مدى تطبيق معلماث العلوم الشرعيت باملرحلت
املتوسطت يف مدينت الرياض ملعايري اجلودة
الشاملت

عهىد بيت محمد بً حمىد الصالحي الحزبي*

امللخص_ َضفذ الضعاؾت ئلى الخػغف غلى مضي جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت اإلاخىؾُت في مضًىت الغٍاى إلاػاًحر الجىصة
الكاملت ،واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنفي الخدلُلي ،وجيىن مجخمؼ الضعاؾت مً حمُؼ مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت اإلاخىؾُت
في مضًىت الغٍاى ،وازخحرث الػُىت بالُغٍلت الػىلىصًت الػكىاةُت؛ بلغ غضصَا ()85مػلمت زالٌ الفهل الضعاس ي ألاوٌ (-1435
َ1436ـ) .وجمثلذ أصاة الضعاؾت في بُاكت مالخظت لجمؼ البُاهاث؛ قملذ ؾبػت مػاًحر و( )51مماعؾت .وجىنلذ الضعاؾت ئلى غضة هخاةج
منها :جفاوث مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت اإلاخىؾُت في مضًىت الغٍاى في جُبُم مػاًحر الجىصة الكاملت مً مػُاع آلزغ ،خُث اخخل
ً
مػُاع مهىُت اإلاػلم الهضاعة في مماعؾاث مػلماث الػلىم الكغغُت بمخىؾِ ( )4.44مً( ،)5بخلضًغ (هبحرة حضا)،زم مػُاع الؿماث
الصخهُت في اإلاغجبت الثاهُت بمخىؾِ ( ،)3.75بخلضًغ (هبحرة) ،زم مػُاع الىمى اإلانهي في اإلاغجبت الثالثت بمخىؾِ ( ،)2.82بخلضًغ
(مخىؾُت) ،ومػُاع الخمىً مً اإلااصة الػلمُت في اإلاغجبت الغابػت بمخىؾِ ( ،)2.81بخلضًغ (مخىؾُت) ،ومػُاع جىفُظ الخضعَـ وئصاعة
مىاكف الخػلم في اإلاغجبت الخامؿت بمخىؾِ ( ،)2.29بخلضًغ (يػُفت) ،أما مػاًحر (الخسُُِ للخضعَـ ،جلىٍم الخضعَـ وحػلم
الُالباث) فغحر مُبلت خُث خهلذ غلى مخىؾُاث ( )1.74 ،1.71غلى الخىالي؛ بخلضًغ (غضم الخُبُم) ،مما ًضٌ غلى أن جُبُم
مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت اإلاخىؾُت في مضًىت الغٍاى إلاػاًحر الجىصة الكاملت بكيل غام وان بضعحت مخىؾُت ( .)2.79وفي يىء
الىخاةج كضمذ الخىنُاث اإلاىاؾبت.
الكلماث املفخاحيت :جُبُم ،مػلماث ،الػلىم الكغغُت ،اإلاغخلت اإلاخىؾُت ،مػاًحر ،الجىصة الكاملت.

* اململكت العزبيت السعىدًت.
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مدي جطبيم معلماث العلىم الشزعيت باملزحلت املخىسطت في مدًىت
الزياض ملعاًير الجىدة الشاملت
ومما القً فُه -أن مىيىع الجىصة في الخػلُم ٌػخبر مً أَم
اإلاىايُؼ التي أولتها الضوٌ اإلاخلضمت -مىظ فترة -أَمُت زانت،
ً
ً
ً
واؾدثمغث فُه ختى أنبدذ الجىصة مإقغا وغىهغا مهما في الخلضم
ً
والخُىع والبدث واإلاىافؿت .وغلى اإلاػلم أن ًيىن مخمحزا في غمله،
فظلً ًىؿبه خب واخترام َالبه ،ومً الخُأ أن ًخىكف اإلاػلم غىض
الكهاصة الجامػُت التي خهل غليها -مهما وان جمحزٍ فيها -بل ًخىحب
غلیه أن ٌػمل بجض لخدؿحن هفاًاجه الػلمُت ،واإلاهىُت بالبدث،
ً
والاَالع الضاةم في مىيىغاث جسههه ،وأن ٌؿعى صاةما لخُىٍغ
ونلل مهاعاجه أزىاء الخضمت [.[4
لظلً بغػث بػٌ الاججاَاث الخضًثت التي جىاصي بًغوعة مجاعاة
الػهغ ،ومالخلت الخُىعاث الػلمُت ،والتربىٍت ،والخلىُت بيافت
أبػاصَا ،ولػل جلً الاججاَاث التي جإهض غلى يغوعة كُام اإلاػلم
بأصواعٍ الخػلُمُت وفم مخُلباث الجىصة الكاملت ،مما ٌؿاغضٍ غلى أصاء
أصواعٍ بفػالُت ،واللُام بمهماجه غلى أهمل وحه ،وطلً إلاؿاًغة جُىعاث
الػهغ ،والخػامل مؼ جدضًاث اإلاؿخلبل [.[5
وكض صغذ الػضًض مً الضعاؾاث مثل ؾىخاوي [ ،]6أخمض [،]7
الغامضي [ ،]8ألاغبري []9؛ ئلى يغوعة جبني ألاهظمت الخػلُمُت الػغبُت
للجىصة الكاملت واؾتراجُجُت خضًثت لًمان حىصة مسغحاتها وزضماتها
الخػلُمُت؛ فالخىحه هدى جُبُم مػاًحر الجىصة أمغ مهم وزانت في
آلاوهت ألازحرة ،خُث لىخظ وحىص جغهحز مً كبل الباخثحن غلى صعاؾت
الجىصة في مإؾؿاث الخػلُم ،ولىنها لم جىل الاَخمام اليافي في جضعَـ
الػلىم الكغغُت.
 .2مشكلت الدراست
ً
اهُالكا مً هخاةج البدىر والضعاؾاث الخجغٍبُت واإلاسخُت؛ والتي
أهضث غلى جضوي اإلاؿخىي الخػلُمي واهسفاى حىصة اإلاماعؾاث
الخػلُمُت ويػف هفاءة اإلاسغحاث الخػلُمُت؛ جىبهذ الضوٌ الػغبُت-
وفي ملضمتها اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت -ئلى يغوعة جُىٍغ الىظام
الخػلُمي والىنىٌ به ئلى اإلاؿخىي الػالمي مً زالٌ جُبُم مػاًحر
الجىصة الكاملت في حمُؼ ميىهاث الػملُت الخػلُمُت وفي ملضمتها
اإلاماعؾاث الخضعَؿُت ،فأوكأث اإلاإؾؿاث والهُئاث التي جًؼ مػاًحر
الجىصة الكاملت وحكغف غلى جُبُلها في اإلاإؾؿاث الخػلُمُت ،وجمىذ
اإلاإؾؿاث التي جلتزم بخُبُم مػاًحر الجىصة قهاصاث الاغخماص؛ والتي
حكحر ئلى الثلت في اإلاسغحاث الخػلُمُت للمإؾؿت الخػلُمُت .وجبلىعث
ً
مكيلت الضعاؾت الخالُت اهُالكا مً آلاحي:
أ .أسئلت الدراست
 .1الخىحهاث الخضًثت هدى يغوعة جُبُم مػاًحر الجىصة الكاملت في
الخضعَـ ،والتي أهضث غليها الػضًض مً الضعاؾاث ومنها صعاؾت الػغابي
[ ،]4والتي أهضث غلى يغوعة الاَخمام بدىمُت أصاء الُالبت اإلاػلمت في
جضعَـ اللغآن الىغٍم باإلاغخلت اإلاخىؾُت؛ وصعاؾت خماص والفغا []10
والتي أونذ بًغوعة جىفُظ الخسُُِ لخضعَـ اللغت الػغبُت باإلاغخلت

 .1امللدمت
ً
ً
ُ
اإلاػلم عهحزة أؾاؾُت مً عواةؼ الػملُت التربىٍت ،بل َى
ٌُ َػ ُّض
جُىٍغ أو
ئنالح أو
مدىعَا ألاؾاس ي والػىهغ الفػاٌ فيها ،ولظا فأي
ٍ
ٍ
ٌ
ٌ
ججضًض في الػملُت التربىٍت ًجب أن ًبضأ باإلاػلم ،خُث وله صوع فػاٌ في
ٍ
حىصة مسغحاث الخػلُم ،وَظا ما أهضث غلُه مػاًحر الجىصة الكاملت؛
وهي أن ًخهف أصاء اإلاػلم بالجىصة -فُما ًىنف بأفًل اإلاماعؾاث
الخضعَؿُت -التي جدلم ألاَضاف الخػلُمُت للمغخلت التي ًلىم بالخضعَـ
بها؛ غلى اغخباع أن اجباع اإلاػلم إلاػاًحر حىصة ألاصاء الخضعَس ي ومػاًحر
ً
الجىصة الكاملت ؾىف ًىػىـ ئًجابا غلى اإلاىخج الخػلُمي وَى حػلم
الُالب.
ً
وهظغا للخىمُت الكاملت التي حكهضَا اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت؛ غلى
وافت اإلاؿخىٍاث الاحخماغُت والاكخهاصًت والهىاغُت والثلافُت
والخػلُمُت؛ أنبذ جُبُم الجىصة الكاملت في كُاع الخػلُم يغوعة
ً
ً
ملخت وزُاعا اؾتراجُجُا جفغيه َبُػت الخغان الخػلُمي في الىكذ
الخايغ ،وليىن الجىصة الكاملت حػخبر مً أفًل ألاؾالُب لخُىٍغ
وججىٍض الخػلُم الػام -يمً ئَاع عنحن مً زلافت اإلاجخمؼ ،وكُمه
وزهىنُاجه وخاحاجه -أنبذ مً الًغوعي جُبُم مػاًحرَا في
اإلاإؾؿاث الخػلُمُت [.[1
ئن الثلت في الىظام الخػلُمي لي صولت جلاؽ بلضعة اإلاخػلمحن غلى
جىظُف الخبراث الخػلُمُت اإلاىدؿبت أزىاء جىفُظ أوكُت وئحغاءاث
الىظام ،وبػض الخسغج واإلاماعؾت في ؾىق الػمل؛ والظي ًخىكف بضعحت
هبحرة غلى أصاء اإلاػلم في يىء مػاًحر الجىصة الكاملت ،وجىلؿم مػاًحر
الجىصة الكاملت ئلى حؼةحن أؾاؾُحن َما مماعؾاث الجىصة غلى
اإلاؿخىي اإلاإؾس ي؛ والتي تهخم بتهُئت اإلاغافم والخجهحزاث واإلاحزاهُاث
الالػمت لتهُئت البِئت الخػلُمُت والهفُت إلاؼاولت مػاًحر الجىصة الكاملت
ً
في ألاصاء الخػلُمي؛ والجؼء الثاوي -وألاهثر أَمُت أًًاَ -ى مماعؾاث
الجىصة غلى اإلاؿخىي البرامجي؛ خُث تهخم بمماعؾاث اإلاػلم في ألاصاء
الخضعَس ي وفي الخىمُت اإلاهىُت -والتي جهف مماعؾاث ألاصاء الخػلُمي
بضكت ،وَػض التزام اإلاػلم بها أزىاء الخضعَـ مإقغ غلى الثلت في حىصة
اإلاسغحاث الخػلمُت وكضعتها غلى اإلاىافؿت غلى اإلاؿخىٍحن ؤلاكلُمي
والضولي ،وَى اإلاسغج ألاؾاس ي واإلاىلظ مً اجهُاع الىظم الخػلُمُت التي
ً
جخهف غاإلاُا بخضوي مسغحاث الىظام الخػلُم بما ًمىً الخىم غلُه
بفكل الىظام الخػلُمي في ئغضاص وىاصع وَىُت للُاصة اإلاؿخلبل [.[2
وجبرػ مياهت اإلاػلم في الػملُت الخػلُمُت في وىهه كاةضَا ،ومسُُها،
ومىفظَا ،وغلى َظا ألاؾاؽ ًخطح صوعٍ في نىاغت الخُاة ،وحكىُلها،
وعؾم مؿخلبلها ،وإلاا وان الخػلم خاحت ئوؿاهُت جالػم الخُاة ؤلاوؿاهُت،
فان وحىص اإلاػلم خاحت احخماغُت جغبىٍت جلخًيها الخُاة ،وال ًمىً
إلاجخمؼ أن ٌؿخغني غً اإلاػلم ،لن اإلاػلم في الخُاة مفخاح الهضاًت،
واإلاِؿغ ،واإلاغقض ئلى ؾبُل الخىُف مؼ الخُاة ،ومىاحهت ول ما َى
حضًض فيها [.[3
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ً
الكاملت جبػا إلاخغحراث (الخبرة ،الضوعاث الخضعٍبُت)؟
ب .أهداف الدراست
تهضف الضعاؾت الخالُت ئلى:
 بىاء كاةمت بمػاًحر الجىصة الكاملت الىاحب جىافغَا لضي مػلماثالػلىم الكغغُت باإلاغخلت اإلاخىؾُت في مضًىت الغٍاى.
 الخػغف غلى مضي جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت اإلاخىؾُتفي مضًىت الغٍاى إلاػاًحر الجىصة الكاملت.
 الىكف غً أزغ مخغحري (ؾىىاث الخبرة ،الضوعاث الخضعٍبُت) فيجُبُم مػاًحر الجىصة الكاملت لضي مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت
اإلاخىؾُت مضًىت الغٍاى.
ج .أهميت الدراست
جخمثل أَمُت الضعاؾت في:
ألاَمُت الىظغٍت:
 .1جىاولذ َظٍ الضعاؾت مػاًحر الجىصة الكاملت لضي مػلماث الػلىم
الكغغُت ،ولهظا اإلاىيىع أَمُت واؾػت وزانت في جدؿحن مماعؾاث
اإلاػلماث وفي جدؿحن هىاجج حػلم الُالباث.
 .2خضصث الضعاؾت الخالُت كاةمت مػاًحر للجىصة الكاملت الىاحب
جىافغَا في مػلماث الػلىم الكغغُت وَى ما كض ٌؿهم في ويؼ اَاع غام
ًمىً الغحىع ئلُه في الضعاؾاث الػلمُت طاث الهلت وفي جُىٍغ اإلاىاهج
الضعاؾُت في الػلىم الكغغُت.
ألاَمُت الػملُت:
 .1مً اإلاإمل أن حؿاغض كاةمت اإلاػاًحر التي جم ئغضاصَا في الضعاؾت
الخالُت مػلماث الػلىم الكغغُت في جدؿحن وجُىٍغ ألاصاء اإلانهي لهً
ً
ً
باغخباعَا ئَاعا مغحػُا ًدىم مخُلباث الىمى اإلانهي.
 .2كض حؿاغض الضعاؾت الخالُت اللاةمحن غلى مخابػت وجضعٍب مػلماث
الػلىم الكغغُت في جدضًض اخخُاحاتهً الخضعٍبُت وهىاحي اللىة
واللهىع في اصائهً الخضعَس ي وفم مػاًحر الجىصة الكاملت.
 .3كض جفُض هخاةج وجىنُاث الضعاؾت في ويؼ زُِ جدؿحن ألاصاء
إلاػلماث الػلىم الكغغُت بما ٌػىص بالىفؼ غلى هىاجج حػلم الُالباث.
د .حدود الدراست
جلخهغ خضوص الضعاؾت غلى آلاحي:
 الخضوص اإلاىيىغُت :الخػغف غلى مضي جُبُم مػلماث الػلىمالكغغُت باإلاغخلت اإلاخىؾُت بمضاعؽ الخػلُم الػام الخيىمُت بمضًىت
الغٍاى إلاػاًحر الجىصة الكاملت.
 الخضوص اإلاياهُت :مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت اإلاخىؾُت بمضاعؽالخػلُم الػام الخيىمُت في مضًىت الغٍاى.
 الخضوص الؼماهُت :جم ئحغاء الضعاؾت في الفهل الضعاس ي ألاوٌ لػام(َ1435ـ َ1436 -ـ).
 الخضوص البكغٍت :مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت اإلاخىؾُت بمضًىتالغٍاى.
ٌ .مصطلحاث الدراست
الجىصة الكاملت:
ٌػغفها الكافعي [ ]17بأجها ":ول أوكُت وظاةف ؤلاصاعة التي جدضص
ؾُاؾت الجىصة أَضافها ومؿإولُاتها وجُبُلها بىاؾُت جسُُِ

