بىاء بواكت مالخظت للُاض دزحت اطخسدام أطاجرة اللؿت الػسبُت
ألطالُب الخلىٍم الخىىٍجي في كىء اإلالازبت بالىفاءاث "دزاطت مُداهُت
غلى غُىت مً أطاجرة اللؿت الػسبُت للظىت ألاولى مً الخػلُم اإلاخىطى"
أ.د /بً هابي هـيرة

الىزغادي فاجذ
حامػت الجصائس2

مخلصف البدث:
َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى مٗغٞت وا ٘٢اؾخسضام ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً الخٗلُم
اإلاخىؾِ ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في ماصة اللٛت الٗغبُت ،خُض ازخحرث ُٖىت
ٖكىاثُت مخ٩ىهت مً ( )30ؤؾخاطا وؤؾخاطة للٛت الٗغبُت ًضعؾىن ؤ٢ؿام الؿىت ؤولى
مخىؾِ ،وَب٣ذ ٖلحهم بُا٢ت مالخٓت جخًمً ؤؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي ،وؤؾٟغث
الىخاثج بلى :ؤن ؤؾاجظة اللٛت الٗغبُت ٌؿخسضمىن ؤؾالُب ج٣ىٍم خضًشت و٢ضًمت
وؤ٦ثرَا اؾخٗماال هي الخ٣ىٍم ال٣اثم ٖلى اإلا٣ابلت والخ٣ىٍم ًٖ َغٍ ٤الخماعًٍ
والىاظباث اإلاجزلُت وٍلُه الخ٣ىٍم ال٣اثم ٖلى الخٛظًت الغاظٗت .وجىنلذ بلى اهه ال
جىظض ٞغو ١في اؾخسضام َظٍ ؤؾالُب للخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي حٗؼي لٗامل الجيـ ؤو
اإلااَل الٗليي ؤو الا٢ضمُت.
اليلماث اإلافخاخُت- :الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي-اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث-بُا٢ت اإلاالخٓت
Research Summary
The aim of this study was to find out the reality of the use of the
first year teachers of intermediate education for the methods of
formative evaluation in the Arabic language. A random sample of
30 professors and Arabic language teachers were selected for the
first year. The results, The Arabic language teachers use the most
modern and old methods of assessment, namely the calendar based
on the interview and the evaluation through the exercises and
homework, followed by the feedback based assessment. And found
that there are no differences in the use of these methods for the
evaluation of the composition attributed to the factor of sex or
scientific qualification or seniority.
Keywords: formative calendar, competency approach, note card
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ملدمـ ـ ـ ـت:
قغٖذ الجؼاثغ مىظ ٖام  2003في جُبُ ٤اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث وطل ٪بٗض قغوٕ اللجىت
الىَىُت للمىاهج واإلاجمىٖاث اإلاخسههت للمىاص في جهمُم اإلاىاهج الضعاؾُت وَ ٤ٞظٍ
اإلا٣اعبت مىظ ؾىت  1998م ،لُ٩ىن طل ٪قغوٖا ٖملُا في الاهخ٣ا ٫مً الخضعَـ باألَضا ٝبلى
1
الخضعَـ بالٟ٨اءاث والتي هي مُب٣ت في ال٨شحر مً صو ٫الٗالم
وجخمحز اإلا٣اعبت الجضًضة في ٧ىن اإلاخٗلم مدىعا ؤؾاؾُا في ٖملُت الخٗلم ،وحٗمل ٖلى
بقغا٦ه في مؿاولُت ُ٢اصة وجىُٟظ َظٍ الٗملُت .وهي ج٣ىم ٖلى ازخُاع ويُٗاث حٗلمُت،
مؿخ٣اة مً الخُاة في نُٛت مك٨الث ،جغمي ٖملُت الخٗلم بلى خلها باؾخٗما ٫اإلاهاعاث
واإلاٗاع ٝالًغوعٍت لظل .٪واإلاٗلم له صوع اإلاىٓم واإلايكِ ٞهى بظلٌ ٪ؿهل ٖملُت الخٗلم
وَؿاٖض اإلاخٗلم باؾخمغاع مً زال ٫ج٣ىٍم مجهىصاجه.2
وجخمدىع َظٍ اإلا٣اعبت خى ٫الٟ٨اءةٞ ،هي التي ججٗل مً اإلاخٗلمحن ٢اصعًٍ ٖلى
الاؾخسضام الىاجر إلاجمىٖت مىضمجت مً ال٣ضعاث واإلاٗاع ٝواإلاهاعاث إلاىاظهت ويُٗت
(مك٩لت) ظضًضة ٚحر مإلىٞت ٞ .3هي حؿخىظب جدىٍل اإلاٗاع ٝاإلا٨دؿبت ،بمٗجى ؤهه ال ًٟ٨ي
ؤن ًىٟظ اإلاخٗلم ٖملُت جمغن ٖلحها ؤو ٌؿترظ٘ مٗلىماث مسؼهه في طا٦غجه ،بل الٟ٨اءة
بمٗىاَا الخ٣ُ٣ي جٓهغ في ٢ضعجه ٖلى ازخُاع مً بحن ما ًمخل٨ه مً مىاعص وما ًىاؾب
ويُٗت َى بهضصَا ؤي؛ ؤن ٟ٦اءجه جبرػ خُىما ً٣ىم بخٗبئت اإلاٗاع ،ٝوخؿً ألاصاء،
والخ ٠ُ٨م٘ ويُٗاث ظضًضة وواُٗ٢ت لم ًهاصٞها مً ٢بل.
وجخمحز الٟ٨اءة في ؤجها ٢ابلت للخ٣ىٍم؛ مً زال ٫جىظُه الخٗلماث وحٗضًلها وٍدضر طل٪
مً زال ٫مؿخىٍاث الخ٣ىٍم اإلاسخلٟت ،ؾىاء ٧ان ٢بل البضء في الخٗلم الجضًض (الخ٣ىٍم
ال ٣بلي) ؤو ؤزىاء بىاء الخٗلماث (الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي) ؤو في جهاًت ٧ل وخضة حٗلُمُت ؤو جهاًت
ٞهل صعاسخي (الخ٣ىٍم الخخامي).
والخ٣ىٍم يمً َظٍ اإلا٣اعبت ال ًغ٦ؼ ٖ ِ٣ٞلى الخ٣ىٍم الخخامي باٖخباعٍ ًإحي في جهاًت
بغهامج حٗلُيي ؤو جهاًت وكاٍ صعاسخي والظي حهض ٝبلى مٗغٞت اإلاؿخىي الجهاجي للخلمُظ ،4بل
1لخًغ ل٨دل ،اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث :الجظوع والخُبُ ،٤مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ،ظامٗت
٢انضي مغباح ،وع٢لت ،الجؼاثغ ،م72
وػاعة التربُت الىَىُت ،مىاهج الؿىت الشالشت مخىؾِ ،الجؼاثغ ،الضًىان الىَجي للمُبىٖاث
2اإلاضعؾُت ،2004 ،م 4
.3زحر الضًً َجي ،م٣اعبت الخضعَـ بالٟ٨اءاث ،2005 ،1ٍ ،م.55
ٞ4خخي طًاب ؾبِخان ،ؤؾالُب وَغاث ٤جضعَـ الغٍايُاث في اإلاغخلت ألاؾاؾُتٖ ،1ٍ ،مان ،صاع
الخلُج لليكغ والخىػَ٘ ،2010 ،م 276
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ٌُٗي ؤَمُت ٦بري للخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي باٖخباع ؤن ألاصاء ًيبػي ؤن ًغا٢ب باؾخمغاع ؤزىاء
ّ
الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُتٞ .الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي ٌؿاًغ مغخلت بىاء الخٗلماث (مٗالجت
الضعؽ) ،للخم ً٨مً مٗغٞت مضي جد ٤٣ألاَضا ٝالتربىٍت وطل ٪إلنالح ظىاهب ال٣هىع
وحٗؼٍؼ ظىاهب الىجاح .1
ًغا ٤ٞالخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي الٗملُت الخٗلُمُت وطل ٪في ظمُ٘ اإلاىاص الضعاؾُت ،وماصة اللٛت
الٗغبُت هي بخضاَا .وجخمحز َظٍ اللٛت في ٧ىجها لٛت الخىانل صازل اإلاجخم٘ الجؼاثغي ولٛت
الخٗلُم لجمُ٘ اإلاىاص ألازغي وفي ظمُ٘ اإلاغاخل الخٗلُمُتٞ ،هي جدخل الهضاعة ٦ماصة
ٖغيُت (ؤُ٣ٞت) ،بط ٖلى ا٦دؿابها ًخى ٠٢هجاح الخلمُظ لِـ ٖلى اإلاؿخىي اإلاضعسخي
2
ٞدؿب بل الىجاح في الخُاة الاظخماُٖت ؤًًا
و٢ض ظاءث صعاؾاث ٖضة جىاولذ الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في مىاص صعاؾُت مسخلٟت ،وفي صعاؾدىا
الخالُت خاولىا الخُغ ١بلى الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في ماصة اللٛت الٗغبُت ،وبالخدضًض في مغخلت
الخٗلُم اإلاخىؾِ ،مً زال ٫البدض في وا ٘٢اؾخسضام ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً الخٗلُم
اإلاخىؾِ ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في يىء اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث في ماصة اللٛت الٗغبُت،
وطل ٪مً زال ٫زُت اقخملذ في الجؼء ألاوٖ ٫لى م٣ضمت ،بق٩الُت البدضٞ ،غيُاث
البدض ،ؤَاص ٝالبدض ،ؤَمُت البدض ،خضوص البدض ،جدضًض اإلاٟاَُم بظغاثُا ،ؤما ُٞما
ًسو الجؼء الشاوي الظي زههىاٍ إلظغاءاث اإلاُضاهُت للبدض ٢مىا بضعاؾت اؾخُالُٖت
لجم٘ اإلاُُٗاث ألاولُت ًٖ البدض ،مىهج البدض ،وحٗغٞىا ٖلى مجخم٘ البدض لىسخاع
الُٗىت بٗض طل ،٪وجُغ٢ىا في َظا الجاهب بلى ؤصاة البدض واإلاخمشلت في بُا٢ت اإلاالخٓت.

