ايعٛاٌَ املطاعد ٠عً ٢تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب.…… ١ٝ

د .جن ٣ٛعبد ايػفاز قُد ساَد

العْامل املطاعدٗ عل ٙتينٔ٘
مَازات اللػ٘ العسبٔ٘ لد ٚالياطكني بػريٍا
بعد مسحل٘ اإلعداد اللػْٖ
( دامع٘ إفسٓكٔا العاملٔ٘ منْذد ًا )

د  .جنْ ٚعبد الػفاز حمند حامد

()1

مطتخلص البحح
ٖدف ٖرا ايبشح اىل ايتعسف عً ٢ايعٛاٌَ املطاعد ٠يف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ١
ايعسب ١ٝيد ٣ايطالب ايٓاطكني بػريٖا بعد إنُاهلِ َسسً ١اإلعداد ايًػ ٟٛيف
تعً ِٝايًػ ١ايعسبٚ ، ١ٝمت ذيو َٔ خالٍ ايتعسف عً ٢زؤ ١ٜايطالب ٚػازبِٗ يف
ٖرا األَس باتباع املٓٗر ايٛصف ٞملٓاضبت٘ يًبشح ٚ ،ته َّٕٛفتُع ايبشح َٔ
طالب ٚطايبات داَع ١إفسٜكٝا ايعامل ١ٝيف ايهًٝات ايٓعس ٚ ١ٜمت اختٝاز ع١ٓٝ
عػٛاٖ َٔ ١ٝ٥را اجملتُع  ،اضتددَت االضتباْ ١أدا ً٠ؾُع املعًَٛات  ،بعد
تفسٜػٗا َٚعاؾ ١ايبٝاْات إسضاٝ٥اً بربْاَر اؿصّ اإلسضا ١ٝ٥يًعًّٛ
االدتُاع (SPSS) ١ٝمت ايتٛصٌ يًٓتا٥ر ايتاي: ١ٝ
)1

كليــة التــربـــيـــة قسـم المنـاهـج وطــرق التدريس– جامعة إفريقيا العالمية – أضتاذَ ٠طاعد٠
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ٜ - 1كدّ األضتاذ يف املؤضطات ايتعً ١ُٝٝاييت تغِ ْاطكني بػري ايعسب١ٝ
دٚزاً َُٗاً يف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيدٜٚ ِٜٗتشكل ٖرا ايدٚز
َٔ خالٍ اٖتُاَ٘ بايًػ ١ايعسب ١ٝايطً ١ُٝأثٓا ٤ايتدزٜظ ،
ٚاضتػٗاد ٙباآلٜات ايكسآْٚ ١ٝايػعس ايعسب ٞايفضٝح ٚاضتضشاب
ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝايعسب ١ٝأثٓا ٤ايتدزٜظ َ ،ع اضتدداّ ايٛضاٌ٥
ايتعً ١ُٝٝاملػٛق ٚ ، ١اٖتُاَ٘ بتدزٜب ايطالب عً ٢ايًػ ١ايطً١ُٝ
ٚتكٛميِٗ ٚتضشٝح أخطا ِٗ٥ايًػ. ١ٜٛ
 - 2األْػط ١اـاص ١بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝاألْػط ١املضاسب ١يًكٛافٌ
ايدع ١ٜٛتطاعدإ يف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايٓاطكني
بػريٖا .
 - 3احملاعسات ٚايٓدٚات ايعاَ ١تطِٗ يف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب١ٝ
يد ٣ايٓاطكني بػريٖا .
ٚ -4ضا ٌ٥اإلعالّ املطُٛعٚ ١املسٚ ١ٝ٥املهتٛب ١تطِٗ يف تجبٝت َٗازات
ايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايٓاطكني بػريٖا .
 - 5تكدّ غبه ١االْرتْت فسصاً عدٜد ٠يتعًِ ايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطني
بػريٖا .
 - 6ايتفاعٌ االدتُاع ٞبني ايطالب ايٓاطكني بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايٓاطكني
بػريٖا ٜطِٗ يف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايٓاطكني بػريٖا .
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ٚقدَت ايدزاض ١بعغاً َٔ ايتٛصٝات متجًت يف :
- 1

تدزٜب ٚتأٖ ٌٝاألضاتر ٠يف املؤضطات ايتعً ١ُٝٝاييت تغِ
ْاطكني بػري ايعسب١ٝ

- 2

تبضري األضتاذ بأُٖ ١ٝدٚز ٙيف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيد٣
ايطالب

- 3

االٖتُاّ باألْػط ١ايرتبٚ ١ٜٛتٛدٗٗٝا يتُٓ ١ٝايًػ ١ايعسب١ٝ
يد ٣ايٓاطكني بػريٖا .

- 4

تٓب ٘ٝايطالب يدٚز اإلعالّ يف دعِ تعًُِٗ ايًػ ١ايعسب.١ٝ

- 5

سح ايطالب ايٓاطكني بايعسب ١ٝعً ٢ايتفاعٌ ادتُاعٝا َع
إخٛاِْٗ ايٓاطكني بػريٖا َٚطاعدتِٗ يف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ١
ايعسب.١ٝ

مكدم٘ :
تعًِ ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝاتكإ َٗازاتٗا ٜعدإ ٖدفاً أضاضٝاً ملتعًُ ٞايًػ١
ايعسب َٔ ١ٝايٓاطكني بػريٖا ٚملعًُ ِٗٝبٌ ٚجملتُعاتِٗ ٚ ،يهٔ ؼكٝل ٖرا
اهلدف ال ٜتِ اال بتغافس دٗٛد عدٜدٜ ، ٠كع ايعب ٤األنرب فٗٝا عً ٢املؤضطات
ايتعًٚ ١ُٝٝايرتب ١ٜٛاييت تسع ٢تعً ، ُِٗٝظاْب بعض ايٛضا٥ط اإلعالَ١ٝ
ٚاالدتُاع. ١ٝ
يف املؤضطات ايتعً ١ُٝٝاييت تك ّٛبتعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا ٚفل
بسْاَر قدد  ،ثِ ًٜتشل ايطالب بعد إمتاّ ٖرا ايربْاَر ببعض ايهًٝات
ملٛاصً ١تعً ُِٗٝاؾاَعٜ ، ٞالسغ إٔ تعًُِٗ يًػ ١ايعسب ١ٝال ٜطتُس بضٛز٠
تطاعدِٖ يف تجبٝت َٗازات ايًػ ١ايعسب ١ٝاييت مت انتطابٗا يف َسسً ١اإلعداد
ايًػ ٟٛقبٌ دخٛهلِ يًهًٝات  َٔ ،خالٍ ٖرا ايبشح ضٝتِ ايتعسف عً ٢بعض
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ايعٛاٌَ املطاعد ٠عً ٢تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايٓاطكني بػريٖا َٔ
خالٍ َا ٜتٛافس يف ب٦ٝتِٗ ايتعًٚ ١ُٝٝاالدتُاع. ١ٝ

مشهل٘ البحح :
تتًدط َػهً ١ايبشح يف ايطؤاٍ ايسٝ٥ظ ايتاي: ٞ
َا ايعٛاٌَ املطاعد ٠عً ٢تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايٓاطكني بػريٖا بعد
َسسً ١اإلعداد ايًػ ٟٛ؟
ْٚتفسع َٓ٘ األض ١ً٦ايتاي: ١ٝ
- 1

َا دٚز األضتاذ يف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايطالب
ايٓاطكني بػريٖا ؟

َ - 2ا دٚز األْػط ١ايرتب ١ٜٛيف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايطالب
ايٓاطكني بػريٖا ؟
 - 3اىل أَ ٟد ٣تطِٗ ٚضا ٌ٥اإلعالّ يف تعصٜص َٗازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيد٣
ايٓاطكني بػريٖا ؟
َ - 4ا دٚز ايتفاعٌ االدتُاع ٞبني ايطالب ايٓاطكني بايعسبٚ ١ٝايٓاطكني
بػريٖا يف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب ١ٝ؟

أٍنٔ٘ البحح :
تتذً ٢أُٖٖ ١ٝرا ايبشح يف أْ٘ ٜتضٌ بتُٓٚ ١ٝتطٜٛس َٗازات ايًػ ١ايعسب١ٝ
يد ٣ايطالب يًٓاطكني بػريٖا بعد َسسً ١اإلعداد ايًػٜٚ ، ٟٛتٛقع إٔ ٜطتفٝد
َٔ ْتا٥ر ٖرا ايبشح َتعًُ ٛايًػ ١ايعسب َٔ ١ٝايٓاطكني بػريٖا َٚعًُ ٛايًػ١
ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا ٚاؾٗات ايكا ١ُ٥عً ٢إعداد َٓاٖذٗا ٚ ،املؤضطات
ايتعً ١ُٝٝاييت تسع ٢تعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا .
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أٍداف البحح :
- 1

ايتعسف عً ٢دٚز األضتاذ يف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايطالب
ايٓاطكني بػريٖا .