ألاؾاؾُت باغخباعَا أخض أَم مػاًحر الجىصة الكاملت في الخضعَـ؛
وصعاؾت الخالضي [ ،]11والتي أهضث غلى يغوعة جىظُف مػلمي اللغت
الػغبُت في اإلاغخلت الثاهىٍت للمؿخدضزاث الخىىىلىحُت في يىء مػاًحر
الجىصة الكاملت؛ وصعاؾت غیس ى ومدؿً [ ،]12والتي أهضث غلى
يغوعة جُىٍغ ألاصاء الخضعَس ي إلاػلمي الػلىم ،وفم مػاًحر الجىصة في
اإلاغخلت ألاؾاؾُت.
 .2هخاةج الضعاؾاث الؿابلت :خُث أهضث هخاةج الػضًض مً الضعاؾاث
الؿابلت زلى ألاصاء الخضعَس ي إلاػلم الػلىم الكغغُت مً مػاًحر الجىصة
الكاملت في الخضعَـ -بهغف الىظغ غً اإلاغخلت الخػلُمُت التي ًخم
الخضعَـ بها -مثل صعاؾاث أبى قغٍش [ ،]13الغامضي [ ،]14الػلي []15
خُث أهضث حمُػها غلى جضوي ألاصاء الخضعَس ي واإلانهي إلاػلم الػلىم
الكغغُت .هما َالبذ صعاؾت الغخُمت [ ]16بًغوعة ئهؿاب مػلم
الػلىم الكغغُت الىفاًاث اإلاهىُت والخسههُت الالػمت في يىء مػاًحر
الجىصة الكاملت.
 .3زبرة الباخثت الصخهُت :مً زالٌ غمل الباخثت همػلمت إلاىاص
ً
الػلىم الكغغُت وحضث كهىعا لضي الىثحر مً مػلماث الػلىم
الكغغُت وغضم اؾدىاص مماعؾاتهً اإلاهىُت ئلى أي مػاًحر ؾىي الخبرة،
ويػف صعاًتهً بمػاًحر الجىصة الكاملت إلاػلمت الػلىم الكغغُت ،والظي
ً
ًىػىـ ؾلبا غلى ههج الخػلُم الظي جدبػه اإلاػلمت زانت وأن مىاص
الػلىم الكغغُت لها مً الخأزحر غلى بىاء شخهُت اإلاخػلم ما ًجػلها مً
ألاَمُت بميان إلًجاص َغق واؾتراجُجُاث ومىاهج جخفم ومػاًحر الجىصة
الكاملت؛ وجخأهض بظلً يغوعة جدؿحن وجُىٍغ أصاء مػلماث الػلىم
الكغغُت لخلضًم اإلادخىي والخبراث الخػلُمُت التي حؿهم في بىاء
الصخهُت اللىٍت.
ومً َىا قػغث الباخثت بًغوعة ئحغاء َظٍ الضعاؾت للىكىف غلى
مضي جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت إلاػاًحر الجىصة الكاملت باإلاغخلت
اإلاخىؾُت .وبظلً جىمً مكيلت الضعاؾت في الدؿاؤٌ الغةِـ الخالي:
ما مضي جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت اإلاخىؾُت في مضًىت
الغٍاى إلاػاًحر الجىصة الكاملت؟
وٍخفغع مً َظا الدؿاؤٌ الدؿاؤالث الفغغُت آلاجُت:
 .1ما مضي جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت إلاػاًحر الجىصة اإلاخػللت
بالؿماث الصخهُت؟
 .2ما مضي جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت إلاػاًحر الجىصة اإلاخػللت
بالخمىً مً اإلااصة الػلمُت؟
 .3ما مضي جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت إلاػاًحر الجىصة اإلاخػللت
بالخسُُِ للخضعَـ؟
 .4ما مضي جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت إلاػاًحر الجىصة اإلاخػللت
بدىفُظ الخضعَـ وئصاعة مىكف الخػلم؟
 .5ما مضي جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت إلاػاًحر الجىصة اإلاخػللت
بخلُُم حػلم الُالباث
 .6ما مضي جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت إلاػاًحر الجىصة اإلاخػللت
بالىمى اإلانهي للمػلم؟
َ .7ل جىحض فغوق طاث صاللت ئخهاةُت غىض مؿخىي الضاللت )(α=0.05
في جُبُ ـم مػلمـ ـاث الػلـ ـىم الكغغُـ ـت باإلاغخلـ ـت اإلاخ ـىؾُت إلاػاًحر الجىصة
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وقمىلها؛ فهي نالخت ،لن حػِل في ول غهغ ،وجهلح ليل حُل،
وجىاهب ول جهىى.
مػلمت الػلىم الكغغُت:
حػخبر اإلاػلمت مً أَم غىانغ الػملُت الخػلُمُت ،وصوعَا أؾاس ي،
ً
ومهم حضا ،وللض وان الغؾىٌ (نلى هللا غلُه وؾلم) أوٌ مػلم في
ؤلاؾالم ،وكضًما أصعهذ ألامت ؤلاؾالمُت صوع اإلاػلم ،واَخمذ به في حمُؼ
الػهىع ؤلاؾالمُت ،وخظي بضعاؾاث جغبىٍت هثحرة وللض صأبذ الضوٌ
والخيىماث غلى خؿً ازخُاع الظًً ًلىمىن بالخضعَـ ،وأغضتهم
ؤلاغضاص اليافي ،في ؾبُل ئًجاص اإلاضعؽ الىاجح الىفء [.[22
وجغي الباخثت أهه ئطا وان َظا الىالم ًىُبم غلى اإلاػلمت -بىحه غام-
فمً باب أولى أن ًىُبم غلى مػلمت الػلىم الكغغُت -بىحه زام -ئط
ًخأهض الضوع الظي جلىم به والهفاث التي ًجب أن جيىن غليها فهي
ً
اإلاثل ألاغلى لغحرَا بل وإلاا ًجب أن جخدلى به اإلاػلمت غمىما؛ فهي مً
جلىم بخضعَـ بػٌ أو ول فغوع الػلىم الكغغُت (اللغآن الىغٍم،
الخفؿحر ،الخضًث ،الخىخُض ،الفله) في اإلاغخلت اإلاخىؾُت وجيىن
ً
ً
ً
خانلت غلى قهاصة حامػُت في مجاٌ الخسهو وجدمل مإَال جغبىٍا في
الغالب.
أَمُت جُبُم مػلمت الػلىم الكغغُت إلاػاًحر الجىصة الكاملت.
وغظم
ًخفم غلماء التربُت واإلاهخمىن بكإوجها غلى أَمُت صوع اإلاػلم ِ
جأزحرٍ في ئهجاح الىظام الخػلُمي؛ ئط أن اإلاػلم مً أَم ميىهاث َظا
الىظام ،وأهثرَا فاغلُت في جدلُم أَضافه؛ فمً زالٌ ئؾهاماجه
الخلُلُت في الخسُُِ لػملُت الخػلُم والخػلم ،وبػث اليكاٍ فيها
وجىفُظَا ،ومخابػت جدهُل الُالب وجُىٍغَم ،وجىظُف اإلاىاَب،
واؾدثماع الُاكاث ،وغغؽ اللُم ،وَظا ٌػني أن جُىع أي هظام حػلُمي
والاعجلاء به هدى جدلُم أَضافهً ،خىكف بالضعحت ألاولى غلى هفاءة
اإلاػلم وحىصة أصاةه ،وئصعاهه إلاهامه وأصواعٍ في ظل الخغحراث التي
ٌكهضَا غالم الُىم في مسخلف مجاالث الخُاة ،وفغيها مىانفاث
حضًضة للُالب [.[23
ُ
وفي ؾبُل الػىاًت باغضاص اإلاػلم وحىصة أصاةه غلضث هضواث،
ُ
ُوأ ْ
بمؼٍض مً
كُمذ مإجمغاث ،وهظمذ خللاث ،وكض أونذ حمُػها
ٍ
الجهض والػُاء وؤلابضاع ،لضغم ئغضاص اإلاػلم وجضعٍبه ،وفدو مضي
حىصة أصاةه مً زالٌ مػاًحر وملاًِـ ملىىت جدضص هلاٍ اللىة
وميامً الًػف؛ ومً زم ًُهاع ئلى ويؼ بغامج جمخاػ بالخدضًض الضكُم
للمهاعاث واإلاػاعف التي جىلهه ،جمهُضا لالعجلاء بمؿخىاٍ؛ إلاماعؾت مهىت
الخضعَـ بدغفُت غالُت ،والتزام ئوؿاوي أزالقي جفغيه وظُفت اإلاغبي
[.[24,25,26
وجؼصاص أَمُت مػلم الػلىم الكغغُت والػىاًت بجىصة أصاةه في ظل
الخدضًاث الثلافُت والخىىىلىحُت التي جىاحهها اإلاجخمػاث ؤلاؾالمُت؛
هغؾالت ًإصحها في
مما ًخُلب مػلما ًدمل الفىغ ؤلاؾالمي التربىي؛
ٍ
ئغضاص اإلاخػلمحن وجغبُتهم؛ لبىاء مجخمؼ اإلاػغفت ،ومىاحهت الػضًض مً
يػف في اللُم،
الظىاَغ الاحخماغُت والثلافُت الضزُلت ،التي أصث ئلى
ٍ
وظهىع ؾلىهُاث ال جخفم وعوح الضًً وكُم اإلاجخمؼ [.[23
َظا فًال غما أظهغجه هخاةج بػٌ الضعاؾاث مً أن الُالب ال
ًلبلىن غلى صعاؾت الػلىم الكغغُت ئكبالهم غلى اإلاىاص الضعاؾُت

الجىصة ويبِ الجىصة وجىهُض الجىصة وجدؿحن الجىصة بضازل هظام
الجىصة".
ً
وحػغفها الباخثت احغاةُا بأجها :هي الاَاع الػام الظي ًدىم أصاء
مػلماث الػلىم الكغغُت صازل اإلاضعؾت ؾىاء في بِئت الخػلم الهفُت أو
غحر الهفُت والتي جهف أفًل اإلاماعؾاث اإلاهىُت والخسههُت.
مػاًحر الجىصة الكاملت
هي "طلً الىظام الفػاٌ الظي ٌػمل غلى ئخضار هىع مً الخيامل
والخيؿُم والخفاغل بحن وافت ألاَغاف التي جخىلى بىاء الجىصة غلى هدى
ًمىً مً ئهخاج اإلاىخجاث في ظل فاغلُت الخيلفت بما ًدلم الغيا
اليامل للػمُل" [.[18
الخػغٍف ؤلاحغاتي إلاػاًحر الجىصة الكاملت:
هي مجمىغت اإلاماعؾاث التي جهف أصاء مػلماث الػلىم الكغغُت
باإلاغخلت اإلاخىؾُت بمضاعؽ الخػلُم الػام الخيىمُت في مضًىت الغٍاى
أزىاء جىفُظ اإلاهام اإلاهىُت والخسههُت.
حػغٍف الػلىم الكغغُت:
ً
ًُلم غلى الػلىم الكغغُت اؾم غلىم الكغَػت .والكغَػت لغت:
مىعص الكاعبت أو مىعص اإلااء الظي ٌؿخلى مىه بال عقاء [.[19
ً
والكغَػت انُالخا :ما قغغه هللا غؼ وحل لػباصٍ مً الػلاةض
وألاخيام وئهما ؾمُذ بظلً ،الن الىاؽ ًأزظون خظىظهم منها [.[20
ً
وحػغفها الباخثت ئحغاةُا باجها " مجمىغت اإلاىاص الضعاؾُت التي كغعث
وػاعة التربُت والخػلُم جضعَؿها اإلاخمثلت في (الخىخُض ،والفله ،والخضًث،
ً
والخفؿحر) للمغخلت اإلاخىؾُت وٍُلم غليها أًًا التربُت ؤلاؾالمُت".
 .3إلاطار الىظزي
أَمُت جضعَـ الػلىم الكغغُت:
جؼصاص أَمُت الػلىم الكغغُت في الػهغ الخايغ اإلاليء بالخُاعاث
الفىغٍت اإلاخػضصة ،واإلاإزغاث الثلافُت اإلاسخلفت الىاججت غً الخغحر
الؿغَؼ ،وجىظُف الخُىع اإلاػغفي ،والخىىىلىجي في قتى مجاالث الخُاة
ألامغ الظي كض ًإزغ في مػخلضاث أفغاص اإلاجخمؼ ،وَغحر مً ؾلىههم بما
ًدمله مً مًامحن مىافُت للػلُضة ،وألازالق ،واللُم واإلاباصب،
والػاصاث والخلالُض ؤلاؾالمُت ،وٍترجب غلى طلً ػٍاصة أغباء التربُت
ؤلاؾالمُت في جيكئت ؤلاوؿان اإلاإمً بغبه اإلاخمؿً بضًىه ،واإلاؿخلُم في
ؾلىهه وأزالكه ،واإلاؿخلل في جفىحرٍ ،والىازم بىفؿه .وٍلؼ الػبء
ألاهبر في جدلُم طلً غلى مػلم التربُت ؤلاؾالمُت؛ فهى اإلاؿإوٌ ألاوٌ
غً جىحُه وئعقاص اإلاخػلمحن ،وحكىُل شخهُاتهم ،وجؼوٍضَم باإلاػاعف
الضًيُت واإلاػخلضاث ؤلاًماهُت ،ئط ًلؼ غلى غاجله ئغضاص ؤلاوؿان اإلاؿلم
ً
ً
ً
ً
ئغضاصا مخيامال ومخىاػها وقامال لجمُؼ حىاهب الىمى اإلاسخلفت بهضف
ؾػاصجه في الضهُا وآلازغة [.[21
وجغي الباخثت أن أَمُت جضعَـ الػلىم الكغغُت في اإلاغخلت
اإلاخىؾُت؛ جأحي مً أجها حؿاغض الُالبت غلى أن جنهٌ بضوعَا في خُاتها
الفغصًت والاحخماغُت لن الُالبت جمُل في َظٍ اإلاغخلت ئلى الخفىحر
الصخُذ غً الػلُضة الصخُدت .هما أن جضعَـ الػلىم الكغغُت
ئخضي أبغػ الىؾاةل التي ًمىً الاغخماص غليها في جغبُت الكباب جغبُت
زللُت صخُدت ،لها مً زهاةو جمحزَا غً ؾاةغ الىظغٍاث التربىٍت
الىيػُت ،فهي هُان وامل واَاع مخىاػن للتربُت ،وفي يىء مغوهتها
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الػلىم َّ
غكىاةُت مً ُم َػ ّل َماث ُ
الك َّ
َّ
غغُت في
الخدلُلي ،ازخحرث َغ ُِّ َىت
ِ
َّ
ربُت َّ
الت َ
والخػلُم بمدافظت اإلاؼ َّ
اخمُت غضصَا
اإلاغخلت اإلاخىؾُت في مىخب

ألازغيَّ ،
وأن الػلىم الكغغُت ال جإزغ فيهم الخأزحر اإلاغحى ،وبسانت لضي
َالباث اإلاغخلخحن اإلاخىؾُت والثاهىٍت ،فهً ال ًًبًُ خُاتهً
وؾلىههً وغباصاتهً وفلا إلاا حػلمىه ،وٍغحؼ الؿبب الغةِـ في طلً ئلى
اإلاػلم؛ ئط ُ
ٌػؼي ئلُه غضم جدمل أماهت جضعَـ الػلىم الكغغُت،
وجغحمت مدخىاَا ئلى مىاكف جُبُلُت [.[15,27,28,29
وجغي الباخثت أن مػلم الػلىم الكغغُت الظي ًدكغف بخضعَـ الضًً
لبىاء اإلاؿلمحن ،البض أن حهخم بأصاء َظٍ اإلاهمت غلى أهمل وحه ،اخدؿابا
لألحغ مً اإلاىلى الىغٍم حل وغال ،ختى ًجني زمغة حهضٍ فُما ًلضمه
للخالمُظ؛ أمغا ملمىؾا واكػُا في خُاتهم ،ولظا ًلؼم الاَخمام بمػلم
الػلىم الكغغُت ،وئغُاةه اإلافهىماث التي حكيل جفىحرٍ ،وجثري وحضاهه
وجدضص زُىاجه غلى صعب مهىت الخضعَـ .وخُث ئن الػهغ الظي وػِكه
الُىم ًخمحز بمخغحراث غحر مؿبىكت وجدضًاث البض مً مىاحهتها ومجاعاتها
لالوسجام مػها بدؿً جضبحر وجِؿحر ،فان التربُت والخػلُم هي ئخضي
مإؾؿاث اإلاجخمؼ التي غىِذ بمفهىم الجىصة الكاملت ،وحؿعى إلخُاةه
وجدلُله في حمُؼ حىاهب الػملُت الخػلُمُت صون اؾخثىاء.
أَمُت جُبُم الجىصة الكاملت في الخػلُم:
جغي الفغا [ ،]30الخغٍغي [ ]31أن جُبُم الجىصة الكاملت في الخػلم
ًمىً أن جدلم الىثحر مً اإلاياؾب؛ ومً أَمها:
 .1يبِ قياوي ،ومكىالث الُالب ،وأولُاء أمىعَم ،وؤلاكالٌ منها،
وويؼ الخلىٌ اإلاىاؾبت لها.
 .2جمىحن ئصاعة اإلاضعؾت مً جدلُل اإلاكىالث بالُغق الػلمُت
الصخُدت ،والخػامل مػها مً زالٌ ؤلاحغاءاث الخصخُدُت مً أحل
ً
مىؼ خضوثها مؿخلبال.
 .3جىفحر حى مً الخفاَم ،والخػاون ،والػالكاث ؤلاوؿاهُت الؿلُمت بحن
حمُؼ الػاملحن في اإلاضعؾت.
ً .4مىذ اإلاضعؾت الاخترام ،والخلضًغ اإلادلي ،والػالمي.
 .5الاعجلاء بمؿخىي الُلبت في حمُؼ الجىاهب الجؿمُت ،والػللُت،
والاحخماغُت ،والىفؿُت ،والىحضاهُت.
 .6ػٍاصة الىعي ،والاهخماء هدى اإلاإؾؿت مً كبل الُالب ،واإلاجخمؼ
اإلادلي.
 .7الاعجلاء باإلاؿخىي اإلاػغفي ،والثلافي ،واإلاهاعي ،والىفس ي ،والاحخماعي
للُلبت.
 .8عفؼ هفاءة ،ومؿخىي أصاء اإلاػلمحن ،وؤلاصاعٍحن.
 .9عفؼ مؿخىي الىعي ،وؤلاصعان لضي اإلاػلمحن ،والُالب ججاٍ غملُاث
الخػلُم ،والخػلم لخُىٍغ وجدؿحن اإلاسغحاث الخػلُمُت بما ًخماش ى مؼ
الؿُاؾاث ،وألاهظمت ،وئعياء حمُؼ اإلاؿخفُضًً.
 .10ئًجاص بِئت صاغمت للخُىٍغ اإلاؿخمغ.
وجًُف الباخثت:
 .11امخالن اإلاػلماث للىفاًاث الخضعَؿُت الالػمت لللُام بمهامهً
الىظُفُت.
 .12جدؿحن مسغحاث الػملُت الخػلمُت.
 .4الدراساث السابلت
َّ
َّ
َضفذ صعاؾت اإلاػمغ [ ]32ئلى خهغ الىفاًاث الخضعَؿُت الالػمت
الػلىم َّ
غىض ُم َػ ّل َماث ُ
الك َّ
غغُت ،واؾخسضمذ اإلاىهج الىنفي اإلاؿخي
ِ