 -1ئػيالُت البدث:
جخمحز مغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ ،في ٧ىجها جخىؾِ مغخلتي الخٗلُم الابخضاجي والشاهىي.
ومخٗلم الؿىت ؤولى مخىؾِ ًإحي مً اإلاغخلت الؿاب٣ت وَى ًمخل ٪عنُضا لٛىٍا ومٗاعٝ
وٟ٦اءاث جم٨ىه مً ٞهم مدُُه الاظخماعي ،وؾلىُ٦اث جم٨ىه مً اإلاؿاَمت في الخُاة
الاظخماُٖت .وجغ٦ؼ َظٍ اإلاغخلت ٖلى بىاء ٟ٦اءة الخىانل لضي اإلاخٗلم ،وَظا ًخُلب الٗمل
ٖلى جدؿحن ٟ٦اءة ال٣غاءة والٟهم التي جم٨ىه مً الخدلُل ،وٟ٦اءة ال٨خابت والخدغٍغ التي
1مهُٟى همغ صٖمـ ،بؾتراجُجُاث جُىٍغ اإلاىاهج وؤؾالُب الخضعَـ الخضًشتٖ ،مان ،صاع ُٚضاء
لليكغ والخىػَ٘ ،2004،م م 33-32
 2وػاعة التربُت الىَىُت ،مىاهج الؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ ،الجؼاثغ ،الضًىان الىَجي
للمُبىٖاث اإلاضعؾُت2013،م .9
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جم٨ىه مً الترُ٦ب .وال ًخإحى طل ٪بال باٖخماص اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث التي ججٗل مً اإلاخٗلم
ٞاٖال وم٨دكٟا ومدىعا للٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت.
وإلاٗغٞت مؿخىي بىاء الٟ٨اءاث ٞان اإلاضعؽ ًلجإ لٗملُت الخ٣ىٍم ،زال ٫ظم٘ اإلاٗلىماث
ومغا٢بت الخىا ٤ٞبحن جل ٪اإلاٗلىماث ومجمىٖت اإلاٗاًحر اإلاالثمت للٟ٨اءاث اإلاؿتهضٞت.
ٞالخ٣ىٍم ًغا ٤ٞمسخل ٠مدُاث الخٗلم وٍىظهها وٍِؿغ مهمت اإلاخٗلم في ا٦دؿاب الٟ٨اءاث
.1
والخ٣ىٍم في جىظهاجه الخضًشت حهض ٝبلى جدؿحن الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت وحُٗٓم
هىاجج الخٗلم .والخ٣ىٍم الٟٗاٌٗ ٫ؼػ ٖملُت الخٗلم وَؿهم في ال٨ك ًٖ ٠اؾخٗضاصاث
الخالمُظ و٢ضعاتهم ومُىلهم وخاظاتهم ،وٍاصي بلى ازخُاع ؤهج٘ ألاؾالُب التي حؿهم في ػٍاصة
حٗلمهم (مدمض ببغاَُم عاقض ،زالض خليي زكان .)199 :2009 ،وللخ٣ىٍم التربىي ٖضة
ؤهماَا ٖضًضة جدؿ ٤م٘ اإلاغاخل التي جمغ بها ٖملُت الخ٣ىٍم وجدىاٚم م٘ ؤَضاٞه ،مجها
الخ٣ىٍم الدصخُصخي والخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي البىاجي والخ٣ىٍم الخخامي.
ول٣ض خٓي الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي باَخمام ٦بحر في ؤصبُاث ألابدار ،ختى اهه ٧ان مدىع مٗٓم
اإلاداوالث الغثِؿُت للضعاؾاث الترُ٦بُت التي ؤظغٍذ خى ٫الخ٣ىٍم الهٟي .و٢ض جىنل
بالن و وٍلُام ( ،)1998بٗض ججمُٗهما ؤ٦ثر مً  250صعاؾت بلى ؤن الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي له جإزحر
ؤ٢ىي في حٗلم الُالب م٣اعهت بالخ٣ىٍم الخخامي .وفي مغاظٗت لؤلبدار ً٣غ جيراوع
هسوهع )1988 ( Terrance Crooksبإن حجم ازغ الخ٣ىٍم الخخامي َى ا٢ل صاثما مً
الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي .2وفي صعاؾت ٢امذ بها مىٓمت الخٗاون والخىمُت الا٢خهاصًت ))OECD
ؾىت (ٖ )2005لى مجمىٖت مً الضو ٫ألاًٖاء ٞحها مً بُجها اهجلترا ،الضاهماعٞ ،٥ىلىضا
وهُىػلىضا٧ ...اهذ جخمدىع خى ٫الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في َظٍ الضو ،٫ومً بحن الىخاثج التي
جىنلذ بلحها ؤن الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي مً بحن الاؾتراجُجُاث ألا٦ثر ٗٞالُت في حٗؼٍؼ ؤصاء
الخالمُظ.
وللخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي ازغ في جىمُت الخ٨ٟحر ؤلابضاعيَ ،ظا ما ظاءث به ؾامي مدمض ملخم ،
و أمل مىسخ شَسان(  )2012والتي ٧ان ٖىىاجها " ؤزغ الخضعٍب ٖلى اؾتراجُجُاث الخ٣ىٍم
الخ٩ىٍجي في جىمُت الخ٨ٟحر ؤلابضاعي لضي َلبت اإلاغخلت ألاؾاؾُت في ألاعصن" ،خُض َضٞذ
الضعاؾت بلى جُىٍغ بغهامج جضعٍبي ٌؿدىض بلى الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي ،وُ٢اؽ ؤزغٍ في جىمُت الخ٨ٟحر