- 2

ايهػف عٔ دٚز األْػط ١ايرتب ١ٜٛيف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب١ٝ
يد ٣ايٓاطكني بػريٖا .

- 3

َعسف ١دٚز ٚضا ٌ٥اإلعالّ يف تعصٜص َٗازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيد٣
ايٓاطكني بػريٖا .

- 4

تٛعٝح دٚز ايتفاعٌ االدتُاع ٞبني ايٓاطكني بايعسبٚ ١ٝايٓاطكني
بػريٖا يف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب. ١ٝ

فسّض البحح :
 دٚز األضتاذ ميجٌ أِٖ األدٚاز يف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايطالبايٓاطكني بػريٖا بعد املسسً ١األضاض. ١ٝ
 تكدّ األْػط ١ايرتب ١ٜٛدٚزاً َُٗاً يف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيد٣ايطالب ايٓاطكني بػريٖا.
 تطِٗ ٚضا ٌ٥اإلعالّ يف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايٓاطكنيبػريٖا .
 ايتفاعٌ االدتُاع ٞبني ايطالب ايٓاطكني بايعسبٚ ١ٝايٓاطكني بػريٖاٜطِٗ يف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب. ١ٝ
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ايعٛاٌَ املطاعد ٠عً ٢تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب.…… ١ٝ

حدّد البحح :
 اؿدٚد املٛعٛع : ١ٝتتُجٌ يف ايعٛاٌَ املطاعد ٠عً ٢تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ١ايعسب ١ٝيد ٣ايٓاطكني بػريٖا بعد َسسً ١اإلعداد ايًػ. ٟٛ
 -اؿدٚد املهاْ : ١ٝداَع ١افسٜكٝا ايعامل١ٝ

 -اـسطّٛ

 -اؿدٚد ايصَاّْ2115 : ١ٝ

مصطلحات البحح :
 تُٜٓ : ١ٝكضد بٗا إدساٝ٥اً يف ٖرا ايبشح ؼطني ٚتطٜٛس َٗازات ايًػ ١ايعسبٜ : ١ٝكضد بٗا َٗازات ايًػ ١ايعسب ١ٝاألزبع ١املتفلعًٗٝا االضتُاع  ٚايهالّ  ،ايكساٚ ،٠٤ايهتاب. ١

-

َسسً ١اإلعداد ايًػٜ : ٟٛكضد بٗا يف ٖرا ايبشح املسسً ١اييت ٜتِ فٗٝا
تعًَٗ ِٝازات ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝعٓاصسٖا يًٓاطكني بػريٖا  ٚتعسف يف
أدبٝات داَع ١إفسٜكٝا ايعامل ١ٝبايربْاَر ايعاّ يتعً ِٝايًػ ١ايعسب١ٝ
يًٓاطكني بػريٖا

اإلطاز اليظسٖ :
دّز األضتاذ يف تينٔ٘ مَازات اللػ٘ العسبٔ٘ :
دٚز األضتاذ يف ايعًُ ١ٝايرتب ١ٜٛجيب اال ٜكتضس عً ٢ايتدزٜظ ٚايتأيٝف
ٚايبشح فكط  ،بٌ جيب إٔ ٜتعد ٣ذيو اىل االٖتُاّ مبػهالت ايطالب
َٚطاعدتِٗ عً ٢سًٗا  ،ضٛا ً ٤ناْت َػهالت ادتُاع ١ٝأ ٚاقتضاد ١ٜأ ٚصش ١ٝأٚ
تعً ، ١ُٝٝبٌ قد ٜضٌ األَس إىل محٌ ِٖ األَ ١املطًُ ١املتُجٌ يف ايدع٠ٛ
ٚايعكٝدٚ ٠ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝغريٖا  ،يريو البد إٔ ٜتشً ٢األضتاذ ببعض ايطُات
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اييت متٝص ٙعٔ غريٚ ،ٙحيغسْ ٞيف ٖرا املكاّ َا نتب٘ األضتاذ ايعالَ ١سطٔ
ضٝد أمحد ايٓاطل عٔ أسد زٚاد تعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا ايدنتٛز
ٚداع ١قُد اؿطٔ عهٛد زمح٘ اهلل )(نإ ُٖ٘ األنرب إٔ ٜبح زٚساً ددٜد٠
ٜٚبين أخالقاً َٚبادئ َٚجالً ٚأٖدافاً تتضٌ بجكاف ١ايطالب ٚ ،تُٓ ٞأفهازِٖ
ٚطسا٥ل ايتعبري عٓدِٖ  ،فكد أدزى أِْٗ داؤٚا بعصميٚ ١أغٛام يًطري يف طسٜل
ايتٛد ٘ٝايطً ِٝفبادهلِ عصمي ١بعصميٚ ١أغٛاقاً بأغٛام ٚؼكل يهٌ َُٓٗا َا أزاد
 ( )) ..ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا ،ايعدد :9ظ. )257
مما ٜطاعد األضتاذ عً ٢ايكٝاّ بدٚز ٙاالٖتُاّ ظاْب ايدٚ ٜٔايعكٝد٠
ْٚػس يػ ١ايكسإٓ ايهسٚ ، ِٜقاٚي ١إدزاز ٖر ٙاؾٛاْب يف املٓع ١َٛايرتب١ٜٛ
بضف ١عاَ َٔٚ ١خالٍ أضايٝب ايتدزٜظ ٚاألْػطٚ ١ايتك ِٜٛبضف ١خاصٚ ١نٌ
ٖرا ٜطاعد عًْ ٢كٌ ايًػ ١ايعسب ١ٝسْ ً١ٝدٚ ، ١ٜيهٔ ال ميهٔ ايٛص ٍٛإىل ٖرٙ
ايػاٜات ايٓب ١ًٝعٔ طسٜل ايتًكني فكط  ،بٌ البد َٔ إٔ ٜه ٕٛاألضتاذ قد٠ٚ
سطٓ ١يف ْفط٘ ٜ ٚ ،عٌُ عً ٢اتباع األضايٝب ايعًُ ١ٝيف ايتدزٜظ ٚايتكَ ِٜٛع
اؿسظ عً ٢تضٜٛب األخطا ٤ايًػ ١ٜٛيًطالب مبػازن ١ايطالب أْفطِٗ .
ميهٔ تٓا ٍٚدٚز األضتاذ يف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايطالب ايٓاطكني
بػريٖا يف اؾٛاْب ايتاي: ١ٝ

أّالً :التدزٓظ بلػ٘ عسبٔ٘ ضلٔن٘
ايًػ ١اييت ٜتشدخ بٗا األضتاذ يف تدزٜط٘ جيب إٔ ته ٕٛيػ ١ضًْ ( ١ُٝأخر َٔ
األيفاظ ايفضٝش ١ايػا٥ع ١نُا ْأخر َٔ ايفضش ٢األيفاظ ايطًٗ ١ايبطٝط١
املأيٛف ١املتٛاتس ٠االضتدداّ يف اؿٝا ٠اؿدٜج ( ) ١آدّ ابساٖ ) 49 ، ّ2115، ِٝألٕ
االعتُاد عً ٢األيفاظ ايطًٜٗ ١طاعد عً ٢تعًُٗا َٔ دٗٚ ١عً ٢اْتػازٖا ٚشٜاد٠
اإلقباٍ عًٗٝا َٔ دٗ ١أخس. ٣
عً ٢األضتاذ ايرٜ ٟدزع ايطالب ايٓاطكني بػري ايعسب ١ٝإٔ ٜٓتب٘ إىل ايبعد
عٔ ايعاَ ١ٝيف أثٓا ٤تدزٜط٘ ألْٗا ععٝف ١يف داليتٗاَٚ ،فسداتٗا غري َتفل
عًٗٝاٚ ،قد تؤد ٟإىل ايعادات ايًػ ١ٜٛايسد. ١٦ٜ
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االيتصاّ بايًػ ١ايعسب ١ٝايضشٝش ١يف تدزٜظ املٛاد األخس ٣غري ايًػ ١ايعسب١ٝ
ميهٔ املتعًِ َٔ إتكإ َٗازات ايًػ ١بضٛزَ ٠تهاًَ ، ١إذا نإ أٌٖ ايًػ١
اإلجنًٝصٜ ١ٜؤند ٕٚعًٖ ٢را اؾاْب
) (Every teacher must be a teacher of English
أ َٔ ٟايٛادب عً ٢نٌ َدزع ألَ ٟاد ٠إٔ ٜعترب ْفط٘ َدزضاً يًػ١
اإلجنًٝص ،١ٜفأٌٖ ايًػ ١ايعسب ١ٝأٚىل بٗرا األَس َٔ غريِٖ ألٕ ايًػ ١ايعسب١ٝ
تستبط بعكٝدتِٗ ٚثكافتِٗ
 َٔٚداْب آخس عًَ ٢عًِ ايطالب ايٓاطكني بػري ايعسب ١ٝإٔ ٜعٗس اٖتُاَ٘
بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝاعتصاش ٙبٗا ٚسسص٘ عًْ ٢كًٗا يًطالب أثٓا ٤ايتدزٜظ َ ،ع
تصٜٚدِٖ بكدز نبري َٔ املفسدات ٚاملرتادفات ٚغريٖا َٔ َػتٓٝات ايًػ ١ايعسب١ٝ
اييت ال ٜٓغب َعٗٓٝا ٚ ،عً ٢األضتاذ إٔ حيسظ عً ٢تك ِٜٛطالب٘ يف ايًػ١
ايعسبٚ ١ٝتضشٝح أخطآَٚ ِٗ٥اقػتِٗ بطسٜكَٓ ١اضب ١تعٌُ عً ٢دعِ َٛقفِٗ
يف ايًػ ١ايعسب. ١ٝ

