يدي إسهاو يعهًي انعهىو انشرعية يف تفعيم
يراكز يصادر انتعهى باملدارس احلكىيية

االبتدائية مبحافظة بيشة وانصعىبات انتي
تىاجههى واحلهىل املقرتحة هلا
الباحث عبد هللا بن فاًس املقيطيف
امللخص _َضفذ الضعاؾت الحالُت الخػغف إلى صعحت إؾهام مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت
الابخضائُت بمدافظت ببكت ،وهظلً الخػغف غلى الهػىباث التي جىاحههم والحلىٌ اإلالترخت لها ،ولخدلُم َظٍ ألاَضاف اغخمض الباخث
ً
اإلاىهج الىنفي اإلاؿحي ،وجيىهذ غُىت الضعاؾت مً ( )123مػلما للػلىم الكغغُت باإلاغخلت الابخضائُت ازخاعَم الباخث بُغٍلت كهضًه
لىحىص مغاهؼ مهاصع حػلم بمضاعؾهم ،هما اغخمض الاؾدباهت أصاة لجمؼ بُاهاث الضعاؾت ،وبػض حمػها وجدلُلها جىنل الباخث للىخائج
الخالُت وهي مؿاَمت غُىت الضعاؾت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت بمدافظت ببكت واهذ بضعحت هبيرة،
ومؿاَمتهم في الخػغف غلى الهػىباث التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت
بمدافظت ببكت واهذ بضعحت هبيرة ،وواهذ صعحت مىافلت غُىت الضعاؾت للحلىٌ اإلالترخت للخغلب غلى الهػىباث التي جىاحه مػلمي
ً
الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت بمدافظت ببكت هبيرة حضا.
الكلماث املفتاحيت :مػلمي الػلىم الكغغُت ،مغاهؼ مهاصع الخػلم ،اإلاغخلت الابخضائُت.

* معلم جربيت إصالميت – وزارة التعليم – إدارة التعليم بمحافظت بيشت.
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مراكس مصادر التعلم باملدارش الحكىميت الابتدائيت بمحافظت بيشت
والصعىباث التي جىاحههم والحلىل املقترحت لها
مػلمي الػلىم الكغغُت ًىخفىن بالُغٍلت الخللُضًت صازل الفهل
الضعاس ي ،وهي الُغٍلت التي جغهؼ غلى جللين الُالب مجمىغت مً
اإلاػاعف اإلاجغصة زم اؾخظهاعَا في الازخباعاث ،مما ًؤصي إلى غضم
ً
ً
جدلُم ألاَضاف الخػلُمُت جدلُلا وامال ،وإقباع خاحاث اإلاخػلمين
ملاعهت بما جىفغٍ بِئت مغاهؼ مهاصع الخػلم ،إيافت إلى ما ؾبم ومً
زالٌ غمل الباخث هأمين إلاغهؼ مهاصع الخػلم بمضعؾت ابخضائُت الخظ
ً
أن َىان غؼوفا مً بػٌ مػلمي الػلىم الكغغُت غً اؾخسضام مغهؼ
مهاصع الخػلم ،لظلً حاءث َظٍ الضعاؾت للخػغف غلى صعحت إؾهام
مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ
الحيىمُت الابخضائُت بمدافظت ببكت والهػىباث التي جىاحههم والحلىٌ
اإلالترخت لها.
أ .أصئلت الدراصت
 ما صعحت إؾهام مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلمباإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت بمدافظت ببكت؟
 ما الهػىباث التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼمهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت بمدافظت ببكت؟
 ما الحلىٌ اإلالترخت للخغلب غلى الهػىباث التي جىاحه مػلمي الػلىمالكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت
بمدافظت ببكت؟
ب .أهداف الدراصت
 الخػغف غلى صعحت إؾهام مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼمهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت بمدافظت ببكت.
 الخػغف غلى الهػىباث التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُلمغاهؼ مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت بمدافظت ببكت.
 الخػغف غلى الحلىٌ اإلالترخت للخغلب غلى الهػىباث التي جىاحهمػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ
الحيىمُت الابخضائُت بمدافظت ببكت.
ج .حدود الدراصت
الحضوص اإلاىيىغُت :اكخهغث الضعاؾت الخػغف إلى صعحت إؾهام مػلمي
الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت
الابخضائُت بمدافظت ببكت والهػىباث التي جىاحههم والحلىٌ اإلالترخت
لها.
 الحضوص اإلاياهُت :مغاهؼ مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُتبمدافظت ببكت والتي جضزل يمً هُاق غمل الباخث.
 الحضوص الغماهُت :أحغٍذ الضعاؾت في الفهل الضعاس ي ألاوٌ مً الػامالضعاس ي  َ1436/ ٌ1435ـ.
د .مصطلحاث الدراصت
ٌ
حػغٍفاث لبػٌ اإلاهُلحاث الىاعصة في َظٍ الضعاؾت:
فُما ًلي
ً
• مػلم الػلىم الكغغُتً :لهض به إحغائُا :مً ًلىم بخضعَـ ملغعاث
الػلىم الكغغُت في اإلاغخلت الابخضائُت اإلاخمثلت في اللغآن الىغٍم،