 1وػاعة التربُت الىَىُت ،مغظ٘ ؾاب ،2013 ،٤م .7
2عوبغث ط ماعػاهىٖ ،ؼٍؼة مهُٟى ٖاصي ،الُغٍ٣ت الىاجخت في الخ٣ىٍماث الهُٟت وج٣ضًغ
الٗالماث ،1ٍ ،الغٍاى :بنضاعاث مىَبت الٗلمُت ،2015،م. 19
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ؤلابضاعي لضي َلبت اإلاغخلت ألاؾاؾُت الٗلُا .وجىنلذ الضعاؾت بلى وظىص ازغ اًجابي لهالر
البرهامج الخضعٍبي.
وزلهذ صعاؾت ٢امذ بها حىٍل مىزَظاث) ( Joëlle Mofrissette 2009بلى وظىص
نٗىباث جىاظه اإلاضعؾحن في جُبُ٣هم لهظا الىىٕ مً الخ٣ىٍم ،مً بُجها ؤن اإلاضعؾت حك٩ل
مجمىٖت مً الهٗىباث في جُبُ٣هَ ،ظٍ الضعاؾت ٧اهذ بٗىىان "َغ ١جُبُ ٤الخ٣ىٍم
الخ٩ىٍجي للخٗلماث مً زال ٫مجمىٖت مً مضعسخي الخٗلُم الابخضاجي" خُض َضٞذ بلى
مٗغٞت اإلاهاعاث اإلاُب٣ت مً ٢بل مٗليي الخٗلُم الابخضاجي في الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي وَغ٢هم في
جُبُ٣ه.
وفي صعاؾت ٢امذ بها() Yolanda Quintero de Rincon , Maria Sandra Mannella
بٗىىان "جُبُ ٤الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي مً َغ ٝؤؾاجظة اللٛت الٟغوؿُت صعاؾت في الىؾِ
الجامعي الٟجزوٍلي" ،جىنلذ بلى وظىص زلِ وؾىء ٞهم لىُْٟت الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي.
باإلياٞت بلى طلَ ،٪ىا ٥نٗىباث بُضاٚىظُت وجىُٓمُت واظهذ جُبُ ٤الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي،
مً بُجها ه٣و في ج٩ىًٍ اإلاٗلمحن ،وه٣و في الى٢ذ اإلاسهو للخهت الضعاؾُت ،و٦شاٞت
ٖضص الخالمُظ في ال٣ؿمَ ،ظا ما جىنلذ بلُه صعاؾت بً سخي مظػىد لبج ( )2008
بٗىىان" وا ٘٢الخ٣ىٍم في الخٗلُم الابخضاجي في ْل اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث" صعاؾت مُضاهُت
بمضًىت مُلت الجؼاثغ ،خُض َضٞذ الضعاؾت للى٢ىٖ ٝلى وا ٘٢الخ٣ىٍم في الخٗلُم الابخضاجي
في ْل اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث وال٨كٖ ٠ما بطا ٧اهذ اإلاماعؾاث الخ٣ىٍمُت الخالُت مً َغٝ
مٗليي الخٗلُم الابخضاجي في الىا ٘٢جخجه هدى اٖخماص الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي وظٗله ٖامال ؤؾاؾُا
مً ٖىامل حٗلم الخلمُظ وججاوػ ألاؾالُب الخ٣ىٍمُت الخ٣لُضًت.
والخ٣ىٍم التربىي بك٩ل ٖام والخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي بك٩ل زام-باٖخباعٍ ؤخض ؤهىاٖه –
ٌؿاًغ ظمُ٘ مدُاث الخٗلم ،ومضمج في ظمُ٘ اإلاىاص الضعاؾُت مجها ماصة اللٛت الٗغبُتَ .ظٍ
اإلااصة التي ٧لما جد٨م اإلاخٗلم ٞحها ؾهل ٖلُه حٗلم اإلاىاص ألازغي.
وفي ألاصب التربىي َىا ٥الٗضًض مً الضعاؾاث التي جىاولذ مىيىٕ الخ٣ىٍم التربىي في
َظٍ اإلااصة ،مجها صعاؾت مدمد غوُت أخمد غفاهت ( )2011بٗىىان "وا ٘٢اؾخسضام مٗليي
اللٛت الٗغبُت ألؾالُب الخ٣ىٍم في اإلاغخلت ؤلاٖضاصًت في مضاعؽ و٧الت الٛىر الضولُت في
ُ٢إ ٚؼة في يىء الاججاَاث الخضًشت" ،خُض َضٞذ بلى ال٨ك ًٖ ٠واكؼ اؾخسضام
مٗليي ومٗلماث اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت ؤلاٖضاصًت ،وجىنلذ بلى اهه جىظض ٞغو ١لهالر
اإلاٗلماث في اؾخسضام ؤؾالُب الخ٣ىٍم ،و٧ان مً ألاؾالُب الخضًشت ألا٦ثر اؾخٗماال َى
ج٣ىٍم ألاصاء باالزخباعاث ال٨خابُت.
وللخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي ؤزغ في الخدهُل الضعاسخي اإلاخٗل ٤ب٣ىاٖض اللٛت الٗغبُتَ ،ظا ما
زلهذ بلُه صعاؾت ًىطف غبد الػاهي مدمد اإلادسوق ( )2003بٗىىان " ؤزغ الخ٣ىٍم
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الخ٩ىٍجي والخهو ال ٗالظُت في جدهُل ٢ىاٖض اللٛت في اله ٠الخاؾ٘" ،وؤؾٟغث هخاثج
َظٍ الضعاؾت بلى وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت حٗؼي بلى الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي  ِ٣ٞفي
جدهُل ٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت .ل ً٨في صعاؾت بىس غلى مدمد ذًاب ( )1989بٗىىان " ؤزغ
اؾخسضام الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي وبُٖاء ألاَضا ٝالخٗلُمُت في جدهُل َالب اإلاغخلت الشاهىٍت في
٢ىاٖض اللٛت" جىنلذ بلى اهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في اؾخسضام ؤخض
الاؾتراجُجُاث (ألاَضا ،ٝالخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي ،ؤو الُغٍ٣ت الاؾخ٣غاثُت) في جضعَـ ٢ىاٖض
اللٛت الٗغبُت.
وفي صعاؾت ٢ام بها غبد هللا بلُت خمد العجمي( )2012جدذ ٖىىان" ؤزغ اؾخسضام
بؾتراجُجُت الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في جىمُت الخدهُل الضعاسخي في ماصة اللٛت الٗغبُت (ال٣غاءة
وال٨خابت)" ،زلهذ بلى ٗٞالُت َظا الىىٕ مً الخ٣ىٍم في جىمُت الخدهُل الضعاسخي في
ال٣غاءة وال٨خابت في ماصة اللٛت الٗغبُت.
وفي صعاؾت ٢ام بها بلبياي حماٌ بٗىىان "مضي ٗٞالُت الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في ال٨كًٖ ٠
نٗىباث حٗلم ال٣غاءة لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت" ،خُض جىنلذ بلى ٗٞالُخه في
ال٨كَ ًٖ ٠ظٍ الهٗىباث.
بن اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث حؿخلؼم مً مضعسخي اللٛت الٗغبُت جُبُ ٤الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي لخ٣ىٍم
الٟ٨اءة ،وَظا ًخُلب جدضًض ؤَضا ٝومٗاًحر زانت بالٟ٨اءاث اإلا٣هىصة مما ٌؿمذ له
مً الاَالٕ ٖلى ه٣اٍ الًٗ ٠وه٣اٍ ال٣ىة الخانت بخٗلم اإلاخٗلم مً ظهت وبخٗلُمه مً
ظهت ؤزغيَ .ظا ما صٗٞىا بلى البدض ًٖ وا ٘٢اؾخسضام ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً الخٗلُم
اإلاخىؾِ ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في يىء اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث في ماصة اللٛت الٗغبُت،
وؤصي بىا بلى َغح الدؿائالث الخالُت:
َ .1ل جىظض ٞغو ١بحن ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ في صعظت اؾخسضامهم
ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في ماصة اللٛت الٗغبُت حٗؼي لٗامل الجيـ؟
َ .2ل جىظض ٞغو ١بحن ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ في صعظت اؾخسضامهم
ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في ماصة اللٛت الٗغبُت حٗؼي لٗامل اإلااَل الٗليي؟
َ .4ل جىظض ٞغو ١بحن ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ في صعظت اؾخسضامهم
ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في ماصة اللٛت الٗغبُت حٗؼي لٗامل ألا٢ضمُت؟
-2فسكُاث البدث
بىاء ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت وٖلى اإلاهاصع ظم٘ البُاهاث ،جم نُاٚت الٟغيُاث آلاجُت:
 .1جىظض ٞغو ١بحن ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ في صعظت اؾخسضامهم
ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في ماصة اللٛت الٗغبُت حٗؼي لٗامل الجيـ.
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 .2جىظض ٞغو ١بحن ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ في صعظت اؾخسضامهم
ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في ماصة اللٛت الٗغبُت حٗؼي لٗامل اإلااَل الٗليي.
 .3جىظض ٞغو ١بحن ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ في صعظت اؾخسضامهم
ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في ماصة اللٛت الٗغبُت حٗؼي لٗامل ألا٢ضمُت.
 -3أَداف البدث:
َضٞذ الضعاؾت بلى:
 .1ال٨ك ًٖ ٠وا ٘٢اؾخسضام ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ ألؾالُب
الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في يىء اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث في ماصة اللٛت الٗغبُت.
 .2مٗغٞت الٟغو ١بحن ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ في صعظت اؾخسضامهم
ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في ماصة اللٛت الٗغبُت حٗؼي لٗامل الجيـ.
 .3مٗغٞت الٟغو ١بحن ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ في صعظت اؾخسضامهم
ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في ماصة اللٛت الٗغبُت حٗؼي لٗامل اإلااَل الٗليي.
 .4مٗغٞت الٟغو ١بحن ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ في صعظت اؾخسضامهم
ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في ماصة اللٛت الٗغبُت حٗؼي لٗامل ألا٢ضمُت
-4أَمُت البدث:
جيب٘ ؤَمُت اإلاىيىٕ مً خؿاؾِخه في خض طاتها ،ألن مشل َظٍ الضعاؾت التي جدىاو٫
ؤؾالُب اؾخسضام الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في يىء اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث لضي ؤؾاجظة اللٛت الٗغبُت
إلاغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ ،وجخٗغى لٗملُت يغوعٍت في الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت،
ٞخد ٤ُ٣ؤَضاَ ٝظٍ ألازحرة مغجبِ بك٩ل ٦بحر بىجاح ٖملُت الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي ،وٍم ً٨ؤن
ًخطر طل ٪مً زال ٫الى٣اٍ الخالُت:
 .1هٓغا ل٩ىن الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي مً ؤَم مغاخل الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت ،خُض ٌؿمذ
بالى٢ىٖ ٝلى جد ٤٣ألاَضا ،ٝوٍىٞغ حٛظًت عاظٗت ل٩ل مً ألاؾخاط والخلمُظ ،وَظا بهضٝ
بلى ٙصعظت مً الخدؿً في بىاء اإلاٗاع ٝوامخال ٥اإلاهاعاث والٟ٨اءاث اإلاُلىبت.
 .2جىٞغ َظٍ الضعاؾت اإلاٗلىماث ًٖ وا ٘٢اؾخسضام ؤؾاجظة اللٛت الٗغبُت إلاغخلت الخٗلُم
اإلاخىؾِ ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي طل ٪مً زال ٫بُا٢ت اإلاالخٓت.
٢ .3ض ج٩ىن هخاثج الضعاؾت مدٟؼا وصاٗٞا للمكغٞحن ٖلى ُ٢إ التربُت في وي٘ بغامج
جضعٍب ؤؾاجظة اللٛت الٗغبُت ٖلى الخُبُ ٤الجُض للخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في يىء اإلا٣اعبت
بالٟ٨اءاث.
-5خدود البدث:
 -1-5الخدود اإلاياهُت:
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جمشلذ في اإلااؾؿاث التربىٍت (اإلاخىؾُاث) إلاضًىت اإلاؿُلت ،والتي جم ازخُاعَا ٖكىاثُا
إلظغاء الضعاؾت اإلاُضاهُت وهي ٦ما ًلي:
 -1مخىؾُت ؤبى الخحر الاقبُلي
 -2مخىؾُت خؿً بً الهُشم
 -3مخىؾُت ؤبي ٖلي خؿً بً عقُ٤
 -4مخىؾُت ػًٍ الضًً بً مُٗي
 -5مخىؾُت ِٖؿى نالر
 -6مخىؾُت الكهُض بلخاط الضَُيي
 -7مخىؾُت بىعػٖ ١بض اإلاجُض
 -8مخىؾُت بضًغة ٖلي
 -9مخىؾُت حي  500مؿً٨
 -10مخىؾُت اإلاجاَض هىع مدمض الُاَغ
 -11مخىؾُت اإلاىٍلخت الجضًضة
 -6الخدود البؼسٍت:
جمشلذ في ؤؾاجظة اللٛت الٗغبُت للؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ للمىؾم الضعاسخي
 ،2016/2015باإلااؾؿاث التربىٍت(اإلاخىؾُاث) اإلاسخاعة ٖكىاثُا بمضًىت اإلاؿُلت.
 -7جددًد اإلافاَُم:
 الخػسٍف الاحسائي:
 الخلىٍم الخىىٍجي:
ًم ً٨حٗغٍٟه ٖلى ؤهه" :الضعظاث التي جخدهل ٖلحها ُٖىت الضعاؾت في اؾخسضامهم
ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي و٣ٞا لبُا٢ت اإلاالخٓت".
اإلالازبت بالىفاءاث :هي جىظه ٖام حهض ٝبلى جىُْٟ٦ ٠اءاث الخلمُظ إلًجاص خلى٫
للمكا٧ل التي جىاظهه صازل الٟهل الضعاسخي وزاعظه.
 ئحساءاث الدزاطت اإلاُداهُت
جمهُد:
وٗغى في َظا الجؼء بظغاءاث الضعاؾت اإلاُضاهُت ومً زالله ؾىُٗي هٓغة ج٩املُت ًٖ
مجغٍاث الضعاؾت اإلاُضاهُت التي وؿعى ٞحها بلى جدىٍل اإلاُُٗاث الىٓغٍت بلى خ٣اث ٤بظغاثُت
جُٟضها في جد ٤ُ٣الهض ٝالٗليي الظي ؤظغٍذ مً ؤظله َظٍ الضعاؾت ،وَى الخٗغٖ ٝلى
ؤؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي اإلاؿخسضمت مً َغ ٝؤؾاجظة اللٛت الٗغبُت في يىء اإلا٣اعبت
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بالٟ٨اءاث للؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ ،وٞحها هجض اإلاىهج اإلاؿخسضم في الضعاؾت٦ ،ما
وٗغى ُٖىت الضعاؾت ،وألاصاة اإلاؿخسضمت في الضعاؾت اإلاخمشلت في بُا٢ت اإلاالخٓت.
 .1الدزاطت الاطخوالغُت:
للضعاؾت الاؾخُالُٖت ؤَمُت ٦بحرة هٓغا إلاا ج٣ضمه للباخض مً مُُٗاث وهٓغة ؤولُت ًٖ
اإلاك٩لت التي َى بهضص البدض ٞحها.
.1.1أَداف الدزاطت الاطخوالغُت:
جهض ٝمً زال ٫الضعاؾت الاؾخُالُٖت بلى:
 جدضًض مىيىٕ البدض بض٢ت. خهغ ظمُ٘ ؤؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي اإلاؿخسضمت مً َغ ٝؤؾاجظة اللٛت الٗغبُت. حٗضًل ؤصواث البدض في يىء ما حؿٟغ ٖىه هخاثج الضعاؾت الاؾخُالُٖت ًخم الخإ٦ض مً ؤبٗاص اإلاك٩لت ومخٛحراث البدض ونُاٚت ٞغيُاث البدض. .2.1زـائف الدزاطت الاطخوالغُت:
 مجخم٘ الضعاؾت :ؤؾاجظة ومٟدكحن إلااصة اللٛت الٗغبُت مً اإلااؾؿاث التربىٍت إلاضًىتبىؾٗاصة الخابٗت لىالًت اإلاؿُلت.
 الُٗىت الاؾخُالُٖت :ج٩ىهذ الُٗىت الاؾخُالُٖت مً مٟدكحن( )02و 27اؾخاطواؾخاطة ،و٧اهىا مىػٖحن ٖلى ( )10مخىؾُاث إلاضًىت بىؾٗاصة الخابٗت لىالًت اإلاؿُلت.
 .3.1مساخل الدزاطت الاطخوالغُت:
جمذ الضعاؾت ٖلى الُٗىت الاؾخُالُٖت ٖلى مغخلخحن:
 اإلاغخلت ألاولى :اهُل٣ذ الضعاؾت بخىػَ٘ اؾخماعة اؾخُالُٖت ٖلى الُٗىت اإلاخ٩ىهت مًمٟدكحن ( )2للٛت الٗغبُت ،وزمـ ( )5ؤؾاجظة للٛت الٗغبُت جخىٞغ لضحهم الخبرة في َظا
اإلاجا ،٫الن َظٍ اإلاٗلىماث ؾدؿاٖضها في بىاء ؤصاة الضعاؾت .و٢ض زلهذ بلى ٢بى ٫ظمُ٘
ألاؾالُب.