( )25مػلمت وجمثلذ ألاصاة في بُاكت مالخظت جيىهذ مً ( )49فلغة
مىػغت غلى ؾبػت مداوع .وأظهغث هخاةج ّ
اؾت أن صعحت جىافغ َ
الضع َ
هفاًت
ِ
َّ
الػلمُت في الخسهو" حاءث مخىؾُت أي بمخىؾِ
"حىصة الىفاءة
(" ،)2.98جسُُِ الضعؽ" مخىؾُت" بمخىؾِ ( ،)2.63فُما " جىفُظ
الضعؽ" بضعحت يػُفت بمخىؾِ ( " ،)2.50ئصاعة الهف" بضعحت
يػُفت بمخىؾِ ( " ،)2.55جلىُاث َّ
الخػلُم" بضعحت مخىؾُت بمخىؾِ
َّ
الهفُت" بضعحت مخىؾُت بمخىؾِ
( " ،)2.67الخلىٍم وألاؾئلت
َّ
َّ
الصخهُت" بضعحت غالُت بمخىؾِ (.)3.48
(" ،)2.89الؿماث
أما صعاؾت الفغا [ ]30فلض َضفذ ئلى الخػغف غلى مضي جىافغ مػاًحر
الجىصة الكاملت في بغهامج جضعٍب مػلمي التربُت ؤلاؾالمُت باإلاضاعؽ
الخيىمُت في مدافظاث غؼة .واغخمضث اإلاىهج الىنفي الخدلُلي ،خُث
أغضث كاةمت بمػاًحر الجىصة الكاملت ،هأصاة لخدلُل اإلادخىي ،وجيىهذ
ً
ً
مً ( )76بىضا ،وجيىهذ الػُىت مً ( )20مػلما ومػلمت مً مػلمي
التربُت ؤلاؾالمُت باإلاضاعؽ الخيىمُت ،أما أصاة الضعاؾت الثاهُت ،فهي
بُاكت اإلاالخظت ،وجيىهذ مً ( )59فلغة ،هكفذ هخاةج الضعاؾت غً
جدلم مػاًحر الجىصة الكاملت في حمُؼ مداوع البرهامج الخضعٍبي ،ما غضا
مدىع اإلاغهؼ الخضعٍبي ،خُث لم ًهل ئلى اإلاؿخىي اإلاُلىب الظي خضصجه
الباخثت بيؿبت ( ،)%80وأن حىصة ألاصاء الخضعَس ي وان غلى مؿخىي
ً
غاٌ ،هما أظهغث الىخاةج أن بػٌ الػباعاث واهذ غالُت حضا ،والبػٌ
ٍ
آلازغ واهذ غالُت مً خُث حىصة ألاصاء.
وَضفذ صعاؾت الػغابي [ .]4ئلى الىكف غً فاغلُت بغهامج ملترح
في يىء مػاًحر الجىصة ،لخىمُت أصاء الُالبت اإلاػلمت في جضعَـ اللغآن
الىغٍم .اؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج الىنفي الخدلُلي ،واإلاىهج قبه
الخجغٍبي مؼ اللُاؽ اللبلي ،والبػضي ،وكض اؾخسضمذ ألاصواث؛
الازخباع الخدهُلي للُاؽ الجاهب اإلاػغفي إلاػاًحر حىصة جضعَـ اللغآن
الىغٍم .بُاكت مالخظت للُاؽ الجاهب ألاصاتي إلاػاًحر حىصة جضعَـ
اللغآن .وأظهغث هخاةج الضعاؾت :وحىص فغوق طاث صاللت اخهاةُت غىض
مؿخىي ( )0.01بحن مخىؾُي صعحاث الُالباث اإلاػلماث في الخُبُم
اللبلي ،والبػضي لالزخباع الخدهُلي للجاهب ألاصاتي إلاػاًحر حىصة جضعَـ
اللغآن لهالح الخُبُم البػضي .حجم أزغ البرهامج اإلالترح في يىء
مػاًحر الجىصة في جىمُت الجاهب اإلاػغفي ،وألاصاتي إلاػاًحر حىصة جضعَـ
ً
اللغآن الىغٍم وان هبحرا.
أما صعاؾت أبى قغٍش [َ ]13ضفذ ئلى الخػغف غلى صعحت مماعؾت
مػلمي التربُت ؤلاؾالمُت في مدافظت حغف لصواعَم اإلاىظىمُت في يىء
مإقغاث حىصة الخػلُم الكامل للمغخلت ألاؾاؾُت في ألاعصن،
واؾخسضمذ اإلاىهج الىنفي الخدلُلي ،وبلغذ غُىت الضعاؾت  127مػلما
ومػلمت ،وػغذ غليهم اؾدباهت مً  50فلغة ،مىػغت غلى  3أبػاص ،هي
(بضاًت الػام الضعاس ي ،وأزىاؤٍ ،وجهاًخه) ،ئيافت ئلى اؾدباهت جيىهذ مً
 15فلغة ،جًمىذ ألاصواع اإلاىظىمُت في يىء مإقغاث حىصة الخػلُم
الكامل .وهكفذ هخاةج الضعاؾت ئلى أن صعحت مماعؾت مػلمي التربُت
ؤلاؾالمُت في اإلاغخلت ألاؾاؾُت لصواعَم اإلاىظىمُت في بضاًت الػام
الضعاس ي أغلى منها في أزىاةه وجهاًخه ،وغضم وحىص فغوق صالت ئخهاةُا
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بحن أصواعَم حػؼي ئلى مخغحراث (الجيـ ،واإلاإَل الػلمي ،وؾىىاث
الخضمت) ،ووحىص غالكت اعجباَُت بحن ألاصواع اإلاىظىمُت الؿاةضة إلاػلمي
التربُت ؤلاؾالمُت في اإلاضاعؽ وألاصواع اإلاىظىمُت في يىء مإقغاث حىصة
الخػلُم الكامل.
وَضفذ صعاؾت الغخُمت [ ]16ئلى الخػغف غلى أبغػ الىفاًاث
التربىٍت إلاػلمي التربُت ؤلاؾالمُت للمغخلت الثاهىٍت بىالًت الخغَىم–
مدلُت أمبضة .اؾخسضم اإلاىهج الىنفي وجم جُبُم اؾدباهت غلى غُىت
مً  114مػلما ومػلمت وزمؿحن مىحها في  35مضعؾت زاهىٍت منها 19
للبىحن و 16للبىاث بمدلُت أمبضة .وهكفذ الىخاةج غً اإلاخىافغ مً
الىفاًاث التربىٍت الىاعصة باالؾدباهت ،وجبحن أهه ال جىحض فغوق بحن هىعي
الخسهو جغبىي وغحر جغبىي وَىان صاللت ئخهاةُت غلى اإلاىافلت غلى
جىافغ الىفاًاث وأَمُتها.
وهظلً فلض َضفذ صعاؾت اإلااليي [ ]33ئلى الخػغف غلى صعحت
جىافغ مػاًحر الجىصة الكاملت في أصاء مػلمي التربُت ؤلاؾالمُت باإلاغخلت
الثاهىٍت .وكض اؾخسضم اإلاىهج الىنفي (اإلاؿخي) ،هما جم اؾخسضام
بُاكت مالخظت جىفُظ الضعوؽ هأصاة لجمؼ البُاهاث واإلاػلىماث،
وَبلذ ألاصاة في الفهل الضعاس ي ألاوٌ للػام الضعاس ي ٌ1433/1432
غلى  97مػلما للتربُت ؤلاؾالمُت باإلاغخلت الثاهىٍت في  24مضعؾت زاهىٍت
خيىمُت في مدافظت الُاةف .وأظهغث الىخاةج أن اإلاؿخىي ؤلاحمالي
لىاكؼ ألاصاء الخضعَس ي لضي مػلمي التربُت ؤلاؾالمُت في اإلاغخلت الثاهىٍت
في يىء مػاًحر الجىصة الكاملت في مجاٌ الخمىً مً اإلااصة الػلمُت
للتربُت ؤلاؾالمُت وؤلاإلاام بها وان بضعحت مخىؾُت )2 .ووان اإلاؿخىي
ؤلاحمالي لىاكؼ ألاصاء الخضعَس ي في مجاٌ الخسُُِ لخضعَـ التربُت
ؤلاؾالمُت بضعحت يػُفت )3 .وفي مجاٌ جىفُظ جضعَـ مىاص التربُت
ؤلاؾالمُت وان بضعحت يػُفت )4 .وفي مجاٌ ئصاعة الهف وان بضعحت
مخىؾُت )5 .وفي مجاٌ الخلىٍم وألاؾئلت الهفُت بضعحت يػُفت)6 .
ووان اإلاؿخىي ؤلاحمالي لجمُؼ مجاالث ألاصاء الخضعَس ي بضعحت مخىؾُت.
وَضفذ صعاؾت غِس ى [ ]23ئلى جدضًض مؿخىي ألاصاء الخضعَس ي
إلاػلمي التربُت ؤلاؾالمُت باإلاغخلت الثاهىٍت في يىء اإلاػاًحر اإلاهىُت لجىصة
ألاصاء الالػمت لهم بما ًىاؾب مجالهم وأصواعَم ،وغالكت مؿخىي َظا
ألاصاء بمخغحراث( :ؾىىاث الخبرة -ههاب الخهو -هثافت الُالب(؛
وجم ئغضاص كاةمت باإلاػاًحر اإلاهىُت لجىصة ألاصاء ،وبُاكت إلاالخظت اإلاػاًحر،
ً
جم جُبُلها غلى ( )30مػلما وكض أظهغث الىخاةج أن َىان جفاوجا في
مؿخىي ألاصاء الخضعَس ي إلاػلمي التربُت ؤلاؾالمُت في اإلاػاًحر اإلاهىُت؛ فلض
جغاوخذ وؿب جدللها بحن ( )0.70 – 0.48وفي ألاصاء الىلي بيؿبت
( ،)0.58وهي حكحر ئلى جضوي َظا ألاصاء ويػفه بكيل غام ،هما لم
جىحض فغوق صالت بحن مؿخىٍاث أصاء اإلاػلمحن في مجاالث اإلاػاًحر اإلاهىُت،
ُ
حػؼي ئلى الخبرة ،أو ئلى هثافت الفهل في مجالي "الخمىً مً ماصة
الخسهو " و"الخسُُِ للخضعَـ" ،في خحن ُ
وحضث فغوق صالت في بلُت
اإلاجاالث للمػلمحن طوي الفهىٌ) أكل مً َ 30البا) ،وفي مجاالث
اإلاػاًحر اإلاهىُت ،للمػلمحن طوي الىهاب ( 20فأكل).
أما صعاؾت الؼٍني [ ]34فم َضفذ ئلى جلىٍم الجاهب ألاواصًمي
لبرهامج ئغضاص مػلم اللغت الػغبُت والتربُت ؤلاؾالمُت في ولُت التربُت
حامػت بىعؾػُض في يىء مػاًحر الجىصة الكاملت ،ولخدلُم َظا

الغغى كامذ الباخثت باغضاص (اؾدباهت) كاةمت بمػاًحر الجىصة الكاملت
التي ًيبغي جىافغَا في بغهامج ئغضاص مػلم اللغت الػغبُت والتربُت
ؤلاؾالمُت في يىئهاّ .
جم جىػَػها غلى  16غًىا مً أغًاء َُئت
الخضعَـ ،ومً أَم الىخاةج التي جىنل ئليها البدث جىافغ مػاًحر الجىصة
الكاملت في اإلاجاٌ ألاواصًمي بضعحت هبحرة بيؿبت  %49.4مً وحهت هظغ
أغًاء َُئت الخضعَـ.
وَضفذ صعاؾت الغامضي [ ]14الضعاؾت ئلى جدضًض أَمُت مػاًحر
الجىصة الكاملت إلاػلمي التربُت ؤلاؾالمُت في اإلاغخلت الابخضاةُت مً وحهت
هظغ اإلاسخهحن اإلاخػللت بالجاهب الصخص ي ،والجاهب الػلمي ،الجاهب
التربىي ،الجاهب الاحخماعي واإلاكاعهت اإلاجخمػُت .اؾخسضم الباخث
اإلاىهج الىنفي ،وواهذ أصاة الضعاؾت اؾدباهت جًمىذ مػاًحر الجىصة
الكاملت إلاػلمي التربُت ؤلاؾالمُت في اإلاغخلت الابخضاةُت ،أما غُىت
الضعاؾت فياهذ هي اإلاجخمؼ ألانلي الظي َبلذ غلُه الضعاؾت ،وجيىن
مً اإلاسخهحن مً أغًاء َُئت الخضعَـ اإلاخسههحن في مىاهج وَغق
جضعَـ التربُت ؤلاؾالمُت في الجامػاث باإلاىُلت الغغبُت (حامػت أم
اللغي ،حامػت اإلالً غبض الػؼٍؼ ،حامػت الُاةف) والبالغ غضصَم ()٥١
غًى َُئت جضعَـ ،وهظلً مً مكغفي التربُت ؤلاؾالمُت الخابػحن
إلصاعاث التربُت والخػلُم باإلاىُلت الغغبُت (مىت اإلاىغمت ،حضة ،الُاةف)
والبالغ غضصَم ( )77مكغفا .وبُيذ هخاةج الضعاؾت :أن مػاًحر الجىصة
الكاملت اإلاخػللت بالجاهب الصخص ي حاءث بضعحت أَمُت غالُت.
وخظُذ اإلاػاًحر اإلاخػللت بالجاهب الػلمي بضعحت أَمُت غالُت .وخظُذ
اإلاػاًحر اإلاخػللت بالجاهب التربىي (اإلانهي) بضعحت أَمُت غالُت .واإلاخػللت
بالجاهب الاحخماعي واإلاكاعهت اإلاجخمػُت بضعحت أَمُت غالُت.
ْ
وَضفذ صعاؾت الػلي [ ]15ئلى جدضًض مػاًحر حىصة ألاصاء الخضعَس ي
إلاػلماث الػلىم الكغغُت في اإلاغخلت اإلاخىؾُت وجلىٍم واكؼ ألاصاء
الخضعَس ي إلاػلماث الػلىم الكغغُت في يىء مػاًحر الجىصة اإلالترخت
لألصاء الخضعَس ي والخػغف غلى صاللت الفغوق ؤلاخهاةُت في ألاصاء
الخضعَس ي إلاػلماث الػلىم الكغغُت في يىء اإلاػاًحر اإلالترخت لجىصة
ألاصاء الخضعَس ي بازخالف مخغحراتهً الصخهُت (اإلاإَل ،ؾىىاث الخبرة
في الخضعَـ ،نف الخضعَـ ،ماصة الخضعَـ ) .وَبم البدث غلى غُىت
مً مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت اإلاخىؾُت بمدافظت الخغج وكض
بلغذ ( )33مػلمت بيؿبت ( )%55.93مً مجخمؼ البدث ألانلي.
واؾخسضمذ الباخثت بُاكت مالخظت هأصاة لخُبُم البدث ،وجىنل
البدث ئلى أن ألاصاء الخضعَس ي إلاػلماث الػلىم الكغغُت (مخىؾِ) في
مػاًحر(اللضعة غلى الخىانل الاحخماعي ،الخمىً مً اإلااصة الػلمُت،
الىفاءة في الخضعَـ) .و(كلُل) في مػُاع (اللضعة غلى جىمُت اللضعاث
ً
ؤلابضاغُت للُالباث) .ووان ألاصاء (هبحرا) في مػُاع (امخالن الؿماث
الصخهُت وئصاعة الظاث).
الخعليم على الدراساث السابلت:
اجفلذ الضعاؾت الخالُت مؼ غضص مً الضعاؾاث الؿابلت في الهضف
وَى الخػغف غلى واكؼ جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت إلاػاًحر الجىصة
الكاملت وهي صعاؾاث اإلاػمغ [ ،]32أبى قغٍش [ ،]13الغخُمت [،]16
ْ
اإلااليي [ ،]33غِس ى [ ،]23الػلي [ .]15هما اجفلذ مؼ الضعاؾاث
الؿابلت مً خُث اؾخسضامها للمىهج الىنفي .هما اجفلذ مؼ أغلب
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وجيىن مً حمُؼ مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت اإلاخىؾُت في
ً
مضًىت الغٍاى والبالغ غضصًَ ()1720مػلمت في ( )261مضعؾتَ ،بلا
إلخهاءاث ؤلاصاعة الػامت للتربُت والخػلُم بمىُلت الغٍاى للػام 1434
 َ 1435ـ( .مغهؼ جلىُت اإلاػلىماث بىػاعة التربُت والخػلُمَ1436 ،ـ).جّ .
عيىت الدراست
جم ازخُاع غُىت الضعاؾت بالُغٍلت الػىلىصًت الػكىاةُت مً بحن
مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت اإلاخىؾُت بمضًىت الغٍاى ،خُث جم
ازخُاع مىخبحن مً مياجب ؤلاقغاف وَما مىخب النهًت والظي ٌكمل
غلى ( )190مػلمت للػلىم الكغغُت ،ومىخب ئقغاف الغوابي وَكمل
( )238مػلمت بمجمىع اإلاىخبحن ( )428مػلمت للػلىم الكغغُت ،جم
ً
ازخُاع غُىت اإلاػلماث غكىاةُا بيؿبت ( )%20لخهبذ غُىت الضعاؾت
الفػلُت ( )85مػلمت مً مػلماث الػلىم الكغغُت.
ً
 -ونف الػُىت َبلا لػضص ؾىىاث الخبرة في الخضعَـ:

الضعاؾاث الؿابلت في اؾخسضام بُاكت مالخظت هأصاة لجمؼ البُاهاث
ْ
مثل صعاؾاث الفغا [ ،]30الػغابي [ ،]4اإلااليي [ ،]33غِس ى [ ،]23الػلي
[ .]15واؾخسضمذ غضص مً الضعاؾاث الاؾدباهت هأصاة لجمؼ البُاهاث
مثل صعاؾاث أبى قغٍش [ ،]13الغخُمت [ ،]16الؼٍني [ ،]34الغامضي
[ .]14وكض اؾخفاصث الضعاؾت الخالُت مً الضعاؾت الؿابلت ،في
اإلاىهجُت وألاصاء واإلاخغحراث واإلاػالجاث ؤلاخهاةُت ،ومىاككت وجفؿحر
وعبِ الىخاةج.
 .5الطزيلت وإلاجزاءاث
أ .مىهج الدراست
اؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج الىنفي الخدلُلي والظي ًداوٌ ونف
وعنض والخػغف غلى مضي جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت
اإلاخىؾُت في مضًىت الغٍاى إلاػاًحر الجىصة الكاملت.
ب .مجخمع الدراست

جدول 1
ً
جىسيع أفزاد ّ
العيىت ووسبت املشاركت طبلا لعدد سىىاث الخبرة في الخدريس
العدد
13
22
50
85

الفئت
أكل مً  5ؾىىاث
مً  10-5ؾىىاث
اهثر مً غكغ ؾىىاث
الاحمالي

ً
 ونف ّالػُىت َبلا للضوعاث الخضعٍبُت:

اليسبت
%15
%22
%59
%100

جدول 2
ً
جىسيع أفزاد ّ
العيىت ووسبت املشاركت طبلا للدوراث الخدريبيت
العدد
10
8
67
85

عدد الدوراث
صوعة واخضة
صوعجان
زالر صوعاث فأهثر
الاحمالي

اليسبت
%12
%9
%79
%100

اإلادىمحن ،بهضف جدىُمها وئبضاء آعائهم خىٌ الخدلم مً نضق
اإلادخىي ،وبػض أزظ آعاء اإلاسخهحن وجىحيهاتهم جم حػضًل بػٌ الفلغاث
وخظف البػٌ منها وفهل بػٌ الػباعاث ئلى غباعجحن مىفهلخحن،
وبىاء غلى جلً اإلاالخظاث أزغحذ بُاكت اإلاالخظت في نىعتها النهاةُت.
 الاحؿاق الضازلي :Internal Validityكامذ الباخثت بالخدلم مً نضق الاحؿاق الضازلي لبُاكت
اإلاالخظت بخُبُلها غلى ّ
غُىت اؾخُالغُت ميىهت مً ( )15مػلمت مً
مػلماث الػلىم الكغغُت مً غحر غُىت البدث ،وجم خؿاب مػامل
اعجباٍ (بحرؾىن) بحن صعحاث ول مدىع مً مداوع البُاكت والضعحت
اليلُت لها ،وهظلً جم خؿاب مػامل اعجباٍ بحرؾىن بحن ول فلغة مً
فلغاث البُاكت والضعحت اليلُت للمدىع الظي جيخمي ئلُه ،وطلً
باؾخسضام البرهامج ؤلاخهاتي ) .(SPSSهما ًخطح مً الجضوٌ عكم (.)3

د .أداة الدراست
ً
وفلا لُبُػت البدث؛ فان أصق ألاصواث لخدلُم َضف البدث هي
اإلاالخظت اإلاباقغة لصاء اإلاػلماث صازل الفهل الضعاس ي.
بىاء بُاكت اإلاالخظت:
أغضث الباخثت بُاكت مالخظت لخدلُم أَضاف البدث وؤلاحابت غً
اؾخفؿاعاجه ،بمغاحػت الضعاؾاث الؿابلت ،والىخب واإلاغاحؼ طاث
الػالكت بمىيىع البدث ،والاؾخػاهت ببُاكاث مالخظت أغضَا باخثىن
ؾابلىن.
نضق بُاكت اإلاالخظت:
جم الخأهض مً نضق ألاصاة بُغٍلخحن:
 الهضق الظاَغي:ُ ّ
اغخمضث الباخثت في الهضق الظاَغي غلى نضق اإلادىمحن خُث
جم غغى بُاكت اإلاالخظت في نىعتها ألاولُت غلى غضص ( )16مً
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جدول 3
معامالث صدق الاحساق الداخلي لبطاكت املالحظت
العبارة
الارجباط
العبارة
الكغغُت الػلىم إلاػلمت الصخهُت الؿماث
3
0.81
2
7
0.85
6
الػلمُت اإلااصة مً الخمىً
11
0.68
10
15
0.65
14
الخسُُِ للخضعَـ
18
0.73
17
22
0.83
21
الخػلم مىكف الخضعَـ وئصاعة جىفُظ
26
0.76
25
30
0.71
29
34
0.87
33
جلىٍم الخضعَـ وحػلم الُالباث
37
0.71
36
41
0.65
40

العبارة

كيمت الارجباط

1
5

0.74
0.74

9
13

0.89
0.67

16
20

0.62
0.74

24
28
32

0.88
0.84
0.77

35
39
43

0.73
0.67
0.73

44

0.61

45

47
51

0.77
0.71

48

مهىُت اإلاػلم
0.69
الىمى اإلانهي
0.89

ًخطح مً الجضوٌ عكم ( )1أن كُم مػامل اعجباٍ بحرؾىن ليل
مدىع مً مداوع بُاكت اإلاالخظت والضعحت اليلُت لبُاكت اإلاالخظت،
جغاوخذ بحن ( )0.95 -0.61وهي مػامل مغجفػت ،وَظا ًإهض أن حمُؼ
مداوع بُاكت اإلاالخظت جخمخؼ بضعحت نضق أمىً الخػىٍل غليها للُاؽ
ما أغضث له.

الارجباط

العبارة

الارجباط

0.57
0.55

4
8

0.81
0.74

0.88
0.79

12

0.81

0.61
0.66

19
23

0.65
0.79

0.74
0.75
0.66

27
31

0.90
0.79

0.95
0.79

38
42

0.74
0.62

46

0.79

49

0.95

50

0.74

زباث بُاكت اإلاالخظت Reliability
ّ
لخؿاب كُم مػامل زباث ألاصاة كامذ الباخثت بخُبُلها غلى غُىت
اؾخُالغُت ،وجم خؿاب كُم مػامل الثباث بُغٍلت الخىاؾم الضازلي
باؾخسضام مػامل ألفا هغوهبار  .Cronbach's alphaوالجضوٌ الخالي
ًىضح طلً:

جدول 4
معامل ثباث بطاكت املالحظت
املحىر
الكغغُت الػلىم إلاػلمت الصخهُت اإلاػُاع ألاوٌ :الؿماث
الػلمُت اإلااصة مً اإلاػُاع الثاوي :الخمىً
اإلاػُاع الثالث :الخسُُِ للخضعَـ
الخػلم مىكف الخضعَـ وئصاعة اإلاػُاع الغابؼ :جىفُظ
اإلاػُاع الخامـ :جلىٍم الخضعَـ وحػلم الُالباث
اإلاػُاع الؿاصؽ :مهىُت اإلاػلم
اإلاػُاع الؿابؼ :الىمى اإلانهي
اإلالُاؽ وامل

عدد املفزداث
8
7
8
11
9
3
5
51

ًّخطح مً الجضوٌ الؿابم أن مػامل زباث بُاكت اإلاالخظت حاء
ً
مغجفػا ( )0.930مما ٌكحر ئلى زباث هخاةج البُاكت غىض ئغاصة جُبُلها
مغة ازغي ،وبظلً جيىن الباخثت كض جأهضث مً نضق وزباث أصاة
الضعاؾت مما ًجػلها غلى زلت جامت بصخت بُاكت اإلاالخظت ونالخُتها
لخدلُل الىخاةج وؤلاحابت غلى أؾئلت الضعاؾت.

معامل ألفا
0.79
0.87
0.92
0.93
0.89
0.77
0.83
0.93

الىػن اليؿبي لخُبُم بُاكت اإلاالخظت:
خضصث الباخثت صعحت أصاء اإلاػلمت مً زالٌ ملُاؽ لُىغث الخماس ي
في جفؿحر كُم اإلاخىؾُاث الخؿابُت للػباعاث ،ولخدضًض َىٌ زالًا
ملُاؽ لُىغث الخماس ي (الخضوص الضهُا والػلُا) جم خؿاب اإلاضي (-5
 )4=1زم جلؿُمه غلى غضص زالًا اإلالُاؽ ،وغلى طلً أنبذ َىٌ
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الخلُت ( ،)0.80بػض طلً أيُفذ َظٍ اللُمت ئلى أكل كُمت في اإلالُاؽ
(أو بضاًت اإلالُاؽ وهي الىاخض الصخُذ) وطلً لخدضًض الخض ألاغلى
لهظٍ الخلُت ،وَىظا أنبذ باإلميان جهيُف كُم اإلاخىؾُاث الخؿابُت
ليل غباعة مً الػباعاث ،وهظلً للمخىؾِ الىلي ليل مدىع هما ًلي:
 .1اإلاخىؾِ مً  1.00ئلى ً 1.80مثل غضم جُبُم.
 .2اإلاخىؾِ مً  1.81ئلى  =2.60جُبُم بضعحت يػُفت.
 .3اإلاخىؾِ مً  2.61ئلى  =3.40جُبُم بضعحت مخىؾُت.
 .4اإلاخىؾِ مً  3.41ئلى  =4.20جُبُم بضعحت هبحرة.
ً
 .5اإلاخىؾِ مً  4.21ئلى  =5.00جُبُم بضعحت هبحرة حضا.
 .5الىخائج
ً
أوال :غغى هخاةج الؿإاٌ ألاوٌ ومىاككتها:
ًىو الؿإاٌ ألاوٌ للضعاؾت غلى " ما مػاًحر الجىصة الكاملت الىاحب
جىافغَا لضي مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت اإلاخىؾُت ،وما مضي
جُبُم اإلاػلماث لها؟"
ولإلحابت غلى َظا الؿإاٌ -وهما ؾبم جفهُله في ؤلاحغءاث -كامذ
الباخثت باغضاص كاةمت بمػاًحر الجىصة الكاملت الىاحب جىفغَا لضي
مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت اإلاخىؾُت ،جًمىذ في نىعتها
النهاةُت ( )51مماعؾت مىػغت غلى ( )7مػاًحر عةِؿت هما ًلي:
اإلاػُاع ألاوٌ :الؿماث الصخهُت:
 .1جظهغ اللضوة الخؿىت للُالباث في الالتزام باإلاظهغ الالةم.
 .2جخدلى في ؾلىهها وأكىالها بالزالق وآلاصاب ؤلاؾالمُت.
 .3جدغم غلى جدلُم الػضاٌ واإلاؿاواة في مػاملت الُالباث.
 .4جدغم غلى ئًجاص الجى الىفس ي اإلاالةم والضاغم إلاىيىع الخػلم.
 .5جضًغ الىلاف وبسانت في اللًاًا الكغغُت الخالفُت بدىمت.
 .6جمخلً اللضعة غلى ئًهاٌ أفياعَا للُالباث بىيىح.
 .7جظهغ الجضًت والخماؽ للخضعَـ.
 .8جدؿم بؿالمت الىُم وويىح الػباعاث.
اإلاػُاع الثاوي :الخمىً مً اإلااصة الػلمُت:
 .1جترحم اإلادخىي في وكاَاث حصجؼ غلى جىمُت الخفىحر.
 .2جخلً الجىاهب اإلاػغفُت واإلاهاعٍت والىحضاهُت إلااصة الخسهو.
 .3جغبِ بحن أحؼاء مدخىي اإلااصة الػلمُت بؿهىلت.
 .4جدضص خاحاث الُالباث اإلاػغفُت وجغبُها بمىيىغاث اإلالغع.
 .5جىظف بػٌ اإلاهاصع ؤلازغاةُت لضغم مىيىع الخػلم.
 .6جغبِ اإلافاَُم الىاعصة في هخب الػلىم الكغغُت باإلاكىالث اإلاجخمػُت
الخالُت.
 .7الًبِ وخؿً ألاصاء في كغاءة آلاًاث وألاخاصًث الىبىٍت.
اإلاػُاع الثالث :الخسُُِ للخضعَـ
 .1جدضص ألاَضاف الؿلىهُت في يىء مػاًحر )(SMART
 .2جًؼ زُت غمل واضخت لخىفُظ ومخابػت وجلُُم حػلم الُالباث.
 .3جدضص الؼمً اإلاىاؾب لخىفُظ زُت الخضعَـ بما ًخالءم مؼ أَضاف
الضعؽ.
 .4جًمً في جسُُِ الضعؽ جىاوٌ الػىانغ واإلايىهاث الاؾاؾُت
إلاىيىع الخػلم.
 .5جغاغ ـي زب ـغاث الخػل ـم اإلاؿبلـ ـت ومخُلب ـاث حػلم اإلافاَُم الاؾالمُت في
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زُت الضعؽ.
 .6جهمم أوكُت الخػلم بما ًًمً مماعؾت الُالباث لهماٍ الخفىحر
الػلُا.
 .7جدضص أؾالُب الخلىٍم بما ًخفم مؼ هىاجج الخػلم اإلاؿتهضفت.
 .8جسُِ للمىكف الخػلُمي بما ًغاعي الفغوق الفغصًت للُالباث.
اإلاػُاع الغابؼ :جىفُظ الخضعَـ وئصاعة مىكف الخػلم:
 .1جثحر غلىٌ الُالباث في بضاًت الضعؽ بما ًًمً مكاعهتهً في
مىيىع الخػلم.
 .2جدضص أَضاف الخػلم في بضاًت الخضعَـ بما ًدافظ غلى مؿاع الخػلم
هدى جدلُم ألاَضاف.
 .3حؿخسضم اؾتراجُجُاث الخػلم اإلاغجىؼة غلى اإلاخػلم لًمان جفاغل
وجىانل حمُؼ الُالباث.
 .4جىىع اؾتراجُجُاث وأؾالُب الخػلم بما ًسضم ازخالف أهماٍ حػلم
الُالباث.
 .5جًمً أوكُت الخػلم مغاغاة مؿخىٍاث الُالباث اإلاىَىباث
ومىسفًاث الخدهُل.
 .6حػخمض غلى مهاعاث الخفىحر في الىنىٌ ئلى خلىٌ إلاكىالث اإلاجخمؼ
طاث الػالكت بمىيىع الخػلم.
 .7جىظف الخلىُاث الخػلُمُت بما ًِؿغ للُالباث مىيىع الخػلم.
 .8جىمي الاججاَاث ؤلاًجابُت هدى مىيىغاث الػلىم الكغغُت اإلالغعة.
 .9ؾالمت وصكت الخػبحراث اللغىٍت بما ًًمً فهم واضح لجمُؼ
الُالباث.
 .10جىهي الضعؽ بملخو إلايىهاث وغىانغ الضعؽ ألاؾاؾُت بمكاعهت
الُالباث.
 .11حصجُؼ الُالباث غلى الخػلم الظاحي والبدث والاؾخلهاء مً
اإلاهاصع ؤلازغاةُت.
اإلاػُاع الخامـ :جلىٍم الخضعَـ وحػلم الُالباث:
 .1حؿخسضم أؾالُب جلىٍمُت نممذ إلزاعة جفىحر الُالباث.
 .2جغهؼ أؾالُب الخلىٍم غلى الخدلم مً هىاجج الخػلم.
 .3جىىع أؾالُب الخلىٍم الخيىٍني والبىاتي والخخامي.
 .4جغاعي أؾالُب الخلىٍم الفغوق الفغصًت بحن الُالباث.
 .5حؿمذ للُالباث بخغظًت عاحػت فىعٍت أو مإحلت غً هخاةج جلىٍمهً.
 .6حػؼػ مهاعاث الخلىٍم الظاحي بحن الُالباث.
ٌ .7كمل الخلىٍم حمُؼ حىاهب الخػلم اإلاؿتهضفت.
 .8جدخفظ اإلاػلمت بسجالث وأصلت غلى أوكُت الخلىٍم اإلاسخلفت
للُالباث.
 .9جىظُف أصواث جلىٍم للُاؽ الجىاهب الىحضاهُت واللُمُت غىض
الُالباث.
اإلاػُاع الؿاصؽ :مهىُت اإلاػلمت:
ً
ً
 .1جظهغ اإلاػلمت اججاَا ئًجابُا هدى جضعَـ الػلىم الكغغُت.
 .2جلتزم اإلاػلمت بلىاغض الػمل اإلاضعؾُت.
 .3جدترم اإلاػلمت الؼمُالث والُالباث وحؿخسضم لغت مهظبت في الخىانل
مػهً.
اإلاػُاع الؿابؼ :الىمى اإلانهي
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 .1حكاعن في الىضواث واإلاإجمغاث والبرامج الخضعٍبُت.
 .2جدضر مػلىماتها وجىمي مفاَُمها مً زالٌ اإلاكاعهت في اإلاكاعَؼ
البدثُت.
 .3حكاعن الؼمُالث في جباصٌ اإلاهاعاث والخبراث الخضعَؿُت في الػلىم
الكغغُت.
 .4لضحها زُت للىمى اإلانهى وجُىٍغ ألاصاء الخضعَس ي والصخص ي.
 .5حكاعن في بغامج الضعاؾاث الػلُا لغفؼ اإلاؿخىي ألاواصًمي والتربىي.
ً
زاهُا :غغى هخاةج الؿإاٌ الثاوي ومىاككتها:

م
1
2
3
4
5
6
7
8

ًىو الؿإاٌ الثاوي للضعاؾت غلى " ما مضي جُبُم مػلماث الػلىم
الكغغُت باإلاغخلت اإلاخىؾُت في مضًىت الغٍاى إلاػاًحر الجىصة الكاملت؟"
ولإلحابت غلى َظا الؿإاٌ ،جم اؾخسضام اإلاخىؾُاث الخؿابُت
والاهدغافاث اإلاػُاعٍت لىخاةج ئحاباث أفغاص ّ
غُىت البدث أزىاء اللُام
ً
ّ
بالخضعَـ إلالغعاث الػلىم الكغغُت ،وكض ُعجبذ هخاةج في ول مػُاع جىاػلُا
خؿب اإلاخىؾُاث الخؿابُت ،وغلى الىدى الىاعص في الجضوٌ الخالي:
ً
أوال :اإلاػُاع ألاوٌ :الؿماث الصخهُت إلاػلمت الػلىم الكغغُت

جدول 5
املخىسطاث الحسابيت والاهحزافاث املعياريت ملالحظت السماث الشخصيت ملعلمت العلىم الشزعيت
الاهحزاف املعياري
جزجيب
املخىسط
العبارة
ألاهميت
1
0.76
4.54
جظهغ اللضوة الخؿىت للُالباث في الالتزام باإلاظهغ الالةم.
3
0.76
4.34
جظهغ في ؾلىهها وأكىالها الخدلي بالزالق وآلاصاب ؤلاؾالمُت.
4
1.03
3.82
جدغم غلى جدلُم الػضاٌ واإلاؿاواة في مػاملت الُالباث.
8
0.88
2.94
جدغم غلى ئًجاص الجى الىفس ي اإلاالةم والضاغم إلاىيىع الخػلم.
7
1.07
3.07
جضًغ الىلاف وبسانت في اللًاًا الكغغُت الخالفُت بدىمت.
6
1.07
3.28
جمخلً اللضعة غلى ئًهاٌ أفياعَا للُالباث بىيىح.
5
1.19
3.60
جظهغ الجضًت والخماؽ للخضعَـ.
2
0.93
4.39
جدؿم بؿالمت الىُم وويىح الػباعاث.
1,09
3,75
اإلاخىؾِ الػام

ّ
ًدبحن مً الجضوٌ ( )5أن اإلاخىؾِ الػام إلاضي جىافغ مػاًحر الجىصة
اإلاخػلم بمػُاع الؿماث الصخهُت إلاػلماث الػلىم الكغغُت بلغ ()3.75
مً( ،)5باهدغاف ( ،)1,09وجلضًغ لفظي(هبحرة) ،وغلى مؿخىي
اإلاإقغاث(الفلغاث) فلض جغاوخذ مخىؾُاتها بحن (ِ )4.54 – 2.94وفم
ّ
الخضعج الخماس ي الظي جم جدضًضٍ .خُث بلغ اإلاخىؾِ الػام
ملُاؽ
ً
إلاماعؾاث َظا اإلاػُاع ( ،)3.75ووفلا للمدً فان صعحت الؿماث
الصخهُت إلاػلماث الػلىم الكغغُت في اإلاغخلت اإلاخىؾُت في مضًىت
ً
الغٍاى َبلا إلاػاًحر الجىصة الكاملت وان بضعحت (هبحرة).
وحػؼو الباخثت َظٍ الىدُجت العجباٍ الؿماث الصخهُت بالخأنُل
الضًني وزلافت اإلاجخمؼ الؿػىصي اإلاخضًً اإلادافظ الظي ًظهغ الؿلىن
وألاكىاٌ التي جخهف بالزالق وآلاصاب ؤلاؾالمُت ،هما أن مً أَم

م
1
2
3
4
5
6
7

درجت املمارست
هبحرة حضا
هبحرة حضا
هبحرة
مخىؾُت
مخىؾُت
مخىؾُت
هبحرة
هبحرة حضا
هبحرة

أَضاف مىاهج الػلىم الكغغُت أن جظهغ اإلاػلمت اللضوة الخؿىت
للُالباث في الالتزام باإلاظهغ الالةم اإلاغجبِ بخػالُم الضًً واإلادؿم مؼ
زلافت وكُم اإلاجخمؼ ؤلاؾالمي َظا ئلى حاهب أن َبُػت مىاهج الػلىم
الكغغُت حػخمض بكيل أؾاس ي غلى كُم اإلاؿاواة والػضالت والدؿامذ
واإلادبت والجضًت وؤلازالم في الػمل ،باإليافت ئلى أن خفظ اإلاػلماث
لآلًاث اللغآن الىغٍم كض مىنهً مً ؾالمت الىُم وويىح الػباعاث،
مما ًِؿغ لهم اللضعة غلى ئًهاٌ أفياعَا للُالباث بىيىح .وطلً كض
ًىضح صعحت مماعؾت مػلماث الػلىم الكغغُت إلاػاًحر الؿماث
الصخهُت والتي حػض في ألانل مؿخمضة مً حػالُم الضًً ؤلاؾالمي
[.[15
ً
زاهُا :اإلاػُاع الثاوي :الخمىً مً اإلااصة الػلمُت

جدول 6
املخىسطاث الحسابيت والاهحزافاث املعياريت السخجاباث العيىت عً مدي جمكً معلمت العلىم الشزعيت مً املادة العلميت
الاهحزاف املعياري
درجت املمارست
جزجيب
املخىسط
العبارة
ألاهميت
يػُفت
7
1.01
1.99
جترحم اإلادخىي في وكاَاث حصجؼ غلى جىمُت الخفىحر.
يػُفت
5
0.81
2.35
جخلً الجىاهب اإلاػغفُت واإلاهاعٍت والىحضاهُت إلااصة الخسهو.
مخىؾُت
3
1.08
2.78
جغبِ بحن أحؼاء مدخىي اإلااصة الػلمُت بؿهىلت.
مخىؾُت
4
1.17
2.74
جدضص خاحاث الُالباث اإلاػغفُت وجغبُها بمىيىغاث اإلالغع.
يػُفت
6
1.31
2.34
جىظف بػٌ اإلاهاصع ؤلازغاةُت لضغم مىيىع الخػلم.
مخىؾُت
2
1.27
3.09
جغبِ اإلافاَُم الىاعصة في هخب الػلىم الكغغُت باإلاكىالث اإلاجخمػُت الخالُت.
ً
هبحرة حضا
1
1.09
4.35
ججُض صكت الًبِ وخؿً ألاصاء في كغاءة آلاًاث وألاخاصًث الىبىٍت ،وجلتزم بها.
مخىؾُت
1,08
2,81
اإلاخىؾِ الػام
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6

ّ
ًدبحن مً الجضوٌ ( )6أن اإلاخىؾِ الػام إلاضي جىافغ مػاًحر الجىصة
اإلاخػلم بمػُاع الخمىً مً اإلااصة الػلمُت لضي مػلماث الػلىم الكغغُت
بلغ ( ،)2.81باهدغاف ( ،)1,08وجلضًغ لفظي (مخىؾُت) ،وغلى مؿخىي
اإلاإقغاث(الفلغاث) فلض جغاوخذ مخىؾُاتها بحن (ِ )4.35 – 1.99وفم
ّ
الخضعج الخماس ي الظي جم جدضًضٍ .خُث بلغ اإلاخىؾِ الػام
ملُاؽ
ً
إلاماعؾاث َظا اإلاػُاع ( ،)2.81ووفلا للمدً فان صعحت جمىً مػلماث
الػلىم الكغغُت في اإلاغخلت اإلاخىؾُت في مضًىت الغٍاى مً اإلااصة
ً
الػلمُت َبلا إلاػاًحر الجىصة الكاملت وان بضعحت (مخىؾُت).
وحػؼو الباخثت َظٍ الىدُجت ئلى أن الػملُت الخضعَؿُت ماػالذ
جللُضًت ئلى آلان ،فبالغغم مً مداوالث الخُىٍغ للمىاهج ئال أجها حػخمض
بكيل أؾاس ي غلى الخفظ والخللحن مما ًًػف مهاعاث الخفىحر الػلُا،
َظا الىمِ مً الخضعَـ َى اإلاخبؼ في الخػلُم الػام والخػلُم الجامعي

3

7102

غلى خض ؾىاء ،وَظا بضوعٍ ًىػىـ غلى أصاء اإلاػلماث في الخمىً مً
اإلااصة الػلمُت وهُفُت جغحمت اإلادخىي في وكاَاث حصجؼ غلى جىمُت
الخفىحر ،هما أن التزام اإلاػلماث بىو الىخب الضعاؾُت اإلالغعة وكله
ههاب مىاص الػلىم الكغغُت كض ًدض مً كضعة اإلاػلماث غلى جىظُف
بػٌ اإلاهاصع ؤلازغاةُت لضغم مىيىع الخػلم ،هما جغي الباخثت اغخماص
اإلاىاهج الضعاؾُت في الػلىم الكغغُت غلى َغق الخضعَـ الخللُضًت َى
ً
ما كض ًإوٌ ئلُه يػف الخمىً مً اإلااصة الػلمُت َبلا إلاػاًحر الجىصة
الكاملت لضي مػلماث الػلىم الكغغُت في اإلاغخلت اإلاخىؾُت بمضًىت
ْ
الغٍاى .وَظا ما أظهغجه صعاؾت اإلاػمغ [ ،]32الػلي [ ]15خُث أهضجا
جمىً اإلاػلماث مً اإلااصة الػلمُت بضعحت (مخىؾُت).
ً
زالثا :اإلاػُاع الثالث :الخسُُِ للخضعَـ

جدول 7
املخىسطاث الحسابيت والاهحزافاث املعياريت إلجاباث العيىت على معيار ممارساث الخخطيط للخدريس
املخىسط الاهحزاف املعياري
جزجيب
العبارة
ألاهميت
5
0.71
1.56
جدضص ألاَضاف الؿلىهُت في يىء مػاًحر ()SMART
6
0.68
1.53
وجلُُم الخضعَـ وحػلم الُالباث .ومخابػت لخىفُظ واضخت غمل زُت جًؼ
3
0.88
1.60
الضعؽ أَضاف مؼ ًخالءم بما الخضعَـ زُت لخىفُظ اإلاىاؾب الؼمً جدضص
1
1.23
2.99
جًمً في جسُُِ الضعؽ جىاوٌ الػىانغ واإلايىهاث الاؾاؾُت إلاىيىع الخػلم
2
0.88
1.68
جغاعي زبراث الخػلم اإلاؿبلت ومخُلباث حػلم اإلافاَُم الاؾالمُت في زُت الضعؽ
8
0.78
1.34
جهمم أوكُت الخػلم بما ًًمً مماعؾت الُالباث لهماٍ الخفىحر الػلُا
4
0.66
1.56
جدضص أؾالُب الخلىٍم بما ًخفم مؼ هىاجج الخػلم اإلاؿتهضفت.
7
0.76
1.43
جسُِ للمىكف الخػلُمي بما ًغاعي الفغوق الفغصًت للُالباث.
1,07
1,71
اإلاخىؾِ الػام

م
1
2
3
4
5
6
7
8

ّ
ًدبحن مً الجضوٌ ( )7أن اإلاخىؾِ الػام إلاضي جىافغ مػاًحر
الجىصة اإلاخػلم بمػُاع الخسُُِ للخضعَـ لضي مػلماث الػلىم
الكغغُت بلغ ( ،)1.71باهدغاف ( ،)1,07وجلضًغ لفظي (غضم جُبُم)،
وغلى مؿخىي اإلاإقغاث (الفلغاث) فلض جغاوخذ مخىؾُاتها بحن (1.34
ّ
الخضعج الخماس ي الظي جم جدضًضٍ .خُث بلغ
– ِ )2.99وفم ملُاؽ
ً
اإلاخىؾِ الػام إلاماعؾاث َظا اإلاػُاع ( ،)1.71ووفلا للمدً فان صعحت
مماعؾت مػلماث الػلىم الكغغُت في اإلاغخلت اإلاخىؾُت في مضًىت
ً
الغٍاى للخسُُِ للخضعَـ َبلا إلاػاًحر الجىصة الكاملت وان بضعحت
(غضم جُبُم) .أو بمػني أزغ غضم جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت في
ً
اإلاغخلت اإلاخىؾُت في مضًىت الغٍاى للخسُُِ للخضعَـ َبلا إلاػاًحر
الجىصة الكاملت.
وحػؼو الباخثت َظٍ الىدُجت ئلى أن مػاًحر الجىصة الكامل ـت جلخًـ ـي

م
1
2
3

درجت املمارست
غضم جُبُم
غضم جُبُم
غضم جُبُم
مخىؾُت
غضم جُبُم
غضم جُبُم
غضم جُبُم
غضم جُبُم
غضم جُبُم

اجباع اإلاػلماث لفًل مماعؾاث الخسُُِ للخضعَـ وَى غحر مىحىص
في الىاكؼ فالىخاب اإلاضعس ي ال ًلتزم بخدضًض ألاَضاف الؿلىهُت في يىء
ً
ً
مػاًحر ) (SMARTوالتي حػني "أن ًيىن الهضف مدضصا ،كابال لللُاؽ،
ً
ًمىً جدلُله أو ئهجاػٍ ،وأن ًيىن واكػُا ،وفي ئَاع ػمني مدضص"
اإلااليي [ ،]33وئهما ٌػغيها بكيل مسخهغ ،هما أن اإلاػلماث ٌػخمضن
غلى جسُُِ الضعوؽ اإلايكىع غبر الاهترهذ أو جسُُِ مىخض ليل
اإلاػلماث ،وغلى طلً ًلمً بيسخت فلِ ،وٍضغم َظا الؿلىن الخاَئ
اإلاكغف التربىي خُث ٌػخمض َظا الخسُُِ وكض أنبذ مماعؾت
َبُػُت في اإلاضاعؽ ومً زم كض خغم اإلاػلمت مً مماعؾت ًىمُت للػضًض
مً مماعؾاث الخسُُِ للخضعَـ الجُض في ول خهت صعاؾُت مما ٌكحر
ئلى غضم جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت إلاماعؾاث الخسُُِ للخضعَـ
ً
عابػا :اإلاػُاع الغابؼ :جىفُظ الخضعَـ وئصاعة مىكف الخػلم:

جدول 8
املخىسطاث الحسابيت والاهحزافاث املعياريت ملالحظت ممارساث جىفيذ الخدريس وإدارة مىكف الخعلم
املخىسط الاهحزاف املعياري
جزجيب
العبارة
ألاهميت
4
1.44
2.55
جثحر اإلاػلمت غلىٌ الُالباث في بضاًت الضعؽ بما ًًمً مكاعهتهم في مىيىع الخػلم.
11
0.75
1.22
جدضص أَضاف الخػلم في بضاًت الخضعَـ بما ًدافظ غلى مؿاع الخػلم في جدلُم
ألاَضاف.
6
0.83
1.93
حؿخسضم اؾتراجُجُاث الخػلم اإلاغجىؼة غلى اإلاخػلم لًمان جفاغل وجىانل حمُؼ
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درجت املمارست
يػُفت
غضم جُبُم
يػُفت

4
5
6
7
8
9
10
11

الُالباث.
جىىع اؾتراجُجُاث وأؾالُب الخػلم بما ًسضم ازخالف أهماٍ حػلم الُالباث.
جًمً أوكُت الخػلم مؿخىٍاث الُالباث واإلاىَىبحن ومىسفط ي الخدهُل.
حػخمض غلى مهاعاث الخفىحر في الىنىٌ ئلى خلىٌ إلاكىالث اإلاجخمؼ طاث الػالكت
بمىيىع الخػلم.
جىظف الخلىُاث الخػلُمُت بما ًِؿغ للُالباث مىيىع الخػلم.
جىمي الاججاَاث الاًجابُت هدى مىيىغاث الػلىم الكغغُت اإلالغعة.
ؾالمت وصكت الخػبحراث اللغىٍت بما ًًمً فهم واضح لجمُؼ الُالباث.
جىهي الضعؽ بملخو إلايىهاث وغىانغ الضعؽ ألاؾاؾُت بمكاعهت الُالباث.
حصجؼ الُالباث غلى الخػلم الظاحي والبدث والاؾخلهاء مً اإلاهاصع الازغاةُت.
اإلاخىؾِ الػام

ّ
ًدبحن مً الجضوٌ الؿابم أن مماعؾاث جىفُظ الخضعَـ وئصاعة
مىكف الخػلم لضي مػلماث الػلىم الكغغُت جغاوخذ مخىؾُاتها بحن
( )4.12 – 1.22بخلضًغاث مماعؾت؛ جغاوخذ بحن (مىػضمت -هبحرة) ،خُث
ً
بلغ اإلاخىؾِ الػام إلاماعؾاث َظا اإلاػُاع ( ،)2.29ووفلا للمدً فان
صعحت مماعؾت مػلماث الػلىم الكغغُت في اإلاغخلت اإلاخىؾُت في مضًىت
ً
الغٍاى إلاماعؾاث جىفُظ الخضعَـ وئصاعة مىكف الخػلم َبلا إلاػاًحر
الجىصة الكاملت وان بضعحت (يػُفت).
وحػؼو الباخثت َظٍ الىدُجت ئلى هلو ئغضاص مػلماث الػلىم
الكغغُت في ولُاث التربُت؛ الالحي ٌكغفً غلى مماعؾاث جىفُظ الخضعَـ
وئصاعة مىكف الخػلم ،وزانت أن َغق الخضعَـ اإلاخبػت والتي جضغمها

