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مستوى التفكري املنظومي عند طلبة كلية 
العلوم جبامعة امللك خالد وعالقته بالتحصيل 

 يكايماأل
 *أحمد بً ًحيى الجبيلي

 

 

ت مظخىي الخٌٕحر اإلاىـىمي كىد ػلبت ٔلُت الللىم بجاملت اإلالٗ زالد وكالُخه بالخدصُل ئلى  هدًذ الدزاطت الحالُت امللخص_ ملًس

 أياة الدزاطت لُِاض الخٌٕحر اإلاىـىمي باالكخماي كلى الدزاطاث الظابِت وبلع اإلاِاًِع ذاث اللالُت، وجم الخىصلي، وأكدث ٔايً ألا

 وػالبت،  226يالالث الصدَ والثباث لها، وجم ازخُاز كُىت كؼىاةُت مً ػلبت ٔلُت الللىم بجاملت اإلالٗ زالد بأبها بلوذ ئلى 
ً

ػالبا

 و)113منهم )
ً

 ( ػالب113( ػالبا
ً

مً الظىىاث الدزاطُت ألازبلت، وػبّ كليهم مُِاض الخٌٕحر اإلاىـىمي في الٌصل الدزاس ي الثاوي مً  ت

 مً الخٌٕحر أؿهس ، وأزرث ملدالتهم الترآمُت في نهاًت اللام الدزاس ي، و 2016-2015ي ٔايً اللام ألا
ً

ث الىخاةج مظخىي مخىطؼا

 اإلاىـىمي بالدزحت الٖلُت كلى اإلاُِاض وباألبلاي ا
ً

 ئخصاًسوَ يالت  كدم وحىيلخمظت اإلاٖىهت له بؼٖل كام، ٓما بُيذ الىخاةج أًظا
ً

ةُا

.(، ولم 847لٖلُت للمُِاض )كلى الدزحت الٖلُت إلاُِاض الخٌٕحر اإلاىـىمي حلصي إلاخوحر اإلاظخىي الخللُ ي خُث بلوذ ُُمت )ي( للدزحت ا

 كلى ألابلاي الخمظت الٌسكُت ئخصاًت ًسوَ يالت أجىحد 
ً

ةُت بحن ئخصااإلاٖىهت للمُِاض. وبُيذ الىخاةج وحىي ًسوَ ذاث ياللت ةُا

( للدزحت الٖلُت كلى اإلاُِاض وهره 3.819-يزحاث الؼلبت كلى مُِاض الخٌٕحر اإلاىـىمي حلصي إلاخوحر الجيع، خُث بلوذ ُُمت ث )

 كىد مظخىي الداللتئخصاالُِمت يالت 
ً

 بحن يزحاث الؼلبت كلى ئخصاَ ذاث يالت لصالح الؼالباث، ٓما وحدث ًسو  (α ≤ 0.05) ةُا
ً

ةُا

 ألبلاي مهازة اطخسدام الاطلىب اللل ي، ومهازة ُساءة  (α ≤ 0.05) مُِاض الخٌٕحر اإلاىـىمي حلصي إلاخوحر الجيع كىد مظخىي الداللت
ً

جبلا

 بحن يزحاث الؼلبت كلى مُِاض ةُئخصا، بِىما لم جًٕ هىاْ ًسوَ يالت هارمهازة جدلُل الؼٖل، لصالح ؤلا و وزطم الؼٖل اإلاىـىمي، 
ً

ا

الخٌٕحر اإلاىـىمي حلصي إلاخوحر الجيع في مخىطؼاث مهازة ئيزاْ اللالُاث، ومهازة الاطخيخاج وزبؽ اللالُاث. وبُيذ الىخاةج وحىي كالُت 

ُد اُترخذ الدزاطت ، و 0.47ي خُث بلى ملامل ازجباغ بحرطىن بُنهما ٔايً ُت مخىطؼت بحن الخٌٕحر اإلاىـىمي وبحن الخدصُل ألائًجاب

د مً البدىر  باث، وئحساء مٍص مجمىكت مً الخىصُاث منها الاهخمام بالخٌٕحر اإلاىـىمي في اإلاىاهج والخدَزع وألاوؼؼت والخدٍز

 .والدزاطاث خ٘ى الخٌٕحر اإلاىـىمي في الجاملاث الظلىيًت، وازجباػها بلدي مً اإلاخوحراث ألازسي 

 .ي، الجاملاث الظلىيًت، حاملت اإلالٗ زالد، ػلبت ٔلُت الللىمٔايً اإلاىـىمي، الخدصُل ألا الخٌٕحر، الخٌٕحر  الهلماث املفتاحيت:
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 خالد امللو بجامعت العلىم مليت طلبت عىد املىظىمي التفنير مستىي 

 يمادًمألا بالتحصيل وعالقته
 املقدمت. 1

مظاكدة ئلى  ىمي مً أهماغ الخٌٕحر الري يهديٌلد الخٌٕحر اإلاىـ      

الؼلبت كلى جدلُل الدؼابٗ في الـىاهس اإلاسخلٌت، وئيزاْ اللالُاث بحن 

أحصاةه اإلاىٌصلت، خُث ال ئلى  مٖىهاجه، لرلٗ ًجب وعي الىـام بالىـس 

ٌهم اإلاؼٖلت
ُ
الـاهسة بل٘ص كىاصسها، بل ًجب أزر أو  ًمًٕ أن ج

 ].1م ٖٓل بلحن الاكخباز ]اللملُاث الدًىامُُٕت للىـا

اث الللُا في         مً أػٖا٘ اإلاظخٍى
ً
ئذ ًمثل الخٌٕحر اإلاىـىمي ػٕال

اث  high order thinking الخٌٕحر التي جسخلٍ بؼبُلت الحا٘ كً مظخٍى

اث الخٌٕحر الللُا  الخٌٕحر الدهُا، وفي هرا الصدي محز هُىمان بحن مظخٍى

اث الخٌٕحر ا لدهُا جخؼلب ًِؽ اطترحاق والدهُا، ًرٓس أن مظخٍى

اث الخٌٕحر  اإلاللىماث اإلإدظبت، وكلى اللٕع مً ذلٗ ًان مظخٍى

الللُا جخؼلب خث الؼالب كلى الاطخيخاج وجدلُل اإلاللىماث، وجخظمً 

ُب والخٌظحر،  مهازاث الخٌٕحر الللُا بلع اإلاهازاث مثل الخدلُل والتٓر

سي مُساةُل ولخماز أن اإلاهازاث الللُا للخٌٕحر  تهخم بالخؼبُّ والخدلُل  ٍو

 ].2والاطخيخاج وئيزاْ اللالُاث والترجِب ]

ه أبى كىية ]      لًس بت 3َو [: بأهه " مىـىمت مً اللملُاث اللِلُت اإلآس

جٕظب اإلاخللم الِدزة كلى ئيزاْ اللالُاث بحن اإلاٌاهُم واإلاىطىكاث، 

ً صىزة ٔلُه لها  ".ومً زم جٍٖى

لسي بأهه "ذلٗ الىىق م        كملُت  ئيازةً الخٌٕحر الري ًخظمً َو

الخٌٕحر والخٌٕحر في الخٌٕحر، ٓما أهه ًخؼلب مهازاث كلُا في الخٌٕحر مً 

ُب مٖىهاجه بمسوهت مم حلدي ػساةّ ئكاية  ٍ زم ئكاية جٓس جدلُل اإلاُى

ُب اإلاىـم في طىء اإلاؼلىب الىص٘ى ئلُه ] ه اإلاىىفي .[4التٓر لًس [. 5] َو

ٍ وئكاي ُبه ومٖىهاجه بمسوهت مم حلدي الؼَس بأهه "جدلُل اإلاُى ة جٓس

 ٘ الىخاةج في ئػاز مً الخىـُم ئلى  التي جخٌّ مم جدُِّ ألاهداي والىصى

 .للملُت الخٌٕحر والخٌٕحر في الخٌٕحر يازةوؤلا 

ه ٔل مً شاًس وخظً ]       [ بأهه "مىـىمت مً اللملُاث 6ٓما كًس

ٍ جه الٌسكُت زم أكاية مٖىهائلى  اللِلُت الللُا جِىم كلى جدلُل اإلاُى

 
ً
ُبها بوُت ئيزاْ كالُاجه وصىال  ".هخاةج ملُىتئلى  جسجُبها وجٓس

ه       لًس بأهه وطُلت إلاظاكدة الٌسي كلى زؤٍت McNamara [7] َو

اإلاىـىمت مً مىـىز واطم ٌؼمل زؤٍت واطلت للبيُاث اإلاٖىهت 

 
ً
 للمىـىمت، وألاهماغ اإلاسخلٌت لها، ويوزاث هره اإلاىـىمت وذلٗ بدال

مً زؤٍت أخدار ملُىت ًِؽ في الىـام، وهره السؤٍت حظاكد في 

الخلسي ألاطباب الحُُِِت للمؼٕالث التي حلترض اإلاىـىمت والخلسي 

كلى هِؼت بدء مالةمت إلالالجتها، ولِد طاكد الخٌٕحر اإلاىـىمي في ئهخاج 

 .مبايب كدًدة، وأيواث إلاظاكدة ألاًساي كلى جدلُل الىـم وهحرها

الاهخمام باإلاىهج اإلاىـىمي ًِخط ي بالظسوزة الاهخمام بالجاهب ئن       

اللِلي للمخللم وجىمُت اللملُاث واإلاهازاث اللِلُت الخاصت بالخٌٕحر 

د أصبذ هرا الاججاه مً اإلاخؼلباث اإلاهمت إلاىاحهت  اإلاىـىمي للمخللم، ُو

 ].2اإلاظخِبل ]

 ي الجاملاث كلى ــت ًـــىاي الخللُمُــــاإلام ــــام بدىـُـــــان الاهخمـــا ًــــً هىــم       

أطع جظمً جىمُت مهازاث الخٌٕحر اإلاىـىمي وذلٗ مً زال٘ ججمُم 

ّ وظّ ملحن، ًبحن اللالُاث الدازلُت التي جسبؽ  ُبها ًو أحصاءها وجٓس

         بحن أحصاةه، واللالُاث الخازحُت التي جسبؼه بمىطىكاث أزسي 

[. لرلٗ 8م أهداي كملُت الخدَزع ]مسسحاث جخؼابّ مئلى  ُد ًإيي

ص هرا الخٌٕحر كلى بىاء مسؼؼاث مىـىمُت جىضح ػبُلت       ًٓس

 .اللالُت بُنها

 مشهلت الدراست. 2

ًخٌّ كلماء التربُت كلى أن جيؼئت أحُا٘ ُايزة كلى الخٌٕحر        

د   كً الخلِحن حلخمد كلى جصوٍد الؼلبت باإلاللىماث، وجٓإ
ً
الظلُم بلُدا

خرٓس والحٌف ٓمخؼلب أطاس ي للىجاح، مما ًجلل الؼلبت كلى ال

ً كلى مىاحهت اإلاؼٕالث ختى في اإلاسخلت  حامدًً في جٌٕحرهم هحر ُايٍز

ٔاث الاصالح التربىي بظسوزة اإلاىاشهت بحن الخللُم  الجاملُت. لرا تهخم خس

يؼؽ كملُاث  الِاةم كلى الحٌف والخللُم الري ًىطم اإلاداْز ٍو

 .الخٌٕحر

ي يهخم بالىماذج وال      خٌٕحر اإلاىـىمي كبازة كً جٌٕحر بىاتي حؼأز

د بأن اللملُت الخللُمُت كملُت حوُحر  ٓإ ُت، ٍو اث ملًس اإلاىـىمُت ٓىـٍس

ص كلى ؤلايزاْ والٌهم واإلاٌهىم الؼامل للملُت  س مىـىمي، جٓس وجؼٍى

 ].9الخللم مً زال٘ الخىـُم الراحي ]

اث ٓما ًمًٕ الِ٘ى بأن الخٌٕحر اإلا        ىـىمي جٌٕحر ًسجٕص كلى الىـٍس

ت وجىـُمها  ُت التي تهخم باللملُاث اللِلُت، الٓدظاب اإلالًس اإلالًس

نها في الرآسة، ٓما يهخم بالخللم ذي اإلالنى وطسوزة جٌاكل اإلاخللم  وجسٍص

د هرا  ٍص ٍ الخللُ ي وجدُِّ اللالُاث بحن اإلاٌاهُم، ٍو مم مىاحي اإلاُى

ب كلى الابخٖاز لحل اإلاؼٕالث مً زال٘ الىىق مً الخٌٕحر ُدزة الؼال

ٍ الخللُ ي واطخسدامه في جدُِّ الخٌاكل  جٌاكله مم حىاهب اإلاُى

 ].10الخٍُٕ والخىاشن ]ئلى  اللل ي والاحخماعي الري ًإيي

ذ لدزاطت الخٌٕحر اإلاىـىمي،       وهىاْ اللدًد مً الدزاطاث التي أحٍس

ٌُُت ُُاطه، وأزسي اهخمذ  بلظها اهخمذ بلملُاث ومهازاث ٓو

ع، وجىمُت مهازاث هرا  بالخلسي كلى ًاكلُت اإلادزل اإلاىـىمي في الخدَز

الىىق مً الخٌٕحر وجخمحز هره الدزاطت بأنها جبدث في مظخىي الخٌٕحر 

ي في ٔايً اإلاىـىمي كىد الؼالب الجاملُحن وأزسه في الخدصُل ألا

 .اإلاملٕت اللسبُت الظلىيًت

ح       الهخمام التربٍى
ً
ن في الظىىاث الازحرة بآظاب الؼالب وهـسا

مهازاث الخٌٕحر الللُا كىد الؼالب الجاملُحن، وهـسا لِلت الدزاطاث 

التي جىاولذ هرا اإلاىطىق في حاملاث اإلاملٕت. زأي الباخث الُِام بهره 

الدزاطت التي جأحي بهدي الخلسي كلى مظخىي الخٌٕحر اإلاىـىمي وكالُخه 

ت حاملت اإلالٗ زالد، وجددًدا ًمًٕ ي كىد ػلبٔايً بالخدصُل ألا

 :خصس مؼٖلت الدزاطت في ألاطئلت آلاجُت

 أ. أسئلت الدراست

ما مظخىي الخٌٕحر اإلاىـىمي كىد ػلبت ٔلُت الللىم حاملت اإلالٗ . 1

 زالد؟
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 بحن يزحاث الؼالب كلى مُِاض ئخصاهل جىحد ًسوَ يالت . 2
ً
ةُا

 ي؟الخٌٕحر اإلاىـىمي حلصي إلاخوحر اإلاظخىي الخللُ 

 بحن يزحاث الؼالب كلى مُِاض ئخصاهل جىحد ًسوَ يالت . 3
ً
ةُا

 الخٌٕحر اإلاىـىمي حلصي إلاخوحر الجيع؟

ةُا بحن الخٌٕحر اإلاىـىمي ئخصاهل جىحد كالُت ازجباػُت يالت . 4

 ي بحن ػلبت ٔلُت الللىم حاملت اإلالٗ زالد؟ٔايً والخدصُل ألا

  أهميت الدراستب. 

