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االحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلمات املرحلة 
املتوسطة يف جمال تكنولوجيات التعليم وتقنية 

 االتصاالت يف مدارس الرياض احلكومية
 *****أماوي عظيري ****    فاطمت التميمي    ***شرى الفاًص  **  مشاعل البكس  * فوشيت البكس

 

 

ْجلىُت َدف البدث بلى الخػسف غل_  خلص اإلا ٓحُاث الخػلُم  ٓل ْمػلماث اإلاسخلت اإلاخٓطوت في مجاٌ جىى بُت إلاػلمي  ى الاخخُاحاث الخدٍز

ْاإلاىهج الٓؿفي لخدلُم ؤَداف البدث،  ْبواكت اإلاالخظت  ْجم اطخسدام ؤداحي الاطدباهت  ٓمُت،  اق الحي الاجـاالث في مدازض الٍس

ٓحُا ْجٓؿل البدث بلى غدة هخاثج ؤَمِا: ؤَم الاخخُاحاث الخد ٓل اق في مجاٌ جىى ْمػلماث اإلاسخلت اإلاخٓطوت بمدًىت الٍس بُت إلاػلمي  ٍز

ْؤحِصة  ْاث  ْجلىُت الاجـاالث في الخدَزع، هُفُت دمج ؤد ٓماث  ٓحُا اإلاػل ٓل ب غلى اطخسدام جىى ْجلىُت الاجـاالث هي : الخدٍز الخػلُم 

ٓحُا الحدًشت بالٓطاثل الخللُدًت فالخدَزع، مِازاث اطخسدام  ٓل ٓزة الرهُت، الخىى ٓ ، الظب ٓماث مشل )الداجا ػ ٓحُا اإلاػل ٓل ؤحِصة جىى

ٓٔ داللت  ق ذاث داللت بخـاثُت غىد مظخ ٓد فْس ْح  
ً

ْؤًلا فإكل في اججاَاث مفسداث غُىت الدزاطت  0005بسمجُاث الحاطب آلالي( 

ْجلىُت الاجـا ٓحُا الخػلُم  ٓل ْاإلاػلماث في مجاٌ جىى بُت للمػلمين  ٌٓ)الاخخُاحاث الخدٍز  .الث(، بازخالف مخغيراث البدثخ

بُت الاخخُاحاث: اإلافتاحيت الكلماث ٓحُا، ،الخدٍز ٓل  الاجـاالث. جلىُت، الخػلُم جىى
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الاحتياحاث التدزيبيت إلاعلمي ومعلماث اإلاسحلت اإلاتوططت في مجال 

 جكىولوحياث التعليم  وجلىيت الاجصاالث في مدازض السياض الحكوميت
 اإلالدمت. 1

ٓماجُت) بػـس الحالي الػـس ًخـف       ٓاث ػِدث خُث ،(اإلاػل  الظى

ٓلٓحُت اإلاظخددزاث مجاٌ فـي َاثلـت غلمُت هفسة ألازيرة  غلى الخىى

 ٔ  بمجاٌ مسجبى َٓ ما ذلً ْػمل ْالخوبُلاث، اإلافاَُم مظخٓ

ٓمت جإزسث ْكد الخػلُم، ٍٓاتها بيافت الخػلُمُت اإلاىظ  بهرٍ مظخ

  حػل الري ألامس اإلاظخددزاث،
ً
ٌ  مً هشيرا  حظخفُد ؤن غلى جدسؾ الدْ

ق: مشل الجدًدة ْاإلامازطاث اإلافاَُم مً  اإلاخػددة، الٓطاثى غْس

ٓلٓحُا ٓماث ْجىى ٓلٓحُا ْالاجـاالث، اإلاػل  بكافت بػد، غً الخػلم ْجىى

 في عجلذ ألاطباب مً الىشير َْىان. الحدًشت الخػلُمُت ألاحِصة بلى

ٓز  ٓلٓحُتالخ اإلاظخددزاث ظِ : ؤَمِا مـً الخػلُمي، اإلاظخٓي  غلى ىى

ٓزة بػـس ًخميز ْالري فُّ، وػِؽ الري الػـس هبُػت  الاجـاالث، ز

 مً برلً ازجبى ْما الالىترْهُاث، مجاٌ فـي الخلدم غً هخجذ ْالتي

ٓزة واهذ ْبذا الحاطٓب، مجاٌ في جلدم ٓز  بلى ؤدث كد الاجـاالث ز  ظِ

ٓلٓحُتا اإلاظخددزاث مً اإلاادي الجاهب  ألاحِصة في اإلاخمشل لخىى

ْاث ٔ  ؤطباب َىـان فـةن الحدًشت، ْألاد ٓز  بلى ؤدث ؤزس  الجاهب ظِ

ٓلٓحُت، للمظخددزاث الفىسي  ٓاد مً منها ازجبى ْما الخىى  حػلُمُت م

 [1]. ْبسمجُاث

ٓلٓحُا مظخددزاث حػد ال        جىمً بل ذاتها، خد في غاًت الخػلُم جىى

ٓاكف فـي ِـاجٓظُف هُفُـت في ؤَمُتها  بذا بال ذلً ًخإحى ال الخػلُمُت، اإلا

  اإلاظخددزاث لخلً اإلاظخسدم وان
ً
 ما اإلاِازاث مً ٍْمخلً بها، ملما

لّ  بمظخددزاث ؤلاإلاام بإن[2]  َىتر زؤٔ ْكد. فػاٌ بؼيل لخٓظُفِا ًَا

ٓلٓحُا ٓن  ؤن ٌػجي ال ، الخػلُم مجاٌ في الخػلـُم جىى   اإلاػلم ًي
ً
 في مِىُا

ٓن  ؤن بـل ،اإلاجاٌ َرا ٔ  لدًّ ًي  ability) اإلاىولُت اللدزة مً مظخٓ

Logical) ْنها ْالتي ٌ  ٌظخوُؼ ال بد  للمفاَُم اإلاولٓب الفِـم بلى الٓؿٓ

ٓلٓحُت، ْاإلاـولحاث ٓن  ؤن ًجب ْهما الخىى  كـساءة غلـى اللـدزة لدًـّ جي

ٓغاث ْفِـم ٓلٓحُت، اإلآك  ؿُاغت هُفُت فِم غلى ْاللدزة الخىى

ٓلٓحُاث  .ؤلاوظان لحُاة الالشمت اإلاخلدمت الخىى

 الدزاطت . مشكلت2

ْز  ٌػد لم           ْاإلاػلمت اإلاػلم د
ً
ض، بللاء غلى كاؿسا  ْجللُنها الدْز

 للولبت، ْجبظُوـِـا اإلاػسفت، وؼس غاجلّ غلى ًلؼ ؤؿبذ بل للوالب،

م غً اإلاىاطبت الاطتراجُـجُـاث ْجــمُـم ٓلٓحُا هٍس  ْجلىُت الخػلُم جىى

 .ثالاجـاال 

س في ْحاء        ٓوظيٓ جلٍس  اإلاػلمين حمُؼ ًدخاج [3] للجمُؼ الخػلُم الُ

ب جللي بلى نهم جدٍز
ّ
 ألاهفاٌ، حمُؼ لدٔ الخػلم اخخُاحاث جلبُت مً ًمى

ٓن  ًدزل ؤن فلبل ٓا ؤن ًيبغي الدزاطُت اللاغت بلى اإلاػلم ٓه  كد ًي

ٓا ٓغُت الجُدة اإلاػلمين بغداد لبرامج زلػ  التي للخدمت الظابلت الى

ٓفس   ج
ً
ٓاشها ٓاكُؼ مػسفت بين ج  هساثم ْمػسفت طخدزَّض، التي اإلا

ع، ٌ  ٍْمىً الخدَز ب بن اللٓ  مً بىشير ؤزوس الخدمت ؤزىاء اإلاػلم جدٍز

 ملدمّ بال َٓ ما الخدمت كبـل بغـدادٍ ألن ْذلـً كبلِا؛ بغدادٍ

 حظخمس ؤن منها بد ال التي الىمٓ ْؤوؼوت فػالُاث مً مخالخلت لظلظلت

ٓم مػازف َىان دامذ ْما الحُاة، دامذ مـا اإلاػلـم مؼ  ْؤفياز ْغل

 .حدًدة ْجلىُاث

 ،لمسخلفتا  خاحاجّ بخلدًس لمػلما مًلٓ ؤن غلى نلخسبًٓٓا ًجمؼْ     

 ،لُّب بالىظبت ثخاحا جؼىل ؤن ًمىً لخيا زاثلمُاا ججمُؼ ٌزال مً

 مًلٓ زم ،للػفا نهلاْ لدًّ ةللٓا نهلا مالخظت ٌزال مً اءطٓ

 فدٌ لآ مُتْؤٍ لخسبًٓتا افدٌباأل لمخػللتا ازاثللسا ذجسابا

 ثلداحاا جلدًس ءكٓ فيْ ،لًذ ءكٓ في لخػلُمُتا ألهؼوتا ؿُاغتْ

 مً ًمىً لخيا لمُىيا لخوًٓسا زوت ءببىا لمػلما مًلٓ ،لمػلما ٔلد

 في البدث مؼيلت جددًد ًمىً لرا ،لخػلُمُتا لػملُتا جفػُل زاللُا

بُت خخُاحاثالا  ما: الخالي الظااٌ  اإلاسخلت ْمػلماث إلاػلمي الخدٍز

ٓلٓحُا مجاٌ في اإلاخٓطوت  مدازض في الاجـاالث ْجلىُت الخػلُم جىى

اق ٓمُت؟ الٍس  الحي

 الدزاطت أهميتأ. 

ٌ  ًامل       الاخخُاحاث جلبُت غلى اللساز ؿىاع حظاغد هخاثج بلى الٓؿٓ

بُت ٓل مجاٌ في اإلاخٓطى اإلاسخلت ْمػلماث إلاػلمي الخدٍز  ٓحُاجىى

ٓماث  ْحّ غلى ْاإلاخٓطوت غامت اإلادازض في ْالاجـاالث اإلاػل

 .الخـٓؾ

 الدزاطت ب. أهداف

بُت الاخخُاحاث غلى الخػسف بلى البدث َرا يهدف       للمػلمين الخدٍز

ٓلٓحُاث مجاٌ في ْاإلاػلماث  يهدف هما الاجـاالث، ْجلىُت الخػلُم جىى

ق َىان واهذ بذا ما غلى الخػسف بلى  بازخالف بخـاثُت اللتد ذاث فْس

بُت الاخخُاحاث ٓلٓحُا مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين الخدٍز  الخػلُم جىى

ٔ  الاجـاالث ْجلىُت  الجيع،) ْالٓظُفُت الشخـُت للمخغيراث حػص

ٓع الخسـف، ْزاث الخبرة، اإلادزطت، ه بُت الد  (.الخدٍز

 الدزاطت ج. أطئلت

 الدظائالث غلى تلإلحاب البدث َرا طعى ألاَداف َرٍ لخدلُم      

 :الخالُت

بُت الاخخُاحاث ما. 1 ٓلٓحُا مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين الخدٍز  جىى

 الاجـاالث؟ ْجلىُت الخػلُم

ق جٓحد َل. 2 بُت الاخخُاحاث بازخالف بخـاثُت داللت ذاث فْس  الخدٍز

ٓلٓحُا مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين  الاجـاالث ْجلىُت الخػلُم جىى

 ٔ ٓع الخسـف، الجيع،) ْالٓظُفُت لشخـُتا للمخغيراث حػص  ه

ْزاث الخبرة، اإلادزطت، بُت الد  (.الخدٍز

 الدزاطت د. حدود

ْد   1436ٌ-1435 الدزاس ي الػام في البدث جوبُم جم: الصمىُت الحد

ْد  اإلاسخلت ْمػلماث مػلمي غلى الحالي البدث اكخـس: اإلاياهُت الحد

ٓمُت باإلادازض اإلاخٓطوت اق بمدًىت الحي  .الٍس

 الدزاطت مصطخلحاث ٌ.