ثاىٔاً :اضتصحاب الجكاف٘ اإلضالمٔ٘ ّالعسبٔ٘ :
انتطبت ايًػ ١ايعسبَ ١ٝهاْتٗا  َٔٚنْٗٛا يػ ١يًعكٝد ٠اإلضالَ ١ٝأ ٟيػ١
ايكسإٓ ايهسٚ ِٜاؿدٜح ايػسٜف  ،عسفت بأْٗا ٚعا ٤ثكاف ١ايعسب ٚاملطًُني
َٚهُٔ قٚ ُِٗٝاػاٖاتِٗ ايفهس َٔٚ ، ١ٜأنجس ايدٚافع يتعًِ ايًػ ١ايعسب١ٝ
تعًِ اإلضالّ َٚعسف ١اؿغاز ٠اإلضالَ ، ١ٝألٕ فِٗ ايجكافٜ ١طاعد يف تجبٝت
ايًػ ١اييت ٜتعًُٗا ايفسد ٜٚ ،ضعب فِٗ ايًػ ١ايعسب ١ٝفُٗاً دقٝكاً د ٕٚفِٗ َا
تستبط بٗا َٔ َفاٖ ِٝثكاف ، ١ٝيريو جند إٔ ايهتب املعد ٠يتعً ِٝايًػ١
األدٓب ١ٝتتعسض يجكافتٗا .
تعسف ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝايعسب ١ٝبأْٗا ( املعتكدات ٚاملبادئ ٚايكٚ ِٝاملفاِٖٝ
ٚأٚد٘ ايطًٛى اييت ٜٛدٗٗا ايفهس اإلضالَٚ ٞتٓبجل تعايَ َٔ ُ٘ٝضدزٜ٘
ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايطٓ ١املطٗس ( ) ٠عُاٜسَٚ )2111، ٠عسف ١ايجكاف ١تعد أَسًا
عسٚزًٜا ٚالشَاً إلتكإ ايًػٜٚ ١سدع ذيو ألضباب عدٜدَٗٓ ٠ا :
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 تعًِ ايًػات داُ٥اً ٖدف٘ ثكافتٗا املُازضات ايجكاف ١ٝتدعِ املٗازات ايًػ١ٜٛ َعسف ١ايجكاف ١متهٔ دازع ايًػ َٔ ١غري ايٓاطكني بٗا َٔ ايتفاعٌ َعأًٖٗا  َٔٚثِ اتكاْٗا.
-

االتضاٍ ايجكايف ٜكٛد اىل االتضاٍ ايًػ. ٟٛ
َٔ ايدٚافع املُٗ ١يتعًِ ايًػ ١ايعسب ١ٝعٓد َععِ ايػعٛب َعسف١
االضالّ ٚايسغب ١يف ايتعُل ف ، ٘ٝفايعبادات ٚايػعا٥س اإلضالَ ١ٝتؤد ٣بايًػ١
ايعسب ١ٝنايضالٚ ٠تال ٠ٚايكسإٓ ،فايضً ١بني ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايجكاف١
اإلضالَ ١ٝصً ١قٚ ١ٜٛثابت ١ألٕ ايًػ ١ايعسب ٖٞ ١ٝايٛعا ٤اير ٟحيٌُ ٖرٙ
ايجكاف. ١
نُا ٜضعب عًَ ٢تعًِ ايًػ ١ايعسب ١ٝفُٗٗا فُٗاً دقٝكاً أ ٚاضتدداَٗا
اضتدداَاً فاعالًد ٕٚإٔ ٜفِٗ َا ٜتضٌ بٗا َٔ َفاٖ ِٝثكاف ، ١ٝيريو
عً ٢األضتاذ االٖتُاّ ببعض اؾٛاْب اييت تتضٌ بايجكاف ١االضالَ١ٝ
ظاْب اٖتُاَ٘ بايًػ ١ايعسبَ ١ٝجٌ َعسف ١ايتازٜذ اإلضالََٚ ٞعسف ١أعالّ
اؿغاز ٠اإلضالََٛٚ ١ٝقف اإلضالّ َٔ بعض ايكغاٜا اإلْطاْ ١ٝاملعاصس٠
ٚذيو إلتاس ١ايفسص ١يًٓكاش  َٔٚثِ تُٓ ١ٝايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣املتعًُني
َع ايتعسبف باآلداب ٚايتكايٝد اإلضالَ ١ٝيف املٓاضبات ايعاَٚ ١اـاص ١إىل
غري ذيو َٔ ايعٓاصس ايجكاف ١ٝايداعُ ١يتعًِ ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝتُٓ١ٝ
َٗازاتٗا .

ثالجاً :االتصال التعلٔنٕ :
ٜعترب ايتدزٜظ عًُ ١ٝاتضاي ١ٝتتٛافس فٗٝا عٓاصس االتضاٍ املعسٚفَٔ ١
املسضٌ ٚاملطتكبٌ ٚايسضايٚ ١ايٛضٚ ١ًٝايتػر ١ٜايسادع ، ١فاذا اضتشغس املعًِ ٖرٙ
اؾٛاْب أثٓا ٤ايتدزٜظ ٚسسظ عً ٢اضتدداَٗا ٚتبادٍ األدٚاز َع طالب٘ فإ
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ايطالب حيكك َٔ ٕٛايعًُ ١ٝاالتضاي ١ٝأٖدافاً عدٜد ٠د ٕٚإٔ خيطط هلا عً٢
زأضٗا تعصٜص ايًػ( ١ايكدز ٠االتضاي ١ٝتطتبطٔ ايهفا ١ٜايًػ ١ٜٛبايغسٚزٚ ، ٠إٔ
ايهفا ١ٜاالتضاي ١ٝتعين قدز ٠املتعًِ عًَ ٢عسف ١ايٓعاّ ايًػٚ ٟٛاضتدداَ٘ يف
املٛاقف االتضاي ١ٝاملدتًف ( ) ١عُس ايضدٜل  ، ) 58 ، ّ2118،إذا متت عًُ١ٝ
ايتدزٜظ بٗر ٙايطسٜك ١ستٚ ٢إٕ مل تهٔ ايًػٖ ١دفاً َباغساً فإ املتعًِ ٜطتطٝع
إٔ حيكل َهاضب يػ ١ٜٛعدٜدٚ ، ٠قد أندت بعض ايدزاضات عً ٢إٔ اضتدداّ
املدخٌ االتضاي ٞيف ايتدزٜظ ٜطاعد عً ٢تجبٝت املٗازات ايًػ ١ٜٛيد ٣ايطالب
ألْٗا ػعٌ ايطايب قادزاً عً ٢ايتفاعٌ َع َٔ سٛي٘ بطسٜك ١طبٝع ١ٝيف َٛاقف
َتعدد ٠أداتٗا ٚٚضًٝتٗا ٖ ٞايًػ. ١