       
ً
ت والاحخماكُت للخؼىزاث الظ هـسا لت في ألاهـمت الللمُت والتربٍى َس

حز كلى الخٌٕحر اإلاىـىمي، خُث بدأث ًٕسجه في  والثِاًُت، بدأ التٓر

 مً 
ً
الىماذج وألاهـمت ٔىخدة واخدة حظاكد كلى ًهم الٖل بدال

الدز٘ى في الجىاهب الخٌصُلُت واإلاٖىهاث الجصةُت وذلٗ لخخابم الخِدم 

م ومىآبخه. ً اذا أجًِ الؼالب مهازاث الخٌٕحر اإلاىـىمي اللل ي الظَس

ِت  والخٌاكل مم ملؼُاث البِئت، واطخسدم مهازاث الللم بؼٍس

مىـىمُت صحُدت، ًاهه ًٕدظب زبراث كلمُت وكملُت جمٕىه مً 

مىاحهت اإلاؼٕالث، وجىمى شخصِخه بصىزة مخٖاملت في ٔل حىاهب 

ُت والىحداهُت ] ُت والىٌسحٓس  ].3الخللم اإلالًس

 ألهمُت الخلسي كلى مظخىي الخٌٕحر اإلاىـىمي وكالُخه و       
ً
هـسا

ي زأي الباخث الُِام بهره الدزاطت لُِاطه كىد ٔايً بالخدصُل ألا

ت ٌُُٓت جٌٕحر  ِت إلالًس الؼلبت الجاملُحن خُث جِدم هره الدزاطت ػٍس

ِت مىـىمُت  .الؼالب بؼٍس

 :ٓما جبرش أهمُت الدزاطت مً زال٘ ما ًلي

: ألاهمُت 
ً
تأوال  الىـٍس

التي جدزض مظخىي  -خظب كلم الباخث-حلد مً الدزاطاث ألاولى . 1

مهازاث الخٌٕحر اإلاىـىمي كىد الؼلبت الجاملُحن في اإلاملٕت اللسبُت 

 .الظلىيًت

جِدم هخاةج هره الدزاطت مللىماث هامت كً مظخىي الخٌٕحر . 2

 .ئايً اإلاىـىمي كىد ػلبت الجاملاث ومدي ازجباػه بالخدصُل ألا

: ألاهمُت اللملُت
ً
 زاهُا

جِدم هره الدزاطت أياة لُِاض الخٌٕحر اإلاىـىمي، ُد ٌظخٌُد منها  -1

 .الباخثحن في ئحساء الدزاطاث والبدىر

س اإلاىاهج  -2 س وئزساء وجصمُم وجؼٍى حظاكد هره الدزاطت كلى جؼٍى

 .بدُث جخظمً أوؼؼت حصجم كلى جىمُت الخٌٕحر اإلاىـىمي

 حدود الدراستج. 

اُخصسث هره الدزاطت كلى ػلبت ٔلُت الللىم في حاملت اإلالٗ       

 (.2016-2015زالد زال٘ الٌصل الدزاس ي الثاوي مً اللام الدزاس ي )

 مصطلحاث الدراستد. 

لسي الخٌٕحر اإلاىـىمي بأهه السؤٍت اإلاظخِبلُت ٌ :الخٌٕحر اإلاىـىمي

رلٗ ئهماء الِدزة كلى ئاجه ٓو  الؼاملت إلاىطىق يون أن ًٌِد حٍص

 لإلبداق الري ٌلد مً أهم مسسحاث أي هـام 
ً
ُب وصىال الخدلُل والتٓر

 ].2حللُ ي هاجح ]

 بهره الدزاطت بأهه الدزحاث الٖلُت التي ًدصل       
ً
لسي ئحساةُا َو

سه  كليها أًساي كُىت الدزاطت في ازخباز الخٌٕحر اإلاىـىمي والري جم جؼٍى

 .مً ُبل الباخث اإلاؼبّ في الدزاطت

ِــه ػـــأهــي بــــلـدصُـــاز الخـــبـسي الازخـــٌل :يــــٔايًمألا لـــالخدصُ  ت ــــمــىــت مــــٍس

 ].11لخددًد ٓمُت ما ًخللمه الؼالب ]

 في الدزاطت الحالُت بأهه اإلالد٘ الترآ ي للؼالب     
ً
لسي ئحساةُا َو

الجاملُحن في نهاًت الٌصل الدزاس ي الثاوي لللام الجامعي 

والري جم الحص٘ى كلُه مً زال٘ بُاهاث الؼلبت  (2015/2016)

 .اإلاىحىية لدي ياةسة الِب٘ى والدسجُل في الجاملت

 إلاطار الىظزي . 3

ًإيي الخٌٕحر وؿٌُخحن أطاطِخحن جمثل ألاولى ئوؼاء اإلالاوي بدُث      

ً اإلالاوي باالكخماي كلى ؤلايزاْ الحظُت والخبراث اإلاباػسة،  ًخم جٍٖى

الاطخدال٘ والتي حلني ئصداز خٕم أي ئُامت كالُت بحن  أما الثاهُت ًهي

لخمد أو  ؿاهسجحنأو  خدزحن ، َو مٌهىمحن أخدهما ملسوي وآلازس مجه٘ى

الاطخدال٘ في حىهسه كلى الؼبُلت اإلاجسية لللملُاث اللِلُت، ٓما 

اإلاٖىهاث، أو  كبازة كً مجمىكت مً اللىاصس  System ٌلسي الىـام بأهه

وخدوي واضحت جٌصل الىـام كً اإلادُؽ، جىحد بُنها كالُت، 

 ].12وكالُاث جبايلُت ملُىت مم بِئت الىـام ]

ٓما أهه ٌلد مً الىماذج الحدًثت في الخٌٕحر اإلالسفي الؼامل، ًِىم       

ٍ الخللُ ي بصىزجه اإلاخٖاملت، مً  كلى مبدأ الىـسة الؼاملت للمُى

وجىضح اللالُاث زال٘ جىؿٍُ اإلاىـىمت التي جىـم الخبراث الخللُمُت 

بحن اإلاٌاهُم وجسبؼها مًلا بلالُاث ػبُٕت جبايلُت جٌاكلُت؛ لخدُِّ 

م ٌٓاءة  ٍ الخللُ ي، وهى ما ًمًٕ أن ٌظهم في ًز أهداي اإلاُى

ع والخللم ]  ].13الخدَز

 Systemic مً هىا ًمًٕ الِ٘ى بأن أطاض الخٌٕحر اإلاىـىمي     

Thinking ن جٖىن أاإلادُؽ به، و  أن ًِىم الؼالب بصىم هماذج لللالم

 
ً
 لدًه الِدزة كلى بىائها وجدلُلها خُث ًمثل ٔل هـام ًالخـه همىذحا

 في مالخـتها لخؼىز الىـام 
ً
 زةِظا

ً
للحُِِت، وجإيي هره الىماذج يوزا

بأٓمله، والري ًبحن الٕثحر مً اللالُاث الظببُت اإلاىحىية بحن كىاصس 

 ].12الىـام ]

ت ال  بىاةُتالخٌٕحر اإلاىـىمي والىـٍس

اث الللُا للخٌٕحر، خُث ًٕدظب        ٌلخبر الخٌٕحر اإلاىـىمي مً اإلاظخٍى

اث جٌٕحر مخلدية  الؼالب مً زال٘ هرا الىمؽ مً الخٌٕحر مظخٍى

 
ً
  ومخىىكت لهرا ٌلد مً هىكا

ً
 مً أهىاق الخٌٕحر الؼاملت التي جظم أهىاكا

بداق مسخلٌت مً الخٌٕحر، ٓما ًٕدظب الؼالب الِدزة كلى الىِد وؤلا 

والاطخِصاء خُث ٌظخؼُم اإلاخللم مً زال٘ هرا الىمؽ مً الخٌٕحر 

اطُت بصىزة ػاملت ]  ].14زؤٍت اإلاىطىكاث الٍس

ظدىد الخٌٕحر اإلاىـىمي في مٌهىمه      ت البىاةُت التي جسي أن ئلى  َو الىـٍس

ت ومىـىماتها مً ُبل اإلاخللمحن ًخم مً زال٘ الخٌاكل بحن  بىاء اإلالًس

بِت والخبراث الجدًدة أزىاء كملُت الخللم، بدُث ًإيي الخبراث الظا

جٌظحر اإلالازي بىاًء كلى الخبراث الظابِت وبالخالي بىاء ئلى  هرا الخٌاكل

ُت، لرلٗ  ن أطاض الخٌٕحر ًااإلالنى جبلا الهخماماث اإلاخللمحن اإلالًس

اإلاىـىمي ًِىم كلى وعي الٌسي في الخٌٕحر بىماذج ومىـىماث واضحت 

نها مىـىماث وهماذج ولِظذ خِاةّ، ًمٕىه بىاءها وجدلُلها وئيزآه بأ

 
ً
 ].15كلى أػٖا٘ الخمثُل اإلاخاخت ] اكخمايا

ت البىاةُت مً زال٘ مسوزه        ت كىد الؼالب خظب الىـٍس وجبنى اإلالًس

ت الراجُت في كِله. وحؼٖل هره ئلى  بسبراث ٓثحرة جإيي بىاء اإلالًس

ٔاإلاىاي الخام ًمٕىه الا  طخٌاية منها بلد ملالجتها، خُث ًِىم اإلاللىماث 
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بها  الؼالب بلد اطخالمه للمللىمت بالخٌٕحر ًيها وجصيٌُها في كِله وجبٍى

أن ًصبذ ما حللمه ذا ملنى وموصي، لرلٗ ٌلخبر ئلى  وزبؼها مم هحرها،

، أما اإلاللم ًهى مصدز اخخُاػي للمللىماث ًِخصس 
ً
الؼالب حللم ػِئا

وحلل اإلاٌاهُم اإلاىحىية كىد الؼالب  يوزه كلى الخىحُه وؤلازػاي،

حر أيواث الخللم و  ت في واضحت، وجًى  ئيازةجىـُم بِئت الخللم واإلاؼآز

مه، وػسح ُظاًا كامت يون الخدزل في حصةُاتها، وجْس  الخللم وجٍِى

جدلُل جلٗ الِظُت والخلسي كلى حصةُاتها وملؼُاتها، واطخيخاج 

ُت ُاةمت للؼ ُب بيُت ملًس  ].16الب ]اللالُاث وجٓس

ولخدُِّ الخٌٕحر اإلاىـىمي ًجب أن ًِىم الخللم البىاتي كلى       

  :[مً أهمها17مبايب أطاطُت بدظب زأي حالطس طٌُلد ]

ئجاخت الٌسصت لُِىم الؼالب بالخٌٕحر وان ًٖىن لدي اإلاللم الِىاكت . 1

ع بلسض خِاةّ  الٖاًُت بِدزة الؼالب كلى الخٌٕحر، وكدم بدء الخدَز

 .مِدطت

جدٌحز وحصجُم اإلاللم للؼالب كلى الخٌٕحر وبىاء اإلاٌاهُم مً زال٘ . 2

 .كدة وطاةل وأطالُب منها الحىاز والخددر بما ًٌٕسون به

 اإلاٌاهُم التي . 3
ً
حر مجا٘ واطم مً اإلاىاٍُ الخللُمُت مخظمىت جًى

 .ًمًٕ بىاؤها

ّ اإلاثابسة واللمل ولِع ئلى  اللمل كلى وص٘ى الؼالب. 4 الحل كً ػٍس

 .الصدًت والاكتراي بجهده

اث وأًٖاز . 5 بىاء اإلاٌاهُم كىد الؼالب مً زال٘ ئإلاام اإلاللم للىـٍس

 .الؼالب وذلٗ إلاىم جٖىن ألاًٖاز واإلاٌاهُم الخاػئت

ُما ًلي أهمها خظمً الخٌٕحر اإلاىـىمي كدي مً اإلاهازاث ًو  :ٍو

مىـىماث ًسكُت، أي الِدزة كلى ئلى  جدلُل اإلاىـىماث السةِظُت. 1

 .ججصةت اإلااية اإلاخللمت وئيزاْ اللالُاث بحن هره ألاحصاء

ُب اإلاىـىماث مً مٖىهاتها، وحلني الِدزة كلى الُِام  .2 ئكاية جٓس

 .بخجمُم ألاحصاء اإلاسخلٌت مً اإلادخىي في بيُت مىخدة ججمم هره ألاحصاء

ئيزاْ اللالُاث يازل اإلاىـىمت الىاخدة وبحن اإلاىـىمت واإلاىـىماث . 3

 .ألازسي 

 ].5] السؤٍت الؼاملت ألي مىطىق يون أن ًٌِد هرا اإلاىطىق حصةُاجه. 4

 أهداي الخٌٕحر اإلاىـىمي

ًإيي جِدًم اإلاٌاهُم بصىزة مىـمت وباطخسدام الخٌٕحر اإلاىـىمي      

لت وذلٗ لترابؽ اإلاٌاهُم ئلى  كىد الؼالب الاخخٌاؾ باإلاٌاهُم لٌترة ػٍى

كلى الخلامل مم اإلاؼٕالث  [. ٓما ًى ي الِدزة18مم بلظها البلع ]

ً الىـسة اإلاظخِبلُت الؼمىلُت  ووطم الحل٘ى ؤلابداكُت لها، وجٍٖى

ئاجه ٓما ًدِّ مجمىكت مً ألاهداي  للمىطىق بدون أن ًٌِد حٍص

 :منها

1 . ٘ ُب للىصى مسخلت ؤلابداق وهى ئلى  جىمُت الِدزة كلى الخدلُل والتٓر

 .مً أهم مسسحاث أي هـام حللُ ي هاجح

ل الجهد الري ًبرله الؼالب لسبؽ الخبراث الجدًدة بالظابِت جِلُ. 2

 .ذاث اللالُت

ئكؼاء الؼالب الخبراث الخللُمُت بصىزة مىـىمُت جدىاهم ًيها . 3

ُت ُت، الىحداهُت والىٌع خٓس  .حىاهب الخبرة اإلاسخلٌت اإلالًس

ُب. 4  .جىمُت مهازاث الخٌٕحر اإلاسخلٌت وجىمُت الِدزة كلى الخدلُل والتٓر

ت بص .5  ى جىؿٌُها في ـد كلــــاكـــا ٌظـــت بمـــت ومىـمـــىزة ػبُٕـــجىـُم اإلالًس