حدوٌ زكم (ً )01بين أطالُب الخلىٍم الخىىٍجي اإلاظخسدمت
الغ٢م ألاؾلىب
.1
.2
.3

وٗم

م٣بى ٫مغٞىى

ال

الخ٨غاع اليؿبت
71.42
الخ٣ىٍم ال٣اثم ٖلى 5
٪
جدضًض ألاَضاٝ
٪100
الخ٣ىٍم ال٣اثم ٖلى ألاصاء 7
٪100
الخ٣ىٍم ال٣اثم ٖلى 7
اإلاالخٓت
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الخ٨غاع اليؿبت
 ٪28.57م٣بى٫
2
00
00

٪00
٪00

م٣بى٫
م٣بى٫

.4
.5
.6
.7
.8

الخ٣ىٍم ال٣اثم
الىاظباث اإلاجزلُت
الخ٣ىٍم ال٣اثم
اإلا٣ابلت
الخ٣ىٍم ال٣اثم
الخٛظًت الغاظٗت
الخ٣ىٍم ال٣اثم
الخ٣ىٍم الظاحي
الخ٣ىٍم ال٣اثم
ج٣ىٍم ألا٢غان

ٖلى 7

٪100

00

٪00

م٣بى٫

ٖلى 7

٪100

00

٪00

م٣بى٫

ٖلى 7

٪100

00

٪00

م٣بى٫

ٖلى 7

٪100

00

٪00

م٣بى٫

ٖلى 7

٪100

00

٪00

م٣بى٫

الجضو ٫ع٢م (ً )01ىضر الخ٨غاعاث واليؿب اإلائىٍت الؾخسضام ؤؾالُب الخ٣ىٍم
الخ٩ىٍجي وظاءث ج٣ضًغاث الاؾخماعة ٖلى الك٩ل ألاحي :وٗم/ال .ومً زال ٫الجضو٫
جبحن اؾخسضام ظمُ٘ ألاؾالُب.
 اإلاغخلت الشاهُت :بىاءا ٖلى هخاثج اإلاغخلت ألاولى جم جىػَ٘ بُا٢ت اإلاالخٓت ٖلى ُٖىتبضال مً جُبُ٣ها ومالخٓتهم مباقغة ازخحرث مً ؤؾاجظة جخىٞغ لضحهم الخبرة في
اإلاُضان التربىي ،ومٟدكحن جخىٞغ لضحهم ج٣اعٍغ ومٗلىماث ُٞما ًسو اؾخسضام
ؤؾاجظة اللٛت الٗغبُت ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي ،ألجهم وبد٨م وُْٟتهم ٣ٞض خًغوا
خهها م٘ ألاؾاجظة اإلاكغٞحن ٖجهم ،وألجهم ٢امىا ؤًًا بىضواث وصوعاث ج٩ىٍيُت م٘
ألاؾاجظة ُٞما ًسو َظا اإلاىيىٕ .و٦ظل ٪ؤؾاجظة جخىٞغ لضحهم الخبرة في اإلاُضان
التربىي.
وج٩ىهذ الُٗىت الاؾخُالُٖت مً مٟدكحن ( )2و( )27ؤؾخاطا وؤؾخاطة ،و٧اهىا
مىػٖحن ٖلى ( )10مخىؾُاث إلاضًىت بىؾٗاصة الخابٗت لىالًت اإلاؿُلت ،و٢ض ازخحرث
الُٗىت بك٩ل ٢هضي لؿهىلت الاجها ٫بها والخٗاون مٗها في جل ٪الٟترة مً الضعاؾت.
وجم جىيُذ ؤَضا ٝالبُا٢ت ،وُُٟ٦ت ؤلاظابت ٖلى ٣ٞغاث البُا٢ت مً زال ٫ج٣ضًغاث
الباخض للضعظت التي ًمىدها ل٩ل ٣ٞغة .وَظٍ اإلاغخلت جُٟضها في الخإ٦ض الخهاثو
الؿُ٩ىمترًت لبُا٢ت اإلاالخٓت.
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 .2مىهج البدث:
ًم ً٨ون ٠اإلاىهج الٗليي بإهه " ًٞالخىُٓم الصخُذ لؿلؿت مً ألا٩ٞاع الٗضًضة ،بما
مً اظل ال٨ك ًٖ ٠الخ٣ُ٣ت خحن ه٩ىن ظاَلحن بها ،وبما بالبرَىت ٖلحها لآلزغًٍ خحن
ه٩ىن ٖاعٞحن بها".1
ول٩ىن صعاؾدىا تهض ٝبلى الخٗغٖ ٝلى وا ٘٢اؾخسضام ؤؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي مً
َغ ٝؤؾاجظة اللٛت الٗغبُت في ْل الخضعَـ بالٟ٨اءاث للؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ،
٣ٞض اجبٗىا اإلاىهج الىنٟي طو الُاب٘ الاؾخ٨كافي ،ألهه ٌٗخمض ٖلى" :ون ٠الٓاَغة ٦ما هي
في الىا ٘٢ونٟا ص٣ُ٢ا ٦ما وُٟ٦ا".2
 .3غُىت البدث:
الُٗىت هي ظؼء مً اإلاجخم٘ الظي ججغي ٖلُه الضعاؾت وٍخم ازخُاعَا و٢ ٤ٞىاٖض زانت
ل٩ي جمشل اإلاجخم٘ جمشُال صخُداٞ ،الُٗىت هي بٌٗ مٟغصاث اإلاجخم٘ جازظ مىه وجُب٤
ٖلُه الضعاؾت للخهىٖ ٫لى مٗلىماث ناص٢ت بهض ٝالىنى ٫بلى ج٣ضًغاث جمشل اإلاجخم٘
الظي سخبذ مىهٞ ،هي ألاظؼاء التي حؿخسضم في الخ٨م ٖلى ال٩ل.3
وَظا ما ًىُبٖ ٤لى ُٖىت الضعاؾت الخالُت والتي ج٩ىهذ مً ( )11مخىؾُت مً بحن ()24
مخىؾُت بمضًىت اإلاؿُلت جمشل اإلاجخم٘ ألانلي ألؾاجظة وؤؾخاطاث اللٛت الٗغبُت أل٢ؿام
الؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ .وق٩لذ ُٖىت الضعاؾت ( )٪46.15مً اإلاجخم٘ ألانلي،
والتي بلٖ ٜضص ؤٞغاصَا ( ،)30مجهم ( )10ؤؾاجظة و( )20ؤؾخاطة للؿىت ألاولى مً الخٗلُم
اإلاخىؾِ ،جم ازخُاعَا بُغٍ٣ت ٖكىاثُت بؿُُت باؾخسضام ٖملُت ال٣غٖت ،خُض جمذ
٦خابت ؤؾماء ( )24مخىؾُت في ؤوعا ١مىٟهلت وويٗذ في بهاء ،جم زلُها ظُضا ،وسخبذ،
وؾىىضر في الجضو ٫آلاحي اإلاخىؾُاث اإلامشلت إلاجخم٘ الضعاؾت.