زابعاً :االٍتناو مبَازات التدزٓظ املختلف٘
يهٜ ٞه ٕٛاملعًِ ْادشاً يف ؼكٝل أٖداف٘ ايرتب ١ٜٛحيتاز إىل مجًَٔ ١
املٗازات َٓٗا :
 ايتدطٝط  ٚاإلعداد قبٌ ايتدزٜظ َ ،جٌ ؼدٜد األٖداف  ،أضايٝب ايتعًِ،األْػط ٚ ١تٛشٜع ايٛقت
– اضتدداّ ٚضا ٌ٥تعًَ ١ُٝٝتٓٛعَٚ ١ػٛق١
 ؼدٜد َتطًبات ايتعًِ مبا فٗٝا ايطًٛى ايكبًٞ اثاز ٠دافع ١ٝايطالب يًتعًِ اثاز ٠تفهري ايطالب ( َٗازات ايتفهري ) ايتٛاصٌ أثٓا ٤ايتدزٜظ ٚتعصٜص ايتفاعٌ َع ايطالب تفع ٌٝدٚز املتعًِ ٚإغسان٘ يف ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝ ايتك ِٜٛاملطتُس عً ٢إٔ ٜػٌُ تك ِٜٛايًػ١ َساعا ٠ايفسٚم ايفسد١ٜ االٖتُاّ بايتػر ١ٜايسادع١-زبط ايتعًِ باؿٝا٠
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 ايُٓ ٛاملٗين املطتُس االضتدداّ ايفعاٍ يإلميا٤ات غري ايًفع ( ١ٝايٛد٘  ،األٜد ، ٟايضُت أسٝاْا ) ايتعاٌَ َع املػهالت بطسٜك ١تكًٌ َٔ سدٚثٗازبط ايطالب بجكاف ١اجملتُع -تعصٜص ايجك ١يف ْفٛع املتعًُني

دّز األىشط٘ الرتبْٓ٘ يف تعصٓص اللػ٘ العسبٔ٘ :
ٜكضد باألْػط ١ايرتب ١ٜٛايرباَر اييت تٓعُٗا األدٗص ٠ايرتب ١ٜٛيتهٕٛ
َتهاًََ ١ع ايربْاَر ايتعًٚ ُٞٝاييت ٜكبٌ عًٗٝا ايطالب ٚفل قدزاتِٗ َٛٝٚهلِ
َع تٛفس ايتٛعٝح ٚإجياد اؿٛافص ٚايدٚافع  ،عٝح ؼكل أٖدافا تسبَ ١ٜٛع( ١ٓٝ
زمس ٞعً ٞعابد  ) 28 : ّ1998تػٌُ األْػط ١نٌ َا ٜػازى ف ٘ٝاملتعًِ
داخٌ املؤضطات ايتعً ١ُٝٝأ ٚخازدٗا َٔ أعُاٍ أ ٚمتازٚ ٜٔتطبٝكات ٚممازضات
تتطًب َٗازات ٚقدزات عكً ١ٝأٜ ٚد ، ١ٜٚتتِ ٖر ٙاألْػط ١بػهٌ فسد ٟأ ٚمجاعٞ
ٚتعٛد عً ِٗٝغربات تدعِ عًُ ١ٝايتعًٚ ِٝايتعًِ يف مجٝع اجملاالت املعسف١ٝ
ٚايٛدداْٚ ١ٝايٓفظ سسنٚ ١ٝاالدتُاع. ١ٝ
ٜطِٗ ايٓػاط يف ؼكٝل أٖداف عدٜد ٠تؤد ٟإىل بٓا ٤غدض ١ٝاملتعًِ
بضٛزَ ٠تهاًَ ، ١نُا تطِٗ بضٛز ٠أ ٚبأخس ٣يف دعِ ٚتعصٜص ايًػ ١ايعسبَٗٓ ١ٝا:
 تسضٝذ ايكٚ ِٝاملعتكدات ايدٚ ١ٜٝٓاالدتُاع ١ٝيف ْفٛع املتعًُني . تُٓ ١ٝقدز ٠املتعًِ عً ٢ايتفاعٌ َع فتُع٘ ٚال غو يف إٔ ٖرا اؾاْبٜهطب املتعًِ دعًُا نبريًا يف تَُٓٗ ١ٝازات٘ ايًػ. ١ٜٛ
 تدزٜب املتعًُني عً ٢االعتُاد عً ٢أْفطِٗ ٚؼٌُ َطؤٚيٝاتِٗ ٚسٌَػهالتِٗ
 تُٓ ١ٝزٚح االْتُا ٤يألَٚ ١ايٛطٔ مما ٜدفع باملتعًُني يالٖتُاّ بايًػ١ايعسب١ٝ
تٛد ٘ٝايطالب َٚطاعدتِٗ عً ٢انتػاف قدزاتِٗ َٛٝٚهلِ ٚايعٌُ عً٢تُٓٝتٗا ٚؼطٗٓٝا.
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 إتاس ١ايفسص ١يًُتعًُني يالتضاٍ بايبٚ ١٦ٝايتعاٌَ َعٗا يتشكٝل َصٜدَٔ ايتفاعٌ ٚاالْدَاز ٚنٌ ٖر ٙاؾٛاْب تتغُٔ املُازض ١ايًػ. ١ٜٛ
 إتاس ١ايفسص ١يًُتعًُني يًتدزٜب عً ٢األضًٛب ايعًُٚ ٞانتطابايكدز ٠عً ٢ايبشح ٚايتذدٜد ٚاالبتهاز ٚاالضتٓتاز ٚنٌ ٖرا اـري اؾص ٌٜال
ٜس ٣ايٓٛز اال بايتعبري ايًػ ٟٛايطً. ِٝ
ٜتغُٔ ايٓػاط ايرتب ٟٛأيٛاْاً َٔ األْػط ١اييت تعٌُ عً ٢دعِ ٚتُٓ١ٝ
ايًػ ١ايعسب ١ٝبضٛزَ ٠باغسَ ٠جٌ املطابكات ٚاملطازسات ايػعس ٚ ١ٜاألْػط١
املتضً ١بايهتابَٗٓ ١ا نتاب ١ايكضٚ ١ايسٚاٜات ٚتًدٝط ايهتب ٚايسضاٌ٥
ايعًُ ، ١ٝظاْب األْػط ١اـاص ١باـطابٚ ١املٓاظسات

دّز ّضاٜل االعالو يف ىشس اللػ٘ العسبٔ٘ :
ٜكضد بٗا ٚضا ٌ٥اإلعالّ ايتكًٝد ١ٜاييت تغِ ايضشافٚ ١اإلذاع١
ٚايتًفص ، ٕٜٛنٌ ٖر ٙايٛضاَ ٌ٥ادتٗا ايًػ ١ايعسب ١ٝؼدثاً ٚنتابٚ ً١قساَ ، ً٠٤ع
تعدد َضادز تعًِ ايًػ ١ايعسب ١ٝاؿدٜج ١تسادع دٚزٖا يف دعِ ايًػ ١ايعسب١ٝ
ايطً ١ُٝإال إٔ هلا بعض اآلثاز اإلجياب ١ٝاييت تتُجٌ يف عسض األفهاز ٚ
املٛعٛعات بضٛزَ ٠باغسٜٚ ٠عٗس ذيو بضف ١خاص ١يف ْػسات األخباز
ٚايتعًٝل عًٗٝا بطٗٛيٚٚ ١عٛح  ،فًِ تعد تطتددّ ايػسٜب أ ٚاملٗذٛز َٔ أيفاظ
ايًػ ١ايعسب ، ١ٝنُا ٜعٗس ذيو أٜغاً يف ايرباَر ايجكافٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝيف
ايتٛع ١ٝايدٚ ، ١ٜٝٓغريٖا  ،فشًت ايتعبريات املباغس ٠ايطًٗ ١قٌ ايعبازات
ايبٝاْ ١ٝاملعكد ، ٠نُا أضُٗت يف ايتكسٜب بني ايًٗذات احملًٚ ، ١ٝايًٗذ ١األّ.
تعد ايًػ ١ايعسبَ ١ٝضدزاً َُٗاً َٔ َضادز املعًَٛات األضاض ١ٝيف ٚضاٌ٥
اإلعالّ  ،فايًػ ١ايعسب ١ٝأّ ايًػات ملا تغُ٘ َٔ املفسدات  ٚايرتانٝب  ٚاملعاْٞ
املجري ، ٠يريو اضتددَت يف ٚضا ٌ٥اإلعالّ ألْٗا متٓح َطتددَٗا َتطعاً يف
ايتعبري عٔ األسداخ ٚايٛقا٥ع  ،نُا أْٗا ؼٌُ ايجكافٚ ١اؿغاز ٠ايعسب ١ٝاىل
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مجٝع أحنا ٤ايعامل  ،يريو اذا تتبع َتعًِ ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝضا ٌ٥األعالّ فطٝذد
فٗٝا َا ٜطاعد ٙعً ٢ممازض ١ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝتجبٝت َٗازاتٗا ٚإٕ نإ قًٝالً.