 .1املقدمت
ًأحي في ملضمت اإلاػلمين الظي ًيبغي غليهم ؤلاؾهام في جفػُل مغاهؼ
ً
مهاصع الخػلم مػلم الػلىم الكغغُت ،هظغا إلاياهت وقغف اإلاىاص التي
ًلىم بخضعَؿها والتي جغجبِ بالكغَػت ؤلاؾالمُت ،وغلى طلً ًلؼ غلى
غاجم مػلم الػلىم الكغغُت مؿئىلُت هبيرة فيها مً ألاحغ الػظُم
والفًل الىبير الظي ٌػىصٍ غلُه وغلى مجخمػه مً حػلُمه لُالبه أمىع
صًنهم وَى بظلً ًدمل عؾالت ألاهبُاء والغؾل ،وَػض إؾهام مػلم
ً
الػلىم الكغغُت في اإلاغخلت الابخضائُت لخفػُل مغهؼ مهاصع الخػلم أمغا
ُ
في غاًت ألاَمُت خُث ح َػ ُّض اإلاغخلت الابخضائُت مغخلت الخأؾِـ والبىاء،
لظا ًيبغي غلى مػلم الػلىم الكغغُت الاؾخفاصة مما ًخىفغ في مغهؼ
مهاصع الخػلم مً وؾائل وجلىُاث ،وٍىىع مً َغق جضعَؿه وَشجؼ
الُالب بالبدث غً اإلاػلىمت مً زالٌ الخػلم الفغصي ،خُث أن مغهؼ
ً
َّ ُّ
الخػلمُ ،مؿهما
مهاصع الخػلم َى البِئت اإلاىاؾبت إلاثل َظا الىىع مً
بظلً في جفػُل مغهؼ مهاصع الخػلم مً زالٌ جدلُله ألَضاف مغاهؼ
مهاصع الخػلم ،واؾخسضامه لألحهؼة واإلاىاص الخػلُمُت بمغهؼ مهاصع
الخػلم ،وجفػُله ألوكُت اإلاغهؼ ،لظلً حاءث َظٍ الضعاؾت إلاداولتها
الخػغف غلى صعحت إؾهام مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ
مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت بمدافظت ببكت ،والخػغف
غلى الهػىباث التي جىاحههم في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم والحلىٌ
اإلالترخت لها.
 .2مشكلت الدراصت
إن مغهؼ مهاصع الخػلم ٌُػخبر أخض مظاَغ النهًت والخُىع في
اإلاضعؾت الحضًثت ،وَى أَم أهىاع اإلاهاصع ليىهه أَم ما ًدخاج إلُه
الُالب في خُاجه الضعاؾُت ،وٍمثل أوٌ اخخيان للُالب بمهاصع
اإلاػغفت ،وهي ألاؾاؽ اإلاخين في الػملُت الخػلُمُت التربىٍت ،وَى أخض
أَم اإلاغافم التربىٍت صازل اإلاضعؾت والللب الىابٌ لها وأخض أَم
اإلاداوع ألاؾاؾُت للخُىٍغ والخدضًث إلاا له مً إؾهام بالغ ألاَمُت في
جثلُف الُالب ،وجضعٍبهم غلى أؾلىب الخفىير الػلمي الؿلُم وإهؿابهم
مهاعاث الخػلم الظاحي وجىمُت كضعاتهم غلى اؾخسضام أوغُت اإلاػلىماث
بكتى أهىاغها ،وإن الػملُت الخػلُمُت ال جخىكف غلى الهف واإلالغع
الضعاس ي واإلاػلم فدؿب ،وإهما جلىم غلى كىىاث ومهاصع مػغفُت أزغي
مخاخت زاعج غغفت الهف ًيبغي أن ًُىحه الُالب إليها للخفاغل وٍيبغي
ُ
أن جخاح له الحغٍت الزخُاع البضائل اإلاخىىغت وأَمها مغهؼ مهاصع الخػلم
[ ،]1ومً زالٌ اَالع الباخث غلى الػضًض مً الضعاؾاث التي جىاولذ
مغاهؼ مهاصع الخػلم وحض إن مػظم َظٍ الضعاؾاث جىاولذ مغهؼ
َّ
مهاصع الخػلم مً خُث أَمُخه ،وواكػه ،وهُفُت جفػُله ،لىً كلما
ججض صعاؾاث جىاولذ إؾهام مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ
مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت والهػىباث التي جىاحههم
ً
والحلىٌ اإلالترخت لها ،أًًا ما طهغجه بػٌ الضعاؾاث هضعاؾت
الكهغاوي [ ]2وصعاؾت الفهض والؿػضان [ ]3والتي أقاعث إلى أن أغلب
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ً
ً
ؾىاء أوان مخسهها في
والخجىٍض ،والخىخُض ،والحضًث ،والفله،
الػلىم الكغغُت أو غير مخسهو.
ً
• الهػىباث :وٍلهض بها إحغائُا :اإلاػىكاث واإلاكىالث التي جمىؼ مػلمي
الػلىم الكغغُت مً ؤلافاصة مً مغاهؼ مهاصع الخػلم وجفػُلها ،وجثبُهم
ً ً
غً حػلها غىهغا مهما مً غىانغ الخضعَـ.
ّ
ً
ً
• مغهؼ مهاصع الخػلمٌ :ػغف الباخث مغهؼ مهاصع الخػلم حػغٍفا إحغائُا
بأهه :بِئت حػلُمُت مخياملت جدخىي غلى مهاصع حػلم مخىىغتً ،لضم
زضماث حػلُمُت وجغبىٍت ليافت اإلاجخمؼ اإلاضعس يُ ،وٍىفظ مً زالله أهىاع
ً
مً ألاوكُت َّ
الفػالت ،لُدلم أَضافا حػلُمُت ُمدضصة ُوَكبؼ خاحاث
حػلُمُت أو مهىُت ُمػُىتُ ،وَكغف غلُه أزهائي مؤَل طو هفاءة غالُت.
 .3إلاطار النظري
مغاهؼ مهاصع الخػلم في اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت ومغاخل جُىعَا:
واهذ اإلاىخباث اإلاضعؾُت غباعة غً غغف ال جسخلف غً الفهىٌ
اإلاضعؾُت في مسخلف اإلاضاعؽ واإلاغاخل ،ولم جىً مػضة لهظا الغغى،
وفي الغالب لم جىً مدخىٍاتها جؼٍض غً الىخب التي ال جغاعي الفئاث