 .مىاٍُ الحُاة اإلاسخلٌت

6 . 
ً
للمدزل الخؼي الخِلُدي في جِدًم مٌاهُم ومهازاث أي  ٌلد بدًال

مِسز يزاس ي بالخخابم يون وحىي زوابؽ بُنهما، ًخصبذ كسطت لليظُان 

وبالخالي ًجلل اإلاىاي الدزاطُت وبساصت  بمجسي احخُاش الؼالب لالمخدان

ت للؼلبت  .الللىم مىاي مؼُى

س الِدزة كلى الخلبحر كً الصىز وألاػٖا٘، وئكؼاء الؼالب . 7 جؼٍى

ت في الخلبحر بلالُاث بحن اللملُاث في ئػاز اإلاىهج ويون الخُِد  الحٍس

د مً حىية الخللم والخللُم  ].19,20] بمظاةل بلُنها مما ًٍص

  ٌٕحر اإلاىـىميزصاةص الخ

ِاوم اإلاُلئلى  ًىـس  -1 ٍ ٖٓل وئلى الظُاَ الىاطم ٍو جبظُؽ ئلى  اإلاُى

 .الحل٘ى واإلاؼٕالث

الخصاةص اللامت للىـام ٖٓل والتي جيؼأ مً اللالُاث ئلى  ًىـس  -2

 .)السوابؽ( بحن ألاحصاء اإلاٖىهت لهرا الىـام

لمل كلى الدمج بحن -3 ت أزىاء خل اإلاؼٕالث َو اجساذ  ٌصجم اإلاؼآز

 .يازةالِساز وؤلا 

4- ً  .ًدثىا كلى جِدًس وحهاث هـس آلازٍس

جملىا كلى وعي أٓثر بالٌسوض والحدوي ئلى  ًىطم هـسجىا -5 اللالم ٍو

  .التي حظخسدمها لخلٍسٍ ألاػُاء

اللالُاث والخأزحراث اإلاخلدية بحن ألاحصاء ئلى  ٌظاكدها أن هىـس  -6

 .اإلاٖىهت للمؼٖلت التي هدؼاْز في خلها

ًمًٕ زؤٍخه مً زال٘ بيُت اإلاىـىمت واإلالالجاث التي جٌسش حوحراث  -7

ت للمؼٕالث ساث الابخٖاٍز  .وجؼٍى

ِت الؼاملت التي جأزر في الاكخباز ٔل اللىامل اإلاظإولت كً  -8 هى الؼٍس

 .مىـىمت ماأو  أياء مهمت يازل هـام

اكل الىـام هى مجمىكت مً ألاحصاء )أهـمت ًسكُت( جخٖامل وجخٌو       

 في اججاهاث مسخلٌت لخدُِّ هدي كام ]
ً
 ].2ملا

 مساخل اإلاىحى اإلاىـىمي

مً زال٘ الاػالق كلى ألايب التربىي ًِد لىخف وحىي كدي مً        

ص في هره الدزاطت كلى الىمىذج اإلاىـىمي البىاتي اإلابني  الىماذج وطجٓر

ذج أن هرا الىمى ئلى  [20ملنى ًِد ذٓس كبد الصبىز ] كلى الخللم ذا

ت بُاحُه خ٘ى اإلاىاءمت وكدم  ٌلخمد كلى زالزت مصايز جخمثل في هـٍس

ٌُُت ئكاية  ُت ٓو الاجصان، وكلم الىٌع اإلالسفي خ٘ى البيُت اإلالًس

ّ الخٍُٕ بحن الخبراث الظابِت والخبراث الالخِت  حؼُٕلها كً ػٍس

 ٘ خالت الاجصان اإلالسفي، وآلُت جىـُم اإلاللىماث والخبراث ئلى  للىصى

لدمان البؼسي بؼٖل ػبٖي مخدازل، لرلٗ ًان هرا الىـام يازل ا

ٌظاكد الؼالب كلى بىاء اإلاٌاهُم والخبراث بصىزة مسجبت مىـىمُت 

ِت زؼُت، ولرلٗ ًسي كبد الصبىز ] [ بأن الخٌٕحر 20ولِع بؼٍس

ّ طذ مساخل مىـىمُت مسجبت هي  :باطخسدام هرا الىمىذج ًمس ًو

ماث الظابِت، خُث ًخم جددًدها مً اإلاسخلت ألاولى: الخلسي كلى اإلاللى 

س أو  زال٘ اإلاىاُؼت ِىم الؼالب أو  ٓخابت جٍِس ؼت مٌاهُم، ٍو زطم زٍس

ُت مً زال٘ مسؼؽ  بترجِب اإلاللىماث الظابِت بصىزة مىـىماث ملًس

مىـىمي ػامل جم ئكدايه للماية ومً زم زبؽ هره اإلاٌاهُم بصىزة 

اتها في البىاء اإلالسفي مىـىمُت مم اإلالازي والخبراث الجدًدة بهدي زب

 .كىد الؼالب
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ِىم اإلاللم هىا بدث الؼالب كلى البدث  اإلاسخلت الثاهُت: الاػتراْ: ٍو

كً اإلاٌاهُم الجدًدة مً زال٘ اإلاٌاهُم اإلاؼابهت واإلاىحىية لدًه في 

 .الرآسة

اإلاسخلت الثالثت: الاطخٕؼاي، ومً زالله ًِىم الؼالب بدىٌُر ألاوؼؼت 

 .ػساي مً اإلاللم للبدث كً ئحاباث ألطئلتهموالخجازب بخىحُه وئ

اإلاسخلت السابلت: جِدًم اإلاٌهىم، وهىا ٌلسض الؼالب ما جىصلىا ئلُه مً 

مٌاهُم وكمل مسؼؼاث مىـىمت جبرش اإلاٌاهُم الجدًدة واللالُاث 

 .حلدًلهاأو  ًُما بُنها، خُث ًِىم اإلاللم بمىاُؼتهم لخثبُذ جلٗ ألاًٖاز 

طم )الخٌٕحر الخٌصُلي( خُث ًِىم الؼالب اإلاسخلت الخامظت: الخى 

 .بخؼبُّ ما جىصلىا ئلُه في مىاٍُ حللُمُت حدًدة

 ً ُه ًؼلب اإلاللم مً الؼالب جٍٖى م، ًو اإلاسخلت الظايطت: الخٍِى

مىـىماث الٓدؼاي ُدزجه في السبؽ بحن كىاصس اإلاٌهىم واإلاٌهىم هحره 

 :مساخل هي [ بأهه ًخٖىن مً زالر13وأػاز الِايزي ]. مً اإلاٌاهُم

مسخلت الاهؼالَ مً البلد اإلالسفي: جخمثل بخىحُه اهخمام اإلاللم . 1

د جخللّ أو  مٌهىم كل يأو  للؼالب لـاهسة كلمُت بت ُو خايزت هٍس

ت مثل ؤلاحساةُتأو  بىاخدة أو  الؼسػُتأو  أٓثر مً مٖىهاث اإلالًس

ت ٍس  .الخٍِس

مً زال٘ اإلاٌهىم ابظخمىلىحُا: وذلٗ أو  مسخلت جِص ي الـاهسة. 2

البدث في ػبُلت ذلٗ اإلادخىي ومدي يُخه وصحخه واوسجامه مم 

بي له باكخبازها مً اإلالاًحر  اإلاىؼّ ومم الىاُم اللملي والدكم الخجٍس

 .الابظخمىلىحُت التي ًدخٕم لها الؼالب في أزىاء حللمه

ِىم ًيها اإلاللم بخىحُه ػلبخه لىعي . 3 مسخلت الخٌٕحر اإلاُخا ملسفي: ٍو

لخٌٕحر اإلاخصلت بمدخىي الخللم وػَس بىاةه ووعي مدي يُت كملُاث ا

بي له، أي ًخم ًيها وعي إلاا ًددر في اإلاسخلخحن الظابِخحن  .الدكم الخجٍس

 :مهازاث الخٌٕحر اإلاىـىمي

كملُت أو  لٖل كملُت جٌٕحر مهازاث جٌٕحر جٌاكلها ٌؼٖل همؽ      

ُت حلٕع ُدزة الخٌٕحر. لرا ًخٖىن الخٌٕحر اإلاىـىمي مً مهازاث كِل

ا بأهه ًٌٕس في هماذج  ًُ ب بدُث ًٖىن الؼالب واك الٌسي كلى الخٌٕحر اإلآس

واضحت وأن ًالخف جلٗ الىماذج كلى انها هماذج ولِظذ خِاةّ، وأن 

خظمً الخٌٕحر اإلاىـىمي  جٖىن لدًه الِدزة كلى بىائها وجدلُلها. ٍو

ّ يزحت21ث كدًدة، صىٌها كظِ٘ى وخظً ]امهاز   [، كلى ًو

 :ُدها، ٓما ًليحلِ

مهازة ُساءة الؼٖل اإلاىـىمي: وهي ُدزة الؼالب كلى جددًد أبلاي . 1

 .الؼٖل اإلاىـىمي الخىـُ ي للمهمت الخللُمُت

مهازة جدلُل الؼٖل وايزاْ اللالُاث: وهي ُدزة الؼالب كلى زؤٍت . 2

اللالُت بحن اإلادخىي الخللُ ي وجددًد زصاةص جلٗ اللالُت 

 .وجصيٌُها

جٕملت اللالُاث في الؼٖل: وهي الِدزة كلى السبؽ بحن كىاصس مهازة . 3

 .ًجاي الخىاًِاث بُنها والىىاُص ًيهائاإلااية الخللُمُت و اللالُاث في 

مهازة زطم الؼٖل اإلاىـىمي: وحُلد هره اإلاهازة مدصلت للمهازة . 4

ُساءة اإلادخىي الخللُ ي ئلى  جخظمً الخؼىاث التي جإيي ألنهاالظابِت 

زطمه بالصىزة النهاةُت ئلى  الخللُمُت وجددًد كالُاتها وأحصائها واإلاهمت

 ].16,22بجمُم احصائها ]

 :أطالُب ُُاض الخٌٕحر اإلاىـىمي

مًٕ ُُاض الخٌٕحر اإلاىـىمي بلدي مً ألاطالُب والؼَس منها: كً        ٍو

ّ ئٓما٘ اإلاٌاهُم الىاُصت في اإلاسؼؽ خُث ٌلؼى الؼالب  ػٍس

كدة مٌاهُم ًىضح اللالُاث التي أو  م زةِعمسؼؼا ًدخىي كلى مٌهى 

باطخسدام ئٓما٘ اإلاىـىمت بٕخابت اإلاٌاهُم أو  جسبؽ بحن اإلاٌاهُم،

ّ ٓخابت ػبٕت أو  الٌسكُت وجددًد اللالُاث التي بُنها، كً ػٍس

اللالُاث بحن اإلاٌاهُم لدي مسؼؽ مىـىمي ًىضح جلٗ اإلاٌاهُم، 

ضح اللالُاث، ٓما وباطخسدام اطلىب جددًد اإلاٌاهُم إلاسؼؽ ًى 

زال٘ جسجِب ًمًٕ ُُاطه مً زال٘ اكؼاء الؼالب مجمىكت مً 

صم مم ٓخابت اللالُاث بحن جلٗ اإلاٌاهُم، أمجمىكت مٌاهُم إلاسؼؽ 

ؼلب مىه   مً اإلاٌاهُم ٍو
ً
ومم جِدم مظخىي الؼالب ٌلؼى مجمىكت

 ].5بىاء مسؼؽ مىـىمي لخلٗ اإلاٌاهُم مم ٓخابت اللالُاث بُنها ]

 اث السابقتالدراس. 4

يزاطت مٌهىم الخٌٕحر ئلى  [ بدزاطت هدًذ22ُام ٔل مً هىز وحابس ]    

ً وهـسائهم اللايًحن في  اإلاىـىمي لدي مدًسي اإلادازض الاكدايًت اإلاخمحًز

مداًـت بابل ومداًـاث اللساَ الازسي، وفي اطخمساز اجباق الاطالُب 

ُت، ملاًحر كلم ئلى الخِلُدًت في ازخُاز مدًس اإلادزطت يون الاطدىاي

كَد الباخثان مُِاض للخٌٕحر اإلاىـىمي أولخدُِّ اهداي هره الدزاطت، 

وبىاء مُِاض اللمل  2013كام  Dolansky & Moore اإلالد مً ُبل

ً واللايًحن، زّم ػبِ ياجحن ا ألا الايازي اإلاخمحز لدي مدزاء اإلادازض اإلاخمحًز

 35ٖلذ خىالي %( مدًس ومدًسة، ػ70بلد جِىُنهما كلى كُىت جخٖىن )

د  بأهه ًىحد  تيخصاث هخاةج الخدلُل ؤلا أؿهس مً مجخمم البدث، ُو

 كدايًت مظخىي لدي مدزاء اإلادازض ؤلا 
ً
مً الخٌٕحر اإلاىـىمي،  مسجٌلا

ً واللايًحن أكلى في مظخىي الخٌٕحر اإلاىـىمي مً  وأن اإلادزاء اإلاخمحًز

ةُت ئخصات اإلادًساث اإلاخمحزاث واللايًاث، وبأهه جىحد ًسوَ ذاث يالل

في الخٌٕحر اإلاىـىمي لصالح مدزاء اإلادازض  يازةلخٌاكل الجيع وهىق ؤلا 

ً واللايًحن، أل الا  ً ن اكدايًت اإلاخمحًز لىطؽ الحظابي للمدزاء اإلاخمحًز

 كلى مً الىطؽ الحظابي للمدًساث اإلاخمحزاث، وان الىطؽ الحظابيأ

 .ًاثكلى مً الىطؽ الحظابي للمدًساث اللايأللمدزاء اللايًحن 

ُٕت 23أحسي لُىزطتن وبىػىان ]و       [ يزاطت في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

وطم ئػاز ومظاز حدًد لخللُم صىم الِساز مً زال٘ الخٌٕحر ئلى  هدًذ

 مً الىمىذج الخِلُدياإلاىـىمي لؼالب الهىدطت الصىاكُت، 
ً
جبحن  .بدال

ٌٕحر ن ؤلاػاز الجدًد اإلاظخسدم في الدزاطت الري ٌلخمد كلى الخأ

اإلاىـىمي والري ػىز في هره الدزاطت واإلاِسز الري صمم لخللُم اجساذ 

الِساز مً زال٘ الخٌٕحر اإلاىـىمي لؼلبت اإلاسخلت الجاملُت طاكد الؼلبت 

كلى جدظحن مهازاتهم في الخلامل مم اإلاىاٍُ اإلالِدة وطاكد في خل 

 .اإلاؼٕالث مً زال٘ اجساذ الِسازاث اإلاىاطبت

اها في الىالًاث اإلاخددة 24ؼآد وػؼتر ]وفي يزاطت ل       [ أحٍس

ُٕت، جم ًيها اطخٕؼاي ًلالُت الخٌٕحر اإلاىـىمي لدي ُاية  ألامٍس

في ئخدي  يازةاإلادازض اإلاخىطؼت واإلادزطحن الرًً لديهم مظإولُت ؤلا 

مً ميظِي  93حىاهب اللمل في اإلادزطت. وجم ئحساء مِابالث مم 

حن، وزؤطاء ألاُظام وميظِي اإلادازض، مً بُنهم السؤطاء اللامُ

م وميظِي الخللُم، ومظإولي هـم اإلاللىماث، وميظِي  الخٍِى

ؼٍ جدلُل البُاهاث أن الخٌٕحر اإلاىـىمي لدي  جٕىىلىحُا الاجصاالث. ٓو

( زؤٍت 1ُاية اإلادازض اإلاخىطؼت جخٖىن مً أزبم زصاةص ممحزة: )
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( 4حر مباػس )الخأزحر ه (3( الىـس للمىطىق مً أبلاي مخلدية )2ػاملت )