التفاعل االدتناعٕ ّأثسِ يف تينٔ٘ اللػ٘ :
ايتفاعٌ االدتُاع َٔ ٞأِٖ صفات اإلْطإ ٜٚ ،عٗس ذيو يف قدزت٘ عً٢
ته ٜٔٛعالقات بٚ ٘ٓٝبني اآلخس ، ٜٔفكد ٜتدر ايتفاعٌ االدتُاع ٞأضايٝب
عدٜد ٠فتاز ٠حيدخ ايتفاعٌ بطسٜكَ ١باغسٚ ٠تاز ٠أخس ٣بطسٜك ١غري َباغس، ٠
 ٚقد ٜه ٕٛايتفاعٌ باضتدداّ اإلغازٚ ٠ايًػٚ ١اإلميا ٤بني ايٓاع ٜٚ ،أخر
ايتفاعٌ االدتُاع ٞصٛزًا عدٜد. ٠
ٜعد ايتفاعٌ االدتُاعٚ ٞض ١ًٝاتضاٍ ٚتفاِٖ بني أفساد اجملُٛع ١فُٔ
غري املعك ٍٛإٔ ٜتِ ٖرا االتضاٍ د ٕٚاضتدداّ ايًػ ، ١نُا أْ٘ الميهٔ
فِٗ ايًػٚ ١قٛاْٗٓٝا ٚتطٛزٖا مبعصٍ عٔ سسن ١اجملتُع ايٓاطل بٗا ،
ألٕ ايًػٜ ١عرب بٗا اإلْطإ عٔ فهسٚ ٙثكافت٘ ٖٚر ٙايٓعس ٠االدتُاع١ٝ
إىل ايًػ ١أدت اىل ظٗٛز َا ٜعسف بعًِ ايًػ ١االدتُاع ٖٛٚ ٞايعًِ ايرٟ
ٜدزع ايًػ ١يف عالقاتٗا باجملتُع ٚ ،نٌ دٛاْبٗا ٚطسا٥ل اضتعُاهلا
اييت تستبط بٛظا٥فٗا االدتُاعٚ ١ٝايجكاف. ١ٝ
تهُٔ أُٖٖ ١ٝرا ايعًِ يف ايبشح عٔ ايهٝفٝات اييت تتفاعٌ بٗا
ايًػَ ١ع اجملتُع ٚايٓعس يف ايتػريات إىل تضٝب بٓ ١ٝايًػ ١اضتذاب١
يٛظا٥فٗا االدتُاع ١ٝاملدتًفَ ١ع بٝإ ٖر ٙايٛظا٥ف ٚؼدٜدٖا  ،نٌ
ٖر ٙاؾٛاْب تؤند عً ٢أُٖ ١ٝايتفاعٌ االدتُاع ٞيف تعًِ ايًػٖٚ ١را
ٜفطس َا سدخ يهجري َٔ أبٓا ٤دًدتٓا عٓد ذٖابِٗ اىل أٚزبا يف ايكسٕ
املاع ٞألغساض عًُ ١ٝبدأت بتعًِ ايًػ ١االجنًٝصٚ ١ٜإتكاْٗا ٚضاعد
عً ٢ذيو ضهِٓٗ َع األضس االجنًٝص ، ١ٜعً ٢ذات ايٓٗر فايتفاعٌ
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االدتُاع ٞبني ايٓاطكني بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايٓاطكني بػريٖا ٜطسّع تعًِ
ايًػ ١ايعسبٜٚ ١ٝطاعد عً ٢ػٜٛدٖا .

تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ للياطكني بػريٍا يف دامع٘ افسٓكٔا العاملٔ٘ :
ٜتِ تعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا يف داَع ١افسٜكٝا ايعامل ١ٝيف
َعٗد ايًػ ١ايعسب ١ٝاير ٟأق ِٝهلرا ايػسض ٚ ،تػري امس٘ اآلٕ إىل نً ١ٝايًػ١
ايعسبٚ ،١ٝتستبط ْػأت٘ ٚتطٛز ٙبتطٛز اؾاَعٚ ، ١يريو البد َٔ ايسدٛع إىل
املسنص اإلضالَ ٞاإلفسٜك ٞاير ٟنإ ْٛا ٠يًذاَع ٚ ١نإ َٔ أٖداف٘ ْػس
ايًػ ١ايعسب ١ٝبني املطًُني يف إفسٜكٝآٖ َٔٚ ،ا أخرت ايًػ ١ايعسبَ ١ٝهاْ١
َتُٝص ٠يف بساَر املسنص ايتعًٚ ،١ُٝٝأفسد هلا قطِ َٓفضٌ ٚملا نإ َععِ
طالب املسنص ايرٜ ٜٔأت ٕٛيًدزاض َٔ ١غري ايعسب ،قاَت داخٌ قطِ ايًػ١
ايعسبٚ ١ٝسد ٠يًػ ١ايعسب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗاٚ ،اضتكطب املسنص هلا عدداً َٔ
األضاتر ٠املؤًٖني يتدزٜظ ايًػ ١ايعسب ١ٝيًطالب اير ٜٔمل تطبل هلِ دزاض ١ايًػ١
ايعسب ١ٝبضٛزْ ٠عاَ. ١ٝ
زنصت ٚسد ٠ايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا باملسنص عً ٢إعداد ايدازضني
يػٜٛاً يٝتُهٓٛا َٔ َٛاصً ١دزاضتِٗ ايجاْٚ ١ٜٛبعدٖا جيًط ٕٛالَتشإ ايػٗاد٠
ايجاْ ١ٜٛايطٛداْ َٔٚ ١ٝثِ االيتشام باؾاَعات ايطٛداْٚ ١ٝغريٖا ،باإلعاف١
إىل ذيو غازنت ايٛسد ٠يف دٚزات تدزٜب املعًُني اييت ناْت تعكد ملعًُٞ
املدازع اإلضالَ ١ٝبإفسٜكٝاٚ ،ملعًَُ ٞسسً ١األضاع مبٓاطل ايتدخٌ ايًػٟٛ
بايطٛدإ.
يف عاّ  ّ1991مت تطٜٛس املسنص اإلضالَ ٞإىل داَع ١إفسٜكٝا ايعاملَٔٚ ، ١ٝ
ثِ مت تطٜٛس ٚسد ٠تعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا اىل َعٗد ايًػ ١ايعسب١ٝ
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اير ٟاعطًع مبُٗ ١تعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝبضف ١عاَ ٚ ١ألبٓا ٤ايكاز ٠ايطُسا٤
بضف ١خاص َٔٚ ١أِٖ أٖداف٘ :
 تعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا َٔ أبٓا ٤املطًُني. ْػس ايجكاف ١اإلضالَ َٔ ١ٝخالٍ تدزٜظ ايًػ ١ايعسب.١ٝ متهني ايدازضني َٔ َٗازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيألغساض ايعاَٚ ١اـاص.١ إعداد بساَر َٛٚاد تعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝاييت ؽدّ أٖداف املعٗد.-

إعداد ٚتطٜٛس ٚضا ٌ٥تعً ِٝايًػ ١ايعسب.١ٝ

-

إدسا ٤ايبشٛخ ايًػٚ ١ٜٛايرتب ١ٜٛمبا خيدّ أٖداف املعٗد.

-

ايتعاَ ٕٚع املؤضطات ايػب ١ٗٝيتطٜٛس َٓاٖر طسم تدزٜظ ايًػ١
ايعسب.١ٝ

-

تدزٜب َعًُ ٞايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا

-

إعداد ايدازضني يػًٜٛا ياليتشام بهًٝات اؾاَع ١املدتًف.١

بسامر تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ باملعَد :
يف إطاز تعً ِٝايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا ٚايعٌُ عًْ ٢ػسٖا ٜكَ ّٛعٗد ايًػ١
ايعسب ١ٝظٗٛد نبري ٠تتُجٌ يف بساف٘ ايعًُ ١ٝاييت ٜكدَٗاٚ ،تػٌُ ايربْاَر
ايعاّٚ ،بسْاَر ايًػ ١ايعسب ١ٝيألغساض اـاصٚ ،١بسْاَر األطفاٍٚ ،ايٓػاط
اإلثسا( ٞ٥ايالصفٚ ،)ٞبسْاَر خدَ ١اجملتُعٚ ،بسْاَر تعً ِٝايًػ ١يػري َٓطٛبٞ
اؾاَعٚ ١بسْاَر ايدزاضات ايعًٝا (َادطتري ٚدنتٛزا )ٙيف ايًػٜٛات ايتطبٝك١ٝ
يف تعً ِٝايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖاٚ ،بسْاَر دٚزات تدزٜب املعًُني ٚبسْاَر
ايبهايٛزٜٛع .
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الربىامر العاو :
ٜٗدف ٖرا ايربْاَر يتأٖ ٌٝايطالب املكبٛيني باؾاَع ١يٝتُهٓٛا َٔ َتابع١
دزاضاتِٗ اؾاَع ١ٝبايًػ ١ايعسب ١ٝبايهًٝات املدتًف. ١أ ٟأْ٘ بسْاَر إلعداد
ايطالب ايٓاطكني بػري ايعسب ١ٝايرٜ ٜٔفد ٕٚإىل اؾاَع ١أ ٚاؾاَعات األخس.٣
َد ٠ايربْاَر :عاّ دزاضٜ ٞته َٔ ٕٛثالثَ ١طتٜٛات ٖ:ٞ