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.81
1.47
1.78

0.78
0.72
1.02

7
10
8

يػُفت
غضم جُبُم
غضم جُبُم

2.65
3.35
4.12
2.55
1.75
2,29

1.77
1.35
1.22
1.48
1.38
1,62

3
2
1
5
9

مخىؾُت
مخىؾُت
هبحرة
يػُفت
غضم جُبُم
يػُفت

الىخب الضعاؾُت هي الُغق والاؾتراجُجُاث اإلاخمغهؼة خىٌ اإلاػلم والتي
ال حصجؼ الُالباث غلى الخػلم الظاحي والبدث والاؾخلهاء مً اإلاهاصع
ؤلازغاةُت .هما ال جخًمً أوكُت وافُت جمىً اإلاػلمت مً الخفغٍم بحن
مؿخىٍاث الُالباث اإلاخفىكاث والًػاف واهما حػخمض غلى الُالبت
اإلاخىؾُت ،لظا جىسفٌ كضعاث ومهاعاث الخفىحر لضي الُالباثَ ،ظا
ئلى حاهب جضوي مهاعاث الخلىُاث الخػلُمُت لضي اإلاػلماث والُالباث
غلى خض ؾىاء مما كض ًدغمهً مً فغنت هبحرة في جِؿحر مىيىع
الخػلم.
ً
زامؿا :اإلاػُاع الخامـ :جلىٍم الخضعَـ وحػلم الُالباث

جدول 9
املخىسطاث الحسابيت والاهحزافاث املعياريت ملالحظت ممارساث جلىيم الخدريس وحعلم الطالباث
الاهحزاف املعياري
املخىسط
العبارة
الُالباث .إلزاعة جفىحر نممذ جلىٍمُت حؿخسضم أؾالُب
جغهؼ أؾالُب الخلىٍم غلى الخدلم مً هىاجج الخػلم.
جىىع أؾالُب الخلىٍم الخيىٍني والبىاتي والخخامي.
جغاعي أؾالُب الخلىٍم الفغوق الفغصًت بحن الُالباث.
حؿمذ للُالباث بخغظًت عاحػت فىعٍت او مإحلت غً هخاةج جلىٍمهم.
حػؼػ مهاعاث الخلىٍم الظاحي بحن الُالباث.
ٌكمل الخلىٍم حمُؼ حىاهب الخػلم اإلاؿتهضفت.
جدخفظ اإلاػلمت بسجالث وأصلت غلى أوكُت الخلىٍم اإلاسخلفت للُالباث.
جىظُف أصواث الخلىٍم للُاؽ الجىاهب الىحضاهُت واللُمُت غىض الُالباث.
اإلاخىؾِ الػام

ّ
ًدبحن مً الجضوٌ الؿابم أن مماعؾاث جلىٍم الخضعَـ وحػلم
الُالباث لضي مػلماث الػلىم الكغغُت جغاوخذ مخىؾُاتها بحن (1.46
–  )1.96خُث بلغ اإلاخىؾِ الػام إلاماعؾاث َظا اإلاػُاع ( ،)1.74بضعحت
(غضم جُبُم) .أو بمػني آزغ غضم جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت في
اإلاغخلت اإلاخىؾُت في مضًىت الغٍاى إلاماعؾاث جلىٍم الخضعَـ وحػلم
ً
الُالباث َبلا إلاػاًحر الجىصة الكاملت.
حػؼو الباخثت َظٍ الىدُجت ئلى أن جلىٍم الخضعَـ وحػلم الُالباث
مغجبِ بكيل أؾاس ي غلى جدضًض وهىع ألاَضاف الخػلُمُت
واؾتراجُجُاث الخضعَـ اإلاؿخسضمت ومىيىغاث الخػلم اإلاؿتهضفت في

1.82
1.87
1.89
1.54
1.54
1.46
1.74
1.96
1.80
1,74

0.60
0.77
0.77
0.72
0.87
0.69
0.89
0.79
0.92
0,89

جزجيب
ألاهميت
4
3
2
7
8
9
6
1
5

درجت املمارست
يػُفت
يػُفت
يػُفت
غضم جُبُم
غضم جُبُم
غضم جُبُم
غضم جُبُم
يػُفت
غضم جُبُم
غضم جُبُم

اإلاىاهج ،ومً زم هجض اغخماص أؾالُب الخلىٍم غلى الخلىٍم الخللُضي
اإلاباقغ الظي ٌػخمض غلى الخفظ والاؾخظهاع صون ئزاعة جفىحر
الُالباث ،أن الازخباعاث اإلاضعؾُت غحر ملىىت ومً زم ال حؿمذ
بالخدلم مً هىاجج الخػلم بكيل حُض وكض ال ًيىن لضي اإلاػلماث صعاًت
وافُت بىىاجج حػلم الُالباث في َظٍ اإلاغخلت وهُفُت الخدلم منها ،هما
أن مماعؾاث الجىصة الكاملت في جلىٍم حػلم الُالباث ٌػخمض غلى
الخلىٍم الظاحي واإلاؿخمغ والكامل وَى ال ًدبؼ في اإلاغخلت اإلاخىؾُت
خُث ًخم الاغخماص غلى الخلىٍم اإلاغخلي فلِ.
ً
ؾاصؾا :اإلاػُاع الؿاصؽ :مهىُت اإلاػلم
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6

م
1
2
3

1
2
3
4
5

جظهغ اإلاػلمت اججاٍ اًجابي هدى جضعَـ الػلىم الكغغُت
جلتزم اإلاػلمت بلىاغض الػمل اإلاضعؾُت
جدترم اإلاػلمت الؼمُالث والُالباث وحؿخسضم لغت مهظبت في الخىانل مػهً.
اإلاخىؾِ الػام

4.28
4.47
4.55
4,44

جزجيب
ألاهميت
3
2
1

0.99
0.92
0.78
0,87

درجت املمارست
ً
هبحرة حضا
ً
هبحرة حضا
ً
هبحرة حضا
ً
هبحرة حضا

نبغت زانت غلى شخهُت مػلماث الػلىم الكغغُت مً خُث جظهغ
اإلاػلمت اججاٍ اًجابي هدى جضعَـ الػلىم الكغغُت ،وجدترم الازغًٍ
وجدترم كُم وؾُاؾاث الػمل باغخباعَا أخض اللُم ؤلاؾالمُت خُث
ًلضع ؤلاؾالم الػمل وٍدث غلُه ،هما أن خفظ اللغآن الىغٍم واجباع
مىهج الؿىت الىبىٍت الكغٍفت كض ًىؿب اإلاػلماث لغت مهظبت في
الخىانل مؼ آلازغًٍ وفي اخترام آعائهم وقئىجهم الصخهُت [.[35
ً
ؾابػا :اإلاػُاع الؿابؼ :الىمى اإلانهي

جدول 11
املخىسطاث الحسابيت والاهحزافاث املعياريت ملالحظت ممارساث الىمى املنهي
الاهحزاف املعياري
املخىسط
العبارة
حكاعن في الىضواث واإلاإجمغاث والبرامج الخضعٍبُت.
جدضر مػلىماتها وجىمي مفاَُمها مً زالٌ اإلاكاعهت في اإلاكاعَؼ البدثُت.
حكاعن الؼمُالث في جباصٌ اإلاهاعاث والخبراث الخضعَؿُت في الػلىم
الكغغُت.
لضحها زُت للىمى اإلانهي وجُىٍغ ألاصاء الخضعَس ي والصخص ي.
حكاعن في بغامج الضعاؾاث الػلُا لغفؼ اإلاؿخىي ألاواصًمي والتربىي.
اإلاخىؾِ الػام

ّ
ًدبحن مً الجضوٌ الؿابم أن مماعؾاث الىمى اإلانهي لضي مػلماث
الػلىم الكغغُت جغاوخذ مخىؾُاتها بحن (ِ )4.01 – 1.41وفم ملُاؽ
ّ
الخضعج الخماس ي الظي جم جدضًضٍ .خُث بلغ اإلاخىؾِ الػام إلاماعؾاث
ً
َظا اإلاػُاع ( ،)2.82ووفلا للمدً فان صعحت مماعؾت مػلماث الػلىم
الكغغُت في اإلاغخلت اإلاخىؾُت في مضًىت الغٍاى إلاماعؾاث الىمى اإلانهي
ً
َبلا إلاػاًحر الجىصة الكاملت وان بضعحت (مخىؾُت).

م
1
2
3
4
5
6
7

3

جدول 11
املخىسطاث الحسابيت والاهحزافاث املعياريت ملالحظت ممارساث مهىيت املعلم.
الاهحزاف املعياري
املخىسط
العبارة

ّ
ًدبحن مً الجضوٌ الؿابم أن مماعؾاث مهىُت اإلاػلم لضي مػلماث
الػلىم الكغغُت جغاوخذ مخىؾُاتها بحن (ِ )4.55 – 4.28وفم ملُاؽ
ّ
الخضعج الخماس ي الظي جم جدضًضٍ .خُث بلغ اإلاخىؾِ الػام إلاماعؾاث
ً
َظا اإلاػُاع ( ،)4.44ووفلا للمدً فان صعحت مماعؾت مػلماث الػلىم
الكغغُت في اإلاغخلت اإلاخىؾُت في مضًىت الغٍاى إلاماعؾاث مهىُت اإلاػلم
ً
ً
َبلا إلاػاًحر الجىصة الكاملت وان بضعحت (هبحرة حضا).
وحػؼو الباخثت َظٍ الىدُجت ئلى أن َبُػت الػلىم الكغغُت جًفي

م
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3.28
1.41
3.93

1.27
1.03
1.42

4.01
1.46
2,82

1.38
1.27
1,06

جزجيب
ألاهميت
3
5
2
1
4

درجت املمارست
مخىؾُت
غضم جُبُم
هبحرة
هبحرة
غضم جُبُم
مخىؾُت

وحػؼو الباخثت َظٍ الىدُجت ئلى هضعة الىضواث واإلاإجمغاث اإلاغجبُت
بخُىٍغ مىاهج الػلىم الكغغُت ومىاككت مكىالث جضعَؿها ،باإليافت
ئلى اإلاكاعَؼ البدثُت في مجاٌ الػلىم الكغغُت ًخم اكخهاعَا غلى
الباخثحن وأغًاء َُئت الخضعَـ في الجامػاث وغضم مىذ اإلاػلماث
الفغنت اليافُت والضغم اإلاىاؾب للمكاعهت في اإلاكاعَؼ البدثُت.
والجضوٌ الخالي ًىضح مضي جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت
اإلاخىؾُت في مضًىت الغٍاى إلاػاًحر الجىصة الكاملت.

جدول 12
مدي جطبيم معلماث العلىم الشزعيت باملزحلت املخىسطت في مدًىت الزياض ملعاًير الجىدة الشاملت
الاهحزاف املعياري
جزجيب ألاهميت
املخىسط
املعيار
2
1,09
3,75
الصخهُت الؿماث
4
1,08
2,81
الػلمُت اإلااصة الخمىً مً
7
1,07
1,71
الخسُُِ للخضعَـ
5
1,62
2,29
الخػلم مىكف الخضعَـ وئصاعة جىفُظ
6
0,89
1,74
جلىٍم الخضعَـ وحػلم الُالباث
1
0,87
4,44
مهىُت اإلاػلم
3
1,06
2,82
الىمى اإلانهي
1,08
2.79
مػاًحر الجىصة الكاملت هيل
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درجت املمارست
هبحرة
مخىؾُت
غضم جُبُم
يػُفت
غضم جُبُم
هبحرة حضا
مخىؾُت
مخىؾُت

ًخطح مً الجضوٌ الؿابم جفاوث مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت
اإلاخىؾُت في مضًىت الغٍاى في جُبُم مػاًحر الجىصة الكاملت مً مػُاع
آلزغ ،خُث اخخل مػُاع مهىُت اإلاػلم الهضاعة في مماعؾاث مػلماث
الػلىم الكغغُت بمخىؾِ ( )4.44مما ٌكحر ئلى صعحت مماعؾت (هبحرة
ً
حضا) ،زم مػُاع الؿماث الصخهُت في اإلاغجبت الثاهُت بمخىؾِ ()3.75
مما ٌكحر ئلى صعحت مماعؾت (هبحرة) ،زم مػُاع الىمى اإلانهي في اإلاغجبت
الثالثت بمخىؾِ ( )2.82مما ٌكحر ئلى صعحت مماعؾت (مخىؾُت) ،ومػُاع
الخمىً مً اإلااصة الػلمُت في اإلاغجبت الغابػت بمخىؾِ ( )2.81مما ٌكحر
ئلى صعحت مماعؾت (مخىؾُت) ،ومػُاع جىفُظ الخضعَـ وئصاعة مىكف
الخػلم في اإلاغجبت الخامؿت بمخىؾِ ( )2.29مما ٌكحر ئلى صعحت مماعؾت
(يػُفت) ،وواهذ مػاًحر (الخسُُِ للخضعَـ ،جلىٍم الخضعَـ وحػلم
الُالباث) غحر مُبلت خُث خهلذ غلى مخىؾُاث ( )1.74 ،1.71غلى
الخىالي؛ مما ًضٌ غلى أن جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت
اإلاخىؾُت في مضًىت الغٍاى إلاػاًحر الجىصة الكاملت بكيل غام وان
بضعحت مخىؾُت (.)2.79

وجخفم هخاةج الضعاؾت الخالُت مؼ هخاةج صعاؾاث اإلااليي [،]33
ً
ْ
وغِس ى [ ،]23السخُباوي [ ،]36والػلي [ ،]15والتي أهضث حمُػا غلى
جضوي مماعؾاث جُبُم مػاًحر الجىصة الكاملت لضي اإلاػلماث؛ وجسخلف
مؼ صعاؾت ؾلُم [ ]35التي بُيذ جىافغ مماعؾاث الجىصة بضعحت غالُت.
ً
زالثا :غغى هخاةج الؿإاٌ الثالث ومىاككتها:
ًىو الؿإاٌ الثالث للضعاؾت غلى " َل جىحض فغوق طاث صاللت
ئخهاةُت غىض مؿخىي ) (α=0.05في جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت
ً
باإلاغخلت اإلاخىؾُت إلاػاًحر الجىصة الكاملت جبػا إلاخغحري (الخبرة،
الضوعاث الخضعٍبُت)؟"
 .1باليؿبت إلاخغحر ؾىىاث الخبرة :ولإلحابت غلى الؿإاٌ...جم جلؿُم
الػُىت ئلى زالر فئاث.
للخػغف غلى الفغوق في جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت
اإلاخىؾُت إلاػاًحر الجىصة الكاملت بازخالف مخغحر ؾىىاث الخبرة في
الخضعَـ اؾخسضمذ الباخثت ازخباع "جدلُل الخباًً ألاخاصي – One
"way ANOVAللىكف غً صاللت الفغوق بحن أصاء اإلاػلماث ناخباث
ؾىىاث الخبرة اإلاسخلفت ،والىخاةج ًىضخها الجضوٌ عكم (.)9

جدول 13
ً
هخائج اخخبار " جحليل الخباًً " للفزق بين أداء معلماث العلىم الشزعيت وفلا ملخغير سىىاث الخبرة في الخدريس
املعيار
الصخهُت الؿماث

الػلمُت اإلااصة مً الخمىً

الخسُُِ للخضعَـ

الخضعَـ جىفُظ

جلىٍم الخضعَـ

مهىُت اإلاػلم

الىمى اإلانهي

البُاكت هيل

مصدر الخباًً
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجمىع
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجمىع
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجمىع
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجمىع
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجمىع
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجمىع
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجمىع
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجمىع

درجاث الحزيت
2
82
84
2
82
84
2
82
84
2
82
84
2
82
84
2
82
84
2
82
84
2
82
84

مجمىع املزبعاث
13.25
25.12
38.37
9.95
25.34
35.29
1.01
11.32
12.34
0.94
33.58
34.52
2.41
20.77
23.18
11.03
41.20
52.23
2.94
41.04
43.98
3.83
13.51
17.34

حكحر هخاةج الجضوٌ ( )13ئلى وحىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت غىض
مؿخىي ( )0.05في جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت إلاػاًحر الجىصة
الكاملت في الخضعَـ في يىء مػُاع الؿماث الصخهُت بازخالف مخغحر

مخىسط املزبعاث
6.62
0.31

كيمت ف
21.62

الداللت
0.000

الفزوق
جىحض فغوق

4.98
0.31

16.10

0.000

جىحض فغوق

0.51
0.14

3.67

0.030

جىحض فغوق

0.47
0.41

1.15

0.321

ال جىحض فغوق

1.21
0.25

4.77

0.011

جىحض فغوق

5.52
0.50

10.98

0.000

جىحض فغوق

1.47
0.50

2.93

0.059

ال جىحض فغوق

1.91
0.16

11.61

0.000

جىحض فغوق

ؾىىاث الخبرة في الخضعَـ ولخدضًض أي مً فئاث ؾىىاث الخبرة
جسخلف غً بػًها البػٌ وأي منها ال جسخلف غً بػًها البػٌ
اؾخسضمذ الباخثت ازخباع قُفُه  Sheaffeلخىيُذ صاللت الفغوق بحن
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جدول 14
هخائج اخخبار شيفيه للفزوق بين فئاث سىىاث الخبرة في طىء معيار أداء معلماث العلىم الشزعيت
املعيار