بُت الاخخُاحاث  : الخدٍز

ٓة هي ؤنها [4] الؼاغس ٌػسفِا ٓن  ؤن ًجب ما بين الفج  ."واثً َٓ ْما ًي
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ب مً ألافساد ًدخاحّ ما ؤنها"  [5] الػصاْي  ْغسفِا        لخىمُت جدٍز

ت، ْاإلاِازاث اإلاػازف، خُث مً شخـُاتهم ت، ؤلاداٍز  ْاإلاػازف، ْالفىٍس

ٓهُت، ْاإلاِازاث  ."الفىُت ْاإلاِازاث ْاإلاػازف، الظل

بُت الاخخُاحاث ٌػسفِا هما        في اللػف ؤْ الىلف" بإنها الخدٍز

ٓماث،  هفاءتهم دزحت في ًازس الري ألافساد اججاَاث ؤْ اإلاِازاث، ؤْ اإلاػل

 [6]." الػمل في ْاضحت مؼاول في ذلً ٍْدبين غملِم جإدًت في

 ْاإلاػازف اإلاِازاث بإنها ٍبُتالخدز  الاخخُاحاث [7] جاًبٓث َْػسف     

ٓكؼ ْالتي ْاإلاظخمسة اإلاخجددة  .الخدٍزب هدُجت ألافساد ًىدظبها ؤن ًخ

ٓفُـم ْغسف بُت الاخخُاحاث ج  لخددًد مىظمت غملُت بإنها [8] الخدٍز

ٓبت الفػلُت الحاحـت بين الػالكاث ْمػسفت ألاَداف  ْكؼ مؼ ْاإلاسغ

ٍٓاث ْل بُت خخُاحـاثالا  ؤن[9]  َـاًتن زؤٔ ْكد للػمل؛ ؤ  غً غبازة الخدٍز

ٓكؼ ألاداء بين الفسق  ٓاكؼ اإلاخ ٓد الفػلي ْال  .اإلآح

ٓلٓحُا  :الاجـاالث ْجلىُت الخػلُم جىى

ٓلٓحُا الخػلُم ٌؼير بلـى 10ٌػسف غبد اإلاجُد ]       [ ؤن مـولح جىى

ْجٓظُف الٓطاثل  ول ما َٓ حدًد ْخدًث، في مجاٌ اطخسدام 

ٓلٓحُت في الػملُـت ال ْؤطالُب الخىى ْآالث خدًشت،  خػلُمُـت مً: ؤحِصة 

ْاإلاخػلم غلى الخفاغل مـؼ الػملُت  ادة كدزاث اإلاػلم  جدَزع؛ بهدف ٍش

 .الخػلُمُت

ٌٓ  [11ٍْٔس اللاض ي ]      ٓلٓحُت غبازة غً خل ؤن اإلاظخددزاث الخىى

 ليلفخّ؛ 
ً
ْجسفُلا  لفسؿّ، 

ً
ْمبخىسة إلاؼىالث الخػلُم، جٓطُػا ببداغُـت 

 لىفاءج
ً
ٓزة جدىاطب مؼ هبُػت الػـس، ْزفػا ْشٍـادة فاغلُخـّ بـ ـّ؛ 

ت ؤْ جـمُمُت ؤهخجـذ؛ لخىاطب  ٓن جلً الحلٌٓ مادًت ؤْ فىٍس ْكد جي

 .هبُػت الخػلم

 ؤلاطاز الىظسي . 3

ٓزة        ْالري طمى بػـس ز في ظل هبُػت الػـس الري وػِؽ فُّ، 

ت مً ك ْما ًسجبى برلً مً جلدم لم حػسفّ البؼٍس بل في الاجـاالث، 

ٓلٓحُا الخػلُم، ؤؿبذ اطخسدام ْطاثل  مجاٌ مظخددزاث جىى

 بالغ ألاَمُت؛ مً ؤحل جدظين اطتراجُجُاث 
ً
ٓلٓحُا الخػلُم ؤمسا جىى

ٓغاث   في ظل اشدخام اإلاىاهج الخػلُمُت باإلآك
ً
الخػلُم زـٓؿا

ف الحُاة ْالتي جفسكِا ظْس  ].12] اإلاخػددة التي جميزث بها هظم اإلاػسفت 

ٓلٓحُا الخػلُم مً ؤخدر ما جٓؿل َْػد        مـولح مظخددزاث جىى

َٓس  بلُّ غلماء التربُت فـي َـرا الػـس، خُث جدٌٓ الاَخمام بلى ح

ٓع ًجد اللازت 13الػملُت الخػلُمُت ] ْغىـد اطـخػساق ؤدبُاث اإلآك  ]

 ٓ َْ  ٌظخسدم بىفع اإلاػجي غىد الىشير مـً البـاخشين ؤال 
ً
 ؤزسا

ً
مـولحا

 )اإلاظخددزاث الخ
ً
ْاإلاخىاٌْ ألي مً اإلاـولحين ًجد جباًىا ٓلٓحُت(.  ىى

ٓد ذلً بلى جإزس كدزاث  ْكد ٌػ فّ؛  ْحػٍس ْغدم اجفاق في جددًد اإلاػجي 

ٓلٓحُت فـي ؤي مجخمؼ  الشخف باطخسدام اإلاظخددزاث الخىى

ٓجي بخغير الصمً،  ٓل ْالتي حغير اإلاظخددر الخىى ٓزاث الػلمُت،  بالخو

ٓاؿفاث اإلاظخس دم لخلً اإلاظخددزاث مً بلد بلى ؤزس، ْبلـى ازـخالف م

ْكذ ألزس  ].14] ْمً 

ٓن ]       ٓوظ ٓغـت مـً اإلاخولبـاث 15ْفي َرا ؤلاهاز خدد ح [ مجم

ٓلٓحُت في الخػلُم هي  :لخٓظُـف اإلاظخددزاث الخىى

ب اإلاػلمين غلى هُفُت اطخسدام اإلاظخددر. 1  .جدٍز

ٓفير الفىُين دازل اإلااطظاث الخػلُمُت .2  .ج

س ي غً واَل اإلاػلمين جسفُم .3  .الػبء الخدَز

ٓاد حػلُمُت مىاطبت  . 4 ْم ْما جخولبها مً بسامج  ٓفير ألاحِصة الحدًشت  ج

 .في مجاٌ الازخـاؾ

ْمػلمـين  . 5 بجاخت فسؾ الاجـاٌ بين مػلمين خدًثي الػِد بالخلىُت، 

 .مـً ذْي الخبـسة فـي اإلاظخددزاث

ٓلٓحُا ا ٓمت جىى ْمىظ بُت   :لخػلُمالاخخُاحاث الخدٍز

ْمدٔ        بُت للمػلمين،  حػد الػالكت بين جلبُت الاخخُاحاث الخدٍز

ٓز  ٍٓس الػملُت الخػلُمُت غالكت هسدًت، ْفي ظل الخو ْجوـ هجـاح 

ٓلٓحُت في حمُؼ اإلاجاالث؛  ْمـا هـخج مـً جىى ٓماجُـت،  ْاإلاػل ٓجي  ٓلـ الخىى

ٓما ٓهـاث اإلاىظ ٓزة ؤطاطُت في مي  بغادة الىظس بـ
ً
ث ؤؿبذ لصاما

 بمادجـّ، 
ً
ٓن ملمـا ٓاكف الخػلُمُت؛ مما ًخولب مً اإلاػلم ؤن ًىـ ْاإلا

ْكد  ْجوبُلاتها.  ٓلٓحُا الخػلُم  ع مسجبوت بخىى  بإطالُب جدَز
ً
دا ْمْص

ٓلٓحُا الخػلُم ٌػد  ٓمت لخدماث جىى م البدث: ؤن بىاء مىظ زؤٔ فٍس

ٍٓت، غلى ؤي  ْجددًث جسب بخدٔ السواثص السثِظت ألًت طُاطت ججدًد 

 ٔ ٓماث  مظخٓ ٍْخولب ذلً بجباع ؤطلٓب اإلاىظ ٍٓاث الخػلُم،  مً مظخ

ت الىظم  .اإلاظخمد مً هظٍس

ٓلٓحُا الخػلُم        ٓمت جىى  مً مىظ
ً
 فسغُا

ً
ب هظاما ٍْمشل الخدٍز

ٍٓم، جلً  ْالخل ٍٓس ْالاطخسدام ْؤلادازة  ْالخو اإلاؼخملت غلى: الخـمُم 

ٓهاث التي جخفاغل مؼ بػلِا البػم بدُث ًـادي هـل  غىـس مً اإلاي

ا ْظُفت مػُىت، للمظاَمت في جدلُم الِدف الػام لخلً  غىاؿَس

ٓمي ًدُذ الفسؿت للخفىير في  ب في بهاٍز اإلاىظ ٓمـت، همـا ؤن الخدٍز اإلاىظ

ْجفظير  ْججصثخّ بلى هظم فسغُـت؛ مما ٌظِم في فِم  ٓهاث الىظام  مي

ْجىمُخّ ًم ْبدازة الػىـس البؼسي  ٓمت الىبيرة اإلاػلدة؛  شـل ؤغماٌ اإلاىظ

ٓكذ ًمشل  ٓلٓحُا الخػلُم، ْفي هفع ال ٓمت جىى  مً مىظ
ً
 حصءا

ً
ؤًلا

ٓهاجّ إلهجاح  بي الري جدىاغم مي  مً الىظام الخدٍز
ً
 فسغُا

ً
هظاما

ٓلٓحُا الخػلـُم، خُـث ًىظس بليها غلى  ْمشل ذلً ًلاٌ في جىى ٓمت،  اإلاىظ

ٓمت ؤزـٔس مخياملـت  ٓمت فسغُت دازل مىظ ٓمت واملت، ؤْ مىظ ؤنها مىظ

ْمىولُـت، 16] ْاكػُـت  ٓمت: ؤنها جدُذ هلوت بدء  ْمً زـاثف اإلاىظ  ]

ع ًمشل  بُت ألغلاء َُئت الخدَز لـرلً فـةن جلـدًس الاخخُاحاث الخدٍز

بي غلى ؤطع  بخدٔ هلان البدء الصحُدت الكخـساح البرهـامج الخدٍز

 غلى جدلُم ؤَدافّ بفػالُت
ً
ٓن كادزا  .غلمُت، بدُث ًي

بُـت بوـسق غلمُـت ملحت ْمً َىا جبدْ ؤَمُت جددً ـد الاخخُاحـاث الخدٍز

ْمؼــازهت ألافــساد غُــس  ُــت،  ب للحـد مـً الازججـاٌ فــي هــسح بــسامج جدٍز

ْجددًــد  اإلاػىُــين فــي َــرٍ البــسامج ممــا ًترجــب غلُــّ فؼــل َــرٍ البــسامج، 

بُــت ٌظــِم فــي جسػــُد ؤلاهفـ بُت الاخخُاحــاث الخدٍز ـاق غلــى البــسامج الخدٍز

ــد  ٓاثـ بُـــت مـــً الف ٍْمىً الىظـــس ألَمُـــت جددًـــد الاخخُاحـــاث الخدٍز

ْفم  بُت  ــر بخددًد الاخخُاحاث الخدٍز ًـــدة الخـــي جترجـــب غلـــى ألازـ الػد

ٍْٓضح الىبِس ي ] [ ؤَمُت جددًد 17ألاطالُب الػلمُت الحدًشت. 

بُت بالخاليالاخخُاحاث الخد  :ٍز

ٓاثُت، . 1 لـت غلمُـت بلـى الحـد مـً الػؼـ ًادي جددًـد الاخخُاحـاث بوٍس

ْغير مىاطبت للمؼازهين فيها بُت ميلفت،   .ْالازججـاٌ فـي هـسح بسامج جدٍز

ت، . 2 ٓازد البؼـــــٍس ـــت اإلاـــــ ــــى جىمُــ جددًـــــد الاخخُاحـــــاث الفػلُـــــت ٌظـــــاغد غلـ

ْاكـدت ْج ب لدٔ الػـاملين كـمً زئٍـت  ت للخدٍز ٍز ـــت اللْس ـــع الحاحــ لمــ

 .إلاظـخلبل الػـاملين
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3 . ٔٓ ْالٓؿٌٓ بلـى مظـخ ٓز في ؤدائهم،  جمىين ألافساد مً جالفي اللـ

ْبجاخت الفسؿت للػاملين  .ؤلاجلـان اإلاولـٓب، 

ْمخابػـت مظـ. 4 ْاإلاؼـسفين للخػـسف غلـى  ػد فسؿـت للسئطـاء 
ُ
خٔٓ ؤداء ح

ْحشخُف الاخخُاحاث  ْجددًد مؼىالث ألاداء  الػـاملين لـديهم، 

بُت اإلاىاطبت  .الخدٍز

ب مً كبل ؤلادازاث اإلاسخلفـت، . 5 ٓة ألاْلى في الخسوُى للخدٍز ػد الخو
ُ
ح

الث  ْمِـــام الٓظُفـــت بمـــَا ْاحبـــاث  ٍْـخم ذلـً مـً زـــالٌ ملازهـــت 

ْالخإهـــد مـــً  ْغلُّ ًخم اإلآظـــف،  ٓبت للػمل،  ٓفس اإلاِازاث اإلاول مـــدٔ جـــ

ب ٓن بلى جدٍز  .جددًد ألافساد الرًً ًدخاح

ؤن الخددًــد الػلمــي لالخخُاحــاث ٌظــِل الخسوــُى اإلاــالي لألوؼــوت . 6

بُت التي ؿممذ غلى  ٍْلــمً حغوُت هفلاث البرامج الخدٍز ُــت،  ب الخدٍز

ب  .ُتكٓء جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

ٓاء . 7 بُــت طــ بُــت ًسػــد اجســاذ اللــسازاث الخدٍز ًــد الاخخُاحــاث الخدٍز جدد

بُت، ؤْ في مػاَد  ن اإلآظفين، ؤْ في ؤلادازاث الخدٍز فــي بدازاث ػــْا

ب  .ْمساهص الخدٍز

ٓلٓحُا الخػلُم ب غلى جىى  :مساخل الخدٍز

ٓلٓحُا الخػل18ًٔس زمِع ]        ب غلى جىى ْالـخمىً [ ؤن الخدٍز ُم، 

ٓكؼ ؤن  ؛ ألهّ لِع مً اإلاخ
ً
ٍٓال  ه

ً
ْكخا اليامـل مـً مِازاتها، كد ٌظخغسق 

ب في  ٍْخم الخدٍز ب كـيرة غلُّ،  ًدبجى ألافساد اإلاظخددر بػـد فخـسة جدٍز

 :كٓء ذلً غلى زالزت مساخل هي

ٓغاث هبيرة، حؼمل . 1 ب الىظسي إلاجم ْهي مسخلت الخدٍز مسخلت الخػسف: 

بُت  ْبُان للاءاث جدٍز ٓلٓحُا،  حماغُت مخىسزة: لؼسح جلً الخىى

ٓمـاث الخاؿت بها ْاإلاػل ْهـل الىفاًـاث  ْاطـخسداماتها،   .زـاثـِا، 

ب الػملي غلـى اإلاِـازاث الػملُـت  .2 ْهي مسخلت الخدٍز  : مسخلت الخدٌٓ

َْظخسدم في جلً اإلاسخلت همى الخػلُم  ٓلٓحُا،  الخاؿـت بخٓظُـف الخىى

 .الفسدي

ب الخإهُدي للخػلم ْخل اإلاؼىالث، مسخلت الخ. 3 ْهي مسخلت الخدٍز شبذ: 

