ــارا الف ــم المرائــي ،ويووــس
ايــدو اآلتــي دإلــة الفــروخ بــني مدوســطا درجــا طــال اجمل ــوعدني
الد ريبية والاابطة يف الدطبي المبلي إ دبار الف م المرائي.
جدو ( .)3دإلة الفرخ بني مدوسطي درجا طال اجمل وعدني الد ريبية
والاابطة
يف الدطبي المبلي إ دبار الف م المرائي
اجمل وعة العدد اقدوسط احل ابي

اإحنراف

قي ة

الدإلة عند

اقعياري

" "

0‚05

0,63

غً دالة

الد ريبية

32

6,04

2,13

الاابطة

32

6,72

1‚98

يداس من جدو ( )3عدم وجود مرخ ري دإلـة إ ـائية بـني مدوسـطي
درجــا طــال اجمل ــوعدني الد ريبيــة والاــابطة يف الدطبي ـ المبلــي إ دبــار
الف م المرائي ،ي كا مدوسط درجا طال اجمل وعة الد ريبيـة ()6,04
بـــاحنراف معيـــاري قـــدره ( ، )2,13يف ـــني كـــا مدوســـط درجـــا طـــال
اجمل وعــة الاــابطة ( )6,72بــاحنراف معيــاري قــدره ( ،)1‚98وط ــا قي ــة
" " وجد أن ا ت او ( ،)0,63وهي قي ة غً دالة عنـد م ـــدو (،)0‚05
ورلب يشً إىل تكام طال اجمل وعدني يف وع م ارا الف م المرائي.
 - 2الدطبي المبلي إ دبار الوعي ال وتي:
قام البا بدطبي ا دبار الوعي ال وتي على طال جم وعيت البح
الد ريبية والاابطة بد اً مـن يـوم األ ـد 1436 /12 /28ه إىل يـوم اخل ـي
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اقوام 1437/1/2هـ ،ورلب للوقـوف علـى مـد متكـن طـال اجمل ـوعدني
مــن م ــارا الــوعي ال ــوتي ،ويووــس ايــدو اآلتــي دإلــة الفــروخ بــني
مدوسطا درجا طـال اجمل ـوعدني الد ريبيـة والاـابطة يف الدطبيـ المبلـي
إ دبار الوعي ال وتي.
جدو ( .)4دإلة الفرخ بني مدوسطي درجا طال اجمل وعدني الد ريبية
والاابطة يف الدطبي المبلي إ دبار الوعي ال وتي
اقدوسط

اإحنراف

قي ة

الدإلة عند

اجمل وعة

العدد

احل ابي

اقعياري

" "

0‚05

1,69
1‚42

0,38

غً دالة

الد ريبية

32

7,81

الاابطة

32

8,07

يداس من جدو ( )4عدم وجود مرخ ري دإلـة إ ـائية بـني مدوسـطي
درجــا طــال اجمل ــوعدني الد ريبيــة والاــابطة يف الدطبي ـ المبلــي إ دبــار
الــوعي ال ــوتي ،ي ـ كــا مدوســط درجــا طــال اجمل وعــة الد ريبيــة
( )7,81باحنراف معياري قدره ( ،)1,69يف ني كا مدوسط درجا طـال
اجمل وعــة الاــابطة ( )8,07بــاحنراف معيــاري قــدره ( ،)1‚42وط ــا قي ــة
" " وجد أن ا ت او ( ،)0,38وهي قي ة غً دالة عنـد م ـــدو (،)0‚05
ورلب يشً إىل تكام طال اجمل وعدني يف ق ور م ارا الوعي ال وتي.
ثالثاً :تدري اقادة الدعلي ية لل وعدني الد ريبية والاابطة:
البـد يف تـدري اقـادة الدعلي يـة لطـال اجمل وعـة الد ريبيـة باسـدلدام
إســرتاتي ية الف ــو اقملوبــة مــن األ ــد اقوام ـ 1437/1/5هـــ إىل األ ــد
اقوام 1437/2/24هـ ،ي اسدترخ تدري ه والي  49يوماً ،أما طال
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اجمل وعة الاابطة ممد درسوا ه ه اقوووعا بالطريمة اقعدادة .وقـام البا ـ
نف ه بدطبي

ربة البح على طال اجمل وعدني الد ريبية والاابطة.

رابعاً :الدطبي البعدي ألدوا البح :
تطبي ا دباري الف م المرائي والوعي ال وتي تطبيماً بعدياً على طال
اجمل وعدني الد ريبية والاابطة عمب اإند ـا مـن ع ليـا الدـدري  ،ورلـب
بد اً من يوم الثالثا 1437/2/26هـ إىل يوم الثالثـا 1437 /3/4هــ ،وقـد
ت حيس اإ دبارين ،ورصد الدرجا ومعايد ا إ

ائياً.

ندائ البح وتوصياته وممرت اته
ي دف ه ا اضور إىل رصد الندائ الـيت الدوصـل إلي ـا يف هـ ا البحـ ،
وتف ــًها ،ثــم تمــديم عــدد مــن الدوصــيا يف وــو ه ـ ه الندــائ  ،وك ـ لب
تمديم عدد من اقوووعا البحثية اقمرت ة.
أوإً :ندائ البح  ،وتف ًها:


للدأكد من صحة الفرض األو من مروض البحـ احلـالي ،ون ـه:
ــائية بــني مدوســطي درجــا اجمل وعــة الد ريبيــة

يوجــد مــرخ رو دإلــة إ

واجمل وعة الاابطة يف الدطبي البعدي إ دبار الف ـم المرائـي ل ـا اجمل وعـة
الد ريبية يعود إىل إسرتاتي ية الف ـو اقملوبـة ممارنـة بالطريمـة اقعدـادة ،قـام
البا

ط ا مدوسط درجا الطـال بـاجمل وعدني الد ريبيـة والاـابطة يف

الدطبيــ البعــدي إ دبــار الف ــم المرائــي ،و
و

ا قي ة " " ،و

ا

ــا اإحنرامــا اقعياريــة،

م األثر ،وجدو ( )8يووس رلب.
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جدو ( )5دإلة الفرخ بني مدوسطي درجا طال اجمل ـوعدني الد ريبيـة
والاابطة يف الدطبي البعدي إ دبار الف م المرائي
اجمل وعة العدد

اقدوسط اإحنراف

قي ة

درجة

احل ابي اقعياري

" "

احلرية

الد ريبية

32

43‚63

4‚15

الاابطة

32

21‚82

5‚74

الدإلة
عند

م الدأثً

0‚05
دالة عند

12,51

31

م دو

 0,79كبً

0,02

يداس من ايدو ال اب وجـود مـرخ ري دإلـة إ

ـائية بـني مدوسـطي

درجــا طــال اجمل ــوعدني الد ريبيــة والاــابطة يف الدطبي ـ البعــدي إ دبــار
الف م المرائي ل ا اجمل وعة الد ريبية

ي كـا مدوسـط درجـا طـال

اجمل وعة الد ريبية ( )43‚63بـاحنراف معيـاري قـدره ( ،)4‚15يف ـني كـا
مدوســـط درجـــا طـــال اجمل وعـــة الاـــابطة ( )21‚82بـــاحنراف معيـــاري
قدره( ،)5‚74وط ا قي ـة " " وجـد أن ـا ت ـاو ( ،)12‚51ومبمارند ـا
بمي ة " " ايدولية عند درجـة ريـة ( )31تـبني أن ـا قي ـة دالـة عنـد م ـدو
 ، 0‚05وب لب قبو الفرض األو من مروض البح .
ك ــا

ــا

ــم الدــأثً إســدلدام إســرتاتي ية الف ــو اقملوبــة يف

تن يــة م ــارا الف ــم المرائــي ،ورلــب ط ــا مربــع إيدــا ( ،)2يـ بلـ
( )0‚79وهــو

ــم تــأثً كــبً ممــا يــد علــى ماعليــة الدــدري باســدلدام

إســرتاتي ية الف ــو اقملوبــة يف تن يــة م ــارا الف ــم المرائــي لــد طــال
اجمل وعة الد ريبية.
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وب لب تكو قد متت ارتجابة عن ال ا الثال من أسئلة البح  ،ون ه:
ما ماعلية إسرتاتي ية الف و اقملوبة يف تن ية م ارا الف م المرائي لد
طال اق دو األو من مدعل ي اللتة العربية غً الناطمني ب ا؟
ويعزو البا ه ا الن و الواوس يف م ـارا الف ـم المرائـي لـد طـال
اجمل وعة الد ريبية إىل:
 أ إسرتاتي ية الف و اقملوبة أتا ت لل دعل ني تعلم درو المرا ةمن ال تمنية الفيـديو يف منـازهلم ،ما د ـر كـثًاً مـن وقـت الدـدري يف
اضاورة واسدبدلده بدمديم تدريبا وتطبيما الف م المرائي والدع ـ مي ـا ممـا
أد إىل تن ية ه ه اق ارا بشكل كبً.
 أ إســـرتاتي ية الف ـــو اقملوبـــة تـــومر قدعل ـــي اللتـــة العربيـــة غـــًالناطمني ب ا و اصـة اقبدـدئني مـن م مـرص تكـرار اقـادة الدعلي يـة اقمدمـة مـن
ال الفيديو ،وه ا الدكرار يزيد من ع لية الدفاعل مع اقادة المرائيـة ويع ـ
ع ليا الف م المرائي وين ي ا.
 أ تنــو الدطبيمــا والد رينــا اقمدمــة لل ــدعل ني مــن ــال ه ـ هارتسرتاتي ية (دا ـل الف ـل) علـى درو المـرا ة الـيت تعل وهـا (يف اقنـز )
جعل كل م ارة من م ارا الف ـم المرائـي حتظـى بن ـيب وامـر مـن الدـدريب
علي ا ،وه ا أس م يف إتما اقدعل ني هل ه اق ارا .
 أ ومرة الددريبا اقمدمة يف الف ـل مـن ـال إسـرتاتي ية الف ـواقملوبة جعل ن يب كل مدعلم من الددر على م ـارا الف ـم المرائـي أكـ
كــثًاً مــن الطــرخ اقعدــادة يف الدــدري  ،ومــن ثــم أس ـ م يف متكــن م مــن ه ـ ه
اق ارا بشكل واوس.
 أ إسرتاتي ية الف و اقملوبة تديس لل دعل ني ا ديار الوقت اقناسـبهلم قشاهدة الفيديو الدعلي ي ،مما جيعـل اسـدعدادهم للـدعلم أقـو  ،ومـن ثـم
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من تفكًهم ينشط ،ورلب ينعك إجياباً على م ارا الف م المرائي لدي م.
 أ احلرية اليت تومرها ه ه ارتسرتاتي ية يف مشـاهدة الفيـديو الدعلي ـييف الوقت ال ي يناسب م تموي من دامعية اقدعل ني للدعلم ،ومن ثم تموي مـن
رغبد م يف الدفاعل مع اقمرو وم ه.
 تمــديم تت يــة راجعــة موريــة علــى الدــدريبا اقمدمــة دا ــل الف ــللل دعل ني من ال الوقت ال ي تديحه هـ ه ارتسـرتاتي ية ي ـ م يف ت ـحيس
م ارا الف م لد اقدعل ني وتن يد ا ب فة م د رة.
وقد اتفمت ه ه الندي ـة مـع ندـائ كـل مـن دراسـة ل ـد ( Muhammad,
 ،)2014ودراسة هوان وهون ) ،(Huang & Hong, 2015ودراسة يوس
زادة (.)Yousefzadeh, 2015
 للدأكد من صحة الفرض الثاني من مـروض البحـ احلـالي ،ون ـه:
يوجــد مــرخ رو دإلــة إ ــائية بــني مدوســطي درجــا اجمل وعــة الد ريبيــة
واجمل وعة الاابطة يف الدطبي البعدي إ دبار الوعي ال وتي ل ا اجمل وعة
الد ريبية يعود إىل إسرتاتي ية الف ـو اقملوبـة ممارنـة بالطريمـة اقعدـادة ،قـام
البا ط ا مدوسط درجا الطـال بـاجمل وعدني الد ريبيـة والاـابطة يف
الدطبي ـ البعــدي إ دبــار الــوعي ال ــوتي ،و ــا اإحنرامــا اقعياريــة،
م األثر ،وجدو ( )8يووس رلب.
و ا قي ة " " ،و ا
جدو ( )6دإلة الفرخ بني مدوسطي درجا طال اجمل وعدني الد ريبية والاابطة
يف الدطبي البعدي إ دبار الوعي ال وتي
اجمل وعة العدد
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اقدوسط اإحنراف

قي ة

درجة

احل ابي اقعياري

" "

احلرية

الد ريبية

32

54,00

6‚33

الاابطة

32

27‚18

8‚01

الدإلة
م الدأثً

عند
0‚05
دالة عند

14,76

31

م دو

0,81

0,017
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كبً

يداس من ايدو ال اب وجـود مـرخ ري دإلـة إ ـائية بـني مدوسـطي
درجــا طــال اجمل ــوعدني الد ريبيــة والاــابطة يف الدطبي ـ البعــدي إ دبــار
الوعي ال وتي ل ا اجمل وعة الد ريبية ي كا مدوسط درجا طـال
اجمل وعة الد ريبية ( )54‚00بـاحنراف معيـاري قـدره ( ،)6‚33يف ـني كـا
مدوسط درجا طـال اجمل وعـة الاـابطة ( )27‚18بـاحنراف معيـاري قـدره
( ،)8‚01وط ا قي ة " " وجد أن ا ت او ( ،)14‚76ومبمارند ـا بمي ـة
" " ايدولية عند درجة رية ( )31تبني أن ا قي ة دالة عند م ـدو ، 0‚05
وب لب قبو الفرض الثاني من مروض البح .
ــم الدــأثً إســدلدام إســرتاتي ية الف ــو اقملوبــة يف
ــا
ك ــا
تن ية م ارا الوعي ال ـوتي ،ورلـب ط ـا مربـع إيدـا ( ،)2يـ بلـ
( )0‚81وهــو ــم تــأثً كــبً ممــا يــد علــى ماعليــة الدــدري باســدلدام
إســرتاتي ية الف ــو اقملوبــة يف تن يــة م ــارا الــوعي ال ــوتي لــد طــال
اجمل وعة الد ريبية.
وب لب تكو قد متت ارتجابة عن ال ا الرابع من أسئلة البح  ،ون ه:
ما ماعلية إسرتاتي ية الف و اقملوبة يف تن يـة م ـارا الـوعي ال ـوتي
لد طال
اق دو األو من مدعل ي اللتة العربية غً الناطمني ب ا؟
ويعزو البا ه ا الن و الواوس يف م ارا الوعي ال وتي لد طـال
اجمل وعة الد ريبية إىل:
 أ إسرتاتي ية الف و اقملوبة اق دلدمة يف تـدري المـرا ة قدعل ـياللتــة العربيــة غــً النــاطمني ب ــا أتا ــت هلــم مــرص تكــرار مشــاهدة و ــا
الفيـــديوها الدعلي يـــة عـــدة مـــرا  ،وتكـــرار اإســـد ا للنطـ ـ ال ـــحيس
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لصصوا العربية ي م يف تن ية الوعي ب ه األصوا وتثبيد ا لدي م.
 أ ع ليــة ت ـ يل الفيــديوها الدعلي يــة الــيت تمــدم مــن ــال هـ هارتســرتاتي ية عــل اقعلــم أكثــر رص ـاً علــى نط ـ األصــوا مــن خمارج ــا
ال حيحة ،وه ا له تأثً إجيابي علـى اندمـا م ـارا الـوعي ال ـوتي تلمائيـاً
لل دعل ني.
 أ اسدلدام إسـرتاتي ية الف ـو اقملوبـة يف تـدري المـرا ة قدعل ـياللتــة العربيــة غــً النــاطمني ب ــا أتــاح تمــديم تــدريبا صــوتية كــثًة يف وقــت
اضاوــرة اقل ــا بأك لــه للد رينــا والدطبيمــا  ،ومــن ثــم عــاجل م ــارا
الوعي ال وتي بشكل تطبيمي مما أد إىل متكن م من ا.
 أ تنو الددريبا اقمدمة من ـال هـ ه ارتسـرتاتي ية مـن تـدريباالد ييز بني األصوا العربيـة وتـدريبا اإسـدبدا والد زئـة والـدم  ...إخل،
أس م يف تن ية م ارا الوعي ال وتي بشكل أمال من الطرخ اقعدادة.
 أ الدت ية الراجعة الفورية اقمدمة قدعل ي اللتة العربيـة غـً النـاطمنيب ــا يف ظــل إســرتاتي ية الف ــو اقملوبــة تدــيس هلــم ت ــحيس م ــارا الــوعي
ال ــوتي لــدي م (م ــارا اســدمبا األصــوا ) ،مــن ــال ت ــحيس نطم ــم
لصصوا (م ارا ارتنداج ال وتي).
 أ أنشـــطة المـــرا ة اي ريـــة الـــيت يمـــدم ا اقعلـــم مـــن ـــال هـ ـ هارتسرتاتي ية عايت م ارا الوعي ال وتي بشكل مدكامل ويف إطار جـ ا
وغً تمليدي ،وقد انعك رلب على إتمان م هل ه اق ارا .
 أ الدــدرج يف تــدريب مدعل ــي اللتــة العربيــة غــً النــاطمني ب ــا علــىم ارا الوعي ال وتي يف وـو إسـرتاتي ية الف ـو اقملوبـة مـن ال ـ ل إىل
ال عب بد اً من متييز األصـوا العربيـة ومـروراً بد زئـة الكل ـا إىل ممـاطع
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وأصــوا ثــم تركيــب اقمــاطع واألصــوا إىل كل ــا والدالعــب باألصــوا
واند ا بالدنتيم ،رلب كله زاد من وعي م ب ه اق ارا ومتكن م من ا.
وقد اتفمت ه ه الندي ة مع ندائ دراسا كل من دراسـة هـون ( Hung,
 ،)2015ودراسة ليا ( ،)Leis, 2015ودراسة يوج ن (.)Yujing, 2015
ثانيا :توصيا البح :
يف وو ما أسفر عنه البح من ندائ  ،ميكن تمديم الدوصيا اآلتية:
 - 1تا ني برام إعداد معل ي اللتة العربية لتً الناطمني ب ا إسرتاتي يا
ديثة ت م يف تن ية اق ارا اللتوية لل دعل ني مثـل إسـرتاتي ية
تدري
الددري بالف و اقملوبة.
 - 2عمد ورش ع ل ودورا تدريبية قعل ي اللتة العربية لتً الناطمني ب ـا
لددريب م على توظي إسرتاتي ية الددري بالف و اقملوبة بشكل ماعل
يف تن ية اق ارا اللتوية للدارسني األجانب.
 - 3توجيه اقزيـد مـن اإهد ـام والعنايـة مب ـارا الف ـم المرائـي الـيت حيدـاج
إلي ا مدعل و اللتة العربية غً الناطمني ب ـا ،ورلـب أله يد ـا الم ـو يف
حت ني قرا ت م بنوعي ا اقكثفة واقوسعة.
 - 4اإهد ــام بدن يــة م ــارا الــوعي ال ــوتي قدعل ــي اللتــة العربيــة لتــً
الناطمني ب ا.
 - 5اإسدعانة خب ا يف تعليم اللتة العربية لتً الناطمني ب ا ومدل ـني يف
الدمنية لل شـاركة يف ختطـيط اقنـاه الدعلي يـة وتطويرهـا ومـ إسـرتاتي ية
الف و اقملوبة.

جملة العلوم الرتبوية
العدد الثامن عشر رجب 1440هـ

285

ثالثا :مقرتحات البحث:

يف وــو ندــائ البحـ احلــالي وتوصــياته يمــرتح البا ـ إجــرا البحــوث
اآلتية:
 - 1ماعلية إسـرتاتي ية الف ـو اقملوبـة يف تن يـة اق ـارا اللتويـة األ ـر
(اإســد ا  -الدحــدث  -الكدابــة) لــد مدعل ــي اللتــة العربيــة غــً
الناطمني ب ا.
 - 2ماعلية الف و اقملوبة يف تن ية دامعية الدارسني األجانـب لـدعلم اللتـة
العربية.
 - 3أثر برنام تعلي ـي ممـرتح قـائم إسـرتاتي ية الف ـو اقملوبـة يف حت ـني
ا اهـــا مدعل ـــي اللتـــة العربيـــة غـــً النـــاطمني ب ـــا حنـــو المـــرا ة احلـــرة
(اقوسعة).
 - 4ممارنة بني توظي إسرتاتي ية الف و اقملوبـة وإسـرتاتي يا تدري ـية
أ ر وأثرها يف الدح يل اللتوي قدعل ي اللتة العربية غً الناطمني ب ا.

*
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املراجع:

أوإً  :اقراجع العربية:
 .1أبو الرو  ،عاد منً ( .)2015اسدلدام أسـلو الف ـو اقملوبـة يف تن يـة
م ارا الف م المرائي لدارسي اللتة العربية من النـاطمني بلتـا أ ـر ،

E-Journal of

Arabic Studies & Islamic Civilization E-ISSN: 2289-6759 Volume 2 - 2015

 .2أبــو متــنم ،كرامــي بــدوي ( .)2014ا اهــا معل ــي الدراســا اإجد اعيــة
باقر لـــة اقدوســـطة حنـــو الدـــدري بال ـ ـ اقملـــو و اجـــات م الددريبيـــة الالزمـــة
إسدلدامه ،جملة دراسا عربية يف الرتبية وعلم النف  ،)48( ،ج.204- 151 ،4
 .3و م يــد ،منــى بنــت م يــد (1435ه) .ماعليــة إســرتاتي ية الف ــو اقملوبــة
باسدلدام األج زة اقدنملـة يف تن يـة اإ اهـا حنـو البيئـة ال ـفية والدح ـيل الدراسـي يف ممـرر
قواعد اللتة ارت ليزية لطالبـا الـ ام الدحاـًية جبامعـة ارتمـام ل ـد بـن سـعود ارتسـالمية،
رسالة ماج دً ،كلية العلوم اإجد اعية ،جامعة ارتمام ل د بن سعود ارتسالمية.
 .4و معـدي ،عبــد العزيــز بـن ســعيد (1436ه) .ماعليــة اسـدلدام الــدعلم اقــدم
بالف و اقملوبة يف تن ية م ارا الدفكً الرياوـي لطـال ال ـ اخلـام اإبدـدائي،
رسالة ماج دً ،كلية العلوم اإجد اعية ،جامعة ارتمام ل د بن سعود ارتسالمية.
 .5األمني ،إسحاخ ل د ( .)1982مشـكال الدـدا ل اللتـوي يف تعلـيم العربيـة
لتً الناطمني ب ا :األصوا والرتاكيب ،جملة مع د اللتة العربية ،جامعـة أم المـر

-

ال عودية.64 - 47 ،)1( ،
 .6بـابلي ،نيـل شـري ( .)2009أثـر برنــام تـدرييب معـريف يف تن يـة م ــارا
الوعي ال وتي على سرعة المرا ة واإسـديعا المرائـي لـد طلبـة صـعوبا الـدعلم يف
اقر لة األساسية بدولة قطر (رسالة دكدوراه غً منشورة) .جامعة ع ا العربية ،ع ا .
 .7بكــار ،ناديــة أاــد الب ــام ،مــنًة ل ــد (2004م) .اقعلــم ك طــور ضدــو
الكدب اقدرسية :دراسة بـني الواقـع والدطـوير مـن منظـور البنـائيني ،جملـة رسـالة اخللـي
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العربي -الرياض ،مكدب الرتبية لدو اخللي العربي.63- 13 ،)91( ،
 .8الدون ــي ،هــاجر لبيــب ( .)2010تن يــة بعــض م ــارا الــوعي ال ــوتي للتــة
ارت ليزية كلتة أجنبية لد أطفا الرووة .جملة المرا ة واقعرمـة -م ـر، )104( ،
.42 – 41
 .9جا اهلل ،علي سعد مكاوي ،سيد م ي عبـد البـاري ،مـاهر شـعبا
عبد اهلل ،مـروة ديـا ( .)2012ماعليـة الدـدريب علـى أنشـطة الـوعي ال ـوتي يف تن يـة
بعض م ارا المرا ة اي رية لد تالمي اقر لة اإبددائية .جملة كلية الرتبية ،جامعة بن ا
 م ر ،م (.133 - 99 ،)91( ,)23 .10جــاد ،ل ــد لطفــي ( .)2003معاليــة إســرتاتي ية ممرت ــة يف تن يــة بعــض م ــارا
الف م المرائي لدالمي ال
 .11اخلليفــة،

الثاني ارتعدادي ،جملة المرا ة واقعرمة.50- 15 ،)22( ،
ــن جعفــر مطــاو  ،وــيا الــدين ل ــد ( .)2015إســرتاتي يا

الددري الفعا  ،الدمام ،مكدبة اقدنيب.
 .12نيل ،ابد ام

ني ( .)2010األصوا ال عبة يف نطم ا وإدراك ـا قدعل ـي

العربية من الناطمني بتًها مفـاهيم صـوتية وتمنيـا تعلي يـة لدـدري األصـوا احللميـة
واضلمة .جملة ايامعة ارتسالمية للبحوث ارتن انية  -شئو البح العل ي والدراسا
العليا بايامعة ارتسالمية  -غزة  -مل طني ،م .784 - 753 ،)2( ,18
 .13جينتشــو ،تشــان ( .)2011تعلــيم نط ـ األ ــرف العربيــة للطلبــة ال ــينيني:
صعوبا و لوهلا ،اق متر الدولي لدعليم اللتة العربية ،وماخ وحتديا ماليزيا وال ـني ،كليـة
اللتة العربية ،جامعة الدراسا األجنبية ببكني – ال ني6- 5 ،دي

.52- 44 ،

 .14بيــب اهلل ،ل ــد (  ١٤٢١ه ــ) .أس ـ المــرا ة وم ــم اقمــرو بــني النظريــة
والدطبي  ،2 ،ع َّا  ،دار ع ار.
 .15بيــب ،ل ــد ( .)2014ال ـ اقملــو ودوره يف حت ــني م ــدو حت ــيل
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قواعد العربية للناطمني بتًها ،م متر ا اها

ديثة يف تعلـيم العربيـة لتـة ثانيـة ،مع ـد

اللتويا العربية ،جامعة اقلب سعود ،اقنعمد يف ( 12- 10م اير).672- 653 ،
 .16احلدييب ،علي عبد اض ـن ( .)2013تـأثً إسـرتاتي ية إتمـن اقمرت ـة يف تن يـة
م ارا الف م المرائي لد مدعل ي اللتة العربيـة النـاطمني بلتـا أ ـر  .اجمللـة الرتبويـة
الكويت ،م (.239 - 183 ،)106( ,)27.17

ا  ،متام ( .)1984مشكال تعليم األصوا لتً الناطمني بالعربية ،جملـة

مع د اللتة العربية  -جامعة أم المر

 -ال عودية.364 - 353 ،)2( ،

 .18ريوش ،عبد الرؤوف ( .)2003كيفية تـدري األصـوا الف ـيحة اقفمـودة
يف الل ا العربية احلديثة قدعل ي اللتة العربيـة كلتـة ثانيـة " .جملـة كليـة الرتبيـة بأسـوا
 م ر.311 - 265 ،)17( ،.19

اونة ،و أاد ( .)2005بنا برنـام لوسـب لدعلـيم م ـارتي المـرا ة

والكدابة لتً الناطمني بالعربية يف ايامعـا األردنيـة وا دبـار معاليدـه ،رسـالة دكدـوراة،
كلية الدراسا الرتبوية العليا ،جامعة ع ّا العربية للدراسا العليا.
 .20اخلاًي ،عبد ارتله ل ـد (1432هــ) .أثـر حتديـد الـنا يف اسـديعا اقمـرو
عند مدعل ي اللتة العربية الناطمني بتًها ،مع د تعليم اللتة العربية ،جامعة ارتمام ل د
بن سعود ارتسالمية.
 .21الدلي ي ،طه علي الوائلي ،سعاد عبد الكريم ( .)٢٠٠٥ا اها

ديثة يف

تدري اللتة العربية ،ع َّا  ،دار الكدب احلديثة.
 .22راشد ،ازم ( .)2005تن ية بعض م ارا المرا ة من ـال اضدـو الـدي
لد أبنا األقليا ارتسالمية ،جملة دراسا يف اقناه وطرخ الدـدري  ،كليـة الرتبيـة،
جامعة عني مش .130- 87 ،)103( ،
 .23الزيا  ،مدحي ( .)1998األس البيولوجية والنف ية للنشا العملي اقعـريف:
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اقعرمة وال اكرة واإبدكار ،الماهرة ،دار النشر لل امعا .
 .24الزين ،نا بنت أسعد ( .)2015أثر اسدلدام إسـرتاتي ية الـدعلم اقملـو يف
الدح يل األكادميي لطالبا كلية الرتبية جبامعـة األمـًة نـورة بنـت عبـد الـران ،اجمللـة
الدولية الرتبوية اقدل

ة ،م (.186- 171 ،)1( ،)4

 .25ســعد ،مــراد علــي ( .)2006الاــع يف المــرا ة وأســاليب الــدعلم ،المــاهرة،
عاج الكدب.
 .26ســالم ،علــي عبــد العظــيم ( .)٢٠٠٤إســرتاتي يا اســديعا اقمــرو لــد
المار العربي وعالقات ا بكل من اق دو الدعلي ي واين ونو النا" ،جملة الرتبية،
( ،)123جامعة األزهر ،كلية الرتبية.202- 184 ،
 .27سلطا  ،صفا عبـد العزيـز ( .)٢٠٠٦أثـر بعـض الع ليـا ال هنيـة اق ـا بة
للدعرف يف اسديعا اقمرو لد تالمي ال

الثاني ارتعـدادي ويف تعـبًهم الكدـابي،

رسالة دكدوراة ،لوا  :جامعة لوا  ،كلية الرتبية.
 .28سلي ا  ،ل ود جال الدين ( .)2006دور الددريب علـى الـوعي ال ـوتي يف
عالج بعض صعوبا المرا ة .اق متر العل ي ال اد لل عيـة اق ـرية للمـرا ة واقعرمـة
"من

كل طفل أ يكو قارئاً مد يزاً" ،مـ ( ،)1المـاهرة ،اي عيـة اق ـرية للمـرا ة

واقعرمة.183 - 132 ،
 .29شحاتة،

ن سيد ( )1993تعليم اللتة العربية بني النظريـة والدطبيـ ،2 ،

الماهرة ،الدار اق رية اللبنانية.
 .30شــحاتة،

ــن ،والن ــار ،زينــب (  .)2003مع ــم اق ــطلحا الرتبويــة

والنف ية ،الماهرة :الدار اق رية اللبنانية.
 .31شيان  ،هو يـو ( .)2011مشـكال تعلـيم األصـوا العربيـة للطلبـة ال ـينيني
ومعايد ا :اقر لة ايامعية اقبدئية ورجـا ،اقـ متر الـدولي لدعلـيم اللتـة العربيـة ،ومـاخ
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وحتــديا ماليزيــا وال ــني ،كليــة اللتــة العربيــة ،جامعــة الدراســا األجنبيــة بــبكني –
ال ني6- 5 ،دي

.739 - 728 ،

 .32الشــيباني ،س ـ ام عبــد الــنيب ( .)2014معاليــة برنــام تــدرييب لدن يــة الــوعي
ال وتي لد أطفا اقدرسة اإبددائيـة روي صـعوبا الـدعلم يف مدينـة طـرابل بليبيـا،
عاج الرتبية -م ر.244 - 189 ،)46( ،
 .33طعي ــة ،رشــدي أاــد منــا  ،ل ــد ال ــيد ( .)2000تــدري العربيــة يف
الدعليم العام :نظريا و ار  ،الماهرة ،دار الفكر العربي.
 .34عــامر ،ملــر الــدين ( .)2000طــرخ الدــدري اخلاصــة باللتــة العربيــة والرتبيــة
ارتسالمية ،2 ،الماهرة ،عاج الكدب.
 .35عبابنــة ،مــاهر علــي ( .)2010الفــرخ يف م ــارا الــوعي ال ــوتي اقداـ نة يف
الد ئة بني الطلبـة روي ع ـر المـرا ة وأقـران م يف اقر لـة األساسـية يف األرد  ،رسـالة
ماج دً ،جامعة ع َّا العربية.
 .36عبد احل يد ،عبد احل يد عبد اهلل ( .)2000معاليـة إسـرتاتي يا معرميـة معينـة
يف تن ية بعض اق ارا العليا للف ـم يف المـرا ة لـد طلبـة ال ـ األو الثـانوي ،جملـة
المرا ة واقعرمة.241- 189 ،)2( ،
 .37عبد اهلل ،عاد ( .)2007دراسا يف سيكولوجيا غً العاديني ،المـاهرة ،دار
الرشاد.
 .38عبدالعظيم ،عبد العظيم ص ي ( .)2011برنام قائم على مد ل "كل اللتة"
يف تن ية م ارا م م اقمـرو لـد مدعل ـي اللتـة العربيـة النـاطمني بتًهـا ،دراسـا يف
اقناه وطرخ الددري

 -م ر.91 - 56 ،)171( ،

 .39العــري  ،أريـ ســلي ا (1434ه) .أثــر اســدلدام األلعــا الدعلي يــة يف تن يــة
م ارا المرا ة لد مدعل ـا اللتـة العربيـة مـن غـً الناطمـا بـه ،مع ـد تعلـيم اللتـة
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العربية ،جامعة ارتمام ل د بن سعود ارتسالمية.
 .40ع ر،

عبد الباري ( .)1998اإ اها احلديثة لدـدري اللتـة العربيـة

يف اقر لدني ارتعدادية والثانوية ،ارتسكندرية ،اقكدب العربي احلدي .
 .41علــي ،أاــد

ــن ( .)2013برنــام مدكامــل يف الــدين ارتســالمي لدارســي

اللتة العربية من األجانـب وتـأثًه علـى تن يـة م ـارا المـرا ة واإ ـاه حنـو تعلـم اللتـة
العربيــة  ،مركــز الشــيأل زايــد لدعلــيم اللتــة العربيــة لتــً النــاطمني ب

ــاhttp://azhar- ،

ali.com/go/%D8
%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89

 .42الع ري ،شي ا م طفى ( )2011ماعلية برنام ممرتح لدن ية الوعي ال وتي
يف اكد ا م ارا اإسد ا والكالم لد اقدعل ني للتة العربية من غـً النـاطمني ب ـا،
رسالة دكدوراة ،مع د الدراسا والبحوث الرتبوية ،جامعة الماهرة.
 .43عــــوض ،مــــايزة ال ــــيد ســــعيد ،ل ــــد ال ــــيد ( .)2003معاليــــة بعــــض
إســرتاتي يا مــا ورا اقعرمــة يف تن يــة الف ــم المرائــي وإندــاج األســئلة والــوعي مبــا ورا
اقعرمة يف الن وص األدبية لد طال اقر لة الثانوية ،اق متر العل ـي الثالـ لل عيـة
اق رية للمرا ة واقعرمة " المرا ة وبنا ارتن ا " ،الماهرة ،جامعة عـني مشـ - 53 ،
.101
 .44التامــدي ،علــي بــن ل ــد ( .)2014إســرتاتي يا م ــم اقمــرو لــد طــال
اق دو الرابع مبع د تعليم اللتة العربية لتـً النـاطمني ب ـا يف ايامعـة ارتسـالمية باقدينـة
اقنورة ،رسالة ماج دً ،مع د تعليم اللتة العربية لتً الناطمني ب ا ،ايامعة اإسالمية.
 .45الفــاعوري ،عــوني أبــو ع شــة ،الــد ( .)2005تعلــيم العربيــة للنــاطمني
بتًها :مشكال و لو

 -ايامعة األردنية أ ورجاً ،جملة دراسـا العلـوم ارتن ـانية

واإجد اعية ،م (.497- 487 ،)3( ،)32
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 .46مال اهلل ،ل ـد رجـب ( .)2001م ـدويا الف ـم المرائـي وم اراتـه الالزمـة
ألسئلة كدب اللتة العربية مبرا ل الدعليم العام بدولـة ارتمـارا العربيـة اقدحـدة :دراسـة
ميدانية ،جملة المرا ة واقعرمة.133- 77 ،)7( ،
 .47المرنـي ،ل ـد عـوي ( .)2008اق ــارا ال ـوتية وم ـارا الـوعي ال ــوتي
الالزمة قعل ي اللتة العربية لدعليم المرا ة اي ريـة بال ـفوف الثالثـة األوىل مـن اقر لـة
اإبددائية ،جملة المرا ة واقعرمة -م ر.141 - 92 ، )80( ،
 .48ماسًي ،دكوري األمـني،

يـة دمـع اهلل ( .)2012اقشـكال ال ـوتية يف

تعّلم اللتة العربية للنـاطمني بتًهـا جامعـة اقدينـة العاقيـة أ ـورج ،جملـة اجمل ـع ،جامعـة
اقدينة العاقية ،ماليزيا.
 .49جماور ،ل د صالح الدين ( .)1998تدري

اللتة العربية يف اقر لـة الثانويـة:

أس ه وتطبيماته الرتبوية ،الماهرة ،دار الفكر العربي.
 .50ل د ،عاد عبد اهلل ( .)2008ق ور اق ارا قبل األكادميية ألطفا الرووـة
وصعوبا الدعلم ،2 ،الماهرة ،دار الرشاد.
 .51اقطــًي ،م ــد بــن شـ ا (1430ه) .أثــر الــدعلم الدعــاوني يف تن يــة م ــارا
المرا ة لد مدعل ي اللتة العربية لتة ثانية ،رسالة دكدوراة ،مع د تعلـيم اللتـة العربيـة،
جامعة ارتمام ل د بن سعود ارتسالمية.
 .52موسى ،م طفى إ اعيل ( .)2001أثر إسرتاتي ية ما ورا اقعرمـة يف حت ـني
أ ــا الف ــم المرائــي والــوعي مبــا ورا اقعرمــة وإندــاج األســئلة لــد تالميــ اقر لــة
ارتعدادية ،اق متر العل ي األو لل عية اق رية للمـرا ة واقعرمـة "دور المـرا ة يف تعلـم
اقواد الدراسية اقلدلفة" ،م ( ،)1الماهرة ،جامعة عني مش .111- 68 ،
 .53هارو  ،الطيب أاد سر ا  ،ل د ع ر (1436ه) .ماعلية ـورج الـدعلم
اقملو يف الدح يل واألدا ق ارا الدعلم ارتلكرتوني لد طال البكالوريو بكليـة
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The effectiveness of Using Flipped Classroom Strategy in Teaching Reading
On reading Comprehension and Phonological Awareness
In Non-native Speakers of Arabic Language Learners

Dr. Mukhtar A. A. Atia
Arabic Language Institute
King Saud University
Abstract:
This research aimed to identify the effectiveness of using flipped classroom
strategy in teaching reading on developing reading comprehension and
phonological awareness in non-native speaker Arabic language learners. The
research sample consisted of (64) students of the first level in Arabic Linguistic
Institute. They were divided into two groups: experimental group (32) students,
and control group (32) students. The researcher prepared the educational
materials and evaluation tools. The educational material for teaching reading is
obtained through the flipped classroom strategy, a reading comprehension test,
and a phonological awareness test. The validity and reliability of these tools were
verified by appropriate statistical methods. The findings showed that there is a
statistically significant difference between the mean scores of the experimental
group and the control group in the post application of reading comprehension
test and the phonological awareness test in favor of the experimental group.
Keywords: Flipped Classroom strategy, reading, reading comprehension,
phonological awareness
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ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إىل تعرُّف أثرر اسرداداا اشطةر ة اإلثرائيَّرة اصمر ة يف تردرس
وحررد "ع لي ر ا ااير " يف حتمرري ط لب ر ا المررس ال ر تد اي درردائا ردسضررة الرس ر
مق رطة ل رسقة ايعدي تسة .واسدادا اصضهج الدجرسيب ذو الدم يم شبه الدجرسيب دم يم
اجمل وعدني الدجرسبية والض ة ،ومت إعدات وت بيق أتواا الدراسة اليت متثلرت يف اتدبر ر
حتمرريلا يف وحررد "ع لير ا ااير " وتلير لألطةر ة اإلثرائيررة اصمر ة .وتكرروجم مد ر
الدراسة من مجي ط لبر ا المرس ال ر تد اي دردائا أحرد اصردارد اي ددائيرة الريت مت
اتدي رهر صمرردا لد بيرق الدراسررة لدعر وجم إتارتهر  ،وترروفر الدجهيرااا الضرررورسة لد بيررق
ر لعلوا،
اشطة ر ة اإلثرائيررة اصم ر ة تات ر اصدرسررة ع م ر تر الرردعلم ومع ر ت ر
وتكوطت عيضة الدراسة من ( )22ط لبرة يف اجمل وعرة الدجرسبيرة و( )23ط لبرة يف اجمل وعرة
الض ة .وأسفرا طد ئج الدراسرة عرن تفرو ط لبر ا اجمل وعرة الدجرسبيرة اليترا ترسرن
الوحد مدع ة شطة ة اإلثرائيرة يف اتدبر ر الديمري علري صرسضر تهن ط لبر ا اجمل وعرة
الض ة اليتا ترسن الوحد ل رسقة ايعدي تسة.
الكل ا اصفد حية :اشثر ،اشطة ة اإلثرائية اصم ة ،الديمي .

املقدمة:

تعترب األنشطة اإلثرائية من املفاهيم احلديثة يف اجملال الرتبوي فهي متثل ركنًا
أساس ـيًا يف العمليــة التعليميــةل فــالتعلم احلليلــي للطــلى يعتمــد عل ـ مــد
ممارســتهم لشنشــطة ااهــرتاكهم يف العمليــة التعليميــةل حيــحي ثــدت الــتعلم
بالعمل ااملمارسـةل فـالتعلم بالعمـل يهيـ للطالـب ربـربحت زفـعل علـ الـتف
الناقد (عليانل  .)2010اأكـد ييتـون ( )2007أن الـتعلم عمليـة بنائيـة نشـطة
تعتمـــد علــ الطالـــب يف الوعـــول كت املعرفـــة ااكتشـــافها بنف ــ  .اأهـــار
الراجحي ( )1425أن كدربال األنشـطة اإلثرائيـة يف املـنهل الدراسـي يأعـد أحـد
االجتاها املعاعرحت لتطـوير املنـاهلل كونهـا تثـري املـنهل اتعمـل بت امـل مـ
الربنامل العام حبيحي زلق األهداف التعليمية االرتبوية ااالجتماعيـة (حبيـبل
 .)2011اذكــر ســرار ( )2011أن البيئــة التعليميــة الــف تتــوافر فيهــا األنشــطة
ااخلــربا ت ــاعد عل ـ تنميــة االبت ــار اعــلل مهــارا الــتف لــد مجي ـ
الطلىل لذلك جيب أال تلتصر عل ملرر بعين بـل ال بـد مـن تـوف األنشـطة
اإلثرائية اتصميمها جلمي امللررا عل اربتلفها.
ايـرتب ملــرر العلــوم حبيــاحت الطالــب ابيئتـ ل ايعــد مرجعًـا أساسـيًا لفــرا
العلــوم األربــر امصــدرًا مــن مصــادر املعرفــة العلميــة املرتبطــة بــالتطورا
الت نولوجيــة؛ لــذا أعــبم مــن اليــراري أن ت ــون العمليــة التعليميــة نيــة
بالتجــارى االطــرع العمليــة الــف تثــري حيــاحت الطــلى امل ــتلبلية (ســليمل
 .)2008ايؤكد الرتبويني عل زويل دار الطالب من متلقٍ سليب للمعلوما
كت متعلم نش م ؤال عن تعلم ل اتشج األنشطة عل هـذا الـدار النشـ
كما أنها تنمـي الـتف االوعـول ألف ـار جديـدحت اتطبيلهـا يف مواقـى أربـر
(هــاهنيل  .)2011اقــد ت توفيــى أمــاع متنوعــة مــن األنشــطة اإلثرائيــة يف
الرتبية العلمية لتحليق العديد من أهداف تدريس العلومل كاألنشطة االضـافية
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املنعليـــةل اقواعـــد املعلومـــا اإلثرائيـــةل ااألنشـــطة اإلثرائيـــة املوجهـــة ـ ـو
العمليا العللية لتنميـة عـدد مـن املهـارا لـد الطـلى (العليـلل .)2011
اقــد أكــد الدراســا أهميــة تيــمني األنشــطة اإلثرائيــة يف منــاهل العلــومل
حيحي أفهر النتائل أثرهـا اإلجيـابي يف ز ـني التحصـيل الدراسـي يف العلـوم
اتنمية التعلم التعااني (ح نيل )1996ل ايف تنمية املعرفة العلميةل االتف
العلمـــيل ااالجتاهـــا العلميـــة ـــو العلـــوم (Moore, 2001؛ بهجـــا ل
2002؛ عبدالفتاحل .)2003
اقــد تلصــا دراســة املرس ـ ( )2003فاعليــة مــوذج رانعلــي اإلثرائــي يف
تنمية مهارا التف العلمي االتحصيل يف العلوم لد الطـلى املوهـوبني يف
الصــى األال اإلعــدادي .ايف دراســة اتــار ( )2004أفهــر النتــائل فاعليــة
برنامل كثرائي ملرتح يف العلوم يف تنمية التف اإلبداعي االتحصيل االدافعية
لد الطلى املوهوبني يف العلوم بالصى الثاني اإلعـدادي .امـن هـذا املنطلـق
فهر ضرارحت استخدام األنشطة اإلثرائية يف ملرر العلـومل ربصوعًـا اقـد ت
تطوير ملـررا العلـوم يف اململ ـة العربيـة ال ـعودية ااسـتحداثها بالتعاقـد مـ
هـــركة ماجراهيــل ( )McGraw Hillفأعـــبحا تعربـــر بـــال م ا ائـــل مـــن
املعلوما اهذل املناهل امل تحدثة امـا زتويـ مـن معلومـا أفهـر عـعوبة
تعلُّمها لد الطالبا ل ونهن يعتمدن عل احلفظ ااالستظهارل يف حـني أنهـا
ال زتوي عل أنشطة كثرائيةل لذلك ت تصـميم دليـل األنشـطة اإلثرائـي الـذي
ثوي العديد من األنشطة اإلثرائية املصممة يف احـدحت عمليـا احليـاحتل كمـا ت
اعداد دليل رباص بتدريس هذل الوحدحت معتمدحت عل بعض أسـاليب التـدريس
الف تهتم بتفاعل الطالبا أثناء دراسة الوحدحت.
مشكلة الدراسة:

تــتلخم مش ـ لة البحــحي يف تــدني م ــتو زصــيل الطالبــا ل االواق ـ
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امللحوف يف تدريس ملـررا العلـوم بالطريلـة االعتياديـة االـذي ثـرص علـ
ال م احدل نافرًا كت العلـل البشـري علـ أنـ اعـاءل كمـا أن منـاهل العلـوم
املطورحت زوي كمًا هائلًـا مـن املعلومـا ممـا أد كت التوجـ ال ـليب ـو ملـرر
العلوم اععوبة تعليم اتعلُم بالطريلة االعتيادية مما يؤكـد ضـرارحت اسـتخدام
األنشطة اإلثرائية لتدريس ملرر العلوم اتصميم أنشطة كثرائية متنوعة امرتبطة
مبواضي احدا ملرر العلوم حبيحي تطبلها الطالبة داربل املدرسـة أا ربارجهـا
مما يعطي الطالبة جما لًا أكـرب للمشـاركة اتصـبم ـور للعمليـة التعليمـة معتمـدل
عل ذاتها يف احلصول عل املعلوما باستخدامها للمراج ااملصادر املتنوعـة
اتطبيلها لشنشطة العملية املرتبطة بواقـ حياتهـا .اقـد ذكـر سـليم ()2008
أن الرتبية احلديثـة تنـادي بنلـل مركـع االهتمـام مـن املـادحت الدراسـية ااملعلـم كت
املتعلم اعل أثرل أعبم التعلم يدار حول املتعلم .الشنشطة العلمية اإلثرائيـة
يف تعليم العلوم تأث ا كجيابية مأهمة عل نـواتل الـتعلم املر ـوى فيهـال فهـي
تأ هم يف ييادحت استمتا الطلى باحلياحت املدرسية ات هم يف ت وين اجتال كجيـابي
و ملرر العلومل اعلي فلد أعبم من اليـراري دمـل األنشـطة اإلثرائيـة يف
مناهل العلوم كذ أنهـا جتعـل الـتعلم ذا معنـ ل كمـا أن ـا دارًا بـاريًا يف تنميـة
التف اإلبداعي االتحصيل الدراسي (كمساعيلل 2010؛ قباضل .)2011
حيحي تأعد ممارسة األنشطة من األساليب الف تأحـدثت تعلمًـا نشـطًا ألن املـتعلم
فيها يتحمل م ؤالية البححي االعمـل مـن أجـل الوعـول للمعرفـة (احلـارثيل
 .)2003ايف دراســة أجراهــا تارابــان ايمــل ل ( Taraban, Box, Myers,
 )Pollard, & Bowen, 2007أكـد أن املنـاهل الـف تأصـمم لتوفيـى الـتعلم
النش تعيد من فاعلية الطلى يف رفة الصى اتأح ن اجتاهـاتهم ـو الـتعلم
اتأععي تعلمهم اتعيد من فهمهم حملتو املادحت املدراسة.

جملة العلوم الرتبوية
العدد الثامن عشر رجب 1440هـ

311

اأهــار ال ــيد ( )2007اكوجــك ( )2006كت أن التحــدي أمــام املنــاهل
الدراسية اليوم هو كجياد بـرامل تعليميـة ت ـتطي أن زـول املعلومـا الدراسـية
كت كفــاءا امهــارا عمليــة .ايؤكــد ييتــون ( )2010ضــرارحت كثــراء املنــاهل
الدراسية اأربذ ال تب املدرسية بعني االعتبار اتعايدها بأنشـطة تثـري الـربامل
الدراســية اربصوعًـا األنشــطة الــف تــدار حــول مركعيــة الطالــب اتهــدف كت
تشــليل اليــدين االعلــل معً ـا .كمــا أاعــي معهــد أك ــفورد ()Oxford, 2006
بيرارحت توف فرص ملثـل هـذا النـو مـن األنشـطة اإلثرائيـة يف ت ـوين املنـاهل
الدراســيةل ألنهــا تعــعي املنــاهل الدراســية اقــا الــدرس ابعــدل ســواءً ربــارج
املدرسة أا داربلها.
ابالرجو للدراسا ال ابلة الف تناالـا األنشـطة اإلثرائيـة يلحـظ أنهـا
تناالا األنشطة اإلثرائية من جوانب متعددحتل فمنها ما تناال أثرها عل تنمية
التف امنها ما تناا ل أثرهـا علـ التحصـيل كمـا أن هـذل الدراسـا اهتمـا
بأثر األنشطة اإلثرائية عل فئة املوهوبني ااملتفوقنيل كال أن -يف حـداد علـم
الباحثتان  -مل تـرد دراسـة يف العـامل العربـي علـ اجـ العمـوم ايف اململ ـة
العربيــة ال ــعودية علـ اجـ اخلصــوص تناالــا أثــر األنشــطة اإلثرائيــة عل ـ
مجي فئا الطالبا ل امن هنا فهر احلاجـة كت كجـراء هـذل الدراسـة الـف
تناالــا أثــر اســتخدام األنشــطة اإلثرائيــة علــ التحصــيل اجلميــ طالبــا
الصــىل حيــحي أكــد حبيــب ( )2011بــأن االهتمــام بــاملوهوبني يف ا انــة
األرب حت قد زول من الرتكيع عل فئة املوهوبني كت االهتمام ب ل الطلى كامانًا
بأن كل طالب امتلك موهبة يف جمالٍ أا أكثر .امن هنـا جـاء اإلح ـاس مبشـ لة
الدراسة الف متثلا يف التعرف عل أثر استخدام األنشطة اإلثرائية املصممة يف

312

أثر استخدام األنشطة اإلثرائيَّة املصمّمة يف تدريس احدحت "عمليا احلياحت" يف زصيل طالبا الصى
ال ادس االبتدائي مبدينة الرياض ملارنة بالطريلة االعتيادية
د .سويان ح ني حل عمر -جوهرحت علي أمحد دراج

احــدحت عمليــا احليــاحت يف زصــيل طالبــا الصــى ال ــادس االبتــدائي مبدينــة
الرياض ملارنة باستخدام الطريلة االعتيادية.
أسئلة الدراسة:
مــا أثــر اســتخدام األنشــطة اإلثرائيَّــة املصـمّمة يف تــدريس احــدحت "عمليــا
احليــاحت" يف زصــيل طالبــا الصــى ال ــادس االبتــدائي مبدينــة الريــاض ملارنــة
باستخدام الطريلة االعتيادية؟
متغريات الدراسة:

اقتصر البححي عل املتل ا التالية:
املـــتل امل ـــتلل :التـــدريس باســـتخدام األنشـــطة اإلثرائيـــة املصـــمّمةل
االتدريس باستخدام الطريلة االعتيادية.
املتل التاب  :التحصيل الدراسي يف احدحت عمليا احلياحت.
أهداف الدراسة:
تهــدف هــذل الدراســة كت التعــرُّف عل ـ أثــر اســتخدام األنشــطة اإلثرائيَّــة
املصمّمة يف تدريس احدحت "عمليا احلياحت" يف زصيل طالبا الصى ال ادس
االبتدائي مبدينة الرياض ملارنة باستخدام الطريلة االعتيادية.
أهمية الدراسة:
ت من أهمية الدراسة فيما يلي:
 .1قد تؤدي األنشطة اإلثرائية كت ييادحت التحصيل يف ملرر العلوم.
 .2التنوي يف األنشطة اإلثرائية املصممة قد ت اعد الطلى علـ ربـ مـا
يت علمونــ مــن معلومــا بــواقعهم الــذي يعيشــون ؛ إلهــعارهم بأهميــة مــا
يتعلمون يف حياتهمل مما قد ي اعد يف ييادحت زصيلهم.
 .3قد تأ هم الدراسة احلالية بتوف دليل أنشطة كثرائي ي تفيد من مشـرفو
امعلمو العلوم يف امليدان الرتبوي.
جملة العلوم الرتبوية
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 .4قد تفتم اجملال أمام الباحثني يف كعـداد دراسـا أربـر مماثلـة يف جمـال
األنشطة اإلثرائية يف ملرر العلوم لطلى املراحل األربر .
مصطلحا الدراسة:
األثر" :الليمة الفعلية املتبلية مـن اسـتخدام الشـيء سـواءً كانـا كجيابيـةً أم
ســلبيةً" (الراجحــيل 1425لل ص .)9ايعــرف كجرائيً ـا :ب ـالتليُّرا احلاعــلة
االظاهرحت يف كجابـا الطالبـا يف اربتبـار التحصـيل نتيجـة اسـتخدام األنشـطة
اإلثرائية املصممة يف احدحت "عمليا احلياحت" املختارحت لتحليق أهداف الدراسة.
األنشطة اإلثرائية املصممة :تعرف كجرائيًا :مبجموعة األنشطة االتجارى
العملية املتنوعة الف ت تصميمها اتنظيمها يف دليل األنشطة اإلثرائي بناءً علـ
مواضي احدحت عمليا احلياحت حبيـحي تلـوم الطالبـة بتنفيـذها داربـل املدرسـة أا
ربارجها م تخدمة بعض املواد ااألداا ااملراج ااملصادر املختلفة.
التحصيل" :هو الدرجة الف تأحصِّلها الطالبة يف اربتبار التحصيل يف ملـرر
العلوم املعد ذا اللرض" (احملت ب اسويدانل 2010ل ص .)2318ايعـرف
كجرائيًا :مبجمو الدرجا الف أحريتها الطالبة يف االربتبار التحصـيلي املعـد
يف احدحت "عمليـا احليـاحت" حبيـحي تع ـس مـا اكت ـبت مـن معلومـا علميـة يف
الوحـدحت نتيجــة مرارهــا تــربا تعليميــة اممارســتها لشنشــطة العلميــة اإلثرائيــة
املصممة يف ذا الوحدحت.
الطريلة االعتيادية :تعرف كجرائيًا بطريلة التـدريس املعتمـدحت علـ احلفـظ
ااالستظهار اتللني الطالب باملعلوما من قبل املعلم في ـون املعلـم هـو ـور
العملية التعليمية االطالب متلقٍ سليب للمعلوما اال تتيم ل فرعة املشـاركة
يف احلصول عل املعلومة.
حدود الدراسة:

اقتصر الدراسة عل احلداد ا تية:
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 .1احلداد العمانية :ت تطبيق الدراسة ربلل الفصل الدراسـي األال مـن
العام 1434/1433هـ.
 .2احلداد امل انية :ت تطبيق الدراسة يف أحد املدارس االبتدائية مبدينة الرياض.
اإلطار النظري

األنشطة:
ثتل النشاع بش ل عام م انـة مرموقـة يف الف ـر الرتبـوي املعاعـرل اهـو
ي تهدف كثراء التدريس اكضفاء البعد الواقعي االوفيفي عل املـادحت الدراسـية
اطرائــق تدري ــها (كمساعيــلل  .)2010اأهــار العديــد مــن الرتبــويني كت أن
االهتمام بنشاع الطالب ليس جديد عل الف ر الرتبويل حيحي تعترب األنشـطة
أحد أهم عناعر املنهلل اهي جمموعـة مـن اإلجـراءا الـف يلـوم بهـا املعلـم
ااملــتعلم أا كلهمــا معً ـا يف البيئــة التعليميــة التعلُميــة زــا كهــراف املدرســة
ابتوجيـ منهــا مــن أجــل زليــق األهــداف االوعــول بعمليــة الــتعلم كت درجــة
اإلتلــان (ســلمةل 2009؛ مرعــي ااحليلــةل 2012؛ اخلطيــب اامللصــلمل
.)2012
اقــد أهــار احلربــي ( )2006كت أن العديــد مــن الدراســا أكــد اجــود
علقــة كجيابيــة بــني ممارســة األنشــطة بش ـ ل عــام االتحصــيل الدراســي .اأكــد
النَّصار ( )2007أن ممارسة األنشطة ا تأث كجيابي سـواء كـان مباهـرا أا ـ
مباهر يف التحصيل الدراسي.
األنشطة العلمية:

تعد األنشطة العلمية من أهم أنوا األنشطة اهـي عبـارحت عـن جمموعـة مـن
املواقى التعليمية الف امارس فيها الطالب مهارا العمل ااألداء سـواء داربـل
املدرسة أا ربارجها زا كهراف املعلم اتوجيه بهـدف تعلـم العلـوم ازليـق
األهداف املرجوحت مثل التجـارى املختربيـة أا التـدريبا العلميـةل الـف ت ـتث
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تف ــ ل للبحــحي ااالستلصــاء احــل املشــ ل ل اتــوفر لــ ربــربا ح ــية
ملموسة اااقعية حياتيةل كما ت اعدل عل كدراك الظواهر ااألحدات اتف ـ
أسبابها ات وين االجتال اإلجيابي وها (الدسوقيل  .)2009اأهار سليمان
( )2006كت أن األنشطة العلمية أا التعليميـة مرتبطـة مبـنهل العلـوم اامارسـها
املتعلم داربل الفصل اربارج ل كما تأعد دعامـة أساسـيةل اجـوهرًا أساسـيًا يف
تعليم العلوم اتعلمها.
ايؤكد ييتون ( )2010االرتباع الوثيق بني االستلصاء العلمـي ااألنشـطة
العلميــة رباعــةً احل ــية املباهــرحتل الــف تعتمــد علــ عمــل اليــدين االعمــل
املخت ربيل حيـحي يـر أن األنشـطة العلميـة هـي عبـارحت عـن كـل نشـاع علمـي
تعلمي قائم عل التجربة املختربية أا امليدانية يأنفذ من قثبـل املعلـم أا املـتعلم أا
كلهما داربل املدرسة أا ربارجها بهدف تعلم اتعليم العلوم .اربـ الفهيـدي
( )2011االستلصاء باألنشطة مـن ربـلل توضـيح للستلصـاء ب ونـ عبـارحت
عــن نشــاع متواعــل للبحــحي عــن املعرف ـة العلميــة عــن طريــق طــرح األســئلة
االت ــا ال ذا العلقــة بهــذل املعرفــة ااخلطــوا املتتابعــةل حيــحي يبحــحي
املــتعلم عــن املعلومــا العلميــة بنف ـ ل حيــحي كن عمليــة االستلصــاء مليمــة
لشنشطة العلمية كت حدٍ ما فهدف كل منهما هو الوعول للمعرفة.
أنواع األنشطة العلمية:

اقد عنى الدسوقي ( )2009ايوسى( )1992األنشطة العلمية كت:
 أنشــطة زلليــة :اهــي أنشــطة علميــة تهــدف كت التأكــد مــن عــحةاملفاهيم ااملبادئل اتلدمها بصورحت ااقعية.
 أنشطة است شافية :هي نو مـن األنشـطة العلميـة تهـدف كت تشـجياملــتعلم عل ـ اكتشــاف املعلومــا بنف ـ ل ادراســة مــوارد امصــادر جديــدحت
للمعرفةل ااكت اى ربربا جديدحت.
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 أنشطة استداللية :اهي أنشطة علمية تهدف كت تدريب الطالب علتب ي املعلوما ااحللائق اجلعئية ااستلرائها للوعول كت املبادئ العامة.
 أنشطة استنتاجية :اهي أنشطة علمية تهدف كت تدريب الطالب علاســتنباع ااســتنتاج األف ــار ااملعلومـا اجلعئيــةل اتف ـ ها يف ضــوء املفــاهيم
ااملبادئ األساسية العامة.
 أنشطة لتنمية املهارا  :اهي أنشطة علمية تهدف كت تدريب الطالـبعلــ كتلــان العديــد مــن املهــارا اليدايــةل الليمــة للتعامــل مــ األجهــعحت
ااألداا ااملواد املعملية.
 أنشــطة لتنميــة العمليــا  :اهــي أنشــطة علميــة تهــدف كت تــدريبالطالــب عل ـ ممارســة اكتلــان العديــد مــن عمليــا العلــم مثــل :امللحظــةل
االتصـــنيىل االليـــاسل ااالتصـــالل االتجريـــبل اامللارنـــة ا هـــا مـــن
العمليا .
ابوجـ ـ عـــام فلـــد عـــنى (كمساعيـــلل 2010؛ الدســـوقيل 2009؛
ييتونل 2004؛ ييتونل  )2010األنشطة العلمية يف ثلثة أنوا هي:
 .1أنشطة علمية عامة جلمي الطلى :اتهـدف هـذل األنشـطة كت تعلـيم
املفاهيم ااملبادئ العلمية جلمي الطلىل انطلقًا من ربـرباتهمل كمـا تلـودهم
كت تعلم املفاهيم ااملعرفة العلمية بوج عام.
 .2أنشطة علمية تععيعية جلمي الطلى :ايهدف هذا النو من األنشـطة
كت تثبيا تعلم املفاهيم ااملبادئ العلمية لد الطلى اتععيعها اتعميلها.
 .3أنشــطة علميــة كثرائيــة (ك نائيــة) :اهــذا النــو مــن األنشــطة يلــوم ب ـ
بعض الطلى دان البليةل ايهدف كت جتااي املعرفة العلمية املتـوفرحت يف كتـاى
العلوم كت ما ارائها من معارف علمية جديدحت.
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اأهـــار أمبوســـعيدي ( )2008كت الـــدار الفعـــال لشنشـــطة التعليميـــة يف
العمليــة الرتبويــة ازليلهــا للعديــد مــن األهــداف ااأل ــراض داربــل اللرفــة
الصفية اربارجها مثـل :كثـارحت الدافعيـة ـو الـتعلم االعمـل التطـوعيل ك نـاء
ربربا الطلى امعلوماتهم قبل اأثناء عملية التدريسل زلق أهـداف املـنهل
بعيدحت املـد ل اتاحـة الفرعـة للطـلى لتطبيـق مـا تعلمـول يف مواقـى أربـر ل
مراعاحت الفراع الفردية بتنويعها يف املوضو الواحد.
كمــا أهــار العنــعي ( )2011ليــرارحت زديــد أســاليب التعل ـيم املناســبة
ازديــد أفيــل األنشــطة االوســائل الــف تتناســب معهــا .كمــا أكــد كوجــك
( )2006أهميــة االبتعــاد عــن طــرع التــدريس االعتياديــة عنــد تنفيــذ األنشــطة
التعليمية مبا ثلق تفاعل الطل حبيحي كلمـا ياد مشـاركة الطـلى اتفاعلـهم
يف املوقى التعليمي كلما ياد التعلم.
مفهوم األنشطة العلمية اإلثرائية:
هي عبارحت جمموعة من األنشطة توج للطلى اتهـدف كت تنميـة قـدراتهم
عل ـ فهــم املــادحت الدراســية االتعمــق فيهــا اتــتم زــا كهــراف اتوجي ـ املعلــم
(رملل  .)2010اأهار حبيب ( )2011كت أنها عبارحت عن كل نشـاع يلـوم
ب املعلم أا املتعلم يأخط ل م ب ًلا كموقى تعليمـي ايأـتمِّم كـل منهمـا ا ربـر
لتحليق األهداف الرتبوية االنمو الشامل املت امـل للمـتعلم حبيـحي يأـث تف ـ ل
اثث علـ البحـحي ااالستلصـاء للظـواهر العلميـة ممـا يـوفر لـ ربـربا ح ـية
ااقعية داربل الفصل أا معمل العلوم بهدف تنميـة مواهبـ امهاراتـ  .اأضـاف
العليل ( )2011بأنها عبارحت عن أنشـطة علميـة امارسـها الطـلى بفهـراف مـن
معلم العلومل اتهدف كت تنمية مهاراتهم العللية ااألدائيـةل كضـافة كت ييـادحت
حصيلتهم املعرفية حول موضوعا متنوعـة داربـل مـنهل العلـوم املعتـاد أا يف
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حياتهم العامـةل اهـي أنشـطة علميـة كثرائيـة ـا دارهـا الفعـال يف كثـراء البيئـة
التعليميــة مبــا فيهــا مــن طــلى امعلمــني املــررا دراســية .اتتميــع األنشــطة
اإلثرائية يف مادحت العلوم بأنها أنشطة علميـة ذا طبيعـة أكاداميـة هـيلةل ت ـتث
ر بــة الطــلى يف دراســة املــادحت مــن ناحيــةل احبهــا ااالبت ــار فيهــا مــن ناحيــة
أربر (كمساعيلل .)2010
تصنيى األنشطة العلمية اإلثرائية:
ت تصــنى األنشــطة اإلثرائيــة كت عــدحت تصــنيفا اتلفــة افــق معيــار ــدد
(العليلل  )2011كالتالي:
 .1التصــنيى عل ـ أســاس مــد ارتباطهــا بــالواق اجتريــدلل فاألنشــطة
اإلثرائية قد ت ون عبارحت عن ربربا مباهـرحت أا معدلـةل أا عراضًـا توضـيحية
أا رسومًا بصريةل أا رمويًا لفظية.
 .2التصنيى علـ أسـاس حجـم املشـاركون يف األنشـطةل فهنـاك أنشـطة
فردية اأنشطة مجاعية تشرتك فيها جمموعا عل حت أا كب حت.
 .3التصنيى عل أساس امل ان الـذي متـارس فيـ األنشـطة فمنهـا أنشـطة
متارس داربل الصى أا ربارج أا ربارج املدرسة.
 .4التصنيى عل أساس موق النشاع يف املوقـى التعليمـيل فلـد ي ـون
النشاع متهيدي يف بداية احلصة أا بنائي ي تلرع معظم اقا احلصة أا ربتـامي
امارسـ الطالـب يف نهايــة املوقـى التعليمــي كفعـداد نــداحت أا حبـحي يف املوضــو
املدراس أا ييارحت ميدانية.
 .5التصنيى عل أساس األهداف املراد زليلهال فهناك أنشطة ت ـتهدف
احلصول عل معلومـا علميـةل اأنشـطة ت ـتهدف تنميـة امليـول ااالجتاهـا
االليمل اأنشطة ت تهدف تنمية املهارا األدائية االعللية.
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 .6التصــنيى علـ أســاس احلــواس امل ــتخدمةل مثــل األنشــطة ال ــمعية
االبصرية ااحلركية.
اام ن تصنيى اإلثراء بش ل عام كت:
 .1كثراء أفلي :اهو يوفر معيد من اخلـربا التعليميـة يف م ـتو الصـى
الدراسي.
 .2كثراء توسعي :اهو كضافة مادحت تعليمية كت الربنامل النظامي.
 .3كثراء رأسي :اهو يوفر ربربا تعليمية ذا م تويا متعايدحت.
 .4كثــراء تعملــي :اهــو يعمــل عل ـ تنميــة استبصــارا جديــدحت يف املــادحت
التعليميـــة الـــف تـــدرس للفصـــل ك ـــل (كمساعيـــلل 2010؛ الراجحـــيل
1425ل).
معاي اربتيار اتصميم األنشطة اإلثرائية:
ختي عملية اربتيار األنشطة التعليمية بصفة عامة كت جمموعـة مـن املعـاي
مـــن أهمهـــا الصـــدع االشـــمولية االتنـــو اامللئمـــة االتـــواين ااالســـتمرارية
االرتاكمية ااالرتبـاع الوثيـق باحليـاحت .اقـد حـدد (كمساعيـلل 2010؛ رمـلل
2010؛ العليِّــلل  )2011جمموعــة مــن املعــاي الربتيــار األنشــطة اإلثرائيــة
كالتالي:
 .1كتاحة الفرص للطلى ملعرفة أنوا األنشطةل ااربتيار ما يتمش منهـا
م ميو م.
 .2ضرارحت زفيع الطلى كت اجملاال التطبيلية الف جتعلهم يف ران.
 .3ضــرارحت اعتبــار األنشــطة امتــدادًا للــربامل الرتبويــة الــف يتعــرض ــا
الطالب داربل الصى.
 .4ضرارحت مراعاحت طاقا الطلى اقدراتهم.
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 .5ضرارحت توف األجهعحت ااألداا ااملواد الليمة ملمارسة األنشطة.
 .6ضرارحت توجي األنشطة كت ميادين اإلنتاج ا ادفة.
 .7ضرارحت توف مناهل ابرامل لشنشطة متدرجة تتفق م مراحـل النمـو
املختلفة الف امر بها الطلى.
كما أهار العليل ( )2011كت أربعة معاي ت ـاعد املعلـم يف مهمـة اربتيـار
األنشطة اإلثرائية لطلب اهي كالتالي:
 .1األهداف :فتحديد األهداف املراد زليلها ااضوحها عامل رئـيس يف
اربتيار األنشطة اإلثرائية.
 .2حاجا الطلى اميو م :فمن اليـراري تنويـ األنشـطة اإلثرائيـة
بتنو ااربتلف ميول الطلى احاجاتهم.
 .3م املعلم :ل ل معلم م تعليمي رباص ب ل ل ن من اليراري أن
يلدم للطلى أنشطة كثرائية متنوعـة ايتـدرى علـ اسـتخدام أنشـطة جديـدحتل
من ربلل العيارا الصفية م العملء ااالهرتاك يف الدارا التدريبية.
 .4احلداثة االتنوّ  :من اليراري تلديم أنشطة كثرائية ـ مألوفـة لـد
الطــلى مــن اقــا ربــرل ممــا ي ــهم يف ييــادحت الدافعيــة لــديهمل اكك ــابهم
مهارا جديدحتل كما أن ي اعد املعلم يف مراعاحت الفراع الفردية بني الطلى.
ربطوا تنفيذ األنشطة اإلثرائية:
لتطبيق األنشطة اإلثرائيـة يف التـدريس بنجـاح ذكـر الراجحـي (1425ل)
عدحت ربطوا كالتالي:
 .1الوقــا :يعط ـ الطــلى الوقــا ال ــايف ااملمتــد الكتشــاف اكفهــار
أفيل ما عندهم.
 .2امل ان :توف امل ـان الـذي يـدفعهم كت الليـام بأفيـل األعمـال نظـرًا
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ألن الطــلى ثتــاجون كت تــرك األعمــال الــف مل تنتهــي يف امل ــان املناســب
الست ما ا يف اقا الفراغ.
 .3اخلاما  :ي تطي املعلمون تنظيم جمموعا رائعة مـن اخلامـا الـف
ام ــن توف هــا دان كنفــاع مبــال ماليــة كــب حتل اكمــا ام ــن كعــادحت اســتعما ا
ااالهرتاك م الطلى يف كحيارها من مناي م.
 .4املنــا  :يلــ علــ املعلمــني تهيئــة اجلــو املناســب لتشــجي الطــلى
اقبو م لشربطاء ااملخاطرحت ااإلبدا االتميع م مشاركتهم يف العمل.
 .5الفرص ااملناسبا  :أن يتيم املعلمون الفرعة لطلبهم حريـة التعـب
عن أف ارهم امعارفهم االتعرف عل عاملهم الداربلي ااخلارجي.
أهمية األنشطة العلمية اإلثرائية:
نالــا األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة اهتمــام العديــد مــن الرتبــويني االبــاحثني
حيحي ربلصا دراساتهم كت أن أهمية األنشطة اإلثرائية ترجـ ل ونهـا ت ـاعد
عل تش يل ربربا الطلى اتربيتهم تربية مت املةل اتنلل املتعلم مـن حالـة
املتلق ال ليب كت حالة املتفاعل اإلجيـابي أثنـاء املوقـى التعليمـيل اتـؤثر علـ
نواتل التعلم املر وى في ازلق أهداف املنهلل اتعـعي التحصـيل الدراسـيل
حيحي كنها تهتم بالعمليا العلليـة ام ـتويا الـتف العليـال اتعـعي الشـعور
بليمة الذا ل ام تو الطموح اقيمة النجاح لد الطالبل اييادحت داافعهم
ااســتثارتهم ملعيــد مــن االســتطل ااالستلصــاء العلمــيل ات ــاعد يف ت ــوين
االجتاها اإلجيابيـة ـو املـادحت املتعلمـةل از ـن منـا البيئـة الدراسـية اتللـل
الــراتني املمــلل ات ــب الطــلى مهــارا اتلفــة يف مجيـ نــواحي احلي ـاحتل
اتدعم امللـررا الدراسـية مبوضـوعا كضـافيةل اتعـعي املـنهل الدراسـي مـن
ربلل االهرتاك يف الفعاليا املختلفة فرتتلي مب تو تعلُّم الطـلى ام ـتو
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أداء معلمــيهم (كمساعيـلل 2010؛ رمــلل 2010؛ الــععيب اعبــدالرمحنل
2011؛ العليلل 2011؛ مود اسيىل .)2006
ايؤكــد معهــد أك ــفورد ( )Oxford, 2006أهميــة األنشــطة اإلثرائيــة يف
توسي جتربة التعلم لد الطلىل حيحي تلطي املواضـي بشـ ل أكثـر عملًـال
اتعطـي أعلـ جــودحت للعمــل اتعــعي م ــتو أعلـ مــن الــتف مثــل مهــارا
التف العليال االتف اإلبـداعيل امهـارا االكتشـافل احـل املشـ ل .
كما أهـار احلمـوري ( )2009ألهميـة اسـتخدام الـربامل اإلثرائيـة للطـلى يف
تعميــق اتوســي املفــاهيم ااملعــارفل اتــدريب الطــلى اتعويــدهم االعتمــاد
علـ الــنفس يف احلصــول علـ املعلومــا اتوفيفهــا ااســتخدامها يف حيــاتهم
اتنميــة مهــارا البحــحي لــديهم ات ــاعدهم علــ رفــ درجــاتهم املطلوبــة
للتخصم يف أحد اجملاال ا امة.
اأهــــار الربيــــي ( )2011كت أهميــــة األنشــــطة اإلثرائيــــة (األنشــــطة
اللمنهجيــة) يف تنميــة املهــارا اليــرارية لــد الطــلى مثــل الــتعلم الــذاتي
ااالســتلللية احريــة الف ــر اتوفيــى مهــارا الــتف العليــا ارف ـ ال فــاءحت
احب املادحت العلميةل اتنمية املهارا االجتماعية من ربلل التفاعـل اجلمـاعي
اامل اهمة يف مواجهة املش ل ااض امللرتحا املناسبة حللها ابالتالي كجياد
الشخصية املت املة .اأفهر نتائل الدراسا اجود علقة كجيابية بني ممارسـة
األنشطة اييادحت التحصيل الدراسي (.)Gibbons, 2006; Lipscomb, 2007
دار األنشطة العلمية اإلثرائية اافائفها:
ام ن زديد افائى األنشطة اإلثرائية يف ا تي:
 .1افيفة سي ولوجية تربوية :تعمل األنشطة اإلثرائية عل تنمية امليـول
ااالست شــافل احــب االســتطل ل ااملواهــب العلميــةل ااســتثمار الوقــال
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از ني اخلصائم النف ية ااالجتماعيةل امو مفهوم الذا .
 .2افيفة اجتماعية :استخدام اممارسة هذل األنشطة يتيم فرص مناسبة
لتحمل امل ؤالية االتعاان االثلة بالنفس ابالل ااحرتام األنظمـةل االتوفيـق
بني علح الفرد ااجلماعة.
 .3افيفة زصيلية :ت اعد األنشطة اإلثرائية علـ ييـادحت التحصـيل الدراسـي
از ني نوعيت امواجهة التدفق املعـريف كمًـا اكيفًـال مبـا تتيحـ مـن مصـادر متنوعـة
للمعرفةل كما أن ا تأث ها اإلجيابي يف كثارحت الـتف ل االتخيـل العلمـيل االـتف
االبت اري (كمساعيلل 2010؛ قهوجيل .)2010
الدراسا ال ابلة:
بالرجو لشدى الرتبوي لـوحظ اهتمـام العديـد مـن الدراسـا باسـتخدام
األنشطة اإلثرائيـة امـن الدراسـا ذا الصـلة بهـذل الدراسـة دراسـة بهجـا
( )2002الــف أجــرال الليــاس أثــر مــدربل األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة يف تنميــة
مهرا التف الناقد االتحصيل العلمي لد الطلى املتفـوقني بالصـى اخلـامس
االبتدائي االف اتبعا املنهل التجرييبل ات ونـا عينـة الدراسـة مـن ( )60طالبًـا
ق ما كت جمموعتني كحداهما جتريبية ااألربر ضابطةل ات فيهـا كعـداد اتطبيـق
مليــاس لليــاس مهــارا الــتف الناقــدل ااربتبــار التحصــيل العلمــيل اتوعــلا
نتائل الدراسة كت اجود فراع دال كحصائيًا يف التطبيق البعدي الربتبـار التحصـيل
العلمي ااربتبار التف الناقد لصاحل اجملموعة التجريبية.
اقـــام فوجيتـــا ( )Fujita, 2004بدراســـة هـــدفا كت التعـــرف علــ أثـــر
االهرتاك األنشطة اللمنهجية عل األداء األكـاداميل اأهـار النتـائل كت أن
االهرتاك يف األنشطة اللمنهجية يؤثر كجيابيًا عل أداء الطلى األكادامي.
اأجر الراجحي (1425هـ) دراسـة هـدفا للتعـرف علـ أثـر اسـتخدام
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األنشــطة اإلثرائيــة يف زصــيل املفــاهيم العلميــة لــد الطالبــا املوهوبــا يف
العلوم بالصى ال ادس االبتدائي .اأسفر نتائل الدراسة عن األثـر اإلجيـابي
لشنشطة اإلثرائية عل زصيل املفاهيم العلمية.
اهدفا دراسة سليمان ( )2006كت التعرف علـ أثـر األنشـطة التعليميـة
يف تنمية بعض عمليـا العلـم االتحصـيل املعـريف لـد طـلى الصـى الرابـ
االبتــدائي يف مــادحت العلــومل ات ونــا عينــة البحــحي مــن ( )80طالبًـا اطالبــةل
حيــحي ت اربتيــار فصــلن مــن فصــول الصــى الراب ـ االبتــدائي امثــل أحــدهما
اجملموعــة التجريبيــة ايت ــون مــن ( )40طالبً ـا اطالب ـةً اا ربــر امثــل اجملموعــة
اليابطة ايت ون من ( )40طالبًا اطالبةًل اتوعلا نتـائل الدراسـة كت تفـوع
اجملموعة التجريبية عل اجملموعة اليابطة يف اربتبار عمليا العلم االتحصـيل
املعريف يأعع كت ممارسة األنشطة اإلثرائية اكتاحة الفرعة للطلى يف استخدام
العمليا العللية ااستخدام حواسـهم ممـا يـدل علـ أهميـة األنشـطة اإلثرائيـة
اأثرها اإلجيابي عل تعلم الطلى.
اهدفا دراسـة جيبـونع ( )Gibbons, 2006كت التعـرف علـ أثـر اهـرتاك
الطلبــة يف األنشــطة املصــاحبة للمــنهل علــ النجــاح االتحصــيل الدراســيل
ااعتمد الباححي كجراء دراسة م حية طبلا عل عينة مؤلفـة مـن ( )504مـن
الطلبة يف الصفوف ما بني  7- 5بالعودحت كت بياناتهم يف املؤس ا املختصـةل
اتوعلا نتائل الدراسة كت اجود علقة كحصائية مهمة بني األنشـطة الصـفية
املصاحبة للمنهل االتحصيل الدراسي .كما درسا قيمة التعلم ربـارج الصـى
الدراسيل اأهار النتائل أن االهرتاك يف مثل هذا النم مـن الـتعلم لـ دار
فعال يف تعلم الطلىل اترتتب عليـ فوائـد كـب حت كذا ت ختطيطـ امتابعتـ مـن
قثبل املدرسة (.)Dillon, et. al., 2006
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اقاما ال ـيد ( )2007بدراسـة هـدفا كت التعـرف علـ فاعليـة برنـامل
ملرتح يف الرتبية البيئية مدعوم باألنشطة اإلثرائية يف كك اى طلبة هعبة التعليم
االبتدائي بعض املفاهيم البيئية االلدرحت عل اختاذ اللرار حيـال الليـايا البيئيـة.
اتيمنا عينة البححي جمموعة ااحدحت م ونة مـن ( )50طالـب اطالبـة بال ـنة
األات هـعبة ابتـدائي علمــيل حيـحي طبلــا أداا البحـحي علـ نفـس العينــة
قبليً ـا ابعــديًال اأفهــر نتــائل الدراســة اجــود فــراع يف متوس ـ درجــا
اجملموعـة يف التطبيـق اللبلـي االبعـدي لصـاحل التطبيـق البعـدي يعـع كت األثـر
اإلجيابي لشنشطة اإلثرائية.
اهدفا دراسة كالون اسوبرامانيام ()Caleon & Subramaniam, 2007
كت ييادحت تعلم الطلى للمفاهيم العلمية امللدمة م داربل حجرحت الصـى مـن
ربلل تلدامها يف سياع اتلى باستخدام بـرامل  Cryogenics-Basedاإلثرائيـة
الف تلام ما بعد الداامل ات ونا عينة الدراسة من ( )265طالبًـا مـن طـلى
الصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية اتوعلا نتـائل الدراسـة كت أن اسـتخدام
الربناجمني اإلثراءين أفهر فاعلية يف تطوير از ني تعلم املفاهيم العلمية.
اأجر ليب وم ( )Lipscomb, 2007دراسة هدفا كت التعرف عل أثـر
اهرتاك طلى املدارس الثانويـة يف األنشـطة املصـاحبة للمـنهل علـ زصـيلهم
الدراســي اأفهــر النتــائل أن اهــرتاكهم يف هــذا النــو مــن األنشــطة أد كت
ييادحت زصيلهم الدراسي.
اقاما هـ نوف افانـديل ( )Shernoff & Vandell, 2008بدراسـة هـدفا
كت التعرف عل العلقة بني ممارسة األنشطة ام تو ربربا الطـلى الذاتيـة
ااألكاداميــة .اتوعــلا نتــائل الدراســة كت اجــود علقــة كجيابيــة بــني ممارســة
األنشــطة ام ــتو اخلــربا ل كمــا أهــار الدراســة كت أن ممارســة األنشــطة
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ربارج املدرسة تعيد من تركيع الطلى اتأشعرهم بأهمية دارهم افـاعليتهم يف
برامل األنشطة.
اأجــر احلمــوري ( )2009دراســة للتعــرف عل ـ أثــر برنــامل كثرائــي يف
الرتبية البيئيـة يف تنميـة مهـارا الـتف االبت ـاري االتحصـيل الدراسـي لـد
الطلبة املوهوبني يف منطلة اللصيم ات ون أفراد الدراسة من ( )32طالبًا حيـحي
ت تل ـــيمهم كت جممـــوعتني ( )16طالبًـ ـا كمجموعـــة جتريبيـــة ا( )16طالبًـ ـا
كمجموعــة ضــابطةل اأهــار نتــائل الدراســة كت اجــود فــراع ذا داللــة
كحصائية لصاحل الربنامل اإلثرائي يف تنمية التف لد العينة التجريبية.
اهدفا دراسة رمـل ( )2010للتعـرف علـ فاعليـة األنشـطة اإلثرائيـة يف
تنمية التف اإلبداعي االتحصيل الدراسي يف مـادحت الرياضـيا لـد طالبـا
الصى اخلامس االبتدائي املوهوبا مبدينة م ة امل رمة .اطبلا الدراسة علـ
عينـــة بلـ ـ عـــددها ( )50طالبـــة مـــن طالبـــا الصـــى اخلـــامس االبتـــدائي
املوهوبــا ل ات تل ــيمها كت جممــوعتني كحــداهما جمموعــة جتريبيــة درســا
باســتخدام األنشــطة اإلثرائيــة املعتمــدحت علــ األلعــاى ااألللــاي ااملشــ ل
الرياضية الف ت اعدادها لتحليـق هـدف الدراسـةل ااجملموعـة الثانيـة جمموعـة
ضابطة درسا باستخدام األنشطة املصاحبة لل تـاى املدرسـي؛ اقـد أفهـر
النتــائل العامــة للدراســة فاعليــة األنشــطة اإلثرائيــة يف تنميــة الــتف اإلبــداعي
االتحصـــيل الدراســـي يف مـــادحت الرياضـــيا لـــد طالبـــا الصـــى اخلـــامس
االبتدائي املوهوبا مبدينة م ة امل رمة.
اهدفا دراسة اللهـوجي ( )2010للتعـرف علـ أثـر األنشـطة اللعـفية
عل ـ م ــتو التحصــيل الدراســي يف مــادحت علــم األحيــاء امعرفــة اجتاهــا
الطــلى ــو األنشــطة باســتخدام املــنهل الوعــفي التحليلــي ااملــنهل الشــب
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جترييبل ات ونا عينـة البحـحي مـن ( )152طالبًـا اطالبـة مـنهم ( )67ذكـو ًرا
ا( )85كناثً ـال اتوعــلا نتــائل الدراســة كت اجــود فــراع دالــة كحصــائيًا يف
م تو التحصـيل الدراسـي ااجتاهـا الطـلى ـو األنشـطة بـني اجملمـوعتني
التجريبية االيابطة لصـاحل اجملموعـة التجريبيـةل ممـا يـدل علـ األثـر اإلجيـابي
لشنشطة العلمية اللعفية الداعمة لتحصيل الطلى اتنمية اجتاهاتهم.
اقــام تاســدام ايمــل ل ( )Tasdemir, Kus, & Karta, 2012بدراســة
ركــع عل ـ أهميــة اســتخدام بيئــا الــتعلم ربــارج نطــاع املدرســة يف تعلــيم
الليمل اأفهر نتائل الدراسة أن بيئا التعلم ربارج نطاع املدرسة سـاهما
يف عملية ترسيخ املعارف لد الطلى.
منهجية الدراسة:
ت توفيى املنهل هبة التجرييب امتثل يف تطبيق أداا الدراسة علـ عينـة
الدراس ـة الربتبــار أثــر املــتل امل ــتلل (التــدريس باســتخدام األنشــطة اإلثرائيــة
االتـــدريس باســـتخدام الطريلـــة االعتياديـــة) علــ املـــتل التـــاب (التحصـــيل
الدراسي) (ريانل 2010؛ االع افل 2010؛ ملحمل .)2010
جمتم اعينة الدراسة:
ت ون جمتم الدراسة من مجي طالبا الصى ال ادس االبتدائي االبـال
عــددهن ( )67طالبــةل اامللتحلــا بأحــد املــدارس احل وميــة االبتدائيــة للعــام
(1434- 1433هـ)ل حيـحي ت اربتيـار املدرسـة قصـدًا للتطبيـق لوجـود كدارحت
متعاانــة ل كمــا تتميــع بتــوفر بعــض التجهيــعا اليــرارية لتطبيــق األنشــطة
اإلثرائية املصممة داربل املدرسة كمصادر الـتعلم امعمـل ربـاص بـالعلوم امـا
كت ذلك من جتهيعا ل ثم ت زديد عينة الدراسة عشوائيًا باربتيار هـعبتني مـن
ااق ـ ثــلت هــعب لطالبــا الصــى ال ــادس االبتــدائيل لتأمثِّــل كحــداهما
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اجملموعة التجريبية ابل عدد طالباتها ( )22طالبـةل اتأمثِّـل األربـر اجملموعـة
اليابطة ابل عدد طالباتهـا ( )23طالبـةل فت ونـا بـذلك عينـة الدراسـة مـن
( )45طالبة.
أدوات الدراسة:

لتحليق هدف الدراسـة ت تصـميم أنشـطة كثرائيـة اتيـمينها يف دليـل اأداحت
الدراسة اهي االربتبار التحصيل.
دليل األنشطة اإلثرائية:
ت تصميم دليل األنشطة اإلثرائي لوحدحت عمليا احلياحت املتيـمن يف كتـاى
العلوم للصـى ال ـادس االبتـدائي بنـاء علـ زليـل الوحـدحت حبيـحي ت تصـميم
عدد من األنشطة اإلثرائيـة يف كـل موضـو مـن مواضـي الوحـدحت يـتم تنفيـذها
داربــل املدرســة اربارجهــا مــن قبــل الطالبــا بــالطرع الفرديــة أا اجلماعيــة
اراعي أن ت ون الطالبة هي ور النشاع اتلوم املعلمة بدار املوجـ ااملرهـد
افق احلاجا الطالبا .
ات التأكد من عدع تو دليل األنشـطة اإلثرائيـة بعرضـ علـ جمموعـة
من احمل مني املختصني يف جمال العلوم الطبيعية ااملناهل اطرع التدريس ألربـذ
مرئياتهم من حيحي :ارتباع األنشطة مبوضو الـدرسل كم انيـة كجـراء اتنفيـذ
األنشــطةل الدقــة العلميــةل مناســبة أســئلة التلــويم الــواردحت يف كــل نشــاع ات
تعــديل الــدليل افلــا لـ راء الــف أمجـ عليهــا احمل مــني اكربراجـ يف عــورت
النهائية.
االختبار التحصيلي:

ت كعداد اربتبار زصيلي يف احدحت "عمليا احلياحت" ت ون من أربعة أسئلةل
ثلثة منها من النو املوضوعي اسؤال مـن النـو امللـالي اللصـ ات ـون كـل
ســؤال مــن قــس فلــرا حبيــحي تلــدر درجــة ااحــدحت ل ــل فلــرحت مــن فلــرا
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االربتبــارل اجــاء م ــتويا األســئلة افلــا مل ــتويا بلــوم املعرفيــة حبيــحي
مشلا امل تويا من التذكر كت التحليل.
عدع االربتبار التحصيلي:
ت التأكد من الصدع الظاهري حملتو االربتبـار بعرضـ علـ جمموعـة مـن
املختصــني االرتبــويني ألربــذ مرئيــاتهم يف درجــة :زليــق ال ــؤال للهــدفل
مناسبت للمحتو ل أسلوى عيا ت الللويةل ات تعديل أسـئلة االربتبـار افـق
ا راء الف أمج عليها احمل مني .كما ت التأكـد مـن عـدع االت ـاع الـداربلي
للربتبار بطريلتني:
أ -ح اى معامل االرتباع بني كل فلرحت من فلرا االربتبار بالبعد الـذي
تنتمي كلي ل اذلك للتعرف عل قوحت معامل االرتباع الناتل (جدال.)1
جدال ( )1يوضم معامل ارتباع كل فلرحت مـن فلـرا االربتبـار بالبعـد
الذي تنتمي كلي ل ام الدرجة ال لية
رقم
ال ؤال
الرئي ي

رقم

االرتباع

الفلرحت م درجة
البعد

االرتباع

رقم

م

ال ؤال

الدرجة

الرئي ي

رقم

االرتباع

الفلرحت م درجة
البعد

ال لية

االرتباع
م
الدرجة
ال لية

ال ؤال االال

1

0.661

0.49

1

0.68

0.22

2

0.39

0.13

2

0.81

0.38

3

0.25

0.52

3

0.68

0.71

4

0.26

0.20

4

0.68

0.71

5

0.29

0.22

5

0.83

0.37

ال ؤال الثاني
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معامل

معامل

معامل

معامل
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رقم
ال ؤال
الرئي ي

معامل
رقم

االرتباع

الفلرحت م درجة
البعد

معامل

معامل

االرتباع

رقم

م

ال ؤال

الدرجة

الرئي ي

رقم

االرتباع

الفلرحت م درجة
البعد

ال لية

معامل
االرتباع
م
الدرجة
ال لية

ال ؤال الثالحي

2

0.83

0.37

2

0.661

0.53

3

0.41

0.33

3

0.661

0.47

4

0.49

0.33

4

0.82

0.54

5

0.0

0.81

5

0.52

0.27

ال ؤال الراب

1

0.68

0.57

1

0.43

0.52

ح ــاى معامــل االرتبــاع بــني درجــة كــل ســؤال رئي ــي مــن
ى -
أسئلة االربتبار االدرجة ال لية للربتبار(جدال.)1
جدال ( )2يوضم معامل االرتباع كل سؤال مـن االربتبـار التحصـيلي
االدرجة ال لية
رقم ال ؤال

معامل االرتباع

رقم ال ؤال

معامل االرتباع

ال ؤال االال

0.74

ال ؤال الثالحي

0.63

ال ؤال الثاني

0.36

ال ؤال الراب

0.65

يتيــم مــن جــدال ( )2أن مجيـ معــامل االرتبــاع دالــة كحصــائيًا عنــد
م ــتو ( )0.5ممــا يــدل عل ـ أن االربتبــار عل ـ درجــة عاليــة مــن االت ــاع
الداربلي.
ثبات االختبار التحصيلي:

للحصــول علـ ثبــا االربتبــار ت تطبيــق االربتبــار علـ عينــة م ونــة مــن
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( )21طالبة من ربارج عينة الدراسةل ثم كعـادحت تطبيلـ بعـد مـرار ( )20يومـا
ابل معامـل الثبـا ()0.73ل اافلـا لعـودحت ( )2002الـذي يؤكـد أن معامـل
ثبــا االربتبــارا التحصــيلية جيــب أال تلــل عــن ( )0.5فــفن معامــل ثبــا
االربتبار التحصيلي يعد عاليا مما يش كت الثبا ل ابـذلك يتيـم أن االربتبـار
يت م بدرجة جيدحت من الصدع االثبا .
كما ت ح اى معامل الصعوبة لفلرا االربتبار االف ترااحا مـا بـني
( )77.6- 47.6امعــــامل التمييــــع بــــني ( )0.41- 0.87اتعــــد هــــذل
املعامل جيدحت اام ن االعتماد عليها.
تصحيم االربتبار التحصيلي:
ت االعتماد عل موذج اإلجابة يف تصحيم االربتبار حيحي ت تلـدير درجـة
ااحدحت ل ل فلـرحت مـن فلـرا االربتبـار االبـال عـددها عشـران فلـرحتل حبيـحي
تلدر الدرجة الدنيا بالصفر للفلـرحت الواحـدحت االدرجـة العظمـ بدرجـة ااحـدحت
للفلــرحتل بينمــا قــدر الدرجــة الــدنيا للربتبــار ك ــل بالدرجــة عــفر اقــدر
الدرجة العظم للربتبار ك ل بعشرين درجة.
ربطوا التطبيق امليداني للدراسة:
قامــا كحــد البــاحثتني بــدار املعلمــة اتــدريس احــدحت "عمليــا احليــاحت"
للمجموعتني التجريبية االيابطةل افق ا تي:
 .1التطبيق اللبلي الربتبار التحصيل عل اجملموعتني التجريبية االيـابطة
يف عينة الدراسة.
 .2تــدريس احــدحت عمليــا احليــاحت للمجموعــة التجريبيــة بعــد معاجلــة
الوحــدحت باألنشــطة اإلثرائيــة املصــممة ااتبــا دليــل التــدريس املعــد لتــدريس
الوحدحتل ااستخدام اعرض الوسائل التعليمية املختلفة من فيديوها اعـور
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ذا علقة باملوضو اتطبيق األنشطة اإلثرائية املصممة املطلوى تنفيذها أثنـاء
الدرس من قثبـل الطالبـا يف جمموعـا تعاانيـة ابفهـراف املعلمـة علـ ربطـوا
تطبيلهن لشنشطة اتوجيههن عنـد احلاجـة لـذلك اتوضـيم مـا استصـعب علـيهن
فهم ل باإلضافة لوجود أنشطة كثرائية مصممة مطلوى تنفيذها مـن قثبـل الطالبـا
يف املنعل االتوعل للمعلوما امـن ثـم عـرض نتائجهـا علـ املعلمـة للتأكـد مـن
عحة املعلوما اتوجيههن عند اخلطأ اتوضيم ما احتجن لتوضيح .
 .3تــدريس احــدحت عمليــا احليــاحت للمجموعــة اليــابطة دان معاجلتهــا
بأنشطة كثرائية م تخدمة الطريلة االعتيادية الف تلتصر عل العرض التلليدي
للمعلوما االصور الواردحت يف الدرس مـن قبـل املعلمـة دان كضـافة أي عـور
أا اسائل تعليمية ربارجية ااالكتفاء مبا ارد يف ال تـاى مـن أنشـطةل امـن ثـم
تعايد الطالبا بأسئلة التطبيق االواجب املنعلي امل ـون مـن سـؤالني كت ثلثـة
أسئلة رباعة بالدرس.
 .4التطبيق البعدي الربتبار التحصيل عل عينة الدراسة.
 .5التحليل اإلحصائي للبيانا ااستخلص النتائل.
نتائل الدراسة ااألساليب اإلحصائية:
لإلجابة عن سؤال الدراسـة ما أثر استخدا م األنشطة اإلثرائيَّة املصـمّمة يف
تدريس احدحت "عمليا احلياحت" يف زصيل طالبا الصى ال ادس االبتـدائي
مبدينة الرياض ملارنة باستخدام الطريلة االعتيادية؟ ت زليـل نتـائل االربتبـار
التحصــيلي باســتخدام اربتبــار ( )T-testحل ــاى قيمــة ( ) للعينــا امل ــتللة
الستخراج داللة الفراع بني متوسـطي درجـا اجملموعـة التجريبيـة االيـابطة
يف اربتبار التحصيل اللبلي (جدال .)3
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جــدال( )3نتــائل اربتبــار ( ) لداللــة الفــراع بــني متوســطي درجــا
اجملموعتني يف اربتبار التحصيل اللبلي
اال راف

قيمة

درجا

م تو

املعياري

( )

احلرية

الداللة

1.87

43

0.068

اجملموعة العدد

املتوس

التجريبية

22

6.14

2.73

اليابطة

23

7.61

2.53

م تو الداللة عند ()0.05
يتيــم مــن جــدال ( )3عــدم اجــود فــرع دال كحصــائيا بــني اجملمــوعتني
اليابطة االتجريبية يف اربتبار التحصيل اللبلي مما يؤكد ت ـافؤ اجملمـوعتني .ات
اســتخدام اربتبــار ( )T-testحل ــاى قيمــة ( ) للعينــا امل ــتللة الســتخراج
داللة الفراع بني متوسطي درجا اجملمـوعتني التجريبيـة االيـابطة يف اربتبـار
التحصيل البعدي كما هو موضم يف جدال (.)4
جــدال ( )4نتــائل اربتبــار ( ) لداللــة الفــراع بــني متوســطي درجــا
اجملموعتني يف اربتبار التحصيل البعدي
اال راف

قيمة

درجا

م تو

املعياري

( )

احلرية

الداللة

6.76

43

0.000

اجملموعة

العدد

املتوس

التجريبية

22

13.41

3.20

اليابطة

23

7.91

2.17

م تو الداللة عند ()0.05
يتيــم مــن جــدال ( )4اجــود فــرع دال كحصــائيًا بــني متوس ـ درجــا
اربتبــار التحصــيل البعــدي للمجمــوعتني اليــابطة االتجريبيــة عنــد م ــتو
الداللــة ()0.05ل لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة يأعــع ألثــر اســتخدام األنشــطة
اإلثرائية املصممة افاعليتها يف زصيل طالبا اجملموعة التجريبية.
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مناقشة النتائج:

أهار نتائل الدراسة احلاليَّة كت تفوع طالبا اجملموعة التجريبية (اللتـي
طبلن األنشطة اإلثرائية) عل قريناتهن طالبا اجملموعـة اليـابطة (اللتـي مل
يأطـبلن األنشـطة اإلثرائيـة) يف متوسـ درجــا التحصـيل تفوقًـا دالًـا كحصــائيًا
عند م تو داللة أقل من (.)0.05
ااتفلا هذل النتيجة م نتائل العديد من الدراسا ال ـابلة الـف تناالـا
أثــر اســتخدام األنشــطة اإلثرائيــة يف التحصــيلل االــف أكــد أن اســتخدام
األنشــطة اإلثرائيــة يعمــل علــ ييــادحت التحصــيل الدراســي لصــاحل اجملموعــة
التجريبيـــة (بهجـــا 2002؛ مـــود اســـيىل 2006؛ احلمـــوري 2009؛
رمــلل 2010؛ اللهــوجي 2010؛ Subramamiam, 2007; Lipscomb,
.)2007; Gibbons, 2006
اتأعع هذل النتيجة كت األسباى التالية:
أ  -ت ل ـــل األنشـــطة اإلثرائيـــة افـــق موضـــوعا الوحـــدحت املدراســـة
اارتباطها بها حللا العديد من أهداف الوحدحتل مبا ع ـس أثرهـا علـ ييـادحت
زصــيل الطالبــا يف اجملموعــة التجريبيــة علــ قرينــاتهن طالبــا اجملموعــة
اليابطة.
ى  -تنو األنشطة اإلثرائية ات امل املعرفة ااالستلصاء فيهـال ااهـتما ا
عل عددًا من املمارسا التطبيلية العمليـةل املرتبطـة بواقـ الطالبـا أد كت
املشاركة الفعالـة مـن الطالبـا ممـا سـاعد يف كحـدات تعلـم ذي معنـ اتعميـق
املفاهيمل اسهولة استيعاى املعلوما ل اتوسي مدارك الطالبا ل مبـا ع ـس
أثرهــا عل ـ ييــادحت زصــيل الطالبــا يف اجملموعــة التجريبيــة عل ـ قرينــاتهن يف
اجملموعة اليابطة( .فمثلًا نشاع طريلة عمل العبادي ساعد يف تعرف الطالبا
عل أنوا الب ت يا انشاطاتها من حيحي املفيد منهـا االـذي ي ـاعد يف عـناعة
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العباديل االيار الذي قد ي ـبب األمـراض اااللتهابـا االت ـمم اللـذائيل
امن حيحي الظراف اجلوية الف ت تطي العيش فيها االظراف الف قـد ت ـبب
قتلــها) .كــذلك نشــاع عمــل العجينــة ســاعد الطالبــا يف التعــرف علــ أن
الفطريــا منهــا النــاف الــذي ي ــتخدم يف بعــض الصــناعا ااأل ذيــة امنهــا
اليار الذي يت بب يف زلل الطعام اتعفن ل املارنة هذا النشاع بنشـاع ختمـر
الفواكـ ســاعد الطالبــا يف معرفــة الفــرع بــني ختمــر الفواكـ الــذي يــدربل يف
عــناعة املشــرابا احملرمــة كــاخلمر اختمــر العجــني الــذي ي ــتخدم يف عــناعة
اخلبع الذي ي تخدم لشكل االتعرف كت أن ال ائنـا الدقيلـة قـد ت ـون نافعـة
يف حاال ام أنوا من األطعمة اضارحت يف حاال أربر ام أنـوا أربـر
من األطعمة.
ج  -تصميم دليل األنشطة اإلثرائية بأه ال األوان جذابة ساعد يف جـذى
انتبال الطالبا اييادحت اهتمـامهن بتطبيـق األنشـطة اإلثرائيـة ممـا أسـهم يف ييـادحت
زصيلهن.
د  -نشــاع الطالبــا يف البحــحي بأنف ــهن عــن املعلومــا العلميــة املتعللــة
باألنشــطة اإلثرائيــة ربــلل املصــادر ااملراج ـ العلميــة ســاعد كــث ا يف تثلــيفهن
اتعميــق املعلومــا العلميـــة لــديهن اات ـــا مــداركهن ممـــا أســهم يف ييـــادحت
زصــيلهن( .فمثلًــا نشــاع نهــي الرســول عــل اع علي ـ اســلم عــن الــنفخ يف
الطعــام ســاعد الطالبــا عل ـ البحــحي يف املراج ـ ااملصــادر الدينيــة اربطهــا
باملعلوما العلمية امعرفة احل مـة العلميـة مـن نهـي الرسـول عـل اع عليـ
اســلم عــن الــنفخ يف الطعــام االتوع ـل كت أن بعــض الب ت يــا قــد تتواجــد يف
اجل م ات ون نافعة ال ن عند سوء التصرف يف التعامل معها اتلـ الظـراف
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تتحول لب ت يا ضارحتل مما ي بهن الثلافـة الصـحيةل ا االـة تطبيـق ذلـك يف
ااق حياتهن.
ل  -اهرتاك الطالبا يف جمموعا تعاانيـة أثنـاء تطبيـق األنشـطة اإلثرائيـة
العمليـة أتـاح فرعـة لتبـادل املعلومـا ااألف ـار اهـذا أسـهم بـدارل يف ييـادحت
زصيل الطالبا .
ا  -تيمني دليل األنشطة اإلثرائية املصممة ببعض األنشطة التفاعلية مثـل
أنشطة امل ابلا اأنشطة املشاركا التوعوية االف تنفذ من قثبـل الطالبـا يف
جمموعا تعاانية ابتوجي من املعلمة (الباحثة) سـاعد كـث ًا يف ييـادحت زصـيل
الطالبــا فمثلًــا نشــاع أعــد م ــابلاتي ســاعد الطالبــا علـ زليـل مواضــي
الوحدحت ااكت اى مهارحت كعداد األسئلة اطريلة اإلجابة عليهـا ممـا سـاعد علـ
تعميـــق البحـــحي ااكت ـــاى املعلومـــا الـــواردحت يف الوحـــدحتل كـــذلك أنشـــطة
مشـاركاتي سـاعد الطالبـا يف املشـاركة ااالهتمـام اييـادحت البحـحي اكعــداد
الرســوما اجلذابــة االنــداا التوعويــة كنــداحت التوعيــة الصــحية عــن مــرض
امللريا امعرفة م ببات اأعراض اطرع الوقايـة منـ ممـا أسـهم يف ييـادحت اعـي
الطالبا اتعميق املعلوما العلمية امن ثم ييادحت التحصيل.
التوعيا :
بنـــاءً علـ ـ مـــا ت التوعـــل كليـ ـ مـــن نتـــائل الدراســـة احلاليَّـــة ت اخلـــراج
بالتوعيا ا تية:
 .1ضــرارحت االهتمــام بتوعيــة الطالبــا بطــرع الــتعلم احلديثــة االنشــطةل
اأهمية ممارسة األنشطة اإلثرائية.
 .2ضرارحت ترمجة معلوما ال تاى املدرسي كت أنشطة كثرائيـة مبختلـى
أنواعها من برجمية اكتابية ا ها.
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 .3كعادحت النظر يف طـرع اأسـاليب تلـويم املعلمـا حبيـحي تتيـمن مـد
استخدام األنشطة بصفة عامة ااألنشطة اإلثرائية بصفة رباعة يف تدري هن.
 .4تشجي ابت ار أنشطة كثرائيـة أربـر يف مراحـل تعليميـة اتلفـة امـواد
دراسية أربر .
 .5تدريب املعلما عل تصميم ااستخدام األنشطة اإلثرائية.
امللرتحا :
ابناءً عل مـا ت التوعـل كليـ مـن نتـائل الدراسـة احلاليَّـة ت اقـرتاح اجـراء
الدراسا ا تية:
 .1كعداد برنامل تدرييب ملـرتح لتـدريب املعلمـا علـ تصـميم اتنفيـذ
األنشطة اإلثرائية املختلفة.
 .2كجـراء دراسـة ملعرفـة مـد امـتلك املعلمـا ملهـارا تصـميم اتنفيـذ
األنشطة اإلثرائية يف التدريس.
 .3كجراء دراسة مماثلة ذا البححي تتنـاال مراحـل دراسـية أربـر امـواد
دراسية اتلفة.
 .4كجراء دراسة تهدف كت تصميم األنشطة اإلثرائية من قثبـل الطالبـا ل
افق ميو ن ااستعداداتهن.

*
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The Effect of Using Designed Enrichment Activities in Teaching 'Operations of
Life' Unit on Achievement of Sixth Grade Students in Riyadh Compared with
the Traditional Method
Sozan Hussain H. Omar
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Jawharh Ali A. Darraj
General Administration of Education
Ministry of Education

Abstract:
This study aims to identify the effect of using designed enrichment activities
in “Operations of Life” unit on sixth grade students’ science achievement. This
study used a quasi-experimental with experimental and control groups.
Participants were sixth-grade students chosen from an elementary school. The
school has been chosen intentionally for implementation because of its
cooperative administration and the availability of the needed equipment such as
laboratories and a resource room. The results revealed the positive impact on the
experimental group which studied the unit using supported enrichment activities
in the achievement test compared to their peers in the control group.
Key words: Effect, Designed Enrichment Activities, Achievement.
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ه دفت الدراس حل ايةلإ حل د لدي د الي إا الا اي حل (اةوطن ة ال حل الا إ حل
واوجتمةعإ حل واوصتد ة يحلو الااج ج د راجن ة ت ت اة ات ج البص حل ال إ حل د ا
امل حبحل او تدائإحل دولحل الكايت .ولتحيإ ه ا اف د ع دع دا ني اط و اقو م صةئم حل
ةليإا الا ايحل وهدفت د لديد اليإا الا ايحل الااج ج د راجن ةو وال ةةإ حلم اس تةمةر
لبإل احملتاة وهدفت د لبإل تاة اتج البصحل ال إحل ت ص ا امل حب حل او تدائإ حل
دولحل الكايت .طاصبت الدراسحل د ال تةئج اآلطإحلم
 .1التاص ل د صةئم حل ةليإا الا اي حل (اةوطن ة ال حل الا إ حل واوجتمةعإ حل
واوصتد ة يحلو الااج ج د راجن ة ت ت اة ات ج البص حل ال إ حل ت ص ا امل حب حل
او تدائإحل دولحل الكايت واليت طضم ت 30و صإمحل ط ايحل.
 .2بغ جمماع طك ارات اليإا الا ايحل (اةوطنة ال حل 703و طك اراتو في د حتإ ت
الي إا اوجتمةعإ حل دام ع د ا ت التك ارات ااص 284و ا و ة لحل بص ت
و ة لحل بص ت
%40 4وو طبتن ة الي إا الا إ حل تك ارات بص ت 242و ا
%34 4وو ا الي إا اوصتد ة يحل ةلاطإ ج ال ةل ر (ام اع طك ارات ب غ 177و
طك ارا و ةلحل بصت %25 2و.
 .3نيا اليإا الا إحل طك ارا ت اتج البصحل ال إحل ةمل حبحل او تدائإحل اةةت صإمحل اوعتزاز
ةلا ت (اماع طك ارات بغ 53و طك ارا و ةلحل بصت 21 9و .ونيصب نة د راج ة
ه ق صإم حل اح ااث املاا إ والي ارات (ام اع ب غ 5و طك ارات و ة لحل بص ت
% 2 1و .ونيا الي إا اوجتمةعإ حل طك ارا اةة ت صإم حل املل ة ر حإ ر طك رت 53و

ا و ةلحل بصت %18 7و ونيصبنة د راج ة اةة ت صإم حل اح ااث الي ةةاو (ام اع
بغ 13و ا و ةلحل %4 6و .نيا اليإا اوصتدة يحل طك ارا ت اتج البص حل ال إ حل
ةمل حبحل او تدائإحل اةةت صإم حل اخال يف ت ال م ل تك ارت بص ت 52و طك ارا
و ةلحل بصت %29 4و ت ح و نيو صإم حل اكةفح حل ال ة ة اوصتد ة ُ طَ ا ت
تاة اتج البصحل ال إحل.
 .4نيا اتج البصحل ال إحل د راجة لبي إا اوجتمةعإ حل ه ق ات ج الد ا ال ةل ر (ام اع
طك ارات ب غ 77و ا و ة لحل بص ت %27 1و .ت ح و ج ةتت ات ج الد ا
ال ا او ت دائق دص ل رج حل د راق لبي إا اوجتمةعإ حل (ام اع طك ارات ب غ 43و
ا و ةلحل بصت %15 2و.
 .5نيا اتج البصحل ال إحل د راجة لبيإا اوصتد ة يحل ه ق ات ج الد ا ال ةل ر .في د ب غ
جمماع التك ارات 53و ا وجةت تاة اتج الد ا اقو او ت دائق ت الاطإ ج
اقالري (اماع طك ارات بغ 14و طك ارا.
 .6ه ةق ص إا ط اي حل ج ةتت تك ارات ض إ حل ت ت اة ات ج البص حل ال إ حل ةمل حب حل
او تدائإ حل وه قم اح ااث املاا إ (ام اع طك ارات ب غ 5و طك ارات و ة لحل
%2.1و .وصإم حل ال دال حل اوجتمةعإ حل (ام اع طك ارات ب غ 8و طك ارات و ة لحل
% 3.3و  .وصإمحل طيدي ور الدولحل اوصتدة (اماع طك ارات بغ 8و طك ارات
و ةلحل % 4.5و .نياة صإمحل اكةفححل ال ةة اوصتدة فبا طَ ا ت ت اة ات ج البص حل
ال إحل اخلمةحل.
الكبمةت امل تةحإحلم اليإا اليإا الا ايحل احملتاة اتج البصحل ال إحل.

املقدمة:

تسعى الرتبيـة بلـأ ظمتها ـا ل ـرق اليفـيف س مملـوق ا ـاعلهم عيفـو ف
باعابــار ظا اليفــيف تشــلأ جمهوعــة مــن اايلــام ا عــايم ال ـ توج ـ العهليــة
الرتبوية .تش د اجملاهعات ت مات س جوامب احليـا ا تالملـة ماي ـة ـا يشـ د
العامل من ت مات سريعة لوسائأ االتصـا االمملاـا احلاـار مـا ظدىل
ظ ـــور ـــيف ســـلوتيات س اجملاهـــن ماةر(ـــة ما ا اـــة اـــر .)2012
(هواج ــة مــا يش ـ د اليفــرا احلــاد العشــر ا مــن ت ــمات مشــل ت تهــا
يوضح  ) ,Pathania2011تاأتّى عرب االهاهام ب رق اليفيف الرتبوية باعابارهـا
الع صر ااتثر ظههية.
تعَدُّ اللاب الدراسية من ظبرز ملومات ال تام الرتبو ( ي سـيلة م هـة
تعاهـد علي ـا ا سسسـات الاعليهيـة س يفيـا ظهــدا( ا ـا ـا مـن ظ ـر تــبم س
غــرق تعزيــز اليفــيف الرتبويــة تســاب ا للهــاعلهم( .هــن ـ تلـ اللاــب
ميارق ا اعلهوا يف اجملاهن مبادئ مسـاتدمم مـاميللوا مـن ـدرات عيفليـة
جســدية مــن ظجــأ يفيــا هويــات ف مــا ياةلعــوا ليـ ( .اللاــب الدراســية
التاهثأ بالدر ق ال حيملت ـا ا اعلهـوا (بسـب بـأ قـا ييفدمـ لاـوىل تلـ
اللاب من يف( .ا دف احليفييفي للرتبية هو صيأ تل اليفيف ا وج ة للبيا .
من مثّة صار من ااههية ظا تلوا اللاـب الدراسـية – م ـا تاـب الل ـة
العربية  -ـادر علـى تز يـد ا ـاعلهم بـاليفيف الرتبويـة علـى تا(ـة مسـاويات ا
الـ لعلـ ف مـوا م صـاحلم ـادرين
اصة س ا رايأ الدراسـية اا
على ا شارتة الملاعلة س اجملاهن.
اههية موضوع اليفيف الرتبوية ظتدت العديد من الدراسـات ظههيـة درا
اليفيف الرتبوية س لاوىل تاب الل ة العربية( .يفد درق احلهيد  )2012يف
ا وا ة الواجب دراج ا س لاوىل م ج اليفراء س تاب الل ة العربية با ريلة
جملة العلوم الرتبوية
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ا اوسةة .توصأ تيفديف ائهة بيفيف ا وا ة .اتسـف لاـوىل مـ ج اليفـراء
باليفصور س درا تل اليفيف.
ديــد اليفــيف اا يــة
تهــا لصــت دراســة احلهيــد )2011
الواجب دراج ا س تاب الل ة العربية با ريلـة الثامويـة بد لـة اللويـت تهـا
تاهن لاوىل اللاب مجين اليفيف اا ية الوارد س ائهة اليفـيف ييـمل مل
ظَ مجين اليفيف بدرجات درا عاليـة ظا ظغلـب تلـ اليفـيف ا صـرت س
تاب اليفراء .
ظما العبداهلل ( )2010يفد ت ا اليفيف ا ااه ة س تاـب الل ـة العربيـة س
الصملوف الث ة اا س ااردا .توصأ البايمل ظا عـدد اليفـيف الـوارد
س اللاب جاءت م اسبة ميفارمة ب اائج الدراسة.
توصـلت دراســة برتــات  )2010ظا صـ اا ملــا ا وج ــة
الملئة العهرية  8- 5س وات) تاه ت  )38تلرار لليفيف (يفد جاءت اليفيف
جــاءت با رتبــة اا ــم اليفــيف الصــبية
ا عر(يــة الثيفا(يــة با رتبــة اا
الو ائية.
تــكل ا ــزين  )2009ــد درق اليفــيف اا يــة ا ااــه ة س لاــوىل
تاب الل ة العربية با ريلة ااساسية الدميا س اا يـوم  .لصـت الدراسـة
ف
ظا ظعلى تلرارات لليفيف جاءت س الصف الثالمل ت الصف اا
الصف الرابن جاء الصف الثامي با رتبة اا م .
تها ظتدت دراسـة ميفابلـة البشـاير  )2007اليفـيف ا يفـرت تاـهي ا س
تاــب الل ــة العربيــة للصــملوف الث ــة اا س ا ريلــة ااساســية س ااردا.
توصلت ظا جمهوع اليفيف ا ااه ة س تل اللاب تاا  )49يهة بوا ـن
 )411تلرارا  .د ظ صت الدراسة بالرتتيز على بعض اليفـيف الـ يصـلت
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على ا راتب الوسةى الدميا.
ت ا اخلليملة  )2004اليفيف اا ية الواجب تاهي ا س تاب الل ة
العربيـة بالصــملوف الث ــة اا س ا ريلـة االبادائيــة س د اخللــيج العربيــة.
توصأ البايمل تيفديف ائهة باليفيف اا ية تهـا اتـاهلت اللاـب الـ
مت ليل ا على مجين اليفيف اا ية الوارد س اليفائهة.
لــكل جــاءت هــك الدراســة لابديــد اليفــيف الرتبويــة ق االت ــا الث ــة
الو ية االجاهاعية اال اصادية) الواجب دراج ا س تاب الل ة العربية
الثــامي الثالــمل الرابــن
س صــملوف ا ريلــة االبادائيــة الصــف اا
اخلــام ) بد لــة اللويــت الو ــوف علــى مــدىل دراج ــا س تاــب الل ــة
العربية اللشف عن اليفـيف الـ مل ت ـدر س تلـ اللاـب الرتتيـز علي ـا.
ــد مت ا ايـــار اليفـــيف الرتبويـــة ق االت ـــا الث ـــة الو يـــة االجاهاعيـــة
اال اصادية) بسبب ما اليت البايثاا مـن ظ ـور بعـض السـلبيات س سـلو
ا اعلهم دا أ ا دارق الاابعة لوزار الرتبية بد لة اللويت ا اهثلة باماشـار
ضــعف س الــر اب االجاهاعيــة اماشــار
ظــواهر مثــأت الاعصــب الملئــو
بعض سلوتيات اإلسراف ا اد .
مشكلة الدراسة:

ظ صــت دراســات عديــد باــر ر تع ـرّف اليفــيف ال ـ تااــه ا اللاــب
خ ـر ا
الدراسية تسعى ت هيا ا لدىل ب الاعليف العام الرمـد
 .)1999عهــأ البايثــاا تعاــو هيئــة تــدري س تليــة الرتبيــة ااساســية
مشر(يْن على تدري ا يفررات الرتبويـة ا رتبةـة با ـاهج اللاـب الدراسـية.
اليتا ظا ه ـا صـورا س لاـوىل اللاـب الدراسـية مـن ييـمل عـدم دراج ـا
لليفيف الرتبوية اإلجيابية ا راد تعزيزها لدىل ا اعلهم مما د(ـن البـايثيْن لاعـرّف
مــدىل درا تل ـ اليفــيف الرتبويــة ق االت ــا الث ــة الو يــة االجاهاعيــة
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اال اصـــادية) س تاـــب الل ـــة العربيـــة س صـــملوف ا ريلـــة االبادائيـــة بد لـــة
اللويت .علي (إا مشللة الدراسـة احلاليـة تاهثـأ بالسـسا ا تـيت مـا مـدىل
درا اليفيف الرتبوية س جماالت ا الث ة الو ية االجاهاعية اال اصـادية)
س لاوىل تاب الل ة العربية س صملوف ا ريلة االبادائية بد لة اللويت.
أسئلة الدراسة:

 .1مــــا اليفــــيف الرتبويــــة ق االت ــــا الث ــــة الو يــــة االجاهاعيــــة
اال اصــادية) الواجــب دراج ــا س تاــب الل ــة العربيــة س صــملوف ا ريلــة
الثــامي الثالــمل الرابــن اخلــام ) بد لــة
االبادائيــة الصــف اا
اللويت؟
 .2مــــا مــــدىل درا اليفــــيف الرتبويــــة ق االت ــــا الث ــــة الو يــــة
االجاهاعية اال اصادية) س تاب الل ة العربية س صملوف ا ريلة االبادائية
الثامي الثالمل الرابن اخلام ) بد لة اللويت؟
الصف اا
ظهداف الدراسةت
 .1ديد ائهة باليفيف الرتبوية ق االت ا الث ة الو ية االجاهاعيـة
اال اصــادية) الواجــب دراج ــا س تاــب الل ــة العربيــة س صــملوف ا ريلــة
الثــامي الثالــمل الرابــن اخلــام ) بد لــة
االبادائيــة الصــف اا
اللويت.
 .2اللشف عـن مـدىل درا اليفـيف الرتبويـة ق االت ـا الث ـة الو يـة
االجاهاعية اال اصادية) س تاب الل ة العربية س صملوف ا ريلة االبادائية
الثامي الثالمل الرابن اخلام ) بد لة اللويت؟
الصف اا
أهمية الدراسة :

ميلن تيفسيف ظههية الدراسة سهمت
اليفسف اا ت ااههية ال ترية تاهثأ س ا تيت
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 .1مــن ا سمــأ ظا تســاعد اليفــائهم علــى ا ــاهج الدراســية م ـن مــسلملم
اضعم لللاب ا يفـررات الدراسـية علـى تعـرّف اليفـيف الواجـب غرسـ ا س
عهلية الادري .
مملوق ا اعلهم عيفو ف
 .2تعرّف جوامب اليفصور اليفو س مدىل درا اليفيف الرتبويـة س لاـوىل
تاب الل ة العربية با ريلة االبادائية.
اليفسف الثاميت ااههية الاةبييفية تاهثأ س ا تيت
 .1تز يد اليفائهم على ا ـاهج الدراسـية مـن مـسلملم اضـعم لللاـب
ا يفررات الدراسية ب اائج هك الدراسة ل سرتتاد ب ا س ب اء اللاب الدراسية
تصهيه ا ت مليكها تيفومي ا بشلأ عام تاب الل ة العربية بشلأ اص.
 .2االساملاد من توصيات هك الدراسة س تةوير اللاب الدراسية .
 .3جياد راب بم الاعلـيف اللاـب الدراسـية مـن الوا ـن العهـأ علـى
غرق تل اليفيف لدىل ا اعلهم.
حدود الدراسة:

 .1ا اصرت الدراسة على ليـأ تاـب الل ـة العربيـة س صـملوف ا ريلـة
الثــامي الثالــمل الرابــن اخلــام ) بد لــة
االبادائيــة الصــف اا
اللويت البالغ عددها  )12تاابا موزعة على  )4تاـب بالصـف اا
تاابم س تأ تأ صف دراسي اجلزء اا الثامي).
 .2ددت الدراسة با ج الوصملي ظسلوب ليأ احملاوىل.
 .3تابدد اليفيف الرتبوية س الدراسة احلالية باليفيف الوارد س ائهة اليفـيف
تاوزع س اجملاالت الو ية االجاهاعية اال اصادية).
 .4ظجريت الدراسة س الس ة الدراسية .)2016- 2015
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مصطلحات الدراسة:

 .1اليفيفت هي ظيلام يصدرها الملرد بدرجات معي ة من الاملايأ ظ عدم
الاملايأ للهوضـوعات ظ ااتـياء عـرب تيفييهـ ل لـ ا وضـوعات .تـاف هـك
العهليــة مــن ــ الاملاعــأ بــم الملــرد قعار(ــ رباتــ بــم ممثلــي اإل ــار
احلاار الك يعـي (يـ يلاسـب مـن لـ تلـ اخلـربات اليفـيف الشـاهم
احلهيــد  .)2015تهــا يع ـرّف صــواحلة  )2003اليفــيف ظم ــا معيــار للبلــف
علــى الشــيء باعابــار مرغوبــا (يــ ظ مرغوبــا ع ــ  .هــي ااســاق س تلــوين
ااهداف باعابارها ظم ا ما يةهح لي الملرد ذاتيا بصور مباتر ظ غم مباتر .
 .2اليفيف الرتبويةت يعرّ( ا الربتات د اغر  )2007ظم ا جمهوعـة مـن
ا عايم ال جيب ظا يلاسب ا ا اعلهوا لاوجي سلوت ف ممارسة ييات ف .تهـا
ميلن تعريف جماالت اليفيف لأ الدراسة هيت
 اليفــيف الو يــةت يعرّ( ــا علــي  )2006ظم ــا اليفــيف الــ تــس ر ستتصية ا اعلف (ا عل ملازما س اماهائ الو ين اعيـا للهسـس لية السياسـية
درجة بول لآل ر احلوار مع ظا يلوا ادرا علـى ا شـارتة االجاهاعيـة
الاةوعية ذل يفييفا لألمن الدا لي.
 اليفـيف االجاهاعيـةت هـي جمهوعـة اليفــيف الـ تعبّـر عـن اهاهـام الملــردبالوين ع ـات اجاهاعيـة مـن غـم مـن ظ(ـراد اجملاهـن مـن ييـمل مسـاعدت ف
ايرتام ف العباد .)2004
 اليفــيف اال اصــاديةت يع ـرّف ا غــا  )2010اليفــيف اال اصــادية ظم ــاجمهوعة اليفيف ال مل الملرد علـى هـأ ا سـس لية س االعاهـاد علـى الـ مل
ا ا الو ت الاهلن من العهأ.
 .3احملاوىلت هو تأ ما يااـه اللاـاب ا درسـي مـن م ـارات معـارف
معلومات يف.
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 .4تاـب الل ــة العربيــةت هــي تاــب الل ــة العربيــة ا يفــرر مــن بــأ زار
الرتبيـــة س العـــام الدراســـي  2016/2015علـــى صـــملوف ا ريلـــة االبادائيـــة
الثامي الثالمل الرابن اخلام ) بد لة اللويت.
الصف اا
 .5ا ريلة االبادائيةت هي ال متثأ الصملوف اخلهسة اا من السلف
الاعليهــي بــوزار الرتبيــة بد لــة اللويــت الـ تااــهن الصــملوفت اا
الثــامي الثالــمل الرابــن اخلــام  .ياــف الاعلــيف االباــدائي س اللويــت
ظترب عدد من ا اعلهم على ا ا ف ظ ضاع ف اال اصادية االجاهاعيـة .يععـدُّ
ا اعلف س ا ريلة االبادائية لور العهلية الاعليهية الرتيز ااسـاق لسياسـة
الد لة الاعليهية بوج عام سياسة اإللزام بوج اص.
اإلطار النظري:

س هكا اليفسف سياف اساعراض اإل ار ال تر للدراسة احلالية.
 .1اليفيــفت
مالـت اليفـيف ـدرا تــبما مـن االهاهـام مـن بــأ الرتبـويم ا ـاهم باجملــا
الرتبــو الاعليهــي .تاــأتى هــك ااههيــة اســا ابة ــا تش ـ د اجملاهعــات مــن
تةورات سريعة س اجملا ا علوماتي الال ولـوجي .يستـد العيسـى ) 1430
ظم ميلن ال تر اليفـيف علـى ظم ـا تعهـيف ياصـأ بسـلو الملـرد ظ(عالـ  ( .ـي
توجي لملعأ الملرد دا أ موا ف احليا ( .اليفيف تها يراهـا الربتـات د اغـر
 )2007هــي جمهوعــة مــن ا عــايم ال ـ يلاســب ا الملــرد ماي ــة مــر ر قوا ــف
ماعـدد ييــمل تلــوا ميفبولـة مــن اجملاهــن ( ــي الاـاب لســلو الملــرد (يـ .
( ـا تأتيــد مــن بــأ العديــد مــن ا ـدارق الرتبويــة الـ تيفــوم علي ــا ا ــاهج
الدراســية ظاّ الرتبيــة ته ــاج م ــائي هــي عبــار عــن جم ــود يهــي ي ــدف
غرق السلوتيات اليفيف اإلجيابية س مملوق ا اعلهم عيفـو ف Marsh and
 ( .)Willis, 2007ــي ظيلــام معياريــة تعســاتدم للبلــف علــى مــا يــرا الملــرد
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ياعامـأ معـ هـي ا وج ــة لســلو الملـرد دا ــأ اجملاهــن الـك ي اهــي ليـ .
(لاا من الواجب على ا سسسة الاعليهية بلأ ظمتها ا احلرص على ب اء اليفيف
س تأ جماالت ا ا تالملة .هكا ما يستد  )lee, 2006ع دما يبم ظمـ مـن ا ـف
جــدا ظا تعلـ ا سسســات الاعليهيــة بلــأ براجم ــا مــا يســود اجملاهــن مــن ــيف
اهاهامات( .ال ا سسسات الاعليهية ا د ر م ف س براز اليفيف االجاهاعيـة
الثيفا(ية ال يسمن ب ا اجملاهن.
ممــا ســبا ميلــن اليفــو ا اليفــيف ظــاهر اجاهاعيــة يفا(يــة اــن للا شــئة
االجاهاعية مساهد من ا ن اجملاهن موج ـة لسـلو اا(ـراد ( .ـي قثابـة
ـدد ظياـا
معايم اجاهاعية لسلو الملرد دد ما هو صائب ما هو ةأ
ما هو مملاأ ظ ما هو غم مملاأ( .اليفيف ليست صملات جمـرد ظ متريـة بـأ
تعرتجــف ســلو  .س هــك الدراســة يع ـرّف البايثــاا اليفــيف جرائيــا بأم ــات
جمهوعة من السـلوتيات اإلجيابيـة الـ ت ـدر س لاـوىل تاـب الل ـة العربيـة
ب ية تساب ا للهاعلهم ييمل تلوا موج ة لسلوت ف.
 .2تص يف اليفيفت
تاعــدد اليفــيف (يفــا لوج ــة متــر ظصــباب ا ا ــا ف ااهــداف م ــا( .يفــد
ص ف العباد  )2004اليفيف تا تيت
 .1اليفيف االجاهاعيـةت هـي اليفـيف الـ تعلـ اهاهامـات الملـرد بالـا
تلري ع ة اجاهاعية من اا(راد س اجملاهن.
 .2اليفـــيف اال اصـــاديةت تاهثـــأ باهاهـــام الملـــرد بزيـــاد د لــ ظ ا ــ
االسا تية.
 .3اليفيف اجلهاليةت تاهثأ مـن ـ االهاهـام بلـأ مـا هـو مجيـأ مـن
مايية الشلأ.
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االهاهـام السياسـي

 .4اليفيف السياسيةت تاهثأ بالرتتيز على ال شـا
الاعامأ من اجلهاهم اجبات احلرية ا عةا ل .
 .5اليفيف الدي يةت هي اليفيف ا ااه ة س الشريعة اإلس مية ال تعبّر
عـن اهاهــام اا(ــراد بـأمور ديـ ف تاهثــأ اهاهامـا بالشــئوا الدي يــة الســعي
وها هي تربز ميأ الملرد معر(ة ما راء الةبيعة ( ف مسائأ الوجـود
معر(ة اإلمساا مصم .
الرغبة س الوصو
 .6اليفــيف ال تريــةت هــي تااــهن اهاهامــا عهييفــا باتاشــاف باتاشــاف
احليفييفة االهاهام بال وايي الا ريبية ال يفدية العيفلية هي لسـد تتصـية
العامل المليلسوف.
 .7اليفيف الملرديةت تاهثأ باهاهام الملـرد باخلصـائ ا اعليفـة بالشتصـية
مسات ا جوامب ا ا تالملة.
 .8اليفـــيف اا يـــةت هـــي الـ ـ تاهثـ ـأ با هارســـات الســـلوتيات
اا ية الواجب ظا ياصف ب ا الملرد.
 .9اليفيف ا ادية اجلسهيةت تاهثـأ باهاهـام الملـرد بصـبا جسـه مـا
يعود علي بال ملن الس مة.
يــرىل البايثــاا ظا ه ــا تص ـ يملات ماعــدد لليفــيف ظا تل ـ الاص ـ يملات
امت علـى (لسـملات اصـباب ا متـرت ف الوظيمليـة لليفـيف .هـكا ال يعـين ظم ـا
م ملصلة عن بعا ا بعاا بأ بي ا تراب تلامـأ ظ ظا تصـ يف لليفـيف ال
يعين ظا اا(راد ياوزعوا (يفا كا الاص يف بأ ه ا يف ما ت يهن ع د الملرد
د ا ظ رىل.
س هــك الدراســة ــام البايثــاا باصـ يف اليفــيف ت يــة اجاهاعيــة
ا اصادية باعابار ظا تل اجملاالت الث ـة تسـاهد ظههيا ـا مـن احلملـاظ علـى
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متاســ اجملاهــن االياملــاظ ب وياــ عــرب تأتيــد الويــد الو يــة الااــبية
االعاــزاز بــالو ن ايــرتام ا وا يــا اليفــررات ايــرتام اليفــاموا العــد
الاسامح الالا(أ ا شارتة بالعهـأ الاةـوعي اإل ـ ص س العهـأ
يرية ا ايار العهأ ايرتام ا لليـة العامـة ملا(بـة الملسـاد اال اصـاد .
(ادري تل اليفيف س الصملوف االبادائيـة ظصـبح ظمـرا م هـا جـدا اصـة ظا
هك ا ريلة تشلأ جزءا تبما س يفا(ـة ا ـاعلف س تشـليأ تتصـيا توم ـا
تعس ف س توجي سلوت  ( .رق اليفيف هك س ا رايأ اا مـن الاعلـيف تت ـر
خ ارهــا س مــا بعــدها مــن مرايــأ دراســية ممــا يــس ر بشــلأ تــبم س رســف
ـادرا علـى
سلوتيات ا ـاعلف بـأا يلـوا مسـاما موا ـا صـاحلا س جماهعـ
هأ ا سس لية.
 .3ظههية اليفيفت
يكتر العيسىت  ) 1430ظا ظههية اليفيف الرتبوية تاهثأ س توا الرتبية هي
عهلية يهية تسع ى لا هيـة الملـرد مسـاوىل ظ(اـأ ( .ـي الـ توجـ العهليـة
الرتبوية .ا ب اء اليفيف هو عهلية مشرتتة للـأ ا شـارتم س العهليـة الرتبويـة.
لليفــيف ظههيــة س ييــا الملــرد تاهثــأ تل ـ ااههيــة تهــا يــكترها ااغــا
 )2010س ا تيت
 .1تعبيفّا الاليّف الاوا(ا ال ملسي االجاهاعي للملرد دا أ اجملاهن.
 .2دد بيعة سلوتيات الملرد س احليا اليومية.
 .3يفا للملرد يالة من الثيفة بال مل .
 .4تشبن رغبات الملرد بشلأ يا اسب بيعة ما يسود اجملاهن من (لر.
 .5يفا ا هئ اا راية الملرد س اجملاهن.
 .6ملظ لله اهن اساهرار .
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 .7توج ظب اء اجملاهن العهأ اجلهاعي.
 .8ا(ظ على هوية اجملاهن تتصيا .
 .9تا بأ بوا ن اجملاهن غايات .
 .10ا(ظ على اسايفرار اجملاهن بات توازم .
 .11دد لله اهن ظهدا( غايات .
يفـا
يرىل البايثاا ظا لليفيف د را م ها (عاال س تربية الملرد توجي ـ
ل الرضا السعاد ( .اليفيف هي جوهر اإلمساا جود هـي الـ متيـز عـن
غم من ا تلو ات ( .ي ال تسهو بـالملرد عـن الصـ ائر تر ـى بـ عـامل
ماهيــز مــن احليــا الملاــلى( .لليفــيف ظههيــة تــبم س ييــا اجملاهعــات (ــاجملاهن
اإلمســامي جماهــن للــوم ق تومــة مــن ا عــايم الـ ــدد بيعــة ع ــة ظ(ــراد
بعا ف ببعض س خمالف موايي احليا  .تها ظم ا تان ا عايم ال ياعامأ ب ـا
اجملاهن من غم من اجملاهعات اإلمسامية.
 .4ظههية تاهم اليفيف س اللاب الدراسيةت
على الرغف من الاةور الال ولوجي الايفين الك يش د العـامل س ا يـداا
الاعليهــي (ــإا اللاــاب ا درســي مــا زا ييفــوم بــد ر بــارز هــام س العهليــة
الاعليهية .تاهثأ تل ااههية س ظم ت سـيلة ماجبـة لايفـديف اليفـيف ا عـارف
س اجملــا الدراســي ( .ــو  -اللاــاب  -ظدا تاصــف با ر مــة س االســاتدام
سواء دا أ الملصأ ظ ارج  .تها ظم ياصف با ر مة س الاعديأ باحملاوىل ظ
بأجزائ اا رىل بشلأ يا اسب من الا يّرات الاعليهية .ياصف بأم ا اصـاد
س يالة عدم اساتدام ااج ز ( .ااهم اليفيف س اللاب الدراسية يعهأ علـى
ت يم ا وا ف االلاهات السلبية ال تساعد بشلأ تبم على تـبين متـام
يهي ياملا ما هو سائد من توج ات سلوتيات دا أ اجملاهـن .بّي ـت دراسـة
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احلربي  )2002الد ر الك تيفوم ب اللاب الدراسية س ت هية اليفيف الرتبويـة
تعزيزهــا لــدىل ا ــاعلهم( .هباــوىل اللاــب الدراســية يعس ـ ف س ت هيــة اليفــيف
الرتبويـــة لـــدىل ا ـــاعلهم( .هـــن ـــ هـــكا احملاـــوىل تابيفـــا ااهـــداف
المللسملات ال شا ات اخلربات ا ارات ا راد غرسـ ا ت هيا ـا لـدىل
الة ب دا د  .)2005هكا ما يستد الشاهم  )2009ع دما يكتر ظم
دائهــا مــا يوضــن بعــم االعابــار  -ع ــد تصــهيف اللاــب الدراســية س العــامل
ا عاصر  -ظا تلوا اليفيف الرتبوية ضهن لاويات تل اللاب  .مـا ييفـدم س
لاــوىل اللاــب الدراســية مــن ميفــررات ــربات تعليهيــة م تهــة ظ مشــا ات
مدرسية جيب ظا تعل االلاهات السائد س اجملاهن.
يوضح اامحد  )2010ظا ه ـا دراسـات ظتـدت صـور د ر االلاـب
الدراسية س ت هية اليفيف الرتبويـة( .رتتيـز لاـوىل معتـف اللاـب الدراسـية علـى
ا ــاد العلهيــة د ا االهاهــام اللــاس بإمســامية ا ــاعلهم تســاب ف ميفومــات
الرتبية قا تااه م ن يف تربويـة ياـى س يـا تـو(ر مملـاهيف تـرتب بـاليفيف
الرتبوية ( -إم ا ال تزيـد عـن توم ـا معلومـات حيملت ـا ا اعلهـوا د ا تايـة
(رصة ممارسا ا س ا وا ف احلياتية ا تالملة( .هشـل ت تعلـف تعلـيف اليفـيف س
الاــدري تهــا تــكتر الع رمــي  )2012مالــة عــن عــدم اهاهــام اللاــب
الدراســية با وضــوعات اليفيهيــة ســواء مــن ييــمل ديــد ااهــداف الوجداميــة
اليفيهية ال رص اللاب الدراسية علـى يفييف ـا ظ مـن ـ عـدم درا
لاويات اللاب لليفيف بشلأ مم ج اضح ( .البية ما تاه ا اللاب الدراسية
تأتي بشلأ ضـهين ممـا ال متـ ح العهليـة الادريسـية اليفـدر اللـاس مـن االهاهـام
باعليف تل اليفيف .ضا(ة ظا ضعف م ارات تملايات ا علهم لعل ف ظ أ
ــدر تــأهي لاــدري اليفــيف بشــلأ (اعــأ يت ــر ذل ـ س بــرامج عــداد
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الـ ال تااـهن بـرامج ميفـررات تا(يـة

ا علهم س تليات عـداد ا علهـم
لاعليف اليفيف تعله ا.
 .5ا ريلة اابادائية بد لة اللويتت
عيعَدُّ ا اعلف س ا ريلة االبادائية لور العهلية الاعليهية الرتيـز ااسـاق
لسياسة الد لة الاعليهية بوج عام سياسة اإللزام بوج اص .هي يلـف
بيعا ا س السّلّف الاعليهي س اللويت ( )1- 2- 3- 4- 5إا ظيملا ـا
تابلــور س مســاعد ا ــاعلهم علــى ال هــو ا الامــأ الــك ميلــ ف مــن ( ــف
الع ات السليهة يسهل ف واصلة الدراسة س ا رايأ ال ييفة .ميلن ال تـر
ا ريلة االبادائية س ضوء االعابارات ا تيةت
 .1ياف الاعليف االبادائي ظترب عدد من ا ـاعلهم س د لـة اللويـت علـى
ا ا ف ظ ضاع ف اال اصادية االجاهاعية.
 .2الاعليف االباـدائي ـائف علـى اسـاتدام احلـواق الـاعلف الـكاتي (ـا
ظساليب تربوية مربجمة إلبراز اليفدرات احليفييفية (ا تص يف ا اعلهم.
 .3عــدُّ الاعلــيف االباــدائي مريلــة تاشــلأ (ي ــا تتصــيات ا ــاعلهم
لابيفيا ذ ات ف االمدما س جمـاهع ف عـرب ممارسـة العهـأ االجاهـاعي بيفيهـ
الرتبوية لدىل ا اعلف ذ صعوبات الاعلف االياياجات اخلاصة.
لكا (يفد اعاهدت (لسملة زار الرتبية على االسا ابة الياياجات ا اعلف
الملســيولوجية العيفليــة ال ملســية االجاهاعيــة الاعامــأ مــن ا ــاعلف (ــا
صائصــ بيعــة مريلاــ العهريــة احلــرص علــى تســاب جمهوعــة مــن
ا ارات ا عارف ااساسية االلاهات اليفيف الرتبوية اإلس ام س ـراء
تتصيا ت هية درت ملامات باةوير اسرتاتي ية الاعليف الو ييفة ااساسـية
ا عدلة للهريلة االبادائية س د لة اللويت .)2014
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الدراسات السابقة

ظ الت الدراسات العربية ال ت ا لت اليفيف الرتبوية بشلأ عامت
هــد(ت دراســة العــد اا مصــةملى  )2015ب ــاء برمــامج تــدري
علهي الااريخ س ضوء يف ا وا ة العا ية تعرّف ظ ر س مسـاوىل معـر(ا ف
لال ا بادىلء بااردا .تشملت ماائج الدراسة ظا مساوىل ا عر(ة اليفَبلية علهي
الااريخ للهريلة ااساسية العليا بادىلء ا وا ة العا ية تاا ظ ـأ مـن ا سـاوىل
ا يفبو تربويا ب سبة  .)%80تها تشملت ماائج الدراسة عن جـود (ـر ذ ذات
داللة يصائية بم مساوىل ا عر(ة البَعدية علهي الااريخ س ا ريلـة ااساسـية
العليــا بــادىلء ا وا ــة العا يــة ا ســاوىل ا يفبــو تربويــا ب ســبة  )%80لصــا
الربمــامج الاــدري س جمــاالت مبــادىلء ا وا ــة العا يــة لله ــاالت جماهعــة
ظياا.
سـعت دراســة امـت ب ــا الع رمـي  )2012لابديــد اليفـيف ا ااــه ة س
تاــب الرتبيــة اإلســ مية تاــب ييفــوذ اإلمســاا للصــف الرابــن ااساســي
معر(ة مدىل م ئهة اليفيف ا ااه ة لا ميك الصف
بمللسةم .سعت تكل
الرابن ااساسي .تشملت الدراسة ظا اليفيف االجاهاعيـة ايالـت ا رتبـة اا
س يم جاءت اليفيف السياسية الو ية با رتبة اا م .
ام ار  )2012بدراسة هد(ت تيفـديف م تومـة لليفـيف السياسـية
االجاهاعيــة اال اصــادية الدي يــة ال ـ زم تاــهي ا س م ــاهج الرتبيــة
الو ية ا دمية س ا ريلة ااساسية العليا س ااردا .تها سعت لللشـف عـن
مدىل تاهم تل اليفيف س تل ا اهج ضا(ة اللشف عـن اال ا (ـات
س توزين تل اليفيف .بّي ت ماائج الدراسة ضر ر عاد صياغة اليفيف س م اهج
الرتبيـة الو يــة ا دميــة س ا ريلــة ااساسـية العليــا س ااردا علــى ــو ميلــن
تاــهي ا اليفــيفَ السياســية االجاهاعيــة اال اصــادية الدي يــة) بشــلأ
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ظ(اأ .تها تشملت ماائج الدراسة عن ظههية عاد الويدات الدراسية ا اعليفـة
با وضــوعات اال اصــادية ييــمل تلــوا بصــور تاابعيــة مــن الصــف الثــامن
يفيــا الاــوازا س عــرض ا وضــوعات اال اصــادية بــم
العاتــر ضــا(ة
الصملم الااسن العاتر.
ديـد مـدىل درا ـيف
د سعت دراسـة مرلـي الـرم )2011
ا وا ة س لاوىل م ـاهج الرتبيـة ا دميـة س الصـف السـابن الثـامن الااسـن.
تشملت ماائج الدراسة عن مراعا تل ا اهج ليفيف ا وا ة عدم الاوازا س
توزيع ا.
ظمــا دراســة محــود ( )2009يفــد هــد(ت تع ـرّف اليفــيف اإلس ـ مية
ا ااه ة س ص ا ج المللسةيين س ا ريلة ااساسية العليا س ضوء المللر
الرتبـو اإلسـ مي مـن تيفــديف ميفــرت ل سـاملاد مــن تلـ اليفــيف س صـ
ا ج س جما الاعليف ا درسي .د تاه ت عي ة الدراسـة اليفصـ ا ااـه ة
س هك اللاب .توصلت الدراسـة ظا اليفصـ س تلـ اللاـب تاـه ت اليفـيف
الرتبوية اإلس مية اا ية االجاهاعية بشلأ تبم.
ليـــأ تاـــب الرتبيـــة الو يـــة س
هـــد(ت دراســـة ه ـــد )2009
الصــملوف ااساســية ااربعــة س (لســةم .اعاهــدت الدراســة علــى معــايم
تلوّمت من ظربعة جوامبت معـايم لاـوىل اللاـاب معـايم ت تـيف احملاـوىل
معايم رذ عرض احملاوىل معايم الادريبات معايم ااسـئلة ال شـا .
ف معايم
بّي ت ماائج الدراسة ظا معايم لاوىل اللاب جاءت بالرتتيب اا
ت تيف احملاوىل ـف معـايم الاـدريبات ـف معـايم ال شـا ااسـئلة ظ ـما
جاءت معايم رييفة عرض احملاـوىل .تـكل تشـملت ماـائج الدراسـة ظا درجـة
يفيا ا عايم الللية جلهين اجلوامب جلهين الصملوف تامت ماو عة.
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ظما دراسة محاو ( )2009يفد سعت تعرّف يف االماهاء ا ااـه ة س
مـ ج الرتبيــة الو يــة لةـ ب ا ريلــة ااساســية الــدميا س (لســةم .تــكل
ديد مدىل درا تل اليفيف س ماد الرتبية الو ية لا ميك ا ريلـة
هد(ت
ااساسية الدميا .توصلت الدراسة درا  )9ظبعاد ليفيف االماهـاء الـوالء
الواجــب تاــهي ا س تاــب الرتبيــة ا يــة البيئيــة ااســرية الثيفا(يــة
اليفـيف السياســة .توزعـت اليفــيف علــى الصـملوف مــن الصـف الرابــن ااساســي
ب ســبة  )%30مــن مجــالي اليفــيف ت ـ الصــف اا ب ســبة  )%26ــف
الصف الثامي ب سبة  )%24ظ ما الصف الثالـمل ب سـبة  .)%20ـد جـاءت
ظتثر اليفيف تاهي ا هي اليفيف الثيفا(ية ظ ل ا هي اليفيف ااسرية.
ليأ اليفيف الـوارد س تاـب الرتبيـة
سعت دراسة عودات )2009
اإلس مية للصف الثامن العاتـر س ااردا مـدىل امسـ ام تلـ اليفـيف مـن
اليفيف ااسرية س رسالة عهـاا س عـام  2004ـام ج لـة ملـ ااردا ا لـ
عبــداهلل الثــامي بــإ ذ رســالة عهــاا ا يفصــود ب ـا بــراز الصــور ا شــر ة
لإلســ م س العــامل توضــيح ا ــدف مــن رســالة اإلســ م س يفيــا اخلــم
الرمحة لل اق ظمجعم) .تلومت عي ة الدراسـة مـن تاـابي الرتبيـة اإلسـ مية
ا يفررين علـى لبـة الصـملم الثـامن العاتـر ااساسـيم .تشـملت الدراسـة ظا
اهاهام تل اللاـب قعـايم رسـالة عهـاا مل يلـن باليفـدر اللـاس ييـمل جـاء
الرتتيز على جما ا عايم االعايفادية على يسـاب بيفيـة ا عـايم ممـا يبـيّن عـدم
ضن تل اللاب رسالة عهاا بعم االعابار ع د تأليمل ا.
ام م صور الملبة  )2009باعرّف م تومة اليفيف اا يـة الواجـب
تاهي ا س تاب الرتبية اإلس مية س ااردا .تشملت ماائج الدراسة ظا اليفيف
اا ية جـاءت موزعـة بشـلأ هرمـي علـى اجملـاالت ااربعـة ا تيـةت اليفـيف
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اا يــة الملرديــة اليفــيف ااســرية اليفــيف ا دميــة اليفــيف اا يــة بــم
ااممية .تكل ظ ضبت ال اائج ظا جما اليفيف اا ية الملردية جاء با سـاوىل
اا بي ها تاا جما اليفيف اا ية بم ااممية ظ أ مسبة.
تــكل ــام ه ــد ال ــوير  )2008بدراســة لاع ـرّف ــيف الاســامح
ا ااه ة س تااب الرتبية اإلسـ مية للصـف العاتـر ااساسـي مـدىل توزيـن
تل اليفيف (ي ا ضا(ة تعرّف خراء ا علهم س تيفيـيف تلـ اليفـيف ظههيا ـا
 .جـاءت مجيـن اليفـيف بدرجـة تـبم مـن ااههيـة س ظداء ا علهـم
( يفا لل
ا علهات .تها تشملت الدراسة عـن عـدم جـود ا ا (ـات يصـائية س خراء
.
ا علهم (يفا لل
اميات الدراسات العربية ال ت ا لت اليفيف الرتبوية س تاب الل ة العربيةت
هــد(ت دراســة ا ـــكر  )2014تعــرّف مســـاوىل ممارســة معلهـــي
معلهات الل ة العربية اد ارهف س غرق يف ا وا ة س مملوق ا اعلهم مـن
ج ــة متــر ماعلهــي الصــملم احلــاد عشــر الثــامي عشــر س ســلة ة عهــاا.
تشــملت ماــائج الدراســة عــن جــود (ــر ذ ذات داللــة يصــائية بــم ا علهــم
الكتور ا علهات اإلمـا س مسـاوىل غـرق ـيف ا وا ـة س مملـوق ا ـاعلهم
لصا ا علهات.
بي ها سعت دراسة الل در عبدالرييف  )2013اللشف عن ـيف
ا وا ة ا ااه ة س مـ ج الل ـة العربيـة بالصـف الثـامي عشـر بد لـة اللويـت.
تشملت ماائج الدراسة ظا يف ا وا ة الوارد س اجلزء اا مـن ميفـرر الل ـة
العربية للصف الثامي بل ـت  )88يهـة بل ـت مسـبا ا  )%61جـاء علـى
رظق تل اليفيف ت االماهاء يب الـو ن الـوالء لـ ا سـس لية .بل ـت
 )56يهة س اجلزء الثامي للصف الثامي عشر ب سـبة بل ـت  )%38 9مـن
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ـر علـى

مجالي اليفيف  .د جاءت ـيف العدالـة ا شـارتة الاعـاي مـن ا
رظق تل اليفيف.
ظما دراسة احلهيد ( )2012يفد هـد(ت ديـد ـيف ا وا ـة الواجـب
تاـهي ا س لاـوىل مـ ج اليفـراء س تاــب الل ـة العربيـة با ريلـة ا اوســةة س
د لة اللويت .د توصّـلت الدراسـة تيفـديف ائهـة بيفـيف ا وا ـة الواجـب
تاهي ا س لاوىل م ج اليفراء با ريلة ا اوسةة ييمل اتسـف لاـوىل مـ ج
اليفراء باليفصور س تاهم تل اليفـيف .تهـا تشـملت ماـائج الابليـأ عـن عـدم
توازا س تيفديف تل اليفيف س لاوىل م ج اليفراء ضا(ة عدم الالامأ ما
بم تاابي الصف الوايد.
ديــد اليفــيف
تــكل هــد(ت دراســة ظ ــرىل للبهيــد )2011
اا ية ال زمة لة ب ا ريلـة الثامويـة س تاـب الل ـة العربيـة ا يفـرر علـى
ديـد اليفـيف اا يـة
ا ريلة الثاموية بد لة اللويت .توصـلت الدراسـة
ال زمــة لةـ ب ا ريلــة الثامويــة ,الـ بل ــت  24يهــة .تهــا تاــهن لاــوىل
تاب الل ة العربية س صملوف ا ريلة الثاموية مجين اليفيف اا ية الـوارد س
ائهة اليفيف اا ية ال ظا ه ا ا ا (ا س درجـة تلرارات ـا مـن صـف
صف مـن تاـاب تاـاب .تهـا تشـملت ال اـائج عـن عـدم جـود تـوازا س
تيفـديف اليفـيف اا يــة س لاـوىل تاــب الل ـة العربيـة ييــمل مل ـظ مجيــن
اليفــيف اا يــة بــدرجات درا عاليــة .تهــا بي ــت ماــائج الدراســة ظا لاــوىل
تاب الل ة العربية با ريلة الثاموية اهاف قبدظ الادر س تيفديف اليفيف اا يـة
بـــم الصـــملوف الث ـــة .ظتـــارت ال اـــائج ظا ه ـــا تملا تـــا س توزيـــن اليفـــيف
اا يــة علــى تاــب الل ــة العربيــة س ا ريلــة الثامويــة ييــمل ا غالبيــة
تلرارات اليفيف ا صرت س تاب اليفراء .
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هــد(ت دراســة العبــد اهلل  )2010تع ـرّف اليفــيف ا ااــه ة س تاــب
الل ة العربيـة س الصـملوف الث ـة اا س ااردا تعـرّف مـدىل امسـ ام ا
من م تومة اليفيف العربية اإلس مية ا عدلـة .تشـملت ال اـائج ظا اليفـيف الـوارد
س اللاب جاءت م اسِبة ميفارَمـة ب اـائج الدراسـات السـابيفة .تهـا جـاءت اليفـيف
ا ااه ة س اللاب م س هة من م تومة اليفيف العربية اإلس مية ا ةور .
س دراســة ــام ب ــا ا ــزين  )2009هــد(ت تعـرّف اليفــيف اا يــة
ا ااه ة س لاوىل تاب الل ة العربية با ريلة ااساسية الـدميا س ـاا يـوم .
ديــد اال ــا ف س مســاوىل اتاســاب الةالــب لال ـ اليفــيف.
تهــا هــد(ت
توصــلت الدراســة ظا ظعلــى الالــرارات جــاءت س الصــف الثالــمل ت ـ
الصف اا ف الصف الرابن .س يم جاء الصف الثامي بالرتتيب اا م.
تــكل هــد(ت دراســة ميفابلــة البشــاير  )2007تعــرّف اليفــيف
ا يفــرت تاــهي ا س تاــب الل ــة العربيــة للصــملوف الث ــة اا س ا ريلــة
ااساسـية س ااردا .ييــمل بلـغ جمهــوع اليفـيف ا ااــه ة س تلـ اللاــب )49
يهة بوا ن  )411تلرارا.
هد(ت دراسة ظبو جب و محداا  )2005تيفـديف اليفـيف العهليـة
الواجــب تاــهي ا س لاويــات ا ــاهج ا درســية س ا ريلــة ااساســية الــدميا
تعرّف تل اليفـيف ا ااـه ة س لاـوىل م ـاهج العلـوم الل ـة العربيـة الرتبيـة
الو ية للصملوف الث ة اا من ا ريلة ااساسية بمللسةم .تـكل هـد(ت
ديــد مســاوىل الااــابن الالامــأ بــم اليفــيف العهليــة ا ااــه ة س
الدراســة
لاوىل تل اللاب .توصلت الدراسة ا رتا مثامي ـيف علهيـة تشـملت
عن درا لاوىل م اهج العلوم الل ة العربية باليفيف العلهية تدمي دراج ـا
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ا ملــاض مســاوىل الالامــأ بــم

س لاــوىل م ــاهج الرتبيــة الو يــة ضــا(ة
لاويات ا اهج الث ة.
ه ــا دراســة العبــاد  )2004الـ هــد(ت اللشــف عــن اليفــيف
ال تاه ا ا تاـب اليفـراء العربيـة س الصـملوف اا مـن الاعلـيف ااساسـي
بسلة ة عهاا .د جاءت ماائج الدراسـة تهـا يـأتيت يصـلت ـيف اللعـب
ال تا(ــة اجلهــا العيــد الصــدا ة العهــأ) علــى ظعلــى درجــة مــن
الالـرارات س تاـاب اليفـراء س الصـف اا ااساسـي .ظمـا تاـاب اليفــراء س
الصــف الثــامي (يفــد جــاءت ــيف ال تا(ــة اجلهــا ممارســة الرياضــة
االعاب اتاساب ا عر(ـة ممارسـة العهـأ االعاـزاز بـالو ن) ااعلـى
تلرارا .س يم جاءت اليفيف االجاهاعية الدي ية اا ية ظتثـر اليفـيف عـددا
س تاــب اليفــراء للصــملوف ااربعــة ييــمل ايالــت ا راتــب اا  .جــاءت
اليفــيف الصــبية الرت(ي يــة اجلهاليــة السياســية ظ ــأ عــددا س اللاــب لــأ
الدراسة (ايالت ا راتب اا م  .جاءت يف االعازاز بـالو ن اتاسـاب
ا عر(ة معهة اهلل اال اداء بالعلهاء  -ظتثر اليفيف تلـرارا س تاـاب اليفـراء
للصف الثالمل ااساسي.
ديد ا اامم اا ية ال جيب
هد(ت دراسة اخلليملة )2004
ظا تااه ا تاب الل ة العربية بالصملوف الث ة اا س ا ريلة االبادائيـة س
د اخلليج العربية ب دف تعرّف مدىل درا ما (ي ـا مـن ماـامم ظ يـة.
د توصلت الدراسة ائهة با اامم اا ية ال زمة لة ب الصـملوف
الث ة اا س ا ريلة االبادائية بد اخللـيج العربـي الـ اياـوت علـى
 )42ماــهوما ظ يــا .تهــا اتــاهلت اللاــب ال ـ مت ليل ـ ا علــى مجيــن
ا اــامم اا يــة الـ جــاءت س اليفائهــة .تهــا تشــملت ال اــائج عــن جــود
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تدر اضح س تيفديف تل ا اامم اا ية ضا(ة
س تيفديف ا اامم اا ية س اللاب ال مت ليل ا.

عدم جود توازا

ثالثا :الدراسات األجنبية:

هد(ت دراسـة ظتسـت اتسـالر  )Aksit and Atasalar, 2008تعـرّف
اليفــيف ا ااــه ة س م ــاهج الدراســات االجاهاعيــة س ا ريلــة االبادائيــة برتتيــا.
توصّلت ظا ا اهج رتـزت علـى اليفـيف الشتصـية االجاهاعيـة .تا مـت
ظتثــر اليفــيف تاــهي ات يهــة ايــرتام الــكات ايــرتام ا ــرين الاســامح
الصدذ مساعد ا رين .س يم تامت اليفيف الثيفا(ية ظ أ اليفيف تاهي ا.
ظما ر لت  )Rault, 2008س دراسا (يفد ام باعرّف ظ مدىل تعسـ ف
برامج اليفياد ال تيفدم س الللية س ت هية يف ا وا ـة لـدىل الةالـب اجلـامعي
س جامعة ميو ظ رليامز س لويزياما( .يفد تابعت دراسـا ا ـاهج الدراسـية لاعـرّف
ظ رهــا س ت هيــة اليفــيف الو يــة ييــمل اســاةلعت خراء الة ـ ب خراء مــدير
ميفاب ت .توصلت الدراسة ضـر ر ظا تلـوا ا ـاهج
الربمامج من
الدراسية ادر على تز يد الة ب با عر(ة ا رتبةة با هية يف ا وا ة جيب
ادر على ممارسة
ظا يلوا ه ا وير لله اهج من ظجأ عداد الب (عا
الو ية بشلأ (اعأ س جماهع .
ظتـــدت دراســـة تياـــزالف  )Tetzlaff, R, 2006الـ ـ اجريـــت س
دمملر/تولوراد س الواليات ا ابد االمريلية ظا الرتبية علـى ا وا ـة ت هـي
لدىل الشباب ما يرتب با وا ة ييفوذ اإلمساا من معر(ـة ,م ـارات ـيف
احل باجملاهن االماهاء الك من تأم ظا يا لب علـى االغـرتاب ال اـب
اللكين ظ را س د تثم من العامل .ميلن كا احل بـاليفيف الدمييفرا يـة ظا
الرتبية ا دمية ال تش ن ا وا م على الا لب علـى الع ـف
يابيفا من
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ـا(ظ س

اللراهية اليفدمية لليفومية ظ الةبيفة ظ العـرذ ظ الـدين ظ الع صـر.
الو ت مملس على الالامأ الثيفاس ما ف ا ا وع.
ســعت دراســة البــي  )Lapayese, 2002تع ـرّف د ر ا علهــم س
تعليف يف ييفوذ اإلمساا س الية تاليملورميا .توصلت الدراسـة ظا العائلـة
ع صر ا وية ا تهات احليفو ية ظ رت س ا علهم لليفيام بد رهف.
اجل
سـعت دراســة ـام ب ــا لــيف  ),Willams 2001تعـرّف تيمليــة تعلــيف
م اـامم ييفـوذ اإلمسـاا س تاـب الدراسـات االجاهاعيـة با ريلـة الثامويــة س
الــربت بل ــدا .تشــملت ماــائج الدراســة ظا لاــوىل تلـ اللاــب ال ــدم الــر
احليفييفية للة ب ا علهم.
ظما دراسة ر برت يـا ( )Robert, 1992يفـد يثـت ممل ـوم ا وا ـة
ممل وم اليفياد الر اب بي ها .تها بّي ـت تيمليـة تملعيـأ د ر اليفيـاد س يـأ
ا شل ت ا اعليفة با وا ة ,جياد الد ا(ن لدىل ال اتئة.
الاعليا على الدراسات السابيفةت
اال ع علـى الدراسـات السـابيفة الـ ت ا لـت موضـوع اليفـيف
من
الرتبويــة  -ياــبم ظا ه ــا ج ــودا بعــكلت مــن بــأ البــايثم س دراســة اليفــيف
اللشف عن مدىل دراج ـا س اللاـب الدراسـية .اتمليفـت الدراسـة احلاليـة مـن
الدراسات السابيفة س ا تيت
 .1اعاهدت الدراسات السـابيفة ظسـلوب ليـأ احملاـوىل لللشـف عـن مـدىل
درا اليفيف الرتبوية س اللاب الدراسية مما يستد ظههية هكا ااسـلوب الببثـي س
مثأ تل الدراسات مما ت ن البايثيْن على توظيمل س الدراسة احلالية.
 .2اعاهــدت الدراســة احلاليــة علــى ا ـ ج الوصــملي هــو مملـ ا ـ ج
ا ساتدم س معتف الدراسات السابيفة.
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 .3اتمليفــت الدرســة احلاليــة مــن الدراســات الســابيفة علــى ا ــدف مــن
ليـأ اللاـب الدراسـية معر(ـة مـدىل درا الليفـيف
الدراسة( .يفـد هـد(ت
الرتبوية س لاوىل تل اللاب.
 .4اتمليفت الدراسة احلالية من معتـف الدراسـات السـابيفة علـى ب ـاء ائهـة
اليفيف الرتبوية ال س ضوئ ا مت ليأ اللاب الدراسية احللـف علـى مسـب
مدىل دراج ا لليفيف.
 .5اتمليفــت الدراســة احلاليــة مــن معتــف الدراســات الســابيفة علــى عي ــة
الدراسة ييمل مشلت العي ة اللاب الدراسية ا يفرر .
 .6اتمليفت الدراسة احلالية من الدراسـات السـابيفة علـى ظد ات الدراسـة
هي ائهة اليفيف الرتبوية اسائهار ليأ احملاوىل.
اختلفت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف اآلتي :

 .1ت ا لت الدراسة احلالية ليأ تاب الل ـة العربيـة با ريلـة االبادائيـة
بي ها ا اصت اللثم من الدراسات بابليأ ظ(رع ظ رىل من اللاب الدراسية.
 .2ت ا لت الدراسة احلالية ليأ تاب الل ـة العربيـة با ريلـة االبادائيـة
بي ها الدراسات السابيفة ت ا لت مرايأ دراسية ظ رىل.
 .3ا الملــت الدراســة احلاليــة مــن بعــض الدراســات الســابيفة س ت ــا
موضــوع اليفــيف (يفــد ت ا لــت بعــض الدراســات الســابيفة يهــا تربويــة ما وعــة
مثأت اليفيف اا ية ا وا ة العلهية الدي ية.
اساملادت الدراسة احلالية من الدراسات السابيفة س ارها ال تر عـداد
ائهة اليفيف س ليأ لاوىل اللاب الدراسية .تها اسـاملادت مـن الدراسـات
السـابيفة س ب ـاء ائهـة اليفـيف الرتبويــة تـأدا للببـمل االجـراءات اخلةــوات
ال ـ اتبعا ــا تل ـ الدراســات اصــة س مــا ياعلــا بااســاليب اإليصــائية
تملسم ال اائج تيفديف الاوصيات.
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منهج الدراسة:

لابيفيا ظهداف الدراسة مت اساتدام ا ج الوصملي الابليلـي الـك يرتـز
على صف التـاهر بأسـلوب ليـأ احملاـوىل جلهـن البيامـات مـن تاـب الل ـة
العربية با ريلة االبادائية س د لة اللويت ب دف ديد اليفيف ا درجة (ي ـا
ب ــدف تشتيصــ ا تشــف جوامب ــا عــن ريــا يســاب معــد تلرارات ــا
موا ن الرتتيز علي ا.
الدراسة امليدانية:

ظد ات الدراسةت
اساتدمت الدراسـة احلاليـة ظسـلوب ليـأ احملاـوىل لاعـرّف مـدىل درا
اليفــيف الرتبويــة ق االت ــا الث ــة الو يــة االجاهاعيــة اال اصــادية) س
تاب الل ـة العربيـة بصـملوف ا ريلـة االبادائيـة بد لـة اللويـت .تةلـب ذلـ
عداد ظداتمت
 .1اادا اا ت ائهــة اليفــيف الرتبويــة م ها ــا ديــد اليفــيف الرتبويــة
ق االت ا الث ة الو ية االجاهاعية اال اصادية) س تاب الل ـة العربيـة
بصملوف ا ريلة االبادائية س د لة اللويت .مت عداد ائهة اليفيف الرتبويـة الـ
تا اسب بيعـة ا ريلـة االبادائيـة ي ـدر ا ـا العديـد مـن اليفـيف الرتبويـة
اخلاصة بلأ جما  .باال ع على لاوىل تاب الل ة العربية با ريلـة االبادائيـة
بد لة اللويت االساملاد من الدراسات السابيفة ذات الع ة باليفيف الرتبوية
بشــلأ عــام تاــب الل ــة العربيــة بشــلأ ــاص  -مت توجي ـ ائهــة اليفــيف
الرتبويــة جمهوعــة مــن معلهــي معلهــات الل ــة العربيــة س مــدارق زار
الرتبيـة بد لـة اللويـت البـالغ عـددهف  )35معلهـا معلهـة مـن عـدد مـن
ا دارق ممن يدرّسـوا الل ـة العربيـة س ا ريلـة االبادائيـة عر(ـة خرائ ـف س
تل ـ اليفــيف مــدىل م ءما ــا اعلهــي ا ريلــة االبادائيــة االســاملاد مــن
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ميفرتيـــات ف س اليفـــيف الـ ـ مل تا ا ـــا اليفائهـــة الـ ـ ميلـــن ضـــا(ا ا
لاو يات ا ظ يكف اليفـيف الاـعيملة الـ ميلـن يـك( ا ظ دمـج اليفـيف ا اشـاب ة
ال ميلن دجم ا .ام البايثاا جبهن اليفائهـة بعـد اسـايملائ ا مـن بـأ ا علهـم
د عضِن بعم االعابار ما جاء من م يتات .ف ام البايثاا بإعاد صـياغة
ائهـة اليفـيف بصـور جديـد  .لابيفيــا ظهـداف الدراسـة ـام البايثـاا بعــرض
ائهة اليفيف الرتبوية اجلديد على جمهوعة من ا تاصم س جما ا اهج ـرذ
الادري ظصو الرتبية عدد مـن مـوج ي الل ـة العربيـة .بعـد االسـائ اق
بــارائ ف توجي ــات ف ضــع ا بعــم االعابــار مت جــراء الاعــدي ت علــى ظدا
الدراسة .ب اء على ذل مت عداد ائهـة بـاليفيف الرتبويـة س صـورت ا ال ائيـة
ال تاه ت  )46يهة تربوية موزعة على ة جماالت رئيسية الو يـة
االجاهاعية اال اصادية).
 .2اادا الثاميةت اسائهار ليـأ احملاـوىل الـ س ضـوئ ا يـاف تعـرّف
مـــدىل درا اليفـــيف الرتبويـــة ق االت ـــا الث ـــة الو يـــة االجاهاعيـــة
اال اصادية) س لاوىل تاب الل ة العربية س صملوف ا ريلـة االبادائيـة بد لـة
اللويت .بعد اال ع على العديد من الدراسات السـابيفة الـ امـت بابليـأ
اليفيف س اللاب الدراسية ام البايثاا باصهيف بةا ة لاملريغ اليفيف ا درجـة س
اللاب لأ الدراسة س هك البةا ة ذل (يفا لله ا ظ ال ف الملئـة دا ـأ
ة ظ سام رئيسيةت اليفسـف اا ت
اجملا  .د ام البايثاا بايفسف البةا ة
لاس يأ اسف ا وضوع ا راد ليل  .اليفسف الثاميت لاس يأ المليفر ال اـو
على يهة ما (يفد اعاهد البايثاا المليفر تملئة للابليأ .ظما اليفسف الثالـمل مـن
بةا ة الابليأ (يفد تاهن جمهوعة الملئات للأ جما من اجملاالت الث ة.
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صدذ اادا ت
للاأتــد مــن صــدذ اادا مت عرض ـ ا بصــورت ا اا ليــة علــى جمهوعــة مــن
ظصـو الرتبيـة علـف
احمللّهم ا اتصصـم س ا ـاهج ـرذ الاـدري
ال مل الرتبو ييمل لب م ف الابيفا من در العبارات الوارد س ائهة
الابليأ على يـاق اليفـيف ا ااـه ة س لاـوىل تاـب الل ـة العربيـة س صـملوف
ا ريلـــة االبادائيـــة مـــن مـــدىل م ءمـــة العبـــارات مشو ـــا لله ـــاالت
الو ية االجاهاعية اال اصادية) الاأتـد مـن د ـة الصـياغة الل ويـة
بــداء ظيــة م يتــات ير م ــا ضــر رية لابيفيــا ظهــداف الدراســة .ب ــاء علــى
م يتات احمللّهم توجي ات ف ميفرتيات ف  -مت جراء الاعدي ت ال زمة
يكف بعض اليفيف بسبب الالـرار ظ عـدم م اسـبا ا .عليـ (يفـد تاـه ت ظدا
الدراسة س تلل ا ال ائي  )30يهة تربوية موزعة على ة جماالت تربويـة
رئيسيةت اليفيف الو ية تاه ت  )11يهة االجاهاعية تاـه ت  )9ـيف
اال اصادية  )10يف.
بات اادا ت
للابيفا من بات الابليأ مت ت مليك اإلجراءات ا تيةت
 .1ام البايثاا بابليـأ لاـوىل تاـب الل ـة العربيـة -عي ـة الدراسـة -
مرتم يملصـأ بي هـا تـ راا .ـف اسـاعتدمت ا عادلـة ا تيـةت معامـأ الثبـات
عدد ا رات ا املا علي ا  /عدد مرات االتملاذ +عدد مرات اال ـا ف x 100
 .)(Sulzer-Azaroff & Mayer, 1996د بلغ معامأ الثبـات لابليـأ لاـوىل
اللاب .)%98,6
 .2للاأتد من بات الابليـأ الـك ظجـرا البايثـاا -مت تلليـف زميـأ
ماتص س ا اهج رذ الادري بإجراء عهلية الابليأ بعـد ظا عضـح لـ
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اإلجراءات ال ي ب ي ظا يسم علي ا .لب مـن احمللـأ ا ـر اليفيـام بابليـأ
اللاب مملس ا ب مل الزمن بشلأ مسايفأ للابيفا من يسـاب بـات ائهـة
الابليأ.
 .3بعد االما اء من عهليـة الابليـأ ـام البايثـاا يسـاب ال سـبة ا ئويـة
ل تملاذ بي ها بم احمللأ ا ر س عـدد المليفـرات الـ اتمليفـوا علي ـا عـدد
المليفرات ال مل يامليفـوا علي ـا بواسـةة معادلـة ا عادلـة خمملـة الـكتر ـد بلـغ
معامــأ الثبــات  )%98,8هــي مســبة عاليــة تــد علــى تــو(ر درجــة عاليــة مــن
الثبات س الابليأ.
يد الابليأت
مت اســـاتدام المليفـــر تويـــد ليـــأ تـــوا ظا المليفـــر ظسـ ـ أ ظمســـب
ا يفــايي لســ ولة يصــرها بد ــة م اســبا ا ( .ــي ليســت صــ م احل ــف
تالللهــة ال تــبم جــدا تا يفــا ظمحــد احلهــاد  .)1987ــام البايــمل
يساب مدىل تاهم المليفرات لليفيف سواء مصا بـور د مـ اليفيهـة ير(يـا ظ
ضه يا بور د مع ى اليفيهة ضـه يا يسـاب تلـرار ر د اليفـيف ا ااـه ة بلـأ
جمــا مــن جمــاالت اليفــيف الو يــة االجاهاعيــة اال اصــادية) يســاب
ال سبة ا ئوية لال الالرارات.
جماهن الدراسةت
ياهثأ جماهن الدراسة س تاـب الل ـة العربيـة ا يفـرر علـى صـملوف ا ريلـة
الثـــامي الثالـــمل الرابـــن
االبادائيـــة بد لـــة اللويـــت الصـــف اا
اخلــام ) ا ةبيفــة س العــام الدراســي  )2016- 2015قــدارق الاعلــيف
العام س زار الرتبية .عي ة الدراسة هي مملس ا جماهن الدراسـة ااصـلي .ـد
بلغ عدد اللاب  )12تاابا.
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عي ة الدراسةت
تلومت عي ت الدراسة من لاوىل تاب الل ة العربية ا يفـرر علـى صـملوف
الثامي الثالمل الرابن
ا ريلة االبادائية بد لة اللويت الصف اا
اخلام ) د مت ا ايار العي ة بةرييفة صـدية .ـد بلـغ عـدد اللاـب الـ مت
تاـابم بالصـف
ليل ا  )12تاابا موزعة على  )4تاب بالصـف اا
الثامي الثالمل الرابن اخلام  .تها هو موضح س اجلد ر ف .)1
جد ر ف ) 1ت توزين اللاب الدراسية على صملوف ا ريلة االبادائية
اللاب

ااجزاء

الصف

م
1

اا

االبادائي

4

4

2

الثامي االبادائي

2

2

3

الثالمل االبادائي

2

2

4

الرابن االبادائي

2

2

5

اخلام االبادائي

2

2

اجملهوع

12

12

جراء عهلية الابليأت
مت ليأ لاوىل تاب الل ة العربية با ريلة االبادائية (يفا لآلتيت
 .1ديد ا دف من الابليأت هو تعرّف مدىل درا اليفـيف الرتبويـة س
لاــوىل تاــب الل ــة العربيــة س صــملوف ا ريلــة االبادائيــة (يفــا جملــاالت اليفــيف
الرتبوية الث ة الو ية االجاهاعية اال اصادية).
 .2ديــد يــد ليــأت مت اســاتدام المليفــر تويــد ليــأ تــوا ظا
المليفر ظس أ ظمسب ا يفايي لس ولة يصرها بد ة م اسبا ا ( ي ليسـت
ص م احل ف تالللهة التبم جدا تا يفا ظمحد احلهاد .)1987
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 .3جراءات الابليأت جاءت جراءات الابليأ (ا ا تيت
 .1ــراء لاــوىل تاــب الل ــة العربيــة  -لــأ الدراســة  -ــراء ماأميــة
ما د ديد الصملبات ال صصت لعهلية الابليأ س تأ تااب.
 .2تيفسيف تأ صملبة عد (يفرات لاشهأ تـأ (يفـر ظ عـد (يفـرات
ص م (لر ايد .
 .3ديد المليفرات ال تاه ت اليفـيف الرتبويـة لـأ الدراسـة تصـ يف
يدىل (ئات الابليأ احملدد بأدا ليأ احملاوىل ا كتور .
تأ (يفر
 .4س م اية الابليـأ مجعـت تلـرارات اليفـيف الرتبويـة يسـبت ال سـبة
ا ئوية ال متثل تأ يهة باليفياق جمهوع اليفيف الوارد س لاوىل اللاب.
ا عاجلة اإليصائيةت
مت اساتدام الالرارات ال سب ا ئوية لابديـد مـدىل درا اليفـيف الرتبويـة
س تاــب الل ــة العربيــة س صــملوف ا ريلــة االبادائيــة بد لــة اللويــت ذلـ
لإلجابة عن ظسئلة الدراسة م ا شة ماائ ا ليل ا.
ماائج الدراسة م ا شا ات
يعرض هكا اجلزء من الدراسة ال اائج الـ توصـلت لي ـا الدراسـة احلاليـة
س ضوء ظسئلة الدراسة ييمل جاءت على ال بو ا تيت
ال اائج ا رتبةة بالسسا اا ت مـا اليفـيف الرتبويـة ق االت ـا
ظ الت
الث ة الو ية االجاهاعية اال اصادية) الواجب دراج ا س تاب الل ـة
الثــامي الثالــمل
العربيــة س صــملوف ا ريلــة االبادائيــة الصــف اا
الرابن اخلام ) بد لة اللويت؟
لإلجابة عن هكا السسا ام البايثاا بإجراء اخلةوات ا تيةت
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 .1مت عداد ائهة ظ ليـة بـاليفيف الرتبويـة الواجـب دراج ـا س تاـب الل ـة
العربية با ريلة االبادائية بد لة اللويت ال تشـاهأ علـى ـة جمـاالت
هيت اجملا الو ين اجملا االجاهاعي اجملا اال اصاد .
 .2عــرض تل ـ اليفائهــة علــى جمهوعــة مــن ا علهــم ا علهــات الــكين
يدرسـوا س صــملوف ا ريلـة االبادائيــة جمهوعـة مــن ا ـوج م ا اتصصــم
ب رض ديد اليفيف الرتبويـة الواجـب دراج ـا س تاـب الل ـة العربيـة با ريلـة
االبادائية لاعرّف خرائ ف س ما ياعلا قدىل ظههية تل اليفيف الرتبوية.
 .3ب اء علـى ماـائج الابلـيف ليفائهـة اليفـيف مت الاوصـأ ائهـة بـاليفيف
الرتبوية ملوّمة من  )30يهة تربويـة موزعـة علـى ال بـو ا تـيت  )11يهـة
ية  )9يف اجاهاعية  )10يف ا اصادية تها هو موضـح س جـد
ر ف .)2
جـــد ر ـــف )2ت ائهـــة اليفـــيف الرتبويـــة الو يـــة االجاهاعيـــة
اال اصــادية) الو اجــب دراج ــا س تاــب الل ــة العربيــة بصــملوف ا ريلــة
االبادائية س د لة اللويت
م
1
2

اليفيف الو ية
تأتيد الويد الو ية
الاابية للو ن

اليفيف االجاهاعية
الاعا ا
هأ ا سئولية

3

السلو الدمييفرا ي

العد

4

االعازاز بالو ن
ايرتام اليفاموا الدساور
الدساور
ايرتام ا وا يا اليفرارت
اليفرارات

الاسامح

اليفيف اال اصادية
االلازام ب تف العهأ
االلازام باا ذ ا ية
تيفدير د ر الد لة
اال اصاد
تش ين ا ا ات الو ية

ايرتام اليفاموا

يرية ا ايار العهأ

ال تام

ملا(بة الملساد
اال اصاد

5
6
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م

اليفيف الو ية

اليفيف االجاهاعية

7

االماهاء الوالء

ا بادر

8

العدالة االجاهاعية

الالا(أ

9

يرية الرظ

اليفيف اال اصادية
اإل

ترتيد اإلمملاذ

ا شارتة بالعهأ

ايرتام ا للية العامة

الاةوعي

10

يياء ا اسبات الو ية

11

ايرتام الرظ اا ر

اجملهوع

11

ص س العهأ

تيفدير العهأ اليد ىل
10

9

اميــات ال اــائج ا رتبةــة بالســسا الثــاميت مــا مــدىل درا اليفــيف الرتبويــة
ق االت ا الث ة الو ية االجاهاعية اال اصـادية) س تاـب الل ـة العربيـة س
الثامي الثالمل الرابـن اخلـام )
صملوف ا ريلة االبادائية الصف اا
بد لة اللويت؟ جاءت ال اائج تها هي موضبة س جد ر ف .)3
جد ر ف )3ت الالرارات ال سب ا ئويـة ـدىل درا اليفـيف الرتبويـة
الو يــة االجاهاعيــة اال ا صــادية) س تاــب الل ــة العربيــة س صــملوف
ا ريلة االبادائية
الصف اا

الصف الثامى

الصف الثالمل

الصف الرابن

الصف اخلام

اجملهوع

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

اليفيف الو ية

35

%37 6

60

%38 2

42

%24 4

59

%45 7

46

%30 3

242

%34 4

اليفيف االجاهاعية

44

%47 3

60

%38 2

77

%44 8

43

%33 4

60

%39 5

284

%40 4

اليفيف اال اصادية

14

%15 1

37

%23 6

53

%30 8

27

%20 9

46

%30 3

177

%25 2

اجملهوع

93

157

172

129

152

الصف %

%13 2

%22 3

%24 5

%18 3

%21 7

703
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ياــبم مــن ال اــائج س جــد ر ــف  )3ظا جمهــوع تلــرارات اليفــيف الرتبويــة
ق االت ا الث ة بلـغ  )703تلـرارات .ـد يتيـت اليفـيف االجاهاعيـة بـأترب
عــدد مــن الالــرارات ق هــوع بلــغ  )284تلــرارا ب ســبة  )%40 4تلا ــا
اليفيف الو ية بالـرارات ق هـوع بلـغ  )242تلـرارا ب سـبة  )%34 4ـف
اليفـــيف اال اصـــادية بالرتتيـــب الثالـــمل ق هـــوع بلـــغ  )177تلـــرارا ب ســـبة
 )%25 2ميلــن تملســم ذل ـ بــإدرا اليفــائهم علــى تل ـ اللاــب با ــار
ا رتتبــة ال ـ ميلــن ظا تعــود علــى ا ــاعلهم اجملاهــن ماي ــة الاهس ـ بــاليفيف
الاواصأ االجاهاعي ا ف الك ياهن يملظ
االجاهاعية ممارسا ا من
اجملاهن تيام اصة س ا رايأ اا مـن الاعلـيف .تهـا ي يـظ ظياـا عـدم
غملا تاب الل ة العربية اخلهسة لله ا الو ين ا يشلل مـن ظههيـة بال ـة
يفييفــا للســلو الــدمييفرا ي ايــرتام اليفــاموا
س ضــهاا الويــد الو يــة
ايــرتام الــرظ ا ــر
الدســاور العدالــة االجاهاعيــة يريــة الــرا
ميلن تملسم اهاهام لاـوىل تاـب الل ـة العربيـة باجملـا الـو ين ماي ـة للوا ـن
الك يعيش اجملاهن اللوي الملرد ييمل تععدُّ لربة اجملاهن اللوي س جمـا
الدمييفرا ية يرية الاعبم اال ايـار مـن الا ـارب ا اأصـلة ا اهيـز  .هـي
من ا هارسات ا ألو(ـة لـدىل ا ـوا م بـدءا مـن عهليـة االماتابـات الـ تيفـام
علــى مســاوىل جملــ اامــة مــر را باالماتابــات احملليــة تــاجملل البلــد
مجعيات ال ملن العام اجلهعيـات الاعا ميـة اال ـادات جمـال الةلبـة .تهـا
ي يـظ ظا جمـا اليفـيف اال اصـادية جـاء با رتبـة الثالثـة اا ـم ق هـوع بلـغ
 )177تلرارا ب سبة  .)%25 2هك ال اي ـة جـاءت مامليفـة مـن الدراسـات
السابيفة م ـا دراسـة اخلاـر  )2012الـ تشـملت ظا اليفـيف االجاهاعيـة
تلا ـا اليفـيف السياسـية ـف اليفـيف اال اصـادية .بيـد ظم ـا
جاءت با رتبة اا

386

اليفيف الرتبوية س لاوىل تاب الل ة العربية س صملوف ا ريلة االبادائية بد لة اللويت
د .يامد عبداهلل احلهيد  -د .غامن عبداهلل الشاهم

ا الملــت مــن دراســة الع رمــي  )2012ال ـ ظتــارت ظا اليفــيف االجاهاعيــة
ايالت ا رتبة الثالثة س درجة الااهم اليفيف الو ية جاءت بالرتتيب السادق.
تهــا يابـيّن ظا تاــب الل ــة العربيــة س الصــف الثالــمل االباــدائي مالــت ظتــرب
جمهــوع مــن الالــرارات بــم صــملوف اللاــب اخلهســة لليفــيف الرتبويــة ق االت ــا
الث ة بوا ن  )172تلـرارا ب سـبة  .)%24 5تلا ـا تاـب الصـف الثـامي
ق هــوع بلــغ  )157تلــرارا ب ســبة  )%22 3ــف تاــب الصــف اخلــام
بوا ــن  )152تلــرارا ب ســبة  .)%21 7تلا ــا تاــب الصــف الرابــن بوا ــن
 )129تلرارا ب سـبة  .)%18 3ظ ـما ايالـت تاـب الصـف اا ا رتبـة
اا ــم ق هــوع بلــغ  )93تلـرارا ب ســبة  )%13 2ميلــن تملســم ضــعف
درا اليفيف الرتبوية ق االت ا الث ة اصة س الصف اا االباـدائي بسـبب
ترتيز اليفائهم على تلـ اللاـب علـى ت هيـة اجلوامـب االتصـالية االسـاهاع
احملاد ة اليفراء اللاابة) ظتثر من الرتتيز على اجلوامب اليفيهية .هك ال اي ة
جاءت مامليفة من دراسة العباد .)2004
س مــا يــأتي عــرض ماــائج ليــأ تاــب الل ــة العربيــة س صــملوف ا ريلــة
اابادائيــة بلــأ جمــا مــن جمــاالت اليفــيف الرتبويــة الو يــة االجاهاعيــة
اال اصادية).
 .1اليفيف الو يةت
جد ر ف  )4يبيّن مـدىل درا اليفـيف الو يـة س تاـب الل ـة العربيـة س
الثــامي الثالــمل الرابــن
صــملوف ا ريلــة االبادائيــة الصــف اا
اخلام ) بد لة اللويت.