المستوى األول
المادة

الساعات المعتمدة

القرآن الكريم

5
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6

مهارة القراءة

8

مهارة الكتابة

5
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مهارة القراءة

5
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3
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2

الفقه والعقيدة
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البد َٔ اإلغاز ٠إىل إٔ أ ٟطايب مت قبٛي٘ يف ايربْاَر ايعاّ ٖرا ،البد إٔ جيًظ
الختباز ؼدٜد املطتٚ ،٣ٛعٔ طسٜك٘ ٜتِ ؼدٜد َطت ٣ٛايطايب ٚ ،نريو
البد إٔ جيًظ ايطايب الختبازات ْٗا ١ٜنٌ َطت ٣ٛدزاضٜٚ ،ٞتٛقف عًٗٝا
اْتكاي٘ َٔ َطت ٣ٛإىل املطت ٣ٛاألعًٚ ،٢يف ْٗا ١ٜاملطت ٣ٛايجايح جيًظ
يالختبازات اييت متهٓ٘ َٔ ْ ٌٝغٗاد ٠دزاض ١ايربْاَر ايعاّ يًػ ١ايعسب ١ٝاييت
مبٛدبٗا ميهٓ٘ ًٜتشل بهًٝات اؾاَعٖٚ ، ١را ايربْاَر ميجٌ املسسً ١األضاض١ٝ
يف تعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا ظاَع ١افسٜكٝا ايعامل. ١ٝ

ميَذٔ٘ البحح ّإدساٛاتُ :
منهج البحث :
مت اتباع املٓٗر ايٛصف ٞايرٜ ٟك ّٛبٛصف ايعٛاٖس ٚؼًًٗٝا ٚإبساش ايعالقات
بٗٓٝا

مجتمع البحث :
ٜته ٕٛفتُع ايبشح َٔ طالب ٚطايبات ايفسم ايجايجٚ ١ايسابع ١ايٓاطكني بػري
ايًػ ١ايعسب َٔ ١ٝاير ٜٔغازنٛا يف بسْاَر ايكٛافٌ ايدع َٔ ١ٜٛايهًٝات
ايٓعس : ١ٜممجً ١يف نً ١ٝايػسٜعٚ ١ايكاْٚ ٕٛنً ١ٝايدزاضات اإلضالَٚ ١ٝنً١ٝ
االقتضاد ٚنً ١ٝايرتبٚ ١ٝنً ١ٝاآلداب .

عٔي٘ البحح :
مت اختٝاز ع ١ٓٝعػٛا َٔ ١ٝ٥فتُع ايبشح سٝح مت تٛشٜع  151اضتباْٚ ١مت
اضرتداد 96اضتباْٚ َٔٚ ، ١اقع ايبٝاْات اـاص ١بايع ١ٓٝميهٔ ٚصفٗا باآلت: ٞ
جدول رقم ( :)1يوضح العينة حسب النوع
طالب
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طالبة
اجملموع

45
96
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46.9
100.0

َٔ اؾدٜ ٍٚالسغ إٔ ْطب ١ايطالب ْٚطب ١ايطايبات َتكازب١
جدول رقم ( :)2يوضح توزيع العينة حسب الكلية

التكرار

النسبة المئوية

41.7
40
الشريعة والقانون
18.8
18
الدراسات اإلسالمية
14.6
14
االقتصاد
13.5
13
التربية
11.4
11
اآلداب
100
96
المجموع
َٔ اؾدٜ ٍٚالسغ إٔ َععِ أفساد ايع َٔ ١ٓٝنً ١ٝايػسٜعٚ ١ايكأَْ ٖٞٚ ٕٛ
ايهًٝات اييت ٜٗتِ طالبٗا بايًػ ١ايعسب ١ٝاٖتُاَاً ٚاعشاً ٚيريو ٜتغح إٔ
طالبٗا أنجس اضتذاب َٔ ١غريِٖ َٔ طالب ايهًٝات األخس ، ٣أَا بك ١ٝايهًٝات
فٝتغح إٔ ْطب طالبٗا َتكازب ٖٞٚ ١نً ١ٝايدزاضات اإلضالَٚ ١ٝنً١ٝ
االقتضادٚ ،نً ١ٝايرتب ١ٝثِ نً ١ٝاآلداب .
جدول رقم (:)3يوضح توزيع العينة حسب مكان اإلقامة
مكان اإلقامة

التكرار

النسبة المئوية

داخل اجلامعة (الداخليات)
خارج اجلامعة
عدم االجابة

63
27
6

65.6
28.1
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100.0
96
اجملموع
َٔ اؾدٜ ٍٚتغح إٔ َععِ أفساد ايعٜ ١ٓٝطهٓ ٕٛداخٌ اؾاَع ١أ ٟيف
ايداخًٝات املدضض ١يطهٔ ايطالب ألٕ َععِ ايطالب ايٛافد َٔ ٜٔايدٍٚ
األخسٜ ٣طهٓ ٕٛداخٌ اؾاَع ، ١نُا ٜتغح إٔ ْطب ١قً َٔ ١ًٝأفساد ايع١ٓٝ
ٜطهٓ ٕٛخازز اؾاَعَ ، ١ع ٚدٛد ْطب ١قً ١ًٝدداً َٔ ايطالب ال تعسف أَانٔ
ضهِٓٗ .

أداٗ البحح :
مت اختٝاز االضتباْ ١أدا ٠هلرا ايبشح ٚذيو ملٓاضبتٗا ألٖداف٘  ،مت تضُ ِٝاالضتباْ١
ٚفكاً يًُكٝاع ايجالث ٞغٝازات َتدزد( ١أٚافل  ،الأدز ، ٟالأٚافل )ٚقد مت االضتفطاز
عٔ املكضٛد َٔ اـٝاز ال أدز ٟفٜٗ ٛعين ال أن ّٕٛزأٜاً  ،متت َسادعتٗا ٚتعدًٜٗا
ٚ،أصبشت االضتباْ ١يف صٛزتٗا ايٓٗاَ ١ٝ٥ه)27( َٔ ١ْٛعبازَ ٠ع إعاف ١فكس ٠سس ٠يف
ْٗا ١ٜاالضتباْ ١يرنس أ ٟآزا ٤أخس. ٣

ثبات ّصدم االضتباى٘ :
مت سطاب َعاٌَ ثبات االضتباْ َٔ ١خالٍ اضتدداّ طسٜك ١ايتذص ١٥ايٓضف١ٝ
يطبريَإ ٚبساٚ ٕٚذيو باضتدداّ بسْاَر اؿصّ اإلسضا ١ٝ٥يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
( ،)SPSSأَا ايضدم فُٝجٌ اؾرز ايرتبٝع ٞيًجبات.

جدول( )4يوضح صدق وثبات األداة
عدد العبارات الثبات
.81
27

الصدق
.90

ٚبٓا ً٤عًٖ ٢ر ٙايٓتٝذْ ١السغ إٔ االضتباْ ١تتضف بدزد ١عاي َٔ ١ٝايجبات
ٚايضدم .

األضالٔب اإلحصا: ٜ٘ٔ
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مت اضتدداّ األضايٝب اإلسضا ١ٝ٥اآلتٚ ١ٝفكاً يربْاَر اؿصّ اإلسضا ١ٝ٥يًعًّٛ
االدتُاع:)SPSS( ١ٝ
ايتهسازات  ،ايٓطب امل ، ١ٜٛ٦املتٛضطات اؿطاب ، ١ٝاالحنسافات املعٝاز ، ١ٜاختباز
ناَ ،2ٟعادي ١بريض، ٕٛضبريَإ ٚبسا. ٕٚ
يتشكٝل أٖداف ايبشح ،متت َعاؾ ١ايبٝاْات باختباز سطٔ ايطابل (نا:)2
ٚذيو يًتعسف عً ٢ايفسٚم بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝسَ ٍٛطت٣ٛ
َٛافكتِٗ عٓد َؤغس َا داي ١أ ٚغري دايٚ ،١املعادي ١املطتددَ( ١نا)2ٟ
} Oi -Ei { 2 / Ei

جدول () 5يوضح املتوسط الوزين للعبارات :
احلكم
املدى املتوسط
مستوى عدم املوافقة
من  1إىل 1.66
مستوى ال أدري
 1.67إىل 2.33
مستوى املوافقة
 2.34إىل 3