ٓغاث ؿغيرة ) ب في مجم (، بدُث  15 – 5ْحظخسدم همى الخدٍز
ً
فسدا

ٓٔ مً الـخمىً في الىفاًاث اإلاػسفُت  ٓن اإلاخدزب كد ْؿل بلى مظخ ًي

ْمخولباث  ْمػازفّ،  ْألاداثُت ٌظاغدٍ غلى مىاكؼت اإلاظخددر 

ٍْـل اإلاخدزب في جلً اإلاسخلت بلى الخشبذ ْالاكخىاع الخام،  جٓظُفـّ، 

ْزؤٔ  ٓن َاالء اإلاخدزبين ؤهفظِم مددزين.  ْلئـً اإلاخـدزب َْىا ًـبذ ؤ

ْهاًمً ]19زاػد ] ب20[   .[ ؤمياهُت اطخسدام ألاطالُب الخالُت في الخدٍز

ْحؼمل: اإلاداكساث، اإلاىاكؼاث، اللساءاث،  - ب الىظسي:  ؤطالُب الخدٍز

 .ْالبدٓر ؤلاحساثُت

ٓاكػُـت ؤطل - ٓاكـف ال ْجخمشل في: دزاطت الحالت، اإلا ب الػملي:  ٓب الخدٍز

ب الخوبُلي ْالخدٍز بُت،  ٓزغ الخدٍز  .الػسكـُت، الـ

ْالٓخداث  - ْجخمشل في اطخسدام: السشم  ب الراحي:  ؤطالُب الخدٍز

ْاطخسدام الحاطٓب في  ب غًـ بػد،  اليظلُت الخػلُمُت، الخـدٍز

ب  .الخدٍز

 الدزاطاث الظابلت. 4

ٓان اججاَاث مػلمي اللغت 21دزاطت الؼسازي ]         ْالتي حاءث بػى  ]

ٓدًت  الػسبُت باإلاسخلت الابخداثُت في مدًىت طياوا باإلاملىت الػسبُت الظػ

ْمدٔ اطخسدامِ ٓ الحاطٓب   ذ هخاثجِا ـاهــت، هـــمُـت حػلُـــٓطُلـــّ هـــم لـــهد

 :والخالي

ٓد اججاَاث اًجابُت غىد مػلمي ا. 1 للغت الػسبُت هدٓ اطخسدام ْح

 .الحاطٓب في الػملُت الخػلُمُت

ق ذاث داللت بخـاثُت غىد مظخٔٓ . 2 ٓد فْس في اججاَاث  0005ْْح

ٓزٍٓض ْلـالح خملت البيال ل الػلمي   .مػلمي اللغت الػسبُت حػٔص للمَا

ق ذاث داللت بخـاثُت غىد مظخٔٓ . 3 ٓد فْس في اججاَاث  05.0ْْح

ْلـالح اإلاػلمين الرًً زبرتهم ؤهثر مػلمي اللغت الػسبُت ح ػٔص للخبرة 

ٓاث 10مً   .طى

 ا خُث ال جٓحد . 4
ً
ْؤن اطخسدام ا لحاطٓب في بدازة الخػلُم وان طلبُا

ْجفػُلّ  .السغبت الطخسدامّ 

ْاكؼ اطخسدام 22دزاطت الدكُل ]ؤما        ْالتي زهصث في دزاطتها غلى   ]

ٓاد الاحخماغُت ٍٓت بمدًىت  الحاطب آلالي في جدَزع اإلا في اإلاسخلت الشاه

َـ، لخػسف غلى مدٔ  1431مىت اإلاىسمت مً ْحِت هظس اإلاػلماث لػام 

ٍٓت  ٓاد الاحخماغُت في اإلاسخلت الشاه ع اإلا اطخسدام الحاطٓب في جدَز

ٍٓاتها الـف )ألاٌْ   –الشاوي  -للبىاث بمدًىت مىت اإلاىسمت بجمُؼ مظخ

ْوان مً ؤبسش هخاثجِا الخالي  :الشالث(، 

ع مً ْحِت هظس . 1 ٓكاث اطخسدام الحاطٓب في الخدَز ؤن مػ

 .اإلاػمماث جخلخف في غدم اإلاػسفت بىُفُت الخػامل مؼ الحاطٓب

ٓاطِب في اإلادزطت. 2 ٓافس كاغاث مجِصة بالح  .غدم ج

ٓفس بسمجُاث حػلُمُت مىاطبت في اإلاىخباث الطخسدامِا في . 3 ْغدم ج

 .الخدَزع

ْهدزة ؤحِصة . 4  .الػسق في اإلادزطتْكـس شمً الحـت 

ذ      ن ْؤحٍس َْاْز ٓز، ْ غبدالحلُم،  [ في 23] دزاطت جاطير، ْ الػب

ا َدفذ بلى مػسفت الػالكت بين زالزت مخغيراث زثِظت مً ػإنها ؤن  ماليًز

ٓماث الاجـاالث غملُت  ٓلٓحُا اإلاػل ْاث جىى ججػل مً الخيامل في ؤد

ٓماث طِلت، َرٍ اإلاخغيراث الشالشت، هي: هفاًاث مػلمي ج ٓلٓحُا اإلاػل ىى

ٓماث  ٓلٓحُا اإلاػل ْمظخٔٓ الشلت في اطخسدام الخىى ْالاجـاالث، 

ٓماث  ٓلٓحُا اإلاػل ْجىى ب  ْزكا اإلاػلمين غً بسامج الخدٍز ْالاجـاالث، 

ٓا غلى  ين واه ْهؼفذ هخاثج الدزاطت ؤن اإلاػلمين اإلااليًز ْالاجـاالث. 

ٓماث ْ ٓلٓحُا اإلاػل الاجـاالث، مظخٔٓ غاٌ مً الىفاًت في مجاٌ جىى

ْالسكا  ٓماث ْالاجـاالث،  ٓلٓحُا اإلاػل ْمظخٔٓ الشلت في اطخسدام جىى

ْؤظِسث  ٓماث ْالاجـاالث،  ٓلٓحُا اإلاػل بُت لخىى هدٓ البرامج الخدٍز

ٓماث  ٓلٓحُا اإلاػل  ؤن مػامل الازجبان بين هفاًت جىى
ً
الىخاثج ؤًلا

ٓلٓحُا اإلاػ ْمظخٔٓ الشلت في اطخسدام جىى ٓماث ْالاجـاالث للمػلمين  ل

 ؤن مػامل الازجبان بين 
ً
ْؤظِسث الىخاثج ؤًلا ْالاجـاالث واهذ مسجفػت. 

ْمظخٔٓ الشلت في  ٓماث ْالاجـاالث للمػلمين  ٓلٓحُا اإلاػل هفاًت جىى

ٓماث ْالاجـاالث مؼ زكا اإلاػلمين غً بسامج  ٓلٓحُا اإلاػل اطخسدام جىى

ٓماث ْالاجـاالث وان مػخدٌ ٓلٓحُا اإلاػل ْجىى ب   .الخدٍز

ٓهًُ ]ما ؤ      ْو ٓهِع، باواهان،  َدفذ بلى جددًد  فلد[ 24دزاطت ح

في بكلُم  الابخداثُتمدٔ الخلُُم الراحي لدٔ اإلاػلمين باإلادازض 

ْز الخالُت:  ٓلٓحُت في اإلادا ن في جسهُا خٌٓ الىفاًاث الخىى هسابْص

ْمػالجت اإلاِازاث ألاطاطُت لدؼغُل ا ْالـُاهت،  ٓجس، ْؤلاغداد  لىمبُ

ْالجدا ْ الىـٓؾ،  ، كاغدة البُاهاث،  ٓاؿل ٌْ ْ الخ ػبىت الاجـاالث، 

ْهؼف الىخاثج  ٓهُت ْألازالكُت،  ْاللاه ْالللاًا الاحخماغُت  ؤلاغالمي، 



 

205 

ْمخغير  ٓع  ق ذاث داللت بخـاثُت حػٔص إلاخغير الى ٓد فْس غدم ْح

الخسـف غىد جلُُم اإلاػلمين ؤهفظِم مً خُث الىفاًاث 

 ْ ٓلٓحُت ألاطاطُت، في خين جٓحد فس ق ذاث داللت بخـاثُت حػٔص الخىى

إلاخغير الخبرة غىد جلُُم اإلاػلمين ؤهفظِم مً خُث الىفاًاث 

ٓلٓحُت ألاطاطُت لـالح الفئت مً ) ٓاث 5 – 1الخىى  (.طى

ْلذ       زي ]ْخا ْاإلاظْس ٓكٓف غلى [ 25دزاطت اإلاػمسي  ٓافس ال دزحت ج

ٓماث ْالاجـاالث لدٔ مػلمي الدزاطاث  ٓلٓحُا اإلاػل هفاًاث جىى

خماغُت بمسخلت الخػلُم ما بػد ألاطاس ي في بػم اإلادافظاث الاح

ٓافس هفاًاث  َْدفذ الدزاطت بلى الىؼف غً دزحت ج الػماهُت، 

ٓماث ْالاجـاالث لدٔ مػلمي الدزاطاث الاحخماغُت  ٓلٓحُا اإلاػل جىى

بمسخلت الخػلُم ما بػد ألاطاس ي في بػم اإلادافظاث الػماهُت، 

ظُتباإلكافت بلى مػسفت ؤزس مخغيرا ْالخبرة الخدَز ْالخسـف  ٓع   .ث الى

ْلخدلُم ؤَداف الدزاطت اطخسدم الباخشان اإلاىهج الٓؿفي، خُث كام 

ٓهت مً ) ٓشغت غلى )37الباخشان بةغداد اطدباهت مي ْز 3( غبازة م ( مدا

ْهفاًاث اطخسدام مـادز  هي: الىفاًاث ألاطاطُت لدؼغُل الحاطٓب، 

ْهفاًاث  ٓماث الؼبىت الػاإلاُت )الاهترهذ(،  ٓلٓحُا اإلاػل جٓظُف جىى

ْبػد الخإهد مً  ٍٓمِا،  ْجل ع الدزاطاث الاحخماغُت  ْالاجـاالث في جدَز

ٓهت مً ) ْزباتها جم جوبُلِا غلى غُىت الدزاطت اإلاي ( 236ؿدق ألاداة 

ْمػلمت مً مػلمي مادة الدزاطاث الاحخماغُت بمدازض الخػلُم   
ً
مػلما

، ػماٌ الباهىت، حىٓب ما بػد ألاطاس ي باإلادافظاث آلاجُت: مظلى

ٓلٓحُا  .الؼسكُت ٓافس هفاًاث جىى ْؤظِسث هخاثج الدزاطت ؤن دزحت ج

ٓماث ْالاجـاالث لدٔ مػلمي الدزاطاث الاحخماغُت بلغذ ) ( 3.17اإلاػل

ق ذاث داللت  ٓد فْس ؤي بدزحت مخٓطوت، هما ؤظِسث الىخاثج غدم ْح

ْ  0.05 داللتبخـاثُت غىد مظخٔٓ ال ٓز ْؤلاهار  ٍٓاث ببين الرو ين مظخ

ق ذاث  ٓد فْس ْز. هما هؼفذ الىخاثج غدم ْح الخسـف في حمُؼ اإلادا

ٍٓاث الخبرة  (0.05داللت بخـاثُت غىد مظخٔٓ الداللت ) بين مظخ

ٓز "الىفاًاث ألاطاطُت  ْز، ما غدا مد ظُت في حمُؼ اإلادا الخدَز

ق ذاث داللت بخـاثُت لـالح  لدؼغُل الحاطٓب" الري ظِسث بّ فْس

ٓاث 10-1)مػلمي الفئت   .(طى

 :التعليب على الدزاطاث الظابلت

ْالدزاطاث الظابلت  :ؤْحّ الاجفاق بين الدزاطت الحالُت 

ٓع  - ْلِا إلآك اجفلذ َرٍ الدزاطت مؼ الدزاطاث الظابلت في جىا

ْجلىُت الاجـاالث  ٓلٓحُاث الخػلُم  بُت في مجاٌ جىى الحاحاث الخدٍز

ٓلٓحُا الخػلُم خُث ؤحمػذ َرٍ الدزاطاث غلى ؤَمُّ اطخسدم  جىى

ْجلىُت الاجـاالث في الخػلُم إلاا لّ مً اًجابُاث هشيرة هما جاهد غلى 

ؤن الدزاطت الحالُت ًبرزَا هشير مً جٓؿُاث الدزاطاث الظابلت 

ْجلىُت  ٓلٓحُا الخػلُم  ٓعي بوسق اطخسدام جىى ْهخاثجِا، مشل كلت ال

ٓلٓحُا الخػلُ زة جٓظُف جىى ْالخإهُد غلى كْس ْجلىُت الاجـاالث،  م 

 .الاجـاالث في الخػلُم

ْاإلاػلماث في  - بي للمػلمين  ٓد اخخُاج جدٍز حاء في مػظم الدزاطاث ْح

ب غلى اطخسدامّ  ْالخدٍز ْجلىُت الاجـاالث  ٓلٓحُاث الخػلُم  مجاٌ جىى

ْؤَداف مخولباث  ْاجّ لخدلُم ؤَداف الخػلُم بـفت زاؿت  ْؤد

 .الخىمُت الػاإلاُت بـفت غامت

بُـخـال اث ــاحـُـالاخخ  ًــبُ  ذـــحمػ  اثــاطدز ــال م ــمػظ -  اث ــاًـفـىـْال  تــدٍز

ْجلىُت الاجـاالث ٓلٓحُاث الخػلُم   .ألاطاطُت الطخسدام جىى

زي ] - ْاإلاظْس ْالدكُل 25جخفم الدزاطت الحالُت مؼ دزاطت اإلاػمسي   ]