ظضو ٫ع٢م (ً )02بحن جىػَ٘ ُٖىت البدض خؿب الٗضص واليؿبت واإلااؾؿت الخٗلُمُت
السكم اإلاخىطوت
ؤبى الخحر الاقبُلي
1
خؿً بً الهُشم
2

غدد ألاطاجرة وألاطخاذاث اليظبت
٪10
3
٪10
3

ٖماع بىخىف ،مدمض مدمىص الظهِباث ،مىاهج البدض الٗليي وَغ ١بٖضاص البدىر،
1الجؼاثغ ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،2007،م99
2
عقُض ػعواحي  ،مىاهج وؤصواث البدض في الٗلىم الاظخماُٖت ،1ٍ ،الجؼاثغ ،صاع الهضي للُباٖت
واليكغ والخىػَ٘  ،2007م .86
ٖلي مٗمغ ٖبض اإلاامً ،مىاهج البدض في الٗلىم الاظخماُٖت :ألاؾاؾُاث والخ٣ىُاث
3وألاؾالُب ،1ٍ ،مهغ :اإلاجمىٖت الٗغبُت للخضعٍب واليكغ ،2008 ،م .184
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3
ؤبي ٖلي خؿً بً عقُ٤
3
3
ػًٍ الضًً بً مُٗي
4
2
ِٖؿى نالر
5
3
الكهُض بلخاط الضَُيي
6
3
بىعػٖ ١بض اإلاجُض
7
2
بضًغة ٖلي
8
3
حي  500مؿً٨
9
اإلاجاَض هىع مدمض الُاَغ 3
10
2
اإلاىٍلخت الجضًضة
11
30
اإلاجمىٕ

٪10
٪10
٪6.66
٪10
٪10
٪6.66
٪10
٪10
٪6.66
٪99.98

في الجضو ٫ع٢م (ً )04ىضر جىػَ٘ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت (ؤؾاجظة وؤؾخاطاث اللٛت
الٗغبُت للؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ) ،خُض ٧ان ٖضصَم في ٧ل ماؾؿت ًتراوح
بحن ( )3و( )2ؤؾخاط وؤؾخاطة ،وبلٖ ٜضصَم ؤلاظمالي(ٞ )30غصا.
حدوٌ زكم (ً )03بين غدد أفساد غُىت البدث خظب الجيع
الٗضص اليؿبت
الجيـ
٪33,33
ألاؾاجظة 10
٪66,44
ألاؾخاطاث 20
٪100
30
اإلاجمىٕ

في الجضو ٫ع٢م (ً )03ىضر ٖضص ؤٞغاص ُٖىت البدض مىػٖحن خؿب مخٛحر الجيـ،
والظي بلٖ ٜضصَم ( ،)30خُض ٢ضع ٖضص ألاؾاجظة ( )10بيؿبت مئىٍت ٢ضعث بـ
( ،)٪33.33ؤما ألاؾخاطاث ٩ٞان ٖضصًَ ( )20بيؿبت (.)٪66.44
حدوٌ زكم (ً )04بين غدد أفساد غُىت البدث خظب اإلاإَل الػلمي
الػدد اليظبت
اإلاإَل الػلمي
٪20
زغٍجي اإلاٗهض الخ٨ىىلىجي 6
٪80
24
لِؿاوـ
٪100
30
اإلاجمىٕ

ًىضر الجضو ٫ع٢م ( )04جىػَ٘ ؤٞغاص ُٖىت البدض خؿب اإلااَل الٗليي ،خُض
بلٖ ٜضص ألاؾاجظة زغٍجي اإلاٗهض الخ٨ىىلىجي ( )6بيؿبت مئىٍت بلٛذ ( ،)٪20وٖضص
ؤٞغاص الُٗىت اإلاخدهلىن ٖلى قهاصة اللِؿاوـ بـ ( )24بيؿبت (.)٪80
 .4أداة البدث:
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ألاصاة هي "الىؾُلت اإلاؿخسضمت في ظم٘ البُاهاث ؤو جهيُٟها وظضولتها وهي جغظمت
لل٩لمت باللٛت الٟغوؿُت .1 "technique
بٗض الاَالٕ ٖلى ألاصب التربىي ،والضعاؾاث الؿاب٣ت اإلاخٗل٣ت بمك٩لت الضعاؾت،
ً
وبىاءا ٖلى َبُٗت البُاهاث اإلاغاص ظمٗها وٖلى اإلاىهج اإلاخب٘ في الضعاؾت ،والى٢ذ
اإلاؿمىح به ،واؾخُالٕ عؤي ُٖىت مً ألاؾاجظة الٗاعٞحن بىا ٘٢اؾخسضام ؤؾالُب
الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي إلااصة اللٛت الٗغبُت في يىء اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث ،وظض الباخض ؤن
ألاصواث ألا٦ثر مالثمت لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالضعاؾت هي ألاصواث الخالُت:
 .1.4اإلاالخظت:
اإلاالخٓت هي "خهغ الاهدباٍ هدى شخيء مٗحن (ؾلى ٥ؤو ْاَغة ؤو مك٩لت ما)
للخٗغٖ ٝلحها وٞهمها" ٞهي ٖباعة ًٖ الجهض الخسخي والٗ٣لي اإلاىٓم واإلاىخٓم الظي
ً٣ىم به الباخض بُٛت الخٗغٖ ٝلى بٌٗ اإلآاَغ الخاعظُت اإلاسخاعة و الهغٍدت
والخُٟت للٓىاَغ وألاخضار والؿلى ٥الخايغ في مى ٠٢مٗحن وو٢ذ مدضص  .2وجخمحز
في ؤخُان ؤزغي بالض٢ت والًبِ اإلاد٨م ٖىضما ًخٗل ٤ألامغ بملء بُا٢ت مالخٓت مً
اظل اإلاٗالجت ال٨مُت للمٗلىماث.
 .1.1.4زوىاث ئغداد بواكت اإلاالخظت:
حٗمض اإلاالخٓت اإلاىٓمت بلى الخدضًض اإلاؿب ٤للؿلى ٥وألاٗٞا ٫اإلاغاص مالخٓتها
وُ٢اؾها و٢ض مغث ٖملُت بٖضاص بُا٢ت اإلاالخٓت في الضعاؾت الخالُت بالخُىاث
الخالُت:
 .1جدضًض الهض ٝمً بُا٢ت اإلاالخٓت :الهض ٝمً بٖضاص َظٍ البُا٢ت َى مٗغٞت
وا ٘٢اؾخسضام الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي مً َغ ٝؤؾاجظة اللٛت الٗغبُت في يىء الخضعَـ
بالٟ٨اءاث وطل ٪للؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ ،مً زال ٫مٗغٞت ألاؾالُب
ألا٦ثر اؾخسضاما.
 .2البدض في اإلاهاصع :مً زال ٫الاَالٕ ٖلى اإلا٩ىهاث الىٓغٍت للخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي،
والاؾخٗاهت بالضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاولذ الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي ،والاَالٕ ٖلى مجهاط
الؿىت ؤولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ ،والخ٣غب مً اإلاسخهحن في َظا اإلاجا ٫مً ؤؾاجظة
ومٟدكحن ،والاَالٕ ٖلى قب٩اث ؤزغي.
ٖ 1لي مٗمغ ٖبض اإلاامً ،مغظ٘ ؾاب ،2008 ،٤م 202
 2مهُٟى همغ صٖمـ ،مغظ٘ ؾاب ،2008 ،٤م 207
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٦ .3خابت اؾخماعة اؾخُالُٖت :اؾدىاصا للمهاصع اإلاخىٞغة لضي الباخض.
 .4جىػَ٘ الاؾخماعة ٖلى الُٗىت الاؾخُالُٖت.
 .5الىخاثج اإلاخٗل٣ت باالؾخماعة اإلاُب٣ت ٖلى الُٗىت الاؾخُالُٖت (اإلاغخلت ألاولى):
بٗض ظم٘ الاؾخماعاث ،وجٟغَ ٜالبُاهاث وخؿاب اليؿب اإلائىٍت (الجضو ٫ع٢م ،)6
٧اهذ الىخاثج اإلاخىنل بلحها َى ٢بى ٫ظمُ٘ ألاؾالُب .و٢ض ٢ضمذ مالخٓاث في ٧ىن
ؤجهم ٌؿخسضمىن َظٍ ألاؾالُب بضعظاث مخٟاوجت وال ًم ً٨خهغَا في الخ٣ضًغ:
وٗم/ال.
 .6نُاٚت ٣ٞغاث البُا٢ت :اٖخماصا ٖلى بُا٢اث ؤزغي جخًمً ؤؾالُب الخ٣ىٍم،
نُٛذ بُا٢ت اإلاالخٓت للبدض و٣ٞا لؤلؾالُب اإلاؿخٗملت ،و٦ظل ٪ال٣ٟغاث الخانت
ب٩ل ؤؾلىب ،مغاٖحن في طل ٪ؤن حُٛي ماقغاث ٧ل ؤؾلىب ،وؤن ج٩ىن واضخت وال
جدخمل مٗىُحن ،وان جخًمً ٧ل ٣ٞغة اإلاٟهىم اإلادضص له.
 .7الُغٍ٣ت اإلاؿخسضمت في ؤلاظابت ٖلى البىىص :وي٘ ل٩ل ٣ٞغة ج٣ضًغاث لضعظت
الاؾخسضام (٦بحرة ظضا٦ ،بحرة٢ ،لُلت٢ ،لُلت ظضا ،ال حؿخسضم) ،و٣ٞا لؿلم لُ٨غث
الخماسخي ،وازترها َظا الؿلم بىاء ٖلى مالخٓاث الُٗىت الاؾخُالُٖت (ؤؾاجظة
ومٟدكحن) في ٧ىجهم ٌؿخٗملىن َظٍ ألاؾالُب بضعظاث مخٟاوجت.
ظاءث صعظاث الاؾخجابت ل٩ل ٣ٞغة ٖلى الىدى الخالي:
 .1صعظت الاؾخسضام (٦بحرة ظضا) جإزظ الضعظت .5
 .2صعظت الاؾخسضام (٦بحرة) جإزظ الضعظت .4
 .3صعظت الاؾخسضام (٢لُلت) جإزظ الضعظت .3
 .4صعظت الاؾخسضام (٢لُلت ظضا) جإزظ الضعظت .2
 .5صعظت الاؾخسضام (ال حؿخسضم) جإزظ الضعظت .1
 مىاكؼت الفسكُاث:
 .1غسق ومىاكؼت هخائج الفسكُت ألاولى:
ههذ الٟغيُت ألاولى ٖلى ؤهه " :جىظض ٞغو ١بحن ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً الخٗلُم
اإلاخىؾِ في صعظت اؾخسضامهم ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في ماصة اللٛت الٗغبُت حٗؼي
لٗامل الجيـ"،
وبٗض اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت جم الخىنل بلى الىدُجت الخالُت:
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أطالُب الخلىٍم الخىىٍجي