جملة العلوم الرتبوية
العدد الثامن عشر رجب 1440هـ

387

جد ) 4ت الالرارات ال سب ا ئوية دىل درا اليفيف الو ية س تاب
الل ة العربية س صملوف ا ريلة االبادائية
اليفيف

الصف اا
ت

الصف الثامى

 %لليفيهة

ت

 %لليفيهة

الصف الثالمل
ت

 %لليفيهة

الصف الرابن
ت

%لليفيهة

الصف اخلام
ت

اجملهوع

 %لليفيهة

ت

%لليفيهة

تأتيد
الويد

3

%8 6

3

%5 0

3

%7 1

4

%6 8

2

%4 3

15

%6 2

الو ية
الاابية
من اجأ

2

%5 7

8

%13 3

3

%7 1

10

%16 9

10

%21 8

33

%13 6

الو ن
السلو
الدمييفرا ي
االعازاز
بالو ن

3

%8 6

4

%7 6

-

6

%17 1

12

%20 0

6

-

3

%5 1

-

-

10

%4 1

%14 3

18

%30 5

11

%23 9

53

%21 9

ايرتام
اليفاموا

1

%2 9

1

%1 7

4

%9 5

1

%1 7

3

%6 6

10

%4 1

الدساور
ايرتام
ا وا يا

-

-

2

%3 3

1

%2 4

-

-

2

%4 3

5

%2 1

اليفرارات
االماهاء
الوالء
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10

%28 6

11

%1 3

6

%14 3

10

%16 9

9

%19 6
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46

%19 0

اليفيف
العدالة
االجاهاعية
يرية الرظىل

الصف اا

الصف الثامى

الصف الثالمل

الصف الرابن
%لليفيهة

ت

 %لليفيهة

ت

 %لليفيهة

ت

 %لليفيهة

ت

2

%5 7

2

%3 3

2

%4 8

-

1

%2 9

5

%8 3

6

%14 3

7

اجملهوع

الصف اخلام
ت

 %لليفيهة

ت

%لليفيهة

-

2

%4 3

8

%3 3

%11 9

2

%4 3

21

%8 7

يياء
ا اسبات

3

%8 6

5

%8 3

4

%9 5

4

%6 8

5

%10 9

21

%8 7

الو ية
ايرتام
الرظ

4

%11 3

7

%11 8

7

%16 7

2

%3 4

-

-

20

%8 3

اا ر
اجملهوع

35

60

42

59

46

%

%14 4

%24 8

%17 4

%24 4

%19 0

242

يااح من اجلد ر ف  )4ظا جمهوع تلرارات اليفيف الو ية بلـغ )242
تلرارا بالصف اا االبادائي .تها ي يـظ ظا ظتثـر اليفـيف الو يـة تلـرارا س
تاب الل ة العربية با ريلة االبادائية تامت يهة االعازاز بالو ن ق هـوع بلـغ
 )53تلرارا ب سة بل ت  .)21 9تلا ا يهة االماهـاء الـوالء  )46تلـرارا
ب ســبة  .)%19 0ــف يهــة الااــبية مــن ظجــأ الــو ن ق هــوع بلــغ )33
جـود اعـة لـدىل
تلرارا ب سبة  .)%13 6هك ال اي ة ميلن تملسـمها
اليفائهم على تأليف اللاب بأههية غرق تل اليفيف س سن مبلـر لعلـ ف
ادرين على ممارسة هكا ال وع من السلو س ييات ف اليوميـة .س يـم ظا ظ ـأ
اليفيف الو ية دراجا س تاب الل ة العربية با ريلة االبادائيـة هـي يهـة ايـرتام
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ا وا يــا اليفــرارات ق هــوع بلــغ  )5تلــرارات ب ســة  .)%2 1تلا ــا يهــة
العدالة االجاهاعية ق هـوع  )8تلـرارات ب سـبة  .)%3 3ـف يهـة ايـرتام
اليفاموا الدساور ق هوع بلـغ  )10تلـرارات ب سـبة  )%6 6مـن اجملهـوع
الللي لليفيف الو ية س اللاب لأ الدراسـة  .ميلـن تملسـم تلـ ال اي ـة بـأا
اليفائهم على تاب الل ة العربية يعايفد ا ظا هكا ال وع من اليفيف ميلـن الرتتيـز
علي ــا س تاــب الرتبيــة الو يــة ظ الاــاريخ س مرايــأ دراســية مايفدمــة لــدىل
ا اعلهم .س ما ياعلا ببا ي اليفيف (يفد ن جمهـوع تلرارات ـا س اللاـب لـأ
الدراســة بــم  )21تلــرارا  )10تلــرارات مــن جمهــوع تلــرارات اليفــيف
الو ية ب سبة ترتا بم .)%4 1 )%8 7
بال تر ماائج الصف اا االبادائي ي يظ ظا يهة االماهـاء الـوالء
جــاءت بالرتتيــب اا س ائهــة اليفــيف الو يــة ييــمل تلــررت  )10مــرات
ب سبة  )%28 6تلا ـا يهـة االعاـزاز بـالو ن ق هـوع بلـغ  )6تلـرارات
ب سبة  .)%17 1هك ال اي ة جـاءت مامليفـة مـن دراسـة اخلاـر )2012
ع دما جـاءت يهـة االماهـاء با رتبـة اا س ائهـة اليفـيف السياسـية .ظمـا بيفيـة
اليفــيف الو يــة البــالغ عــددها  )8ــيف مــن ظصــأ  )11يهــة (يفــد ترا يــت
تلرارات ـا بــم  )4تلــرارات تلـرار ايــد  )1ب ســب غـم تــبم ميلــن
اعـة اليفـائهم علـى تاـب الل ـة العربيـة ظا الصـف
تملسم ه ك ال اي ة
اا االبادائي يملرتض ظا يرتـز علـى ت هيـة اجلوامـب االتصـالية لـدىل ا ـاعلف
اساهاع لاد ة راء تاابة تعبم) ظتثر من ت هية اليفـيف الو يـة يـرىل
البايمل ظا االهاهام بـالرتتيز علـى اجلوامـب االتصـالية جيـب ظال ياعـارض مـن
ظههية الرتتيز على اليفيف الو يـة س خمالـف الصـملوف س ا ريلـة االبادائيـة .س
يم لت تاب الصف اا االبادائي من يهة ايـرتام ا وا يـا اليفـرارات
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ال مل ت أ ظ تلرار .لي ه ا مربر كا الا هي لال اليفيهة الو ية.
ظما لاوىل م ج تاب الصف الثـامي االباـدائي (مليـ جـاءت يهـة االعاـزاز
بالو ن با رتبة اا بالرارات بل ت  )12تلرارا ب سبة  )%20 0تلا ـا
يهة االماهاء الوالء ق هوع بلغ  )11تلـرارا ب سـبة  )%18 3ـف يهـة
الاابية من ظجأ الو ن ق هوع بلـغ  )8تلـرارات ب سـبة  .)%13 3تهـا
ييـاء
يتيت جمهوعة من اليفيف الو ية ايرتام الرظ ا ر يرية الرظ
ا اسبات الو ية) بدرجة تلرارات ماوسةة عت بم  )7تلرارات )5
تلرارات ب سب ترا يت بم  .)%8 3 )%11 8س يم جاءت  )4يف
الســلو الــدمييفرا ي تأتيــد الويــد الو يــة ايــرتام ا وا يــا اليفــرارات
ايرتام اليفاموا الدساور) بدرجة تلرارات ضعيملة عت بم  )4تلـرارات
تلرار ايد  )1ب سبة عت بم  )%1 7 )%6 7مما يساوجب على
اليفائهم على تأليف تاـب الل ـة العربيـة س الصـف الثـامي االباـدائي عـاد
اصة ظا ه ا دراسـات
االهاهام الرتتيز على تل اليفيف الو ية ا هة
سابيفة ظظ رت لة االهاهام ب ك اجملهوعة من اليفـيف مثـا علـى ذلـ دراسـة
الع رمي  )2012دراسة ه د  )2009دراسة عودات .)2009
بال تر ماائج الصف الثالـمل االباـدائي ي يـظ ظا ظتثـر اليفـيف الو يـة
دراجــا تامــت يهــة ايــرتام الــرظ بالــرارات بل ـت  )7تلــرارات ب ســبة
االماهاء الوالء االعاـزاز
يف يف يرية الرظ
 )%16 7تلا ا
بــالو ن) ق هــوع تلــرارات ماها لــة بل ــت  )6تلــرارات ب ســبة )%14 3
للأ يهة .ظما يف يياء ا اسبات الو ية ايرتام اليفاموا الدساور تأتيد
الويد الو يـة الااـبية مـن ظجـأ الـو ن العدالـة االجاهاعيـة ايـرتام
ا وا يا اليفرارات) (يفد عت تلرارات ـا بـم  )4تلـرارات تلـرار ايـد
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 )1ب سب ترا يـت بـم  .)%2 4 )%9 5س يـم ـ لاـوىل تاـب
الصــف الثالــمل االباــدائي مــن يهــة الســلو الــدمييفرا ي ممــا يعل ـ ت ا(ــأ
لاــوىل تاــب هــكا الصــف لال ـ اليفيهــة علــى الــرغف مــن ظههيا ــا س ممارســة
ا اعلهم كا السلو الدمييفرا ي.
ظما بال سبة تاب الصـف الرابـن االباـدائي (يفـد اهـاف لاواهـا ق هوعـة
مــن اليفــيف علــى رظس ـ ا يهــة االعاــزاز بــالو ن ق هــوع بلــغ  )18تلــرارا
ب ســبة بل ــت  )%30 5تلا ــا يهاــا الااــبية مــن ظجــأ ال ـو ن االماهــاء
الوالء ق هوع تلـرارات ماشـاب ة بل ـت  )10تلـرارات للـأ يهـة ب سـبة
 .)%16 9ظما بيفية اليفيف (يفد ترا يت تلرارات ا بم  )7تلـرارات تلـرار
ايد  )1ب سـب ترا يـت بـم  .)%1 7 )%11 9س يـم ـ لاـوىل
تاــب الصــف الرابــن االباــدائي مــن ــيه ايــرتام ا وا يــا اليفــرارات يهــة
العدالة االجاهاعية .هك ال اي ة جاءت خمالملة للعديد من الدراسـات السـابيفة
ال ظتدت ضر ر االهاهام ب رق تل اليفيف س مملوق ا اعلهم مثـأ دراسـة
ا ـــكر  )2014دراســـة اخلاـــر  )2012دراســـة ا غـــا .)2010
(عدم االهاهام بال اليفيف ظ الايفليأ م ـا ظمـر ياةلـب عـاد ال تـر س تيفـدمي ا
ضن ار ـة يهيـة مب يـة علـى دراسـات علهيـة ترصـد اياياجـات
من
ا اعلهم ف تيفدم بشلأ مدر ق خمة ل .
س لاوىل تاب الصـف اخلـام (ـإا اليفـيف الو يـة الـ تبـوظت ا راتـب
الــ يتيــت بــأعلى تلــرارات تامــت تــا تيت االعاــزاز
الــث اا
بــالو ن جــاء ق هــوع بلــغ  )11تلــرارا ب ســبة  )%23 9الااــبية مــن
الــو ن ق هــوع بلــغ  )10تلــرارات ب ســبة بل ــت  )%21 8ــف يهــة
االماهاء الوالء ق هوع بلغ  )9تلرارات ب سـبة  .)%19 6ذا امايفل ـا
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اجلامب ا ر جند ظا بعض اليفيف الو ية ا هة مل تلا من تاب الل ـة العربيـة
س الصف اخلـام ع ايـة تا اسـب د رهـا الرتبـو س عـداد ال اتـئة د ا ظا
يكتر مسلملو تل اللاـب مـربرات لـكل  .تلـ اليفـيف هـيت ييـاء ا اسـبات
الو ية ق هوع بلغ  )5تلـرارات ب سـبة  )%10 9ـيف ايـرتام اليفـاموا
الدساور ق هوع بلغ  )3تلـرارات ب سـبة  )%6 6ـيف تأتيـد الويـد
الو ية ايرتام ا وا يا اليفرارات العدالـة االجاهاعيـة يريـة الـرا
عت تلرارات تأ م ا مرتم  )2ب سبة بل ت  )%4 3للـأ يهـة.
ال
س يم لاوىل تاب هكا الصف من يه السلو الدمييفرا ي ايـرتام
ا رين .ا اإلغملا لي ل ظ مربر م ةيفي (ااصأ ظا تـأتي تلـ اليفـيف
اصـة ظا الدراســات السـابيفة تشـملت عـن االهاهــام
ضـهن ا راتـب اا
بال ـ اليفــيف مثــا علــى ذل ـ دراســة الل ــدر عبــدالرييف )2013
دراسة احلهيد  )2012ع دما ظتدت الرتتيز على تل اليفيف الو يـة س
لاوىل تاب الل ة العربية.
 .2اليفيف االجاهاعيةت
جد ر ف  )5يبم مدىل درا اليفيف االجاهاعيـة س تاـب الل ـة العربيـة
الثــامي الثالــمل الرابــن
س صــملوف ا ريلــة االبادائيــة الصــف اا
اخلام ) بد لة اللويت.
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جد ) 5ت الالرارات ال سب ا ئوية دىل درا اليفيف االجاهاعية س
تاب الل ة العربية س صملوف ا ريلة االبادائية
اليفيف

الصف اا

الصف الثامى

الصف الثالمل

الصف الرابن

الصف اخلام

اجملهوع

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

7

%15 9

9

%15 0

13

%16 9

6

%14 0

8

%13 3

43

%15 1

10

%22 7

11

%18 3

12

%15 6

6

%14 0

11

%18 3

50

%17 6

العد

2

%4 5

2

%3 3

3

%3 9

4

%9 3

4

%6 7

15

%5 3

الاسامح

4

%9 1

3

%5 0

7

%9 1

-

-

6

%10 0

20

%7 0

1

%2 3

2

%3 3

3

%3 9

2

%4 7

5

%8 3

13

%4 6

ال تام

4

%9 1

7

%11 7

7

%9 1

3

%7 3

4

%6 7

25

%8 8

ا بادر

9

%20 5

12

%20 0

14

%18 2

9

%20 9

9

%15 0

53

%18 7

الالا(أ

5

%11 4

9

%15 0

11

%14 3

8

%18 6

11

%18 3

44

%15 5

الاعا ا
هأ
ا سئولية

ايرتام
اليفاموا

ا شارتة
بالعهأ

2

%4 5

5

%8 4

7

%9 1

5

%11 6

2

%3 3

21

%7 4

الاةوعي
اجملهوع

44

60

77

43

60

%

%15 5

%21 1

%27 1

%15 2

%21 1
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مــن ال اــائج ا وضــبة س اجلــد ر ــف  )5يابــيّن ا تــيت بلــغ جمهــوع
تلــرارات اليفــيف االجاهاعيــة  )284تلــرارا ا ظتثــر تاــب الل ــة العربيــة
دراجا لليفيف االجاهاعية هي تاب الصـف الثالـمل ق هـوع بلـغ  )77تلـرارا
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ب سبة بل ت  .)%27 1س يم جـاءت تاـب الصـف الرابـن االباـدائي بأ ـأ
درجــة درا لليفــيف االجاهاعيــة ق هــوع بلــغ  )43تلــرارا ب ســبة بل ــت
.)%15 2
ظما ظتثـر اليفـيف االجاهاعيـة دراجـا س تاـب الل ـة العربيـة اخلهسـة (لامـت
علــى ال بــو ا تــيت ايالــت يهــة ا بــادر الرتتيــب اا ق هــوع بلــغ )53
تلــرارا ب ســبة بل ــت  )%18 7تلا ــا يهــة هــأ ا ســس لية ق هــوع بلــغ
 )50تلرارا ب سبة بل ت  )%17 6جاءت س ا رتبة الثالثة يهة الالا(ـأ
ق هوع بلغ  )44تلرارا ب سبة  )%15 5س الرتتيب الرابن جـاءت يهـة
الاعا ا ق هوع بلغ  )43تلرارا ـف يهـة ال تـام ق هـوع بلـغ  )25تلـرارا
ب سبة بل ت  .)%8 8س ا يفابأ م يظ ظا ه ا  )4يف اجاهاعيـة ظ ـرىل
مل ظَ قثأ ما يتيت ب تل اليفيف اخله السابيفة (يفد يصـلت علـى ظ ـأ
تلرارات هي على الرتتيب ا تيت ا شارتة بالعهأ الاةـوعي ق هـوع بلـغ
 )21تلــرارا ب ســبة  )%7 4الاســامح ق هــوع بلــغ  )20تلــرارا ب ســبة
 )%7 0العد ق هـوع بلـغ  )15تلـرارا ب سـبة  )%5 3جـاءت س
مـــس ر اليفائهـــة يهـــة ايـــرتام اليفـــاموا ق هـــوع بلـــغ  )13تلـــرارا ب ســـبة
 .)%4 6هك ال اي ة تاملا دراسـة الع رمـي  )2012الـ تشـملت عـن
اهاهام مسلملي اللاب الدراسية بإدرا يهـة هـأ ا سـس لية ذلـ امة ـا
من ظههية غرق تل اليفيهة ا اعلهم ا للهريلة االبادائيـة مـن ظههيـة س
ت هية هأ ا سس لية ع د ا اعلهم م ك سن مبلر  .هكا ما تسعى لي الرتبيـة
احلديثة .على الرغف من ذل (يفد جاءت هك ال اي ة خمالملة لدراسة ا غـا
 )2010ال تشملت عن لة االهاهام ب رق تل اليفيهة.
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بال تر تأ صف على يد م يظ ظا ظتثر اليفـيف االجاهاعيـة تلـرارا
س الصــف اا هــي يهــة هّــأ ا ســس لية ق هــوع بلــغ  )10تلــرارات
ب ســبة  )%22 7تلا ــا يهــة ا بــادر ق هــوع بلــغ  )9تلــرارات ب ســبة
 )%20 5ف يهة الاعـا ا ق هـوع بلـغ  )7تلـرارات ب سـبة .)%15 9
مل ـظَ  -س اجلامــب ا ــر  -جمهوعــة مــن اليفــيف االجاهاعيــة بالــرارات
عالية س تاب الل ة العربية س الصف اا االباـدائي عـددها  )6ـيف مـن
ظصأ  )9يف هي اليفيف ا تيةت الالا(أ ال تـام الاسـامح العـد
ا شــارتة الاةوعيــة ايــرتام اليفــاموا( .يفــد ترا يــت تلرارات ــا بــم )5
تلرارات تلرار ايد  )1ب سب غم تبم .
ظمّا س ما ياعلا بالصف الثامي االباـدائي (ـيهلن م يتـة ا تـيت اهاهـت
تاب الل ة العربية كا الصـف بةائملـة مـن اليفـيف جعلا ـا س ا يفدمـة تـأتي
علـــى رظق تلـ ـ اليفـــيف يهـــة ا بـــادر ق هـــوع بلـــغ  )12تلـــرارا ب ســـبة
 )%20 0تلا ا يهة هأ ا سس لية الـ يتيـت بالـرارات بل ـت )11
تلــرارا ب ســبة  )%18 3يصــلت يهاــا الاعــا ا الالا(ــأ علــى تلــرار
ماها ــــأ بلــــغ  )9تلــــرارات ب ســــبة  .)%15 0مل ــ ـظَ بعــــض اليفــــيف
االجاهاعية  -على الرغف من ظههيا ا للهاعلهم س هك ا ريلـة  -باهاهـام
اليفــائهم علــى تاــب الل ــة العربيــة س صــملوف ا ريلــة االبادائيـة م ــا اليفــيف
اخله ـ ا تيــةت ال تــام ا شــارتة بالعهــأ الاةــوعي ايــرتام اليفــاموا
العد ( .يفد ترا جمهوع تلرارات تلـ اليفـيف بـم  )7تلـرارات تلـراريْن
 )2ب ســب عــت بــم  .)%3 3 )%11 7هــك ال اي ــة ــد تشــم
جود لأ س تيفديف تل اليفيف االجاهاعية ذ مت االهاهام بيفيف د ا ظ رىل
علــى الــرغف مــن ظههيا ــا مجيعــا للهــاعلهم س هــك ا ريلــة العهريــة .هــك
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ال اي ــة جــاءت خمالملــة للعديــد مــن الدراســات الســابيفة مثــأ دراســة ا غــا
 )2010ال ظتدت ضر ر الرتتيز على مثأ تل اليفيف الرتبوية.
من ماائج الصف الثالمل االبادائي ميلـن اخلـر بـا تيت مالـت جمهوعـة
من اليفيف االجاهاعية تلرارات عالية( .يفد جاءت يهـة ا بـادر س ميفدمـة تلـ
اليفيف ييمل يصلت علـى تلـرارات بل ـت  )14تلـرارا ب سـبة )%18 2
مما يشم مدىل ظههيا ا مـن ج ـة متـر مـسلملي تاـب الل ـة العربيـة با ريلـة
االبادائية .تلا ا يهة الاعا ا ق هوع بلغ  )12تلرارا لالة ا رتبة الثامية ـف
يهــة هــأ ا ســس لية س الرتتيــب الثالــمل ق هــوع بلــغ  )12تلــرارا ب ســبة
 )%15 6ـف تلا ــا يهــة الالا(ــأ س الرتتيــب الرابــن ق هــوع  )11تلــرارا
ب ســبة  .)%14 3س ا يفابــأ ميلــن م يتــة ظا ه ــا جمهوعــة مــن اليفــيف
االجاهاعيــة الــ ايالــت ا راتــب اا ــم س ائهــة اليفــيف ييــمل مل ت ــأ
تلــرارات عاليــة ت مهــا مــن اليفــيف ا هــة مــن تل ـ اليفــيفت ــيف الاســامح
ال تام ا شارتة الاةوعية (يفد يصلت على تلرارات ماها لـة ـد تـردد
ذتــر تــأ مــ ف  )7مــرات ب ســبة  .)%9 1س يــم جــاءت يهاــا العــد
ايــرتام اليفــاموا بالرتتيــب اا ــم ق هــوع مل يا ــا ز  )3تلــرارات ب ســبة
 .)% 3 9ميلن تملسم هـك ال اي ـة عـدم جـود دراسـات تا(يـة لابديـد
اليفيف االجاهاعية الواجب دراج ا س اللاب الدراسية با ريلة االبادائية.
ظما لاوىل تاب الصف الرابن االبادائي ( ا يف اجاهاعية تلـررت ظتثـر
من غمها .ييمل جند ظا يهة ا بادر جاءت بالرتتيـب اا ق هـوع بلـغ )9
تلرارات ب سبة  )%20,9تلا ـا س ااههيـة يهـة الالا(ـأ الـ رد ذترهـا
ق هوع بلغ  )8تلرارات ب سـبة  .)%18 6مـن جامـب خ ـر ي يـظ ظا
ه ــا  )6ــيف مل صــأ علــى تلــرارات عاليــة هــيت الاعــا ا هــأ
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ا ســـس لية ا شـــارتة س العهـــأ الاةـــوعي العـــد ال تـــام ايـــرتام
اليفاموا) (يفد جاء جمهوع تلرارات ا بم  )6تلرارات تلـراريْن  )2ب سـبة
عت بم  .)%4 7 )%14 0س يم لت تاب الصف الرابـن االباـدائي
من يهة الاسامح.
س الصف اخلام (إا اليفيف الـث الـ يتيـت بـأعلى تلـرارات هـي
على الرتتيب ا تيت الاسامح هأ ا سس لية ـد يصـلاا علـى تلـرارات
ماها لة بل ت  )11تلرارا تلا ها ا بادر ق ـوع بلـغ  )9تلـرارات ب سـبة
 )%15 0تلا ا س ااههية يهة الاعا ا ق هوع بلـغ  )8تلـرارات ب سـبة
 .)%13 3تها ظا اليفيف ال يتيت بأ أ تلـرارات هـي علـى الرتتيـب مـن
ييمل اا أت ا شارتة س العهأ الاةوعي ق هوع بلغ تلراريْن  )2ال تام
العد ق هوع بلغ  )4تلرارات تلا ها يهة ايرتام اليفـاموا ق هـوع بلـغ
 )5تلرارات ـف الاسـامح ق هـوع بلـغ  )6تلـرارات .هـك ال اي ـة تـد
علــى ظا تلـ اليفــيف االجاهاعيــة مل ت ــأ االهاهــام الع ايــة اللــا(يم مــن بــأ
اليفائهم على تاب الل ة العربية علـى الـرغف مـن تأ مهـا اللـبم س سـلوتيات
ا اعلهم.
 .3اليفيف اال اصاديةت
جد ر ف  )6يبيّن مدىل درا اليفيف اال اصـادية س تاـب الل ـة العربيـة
الثــامي الثالــمل الرابــن
س صــملوف ا ريلــة االبادائيــة الصــف اا
اخلام ) بد لة اللويت.
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جد ) 6ت الالرارات ال سب ا ئوية دىل درا اليفيف اال اصـادية س
تاب الل ة العربية س صملوف ا ريلة االبادائية
اليفيف

الصف اا
ت
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%
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اليفيف
اإل ص
س العهأ
ترتيد
اإلمملاذ

الصف الثامى

الصف اا

الصف الثالمل

الصف الرابن

الصف اخلام

اجملهوع

ت

%

ت

%

ت

%
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ت
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4
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%29 7
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-
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-
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4
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7

%25 9

5

%10 9

25

14 1

العامة
تيفدير
العهأ

2

%14 3

9

%24 4
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3

%11 2

7

%15 2

31

17 5

اليد ىل
اجملهوع

14

37

53

27

46

 %للصف

%7 9

%20 9

%29 9

%15 3

%26 9

177

(يفا لل اائج ا وضبة س جـد ر ـف  )6جـاءت جمهـوع تلـرارات اليفـيف
اال اصـــادية  )177تلـــرارا هـــي ظ ـــأ جمهـــوع س جمـــاالت اليفـــيف الـــث
الو ية االجاهاعية اال اصادية) هـكا ـد يعـود لـة ا وضـوعات
الوارد س اللاب الدراسية ال تعاجل اليفيف اال اصادية .ميلن تملسـم ذلـ ظا
ه ا تصورا لدىل اليفائهم على اللاب ا درسية س ا ريلة االبادائية بأا اليفـيف
اال اصادية ميلن ت ا ا بدرجات عالية مـن االهاهـام س الصـملوف الدراسـية
العليا ييمل يلوا ا اعلف (ي ا ظتثـر ماـ ا دراتـا ـا .هـك ال اي ـة جـاءت
مامليفة دراسة ار  )2012ال تشملت عن ظاّ ت ا اليفاايا اال اصادية
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س لاوىل م ج الرتبية الو ية ا دميـة س ا ريلـة ااساسـية العليـا  -مل يـاف
بصــور ت ــدف تســاب ا ــاعلهم تل ـ اليفــيف بالدرجــة ا أمولــة مــن َهّــة
ضعملت العديد من اليفيف.
ا ظتثر تاـب الل ـة العربيـة دراجـا لليفـيف اال اصـادية هـي تاـب الصـف
الثالــمل( .يفــد بلــغ جمهــوع الالــرارات  )53تلــرارا ب ســبة  )%29 9تلا ــا
تاــب الصــف اخلــام ق هــوع بلــغ  )46تلــرارا ب ســبة  )%26 0س
الرتتيــب الثالــمل جــاء لاــوىل تاــب الصــف الثــامي ق هــوع بلــغ  )37تلــرارا
ب ســبة  )%20 9يلي ـ الصــف الرابــن ق هــوع بلــغ  )27تلــرارا ب ســبة
 .)%15 3جاء لاـوىل تاـب الصـف اا االباـدائي س الرتتيـب اا ـم س
درا اليفيف اال اصادية ق هوع بلغ  )14تلرارا ب سبة .)%7 9
ظما ظتثـر اليفـيف اال اصـادية دراجـا س تاـب الل ـة العربيـة اخلهسـة (لامـت
علــى ال بــو ا تــيت جــاءت يهــة اإل ــ ص س العهــأ علــى رظق اليفائهــة
بالــرارت بل ــت  )52تلــرارا ب ســبة بل ــت  )%29 4تلا ــا يهــة تيفــدير
العهأ اليد ال ردت س تل اللاـب ق هـوع بلـغ  )31تلـرارا ب سـبة
بل ت  )%17 5جاءت س ا رتبة الثالثة يهة ايرتام ا للية العامة ق هـوع
بلــغ  )25تلــرارا ب ســبة بل ــت  )%14 1س ا رتبــة الرابعــة جــاءت يهــة
االلازام بـ تف العهـأ ق هـوع بلـغ  )24تلـرارا ب سـبة  .)%13 6ظمـا يهـة
االلازام باا ذ ا ية ( اءت بالرتتيب اخلام ق هـوع بلـغ  )16تلـرارا
ب ســبة  .)%9 0هــك ال اي ــة جــاءت مامليفــة دراســة ميفابلــة البشــاير
 .)2007من جامب خ ر م يظ ظا ه ا  )4يف ا اصـادية مل ـظَ قثـأ مـا
يتيت ب تل اليفـيف ا لسـابيفة (يفـد يصـلت علـى ظضـعف تلـرارات هـي
على الرتتيب ا تـيت يريـة ا ايـار العهـأ ق هـوع بلـغ  )12تلـرارا ب سـبة
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 )%6,8تيفدير د ر الد لـة اال اصـاد ق هـوع بلـغ  )8تلـرارات ب سـبة
 )%4 5ترتــيد اإلمملــاذ ق هــوع بلــغ  )5تلــرارات ب ســبة )%2 8
تش ين ا ا ـات الو يـة ق هـوع بلـغ  )4تلـرارات ب سـبة  .)%2 3ظمـا
يهــة ملا(بــة الملســاد اال اصــاد (لــف تعــكتَر س لاــوىل تاــب الل ــة العربيــة
ا ما يربرها م ةيفيا (ااصأ ظا تأتي تل اليفيهة
اخلهسة .هك ال اي ة لي
ضهن اليفيف ال جاءت با راتب اا .
ظما اليفيف اال اصـادية الـ يصـلت علـى ظتثـر تلـرارات س الصـف اا
هــي يهاــا اإل ـ ص بالعهــأ ايــرتام ا لليــة ــد يصــلاا علــى تلــرارات
ـيف يصـلت
ماها لة بل ـت  )4تلـرارات ب سـبة  )%28 6تلا هـا ـ
علــى تلــرارات ماشــاب ة هــيت يهــة االلاــزام ب ـ تف العهــأ يريــة ا ايــار
العهــأ تيفــدير العهــأ اليــد ق هــوع تلــرارات للــأ يهــة بلــغ تلــرارين
ب سبة  .)%14 3س يم ظا ه ا  )5يف ا اصـادية هامـة مل يـرد ذترهـا س
تاب الصف اا االبادائي هيت االلازام بـاا ذ ا يـة تيفـدير د ر
تشــ ـ ين ا ا ــــات الو يــــة ملا(بــــة الملســــاد
الد لــــة اال اصــــاد
ترتيد اإلمملاذ ييمل اهاف اليفائهوا على اللاب ببعض اليفـيف
اال اصاد
مل ي اهوا بيفيف التيفأ ظههية عـن غمهـا د ا ذتـر ا ـربرات ا سـوغات راء
ذل مما ياةلب عاد ال تر س هكا الايفديف.
ظما س ما ياعلا بالصف الثـامي االباـدائي (يفـد اهاهـت اللاـب الدراسـية س
هكا الصف ق هوعة من اليفيف هيت اإل ص س العهأ ق هوع بلغ )11
تلــرارا ــف بالرتتيــب الثــامي يهــة تيفــدير العهــأ اليــد ق هــوع بلــغ )9
تلــرارات ب ســبة  )%24 4تلا ــا يهــة االلاــزام بـ تف العهــأ ق هــوع بلــغ
تلراريْن  )2ب سبة  .)%14 3س يـم ي يـظ ظا ه ـا جمهوعـة مـن اليفـيف
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يصــلت علــى تلــرارات ضــعيملة هــيت يهاــا يريــة ا ايــار العهــأ ايــرتام
ا لليـة العامــة اللّاــاا يصـلاا علــى تلــرارات ماها لـة بل ــت  )4تلــرارات
للأ م ها ب سبة  )%10 8تلا ها يهة االلازام بـاا ذ ا يـة ق هـوع
بلـــغ  )3تلـــرارات ب ســـبة  .)%8 1س يـــم لـــت تاـــب الصـــف الثـــامي
االبادائي من  )4يف ا اصادية هامة هيت تيفدير د ر الد لة اال اصـاد
ترتيد اإلمملاذ.
ا ا ات الو ية ملا(بة الملساد اال اصاد
س تاــب الصــف الثالــمل االباــدائي ي يــظ ظا ه ــا عــد ــيف ا اصــادية
مالــت اهاهــام مــسلملي تاــب الل ــة العربيــة (برصــوا علــى تاــهي ا بشــلأ
ملبوظ .تأتي على رظق تل اليفـيف يهـة اإل ـ ص س العهـأ ق هـوع بلـغ
 )13تلرارا ب سبة  )%24 5تلا ا مباتر يهة تيفدير د ر العهـأ اليـد
ال ـ تــرددت ق هــوع بلــغ  )10تلــرارات ب ســبة  )%18 9ــف جــاءت
يهة االلازام ب تف العهأ بالرتتيب الثالمل ق هـوع بلـغ  )8تلـرارات ب سـبة
 .)%15 1مل ظَ اربن يف من اليفيف اال اصادية باهاهـام مـسلملي تاـب الل ـة
ايــرتام
العربيــة س الصــف الثالــمل هــيت تيفــدير د ر الد لــة اال اصــاد
ا للية العامة ترتيد اإلمملاذ ا ا ات الو يـة يريـة ا ايـار العهـأ
(يفــد عــت تلرارات ــا بــم  )5تلــرارات تلــراريْن ب ســب بــم )%9 4
 .)%3 8تها ي يظ ا املـاء يهـة ملا(بـة الملسـاد اال اصـاد مـن لاـوىل
تاب الل ة العربية س الصف الثالمل االبادائي مما ياةلب عاد ال تـر س لاـوىل
تل اللاب.
تهــا ميلــن م يتــة ظا ه ــا يهــا ا اصــادية تلــررت ظتثــر مــن غمهــا س
لاــوىل تاــب الل ــة العربيــة س الصــف الرابــن االباــدائي( .يفيهــة اإل ـ ص س
العهأ جاء ذترها ق هـوع بلـغ  )11تلـرارا ب سـبة  )%40 7ـف جـاءت
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يهة ايرتام ا للية العامـة ق هـوع بلـغ  )7تلـرارات ب سـبة  .)%25 9ظمـا
اليفيف ال مالـت تلـرارات ضـعيملة ( ـيت االلاـزام بـاا ذ ا يـة تيفـدير
االلاـزام بـ تف العهـأ تيفـدير د ر الد لـة اال اصـاد  .ـد
العهأ اليد
عت تلرارات ا بم  )4تلرارات تلـرار ايـد  )1ب سـبة بـم )%11 2
 .)%3 7ظما اليفيف اال اصادية الـ مل يـرد ذترهـا س تاـب الل ـة العربيـة س
الصف الرابن (يفد بل ـت  )3ـيف هـيت تشـ ين ا ا ـات الو يـة يريـة
ا ايار العهأ ملا(بة الملساد اال اصاد  .هكا يستـد جـود لـأ اضـح
س تيفديف اليفيف.
ظمــا ظتثــر اليفــيف دراجــا س تاــب الصــف اخلــام االباــدائي (لامــت علــى
ال بــو ا تــيت ايالــت يهــة اإل ـ ص س العهــأ ا رتبــة اا ييــمل بلــغ
جمهوع ا  )13تلـرارا ب سـبة  )%28 3تلا ـا يهاـا تيفـدير العهـأ اليـد
االلاــزام ب ـ تف العهــأ ال ـ ردتــا بالــرارات ماها لــة بل ــت  )7تلــرارات
ب سبة  .)%15 1من جامب خ ر ي يـظ ظا ه ـا  )5ـيف  -مـن ظصـأ
 )10يف س ائهة اليفـيف اال اصـادية  -مل ـظَ تهـا يتيـت بـ تلـ اليفـيف
ال ذترت (يفد يصلت علـى ظ ـأ تلـرارات هـي علـى الرتتيـب ا تـيت
االلازام باا ذ ا يـة ق هـوع بلـغ  )6تلـرارت ب سـبة  )%13 0ـف
يهـة ايــرتام ا لليـة العامــة ق هـوع بلــغ  )5ب سـبة  )%10 9تلا ــا يهــة
يريــة ا ايــار العهــأ ق هــوع بلــغ  )4تلــرارات ب ســبة  )%8 7ــف يهــة
تيفــدير د ر الد لــة اال اصــاد ق هــوع بلــغ تلــراريْن  )2ب ســبة )%4 3
ظ ما جاءت يهة تش ين ا ا ات الو يـة ق هـوع بلـغ تلـرارا ايـدا )1
ب سبة  .)%2 2س يم لت تاب الل ة العربية س الصف اخلام من يهـة
ملا(بة الملساد اال اصـاد  .هـك ال اي ـة تلشـف عـن العشـوائية س تاـهم
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بعض اليفيف اال اصادية ا هة ( ميلن اعابـار العشـوائية ظساسـا يعاهـد عليـ
س تةوير لاوىل تاب الل ة العربية.
س ضوء العرض السابا ل اائج الدراسة ا يدامية ميلن اسات ص ال اـائج
ا تيةت
 .1الاوصـــأ ائهـــة بـــاليفيف الرتبويـــة ق االت ـــا الث ـــة الو يـــة
االجاهاعية اال اصادية) الواجب دراج ا س لاوىل تاب الل ـة العربيـة س
صملوف ا ريلة االبادائية بد لة اللويت ال تاه ت  )30يهة تربوية.
 .2بلغ جمهوع تلرارات اليفيف الرتبوية ق االت ا الث ة  )703تلرارات.
د يتيت اليفيف االجاهاعيـة بـأترب عـدد مـن تلـرارات ق هـوع بلـغ )284
تلــرارا ب ســبة  )%40 4تلا ــا اليفــيف الو يــة ق هــوع بلــغ  )242تلــرارا
ب سبة  )%34 4ف اليفيف اال اصادية بالرتتيب الثالمل ق هوع بلـغ )177
تلرارا ب سبة .)%25 2
 .3ظتثــر اليفــيف الو يــة تلــرارا س تاــب الل ــة العربيــة با ريلــة االبادائيــة
تامـــت يهـــة االعاـــزاز بـــالو ن ق هـــوع بلـــغ  )53تلـــرارا ب ســـبة بل ـــت
 .)21 9ظ لـ ا دراجــا س تاــب الل ــة العربيــة با ريلــة االبادائيــة هــي يهــة
ايـــرتام ا وا يـــا اليفـــرارات ق هـــوع تلـــرارات بلـــغ  )5تلـــرارات ب ســـبة
.)%2 1
 .4ظتثر تاب الل ـة العربيـة دراجـا لليفـيف االجاهاعيـة هـي تاـب الصـف
الثالــمل ق هــوع بلــغ  )77تلــرارا ب ســبة بل ــت  .)%27 1س يــم جــاءت
تاب الصف الرابن االبادائي بأ أ درجة درا لليفيف االجاهاعية ق هـوع بلـغ
 )43تلرارا ب سبة بل ت .)%15 2
 .5ظتثر تاـب الل ـة العربيـة دراجـا لليفـيف اال اصـادية هـي تاـب الصـف
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االباـدائي

الثالمل ق هوع بلغ  )53تلرارا جاء لاوىل تاـب الصـف اا
س الرتتيب اا م ق هوع بلغ  )14تلرارا.
 .6عــدم اهاهــام تاــب الل ــة العربيــة س صــملوف ا ريلــة االبادائيــة قبــدظ
الاــدر س تيفــديف اليفــيف الرتبويــة ق االت ــا الث ــة الو يــة االجاهاعيــة
اال اصادية) .تكل عـدم جـود تـوازا س تيفـديف اليفـيف الرتبويـة س لاـوىل
تاب الل ة العربية بصملوف ا ريلة االبادائية (يفد مت الرتتيز على جمهوعة مـن
اليفـيف الرتبويــة ظتثــر مــن غمهـا .مــن جامــب خ ــر ه ـا جمهوعــة مــن اليفــيف
الرتبوية مل تلاَ االهاهام اللاس على الـرغف مـن ظههيا ـا ه ـا ـيف مل يـرد
ذترها من بأ اللاب لأ الدراسة.
توصيات الدراسةت
س ضوء ال اائج ال مت الاوصأ لي ا توصي الدراسة با تيت
 .1ضر ر اا ـك ب عـم االعابـار بيفائهـة اليفـيف الرتبويـة ق االت ـا الث ـة
الو يــة االجاهاعيــة اال اصــادية) ا يفدمــة س هــك الدراســة س تصــهيف
ب اء ت مليك تيفـويف لاـوىل تاـب الل ـة العربيـة س صـملوف ا ريلـة االبادائيـة
بد لة اللويت.
 .2ضـر ر الاتةـي بشــلأ سـابا س جلـاا تــأليف تاـب الل ـة العربيــة
لابديد خلية توزين اليفـيف الرتبويـة ا يفرتيـة مـن الوضـن بعـم االعابـار الااـابن
الاــوازا بــم اليفــيف علــى ــو ماــدرّ ع ــد دراج ــا س تاــب الل ــة العربيــة
بصملوف ا ريلة االبادائية.
 .3عاد ال تر س لاوىل تاب الل ة العربية س صـملوف ا ريلـة االبادائيـة
ا تاهم اليفـيف الرتبويـة الـ مل تعـدر س تلـ
بد لة اللويت ياف من
اللاب ضا(ة زا ظترب لليفيف ال لّت تلرارات ا ظ مت لاهل ا.
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 .4عاد الاوازا س توزين اليفيف الرتبوية علـى صـملوف ا ريلـة االبادائيـة
اصة س ما ياعلا بالصف اا االبادائي (يفـد تـبم جـود ميفـ س اليفـيف
الرتبوية لأ الدراسة ميفارمة بالصملوف اا رىل.
 .5جراء ا زيد من الدراسات يو لاوىل اللاب ا واد اا رىل ا يفرر
س ا ريلة االبادائية ييمل تااهن (ي ائهة اليفيف الرتبوية ا يفرتيـة س الدراسـة
احلالية.
 .6عاد صياغة ااهداف الرتبوية علـى ـو يسـهح بـالرتتيز علـى اليفـيف
الرتبوية س لاوىل تاب الل ة العربية بصملوف ا ريلة االبادائية بد لة اللويت.
 .7تاهم اليفيف الرتبوية الوارد س الدراسـة احلاليـة س بـرامج مسسسـات
عداد ا علهم بد لة اللويت العهأ علـى تسـاب ا للةـ ب ا علهـم ج بـا
ج ب من اجلوامب ا عر(ية العلهية ا ارية.
 .8اا ــك بعــم االعابــار اليفــيف الرتبيــو الــوارد س الدراســة احلاليــة س
الــربامج الادريبيــة للهعلهــم س ظ ــاء اخلدمــة لزيــاد درات ــف لال ـ اليفــيف س
العهلية الادريسية.
 .9عــداد ييفــة ظهــداف الرتبيــة س د لــة اللويــت تاأسّ ـ علــى اا ــك بعــم
االعابار اليفيف الرتبوية لأ الدراسة ييمل تااهن س لاوىل تاب الل ة العربية.
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املراجع

ظ الت ا راجن العربيةت

حيي محداا لهد " .)2005اليفـيف العلهيـة ا ااـه ة س لاويـات

ظبو جب و

ا اهج ا درسية للهريلة ااساسية الدميا بمللسةم" .يمل ميفدم ا ا سمتر الرتبو الثـامي
الةملــأ المللســةيين بــم ــديات الوا ــن

هويــات ا ســايفبأ .تليــة الرتبيــة س اجلامعــة

االس مية س الملرت من .2005/11/23- 22
ظمحــد تــلر

احلهــاد

عبــداهلل  .)1987م

يــة ظســلوب ليــأ احملاــوىل

تةبييفات س الرتبية .الد يةت مرتز الببو الرتبوية جبامعة ةر.
اامحـد عبــدالعزيز  .)2010الا شــئة السياســية ت هيـة ا وا ــة .اللويــتت ملابــة
الدار ااتادميية لل شر الاوزين.
ااغا ي اب  .)2010اليفيف ا ااه ة س م اهج ا ةالعة ال صوص للصف الااسن
س لا(تات غز  .رسالة ماجسام غم م شور اجلامعة اإلس مية تلية الرتبية غز .
الربتات علي د اغر مايف " .)2007اليفيف الرتبوية ال زم تاهي ا س ا اهج
الدراســية لا ميــك الصــملوف ااساســية الث ــة اا

س ا ــدارق ااردميــة" .جملــة العلــوم

الرتبوية ال ملسية جامعة الببرين جملد  8العدد .234- 210 )4
احلربي سعود  .)2002الرتبية اليفيف السياسية .اللويتت غراق لل شـر الاوزيـن
الدعاية اإلع ا.
احلهيد

يامد " .)2012دراسة ليلية حملاوىل م ج اليفراء س تاب الل ة العربية

بالصملوف ااربعة ا اوسـةة س د لـة اللويـت" .اجمللـة الرتبويـة جامعـة اللويـت العـدد
 102اجلزء اا
احلهيــد

.143- 93
يامــد " .)2011مــدىل درا اليفــيف اا

يــة س لاــوىل تاــب الل ــة

العربيــة ا يفــرر علــى ا ريلــة الثامويــة بد لــة اللويــت" .اجمللــة الد ليــة لأليــا الرتبويــة
جامعة اإلمارات العربية ا ابد العدد .109- 82 )30
اخلليملة يسن " .)2004دراسة ليلية للهاامم اال
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بالصملوف الث ة اا

من ا ريلة االبادائية بد

العربي ملاب الرتبية العربي لد
الرمد

اخللـيج العربيـة" .جملـة رسـالة اخللـيج

اخلليج جملد  29العدد .96- 13 )93

ربيعة خ ر ا  .)1999اليفيف السائد لدىل لب ا ريلـة ا اوسـةة بد لـ

اللويتت دراسة ميدامي  .اللويتت زار الرتبية.
السعايد م عف

(بة يامد احلهايد ع

" .)2009اليفيف ا رتبةة بالعهأ

ا ين س تاـب الرتبيـة الو يـة ا دميـة ااساسـية العليـا س ااردا" .جملـة جامعـة ال ـا
العلوم االمسامية) جملد  23العدد .474- 439 )2

لأليا

الشــاهم غــامن  .)2009ظمســاذ اليفــيف س تةــور المللــر الرتبــو  .اللويــتت الــدار
ااتادميية لل شر الاوزين.
العباد

لهد " .)2004اليفيف ا ااه ة س تاـب اليفـراء للصـملوف ااربعـة اا

من الاعليف ااساسي احلليفـة اا ) س سـلة ة عهـاا" .رسـالة اخللـيج العربـي ملاـب
الرتبية العربي لد

اخلليج جملد  25العدد .116- 65 .)91

العبداهلل لهود " .) 2010اليفـيف ا ااـه ة س تاـب ل ا ـا العربيـة للصـملوف الث ـة
اا

س ااردا مــدىل امس ـ ام ا مــن م تومــة اليفــيف العربيــة اإلس ـ مية ا عدلــة" .جملــة

العلوم الرتبوية ال ملسية جامعة الببرين جملد  11العدد .205- 182 )2
الع رمي مسية  .)2012دراسة ليلية لليفيف ا ااه ة س تاـب الرتبيـة اإلسـ مية
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م شور جامعة اازهر اليفاهر .
العــد اا زيــد مصــةملى (اــية " .)2015ظ ــر برمــامج تــدري س ت هيــة مبــادىلء
ا وا ة العا ية لدىل معلهي الااريخ س ااردا" .دراسـات العلـوم الرتبويـة اجمللـد 42
العدد .138- 127 1
ال ـــامن تـــاهم احلهيـــد

يامـــد " .)2015اليفـــيف ا يـــة لـــدىل ا علهـــات س

مسسسـات عــداد ا علـف بد لــة اللويـت" .جملــة تليـة الرتبيــة تليـة الرتبيــة جامعـة عــم
مش
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الل در

عبداهلل عبدالرييف عبدالرييف  " .)2013يف ا وا ـة س تاـب الل ـة

العربية للصف الثامي عشر بد لة اللويـت دراسـة ليليـة" .اجمللـة العلهيـة تليـة الرتبيـة
جامعة اسيو

اجمللد الااسن العشر ا العدد الثالمل .30- 2

ا تزجنـي الســيد  ,)1993ت هيــة اليفــيف الرتبويــة ال ملســية لألب ــاء .اليفــاهر ت ا يئــة
ا صرية العامة لللااب.
ا ــزين

الــد  .)2009اليفــيف اال

يــة ا ااــه ة س لاــوىل تاــب ل ا ــا اجلهيلــة

للهريلــة ااساســية الــدميا مــدىل اتاســاب ت ميــك الصــف الرابــن ااساســي ــا .رســالة
ماجسام غم م شور اجلامعة اإلس مية غز .
ا كر

ريا " .)2014مساوىل ممارسة معلهي الل ة العربية اد ارهف س ت هية ـيف

ا وا ة س مملوق الةلبة من ج ة متر الةلبة ظمملس ف بسلة ة عهاا" .جملة العلوم الرتبوية
ال ملسية اجمللد  15العدد .248- 220 )4
ار (تر

" .)2012م تومة اليفيف ا ااه ة س م اهج الرتبية الو ية ا دمية س

ا ريلة ااساسية العليا س ااردا" .جملة العلوم الرتبوية جامعـة اليفـاهر اجمللـد )20
العدد .353- 303 )1
دا د عبدالبار

 .)2005الا شئة السياسية للةملأ .االسل دريةت البيةاش سـ رت

لل شر.
علي ابراهيف  " .)2006ا ـن ـيف ا وا ـة س م ـاهج الل ـة العربيـة ظداء معلهي ـا
با ريلة الثامويـة" .جملـة الببـو ال ملسـية الرتبويـة الببـرين العـدد اال

- 227

.265
عليهــات عــبم  .)2006تيفــويف تةــوير اللاــب ا درســية للهريلــة االساســية.
االردات دار صامد للةباعة ال شر.
عــودات متــيف  " .)2009ليــأ اليفــيف الــوارد س تاــب الرتبيــة اإلسـ مية للصــملم
الثامن العاتر ااساسيم ا يفرر س ااردا مدىل امس ام ا من ا عـايم ا ساتلصـة مـن
رسالة عهاا" .اجمللة ااردمية س العلوم الرتبوية اجمللد  5العدد .356- 337 )4
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مرلـى زتــي الرمايســي لهــود" .)2011 .تيفيــيف م ــاهج الرتبيــة ا دميــة للصــملوف
السابن الثامن الااسن ااساسي س ضوء يف ا وا ة" .جملة اجلامعة اإلسـ مية سلسـلة
الدراسات اإلمسامية) جملد  19العدد .195- 161 )2
مةالعة ظي م العودات ميسر " .)2009اليفـيف االجاهاعيـة ا ااـه ة س م ـاهج
الرتبية االس مية م اهج الرتبية الو ية س ااردا" .جملة ا اد اجلامعات العربية لآلداب
جملد  7العدد .226- 203 )1
ميفابلــة مصــر البشــاير زيــد " .)2007اليفــيف ا ااــه ة س تاــب ل ا ــا العربيــة
للصملوف الث ة اا

من ا ريلة ااساسية س ااردا" .جملة العلوم الرتبويـة ال ملسـية

الببرين اجمللد الثامن العدد .115- 92 )4
م صور هـدىل

(بـة يامـد " .)2009م تومـة اليفـيف اا

يـة ا ااـه ة س

تاب الرتبية اإلس مية للهريلة ااساسية س ااردا" .دراسات العلـوم الرتبويـة اجمللـد
 36العدد .70- 46 )1
زار الرتبية س د لة اللويت  .)2014الو ييفة االساسية ا عدلة للهريلـة االبادائيـة
س د لة اللويت .اللويتت زار الرتبية.
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for the law) (frequency of 13, 4.6%). The economic value with the highest frequency,
in the Arabic language text books of the elementary schools, is (dedication to work)
(frequency 52), 29.4%), while the value of fighting economic corruption was not found
in the contents of Arabic language text books.
The Arabic language text books with the highest content of social values are
the third grade books with a total frequency of 77, (a frequency percentage of
27.1%), while the fourth grade books come with the lowest content of social
values, with a total frequency of 43, (15.2%).
The Arabic language text books with the highest content of economic values
are the third grade books, with a total frequency of 53, while the first grade
books come last, with a total frequency of 14.
Some educational values are infrequently found in the Arabic language text
books of the elementary schools: among these are (respect of covenants) with a
total frequency of 5, (2.1%), the value of (social justice) (frequency 8, 3.3%) and
(appreciation of the economic role of the country) (8, 4.5%), while the value of
fighting economic corruption was not found in the contents of the five Arabic
language text books.
Key Words: Values, Educational Values, Content, Arabic Language Text
Books.