ْالؼسازي ]22] ٓهًُ ]21[  ْو ٓهِع، باواهان،  [ في اطخسدام 24[ ْح

 .لٓؿفي اإلاظحي همىهج مىاطب للدزاطتاإلاىهج ا

زي ] - ْاإلاظْس  مؼ اإلاػمسي 
ً
ْالدكُل ]25اجفلذ ؤًلا ْالؼسازي 22[   ] 

ٓهًُ ]21] ْو ٓهِع، باواهان،  ْغبدالحلُم، 24[ ْح ٓز،  ْ الػب ْجاطير،   ]

ن ]  .[ في اطخسدام ؤداة الدزاطت الاطدباهت هإداة زثِظت23َْاْز

ْال  :دزاطاث الظابلتؤْحّ الازخالف بين الدزاطت الحالُت 

جسخلف َرٍ الدزاطت غً الدزاطاث الظابلت مً خُث الػُىت  -

ٓز  ْلُاء ؤم ْؤ ْمدًساث  ْمؼسفاث، مدزاء  ْمػلماث، مؼسفين  )مػلمين 

ع ْهالب الجامػاث( فلم جدىاٌْ ؤي دزاطت طابلت  ْؤغلاء َُئت جدَز

 
ً
ْ مػلماث اإلاسخلت اإلاخٓطى مػا  .ملازهت بين مػلمي 

حالُت غما طبلِا مً دزاطاث في ميان جوبُم جسخلف الدزاطت ال -

 .الدزاطت

بُت للمػلمين  - ٓع الاخخُاحاث الخدٍز جفسدث الدزاطت الحالُت بمٓك

ْجلىُت الاجـاالث بؼيل  ٓلٓحُاث الخػلُم  ْاإلاػلماث في مجاٌ جىى

 .زاؾ

 :ؤْحّ اطخفادة الدزاطت الحالُت مً الدزاطاث الظابلت

ث الظابلت في الخػسف غلى اطخفادث الباخشت مً غسق الدزاطا -

ْجلىُت الاجـاالث  ٓلٓحُاث الخػلُم  ت في مجاٌ جىى الخلفُت الىظٍس

ْاإلاػلماث ؤزىاء الخدمت بُت للمػلمين   .ْالاخخُاحاث الخدٍز

ًمىً الاطخفادة مً الدزاطاث الظابلت في الخػدًل غلى ؤلاحساءاث  -

ْملازهت هخاثجِا، إلا ْلخّ مً الالشمت للدزاطت، هما مادتها البدشُت  ا جىا

ٓلٓحُاث  ْجىى بُت،  ٓغت جسخف باالخخُاحاث الخدٍز مؼىالث بدشُت مخى

 ٔ ْالوالب مً حِت ؤزس ْجلىُت الاجـاالث للمػلمين مً حِت   .الخػلُم 

ٓع - ْبدٓر جخػلم باإلآك ْمساحؼ   .الاَخداء بلى مـادز 

ْازخُاز ألاطالُب ؤلاخـاثُت اإلاىاطبت -  .جـمُم ؤداة الدزاطت، 

بُت في مجاٌ جىاٌْ البا - ٓن في َرٍ الدزاطت الاخخُاحاث الخدٍز خش

ْجلىُت الاجـاالث بؼيل وامل ٓلٓحُاث الخػلُم   .جىى

 الطسيلت وؤلاحساءاث. 5

 دزاطتالمىهج أ. 

ٓهّ ٌظتهدف الخػسف غلى       ْلي ْؤَدافّ  بىاًء غلى هبُػت البدث 

ٓلٓحُاث  ْاإلاػلماث في مجاٌ جىى بُت للمػلمين  الاخخُاحاث الخدٍز

م البدث اإلاىهج الٓؿفي الخ ْجلىُت الاجـاالث، اطخسدم فٍس ػلُم 

ػسف بإهّ "ْؿف الظاَسة التي ًساد دزاطخّ ْحمؼ  ٌُ ْالري  الخدلُلي، 

ْيهخم  ٓاكؼ  َْٓ" ؤطلٓب ٌػخمد غلى دزاطت ال ٓماث غنها " ْمػل ؤْؿاف 

ٍْداٌْ   همُا، 
ً
 ؤْ حػبيرا

ً
 هُفُا

ً
َْػبر غىّ حػبيرا  

ً
 دكُلا

ً
بٓؿفّ ْؿفا

 ٓ  في الخٓؿل بلى حػمُماث اإلاىهج ال
ً
ٍْلُم ؤمال ٍْفظس  ؿفي ؤن ًلازن 

ٓع د بها زؿُد اإلاػسفت غً اإلآك  .ذاث مػجى ًٍص

 دزاطتالمجتمع ب. 

ٓمُت للمسخلت        جإلف مجخمؼ البدث مً حمُؼ اإلادازض الحي

ْالبالغ غددَا ) اق  ( مدزطت 555اإلاخٓطوت )بىين / بىاث( بمدًىت الٍس

ْكد جم اطدبػاد اإلادازض التي في 1435/ 1434في الػام الدزاس ي  َــ.

ْاإلادازض اإلاخســت في بسامج  اق في اإلاىاهم الىاثُت،  مدافظاث الٍس
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مػُىت مشل )بسهامج الػٓق الفىسي، بسهامج الػٓق الظمعي...( خُث جم 

ٓغّ )  ( مدزطت بدُث ؤؿبذ غدد بحمالي اإلادازض94اطدبػاد ما مجم

ٓز/ بهار( ) ٓ ( مدزطت461)ذو ٓ م  ضح في الجدٌْ الخالي:، هما َ

 1 حدول 

 جوشيع اإلادازض حظب الجيع

 اليظبت العدد 

ٓز   %51.53 286 ذو

 %48.46 269 بهار

 %16.93 94 اإلاظدبػد

ٓع  %100 555 اإلاجم

 .الػُىت سحب ٌظِل ختى( غسب ػسق، ْطى، حىٓب، ػماٌ،: )ْهي حغسافُت مىاهم زمع بلى اإلادازض جلظُم جم ْكد

 2 حدول 

 الجغسافيت اإلاىطلت حظب ازضاإلاد جوشيع

 الدزاطت عيىتج. 

ٓهذ        ٌ ْالج حغسافُت مىولت ول مً%( 10) مً البدث غُىت جي   دْ

 .حغسافُت مىولت ول في وظبتها بدظب اإلادازض غدد ًٓضح الخالي

 3 حدول 

  البحث عيىت أفساد جوشيع
 
 الجيع إلاتغير وفلا

 %11اليظبت إهاث %11اليظبت ذكوز  اإلاىطلت

 %2.5 25 %3.2 32 ػماٌ

 %5.4 54 %4.8 48 حىٓب

 %2 20 %2.2 22 ْطى

 %7.4 74 %7.3 73 ػسق 

 %5.4 54 %5.9 59 غسب

ٓع  %21 227 %21 234 اإلاجم

ا جم فلد اإلاالخظت لػُىت باليظبت ؤما      ٓاثُا ازخُاَز  ول مً غؼ

ٓاكؼ مدازض 10 ْمشلذ حغسافُت مىولت  مدازض 5ْ بىين مدازض 5 ب

 َرٍ في ْاإلاػلماث اإلاػلمين حمُؼ غلى اإلاالخظت بواكت جوبُم ْجم بىاث،

 .اإلادازض

 :الدزاطت غُىت ؤفساد زـاثف. 4

     ٓ  بالخـاثف اإلاخػللت اإلاخغيراث مً غدد غلى الدزاطت َرٍ مجل

 اإلاخغيراث في جمشلذ ْالتي الدزاطت ألفساد ْالٓظُفُت الشخـُت

ل الجيع،)الخالُت  جم التي اإلالسزاث غدد الخسـف، الػلمي، اإلاَا

ٓلٓحُا بدزاطت ْالخاؿت اليلُت في دزاطتها ٓماث جىى  ْجلىُاث اإلاػل

ٓاث الاجـاالث، ٓكؼ الخبرة، طى ٓع اإلادزطت، م ْزاث اإلادزطت، ه  الد

بُت ٓلٓحُا الخاؿت الخدٍز ٓماث بخىى  ْطٓف ،(الاجـاالث ْجلىُت اإلاػل

ٌ  زالٌ مً اإلاخغيراث بهرٍ اإلاخػللت الىخاثج غسق ًخم  : الخالُت الجداْ

ٌ  مً ًخطح هما ٓشَؼ الخاؾ الظابم الجدْ   البدث غُىت ؤفساد بخ
ً
 ْفلإ

(، بهار) الػُىت ؤفساد مً%( 67.3) الػظمى الغالبُت ؤن الجيع إلاخغير

ٓز " الػُىت ؤفساد مً( 32.7) ؤن ملابل في  . "ذو

 4 حدول 

  البحث عيىت أفساد جوشيع
 
 العلمي اإلاؤهل إلاتغير وفلا

 اليظبت التكساز اإلاؤهل العلمي

ٓم  10.0% 71 دبل

ٓي  ٓزٍٓض جسب  69.3% 492 بيال

ٓي  ٓزٍٓض غير جسب  17.0% 121 بيال

 3.7% 26 دزاطاث غلُا

ٓع  %100 710 اإلاجم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليظبت إهاث اليظبت ذكوز  اإلاىطلت

 %5.42 25 %6.94 32 ػماٌ

 %11.71 54 %10.41 48 حىٓب

 %4.33 20 %4.77 22 ْطى

 %16.05 74 %15.83 73 ػسق 

 %11.71 54 %12.79 59 غسب
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ٌ  اطخػساق زالٌ مً       ٓشَؼ الخاؾ الظابم الجدْ  غُىت ؤفساد بخ

  البدث
ً
ل إلاخغير ْفلا  غُىت ؤفساد مً%( 69.3) ؤن ًدبين الػلمي اإلاَا

لِم البدث ٓزٍٓض) الػلمي مَا %( 17) ؤن ْحد خين في ،(جسبٓي  بيال

لِم البدث غُىت ؤفساد مً ٓزٍٓضبيا" الػلمي مَا  هما ،"جسبٓي  غير ل

لِم البدث غُىت ؤفساد مً%( 10) ؤن ْحد ٓم) الػلمي مَا   ،(دبل
ً
 ْؤزيرا

لِم البدث غُىت ؤفساد مً%( 3.7) ؤن ْحد  ."غلُا دزاطاث" الػلمي مَا

 5 حدول 

  البحث عيىت أفساد جوشيع
 
 التخص  إلاتغير وفلا

 اليظبت التكساز التخص 

ٓم الؼسغُت  22.3% 158 الػل

 17.5% 124 الػسبُتاللغت 

ْالٓهىُت  11.5% 82 التربُت الاحخماغُت 

اكُاث  12.7% 90 الٍس

ٓم  10.0% 71 الػل

 1.1% 8 التربُت البدهُت

 4.8% 34 التربُت الفىُت

ت  %4.6 33 التربُت ألاطٍس

 4.8% 34 الحاطب آلالي

ت  8.7% 62 اللغت الاهجليًز

 ٔ  2.0% 14 جســاث ؤزس

ٓع  %100 710 اإلاجم

ٌ  مً ًخطح      ٓشَؼ الخاؾ الظابم الجدْ   البدث غُىت ؤفساد بخ
ً
 ْفلا

ٓم)جســِم البدث غُىت ؤفساد مً%( 22.3) ؤن الخسـف، إلاخغير  غل

 لغت" جســِم الػُىت ؤفساد مً%( 17.5) ؤن ْحد خين في ،(ػسغُت

اكُاث) جســِم%( 12.7) ؤن ْحد هما ،"غسبُت  ؤن ْحد بِىما ،(ٍز

 ؤن ْحد خين في ،"ْالٓهىُت الاحخماغُت بُتالتر " جســِم%( 11.5)

ٓم، جســِم%( 10)   غل
ً
 غُىت ؤفساد مً%( 1.1) ؤن ْحد ْؤزيرا

 ."بدهُت جسبُت"  جســِم البدث

 6 حدول 

 الاجصاالث وجلىياث اإلاعلوماث جكىولوحيا ببحث الصاصت كليتك في دزطتها التي اإلالسزاث عدد

 اليظبت التكساز عدد اإلالسزاث

ْاخد  25.2% 179 ملسز 

 18.7% 133 ملسزًٍ

 13.7% 97 ؤهثر مً ملسز 

 42.4% 301 لم جخلمً دزاطتي َرا اإلالسز 

ٓع  %100 710 اإلاجم

ٌ  اطخػساق زالٌ مً      ٓشَؼ الخاؾ الظابم الجدْ  غُىت ؤفساد بخ

  البدث
ً
 البدث غُىت ؤفساد مً%( 42.4) ؤن ًدبين اإلالسزاث، لػدد ْفلا

ٓلٓحُاث زاؿت ملسزاث غلى ُتاليل في دزاطتهم جخلمً لم)  بخىى

ٓماث  منهم%( 25.2) ؤن ْحد خين في ،(الاجـاالث ْجلىُاث اإلاػل

ٓلٓحُاث زاؾ ْاخد ملسز  غلى اليلُت في دزاطتهم جلمىذ  بخىى

ٓماث   الاجـاالث، ْجلىُاث اإلاػل
ً
 ؤفساد مً%( 18.7) ؤن ْحد ْؤًلا

 تبدزاط زاؿين ملسزًٍ غلى اليلُت في دزاطتهم جلمىذ) الػُىت

ٓلٓحُا ٓماث جىى   ،(الاجـاالث ْجلىُاث اإلاػل
ً
%( 13.7) ؤن ْحد ْؤزيرا

 زاؾ ملسز  مً ؤهثر غلى اليلُت في دزاطتهم جلمىذ) الػُىت ؤفساد مً

ٓلٓحُا بدزاطت ٓماث جىى  (.الاجـاالث ْجلىُاث اإلاػل

 7 حدول 

  الاجصاالث وجلىياث اإلاعلوماث ولوحياثجكى لدزاطت ملسزاث على الكليت في دزاطتهم جضمىت الرًً البحث عيىت أفساد جوشيع
 