ّ
ًفػل بالكيل الظي ًدلم
الػمغٍت والظَىُت للُالب ،أما صوعَا فلم
الهضف مً إوكائها .وَىظا ألامغ باليؿبت للىؾائل الخػلُمُت التي
ً
زهو لها في أغلب اإلاضاعؽ غغفا جابػت إلخضي اإلاىاص الضعاؾُت
والػلىم والاحخماغُاث ،أو أن ًخم ويػها في اإلاسخبراث إطا لم ًىً
ً
َىان مدؿؼ في اإلابنى اإلاضعس ي ،وهظغا إلصعان وػاعة الخػلُم أَمُت جُىٍغ
الخػلُم بجمُؼ حىاهبه حاءث فىغة جبني الىػاعة مكغوع مغاهؼ مهاصع
الخػلم في غام (َ1418ـ) خُث جمذ مىافلت الىػٍغ غلى مكغوع مغاهؼ
مهاصع الخػلم في الخُاب عكم  992/2وجاعٍش  َ1418 /5 /27ـ والظي
َضف إلى جدىٍل اإلاىخباث اإلاضعؾُت إلى مغاهؼ مهاصع حػلم ،جلضم
للمخػلم مهاصع اإلاػغفت اإلاخاخت واإلاسخلفت ،وحػُُه الفغنت للخػامل مؼ
الخلىُاث اإلاخُىعة ،وجىظُفها لخضمت حػلمه ،وجىؿبه اإلاهاعاث التي
ًخُلبها في غهغ اإلاػلىماث ،وكض ّ
مغ اإلاكغوع بثالر مغاخل عئِؿُت هي:
اإلاغخلت الخدًيرًت ألاولى  :بضأ جىفُظ اإلاكغوع في الفهل ألاوٌ مً الػام
الضعاس ي (َ1421 -1420ــ) وأبغػ ما هفظ في َظٍ اإلاغخلت ما ًأحي:
ً
 -1جدضًض هماطج اإلاباوي اإلاضعؾُت ألاهثر قُىغا في مىاَم اإلاملىت،
وصعاؾت أوؿب الخػضًالث اإلامىىت غليها لخىفير اإلاؿاخت اإلاىاؾبت
للمغاهؼ.
 -2جدضًض الخػضًالث الالػمت في اللاغاث اإلالترخت إلوكاء مغاهؼ مهاصع
الخػلم ليل هماطج البىاء الكائػت للمضاعؽ.
 -3ويؼ الخهىع ألاولي لخهمُم اإلاغاهؼ وميىهاتها وججهيزاتها ،وجلىٍمه
ً ً
جلىٍما أولُا.
 -4ججهيز ؾخت مغاهؼ إلاهاصع حػلم همىطحُت بمضًىت الغٍاى ،وجؼوٍضَا
بيافت اإلاؿخلؼماث الًغوعٍت.
وكض َضفذ وػاعة الخػلُم إلى جدلُم الاهُالق في اإلاكغوع والخػغٍف
به ،وازخُاع ألاؾالُب اإلاىاؾبت في جىفُظٍ ،وكض جم افخخاح َظٍ اإلاغاهؼ في
 َ 1420 / 11 /17ـ.
 اإلاغخلت الخدًيرًت الثاهُت :بضأث في الػام الضعاس ي ( َ1422 -1421ــ)،وَضفذ إلى جُبُم اإلاكغوع في حمُؼ ؤلاصاعاث الخػلُمُت غلى ؾبُل
الخجغبت ،هما َضفذ َظٍ اإلاغخلت إلى صعاؾت مضي مىاؾبت الهُغت التي
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جم اغخماصَا في جىفُظ مغاهؼ مهاصع الخػلم في اإلاىاَم اإلاسخلفت ،وإغضاص
اليىاصع ؤلاقغافُت لخىلي مؿئىلُت جىفُظ اإلاكغوع في إصاعتهم ،وكض
ً
اقخملذ َظٍ اإلاغخلت غلى ( )70مغهؼا وٍمىً إًجاػ ما جم جدلُله في
َظٍ اإلاغخلت باآلحي :إغضاص صلُل مفهل خىٌ مغاهؼ مهاصع الخػلم
ومؿخىٍاتها وججهيزاتها ومىانفاتها ،وجهمُمها ومسُُاث جىيُدُت
لها ،وحػمُمه غلى إصاعاث الخػلُم بمسخلف اإلاىاَم ،غلض وعقت جضعٍبُت
ً
للمكغفين اإلاخابػين إلاكغوع مغاهؼ مهاصع الخػلم وغضصَم ( )47مكغفا،
إوكاء مىكؼ إلاغاهؼ مهاصع الخػلم غلى قبىت اإلاػلىماث الضولُت
(ؤلاهترهذ).
 اإلاغخلت الثالثت :في َظٍ اإلاغخلت جم إوكاء غضص هبير مً اإلاغاهؼ بمضاعؽحػلُم البىين بمسخلف اإلاغاخل الضعاؾُت وبيافت اإلاىاَم ومً أبغػ
إهجاػاث َظٍ اإلاغخلت هي إغضاص وجىفُظ بغامج جضعٍبُت مىثفت ألمىاء
مغاهؼ مهاصع الخػلم في حمُؼ إصاعاث الخػلُم ،غلض الللاء الخضعٍبي
ً
الثاوي للمكغفين اإلاخابػين إلاغاهؼ مهاصع الخػلم وغضصَم ( )45مخضعبا،
جىظُم وعقت الػمل الخانت باإلَاع اإلاغحعي الكامل إلاغاهؼ مهاصع
الخػلم وبالخػاون مؼ مىخب التربُت الػغبي لضوٌ الخلُج الػغبي ،وكض
ً
قاعن في الىعقت ( )17مخسهها مً صوٌ الخلُج ،إيافت إلى
ً
)(24مكاعوا مً صازل اإلاملىت ،إنضاع " صلُل أمىاء مغاهؼ مهاصع
الخػلم  :يىابِ الازخُاع واإلاهام والخلىٍم " وحػمُمه غلى حمُؼ إصاعاث
الخػلُم.
صوع مغاهؼ مهاصع الخػلم في جضعَـ الػلىم الكغغُت :إن للػلىم
الكغغُت أَمُت زانت ،إلاا لها مً مياهت غظُمت ًترجب غليها نالح
اإلاجخمؼ وجغبُت ؤلاوؿان وجىحُه ؾلىهه الىحهت الغباهُت اإلاؿخلُمت مؼ
الفُغة التي فُغ هللا الىاؽ غليها واإلادللت لػبىصًت اإلاىلى غؼ وحل،
ومىاهج الػلىم الكغغُت حػنى بخلضًم َظا الضًً وجبؿُِ مػاعفه
وجغحمتها جغحمت ؾلىهُت خُت جظهغ غظمخه وجبػث غلى الاغتزاػ به،
ً
ولخدلُم طلً البض أن ًيىن مػلم الػلىم الكغغُت كاصعا غلى إزاعة
الخفىير لضي الُالب ،ومؿاغضتهم في اهدكاف اإلاػلىمت واؾدُػابها،
ً
ً
ً