القيم الرتبوية يف حمتوى كتب اللغة العربية يف صفوف املرحلة االبتدائية بدولة الكويت
 غامن عبداهلل الشاهني. د-  حامد عبداهلل احلميدي.د

The Educational Value in the Content of
Arabic Language Textbooks at Elementary Stage
In the State of Kuwait
Dr. Hamed Al Humidi
Department of Curricula and Teaching Methods
PAAET- State of Kuwait
Dr. Ghanim Al Shaheen
Department of Educational of Foundational and Administration
PAAET- State of Kuwait
Abstract:
The current study aims at identifying a list of educational values within three
domains, (patriotic, social and economic), that should be included in the Arabic
language textbooks of the elementary schools, in the State of Kuwait.
To achieve the objectives of this study two tools were used; the first is a list
of the educational values, to decide on the values that should be included in those
books, and the second was a content analysis form to analyze the contents of the
Arabic language textbooks of the elementary schools, in the State of Kuwait. The
study offered the following conclusions:
In identifying the educational values within the three domains, (patriotic,
social and economic), that should be included in the Arabic language textbooks
of the elementary schools, in the State of Kuwait, 30 educational values were
identified.
The total frequency of the educational values within these three domains,
was (703). The social values most prevalent (frequency 284, representing 40.4%
of the total), followed by the patriotic values (frequency 242, 34.4%). In third
position was the economic values, (frequency 177, 25.2%).
The patriotic value with the highest frequency in the Arabic language text
books of the elementary schools is (pride in home country) (frequency 53,
21.9%), while the value with the least frequency is (respect of covenants and
decisions) (frequency of 5, 2.1%). The social value with the highest frequency is the
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ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة احلالية اىل حتديدد شكدت ط بد ل الدراسداط العليدا ااشعدة اريشد
سددماب ددد لعدددالعبيب ا علعددج لل ددار  ،كمددا هدددفت ىل التكددع لددد الفددق ا الدالددة
حصائيا يف اسلجا ة لينة الدراسة فعل شدلري اط اندنو الدر دة العلميدة الل صد
تعنت الدراسة ا نهج الوصفي اللحليلي يف حما لة السلرقا هة ظردق بد ل الدراسداط
العليا الذيد يدرسون يف اخلار يف أهم ا كت ط اليت توا ههم شد خد اسدلعيان ألدد
هلذا الريقض حيث لريت العينة ( )69بالعا بالعة كان شد اهم النلدائج الديت توصدلت
اليها الدراسة أن ا كت ط االقلصادية اإلدارية كاظدت أكجدق تدا ا حيدث حصدلت للد
در ة لالية يف ترييم ب ل الدراساط العليا ا علعج  ،ت ها در ة شلوسمة ا كت ط
اريكادمييددة الك صددية اال لماليددة يف ح د كاظددت در ددة ا كددت ط الجرافيددة ددعيفة
أظهقط النلائج لدب ود فق ا ذاط داللة حصائية آرا أفقاد لينة الدراسة تعبى
اننو يف مجيد اادا ر الةدلة ،االسدلعيان كداش  ،كمدا تو دد
لري ي الل ص
فق ا تعبى لري الدر ة العلمية يف ا كت ط اال لمالية ،الك صدية ،اريكادمييدة،
الجرافية ،ينما دط يف ا كت ط االقلصادية ،اإلداريدة ،االسدلعيان كداش لصدا
بلعة ا ا ةل
التلماط ا فلاحية:
اال لعاث ،ب ل الدراساط العليا ،اشعة اريش سماب د لعدالعبيب ،ا كت ط
* تلو ه العاحجة وافق الكتق اللرديق لعمادة العحث العلمي ااشعة اريش سماب د
لعد العبيب لل الدلم ا ادي الذي كان لاش رئيةا يف جناز هذا العحث

املقدمة:

يعد العنصر البشري حجر الزاوية يف البناء املؤسسي ألي منظمة وهـو أحـد
الركــا ز األساســلة للةنملــة املســةدامة والعامــا اهــوهري يف متكلنهــا مــن البقــاء
والقــدرع علــن املنا ســة إذ هــو املعـ بةحقلــا األهــدال والــر وبنــاء وفنذلـ
اخلطط واملشاري واملسؤول عن حتسني مسةو األداء واإلنةاجلـة لـ ل فهـة
اهامعات بأعضاء هلئة الةدريس وفـولله القـدر األكـ مـن العنايـة سـواء مـن
حلث االخةلار والةعـلني أو مـن حلـث الرعايـة والةنملـة ويعةـ منظـرو اهـودع
اإلعداد والةأهلا امله والعلمي ألعضاء هلئة الةدريس و ـا األدوار املنوـــة
بكا منه  ،وفوا ر األعداد الكا لـة واملةناسـبة مـ أعـداد الططـ مـن املعـاي
األساسلة لقلاس جودع األداء لها (الغامدي)2012 ،
ويعـــد االبةعـــار للنـــارا مـــن أهـ ـ القنـــوات الـ ـ فنةهجهـــا اهامعـــات
السعودية ،احلكوملة واخلاصة يف فأهلا أعضاء هلئة الةدريس وفنملة مهارافه
مبا يليب حاجات اهامعة كما ونوعا ويعود فاريخ االبةعار يف اململكة إىل عـام
1346هـ حني أرسلت أول بعثة سعودية إل مصر ،ف ها بعثة أخـر إىل لنـد
عــام 1348هـــ ،فوالــت بعــدها البعثــات إىل أوروبــا وأمريكــا خصوصــا بعــد
اكةشال النذ يف اململكة حلث أسست مدرسة حتضـ البعثـات عـام 1355هــ
واسةمرت البعثات بعـد ذلـ بـوف ع مةصـاعدع ،ويف عـام 1426هــ مت اــ
برنامج خادم احلـرمني ل بةعـار اخلـارجي علـن رـس مراحـا (وكالـة و ارع
الةعلــل العــالي لشــؤو االبةعــار1433 ،هـــ) ،انقضــت مرحلةــا وبــدأت
املرحلة الثالثة (1436هـ 1440 -هـ) مـن برنـامج ظوفلذةـ بعثةـ ظ (و ارع
الةعلل 1436 ،هـ)
وفؤكــد خططـ الةنملــة الســعودية املةعاقبــة أ االبةعــار مــن أبــر مةططلبــات
الةنملة ،وفهرت ذل بشـكا واحـف يف خططـة الةنملـة الةاسـعة الـ كـا مـن
جملة العلوم الرتبوية
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أهدا ها ابةعار ما ال يقـا عـن  %10مـن ااـالي أعضـاء هلئـة الةـدريس لنلـا
درجة الدكةوراه (و ارع االقةصاد والةنططل )2010 ،
واسةجابة ل ل اهةمت جامعـة األمـ سـططام بـن عبـد العزيـز شـأنها شـأ
العديد من مؤسسات الةعلـل العـالي واهامعـات يف اململكـة العربلـة السـعودية
اهةماما خاصـا لـ امج املـنف الدراسـلة رغبـة يف ر ـ مسـةو كذاءفهـا وفططـوير
الكوادر البشرية لها من خ ل اسـةقططا خريـي اهامعـات املوهـوبني وخلـا
رص هل من خ ل ابةعاثه السةكمال الدراسات العللا يف مؤسسات علملـة
مةنصصة ورا دع يف دول العامل املنةلذة ،مـن أجـا بنـاء قـدرات لـزع علملـا
ومهنلـا قـد ال فكـو كنـة اللـا ل سـةذادع مـنه بعـد الةنـرا كأعضـاء هللئــة
الةدريس باهامعة
مشكلة الدراسة

وميكن القول أ برامج االبةعار هامعة األم سططام بن عبدالعزيز حتديـدا
فةططلب اهةماما خاصا كونها جامعـة ناشـئة فواجـه العديـد مـن املشـك ت الـ
فعود غالبا اىل نقص يف أعضـاء هلئـة الةـدريس شـأنها يف ذلـ شـأ اهامعـات
حديثة الةأسلس ال فعاني من حعف االمكانات واملوارد البشـرية (العللـاني،
1435ه ــ) وأبــر فل ـ املشــك ت ال ـ فواجههــا جامعــة األم ـ ســططام بــن
عبــدالعزيز يــادع الططلــب علــن براجمهــا مقابــا فــدني يف قــدرفها االســةلعابلة،
احا ة إىل افساع الرقعة اهغرا لة للجامعـة مـ اخـة ل يف الةـوا بـني كللـات
اهامعة املركزية والكللات الواقعة يف املنـاـا النا لـة مـن حلـث املـوارد البشـرية
كما ونوعا
ومن خ ل خ ع الباحثة الشنصلة كمبةعثة سابقا ،وما فرصده الدراسات
العلملة املهةمـة الللـة والدوللـة (السـامرا ي ،2004 ،عقـا  ،2005احلربـي
وال بلاني  )Son and Park 2014 ،Castañeda 2008 ،2008إحـا ة إىل مـا
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يــدار مــن نقاشــات يف اللقــاءات الوديــة والرةلــة يف أروقــة اهامعــة ،هنــا
جمموعـــة مـــن املشـــك ت االجةماعلـــة والثقا لـــة واألكادميلـــة واالقةصـــادية
والشنصلة ال فواجه املبةعثني هلا دور عال يف احلـد مـن اعللـة بـرامج املـنف
والبعثات ومن قدرفها علن حتقلا أهدا ها ،وهو ما فؤكـده الدراسـات العلملـة
املةنصصة
وفسعن الدراسة احلاللـة للكشـف عـن مشـك ت ــ الدراسـات العللـا
جبامعــة األمــ ســططام بــن عبــدالعزيز املبةعــثني للنــارا ،وحتديــدا ســةحاول
باسةندام املنهج الوصذي االجابة علن األسئلة البحثلة الةاللة:
 مــا املشــك ت االجةماعلــة الـ يواجههــا ــ وـالبــات جامعــة األمـسططام بن عبد العزيز (ماجسة ودكةوراه) املبةعثني للنارا من وجهة نظره ؟
 مــا املشــك ت الشنصــلة ال ـ يواجههــا ـ ـ وـالبــات جامعــة األم ـسططام بن عبد العزيز (ماجسة ودكةوراه) املبةعثني للنارا من وجهة نظره ؟
 مــا املشــك ت االقةصــادية ال ـ يواجههــا ـ ـ وـالبــات جامعــة األم ـسططام بن عبد العزيز (ماجسة ودكةوراه) املبةعثني للنارا من وجهة نظره ؟
 ما املشك ت األكادميلة ال يواجهها ـ وـالبات جامعة األمـ سـططامبن عبد العزيز (ماجسة ودكةوراه) املبةعثني للنارا من وجهة نظره ؟
 ما املشك ت الثقا لة ال يواجههـا ــ وـالبـات جامعـة األمـ سـططامبن عبد العزيز (ماجسة ودكةوراه) املبةعثني للنارا من وجهة نظره ؟
 ما املشك ت االدارية ال يواجهها ــ وـالبـات جامعـة األمـ سـططامبن عبد العزيز (ماجسة ودكةوراه) املبةعثني للنارا من وجهة نظره ؟
 هــا فوجــد ــرو ذات داللــة إحصــا لة بــني راء أ ــراد علنــة الدراســةفعز للمةغ ات الةاللة( :اهنس – مدع الدراسة – الدرجة العلملة) ؟
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أهداف الدراسة:

فهدل الدراسة احلاللة اىل حتقلا جمموعة من األهدال أهمها:
 الكشـــف عـــن أبـــر املشـــك ت األكادميلـــة والثقا لـــة واالجةماعلـــةواالقةصادية والشنصلة ،ال يواجهها ــ جامعـة األمـ سـططام بـن عبـد
العزيز (ماجسة ودكةوراه) املبةعثني للنارا
 الكشــف عــن الذــرو الدالــة احصــا لا بــني راء ــ جامعــة األمـسططام بن عبد العزيز (ماجسة ودكةـوراه) املبةعـثني للنـارا حـول املشـك ت
والصعوبات ال يواجهونها و قا للمةغ ات الةاللة( :اهـنس – مـدع الدراسـة
– الدرجة العلملة)
أهمية الدراسة:

فكمن اهملة الدراسة يف الةالي:
 كونهــا تلــت كــا املبةعــثني للنــارا يف جامعــة األمــ ســططام بــنعبدالعزيز أثناء اعداد ه ه الدارسـة يف املاجسـة والـدكةوراه ذكـورا واناثـا ،يف
دول الشر والغر بسلاقافها الثقا لة املنةلذة
 ااولةهــا فقــدي نظــرع شــاملة يف حتللــا الواقـ حلــث مل فقةصــر علــنجوانــب معلنــة الــا تلــت كــا اهوانــب احللافلــة (االجةماعلــة ،والثقا لــة،
واألكادميلة ،واالقةصادية ،والشنصـلة) الـ ميكـن ا فقـدم صـورع مةكاملـة
لواق املبةعثني
 فعد الدراسة األوىل ال اهةمت بدراسـة رربـة مبةعثـي جامعـة األمـسططام بن عبدالعزيز ا يعططي النةا ج أهملة لصناع القرار يف هامعة مـن خـ ل
فقــدي ر يــة واحــحة وفوصــلات مهمــة فســاعده يف حتســني احللــاع األكادميلــة
ملبةعثله وفعزيز رص النجاح ل امج االبةعار لها
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منهجية الدراسة:

فعةمــد الدراســة علــن املــنهج الوصــذي الةحلللــي الـ ميكــن الباحــث مــن
وصف الواق وحتللا أبعـاده املنةلذـة ،) )Grimes and Schulz, 2002حلـث
فصف الدراسة احلاللة املشك ت ال فواجه ـ وـالبات الدراسات العللـا
املبةعثني للنارا يف مرحل املاجسة والدكةوراه
حدود الدراسة:

اجريت ه ه الدراسة يف الذصا الدراسي األول للعام الدراسي - 1436
 1437هـ ،تلت الدراسـة كـا املبةعـثني للنـارا يف جامعـة األمـ سـططام بـن
عبــدالعزيز ملــرحل املاجســة والــدكةوراه يف كــا الــدول املبةلعــث إللهــا والـ
بلغت سب دول
الدراسات السابقة:

لقد رصدت العديد من الدراسات املهةمة بطط الدراسات العللا املبةعثني
للنارا بعض املشك ت املنةلذة وال فؤثر سلبا علـن رـربةه يف االبةعـار
ومن أبر ه ه الدراسات دراسة السامرا ي ( )2004الـ هـد ت اىل الةعـرل
علــن املشــك ت الـ فواجــه الططـ املغرتبــني يف جامعــة حضــرموت للعلــوم
والةكنولوجلا يف حوء مةغ ي اهنس واملسةو الدراسي لةحقلا ه ا اهلـدل
اعةمدت الدراسة يف ا املعلومات علن اسـةبلا أعـد هلـ ا الغـرك ،وكـا
مــن أبــر نةا جهـــا غلبــة املشـــك ت النذســلة واالجةماعلـــة علــن املشـــك ت
األكادميلة ،كمـا أفهـرت النةـا ج بشـكا غـ مةوقـ  ،عـدم وجـود ـرو بـني
الــ كور واإلنــار ،يف املقابــا ،يبــدو ـــ الســنة األوىل أكثــر قلقــا حــول
املشاكا األكادميلة يف حني كانت املشك ت النذسلة واالجةماعلة أكثر وحـوحا
للطط يف املسةويات املةقدمة
أمـا دراســة عقــا ( )2005قـد هــد ت إىل الةعــرل علـن املشــك ت الـ
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يواجهها ـ الدراسات العللـا يف اهامعـة اإلسـ ملة بغـزع ،وسـبا الةغلـب
عللهـــا اســـةندم الباحـــث اســـةبلا فضـــمن املشـــك ت األكادميلـــة واإلداريـــة
واالجةماعلة واالقةصادية والنذسـلة ،كمـا فضـمن سـؤاال مذةوحـا حـول سـبا
الةغلب عللها من وجهـة نظـر ــ الدراسـات العللـا يف اهامعـة اإلسـ ملة
وكشذت النةا ج أ املشـك ت االجةماعلـة واالقةصـادية كانـت األكثـر فهـورا
فللها املشك ت اإلدارية لما فلت املشك ت النذسلة واألكادميلة هـي األقـا،
ومل فوجد رو ذات داللة إحصا لة بني ا راد العلنة ميكن أ فعـز إىل مـةغ
اهــنس ونــوع الكللــة والةذــرة للدراســة أوصــن عقــا بأهملــة ارفبــا أهــدال
الدراســـات العللـــا تططــ الةنملـــة وسلاســـافها ،كمـــا أوصـــن بةططـــوير بـــرامج
الدراسات العللا واختاذ اإلجراءات الكذللة بةقللا فكلذةها
من جانـب خـر أجـر احلربـي والـ بلاني ( ،)2008اللـ ا خاحـا رربـة
االبةعار ،دراسـة علملـة للكشـف عـن املشـك ت األكادميلـة وغـ األكادميلـة
ال فواجه ـ الدراسات العللا السعوديني يف اهامعـات املصـرية اسـةندم
الباحثــا اسـةبانة ـبقــت علــن علنــة بلغــت  68ـالبـاو وـالبــة وكشــذت نةــا ج
الدراسة أ أك املشـك ت األكادميلـة الـ فـواجهه فغللـر املشـر ني ،وفسـرلع
الطط ـ يف فســجلا املوحــوعات البحثلــة دو دراســة عملقــة همل ـ جوانــب
املوحوع ،وقلة املراج احلديثة يف مكةبات اهامعـات يف املقابـا ،كانـت أكثـر
املشك ت غ األكادميلة ارفذاع الرسوم الدراسلة وفأخر املوا قة األمنلة ،وقلـة
وجود أمـاكن السـرتاحة الططـ يف القسـ  ،وارفذـاع فكلذـة املسـاكن وفـ اكر
السذر وفظهر النةا ج عدم وجود رو بني الطط فةعلا بنوع اهـنس وجمـال
الدراسة ،يف حني كا ـ املاجسة أكثـر فضـررا مـن املشـك ت األكادميلـة
وغ األكادميلة علن حد سواء
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ويف دراسة نوعلة اعةمدت علن دراسة حالة عـدد مـن الططـ الـدوللني،
حــاول كاســةانلدا  )Castañeda, 2008الةعــرل علــن رربــة عــدد مــن ـ ـ
الدراســات العللــا مــن أمريكــا ال فلنلــة ال ـ ين يدرســو يف الواليــات املةحــدع
األمريكلـــة ،حلـــث كـــا هـــدل الدراســـة الر لســـي فبصــ اجملةمــ اهـــامعي
باالحةلاجات األكادميلة للطط الدوللني كمـا يراهـا الططـ أنذسـه اعةمـد
الباحــث علــن سلســلة مــن املقــاب ت الذرديــة وحتللــا الوثــا ا ذات الع قــة
أفهــرت نةــا ج الدراســة أ القضــايا واملشــك ت ال ـ فــؤثر عــادع علــن حلــاع
الططـ الــدوللني فرتكــز يف الغالــب علــن مشــاكا اللغــة االجنللزيــة ،االرشــاد
األكــادميي ،فــو ر الــدع املــاليت مســةو االنــدماا يف ال نــامج األكــادميي،
ومسةو الةكلف الثقايف يف البلد املضلف
أمــا دراســة الزيــود ( )2013قــد هــد ت اىل معر ــة مــد فكلــف الططلبــة
املغرتبـــني يف اهامعـــات األردنلـــة أكادميلــات ،واقةصـــادياو ،واجةماعلـ ـاو ونذســـلاو
اسةندم الباحث اسةبانة و عت علن  350ـالبا وـالبة حلث كشذت النةـا ج
أ املشــك ت األكادميلــة كانــت األبــر خاصــة لمــا يةعلــا بالةحصــلا واهللئــة
الةدريسلة واملناهج الدراسلة يف اهامعة وخططططها وـر الةـدريس املةبعـة لهـا
ف ذل املشك ت املةعلقة باهانب االقةصادي ذل أ قدرع الططالب اهامعي
الوا د ادودع نسبلا أمام االرفذاع املسةمر يف أسعار الرسـوم اهامعلـة والسـكن
واملعلشة جاءت املشك ت ال فةعلا باهانب النذسي يف املرفبة الثالثة ـبعض
الططلبة يعاني من حـغوـات نذسـلة نةلجـة االغـرتا عـن الـوـن األم ،وسـوء
املعاملة من قبا بعض أعضاء اهللئة الةدريسلة وعدم اهةمام اهامعة مبشـك ت
املغــرت بلنمــا جــاءت املشــك ت ال ـ فةعلــا باهانــب االجةمــاعي يف املرفبــة
األخ ـ ع ـبعض الططلبــة الوا ــدين يعــانو مــن صــعوبات الةكلــف االجةمــاعي
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داخا اجملةم األردني وعدم القدرع علن الةكلـف مـ عـادات وفقاللـد اجملةمـ
األردنـــي ،وقلـــة األصـــدقاء والصـــعوبة يف إقامـــة الع قـــات مـ ـ ا خـــرين
وأوححت نةا ج الدراسة عدم وجود رو ذات داللة إحصـا لة يف مشـك ت
الططلبــة الوا ــدين يف اهوانــب النذســلة واالجةماعل ـة واالقةصــادية فعــز ملــةغ
جنسلة الططالب ،بلنمـا كـا هنـا يف (اهانـب األكـادميي) فعـز ملـةغ جنسـلة
الططالب كما فبني أ هنا روقا ذات داللـة إحصـا لة يف املشـك ت األكـادميي
فعز ملةغ جنس الططالب حلث فهرت اإلنار أقدر علـن مواجهـه املشـك ت
األكادميلة من ال كور وخلصت الدراسة إىل عدم وجود أي رو فعز ملةغ
املسةو الدراسي
وهد ت دراسة الـدوكلي ( )Aldoukalle, 2013للةعـرل علـن املشـك ت
ال يواجهها ـلبة الدكةوراه الللبلني يف ث ر جامعات بريططانلة وال فنـةقص
من مسةو األداء يف برامج الدكةوراه وينةج عنها عادع فضاعف ـلبـات متديـد
الدراسة عن الذرتع املنططـ هلـا اسـةندم الباحـث اسـةبانة و عـت علـن 135
علن ـلبة الدكةوراه الللبني يف ث ر جامعـات ،كمـا اسـةندمت الدراسـة أداع
املقابلة الذردية م ث ثة مسؤولني يف السذارع الللبلة كشذت نةـا ج الدراسـة أ
ـلبــة الــدكةوراه الللبــلني يواجهـو حتــديات خمةلذــة أهمهــا اال ةقــار إىل القــدرع
علن اجادع اللغة اإلجنللزية والـ ي يشـكا مصـدر كـب مـن اإلحبـا للططـ
الللبني ،الططلبة مل يةلقوا دورات يف اللغة االجنللزيـة مـن قبـا جامعـافه وهـو
ما أثر بشدع علن اجنا ه األكادميي كما كشذت النةا ج عن عدد من املناول
أثارت قلقه أهمها امكانلة احلصول علن درجـة الـدكةوراه يف الوقـت الـدد،
احا ة إىل املشك ت النااة عن اخـة ل ــر الةـدريس ومةططلبـات الـةعل
كما شكلت املسؤوللات العا للة الثقللـة عبئـا علـن الططلبـة حلـث اثـرت بشـكا
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كب علن قدرفه علن االجنا وأل ـلبة الدكةوراه ه األكثر متكنا مـن اللغـة
االجنللزية داخا األسرع هو (أو هـي) ـاول إدارع وفلذـةني بـدوام كامـا كططالـب
مةذرة ،وكراعي شئو أسرفه بدوام كاما يف كا ما يةعلـا بالةواصـا مـ اجملةمـ
وفواجه الططالبات مشاكا إحـا لة مرفبططـة باحلمـا واألمومـة كمـا يواجـه الططـ
الللبني حتديات اقةصادية حلث يضططر بعضـه إىل العمـا بـدوام جز ـي للحصـول
علن املزيد من املال لةغططلة فكلذة املعلشة املرفذعة يف اململكة املةحدع
أمـا دراسـة وينهـو و هـي ( )Wenhua and Zhe 2013الـ أكـدت علـن
أهملــة مســاعدع الططــ الــدوللني ومتكلــنه مــن االســةمةاع بةجربــة فعلــ
ناجحــة ،قــد قامــت مبراجعــة األدبلــات ال ـ أجريــت يف الواليــات املةحــدع
واململكــة املةحــدع واســرتاللا وال ـ ركــزت علــن القضــايا ال ـ فعلــا فكلــف
الطط ـ اهــامعلني الــدوللني يف اهامعــة تلــت الدراســة عــدد مــن قواعــد
البلانــات أهمهــا مركــز الةعلــل مــوارد املعلومــات ( ،)ERICومؤشــر الةعلــل
ال يططاني ( ،)BEIومؤشر اسـرتاللا الةعلـل ( )AEIصـنذت الدراسـة املشـاكا
ال نوقشت يف األدبلات إىل رس جمموعات :القضايا الشنصلة ،والقضايا
األكادميلة ،والقضايا االجةماعلة والثقا لـة ،والقضـايا املعلشـلة العامـة وإجـادع
اللغة ال فواجه معظ الطط الدوللني أفهرت نةـا ج الدراسـة عـدم فوا ـا
راء الباحثني عن حج املشك ت ال فواجه معظـ الططـ الـدوللني إال أ
أغلبهــا فؤكــد علــن مشــك ت اللغــة اإلجنللزيــة ،واملشــك ت املاللــة والةقــدم
األكادميي واحلنني للوـن
كا اهلدل من دراسة براو ( )Brown 2013الةعرل علن رربة ـ
الدراسات العللا الدوللني يف احد جامعات جنو إجنلرتا ،وذل باسـةندام
املقاب ت الذردية املةعمقة لةسعة ـ  ،وامل حظة باملشـاركة اثنـا عشـر شـهرا
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من العـام الدراسـي كـا القلـا علـن مسـةواه يف اللغـة اإلجنللزيـة أحـد أهـ
النةـا ج الـ خرجــت بهـا الدراســة ،وفــأث حــعف اللغـة علــن مســةو فقــدم
ال نامج األكادميي يف فا كو أغلبلـة الططـ داخـا القاعـات الدراسـلة ـن
للس ت اللغة اإلجنللزية لغةـه األم كمـا افهـرت نةـا ج الدراسـة شـعور الططـ
مبشاعر خمةلططة من القلا واخلجا والشعور بالنقص ،واخنذاك الثقة بالنذس،
ض عن كـو اللغـة شـكلت عا قـا هلـ عـن املشـاركة يف املناقشـة يف الصـف
والةذاعا االجةماعي ،كما كانت سببا لظاهرع االفصـاالت أحاديـة العـر مـ
الطط من نذس البلد
ويف دراســة حديثــة يف الســلا األســرتالي حــاول ســن وبــار ( Son and
 )Park, 2014الكشف عن الصعوبات واملشك ت ال فواجه ـلبـة الـدكةوراه
الــدوللني يف الســلا األكــادميي األســرتالي ،وأكــدت أهملــة اســةلعا ذلــ
ملؤسســات الةعلــل العــالي األســرتالي ذل ـ أ عمللــة الةحــول ل ـ ي يعلشــها
الططالب بدراسةه يف اخلارا يأفي جنبا إىل جنب م فعل ثقا ـة أكادميلـة جديـدع
يف بلد جديد ،وأحلانا م حالـة اجةماعلـة جديـدع ورمبـا يكـو ذلـ يف حـوء
ادودية املوارد املةاحة للطط والةعاما م جمموعة مـن املشـك ت اللغويـة،
واالخة ات الثقا لة والقضايا الشنصلة أفهـرت نةـا ج الدراسـة الصـعوبات
األكادميلة واالجةماعلـة النارـة عـن حـعف اللغـة االجنللزيـة مهـارات القـراءع
والكةابة حتةاا إىل أ فؤخ يف احلسبا علن حنـو أكثـر عاللـة إلجنـا دراسـات
الدكةوراه ،وفعزيز مهارات الةحدر والكةابة للةجنب املشك ت النااـة عـن
حعف الةواصا م املشر ني من جانـب أخـر كانـت الدراسـة أقـا قلقـا بشـأ
القضايا الثقا لـة حلـث كـا الططـ قـادرين علـن الةعـرل علـن االخة ـات
الثقا لة والةعاما معها

432

املشك ت ال فواجه ـ الدراسات العللا املبةعثني للنارا
جبامعة األم سططام بن عبدالعزيز
د نول بنت ناصر الةملمي

فعـرك دراسـة اكـس يـو وللـو (  Xu and Liu, 2015بعـض املشــك ت
الر لسلة ال فواجه ـ الدراسات العللا الصلنني يف البلدا الناـقـة باللغـة
اإلجنللزية وال ميكن أ فكو مربكة ك املؤلذني لديه خ ع يف الدراسـة يف
البلدا الناـقة باللغة اإلجنللزية وفركـز دراسـةهما علـن ث ثـة عناصـر :حـاجز
اللغة وأهملةها خل ات الطط  ،اراهات ومواقف الطط الصلنلني خمةلذة يف
ه ـ أل ـا الــةعل  ،والضــغو ال ـ فنشــأ عــن مةططلبــات الدراســة املرتاكمــة
واملططلــو اجنا هــا يف ــرتات منلــة قصـ ع ويشــكا حــاجز اللغــة حتــديا كــب ا
للطط الصلنلني يف البلدا املضلذة هل أنظمة الةعلـل والةقلـل ختةلـف عمـا
هــي عللــه يف الصــني كمــا أ الطط ـ الصــلنلني ال يدرســو لغــة خمةلذــة يف
موحوع مةنصص ،ولكن يدرسو يف ثقا ة خمةلذة ويواجهو وسا ا مةنوعة
يف الر ية والةذك من خـ ل املشـاركة يف الـ أنـواع األنشـططة يف جمةمعـافه
الللة اهديدع وذل يشكا حتديا حني يةططلب األمر القذز بعلدا املعاي الثقا لة
الصلنلة والدخول يف نظام اجةماعي خمةلف بقل خمةلذة مثا اإلقامات املنةلططة
بني اهنسني وفؤكد الدراسة أ ـ الدراسات العللا الدوللني اذا مـا فغلبـوا
علــن مثــا فلــ الصــدمات ثقا ــة واســةططاعوا الةكلــف اجةماعلــا ولغويــا،
وأكادميلــا وثقا لــا وشنصــلا واقةصــاديا ،ـ ذل ـ سلسـاعده علــن فعملــا
ال ـوعي بال ـ ات وا خــرين ،وميكــنه مــن أ يكونــوا روادا لةعزيــز رأس املــال
االجةمــاعي والثقــايف وفؤكــد الدراســة أ هنــا جوانــب أخــر غــ فلــ
العناصر حتةاا إىل دراسات مسةقلة
وبنظرع حتللللة للدراسات السابقة جنـد انهـا تلـت سـلاقات خمةلذـة حلـث
أجريت يف بلدا خمةلذة كاللمن واالرد والواليـات املةحـدع األمريكلـة ومصـر
وللبلا واسرتاللا علن ـ قدموا من بلدا خمةلذة بثقا ات مةعـددع ،وبعضـها
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اقةصـــر علـــن مرحلـــة الـــدكةوراه كدراســـة الـــدوكلي ( )2013وســـن وبـــار
( )2014ورغــ افذــا الدراســـات الســابقة علــن وجـــود حتــديات أكادميلـــة
واقةصادية واجةماعلة وثقا لة فؤثر علن رربة االبةعار لد الطط املغرتبـني
إال أ املشك ت فذاوفت من دراسـة إىل أخـر  ،ذـي حـني كانـت املشـك ت
األكادميلة هي األبـر عنـد بعضـه كـاحلربي والـ بلاني ( ،)2008وكاسـةانلدا
( ،)2008والزيـــود ( )2013وســـن وبـــار ( ،)2014فهـــرت املشـــك ت
االجةماعلــة أكثــر وحــوحا عنــد خــرين (الســامرا ي ،2004 ،عقــا )2005
وفشـــرت الدراســـة احلاللـــة مــ الدراســـات الســـابقة يف كونهـــا فهـــة بططــ
الدراسات العللـا املبةعـثني خـارا ب دهـ  ،وفـدرس املشـك ت املنةلذـة الـ
فواجهه ولعا ما ميلز ه ه الدراسة كونها تلت كا املشك ت ال اهةمت
بها فل الدراسات ،كما أنها مل فقةصر علن املبةعثني بدولة بعلنها بـا تلـت
كــا الطط ـ املبةعــثني للنــارا مــن جامعــة األم ـ ســططام بــن عبــدالعزيز يف
مرحل املاجسة والـدكةوراه ذكـورا واناثـا ،يف سـلاقات ثقا لـة خمةلذـة حلـث
فضــمنت قا مــة البلــدا املبةعــث إللهــا كــا مــن اســرتاللا ،والواليــات املةحــدع
األمريكلة ،وايرلندا ،وبريططانلا ،وفركلا ،وكندا وكوريا اهنوبلة
اجراءات الدراسة

فعةمد الدراسة علن املنهج الوصذي الةحلللي ال يصف و لـا الظـاهرع
ويةناول أبعادها املنةلذة وصوال اىل فقوميها وع جها ،حلـث فصـف الدراسـة
املشك ت ال فواجه ــ وـالبـات الدراسـات العللـا املبةعـثني للنـارا يف
مرحل املاجسة والدكةوراه
جمتمع الدراسة:

يةكو جمةم الدراسة من ـ الدراسات العللا يف جامعـة األمـ سـططام
بــن عبــدالعزيز (ماجســة ودكةــوراه) املبةعــثني البــال عــدده ( )232ـالبــا
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وـالبة ،ونظرا لصغر حجمه قد تلت علنة الدراسـة كـا جمةمـ البحـث يف
خمةلــف الــدول شــاملة ال ـ كور واالنــار و قــا إلحصــا لة حديثــة مــن عمــادع
الدراسات العللا باهامعة مت فزويد الباحثة اسةهد ت الدراسـة كـا املبةعـثني يف
املاجسة والدكةوراه ،وقد شار عللا  69ـالـب وـالبـة ميثلـو فقريبـا %30
من اجملةم الكلي
أداة الدراسة:

صممت اسةبانة يف حـوء حتللـا األدبلـات والدراسـات املهةمـة باملشـك ت
الطط املبةعثني ،واشةملت علـن جـزأين :األول عـن بلانـات أوللـة ألعضـاء
هلئة الةدريس فضمنت ـبلعة الةنصص والدرجة العلملـة ،واهـنس ،الدولـة
املبةعث اللها ومدع الدراسـة ،أمـا اهـزء الثـاني قـد احةـو علـن ( )50عبـارع
صنذت يف سةة أبعاد ر لسة :املشك ت االجةماعلة ( )9عبارات ،واملشك ت
الشنصلة ( )9عبـارات ،واملشـك ت االقةصـادية ( )9عبـارات ،واملشـك ت
األكادميلـــة ( )9عبـــارات ،واملشـــك ت الثقا لـــة ( )6عبـــارات ،واملشـــك ت
اإلدارية ( )8عبارات
وللةأكد من الصـد الظـاهري ل سـةبانة وصـ حلةها مـن حلـث الصـلاغة
والوحوح عرحت علن جمموعة من اعضـاء هلئـة الةـدريس واخلـ اء باهامعـة
للةأكد من صدقها ومد م مةها لةحقلا اهلـدل منهـا ،حلـث مت فعديلـها يف
حوء م حظافه ومقرتحافه
بعــد الةأكــد مــن الصــد الظــاهري ألداع الدراســة مت فططبلقهــا ملــدانلاو ومــن
خ ـ ل بلانــات العلنــة قام ـت الباحث ـة حبســا معامــا ارفبــا ب ســو ملعر ــة
الصد الداخلي لألداع حلث مت حسا معاما االرفبا بني درجـة كـا عبـارع
من العبارات م الدرجة الكللة للمحور ال ي فنةمي اللـه كمـا يف اهـدول رقـ
( )1الةالي:
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جدول رق ()1
معــام ت االرفبــا بــني درجــة كــا عبــارع مــن العبــارات م ـ الدرجــة
الكللة للمحو ر ال ي فنةمي الله العبارع:
الورالثاني

الوراالول

الورالراب

الورالثالث

الورالسادس

الوراخلامس

معاماارفبا

رق

معاماارفبا

رق

معاماارفبا

رق

معاماارفبا

رق

معاماارفبا

رق

معاماارفبا

العبارعبالور

العبارع

العبارعبالور

العبارع

العبارعبالور

العبارع

العبارعبالور

العبارع

العبارعبالور

العبارع

العبارعبالور

1

**0.444

1

**0.611

1

**0.750

1

**0.704

1

**0.781

1

**0.746

2

**0.640

2

**0.774

2

**0.658

2

**0.771

2

**0.781

2

**0.642

3

**0.593

3

**0.728

3

**0.821

3

**0.604

3

**0.843

3

**0.718

4

**0.490

4

**0.634

4

**0.559

4

**0.786

4

**0.837

4

**0.695

5

**0.504

5

**0.436

5

**0.509

5

**0.836

5

**0.635

5

**0.691

6

**0.711

6

**0.602

6

**0.592

6

**0.673

6

**0.675

6

**0.787

7

**0.691

7

**0.644

7

**0.652

7

**0.316

7

**0.793

8

**0.755

8

**0.725

8

**0.566

8

**0.535

8

**0.618

9

**0.566

9

**0.705

9

**0.690

9

**0.798

رق العبارع

معاماارفبا
الور

**0.808

**0.795

**0.771

**0.831

**0.729

**0.719

باالسةبلا

م حظة )**(:فع االرفبا دال إحصا لا عند مسةو الداللـة 0.01
أقا
م حظة )*(:فع االرفبـا دال إحصـا لا عنـد مسـةو الداللـة 0.05
أقا
من اهدول رق ( )1ن حظ ا الـ معـام ت االرفباــات كانـت ذات
داللة احصا لاو ،ه ا يع أ ال العبارات مرفبططة بالـاور الـ فنةمـي اللـه
وك ل الور مرفب باالسةبلا  ،وال ميكن ح ل أي منها
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كما مت حسا معام ت الثبات اإلحصـا ي إلجابـات أ ـراد علنـة الدراسـة
علن اداع الدراسة و ا ـريقة ألذا كرونباخ للمحـاور السـةة واالسـةبلا كـام
(انظر جدول رق :)2
جدول رق ()2
معام ت الثبات اإلحصـا ي إلجابـات أ ـراد علنـة الدراسـة علـن اداع
الدراسة و ا ـريقة ألذا كرونباخ للمحاور واالسةبلا كام
الاور

االول

الثاني

الثالث

اخلامس

الراب

السادس

االسةبلا
كام

معاما الثبات
بططريقة الذا كرو

0.7711

0.8340

0.8118

0.8457

0.8496

0.8597

0.9437

نباخ

ويةضف من نةا ج اهدول ( )2أع ه أ ال معام ت الثبـات إلجابـات
أ ـــراد العلنـــة الدراســـة علـــن الـــاور الســـةة واالســـةبلا كـــام و فـــرتاوح بـــني
( ،)0.9437 - 0.7711ا يـدل علـن أ أداع الدراسـة (االسـةبلا ) فةصـف
بالثبات ،وه ا يع ص حلة األداع للةططبلا
بعد ذل وحعت االسةبانة علن رابـ الكرتونـي ومت الةواصـا مـ الـ
الطط ـ املبةعــثني الكرتونلــا لةشــجلعه علــن املشــاركة لهــا ف ـ ذل ـ حتللــا
البلانات باسةندام العديد مـن األسـاللب اإلحصـا لة املناسـبة باسـةندام احلـزم
اإلحصـا لة للعلـوم االجةماعلـة Statistical Package for Social Sciences
وال يرمز هلا اخةصاراو بالرمز ()SPSS
وملعاهـــة البلانـــات الـ ـ اعـــت يف هـ ـ ه الدراســـة اســـةندمت الباحثـــة
األساللب االحصا لة املنةلذة كالةو ي الةكراري والنسـب املئويـة لإلجابـات،
والوســـ احلســـابي ،واالحنـــرال املعلـــاري ،احـــا ة اىل اخةبـــار Tللعلنـــةني
املسةقلةني  Independent Samples Testلداللة الذـرو بـني اسـةجابات أ ـراد
جملة العلوم الرتبوية
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علنــة الدراســة حســب مــةغ ات (اهــنس ،الدرجــة العلملــة) ،وحتللــا الةبــاين
األحـادي  )One Way ANOVAلداللـة الذـرو بـني اسـةجابات أ ـراد العلنـة
حسب مةغ (الةنصص ،ومدع الدراسة)
ولةحديد ـول خ يا املقلاس اخلماسي (احلـدود الـدنلا والعللـا) املسـةندم
يف الدراســة ،مت حســا املــد ( ،)4=1- 5ث ـ فقســلمه علــن عــدد خ يــا
املقلاس للحصول علن ـول اخلللـة الصـحلف أي ( )0.80 =5/4بعـد ذلـ مت
إحــا ة هـ ه القلمــة إىل أقــا قلمــة يف املقلــاس (أو بدايــة املقلــاس وهــي الواحــد
الصحلف) وذل لةحديد احلد األعلن هل ه اخلللة ،وهك ا أصبف ـول اخل يا
كما يف اهدول ( )3الةالي:
جدول رق ()3
ـول خ يا املقلاس اخلماسي (احلدود الدنلا والعللا)
الرتملز عند فذري
البلانات
ـول اخلللة للةذس
املةوسططات
درجة االسةجابة

1
1.79 – 1
حعلذة جداو

2
– 1.80
2.59
حعلذة

3
3.39 – 2.60
مةوسططة

4

5

– 3.40

– 4.20

4.19

5.00

عاللة

عاللة جداو

عرض نتائج البحث ومناقشتها:

نصٌ سؤال الدراسـة الر لسـي علـن الةـالي :ظمـا املشـك ت الـ يواجههـا
ـ ـ جامعــة األم ـ ســططام بــن عبــد العزيــز (ماجســة ودكةــوراه) املبةعــثني
للن ـارا مــن وجهــة نظــره ؟ظ ،ولإلجابــة عللــه مت حســا الوس ـ احلســابي
واالحنــرال املعلــاري لكــا اــور مــن الــاور الســةة ول ســةبلا بشــكا عــام،
ويوحف الشكا الةالي فرفلب املشـك ت الـي فواجـه ــ الدراسـات العللـا
املبةعثني للنارا من وجهة نظره :
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فرفلب املشك ت الي فواجه ـ
وجهة نظره

الدراسات العللا املبةعثني للنارا من

واهدول رق ( )4الةالي يقدم فذصل ت أكثر حول فرفلب ه ه املشك ت
حبســا الوس ـ احلســابي واالحنــرال املعلــاري لكــا اــور مــن الــاور الســةة
واالسةبلا كام و:
جدول رق ()4
الوســ احلســابي واالحنــرال املعلــاري لكــا اــور مــن الــاور الســةة
واالسةبلا كام و:
م

الاور

الوس

االحنرال

احلسابي

املعلاري

الرتفلب

فذس درجة
املوا قة

الور الثالث
3

(املشك ت

3.48

0.728

1

عاللة

االقةصادية)
6

الور السادس

3.44

0.872

2

عاللة
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م

الاور

الوس

االحنرال

احلسابي

املعلاري

الرتفلب

فذس درجة
املوا قة

(املشك ت اإلدارية)
4
2

الور الراب
(املشك ت األكادميلة)
الور الثاني
(املشك ت الشنصلة)

3.03

0.785

3

مةوسططة

3.01

0.774

4

مةوسططة

الـــــــــــــــــــــــور االول
( 1املشــــــــــــــــــــــــك ت 2.94

0.703

مةوسططة

5

االجةماعلة)
5

الــــــــــور اخلــــــــــامس
(املشك ت الثقا لة)
االســــــــةبلا كــــــــام و
(ال املشك ت)

2.56

0.871

3.10

0.608

حعلذة

6
-

مةوسططة

بل لوس احلسابي العام هملـ اـاور االسـةبلا كمـا يشـ اهـدول رقـ
( )4أعـ ـ ه ( )3.10بـــاحنرال معلـــاري ( ،)0.608وهــ ا املةوسـ ـ يعـ ـ أ
موا قة أ راد علنة الدراسة علن الـ الـاور إاـاال مةوسـططة ،إال أ هنـا
فذاوفا بني الاور حلث جاء فرفلبها حسب الوس احلسابي كالةالي:
 جـــاءت (املشـــك ت االقةصـــادية) باملرفبـــة األوىل مبةوسـ ـ حســـابي( )3.48واحنــرال معلــاري ( ،)0.728و(املشــك ت اإلداريــة) باملرفبــة الثانلــة
مبةوس حسـابي ( )3.44واحنـرال معلـاري ( ،)0.872وهـ ا يعـ أ درجـة
املوا قــة علــن املشــكلة مــن وجهــة نظــر ا ــراد علنــة الدراســة يف ك ـ الــورين
(عاللة)
 جاءت (املشك ت األكادميلة) باملرفبة الثالثة مبةوسـ حسـابي ()3.03واحنرال معلاري ( ،)0.785و(املشك ت الشنصلة) باملرفبـة الرابعـة مبةوسـ
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حســـابي ( )3.01واحنـــرال معلـــاري ( ،)0.774و(املشـــك ت االجةماعلـــة)
باملرفبة اخلامسة مبةوسـ حسـابي ( )2.94واحنـرال معلـاري ( ،)0.703وهـ ا
يعـ أ درجــة املوا قــة علــن املشــكلة مــن وجهــة نظــر ا ــراد علنــة الدراســة يف
الث ر ااور (مةوسططة)
 جــاء الــور اخلــامس (املشــك ت الثقا لــة) باملرفبــة السادســة واألخـ عمبةوس حسـابي ( )2.56واحنـرال معلـاري ( ،)0.871وهـ ا يعـ أ درجـة
املوا قة علن املشكلة من وجهة نظر ا راد علنة الدراسة (حعلذة)
وللنظر عـن كثـب يف أكثـر املشـك ت فـأث ا علـن علنـة الدراسـة سـلعرك
اهــزء الةــالي مــن النةــا ج الةكــرارات ،والنســب املئويــة ،والوس ـ احلســابي
واالحنرال املعلاري لكا عبارع يف كا اور من الاور السةة

املشك ت االجةماعلة

لإلجابــة علــن الســؤال األول :ظمــا املشــك ت االجةماعلــة ال ـ يواجههــا
ـ ـ جامعــة األم ـ ســططام بــن عبــد العزيــز (ماجســة ودكةــوراه) املبةعــثني
للنارا من وجهة نظره ؟ظ اسـةندمت الباحثـة الةكـرارات ،النسـب املئويـة،
الوس ـ احلســابي واالحنــرال املعلــاري لكــا عبــارع مــن عبــارات الــور األول
وللمحور بشكا عام واملوححة باهدول رق ( )5أدناه:
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جدول رق ()5
الةكرارات ،النسب املئوية ،الوس احلسابي واالحنرال املعلاري إلجابات
علنة الدراسة لكا عبارع يف الور األول وللمحور بشكا عام
الةكرار والنسبة %
العبارع

م

عاللة

32

13

9

%46.4

%18.8

%13

%14.5

%7.2

مسئوللة فربلة األـذال

12

26

18

7

6

يف بلئة ثقا لة خمةلذة

%17.4

%37.7

%26.1

%10.1

%8.7

11

14

29

8

7

%15.9

%20.3

%42

%11.6

%10.1

6

7

32

17

7

%8.7

%10.1

%46.4

%24.6

%10.1

8

9

23

17

12

%11.6

%13

%33.3

%24.6

%17.4

4

14

20

18

13

%5.8

%20.3

%29

%26.1

%18.8

4

9

25

21

10

%5.8

%13

%36.2

%30.4

%14.5

املشر ني األكادميلني يف
امللحقلة

مشك ت فةعلا بأسرع
9

الططالب املبةعث (اجا ع
املرا ا ،دراسة املرا ا)
مشك ت اسرية نةلجة

8

افأثر بعض أ رادها
بثقا ة جمةم الدراسة
سوء فعاما بعض

4

املشر ني األكادميلني يف
اهامعة املبةعث اللها
ال اسةططل اقامة

3

ع قات اجةماعلة م
الطط

األجانب

صعوبة الةكلف م
2

5

10

سوء فعاما بعض

7

ة

جداو

عاللة

مةوسططة

جداو
5

حعل

حعلذة

عادات اجملةم يف بلد
االبةعار

الوس

االحنرال

احلسابي

املعلاري

3.83

3.45

3.20

2.83

2.77

2.68

2.65

1.350

1.157

1.158

1.043

1.226

1.169

1.069

فذس
الرتفلب

درجة
املوا قة

1

2

3

4

5

6

7

عاللة

عاللة

مةوسططة

مةوسططة

مةوسططة

مةوسططة

مةوسططة

حعف فذه االسرع
6

املرا قة لألعباء

7

8

21

14

19

واملسئوللات للططالب

%10.1

%11.6

%30.4

%20.4

%27.5

2.57

1.289

8

حعلذة

املبةعث
1
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حعف الةواصا بني

4

9

21

19

16
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د نول بنت ناصر الةملمي

2.51

1.158

9

حعلذة

الةكرار والنسبة %
م

العبارع

عاللة
جداو

الططالب واالسةاذ

%5.8

عاللة

مةوسططة

%13

%30.4

الوس احلسابي العام

حعل

حعلذة

ة

جداو

%27.5

%23.2

الوس

االحنرال

احلسابي

املعلاري

2.94

0.703

فذس
الرتفلب

درجة
املوا قة

-

مةوسططة

فش النةا ج املوححة يف اهدول ( )5أع ه إىل أ الوسـ احلسـابي العـام
هملـ عبــارات الــور االول بلـ ( )2.94بــاحنرال معلــاري ( ،)0.703وهــو
يع أ املشك ت االجةماعلة ال يواجههـا ــ جامعـة األمـ سـططام بـن
عبـــد العزيـــز (ماجســـة ودكةـــوراه) املبةعـــثني للنـــارا مـــن وجهـــة نظـــره
(مةوسططة)
وم ذلـ ـ درجـة املوا قـة علـن العبـارع رقـ ( )5وهـي (سـوء فعامـا
بعــض املشــر ني األكــادميلني يف امللحقلــة) مــن وجهــة نظــر ا ــراد علنــة الدراســة
كانــت ظعاللــة ظإذ احةلــت املرفبــة األوىل مبةوســ حســابي ( )3.83واحنــرال
معلاري ( ،)1.350فللهـا العبـارع رقـ ( )7وهـي (مسـئوللة فربلـة األـذـال يف
بلئة ثقا لـة خمةلذـة) باملرفبـة الثانلـة مبةوسـ حسـابي ( )3.45واحنـرال معلـاري
( ،)1.157وه ا يع أ درجة املوا قة علن ه ه العبارع من وجهة نظر ا ـراد
علنة الدراسة أيضا ظعاللةظ
ويف املقابـا جــاءت العبــارع رقـ ( )6وهـي (حــعف فذهـ االســرع املرا قــة
لألعباء واملسئوللات للططالب املبةعث) باملرفبة الثامنـة مبةوسـ حسـابي ()2.57
واحنرال معلاري ( ،)1.289وه ا يعـ أ درجـة املوا قـة علـن هـ ه العبـارع
مـن وجهـة نظــر ا ـراد علنــة الدراسـة ظحــعلذةظ ،ف هـا العبــارع رقـ ( )1وهــي
(حــعف الةواصــا بــني الططالــب واالســةاذ) باملرفبــة الةاســعة واألخـ ع مبةوسـ
حســابي ( )2.51واحنــرال معلــاري ( ،)1.158وهـ ا يعـ أ درجــة املوا قــة
علن ه ه العبارع من وجهة نظر ا راد علنة الدراسة أيضا ظحعلذةظ
جملة العلوم الرتبوية
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وه ه النةلجة اااال فةذا م نةـا ج دراسـة الزيـود ( )2013الـ جـاءت
املشك ت االجةماعلـة يف درجـة مةـأخرع إال أنهـا ختةلـف مـ مـا فوصـلت إللـه
دراسة السامرا ي ( )2004ودراسة الدوكلي ( )2013الـ كانـت املشـك ت
االجةماعلة لها أكثر وحوحا وه ا االخة ل والةذـاوت يف النظـر للةحـديات
هو ما فؤكده دراسـة وينهـو و هـي ( )Wenhua and Zhe 2013والـ قامـت
باسـةعراك ومراجعــة األدبلـات الـ ركــزت علـن القضــايا الـ فعلــا فكلــف
الططـ اهـامعلني الــدوللني يف اهامعـة حلــث فوصـلت اىل أنــه مل يكـن هنــا
افذا يف ا راء بني الباحثني عن حج املشـك ت الـ فواجـه معظـ الططـ
الدوللني
املشكالت الشخصية

لإلجابــة علــن الســؤال الثــاني :ظمــا املشــك ت الشنصــلة ال ـ يواجههــا
ـ ـ جامعــة األم ـ ســططام بــن عبــد العزيــز (ماجســة ودكةــوراه) املبةعــثني
للنارا من وجهة نظره ؟ظ اسـةندمت الباحثـة الةكـرارات ،النسـب املئويـة،
الوس ـ احلســابي واالحنــرال املعلــاري لكــا عبــارع مــن عبــارات الــور الثــاني
وللمحور بشكا عام واملوححة باهدول رق ( )6الةالي:
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جدول رق ()6
الةكرارات ،النسب املئوية ،الوس احلسابي واالحنرال املعلاري إلجابات
أ راد علنة الدراسة لكا عبارع من يف الور الثاني وللمحور بشكا عام
الةكرار والنسبة %
م العبارع

عاللة جداو

عاللة

مةوسططة

حعلذة

حعلذة
جداو

الوس

االحنرال

احلسابي

املعلاري

فذس
الرتفلب

درجة
املوا قة

الضغو النذسلة
النارة عن فعدد
9
األدوار

23

25

11

5

5

%33.3

%36.2

%15.9

%7.2

%7.2

3.81

1.192

1

عاللة

واملسئوللات
مشاعر اخلول
2
من املسةقبا

20

27

10

5

7

%29

%39.1

%14.5

%7.2

%10.1

اشعر بالغربة

17

13

23

9

7

%24.6

%18.8

%33.3

%13

%10.1

11

20

15

15

8

%15.9

%29

%21.7

%21.7

%11.6

9

16

24

12

8

%13

%23.2

%34.8

%17.4

%11.6

7

12

25

15

10

%10.1

%17.4

%36.2

%21.7

%14.5

1
واحلنني للوـن

3الشعور بالوحدع

اال ةقار اىل
6مهارات ادارع
الوقت
قلة وعي الططالب
 8بأنظمة بلد
االبةعار

3.70

1.252

2

عاللة

3.35

1.270

3

مةوسططة

3.16

1.268

4

مةوسططة

3.09

2.87

1.185

1.175

5

6
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الةكرار والنسبة %
م العبارع

اخنذاك مسةو
4الدا علة لد
الططالب
قلة وعي الططالب
7
بلوا ف االبةعار
الةور بع قات
5
غ شرعلة

حعلذة

عاللة جداو

عاللة

مةوسططة

حعلذة

8

11

19

22

9

%11.6

%15.9

%27.5

%31.9

%13

6

12

23

16

12

%8.7

%17.4

%33.3

%23.2

%17.4

3

6

14

46

%4.3

%8.7

%20.3

%66.7

-

جداو

الوس احلسابي العام

الوس

االحنرال

احلسابي

املعلاري

2.81

1.204

فذس
الرتفلب

درجة
املوا قة

7

مةوسططة

2.77

1.190

8

مةوسططة

1.51

0.834

9

حعلذة جداو

3.01

0.774

-

مةوسططة

فش نةـا ج الدراسـة املوحـحة يف اهـدول ( )6أعـ ه أ الوسـ احلسـابي
العام قد بل همل عبارات الور الثاني ( )3.01باحنرال معلـاري (،)0.774
وه ا املةوس يع أ موا قة أ راد علنـة الدراسـة علـن هـ ا الـور مةوسـططة،
وذل يشـ إىل أ املشـك ت الشنصـلة الـ يواجههـا ــ جامعـة األمـ
سططام بن عبد العزيز (ماجسة ودكةوراه) املبةعثني للنارا مـن وجهـة نظـره
(مةوسططة)
وم ذل قد جاءت العبارع رق ( )9وهي (الضغو النذسلة النارة عـن
فعـدد األدوار واملسـئوللات) باملرفبـة األوىل مبةوسـ حسـابي ( )3.81واحنــرال
معلاري ( ،)1.192وه ا يع أ درجة املوا قة علن هـ ه العبـارع مـن وجهـة
نظر ا راد علنة الدراسة ظعاللةظ ،والعبارع رق ( )2وهـي (مشـاعر اخلـول مـن
املسةقبا) باملرفبة الثانلة مبةوس حسابي ( )3.70واحنرال معلـاري (،)1.252
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وه ـ ا يع ـ أ درجــة املوا قــة علــن ه ـ ه العبــارع مــن وجهــة نظــر ا ــراد علنــة
الدراسة أيضا ظعاللةظ
ويف املقابا ،جاءت العبارع رق ( )5وهي (الةور بع قات غـ شـرعلة)
باملرفبــــة الةاســــعة واالخـــ ع مبةوســـ حســــابي ( )1.51واحنــــرال معلــــاري
( ،)0.834وه ا يع أ درجة املوا قة علن ه ه العبارع من وجهة نظر ا ـراد
علنة الدراسة ظحعلذة جداوظ
وفلةقي نةا ج ه ه الدراسة م دراسة السـامرا ي ( )2004ودراسـة الزيـود
( )2013والــدوكلي ( )2013وال ـ فش ـ اىل وجــود حتــديات نذســلة حلــث
يعـاني الططلبـة مــن حـغوـات نارـة عــن فعـدد االدوار واملسـؤوللات األكادميلــة
واالســرية امــا ألســبا اقةصــادية كاحــططراره للعمــا لةغططلــة فكلذــة املعلشــة
املرفذعــــة أو اجةماعلــــة كرعايــــة أســــره وقضــــاء حــــوا جه باإلحــــا ة اىل
مسؤوللافه كطط مةذرغني

املشك ت االقةصادية

ولإلجابة علن السؤال الثالـث :ظمـا املشـك ت االقةصـادية الـ يواجههـا
ـ ـ جامعــة األم ـ ســططام بــن عبــد العزيــز (ماجســة ودكةــوراه) املبةعــثني
للنارا من وجهة نظـره ؟ظ مت حسـا الةكـرارات ،النسـب املئويـة ،الوسـ
احلسابي واالحنرال املعلاري لكا عبارع مـن عبـارات الـور الثالـث وللمحـور
بشكا عام واملوححة باهدول رق ( )7لما يلي:
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جدول رق ()7
الةكـــرارات ،النســـب املئويـــة ،الوســ احلســـابي واالحنـــرال املعلـــاري
إلجابات علنة الدراسة لكا عبارع بالور الثالث وللمحور بشكا عام
الةكراروالنسبة %

م

العبارع

ارفذاعأجوراملساكن
2
غ ءاملعلشة يف بلد
 1الدراسة
ارفذاع كلذةحضانات
 4األـذال
االعانةاملاللةاملقدمة ال
فسداالحةلاجات
3
الضرورية

عاللةجداو

عاللة

مةوسططة

حعلذة

حعلذة
جداو

40

21

6

1

1

%58

%30.4

%8.7

%1.4

%1.4

43

14

10

1

1

%62.3

%20.3

%14.5

%1.4

%1.4

43

10

14

%62.3

%14.5

%20.3

-

2
%2.9

34

17

10

6

2

%49.3

%24.6

%14.5

%8.7

%2.9

الوس

االحنرال

احلسابي

املعلاري

الرتفلب

فذس درجة
املوا قة

4.42

0.830

1

عاللةجداو

4.41

0.896

2

عاللةجداو

4.33

0.995

3

عاللةجداو

4.09

1.121

4

عاللة

ارفذاع فكلذةمصاريف
الدراسة (كةب،
9رهلزات ،فصوير

23

21

12

8

5

%33.3

%30.4

%17.4

%11.6

%7.2

24

17

6

12

10

%34.8

%24.6

%8.7

%17.4

%14.5

9

13

21

14

12

%13

%18.8

%30.4

%20.3

%17.4

3.71

1.250

5

عاللة

وـباعة اخل)
ايقالصرلاملكا أع
7بشكا مذاجئ
اال ةقاراىلمهارعادارع
الدخاوفو يعه علن
6
احةلاجات االسرع
فأخرصرلاملكا آت
5
حعفخدمات
األنظمةالبنكلة يف بلد
8
االبةعار

3

9

13

14

30

%4.3

%13

%18.8

%20.3

%43.5

3

2

15

9

40

%4.3

%2.9

%21.7

%13

%58

الوس احلسابيالعام

3.48

1.481

6

عاللة

2.90

1.274

7

مةوسططة

2.14

1.240

8

حعلذة

1.83

1.137

9

حعلذة

3.48

0.728

-

عاللة

وفش ـ نةــا ج الدراســة املوحــحة يف اهــدول رق ـ ( )7أع ـ ه أ الوس ـ
احلسابي العام همل عبارات الور الثالـث قـد بلـ ( )3.48بـاحنرال معلـاري
( ،)0.728وه ا املةوس يع أ موا قة أ راد علنة الدراسة علـن هـ ا الـور
عاللة ،وهو يع أ املشك ت االقةصادية ال يواجهها ـ جامعة األمـ
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سططام بن عبد العزيز (ماجسة ودكةوراه) املبةعثني للنارا مـن وجهـة نظـره
(عاللة)  ،با إ ث ر عبـارات يف هـ ا الـور بلغـت درجـة املوا قـة عللهـا مـن
وجهة نظر ا راد علنة الدراسة ظعاللة جداوظ وهي علن الةوالي العبـارع رقـ ()2
(ارفذــاع أجــور املســاكن) باملرفبــة األوىل مبةوســ حســابي ( )4.42واحنــرال
معلاري ( ،)0.830والعبـارع رقـ ( )1وهـي (غـ ء املعلشـة يف بلـد الدراسـة)
باملرفبة الثانلة مبةوس حسابي ( )4.41واحنـرال معلـاري ( ،)0.896والعبـارع
رق ( )4وهي (ارفذاع كلذة حضانات األـذال) باملرفبة الثالثة مبةوس حسابي
( )4.33واحنـرال معلــاري ( )0.995ومــن املـرجف أ فكــو هـ ه املشــك ت
االقةصــادية املةعلقــة بارفذــاع أجــور املســاكن ،وغ ـ ء املعلشــة يف بلــد الدراســة
ارفذاع كلذة حضانات األـذال عام ر لسا يف خلا حتديات أخر كالضغو
النذسلة النارة عن فعدد األدوار واملسئوللات وال ي حصـا علـن درجـة عاللـة
يف فقلل العلنة له حلث احةا املرفبة األوىل يف املشك ت االجةماعلة كما فقـدم
ذكره
وفظهر املشـك ت االقةصـادية واحـحة يف العديـد مـن الدراسـات (احلربـي
والــ بلاني  ،2008الزيــود  )2013الططالــب املغــرت غالبــا امكانافــه املاديــة
ادودع نسـبلا ال يسـةططل معهـا أ يواجـه مةططلبـات احللـاع املنةلذـة مـن معلشـة
وسكن ورسـوم ومواصـ ت يف فـا االرفذـاع املسـةمر هلاــ وفؤكـد الدراسـات
علن ا ثـار السـلبلة لةلـ املشـك ت علـن حلـاع الططـ  ،ودعـت إىل أهملـة
معاهةها أو احلد منها
املشكالت األكادميية

ولإلجابــة علــن الســؤال الرابـ  :ظمــا املشــك ت األكادميلــة ال ـ يواجههــا
ـ ـ جامعــة األم ـ ســططام بــن عبــد العزيــز (ماجســة ودكةــوراه) املبةعــثني
للنارا من وجهة نظـره ؟ظ مت حسـا الةكـرارات ،النسـب املئويـة ،الوسـ
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احلسابي واالحنرال املعلاري لكـا عبـارع مـن عبـارات الـور الرابـ وللمحـور
بشكا عام واملوححة باهدول رق ( )8كما يلي:
جدول رق ()8
الةكــرارات ،النســب املئويــة ،و الوســ احلســابي واالحنــرال املعلــاري
إلجابات علنة الدراسة لكا عبارع يف الور الراب وللمحور بشكا عام
الةكرار والنسبة %
م العبارع
كثرع الواجبات
3والةكاللف
الدراسلة
صعوبات
5فةعلا بالكةابة
األكادميلة

اخة ل ألا
 1الةعل

حعلذة

عاللة جداو

عاللة

مةوسططة

حعلذة

22

21

17

3

6

%31.9

%30.4

%24.6

%4.3

%8.7

11

24

24

5

5

%15.9

%34.8

%34.8

%7.2

%7.2

جداو

20

11

22

9

7

%29

%15.9

%31.9

%13

%10.1

الوس

االحنرال

احلسابي

املعلاري

3.72

1.211

3.45

3.41

1.078

1.310

فذس
الرتفلب

درجة
املوا قة

1

2

3

عاللة

عاللة

عاللة

اال ةقار إىل
املعر ة ال مة
لةلبلة املةططلبات
 4الةعللملة

11

20

20

11

7

%15.9

%29

%29

%15.9

%10.1

3.25

1.205

4

مةوسططة

للجامعة
املضلذة
اال ةقار اىل
9مهارات
البحث العلمي
صعوبة افقا
 2اللغة

13

10

27

14

5

%18.8

%14.5

%39.1

%20.3

%7.2

7

17

22

11

12

%10.1

%24.6

%31.9

%15.9

%17.4

3.17

1.175

5

مةوسططة

2.94

1.235

6

مةوسططة

عدم اإلملام
تدمات الدع
األكادميي

ا8ملقدمة من

4

12

25

18

10

%5.8

%17.4

%36.2

%26.1

%14.5

اهامعة املبةعث
اللها
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2.74

1.093

7

مةوسططة

الةكرار والنسبة %
م العبارع
اال ةقار
 6ملهارات

اسةندام الةقنلة
عدم الرغبة يف
7الةنصص

حعلذة

عاللة جداو

عاللة

مةوسططة

حعلذة

3

9

18

27

12

%4.3

%13

%26.1

%39.1

%17.4

جداو

4

5

12

23

25

%5.8

%7.2

%17.4

%33.3

%36.2

الوس احلسابي العام

الوس

االحنرال

احلسابي

املعلاري

2.48

1.066

فذس
الرتفلب

درجة
املوا قة

8

حعلذة

2.13

1.162

9

حعلذة

3.03

0.785

-

مةوسططة

وفش نةا ج الدراسة املوحـحة يف اهـدول ( )8أعـ ه أ الوسـ احلسـابي
العام هملـ عبـارات الـور الرابـ بلـ ( )3.03بـاحنرال معلـاري (،)0.785
وه ا املةوس يع أ موا قة أ راد علنـة الدراسـة علـن هـ ا الـور مةوسـططة،
ومنه نسةنةج أ املشك ت األكادميلة ال يواجهها ـ جامعة األم سـططام
بــن عبــد العزيــز (ماجســة ودكةــوراه) املبةعــثني للنــارا مــن وجهــة نظــره
(مةوسططة) وم ذل كانت درجة املوا قة علن ث ر عبارات مـن وجهـة نظـر
ا راد علنة الدراسة ظعاللةظ وهي علـن الةـوالي :العبـارع رقـ ( )3وهـي (كثـرع
الواجبـــات والةكـــاللف الدراســـلة) باملرفبـــة األوىل مبةوسـ ـ حســـابي ()3.72
واحنـــرال معلـــاري ( ،)1.211والعبـــارع رقـ ـ ( )5وهـــي (صـــعوبات فةعلـــا
بالكةابة األكادميلة) باملرفبـة الثانلـة مبةوسـ حسـابي ( )3.45واحنـرال معلـاري
( ،)1.078والعبــارع رق ـ ( )1وهــي (اخــة ل ألــا الــةعل ) باملرفبــة الثالثــة
مبةوس حسابي ( )3.41واحنرال معلاري ( )1.310مـن جانـب خـر جـاءت
العبارع رق ( )7وهي (عـدم الرغبـة يف الةنصـص) باملرفبـة الةاسـعة واألخـ ع
مبةوس حسـابي ( )2.13واحنـرال معلـاري ( ،)1.162وهـ ا يعـ أ درجـة
املوا قة علن ه ه العبارع من وجهة نظر ا راد علنة الدراسة ظحعلذةظ
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لقد كانت املشك ت األكادميلة واحـحة يف دراسـة الزيـود ( )2013وعلـا
ذلــ باهةمــام الططالــب املغــرت بةحصــلله األكــادميي وحرصــه علــن حتقلــا
االجنا ات ال قدم من أجلها
واذا نظرنا إىل فل املشك ت األكادميلة ال أخ ت درجة عاللـة يف فقلـل
أ راد علنة الدراسة (كثرع الواجبـات والةكـاللف الدراسـلة ،والصـعوبات الـ
فةعلــا بالكةابــة األكادميلــة ،واخــة ل ألــا الــةعل ) كانــت حتــديات حقلقلــة
الــدوللني يف ســلاقات ثقا لــة خمةلذــة ((Li, 2003, Al-
للعديــد مــن الطط ـ
 ، Khasawneh 2010, Talebloo, and Baki 2013يرجعهـا أحـد البـاحثني
الصلنني اىل اخة ل ثقا ة الةعل وألاـه بـني الشـعو حلـث يشـ يف دراسـةه
اىل اخة ل بني الطط الصلنلني واألمريكلني حول ثقا ة الةعل حلـث يعةمـد
الططـ ـ األمـــريكلني يف فعلمهـ ـ علـــن ظالبحـــثظ ،ظوالعمللـ ـات العقللـــةظ،
وظالةذك الناقدظ ،يف حني أ لططـ الصـلنلني بةعلمـو مـن خـ ل ظالـةلقنيظ
وميللــو إىل ظفقللــد املعلمــنيظ( )Li, 2003وو قــا لــ ل  ،ميكــن القــول أ
مشك ت الةكاللف الدراسلة ال يعاني منها أ راد علنة الدراسة (كمـا وكلذـا)
قــد فةــأثر بــاخة ل ألــا الــةعل فلـ كمــا ميكــن أ فكــو هلــا ع قــة بــأنواع
أخر من املشك ت الـ كانـت فـاهرع يف هـ ه الدراسـة كالضـغو النذسـلة
النارة عن فعدد األدوار واملسئوللات
املشكالت الثقافية