 دزطوا التي الظاعاث لعدد وفلا

 اإلالسزاث هرا فيها

 اليظبت التكساز عدد الظاعاث

 50.1% 205 طاغاث 5ؤكل مً 

 24.4% 100 طاغاث 10بلى ؤكل مً  5مً 

 13.4% 55 طاغت 15بلى ؤكل مً  10مً 

 9.8% 40 طاغت 20بلى ؤكل مً  15مً 

 2.2% 9 هثرطاغت فإ 20مً 

ٓع  %100 409 اإلاجم
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ٌ  مً ًخطح      البدث غُىت ؤفساد مً%( 50.1) ؤن الظابم الجدْ

ٓلٓحُاث لدزاطت ملسزاث غلى اليلُت في دزاطتهم جلمىذ الرًً  جىى

ٓماث ٓا التي الظاغاث غدد الاجـاالث، ْجلىُاث اإلاػل  َرٍ فيها دزط

 غدد منهم%( 24.4) ؤن ْحد نخي في ،(طاغاث 5 مً ؤكل) اإلالسزاث

ٓا التي الظاغاث ٓلٓحُا الخاؿت اإلالسزاث فيها دزط ٓماث بخىى  اإلاػل

ْح الاجـاالث ْجلىُاث  ْحد هما ،(طاغاث 10 مً ؤكل بلى 5) بين ما جترا

ٓا التي الظاغاث غدد البدث غُىت ؤفساد مً%( 13.4) ؤن  فيها دزط

ٓلٓحُا الخاؿت اإلالسزاث ٓماث بخىى ْح الاجـاالث ْجلىُاث اإلاػل  ما جترا

 ؤفساد مً%( 9.8) ؤن ْحد بِىما ،(طاغت 15 مً ؤكل بلى 10 مً) بين

ٓا التي الظاغاث غدد الػُىت ٓلٓحُا الخاؿت اإلالسزاث فيها دزط  بخىى

ٓماث ْح الاجـاالث ْجلىُاث اإلاػل  20 مً ؤكل بلى 15) بين ما جترا

  ،(طاغت
ً
 الظاغاث غدد البدث غُىت ؤفساد مً%( 2.2) ؤن ْحد ْؤزيرا

ٓا التي ٓلٓحُا الخاؿت اإلالسزاث فيها دزط ٓماث بخىى  ْجلىُاث اإلاػل

 (.فإهثر طاغت 20 مً) الاجـاالث

 8 حدول 

  البحث عيىت أفساد جوشيع
 
 الصبرة لظىواث وفلا

 اليظبت التكساز طىواث الصبرة

ٓاث 5ؤكل مً   10.4% 74 طى

ٓاث 10بلى  5مً   20.8% 148 طى

 20.6% 146 طىت 15بلى  11مً 

 24.9% 177 طىت 20بلى  16مً 

 23.2% 165 فإهثر 21مً

ٓع  %100 710 اإلاجم

ٌ  ًٓضح      ٓشَؼ الخاؾ الظابم الجدْ   البدث غُىت ؤفساد بخ
ً
 ْفلا

ٓاث لػدد ٓاث البدث غُىت ؤفساد مً%( 24.9) ؤن ًدبين الخبرة طى  طى

ْح زبرتهم  ددغ%( 23.2) ؤن ْحد خين في ،(طىت 20 بلى 16) بين ما جترا

ٓاث ْح زبرتهم طى  غدد%( 20.8) ؤن ْحد هما ،(فإهثر 21) بين ما جترا

ٓاث ْح زبرتهم طى ٓاث 10 بلى 5) بين ما جترا  ؤن ْحد بِىما ،(طى

ٓاث غدد%( 20.6) ْح زبرتهم طى   ،(طىت 15 بلى 11) بين ما جترا
ً
 ْؤزيرا

ٓاث غدد%( 10.4) ؤن ْحد ٓاث 5 مً ؤكل) زبرتهم طى  َْرٍ ،(طى

ٓاث ازجفاع غلى جدٌ الىدُجت  مما البدث غُىت ؤفساد بين الخبرة طى

ٌ  ْذلً الحالي البدث ؤَداف ًسدم  دكت ؤهثر هخاثج غلى للحـٓ

ٌ  ْفػالُت ٌ  ألبسش  الخٓؿل بلى ًادي مما البدث مؼيلت خٓ  الحلٓ

 .الخػلُم مً اإلاخٓطوت اإلاسخلت في منها الاطخفادة ًمىً ْالتي ْالخٓؿُاث

 9 حدول 

  بحثال عيىت أفساد جوشيع
 
 اإلادزطت إلاوكع وفلا

 اليظبت التكساز موكع اإلادزطت

 17.0% 121 ػماٌ الٍساق

 10.6% 75 حىٓب الٍساق

 38.7% 275 ػسق الٍساق

 14.9% 106 غسب الٍساق

 18.7% 133 ْطى الٍساق

ٓع  %100 710 اإلاجم

ٌ  مً ًخطح      ٓشَؼ الخاؾ الظابم الجدْ   البدث غُىت ؤفساد بخ
ً
 ْفلا

ٓكؼ ٓكؼ البدث غُىت ؤفساد مً%( 38.7) ؤن زطتاإلاد إلا  التي اإلادزطت م

ٓن  اق ػسق ) بها ٌػمل ٓكؼ%( 18.7) ؤن ْحد خين في ،(الٍس  اإلادزطت م

ٓن  التي اق ْطى) بها ٌػمل ٓكؼ%( 17) ؤن ْحد هما ،(الٍس  اإلادزطت م

ٓن  التي اق ػماٌ) بها ٌػمل ٓكؼ%( 14.9) ؤن ْحد بِىما ،(الٍس  م

ٓن  التي اإلادزطت اق سبغ) بها ٌػمل   ،(الٍس
ً
%( 10.6) ؤن ْحد ْؤزيرا

ٓكؼ ٓن  التي اإلادزطت م اق حىٓب) بها ٌػمل  جدٌ الىدُجت َْرٍ ،(الٍس

ٓاثُت غُىت ؤزرن الباخشاث ؤن غلى اق، مىاهم حمُؼ مً غؼ  الٍس

ا لِا الىدُجت َْرٍ  غُىت الػخماٌ البدث هخاثج غلى ؤلاًجابي ؤزَس

اق بمدًىت اإلاىاهم حمُؼ غلى البدث  بلى ًادي الري ألامس الٍس

 ٌ  .ْاكػُت هخاثج غلى الحـٓ

  البحث عيىت أفساد جوشيع. 11 حدول 
 
 اإلادزطت لىوع وفلا

 اليظبت التكساز هوع اإلادزطت

 31.7% 225 خدًشت

 52.8% 375 كدًمت

ٍٓس اإلادازض ع جو  12.7% 90 جابػت إلاؼْس

 2.1% 15 جوبم فيها ؤخد الخجازب

 7.% 5 غير ذلً

ٓع  %100 710 اإلاجم
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ٌ  اطخػساق زالٌ مً      ٓشَؼ الخاؾ الظابم الجدْ  غُىت ؤفساد بخ

  البدث
ً
ٓع ْفلا  البدث غُىت ؤفساد مً%( 52.8) ؤن ًدبين اإلادزطت لى

ٓع ٓع%( 31.7) ؤن ْحد خين في ،(كدًمت) مدزطتهم ه  مدزطتهم ه

ٓع%( 12.7) ؤن ْحد هما ،(خدًشت) ع جابػت) مدزطتهم ه ٍٓس إلاؼْس  جو

 ،(الخجازب ؤخد فيها جوبم) مدزطتهم%( 2.1) ؤن ْحد ابِىم ،(اإلادازض

 
ً
 (.ذلً غير%( )0.7) ؤن ْحد ْؤزيرا

 11 حدول 

  البحث عيىت أفساد جوشيع
 
 الاجصاالث وجلىيت اإلاعلوماث بتكىولوحياث الصاصت التدزيبيت الدوزاث لعدد وفلا

 اليظبت التكساز عدد الدوزاث التدزيبيت

ْزجين ْزة بلى د  35.8% 254 مً د

ْزاث 4بلى  3مً   20.0% 142 د

ْزاث 4ؤهثر مً   17.6% 125 د

ْزة  26.6% 189 لم ؤخلس ؤي د

ٓع  %100 710 اإلاجم

ٌ  مً ًدبين      ٓشَؼ الخاؾ الظابم الجدْ   البدث غُىت ؤفساد بخ
ً
 ْفلا

ْزاث لػدد بُت الد  غدد البدث غُىت ؤفساد مً%( 35.8) ؤن الخدٍز

ْزاث بُت الد ٓا التي الخدٍز ٓلٓحُاث في هاغلي خـل ٓماث جىى  ْجلىُت اإلاػل

ْزة مً) الاجـاالث ْزجين بلى د  لم%( )26.6) ؤن ْحد خين في ،(د

ا ْزاث ؤي ًدلْس بُت د ٓلٓحُا زاؿت جدٍز ٓماث بخىى  ْجلىُت اإلاػل

ْزاث غدد%( 20) ؤن ْحد هما ،(الاجـاالث بُت الد ٓا التي الخدٍز  خـل

ٓلٓحُاث في غليها ٓماث جىى ْح ثالاجـاال  ْجلىُت اإلاػل  بلى 3) بين ما جترا

ْزاث 4   ،(د
ً
ْزاث غدد%( 17.6) ؤن ْحد ْؤزيرا بُت الد  التي الخدٍز

ٓا ٓلٓحُاث في غليها خـل ٓماث جىى  4 مً ؤهثر) الاجـاالث ْجلىُت اإلاػل

ْزاث  (.د

 الدزاطت أدواثد. 

       
ً
ٓماث ْلجمؼ للبدث الٓؿفُت للوبُػت هظسا  ْالبُاهاث اإلاػل

ما اطخسدم بالبدث اإلاخػللت  ألادب كساءة مً باالطخفادة الاطدباهت لفٍس

ٓع في الظابلت الدزاطاث غلى ْالاهالع الىظسي،  زم، الدزاطت مٓك

 ْبحساء بأزائهم، الاطخئىاض ْجم ْاإلادىمين الخبراء غلى غسكذ

ت الخػدًالث ٍز  .اللْس

 ؤلاهاز بمساحػت بدؤث مساخل بػدة الاطدباهت ؤداة بىاء غملُت مسث      

ْلذ التي الظابلت ْالبدٓر الدزاطاث ػمل يْالر الىظسي  ٓع جىا  مٓك

ٓلٓحُا اطخسدام ٓماث جىى بُت الاخخُاحاث ؤْ ْالاجـاالث اإلاػل  الخدٍز

ٓلٓحُا مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين  بػد، الاجـاالث ْجلىُت الخػلُم جىى

م كام ذلً ن فيها مساغين الػبازاث مً غدد بـُاغت الفٍس  ػْس

م ؿمم زم. الـُاغت ٓان فيها مٓضحين الاطدباهت الفٍس  البدث غى

ٓهذ. مىّ ْالِدف ٌ  اللظم -ؤ -:َما كظمين مً الاطدباهت ْجي : ألاْ

 جمشلذ ْالتي البدث غُىت ألفساد ْالٓظُفُت الشخـُت باإلاخغيراث ًخػلم

ل الجيع،) الخالُت اإلاخغيراث في  جلمً َل الخسـف، الػلمي، اإلاَا

ٓلٓحُاالخى بدزاطت زاؾ ملسز  اليلُت في البدث  الاجـاالث، ْجلىُاث ى

ٓاث ٓكؼ الخبرة، طى ٓع اإلادزطت، م ْزاث اإلادزطت، ه بُت الد  الخدٍز

ٓلٓحُا الخاؿت  (.ْالاجـاالث الخػلُم بخىى

 جٓضح فلسة( 10) غلى اللظم َرا ًخلمً: الشالث اللظم -ب

بُت الاخخُاحاث ٓلٓحُا مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين الخدٍز  الخػلُم جىى

 .الثالاجـا ْجلىُت

م ؤغى فلد اإلاػالجت ْلغسق  غبازة ول غلى اطخجابت ليل البدث فٍس

، دزحخان( وػم)الخالي الىدٓ غلى مدددة كُمت الاطدباهت ؤبػاد وافت في

 .ْاخدة دزحت( ال)

 "الاطدباهت" البدث ؤداة ؿدق -

 جدلُم غلى ْكدزتها البدث ألداة الظاَسي  الـدق غلى للخػسف      

 ؤوادًمُت حِاث مً مدىمين زمظت غلى سكِاغ جم اإلادددة ألاَداف

ٓزتها البدث ؤداة بغداد جم آزائهم كٓء ْفي مسخلفت، ْحػلُمُت  بـ

م كام البدث ألداة الدازلي الاحظاق ؿدق مً ْللخإهد. النهاثُت  فٍس

ٌ  بػد البدث  مسهص مً الاطخوالغُت اإلاِمت حظُِل زواب غلى الحـٓ

ٍٓت البدٓر ٓاثُت) اطخوالغُت غُىت غلى البدث ؤداة بخوبُم الترب  غؼ

ب بهدف ْذلً ْمػلمت مػلم( 60) غددَا،( بظُوت  الػبازاث ججٍس

 ؤظِسث خُث ْزباتها، الاطدباهت ؿدق ْجددًد ْكٓخِا مدٔ ْجددًد

ٌ  الاطدباهت ْزباث ؿدق ؤن الىخاثج م كام ذلً بػد بخـاثُا، ملبٓ  فٍس

( 710) بلغذ ْالتي للبدث الفػلُت الػُىت غلى الاطدباهت بخوبُم البدث

م كام خُث ْمػلمت، مػلم  الاحظاق ؿدق مً بالخإهد البدث فٍس

م غً ْذلً الدازلي، ٓن  الزجبان مػامال خظاب هٍس  person" بيرط

Correlation، مً غبازة ول دزحت بين الازجبان مػامل خظاب جم خُث 

ٓز  اليلُت بالدزحت الاطدباهت غبازاث  الػبازة، بلُّ جيخمي الري للمد

 ٌ  :الفػلُت البدث لػُىت الدازلي الاحظاق ؿدق ًٓضح الخالي ْالجدْ

 12 حدول 

 الكليت بالدزحت الاطتباهت فلساث مً فلسة كل دزحت بين الازجباط معامالث

 معامل الازجباط باالطتباهت فلساث الاطتباهت زكم الفلسة

ْجلىُت الاجـاالث في الخدَزع 1 ٓماث  ٓحُا اإلاػل ٓل ب غلى اطخسدام جىى  **0.358 الخدٍز