ختى ًيىن للُالب إؾهاما فاغال في حػلُم وحػلم الػلىم الكغغُت ،هظغا
ألن اإلاػلم الىفء ٌػض عهيزة أؾاؾُت لخُىٍغ الػملُت الخػلُمُت وأصاة
مهمت مً أصواتها [.[4
وكض طهغث الؼصحالي [ ]5في صعاؾتها غً فاغلُت مغاهؼ مهاصع
الخػلم في جلضًم اإلاػغفت ؤلاؾالمُت اإلاخياملت ،إلى أهه ًمىً الاؾخفاصة
مً مغاهؼ مهاصع الخػلم بفاغلُت في جضعَـ التربُت ؤلاؾالمُت وطلً مً
زالٌ مهاصع هثيرة منها اإلاهاصع الؿمػُت وهي ألاصواث التي ٌؿخػان بها
في الخػلُم الؿمعي الظي ٌػخمض غلى خاؾت الؿمؼ مثل :الغاصًى
والدسجُالث الهىجُت لخػلُم ماصة اللغآن الىغٍم غلى ؾبُل اإلاثاٌ
القخمالها غلى ألاخيام الخجىٍضًت ،اإلاهاصع البهغٍت وهي ألاصواث التي
ٌؿخػان بها في الخػلُم البهغي الظي ٌػخمض غلى خاؾت البهغ مثل:
الهىع ،والغؾىم البؿُُت ،واإلاجؿماث ،والخغائِ ،واالؾخفاصة مً
الهىع الفىجىغغافُت اإلاخىفغة في اإلاغهؼ مثل نىعة الىػبت اإلاكغفت،
والحجغ ألاؾىص ،والجمغاث ،والاؾخفاصة مً الخغائِ هسغائِ ؾير
اإلاػاعن ؤلاؾالمُت ،اإلاهاصع الؿمػُت البهغٍت وهي جلً ألاصواث التي
ٌؿخػان بها في الخػلُم الؿمعي البهغي مثل :الخلفاػ والهىع اإلاخدغهت
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مداوع الضعاؾت الغئِؿت التي حؿعى لإلحابت غليها بسالف الضعاؾاث
الؿابلت التي جىاولذ اإلاػىكاث أو اإلاكىالث ولم جخُغق للحلىٌ.
 مً زالٌ هخائج الضعاؾاث الؿابلت هجض حؿاوي صعحت إؾهام مضًغياإلاضاعؽ في جدلُم أَضاف مغاهؼ مهاصع الخػلم مؼ إؾهام مػلمي
الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم في الضعاؾت الحالُت
بضعحت هبيرة ،وحكابه الضعاؾاث الؿابلت مؼ الضعاؾت الحالُت في جىاولها
الهػىباث التي جىاحه اإلاػلمين بكيل غام في جفػُل مغاهؼ مهاصع
الخػلم.
 .5الطريقت والاحراءاث
أ .منهج الدراصت
اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي (اإلاؿحي) ،ألهه ألاهثر مالئمت
لإلحابت غلى أؾئلت الضعاؾت.
ب .مجتمع الدراصت
َ
جي َّىن مجخمؼ الضعاؾت الحالي مً حمُؼ مػلمي الػلىم الكغغُت
باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت بمدافظت ببكت ،الظًً بلغ غضصَم
ً
( )361مػلما أزىاء إحغاء الضعاؾت في الفهل الضعاس ي ألاوٌ مً الػام
الضعاس ي (.)ٌ1436 /1435
ج .عينت الدراصت
ً
أحغي الباخث الضعاؾت غلى غُىت كىامها ( )123مػلما قيلذ ما
وؿبخه ( )%34.1مً مجخمؼ الضعاؾت ،وازخاعَم الباخث بُغٍلت
كهضًه (غمضًه) لخىفغ مغاهؼ مهاصع حػلم بمضاعؾهم.
د .أداة الدراصت
أصاة الضعاؾت وزُىاث بىاءَا بىاء غلى ما جلخًُه َبُػت َظٍ
الضعاؾت ،فئن الاؾدباهت هي ألاصاة اإلاالئمت لجمؼ اإلاػلىماث ،وهي
ألاوؿب لخدلُم أَضاف الضعاؾت الحالُت ،وكض كام الباخث بئغضاص
اؾدباهت مً زالٌ اَالغه غلى الضعاؾاث الؿابلت واقخملذ الاؾدباهت
في نىعتها النهائُت غلى حؼئُين عئِؿين َما :الجؼء ألاوٌ غباعة غً
بُاهاث أولُت غً غُىت الضعاؾت جخمثل في (اإلاؤَل الػلمي ،وهىع اإلاؤَل
الػلمي ،والخسهو ،وغضص ؾىىاث الخبرة في الخػلُم ،والضوعاث
الخضعٍبُت في مجاٌ مهاصع الخػلم) ،الجؼء الثاوي :جمثل في مداوع
الضعاؾت ،واقخملذ غلى مجمىغت مً الػباعاث غضصَا ( )59غباعة
مىػغت غلى زالزت مداوع عئِؿت ،اإلادىع ألاوٌ :مضي إؾهام مػلم الػلىم
الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت
بمدافظت بِكت ،وجيىن َظا اإلادىع مً ( )25غباعة ،اإلادىع الثاوي:
الهػىباث التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع
الخػلم وجيىن َظا اإلادىع مً ( )24غباعة ،اإلادىع الثالث :الحلىٌ
اإلالترخت للخغلب غلى الهػىباث التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في
جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت ،وجيىن َظا
اإلادىع مً ( )10غباعاث ،وكام الباخث باؾخسضام ملُاؽ لُىغث
ُ
الخماس ي الخضعج لخدضًض إحاباث غُىت الضعاؾت غلى مداوعَا الثالزت في
الجاهب ألاٌؿغ أمام ول غباعة غلى الىدى آلاحي( :مىافم بكضة – مىافم
– إلى خض ما -غير مىافم بكضة – غير مىافم).
نضق الاؾدباهت :بػض الخأهض مً الهضق الظاَغي ألصاة الضعاؾت كام
ً
الباخث بخُبُلها مُضاهُا وغلى بُاهاث الػُىت كام الباخث بدؿاب