سىىاث الخبرة

املخىسط

الصخهُت الؿماث

أكل مً  5ؾىىاث
مً  10 – 5ؾىىاث
أهثر مً  10ؾىىاث

2.84
3.87
4.02

الػلمُت اإلااصة مً الخمىً

أكل مً  5ؾىىاث
مً  10 – 5ؾىىاث
أهثر مً  10ؾىىاث

2.07
2.72
3.04

الخسُُِ للخضعَـ

أكل مً  5ؾىىاث
مً  10 – 5ؾىىاث
أهثر مً  10ؾىىاث

1.54
1.61
1.80

جلىٍم الخضعَـ

أكل مً  5ؾىىاث
مً  10 – 5ؾىىاث
أهثر مً  10ؾىىاث

2.11
2.27
2.44

مهىُت اإلاػلم

أكل مً  5ؾىىاث
مً  10 – 5ؾىىاث
أهثر مً  10ؾىىاث

1.53
1.67
2.01

البُاكت هيل

أكل مً  5ؾىىاث
مً  10 – 5ؾىىاث
أهثر مً  10ؾىىاث

2.30
2.88
2.90

ً
* وحىص فغق صاٌ ئخهاةُا غىض مؿخىي ( )0.05فأكل
مً هخاةج ازخباع قُفُه اإلاىضخت أغالٍ ًظهغ وحىص فغوق طاث
صاللت ئخهاةُت غىض مؿخىي ( )0.05في الؿماث الصخهُت بحن
اإلاػلماث ألاكل ؾىىاث زبرة (أكل مً  5ؾىىاث) ،واإلاػلماث أصخاب
ؾىىاث الخبرة اإلاخىؾُت (مً  10 – 5ؾىىاث) ،واإلاػلماث طواث الخبرة
الىبحرة (أهثر مً  10ؾىىاث) لهالح اإلاػلماث طواث ؾىىاث الخبرة
ً
ألاهبر مً 10ؾىىاث خُث هً أهثر اإلاػلماث التزاما بالؿماث
ً
الصخهُت َبلا إلاػاًحر الجىصة الكاملت .هما ًظهغ وحىص فغوق طاث
صاللت ئخهاةُت غىض مؿخىي ( )0.05في مػُاع الخمىً مً اإلااصة الػلمُت
بحن اإلاػلماث ألاكل ؾىىاث زبرة (أكل مً  5ؾىىاث) ،واإلاػلماث طواث
ؾىىاث الخبرة اإلاخىؾُت (مً  10 – 5ؾىىاث) ،واإلاػلماث طواث الخبرة
الىبحرة (أهثر مً  10ؾىىاث) لهالح اإلاػلماث ناخباث الخبرة ألاهبر
ً
ً
مً 10ؾىىاث خُث هً أهثر اإلاػلماث جمىىا مً اإلااصة الػلمُت َبلا
إلاػاًحر الجىصة الكاملت .ووحىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت غىض
مؿخىي ( )0.05في مػُاع الخسُُِ للخضعَـ بحن اإلاػلماث ألاكل
ؾىىاث زبرة (أكل مً  5ؾىىاث) ،واإلاػلماث ناخباث الخبرة
اإلاخىؾُت (مً  10 – 5ؾىىاث) ،واإلاػلماث ناخباث الخبرة الىبحرة
(أهثر مً  10ؾىىاث) لهالح اإلاػلماث طواث الخبرة ألاهبر مً
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<  5سىىاث
2.84
-

مً 11 – 5
3.87

>  11سىىاث
4.02
*

2.07
-

2.72

3.04
*

1.54
-

1.61

1.80
*

2.11
-

2.27

2.44
*

1.53
-

1.67

2.01
*

2.30
-

2.88

2.90
*

-

ً
10ؾىىاث خُث هً أهثر اإلاػلماث في الخسُُِ للخضعَـ َبلا إلاػاًحر
الجىصة الكاملت .باإليافت ئلى وحىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت غىض
مؿخىي ( )0.05في مػُاع جلىٍم الخضعَـ وحػلم الُالباث بحن اإلاػلماث
ألاكل ؾىىاث زبرة (أكل مً  5ؾىىاث) ،واإلاػلماث أصخاب ؾىىاث
الخبرة اإلاخىؾُت (مً  10 – 5ؾىىاث) ،واإلاػلماث طواث الخبرة الىبحرة
(أهثر مً  10ؾىىاث) لهالح اإلاػلماث ناخباث الخبرة ألاهبر مً
10ؾىىاث خُث هً أهثر اإلاػلماث كضعة في جلىٍم الخضعَـ وحػلم
ً
الُالباث َبلا إلاػاًحر الجىصة الكاملت .هما ًظهغ وحىص فغوق طاث
صاللت ئخهاةُت غىض مؿخىي ( )0.05في مػُاع مهىُت اإلاػلم بحن اإلاػلماث
ألاكل ؾىىاث زبرة (أكل مً  5ؾىىاث) ،واإلاػلماث ناخباث الخبرة
اإلاخىؾُت (مً  10 – 5ؾىىاث) ،واإلاػلماث أصخاب الخبرة الىبحرة
(أهثر مً  10ؾىىاث) لهالح اإلاػلماث ناخباث الخبرة ألاهبر مً
ً
ً
10ؾىىاث خُث هً أهثر اإلاػلماث التزاما في مهىُت اإلاػلم َبلا إلاػاًحر
ً
الجىصة الكاملت .وازحرا وحىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت غىض مؿخىي
( )0.05في مػاًحر الجىصة الكاملت هيل بحن اإلاػلماث ألاكل ؾىىاث زبرة
(أكل مً  5ؾىىاث) ،واإلاػلماث أصخاب ؾىىاث الخبرة اإلاخىؾُت (مً
 10 – 5ؾىىاث) ،واإلاػلماث أصخاب الخبرة الىبحرة (أهثر مً 10
ؾىىاث) لهالح اإلاػلماث ناخب ـاث الخب ـغة ألاهب ـغ م ـً 10ؾىىاث خُث

ْ
اإلاػمغ [ ،]32الػلي [ ]15التي أهضث ازخالف مماعؾاث الجىصة الكاملت
بازخالف مخغحر الخبرة؛ وجسخلف مؼ صعاؾت أبى قغٍش [ ،]13صعاؾت
غِس ى [ ]23التي أهضث غضم وحىص ازخالفاث حػؼي إلاخغحر الخبرة.
 .2باليؿبت إلاخغحر الضوعاث الخضعٍبُت:
للخػغف غلى الفغوق في جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت
اإلاخىؾُت إلاػاًحر الجىصة الكاملت بازخالف مخغحر الضوعاث الخضعٍبُت
اؾخسضمذ الباخثت ازخباع "جدلُل الخباًً ألاخاصي One – way
"ANOVAللىكف غً صاللت الفغوق بحن أصاء اإلاػلماث ناخباث
الضوعاث الخضعٍبُت اإلاسخلفت ،والىخاةج ًىضخها الجضوٌ عكم (.)15

ً
هً أهثر اإلاػلماث جُبُلا مػاًحر الجىصة الكاملت هيل.
وحػؼو الباخثت َظٍ الىدُجت ئلى أن زبرة اإلاػلماث حػؼػ مً الؿماث
الصخهُت وجؼٍض مً جمىً اإلاػلمت مً اإلااصة الػلمُت هما أن الخبرة
جهلل مماعؾاث اإلاػلماث في هُفُت الخسُُِ للضعؽ وجلىٍم حػلم
الُالباث وزانت أن الخجاعب واإلاماعؾاث اإلاىغعة جىؿب اإلاػلمت
مهاعاث أغلى حهض أكل وجدلم أَضاف الخػلم أؾغعَ ،ظا ئلى حاهب أن
ػٍاصة الخبرة لضي اإلاػلماث ًإصي ئلى ػٍاصة الثلت بالىفـ مما ًإصي ئلى
مماعؾاث مهىُت أغلى وٍسفٌ مً اإلاكاخىاث مؼ الؼمالء وٍدلم ؾحر
الػمل واخترام كُمه بكيل أفًل .وجخفم هخاةج الضعاؾت الخالُت مؼ

جدول 15
ً
هخائج اخخبار " جحليل الخباًً " للفزق بين أداء معلماث العلىم الشزعيت وفلا ملخغير الدوراث الخدريبيت
مصدر الخباًً
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجمىع
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجمىع
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجمىع
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجمىع
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجمىع
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجمىع
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجمىع
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجمىع

املعيار
الصخهُت الؿماث

الػلمُت اإلااصة مً الخمىً

الخسُُِ للخضعَـ

الخضعَـ جىفُظ

جلىٍم الخضعَـ

مهىُت اإلاػلم

الىمى اإلانهي

البُاكت هيل

درجاث الحزيت
2
82
84
2
82
84
2
82
84
2
82
84
2
82
84
2
82
84
2
82
84
2
82
84

مجمىع املزبعاث
12.87
25.50
38.37
11.62
23.67
35.29
0.94
11.40
12.34
1.21
33.31
34.52
2.10
21.08
23.18
10.77
41.45
52.23
10.82
33.17
43.98
5.54
11.80
17.34

حكحر الىخاةج في حضوٌ ( )15ئلى وحىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت
غىض مؿخىي ) (α=0.05في جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت إلاػاًحر
الجىصة الكاملت في الخضعَـ في يىء مػُاع الؿماث الصخهُت
بازخالف مخغحر الضوعاث الخضعٍبُت ولخدضًض (حهت الضاللت) أي مً فئاث

مخىسط املزبعاث
6.44
0.31

كيمت ف
20.70

الداللت
0.000

الفزوق
جىحض فغوق

5.81
0.29

20.12

0.000

جىحض فغوق

0.47
0.14

3.39

0.039

جىحض فغوق

0.61
0.41

1.49

0.232

ال جىحض فغوق

1.05
0.26

4.08

0.021

جىحض فغوق

5.39
0.51

10.66

0.000

جىحض فغوق

5.41
0.40

13.37

0.000

جىحض فغوق

2.77
0.14

19.27

0.000

جىحض فغوق

الضوعاث الخضعٍبُت جسخلف غً بػًها البػٌ وأي منها ال جسخلف غً
بػًها البػٌ اؾخسضمذ الباخثت ازخباع قُفُه  Sheaffeلخىيُذ
صاللت الفغوق بحن ول فئخحن مً فئاث الضوعاث الخضعٍبُت ،وحاءث
هخاةجه هما ًبُنها الجضوٌ عكم (.)16

جدول 16
هخائج اخخبار شيفيه للفزوق بين كل فئخين مً فئاث الدوراث الخدريبيت في طىء معيار السماث الشخصيت
املعيار

الدورة الخدريبيت

املخىسط

الؿماث الصخهُت

صوعة واخضة
صوعجان

2.73
3.58
155

دورة واحدة
2.73
-

دورجان
3.58
-

 3دوراث فأكثر
3.93
*

6

زالر صوعاث فأهثر

3.93

الػلمُت اإلااصة مً الخمىً

صوعة واخضة
صوعجان
زالر صوعاث فأهثر

1.83
2.64
2.97

الخسُُِ للخضعَـ

صوعة واخضة
صوعجان
زالر صوعاث فأهثر

1.48
1.56
1.77

الخضعَـ جىفُظ

صوعة واخضة
صوعجان
زالر صوعاث فأهثر

1.33
1.63
1.81

مهىُت اإلاػلم

صوعة واخضة
صوعجان
زالر صوعاث فأهثر

3.50
4.25
4.60

الىمى اإلانهي

صوعة واخضة
صوعجان
زالر صوعاث فأهثر

1.90
2.91
3.30

البُاكت هيل

صوعة واخضة
صوعجان
زالر صوعاث فأهثر

2.11
2.73
2.90

ً
*وحىص فغق صاٌ ئخهاةُا غىض مؿخىي ( )0.05فأكل .
مً هخاةج ازخباع قُفُه اإلاىضخت أغالٍ ًظهغ وحىص فغوق طاث
صاللت ئخهاةُت غىض مؿخىي ( )0.05في الؿماث الصخهُت بحن
اإلاػلماث ألاكل في الخضعٍب (صوعة واخضة) ،واإلاػلماث أصخاب الخضعٍب
اإلاخىؾِ (صوعجان) ،واإلاػلماث أصخاب الخضعٍب اإلاخىغع (زالر صوعاث
فأهثر) لهالح اإلاػلماث أصخاب لخضعٍب اإلاخىغع (زالر صوعاث فأهثر)
ً
ً
خُث هً أهثر اإلاػلماث التزاما بالؿماث الصخهُت َبلا إلاػاًحر
الجىصة الكاملت .هما ًظهغ وحىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت غىض
مؿخىي ( )0.05في الخمىً مً اإلااصة الػلمُت بحن اإلاػلماث ألاكل في
الخضعٍب (صوعة واخضة) ،واإلاػلماث فئت الخضعٍب اإلاخىؾِ (صوعجان)،
واإلاػلماث فئت الخضعٍب اإلاخىغع (زالر صوعاث فأهثر) لهالح اإلاػلماث
أصخاب لخضعٍب اإلاخىغع (زالر صوعاث فأهثر) خُث هً أهثر في الخمىً
ً
مً اإلااصة الػلمُت َبلا إلاػاًحر الجىصة الكاملت .ووحىص فغوق طاث
صاللت ئخهاةُت غىض مؿخىي ( )0.05في الخسُُِ للخضعَـ بحن
اإلاػلماث ألاكل في الخضعٍب (صوعة واخضة) ،واإلاػلماث طواث الخضعٍب
اإلاخىؾِ (صوعجان) ،واإلاػلماث طواث الخضعٍب (زالر صوعاث فأهثر)
لهالح اإلاػلماث طواث الخضعٍب اإلاخىغع (زالر صوعاث فأهثر) خُث هً
ً
أهثر كضعة في الخسُُِ للخضعَـ َبلا إلاػاًحر الجىصة الكاملت.
باإليافت ئلى وحىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت غىض مؿخىي ( )0.05في
ً
جلىٍم الخضعَـ وحػلم الُالباث بحن اإلاػلماث ألاكل جضعٍبا (صوعة
واخضة) ،واإلاػلماث طواث الخضعٍب اإلاخىؾِ (صوعجان) ،واإلاػلماث طواث

3

1.83
-

7102

2.64

2.97
*

1.48
-

1.56

1.77
*

1.33
-

1.63

1.81
*

3.50
-

4.25

4.60
*

1.90
-

2.91

3.30
*

2.11
-

2.73

2.90
*

-

الخضعٍب اإلاخىغع (زالر صوعاث فأهثر) لهالح اإلاػلماث أصخاب لخضعٍب
اإلاخىغع (زالر صوعاث فأهثر) خُث هً أهثر كضعة في جلىٍم الخضعَـ
ً
وحػلم الُالباث َبلا إلاػاًحر الجىصة الكاملت .هما ًظهغ وحىص فغوق
طاث صاللت ئخهاةُت غىض مؿخىي ( )0.05في مهىُت اإلاػلم بحن اإلاػلماث
ألاكل في الخضعٍب (صوعة واخضة) ،واإلاػلماث طواث الخضعٍب اإلاخىؾِ
(صوعجان) ،واإلاػلماث طواث الخضعٍب (زالر صوعاث فأهثر) لهالح
اإلاػلماث طواث لخضعٍب اإلاخىغع (زالر صوعاث فأهثر) خُث هً أهثر كضعة
ً
في مهىُت اإلاػلم َبلا إلاػاًحر الجىصة الكاملت .ووحىص فغوق طاث صاللت
ئخهاةُت غىض مؿخىي ( )0.05في الىمى اإلانهي بحن اإلاػلماث ألاكل في
الخضعٍب (صوعة واخضة) ،واإلاػلماث طواث الخضعٍب اإلاخىؾِ (صوعجان)،
واإلاػلماث طواث الخضعٍب (زالر صوعاث فأهثر) لهالح اإلاػلماث أصخاب
ً
لخضعٍب اإلاخىغع (زالر صوعاث فأهثر) خُث هً أهثر في الىمى اإلانهي َبلا
ً
إلاػاًحر الجىصة الكاملت .وأزحرا أظهغ ازخباع قُفُه وحىص فغوق طاث
صاللت ئخهاةُت غىض مؿخىي ( )0.05في مػاًحر الجىصة الكاملت هيل
بحن اإلاػلماث ألاكل في الخضعٍب (صوعة واخضة) ،واإلاػلماث طواث الخضعٍب
اإلاخىؾِ (صوعجان) ،واإلاػلماث طواث الخضعٍب (زالر صوعاث فأهثر)
لهالح اإلاػلماث طواث لخضعٍب (زالر صوعاث فأهثر) خُث هً أهثر
ً
جُبُلا في مػاًحر الجىصة الكاملت هيل.
وحػؼو الباخثت َظٍ الىدُجت ئلى أن أَمُت الخضعٍب في جدؿحن
اإلاماعؾاث الخضعَؿُت ،خُث ًمىً الخضعٍب اإلاػلماث مً اهدؿاب
أفًل اإلاماعؾاث وخل اإلاكىالث الخضعَؿُت والخغلب غلى نػىباتها
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اإلاجلت الؿػىصًت للخػلُم الػالى -الؿػىصًت ،ع .145-111 ،9
] [3غُیت ،مدؿً غلي ،والهاقمي ،غبض الغخمً ( :)2008التربت
الػملُت ،وجُبُلها في ئغضاص مػلم اإلاؿخلبل ،غمان ،ألاعصن ،صاع
اإلاىاهج.
] [4الػغابي ،غبحر :)2012( .فاغلُت بغهامج جضعٍبي ملترح في يىء مػاًحر
الجىصة لخىمیت أصاء الُالبت اإلاػلمت في جضعَـ اللغآن الىغٍم
باإلاغخلت اإلاخىؾُت ،عؾالت صهخىعا غحر ميكىعة ،حامػت أم
اللغي ،الؿػىصیت.
] [5الؼهاحي ،مدمض :)2012( .جلىیم بغهامج جضعیب مػلمي الػلىم أزىاء
الخضمت باإلاضاعؽ الخيىمیت في يىء مػاًحر الجىصة الكاملت،
عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة ،الجامػت ؤلاؾالمیت ،غؼة .
] [6ؾىخاوي ،غبض اإلالً مدمض:)2002( .مباصب ئصاعة الجىصة الكاملت
وئمياهُت اؾخسضامها في ئصاعة اإلاضعاؽ البىحن بمىت .عؾالت
صهخىعاٍ ،حامػت ام اللغي ،مىت اإلاىغمت.
] [7أخمض ،أخمض ئبغاَُم ( )2003الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة الخػلُمُت
واإلاضعؾُت ،ؤلاؾىىضعٍت :صاع الىفاء الضهُا للُباغت واليكغ.
] [8الغامضيَ ،الٌ ؾػُض :)2004( .ئصاعة الجىصة الكاملت والفغم
اإلاخاخت لخُبُلها في اإلاضعاؽ الؿػىصًت .عؾالت ماحؿخحر ،حامػت
غضن ،ولُت التربُت.
] [9ألاغبري ،غبض الهمض2006( .ـ) :ئصاعة الجىصة الكاملت مً وحهت هظغ
مضًغي ومػلمي اإلاضاعؽ الخيىمُت اإلاُبلت لها والخانلت غلى
قهاصة آلاًؼو ( )٢٠٠٩في مدافظت ؤلاخؿاء ،اإلاملىت الػغبُت
الؿػىصًت " ،مجلت الخػاون ،الكإون ؤلاغالمُت بالماهت الػامت
إلاجلـ الخػاون لضوٌ الخلُج ،الػضص ( ،)١٥م م .145 – 85
] [10خماص ،زلیل قیش الػیض ،الفغا ،ئؾماغیل :)2012( .مػاًحر الجىصة
الكاملت في الخسُیِ لخضعَـ مبدث اللغت الػغبیت باإلاغخلت
ألاؾاؾیت مً ،وحهت هظغ مػلمي اإلابدث ،ملضم للمإجمغ ألاوٌ
لىػاعة التربیت ،والخػلیم الػالي بمدافظت غؼة ،الخمحز في الخػلیم
الفلؿُیني"عؤي ئبضاغیت  26-25صٌؿمبر.2012 ،
] [11الخالضي ،فاَمت :)2012( .مؿخىي جىظیف مػلمي اللغت الػغبیت
في اإلاغخلت الثاهىیت للمؿخدضزاث الخىىىلىحُت في يىء مػاًحر
الجىصة الكاملت ،عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة ،الجامػت
ؤلاؾالمُت ،غؼة .
] [12غِس ى ،خاػم ػوي؛ مدؿً ،عفُم غبض الغخمً :)2010( .جهىع
ملترح لخُىٍغ ألاصاء الخضعَس ي إلاػلمي الػلىم وفم مػاًحر الجىصة
في اإلاغخلت ألاؾاؾُت بمدافظاث غؼة .مجلت الجامػت ؤلاؾالمُت
(ؾلؿلت الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت) ،مج  ،18ع.189-147 ،1
] [13أبى قغٍش ،قاَغ طًب :)2012( .صعحت مماعؾت مػلمي التربُت
ؤلاؾالمُت لصواعَم اإلاىظىمُت في يىء مإقغاث حىصة الخػلُم
الكامل للمغخلت ألاؾاؾُت في ألاعصن .مجلت اجداص الجامػاث
الػغبُت :ع ،59.أطاع  .2012م م160-139 .
] [14الغامضي ،غاصٌ بً مكػل بً غؼٍؼ آٌ َاصيَ1430( .ـ) :أَمُت
مػاًحر الجىصة الكاملت إلاػلمي التربُت ؤلاؾالمُت في
اإلاغخلت الابخضاةُت مً وحهت هظغ اإلاسخهحن عؾالت ماحؿخحر ،ولُت