∑

= χ2

حتلٔل اليتاٜر ّمياقشتَا :
تتِ َٓاقػ ١ايٓتا٥ر ٚفكًا يًفسٚض :
َٓاقػْ ١تا٥ر ايفسض األ :ٍٚايرٜٓ ٟط عً ٢إٔ دٚز األضتاذ ميجٌ أِٖ األدٚاز يف
تجبٝت َٗازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايٓاطكني بػريٖا بعد املسسً ١األضاضٚ ، ١ٝذيو
ٚفكاً ملا دا ٤يف اؾد ٍٚايتاي: ٞ
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2

دد ٍٚزقِ (ٜٛ :)6عح إدابات ايع ١ٓٝعٔ دٚز األضتاذ يف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب( ١ٝتٛشٜع نا) ٟ

و

1

العبازٗ
حتدخ األضاترٗ باللػ٘ العسبٔ٘ الطلٔن٘
أثيا ٛاحملاضسات ٓطاعدىٕ يف تجبٔت

قٔن٘ ناٖ

163.19

2

مطتْٚ

املتْضط

االحنساف

مطتْٚ

الدالل٘

الْشىٕ

املعٔازٖ

املْافك٘

.000

2.92

.375

مْافل

مَازات اللػ٘.
إضتشَاد األضاترٗ باآلٓات الكسآىٔ٘
2

أثيا ٛالتدزٓظ ٓشذعين عل ٙاالٍتناو

91.31

.000

2.72

.593

مْافل

باللػ٘ العسبٔ٘.
إضتشَاد بعض األضاترٗ بالشعس العسبٕ
3

الفصٔح أثيا ٛالتدزٓظ ٓصٓدىٕ حب ًا

112.56

.000

2.76

.594

مْافل

للػ٘ العسبٔ٘.
4

حسص األضاترٗ عل ٙأٌ تهٌْ مشازن٘
الطالب يف احملاضسات باللػ٘ العسبٔ٘
الطلٔن٘ ٓشذعين عل ٙمساقب٘ لطاىٕ.
تصحٔح األخطا ٛاللػْٓ٘ يف مشازنات

5

الطالب الشفْٓ٘ ٓطاعدىٕ يف حتطني

61.31

.000

2.53

.781

مْافل

157.69

.000

2.91

.386

مْافل

الكسا.ٗٛ
6
7

تصحٔح االخطا ٛاللػْٓ٘ يف البحْخ
ّالْادبات ٓدزبين عل ٙالتعبري الطلٔه.
اضتخداو الْضاٜل التعلٔنٔ٘ املياضب٘
ٓطاعدىٕ عل ٙتينٔ٘ اللػ٘ العسبٔ٘.
معظه األضاترٗ حيسصٌْ عل ٙتينٔ٘

8

اللػ٘ العسبٔ٘ لد ٚالطالب اثياٛ

105.44

.000

2.79

.479

مْافل

61.75

.000

2.60

.672

مْافل

16.75

.000

2.23

.876

ال أدزٖ

احملاضسات.
9

أحسص عل ٙاالضتفادٗ مً احملاضسات يف
انتطاب املصٓد مً مفسدات اللػ٘ العسبٔ٘.
اضتصحاب األضاترٗ للجكاف٘ اإلضالمٔ٘

11

ّالعسبٔ٘ أثيا ٛالتدزٓظ ٓطاعدىٕ يف تجبٔت

69.81

.000

2.68

.552

مْافل

50.69

.000

2.58

.627

مْافل

مَازات اللػ٘ العسبٔ٘.
اجملنْع
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َٔ اؾد ٍٚايطابل ٜتغح اآلت:ٞ
 )1تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ ؼدخ
األضاتر ٠بايًػ ١ايعسب ١ٝايطً ١ُٝأثٓا ٤احملاعسات ٜطاعدِٖ يف تجبٝت
َٗازات ايًػٚ ،١ذيو بٓطبٚ )%95( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس ()2.92
ٜػري إىل َطت ٣ٛاملٛافكٜٚ ،١السغ إٔ ايطالب جيُع ٕٛبدزد ١عاي١ٝ
عًٖ ٢ر ٙايعبازٚ ، ٠ال غو إٔ اضتدداّ ايًػ ١ايعسب ١ٝايطً ١ُٝأثٓا٤
احملاعسات يف َٛاد أخس ٣غري ايًػ ١ايعسبٜ ١ٝدزب ايطالب عً ٢ممازض١
ايًػ ١ايعسب ١ٝيف َٛاقف عدٜدٖٚ ٠را ٖ ٛعني ايتعًِ ٚ ،البد َٔ اإلغاز٠
ٖٓا إىل إٔ ايتدزٜظ بايًٗذ ١ايعاَ ١ٝال ٜفٝد َٔ قضدٚا تعًِ ايًػ١
ايعسبٚ ١ٝاملسإ عًٗٝا َٔ غري ايٓاطكني بٗا،فايًٗذ ١ايعاَ ١ٝؼذِ
املعسفٚ ١ؼد َٔ طسٜك ١عسعٗا ٚاالضتفادَٗٓ ٠ا .
 )2تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ اضتػٗاد
األضاتر ٠باآلٜات ايكسآْ ١ٝأثٓا ٤ايتدزٜظ ٜػذع عً ٢االٖتُاّ بايًػ١
ايعسبٚ ،١ٝذيو بٓطبٚ )%79( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.72ػري إىل
َطت ٣ٛاملٛافك ١عً ٢إٔ االضتػٗاد بآٜات ايكسإٓ ايهسٜ ِٜصٜد َٔ اٖتُاّ
ايطالب بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝاؿسظ عً ٢تُٓٝتٗا ٚ،ذيو ألٕ االضتػٗاد
بآٜات ايكسإٓ أثٓا ٤ايتدزٜظ إذا نإ قهُاً حيكل فٛا٥د َٓٗا
ايتأنٝد عً ٢إٔ ايكسإٓ َٓٗر سٝاَ ٠تهاٌَ  ،نُا أْ٘ أضاع ايعً، ّٛ
َٓٚبع ايًػ ١ايطً ،١ُٝمما ٜػعس َتعًِ ايًػ ١ايعسب َٔ ١ٝغري ايٓاطكني
بٗا بأُٖ ١ٝايكسإٓ يف تعصٜص ايًػ ١ايعسب ١ٝفُٗا ْٚطكًا ٚنتاب ً. ١
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 )3تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢اضتػٗاد بعض
األضاتر ٠بايػعس ايعسب ٞايفضٝح أثٓا ٤ايتدزٜظ ٜصٜدِٖ سباً يًػ١
ايعسبٚ ،١ٝذيو بٓطبٚ )%84( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.76ػري إىل
َطت ٣ٛاملٛافك ٚ ١ذيو ألٕ ايػعس ايعسب ٞايفضٝح حيٌُ بني طٝات٘
َعاْ ٞععٚ ١ُٝثكاف ١عسٜكَٚ ١فسدات ٚتسانٝب يػٚ ١ٜٛصٛزاً بٝاْ١ٝ
ٜتذً ٢مجاهلا إذا ٚفل املطتػٗد بايػعس إىل سطٔ االختٝاز ٚايسبط
ٚاألدا. ٤
 )4تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ سسظ
األضاتر ٠عً ٢إٔ تهَ ٕٛػازن ١ايطالب يف احملاعسات بايًػ ١ايعسب١ٝ
ايطًٜ ١ُٝػذعِٗ عًَ ٢ساقب ١أيطٓتِٗ أَ ٟساقب ١أخطا ِٗ٥ايًػ، ١ٜٛ
ٚذيو بٓطبٚ )%71( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.53ػري إىل َطت٣ٛ
املٛافكٜٚ ١سدع ذيو إىل إٔ َػازن ١ايطالب يف احملاعسات ضٛاً٤
ناْت َٓاقػ ١أ ٚإداب ١عٔ ضؤاٍ أ ٚتعكٝب إذا سسظ األضتاذ عً ٢إٔ
ته ٕٛبايًػ ١ايعسب ١ٝايطً ١ُٝفإ ٖرا ٜعد َٔ أفغٌ أْٛاع ايتدزٜب عً٢
ممازض ١ايًػ ١ألٕ يف ايػايب تتبع٘ تػر ١ٜزادع ١فٛز َٔ ١ٜاألضتاذ .
 )5تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ تضشٝح
األخطا ٤ايًػ ١ٜٛيف َػازنات ايطالب ايػفٜ ١ٜٛطاعدِٖ يف ؼطني
ايكساٚ ،٠٤ذيو بٓطبٚ )%94( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.91ػري إىل
َطت ٣ٛاملٛافكٚ ، ١تستبط ٖر ٙايعباز ٠بايعباز ٠ايطابكٚ ١تؤٜدٖا ٚذيو
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ألٕ تضشٝح اـطأ يف ايًػ ١ايعسب ١ٝجيد اضتشطاْاً ٚقبٛالً يد٣
ايٓاطكني بػريٖا .
 )6تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ تضشٝح
األخطا ٤ايًػ ١ٜٛيف ايبشٛخ ٚايٛادبات ٜدزبِٗ عً ٢ايتعبري ايطً،ِٝ
ٚذيو بٓطبٚ )%82( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.79ػري إىل َطت٣ٛ
املٛافك ٚ ١ذيو ألٕ ايبشٛخ ٚايطُٓازات ٚايٛادبات تعترب َٔ املٛاقف
ايتعً ١ُٝٝاملٓاضب ١يتضشٝح ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝتعصٜصٖا يف ْفظ املتعًِ .
 )7تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ اضتدداّ
ايٛضا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاملٓاضبٜ ١طاعدِٖ عً ٢تُٓ ١ٝايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝذيو
بٓطبٚ )%71( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.60ػري إىل َطت ٣ٛاملٛافك١
ٜٚسدع ذيو إىل إٔ اضتدداّ ايٛضا ٌ٥ايتعًٜ ١ُٝٝطاعد يف ػطٝد
املفاٖ ِٝايًػ ١ٜٛاجملسدٚ ٠تٛعٝح املعاْ ٞبضٛزَ ٠ػٛق. ١
 )8تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ َععِ
األضاتر ٠حيسص ٕٛعً ٢تُٓ ١ٝايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايطالب أثٓا٤
احملاعساتٚ ،ذيو بٓطبٚ )%52( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.23ػري
إىل َطت ٣ٛال أدز ٟأ ٟال ٜطتطٝع ايطايب إٔ ٜعسف إٔ األضتاذ حيسظ
عً ٢تُٓ ١ٝيػت٘ ايعسب ١ٝأّ الٖ ُٜ٘ٗرا األَس  ،يريو جيب عً ٢نٌ َٔ
ٜٛنٌ إي ٘ٝتدزٜظ ايٓاطكني بػري ايعسب ١ٝإٔ ٜٓعس إيْ ِٗٝعس ٠خاص١
ٚإٔ جيعٌ تعً ِٝايًػ ١ايعسبٖ ١ٝدفاً ي٘ ٚ ،إٔ ٜٛد٘ طالب٘ إىل اؿسظ
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عً ٢تعًِ ايًػ ١ايعسب َٔ ١ٝاملٛاقف املدتًف ١املتٛافس ٠يدٚ ِٜٗإٔ ٜكدّ
هلِ األَجً ١عً ٢ذيو ٜٚدزبِٗ ٜٚك َِٗٛبضٛزَٓ ٠اضب. ١
 )9تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢اضتفادتِٗ َٔ
احملاعسات يف انتطابِٗ املصٜد َٔ َفسدات ايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝذيو بٓطب١
(ٚ )%72مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.68ػري إىل َطت ٣ٛاملٛافكٚ ١
ذيو ألٕ احملاعسات متجٌ َٛقفا ًَٓاضباً النتطاب َفسدات يػ١ٜٛ
عدٜدٚ ٠تجبٝت َعاْ ٞبعض املفسدات ٚتضشٝح بعض املفاٖ ِٝايطايب١
سٝح ٜرنس بعض ايطالب ألضاترتِٗ أِْٗ ناْٛا ٜفُٗ ٕٛغري ذيو ،
ظاْب َعسف ١بعض املرتادفات ايًػ ١ٜٛاييت ال تطُح بٗا طبٝعَ ١سسً١
اإلعداد يف تعً ِٝايًػ ١ايعسب َٔٚ ، ١ٝايتذازب ايػدض ١ٝيًباسج ١يف
ٖرا اجملاٍ أْٗا اضتددَت نًُ ١قضٛز  ٖٞٚتعين بٗا ايٓكط ٚايعٝب
فضاست إسد ٣ايطايبات ايٓاطكات بػري ايعسبٜ ١ٝا أضتاذ ٠ايكضس ٖٛ
ايبٓا ٤اؾَُ ٌٝا اير ٟدا ٤ب٘ ٖٓا ٚقد ٚفل اهلل ايباسج ١إىل نػف
ايًبظ ٚتٛعٝح املعٓٚ ٢سح ايطايبات عً ٢تد ٜٔٚاملفسدات ٚاملعاْٞ
ال .
اؾدٜدٚ ٠قاٚي ١تطبٝكٗا ٚممازضتٗا عاد ً
 )11تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت٣ٛ
دالي ).000( ١يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ
اضتضشاب األضاتر ٠يًجكاف ١اإلضالَٚ ١ٝايعسب ١ٝأثٓا ٤ايتدزٜظ
ٜطاعدِٖ يف تجبٝت َٗازات ايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝذيو بٓطب)%66( ١
ٚمبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.58ػري إىل َطت ٣ٛاملٛافكٜٚ ١سدع ذيو
اىل إٔ تعًِ ايًػ ١ال ٜتِ بضٛز ٠ناًَ ١إال مبعسف ١ثكافتٗا ٚسغازتٗا
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ٚ،تعًِ ايجكاف ١االضالَٚ ١ٝايعسبٜ ١ٝعترب َٔ أق ٣ٛايدٚافع يتعًِ ايًػ١
ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا.
 )11تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ) .000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢دٚز األضتاذ ميجٌ أِٖ
االدٚاز يف تجبٝت َٗازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايٓاطكني بػريٖا بعد َسسً١
اإلعدادٚ ،ذيو بٓطبٚ )%76( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.67ػري إىل
َطت ٣ٛاملٛافك ١مما ٜػري اىل إثبات ايفسض األ. ٍٚ