ٓماث  2 ٓحُا اإلاػل ٓل ٓزة الرهُتمِازاث اطخسدام ؤحِصة جىى ٓ ، الظب  **0.465 ، بسمجُاث الحاطب آلالي(مشل )الداجا ػ

ْجلىُت الاجـاالث 3 ٓماث  ٓحُا اإلاػل ٓل  **0.662 مِازاث ؿُاهت ؤحِصة جىى

ْجـ 4 ض )هخابت  ْبمياهُاجّ اإلاخػددة في جىفُر الدْز ض(اطخسدام بسامج الحاطب آلالي   **0.386 مُم الدْز

ْالللم 5 ْالخفاغل مػِا باللمع بالُد  ٓزة الرهُت للىخابت غليها   **0.445 هُفُت اطخسدام الظب

ٓم مً دازل الىخاب( 6 ٍٓاجّ ، خفظ السط  **0.465 هُفُت اطخسدام الىخاب الالىترْوي )حػدًل مدخ
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ْخفظِا لػسكِا غلى  7 ٓاث الفلاثُت الخػلُمُت   **0.764 الولبتهُفُت جدمُل اللى

ت للولبت 8 ٓحُا اإلاظخسدمت للمسخلت الػمٍس ٓل ٓع الخىى  **0.752 مدٔ مالءمت ه

ْالخلىُاث ؤزىاء الدزض 9 ٓحُا  ٓل  **0.408 بػسان الولبت في مػسفت اطخسدام ؤحِصة الخىى

ٓحُا الحدًشت بالٓطاثل الخللُدًت فالخدَزع 10 ٓل ْؤحِصة الخىى ْاث   **0.449 هُفُت دمج ؤد

ٔ  غىد لتدا** ٔ  غىد دالت. *فإكل 0.01 داللت مظخٓ  0.05 داللت مظخٓ

 .فإكل

ٌ  مً ًخطح        دزحت بين الازجبان مػامالث كُم ؤن( 12) زكم الجدْ

بُت الاخخُاحاث) الاطدباهت فلساث مً فلسة ول  للمػلمين الخدٍز

ٓلٓحُا مجاٌ في ْاإلاػلماث  ْالدزحت( الاجـاالث ْجلىُت الخػلُم جىى

  تدال اليلُت
ً
 مما فإكل،( 0.05) ؤْ( 0.01) داللت مظخٓي  غىد بخـاثُا

ٓد ٌػجي ٓز  ْازجبان الدازلي الاحظاق مً غالُت دزحت ْح  بػبازاجّ اإلاد

 .اإلالُاض لفلساث الـدق مً غالُت دزحت ٌػىع بما

 :البدث ؤداة زباث -

م اطخسدم( الاطدباهت) البدث ؤداة زباث مدٔ للُاضْ         الفٍس

ْ  ؤلفا مػادلت  ؤن الىخاثج ؤظِسث خُث ،Cronbach'a Alpha هبارهس

 بوسكت الشباث خظاب جم هم (.0.714) بلغ لالطدباهت الشباث مػامل

ٓاطوت الىـفُت الخجصثت  الشباث مػامل بلغ ْكد حخمان مػامل ب

ٓاطوت الشباث مػامل جـُذ جم ْكد( 0.735)  بساْن  طبيرمان مػادلت ب

ٌ  لخصحُذ  زباث مػامل َْٓ( 0.766) الشباث مػامل بلغ ْكد الوٓ

 الشباث مً غالُت بدزحّ جخمخؼ الاطدباهت ؤن غلى ًدٌ َْرا مسجفؼ،

 .للبدث اإلاُداوي الخوبُم في غليها الاغخماد ًمىً ْبالخالي

 الدزاطت ؤداة جصحُذ -

م جبجى       ًددد الري اإلاغلم الؼيل الاطدباهت بغداد في البدث فٍس

 مظخس فلسة ليل اإلادخملت الاطخجاباث
ً
 الشالسي، لُىسث ملُاض دما

م كام، للبداثل ْشن بغواء جم الىخاثج جفظير ْلدظُِل  البدث فٍس

  بمساحػتها
ً
 بدزالِا ْجم، ؤلاخـاجي للخدلُل للحاطٓب إلدزالِا جمُِدا

  بةغوائها للحاطٓب
ً
ٍٓل ؤي، مػُىت ؤزكاما  بلى اللفظُت ؤلاحاباث بخد

ْافم) ؤلاحابت ؤغوُذ خُث(، الترميز) زكمُت ْافم ،3 = ؤ  = ما خد بلى ؤ

ْافم ال ،2 ٍٓاث زالر بلى ؤلاحاباث جلً جـيُف زم(، 1 = ؤ  مظخ

ٍْت  :الخالُت اإلاػادلت زالٌ مً اإلادٔ مدظا

 ٌ  5÷  (1-3) = ألاداة بداثل غدد÷  (كُمت ؤكل -كُمت ؤهبر) = الفئت هٓ

 :الخالي الخـيُف غلى لىدـل 0.66 =

 13 حدول 

 البحث أداة في دماإلاظتخ التدزج وفم للفئاث جوشيع

 مدى اإلاتوططاث الوصف

ْافم  1- 1.66 ال ؤ

ْافم بلى خد ما  1.67- 2.33 ؤ

ْافم  3 -2.34 ؤ

 ومىاكشتها ىتائج. ال6

 
ً
ال ٌ  بالظااٌ اإلاخػللت الىخاثج ْمىاكؼت جدلُل: ؤ  ما غلى هف ْالري ألاْ

بُت الاخخُاحاث ما :ًلي ٓلٓحُا مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين الخدٍز  جىى

بُت الاخخُاحاث غلى ْللخػسف الاجـاالث؟ ْجلىُت لخػلُما  الخدٍز

ٓلٓحُا مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين  كام الاجـاالث، ْجلىُت الخػلُم جىى

م ٍٓت ْاليظب الخىسازاث بدظاب البدث فٍس  الحظابُت ْاإلاخٓطواث اإلائ

ت ْالاهدسافاث  اإلاػلمين،) الدزاطت غُىت ؤفساد الطخجاباث ْالسجب اإلاػُاٍز

ٓز، َرا غلى( اإلاػلماث  :والخالي الىخاثج ْحاءث اإلاد

 14 حدول 

 الاجصاالث وجلىيت التعليم جكىولوحيا مجال في واإلاعلماث للمعلمين التدزيبيت الاحتياحاث

زكم 

 العبازة

التكسازاث  الفلساث

 واليظب

اإلاتوطط  دزحت اإلاوافلت

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

 الترجيب

 ال وعم

ْجلىُت الاجـاالث الخدز  1 ٓماث  ٓحُا اإلاػل ٓل ٍب غلى اطخسدام جىى

ع  في الخدَز

 1 129. 1.98 12 698 ن

٪ 98.3 1.7 

ٓماث  2 ٓحُا اإلاػل ٓل ٓ ، مِازاث اطخسدام ؤحِصة جىى مشل )الداجا ػ

ٓزة الرهُت  ، بسمجُاث الحاطب آلالي(الظب

 3 211. 1.95 33 677 ن

٪ 95.4 4.6 

ْجلىُت الاجـاالث.مِازاث ؿُاهت ؤح 3 ٓماث  ٓحُا اإلاػل ٓل  10 467. 1.68 228 482 ن ِصة جىى

٪ 67.9 32.1 

ْبمياهُاجّ اإلاخػددة في جىفُر  4 اطخسدام بسامج الحاطب آلالي 

ض(. ْجـمُم الدْز ض )هخابت   الدْز

 4 222. 1.95 37 673 ن

٪ 94.8 5.2 

ٓزة الرهُت للىخابت غليها  5 ْالخفاغل مػِا هُفُت اطخسدام الظب

ْالللم  باللمع بالُد 

 5 225. 1.95 38 672 ن

٪ 94.6 5.4 

ٍٓاجّهُفُت اطخسدام ال 6 ، خفظ ىخاب الالىترْوي )حػدًل مدخ

ٓم مً دازل الىخاب(  السط

 7 256. 1.93 50 660 ن

٪ 93 7 

ْخفظِا لػسكِا  7 ٓاث الفلاثُت الخػلُمُت   9 458. 1.70 212 498 نهُفُت جدمُل اللى
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 29.9 70.1 ٪ غلى الولبت

ت  8 ٓحُا اإلاظخسدمت للمسخلت الػمٍس ٓل ٓع الخىى مدٔ مالءمت ه

 للولبت

 8 456. 1.71 209 501 ن

٪ 70.6 29.4 

ٓحُا  9 ٓل بػسان الولبت في مػسفت اطخسدام ؤحِصة الخىى

 ْالخلىُاث ؤزىاء الدزض

 6 244. 1.94 45 665 ن

٪ 93.7 6.3 

ٓحُا الحدًشت بالٓطاثل هُ 10 ٓل ْؤحِصة الخىى ْاث  فُت دمج ؤد

 الخللُدًت فالخدَزع

 2 211. 1.95 33 677 ن

٪ 95.4 4.6 

 - 164. 1.87 اإلاخٓطى الحظابي الػام

ٌ  مً ًخطح        الطخجاباث الػام الحظابي اإلاخٓطى ؤن الظابم الجدْ

اق بمدًىت اإلاخٓطوت اإلاسخلت ْمػلماث مػلمي  الاخخُاحاث غلى الٍس

بُت ٓلٓحُاث مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين الخدٍز  ْجلىُت الخػلُم جىى

َْرا(1.87) ٌظاْي  الاجـاالث  البدث غُىت ؤفساد ؤن غلى ًدٌ ،

ٓن  ٓافل بُت الاخخُاحاث غلى م  مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين الخدٍز

ٓلٓحُا  اإلاخٓطواث ؤن هجد هما. الاجـاالث ْجلىُت الخػلُم جىى

ٓز  َرا لفلساث الخفـُلُت الحظابُت  بلى 1.68) بين ما جساْخذ اإلاد

ب) غبازة خـلذ فلد( 1.98 ٓلٓحُا اطخسدام غلى الخدٍز ٓماث جىى  اإلاػل

ع في الاجـاالث ْجلىُت  ْملداٍز خظابي مخٓطى ؤغلى غلى( الخدَز

ْاث دمج هُفُت) غبازة ٍْليها(، 1.98) ٓلٓحُا ْؤحِصة ؤد  الحدًشت الخىى

ع في الخللُدًت بالٓطاثل (، 1.95) ملداٍز خظابي بمخٓطى( الخدَز

ب) ؤن الىخاثج مً ٍْخطح ٓلٓحُا اطخسدام غلى الخدٍز ٓماث جىى  اإلاػل

ع، في الاجـاالث ْجلىُت ْاث دمج هُفُت الخدَز ٓلٓحُا ْؤحِصة ؤد  الخىى

ع، في الخللُدًت بالٓطاثل الحدًشت  ؤحِصة اطخسدام مِازة الخدَز

ٓلٓحُا ٓماث جىى ٓن  الداجا" مشل اإلاػل ٓزة ػ  بسمجُاث الرهُت، الظب

بُت الاخخُاحاث ؤَم مً( آلالي الحاطب  في ْاإلاػلماث للمػلمين الخدٍز

ٓلٓحُا مجاٌ  هُفُت) غبازة خـلذ بِىما الاجـاالجـ ْجلىُت الخػلُم جىى

ٓاث جدمُل  غلى( الولبت غلى لػسكِا ْخفظِا الخػلُمُت الفلاثُت اللى

 ؤحِصة ؿُاهت مِازة) غبازة يهاٍْل(، 1.70) ْملداٍز خظابي مخٓطى ؤدوى

ٓلٓحُا ٓماث جىى  مً 2.01) خظابي بمخٓطى( الاجـاالث ْجلىُت اإلاػل

3.) 