باإليافت ئلى أن الخضعٍب ًؼٍض مً صافػُت اإلاػلماث هدى مماعؾاث
الجىصة وولما جىغع الخضعٍب وان طلً بمثابت حغظًت عاحػت وحػؼٍؼ
إلاماعؾاث الخضعٍب اإلاىدؿبت والخأهض مً جُبُم اإلاػلماث للمماعؾاث
اإلاؿتهضفت في الخضعٍب الؿابلت والخػغف غلى هىاحي اللهىع واللىة
لضي اإلاػلماث مً زالٌ جدضًض اخخُاحاتهً الخضعٍبُت ،هما أن الخضعٍب
ٌػغى غلى اإلاػلماث اؾتراجُجُاث وَغق حضًضة في الخضعَـ والخلىٍم
جِؿغ غمل اإلاػلماث وجؼٍض مً جدلُم هىاجج حػلم للُالباث .وجخفم
هخاةج الضعاؾت الخالُت مؼ هخاةج صعاؾاث اإلاػمغ [ ،]32الفغا [،]30
الػغابي [ ،]4التي أهضث أَمُت الخضعٍب في جدؿحن مماعؾاث الجىصة
الخضعَؿُت لضي اإلاػلماث.
 .6الخىصياث
بىاء غلى الىخاةج التي ّ
ً
جىنلذ ئليها الضعاؾت جىص ي الباخثت بما ًلي:
ّ
الخىؾؼ في جضعٍب مػلماث الػلىم الكغغُت لخدؿحن مماعؾاث
.1
الجىصة الكاملت في جضعَـ الػلىم الكغغُت.
 .2الاؾخفاصة مً مػاًحر الجىصة الكاملت التي خضصتها الضعاؾت في جلُُم
مضي مماعؾت مػلماث الػلىم الكغغُت إلاػاًحر الجىصة الكاملت في
اإلاغاخل الخػلُمُت اإلاسخلفت.
 .3ؤلافاصة مً مػاًحر الجىصة الكاملت التي خضصتها الضعاؾت الخالُت غىض
جُىٍغ هخب ومىاهج الػلىم الكغغُت في مغاخل الخػلُم اإلاسخلفت.
 .4جسهُو وصغم الىػاعة لخًىع مػلماث الػلىم الكغغُت اإلاإجمغاث،
واإلاكاعهت في اإلاكاعَؼ البدثُت في جضعَـ الػلىم الكغغُت وفي جُبُم
مػاًحر الجىصة الكاملت.
جضعٍب وحصجُؼ مػلماث الػلىم الكغغُت غلى اؾخسضام
5.
الخلىُاث الخػلُمُت الخضًثت إلاا لها مً أَمُت في جِؿحر حػلم الُالباث
وفي ئزغاء مهاصع حػلم الػلىم الكغغُت.
ملترخاث الضعاؾت:
جلترح الباخثت ئحغاء مجمىغت مً الضعاؾاث والبدىر التي جضغم أو
جىمل هخاةج الضعاؾت الخالُت:
 .1ئحغاء صعاؾت خىٌ الاخخُاحاث الخضعٍبُت إلاػلماث الػلىم الكغغُت
لخُبُم مماعؾاث الجىصة الكاملت في الخضعَـ.
 .2ئحغاء صعاؾت خىٌ مػىكاث جُبُم مػلماث الػلىم الكغغُت إلاػاًحر
الجىصة الكاملت في الخضعَـ.
 .3ئحغاء صعاؾت خىٌ فاغلُت بغهامج جضعٍبي في جدؿحن مماعؾاث
الجىصة الكاملت لضي مػلماث الػلىم الكغغُت.
 .4ئحغاء صعاؾت خىٌ وخضة صعاؾُت ملترخت كاةمت غلى مػاًحر الجىصة
الكاملت في جدؿحن حػلم الُالباث في ملغعاث الػلىم الكغغُت.
املزاجع
أ .املزاجع العزبيت
] [1الكمغي ،زالض بً نالح بً غبض الغخمً :)2010( .واكؼ جُبُم
ئصاعة الجىصة الكاملت في مضاعؽ التربُت والخػلُم باإلاملىت الػغبُت
الؿػىصًت) صعاؾت مُضاهُت بمدافظت ألاخؿاء كؿم البىحن .عؾالت
صهخىعاٍ غحر ميكىعة .ولُت التربُت ،حامػت أم صعمان ،الؿىصان.
] [2الػًاض ي ،ؾػُض بً غلي :)2013( .جُبُم همىطج ئصاعي إلصاعة
الج ـ ـىصة الكاملـ ـت ف ـي م ـإؾؿ ـاث الخػلُـ ـم الػال ـي :صعاؾت مُضاهُت.
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التربُت ،حامػت أم اللغي.
] [15الػلي ،عٍم غبض الػؼٍؼ مدمض :)2007( .جلىٍم مػلماث الػلىم
الكغغُت في اإلاغخلت اإلاخىؾُت في يىء اإلاػاًحر اإلالترخت لجىصة
ألاصاء الخضعَس ي .عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة ولُت التربُت،
حامػت اإلالً ؾػىص.
] [16الغخُمت ،أبى ػٍض أبىغ :)2012( .الىفاًاث التربىٍت إلاػلم التربُت
ؤلاؾالمُت باإلاغخلت الثاهىٍت وفػالُتها في جدهُل الُالب في يىء
مػاًحر الجىصة الكاملت .عؾالت ماحؿخحر .جلىُاث الخػلُم .حامػت
الىُلحن .ولُت التربُت .م . 122
] [17الكافعي ،أخمض خؿً ( )2006مػاًحر جُبُم الجىصة الكاملت في
اإلاإؾؿاث الغٍايُت باإلاجخمؼ الػغبي ،الاؾىىضعٍت ،الُبػت ألاولى،
صاع الىفاء لضهُا الُباغت واليكغ.
] [18أبى الفخىحَ ،الت :)2003( .صوع الخلاعٍغ اإلاداؾبُت في صغم هظم
الجىصة الكاملت .عؾالت ماحؿخحر ،حامػت الؼكاػٍم ،مهغ .
] [19الغاػي ،مدمض بً أبي بىغ غبض اللاصع :)1976( .مسخاع الصخاح،
صاع الخضًث ،اللاَغة.
] [20الخمىي ،أؾامت :)2009( .مباصب الكغَػت ؤلاؾالمُت .ميكىعاث
حامػت صمكم.
ٌ
البُط ي ،مدمض ؾػض ؾػُض مدمض :)2006( .الػالكت بحن ملغعاث
][21
التربُت ؤلاؾالمُت في اإلاغخلت الثاهىٍت وملغعاث ؤلاغضاص الخسهص ي
إلاػلم التربُت ؤلاؾالمُت في ولُت التربُت حامػت نىػاء .عؾالت
ماحؿخحر ،ولُت التربُت حامػت نىػاء ،الُمً.
]ً [22خي ،خؿً غاًل أخمض؛ اإلاىىفي ،ؾػُض حابغَ1419( .ـ) :اإلاضزل
ئلى الخضعَـ الفػاٌ .الغٍاى :الضاع الهىلخُت للتربُت.
] [23غِس ى ،مدمض اخمض :)2012(.بغهامج جضعٍبي ملترح لخُىٍغ ألاصاء
الخضعَس ي إلاػلمي التربُت ؤلاؾالمُت باإلاغخلت الثاهىٍت في يىء
اإلاػاًحر اإلاهىُت لجىصة ألاصاء .مجلت الػلىم التربىٍت والىفؿُت -
البدغًٍ  ،مج  ،13ع  ،4م م . 404 - 363
] [24ػٍخىن ،هماٌ غبض الخمُض :)2004( .جدلُل هلضي إلاػاًحر ئغضاص
اإلاػلم اإلاخًمىت في اإلاػاًحر اللىمُت للخػلُم مهغ .جيىًٍ اإلاػلم:
الجمػُت اإلاهغٍت للمىاهج وَغق الخضعَـ .مهغ :حامػت غحن
قمـ.
] [25أبى صكت ،ؾىاء؛ وغغفت ،لبِب :)2007( .الاغخماص الػام ويمان
الجىصة لبرامج ئغضاص اإلاػلم :ججاعب غغبُت وغاإلاُت .وعكت ملضمت
لىعقت غمل بػىىان :الػالكت الخياملُت بحن الخػلُم الػالي
والخػلُم ألاؾاس ي :بغامج جضعٍب وئغضاص اإلاػلمحن ،ميكىعة غلى
مىكؼ وػاعة التربُت والخػلُم الػالي الفلؿُُيُت – مكغوع الخػلُم
الػالي.
] [26الػجزي ،بكغي زلف :)2007( .جُىٍغ هفاًاث اإلاػلم في يىء
مػاًحر الجىصة في الخػلُم الػام .مجلت الجمػُت الؿػىصًت للػلىم
التربىٍت والىفؿُت ،حؿتن ،حامػت اإلالً ؾػىص ،الللاء الؿىىي
الغابؼ غكغ.176-1 ،
]َّ [27
اإلافضي ،نالح ؾلُمان غبض الػؼٍؼ :)2004( .ئغضاص مػلم التربُت
ؤلاؾالمُت في يىء الخاحاث آلاهُت واإلاؿخلبلُت لُالب اإلاغخلت
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الثاهىٍت .وعكت غمل ملضمت في اإلاإجمغ الػلمي الؿاصؽ غكغ
للجمػُت اإلاهغٍت للمىاهج وَغق الخضعَـ جيىًٍ اإلاػلم " ئغضاصٍ
وجضعٍبه " ،اللاَغة :حامػت غحن قمـ ،مًً 22-21 :ىلُى.
] [28ؾلم ،مدمض غبض هللا مدمض :)2005( .مكىالث جضعَـ ماصة
التربُت ؤلاؾالمُت لُلبت الهفىف الػلُا مً الخػلُم ألاؾاس ي مً
وحهت هظغ اإلاضعؾحن والُلبت .عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة ،ولُت
التربُت ،حامػت نىػاء.
] [29غفُف ،نالح اخمض نالح :)2009( .مػىكاث جضعَـ مىاص التربُت
ؤلاؾالمُت باإلاغخلت الثاهىٍت مً وحهت هظغ مكغفيها ومػلميها بمىت
اإلاىغمت .عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة ،ولُت التربُت ،حامػت أم
اللغي.
] [30الفغا ،صغاء خؿحن غبض الخي :)2013( .جلىٍم بغهامج جضعٍب مػلمي
التربُت ؤلاؾالمُت في اإلاضاعؽ الخيىمُت في يىء مػاًحر الجىصة
الكاملت .عؾالت ماحؿخحر في التربُت ؤلاؾالمُت ،ولُت التربُت،
الجامػت ؤلاؾالمُت ،غؼة.
] [31الخغٍغي ،عافضٍ غمغ :)2010( .ئغضاص اللُاصاث ؤلاصاعٍت إلاضاعؽ
اإلاؿخلبل في يىء الجىصة الكاملت ،3ٍ.غمان – ألاعصن :صاع
الفىغ.
] [32اإلاػمغ ،مىحرة بيذ مدمض خؿً :)2014( .الىفاًاث الخضعَؿُت
الالػمت إلاػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت اإلاخىؾُت في يىء
مػاًحر الجىصة الكاملت في مدافظت اإلاؼاخمُت .عؾالت ماحؿخحر،
ولُت الػلىم الاحخماغُت ،حامػت ؤلامام مدمض بً ؾػىص
ؤلاؾالمُت.
] [33اإلااليي ،مؿفغ بً غًُت بً مؿفغ :)ٌ1433( .صعاؾت جلىٍمُت
لألصاء الخضعَس ي إلاػلمي التربُت ؤلاؾالمُت للمغخلت الثاهىٍت في يىء
مػاًحر الجىصة الكاملت .عؾالت صهخىعاٍ .اإلاىاهج وَغق الخضعَـ
التربُت ؤلاؾالمُت .حامػت أم اللغي .ولُت التربُت ،م .293
] [34الؼٍني ،قُماء مدمض مدمض :)2011( .مضي جىافغ مػاًحر حىصة
الجاهب ألاواصًمي في بغهامج ئغضاص مػلم اللغت الػغبُت والتربُت
ؤلاؾالمُت في ولُت التربُت حامػت بىع ؾػُض مً وحهت هظغ أغًاء
َُئت الخضعَـ .مجلت ولُت التربُت ببىع ؾػُض :ع ،9.جً ،2.ىاًغ
 .2011م م.480-461 .
] [35ؾلُم ،جِؿحر اهضعاوؽ :)2011( .مضي جُبُم مػلمي اإلاغخلت
الثاهىٍت في اإلاضاعؽ الخيىمُت الاعصهُت إلاػاًحر الجىصة الكاملت مً
وحهت هظغ اإلاكغفحن التربىٍحن .مجلت حامػت اللضؽ اإلافخىخت
لألبدار والضعاؾاث :ع ،24.مج ،2.جمىػ  .2011م م-205 .
.248
[ ]36السخُباوي ،ئًمان بيذ غبض الػؼٍؼ :)2009( .مضي مماعؾت
مػلماث الػلىم الكغغُت باإلاغخلت اإلاخىؾُت إلاهاعاث الخفىحر
ؤلابضاعي في أصائهً الخضعَس ي .ماحؿخحر اإلاىاهج وَغق الخضعَـ،
كؿم التربُت في ولُت الػلىم الاحخماغُت ،حامػت ؤلامام مدمض بً
ؾػىص.
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EXTENT OF THE APPLICATION OF
SHARIA SCIENCES TEACHERS IN
MIDDLE SCHOOL IN THE CITY OF
RIYADH OF TOTAL QUALITY
STANDARDS
AHOOD MOHAMMED AL-SALHI
Saudi Arabia
ABSTRACT_ The study aimed to identify to what extent of the application of Sharia Sciences
teachers in middle school in the city of Riyadh of total quality standards, the study used the
descriptive approach, the study population is all Sharia Sciences teachers in the middle schools
in Riyadh city, the study sample selected by Cluster Sampling method that consisted of (85)
Sharia Sciences teachers in the academic year (1435-1436AH). The researcher was developing
an observation list as a tool to collect data, which consisted of (51) practices distributed among
(7) key criteria. The results of the study are as follows: Disparity Sharia Sciences teachers in
middle school in the city of Riyadh in the application of total quality standard, which occupied
the teacher professional standard the first rank by mean (4.44) as (very High), then the
personality traits standard in second rank with mean (3.75) as (High), then the professional
growth standard in third rank with mean (2.82) as (moderately), and the mastery of the scientific
content standard in fourth rank with mean (2.81) as (moderately), and the implementation of
teaching and learning situation management in fifth rank with mean (2.29) as (low), the
standards (teaching planning, evaluate the teaching and students learning) are not applicable
where got mean (1.71, 1.74) as (not applied), respectively; which indicates that the application
of Sharia Sciences teachers in middle school in the city of Riyadh of total quality standard in
general was moderately (2.79).
KEY WORD: Application, Teacher, Sharia Sciences, Middle school, Ttandards, Total quality.
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