لإلجابــة الســؤال اخلــامس :ظمــا املشــك ت الثقا لــة الـ يواجههــا ــ
جامعة األم سططام بن عبد العزيز (ماجسة ودكةـوراه) املبةعـثني للنـارا مـن
وجهــة نظــره ؟ظ مت حســا الةكــرارات ،النســب املئويــة ،الوس ـ احلســابي
واالحنرال املعلاري لكا عبارع مـن عبـارات الـور اخلـامس وللمحـور بشـكا
عام واملوححة باهدول رق ( )9الةالي:
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املشك ت ال فواجه ـ الدراسات العللا املبةعثني للنارا
جبامعة األم سططام بن عبدالعزيز
د نول بنت ناصر الةملمي

جدول رق ()9
الةكرارات ،النسب املئوية ،الوس احلسابي واالحنرال املعلاري إلجابات
أ راد علنة الدراسة لكا عبارع يف الور اخلامس وللمحور بشكا عام
الةكرار والنسبة %
م العبارع

عاللة جداو

عاللة

مةوسططة

حعلذة

حعلذة
جداو

الوس

االحنرال

احلسابي

املعلاري

فذس
الرتفلب

درجة
املوا قة

اجراء
االحبار (أو
الواجبات
2
الةططبلقلة) يف

7

13

18

23

8

%10.1

%18.8

%26.1

%33.3

%11.6

2.83

1.175

1

مةوسططة

ثقا ة غ
مألو ة
اال ةقار اىل
مهارات
الة4واصا م

األخرين من

6

7

31

18

7

%8.7

%10.1

%44.9

%26.1

%10.1

2.81

1.047

2

مةوسططة

ثقا ات خمةلذة
اال ةقار إىل
املعر ة ال مة
لةلبلة
ا3ملةططلبات

10

6

21

24

8

%14.5

%8.7

%30.4

%34.8

%11.6

2.80

1.208

3

مةوسططة

الثقا لة لبلد
الدراسة
صعوبة ه
عادات جمةم
1
بلد الدراسة

5

6

18

30

10

%7.2

%8.7

%26.1

%43.5

%14.5

2.51

1.080

4

حعلذة

االنبهار
باحلضارع
االجنبلة
5والةأثر بها

3

12

17

18

19

%4.3

%17.4

%24.6

%26.1

%27.5

2.45

1.195

5

حعلذة

الة كرا
وسلوكا
حعف انةماء
ا6ملبةعث لدينه

ووـنه نةلجة

2

9

8

14

36

%2.9

%13

%11.6

%20.3

%52.2

1.94

1.199

6
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الةكرار والنسبة %
م العبارع

عاللة جداو

عاللة

مةوسططة

حعلذة

حعلذة
جداو

الوس

االحنرال

احلسابي

املعلاري

فذس
الرتفلب

درجة
املوا قة

الصدمة
الثقا لة
الوس احلسابي العام

2.56

0.871

-

حعلذة

وفش نةا ج الدراسة املوححة يف اهدول ( )9أع ه بلـ الوسـ احلسـابي
العــام همل ـ عبــارات الــور اخلــامس ( )2.56بــاحنرال معلــاري (،)0.871
وه ـ ا يع ـ أ موا قــة أ ــراد علنــة الدراســة علــن ه ـ ا الــور ككــا حــعلذة،
املشك ت الثقا لة ال يواجهها ــ جامعـة األمـ سـططام بـن عبـد العزيـز
(ماجسة ودكةوراه) املبةعثني للنارا من وجهة نظره كانت (حعلذة) ومـ
ذل ـ كانــت درجــة املوا قــة مــن وجهــة نظــر ا ــراد علنــة الدراســة علــن ث ـ ر
عبـــارات ظمةوســـططةظ ،وهـــي العبـــارع رقـ ـ ( )2وهـــي (اجـــراء االحبـــار (أو
الواجبــات الةططبلقلــة) يف ثقا ــة غ ـ مألو ــة) باملرفبــة األوىل مبةوس ـ حســابي
( )2.83واحنــرال معلــاري ( ،)1.175والعبــارع رق ـ ( )4وهــي (اال ةقــار اىل
مهــارات الةواصــا م ـ األخــرين مــن ثقا ــات خمةلذــة) باملرفبــة الثانلــة مبةوس ـ
حســـابي ( )2.81واحنـــرال معلـــاري ( ،)1.047والعبـــارع رقـــ ( )3وهـــي
(اال ةقــار إىل املعر ــة ال مــة لةلبلــة املةططلبــات الثقا لــة لبلــد الدراســة) باملرفبــة
الثالثة مبةوس حسابي ( )2.80واحنرال معلاري ()1.208
باملقابا جاءت العبارع رق ( )6وهي (حعف انةماء املبةعـث لدينـه ووـنـه
نةلجــة الصــدمة الثقا لــة) باملرفبــة السادســة واألخـ ع مبةوسـ حســابي ()1.94
واحنرال معلاري ( ،)1.199وه ا يعـ أ درجـة املوا قـة علـن هـ ه العبـارع
من وجهة نظر ا راد علنة الدراسة ظحعلذةظ
وااــاال املشـــك ت الثقا لــة فهـــرت يف عـــدد مـــن الدراســـات كدراســـة
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كاســـةانلدا ( ،)Castañeda, 2008ودراســـة الـــدوكالي ( (
2013خاصة لما خيص بالةواصا م اجملةمعات من ثقا ة خمةلذة ،ولعا فهور
مثا فل املشك ت حعلذا يف هـ ه الدراسـة يرجـ النةشـار اسـةندام وسـا ا
الةواصا االجةماعي يف اجملةم السعودي وقوع فأث ه خاصة علن ئة الشبا
املشك ت االدارية
لإلجابــة علــن الســؤال الســادس :ظمــا املشــك ت االداريــة ال ـ يواجههــا
ـ ـ جامعــة األم ـ ســططام بــن عبــد العزيــز (ماجســة ودكةــوراه) املبةعــثني
للنارا من وجهة نظره ؟ظ اسـةندمت الباحثـة الةكـرارات ،النسـب املئويـة،
الوس احلسابي واالحنرال املعلـاري لكـا عبـارع مـن عبـارات الـور السـادس
وللمحور بشكا عام كما يوححها اهدول رق ( )10الةالي:
جدول رق ()10
الةكرارات ،النسب املئوية ،الوس احلسابي واالحنرال املعلاري إلجابات
أ راد علنة الدراسة لكا عبارع يف الور السادس وللمحور بشكا عام
Aldoukalle,

الةكرار والنسبة %
م

العبارع

حعلذة

عاللة جداو

عاللة

مةوسططة

حعلذة

38

18

7

4

2

%55.1

%26.1

%10.1

%5.8

%2.9

جداو

الوس

االحنرال

احلسابي

املعلاري

فذس
الرتفلب

درجة
املوا قة

كثرع املةططلبات
اإلدارية

2لروفلنلة من

4.25

1.049

1

عاللة جداو

قبا امللحقلة
غموك
اللوا ف املةعلقة
باالبةعار
3وأنظمةه
واخة ل

23

23

15

7

1

%33.3

%33.3

%21.7

%10.1

%1.4

3.87

1.042

2

عاللة

فذس ها من
بلد خر
5قلة فعاو

31

9

13

10

6

3.71

1.394

3
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الةكرار والنسبة %
م العبارع
املوفذني

عاللة جداو

عاللة

مةوسططة

حعلذة

%44.9

%13

%18.8

%14.5

حعلذة
جداو

الوس

االحنرال

احلسابي

املعلاري

فذس
الرتفلب

درجة
املوا قة

%8.7

املشر ني علن
يف

الطط

اهامعة
(جامعة
سططام)
اال ةقار اىل
دللا ارشادي
4للططالب

22

16

18

10

3

%31.9

%23.2

%26.1

%14.5

%4.3

3.64

1.200

4

عاللة

املبةعث
حعف اهةمام
امللحقلة الثقا لة
7للطط

23

12

15

17

2

%33.3

%17.4

%21.7

%24.6

%2.9

3.54

1.267

5

عاللة

املبةعثني
صعوبة
احلصول علن
موا قات
اههات

1
الرةلة عند

16

13

23

9

8

%23.2

%18.8

%33.3

%13

%11.6

3.29

1.285

6

مةوسططة

ـلب إجراء
دراسة يف
السعودية
قلة فعاو
املوفذني
املشر ني علن
ـ
6الدراسات

13

9

21

15

11

%18.8

%13

%30.4

%21.7

%15.9

2.97

1.328

7

مةوسططة

العللا يف
اهامعة املبةعث
اللها
حعف
8اخلدمات
املقدمة من
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5

5

18

18

23

%7.2

%7.2

%26.1

%26.1

%33.3
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2.29

1.214

8

حعلذة

الةكرار والنسبة %
م العبارع

عاللة جداو

عاللة

مةوسططة

حعلذة

حعلذة
جداو

الوس

االحنرال

احلسابي

املعلاري

فذس
الرتفلب

درجة
املوا قة

اهامعة املبةعث
اللها (فصوير،
اسةعارع
كةب،
رهلزات)
الوس احلسابي العام

3.44

0.872

-

عاللة

وفش نةا ج الدراسة املوححة يف اهدول ( )10أع ه أ الوس احلسـابي
العام همل عبارات الور السادس بل ( )3.44بـاحنرال معلـاري (،)0.872
وه ا املةوس يع أ موا قة أ راد علنة الدراسـة علـن هـ ا الـور عاللـة ،ـا
فقدم نسةنةج أ الصعوبات االدارية ال يواجهها ـ جامعـة األمـ سـططام
بــن عبــد العزيــز (ماجســة ودكةــوراه) املبةعــثني للنــارا مــن وجهــة نظــره
(عاللة) ،با إ أ درجة املوا قة علن العبارع رق ( )2وهـي (كثـرع املةططلبـات
اإلدارية لروفلنلة من قبا امللحقلة) من وجهـة نظـر ا ـراد علنـة الدراسـة جـاءت
ظعاللــة جــداوظ حلــث حلــت باملرفبــة األوىل مبةوس ـ حســابي ( )4.25واحنــرال
معلــاري ( )1.049ف هــا العبــارع رق ـ ( )3وهــي (غمــوك اللــوا ف املةعلقــة
باالبةعار وأنظمةه واخـة ل فذسـ ها مـن بلـد خـر) باملرفبـة الثانلـة مبةوسـ
حســابي ( )3.87واحنــرال معلــاري ( ،)1.042وهـ ا يعـ أ درجــة املوا قــة
علن ه ه العبارع من وجهة نظر ا راد علنة الدراسة ظعاللةظ ،ث جاءت العبـارع
رق ( )5وهي (قلة فعاو املوفذني املشر ني علـن ــ الدراسـات العللـا يف
اهامعــة (جامعــة ســططام) ) باملرفبــة الثالثــة مبةوس ـ حســابي ( )3.71واحنــرال
معلاري ( ،)1.392وه ا يع أ درجة املوا قة علن هـ ه العبـارع مـن وجهـة
نظر ا راد علنة الدراسة ظعاللةظ
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أما العبارع ال حصلت علن درجة املوا قة ظحعلذةظ من وجهـة نظـر ا ـراد
علنة الدراسة ) وحلت يف باملرفبة الثامنة واألخ ع هي العبـارع رقـ ( )8وهـي
(حعف اخلدمات املقدمة من اهامعة املبةعـث اللهـا (فصـوير ،اسـةعارع كةـب،
رهلزات) مبةوس حسابي ( )2.29واحنرال معلاري ()1.214
وكو عبـارع (كثـرع املةططلبـات اإلداريـة لروفلنلـة مـن قبـا امللحقلـة) حلـت
باملرفبـــة األوىل بدرجـــة ظعاللـــة جـــداوظ ،وعبـــارع (غمـــوك اللـــوا ف املةعلقـــة
باالبةعــار وأنظمةــه واخــة ل فذسـ ها مــن بلــد خــر) احةلــت املرفبــة الثانلــة
بدرجة ظعاللةظ ،نها قد فذسر فقلل العلنة لعبارع (سوء فعاما بعـض املشـر ني
األكادميلني يف امللحقلة) وفةسا معها حلث حصـلت علـن درجـة ظعاللـة ظاةلـة
املرفبة األوىل يف املشك ت االجةماعلة ولو كا الةواصا بني الططلبة واملشر ني
األكــادميلني يف امللحقلــة كمــا ينبغــي ملــا واجــه املبةعــثني مثــا هـ ه املشــك ت أو
قللت من حجمها علن أقا فقدير
لقد افذقت الدراسة احلاللة يف ه ا اهانب م عدد مـن الدراسـات السـابقة
حلث عانن العديد من الطط الدوللني مـن املشـك ت االداريـة الـ فهـرت
بوحوح يف دراسة عقا ( )2005ودراسة الزيود ()2013
الذرو و قا ملةغ اهنس ،مدع الدراسة ،الدرجة العلملة ،الةنصص
لإلجابة علن السؤال الساب  :ظها فوجـد ـرو ذات داللـة إحصـا لة بـني
راء أ راد علنة الدراسـة فعـز للمـةغ ات الةاللـة( :اهـنس – مـدع الدراسـة–
الدرجــة العلملــة  -الةنصــص) ؟ظ مت اســةندام اخةبــار Tللعلنــةني املســةقلةني
 Independent Samples Testلداللــة الذــرو بــني راء أ ــراد علنــة الدراســة
حســب مــةغ (اهــنس ،الدرجــة العلملــة) واملوحــحة يف جــدول رق ـ ()11
الةالي:
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اهدول رق ()11
اخةبار Tللعلنةني املسةقلةني لداللة الذـرو بـني راء أ ـراد علنـة الدراسـة
حسب مةغ ات (اهنس ،الدرجة العلملة):
الور

الذئة

املةوس

االحنرال املعلاري

قلمة ت

املةغ

الور االول (املشك ت

ذكر

2.93

0.714

0.262-

االجةماعلة)

أنثن

2.99

0.676

الور الثاني (املشك ت

ذكر

2.97

0.798

الشنصلة)

أنثن

3.17

0.652

الور الثالث (املشك ت

ذكر

3.44

0.727

االقةصادية)

أنثن

3.66

0.736

الور الراب (املشك ت

ذكر

2.97

0.784

األكادميلة)

أنثن

3.31

0.756

الور اخلامس (املشك ت

ذكر

2.52

0.848

الثقا لة)

أنثن

2.74

0.988

الور السادس (املشك ت

ذكر

3.51

0.869

اإلدارية)

أنثن

3.14

0.857

ذكر

3.08

0.604

أنثن

3.19

0.647

الور االول (املشك ت

ماجسة

3.04

0.612

االجةماعلة)

دكةوراه

2.76

0.833

الور الثاني (املشك ت

ماجسة

3.12

0.663

الشنصلة)

دكةوراه

2.79

0.924

الور الثالث (املشك ت

ماجسة

3.62

0.660

الدرجة

االقةصادية)

دكةوراه

3.21

0.788

العلملة

الور الراب (املشك ت

ماجسة

3.16

0.746

األكادميلة)

دكةوراه

2.80

0.819

الور اخلامس (املشك ت

ماجسة

2.61

0.888

الثقا لة)

دكةوراه

2.45

0.846

الور السادس (املشك ت

ماجسة

3.64

0.774

اإلدارية)

دكةوراه

3.08

0.943

اهنس

االسةبلا كام و

0.7870.9371.3820.7881.356
0.5801.594
1.745
**2.278
1.818
0.723
**2.654

درجة

احلرية
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67

القلمة االحةماللة P-Value
0.794
0.434
0.352
0.172
0.433
0.180
0.564
0.116
0.086
0.026
0.074
0.472
0.010
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املةغ

الور
االسةبلا كام و

الذئة

املةوس

االحنرال املعلاري

قلمة ت

ماجسة

3.22

0.525

*2.402

دكةوراه

2.87

0.692

درجة
احلرية

القلمة االحةماللة P-Value

67

0.019

(**) فع وجود رو ذات داللة احصا لة عند مسةو داللة ( )0.01أ
(*) فع وجود رو ذات داللة احصا لة عند مسةو داللة ( )0.05أقا

يةضف من اهدول ( )11أع ه عدم وجود رو ذات داللة إحصا لة عند
مسةو داللة ( )0.05أقا بني راء أ راد علنة الدراسـة فعـز ملـةغ ظاهـنسظ
يف ال ااور الدراسة السةة واالسةبلا كام و ،وهي فةذا يف ذل مـ عـدد
مـــن الدراســـات كدراســـة عقـــا ( ،)2005والســـامرا ي ( )2004واحلربـــي
وال بلاني ( )2008وه ا قد يعود لةشابه فرول اهنسني
كما أفهرت النةا ج أنه ال فوجد رو ذات داللـة إحصـا لة عنـد مسـةو
داللة ( )0.05أقا بني راء أ راد علنة الدراسة فعز ملةغ الدرجة العلملـة يف
الــاور (االول (املشــك ت االجةماعلــة) ،الثــاني (املشــك ت الشنصــلة)،
الراب (املشك ت األكادميلـة) ،اخلـامس (املشـك ت الثقا لـة) ) ،بلنمـا فوجـد
رو ذات داللة إحصا لة عند مسةو داللة ( )0.05أقا بني راء أ راد علنة
الدراســـة فعـــز للمـــةغ الدرجـــة العلملـــة يف الـــاور (الثالـــث (املشـــك ت
االقةصادية) ،السادس (املشك ت اإلداريـة) ،االسـةبلا كـام و) ،وا الـ
ه ه الذروقات لصاحل ـلبة املاجسة  ،ولعا ذلـ يعـود للنـ ع الـ اكةسـبها
ـ الدكةوراه يف ادارع شؤونه املاللة واالدارية ،كما أ املنصصات املاللة
(الرافــب األساســي) لدرجــة ال ـدكةوراه أعلــن منهــا يف درجــة املاجســة حلــث
يصرل للمبةعث نصف مرفبه من اههة ال يعمـا لـه وذلـ و قـا ملـا نصـت
علله املادع اخلامسة عشرع مـن ال حـة ابةعـار املـوفذني (و ارع اخلدمـة املدنلـة،
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http://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibrary/Regulations/Regulations/

)132629_N006.pdf
ولداللــة الذــرو بــني راء أ ــراد العلنــة حســب مــةغ ات (مــدع الدراســة،
الةنصص) مت احةسا حتللـا الةبـاين األحـادي  ) )One Way ANOVAكـ
يف اهدول رق ( )12أدناه:
اهدول رق ()12
نةـا ج جـدول حتللـا الةبـاين األحـادي  ) )One Way ANOVAلداللـة
الذرو بني راء أ راد العلنة حسب مةغ ات ( مدع الدراسة ،الةنصص) :
املةغ

مةوس جمموع

الور

مصدر الةباين

جمموع مربعات

درجات احلرية

الور االول

بني اجملموعات

0.716

2

0.358

(املشك ت

داخا اجملموعات

32.929

66

0.499

االجةماعلة)

اجملموع

33.645

68

الور الثاني

بني اجملموعات

1.760

2

0.880

(املشك ت

داخا اجملموعات

38.977

66

0.591

مدع

الشنصلة)

اجملموع

40.738

68

الدراسة

الور الثالث

بني اجملموعات

1.968

2

0.984

(املشك ت

داخا اجملموعات

34.064

66

0.516

االقةصادية)

اجملموع

36.032

68

الور الراب

بني اجملموعات

7.816

2

3.908

(املشك ت

داخا اجملموعات

34.064

66

0.516

األكادميلة)

اجملموع

41.879

68

املربعات

قلمة ل

القلمة االحةماللة
P-Value

0.717

1.490

1.906

**7.57

0.492

0.233

0.157

0.001
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املةغ

الور

مصدر الةباين

جمموع مربعات

درجات احلرية

الور

بني اجملموعات

1.550

2

0.775

اخلامس

داخا اجملموعات

49.987

66

0.757

اجملموع

51.537

68

الور

بني اجملموعات

2.249

2

1.125

السادس

داخا اجملموعات

49.486

66

0.750

اجملموع

51.736

68

بني اجملموعات

1.973

2

0.986

داخا اجملموعات

23.175

66

0.351

اجملموع

25.148

68

الور االول

بني اجملموعات

2.004

4

0.501

(املشك ت

داخا اجملموعات

31.640

64

0.494

االجةماعلة)

اجملموع

33.645

68

الور الثاني

بني اجملموعات

5.884

4

1.471

(املشك ت

داخا اجملموعات

34.854

64

0.545

الشنصلة)

اجملموع

40.738

68

الور الثالث

بني اجملموعات

3.938

4

0.985

(املشك ت

داخا اجملموعات

32.094

64

0.501

االقةصادية)

اجملموع

36.032

68

(املشك ت
الثقا لة)

(املشك ت
اإلدارية)

االسةبلا
كام و

الةنصص
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املربعات

قلمة ل

القلمة االحةماللة
P-Value

1.023

1.500

2.809

1.014

2.401

1.963

0.365

0.231

0.067

0.407

0.058

0.111

املةغ

مةوس جمموع

الور

مصدر الةباين

جمموع مربعات

درجات احلرية

الور الراب

بني اجملموعات

4.088

4

1.022

(املشك ت

داخا اجملموعات

37.791

64

0.590

األكادميلة)

اجملموع

41.879

68

الور

بني اجملموعات

5.331

4

1.333

اخلامس

داخا اجملموعات

46.206

64

0.722

اجملموع

51.537

68

الور

بني اجملموعات

4.956

4

1.239

السادس

داخا اجملموعات

46.780

64

0.731

اجملموع

51.736

68

بني اجملموعات

3.285

4

0.821

داخا اجملموعات

21.863

64

0.342

اجملموع

25.148

68

(املشك ت
الثقا لة)

(املشك ت
اإلدارية)

االسةبلا
كام و

املربعات

قلمة ل

القلمة االحةماللة
P-Value

1.731

1.846

1.695

2.404

0.154

0.131

0.162

0.059

(**) فع فوجد رو ذات داللة إحصا لة عند مسةو داللة ( )0.01أقا
(*) فع فوجد رو ذات داللة إحصا لة عند مسةو داللة ( )0.05أقا

ومــن اهــدول ( )12يةضــف عــدم وجــود ــرو ذات داللــة إحصــا لة عنــد
مســةو داللــة ( )0.05أقــا بــني راء أ ــراد علنــة الدراســة فعــز للمــةغ
الةنصــص يف (ال ـ الــاور الســةة ،واالســةبلا كــام و) وه ـ ا يةذــا م ـ مــا
أفهرفه نةا ج الدراسة من أ املشك ت األكادميلة ال يواجهها ـ جامعـة
جملة العلوم الرتبوية
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األم سططام بن عبد العزيز (ماجسة ودكةـوراه) املبةعـثني للنـارا مـن وجهـة
نظره مل فكن بدرجة عاللة
من جهـة أخـر مل يكـن هنـا ـرو ذات داللـة إحصـا لة عنـد مسـةو
داللة ( )0.05أقا بني راء أ ـراد علنـة الدراسـة فعـز ملـةغ مـدع الدراسـة يف
الــاور (االول (املشــك ت االجةماعلــة) ،الثــاني (املشــك ت الشنصــلة)،
الثالــث (املشــك ت االقةصــادية) ،اخلــامس (املشــك ت الثقا لــة) ،الســادس
(املشــك ت اإلداريــة) ،االســةبلا كــام و) ،إال أ هنــا ــرو ذات داللــة
إحصا لة عند مسةو داللة ( )0.05أقا بـني راء أ ـراد علنـة الدراسـة فعـز
للمةغ مدع الدراسة يف الور (الراب (املشك ت األكادميلة) )
وملعر ــة صــاحل فلــ الذــرو اســةندمت الباحثــة اخةبــار شــلذله كمــا يف
اهدول رق ( )13الةالي:
اهدول ()13
نةا ج اخةبار ظ Scheffeظلداللة الذرو بني اجابات مةغ (مدع الدراسة) :
الور

االجابة

الوس احلسابي

أقا من سنة

الور الراب

أقا من سنة

2.80

-

(املشك ت

من  3 - 1سنوات

3.36

*

األكادميلة)

أكثر من  3سنوات

2.63

من  3 - 1سنوات

أكثر من  3سنوات

**

-

(**) فوجد رو ذات داللة احصا لة عند مسةو  0.01أقا
(*) فوجد رو ذات داللة احصا لة عند مسةو  0.05أقا

النةا ج املوححة يف اهدول رقـ ( )13فشـ إىل وجـود ـرو ذات داللـة
إحصا لة عند مسـةو ( )0.05أقـا بـني راء أ ـراد علنـة الدراسـة الـ ين مـدع
دراسةه (أقا من سنة) وال ين مدع دراسـةه (مـن  3 - 1سـنوات) لصـاحل
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ال ين مدع دراسةه (من  3 - 1سنوات) وه ه النةلجة ختةلف عما فوصـلت
إلله دراسة السامرا ي ( )2004حلث كا ـ السنة األوىل أكثر قلقـا حـول
املشاكا األكادميلة
كما فوجد رو ذات داللة إحصا لة عند مسـةو ( )0.01أقـا بـني راء
أ راد علنة الدراسة ال ين مـدع دراسـةه (مـن  3 - 1سـنوات) و الـ ين مـدع
دراســةه (أكثــر مــن  3ســنوات) لصــاحل ال ـ ين مــدع دراســةه (مــن 3 - 1
ســنوات) ولعـــا شــعور الططــ الــ ين دراســـةه (مــن  3 - 1ســـنوات)
باملشك ت األكادميلة أكثر من غ ه يعود إىل كو الططالب يف السنة األوىل ال
ال يف بدايافــه وغالبــا فكــو ـبلعــة املقــررات والةكــاللف يف الســنة األوىل أقــا
فعقلدا منها يف السنوات املةقدمة ،أما من مدع دراسةه أكثر من  3سنوات ه
يف أغلب األحوال قد أجنزوا معظ برناجمه االكادميي ورمبا هـ ا قـد أثـر ايابـا
علن ثقة بأنذسه ونظرفه للةحديات األكادميلة
أه النةا ج وأبر الةوصلات
حاولت الدراسة احلاللة فقدي نظرع توللة للةحديات ال فواجه ــ
الدراســات العللــا املبةعــثني للنــارا جبامعــة األم ـ ســططام بــن عبــدالعزيز وقــد
حصــلت املشــك ت االقةصــادية واإلداريــة علــن درجــة عاللــة بلنمــا حصــلت
املشك ت األكادميلة والشنصلة واالجةماعلة علن درجة مةوسططة بلنما كانـت
درجـة املشــك ت الثقا لــة حــعلذة ،وفذصــل ن كانــت النةــا ج علــن مرفبــة علــن
النحو الةالي:
 املشك ت االقةصادية وال شكلت أك حتديا يواجه علنـة الدراسـة،وأهمها حتديدا املشك ت املةعلقة بارفذاع أجور املساكن ،وغ ء املعلشة يف بلد
الدراسة ،وارفذاع كلذة حضانات األـذال
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 املشك ت اإلدارية وقـد عـدت مـن أكـ املشـك ت الـ فواجـه علنـةالدراسة بعد املشك ت االقةصادية ،ومن أه املشك ت االدارية ال حـددها
ا ــراد علنــة الدراســة كثــرع املةططلبــات اإلداريــة الروفلنلــة مــن قبــا امللحقلــة،
وغمــوك اللــوا ف املةعلقــة باالبةعــار وأنظمةــه واخــة ل فذس ـ ها مــن بلــد
خر ،ث قلة فعاو املوفذني املشر ني علن ـ الدراسات العللا يف جامعة
سططام
 املشـــك ت األكادميلـــة ومـــن أبر هـــا كثـــرع الواجبـــات والةكـــاللفالدراسلة ،وصعوبات فةعلا بالكةابة األكادميلة ،واخة ل ألا الةعل
 املشــك ت الشنصــلة واهمهــا الضــغو النذســلة النارــة عــن فعــدداألدوار واملسئوللات ،ومشاعر اخلول من املسةقبا
 املشـــك ت االجةماعلـــة ويف مقـــدمةها ســـوء فعامـــا بعـــض املشـــر نياألكادميلني يف امللحقلة ،ومسئوللة فربلة األـذال يف بلئة ثقا لة خمةلذة
 املشك ت الثقا لة مل فكن متثا حتديا أل راد علنة الدراسة حلث حلتيف املرفبة األخ ع وبدرجة حعلذة
أما أه النةا ج املةعلقة بالذرو و قا ملةغ اهنس ،مدع الدراسة ،الدرجة
العلملة ،الةنصص قد كانت كالةالي:
 مل يكن هنا روقا ذات داللة إحصا لة بـني راء أ ـراد علنـة الدراسـةيف ال الاور السةة ،واالسةبلا كام و فعز ملةغ ي الةنصص واهنس،
 مل فوجد رو ذات داللة إحصـا لة فعـز ملـةغ الدرجـة العلملـة يف(املشك ت االجةماعلة)( ،املشـك ت الشنصـلة)( ،املشـك ت األكادميلـة)،
(املشـــك ت الثقا لـــة) ،ينمـــا فوجـــد (املشـــك ت االقةصـــادية)( ،املشـــك ت
اإلدارية) ،واالسةبلا كام و لصاحل ـلبة املاجسة
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 مل يكن هنا رو ذات داللة إحصا لة فعز ملـةغ مـدع الدراسـة يف(املشـــــك ت االجةماعلـــــة) ،و(املشـــــك ت الشنصـــــلة) ،و(املشـــــك ت
االقةصــادية) ،و(املشــك ت الثقا لــة) ،و(املشــك ت اإلداريــة) ،واالســةبلا
كــام و) ،إال أ هنــا ــرو يف (املشــك ت األكادميلــة) لصــاحل الــ ين مــدع
دراسةه (من  3 - 1سنوات)
عند فذس النةا ج كا هنا شعور لد الباحثة بوجود افسا بـني النةـا ج
املةعلقة بالةحديات املنةلذة حلث من املرجف أ فكو بعض املشك ت عـام
ر لسا يف خلا مشك ت أخر املشك ت االقةصـادية املةعلقـة بارفذـاع أجـور
املساكن ،وغ ء املعلشة يف بلد الدراسة ارفذـاع كلذـة حضـانات األـذـال البـد
وأ هلا ثار سلبلة علن رربة املبةعـثني وميكـن أ فكـو سـببا ر لسـا للضـغو
النذسلة النارة عن فعدد األدوار واملسئوللات وال ي حصـا علـن درجـة عاللـة
يف فقلل العلنة له حلث احةا املرفبة األوىل يف املشك ت االجةماعلة كما فقـدم
ذكره كما أ أبـر املشـك ت االداريـة الـ يعـاني منهـا املبةعثـو واملةمثلـة يف
(كثــرع املةططلبــات اإلداريــة لروفلنلــة مــن قبــا امللحقلــة) ،و(غمــوك اللــوا ف
املةعلقــة باالبةعــار وأنظمةــه واخــة ل فذس ـ ها مــن بلــد خــر) قــد فذســرها
الةحــدي االجةمــاعي ال ـ ي حصــا علــن درجــة عاللــة يف فقلــل العلنــة (ســوء
فعاما بعـض املشـر ني األكـادميلني يف امللحقلـة) والـ ي احةـا املرفبـة األوىل يف
املشك ت االجةماعلة حلث أ الع قة اهلدع بني الططلبة واملشر ني األكـادميلني
قد فقلا من حج فل املشك ت االداريـة علـن أقـا فقـدير فلـ الةذسـ ات
فش ـ إىل أهملــة معاهــة قضــايا االبةعــار بشــموللة ،وهــي فةططلــب مزيــداو مــن
البحث يف دراسات علملة مسةقلة أكثر عمقا وفركلزا
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ومن أه الةوصلات ال ميكن أ خترا بها الدراسة احلاللة حـرورع اعـادع
النظر يف الدع املادي املقدم للمبةعثني والعما علن حتسني أوحاعه املعلشلة
كمــا فوصــي الدراســة بضــرورع فهلئــة املبةعــثني وفــوعلةه بــاللوا ف واالنظمــة
اخلاصة باالبةعار قبا ابةعاثه  ،اسةمرار مةابعةه ودعمه مـن خـ ل فعـلني
مشــر ني مــن ذوي الكذــاءع كمــا فوصــي الدراســة بالةحــا املبةعــثني ب ـ امج
فدريبلــة فعــز مــن قــدرافه وفســاعده علــن الةكلــف م ـ ادواره ـ اهديــدع
والا الةعل يف بلد االبةعار
وفقرتح الدراسة اجـراء احبـار مسـةقبللة عـن سـبا حتسـني رربـة االبةعـار
لططــ الدراســات العللــا هنــا الكــث مــن القضــايا حتةــاا إىل مزيــد مــن
االسةكشال ،كما أ من أه املقرتحات ال ميكن أ فقدمها الدراسـة اجـراء
دراســات املقارنــة عـ مؤسســات أو حةــن عـ البلــدا  ،والدراســات الططوللــة
وال سةكو ذات أهملة بالغة إلثراء املكةبة الللة والعامللة ض عن أهملةهـا
للمنططططني وصناع القرار يف مؤسسات الةعلل العالي واههات ذات الع قة
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املشكالت اليت تواجه طالب الدراسات العليا املبتعثني للخارج جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز
 نوف بنت ناصر التميمي.د

Challenges and Problems Faced by Graduate Students
In Prince Sattam bin Abdulaziz University Who Study Abroad.

Dr. Nouf Nasser Al-Tamimi
Department of Foundations of Education
Education College - Prince Sattam Bin Abdulaziz University

Abstract:
This study aimed to identify problems facing graduate students at Prince
Sattam bin Abdulaziz University on the program of scholarships abroad. The
study adopted the descriptive analytical approach in an attempt to extrapolate the
viewpoint of graduate students who are studying abroad about the most
important challenges facing them, utilizing a questionnaire prepared for this
purpose. The sample size was (69) male and females graduates.
Among the important findings of the study are the following: the economic
and administrative problems were highly effective, followed by the academic,
personal and social problems with a medium degree of effect, while the cultural
problems were least effective. The results also showed that there were no
statistically significant differences between the views of the sample in all six
topics in the questionnaire as a whole in terms of their specialization and sex. In
addition, there were no differences between participants’ views due to the
variables of social, personal, academic and cultural problems. However, it was
found that the economic and administrative problems, and the questionnaire as a
whole, in favor of the M.A. students.
Keywords: Studying abroad, graduates, Prince Sattam Bin Abdulaziz
University, challenges, problems.
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ملخص الدراسة:
هددت الدرتسد د للتلدر ع د كلفيددصلاعةع د لل د يفف لدرعدديفرالرتلو د لدرة د لدر د ل
دإل الميلمنلخالللدرع دمللدريتلا نالشخصع لفبتلدر محنلد نلخيتون.
ود ختملدربيفحثلدمل هجلدر لدةيلدر اديفي يلرتلدإلبيف د لفيدصلدر دألدللداوللودر ديفنيل
،اميفلد ختملدمل هجلدر يفسخييلودمل هجلدال بيفطيلرتلدإلبيف لفيصلدر ألدللدر يفرث .ل
وت ليالدرتسد للتلفتةلن يفيجلمنلأهمهيفل - :ل
أوالل:مةه ملدرعياليشمللاللفيالنيف علري ديف لرتلدردتنعيفلودرخد ةل،وأنلدرعديف لهد ل
اللمدنلود علفيدصلمع د لم خصصد لرتلأ لنديفللمدنلنديفال لدرعيد ملدر يف عد لدرتي عد لأول
درتنع ي لوي هيفل.
ايفنعيفًل:ليش طلرص يفف لدرعيف لأم سلم هيفل- 1:لت يفنهلملبيفدئلدرعيا.ل- 2وبطهلدرعيال
فيددصليددتلفدديف لم د ن.لل- 3لنيفهددتةلدر د ةىلفيددصلم دلددي لدرطيددملريعيددالمهمدديفلايفنددال
دملع قيف .ل- 4في لدهلم لودر لرتلدر ةى.ل- 5درد و لوفدتملدال د ع يفللرتلدر لد لل
ريعيفملع .ل- 6أنلي كلدرعيالأا دًللجييف عيفًلفيدصل دي كلدرعديف لو .ده.ل - 7دلللدرعيدالملدنل
و يفبهلونش لدرعيال نيلدر يف  .ل
ايفر يفًل:لت بتلف دمللخم ية لهلديفلأا هديفلدر دب لرتللد يفف لدرعديف لوهدي:ل- 1ف دمدلل
دي عد .ل- 2لف دمددلل يد .ل- 3لف دمددللدب ميففعد .ل- 4ف دمددللنة ددع .ل- 5ف دمددلل
ت ي .ل- 6ف دملل عيف ع .ل- 7ف دمللدق صيفدي .
سد عيفل:له يفكلاالثلبهيف لم ئ ر لفنللد يفف لدرعديف ل،وهديل:لدا د ةل،ودر ديط ل
در عيف ع ل،ودحمليفونلدرعيمع لريعي ملدملخ ية  .ل
لدإل المي .ل
در يميف لدملة يفحع :لل يفف لدرعيف ل-لدرة لدر
ل
ل

املقدمة:

األمم العظيمة ماهي إال صناعة حسنة لنفر مـن الرجـاا اهوهـوبل العرـا ر
الذين هم كاهطر يف األرض اهيتة ،وكضوء الشمس يف الظالم الدامس.
ويعترب العلماء يف أي أمة رصيد حضاري و اطر التقـدم واالددهـار لتلـ
األمم ،وإمنا تقاس مكانة األمم مبدى امتالكها للكفـاءات العلميـة الـت تيطـي
جوانب اهعرفة اإلنسانية اهختلفة.
و د ترـوأ العلمـاء مكانـة مرمو ـة يف كـثا مـن ا ضـارات القديـة وا ديثـة
،ومن ذل مثال - :
 -1ا ضـــار اليونانيـــة :حيـــال كـــاا للفاللـــفة مكانـــة عاليـــة يف الســـلم
االجتماعي ،حتى صاروا يف مة اهلرم ،فال تكاد تعرف تل ا ضار إال مـن
خالا أمساء فاللفتها كأفالطوا وأرلطوطاليس ولقراط ا كـيم ووـوهم .
(الطريفي 2015،م)
 -2ا ضار الصينية القدية :كاا للفيلسـوف الصـيك كونفووـيوس أًـرا
كــراا علــى تل ـ ا ضــار مــن خــالا تعليماتــن اهتعلقــة با انــب األخال ــي
والروحي.
 -3الحضااة الال انةة ا  :وتعــد مــن أعظــم حضــارات أوربــا بعــد ا ضــار
اليونانية ،ومل يكن هلا أا تقوم وتتقدم بذل القـدر بـدوا أا يكـوا فيهـا مـن
العلمــاء وا ريصــل علــى نهضــتها وتقــدمها مــن يقودهــا إىل ذرا ذل ـ ا ــد
والعظمة ،هـالالء هـم علمـاء ا ضـار الرومانيـة ،حيـال كـاا تنـاوهلم للعلـم
يعتمد على جتارب علمائهم الشخصية ،أو النقل عن ا ضارات ا ـاور هلـم
،و د عرف يف تل ا ضار علماء كثاوا مثل عامل ا يرافيـا مبرنيـوس مـيال
،وعــامل التــاريو كيــوس بلنيــوس لــكندس ،و اهــم كــثا يف جمــاا الطــب
واهلندلة والعمار وووها (السرجاني 2013،م)
جملة العلوم الرتبوية
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 -4ا ضار اإللالمية :فقد جاءت نصوص القرآا والسـنة مالكـد علـى
مكانة العلماء وأهمية وجودهم يف األمة واآليات واألحاديال يف ذل كـثا ال
جماا لذكرها هنا ،و د عرف يف ا ضار اإللـالمية علمـاء كـثاوا يف خمتلـ
العلوم والفنوا.
 -5ا ضــار اهعاصــر عنــد اليــرب وكــذا الشــر  :فقــد أصــر للعلمــاء
مكانــة مرمو ــة لــدى حكومــات تلـ الــدوا ،جتلــى ذلـ يف تشـ ي العلمــاء
وإ ــدا األمــواا علــيهم حتــى أصــر ذلـ مــن مســات الــدوا األكثــر تقــدما
،وأصر االنفا علـى الرثـال العلمـي مـن أهـم مالوـرات التقـدم العلمـي يف
تل ا تمعات ،بل ومت إ ـراء العلمـاء مـن الـدوا األخـرى بـاهل ر إىل تلـ
الدوا وإعطائهم ا نسية وتأمل السكن واألمواا الت حيتاجونها .
إا وا األمة اإللالمية يف هذا العصر من حيال اهتمامها بصناعة العلماء
ورعــايتهم وإعطــائهم اهكانــة الالئقــة بهــم هلــو وا ـ مــالمل حقــا ،فالعلمــاء يف
تنــا م مســتمر يف العــدد مقارنــة بالعصــور اإللــالمية اه،دهــر ــديا ،بــل إا
اهدارك العلمية صارت تعاني من الضـمور الشـديد (اهركـ ،العربـي للدرالـات
واألحباث 2013،م)
وصناعة العلماء ليست من ريل الـرتف ا ضـاري بـل هـي مـن ضـرورات
التقدم والنهوض لألمـم ،و هـي مـن مصـادر وتهـا وهيمنتهـا وحريتهـا ،ذلـ
ألا العلماء هـم الرصـيد ا ضـاري ألي أمـة ،وهـم ـاطر التقـدم واالددهـار
ألي جمتم ،وتقاس مكانة األمم مبدى امتالكها الكفاءات العلمية الـت تيطـي
جوانــب اهعرفــة اإلنســانية ،ومبــدى الــتفادتها مــن علمهــم ،ومبــو عهم علــى
مسرح ا يا يف جمتمعهم(.يول 2015،م)
لـــذا جتـــد يف الواليـــات اهتثـــد األمريكيـــة حـــوالي  9000مركـــ ،حبـــوث
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ودرالات متخصصة يف حبال وـالوا السيالـة واالجتمـاا واال تصـاد والثقافـة
والرتبية ووو ذل من ختصصات ،كما يوجد يف اليرب عموما بنـوك لألفكـار
،فمن يقدم فكر جديد فإنن يتم ختـ،ين فكرتـن لتأخـذ طريقهـا للتنفيـذ الحقـا.
(جملة الرياا 1410،ه)
ويــرى لــويلم (1430ه) أا هنــاك حاجــة مالــة يف ا تمعــات اإللــالمية
لصناعة العلماء يف خمتل التخصصات العلمية .
وصناعة العلماء هلا وقاا رئيساا هما :
 - 1ذاتي :يتمثل يف رجاحة العقل ودرجة الذكاء.
 - 2مكتسب :يالخذ من خالا اهمارلة والت ربة(.ال،هراني 1412،هـ)
وباهقارنة بل العصر ا اضر والعصور اإللالمية اه،دهر السابقة يتـرل أا
عدد العلماء يف تنا م مستمر ،وأا اهدارك العلمية أصرثت يف ضمور وديد
يف العصــر ا اضــر ،وأا هنــاك مشــكلة حقيقيــة تعــاني منهــا ماللســة العلمــاء
تتلخم يف العدد وا ود ( .اهرك ،العربي للدرالات واألحباث2013،م)
موضوع الدراسة

انتشـرت ا امعـات يف العــامل اطرـة ،وكثـرت معهــا التخصصـات العلميــة
،وتنافس الناس يف ا صوا على أعلى الشهادات والرتـب العلميـة واهناصـب
اإلداريــة ،لكــن اهتأمــل يف أحــواا هــذه الظــاهر دــد أنــن ومـ وــد اجتياحهــا
مي ـ دوا العــامل -بــدوا الــتثناء الرــا  -إال أا عــدد العلمــاء يف تل ـ
اهاللســات العلميــة ال يتنالــب وح ــم تل ـ األعــداد الــت تتواجــد يف تل ـ
اهاللسات مما يعك أا هنـاك أدمـة حقيقيـة يف صـناعة العلمـاء مـن خـالا تلـ
اهاللسات العلمية ،وهذا يستدعي القيام بدرالـة تلـ اهشـكلة والرثـال عـن
ألرابها وكيفية معا تها .
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و د رأى الراحال أا التاريو اإللالمي ي،خر بأمساء عدد كرا من العلماء
الذين كاا هلم أًرٌ كراٌ يف تطـور العلـوم بأنواعهـا اهختلفـة ،ممـا يعطـي منوذجـا
حقيقيا حيتذى بن للوصوا بشراب األمة -يف العصر ا اضر  -إىل ما وصـل
إلين أولئ العلماء ،من خالا السا على نه هـم ،وااللـتفاد مـن طـريقتهم
الت أوصلتهم هلذه اهكانة العلمية اهرمو ة.
واختار الراحال درالة وخصية ابن خلدوا بالذات أللراب كثا منها :
 - 1أا ابن خلدوا ظاهر ويلت كثاا من الكتاب والرـاحثل اهعاصـرين
،والـــتقطرت أطروحاتـــن االهتمـــام والرتكيـــ، ،واتســـمت رؤيتـــن بالشـــمولية
،وتفكاه بالعمق ،مما جعل حضوره مستمرا على الساحة العلمية.
 - 2أنن من الشخصيات اخلالد يف تاريو الفكر اإلنساني واألدب العربـي
،ودرالة حياتن واجب علمي يفرضن الوفاء للعلم والقيام حبقن.
 - 3أا حياتــن حافلــة يف ذاتهــا ،وهــي تعكــس صــور مــن صــور العــالِم
اهسلم يف القرا الثامن اهل ري من األندلس إىل الشام.
 - 4حضر الراحال مالمترا بعنواا (القيم الروحية ودورها يف بناء ا ضـار
ولقوطها) يف جامعة األما عرد القادر بقسنطينة بدولـة ا ،ائـر ،ولفـت نظـره
من خالا أعمـاا اهـالمتر مـا يترـوأه ذلـ العـامل اهسـلم مـن مكانـة علميـة عنـد
اهسلمل و اهم ،وما حققن مـن إبـداعات متثلـت يف تأليسـن لعلـم جديـد مل
يكن معروفا رلن وهـو علـم االجتمـاا ،و داد األمـر تأكيـدا مـا ذكـره الـدكتور
الطيب بر وث  -وهو ألـتاذ ج،ائـري مقـيم يف النـروي  -يف ور ـة عملـن
من تساؤالت مهمة منها :كي التطاا ابن خلدوا أا ياللس هلذه الرؤيـة يف
هذا ا قل اهعريف احملوري يف اهعرفـة اإلنسـانية م مـا الـذي أعانـن علـى ذلـ م
هل ذل أمر خاص بـن ال يتكـرر م أم أنـن ابـل لاللـتثمار وااللـتفاد منـن يف
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بناء أجياا مردعة من اهفكرين م ً،م أكد بر وث (1436هـ) علـى أنـن ينريـي
أال ختلوا أيـة درالـة معرفيـن مـن تلـ الثمـرات الرتبويـة الـت جتيـب عـن تلـ
التساؤالت السابقة.
ألجل ما لرق كلن فقد ترلورت مشـكلة الرثـال يف السـالاا اآلتـي  :كيـ
يكــن صــناعة العــامل يف ضــوء الفكــر الرتبــوي اإللــالمي مــن خــالا درالــة
وخصية العامل العربي اهسلم عردالرمحن بن خلدوا م
أسئلة الدراسة

جتيب الدرالة عن السالاا الرئيس اآلتي :
كي يكـن صـناعة العـامل يف ضـوء الفكـر الرتبـوي اإللـالمي مـن خـالا
العوامل الت كونت وخصية عرد الرمحن ابن خلدوا م
ولإلجابة عن ذل السالاا البد من اإلجابة عن األلئلة الفرعية اآلتية :
 .1ما مفهوم العلم يف الفكر الرتبوي اإللالميم
 .2ما مفهوم صناعة العالِم يف الفكر الرتبوي اإللالميم
 .3ما العوامل الت كونت وخصية ابن خلدوا وصنعت منن عاها يف جمالن م
أهداف الدراسة

تهدف الدرالة إىل ما يأتي :
التعرف على كيفية صـناعة العـامل يف ضـوء الفكـر الرتبـوي اإللـالمي مـن
خالا العوامل الت كونت وخصية عرد الرمحن ابن خلدوا.
ولتثقيق ذل اهلدف ال بد من حتقيق األهداف الفرعية اآلتية :
 .1التعرف على مفهوم العلم يف الفكر الرتبوي اإللالمي.
 .2التعرف على مفهوم صناعة العالِم يف الفكر الرتبوي اإللالمي.
 .3التعرف على العوامل الت كونت وخصية ابن خلدوا وصـنعت منـن
عاها يف جمالن.
جملة العلوم الرتبوية
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أهمية الدراسة

أوال  :األهمية النظرية ،وتتلخم يف اآلتي :
 .1ت،ويــد مكترــة الرتبيــة اإللــالمية باه،يــد مــن الدرالــات الــت تتنــاوا
صناعة العلماء هكانتهم اههمة يف األمة.
 .2أنها تتناوا درالة وخصية ابن خلدوا كعامل مسـلم ألـهم يف خدمـة
العلوم اهختلفة ومنها العلوم االجتماعية خاصة ،وهـذا يثـل أ ـل وـيء يكـن
تقدين هلالالء العلماء الرواد.
 .3أنهـا تـربد الشخصـية اهسـلمة يف ا انـب العلمـي والـذي ألـهمت مــن
خاللن يف بناء ا ضار اإللـالمية اهشـر ة الـت ـدمت لإلنسـانية مـا مل تعـرف
مثلها.
 .4ندر الدرالات العلميـة الـت تناولـت موضـوا صـناعة العلمـاء علـى
الر م من أهميتن.
 .5أهميـــة اهوضـــوعات اهتصـــلة بالعلمـــاء ومكـــانتهم يف األمـــة لكـــونهم
الرصيد ا ضاري ألي أمة من األمم.
 .6أا صــناعة العلمــاء مــن أهــم الصــناعات الــت تســهم يف ـو األمــة
وتقدمها على لائر األمم ،وهذه الدرالة تسـعى للتعـرف علـى كيفيـة صـناعة
أولئ العلماء.
ًانيا  :األهمية العملية ،وتتلخم يف اآلتي :
أنها تفيد ًالث جهات مهمة مسئولة مسئولية مراوـر عـن صـناعة العلمـاء
وهي:
 .1ا كومـــات يف يــ الـــدوا اإللـــالمية  :والـــت هلـــا دور مهـــم يف
تش ي هذه الصناعات وتع،ي،ها ،حيال تسهم هذه الدرالة يف رلـم الطريـق
لتل ا كومات لتالدي دورها جتاه صناعة العلماء بشكل أفضل.
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 .2ا امعات واهراك ،العلمية والرثثية  :والت متثل الريئـة اهنالـرة لتنميـة
صناعة العلماء ،حيال تسـهم هـذه الدرالـة يف إعـداد تصـور علمـي هـا ينريـي
لتل احملاضن العلمية القيام بن لتنمية هذه الصناعة بشكل جيد.
 .3األلــر  :الــت هــي اهاللســة األوىل اهســئولة عــن تنشــئة العلمــاء منــذ
طفولتهم ،حيال تسهم الدرالة يف حتديد دور األلر يف تل الصناعة بشكل
أوض وبطريقة أكثر فاعلية .
حدود الدراسة

ا د اهوضوعي  :تقتصر الدرالة على التعرف على العوامـل الـت تسـهم
يف صــناعة العــامل اهســتنرطة مــن تر ــة ابــن خلــدوا – رمحــن اهلل -والــت
تشمل العوامـل الدينيـة والفكريـة واالجتماعيـة والنفسـية والرتبويـة والسيالـية
واال تصادية.
منهج الدراسة

الــتخدم الراحــال اهــنه الوصــفي الوًــائقي يف اإلجابــة علــى الســالاا األوا
والثاني اهتعلق مبفهـوم العلـم ومفهـوم صـناعة العلمـاء يف الفكـر الرتبـوي اإللـالمي
،و الذي يعك درالة و حتليل ما حصـل عليـن الراحـال مـن معلومـات حتلـيال كيفيـا.
(يا ن 1419 ,هـ) وهذا اهنه يعتمد على الوص و التثليل النقدي.
كما التخدم الراحال اهنه التارخيي واهنه االلـتنراطي يف اإلجابـة علـى
السالاا الثالال اهتعلـق بـالتعرف علـى العوامـل الدينيـة والفكريـة واالجتماعيـة
والنفسية والرتبوية و السيالية واال تصادية الت كونـت وخصـية ابـن خلـدوا
وصنعت منن عاها يف جمالن ،لكونن األنسب ،وذل مـن خـالا درالـة وحتليـل
كتب الرتاجم والتاريو الت تتثدث عن ابن خلدوا وعصره الـذي عـاف فيـن
والتنراط العوامل الت ألهمت يف صناعة ابن خلدوا عاها.
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مصطلحات الدراسة

 صناعة  :لية :صن الشيء صنعا :أي عملن ( .ابن منظور  ،د.ت ،
ماد "صن " )
واصطالحا :هي كل نشاط لإلنساا يتفاعل فين م الريئة احمليطـة ليطوعهـا
الحتياجاتن ،ويصن منها عامل أويائن (بكار 1431،هــ)،ويـرى ابـن خلـدوا
(1415هــ ) أا الصــناعة هــي ملكــة يف أمــر عملــي فكــري  ،ويقســمها إىل مــا
خيـتم بــأمر اهعــاف كا ياكـة وا ــ،ار والن ــار وا ـداد وأمثاهلــا ،وإىل مــا
خيــتم باألفكــار الــت هــي خاصــية اإلنســاا مــن العلــوم ،كالورا ــة والصــنائ
كاليناء والشعر وتعليم العلم وأمثاا ذل ،والسيالة كا ندية وأمثاهلا.
 العــــامل  :هــــو الشــــخم اهترثــــر يف ختصصــــن علــــى وــــو ظــــاهر
(بكار1431،هـ)
ويقصـد الراحـال مبصـطل العـامل إجرائيــا :كـل مـن بلـر درجـة عاليــة يف
االتقاا والتمكن مـن علـم مـن العلـوم النافعـة بشـهاد جهـة علميـة موًو ـة أو
بت،كية أصثاب ذل التخصم العلمي لن.
 صناعة العامل  :ويعرف الراحال مصطل صناعة العامل إجرائيا بأنـن
 :إعداد وتكوين اإلنساا ليكوا متمكنا ومتقنا بدرجة عالية لعلم من العلوم
النافعة ومرجعا لن.
 الفكر الرتبوي اإللالمي  :يعرفن الراحال بأنن فـرا مـن فـروا الرتبيـة
االلالمية وعلم من علومها اهتعدد ،ويهتم الفكر الرتبوي االلالمي بدرالة
اجتهادات اهفكرين العلماء اهسلمل يف حقـل الرتبيـة علـى اخـتالف اجتاهـاتهم
ومدارلهم الفكرية ،أو مبعنىً آخـر الرثـال عـن وجهـات النظـر اهختلفـة الـت
يرديها اهفكروا اهسلموا بصدد ضايا التعليم والرتبية ومنها صناعة العامل.
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 النموذج  :هو مثاا الشيء  -معرب :منوذه بالفارلـية  -وا مـ
منوذجات و مناذج (إبراهيم مصطفى و اخـروا ,د.ت ,ج1ص)31و منـوج :أي
مثاا يقتدى بن أو مثاا يعمل علين ويء ،و يقصـد الراحـال بكلمـة "منـوذج" :
أي ما يتخذ مثاال حيتذى بن و يقاس علين .
الدراسات السابقة

من أهم الدرالات السابقة الت وجد الراحال أا هلا عال ة مراور بهـذه
الدرالة ما يأتي :
 .1درالة اا اهلنيدي عام1424هــ بعنـواا (اإلعـداد الرتبـوي للفقيـن
عند اهسلمل)
وتهــدف الدرالــة إىل تترــ نشــأ وتطــور االجتــاه الفقهــي يف الرتبيــة عنــد
اهسلمل ،والكش عن األهداف الت كانت تسعى إليها تربية الفقين ومراحل
هــذه الرتبيــة ،ومنا شــة اهنــاه واأللــاليب الــت ابتكرهــا اهســلموا لرتبيــة
الفقين،وإبراد الدروس الت تستفيد منها الرتبية اهعاصر من تربية الفقين.
وكاا منه الدرالة هو اهنه التارخيي .
وأهــم نتــائ تل ـ الدرالــة هــي  :تعــدد ماللســات التعلــيم الفقهــي عنــد
اهسلمل ،وأا نظام تعـيل اهعيـدين واإلجـادات للفقهـاء ـد عرفـت يف الرتبيـة
اإللــالمية منــذ القــدم ،وأا هــذه الدرالــة وضــعت خطــوط عامــة للنظــام
التعليمي لدارلي الفقن.
التعليــق  :تتفــق هــذه الدرالــة م ـ درالـة الراحــال يف إعــداد وتكــوين العــامل،
لكنها ختتل يف أا الدرالة الت ليقوم بها الراحال لـرتك ،علـى العوامـل الـت يـتم
من خالهلا صناعة العامل يف أي علم من العلوم وليس يف جماا الفقن خاصة.
 .2درالة اا اهلنيدي عام 1423هـ بعنواا (اإلعـداد الرتبـوي للمـرأ
الفقيهة عند اهسلمل)
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وتهــدف الدرالــة إىل الكش ـ عــن إلــهامات الفكــر اإللــالمي يف تعلــيم
اهرأ العلم الفقهي ،والكش عن أهداف تعليم اهرأ الفقيهة ،والتعرف على
بعض اهناه واأللاليب الت ابتكرها اهسلموا لرتبية الفقيهة ،والتعرف على
بعض أخال يـات الفقيهـة اهسـلمة ،وإبـراد الـدروس الـت تسـتفيد منهـا الرتبيـة
اهعاصر من تربية الفقيهات اهسلمات.
وكاا منه الدرالة هو اهنه التارخيي .
وأهم نتائ تل الدرالة هي :أا اهرأ الفقيهة احتلت عد وظـائ عليـا
يف ا تم اإللالمي ،كما متتعت خبلق حسن م متكنهـا مـن العلـم ،وحريتهـا
والتقالهلا رل أا يعرف ذل اليرب.
التعليــق  :تتفــق هــذه الدرالــة م ـ درالــة الراحــال يف إعــداد وتكــوين العــامل
،لكنها ختتل يف أا الدرالة الت ليقوم بها الراحال لرتك ،على العوامل الـت يـتم
من خالهلا صناعة العامل يف أي علم من العلوم وليس يف جماا الفقن خاصة.
 .3درالة ـاا اهلنيـدي عـام 1420ه بعنـواا (تربيـة علمـاء الطريعيـات
والكونيات اهسلمل يف القروا اخلمسة األوىل من اهل ر ).
هــدفت الدرالــة إىل تتر ـ جــذور االجتــاه العلمــي يف الرتبيــة عنــد اهســلمل
كي نشأ م وكي تطورم الكش عن األهداف الت كانت تسعى إليهـا تربيـة
علماء الطريعيات والكونيات ومراحل هذه الرتبية  ،منا شة اهناه واأللاليب
الت ابتكرها اهسلموا لرتبيـة العـامل  ،وإبـراد الـدروس الـت يكـن أا تسـتفيد
منهــا الرتبيــة اهعاصــر مــن تربيــة علمــاء الطريعيــات والكونيــات .وحتقيقــا هلــذا
اليرض التخدمت الدرالة اهنه التـارخيي وذلـ مـن خـالا درالـة وحتليـل
كتب الرتاجم والطرقات الـت ا تصـرت عليهـا الدرالـة وهـي طرقـات األطرـاء
وا كماء البن جل ل  ،وعيوا األبناء يف طرقات األطراء البن أبي أصـيرعة ،
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وتــاريو حكمــاء اإللــالم للقفطــي ،وكتــب تصــني العلــوم اإللــالمية مثــل
إحصــاء العلــوم للفــارابي  ،ومفــاتي العلــوم خلــواردمي  ،ورلــائل إخــواا
الصــفا ،وتسـ رلــائل يف ا كمــة والطريعيــات البــن لــينا  ،وكشـ الظنــوا
اجي خليفة  ،ووفيات األعيـاا وأنرـاء أبنـاء ال،مـاا البـن خلكـاا واألعـالم
خلــا الــدين ال،ركلــي ،وتوصــلت الدرالــة إىل أا العلــم عنــد اهســلمل يعــك
العلم بشقين الشرعي والكوني  ،وأا اإللالم ال يش التفكا اليييب اخلـرايف
وإمنا يدعم التفكا العلمي السليم القائم على األلراب واهسـررات  ،فقـد دعـا
إىل كـل علـم مســتند إىل ح ـة والـتدالا وذم كــل تقليـد  ،ألا التقليـد يليــي
عمل العقل ،والبد للمسلم من تفسا وامل للوجود يتعامل على ألالـن مـ
هذا الوجود ،وأا اهعرفة العلمية الرشرية نسـرية إذ لـيس هلـا حـد ،وأا الشـ
اهنه ي عند اهسلكل كاا لريال للوصوا إىل اليقل العلمي.
التعليق :أا هذه الدرالـة تـدور حـوا موضـوا اإلعـداد الرتبـوي واههـك
لعلمــاء الطريعيــات والكونيــات اهســلمل يف القــروا اخلمســة األوىل للــه ر
،بينمــا درالــة الراحــال تتثــدث يف صــناعة العــامل يف يـ جوانرــن ،ويف أي
جماا من جماالت العلوم.
 - 4درالة عردالرمحن النقيب (د.ت) بعنواا (اإلعداد الرتبوي واههـك
للطريب عند اهسلمل )
وتهــدف الدرالــة إىل التعــرف علــى ماللســات ومنــاه وطــر اإلعــداد
الرتبــوي واههــك للطريــب يف التــاريو اإللــالمي ،وكــاا مــن أبــرد نتــائ هــذه
الدرالة هو أهمية ربط إعداد الطريب بالدين اإللالمي ،وضرور تأطا علـم
الطب بإطار ورعي ،والرتكي ،على أخال يات اههنة يف اإللالم.
التعليق :هذه الدرالة ترك ،على إعداد الطريب اهسلم من الناحية الرتبويـة