همُت اإلاىطىق الجىهسي. ومثلذ هخاةج هره الدزاطت جىطُم جُُِم ألا 

ت الِاةمت كلى الخٌٕحر اإلاىـىمي في الُِاية اإلادزطُت، ومىاُؼت  للملًس

 .الخؼبُِاث اللملُت لحل اإلاؼٕالث مً زال٘ الخٌٕحر اإلاىـىمي

دة اإلاخد [ في الىالًاث25] زسونآفي يزاطت ُام بها ًُلبع و و      

ُٕت هدًذ لدزاطت  زس اطخسدام الخٌٕحر اإلاىـىمي في حللُم أألامٍس

ع، وبُيذ الدزاطت أهه ًمًٕ يمج أهـمت الخٌٕحر في حللُم  الخمٍس

اث باطخسدام اإلابايب الِاةمت كلى ألايلت  ع كلى حمُم اإلاظخٍى الخمٍس

ع باطخسدام همىذج  دمذ الدزاطت هصاةذ الخدَز في مجا٘ الخللُم. ُو

ت لخىحُه اإلاسبحن باطخسدام الخٌٕحر اإلاىـىمي في حللُم الىعي وأهـم

ع والاهسساغ في الخللُم واإلامازطت  وجُُِم اإلاخللمحن في ٔلُت الخمٍس

 .اإلاهىُت

ُُاض ًاكلُت اطخسدام ئلى  [ يزاطت هدًذ26أحسي الؼسق ]       

اطُاث في مهازاث  "G.L.M" أهمىذج الخّللم الخىلُدي ع ماية الٍس لخدَز

اض ي والخٌٕحر اإلاىـىمي لدي ػالب الصٍ الثاوي الخىاصل ا لٍس

بي ذا الازخباز  اإلاخىطؽ، في اللساَ، واجبم الباخث اإلاىهج ػبه الخجٍس

د جٖىهذ كُىت الدزاطت مً )  اهِظمىا52البلدي، ُو
ً
ئلى  ( ػالبا

بُت وكديها )  يزطذ باطخسدام أهمىذج 26مجمىكخحن ججٍس
ً
( ػالبا

ِت 26( الخّللم الخىلُدي وطابؼت وكديها  يزطذ بالؼٍس
ً
( ػالبا

الاكخُايًت وجمذ مٖاًئت اإلاجمىكخحن في اإلاخوحراث الدزُلت، وأكد 

اض ي جٖىن مً ) ً ألا٘و إلاهازاث الخىاصل الٍس ( ًِسة، 23الباخث ازخباٍز

( أطئلت وأحسي لٖليهما الصدَ 4والثاوي للخٌٕحر اإلاىـىمي جٖىن مً )

ٔاخصاوالثباث والخدلُل ؤلا  ن مً هخاةج البدث جٌَى تي لٌِساتهما. و

بُت التي يزطذ باطخسدام أهمىذج الخّللم الخىلُدي  اإلاجمىكت الخجٍس

اض ي والخٌٕحر  كلى اإلاجمىكت الظابؼت في مهازاث الخىاصل الٍس

 .اإلاىـىمي

ام الُلِىبي ]      بىاء بسهامج جِني ًىؿٍ ئلى  [ بدزاطت هدًذ16ُو

ص خ٘ى اإلاؼٖلت لخىمُ ت مهازاث الخٌٕحر اطتراجُجُت الخللم اإلاخمٓس

اإلاىـىمي في الللىم لدي ػالباث الصٍ الخاطم بوصة، خُث ُام 

الباخث ببىاء أيواث الدزاطت والتي جمثلذ في الازخباز الخدصُلي خُث 

 مً هىق ازخُاز مً مخلدي، زم كسض الازخباز  25جٖىن مً 
ً
ا  ازخباٍز

ً
بىدا

ببىاء  كلى مجمىكت مً اإلادٕمحن. ولوسض هره الدزاطت ُام الباخث

البرهامج الخِني لخىمُت مهازاث الخٌٕحر اإلاىـىمي وكسطه كلى اإلادٕمحن 

للخأٓد مً طالمخه، وصالخُخه للخؼبُّ. وازخاز الباخث كُىت ُصدًت 

( ػالبت مِظمت كلى ػلبخحن ئخداهما جمثل اإلاجمىكت 77بلى كديهً )

ِا لؼبُلت  بُت، وألازسي الظابؼت، واطخسدم الباخث مىهجحن ًو الخجٍس

د  بي، ُو ث الىخاةج أؿهس الدزاطت جمثال في اإلاىهج البىاتي واإلاىهج الخجٍس

بحن ( α ≤ 0.05)ةُت كىد مظخىي ئخصاوحىي ًسوَ ذاث ياللت 

بُت وبحن مخىطؼاث يزحاث  مخىطؼاث يزحاث ػالباث اإلاجمىكت الخجٍس

ػالباث اإلاجمىكت الظابؼت في الخؼبُّ البلدي الزخباز الخٌٕحر 

ُت ازجباػُت بحن مخىطؼاث يزحاث ػالباث اإلاىـىمي، ووحىي كال

بُت في الخؼبُّ البلدي الزخباز الخٌٕحر اإلاىـىمي   .اإلاجمىكت الخجٍس

ام كلُان وآزسون ]       [ بدزاطت أزس اطخسدام اإلاىحى اإلاىـىمي 8ُو

اةُت، وخل  اء في جدصُل اإلاٌاهُم الٌحًز ع ماية مسخبر الٌحًز لخدَز

اةُت لدي ػلبت الظ ىت الجاملُت ألاولى في حاملت البلِاء اإلاظألت الٌحًز

د جٖىهذ كُىت الدزاطت مً ػلبت ُظم الللىم  الخؼبُُِت في ألازين، ُو

اء  ألاطاطُت في حاملت البلِاء الخؼبُُِت، اإلاسجلحن إلااية مسخبر الٌحًز

( ػالًبا وػالبت جم جِظُمهم 54( وبلى كدي ػلبت الدزاطت )114)

ا ًُ بُت وبلى كدي ػلبتها )مجمىكخحن: اإلاجمىكت ئلى  كؼىاة  )28الخجٍس

ظهم باطخسدام اإلاىحى اإلاىـىمي، واإلاجمىكت  ػالًبا وػالبت، جم جدَز

ظهم باطخسدام 26الظابؼت وبلى كدي ػلبتها ) ( ػالًبا وػالبت، جم جدَز

ع الخِلُدًت )الخؼُت. و  ِت الخدَز ث هخاةج الدزاطت وحىي أؿهس ػٍس

بحن  ، (α ≤ 0.05) ةُت كىد مظخىي الداللتئخصاًسوَ ذاث ياللت 

بُت ومخىطؽ كالماث ػلبت  مخىطؽ كالماث ػلبت اإلاجمىكت الخجٍس

اةُت  اإلاجمىكت الظابؼت كلى ٔل مً ازخباز اإلاٌاهُم الللمُت )الٌحًز

بُت اةُت، ولصالح أًساي اإلاجمىكت الخجٍس  .وازخباز خل اإلاظألت الٌحًز

ع ئلى  [ يزاطت هدًذ27وأحسي الِايزي ]       الللىم جِص ي أزس جدَز

ِت الاكخُايًت في  بالىمىذج اإلاىـىمي اإلالسفي الؼامل مِازهت بالؼٍس

آدظاب اإلاٌاهُم الللمُت وفي جىمُت مهازاث الخٌٕحر اللل ي لدي ػلبت 

الصٍ السابم ألاطاس ي. جٖىهذ كُىت الدزاطت مً زماوي ػلب مً ػلبت 

ت جسبُت لىاء  الصٍ السابم ألاطاس ي في اإلادازض الحٖىمُت في مدًٍس

د بلى كدي أًساي كُىت الدزاطت ) ( ػالًبا وػالبت 160الٖىزة في ألازين، ُو

ِت الِصدًت، مثلذ أزبم ػلب اإلاجمىكت  مثلذ جم ازخُازهم بالؼٍس

ع  بُت، وألازبم ألازسي مثلذ اإلاجمىكت الظابؼت، جم جدَز الخجٍس

بُت وخدة الظىء مً ٓخاب الللىم للصٍ السابم  اإلاجمىكت الخجٍس

إلاىـىمي اإلالسفي الؼامل، أما اإلاجمىكت الظابؼت باطخسدام الىمىذج ا

س  د جم جؼٍى ِت الاكخُايًت. ُو ظها الىخدة هٌظها بالؼٍس ًِد جم جدَز

( 25ازخباز ٌوؼي اإلاٌاهُم الللمُت الىازية في وخدة الظىء جٖىن مً)

س مُِاض إلاهازاث الخٌٕحر  ًِسة مً هىق الازخُاز مً مخلدي، وجؼٍى

د    ةُتئخصادزاطت وحىي ًسوَ ذاث ياللت ث هخاةج الأؿهس اللل ي. ُو

(α ≤ 0.05) ، ِت الخدَزع في آدظاب الؼلبت للمٌاهُم حلصي لؼٍس

ع باطخسدام الىمىذج اإلاىـىمي اإلالسفي  ِت الخدَز الللمُت ولصالح ػٍس

ع لصالح  ِت الخدَز اإلاجمىكت  ئهارالؼامل، والخٌاكل بحن الجيع وػٍس

بُت. ٓما  ، (α ≤ 0.05)ةُت ئخصات ث وحىي ًسوَ ذاث ياللأؿهس الخجٍس

ِت  ع في جىمُت مهازاث الخٌٕحر اللل ي ولصالح ػٍس ِت الخدَز حلصي لؼٍس

ع باطخسدام الىمىذج اإلاىـىمي اإلالسفي الؼامل، في خحن لم  الخدَز

 
ً
ع في ذلٗ جـهس أزسا ِت الخدَز  .للخٌاكل بحن الجيع وػٍس

الخلسي كلى ًاكلُت ئلى  [ يزاطت هدًذ28وأحسث السبابلت ]     

اطخسدام اإلادزل اإلاىـىمي في آدظاب اإلاٌاهُم الللمُت وجىمُت مهازاث 

لدي ػلبت الصٍ الخاطم في مبدث خل اإلاؼٕالث والخٌٕحر الىاُد 

د جٖىهذ اللُىت مً )خُاء في ألا ألا    ً( ػالبت وشك56زين، ُو
ً
 كؼىاةُا

د كل بُت، ُو وحىي ًَس ئلى  ػازث الىخاةجأى مجمىكخحن طابؼت وججٍس

بُت واإلاجمىكت الظابؼت ًُما  بحن مخىطؼي كالماث اإلاجمىكت الخجٍس

ًخللّ بلالماث الؼالباث في ازخباز اإلاٌاهُم الللمُت، والخٌٕحر الىاُد، 

بُت  .ازخباز مهازاث خل اإلاؼٕالث لصالح اإلاجمىكت الخجٍس

الخلسي أزس ئلى  [ يزاطت هدًذ21وأحسي كظِ٘ى وخظً ]     

ت الخٌٕحر اإلاىـىمي لدي ػلبت اطخسدام الىطاةل اإلاخلدية كلى جىمُ

هصة في ماية الخٕىىلىحُا، ولخدُِّ  تالصٍ الخاطم ألاطاس ي في مدًى
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د  بي، ُو أهداي البدث اطخسدم الباخثان اإلاىهج البىاتي واإلاىهج الخجٍس

جم جصمُم ازخباز للخٌٕحر اإلاىـىمي لخدُِّ هدي الدزاطت، وػبّ كلى 

د ( مً ػالب الصٍ ال85كُىت ُصدًت مٖىهت مً ) خاطم ألاطاس ي، ُو

ةُت كىد مظخىي ئخصاث هخاةج الدزاطت وحىي ًسوَ ذاث ياللت أؿهس 

 ،(α ≤ 0.05)الظابؼت بحن مخىطؽ يزحاث الؼلبت في اإلاجمىكت 

بُت في ازخباز الخٌٕحر  ومخىطؽ يزحاث الؼلبت في اإلاجمىكت الخجٍس

اإلاىـىمي في ماية الخٕىىلىحُا للصٍ الخاطم ألاطاس ي لصالح 

بُت، ٓما و اإلاجمىكت ا ث الىخاةج أن للبرهامج أزس في جىمُت أؿهس لخجٍس

بُت  .الخٌٕحر اإلاىـىمي في ماية الخٕىىلىحُا لدي اإلاجمىكت الخجٍس

ام أبى كىية ]      ت أزس اطخسدام الىمىذج ئلى  هدًذبدزاطت [ 3ُو ملًس

اطُاث لدي ػالب  البىاتي في جىمُت مهازاث الخٌٕحر اإلاىـىمي في الٍس

هصة، ولخدُِّ خُث ُام الباخث باكداي  الصٍ الظابم في مدًىت

ع بالىمىذج ئلى  وجىصل الباخث .ازخباز في الخٌٕحر اإلاىـىمي أن الخدَز

بُت بمهازاث ئلى  البىاتي اإلاِترح أيي اخخٌاؾ ػالب اإلاجمىكت الخجٍس

 .الخٌٕحر اإلاىـىمي

ت في جدَزع       ت أزس اطخسدام بلع اطتراجُجُاث ما وزاء اإلالًس وإلالًس

اطُاث د 14كلى جىمُت الخٌٕحر اإلاىـىمي ُام كٌاهت ووؼىان ] الٍس [، ُو

ظه للمِسز وبلد  أكدا ازخباز الخٌٕحر اإلاىـىمي جم جؼبُِه ُبل جدَز

ظه له كلى كُىت مٖىهت مً )  )177جدَز
ً
بُت و)94( ػالبا ( 83( ججٍس

خُث جم جدَزع ػلبت  ،طابؼت لدي ػلبت الصٍ الثامً ألاطاس ي بوصة

بُت با ت بِىما اإلاجمىكت الخجٍس طخسدام اطتراجُجُاث ما وزاء اإلالًس

د أػازث  ِت اللايًت، ُو يزطذ اإلاجمىكت الظابؼت باطخسدام الؼٍس

ةُت بحن ػلبت اإلاجمىكت ئخصاوحىي ًسوَ ذاث ياللت ئلى  الىخاةج

بُت والظابؼت في ازخباز الخٌٕحر اإلاىـىمي البلدي وذلٗ لصالح  الخجٍس

بُت  .ػلبت اإلاجمىكت الخجٍس

ع مِسز ئلى  [ بدزاطت هدًذ15ٔامل ]حسي ٓما أ      ت ٌُُٓت جدَز ملًس

 ٍُ ِت ما زهم ملؼُاث اإلاىاهج الدزاطُت، ٓو الخٌٕحر اإلاىـىمي بؼٍس

 ( ػالب200الؼالب وجٖىهذ كُىت الدزاطت مً )ئلى  ًمًٕ ئًصاله
ً
مً  ا

ػالب الصٍ الخاطم واللاػس في ألازين، خُث ػلب منهم بىاء هماذج في 

 (13)ٍاطُاث والبُىلىجي والُٕمُاء، واطخوَس البرهامج مىطىكاث )الس 

 لُِاض الِدزة كلى الخٌٕحر 
ً
د أكد الباخث ازخبازا خصت يزاطُت، ُو

. وأػازث هخاةج الدزاطت
ً
 اإلاىـىمي زم جؼبُِه كلى كُىت الدزاطت ُبلُا

اية زبرة ئلى  ازجٌاق جدصُل الؼالب في مجا٘ بىاء الىماذج مم ٍش

  أؿهس الٕمبُىجس، و اإلاللمحن في اطخسدام 
ً
لدي  الخٌٕحر اإلاىـىمي جؼىزا

 .الؼالب في اطخسدام الازخبازاث واإلاِابلت

ع خظاب اإلاثلثاث كلى        ولُِاض ًاكلُت اإلادزل اإلاىـىمي في جدَز

ت أحسي اإلاىىفي ] [ يزاطت في 5الخٌٕحر اإلاىـىمي لدي ػالب اإلاسخلت الثاهٍى

ثلثاث للصٍ ألا٘و مصس، خُث ُام الباخث باكداي مِسز خظاب اإلا

 
ً
ّ اإلادزل اإلاىـىمي، ٓما أكد ازخبازا   الثاهىي ًو

ً
في خظاب  جدصُلُا

ظه  اإلاثلثاث وآزس في الخٌٕحر اإلاىـىمي، وػبّ ألاياجحن ُبل وبلد جدَز

 104)للمِسز كلى كُىت مٖىهت مً 
ً
بُت و 52( ػالبا طابؼت،  52ججٍس

د أػازث الىخاةج ؼي يزحاث ةُا بحن مخىطئخصاوحىي ًسوَ يالت ئلى  ُو

ػالب مجمىكتي البدث في ٔل مً الازخباز الخدصُلي وازخباز الخٌٕحر 

بُت  .اإلاىـىمي، وذلٗ لصالح ػالب اإلاجمىكت الخجٍس

 الطزيقت وإلاحزاءاث. 5

 مىهج الدراستأ. 