اإلاضغىمت بالهىث وَىان الىثير مً اإلاىيىغاث في الػلىم الكغغُت ال
ّ
ًخأحى فهمها الفهم الحلُلي إال غً َغٍم ألافالم اإلاخدغهت والُىاف
بالبِذ ،واؾخالم الحجغ ألاؾىص ،وأغماٌ الهالة وغيرَا.
 .4الدراصاث الضابقت
أحغي الؼاًضي [ ]6صعاؾت َضفذ الخػغف إلى صعحت إؾهام مضًغي
اإلاضاعؽ في جدلُم أَضاف مغاهؼ مهاصع الخػلم طاث الػالكت باإلاػلمين
وألامىاء والُالب واإلاغاهؼ مً وحهت هظغ أمىاء اإلاغاهؼ ،ومً أَم هخائج
الضعاؾت :أن مؿخىي جلضًغ مضي إؾهام مضًغي اإلاضاعؽ في جدلُم
أَضاف مغاهؼ مهاصع الخػلم طاث الػالكت باإلاػلمين والُالب وألامىاء
واإلاغاهؼ مً وحهت هظغ أمىاء مغاهؼ مهاصع الخػلم واهذ بضعحت غالُت،
واهذ أبغػ اإلاؤقغاث الضالت غلى صعحت إؾهام مضًغي اإلاضاعؽ بخدلُم
أَضاف مغاهؼ مهاصع الخػلم هي ً :دث اإلاػلمين غلى اعجُاص مغهؼ مهاصع
الخػلم وَشجؼ اإلاػلمين غلى بظٌ ول َاكاتهم هدى الػمل صازل اإلاغهؼ
لالؾخفاصة مىه.
وأحغث الضبُخي [ ]7صعاؾت َضفذ الخػغف إلى مضي اؾخسضام
مػلماث التربُت ألاؾغٍت إلاغاهؼ مهاصع الخػلم( :مىخبت اإلاغهؼ ،وأصواث
الػغى التي ًُىفغَا اإلاغهؼ ،وبغامج الحاؾب آلالي وجُبُلاجه) ،والخػغف
ً
أًًا إلى صوعًَ في جىظُف أصواث اإلاغاهؼ في الخضعَـ ،والىكىف هظلً
غلى أَم الهػىباث التي جدىٌ صون اؾخفاصتهً مً اإلاغاهؼ ،وأَم هخائج
الضعاؾت -:اؾخفاصة مػلماث التربُت ألاؾغٍت مً مغاهؼ مهاصع الخػلم
بضعحت مخىؾُت بكيل غام ،مػلماث التربُت ألاؾغٍت ًىظفً ما َى
مخىفغ مً أصواث غغى بضعحاث مخفاوجت وألاغلب فىق اإلاخىؾِ ،وحىص
غضص مً الهػىباث التي جىاحه مػلماث التربُت ألاؾغٍت غىض اؾخسضام
مغاهؼ مهاصع الخػلم.
هما أحغي الكلير [ ]8صعاؾت َضفذ الخػغف إلى مػىكاث اؾخسضام
مػلمي الػلىم الكغغُت مغهؼ مهاصع الخػلم باإلاغخلت الابخضائُت بمضًىت
الغٍاى مً وحهت هظغ اإلاػلمين واإلاكغفين التربىٍين ،ومً أَم هخائج
غضص مً اإلاػىكاث طاث الػالكت باؾخسضام مػلمي
الضعاؾت :وحىص ٍ
الػلىم الكغغُت مغهؼ مهاصع الخػلم باإلاغخلت الابخضائُت بمضًىت الغٍاى
مً أَمها ما ًلي :اعجفاع ههاب مػلمي الػلىم الكغغُت مً الحهو
الضعاؾُت ،كلت الضوعاث الخضعٍبُت التي جخػلم بىُفُت اؾخسضام مغهؼ
مهاصع الخػلم ،اوكغاٌ مػلمي الػلىم الكغغُت بالخلىٍم اإلاؿخمغ.
التعقيب على الدراصاث الضابقت
ًدبين مً زالٌ اؾخػغاى الباخث للضعاؾاث الؿابلت ،ومً زالٌ
اؾخلغاء بػٌ اإلاىاهج اإلاؿخسضمت في َظٍ الضعاؾاث وبػٌ أَضافها
وهخائجها ،ما ًلي :جدكابه الضعاؾت الحالُت مؼ الضعاؾاث الؿابلت في
َ
اإلاىيىع الػام الظي جىاول ْخه ،وَى مىيىع جفػُل واؾخسضام مغاهؼ
َّ ُّ
الخػلم في الخػلُم ،ازخلفذ الضعاؾت الحالُت
مهاصع الخػلم وجىىىلىحُا
مؼ حمُؼ الضعاؾاث الؿابلت في أنها اؾتهضفذ إؾهام مػلمي الػلىم
الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت
والهػىباث التي جىاحههم والحلىٌ اإلالترخت لها؛ مما ًبرػ الحاحت إلاثل
َظٍ الضعاؾت.
الضعاؾت الحالُت ويػذ الحلىٌ اإلالترخت للخغلب غلى الهػىباث
التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم أخض
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مػامل الاعجباٍ بيرؾىن إلاػغفت نضق البىاء لالؾدباهت وغً َغٍم
خؿاب مػامل الاعجباٍ بين صعحت ول غباعة مً غباعاث الاؾدباهت
بالضعحت اليلُت للمدىع الظي جيخمي إلُه الػباعة.
زباث الاؾدباهت :كام الباخث خؿاب زباث الاؾدباهت وطلً باؾخسضام