جملة العلوم الرتبوية
العدد الثامن عشر رجب 1440هـ

489

واههنية ،بينمـا الراحـال يتنـاوا صـناعة العـامل يف أي فـن مـن فنـوا العلـم مـن
ي ا وانب العلمية.
التعليق على ي الدرالات السابقة :
أا تل الدرالات مل تتناوا صناعة العامل من خالا العوامل الت تساعد على
تكوينن وفق منوذج لعامل ذاا صيتن واوتهر أمره وهو ابن خلدوا رمحن اهلل.
اإلطار اهفهومي:
مفهوم العلم وكيفية صناعة العامل يف ضوء الفكر الرتبوي اإللالمي.
متهيد.
يعرض الراحال يف هذا الفصل إجابة السالاا األوا مـن ألـئلة الدرالـة
والذي يدور حـوا مفهـوم العلـم ،والسـالاا الثـاني الـذي يـدور حـوا مفهـوم
صناعة العالِم يف الفكر الرتبوي اإللالمي ،والسالاا الثالال الذي يـدور حـوا
العوامل الت كونت وخصية ابن خلدوا وصنعت منن عاها يف جمالن.
إجابة السالاا األوا حوا مفهوم العلم.
حيتل العلم مرترة رفيعة ومكانة عالية ،ومما الو فيـن أا العلـم اهطلـق ال
يكوا إال هلل ع ،وجل ،لكـن اهلل امـ علـى اإلنسـاا بشـيء ممـا يعلـم ،فـأخرب
لرثانن بعلوم يرية ال يكن أا يعلمها اإلنساا بنفسن  ،وأرود لرثانن إىل ما
يكن أا نعلمن من خالا ما تفضل بن علينا من نعمة العقل وا واس .
والعِلْمُ يف اللية  :نقـيضُ ا ْل َهْـل  ،اـااَ ابْـنُ بَـريي :و ـ ُ عـاملم عُلمـاءُ،
ي عَالِمٌ جِـدا،
َويُقاااُ عُلّام اأيْضًا؛ وعَلّامٌ وعَلّامةٌ إذَا بَااليْتَ فِي وَصْفِنِ بالعِلْم أا ْ
وَالْهَــــــاءُ لِ ْل ُمرَااليَــــ ـةِ ،وعَ ِلمْــــ ـتُ الشــــــيءَ أاعْ المُــــــن عِلْمــــــاَ :عرَ ْفتُــــــن(.ابن
منظور1414،هـ،ج،12ص ) 417
ومفهــوم العلــم اصــطالحا  :يــرى إبــراهيم (د.ت) أا للعلــم مفهومــاا يف
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تاريو ا ضار اإللالمية ،أحدهما ديم يرى اختصاصن بالعلوم الدينية ومـا
يتفرا عنها من علوم التوحيد وعلم الفقن وعلم التفسا وعلم الليـة والرال ـة
وعلم ا ديال إىل ا ذلـ مـن العلـوم اهتصـلة بالـدعو االلـالمية وتارخيهـا
و رآنها وأحاديثها النروية ،وكاا الدارلوا هلذه العلوم هـم العلمـاء والفقهـاء
وهــم أهــل العلــم و تئـذٍ ،وكــانوا هــم أيضــا ــاد الفكــر والــرأي والعلــم رــل
عصرنا هذا ،ومن هنا يرى االمام الي،الـي بـأا العلـم اهقصـود هـو العلـم بـاهلل
وصـفاتن ومالئكتـن ورلـلن وملكــوت السـماوات واالرض وع ائـب النفــوس
االنسـانية وا يوانيـة مـن حيـال أنهـا مرترـة بقـدر اهلل ال مـن حيـال ذواتهــا ألا
اهقصود األ صى هو العلم باهلل.
أما مفهوم العلم حـديثا  -يف رأي إبـراهيم (د.ت)  -فإنـن خيتلـ عـن
اهعنى القديم اهشـار إليـن لـابقا ،إذ ظهـر مـن و ـت ريـب اعـة تقـوا عـن
عصــرنا ا اضــر إنــن عصــر العلــم والعمــل ويقصــدوا بــذل أا العلــم مبفهــوم
عصرنا هو العلم الطريعي القائم علـى درالـة مـا يف الكـوا مـن مـواد وعناصـر
وكائنات هلا خصائصـها الذاتيـة ونواميسـها الـت حتكمهـا مـن كيميـاء وطريعيـة
وميكانيكا و ا ذل من علوم الطب والرياضة والفل وما يتضمنن ذل مـن
حقائق كونية.
ويرى وو (1421هـ) أا هذا التقسيم هفهوم العلم ديا وحديثا خمـال
هفهــوم العلــم الصــثي يف اإللــالم الــذي يــرى أا العلــم لــيس خاصــا بعلــوم
الوحي فقط ،بل يشمل كل العلوم اهكتسرة بوالطة الرشـر لـواء مـا ينـت عـن
الرثــال أو التطريــق يف خمتل ـ جمــاالت ا يــا  ،وأا علــوم الــوحي حتــدد إطــار
حركة علوم االكتساب لكي ال خترج األخا عن ا دود الـت بينهـا اهلل للعلـم
والعلمــاء يف اكتســاب العلــم وتطريقــن ،كمــا أا علــم االكتســاب تكش ـ عــن
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جماالت كثا مشـهود تثرـت صـثة مـا جـاء يف علـوم الـوحي ،وبهـذا اهفهـوم
الوال للعلـم يف اإللـالم ال تو جـد ضـية مـن ضـايا ا يـا صـيا كانـت أم
كرا إال وأحاط بها ،ألا العلـم يف اهفهـوم اإللـالمي يشـمل يـ اخلـربات
الت حيتاجها اإلنسـاا ليسـتقيم علـى مـنه اهلل يف يـ أمـور حياتـن الدنيويـة
واألخرويــة ،وذلـ مــن خــالا إعــداد كــل مــن يســتطي اإللــهام يف هــذا كلــن
إعدادًا ينالب مقتضيات العصر.
وياليــد الراحــال رأي وــو (1421هــ) حــوا خطــأ ذلـ التقســيم هفهــوم
العلــم ــديا وحــديثا ،ويضــي الراحــال أا تــاريو ا ضــار اإللــالمية حفــل
بأمساء علماء كثر يف عـد ختصصـات يف العلـوم الدنيويـة كالفي،يـاء والكيميـاء
والرياضــيات والفل ـ والطــب وووهــا منــذ صــدر اإللــالم ومل يقــل أحــد يف
دمانهم أنهم ليسوا بعلماء.
كما أا مفهوم العلم حديثا خمال أيضا هفهوم العلم الصثي يف اإللـالم
الذي لـرق ذكـره ،حيـال الـترعد علـوم الـوحي ,بـالر م مـن أا الـوحي يعتـرب
مصدرا من مصادر اهعرفة ،فكل ما يتفرا مـن الـوحي مـن علـوم دينيـة يسـمى
علمــا ،فلــيس العلــم مقتصــرا علــى مصــادر اهعرفــة األخــرى كعقــل اإلنســاا
وحسين.
ويــرى دويــدري (1421ه ــ) أا اهفهــوم ا ــديال للعلــم  -الــذي ذكــره
إبراهيم ( د.ت) – د تعددت فين مفاهيم العلـم وتعريفاتـن واختلفـت ،وذلـ
بسرب اختالف وجهات النظر حوا موضوا العلم وطريعتـن ،ومـن أهـم تلـ
اهفاهيم ما يأتي :
 - 1هناك من يرى أا العلم يقصد بن جماا كليات العلوم.
 - 2بينما يرى آخروا أنـن يشـمل جمـاا كليـات العلـوم والرثـوث ا ـاد
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اهوضوعية يف التاريو واآلداب والفنوا.
 - 3وبعضهم حيدد العلم من خالا منهاجن الذي يرتك ،علـى دعـائم ألالـية
كفرض الفروض واهالحظة وإجراء الت ارب مـا أمكـنً ،ـم مرحلـة رـوا الفـرض
وصيا تن يف نظرية ،أو رمبا رفضن ،واهنطق يف كل ذل التقراء والتنتاج.
وممــا ي،يــد األمــر إوــكالية الفهــم ــا الــد يق لكلمــة عــامل ،حبيــال يعتقــد
بعضهم أا العامل وخم يعاجل ا قـائق يف اهختـربات ،وبعضـهم يـرى العـامل
إنسانا حيسن التفكا ويض النظريات اهعقد  ،وبعضهم يرى العامل من خـالا
دياد اهخرتعـات واهكتشـفات ،وهـذا كلـن يعيـق فهـم العلـم وتفهـم فاعليـات
العامل وتفكاه.
أمــا تعريفــات العلــم حــديثا ،فقــد عــرف بتعريفــات كــثا مــن أهمهــا :
(دويدري 1421،هـ)
 - 1عــرف بعضــهم العلــم بأنــن :جمموعــة مــن ا قــائق ،يــأتي بهــا حبــال
موضوعي جمرد.
 - 2وعرفن اهم بأنن :جمموعة اخلربات اإلنسـانية الـت جتعـل اإلنسـاا
ادرا على التقدير.
 - 3وعرفن آخروا بأنن :جمموعة من اهعارف اإلنسانية ،الت مـن وـأنها
أا تساعد على ديـاد رفاهيـة اإلنسـاا ،أو أا تسـاعد علـى صـراعن يف معركـة
تنادا الرقاء ،وبقاء األصل .
 - 4أما اموس "ويسـرت" ا ديـد فقـد عـرف العلـم :بأنـن اهعرفـة اهنسـقة
الت تنشأ عن اهالحظة والدرالة والت ريب ،والت تتم بيـرض جتديـد طريعـة
أو ألـس أو أصـوا مـا تـتم درالـتن ،إنــن فـرا مـن فـروا اهعرفـة أو الدرالــة،
خصوصــا ذلــ الفــرا اهتعلــق بتنســيق وترلــيو ا قــائق واهرــاد واهنــاه
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بوالطة الت ارب والفروض.
 - 5ويعـرف ـاموس "أكسـفورد" اهختصـر العلــم بأنـن :ذلـ الفـرا مــن
الدرالة الذي يتعلق جبسد مرتابط من ا قائق الثابتـة اهصـنفة ،والـت حتكمهـا
ــوانل عامــة ،وحتتــوي علــى طــر ومنــاه موًــو بهــا ،الكتشــاف ا قــائق
ا ديد يف نطا هذه الدرالة.
 - 6ومن أكثر التعاري مشوال تعري مـن يـرى بـأا " العلـم يضـم كـل
حبــال عــن ا قيقــة ،دــري من،هــا عــن األهــواء واأل ــراض ،يعــرض ا قيقــة
صاد ة ،مبنه يرتك ،على دعائم ألالية".
ويف هذه التعريفات حصل خلط بل مفهوم اهعرفـة ومفهـوم العلـم وهنـاك
فر بينهما ،فاهعرفة عامة تتعلق با ،ئيات ،فهي إدراك حقيقـة الشـيء يف أي
ميداا من اهيادين ،لواء كاا ماديًّا أو معنويًّا.
أما العلم :فيطلق على جمموعة من اهعارف العلمية اهت انسـة الـت تتعلـق
مبوضوا متمي ،لن ألسن و واعده ومعاياه.
أو بعرار أخرى :العلم عرـار عـن جمموعـة مـن اهعـارف العلميـة اهصـنفة
واهنظمة جتمعها عال ة وًيقة وتتعلق مبوضوا واحد.
و د فر يا ن (1424هـ) بل نوعل للمعرفة على النثو اآلتي:
 - 1اهعرفــة العاميــة :وهــي الــت يكونهــا اإلنســاا مــن خــالا جتاربــن
ومالحظاتن ومشاهداتن العادية من ا اتراا منه درالـي معـل ،وتكـوا
الرًا وخصية وطنية.
 - 2اهعرفة العلمية :وهي الـت يكونهـا اإلنسـاا عـن طريـق اترـاا مـنه
درالي أو حبثي معل منالب هوضوا اهعرفة وتكوا علمية وموضوعية.
أما العلم فلن مسات وخصائم من أهمها ما يلي ( :يا ن 1424,هـ)
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 - 1العلــم يطلــق علــى اإلحاطــة بعلــم معــل لــن أجــ،اء عديــد مــن اهعــارف
ا ،ئية.
 - 2العلم لن موضوا مستقل ومنه ن اخلاص بن.
 - 3العلــم وــيء موضــوعي يكــن التثقــق مــن صــد ن مــن خــالا الدرالــة
والت ربة أو اتراا منه منالب هلذا اهوضوا.
 - 4العلــم يكــوا يقينيًّــا :أو هــو كمــا يقــوا الي،الــي "ينكش ـ فيــن اهعلــوم
انكشافا ال ترقى معن ريرة وال يقارنن إمكاا اليلط".
ومن ناحيـة تقسـيم العلـوم ـديا وحـديثا ،فقـد سـمت إىل عـد أ سـام
ومن ذل :
أوال  :تقسيمها حبسب مقاصدها من الطلب  :حيال سمها أرلـطو إىل
ًالًة أ سام :
 - 1العلوم النظرية مثل الرياضيات والطريعيات.
 - 2العلوم الشعرية كالرال ة والشعر وا دا.
 - 3العلوم العملية كاألخال واال تصاد والسيالة ( .يا ن 1413،هـ)
وهذا التقسيم يسترعد العلوم الت تستمد مصدرها من الوحي وهي العلوم
الشــرعية ،حيـــال ال يســميها أرلـــطو علومــا باعترـــار أا فاللــفة اليونـــاا ال
يعتقدوا بالوحي مصدرا للمعرفة.
ًانيا  :تقسيمها حبسب موضوعاتها  :حيال سمها ابـن لـينا إىل صـنفل:
األوا :العلوم النظرية كالرياضيات والطريعيات واإلهليات ،والثـاني :العلـوم
العملية كاألخال وتدبا اهن،ا وتـدبا اهدينـة "ويقصـد بهـا اال تصـاد" وأخـاًا
السيالة ( .يا ن 1413،هـ)
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وهذا التقسيم يشـرن تقسـيم أرلـطو مـ اخـتالف يف علـم اإلهليـات حيـال
أدرجن ابن لينا ضـمن العلـوم النظريـة ،بينمـا أهمـل الشـعر والرال ـة وا ـدا
فلم يسمها علما ،ولعلن نظر إليها باعترارها فنا وليست علما.
ًالثا :تقسيمها حبسب مصادرها  :حيال سمها ابن خلدوا إىل سـمل:
األوا العلــوم النقليــة وهــي العلــوم الشــرعية  ،والثــاني العلــوم العقليــة وهــي
النظرية عند اه (يا ن 1413،هـ) ،فالقسم األوا :خاص بعلـوم الشـريعة
،ومصدره الوحي ،ويقتصر دور اإلنسـاا فيـن مبثاولـة فهمـن الفهـم الصـثي
،والعمل مبقتضـاه ،والقسـم الثـاني :خـاص بعلـوم الكـوا ،ومصـدره العقـل
وا واس والت ارب ،ورمبا الوحي أحيانا( .اهلنيدي 2002،م)
وهــذا التقســيم مــرك علــى تعــدد مصــادر اهعرفــة واخــتالف تلـ اهصــادر
باختالف نوا العلم الذي يعتمد يف مصادره على بعضها أو كلها.
رابعا  :تقسيمها حبسب أًرها على اإلنساا وا يا ،فاى بعـض الرـاحثل
أا العلم نوعاا  :ممدوح و مذموم ،فاهمدوح هو ما ينف الناس يف دنياهم أو
آخرتهم أو فيهما معا ،واهذموم عكس ذل متاما( .علواني 1988،م)
وهذا التقسيم نظر إىل أًر تل العلوم يف حيا الناس.
وا ــ ق الــذي يــراه الراحــال حــوا مفهــوم العلــم هــو مــا ذكــره يولــ
(2015م) بأا العلم الذي يسمى علمـا يكـوا يف أي علـم مـن العلـوم النافعـة
،لواءً كانت علوما دينية أو دنيوية ،فكل من حيود علـى معرفـة متخصصـة يف
أي جماا مـن جمـاالت العلـوم النافعـة الدينيـة والدنيويـة ويتقنهـا ،فهـو عـامل يف
ختصصن مادامت الرشرية تنتف بعلمن.
وياليد ذل أا اإللـالم يشـرتط يف العلـم أا يكـوا نافعـا لإلنسـانية ،كمـا
ورد يف دعاء الـنيب صـلى اهلل عليـن ولـلم " :اللـهم إنـي ألـأل علمـا نافعـا "

496

صناعة العالِم يف ضوء الفكر الرتبوي اإللالمي ( ابن خلدوا منوذجا)
د .إبراهيم بن حممد بن عرد اهلل العيسى

رواه أمحد ( 1421هـ ،ج، 23ص.)141
ومــا جــاء عــن اخلطيــب الريــدادي يف وصــيتن لتلميــذه "وليســتعمل ا ــد يف
أمره ،وإخالص النية يف صده ،والر رـة إىل اهلل يف أا يرد ـن علمـا يوفقـن فيـن
،ويعيذه من علم ال ينتف بن "( .اخلطيب الريدادي 1975،م)
وما ورد عن الشافعي أنن اا " :العلم ما نف "( .الكناني 1354،هـ)
وما ورد أيضا عن اإلمام الي،الي مثلن يف ولن " :العلم ال يذم لعينن ،وإمنا
يذم يف حق العراد إذا كاا مالديا إىل ضررم "(.الي،الي ،د.ت)
و د اا بعض العارفل  " :العلوم منثصر يف ًالث ،علم يتعلـق بالـدنيا
وألــرابها ومــا يصــل فيهــا ،وعلــم يتعلــق بــاآلخر ومــا يوصــل إليهــا ،وعلــم
يتعلق باخلُلُق علم أذوا وورب ،فاألنرياء عوا هذه العلوم ًم ورًها عنهم
مـــن تأهـــل لرترـــة الوراًـــة ،ومـــا عـــداهم فإمنـــا يتعلـــق بـــالرعض( ".اهنـــاوي
ج1356،2هـ)
إجابة السالاا الثاني حوا مفهوم صناعة العالِم.
الصــناعة  :مصــدر الفعــل منــن ص ـَن َ يَصــَن  ،صُــنْعًا وصَــنيعًا وصَــ ْنعًا
وصِناعة  ،فهـو صـان  ،واهفعـوا مَصْـنوا وصَـني ،يقـاا :صـنعتن أصـنعن
صُنعا ،وااللم الصناعة ،والصنعة عمل الصان ،والصنيعة مـا اصـطنعتن مـن
خا ،وصن ولدَه  :أي ربّاه ،والصيناعَةُ  :كـل عِلـم أاو فـنّ مارلَـن اإلنسـاا
حتى يهر فين ويصر حرفة لن( .ابن منظور 1414هـ)
ويفهم من اهعنى الليوي للصناعة أنن البد يف الصناعة مـن ممارلـة توصـل
للمهار واالحرتاف .
ويطلق لفظ الصناعة على ما كاا صنعة لعلم معل ،يقاا :صناعة األدب
،وصناعة التاريو ،وصناعة القرار ،ومنـن كتـاب "الصـناعتل" الـنظم والشـعر
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ألبي هالا العسكري( .ابن محيد 1436،هـ)
و اا ا رجاني (1403ه)يف التعريفات " :الصناعة :ملكة نفسانية تصـدر
عنها األفعاا االختيارية من ا روية ،و يل العلم اهتعلق بكيفية العمل" .أهـ
واهقصود بقولن "من ا روية" أي أنن حاذ وماهر يف فعلها.
والعلــم صــنعة ،وكــل صــنعة حتتــاج لصــان ،والبــد يف تعلمهــا مــن معلــم
حاذ ،والصناعة خرب تقتضي معا ـة حرفـة مـا مـد طويلـة حتـى يرلـر اهـرء
فيهــا مرحلــة االنتــاج بطواعيــة و ــدر ،والصــناعة يف العلــم حرفــة تقتضــي أا
يعا هــا الراحــال وطالــب العلــم والســاعي يف حتصــيلن بأنــا وصــرب ،وخيتربهــا
باهطالرة وااللتنتاج ،ودربهـا بالكتابـة تلـو الكتابـة حتـى يتملـ يادهـا( .ابـن
محيد 1436،هـ)
وهــذا الكــالم يتفــق مــ اهعنــى الليــوي للصــناعة ،فالقــدر واهمارلــة
واإلتقاا البد منها يف الصناعة.
صنَاعَة  :كل علم مارلن الرجل لَـوَاء
و اا أبو الرقاء ا نفي يف كلياتن" ال ي
كاااَ التدالليا أاو ااه حَتى صَار كا رفة لانُ فاإننُ يُسـمى صـناعَة َ ،و يـل :كـل
عمل لاا يُسمى صناعَة حَتى يَتمَكَّن فِينِ ويتدرب وينسب إاليْـنِ َ ،و يـل :الصـ ْنعَة
(بِــالْ افتْ ) ا ْل َعمَــل ،والصــناعة ــد تطلــق علــى ملكــة يقتــدر بهَــا علــى الْـِت ْعمَاا
اهصــنوعات علــى وَجــن الرصــا لَتثْصِـــيل اــرَض مــن الْــأا ْرَاض ِبثَســـب
الْإمْكاــاا ،والصــناعة (بِــالْ افتْ )  :تسْــَتعْمل فِــي احملسولــات ،وبالكســر فِــي
حرْفاة الصاِن َو يـل :هِـيَ أخـم مـن ا رفـةِ ،لأانهَـا
الْمعَانِي ،وَ يل :بِالْكاسْر ِ
حتتَاج فِي حُصُوهلاا إلاى اه،اولة ،والصن أخم من الْ ِفعْـل كاـذَا ا ْل َعمَـل أخـم
ْ
ثَيوَاا وا ماد"( أبو الرقاء ا نفـي
من الْ ِفعْل فاإننُ فعل صدي مل ينْسب إلاى ا ْل َ
،د.ت)
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و الصــناعة تقــوم علــى ًــالث دعــائم :اهوهرــة (اهلكــة) ،واالكتســاب
(التثصيل) ،واالنتاج (ومنن التألي والتـدريس وكـل مـا يـدا علـى االنتـاج)
،وال تقوى الصنعة إال بالطر ،وال يتمكن الطر إال بالصـنعة ،فكالهمـا ترـ
لآلخر ومتعلق بن( .ابن محيد 1436،هـ)
وممــا لــرق يكــن القــوا بــأا صــناعة العــامل يف االصــطالح تعــك :إعــداد
العامل وتنمية ملكتن و درتن العلمية يف التخراج العلم من مصادره الصـثيثة
ووفق منه ية صثيثة ليصر متقنـا وممارلـا وحمرتفـا ومطرقـا للعلـم الـذي مت
إعداده فين.
و د عرف ابن محيد (1436هــ) صـناعة الفقيـن –مـثال  -بأنـن " :إعـداد
الفقين وتنمية ملكتن الفقهية و درتن العلمية للنظر يف األدلة الشرعية ،وتكييـ
نوادا عصره".
وهناك ألس لصناعة العامل أوار إليها بعض احملققل اهعاصرين من أهمها
ما يأتي:
 - 1إخـــالص النيـــة هلل لـــرثانن ،فهـــو ألـــاس ـــاح كـــل عمـــل ،ومعنـــى
اإلخالص فسـره بعـض أهـل العلـم ،فقـاا اإلمـام ابـن اعـة رمحـن اهلل
تعاىل :إا حسن النية ال يكوا إال بأمور :أا يقصد اإلنساا بطلـب العلـم
وجــن اهلل تعــاىل ،وأا يقصــد بــن أا يعمــل بهــذا العلــم ،وإا العلــم الــذي
حيملن رمبا يكوا ح ة علين ال ح ة لن بل يدي اهلل تعـاىل ،وأا يقصـد بـن
إحياء الشريعة ونشرها يف الناس ،وترصا النـاس فيمـا علـم ،وتنـوير لرـن
وحتلية باطنـن ،والقـرب مـن اهلل تعـاىل يـوم القيامـة والتعـرض هـا أعـده اهلل
ألهــل العلــم مــن رضــوانن وعظــيم فضــلن .ــاا لــفياا الثــوري رمحــن اهلل
تعاىل" :ما عا ت ويئا أود علي من نيت"( .اليمك ،د.ت)
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 عدم خمالفتن هنه النيب صـلى اهلل عليـن ولـلم وهـدي السـل الصـا .(ابن محيد 1436،هـ)
 العمل بالعلم ونف الناس بن( .ابن محيد 1436،هـ) التثلي خبصاا العلم وحسن السمت والسكينة والو ار والتواض ( .ابـنمحيد 1436،هـ)
 الصرب والتمهل وعدم االلتع اا ،و من ذل ـوا مالـ رمحـن اهلل :"رمبا وردت علي اهسألة فألهر فيها عامة ليلي" (اليعمري ،د.ت) ،و ـوا
أمحد رمحن اهلل " :رمبا مكثت يف اهسـألة ًـالث لـنل رـل أا أعتقـد فيهـا
ويئا" (ابن ا ودي 1409،هـ) ،و وا اه،ني رمحن اهلل صـاحب اهختصـر
" :كنت يف تألي هذا الكتاب –أي خمتصر اه،ني  -عشرين لنة ،وألفتن
ث ـاا مــرات ،و اتــن ،وكنــت كلمــا أردت تأليفــن أصــوم رلــن ًالًــة أيــام
وأصلي كذا وكذا ركعة "(.ابن محيد 1436،هـ)
 علو اهلمة والثقة بـالنفس وعـدم احتقـار الـذات أو القـوا بـأا األوا مليــرتك لآلخــر وــيئا ،حيــال إا ذل ـ يضــع الــنفس ويقعــدها عــن بلــو
مقاصدها  ،و د اا ا افظ أبو عمر بن عرد الرب  -و د نقـل ـوا علـي
رضي اهلل عنن :يمة كل امرىء ما حيسن فقاا :إنن مل يسرق إلين أحد -
اا :وأي كلمة أحض على طلب العلم منهام اا :وما كاا أضر بالعلم
وبالعلمــاء وبــاهتعلمل مــن ــوا القائــل :مــا تــرك األوا لآلخــر وــيئا اهـــ
(الكتاني ،د.ت)
 تتر لا العلمـاء ومنـاه هم وطـر تلقـيهم العلـم وجـدهم يف حتصـيلنوا اهد فين والنظر يف كيفية تكوين اهلكة العلميـة ألولئـ العلمـاء( .ابـن
محيد 1436،هـ)
صناعة العالِم يف ضوء الفكر الرتبوي اإللالمي ( ابن خلدوا منوذجا)
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وهــذه األلــس الســرعة تنطرــق الرــا علــى العلــوم الشــرعية  -يف نظــر
الراحــال  ،-أمــا العلــوم الدنيويــة فقــد تقــوم علــى بعــض تلـ األلــس ولــيس
يعها.
و د ذكر اإلمام اهاوردي -رمحن اهلل  -وروط صناعة العامل ،وهي :
العقــل ،والــذكاء ،والفطنــة ،والر رــة يف العلــم ،ووجــود مــا يكفيــن مــن اهــاا
ليتفر للعلم ،والتفر من األعماا واهلمـوم واهكـدرات ،وطـوا مـد طلـب
العلم ،م وجود ألتاذ مس بعلمن( .عوامن 2003،م)
واهقصود بقولن "مس بعلمن " أي باذا للعلم ا وثي بن.
و اا اإلمام حممد بـن ا سـن الشـيراني -رمحـن اهلل " :-علمنـا هـذا ال
يصل إال بثالث خصاا  :أا يكوا الرجـل مشـتهيا لـن ،ذكيـا ،مكفيـا "(.ابـن
محيد 1436،هـ)
ونقل الريدادي (1421هـ)عن اإلمام الشافعي  -رمحن اهلل – أنـن ـاا:
"حيتاج طالب العلم إىل ًالث خصاا :أوهلـا طـوا العمـر ،والثانيـة لـعة اليـد
،والثالثــة الــذكاء" ً،ــم وــرح ذل ـ بــأا مقصــوده مــن طــوا العمــر هــو دوام
اهالدمة للعلم ،وأا لعة اليد عدم حاجتن للتكسب .
و اا أبـو هـالا العسـكري ( 1406هــ)  -رمحـن اهلل  " :-ـاا بعـض
األوائل  :ال يتم العلم إال بستة أوياء  :ذهـن ًا ـب ،ودمـاا طويـل ،وكفايـة
من اهاا ،وعمل كثا :أي اوتياا كثا يف حتصـيلن ،ومعلـم حـاذ ،ووـهو
:أي حمرة وديد للعلم".
وإوــار اهــاوردي واإلمــام أمحــد والشــافعي والعســكري – رمحهــم اهلل
يعا  -إىل اهاا هنا دليل على أهمية تش ي العلماء وتوفا العـي الر يـد
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هلم ليتفر وا للعلم وال ينشيلوا بالكسب ،وهو ما تطرقن اليوم كثا من الدوا
اهتقدمة علميا.
كما ذكر ابن محيد (1436هـ) أمورا البـد مـن مراعاتهـا يف صـناعة العـامل
،منها  :إتقانن هراد العلم ،و د يكوا ذل حبفظ م أو راءتـن ـراء متقنـة
أو وــو ذل ـ ،وعــدم االوــتياا بــاهطوالت وتفــاريق اهصــنفات رــل الضــرط
واالتقاا لألصوا وأمهات اهسائل ،وضرطن العلـم علـى عـامل مـتقن ،وعـدم
االنتقاا من خمتصر إىل آخر يف أي علم بال موجب ،لكونن يـدا علـى الضـ ر
،وتقييد الفوائد والفرائـد يف العلـم الـذي يتعلمـن ،وجماهـد الـنفس يف الطلـب
واالهتمام وا رص بالتثصيل م التدرج يف منادا العلم.
وما ذكره ابن محيد هنا ينطرق على عـامل الشـريعة ،حيـال كـاا كالمـن يف
ليا تناولن لصـناعة الفقيـن ،ويكـن أا يسـتفاد مـن كالمـن السـابق يف صـناعة
العامل يف أي علم من العلوم ،فكل علم من العلوم لن مراد ال بد من إتقانهـا
،والصرب والتثمل والتدرج يف طلب العلم مطلوب يف كل العلوم.
وهناك علماء حتدًوا عن فضل العلم وأهلـن وصـنفوا يف ذلـ كترـا ،ومـن
أهمهم من يأتي :
 - 1ح ة اإللالم الي،الي يف أوا كتاب "إحياء علوم الدين".
 - 2ابــن رجــب ا نرلــي يف وــرحن حــديال أبــي الــدرداء "مــن لــل طريقــا
يلتمس فين علما".
 - 3ابن يم ا ودية يف كتابن "مفتاح دار السعاد ".
 - 4أبو خيثمة دها بن حرب النسائي يف كتابن "كتاب العلم".
 - 5اخلطيب الريدادي يف كتابن "آداب الفقين واهتفقن".
 - 6اخلطيب الريدادي يف كتابن "ا ام آلداب الراوي وأخال السام ".
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 - 7ابن عرد الرب يف كتابن "جام بياا العلم وفضلن".
 - 8اإلمام أبو لعد السمعاني يف كتابن "أدب اإلمالء وااللتمالء".
 - 9ا افظ اهليثمي يف كتابن "جمم ال،وائد".
 - 10ابن اعة يف كتابن "تذكر السام واهتكلم".
 - 11أبـــو ا ســـن القابســـي اهـــالكي يف كتابـــن "الرلـــالة اهفصـــلة ألحـــواا
اهتعلمل".
 - 12الربهاا ال،رنوجي يف كتابن "تعليم اهتعلم".
إجابة السال اا الثالال حوا العوامل الت العوامل الت كونت وخصية ابن
خلدوا وصنعت منن عاها يف جمالن.
يعرض الراحال  -رل اإلجابـة علـى السـالاا الثالـال مـن ألـئلة درالـتن
 وخصــية ابــن خلــدوا والتعري ـ بــن وبــالظروف احمليطــة بــن ،والــت مــنخالهلا يكن فهم وخصية ابن خلدوا باعترار أا اإلنساا ابن بيئتن يالًر ويتأًر
بها ،ومن ًم يصل الراحال هعرفة العوامل الت كونت وخصيتن وصـنعت منـن
عاها.
التعري بابن خلدوا والظروف احمليطة بن.
وفر ابن خلدوا على الراحثل جهدا كراا يف معرفة وخصيتن من خالا ما
كترن حوا لاتن الذاتية يف كتابن "التعري بابن خلدوا ورحلتن ربـا ووـر ا "
حيال حتدث فين عن حياتن بالتفصيل من وجهة نظره هو ،لكنن التطرد يف ذكر
األماكن واألحداث واألوخاص مما ال عال ة لن بساتن الذاتية ،خالفا لطريقـة
يا وت ا موي ،ولساا الدين اخلطيب ،وابـن ح ـر ،والسـيوطي ،و اهـم
ممــن وضــعوا تر ــة مــوج ،ألنفســهم دوا أا يل ئــوا القــار للرثــال عــن
خمتصر ها كتروه.
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وا تصر الراحال على أهـم مـا يتعلـق بتعريـ ابـن خلـدوا ألا لـاتن ـد
كتب فيها ماللفات كثا فال حاجة للتكرار ،لذل ذكر مـا لـن عال ـة مبوضـوا
هذا الرثال فقط.
امسن ونسرن.
هو عردالرمحن بن حممد بن حممد بن حممد بـن ا سـن بـن حممـد بـن جـابر
بن حممد بن إبراهيم بن عردالرمحن بن خلدوا ،ويرج نسـرن إىل حضـرموت
من عرب اليمن مـن نسـل الصـثابي ا ليـل وائـل بـن ح ـر( .ابـن خلـدوا ،
1433هـ )
واوتهر بابن خلدوا نسـرة إىل جـده التالـ خالـد بـن عثمـاا الـذي دخـل
األندلس م الفاحتل اهسلمل ،واوتهر فيما بعد خبلدوا بدال مـن خالـد وفقـا
لعــاد أهــل األنــدلس واهيــرب يف ذل ـ العصــر حيــال يضــيفوا الــواو والنــوا
لاللم من باب التفخيم والتقدير(.وايف 2006،م )
ويضاف إىل الم ابـن خلـدوا أربعـة ألقـاب هـي :ا ضـرمي ،ألا ريلتـن
تنثدر جذورها من حضرموت ،واألندلسـي :ألا أجـداده القـريرل منـن نسـرا
عاوــوا يف األنــدلس ،واهيربــي :ألنــن عــاف أكثــر حياتــن يف اهيــرب العربــي
،واهالكي :ألنن كاا اضيا يف حمكمة اهالكية بالقاهر ( .أيفناتينكو 1980،م)
ويكنى بأبي ديد ألا أكرب أوالده امسن ديدا وذل جريا على عـاد العـرب
يف تكنية الرجل بأكرب أبنائن ،كما يلقب بولي الدين بعدما توىل منصـب اضـي
اهالكيـــة يف مصـــر ،ونعـــت باهـــالكي متييـــ،ا لـ ـن عـــن ضـــا لـــائر اهـــذاهب
وعلمائها ،وكــاا يقــرتا بامســن بعــض األلقــاب والنعــوت األخــرى حبســب
اهناصــب الــت توالهــا يف خمتلــ أدوار حياتــن كــالودير والــرئيس وا اجــب
والصدر الكـرا والفقيـن ا ليـل وعالمـة األمـة وإمـام األئمـة و ـاا اإللـالم
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2015،م )،