ت مظخىي       اجبم الباخث في هره الدزاطت اإلاىهج الىصٌي. وذلٗ إلالًس

م بجاملت اإلالٗ زالد وكالُخه الخٌٕحر اإلاىـىمي كىد ػلبت ٔلُت الللى 

 .ئايً بالخدصُل ألا

 مجتمع الدراست وعيىتهاب. 

جٖىن مجخمم الدزاطت مً حمُم ػالب وػالباث ٔلُت الللىم في        

 2759والبالى كديهم  2015/2016حاملت اإلالٗ زالد لللام الدزاس ي 

 بدظب البُاهاث في كماية الِب٘ى والدسجُل، خُث جٖىهذ كُىت
ً
 ػالبا

 هصٌها مً الرٔىز الؼالب والىصٍ الثاوي مً 226الدزاطت )
ً
( ػالبا

ِت اللؼىاةُت، والجد٘و الخالي ًىضح هارالؼالباث ؤلا  ، ازخحروا بالؼٍس

 .جىشَم أًساي اللُىت خظب مخوحراث الجيع والظىت الدزاطُت

 1حدوى 

 جىسيع أفزاد العيىت حسب متغير السىت الدراسيت

 اليسبت % العدد الجيس السىت الدراسيت

 

 ألاولى

  49 ذٔىز 

 49 ئهار 43.4

 الثاهُت

 

  26 ذٔىز 

 26 ئهار 23.0

 الثالثت

 

  21 ذٔىز 

 20 ئهار 18.1

  17 ذٔىز  السابلت

 18 ئهار 15.5

 100.0 226 ٓلي

 الدراست ج. أداة

 التي الدزاطاث مً كدي كلى الاػالق بلد الدزاطت أياة الباخث ػىز      

ٔاؿم هىز  منها اإلاىـىمي الخٌٕحر مهازاث جدلُل لذجىاو   الؼسق[ 22] و

 ًِسة، 23 مً الدزاطت أياة جٖىهذ خُث ،[16] الُلِىبي ،[26]

 ومهازة اللل ي، ألاطلىب اطخسدام مهازة هي أبلاي زمظت كلى اػخملذ

 جدلُل ومهازة اللالُاث، ئيزاْ ومهازة اإلاىـىمي، الؼٖل وزطم ُساءة

٘  اللالُاث، وزبؽ طخيخاجالا  ومهازة الؼٖل، م والجدو  ًىضح( 2) ُز

 :الخمظت ألابلاي كلى الازخباز ًِساث جىشَم

 



637102 

234 

 2 حدوى 

 الخمست ألابعاد على الاختبار فقزاث جىسيع

 رقم الفقزة التي جقيس البعد اسم البعد

 5، 4، 3، 2، 1 مهازة اطخسدام الاطلىب اللل ي

 9، 8 ،7، 6، 5 مهازة ُساءة وزطم الؼٖل اإلاىـىمي

 13، 12، 11، 10 اللالُاث مهازة ئيزاْ

 18، 17، 16، 15، 14 الؼٖل جدلُل مهازة

 23، 22، 21، 20، 19 مهازة الاطخيخاج وزبؽ اللالُاث

 :ألاياة صدَ

 طبلت كلى ألاولُت صىزتها في ألاياة كسض جم: الـاهسي  الصدَ -1

م والُِاض التربىي  الىٌع كلم في مخسصصحن  هُئت اءأكظ مً والخٍِى

ع د طلىي، بً مدمد ؤلامام وحاملت زالد اإلالٗ بجاملت الخدَز  ُو

 مم ًِسة ٔل ازجباغ ومدي ألاياة ًِساث كلى السأي ئبداء منهم ػلب

 ومدي اللبازاث، صُاهت حىية كلى والحٕم الُه، جيخ ي الري البلد

د جِِظه؛ الري الوسض لُِاض مىاطبتها ذ ُو  الالشمت الخلدًالث أحٍس

 5،8،13 الٌِساث صُاهت ئكاية مثل اإلادٕمحن، الخـاثم طىء في

  أٓثر لخصبذ
ً
  وطىخا

ً
 .وجددًدا

 ًِسة لٖل الازجباغ ملامل خظاب جم زم خُث: الدازلي الصدَ -3

ىضح له، جيخ ي الري بالبلد ٘  ٍو  يزحت بحن الازجباغ ملامالث( 3) الجدو

 .ئليها جيخ ي التي وبلدها ًِسة ٔل

 3 حدوى 

 إليه جيتمي الذي للبعد الهليت بالدرحت فقزة مل ارجباط معامالث

 البعد الخامس البعد الزابع البعد الثالث البعد الثاوي البعد الاوى 

معامل  الفقزة

 الارجباط

معامل  العبارة

 الارجباط

معامل  العبارة

 الارجباط

معامل  العبارة

 الارجباط

معامل  العبارة

 الارجباط

1 0.48 6 0.44 10 0.49 14 0.53 19 0.45 

2 0.46 7 0.59 11 0.48 15 0.55 20 0.49 

3 0.58 8 0.49 12 0.58 16 0.56 21 0.44 

4 0.48 9 0.49 13 0.53 17 0.68 22 0.47 

5 0.40     18 0.58 23 0.49 

٘  مً ًخضح       ًِسة ٔل يزحت ازجباغ ملامالث أن الظابّ الجدو

٘  للبلد جساوخذ له جيخ ي الري ببلدها  ،(0.58–0.46) بحن الاو

 الثالث وللبلد ،(0.59 – 0.44) بحن جساوخذ ًِد الثاوي للبلد وباليظبت

( 0.68 -0.53) بحن جساوخذ السابم وللبلد ،(0.58 – 0.48) بحن جساوخذ

 ويالت مخىطؼت ُُم وهي( 0.49 –0.44) جساوخذ الخامع والبلد

 ئخصا
ً
 اثًِس  مً ًِسة ٔل ازجباغئلى  ٌؼحر  وهرا ،0.05 مظخىي  كىد ةُا

 احظاَئلى  ٌؼحر  مما ئلُه جيخ ي الري بالبلد اإلاىـىمي الخٌٕحر ازخباز

 .مخىطؽ بؼٖل الازخباز أبلاي مً بلد ٔل كبازاث

 لألياة الٖلُت بالدزحت بلد ٔل يزحت ازجباغ ملامالث خظبذ ٓما      

٘  ئليها، ًيخ ي التي م والجدو  بالدزحت بلد ٔل يزحت ازجباغ ًىضح( 4) ُز

 .اإلاىـىمي ٕحرالخٌ الزخباز الٖلُت

 4 حدوى 

 إليها ًيتمي التي لالختبار الهليت والدرحت البعد درحت بين الارجباط معامالث قيم

 معامل الارجباط بالدرحت الهليت أبعاد الاختبار رقم البعد

 0.67 مهازة اطخسدام ألاطلىب اللل ي 1

 0.76 مهازة ُساءة وزطم الؼٖل اإلاىـىمي 2

 0.76 مهازة ئيزاْ اللالُاث 3

 0.79 مهازة جدلُل الؼٖل 4

 0.65 مهازة الاطخيخاج وزبؽ اللالُاث 5

٘  مً ًخضح      م الظابّ الجدو  الدزحت ازجباغ ملامالث أن( 4) ُز

 يزحت وهي( 0.79- 0.65) بحن جساوخذ الخمظت بأبلايها لالزخباز الٖلُت

 ئخصا ويالت حُدة
ً
 حُدة يزحت وحىي ٌلني مما ،0.05 مظخىي  كىد ةُا

 ألبلاي الصدَ مً حُدة يزحت ًِِع بما الدازلي الاحظاَ ًم

 .الازخباز

ِخحن ألاياة زباث ُخظب :ألاياة زباث  :بؼٍس

 
ً
  50 مً مٖىهت تــكُى ىـــكل ّـــػب ثــــخُ ازـــبـالازخ ايةــــئك: أوال

ً
  وػالبت ػالبا

اث مسخلٍ كلى اللُىت اػخملذ خُث الدزاطت، كُىت زازج مً  اإلاظخٍى

ِت الثباث ملامل وبلى الجيظحن مً ُتالخللُم  .0.85 الاكاية بؼٍس

  
ً
 Cronbach) ٓسوهبار ألٌا ملامل باطخسدام الدازلي الاحظاَ: زاهُا

alpha)  50 مً مٖىهت كُىت كلى  
ً
 الدزاطت، كُىت زازج مً وػالبت ػالبا

اث مسخلٍ كلى اللُىت اػخملذ خُث  الجيظحن، مً الخللُمُت اإلاظخٍى

د  .وحُدة مسجٌلت ُُمت وهي(. 86.4) الثباث اململ ُُمت بلوذ ُو

٘  الخمظت الدزاطت ألبلاي الثباث ملامالث اطخسسحذ ٓما        والجدو



235 

م    الدزاطت أياة زباث ملامالث ًىضح( 5) ُز
ً
 .اإلاسخلٌت ألبلايها جبلا

 5 حدوى 

  الدراست أداة ثباث معامالث
 
 الخمست ألبعادها جبعا

 عامل الثباثم عدد الفقزاث أبعاد ألاداة رقم البعد

 58.6 5 مهازة اطخسدام الاطلىب اللل ي 1

 54.2 4 مهازة ُساءة وزطم الؼٖل اإلاىـىمي 2

 54 4 مهازة ئيزاْ اللالُاث 3

 62.6 5 مهازة جدلُل الؼٖل 4

 50.6 5 مهازة الاطخيخاج وزبؽ اللالُاث 5

٘  مً ًخضح     م الظابّ الجدو  ٔاهذ الثباث ملامل ُُم أن( 5) ُز

 اإلاىـىمي الخٌٕحر الزخباز الثباث ملامالث ُُم جساوخذ خُث ت،مخىطؼ

 (.62.6 – 50.6) بحن ٔاهذ

 إلحساء ومِبىلت مىاطبت لألياة والثباث الصدَ يالالث وحلد      

 .الحالُت الدزاطت

 ومىاقشتها . الىتائج6

 
ً
٘  الظإا٘ هخاةج كسض: أوال  :ألاو

٘  الظإا٘ كً لإلحابت      ــــمظخ اــــم: "ىــــكل صـــًى والري للدزاطت ألاو  ىي ـ

 جم" ؟ زالد اإلالٗ بجاملت الللىم ٔلُت ػلبت كىد اإلاىـىمي الخٌٕحر 

ت والاهدساًاث الحظابُت اإلاخىطؼاث مً ٔل خظاب  والسجبت اإلالُاٍز

 الللىم ٔلُت ػلبت كىد اإلاىـىمي الخٌٕحر الزخباز الخدِّ ومظخىي 

  زالد، اإلالٗ بجاملت
ً
 أُل -1 مً خىطؼاثاإلا ُُم ٔاهذ ئذا بأهه كلما

 3.5 مً اُل-2.5 مً اإلاخىطؼاث ُُم ٔاهذ وئذا طلٌُت، ًهي 2.5 مً

 ٔىن ) حُدة ًهي 5 -3.5 مً اإلاخىطؼاث ُُم ٔاهذ وئذا مخىطؼت، ًهي

٘ (. 5-1 مً الترمحز أزرث الاطخجابت أهماغ م والجدو  ًىضح( 6) ُز

 .الىخاةج

 6 حدوى 

 خالد امللو حامعت العلىم مليت طلبت عىد املىظىمي التفنير ملستىي  الزجبتو  املعياريت والاهحزافاث الحسابيت املتىسطاث

 مستىي التحقق الزجبت الاهحزاف املعياري  املتىسط الحسابي البعد الزقم

 مخىطؽ 2 68. 2.78 مهازة اطخسدام الاطلىب اللل ي 1

 مخىطؽ 3 70. 2.63 مهازة ُساءة وزطم الؼٖل اإلاىـىمي 2

 طلٌُت 4 70. 2.46 ُاثمهازة ئيزاْ اللال 3

 مخىطؽ 3 85. 2.63 مهازة جدلُل الؼٖل 4

 مخىطؽ 1 75. 3.23 مهازة الاطخيخاج وزبؽ اللالُاث 5

 مخىطؽ  74. 2.75 الدزحت الٖلُت 

٘  مً ًخضح        م الجدو  كىد اإلاىـىمي الخٌٕحر مظخىي  أن( 6) ُز

 ) ٔان زالد اإلالٗ حاملت الللىم ٔلُت ػلبت
ً
 اإلاخىطؽ ىبل ئذ( مخىطؼا

 أبلاي حمُم ٔاهذ ٓما ،(74). ملُازي  وباهدساي( 2.75) الحظابي

 وزبؽ الاطخيخاج مهازة حاءث ًِد مخىطؼت، اإلاىـىمي الخٌٕحر

 ملُازي  وباهدساي( 3.23) خظابي بمخىطؽ ألاولى بالسجبت اللالُاث

 اللل ي الاطلىب اطخسدام مهازة الثاهُت بالسجبت وحاءث ،(0.75)