 
ً
 غلى هف ْالري الشاوي بالظااٌ اإلاخػللت الىخاثج ْمىاكؼت جدلُل: زاهُا

 :ًلي ما

ق جٓحد َل بُت الاخخُاحاث بازخالف بخـاثُت داللت ذاث فْس  الخدٍز

ٓلٓحُاج مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين  الاجـاالث ْجلىُت الخػلُم ىى

 ٔ ٓع الخسـف، الجيع،) ْالٓظُفُت الشخـُت للمخغيراث حػص  ه

ْزاث الخبرة، اإلادزطت، بُت الد ٓلٓحُا الخاؿت الخدٍز ٓماث بخىى  اإلاػل

 ؟(الاجـاالث ْجلىُت

ال ق: ؤ ق َىان واهذ بذا ما غلى للخػسف: الجيع بازخالف الفْس  فْس

ٌ  الدزاطت غُىت ؤفساد بحاباث اثمخٓطو في بخـاثُت داللت ذاث  خٓ

بُت الاخخُاحاث ٓلٓحُا مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين الخدٍز  الخػلُم جىى

م اطخسدم الجيع بازخالف الاجـاالث ْجلىُت  لػُيخين( ث) البدث فٍس

ٌ  ،(independent sample t-test) مظخللخين  ًٓضح( 15) زكم ْالجدْ

 :ذلً

 15 حدول 

 الجيع باختالف العيىت أفساد اطتجاباث بين وقالفس  لتوضيح( ث) اختباز

اإلاتوطط  العدد الجيع اإلاحوز 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

دزحت  كيمت ث

 الحسيت

 مظتوى الداللت

ْاإلاػلماث في  بُت للمػلمين  الاخخُاحاث الخدٍز

ْجلىُت الاجـاالث ٓحُا الخػلُم  ٓل  مجاٌ جىى

 لت**دا 000. 464.590 4.465 16054. 1.9125 232 ذهس

 16332. 1.8548 478 ؤهثى

ٌ  اإلآضحت الىخاثج زالٌ مً ًخطح ٓد ؤغالٍ بالجدْ ق ْح  ذاث فْس

ٔ  غىد بخـاثُت داللت  مفسداث اججاَاث في فإكل 0005 داللت مظخٓ

ٌ  البدث غُىت بُت الاخخُاحاث)خٓ  مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين الخدٍز

ٓلٓحُا  ْمً الجيع، مخغير فبازخال  ،(الاجـاالث ْجلىُت الخػلُم جىى

ٌ  اإلآضحت الحظابُت اإلاخٓطواث زالٌ ق ؤن ًدبين ؤغالٍ بالجدْ  الفْس

ٓز ) لـالح ا ألنهم ْذلً ،(الرو  ْبالخالي خظابي مخٓطى ؤغلى غلى خاْش

ق واهذ  .لـالحِم الفْس

 
ً
ق: زاهُا  :الخسـف مخغير بازخالف الفْس

ق َىان واهذ بذا ما غلى للخػسف   يف بخـاثُت داللت ذاث فْس

ٌ  البدث غُىت ؤفساد بحاباث مخٓطواث بُت الاخخُاحاث خٓ  الخدٍز

ٓلٓحُا مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين  الاجـاالث ْجلىُت الخػلُم جىى

م اطخسدم الخسـف مخغير بازخالف  الخباًً جدلُل"  البدث فٍس

ٌ  ًٓضحِا هما الىخاثج ْحاءث ،(one way Anova)" ألاخادي  الجدْ

: الخالي

  العيىت أفساد إحاباث متوططاث في للفسوق  (one way ANOVA) " ألاحادي التباًً جحليل"  جهتائ. 16 حدول 
 
 التخص  متغير اختالف إلى طبلا

مجموع  اإلاجموعاث اإلاحاوز 

 اإلاسبعاث

دزحاث 

 الحسيت

متوطط 

 اإلاسبعاث

 مظتوى الداللت كيمت ف

 

 

ْاإلاػلماث في مجاٌ  بُت للمػلمين  الاخخُاحاث الخدٍز

ٓحُا  ٓل ْجلىُت الاجـاالثجىى  الخػلُم 

ٓغاث  2.309 061. 10 614. بين اإلاجم

 

.011 

 

 دالت*

دازل 

ٓغاث  اإلاجم

18.583 699 .027 

ٓع   709 19.197 اإلاجم
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ٌ  اإلآضحت الىخاثج زالٌ مً ًخطح       ٓد ؤغالٍ بالجدْ ق ْح  ذاث فْس

ٔ  غىد بخـاثُت داللت  غُىت ؤفساد اججاَاث في فإكل 0005 داللت مظخٓ

ٌ  البدث بُت الاخخُاحاث ؤزس) خٓ  مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين الخدٍز

ٓلٓحُا . الخسـف مخغير بازخالف ،(الاجـاالث ْجلىُت الخػلُم جىى

ق ؿالح ْلخددًد  الاججاٍ هدٓ الخسـف فئاث مً فئت ول في الفْس

 ٌ بُت الاخخُاحاث خٓ ٓلٓحُا مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين الخدٍز  جىى

م اطخسدم الاجـاالث، لىُتْج الخػلُم  ،"LSD" ازخباز البدث فٍس

ٌ  ًٓضحِا هما الىخاثج ْحاءث  : الخالي الجدْ

 17 حدول 

 التخص  فئاث مً فئت كل في الفسوق لتوضيح" LSD" اختباز هتائج

طت
زا حاوز الد

م
 

 
ص

خ
الت

 

 ن

ط 
ط

اإلاتو

ظابي
الح

العلوم  

شسعيت
ال

اللغت العسبيت 
 

التربيت 

الاحتماعيت 

والوطىيت
 

السي
ث

ضيا
ا

 

العلوم
 

التربيت البدهيت
 

التربيت الفىيت
ألاطسيت 

التربيت 
 

آلالي
ب 

ط
الحا

ت 
جليًز

الاه
اللغت 

 

ث 
صا

ص
خ

ج

خسى 
أ

 

ث
ـاال

الاج
ْجلىُت 

ٓلٓحُا الخػلُم 
جاٌ جىى

ث في م
ن ْاإلاػلما

ٍزبُت للمػلمي ث الخد
حا

الاخخُا
 

ٓم  الػل

 الؼسغُت

158 1.8804        .11371
*

    

اللغت 

 الػسبُت

124 1.8540      -

.12097
*

 

 .08737
*

    

التربُت 

الاحخماغُت 

 ْالٓهىُت

82 1.8707        .10407
*

    

اكُاث 13000.        1.8967 90 الٍس
*

    

12770.        1.8944 71 الػلٓم
*

    

التربُت 

 البدهُت

8 1.9750  .12097
*

      .20833
*

    

التربُت 

 الفىُت

34 1.8676        .10098
*

    

التربُت 

ت  ألاطٍس

33 1.7667 -

.11371
*

 

-

.08737
*

 

-

.10407
*

 

-

.13000
*

 

-

.12770
*

 

-

.20833
*

 

-

.10098
*

 

 -

.11569
*

 

-

.11075
*

 

-

.14048
*

 

الحاطب 

 آلالي

34 1.8824        .11569
*

    

اللغت 

ت  الاهجليًز

62 1.8774        .11075
*

    

جســاث 

 ٔ  ؤزس

14 1.9071        .14048
*

    

ٌ  اإلآضحت الىخاثج زالٌ مً ًخطح     ٓد ؤغالٍ بالجدْ ق ْح  ذاث فْس

ٔ  غىد بخـاثُت داللت  غُىت ؤفساد اججاَاث في فإكل 0005 داللت مظخٓ

ٌ  البدث بُت الاخخُاحاث) خٓ  مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين الخدٍز

ٓلٓحُا  ْمً الخسـف، مخغير بازخالف ،(الاجـاالث ْجلىُت الخػلُم جىى

ٌ  اإلآضحت الحظابُت واثاإلاخٓط زالٌ ق ؤن ًدبين اغالٍ بالجدْ  الفْس

 ."البدهُت التربُت" لـالح

 
ً
ق: زالشا ٓع بازخالف الفْس  :اإلادزطت ه

ق َىان واهذ بذا ما غلى للخػسف   في بخـاثُت داللت ذاث فْس

ٌ  البدث غُىت ؤفساد بحاباث مخٓطواث بُت الاخخُاحاث خٓ  الخدٍز

ٓل مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين   الاجـاالث ْجلىُت الخػلُم ٓحُاجىى
ً
 جبػا

ٓع الزخالف  one)" ألاخادي الخباًً جدلُل"  البدث اطخسدم اإلادزطت ه

way Anova)، ًٓضحِا هما الىخاثج ْحاءث  ٌ  :الخالي الجدْ

 18 حدول 

  العيىت أفساد إحاباث متوططاث في للفسوق  (one way ANOVA) " ألاحادي التباًً جحليل"  هتائج
 
 اإلادزطت هوع اختالف إلى طبلا

مجموع  اإلاجموعاث اإلاحاوز 

 اإلاسبعاث

دزحاث 

 الحسيت

متوطط 

 اإلاسبعاث

 مظتوى الداللت كيمت ف

ْاإلاػلماث في مجاٌ  بُت للمػلمين  الاخخُاحاث الخدٍز

ْجلىُت الاجـاالث ٓحُا الخػلُم  ٓل  جىى

ٓغاث  1.561 042. 4 168. بين اإلاجم

 

.183 

 

غير 

دازل  دالت

ٓغاث  اإلاجم

19.029 705 .027 

ٓع   709 19.197 اإلاجم

ٌ  اإلآضحت الىخاثج زالٌ مً ًخطح      ٓد غدم ؤغالٍ بالجدْ ق ْح  فْس

ٔ  غىد بخـاثُت داللت ذاث  ؤفساد اججاَاث في فإكل 0005 داللت مظخٓ

ٌ  البدث غُىت بُت الاخخُاحاث) خٓ   مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين الخدٍز

ٓلٓحُا ٓع بازخالف ،(االثالاجـ ْجلىُت الخػلُم جىى  .اإلادزطت ه

 
ً
ق: زابػا ٓاث غدد بازخالف الفْس  :الخبرة طى

قـــف َىان ذــــواه بذا اـــم ىــغل للخػسف           يــــف تــــبخـاثُ تــــدالل ذاث ْس
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ٌ  الدزاطت غُىت ؤفساد بحاباث مخٓطواث بُت الاخخُاحاث خٓ  الخدٍز

ٓلٓحُا مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين   الاجـاالث ْجلىُت لُمالخػ جىى
ً
 هبػا

ٓاث غدد الزخالف م اطخسدم الخبرة طى  الخباًً جدلُل" البدث فٍس

ٌ  ًٓضحِا هما الىخاثج ْحاءث ،(one way Anova)" ألاخادي  الجدْ

 : الخالي

 19 حدول 

  الدزاطت أفساد إحاباث متوططاث في للفسوق  (one way ANOVA) " ألاحادي التباًً جحليل"  هتائج
 
 الصبرة طىواث عدد لىإ طبلا

مجموع  اإلاجموعاث اإلاحاوز 

 اإلاسبعاث

دزحاث 

 الحسيت

متوطط 

 اإلاسبعاث

 مظتوى الداللت كيمت ف

ْاإلاػلماث في مجاٌ  بُت للمػلمين  الاخخُاحاث الخدٍز

ْجلىُت الاجـاالث ٓحُا الخػلُم  ٓل  جىى

ٓغاث  1.917 052. 4 207. بين اإلاجم

 

.106 

 

غير 

ٓغاث دالت  027. 705 18.991 دازل اإلاجم

ٓع    709 19.197 اإلاجم

ٌ  اإلآضحت الىخاثج زالٌ مً ًخطح       ٓد غدم ؤغالٍ بالجدْ ق ْح  فْس

ٔ  غىد بخـاثُت داللت ذاث  ؤفساد اججاَاث في فإكل 0005 داللت مظخٓ

ٌ  البدث غُىت بُت الاخخُاحاث)خٓ  مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين الخدٍز

ٓلٓحُا ٓاث غدد بازخالف ،(االثالاجـ ْجلىُت الخػلُم جىى  .الخبرة طى

 
ً
ق: زامظا ْزاث بازخالف الفْس بُت الد ٓلٓحُا الخاؿت الخدٍز  بخىى

ٓماث  :الاجـاالث ْجلىُت اإلاػل

ق َىان واهذ بذا ما غلى للخػسف   في بخـاثُت داللت ذاث فْس

ٌ  البدث غُىت ؤفساد بحاباث مخٓطواث بُت الاخخُاحاث خٓ  الخدٍز

ٓلٓحُا اٌمج في ْاإلاػلماث للمػلمين   الاجـاالث ْجلىُت الخػلُم جىى
ً
 جبػا

ْزاث غدد الزخالف بُت الد م اطخسدم الخدٍز  الخباًً جدلُل" البدث فٍس

ٌ  ًٓضحِا هما الىخاثج ْحاءث ،(one way ANOVA)" ألاخادي  الجدْ

 : الخالي

 21 حدول 

  العيىت أفساد إحاباث متوططاث في للفسوق  (one way ANOVA) " ألاحادي التباًً جحليل"  هتائج
 
 بتكىولوحيا الصاصت التدزيبيت الدوزاث عدد إلى طبلا

 الاجصاالث وجلىيت اإلاعلوماث

مجموع  اإلاجموعاث اإلاحاوز 

 اإلاسبعاث

دزحاث 

 الحسيت

متوطط 

 اإلاسبعاث

 مظتوى الداللت كيمت ف

ْاإلاػلماث في مجاٌ  بُت للمػلمين  الاخخُاحاث الخدٍز

ْجلىُت الاجـاالث ٓحُا الخػلُم  ٓل  جىى

ٓغاث  20.719 518. 3 1.553 بين اإلاجم

 

.000 

 

 دالت**

ٓغاث  025. 706 17.644 دازل اإلاجم

ٓع   709 19.197 اإلاجم

ق*  ٔ  غىد دالت فْس  .فإكل 0.01مظخٓ

ٌ  اإلآضحت الىخاثج زالٌ مً ًخطح     ٓد ؤغالٍ بالجدْ ق ْح  ذاث فْس

ٔ  غىد بخـاثُت داللت  غُىت دؤفسا اججاَاث في فإكل 0005 داللت مظخٓ

ٌ  البدث بُت الاخخُاحاث ؤزس) خٓ  مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين الخدٍز

ٓلٓحُا ْزاث غدد بازخالف ،(الاجـاالث ْجلىُت الخػلُم جىى  الد

بُت ٓلٓحُا الخاؿت الخدٍز ٓماث بخىى  ْلخددًد. الاجـاالث ْجلىُت اإلاػل

ق ؿالح ْزاث فئاث مً فئت ول في الفْس بُت الد  الاججاٍ هدٓ الخدٍز

 ٌ بُت خخُاحاثالا  خٓ ٓلٓحُا مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين الخدٍز  جىى