واهسلمل إىل ا ذل من ألقاب والنعوت( .الوح
ألرتن.
عاف بنو خلدوا مبدينة رمونة باألندلس حيال كانت نقطـة الـتقرار ا ـد
األكرب خالد بن عثماا اهعروف خبلدوا( .راف 2014 ،م)
وبعد فرت التقرار يف رمونة انتقلت األلر إىل مدينة أوـريلين حتـى جلـت
عنها لسرتة بعد دخوا مل ا اللقة ابن أدفونس فيها ً،م انتقلوا لتـونس بعـد
ذل والتوطنوا بها(.ا صري 1387،هـ )
و د ظهر ـم بـك خلـدوا يف دمـن األمـا عرـداهلل بـن حممـد األمـوي بـل
عامي 274هـ و 300هـ ،حيال كـاا جـده كريـب بـن عثمـاا بـن خلـدوا مـن
أعظــم ًــوار األنــدلس ،إذ ــاد م ـ أخيــن خالــد ًــور أوــريلين والــت انتهــت
بن احهما بااللتقالا بأوريلين عن للطة والي األندلس ،وظل حيكم أوـريلية
حكما مطلقا ،حتى لقي حتفن يف ًور امت علين( .الوح 2015،م)
وبعد تل كريب بن عثماا مل تعد الريالة يف أوـريلية بأيـدي بـك خلـدوا
حتى عصر الطوائ (.راف 2014،م)
ًم ظهر مهم يف أوريلين يف عهـد ملـوك الطوائـ ،حيـال اتصـلوا مبلـوك
الطوائ يف األندلس كابن عراد وابن تاوفل وأبـا حفـم  ،حيـال كـاا لـرك
خلدوا دور رئيس يف معركـة ال،ال ـة الـت انتصـر فيهـا اهعتمـد بـن عرـاد علـى
الفونسو السادس مل شتالن ً،م كاا هلم منصب الـودار و ـاه مـن رتـب
الدولة فيها(.ابن خلدوا 1433،هـ)
ومـ دواا دولــة الطوائـ وتيلرــت دولــة اهــرابطل علــى األنــدلس ومنهــا
أوريلية ،ذهرـت وـوكة بـك خلـدوا ،وتراجعـت مكـانتهم السيالـية ،ولكـن
بقي هلم جاههم لدى ملـوك اهوحـدين خاصـة وإا مل يلـوا هلـم عمـال ،ومـ
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يــام دولــة اهوحــدين بــاهيرب وانتــ،اعهم األنــدلس مــن اهــرابطل منثــو واليــة
أوريلية ألبي حفم ومـن بعـده أوالده فالـتعاد بنـو خلـدوا مـا كـاا هلـم مـن
بأس و و وتأًا على لا األحداث يف أوريلية( .راف 2014،م)
والتمر ا اا برك خلـدوا حتـى لـقطت أوـريلية يف يـد الفـرن يف أوائـل
القــرا الســاب ،فخشــي بنــو خلــدوا لــوء العا رــة م ـ الطا يــة وارحتلــوا مــن
أوريلية إىل العدو يف أفريقيا عند األما أبي دكريـا حيـال بقـت هلـم وجـاهتهم
،وأتي د ابن خلدوا وهـو ا سـن بـن حممـد لـرط ابـن احملتسـب العـي يف
حبروحة ونعمة لابية ،وكذل ابنن أبوبكر ،لكن صـور االتصـاا الـودي بـل
بــك خلــدوا والدولــة ا فصــية ترــدلت وانتقلــت هرحلــة جديــد بعــد مــوت
السـلطاا اهستنصـر لـنة 675هــ وذلـ يف عهـد حييـى ابـن السـلطاا اهستنصـر
،حيال ابتدأت الف والتوىل أبو إلثا عم حييى على العرف فالتعمل أبي
بكر حممد  -وهو ا ـد الثـاني البـن خلـدوا  -علـى وـئوا الدولـة بتـونس
،كمــا تــوىل ا ــد األوا حممــد بــن أبــي بكــر وــئوا ا ابــة ألمــا جبايــة مــن
ا فصيل ،وانتهى األمر بأبي بكر ابن خلدوا أا اعتقل وصودرت أموالـن ًـم
تــل خنقــا يف حمرســن بتــونس بعــد فــرار لــلطانن أبــو إلــثا ودخــوا ابــن أبــي
عمار الثائر علين واهلقب بالدعي ،و ى ابنن حممد بـن أبـي بكـر ابـن خلـدوا
من اهللكة وآًر جمانرـة العمـل للسـلطاا واالمتنـاا عمـا كـاا يعـرض عليـن مـن
ذل ،ول،م أبا عرداهلل ال،بيدي –وهو من كرـار علمـاء تـونس  -وأل،مـن ابنـن
الذي هو والد ابن خلدوا والذي ع،ف عن السيالة وتفر للعلـم والتـدريس
،حيال كاا عاها يف صـناعة العربيـة والشـعر والفنـوا ،و ـد ورث الوجاهـة يف
جمتمعن واليسـر يف حياتـن كمـا ورث االجتـاه العلمـي ،وتـويف يف وبـاء الطـاعوا
الـــذي اجتـــاح تـــونس عـــام 749هـ ــ ،وكـــاا عمـــر ابـــن خلـــدوا آنـــذاك 18
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عاما(.ا اجري ،د.ت).
وذكر ابن حياا  -مالرخ األندلس من أهل القرا اخلامس – أا بيت بك
خلدوا يف أوريلية نهاية يف النراهة ،وأنها مل تـ،ا أعالمـن بـل ريالـة لـلطانية
وريالــة علميــة ،فكــانوا يعرفــوا بــالعلم كمــا عرفــوا بالسيالــة منــذ أا كــانوا
باألندلس ( .ا اجري ،د.ت)
وأوهر بك خلدوا علمـا هـو عمـر ابـن خلـدوا ،وكـاا مـن أوـرف أهـل
إوريلية ،عرف عنن اتقانن لعلوم الفلسـفة واهلندلـة والن ـوم والطـب ،وتـويف
عام 449هـ( .الوح )2015،
و د أدرك ابن خلدوا جده حممدا ،حيال تويف جده وهو ابن مخس لـنل
،أما والداه فقد عاوا حتـى بلو ـن  17لـنة مـن عمـره ،وماتـا يعـا يف لـنة
الطاعوا عام 749هـ كما لرق ذكره(.الوح 2015،م)
والبــن خلــدوا أربعــة إخــو هــم :عمــر ومولــى وحييــى وحممــد وهــو
أكــربهم،ومل يــتهن السيالــة مــنهم إال حييــى الــذي أصــر وديــرا فيمــا بعــد.
(وايف1405،هـ)
وتــ،وج ابــن خلــدوا يف مدينــة ســنطينة وهــو يف لــن  22لــنة ،وأ ــب
أوالدا ،لكنن ويل عـنهم كـثاا بالسـفر والرتحـاا ،ومل يلثقـوا بـن إال بعـد أا
يســتقر يف بلــد مــد مــن الــ،من ،كمــا حــدث يف رناطــة ،وبعــد الــتقراره يف
القاهر وعند ا أهلن بن هناك ر ت بهم السـفينة بـالقرب مـن اإللـكندرية
فمـــاتوا يعـــا وبقـــي وحيـــدا بعـــدهم ومل ين ـــب بعـــدهم أوالدا(.الـــوح
2015،م)
ومما لرق يترل عظم وأا ألر ابن خلدوا ،وكونها ترـوأت مكانـة رفيعـة
يف فرتات من تارخيها ،وأنن بفضل لعة أحواهلا ونفوذهـا كانـت تيـذي نفـوس
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أبنائهــا بالشــعور بالعظمــة ،وتــوفر هلــم الشــروط الضــرورية لنمــوهم العقلــي
والثقايف ،لتدوم صلتهم بـإرث أجـدادهم السيالـي والثقـايف ،ويف ضـوء ذلـ
البد البن خلدوا أا يتلقى تعليما مكثفا يف علوم الـدين والليـة واألدب حتـت
إوــراف وــيوخ مشــهورين ،ممــا لــاهم يف بنــاء وخصــيتن الثقافيــة واهولــوعية
،وي،يـد مــن انتمائــن األلــري ،ويــرث جمـد ألــرتن اليــابر ،وكــأا ابــن خلــدوا
يالرخ لنفسن و د ألرتن يف التثوا واألطوار( .منصور 1428،هـ)
مولده ونشأتن.
ولد بتونس ر رمضاا لنة 732هـ ،ونشأ يف ح ر والده ،وحفظ
القرا على يدين ،وتعلـم منـن صـناعة العربيـة ،ولـيأتي تفصـيل ذلـ يف ذكـر
ويوخن( .ابن خلدوا 1433 ،هـ)
وكــاا منــذ نشــأتن مكرــا علــى حتصــيل العلــم ،متــنقال بــل دروس العلــم
وحلقاتن يف تـونس ،فلمـا نـ،ا بتـونس الطـاعوا وذهـب بسـررن كـثا مـن أهـل
العلـم وهلـ والـداه ،لـ،م جملـس وــيخن أبـي عرـداهلل اآلبلـي ،وعكـ علــى
القراء علين ًالث لنل حتى ارحتل وـيخن هـا الـتدعاه السـلطاا أبـو عنـاا يف
تلمساا ،عندها أراد ابن خلدوا اللثا بأوياخن لكن منعن أخوه حممد( .ابـن
خلدوا 1433 ،هـ)
ًم انقط عن الدرالة يف و ت مركر بسرب ه ر من بقي من العلماء بعد
الطاعوا ا ارف لنة 750هـ الذي اجتاح تونس ،وكاا عمـره و تهـا 18لـنة
،وبــدأ العمــل يف الوظــائ العامــة والسيالــية مــ متابعــة مســتمر للقــراء
واالطالا والكتابة والتعليم ،حيـال بـدأ حياتـن العمليـة يف عـام 753هــ عنـدما
دعاه ابن تافراكل لوظيفـة كاتـب العالمـة ،وهـي كتابـة "ا مـد هلل والشـكر هلل
"بــالقلم اليلــيظ ممــا بــل الرســملة ومــا بعــدها مـن خماطرــة الســلطاا أو مرلــومن
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،فأجابن لذل ليثصل لن اللثا بأوياخن يف اهيرب ،ولـيأتي تفصـيل ذلـ
يف ذكر رحالتن( .عويس 1986،م)
رحالتن
تنقل ابن خلدوا يف بلداا كثا منذ خروجن من تـونس وهـو ابـن عشـرين
عاما ،فقد مشلت رحالتن كال من الرلداا اآلتية :
 - 1فاس  :حيال أ ام بها ثانية أعوام ،واتصـل بكـثا مـن العلمـاء واألدبـاء
من أهل فاس أو ممن وفد إليها من األنـدلس وتـونس و اهـا يف منالـرات
خمتلفة ،وأخذ عنهم والتفاد منهم ،كمـا الـتفاد مـن مكترـات فـاس الـت
كانــت مــن أ نــى اهكترــات اإللــالمية ،و ــام أًنــاء إ امتــن يف فــاس بإنشــاء
الرلائل ونظم الشعر وإلقاء اخلطب ووـو ذلـ مـن أعمـاا علميـة ( .ابـن
خلدوا 1433 ،هـ)
كما خاض يف أًناء إ امتن بفاس مار السيالـة منـذ أا عينـن السـلطاا أبـو
عناا عضوا يف جملسن العلمي وحتى عينن ضمن كتابن ومو عين ً،م ل نن بعد
ذلـ وـو عـامل كـاملل بسـرب عال تـن بـاألما أبـي عرـداهلل حممـد ا فصـي،
وبعد خروجـن مـن السـ ن واله السـلطاا منصـور بـن لـليماا وظيفـة الكتابـة
،لكنن انضم إىل مناصري أبي لامل ضد منصور بن لليماا حتى طرد منصور
بـن لـليماا مـن فــاس ،فالـتعملن أبـو لـامل يف كتابــة لـره ،والرتلـيل عنــن،
واإلنشاء هخاطرتـن ،وجعلـن موضـ ًقتـن وعنايتـن ً،ـم واله بعـد عـامل خطـة
اهظــامل ،فأداهــا بعدالــة وكفايــة ،وبعــد مقتــل أبــي لــامل ،وتــولي أخيــن ابــن
تاوفل ،والـترداد الـودير عمـر بـن عرـداهلل بـاألمر ،أ ـره يف وظائفـن وداده يف
رد ن ،لكن ابن خلدوا كاا يطم يف أعلى من ذل ،ومل يتثقق لـن مـا أراد
فــرتك دار الســلطاا ً،ــم تــوجس مــن الــودير فطلــب اإلذا برحيلــن إىل تــونس
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،لكن الودير رفض خوفا من انضمام ابـن خلـدوا إىل أبـي محـو ً،ـم أذا لـن
بــاخلروج بشــرط العــدوا عــن تلمســاا ،فخــرج مت هــا إىل رناطــة باألنــدلس
،وصـرف ولــده وأمهـم إىل أخــواهلم يف ســنطينة لـنة 764ه،ويف هــذه الفــرت
تفتثت واعرية ابن خلدوا ،فنظم الشعر ( .الوح 2015،م)
 - 2األندلس  :حيال ذهب إليها مرتل  :األوىل كانت بعـد تركـن هدينـة
فاس -كما لرق – حيال اجتن إىل رناطة ،هـا بينـن وبـل لـلطانها حممـد بـن
يول ووديره لساا الدين بن اخلطيب من صـدا ة ،وهـا كـاا لـن عليهمـا مـن
أياد بيضاء ،فرحرا بـن ،وأنـ،اله منـ،ال فخمـا ،و ربـن السـلطاا يف أهـل جملسـن
ً،م أرللن لفاا هل شتالن بيية الصل بينهما ،فأمت مهمتن بن ـاح ،فكافـأه
السلطاا ابن األمحر بأا أ طعن رية الرا مـن أراضـي السـقى مبـرج رناطـة،
ًم التقدم عائلتن مـن سـنطينة ليرقـوا معـن يف رناطـة ،لكنـن مل يكـال لـوى
بضعة أوهر  ،رر بعدها الرحيل إىل جباية لسررل :أحدهما إفساد أهل السعاية
بينــن وبــل الــودير ابــن اخلطيــب ،والثــاني :الــرتداد أبوعرــداهلل حممــد ا فصــي
عرون يف جباية ،حيـال كـاا ـد وعـده مبنصـب ا اجـب عنـدما كانـا يف لـ ن
فاس ،فرحل عن رناطة بعدما ضى فيها وو لنتل ونص ( .ابن خلدوا ،
1433هـ)
 - 3جبايـة  :عنـدما كتــب إليـن لــلطاا جبايـة أا يـأتي إليــن بعـد أا الــرتد
عروــن ليوليــن منصــب ا اجــب ،فالــتأذا الســلطاا ابــن األمحــر ،فــأذا لــن
بالرحيل يف عام 766هـ ً،م وصل إىل جباية فالتقرل أحسن الـتقراا ،وتـوىل
منصب ا اجب فيها ،وأصر خطيرا ام القصرة ،ويدرس فيـن العلـم أًنـاء
النهــار ،والــتمر ذلـ األمــر حتــى تــل لــلطاا جبايــة علــى يــد ابــن عمــن أبــو
العرــاس أمحــد ،لــلطاا ســنطينة ،وذل ـ بعــد لــنة واحــد مــن مقــدم ابــن
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خلدوا ،وتفادى ابن خلدوا الصدام م للطاا سنطينة فسـلمن جبايـة بـدوا
تـاا ،فأكرمـن لـلطاا سـنطينة وأبقــاه يف وظيفتـن ،لكـن ابـن خلـدوا الحــظ
كثر الوواية بن فآًر السالمة ،والتأذا السلطاا بالرحيـل ،فـأذا لـن ،فخـرج
منهــا وأخــذ يتنقــل بــل القرائــل حتــى وصــل إىل بســكره ،واختــذها مقامــا لــن
وأللرتن( .ابن خلدوا 1433 ،هـ)
 - 4بســكره  :حيــال أ ــام بهــا لــت لــنل ،إال أنــن ادرهــا عــد مــرات
لفرتات صا يف إ اد بعض األعماا يف الروادي أو اهدا ،ويف أًناء إ امتـن يف
بســكر طلـــب منــن لـــلطاا تلمســـاا أبــو محـــو أا يتــوىل منصـــب ا اجـــب
،ويستميل القرائل معن ضد أبي العرـاس لـلطاا سـنطينة ،لكـن ابـن خلـدوا
اعتذر عن روا اهنصب ،وأرلل مكانن أخاه حييى ،وكـاا لـرب الـرفض هـو
ع،وفن عن السيالة ،ور رتن يف الرجـوا للمطالعـة والـدرس ،لكنـن الـت اب
ألبـي محــو يف طلرــن الــتمالة القرائــل معــن ،وبعــد ه،يــة أبــي محــو ،واهتــ،اد
عرون ،خشي ابن خلدوا على نفسـن فالـتأذا يف السـفر لألنـدلس ،فـأذا لـن
،لكنن مل يستط السفر هلـا بسـرب اعتقالـن بـأمر مـن لـلطاا اهيـرب األ صـى
،ف لب إىل فاس وبقي فيها مد ً،م توالـت عليـن األحـداث بعـد ذلـ فقـرر
الرحيل لألندلس ،فكانت تل رحلتن الثانية إليهـا ،لكنـن مل يكـال بهـا كـثاا
بسرب عدم ارتياح حكام اهيـرب لوجـوده يف األنـدلس ،وطلـرهم مـن لـلطاا
رناطة ابن األمحر إعادتن للميرب ،فقرر السلطاا إ صاءه للميرب األولـط
،فوصل بعد عناء لتلمساا ،وها طلب منن للطانها أبو محـو الـتمالة القرائـل
معن خرج من تلمساا إىل منـادا أصـد ائن أوالد عريـ ،ونـ،ا هـو وأهلـن يف
لعة ابن لالمة ،وكانت تل نهاية حياتن السيالية( .الوح 2015،م)
 - 5لعة ابن لالمة  :حيال ن،هلـا وهـو ابـن  42عامـا ،و ـد جـاء ذلـ
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بعد حيا ليالية مليئة باألحداث اربـت ربـ ـرا ،مـ أنـن مل ينقطـ خـالا
تل السنوات عن الدرس والعلم ،فمكال يف تل القلعة م أهلن دهـاء أربـ
لنوات متفر ا فيها للدرالة والتأمل والتألي .
ويف تل ـ القلعــة كتــب ماللفــن اهشــهور "كتــاب العــرب" يف ًــالث لــنوات
ونصـ ،ومقدمتـن يف مخسـة أوـهر ً،ــم ـرر ابـن خلـدوا بعـدها العــود إىل
مسقط رألن تونس بعد ياب عنها بلر  26لنة ،وذل ليستفيد مـن مكتراتهـا
يف تنقـي ذلـ اهاللـ الكـرا ،فأ ـام بتـونس والـتقدم ألـرتن مـن أحيـاء بـك
عري ،وانشيل يف تونس بتدريس العلوم ،ومراجعة اهصادر واهراج إلمتـام
تارخين ،حتى انتهى منن يف أوائل عـام 784ه ،ورفـ نسـختن إىل السـلطاا أبـي
الع رــاس فتقرلــها منــن ،وتســمى تلــ النســخة بالنســخة التونســية( .الــوح
2015،م)
وبعـد أا اصــطثرن الســلطاا أبـو العرــاس يف محلــة حربيـة وــنها علــى ابــن
يلوا ليسرتد منن مدينة تودر ،خشي ابن خلدوا أا يتكرر مـن السـلطاا ذلـ
،فقرر ميادر تونس ،بعدما بلر لن اخلمسـل مـن عمـره ،واجتـن هصـر حتـت
ذريعــة الســفر ألداء فريضــة ا ـ ،وكــاا ذل ـ عــام 784ه وهــو آخــر عهــده
بتونس( .الوح 2015،م)
 - 6االلكندرية  :أ ام ابن خلدوا فيها وهر وـواا كـامال منـذ وصـولن
إليها يف عيد الفطر ،وكاا يتهيأ للث يف تل األًنـاء ،فلـم يتيسـر لـن ذلـ يف
عامن هذا ،فانتقل إىل القاهر ( .الوح 2015،م)
 - 7القاهر :حيال انتقل اليها يف أوا وهر ذي القعد من عام 784هـ،
ولقي من أهلـها وعلمائهـا أحسـن الـتقراا ،واختـذ مـن أرو ـة ا ـام األدهـر
مدرلة يلتقي فيها بتالميذه ومريدين ،وتصدر فيـن حلقـة للتـدريس العـام ً،ـم
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عينن السلطاا الظاهر بر و يف منصب تدريس الفقن اهالكي باهدرلة القمثية
،وع،م ابن خلدوا بعدها طلب أهلن وولده من تـونس ،لكـن لـلطاا تـونس
منعهم طمعا يف عودتن ،فشف لن السلطاا الظاهر بر ـو ،فلـيب طلرـن ،لكـن
أهلن وولده ر وا يف الرثر وهم يف طريقهم إليـن ،فكانـت و عـة وـديد علـى
ابن خلدوا( .ابن خلدوا 1433 ،هـ)
ًــم تــوىل بعــد ذلـ منصــب اضــي اهالكيــة لــنة 786هــ ،وبقــي يف ذلـ
اهنصب عاما كامال ً،م أعفي منن ،ويف عام 788هـ عل ألتاذا للفقن اهـالكي
يف اهدرلة الظاهرية الرب و ية يف لنة افتتاحها ً،م أعفـي مـن التـدريس فيهـا،
ويف عــام 789ه ــ عــ،م ابــن خلــدوا علــى أداء فريضــة ا ـ ،وأدى فريضــة
ا ـ ً ،ــم عــاد بعــدها إىل القــاهر ،ويف عــام 791ه ــ واله الســلطاا منصــب
كرلـي ا ـديال يف مدرلـة صـر تم ،وبعـد ًالًـة أوـهر أضـي لـن وظيفــة
أخرى ،هي ويو خانقـاه بيـربس ً،ـم أعفـي عـن ذلـ ،وعـل اضـي ضـا
اهالكية مر أخرى عام 801هـ ،ويف تل السنة لافر لريـت اهقـدس ً،ـم عـاد
للقاهر ،وبعد عودت ن بثالًة أوـهر عـ،ا عـن منصـب القضـاء ،ورجـ بعـدها
لتدريس العلم والتألي ( .الوح 2015،م)
 - 8دمشق  :ويف عام 803هـ خرج السلطاا الناصر فرج ابـن السـلطاا
الظاهر بر و لصـد جيـوف الـترت عـن الشـام ،والتصـثب معـن ابـن خلـدوا
،وبقي يف دمشق ،وبعد عود السـلطاا الناصـر هصـر وتركـن دمشـق ،اجتمـ
القضا والفقهاء باهدرلة العادلية بدمشق دمعهم ابـن خلـدوا ،واتفـق رأيهـم
على طلب األماا مـن تيمـور لنـ علـى بيـوتهم وحـرمهم ،فأجـابهم وطلـب
منهم إحضار الوجوه والقضـا ليكتـب هلـم األمـاا ،فخرجـوا لـن فكتـب هلـم
األمـاا ،ولــأا تيمــور لنـ عــن ابــن خلــدوا ،فقيــل لــن بأنــن مقــيم باهدرلــة
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العادلية ً،م ذهب ابن خلدوا بنفسن لتيمور لن ،ولألن عـن تارخيـن وحياتـن
،وعــن بــالد اهيــرب ،وطلــب مــن ابــن خلــدوا كتابــا يف وصـ بــالد اهيــرب
وكأنن يشاهدها ففعل ابن خلدوا ذلـ ً،ـم الـتأذنن بالرحيـل هصـر ،فوصـل
القاهر ،وعل للمر الثالثة اضي ضا اهالكية ،وبقي يف منصرن وو عام ًـم
ع،ا ً،م يف عام 807هـ عل يف نفس اهنصب للمر الرابعة ،ويف عام 808هـ
كانت وفاتن رمحن اهلل( .ابن خلدوا 1433 ،هـ)
ويوخن
من أهم ويوخ ابن خلدوا :
 - 1والده حممد بن حممد بن ا سن ا ضرمي.
حفظ علـى يديـن القـراا ،وأخـذ عنـن صـناعة العربيـة ً،ـم تـويف عنـن لـنة
749ه بالطــاعوا وكــاا عمــر ابــن خلــدوا آنــذاك مل يت ــاود  16عامــا(.ابن
خلدوا 1433 ،هـ)
 - 2أبوعرداهلل حممد بن لعد بن براا األنصاري.
وهــو أندلســي مــن بلنســية ،أخــذ عنــن القــراءات ،وعــرض عليــن صــيدتي
الشــاطيب الالميــة والرائيــة ،كمــا درس عليــن كتــاب التقصــي ألحاديــال اهوطــأ
،والتمهيد على اهوطأ البن عرد الرب ،وتسهيل الفوائـد البـن مالـ ،وخمتصـر
ابن ا اجب يف الفقن اهالكي( .ابن خلدوا 1433 ،هـ)
 - 3أبوعرداهلل حممد بن حبر.
وهو إمام العربية واألدب يف تونس ،حيال الدم جملسن وحفظ عنده كتاب
األوــعار الســتة ،وا مالــة لألعلــم ،ووــعر حريــب ،وبعــض وــعر اهتــنيب
،وبعض أوعار كتاب األ ـاني ،وتـأًر بـن يف ألـلوبن الكتـابي(.ابن خلـدوا ،
1433هـ)
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 - 4مشس الدين أبوعرداهلل حممد بن جابر بن للطاا القيسي الوادياوي.
وهو إمام احملدًل بتونس ،مس علين أكثر صثي مسـلم ،وكتـاب اهوطـأ
،وأخذ منن إجاد عامة(.ابن خلدوا 1433 ،هـ)
 - 5أبوعرداهلل حممد بن عرداهلل ا ياني.
أخذ عنن الفقن(.ابن خلدوا 1433 ،هـ)
 - 6أبو القالم حممد القصا.
أخذ عنن الفقن ،و رأ علين كتاب التهذيب ألبي لعيد الربادعـي ،وخمتصـر
اهدونة ،وكتاب اهالكية(.ابن خلدوا 1433 ،هـ)
 - 7أبوعرداهلل حممد بن عردالسالم بن يول اهلواري.
اضــي ا ماعــة ،أفــاد منــن ومســ عليــن كتــاب اهوطــأ(.ابن خلــدوا ،
1433هـ)
 - 8أبوعرداهلل حممد بن لليماا السطي.
وهو وـيو الفتيـا بـاهيرب ،وإمـام مـذهب مالـ ،وأفـاد منـن عنـد دومـن
تــونس يف معيــة الســلطاا أبــي ا ســن ،حيــال ــرأ عليــن الفقــن(.ابن خلــدوا ،
1433هـ)
 - 9أبو حممد عرداههيمن بن عرداههيمن ا ضرمي.
وهو كاتب السلطاا أبي ا سن وصاحب عالمتن ،وإمام احملدًل والنثـا
بــاهيرب ،الدمــن وأخــذ عنــن مساعــا وإجــاد األمهــات الســت واهوطــأ والســا
البن إلثا ،وكتاب ابن الصالح يف ا ديال( .ابن خلدوا 1433 ،هـ)
 - 10أبو العراس أمحد ال،واوي.
إمام اهقرئل باهيرب ،حيال رأ علين القـرآا بـا م الكـرا بـل القـراءات
السر من طريق أبي عمرو والداني وابن وري ،وأخذ منن إجاد عامـة( .ابـن
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خلدوا 1433 ،هـ)
 - 11أبوعرداهلل حممد بن إبراهيم اآلبلي.
وهو من تلمساا ،أخذ عنـن األصـلل ،واهنطـق ،ولـائر الفنـوا ا كميـة
والتعليمية( .ابن خلدوا 1433 ،هـ)
 - 12أبوعرداهلل حممد بن الصفار.
وهــو إمــام القــراءات وهــو عــامل يف ا ــديال  ،وكــاا مــن وــيوخ ا لــس
العلمي ألبي عناا ،و د أفاد منن كثاا( .ا اجري ،د.ت)
 - 13أبو عرداهلل حممد بن أمحد الشري ا سك العلوي.
وكاا من ويوخ ا لس العلمي ألبي عناا ،و د أفاد منن كثاا( .ا اجري
،د.ت)
 - 14أبو العراس أمحد بن وعيب ا  ،نائي التادي .
وهو من أهل فاس ،وكاا بارعا يف علـوم اللسـاا واألدب وعلـوم أخـرى
،وهو إمام يف نقد الشعر (.طريب1437،هـ)
 - 15أبو عرداهلل بن العربي ا صايري.
وكاا إماما يف النثو  (.طريب1437،هـ)
تالميذه
تتلمذ على يدين عدد كرا من طالب العلـم ،يف تـونس واهيـرب األولـط
واهيرب األ صى ومصر ،وأصر بعضـهم إمامـا يف العلـم ،ومـن أبـرد أمسـاء
هالالء الذين تلقوا منن العلم وأعطاهم إجاد من يأتي :
 - 1اهالرخ الكرا تقـي الـدين اهقريـ،ي  :وهـو مـن طالبـن يف مصـر ،وأوـار
لذل يف كتابن (السلوك).
 - 2أبو احملالـن بـن تيـرى بـردى :وهـو مصـن كتـاب (الن ـوم ال،اهـر يف
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ملوك مصر والقاهر ).
 السخاوي :ذكر ويخن يف كتاب (الضوء الالم يف أعياا القرا التال ). العالمة ا افظ ابن ح ر العسقالني :و ـد ذكـره يف كتابـن (رفـ اإلصـرعن ضا مصر).
حياتن العلمية والعملية.
يكن تقسيم حيا ابن خلدوا العلمية والعملية إىل اهراحل اآلتية :
 مرحلة النشأ والتلمذ والتثصيل العلمـي :و ـد لـرق الكـالم عنهـا يفنشــأ ابــن خلــدوا ،وهــذه اهرحلــة متتــد مــن عــام 732هــ حتــى 751هــ،
وتشمل حياتن األوىل يف تونس ،وحتى بلو ن لن  18لـنة ،كمـا يضـاف
هلا حياتن يف ف اس الت بليـت رابـة تسـعة أعـوام ،والـتفادتن مـن العلمـاء
الذين التقى بهـم هنـاك( .وايف 1404،هــ) وكـذل الـتفادتن مـن خـ،ائن
الكتب يف فاس( .ا اجري ،د.ت)
 مرحلة الوظائ الديوانيـة والسيالـية يف اهيـرب واألنـدلس :وترـدأ مـنعـام 753هــ وحتـى عــام 776هــ ،حيــال تـوىل منصــب كاتـب العالمــة يف
بداية هذه اهرحلة ً،م تعيينن يف ا لس العلمي اخلاص بالسلطاا أبي عناا
ً،م كاترا عنده ً،م ل نن لن لنتل ً،م عاد لوظيفتـن السـابقة كاترـا ً،ـم
حاجرا عند لـلطاا جبايـة ،ويف هـذه اهرحلـة الـت امتـدت رابـة ربـ ـرا
،كانت كثا األحداث ،وتنقل خالهلـا ابـن خلـدوا بـل فـاس وتلمسـاا
وجباية واألندلس ،وأكسـرتن خـرب ليالـية الـتفاد منهـا يف علمـن وتأليفـن.
(وايف 1404،هـ)
 مرحلة التفر للتأل :ومتتـد وـو ثـاا لـنل ،مـن عـام 776هــ وحتـىعام 784هـ ،حيال أل يف لعة ابن لـالمة كتـاب العـرب ،وكتـب اهقدمـة
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،وامتدت هذه اهرحلـة أربـ لـنل( .وايف 1404،هــ) ومكـال مـد ريرـة
منها يف تونس( .وايف ،د.ت)
 - 4مرحلة وظائ التدريس والقضاء يف مصر :ومتتد من عام 784هـ حتـى
وفاتن يف عام 808هـ ،حيال ضاها كلها يف مصر ،فقد توىل فيهـا منصـب
اضـــي ضـــا اهالكيـــة ،كمـــا درس بـــاألدهر ،ودرس أيضـــا يف اهدرلـــة
القمثية ،وكاا لن يف هذه اهرحلة طالبا تلقوا عنن العلم ،وأكمـل يف هـذه
اهرحلة تنقي كتابـن العـرب و اهـا مـن ماللفـات أخـرى( .وايف 1404،هــ)
وامتدت هذه اهرحلة 24عاما( .ا اجري ،د.ت)
لقد بليت اهرحلة العلمية من حيا ابن خلـدوا مـا يقـرب مـن ًلثـي عمـره
الرالر  76لـنة ،حيـال امتـدت مـن طفولتـن وحتـى بلو ـن لـن العشـرين ً،ـم
التكملها عندما بدأ مرحلة التفر للعلـم وتـرك السيالـة بعـد بلو ـن لـن 44
عاما ،بينما بليت لـنوات اهرحلـة العمليـة يف جمـاا السيالـة ًلـال عمـره ،أي
24لنة ،حيال بـدأت مـن بلو ـن لـن 20لـنة وحتـى وصـولن لـن 44لـنة،
علــى أا فــرت انشــيالن بالسيالــة مل ينقط ـ فيهــا عــن العلــم إطال ــا ،لــواءً
بالتثصيل العلمي أو بالتدريس( .ا اجري ،د.ت)
ويظهر من حديال ابن خلدوا أا هنـاك عـاهل مـن وـيوخن كـاا هلمـا أًـر
كرا يف ًقافتن الشرعية والليوية والفلسفية ،فاألوا وـيخن يف العلـوم الشـرعية
أبوحممـــد عرـــداههيمن ا ضـــرمي ،والثـــاني وـــيخن يف الليـــة والفلســـفة وهـــو
أبوعرداهلل حممد اآلبلي(.وايف ،د.ت)
وخصيتن
يكن تلخيم أهم ما متي،ت بن وخصية ابن خلدوا يف العناصر اآلتية :
 - 1علو اهلمة والطموح يف اهناصب الكربى للدولة.
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 - 2الثقة الكرا يف النفس والت أنستن أحيانا مرا رة خصومن ومكيدتهم
لن ،ورمبا أع رتن نفسن أحيانا.
 - 3الربا ماتيــة يف عال اتــن السيالــية ،فصــديق اليــوم رمبــا انقلــب عليــن
ليصر عـدوا يف اليـد ،فالعال ـة تـدوم مـا دامـت تلـ العال ـة توصـلن إىل مـا
تتطل نفسن إلين من منصب وووه.
 - 4كثر مللن ولآمتن وتربمن ،فال يكاد يستقر على حاا.
 - 5عرقريتن وذكاؤه الذي لرق بن عصره.
 - 6اهتمامن الكرا بالعلم وحتصيلن وحسن تصرفن يف ذل .
 - 7كاا ماللفا بارعا يف فنوا خمتلفة من العلـوم ،فقـد أخـذ مـن كـل فـن
بطــرف ،لــذا جتــد مقدمتــن حــوت كــثاا مــن التخصصــات العلميــة مثــل علــم
االجتمـــاا والرتبيـــة والتـــاريو والسيالـــة واال تصـــاد و اهـــا مـــن العلـــوم.
(ال،هراني 1412،هـ)
 - 8خمالفتن ها هو وائ يف عصره من ل وتكل بدي ،فكـاا يكتـب
مرتلال.
(االلكندري 1929،م)
 - 9اتن العلمية وميامراتن السيالية( .جملة الرتبية 1982 ،م )
 - 10متعــدد الرؤيــة ،ومنفــت علــى كــل مصــادر اهعرفــة الــت يكــن أا
تســاعده علــى إهــام معــريف أكثــر مصــدا ية خبصــوص الظــواهر الــت يدرلــها.
(خليل 1987،م)
 - 11صاحب ملكة نقدية نفاذ ،ال يقرل أي رأي دوا متثيم وتفكـا.
(مــالنس 1979،م) و ــد نقــد معاصــرين مــن اهــالرخل ألنهــم كــانوا يقتصــروا
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على ذكر ا وادث دوا نقدها وحتليلـها ،ودوا توًيقهـا والتأكـد مـن صـثتها.
(الكسندرا يينا تينكو 1980،م)
 - 12كاا حمايدا متواضعا ،ويظهر ذل يف عدم تسـفيهن آلراء منتقديـن،
واعرتافن أا ما وصل إلين من علم إمنا هو توفيق من اهلل وهداية( .نور ،د.ت)
 - 13كــاا علــى معرفــة بعلــوم عصــره ،وكــاا لــن اطــالا علــى أفكــار
وتصــورات أفالطــوا ،ولــن اطــالا أيضــا علــى معــارف رجــاا الثقافــة العربيــة
واإللــالمية كالفــارابي ونظريتــن االجتماعيــة العر يــة ،وابــن لــينا ونظرياتــن
الطرية ،وابن رود وفلسفتن ،وكرار مالرخي العصور الولطى( .الكسندرا يينا
تينكو 1980،م)
 - 14كانــت تصــرفاتن تنطلــق مــن تصــوراتن عــن ا كومــة ،فكــاا ينظــر
للخالفــة واالضــطرابات يف الدولــة علــى أنهــا أوــياء حقيقيــة طريعيــة ال يكــن
تيياها( .الكسندرا يينا تينكو 1980،م)
 - 15آراؤه تتسم باخلصوصية والعمق والتفرد ،ومنه ن يتسـم بالعلميـة
واهوضوعية وا د ( .أمحد 2001،م)
 - 16لدين القدر على االتصاا واالنفصاا با يا الت يشارك فيها ،مما
منثن القدر على التأمل والتثليل لتل ا يا ( .ا اجري ،د.ت)
 - 17أا العناصر األلالية الت تتكوا منها وخصـيتن ترجـ إىل أمـرين
:العلــم الــذي جعلــن مــن رجــاا الفكــر اهولــومل بســعة اهعرفــة ود ــة النظــر،
والسيالة الت جعلتـن مـن رجاالتهـا الـذين يرجـ إلـيهم يف صـروفها اهشـترهة.
(ا اجري ،د.ت)
 - 18مل تكن حياتن هادئة ومستقر ،بل كانت صاخرة مضـطربة ،مليئـة
باهيامرات والكوارث ومواجهة اخلصوم( .وايف ،د.ت)
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ومن أهم العوامل اهالًر يف تشكيل وخصيتن العلميـة  :مالدمتـن لشـيوخن
،وًقافتن الوالعة يف خمتل الفنوا ،وجتاربـن الشخصـية (عسـيالا 1987،م)
،ونشــأتن يف كن ـ والــده الفقيــن والعــامل بالعربيــة واألدب ،وحفظــن للقــرآا
الكريم ،وكثا من الشعر العربي ،وتسلمن عد مناصب ليالية وعلميـة كـاا
هلا أًر كرا يف تشكيل وخصيتن ( .طريب1437،هـ)
ويرى الدكتور الطيب بر ـوث (1436هــ) أا أهـم العوامـل الـت جعلـت
وخصية ابن خلدوا وخصية حمورية يف تاريو اهعرفة اإلنسانية هي:
 - 1عامــل التشــر بالرؤيــة القرآنيــة الشــاملة للكــوا وا يــا واإلنســاا
وحركة التاريو.
 - 2عامل االنفتاح على اخلرب اهعرفية اإللالمية العامة.
 - 3عامل االنفتاح على الثقافة اإلنسانية الشاملة.
 - 4عامـــل االنفتـــاح علـــى حركيـــة الوا ــ اإلنســـاني يف أبعـــاده احملليـــة
والعاهية.
 - 5عامل االهتمـام بـأمر األمـة واإلنسـاا والرثـال عـن وـروط صـالح
أمرهما.
 - 6العقلية التثليلية النقدية اهورًة للثس السنك.
 - 7روح اإلبداا والت ديد وطموح اإلضافة النوعية.
ماللفاتن
البـن خلــدوا ماللفــات كـثا يف خمتلـ الفنــوا ،منهــا مـا أوــار إليهــا ابــن
خلدوا يف ًنايا كترن ،ومنها ما تر ن لن معاصرين ،و د بقي منهـا إىل عصـرنا
ا اضر ما بقي ،وفقد منها ما فقد.
ومن أوهر ماللفاتن باختصار ما يأتي:
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 - 1اهقدمة :والتير يف كتابتها مخسة أوهر ،وكانت كتابتهـا يف لعـة
بك لالمة ،وهي من أروا ما كتب ( .طريب1437،هـ)
 - 2كتاب التعري بابن خلدوا ورحلتـن ربـا ووـر ا :وهـو مـن أروا
ما كتب يف فن السا الذاتية ( .طريب1437،هـ)
 - 3كتـــــاب وـــــفاء الســـــائل يف تهــــذيب اهســـــائل :وهـــــو كتـــــاب يف
التصــــوف،احتوى علــــى ًــــرو مــــن اهفــــردات واهصــــطلثات الصــــوفية.
( طريب1437،هـ)
 - 4كتاب رجـ ،لسـاا الـدين بـن اخلطيـب :وهـو وـرح أللـ بيـت مـن
الشعر وضعها لساا الدين ابن اخلطيب يف أصوا الفقـن ،و ـد وـك بعضـهم
يف نسرتها إلين ( .طريب1437،هـ)
 - 5تلخيم احملصل لفخر الدين الرادي( .صليثة وآخر 1434،هـ)
 - 6ورح صيد ابن عردوا( .ابن خلدوا 1433،هـ)
 - 7ورح صيد الربد للروصاي( .صليثة وآخر 1434،هـ)
 - 8طريعة العمراا( .ابن خلدوا 1433،هـ)
 - 9كتاب العـرب وديـواا اهرتـدأ واخلـرب يف أيـام العـرب والع ـم والرببـر.
(ابن خلدوا 1433،هـ)
 - 10كتاب خمتصرات حوا أعماا ابن رود( .صليثة وآخر1434،ه)
 - 11كتاب ا ساب( .صليثة وآخر 1434،هـ)
 - 12كتاب تذكا السهواا( .صليثة وآخر 1434،هـ)
 - 13كتاب وص بالد اهيرب لتيمورلن ( .صليثة وآخر 1434،هـ)
 - 14كتـــاب أخرـــار دولـــة بـــك األ لـــب بإفريقيـــا( .صـــليثة وآخـــر
1434،هـ)
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وفاتن
تويف ابن خلدوا رمحن اهلل يف القاهر يوم األربعـاء  26مـن وـهر رمضـاا
لنة 808ه اهوافق 16مارس 1406م ولن من العمر 76لنة و25يومـا ،ودفـن
مبقابر الصوفية خارج باب النصر( .ا نرلي 1413 ،هـ )
آراء العلماء يف ابن خلدوا:
تعددت اآلراء حوا ابن خلدوا من معاصرين وممن جـاء بعـدهم مـن أهـل
العلم ،كما كتب عنن الراحثوا يف خمتلـ التخصصـات مـن مسـلمل و اهـم
،ويكن تلخيم أهم تل اآلراء يف اآلتي :
 يعد ابـن خلـدوا مـن عمالقـة الفكـر االجتمـاعي يف العـامل ،ويف رأيكثا من احملايدين أنن أجدر اهفكرين االجتماعيل حبمل لقـب منشـو وماللـس
علم االجتماا( .نور ،د.ت)
 إا ظاهر ابن خلدوا كانت فـ ،كـربى ومنعطفـا جديـدا وخطـاا يفمسا اهنه التارخيي( .عويس1986،م)
 إا عالمــة اهيــرب الفيلســوف اهــالرخ ابــن خلــدوا جــدير بــأا يظــلموضـــوعا مت ـــددا يف درالـــتنا إللـــهامات حضـــارتنا اإللـــالمية يف التـــأريو
ا ضاري واإلنساني( .عويس 1986،م)
يلو فيـت (1909- 1838م) :
 يقوا عامل االجتماا لود فيت"لقــد درس ابــن خلــدوا الظــواهر االجتماعيــة بعقــل متــ،ا ،وأتــى يف هــذا
اهوضوا بآراء عميقة ،جعلت ما كترن عرار عما نسمين اليوم بعلم االجتماا".
(جملة الرتبية 1982،م)
 يقــوا الــدكتور علــي عردالواحــد وايف " :لكــن ابــن خلــدوا ــد هدتــنمشـــاهداتن وتأمالتـــن العميقـــة لشـــئوا االجتمـــاا االنســـاني إىل أا الظـــواهر
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االجتماعية ال تشذ عـن بقيـة ظـواهر الكـوا وأنهـا حمكومـة يف خمتلـ مناحيهـا
بقوانل طريعية تشرن القوانل الت حتكم ما عـداها مـن ظـواهر الكـوا كظـواهر
العــدد والفل ـ والطريعــة والكيميــاء وا يــواا والنرــات ، "...ويقــوا أيضــا :
"وهذه ا قيقة مل يصل إليها تفكا أحد من رل ابـن خلـدوا ،بـل إا نقيضـها
كــاا اهســيطر علــى أفكــارهم يعــا ،فقــد كــاا اهعتقــد أا ظــواهر االجتمــاا
خارجــة عــن نطــا القــوانل ،وخاضــعة ألهــواء القــاد ،وتوجيهــات ال،عمــاء
واهشرعل ودعا اإلصالح"( .جملة الرتبية 1982،م)
 يرى اهالرخ الربيطاني (توينيب) بأا ما دمن ابـن خلـدوا يعتـرب أعظـمعمــل فكــري أبدعــن أي إنســاا يف أي عصــر وأي مكــاا طــواا تــاريو بــك
اإلنساا( .جملة الرتبية 1982،م)
 يعتقد عرداهلل عردالرحيم عسيالا أا تاريو ا ضار اإللالمية ي،خـربنمــاذج فريــد للعلمــاء اهســلمل الــذين ألــهموا يف خمتلــ صــنوف العلــم
واهعرفة ،وتركوا تراًا ضـخما بعـدهم يتسـم بعقليـة مردعـة وذكـاء نـادر وأفـق
وال وفهم عميق قائق العلوم ود ائقها ،ومن هالالء العلمـاء ابـن خلـدوا.
(عسيالا 1978،م)
 ويرى حسل مالنس أا ابن خلدوا هـو اهـالرخ العربـي الوحيـد الـذيكتب تارخيا عاما يكن أا يسمى تارخيا عاهيا( .مالنس 1399،هـ)
 الكســندرا يينــا تينكــو يعتــرب ابــن خلــدوا مــن أكــرب مفكــري العــربواهسلمل يف العصور الولطى ،وأا يـ الـذين درلـوا تـراث ابـن خلـدوا
متفقوا على أنن دم مسـاهمة كـرا يف الفكـر االجتمـاعي والعـاهي ،وأا ابـن
خلدوا مل يكن رجل ليالة رائـ فثسـب ،بـل كـاا عاهـا عظيمـا ،فمعارفـن
السيالية كاا ي،اوجها مبعارفن العلمية ،وكاا يكتب يف مذكراتـن بأنـن الـتخدم
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كل اإلمكانات ألا يتعلم جبد ،وأا ًقافتن العاليـة ومشـاركتن العمليـة يف ا يـا
السيالية والعلمية لعصره مسثت لن بأا يقدم مساهمة مهمـة يف خ،انـة الفكـر
العربي يف القروا الولطى ،وأا فضلن ينثصر يف الطريـق الـت يكـن للتـاريو
باالعتماد عليها أا يصر علميا ،وأنن خطى خطوات جرار على هذا الطريـق
ووصـــل إىل إنشـــاء نظريـــة نشـــوء وتطـــور الدولـــة وا تمــ ( .الكســـندرا يينـــا
تينكو1980،م)
 يقوا الراروا كارادوفوا " :ت،ودنا إفريقيـة اإللـالمية يف وـخم ابـنخلدوا بعـامل اجتمـاا مـن الطـراد األوا ،وال جتـد ذهنـا متثـل فلسـفة التـاريو
جبالء أكثر مما متثلها ذهن ابن خلدوا".
ويقــوا أيضــا  " :ويعــد ابــن خلــدوا أهعيــا مــن فصــيلة مونتســيكو واألب
دومـــايلي ،وجـــدا لعلمائنـــا يف االجتمـــاا مثـــل تـــارد أو اهستشـــر وبينـــو".
(ال،هراني 1412،هـ)
 ويقوا الفيلسوف اإل لي،ي "روبرت فلينت " بأا ابـن خلـدوا "منظـريف التاريو ال د لن نظـاا يف أي عصـر أو بـالد ،بـل وحتـى فيكـو الـذي ظهـر
بعده بأكثر مـن  300لـنة و رلـن أفالطـوا وأرلـطو و أو سـطل ،ال دارونـن
وليسوا بأنداد لن ،وأا الكثا من أمثاا هالالء ال يستثقوا أا تذكر أمسـاؤهم
عند ا ديال عن ابن خلدوا"( .بر وث 1436،هـ)
ظروف العصر الت عاف فين ابن خلدوا
اتص ـ عصــر ابــن خلــدوا يف القــرا الثــامن وبدايــة القــرا التال ـ
اهل ري باالوالا السيالي واال تصادي واالجتماعي ،حيـال بـدأت الدولـة
اإللــالمية يف األنــدلس تنهــار ،والثــورات والف ـ تعــم مشــاا إفريقيــا ،ويف
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اهشر اجتاح الترت الشام والعـرا ،وتعـرض عـرب اهشـر لطييـاا األعـاجم
وارتقاؤهم مناصب اهل واإلمار يف بالد العرب( .نور ،د.ت)
ويف اهقابل كانت بشائر النهضة تلوح يف األفق يف أوروبـا ،بينمـا يف مشـاا
إفريقيـا انهــارت آخــر دولــة ميربيــة وأندلسـية عظمــى ،وهــي دولــة اهوحــدين،
و ســمت لــثالث دوا هــي :دولــة ا فصــيل يف إفريقيــا ،ومرك،هــا تــونس،
ودولــة بــك عرــد الــواد يف ا ،ائــر ،ومرك،هــا تلمســاا ،ودولــة بــك مــرين يف
اهيــرب األ صــى ،ومرك،هــا فــاس( .صــليثة وآخــر 1434،هــ) ( ،عــويس،
1986م)
وإىل جانب االضطرابات السيالية ،كانت الفوضى هـي الـت تسـود ،مـ
تفك ا تم ،وانتهاك ا رمات ،والتراحة الدماء واألمواا ،وانعدام األمن
وااللــتقرار ،واتصـ بعــض اهلــوك آنــذاك بــالظلم والعربــد ومعــا ر اخلمــر
وإخافــة النــاس ،والتثــال م ـ النصــارى ضــد إخوانــن اهســلمل يف اهمال ـ
األخرى ،مما ع ل بتسا ط مدا األندلس يف يد النصارى( .مفتاح 2011،م)
أمـــا علـــى اهســـتوى ا ضـــاري فكـــاا عصـــره يتســـم بـــالركود وا مـــود
واالوطاط والرتاج بسرب ما حصل من حمـن وويـالت وحـروب علـى الـرالد
اإللالمية( .أمحد 2001،م)
ويــرى الكســندرا يينــا تينكــو أا تلــ الظــروف السيالــية واالجتماعيــة
واال تصادية هي بالذات الـت أًـرت علـى تصـورات ابـن خلـدوا عـن ا تمـ
والدولة( .الكسندرا يينا تينكو 1980،م)
أمــا علــى اهســتوى العلمــي والثقــايف فقــد كانــت تــونس  -يف عصــر ابــن
خلــدوا  -مركــ،ا مــن أهــم اهراكــ ،العلميــة واألدبيــة يف العــامل اإللــالمي،
خاصة يف بعد تيلب الفر ـة علـى وـر األنـدلس وجـالء كـثا مـن أهلـها إىل
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تونس ومعهم كثا من أهل العلم واألدب ،وكانـت تـونس تشـتمل علـى كـثا
من اآلًار العلمية اهصرية خاصة واهشر ية عامة ،فضال عن و وعها يف طريـق
األندلسيل يف أًناء ذهابهم للث وعودتهم منـن ،وأيضـا جماورتهـا هصـر الـت
هي إيواا اإللالم وأم العامل وينروا العلم والصنائ ،فأصرثت تونس مـ،ي
بل ا يا األندلسية وا يا اهصرية جبمي مظاهرها( .ا اجري ،د.ت)
إجابة السالاا الثالال عن العوامل اهالًر يف صناعة العالِم يف ضوء الفكر
الرتبوي اإللالمي من خالا لا ابن خلدوا.
هناك عوامل عد هلا تأًا كرا يف صناعة العالِم ،وتتفاوت تلـ العوامـل
و وضـعفا يف التـأًا علـى تكـوين العـالِم حبسـب وخصـية كـل عـالِم ،ومـن
خالا النظر وااللتقراء وااللتنراط يف حيـا العـامل عرـد الـرمحن بـن خلـدوا
دد الراحال أا من أهم العوامل الت أًرت يف تكوين وخصيتن هي ما يأتي:
أوال :العوامل الدينية  :وتتمثل يف اآلتي:
 - 1حف ظن للقـرآا يف طفولتـن علـى يـد والـده ،وتالكـد درالـة حوالـ
عكاوة (1431هـ) أا تعليم القرآا للطفل لن أًـره يف بنـاء وخصـيتن ،كصـفاء
الــذهن و ــو الــذاكر ،والطمأنينــة وااللــتقرار النفســي ،و ــو الليــة العربيــة
واهنطق والتمكن من ا ديال بطال ة وفصاحة ،وتطوير اهدارك والقدر علـى
االلتيعاب والفهم ،وبناء الشخصية اهت،نة والقوية للمسلم .
و ــد نــم الســيوطي علــى أا "تعلــيم الصــرياا القــرآا أصــل مــن أصــوا
االلــالم فينشــئوا علــى الفطــر ويســرق اىل لــوبهم أنــوار ا كمــة رــل متكــن
األهواء منها ولوادها بأكدار اهعصية والضالا "( .اإلدريسي  ،د.ت ،ج)2
وأكد ابن خلدوا ذل بقولن "تعليم الولداا للقرآا وعار من وعائر الدين
أخذ بن أهالي اهلة ،ودرجوا علين يف ي أمصارهم ها يسرق اىل القلوب مـن
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رلوخ االياا وعقائـده بسـرب آيـات القـرآا ومتـوا األحاديـال وصـار القـرآا
أصــل التعلــيم الــذي يرنــى عليــن مــا حيصــل بعــد مــن اهلكــات "( .ابــن خلــدوا
1408،هـ)
ويف موض آخـر يقـوا ابـن خلـدوا رمحـن اهلل  " :ووجـن مـا اختصّـت بـن
العوائد من تقدّم درالة القرآا إيثارا للتّربّك والثّواب ،وخشية ما يعرض للولد
يف جنوا الصّيبّ من اآلفات والقواط عن العلم فيفوتن القرآا ،ألنّن ما دام يف
ا ر منقاد للثكم .فإذا جتاود الرلو واولّ من ربقة القهر فربّمـا عصـفت بـن
ريــاح الشّــريرة فألقتــن بســاحل الرطالــة فييتنمــوا يف دمــاا ا ــر وربقــة ا كــم
حتصيل القرآا لئلّا يذهب خلوا منن" ( .ابن خلدوا  1408،هـ)
و اا ابن ا ودي  " :فأما تـدبا العلـم فينريـي أا حيمـل الصـيب مـن حـل
يرلر مخس لنل على التشا ل بالقرآا والفقن ومساا ا ديال ،وليثصل لـن
احملفوظات أكثر من اهسموعات ألا دمـاا ا فـظ إىل مخـس عشـر لـنة " ًـم
يقوا رمحن اهلل  " :وأوا ما ينريي أا يكل حفـظ القـرآا متقنـا  ،فإنـن يثرـت
وخيتلط باللثم والدم " ( .ابن ا ودي1425،هـ ،ص) 257
 - 2تعلمـــن العلـــم الشـــرعي  :والـــذي -كمـــا يقـــوا بر ـــوث -
(1436ه ــ) أكســرن رؤيــة متشــرعة بالرؤيــة القرآنيــة للكــوا وا يــا واإلنســاا
والتاريو ،ومنطلقة من فهمن للقرآا الكريم والسنة اهطهر .
ًانيا :العوامل الفكرية :
 - 1التعلم يف الصير  :فقد أخذ ابن خلدوا العلم منذ الصير من والده
وويوخن الكرار يف تونس وفاس وممن وفد إليها من علماء األندلس.
وكـــاا يقـــاا " :مَـ ـنْ أادبَ اْبنَـ ـنُ صَـ ـيِاًا اـــرتْ عَ ْينُـ ـنُ كاـ ـرِاًا"( .ابـــن عرـــد
الرب1414،هـ)
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 - 2الــتفادتن مــن اهكترــات اإللــالمية  :والــت كانــت نيــة باهصــادر
واهراج ،حيال أ إليها يف التألي والتدريس ووو ذل .
و ــد أولــت ا ضــار اإللــالمية عنايــة فائقــة بتصــني وتــألي الكتــب يف
خمتل العلوم والفنوا ،وواكب ذلـ ظهـور وانتشـار مـا يصـعب حصـره مـن
اهكترات واخل،ائن العامة واخلاصة؛ ا أا تضـافر عـدد مـن العوامـل أدى إىل
اندًار كـثا مـن تلـ اهكترـات واخلـ،ائن؛ ممـا نـت عنـن فِقـداا ماليـل الكتـب
والتصاني الت ال يُعرف اليوم إال عناوين بعضها(.الكتاني 1434،هـ)
 - 3تأليفن للرلائل ونظمن للشعر وإلقاؤه للخطب وووهـا مـن أعمـاا
علمية  :والت لرعت من إنضاجن الفكري.
 - 4اطالعــن الوالــ علـــى أفكـــار الفاللــفة  :لـــواءً القـــدماء مـــنهم
كأفالطوا ،أو الفاللفة اهسلمل كالفارابي وابن رود وووهم.
 - 5انفتاح فكره  :وذل على الثقافة اإلنسـانية الشـاملة ،وعلـى اخلـرب
اهعرفية اإللالمية عامة.
 - 6الرحلة يف طلب العلم :وتنقلن بل الرلداا ،وجمالسة علماء كل بلد
ن،ا بن وأخذه عنهم ،كل ذل لاعده على منوه الفكري.
و ديا يل لإلمـام أمحـد :أيرحـل الرجـل يف طلـب العلـم م فقـاا ":بلـى
واهلل وديدا ،لقد كاا علقمة بن يس النخعي ،واأللود بـن ي،يـد النخعـي –
وهما من أهل الكوفة بالعرا – يرليهما ا ديال عن عمر ،فال يقنعهما حتـى
خيرجا إلين –إىل اهدينة اهنور -فيسمعانن منن" (الرنكاني 1424،هـ)
 - 7كاا للورا ل ودور النشر دور كرا يف صناعة العـامل  :وذلـ مـن
خالا نشر ماللفاتن وتش يعن على التألي .
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ًالثا :العوامل االجتماعية :
 - 1اوتهار ألر ابن خلدوا منذ ألالفهم بالعلم والدين :فقد نرر فيها
من رل يف اهيرب واألندلس عدد كرا يف كثا من العلـوم ،ومـن هـالالء عمـر
بــن خلــدوا الــذي كانــت لــن ــدم رالــخة يف العلــوم الرياضــية والفلـ ،و ــد
عاف رل ابن خلدوا بثالًة روا( .وايف ،د.ت)
كما ذكر اهالرخ الشها ابن حياا –رمحـن اهلل  -أا بيـت ابـن خلـدوا مل
ت،ا أعالمن بل ريالة للطانية وريالة علمية ،وهذا يالكد علـى أا ألـر ابـن
خلدوا كانت حترص على تعليم أوالدها العلوم جيال بعـد جيـل ،فهـي ألـر
علـم وديــن ،و ــد ورث مـن ألــرتن حــب الرئالـة والنفــوذ ،كمــا ورث عــنهم
حب العلم والرثال( .وايف ،د.ت)
 - 2كاا ل،وجة ابن خلدوا وولده دور مهم يف مساعدتن على بناء نفسن
علميا :حيال ت،وج وهو ابن  22عاما ،وحتملت ألرتن بعده عنهم ،و قـت
بن يف أماكن الـتقراره كاألنـدلس و لعـة بـك لـالمة و اهـا ،وصـربت علـى
كــثا مــن اهشــا يف لــريل حتقيقــن طموحاتــن العلميــة والسيالــية ،حتــى انتهــى
تاريو تل األلر بـالير ـرب االلـكندرية وهـي مت هـة لـن مـن تـونس إىل
مصر للسكن معن يف القاهر .
 - 3تقدير ا تم للعلماء  :حيال كانت ا تمعـات اإللـالمية يف عصـر
ابن خلدوا جتل العلماء وتقدرهم وحترتمهم وتكرمهم وتش عهم مما ألهم يف
صناعة علماء كثر يف ذل العصر ومنهم ابن خلدوا.
رابعا :العوامل النفسية :
 - 1ميل ابن خلدوا النفسي منذ الصير إىل حتصيل ي العلوم :فما
من علم ليوي أو فقهي أو عقلـي أو اهـا إال و ـد أخـذ منـن يف دمـن حداًتـن
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بأوفر نصيب.
 - 2حرن للقراء واالطالا والت،ود بالثقافات اهختلفة.
 - 3تفر ن عن اهشا ل :وخاصـة تلـ ا يـا الـت عاوـها يف صـخب
السيالة وانشـيالن بالتأمـل والـتفكا نـت عنـن تأليفـن ألعظـم كترـن وهـو كتـاب
العرب ومقدمتن وذل لصفاء نفسن وخلو عقلن من هموم ا يا ومشا لها.
 - 4الدعم النفسي الذي وجده ابن خلدوا من أهـل القـاهر  :وذلـ
من خـالا حسـن الـتقراهلم لـن وإكـرام علمـائهم لـن ،وحـرص طـالب العلـم
فيهم على االلتفاد من علمن ،مما مكنن من مواصلة مشواره العلمي.
 - 5علو اهلمة والطموح العالي لن م الثقة بالنفس :
 - 6عرقريتن وذكاؤه  ،و و مالحظتن ود ة حتليالتن:
 - 7اخلرب العمليـة  :حيـال اتسـمت حياتـن بالصـخب وعـدم االلـتقرار
،وامتألت باهيامرات والكـوارث ومواجهـة اخلصـوم ،كـل ذلـ لـاعد علـى
صقل وخصيتن وتكوين خرب عملية ال تقدر بثمن.
 - 8الشعور باالنتماء القوي أللرتن :والت كاا منهـا ا كـام والعلمـاء
،فقــد أورث يف نفســن الطمــوح الكــرا والر رــة يف الســياد والريــاد يف العلــم
والسيالة ،مما جعلن يناا بذل رفعة يف علماء عصره ،وتروأ مناصب ليالـية
انتهت بن ليكوا يف منصب ا اجب.
خامسا :العوامل الرتبوية :
 - 1أنن تربى على يد والـده  :والـذي آًـر العلـم والربـاط علـى السـي
واخلدمة ،فكاا حيضر جمالسـن ويشـهد أهـل الرلـد يتثـاكموا إليـن يف كـثا مـن
القضــايا واهســائل ،ويســم وهــو صــيا مــا يــرووا لــن مــن منا ــب أجــداده
،فولدت يف نفسن هذه العوامل هدوء العلم وصخب السيالة ،وأصـر بتـأًا
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هاتل الن،عتل يف حياتن علمـا مـن أعـالم دمانـن يف اإلدار والسيالـة والقضـاء
واألدب والفقــن والعلــم ،وأصــرثت وخصــيتن وآًــاره وكتاباتــن مثــار اهتمــام
اهتأدبل على مر العصور.
 - 2دور األلر اههم يف صناعة العامل  :فقد كانـت ألـر ابـن خلـدوا
تيذي أبناءها الشـعور بالعظمـة وتـوفر هلـم الشـروط الضـرورية للنمـو العقلـي
والثقايف لتدوم صلتن بإرث أجدادهم العلمي والسيالي.
 - 3التعلم يف الصير  :تلقى ابـن خلـدوا منـذ طفولتـن تعليمـا مكثفـا يف
علــوم الــدين والليــة واألدب علــى يــد وــيوخ مشــهورين ،ومل يرلــر الســابعة
عشر من عمره إال و د ناا إجاد يف ا ديال والفقن وأمل بكترها ،كمـا حـذ
يف العلوم العقلية وبرد بها بشهاد ألاتذتن ،وهذا ألـهم بدرجـة عاليـة يف بنـاء
وخصيتن العلمية.
 - 4توفر الريئة العلمية والرتبوية ورط مهم يف صناعة العامل :فقد كانت
تونس -الت نشأ فيها ابن خلدوا  -مرك،ا للعلماء واألدباء يف بالد اهيرب
،ومن،ا رهطٍ من علماء األندلس الذين رحلوا إليها بعد أا وـتتتهم ا ـوادث
،وهذا يالكد أهمية الريئة العلمية الرتبوية يف صناعة العامل.
 - 5الدور اههم للمعلم يف صناعة العامل  :لقد كاا لتأًا ويوخن عليـن
دور كــرا يف صــناعتن وخاصــة وــيخن حممــد بــن عرــداههيمن بــن عرــد اههــيمن
ا ضرمي إمام احملدًل والنثا يف اهيرب ،وكذل ويخن أبوعرداهلل حممـد بـن
إبراهيم اآلبلي ويو العلوم العقلية.
وبالنظر ها كترن ابن خلدوا عن ويوخن يلثظ القار اآلتي :
أ -لعندما كاا يف تونس :كاا لشيوخن الفضل يف تلقينن أجبديات العلـوم
كالقراء والكتابة وحفظ القرآا ووو ذل .
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ب -لعنــدما كــاا يف تلمســاا :كــاا لشــيوخن الفضــل يف تكوينــن العقلــي
وتفكاه الفلسفي.
ت -لعنــدما كــاا يف فــاس :كــاا لشــيوخن الفضــل يف تكــوين التوجــن
التقليدي النقلي الفقهي الذي دسد تل اهدرلة احملافظـة الـت كـاا هلـا األًـر
الكرا يف بلور فكر ابن خلدوا.
ث -لعنــدما كــاا يف القــاهر :تكــوا البــن خلــدوا اجتاهــا علميــا عقليــا
ولياليا لاعده على مراور بالط السالطل وكيفية التعامل معهم.
 - 6وجود العلماء ورط لصناعة العامل :فما حدث يف تونس من مرض
الطاعوا وه ر معظم العلماء واألدبـاء مـن تـونس إىل اهيـرب األ صـى كـاا
عائقا البن خلدوا يف مواصلة طلرن للعلم ،مما صـرفن عـن العلـم إىل السيالـة
يف و ت مركر ،وها أتي لن وهـو بفـاس مواصـلة الطلـب والقـراء مل يـرتدد يف
ذل ممـا أوصـلن إل تقـاا كـثا مـن العلـوم ،وهـذا يالكـد أًـر وجـود العلمـاء يف
صناعة العامل.
 - 7اهمارلــة للعلــم تصــن عاهــا :ف لــوس ابــن خلــدوا للتــدريس
والتفاف طالب العلم علين يف أكثر مـن بلـد كـاا لـن أًـر كـرا يف صـناعة علمـن
ورلوخن فين ودياد اطالعن وحبثن ،وذل مـن خـالا حـواره ونقاوـن لطالبـن
،وممارلتن اخلطابة والشعر ،إىل جانب السيالة ،أكسرتن خرب عمليـة وعلميـة
،وصنعت منن عاها.
 - 8خمالطة رجاا الفكر والعلم.
لادلا :العوامل السيالية :
 - 1تقلد ابن خلدوا للوظائ السلطانية ،وخوضن يف معرتك السيالة
 :فمعارف ابن خلـدوا السيالـية الـت تكونـت لديـن خـالا ربـ ـرا ضـاها
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متنقال بل بالد اهيرب األدنى واألولـط واأل صـى واألنـدلس وأكسـرتن خـرب
عمليــة  ،ــام مب،اوجتهــا مـ معارفــن العلميــة ممــا ألــهم إلــهاما كــراا يف تأليفــن
لكتــاب العــرب ،والــذي أًــرى خ،انــة الفكــر العربــي اإللــالمي يف ذلـ العصــر
وحتى العصر ا اضر.
 - 2دور ا كام يف صناعة العلماء  :فتعيينن يف ا لس العلمي للسلطاا
أبي عناا كاا لن دور كرا يف صناعة علمن ووهرتن ،وكاا السلطاا أبـو عنـاا
ممــن يشـ العلــم ويكــرم العلمــاء ،وكــاا جملســن عــامرا بأهــل العلــم واألدب
ووــوهم ،كمــا كانــت القــاهر مــوئال للــتفكا اإللــالمي يف اهشــر واهيــرب
بسرب أا لالطينها من اهمالي هلم وهر والعة يف رعاية العلوم والفنـوا يف
اهدارس العديد الت أنشأوها ،ويف ا ام األدهـر الـذي أنشـو مـن رلـهم يف
عهد الفاطميل.
 - 3كاا انشياا كثا من علماء عصره بالسيالة لن أًره الكـرا عليـن :
وهذا خالفا لطريقـة والـده الـذي ه ـر السيالـة خالفـا ـده ،وهـو مـا يفسـر
اخنراط ابن خلدوا اهركر يف السيالة.
 - 4العمل يف الوظائ العلمية  :فقد عينن السلطاا بر ـو يف مناصـب
علميــة رفيعــة ألــهمت يف صــناعتن يف ا انــب الفقهــي خاصــة والعلمــي عامــة
،حيــال واله القضــاء ليكــوا اضــي ضــا اهالكيــة ،كمــا عينــن مدرلــا للفقــن
اهــالكي باهدرلــة القمثيــة ً،ــم ألــتاذا للفقــن اهــالكي يف اهدرلــة الظاهريــة
الرب و ية ً،م منصب كرلي ا ديال يف مدرلة صر تم ً،ـم وـيو خانقـاه
بيربس.
لابعا :العوامل اال تصادية :
 - 1توفر اهاا الذي يكفي يا كريـة  :فقـد لـاعدت األحـواا اهاديـة
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البن خلدوا من خالا والـده علـى التفـر للعلـم وطلرـن منـذ الطفولـة وحتـى
وفا والده وهو ابن  17عاما ،كما أا حتسن أحوالن اهادية عندما بدأ يف العمل
السيالي لاعده على الرحلة لطلب العلم والتنقل بل الرلداا وخمالطـة علمـاء
تل الرلداا وا لوس عندهم إلكماا مشوار الطلب ،والتفر للتألي و ا
ذل من األعماا العلمية.
 - 2رعا ية السالطل وا كام يف عصر ابن خلدوا للعلماء من الناحيـة
اهادية :فقد كاا بعضهم يعطي األمواا ويقط األراضـي للعلمـاء ،وهـذا بـال
و يساعد العامل على التفر للعلم بدال من انشيالن بطلب رد ن.
خالصة نتائ الدرالة.
أظهرت الدرالة ا الية عددا من النتائ اههمة اآلتية- :
أوال :أا مفهوم العلم ليس منثصرا يف العلوم الشرعية فقـط ،بـل يشـمل
كل علم ناف للنـاس يف الـدنيا واآلخـر ،وأا العـامل هـو كـل مـن حيـود علـى
معرفــة متخصصــة يف أي جمــاا مــن جمــاالت العلــوم النافعــة الدينيــة أو الدنيويــة
ويتقنها .
ًانيا :أا صناعة العامل يشرتط فيها أمور منها :
 - 1إتقانن هراد العلم.
 - 2ضرطن العلم على يد عامل متقن.
 - 3جماهد النفس على مواصلة الطلب للعلم مهما كانت اهعو ات.
 - 4علو اهلمة والثقة يف النفس.
 - 5الرتوي وعدم االلتع اا يف الوصوا للعاهية.
 - 6أا يرتك العلم أًرا إدابيا على للوك العامل ومستن.
 - 7بذا العلم هن حيتاجن ونشر العلم بل الناس.
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ًالثا  :أا هناك عوامل خمتلفة هلا أًرها الكرا يف صناعة العامل وهي:
 - 1عوامل دينية  :كثفظ القرآا يف الصـير ،وتعلـم العلـم الشـرعي يف
بداية اهسا العلمية.
 - 2عوامل فكرية :كالتعلم يف الصير ،وتوفر اهكترات العـامر بالكتـب
يف خمتل العلوم واهراك ،الرثثية ،وممارلة العلم يف أرض الوا ـ ،واالطـالا
علــى أفكــار العلمــاء الســابقل يف خمتل ـ العلــوم ،واالنفتــاح الفكــري علــى
الثقافات اهختلفة ،والرحلة يف طلـب العلـم ،وتـوفر دور النشـر واهطـاب الـت
تهتم باإلنتاج العلمي للعلماء وتش عهم.
 - 3عوامل اجتماعيـة  :كدرالـة تـاريو العلمـاء ووخصـياتهم وخاصـة
األ ربوا مـنهم ،دور األلـر اههـم يف إعانـة العـامل علـى بنـاء نفسـن ،وتقـدير
ا تم للعلماء وإكرامهم.
 - 4عوامل نفسية  :كمثرة العلم منذ الصير ،وحب القـراء واالطـالا
والتــ،ود بالثقافــات اهختلفــة ،والتفــر للعلــم ،والــدعم النفســي للعلمــاء مــن
جمــتمعهم ،وعلــو اهلمــة ،والثقــة بــالنفس ،والــذكاء ،و ــو اهالحظــة ،ود ــة
التثليالت ،والشعور باالنتماء لأللر وا تم .
 - 5عوامــل تربويــة :كمراوــر الوالــدين يف تربيــة الولــد ليكــوا عاهــا
،والتعلم يف الصير ،وتوفا الريئـة العلميـة الرتبويـة للعـامل منـذ بدايـة مشـواره
العلمي ،والدور اههم للمعلمل والشيوخ يف صناعة العـامل ،ووجـود العلمـاء
يف مكــاا نشــوء العــامل أو لــفره إلــيهم ،وممارلــة العلــم ،وخمالطــة العلمــاء
واهفكرين.
 - 6عوامل ليالية  :كتشـ ي ا كـام للعلـم وأهلـن ،وتـولي اهناصـب
ذات العال ة بالتخصم العلمي ،والعمل يف الوظائ العلمية.
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 - 7عوامـل ا تصـادية :كتـوفر اهـاا للعــامل مبـا يكفـل لـن وأللـرتن حيــا
كريــة ،ودعــم العلمــاء باهــاا تش ـ يعا هلــم علــى االنتــاج العلمــي يف خمتل ـ
التخصصات.
رابعا  :أا هناك ًالث جهات مسئولة عن صناعة العامل ،وكـل جهـة هلـا
دورها وعملها اهتمم لتل الصناعة ،وهذه ا هات هي  :األلـر ،والسـلطة
السيالــية ،واحملاضــن العلميــة للعلــوم اهختلفــة كا امعــات ومراكــ ،الرثــوث
ودور النشر وووها.
توصيات الدرالة.
يوصي الراحال من خالا هذه الدرالة مبا يأتي - :
 - 1تــوفا العلــوم النافعــة مبختل ـ ختصصــاتها وإتاحــة الفرصــة مي ـ
الرا رل يف أي ختصم للتعلم مبا يتفق م دراتهم وميوهلم.
 - 2أهميــة تــوفا حماضــن تربويــة وعلميــة لصــناعة العلمــاء يف يــ
التخصصات العلمية النافعة.
 - 3ضـــرور االهتمـــام بالعوامـــل اهختلفـــة لصـــناعة العـــامل ،وتنميتهـــا
وتفعيل دورهـا لتسـهم بدرجـة عاليـة يف حتسـل صـناعة العـامل يف أي ختصـم
علمي ناف .
 - 4على ي اهاللسات اهسئولة عن صـناعة العـامل القيـام مبسـئولياتن
كاملة جتاه تل الصناعة مبا حيقق وفر للعلماء يف ي التخصصـات العلميـة
النافعة.
مقرتحات الدراسة

يقرتح الراحال عد أمور يرى أهميتها ،ومن ذل ما يأتي - :
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 - 1القيام برثوث علمية يف صـناعة العـامل يف كـل ختصـم علمـي نـاف
:كصــناعة الطريــب واههنــدس وعــامل األحيــاء وعــامل الفي،يــاء وعــامل الفل ـ
وعامل النثو ووو ما لرق يف العلوم األخرى.
 - 2القيــام برثــوث علميــة يف الصــناعات األخــرى الــت تتنــاوا حيــا
اإلنساا االجتماعية و اها :كصناعة القائد وصـناعة اهثقـ وصـناعة اهعلـم
الناج وصناعة األب الناج وصناعة ال،وجة الناجثة وهكذا.

*
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املراجع
 إبراهيم ،حممد إمساعيل  ،القرآا وإع اده العلمي ،دار الفكر العربي  -دارالثقافة العربية للطراعة ،د.ت.
 ابن ا ودي  ،اا الدين أبو الفرج عرد الرمحن بن علي بـن حممـد  ،منا ـباإلمام أمحد ،دار ه ر ،الطرعة :الثانية 1409 ،هـ
 ابن ا ودي  ،اا الدين أبو الفرج عرد الـرمحن بـن علـي بـن حممـد ا ـودي،صيد اخلاطر  ،دار القلم  -دمشق ،الطرعة األوىل 1425،هـ 2004 -م .
 ابــن محيــد ،صــا بــن عرــداهلل ،صــناعة الفقيــن ،مطروعــات ا معيــة الفقهيــةالسعودية ،للسلة رلائل ا معية ر م ، 5دار كنـود إوـريليا للنشـر والتوديـ ،الريـاض
،ط1436، 1هـ 2015/م.
 ابن حنرل  ،أبو عرد اهلل أمحد بـن حممـد بـن حنرـل بـن هـالا بـن ألـد الشـيراني،مسند اإلمام أمحد ،ماللسة الرلالة  1421،هـ  2001 -م.
 ابن خلدوا ،عرد الرمحن بن حممد بن حممد ،أبو ديد ،ولـي الـدين ا ضـرمياإلوريلي  ،ديواا اهرتدأ واخلرب يف تاريو العرب والرببر ومن عاصرهم مـن ذوي الشـأا
األكرب  ،دار الفكر ،باوت ،الطرعة الثانية 1408 ،هـ  1988 -م .
 ابن خلدوا ،عردالرمحن بن حممد ،رحلة ابن خلدوا ،حتقيق حممد بن تاويتالطن ي ،دار الكتب العلمية ،باوت ،ط1433، 3هـ – 2012م.
 ابــن خلــدوا ،عرــدالرمحن بــن حممــد ،مقدمــة ابــن خلــدوا ،حتقيــق درويـا ويدي ،اهكترة العصرية ،صيدا –باوت ،ط1415، 1هـ 1995/م.
-

ابن عرد الرب ،أبو عمر يولـ بـن عرـد اهلل بـن حممـد بـن عرـد الـرب بـن عاصـم

النمري القرطيب  ،جام بياا العلم وفضلن ،حتقيق :أبـي األوـراا الـ،هاي  ،دار ابـن
ا ودي ،اهملكة العربية السعودية الطرعة :األوىل 1414 ،هـ  1994 -م.
-

ابن منظور ،حممد بن مكرم بن علـى ،أبـو الفضـل،

ـاا الـدين األنصـاري

الرويفعى اإلفريقى ،لساا العرب  ،دار صادر – باوت ،الطرعة الثالثة  1414،هـ
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-

أبو الرقاء ا نفي ،أيوب بن مولى ا سيك القريي الكفوي ،الكليات مع م

يف اهصطلثات والفرو الليوية ،حتقيـق عـدناا درويـ

 -حممـد اهصـري ،ماللسـة

الرلالة – باوت ،د.ت.
 أمحد ،منا ،ابن خلدوا التاريو واهنه وميالط اهالرخل ،درالات تارخيية،لوريا ،م ، 22ا2001، 74/73م.
ي بن عرـد الكـرا ابـن حممـد ا سـك ،اهعـروف بعرـد
 اإلدريسي ،حممد َعرْد ا ا ّا ي الكتاني ،الرتاتيب اإل دارية والعماالت والصناعات واهتاجر وا الـة العلميـة الـت
كانت على عهد تأليس اهدنية اإللالمية يف اهدينة اهنور العلمية ،دار األر م ،باوت
،الطرعة الثانية ،د.ت.
-

االلــكندري ،أمحــد ،ابــن خلــدوا ،جملــة ا م ـ العلمــي العربــي ،لــوريا

،م ، 9ج1929، 8- 7م.
-

أيفناتينكو ،الكسندر ،ابن خلدوا ،دار الفكر ،مولكو 1980،م.

 بر وث ،الطيـب  ،يف آفـا الصـدى اهعـريف للرؤيـة اخللدونيـة نظريـة اهدافعـةوالت ديــد منوذجــا ،ور ــة عمــل يف اهلتقــى الــدولي جبامعــة األمــا عرــدالقادر للعلــوم
اإللــالمية بقســنطينة بــا ،ائر حــوا دور القــيم الروحيــة يف بنــاء ا ضــار ولــقوطها وــو
الدرالات اخللدونية التطريقية ،جملة اهعيار ،كلية أصوا الـدين جبامعـة األمـا عرـدالقادر
للعلوم اإللالمية بقسنطينة با ،ائر ،ا، 38ج1436، 1هـ 2015/م.
 الريدادي ،أبو بكر أمحد بن علي بن ًابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب ،الفقين واهتفقن  ،دارابن ا ودي ،السعودية  ،الطرعة الثانية 1421 ،هـ .
 الرنكاني ،أبو أنس ماجـد  ،رحلة العلماء يف طلب العلـم ،دار النفـائس للنشـروالتودي ،عماا ،األردا ،ط1424، 1هـ 2004 /م.
-

ا رجاني ،علي بن حممد بن علـي الـ،ين الشـري ،التعريفـات  ،دار الكتـب

العلمية باوت –لرناا ،ط1403 ، 1هـ 1983-م.
-
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ا اجري ،حممد طن  ،ابن خلدوا بل حيا العلم ودنيا السيالة ،دار النهضة
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العربية ،باوت ،د.ت.
-

ا صري ،لاط  ،درالات عن مقدمة ابن خلـدوا ،ط، 3القـاهر ،مكترـة

اخلا ي 1387،هـ 1967-م.
-

ا نرلي ،ابن عماد عردا ي بن أمحد العكري الدمشقي ،وذرات الـذهب يف

أخرار من ذهب ،ج، 9دمشق ،دار ابن كثا 1413،هـ 1993-م.
 اخلطيب الريدادي ،أبو بكر أمحد بن علي ،كتاب الفقيـن واهتفقـن ،دار إحيـاءالسنة النروية ،باوت 1975،م.
-

خليل ،عماد الدين ،ابن خلدوا إلالميا ،جملة العلوم االجتماعية ،الكويت

،م ، 15ا1987، 3م.
-

دويدري ،رجاء وحيد ،الرثال العلمي ألالـياتن النظريـة وممارلـتن العمليـة

،دار الفكر اهعاصر -باوت -لرناا -دار الفكر -دمشق -لـورية ،الطرعـة األوىل
 ،ادى اآلخر  1421هـ  -أيلوا لرتمرب 2000م.
-

رافـ ،لــاهر  ،مشــاها فاللــفة العــرب ابـن خلــدوا ،الــدار العاهيــة للكتــب

والنشر ،ا ي، ،مصر ،ط2014، 1م.
 ال،هراني ،عردالردا بن محود  ،ابـن خلـدوا ونشـأ اهـدا ،درالـة يف علـماالجتمــاا ا ضــري ،جملـــة جامعــة اإلمـــام حممــد بــن لـــعود اإللــالمية ،ا، 5حمـــرم
1412هـ1991/م.
 لويلم ،رأفت فريـد ،صـناعة الفقيـن ،مكترـة الرضـا ،ال ،ـاديق ،مصـر ،ط11430،هـ 2009/م.
 وو ،حممود أمحد  ،االجتاهات ا ديثة يف ختط يط اهناه الدرالية يف ضـوءالتوجيهات اإللالمية  ،دار الفكر العربي 1421،هـ 2001 -م.
 صليثة ،الواد وخمتاري جهيد  ،مصادر ابن خلدوا يف اهقدمـة علـوم القـرآاوا ديال أمنوذجـا ،مـذكر ختـرج مقدمـة لنيـل وـهاد اهاجسـتا منشـور ،كليـة اآلداب
والليات ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمساا ،ا ،ائر.
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 العسكري ،أبو هالا ا سن بن عرد اهلل بن لهل بن لعيد بن حييى بـن مهـراا ،ا ال على طلب العلم واالجتهـاد يف

عـن  ،اهكتـب اإللـالمي ،بـاوت  ،الطرعـة

األوىل1406 ،هـ 1986-م.
-

عسيالا ،عرداهلل عردالرحيم  ،ابن خلدوا وأًـره األدبـي ،جملـة كليـة العلـوم

االجتماعية ،جامعة اإلمام حممد بن لعود اإللالمية ،ا1987، 2م.
 عكاوــة ،حوال ـ  ،تعلــيم القــرآا للطفــل وأًــره يف بنــاء وخصــيتن  ،درالــةمنشور يف اهلتقى الدولي الثالال للقرآا الكريم بعنواا التعليم القرآنـي للصـيار وا ـ و
آفــا ســنطينة 16/15/14

ــادى األوىل 1431هـــ اهوافــق لـــ  29/28/27أبريــل

 2010م يف كلية العلوم اإلنسانية وا ضار اإللالمية جامعة وهراا .
 علواني ،طن جابر ،حماضرات إلالمية اهعرفة ،منشورات اهعهد العاهي للفكراإللالمي ،من للسلة حماضرات دور لرتالرورج 1988/ 7/ 21- 9،م.
 عوامــن ،حممــد  ،معــامل إروــادية لصــناعة طالــب العلــم ،دار رطرــة للطراعــةوالنشر والتودي ،باوت ،لرناا ،ط1434، 1ه 2013 /م.
-

عويس ،عردا ليم  ،ابن خلدوا وريادتن لعلم تفسا التأريو ،جملة الرثوث

اإللالمية السعودية ،ا1986، 15م.
 الي،الــي ،أبــو حامــد ،إحيــاء علــوم الــدين ،دار الريــاا ،القــاهر ،بــاوت،د.ت،ج.1
-

طريب ،يول إبراهيم ،ابن خلدوا أديرا ،دار الكتب العلمية ،باوت،ط1

1437،هـ.
-

الكتاني ،حممد بن عردا ي بـن عرـدالكرا  ،تـاريو اهكترـات اإللـالمية ومـن

ألَّ يف الكُتب ،مرك ،الدرالات واألحباث وإحياء الرتاث بالرابطة احملمديـة للعلمـاء -
الرباط ،للسلة درالات وأحباث ( ،)13الطرعة األوىل1434 :هـ2013/م
 الكتاني ،حممد َعرْد ا ايّ بن عرد الكرا ابن حممد ا سك اإلدريسي ،اهعـروفبعرد ا ي ،ا لرتاتيب اإلدارية والعماالت والصناعات واهتاجر وا الة العلمية الت كانت
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علـى عهـد تألــيس اهدنيـة اإللــالمية يف اهدينـة اهنـور العلميــة ،دار األر ـم ،بــاوت
،الطرعة الثانية ،د.ت.
 -الكناني ،ابن

اعة  ،تـذكر السـام واهـتكلم يف أدب العـامل واهـتعلم ،دار

الكتب العلمية ،القاهر 1354،هـ.
-

جملة الرتبية  ،ابن خلدوا ماللس علم االجتماا هنالرة مرور لتة روا على

كتابة اهقدمة ،اليمن ،ا1982، 13م .
 مفتاح ،ا يالني بن التوهامي  ،فلسفة اإلنساا عند ابـن خلـدوا ،دار الكتـبالعلمية ،باوت ،ط2011، 1م.
-

اهناوي ،دين الدين حممد اهدعو بعرد الرؤوف بـن تـاج العـارفل بـن علـي بـن

دين العابدين ا دادي ًم اهناوي القـاهري ،فـيض القـدير  ،اهكترـة الت اريـة الكـربى –
مصر  ،ط1356 ،1هـ.
 منصور ،أمحد إبراهيم  ،درالة يف منه الفعالية اال تصادية :العمراا والعقلاخللدوني أمنوذجا ،جملة إلالمية اهعرفة ،السنة ، 13ا1428، 51هـ2007/م.
-

مالنس ،حسل  ،ابن خلدوا جيرافيا ،جملة كلية العلوم االجتماعية ،جامعـة

اإلمام حممد بن لعود اإللالمية ،ا1979، 34م.
 نور ،عرداهنعم ،ا تم اإلنساني ،مكترة القاهر ا ديثة ،القاهر ،د.ت.-

وايف ،علــي عردالواحــد  ،حتقيــق مقدمــة ابــن خلــدوا ،نهضــة مصــر للطراعــة

والنشر والتودي ،القاهر ،ط، 4ج2006، 1م.
 وايف ،علي عردالواحد  ،عردالرمحن بن خلدوا حياتن وآًاره ومظاهر عرقريتن،ا مهوريــة العربيــة اهتثــد ،ودار الثقافــة واإلروــاد القــومي ،اإلدار العامــة للثقافــة
،مكترة مصر ،القاهر ،د.ت.
 وايف ،علي عردالواحد ،عرقريات ابن خلدوا ،وـركة مكترـات عكـاظ للنشـروالتودي ،السعودية ،ط1404، 2هـ.
-

الــوح ،أوــرف حممــد  1000،معلومــة عــن ابــن خلــدوا ماللــس علمــي
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.م2015، 1ط، القاهر، دار الفضيلة للنشر والتودي، االجتماا و التاريو
 دار عــامل الكتــب،  علــم األخــال اإللــالمية، مقــداد حممــد علــي، يــا ن

-

م الطرعــــة الثانيــــة1992 - هـــــ1413 الطرعـــة األوىل، للطراعـــة والنشــــر – الريــــاض
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Social factors.
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Psychological factors.
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Political factors.

7.

Economic factors.

Fourth: there are three social bodies that are responsible for preparing the
scholar, namely: the family, political authority and scientific institutions for
different sciences.
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Preparing Scholars in Light of Islamic Educational Thought
(Bin Khaldun as an example)
Dr. Ibrahim Bin Mohammed Bin Abdullah Al-aisa
Department of Foundations of Education –
College of Education
Imam Mohammed Bin Saud Islamic University
Abstract:
This study aimed to identify how to prepare scholars in the light of Islamic
educational thought through factors which formed the personality of
Abdurrahman Bin Khaldun.
The researcher used the descriptive documentary method to answer the first
and second questions, and used the historical and deductive approaches to
answer the third question.
The current study concluded that:
First: the concept of the science includes any science providing benefit to
people in our life and life hereafter, and the scholar is the one who has
specialized knowledge in any field of beneficial religious or worldly sciences.
Second: the scholar must have the following:
Mastering science principles.
Receiving the science from a master scholar.
Seeking science in face of all obstacles.
Having high ambitions and self-confidence.
Being prudence and not rushing to obtain international recognition.
The science obtained must have a positive impact on scientist behavior.
Providing science to those who may need it, and spreading it among people.
Third: There are different factors which have great impact in preparing
scholar. They are:
1.

Religious factors.

2.

Intellectual factors.
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