 حاءث خحن في ،(0.68) ملُازي  وباهدساي( 2.78) خظابي بمخىطؽ

 بالسجبت الؼٖل جدلُل مهازة اإلاىـىمي، الؼٖل وزطم ُساءة مهازة مهازحي

 في( 0.85)و( 0.70) ملُازي  وباهدساي( 2.63) خظابي بمخىطؽ الثالثت

 السابلت بالسجبت اللالُاث ئيزاْ مهازة وحاءث بالترجِب، منهما ٔل

 خظاب جم ٓما ،(700). ملُازي  سايواهد( 2.46) خظابي بمخىطؽ

ت والاهدساًاث اإلاخىطؼاث  الخمظت ألابلاي في كبازة لٖل والسجبت اإلالُاٍز

ُما  :ألابلاي خظب الىخاةج هره كسض ًلي ًو

٘  البلد  اللل ي الاطلىب اطخسدام مهازة: ألاو

 بجاملت الللىم ٔلُت ػلبت كىد اإلاىـىمي الخٌٕحر مظخىي  ولخددًد      

 اإلاخىطؼاث خظاب جم اللل ي، الاطلىب اطخسدام مهازة في زالد اإلالٗ

ت والاهدساًاث  ًِساث مً ًِسة لٖل الخدِّ ومظخىي  والسجبت اإلالُاٍز

٘  البلد هرا  .ذلٗ ًىضح( 7) والجدو

 7 حدوى 

 العلمي الاسلىب استخدام مهارة لبعد التحقق ومستىي  املعياريت والاهحزافاث املتىسطاث

 مستىي التحقق الزجبت الاهحزاف املعياري  املتىسط الحسابي سلىب العلميمهارة استخدام الا  الزقم

 مخىطؼت 2 86. 2.92 (1الٌِسة ) 1

 مخىطؼت 4 98. 2.72 (2الٌِسة ) 2

 مخىطؼت 3 1.09 2.85 (3الٌِسة ) 3

 طلٌُت 5 90. 2.30 (4الٌِسة ) 4

 مخىطؼت 1 1.15 3.12 (5الٌِسة ) 5

 ىطؼتمخ  996. 2.78 الدزحت الٖلُت 
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٘  مً ًخضح        ػلبت كىد اإلاىـىمي الخٌٕحر مظخىي  أن( 7) الجدو

 اللل ي الاطلىب اطخسدام مهازة لبلد زالد، اإلالٗ بجاملت الللىم ٔلُت

 ملُازي  وباهدساي( 2.78) الحظابي اإلاخىطؽ بلى خُث( مخىطؼت) ٔان

 (.3.12-2.30) بحن البلد ُُم وجساوخذ( 0.996)

د       م الٌِسة حاءث ُو ( 3.12) خظابي بمخىطؽ ألاولى بالسجبت( 5) ُز

م والٌِسة مخىطؼت، وبدزحت( 1.15) ملُازي  واهدساي  بالسجبت( 1) ُز

 وبدزحت( 0.86) ملُازي  واهدساي( 2.92) خظابي بمخىطؽ الثاهُت

م الٌِسة الازحرة السجبت وفي مخىطؼت، ( 2.30) خظابي بمخىطؽ( 4) ُز

 .طلٌُت وبدزحت( 0.90) ُازي مل واهدساي

 اإلاىـىمي الؼٖل وزطم ُساءة مهازة: الثاوي البلد

 بجاملت الللىم ٔلُت ػلبت كىد اإلاىـىمي الخٌٕحر مظخىي  ولخددًد      

 خظاب جم اإلاىـىمي، الؼٖل وزطم ُساءة مهازة لبلد زالد، اإلالٗ

ت والاهدساًاث اإلاخىطؼاث  ًِسة لٖل الخدِّ ومظخىي  والسجبت اإلالُاٍز

٘  البلد هرا ِساثً مً  .ذلٗ ًىضح( 8) والجدو

 8 حدوى 

 املىظىمي الشهل ورسم قزاءة مهارة لبعد التحقق ومستىي  املعياريت والاهحزافاث املتىسطاث

 مستىي التحقق الزجبت الاهحزاف املعياري  املتىسط الحسابي مهارة قزاءة ورسم الشهل املىظىمي الزقم

 مخىطؼت 1 1.0 3.04 (6الٌِسة ) 1

 مخىطؼت 3 1.0 2.58 (7لٌِسة )ا 2

 طلٌُت 4 1.20 2.32 (8الٌِسة ) 3

 مخىطؼت 2 1.01 2.62 (9الٌِسة ) 4

 مخىطؼت  1.053 2.63 الدزحت الٖلُت 

٘  مً ًخضح        ػلبت كىد اإلاىـىمي الخٌٕحر مظخىي  أن( 8) الجدو

 الؼٖل وزطم ُساءة مهازة لبلد زالد اإلالٗ بجاملت الللىم ٔلُت

 وباهدساي( 2.63) الحظابي اإلاخىطؽ بلى خُث( مخىطؼا) ٔان اإلاىـىمي

 (.3.04- 2.32) بحن البلد ُُم وجساوخذ( 1.053) ملُازي 

د       م الٌِسة حاءث ُو ( 3.04) خظابي بمخىطؽ ألاولى بالسجبت( 6) ُز

م والٌِسة مخىطؼت، وبدزحت( 1.0) ملُازي  واهدساي  بالسجبت( 9) ُز

 وبدزحت( 1.01) ملُازي  واهدساي( 2.62) خظابي بمخىطؽ الثاهُت

م الٌِسة الازحرة السجبت وفي مخىطؼت، ( 2.32) خظابي بمخىطؽ( 8) ُز

 .طلٌُت وبدزحت( 1.20) ملُازي  واهدساي

 اللالُاث ئيزاْ مهازة: الثالث البلد

 بجاملت الللىم ٔلُت ػلبت كىد اإلاىـىمي الخٌٕحر مظخىي  ولخددًد      

 اإلاخىطؼاث خظاب جم ث،اللالُا ئيزاْ مهازة في زالد اإلالٗ

ت والاهدساًاث  ًِساث مً ًِسة لٖل الخدِّ ومظخىي  والسجبت اإلالُاٍز

٘  البلد هرا  .ذلٗ ًىضح( 9) والجدو

 9 حدوى 

 العالقاث إدراك مهارة لبعد التحقق ومستىي  املعياريت والاهحزافاث املتىسطاث

 مستىي التحقق الزجبت الاهحزاف املعياري  املتىسط الحسابي مهارة إدراك العالقاث الزقم

 مخىطؼت 2 93. 2.50 (10الٌِسة ) 1

 مخىطؼت 1 95. 2.54 (11الٌِسة ) 2

 طلٌُت 3 99. 2.43 (12الٌِسة ) 3

 طلٌُت 4 1.17 2.41 (13الٌِسة ) 4

 مخىطؼت  1.01 2.47 الدزحت الٖلُت 

٘  مً ًخضح       ػلبت كىد اإلاىـىمي الخٌٕحر مظخىي  أن( 9) الجدو

 ٔان اللالُاث ئيزاْ مهازة لبلد زالد، اإلالٗ بجاملت مالللى  ٔلُت

 ملُازي  وباهدساي( 2.47) الحظابي اإلاخىطؽ بلى خُث( مخىطؼا)

 (.2.54- 2.41) بحن البلد ُُم وجساوخذ( 1.01)

د      م الٌِسة حاءث ُو ( 2.54) خظابي بمخىطؽ ألاولى بالسجبت( 11) ُز

م ِسةوالٌ مخىطؼت، وبدزحت( 0.95) ملُازي  واهدساي  بالسجبت( 01) ُز

 وبدزحت( 93). ملُازي  واهدساي( 2.50) خظابي بمخىطؽ الثاهُت

م الٌِسة الازحرة السجبت وفي مخىطؼت، ( 2.41) خظابي بمخىطؽ( 14) ُز

 .طلٌُت وبدزحت( 1.17) ملُازي  واهدساي

 الؼٖل جدلُل مهازة: السابم البلد

 بجاملت لىمالل ٔلُت ػلبت كىد اإلاىـىمي الخٌٕحر مظخىي  ولخددًد      

 اإلاخىطؼاث خظاب جم الؼٖل، جدلُل مهازة لبلد زالد اإلالٗ

ت والاهدساًاث  ًِساث مً ًِسة لٖل الخدِّ ومظخىي  والسجبت اإلالُاٍز

٘  البلد هرا  :ذلٗ ًىضح( 01) والجدو

 الشهل جحليل مهارة لبعد التحقق ومستىي  املعياريت والاهحزافاث املتىسطاث. 11 حدوى 

 مستىي التحقق الزجبت الاهحزاف املعياري  املتىسط الحسابي الشهلمهارة جحليل  الزقم

 مخىطؼت 3 1.09 2.65 (14الٌِسة ) 1

 طلٌُت 5 1.16 2.41 (15الٌِسة ) 2

 طلٌُت 4 1.10 2.46 (16الٌِسة ) 3

 مخىطؼت 2 1.24 2.69 (17الٌِسة ) 4

 مخىطؼت 1 1.17 2.95 (18الٌِسة ) 5

 خىطؼتم  1.15 2.63 الدزحت الٖلُت 
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٘  مً ًخضح        ػلبت كىد اإلاىـىمي الخٌٕحر مظخىي  أن( 10) الجدو

 ٔان الؼٖل جدلُل مهازة لبلد زالد اإلالٗ بجاملت الللىم ٔلُت

 ملُازي  وباهدساي( 2.63) الحظابي اإلاخىطؽ بلى خُث( مخىطؼت)

 (.2.95- 2.41) بحن البلد ُُم وجساوخذ( 1.15)

د      م الٌِسة حاءث ُو ( 2.95) خظابي بمخىطؽ ألاولى بالسجبت( 18) ُز

م والٌِسة مخىطؼت، وبدزحت( 1.17) ملُازي  واهدساي  بالسجبت( 17) ُز

 وبدزحت( 1.24) ملُازي  واهدساي( 2.69) خظابي بمخىطؽ الثاهُت

م الٌِسة الازحرة السجبت وفي مخىطؼت، ( 2.41) خظابي بمخىطؽ( 15) ُز

 .طلٌُت وبدزحت( 1.16) ملُازي  واهدساي

 اللالُاث وزبؽ الاطخيخاج مهازة: الخامع البلد

 بجاملت الللىم ٔلُت ػلبت كىد اإلاىـىمي الخٌٕحر مظخىي  ولخددًد     

 خظاب جم اللالُاث، وزبؽ الاطخيخاج مهازة لبلد زالد، اإلالٗ

ت والاهدساًاث اإلاخىطؼاث  ًِسة لٖل الخدِّ ومظخىي  والسجبت اإلالُاٍز

٘  البلد هرا ًِساث مً  .ذلٗ ىضحً( 11) والجدو

 11 حدوى 

 العالقاث وربط الاستيتاج مهارة لبعد التحقق ومستىي  املعياريت والاهحزافاث املتىسطاث

 مستىي التحقق الزجبت الاهحزاف املعياري  املتىسط الحسابي مهارة الاستيتاج وربط العالقاث الزقم

 مخىطؼت 3 1.12 3.22 (19الٌِسة ) 1

 مخىطؼت 2 1.24 3.23 (20الٌِسة ) 2

 مخىطؼت 4 96. 3.18 (21الٌِسة ) 3

 مخىطؼت 3 1.09 3.22 (22الٌِسة ) 4

 مخىطؼت 1 1.08 3.31 (23الٌِسة ) 5

 مخىطؼت  1.1 3.23 الدزحت الٖلُت 

٘  مً ًخضح         ػلبت كىد اإلاىـىمي الخٌٕحر مظخىي  أن( 11) الجدو

 للالُاثا وزبؽ الاطخيخاج مهازة لبلد زالد اإلالٗ بجاملت الللىم ٔلُت

 ملُازي  وباهدساي( 3.23) الحظابي اإلاخىطؽ بلى خُث( مخىطؼت) ٔان

 (.3.31- 3.18) بحن البلد ُُم وجساوخذ( 1.1)

د      م الٌِسة حاءث ُو ( 3.31) خظابي بمخىطؽ ألاولى بالسجبت( 23) ُز

م والٌِسة مخىطؼت، وبدزحت( 01.08) ملُازي  واهدساي  بالسجبت( 20) ُز

 وبدزحت( 1.24) ملُازي  واهدساي( 3.23) بيخظا بمخىطؽ الثاهُت

م الٌِسة الازحرة السجبت وفي مخىطؼت، ( 3.18) خظابي بمخىطؽ( 21) ُز

 .طلٌُت وبدزحت( 0.96) ملُازي  واهدساي

الخف       ٘  مً ٍو  ٔلُت ػلبت ألياء اللام اإلاظخىي  أن الظابِت الجداو

  ٔان بالجاملت الللىم
ً
ئلى  حتالحا كلى ًد٘ مما كام بؼٖل مخىطؼا

د س الاهخمام مً اإلاٍص س زال٘ مً لديهم اإلاىـىمي الخٌٕحر بخؼٍى  ٔل جؼٍى

ع واطتراجُجُاث اإلاىاهج مً م، وأطالُب الخدَز  مً ًدبحن ٓما الخٍِى

 ٘   6 الجدو
ً
  بها ألاياء ٔان اللالُاث ايزاْ مهازة أن جددًدا

ً
 وأُل طلٌُا

 في لُهئ هدباهالا  ًِخط ي الري اإلاىـىمي، الخٌٕحر في ألازسي  اإلاهازاث مً

ع م الخدَز ، والخٍِى
ً
 في الجاملت في الللىم ٔلُت ػلبت ٔان ذائو  اًظا

 مهازاتهم جٖىن  أن ًِخط ي والري اإلاىـىمي بالخٌٕحر اإلاخىطؽ اإلاظخىي 

د أزسي، ٔلُاث ػلبت في بالٗ ًما حُدة، ًُه  ذلٗ في الظبب ًٖىن  ُو

 الاهخمام كدمأو  الازخباز  جأيًت في الؼلبت مً الٖاًُت الجدًت كدم

س في منهم الٖافي بِى أهٌظهم، جؼٍى  كلى الخأُٓد الِساز مخسري كلى ٍو

س ع كملُت وجدظحن واإلاىاهج الخؼؽ جؼٍى م الخدَز  بها والازجِاء والخٍِى

ىن  وكدم  بها الازجِاء همائو  والٌهم الخرٓس كلى حلخمد ازخبازاث كلى الٔس

اث لخِِع  ًخللّ زسآ بلدئلى  ٌلىي الظبب وللل. كلُا كِلُت مظخٍى

ت باإلادزالث  ُبل) اللام الخللُم في الؼلبت طلٍ خُث مً التربٍى

د ًِخط ي وهرا كام بؼٖل( الجامعي  والخِص ي والدزاطت البدث مً مٍص

س َ  اللام الخللُم مىاهج وجؼٍى ع وػس س الخدَز  اإلاللمحن ٌٓاءة وجؼٍى

ب زال٘ مً واإلاللماث س كلى الخدمت أزىاء اإلاظخمس الخدٍز  ُدزاتهم جؼٍى

ع في م الخدَز  .والخٍِى

 
ً
 :ومىاُؼتها الثاوي الظإا٘ هخاةج كسض: زاهُا

 جىحد هل" كلى ًىص والري للدزاطت الثاوي الظإا٘ كً لإلحابت      

 ئخصا يالت ًسوَ
ً
 اإلاىـىمي الخٌٕحر مُِاض كلى الؼالب يزحاث بحن ةُا

 خاييألا  الخباًً جدلُل اطخسدام جم" ؟ الخللُ ي اإلاظخىي  إلاخوحر حلصي 

اث مخىطؼاث بحن الٌسوَ ياللت الزخباز  الخٌٕحر هدى الدزاطُت اإلاظخٍى

٘  اإلاىـىمي، م والجدو  .برلٗ اإلاخللِت الىخاةج ًىضح( 12) ُز

 12 حدوى 

  الفزوق داللت الختبار حاديألا  التباًً جحليل هتائج
 
 الدراسيت للمستىياث وفقا

 مستىي الداللت )ف(قيمت  متىسط املزبعاث درحت الحزيت مجمىع املزبعاث التباًً البعد

مهازة اطخسدام 

 الاطلىب اللل ي

 1.300 597. 3 1.791 بحن اإلاجمىكاث

 