حدوٌ زكم (ً )05ىضح الفسوق بين أطاجرة اللؿت الػسبُت في دزحت اطخسدامهم ألطالُب الخلىٍم الخىىٍجي جبػا
إلاخؿير الجيع
مؿخىي ال٣غاع
ُ٢مت
الجيـ ازخباع مؿخىي حجم اإلاخىؾِ الاهدغا ٝصعظت
لُٟحن الضاللت الُٗىت الخؿابي اإلاُٗاعي
الضاللت
الخغٍت ()T
()F
ط٧ىع
ٚ .2030 1.305حر
28 14.346 134.60
10 0.713 .1380
صا٫
12.864 127.85
20
بهار
0.05

مً زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )05ؤٖالٍ هالخٔ ؤن ُ٢مت ازخباع الخجاوـ لُٟحن )(F
بلٛذ ( ،)0.13وهي ُ٢مت ٚحر صالت بخهاثُا ٖىض مؿخىي الضاللت ؤلٟا ( ،)0.05وَظا
ٌؿخىظب اؾخسضام ازخباع الضاللت ؤلاخهاثُت ) (Tباليؿبت لُٗيخحن مؿخ٣لخحن
مخجاوؿخحن.
وبالىٓغ بلى اإلاخىؾُاث الخؿابُت باليؿبت ألٞغاص ُٖىت الضعاؾت في صعظاث
(اؾخسضامهم ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي) والتي بلٛذ ٖىض ألاؾاجظة ( )134.60وٖىض
ألاؾخاطاث (ً )127.85م ً٨ال٣ى ٫بإن َىاٞ ٥غو٢ا َُٟٟت بُجهماٚ ،حر ؤن ُ٢مت
ازخباع الٟغو )Ttest( ١والتي بلٛذ ( )1.30ظاءث ٚحر صالت بخهاثُا ٖىض مؿخىي
الضاللت ؤلٟا ( ،)α=0.05وبالخالي جم ٢بى ٫الٟغيُت الهٟغٍت التي جىٟي وظىص
الٟغو ،١ومً جم عٞ ٌٞغيُت البدض ألاولى ال٣اثلت بـ "جىظض ٞغو ١بحن مخىؾُاث
صعظاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت في اؾخسضامهم ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي جبٗا إلاخٛحر
الجيـ" ،ووؿبت الخإ٦ض مً َظٍ الىدُجت اإلاخىنل بلحها َى  %95م٘ اخخما ٫الى٢ىٕ
في الخُإ بيؿبت .%5
 جفظير هخائج الفسكُت ألاولى:ٖضم وظىص الٟغو ١في اؾخسضام ؤؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي بحن ألاؾاجظة
وألاؾخاطاث في ٧ىجهم جل٣ىا هٟـ الضوعاث الخ٩ىٍيُت ٖلى خض ؾىاء مً ٢بل
مٟدكحهم .واج٣ٟذ م٘ صعاؾت مدمض ُُٖت اخمض ٖٟاهت ( )2011في البٗض ال٣اثم ٖلى
اإلا٣ابالث وازخلٟذ مٗها في ألابٗاص اإلاخبُ٣ت ألازغي لهالر اإلاٗلماث.
 .2غسق ومىاكؼت هخائج الفسكُت الشالشت:
ههذ الٟغيُت الشاهُت ٖلى ؤهه  " :جىظض ٞغو ١بحن ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً
الخٗلُم اإلاخىؾِ في صعظت اؾخسضامهم ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في ماصة اللٛت
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الٗغبُت حٗؼي لٗامل اإلااَل الٗليي" ،وبٗض اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت جم الخىنل بلى
الىدُجت الخالُت:

أطالُب الخلىٍم الخىىٍجي

حدوٌ زكم (ً )06ىضح الفسوق بين أطاجرة اللؿت الػسبُت في دزحت اطخسدامهم ألطالُب الخلىٍم الخىىٍجي جبػا
إلاخؿير اإلاإَل الػلمي
ازخباع مؿخىي حجم اإلاخىؾِ الاهدغا ٝصعظت ُ٢مت مؿخىي ال٣غاع
اإلااَل
ي
الضاللت
الخغٍت ()T
لُٟحن الضاللت الُٗىت الخؿابي اإلاُٗاع
الٗليي
()F
ٚ 0.002 3.636حر
18.3
6.196 141.00
6 0.043 4.516
مٗاَض
صا٫
الخ٩ىًٍ
0.05
13.541 127.37
24
لِؿاوـ