5
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ول مً مػامل ألفا هغوهبار للخأهض مً زباث أصاة الضعاؾت ،والجضوٌ
الخالي ًىضح مػامالث زباث أصاة البدث مً زالٌ خؿاب زباث ول
غباعة إلادىعَا ومً زم خؿاب الثباث الػام لالؾدباهت مً زالٌ
مداوعَا.

حدول 1
معامل ألفا كرونباخ لقياش ثباث أداة الدراصت
املحاور

اإلادىع ألاوٌ

اإلادىع الثاوي

اإلادىع الثالث

ألابعاد
مضي إؾهام مػلم الػلىم الكغغُت في جدلُم أَضاف مغاهؼ مهاصع الخػلم.
مضي إؾهام مػلم الػلىم الكغغُت في جفػُل اؾخسضام ألاحهؼة واإلاىاص الخػلُمُت بمغهؼ مهاصع الخػلم.
مضي إؾهام مػلم الػلىم الكغغُت في جفػُل أوكُت مغهؼ مهاصع الخػلم.
مضي إؾهام مػلم الػلىم الكغغُت في جفػُل أؾالُب الخػلُم والخػلم بمغهؼ مهاصع الخػلم.
الهػىباث طاث الػالكت بمػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم.
الهػىباث طاث الػالكت بالُالب التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم.
الهػىباث ؤلاصاعٍت التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغهؼ مهاصع الخػلم
الهػىباث الفىُت التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغهؼ مهاصع الخػلم
الهػىباث اإلااصًت التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغهؼ مهاصع الخػلم
الحلىٌ اإلالترخت للخغلب غلى الهػىباث التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم.
الثباث الػام

 .6النتائج
فُما ًلي ما جىنلذ إلُه الضعاؾت مً هخائج في يىء أؾئلتها :
الؿؤاٌ ألاوٌ :ما مضي إؾهام مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ

عدد العباراث
7
6
7
5
5
5
5
5
4
10
59

ثباث املحىر
0.8524
0.8214
0.8731
0.8814
0.782
0.8175
0.7758
0.7753
0.7594
0.8907
0.9284

مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت بمدافظت ببكت؟
ولإلحابت غلى الؿؤاٌ كام الباخث بدؿاب اإلاخىؾُاث الحؿابُت
والاهدغافاث اإلاػُاعٍت وجغجُبها هما ًخضح مً الجضوٌ عكم (:)4

حدول 3
إصهام معلمي العلىم الشرعيت في جفعيل مراكس مصادر التعلم باملدارش الحكىميت الابتدائيت بمحافظت ببشت
البعد
مضي إؾهام مػلمي الػلىم الكغغُت في جدلُم أَضاف مغاهؼ مهاصع الخػلم.
مضي إؾهام مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل اؾخسضام ألاحهؼة واإلاىاص الخػلُمُت بمغهؼ مهاصع الخػلم.
مضي إؾهام مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل أوكُت مغهؼ مهاصع الخػلم.
مضي إؾهام مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل أؾالُب الخػلُم والخػلم بمغهؼ مهاصع الخػلم.
مضي إؾهام مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت بمدافظت
ببكت.

الؿؤاٌ الثاوي :ما الهػىباث التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في
جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت بمدافظت
ببكت؟

املتىصط الحضابي
4.12
3.88
3.84
3.93
3.94

الانحراف املعياري الترجيب
1
0.603
3
0.662
4
0.658
2
0.691
0.7514

-

ولإلحابت غلى الؿؤاٌ كام الباخث باؾخسغاج اإلاخىؾُاث الحؿابُت
والاهدغافاث اإلاػُاعٍت للهػىباث وجغجُبها ً
بىاء غلى طلً هما ًىضحها
الجضوٌ عكم ( )6واآلحي:

حدول 4
الصعىباث التي جىاحه معلمي العلىم الشرعيت في جفعيل مراكس مصادر التعلم باملدارش الحكىميت الابتدائيت بمحافظت بيشت
املتىصط الحضابي الانحراف املعياري
الصعىباث
0.808
3.54
الهػىباث طاث الػالكت بمػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم.
0.805
3.36
الهػىباث طاث الػالكت بالُالب التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم.
0.861
3.51
الهػىباث ؤلاصاعٍت التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغهؼ مهاصع الخػلم.
0.717
3.92
الهػىباث الفىُت التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغهؼ مهاصع الخػلم.
0.695
4.16
الهػىباث اإلااصًت التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم.
0.841
3.70
الهػىباث التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت
الابخضائُت بمدافظت ببكت.

الؿؤاٌ الثالث :ما الحلىٌ اإلالترخت للخغلب غلى الهػىباث التي جىاحه
مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ
الحيىمُت الابخضائُت بمدافظت ببكت؟

الترجيب
3
5
4
2
1
-

للخػغف غلى الحلىٌ اإلالترخت للخغلب غلى الهػىباث التي جىاحه مػلمي
الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم جم خؿاب الخىغاعاث
واليؿب اإلائىٍت واإلاخىؾُاث والاهدغافاث اإلاػُاعٍت والغجب الؾخجاباث
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ًىضحها الجضوٌ عكم ( )12واآلحي:

أفغاص غُىت البدث غلى غباعاث َظا اإلادىع ،وحاءث الىخائج هما

حدول 5
إحاباث أفراد عينت الدراصت على عباراث (محىر الحلىل املقترحت للتغلب على الصعىباث التي جىاحه معلمي العلىم الشرعيت في جفعيل مراكس مصادر التعلم
جنازليا حضب متىصطاث املىافقت)
التكرار
العبارة
م
النضبت
%
ن
 10جأمين الاجهاٌ الؿغَؼ بسضمت قبىت
%
اإلاػلىماث الضولُت (ؤلاهترهذ) بمغاهؼ مهاصع
الخػلم.
ن
 5إكامت صوعاث جضعٍبُت كهيرة إلاػلمي الػلىم
%
الكغغُت لخُىٍغ أصاء اؾخسضامهم إلاغهؼ
مهاصع الخػلم.
ن
 9جىفير الىؾائل والخلىُاث الخػلُمُت الحضًثت
%
الخانت بخضعَـ مىاص الػلىم الكغغُت
بمغاهؼ مهاصع الخػلم
ن
 4جلضًم الحىافؼ اإلااصًت واإلاػىىٍت للمبضغين
%
مً اإلاػلمين في اؾخسضام مغهؼ مهاصع
الخػلم.
ن
 8ازخُاع اإلاىانفاث اإلاىاؾبت إلاغاهؼ مهاصع
%
الخػلم باإلاضاعؽ.
ن
 3جسهُو ميزاهُت وافُت إلاغهؼ مهاصع الخػلم.
%
ن
 6جضعٍب الُالب غلى مهاعاث الخػامل مؼ
%
أحهؼة مغهؼ مهاصع الخػلم وأصواجه.
ن
 2جللُل اإلاهماث الخضعَؿُت غلى مػلمي الػلىم
%
الكغغُت.
ن
 1جىغُت مػلمي الػلىم الكغغُت بأَمُت مغهؼ
%
مهاصع الخػلم ومؿخجضاجه.
ن
 7إصعاج جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم يمً
%
اؾخماعة جلُُم ألاصاء الىظُفي إلاػلمي الػلىم
الكغغُت.
اإلاخىؾِ الػام

املتىصط
الحضابي

الانحراف
املعياري

4
3.3

4.46

0.917

79
64.2

27
22.0

13
10.6

2
1.6

2
1.6

4.46

0.871

2

76
61.8

30
24.4

15
12.2

-

2
1.6

4.45

0.832

3

71
57.7

29
23.6

18
14.6

2
1.6

3
2.4

4.33

0.954

4

61
49.6
62
50.4
58
47.2
49
39.8
46
37.4
35
28.5

44
35.8
35
28.5
45
36.6
57
46.3
44
35.8
43
35.0

14
11.4
24
19.5
16
13.0
16
13.0
28
22.8
27
22.0

2
1.6
1
0.8
5
4.1
13
10.6

4
3.3
2
1.6
2
1.6
5
4.1

4.28

0.910

5

4.26

0.886

4.26

0.867

7

4.24

0.739

8

4.07

0.875

9

3.73

1.109

10

مىافق
بشدة
81
65.9

درحت املىافقت
غير
مىافق إلى حد
مىافق
ما
12
26
9.8
21.1

غير مىافق
بشدة

4.25

 .7النتائج ومناقشتها
ً
أوال :مىاككت هخائج الؿؤاٌ ألاوٌ :ما صعحت إؾهام مػلمي الػلىم
الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت
بمدافظت ببكت؟
 ًدبين مً هخائج الضعاؾت أن مؿاَمت غُىت الضعاؾت في جفػُل مغاهؼمهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت بمدافظت ببكت واهذ
بضعحت هبيرة ،وواهذ أبغػ إؾهاماتهم جخمثل في إؾهامهم في جدلُم
أَضاف مغاهؼ مهاصع الخػلم ،وٍفؿغ الباخث جلً الىدُجت بأن مػلمي
الػلىم الكغغُت ًضعوىن بأن مً واحباتهم جدلُم ألاَضاف الخػلُمُت
ً
بهىعة غامت ولظلً هجضَم أهثر خغنا غلى ؤلاؾهام في جدلُم أَضاف
مغاهؼ مهاصع الخػلم.
ً
زاهُا :مىاككت هخائج الؿؤاٌ الثاوي :ما الهػىباث التي جىاحه مػلمي
الػلىم الكغغُت ف ـي جفػُـ ـل مغاه ـؼ مه ـاصع الخػلـ ـم بـاإلاـضاعؽ الحيىمُت

الرجبت

1

6

0.639

الابخضائُت بمدافظت ببكت؟
 ًدبين مً هخائج الضعاؾت أن مؿاَمت غُىت الضعاؾت في الخػغف غلىالهػىباث التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع
الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت بمدافظت ببكت واهذ بضعحت
هبيرة.
 وكض اجضح مً هخائج الضعاؾت أن أبغػ الهػىباث التي جىاحه مػلميالػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت
الابخضائُت بمدافظت بِكت ،جمثلذ في الهػىباث اإلااصًت ،وٍفؿغ
الباخث َظٍ الىدُجت بأن الػامل اإلااصي َى اإلايىن الغئِـ لػملُت
جىفير مخُلباث جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم مً زالٌ جىفير الىؾائل
وألاصواث اإلاُلىبت ،وفي ظل مدضوصًت اإلاىاعص اإلاالُت اإلاغنىصة لهظا
الجاهب هجض أن أبغػ الهػىباث جمثلذ في حاهب الهػىباث اإلاالُت.
ً
زالثا :مىاككت هخائج الؿؤاٌ الثالث :م ـا ال ـد ـل ـىٌ الـملخـغخت للخغل ـب غلى
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6