.275 

 459. 222 101.964 طمً اإلاجمىكاث 

     103.754 ٓلي

مهازة ُساءة وزطم 

 الؼٖل اإلاىـىمي

 1.509 733. 3 2.198 بحن اإلاجمىكاث

 

.213 

 486. 222 107.815 طمً اإلاجمىكاث 

     110.014 ٓلي

 763. 375. 3 1.125 بحن اإلاجمىكاث مهازة ئيزاْ اللالُاث

 

.516 

 491. 222 109.092 طمً اإلاجمىكاث 

     110.217 ٓلي
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 870. 622. 3 1.867 بحن اإلاجمىكاث مهازة جدلُل الؼٖل

 

.457 

 715. 222 158.811 طمً اإلاجمىكاث 

     160.678 ٓلي

ؽ مهازة الاطخيخاج وزب

 اللالُاث

 537. 307. 3 921. بحن اإلاجمىكاث

 

.657 

 571. 222 126.770 طمً اإلاجمىكاث 

     127.691 ٓلي

 847. 6.103 3 18.309 بحن اإلاجمىكاث ٓلي

 

.469 

 7.202 222 1598.774 طمً اإلاجمىكاث 

     1617.083 ٓلي

م )       كلى ئخصا ( أهه ال ًىحد ًسوَ يالت12ًخضح مً الجد٘و ُز
ً
ةُا

مُِاض الخٌٕحر اإلاىـىمي حلصي إلاخوحر اإلاظخىي الخللُ ي خُث أن ُُمت 

ٔاهذ ). ( وهره الُِمت هحر يالت 847)ي( للدزحت الٖلُت للمُِاض 

 كىد مظخىي الداللتئخصا
ً
، ٓما ًخضح مً الجد٘و (α ≤ 0.05) ةُا

 أهه ال ًىحد ًسوَ يالت 
ً
 كلى مُِاض الخٌٕحر اإلاىـى ئخصاأًظا

ً
مي ةُا

 حلصي إلاخوحر اإلاظخىي الخللُ ي في ٔل بلد مً أبلاي اإلاُِاض خُث ُُمت

ٔاهذ ))ي( للٌسوَ في مهازة اطخسدام ألا  ( وأن ُُمت 1.30طلىب اللل ي 

ٔاهذ خصاؤلا  تي )ي( للٌسوَ مهازة ُساءة وزطم الؼٖل اإلاىـىمي 

تي )ي( للٌسوَ في مهازة ئيزاْ اللالُاث خصا(، وأن ُُمت ؤلا 1.509)

ٔاهذ ُُمت ؤلا 763).ٔاهذ  تي )ي( للٌسوَ في مهازة جدلُل خصا( ٓما 

( هره الُِم هحر 537( ).870الؼٖل ومهازة الاطخيخاج وزبؽ اللالُاث ).

 كىد مظخىي الدالتئخصايالت 
ً
  (α ≤ 0.05) ةُا

 هحر حُد هره الىدُجت ُد حلد مإػس و       
ً
للخللُم في ٔلُت الللىم ا

ن الخٌٕحر أٖلُاث والجاملاث، خُث لبالجاملت وزبما في هحرها مً ا

اث الدزاطُت، وللل ذلٗ  اإلاىـىمي لم ًخؼىز كىد الؼلبت كبر اإلاظخٍى

م اإلاخبلت ئلى  ٌلىي أن اإلاىاهج والخؼؽ وػَس الخدَزع وأطالُب الخٍِى

لُت ئلى  جدخاج س، وكلى مخسري الِساز في الجاملت ٔو مساحلت وجؼٍى

س في الللىم كلى وحه الخصىص اللمل كلى وطم ز ؼؽ لللالج والخؼٍى

جلٗ الىطاةل وألاطالُب وألاوؼؼت، ومساحلت الخؼؽ الدزاطُت ذاتها 

س كملُت  ع اإلاخبلت، وجؼٍى سها وكلى ػَس الخدَز واللمل كلى جؼٍى

اث اإلاخدهُت مً الِدزاث  ، وكدم الآخٌاء بُِاض اإلاظخٍى
ً
م أًظا الخٍِى

ُت، والاهخِا٘ م الحُِِي لُب الخااطخسدام أطئلى  اللِلُت اإلالًس ٍِى

الري ال ًِخصس كلى الازخبازاث، وئهما ٌظخسدم أطالُب خدًثت 

م ألاياء  وملٍ الؼالب Performance assessment مخلدية، ٓخٍِى

portfolio س الللمُت وؤلاواإلاؼاَز لِاء واللسوض م البدثُت والخِاٍز

م وبالخالي جدظحن اإلاسسحاث  ع والخٍِى د الخدَز وهحرها. مً أحل ججٍى

 .ُمُتالخلل

 :زالثا: كسض هخاةج الظإا٘ الثالث ومىاُؼتها

لإلحابت كً الظإا٘ الثاوي للدزاطت والري ًىص كلى "هل جىحد     

 بحن يزحاث الؼالب كلى مُِاض الخٌٕحر اإلاىـىمي ئخصاًسوَ يالت 
ً
ةُا

  حلصي إلاخوحر الجيع؟

تي "ث" الزخباز ياللت الٌسوَ بحن مخىطؼي خصاجم اطخسدام ؤلا      

ىضح الجد٘و  هارث ؤلا يزحا والرٔىز في مُِاض الخٌٕحر اإلاىـىمي ٍو

م )  .( الىخاةج اإلاخللِت بهرا الظإا13ُ٘ز

 13حدوى 

 الختالف الجيسحصاهتائج إلا 
 
 ئي "ث" الختبار داللت الفزوق وفقا

 مستىي الداللت قيمت )ث( لفئتين مستقلتين الاهحزاف املعياري  املتىسط الحسابي الجيس البعد

 اطخسدام الاطلىب اللل يمهازة 

 

 000. 3.920- 75469. 2.6088 ذٔىز 

 54529. 2.9522 ئهار

 

 مهازة ُساءة وزطم الؼٖل اإلاىـىمي

 001. 3.484- 74699. 2.4757 ذٔىز 

 61137. 2.7920 ئهار

 

 مهازة ئيزاْ اللالُاث

 141. 1.477- 82085. 2.3960 ذٔىز 

 54844. 2.5332 ئهار

 005. 2.830- 93744. 2.4761 ذٔىز  الؼٖلمهازة جدلُل 

 71156. 2.7894 ئهار

 

 مهازة الاطخيخاج وزبؽ اللالُاث

 034. 2.136- 87961. 3.1257 ذٔىز 

 58620. 3.3381 ئهار

 

 ٓلي

 000. 3.819- 3.19789 13.0823 ذٔىز 

 1.82466 14.4049 ئهار

٘  مً ًخضح       م الظابّ الجدو  ياللت ذاث وًَس  وحىي( 13) ُز

 إلاخوحر حلصي  اإلاىـىمي الخٌٕحر مُِاض كلى الؼلبت يزحاث بحن ةُتئخصا

 اإلاُِاض كلى الٖلُت للدزحت( 3.819-( )ث) ُُمت بلوذ خُث الجيع،

 ئخصا يالت الُِمت وهره
ً
 لصالح (α ≤ 0.05) الداللت مظخىي  كىد ةُا

 ئخصا يالت ذاث ًسوَ وحدث ٓما الؼالباث،
ً
 الؼلبت يزحاث بحن ةُا

 الداللت مظخىي  كىد الجيع إلاخوحر حلصي  اإلاىـىمي الخٌٕحر مُِاض كلى

(α ≤ 0.05)   
ً
 ُساءة ومهازة اللل ي، الاطلىب اطخسدام مهازة ألبلاي جبلا

 لم بِىما ،هارؤلا  لصالح الؼٖل، جدلُل مهازة اإلاىـىمي، الؼٖل وزطم



239 

 ئخصا يالت ًسوَ هىاْ جًٕ
ً
 رالخٌٕح مُِاض كلى الؼلبت يزحاث بحن ةُا

 اللالُاث، ئيزاْ مهازة مخىطؼاث في الجيع إلاخوحر حلصي  اإلاىـىمي

 .اللالُاث وزبؽ الاطخيخاج ومهازة

 وحىي ثأؿهس  التي[ 27] الِايزي  يزاطت مم جخٌّ الىدُجت وهره      

ِت لصي ح، (α ≤ 0.05) ةُتئخصا ياللت ذاث ًسوَ ع لؼٍس  في الخدَز

ِ ولصالح الللمُت للمٌاهُم الؼلبت آدظاب ع تػٍس  باطخسدام الخدَز

ِت الجيع بحن للخٌاكل الؼامل، اإلالسفي اإلاىـىمي الىمىذج  وػٍس

ع بُت اإلاجمىكت ئهار لصالح الخدَز  .الخجٍس

 وحىي كدم ثأؿهس  التي[ 27] الِايزي  يزاطت مم ازخلٌذ بِىما       

 .اإلاىـىمي اإلاٌهىم جىمُت في للجيع حلصي  ةُتئخصا ياللت ذاث ًسوَ

د        الؼلبت لها ًسظم التي الخللُمُت الـسوي بظبب ٗذل ٌلىي ُو

ع طالُبأ خُث مً اإلادازض في  الخللُمُت اإلااية وػبُلت الخدَز

 اإلارآسة في حدًت أٓثر هارؤلا  وللل. بها ًمسون التي الخللُمُت والخبراث

 ًترة ػىا٘ اإلاسخلٌت ُدزاتهً جىمُت كلى وخسصهً الدزاس ي والخدصُل

 .الازخباز أياء في حدًتهً وختى الدزاطت،

 :ومىاُؼتها السابم الظإا٘ هخاةج كسض: زابلا

 ئخصا يالت ازجباػُت كالُت جىحد هل السابم الظإا٘ كً لإلحابت     
ً
 ةُا

 الللىم ٔلُت ػلبت كىد ئايً ألا والخدصُل اإلاىـىمي الخٌٕحر بحن

 زالد؟ اإلالٗ حاملت

 ٌٕحرللخ الٖلُت الدزحت بحن( بحرطىن ) الازجباغ ملامل خظاب جم      

بحن. ئايً ألا والخدصُل اإلاىـىمي ٘  ٍو م الجدو  ملامالث ُُم 14 ُز

 والخدصُل اإلاىـىمي للخٌٕحر الٖلُت الدزحت بحن بحرطىن  ازجباغ

ّ ئايً ألا  .الداللت ومظخىي  الدزاس ي واإلاظخىي  الجيع ًو

 14 حدوى 

 الداللت ومستىي  يادًممألا والتحصيل املىظىمي للتفنير الهليت الدرحت بين بيرسىن  ارجباط معامالث

 مستىي الداللت يمادًمالتحصيل ألا الدرحت الهليت للتفنير املىظىمي

   الجيع اإلاظخىي الدزاس ي

1 

 

 0.05يا٘ كىد مظخىي  43. ػالب

 يا٘ كىد مظخىي  0.05 49. ػالباث

 يا٘ كىد مظخىي  0.05 42. ػالب 2

 يا٘ كىد مظخىي  0.05 52. ػالباث

 كىد مظخىي  يا٘ 0.05 44. ػالب 3

 يا٘ كىد مظخىي  0.05 54. ػالباث

 يا٘ كىد مظخىي  0.05 41. ػالب 4

 يا٘ كىد مظخىي  0.05 56. ػالباث

م        الظابّ أن ُُم ملامالث ازجباغ بحرطىن  14ًدبحن مً الجد٘و ُز

ي مخىطؼت ٔايً بحن الدزحت الٖلُت للخٌٕحر اإلاىـىمي والخدصُل ألا

ا ث الازبلت لدي ٔل مً الؼالب والؼالباث، وذلٗ في ٔل مً اإلاظخٍى

 ئخصاوحمُلها يا٘  42.- 56. وجساوخذ ُُم ملامالث الازجباغ بحن
ً
ةُا

الخف أن ملامالث ازجباغ الدزحت  (α ≤ 0.05) كىد مظخىي ياللت ٍو

ي للؼالباث أكلى مىه لدي ٔايً الٖلُت للخٌٕحر اإلاىـىمي والخدصُل ألا

اث الدزاط ٔاًت اإلاظخٍى ُت، كلى السهم مً أنها جبِى في الؼالب في 

اإلاظخىي اإلاخىطؽ، ٓما أهه ًالخف أن ملامالث الازجباغ للدزحت الٖلُت 

ي للؼالباث جصياي مً مظخىي ٔايً للخٌٕحر اإلاىـىمي والخدصُل ألا

يزاس ي ألزس كٕع الؼالب الرٔىز خُث جالخف جربرب في هرا ألامس، 

للم والدزاطت واإلارآسة وذلٗ ُد ٌلىي ألن الؼالباث أٓثر حدًت في الخ

ت وزبما أٓثر حدًت في جأيًت ازخباز الخٌٕحر  والالتزام في الحظىز واإلاؼآز

 إلزباث وحىيهً في اإلاجخمم، ٓما أن 
ً
اإلاىـىمي ذاجه، ألنهً أٓثر خسصا

ت والخسوج مثل الؼالب  اإلاجخمم الظلىيي كاية ال ٌظمذ للبىاث بالحٓس

واإلالهُاث للؼلبت الرٔىز أٓبر مىه الرٔىز وػبُلت الاهخماماث واإلاؼدخاث 

سة لدي الؼالباث. وكلى أًت خا٘ ًبِى ملامل الازجباغ  مً جلٗ اإلاخًى

ي لؼلبت ٔلُت الللىم طىاء ٔايً بحن الخٌٕحر اإلاىـىمي والخدصُل ألا

د مً ئلى  للؼالب والؼالباث بدزحت مخىطؼت، ألامس الري ًدخاج مٍص

س الخؼؽ والبرامج الاهخمام لدي أصحاب الِساز في الٖلُت م ً أحل جؼٍى

بُت لخدظحن  ع بدوزاث جدٍز س أكظاء هُئت الخدَز واإلاِسزاث، وجؼٍى

م التي ٌظخسدمىنها. خُث أن الاهخِا٘ مً  ع والخٍِى ػَس الخدَز

الخللُم اليؼؽ ًجلل اإلاخللم مدىز اللملُت ئلى  الخللُم الخِلُدي

لخمد كلى ألاوؼؼت الٕثحرة، وحلؼي الؼالب م  للخٌٕحر الخللُمُت َو
ً
جاال

د الىماذج  والاطخٌظاز والبدث واإلاالخـت اإلاباػسة للـىاهس، وجٓإ

ص كلى وؼاغ اإلاخللم أزىاء كملُت  الحدًثت كلى الخللم ذي اإلالنى التي جٓس

د مً ُدزة الؼالب كلى السبؽ والٌهم بحن اإلاللىماث  الخللم، مما ًٍص

د مً جد لت، وبالخالي جٍص صُله اللل ي. وبِاء كملُت الخللم لٌترة ػٍى

اث  ع وال ًجىش أن جبِى جِِع مظخٍى م كملُت مسجبؼت بالخدَز والخٍِى

ُت  .مخدهُت مً الِدزاث اإلالًس

ئلى  [ التي اػازث28وجخٌّ هره الىدُجت مم يزاطت ٔل مً السبابلت ]     