مً زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )06ؤٖالٍ هالخٔ ؤن ُ٢مت ازخباع الخجاوـ لُٟحن ) (Fبلٛذ
( ،)4.51وهي ُ٢مت صالت بخهاثُا ٖىض مؿخىي الضاللت ؤلٟا ( ،)0.05وَظا ٌؿخىظب
اؾخسضام ازخباع الضاللت ؤلاخهاثُت ) (Tباليؿبت لُٗيخحن مؿخ٣لخحن ٚحر مخجاوؿخحن.
وبالىٓغ بلى اإلاخىؾُاث الخؿابُت باليؿبت ألٞغاص ُٖىت الضعاؾت في صعظاث
(اؾخسضامهم ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي) والتي بلٛذ ٖىض زغجي مٗاَض الخ٩ىًٍ
( )141.00وٖىض زغٍجي لِؿاوـ (ً )127.37م ً٨ال٣ى ٫بإن َىاٞ ٥غو٢ا َُٟٟت
بُجهماٚ ،حر ؤن ُ٢مت ازخباع الٟغو )Ttest( ١والتي بلٛذ ( )3.63ظاءث ٚحر صالت
بخهاثُا ٖىض مؿخىي الضاللت ؤلٟا ( ،)α=0.01وبالخالي جم ع ٌٞالٟغيُت الهٟغٍت
التي جىٟي وظىص الٟغو ،١ومىه جم ٢بىٞ ٫غيُت البدض الشااهُت ال٣اثلت بـ "جىظض
ٞغو ١بحن مخىؾُاث صعظاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت في اؾخسضامهم للخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي
جبٗا إلاخٛحر اإلااَل الٗليي" ،ووؿبت الخإ٦ض مً َظٍ الىدُجت اإلاخىنل بلحها َى  %99م٘
اخخما ٫الى٢ىٕ في الخُإ بيؿبت .%1
 جفظير هخائج الفسكُت الشاهُت:وٍغظ٘ الباخض ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن ألاؾاجظة اإلاخدهلىن ٖلى
جإَُلهم الٗليي مً مٗاَض ج٩ىًٍ ألاؾاجظة ؤو اإلاخدهلىن ٖلى قهاصة اللِؿاوـ
ل٩ىجهم ًخل٣ىن هٟـ الضوعاث الخ٩ىٍيُت اإلا٣ضمت مً َغ ٝمٟدكحهم ،وؤن اإلااَل
الٗليي لم ًازغ في جُبُ٣هم ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي .جخَ ٤ٟظٍ الضعاؾت م٘ صعاؾت
َىض بيذ ٖبض هللا بيذ ٖبض الغخمً ( ،)2004وصعاؾت ٖبض الخ ٤بً ٖبض الٗؼٍؼ
الهضل )2004( ٤في ٖضم وظىص ٞغو ١بحن ؤٞغاص الُٗىت جبٗا للماَل الٗليي.
 .4.1غسق ومىاكؼت الفسكُت الشالشت:
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ههذ الٟغيُت الشالشت لهظٍ الضعاؾت ٖلى ؤهه" :جىظض ٞغو ١بحن ؤؾاجظة الؿىت ألاولى
مً الخٗلُم اإلاخىؾِ في صعظت اؾخسضامهم ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في ماصة اللٛت
الٗغبُت حٗؼي لٗامل ألا٢ضمُت" ،وبٗض اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت جدهلىا ٖلى الىدُجت
الخالُت:
ظضو ٫ع٢م (ً )07ىضر الٟغو ١بحن ؤؾاجظة اللٛت الٗغبُت في صعظت اؾخسضامهم ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي جبٗا إلاخٛحر
ألا٢ضمُت
ي
ال٣غاع
مؿخى
F
مخىؾِ
صعظت
مجمىٕ
مهضع الخباًً
الضاللت
ُ٢مت
الخغٍت اإلاغبٗاث
اإلاغبٗاث
ٚحر صاٖ ٫ىض 0.05
0.196 1.639
601.969
2
601.969
دازل
ؤؾالُب
اإلاجمىغاث
الخ٣ىٍم
الخ٩ىٍجي
40763.293
بين 222 40763.293
ما
اإلاجمىغاث
41365.262
224 41365.262
الىلي

مً زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )07ؤٖالٍ وبالىٓغ بلى ُ٢مت ازخباع الضاللت ؤلاخهاثُت ()F
ؤو ما ٌؿيى بـ "جدلُل الخباًً ألاخاصي" والتي بلٛذ ( ،)1.63هالخٔ ؤجها ُ٢مت ٚحر صالت
بخهاثُا ٖىض مؿخىي الضاللت ؤلٟا ( )0.05وبالخالي ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت
بخهاثُت بحن ؤٞغاص الُٗىت حٗؼي إلاخٛحر ألا٢ضمُت ،ووؿبت الخإ٦ض مً َظٍ الىدُجت
اإلاخىنل بلحها َى  %95م٘ اخخما ٫الى٢ىٕ في الخُإ بيؿبت .%5
 جفظير هخائج الفسكُت السابػت:وٍغظ٘ الباخض ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن ألاؾاجظة اإلاخدهلىن
ٖلى جإَُلهم الٗليي مً مٗاَض ج٩ىًٍ ألاؾاجظة ؤو اإلاخدهلىن ٖلى قهاصة اللِؿاوـ
ل٩ىجهم ًخل٣ىن هٟـ الضوعاث الخ٩ىٍيُت اإلا٣ضمت مً َغ ٝمٟدكحهم ،وان ٢لت ٖضص
ؤٞغاص الُٗىت الظًً ً٣ل ٖضص ؾىىاث الٗمل ًٖ  5ؾىىاث .جخَ ٤ٟظٍ الضعاؾت م٘
صعاؾت َىد بيذ غبد هللا بيذ غبد السخمً ( ،)2004وصعاؾت غبد الخم بً غبد
الػصٍص الهدلم (.)2004
 .2اطخيخاحاث غامت:
ٖلى يىء ما جىنلىا بلُه مً هخاثج البدض ،والتي ٧ان َضٞها الخٗغٖ ٝلى وا٘٢
اؾخسضام ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في
يىء اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث في ماصة اللٛت الٗغبُت ،مً زال ٫جُبُ ٤بُا٢ت مالخٓت
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جخًمً َظٍ ألاؾالُب والخإ٦ض مً الخهاثو الؿُ٩ى مترًتٞ ،ان الىخاثج ؤؾٟغث
ٖما ًلي:
 ٌؿخسضم ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجيالخضًشت (الخ٣ىٍم ال٣اثم ٖلى اإلا٣ابلت) بلى ظاهب ؤؾالُب الخ٣ىٍم الخ٣لُضًت (الخماعًٍ
والىاظباث اإلاجزلُت) في يىء اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث في ماصة اللٛت الٗغبُت.
 جغٞ ٌٞغيُت البدض ال٣اثلت بىظىص ٞغو ١بحن ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً الخٗلُماإلاخىؾِ في صعظت اؾخسضامهم ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في ماصة اللٛت الٗغبُت حٗؼي
لٗامل الجيـ.
 جغٞ ٌٞغيُت البدض ال٣اثلت بىظىص ٞغو ١بحن ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً الخٗلُماإلاخىؾِ في صعظت اؾخسضامهم ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في ماصة اللٛت الٗغبُت حٗؼي
لٗامل اإلااَل الٗليي.
 جغٞ ٌٞغيُت البدض ال٣اثلت بىظىص ٞغو ١بحن ؤؾاجظة الؿىت ألاولى مً الخٗلُماإلاخىؾِ في صعظت اؾخسضامهم ألؾالُب الخ٣ىٍم الخ٩ىٍجي في ماصة اللٛت الٗغبُت حٗؼي
لٗامل الا٢ضمُت.
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