5

7107

عؾالت ماحؿخير غير ميكىعة ،كؿم اإلاىاهج وَغق الخضعَـ ،ولُت
التربُت ،حامػـت أم اللغي :اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت.
] [3الفهض ،غبضهللا؛ والؿػضان ،إبغاَُم2001( .م) .الهػىباث التي
جىاحه مضعس ي مىاص التربُـت ؤلاؾالمُت في اؾخسضام الىؾائل
الخػلُمُت في اإلاغخلت الثاهىٍت بمضًىت الغٍاى .مجلت الػلىم التربىٍت،
غضص  ،3حامػت اللاَغة ،مػهض الضعاؾاث التربىٍت ،م م – 63
.80
] [4الخماف ،فُهل خؿً (َ1430ـ) .مػىكاث اؾخسضام الحاؾب آلالي
في جضعَـ مىاص التربُت ؤلاؾالمُت للهف الثالث زاهىي( ،عؾالت
ماحؿخير غير ميكىعة) ،ولُت التربُت ،حامػت أم اللغي.
] [5الؼصحالي ،مُمىهت صعوَل (2005م) .فاغلُت مغاهؼ مهاصع الخػلم
في جلضًم اإلاػغفت ؤلاؾالمُت اإلاخياملت لخالمُظ الخػلُم ألاؾاس ي
بؿلُىت غمان ،جىىىلىحُا التربُت :صعاؾاث وبدىر ،مؤجمغ
جىىىلىحُا التربُت في مجخمؼ اإلاػغفت ،الجمػُت الػغبُت لخىىىلىحُا
التربُت.
] [6الؼاًضي ،غبض الغخمً بً زلف بً أخمض (َ1433ـ) صعحت إؾهام
مضًغي مضاعؽ الخػلُم الػام في جدلُم أَضاف مغاهؼ مهاصع
الخػلم مً وحهت هظغ أمىاء اإلاغاهؼ بمدافظت الُائف ،عؾالت
ماحؿخير غير ميكىعة ،ولُت التربُت ،حامػت أم اللغي :اإلاملىت
الػغبُت الؿػىصًت.
] [7الضبُخي ،هضي مدمض (َ1433ـ) .واكؼ اؾخسضام مػلماث التربُت
ألاؾغٍت في اإلاغخلت اإلاخىؾُت إلاغاهؼ مهاصع الخػلم( ،عؾالت ماحؿخير
غير ميكىعة) ،حامػت ؤلامام مدمض بً ؾػىص ؤلاؾالمُت ،ولُت
الػلىم الاحخماغُت ،كؿم اإلاىاهج وَغق الخضعَـ.
] [8الكلير ،ؾػىص غبض هللا ؾػض ( .)ٌ1432مػىكاث اؾخسضام مػلمي
الػلىم الكغَػت مغهؼ مهاصع الخػلم باإلاغخلت الابخضائُت مً وحهت
هظغ اإلاػلمين واإلاكغفين التربىٍين .عؾالت ماحؿخير ميكىعة .ولُت
التربُت .مىاهج وَغق جضعَـ .حامػت اإلالً ؾػىص.

الهػىباث التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل مغاهؼ مهاصع
الخػلم باإلاضاعؽ الحيىمُت الابخضائُت بمدافظت ببكت؟
 ًدبين مً هخائج الضعاؾت مىافلت غُىت الضعاؾت غلى الحلىٌ اإلالترختللخغلب غلى الهػىباث التي جىاحه مػلمي الػلىم الكغغُت في جفػُل
ً
مغاهؼ مهاصع الخػلم واهذ بضعحت هبيرة حضا وواهذ أبغػ الحلىٌ جخمثل
في جأمين الاجهاٌ الؿغَؼ بسضمت قبىت اإلاػلىماث الضولُت (ؤلاهترهذ)
بمغاهؼ مهاصع الخػلم وٍفؿغ الباخث َظٍ الىدُجت بأن زضمت الاجهاٌ
بكبىت اإلاػلىماث الضولُت (الاهترهذ) هي الخضمت ألابغػ والتي جدُذ
الاؾخفاصة اإلاُلىبت مً مغاهؼ مهاصع الخػلم وفي ظل يػف َظٍ
الخضمت ججض أن اإلاػلمين ال ٌؿخُُػىن جفػُل اؾخفاصة َالبهم مً
َظٍ اإلاغاهؼ بالكيل اإلاُلىب .جىنُاث الضعاؾت :في يىء الىخائج التي
ً
ُ
ىعص الباخث غضصا مً الخىنُاث:
أؾفغث غنها الضعاؾت الحالُتِ ً ،
 .7التىصياث
 جىغُت مػلمي الػلىم الكغغُت بأَمُت اؾخسضام مغهؼ مهاصع الخػلمفي الخضعَـ
 جسهُو ميزاهُاث زانت إلاغاهؼ مهاصع الخػلمً
 جلضًم الحىافؼ اإلااصًت واإلاػىىٍت للمػلمين ألاهثر جفػُال إلاغاهؼ مهاصعالخػلم
 الػمل غلى جللُل ألاغباء الخضعَؿُت غلى اإلاػلمين بػامت ومػلميالػلىم الكغغُت بسانت مما ًدُذ لهم جفػُل مغاهؼ مهاصع الخػلم
 خث مػلمي الػلىم الكغغُت غلى الالخداق بالضوعاث الخضعٍبُت طاثالػالكت بمغاهؼ مهاصع الخػلم
املراحع
أ .املراحع العربيت
] [1باحىصة  ،مدمض غبض اهللا ( َ1421ـ ) :إؾهام إصاعة اإلاضعؾت الثاهىٍت
في جفػُـل أصاء اإلاىخبت اإلاضعؾُت ،عؾالت صهخىعاٍ غير ميكىعة ،ولُت
التربُت ،حامػت أم اللغي ،مىت اإلاىغمت ،اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت.
] [2الكهغاوي ،مغعي ؾػُض َ1432( .ـ) .واكؼ اؾخسضام الخلىُاث
الحضًثت في جـضعَـ التربُـت ؤلاؾالمُت للمغخلت الابخضائُت مً وحهت
هظغ مكغفي التربُت ؤلاؾالمُت ومضًغي اإلاضاعؽ بمضًىت الُائف.
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ABSTRACT_ The present study aimed to identify the degree to which the teachers of Shari'ah
sciences contributed to the activation of the learning resources centers in the primary government
schools in the governorate of Babsha, as well as to identify the difficulties they face and the
proposed solutions. To achieve these objectives, the researcher adopted the descriptive method. At
the primary stage, the researcher chose them in a fundamental way to have sources of learning in
their schools. The questionnaire was adopted as a tool for collecting study data. After collecting
and analyzing, the researcher reached the following results: And the contribution of them to
identify the difficulties faced by forensic science teachers in activating the learning resources
centers in the primary government schools in the governorate of Babshah. The degree of approval
of the study sample for the proposed solutions to overcome the difficulties faced by teachers of
Islamic sciences in activating centers The sources of learning in the primary government schools
in Babshah Governorate are very large.
KEYWORDS: forensic science teachers, learning resource centers, primary school .
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