وحىي ًَس بحن مخىطؼي كالماث اإلاجمىكت التي اطخسدمذ الخٌٕحر 

ؼالباث في ازخباز اإلاٌاهُم الللمُت، اإلاىـىمي ًُما ًخللّ بلالماث ال

والخٌٕحر الىاُد، وازخباز مهازاث خل اإلاؼٕالث لصالح اإلاجىكت التي 

ٔامل ] ئلى  [ التي أػازث هخاةجها15اطخسدمذ الخٌٕحر اإلاىـىمي. ويزاطت 

اية زبرة اإلاللمحن  ازجٌاق جدصُل الؼالب في مجا٘ بىاء الىماذج مم ٍش

 لدي الؼالب في  أؿهسفي اطخسدام الٕمبُىجس، و 
ً
الخٌٕحر اإلاىـىمي جؼىزا

وحىي ئلى  [ التي اػازث5] اطخسدام الازخبازاث واإلاِابلت. ويزاطت اإلاىىفي

 بحن مخىطؼي يزحاث ػالب مجمىكتي البدث في ئخصاًسوَ يالت 
ً
ةُا

ٔل مً الازخباز الخدصُلي وازخباز الخٌٕحر اإلاىـىمي، وذلٗ لصالح 

بُت. ويزاط [التي يلذ كلى 8ت كلُان وآزسون ]ػالب اإلاجمىكت الخجٍس
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ةُت بحن مخىطؽ يزحاث ػلبت اإلاجمىكت ئخصاوحىي ًسوَ ذاث ياللت 

التي اطخسدمذ الخٌٕحر اإلاىـىمي كلى ٔل مً ازخباز اإلاٌاهُم الللمُت 

اةُت، ولصالح أًساي جلٗ  اةُت( وازخباز خل اإلاظألت الٌحًز )الٌحًز

 .اإلاجمىكت

 التىصياث. 7

ع  - حز الابخلاي كً جدَز ِت الحٌف والخلِحن، والتٓر اإلاىاي الدزاطُت بؼٍس

ع الللىم  .كلى الخٌٕحر اإلاىـىمي وزاصت في جدَز

س  - س الخؼؽ واإلاىاهج الدزاطُت وجظمُنها وؼاػاث حظهم في جؼٍى جؼٍى

 .مهازاث الخٌٕحر كامت واإلاىـىمي زاصت

س  - م الحدًثت التي حصجم كلى جؼٍى الاهخمام بؼَس الخدَزع والخٍِى

 .حر وزاصت الخٌٕحر اإلاىـىميالخٌٕ

د مً الدزاطاث والبدىر في مجا٘ الخٌٕحر اإلاىـىمي في  - ئحساء مٍص

الٖلُاث الازسي والجاملاث الظلىيًت ألازسي، ويزاطت كالُخه بلدي 

ع وزبرة ومإهالث أكظاء هُئت  ٔاللمس وػَس الخدَز مً اإلاخوحراث 

ع.  الخدَز

 املزاحع

 أ. املزاحع العزبيت

 اإلاٖاوي، والل ى اإلاىـىمي الخٌٕحر("2011) خل ي مدمد  يخل الٌُل، [1]

ت الللىم ُظم  حاملت ، الىىكُت التربُت ٔلُت ،"والىٌظُت التربٍى

ت،ؤلا  تؤلا  طٕىدٍز  .مصس ، طٕىدٍز

م، طهى ) [2]  (. الخٌٕحر وأهماػه، الجصء 2015زشوقي، زكد، كبدالٍٕس

، الازين. كمان: ياز اإلاظحرة لليؼس والخىشَم وا  لؼباكت.ألا٘و

ع 2006أبى كىية، طلُم، ) [3] (: ازس اطخسدام الىمىذج البىاتي في جدَز

اطُاث كلى جىمُت مهازاث الخٌٕحر اإلاىـىمي والاخخٌاؾ بها  الٍس

لدي ػالب الصٍ الظابم ألاطاس ي بوصة، زطالت ماحظخحر في 

ع جسصص مىاهج وػَس جدَزع  اإلاىاهج وػَس الخدَز

اطُاث، الجاملت ؤلاطالمُت،   هصة.الٍس

(: الىمىذج اإلاىـىمي وكُىن اللِل، بدث ُدم 2002كبُد، ولُم ) [4]

ص  في اإلاإجمس الثاوي خ٘ى اإلادزل اإلاىـىمي في الخدَزع والخللم، مٓس

ع الللىم، حاملت كحن ػمع الِاهسة.  جدَز

ع اإلاثلثاث 2002اإلاىىفي، طلُد ) [5] (؛ ًلالُت اإلادزل اإلاىـىمي في جدَز

ت. اإلاإجمس وأزسه كلى الخٌٕحر اإلاىـ ىمي لدي ػالب اإلاسخلت الثاهٍى

ع،  ت للمىاهج وػَس الخدَز اللل ي السابم كؼس، الجملُت اإلاصٍس

 اإلاجلد الثاوي، حاملت كحن ػمع، الِاهسة، مصس.

(: بسهامج مِترح لخىمُت مهازاث 2014شاًس، طلد، وخظً، ًازض ) [6]

ربُت، الخٌٕحر اإلاىـىمي لؼلبت أُظام اللوت اللسبُت في ٔلُاث الت

 18حاملت بوداي/ ٔلُت التربُت للللىم ؤلاوظاهُت ابً زػد اللدي/ 

ت وؤلاوظاهُت / حاملت  مجلت ٔلُت التربُت ألاطاطُت للللىم التربٍى

 بابل.

(: أزس اطخسدام 2009كلُان، ػاهس، الصكبي، ػال٘، وطالمت، كاي٘ ) [8]

اةُت، وخل اإلاظألت  اإلاىحى اإلاىـىمي في جدصُل اإلاٌاهُم الٌحًز

اةُت لدي ػلبت حاملت البلِاء الخؼبُُِت في ألازين يزاطاث،  الٌحًز

ت، اإلاّجلد   .2، اللدي36الللىم التربٍى

 في الىاُد الخٌٕحر لخىمُت مِترح بسهامج( "2001) طلد هبهان، [10]

اطُاث  هحر  يٓخىازه زطالت ،" بوصة الصٍ الخاطم ػلبت لدي الٍس

 اإلاؼتْر مم الللُا اثالدزاط بسهامج -ػمع كحن حاملت ميؼىزة،

 .ًلظؼحن ، -بوصة التربُت ٔلُت

 

( يلُل اإلاللم في بىاء الازخبازاث 1988كدض، كبد السخمً ) [11]

 الخدصُلُت، اإلاىـمت اللسبُت للتربُت والثِاًت والللىم / جىوع.

 اإلاإجمس ،"للمىـىمُت ٓمدزل البىاةُت("  2005) خظىحن الٖامل، [12]

٘  الثالث اللسبي ع في اإلاىـىمي لاإلادز خى ص والخللم، الخدَز  مٓس

ع  .مصس ، الِاهسة ػمع، كحن حاملت الللىم، جدَز

( اإلاىحى اإلاىـىمي اإلالسفي الؼامل في 2004الِايزي، طلُمان ) [13]

جدظحن حللم اإلاٌاهُم الللمُت، بدث ُدم في مإجمس اإلاىحى 

اإلاىـىمي في الخدَزع والخللم في حاملت كحن ػمع، زال٘ الٌترة 

 ، الِاهسة.95ص  2004/ 3-4

(: أزس اطتراجُجُاث ما وزاء 2004كٌاهت، كصو ووؼىان، جِظحر ) [14]

اطُاث كلى جىمُت الخٌٕحر اإلاىـىمي لدي  ت في جدَزع الٍس اإلالًس

ػلبت الصٍ الثامً ألاطاس ي بوصة اإلاإجمس اللل ي الثامً " ألابلاي 

ٍت الواةبت في مىاهج الللىم بالىػً اللسبي، الجملُت اإلاصس 

ًىلُى، ًىدَ اإلاسحان، ؤلاطماكُلُت،  28-25، 1للتربُت، مجلد 

 ٔلُت التربُت، حاملت كحن ػمع، مصس الجدًدة.

( "البىاةُت ٓمدزل للمىـىمُت" اإلاإجمس 2003ٔامل، خظىحن ) [15]

ص  ع والخللم، مٓس اللسبي الثالث خ٘ى اإلادزل اإلاىـىمي في الخدَز

ع الللىم، حاملت كحن ػمع با س جدَز لخلاون مم حاملت جؼٍى

 حسغ ألاهلُت باإلاملٕت ألازيهُت الهاػمُت.

 ًىؿٍ جِني بسهامج(2010)صالح  الحمُد كبد الُلِىبي، [16]

ص الخللم اطتراجُجُت ٘  اإلاخمٓس  مهازاث الخٌٕحر لخىمُت اإلاؼٖلت خى

 زطالت ،"بوصة الخاطم الصٍ ػالباث لدي الللىم في اإلاىـىمي

 هصة الجاملت الاطالمُت، ُت،الترب ٔلُت ميؼىزة، هحر ماحظخحر

 .ًلظؼحن

ع، 2001حالطس طٌُلد، ازوظذ ) [17] (: البىاةُت السايًٖالُت والخدَز

 (.2(، اللدي )31مظخِبلُاث، اإلاجلد )

( بسهامج مدىطب باطخسدام اإلادزل اإلاىـىمي 2008البابا، طالم ) [18]

لخىمُت اإلاٌاهُم الللمُت والاخخٌاؾ بها لدي ػلبت الصٍ 

زطالت ماحظخحر هحر ميؼىزة، الجاملت ؤلاطالمُت، هصة، اللاػس، 

 ًلظؼحن.

(: أزس جدَزع وخدحي آلاخاي واللؼساث 2005كبُد، ولُم وآزسون ) [19]

وحمم وػسح ألاكداي باإلادزل اإلاىـىمي في جدصُل جالمُر الصٍ 

ألا٘و الابخداتي، اإلاإجمس اللسبي الخامع خ٘ى اإلادزل اإلاىـىمي في 

ع والخللم ه س مىـىمت الخللُم في الىػً اللسبي الخدَز دى جؼٍى

ع الللىم، حاملت كحن ػمع  س جدَز ص جؼٍى ل. 17-16مٓس  ابٍس

(: اإلادزل اإلاىـىمي في 2003) ًه ي، أمحن وكبد الصبىز، منى [20]

ت اإلالاصسة واإلاظخِبلُت، ياز اإلالازي،  مىاحهت الخددًاث التربٍى

 الِاهسة.
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، مدمد وخظً، مىحر: ) [21] أزس اطخسدام الىطاةل  (2007كظِ٘ى

اإلاخلدية في جىمُت الخٌٕحر اإلاىـىمي في ماية الخٕىىلىحُا لدي 

ػلبت الصٍ الخاطم ألاطاس ي، بدث ميؼىز، الجاملت ؤلاطالمُت 

 بوصة.

ٔاؿم كبد، حابس، هصىن كالء ) [22] (، الخٌٕحر اإلاىـىمي 2016هىز، 

ً وهـسائهم اللايًح ن، مجلت لدي مدزاء اإلادازض الاكدايًت اإلاخمحًز

ت والاوظاهُت، حاملت بابل،  ٔلُت التربُت ألاطاطُت للللىم التربٍى

 .613-585ص  ص. 25اللساَ، اللدي 

اض ) [26]  "(: ًاكلُت اطخسدام أهمىذج الخللم الخىلُدي2013الؼسق، ٍز

G.L.M. "  اض ي اطُاث في مهازاث الخىاصل الٍس ع ماية الٍس لخدَز

اإلاخىطؼت، اللدي الثالث  والخٌٕحر اإلاىـىمي لدي ػالب اإلاسخلت

ت / ٔلُت التربُت  .والخمظىن. مجلت الٌخذ، الجاملت اإلاظدىصٍس

(: أزس جدَزع الللىم باطخسدام الىمىذج 2009الِايزي، طلُمان ) [27]

اإلاىـىمي اإلالسفي الؼامل في آدظاب اإلاٌاهُم الللمُت وجىمُت 

لت مهازاث الخٌٕحر اللل ي لدي ػلبت الصٍ السابم ألاطاس ي، مج

 .63-37، يٌظمبر، اإلاجلد ب، ص.ص. 32الللىم ؤلاوظاهُت، كدي 

(: ًاكلُت اطخسدام اإلادزل اإلاىـىمي في 2008السبابلت، ًاػمت ) [28]

آدظاب اإلاٌاهُم الللمُت وجىمُت مهازاث خل اإلاؼٕالث والخٌٕحر 

الىاُد لدي ػلبت الصٍ الخاطم في الازين، زطالت يٓخىزاة في 

كمان اللسبُت للدزاطاث الللُا، كمان  مىاهج الللىم، حاملت

 الازين.
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LEVEL OF SYSTEMIC THINKING FOR 
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KING KHALID UNIVERSITY AND 
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AVERAGE (GPA) 
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ABSTRACT_ The present study aimed to identifying the level of Systemic Thinking for Faculty 

of Science students at King Khalid University and relationship to the Grade Point Average 

(GPA) , A tool for measuring systemic thinking based on previous studies and some measures 

related, validity and reliability was achieved for it , random sample students from the Faculty 

Science at King Khalid University in Abha WAS 226 students, (113 male students and 113 

female students) from all level of study (the four school years), and applied to them Systems 

thinking test in the second semester of the academic year 2015-2016 scale, and took their GPA 

at the end of the school year. Results showed a moderate level of thinking systemic college 

degree on the scale and dimensions of the five constituent In general, the results also showed 

that there is no statistically significant differences on the total score of the scale systemic 

thinking due to the variable level of education as the value of (F) of the total score of the scale 

(.847), and are no statistically significant differences on the five-dimensional sub-components of 

the measure systemic thinking and GPA, Pearson correlation coefficient was 0.47. The study 

proposed a set of recommendations related research such as developing curriculum and 

teaching strategies and further research and studies on systemic thinking in Saudi universities , 

and they relate to a another variables. 

KEY WORDS: thinking, systemic thinking, Saudi universities, King Khalid university, education 

in Saudi Arabia. 

  

 

 

 

 