م اطخسدم الاجـاالث، ْجلىُت الخػلُم  ،"LSD" ازخباز البدث فٍس

ٌ  ًٓضحِا هما الىخاثج ْحاءث  :الخالي الجدْ

 21 حدول 

 والاجصاالث لوماثاإلاع بتكىولوحياث الصاصت التدزيبيت الدوزاث فئاث مً فئت كل في الفسوق لتوضيح" LSD" اختباز هتائج

الدوزاث  محاوز الدزاطت

 التدزيبيت

اإلاتوطط  ن

 الحظابي

مً دوزة إلى 

 دوزجين

 4إلى  3مً 

 دوزاث

 4أكثر مً 

 دوزاث

لم أحضس أي 

 دوزة

ْاإلاػلماث في  بُت للمػلمين  الاخخُاحاث الخدٍز

ْجلىُت الاجـاالث ٓحُا الخػلُم  ٓل  مجاٌ جىى

ْزة بلى  مً د

ْزجين  د

254 1.9146  .10612* .09457*  

 4بلى  3مً 

ْزاث  د

142 1.8085 -.10612*   -.09472* 

 4ؤهثر مً 

ْزاث  د

125 1.8200 -.09457*   -.08317* 

لم ؤخلس ؤي 

ْزة  د

189 1.9032  .09472* .08317*  

ق  * ٔ  غىد دالت فْس  .فإكل 0.05 مظخٓ

ٌ  اإلآضحت الىخاثج زالٌ مً ًخطح      ٓد ؤغالٍ بالجدْ ق ْح  ذاث فْس

ٔ  غىد بخـاثُت اللتد  غُىت ؤفساد اججاَاث في فإكل 0005 داللت مظخٓ

ٌ  البدث بُت الاخخُاحاث ؤزس)خٓ  مجاٌ في ْاإلاػلماث للمػلمين الخدٍز

ٓلٓحُا ْزاث غدد بازخالف ،(الاجـاالث ْجلىُت الخػلُم جىى  الد

بُت ٓلٓحُا الخاؿت الخدٍز ٓماث بخىى  زالٌ ْمً الاجـاالث، ْجلىُت اإلاػل

ٌ  اإلآضحت لحظابُتا اإلاخٓطواث ق ؤن ًدبين اغالٍ بالجدْ    الفْس

ْزاتهم غدد البالغ الدازطت غُىت د ؤفسا لـالح بُت د ْزة ًــم" الخدٍز   بلى د
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ْزجين  ."د

 التوصياث. 6

م ًٓص ي البدث بليها جٓؿل التي الىخاثج كٓء في       :باالحي البدث فٍس

ب. 1 ٓلٓحُا اطخسدام غلى ْاإلاػلماث اإلاػلمين جدٍز ٓماث جىى  اإلاػل

 الخدَزع في الاجـاالث ْجلىُت

ْزاث غلد. 2 بُت د  غلى مِازتهم لخىمُت ْاإلاػلماث للمػلمين جدٍز

ٓلٓحُا ؤحِصة اطخسدام ٓماث جىى ٓزة، ػٓ الداجا) مشل اإلاػل  الظب

 (.آلالي الحاطب بسمجُاث، الرهُت

بُت بسامج بغداد. 3  ؿُاهت في مِازاتهم لخىمُت ْاإلاػلماث للمػلمين جدٍز

ٓلٓح ؤحِصة ٓماث ُاجىى  .الاجـاالث ْجلىُت اإلاػل

بُت بسامج جـمُم. 4  بمدًىت اإلاخٓطوت اإلاسخلت ْمػلماث إلاػلمي جدٍز

اق بُت الاخخُاحاث كٓء في الٍس ٓازدة الخدٍز  .الدزاطت في ال

ض جىفُر في اإلاخػددة ْبمياهُاجّ آلالي الحاطب بسامج اطخسدام. 5  الدْز

ض ْجـمُم هخابت)  (.الدْز

ب. 6 اق بمدًىت اإلاخٓطوت اإلاسخلت ماثْمػل مػلمي جدٍز  هُفُت غلى الٍس

ٓزة اطخسدام  بالُد باللمع مػِا ْالخفاغل غليها للىخابت الرهُت الظب

  ْالللم

ب. 7 اق بمدًىت اإلاخٓطوت اإلاسخلت ْمػلماث مػلمي جدٍز  هُفُت غلى الٍس

ٍٓاجّ حػدًل) الالىترْوي الىخاب اطخسدام ٓم خفظ، مدخ  مً السط

 (. الىخاب دازل

بُت بسامج غلد. 8  بمدًىت اإلاخٓطوت اإلاسخلت ْمػلماث إلاػلمي جدٍز

اق ٓاث جدمُل هُفُت غً الٍس  ْخفظِا الخػلُمُت الفلاثُت اللى

 .الولبت غلى لػسكِا

اق بمدًىت اإلاخٓطوت اإلاسخلت ْمػلماث مػلمي خث .9  بػسان غلى الٍس

ٓلٓحُا ؤحِصة اطخسدام مػسفت في الولبت  .الدزض ؤزىاء ْالخلىُاث الخىى

ب. 10 ْاث دمج هُفُت غلى ْاإلاػلماث اإلاػلمين جدٍز  ْؤحِصة ؤد

ٓلٓحُا ع الخللُدًت بالٓطاثل الحدًشت الخىى  .فالخدَز

د بحساء. 11 ٌ  الدزاطاث مً اإلاٍص بُت الاخخُاحاث خٓ  إلاػلمي الخدٍز

ٔ  حػلُمُت مىاهم في اإلاخٓطوت اإلاسخلت ْمػلماث  الػسبُت اإلاملىت في ؤزس

ٓدًت بُت الاخخُاحاث مؼ ْملازهتها الظػ  اإلاسخلت ْمػلماث إلاػلمي الخدٍز

اق بمدًىت اإلاخٓطوت  .الٍس

ْزاث ؤزس للُاض جلُُمُت دزاطاث بحساء. 12 بُت الد  غلى اإلابيُت الخدٍز

ٔ  غلى اإلاخٓطوت اإلاسخلت ْمػلماث مػلمي اخخُاحاث  .ؤدائهم مظخٓ

 اإلاساحع

 أ. اإلاساحع العسبيت

ٓلٓحُت في مجاٌ ( اإلاظخددزاث ال1996غلي، غلي مدمد ) [1] خىى

ٓلٓحُا الخػلُم، اإلاجلد  .الخػلُم: هبُػتها ْزـاثـِا مجلت جىى

 " الظادض، الىخاب السابؼ، غدد زاؾ باإلااجمس الػلمي لسابـؼ

ْالخوبُم، ؾ ت  ٓلٓحُا الخػلُم الىظٍس  .283-276جىى

س [3]  ألامم مىظمت (.2013) للجمُؼ الخػلُم لسؿد الػالمي الخلٍس

ٓزاث. ْالشلافت لػلمْا للتربُت اإلاخددة ٓوظيٓ، ميؼ  .11 الػدد الُ

بُت:  (2005الؼاغس، غبدالسخمً ببساَُم. ) [4] بغداد البرامج الخدٍز

ب الفػاٌ.)ن ن.1الخدٍز اق: مىخبت السػد هاػْس  (. الٍس

ب ؤلادازي.)الوبػت الػسبُت(. 2006د هللا. )م غبـــصاْي، هجـــالػ [5]  (. الخدٍز

زي الػلمُت لليؼس          ٓشَؼ. غمان: داز الُاْش  ْالخ

ْاث جددًد الاخخُاحاث 2005خظىين، خظين مدمد ) [6] (. ؤد

بُت. طلظلت هخب اإلادزب الفػاٌ، الظلظلت السابػت، غمان:  الخدٍز

ٓشَؼ. ْالخ  داز مجدالْي لليؼس 

ٓفُم، غبد السخمً ) [8] ب بالٓطاثى اإلاخػددة. اللاَسة، 2005ج ( الخدٍز

 .مسهص الخبـساث اإلاِىُـت لإلدازة

ْح مدمد )غبد  [10] ٓم 2000اإلاجُد، ممد ْعي مػلمي الػل ( مدٔ 

ْاججاَاتهم هدٓ اطخسدامِا.  ٓلٓحُا الخػلـُم  بمظخددزاث جىى

ت للتربُت الػلمُت: اإلااجمس الػلمي السابؼ )التربُـت  الجمػُت اإلاـٍس

ٓلُٓ  31الػلمُت للجمُؼ(، مً  ً– 13  ، ؤغظوع، اإلاجلد ألاٌْ

 .338-309ؾ

ْاإلاظخددزاث ( 2000اللاض ي، زكا ) [11] ٓجس  جٓظُف الىمبُ

ٓلٓحُت فـي بغـادة َىدطـت الػملُاث ٍٓس (R.R.B) الخىى ؛ لخو

ٓلٓحُـا الخػلـُم ت لخىى اإلااجمس  :اإلاىخباث الجامػُت. الجمػُت اإلاــٍس

ٓلٓحُا الخػلم في اإلادازض  ٓمت جىى الػلمي الظابؼ، مىظ

، مً  ْاإلاـإمٌٓ ٓاكؼ  ل، الجصء الشاوي 27-26ْالجامػاث: ال ، ؤبٍس

 .502-451اإلاجلد الػاػس، الىخاب الشالث، ؾ

 حػلُمُت بسمجُاث اطخسدام فاغلُت(. 2006) زبحي خظً مِدي، [12]

ٓلٓحُا في ْالخدـُل البـسي  الخفىير غلى ٓماث جىى  لدٔ اإلاػل

 التربُت، ولُت ماحظخير، زطالت غؼس، الحادي الـف هالباث

 .: فلظوينبغصة ؤلاطالمُت الجامػت

ْالخػلم. 1999ير )اليلٓب، بؼ [13] ٓلٓحُا في غملُت الخػلُم  ( الخىى

ق، ن  .2غمان، داز الؼْس

( الاخخُاحاث اإلاِىُت ألغلاء 2005ؿالح بًمان، ْخمُد خمُد ) [14]

ٓلٓحُت في  ع بيلُـاث التربُت مً اإلاظخددزاث الخىى َُئـت الخـدَز

ْاحخماغُت، مجلد ٍٓـت  ٓدة الؼـاملت. دزاطـاث جسب  كٓء مػـاًير الجـ

 .329-259 ؾ ،2غدد ،21

( مسجىصاث اكخـادًاث جٓظُف 1997غلي، غلي مدمد ) [16]

ت  ٓلٓحُت في مجاٌ الخػلُم. الجمػُت اإلاـٍس اإلاظخددزاث الخىى

ٓلٓحُا الخػلُم: اإلااجمس الػلمي الخامع "مظخددزاث  لخىى

ْجددًاث اإلاظخلبل" مً  ٓلٓحُـا الخػلُم  ٓبس،  23-21جىى ؤهخ

، ؾ  .52-49الىخاب ألاٌْ

ب ؤلادازي ْألامجي: زئٍت مػاؿسة 2010الىبِس ي، غامس. ) [17] (. الخدٍز

.ً ْالػؼٍس ٓاخد  ْالبدٓر،  لللسن ال اق: مسهص الدزاطاث  الٍس

ٓم ألامىُت.  حامػت هاًف الػسبُت للػل

ٓلٓحُا الخػلُم.  (2003زمِع، مدمد غوُت ) [18] غملُاث جىى

 .1.6اللاَسة، داز اليلمت، ن

ْاك1990زاػد، غلي ) [19] ب اإلاػلمين ؤزىاء الخدمت (  ْجدٍز ؼ بغداد 

ت للمىاهج  ٓكاث مً زالٌ ؤزاء اإلاػلمين. الجمػُت اإلاـٍس ْؤَم اإلاػ

ع: اإلااجمس الػلمي الشاوي: بغـداد اإلاػلـم التراهماث  ْهسق الخدَز

ٓلُٓ، حامػت غين ػمع. ؾ  18-15ْالخددًاث. مً  ً49-78. 

ي اللغت الػسبُت ( اججاَاث مػلم2008الؼسازي، مسلد مبازن. ) [21]

ٓدًت  باإلاسخلت الابخداثُت في مدًىت طياوا باإلاملىت الػسبُت الظػ

ْمـــاطـــٓ الحــــهد  ت حػلُمُت. زطالت ــــّ وٓطُلــــم لــــدامِـــدٔ اطخســــٓب 
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 .ألازدن -ماحظخير، الجامػت ألازدهُت         

ْاكـؼ اطخسدام الحاطب آلالي 2011الدكُل، ؿفُـــت ؤخمـــد. ) [22] م(. 

ٓاد الاحخماغُ ع اإلا ىت اإلاىسمت في جدَز ٍٓت بمدًىت مَّ اه
َّ
ت باإلاسخلت الش

َـ.مـس: ِمجلت اللساءة 1431مً ْحِت هظس اإلاػلماث لػام 

 .202 - 178( ؾ 111ْاإلاػسفت )الػدد 

ْفِد. [25] ْالؼسازي، طُف  ٓافس هفاًاث 2013) اإلاػمسي  ( دزحت ج

ٓماث ْالاجـاالث لدٔ مػلمي الدزاطاث  ٓلٓحُا اإلاػل جىى
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ABSTRACT _ The research aims to identify The Training Needs of intermediate grade teachers at 

education and communication technology at Riyadh state schools, It was used two tools 

questionnaire and card observation and descriptive approach to achieving the goals of the 

research, The research found the following findings: most of the intermediate grade teachers at 

education and communication technology at Riyadh state school's needs: Training on the use of 

information technology and communications technology in teaching, How to integrate tools and 

devices of modern technology and traditional means at teaching, Use of information technology 

devices such as skills (data show, smart blackboard, computer software) And also no statistically 

significant differences at the 0.05 level of significance or less in the directions of the study sample 

vocabulary around (for teachers training needs in the field of education and technology 

communications technology), depending on the research variables  

KEYWORDS: Training Needs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