مناقشة نتائج الفرض الثاني :
ٜٓط ايفسض ايجاْ ٞعً ٢إٔ األْػط ١ايرتب ١ٜٛتطاعد عً ٢ؼطني ايًػ ١يد٣
ايٓاطكني بػريٖا ٚ ،ميهٔ تضٓٝف األْػط ١اىل اآلت. ٞ
أٚالً :األْػط ١اـاص ١بايًػ ١ايعسب١ٝ
جدول رقم ( :)7استجابات عينة الطالب حول األنشطة الخاصة باللغة العربية (توزيع كاي)2
و

1

2

3

2

قٔن٘ ناٖ

العبازٗ
املشازن٘ يف االىشط٘
املتاح٘ يف اجلامع٘
تدزبين عل ٙطالق٘
اللطاٌ.
املشازن٘ يف االىشط٘
اخلاص٘ بالشعس
تطاعدىٕ يف ترّم
اللػ٘ العسبٔ٘.
املشازن٘ يف االىشط٘
اخلاص٘ باملكال
ّالكص٘ تدزبين علٙ
حطً الصٔاغ٘.
اجملنْع

مطتْ ٚالدالل٘

املتْضط الْشىٕ

االحنساف

مطتْٚ

املعٔازٖ

املْافك٘

36.81

.000

2.43

.805

مْافل

55.19

.000

2.57

.692

مْافل

55.19

.000

2.57

.692

مْافل

49.06

.000

2.52

.729

مْافل
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َٔ اؾد ٍٚايطابل ٜتغح اآلت:ٞ
 )1تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ َػازنتِٗ
يف األْػط ١املتاس ١يف اؾاَع ١تدزبِٗ عً ٢طالق ١ايًطإٚ ،ذيو
بٓطبٚ )%63( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.43ػري إىل َطت ٣ٛاملٛافك١
ٜ ،سدع ذيو اىل إٔ املػازن ١يف األْػط ١املتاس ١يف اؾاَع ١تهٕٛ
بايًػ ١ايعسب ١ٝايفضشٚ ٢ؽغع يًتك ، ِٜٛنُا أْٗا َتاس ١يًساغبني
َٔ ايطالب مبا ف ِٗٝايٓاطكني بػري ايعسب. ١ٝ
 )2تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ َػازنتِٗ
يف األْػط ١اـاص ١بايػعس تطاعدِٖ يف ترٚم ايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝذيو
بٓطبٚ )%69( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.57ػري إىل َطت ٣ٛاملٛافك١
 ٚذيو ألٕ املػازن ١يف األْػط ١ايػعس ١ٜمتجٌ دعُاً ْٛعٝاً يًٓاطكني
بػري ايعسب. ١ٝ
 )3تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ َػازنتِٗ
يف األْػط ١اـاص ١باملكاٍ ٚايكض ١تدزبِٗ عً ٢سطٔ ايضٝاغٚ ،١ذيو
بٓطبٚ )%69( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.57ػري إىل َطت ٣ٛاملٛافك١
 ٚذيو ألٕ املػازن ١يف أْػط ١ايكضٚ ١املكاٍ تطاعد عً ٢تُٓ ١ٝايكدز٠
عً ٢ايتعبري ٚايهتابٚ ١تستٝب ايفكسات ٚايضٝاغ ١بضٛز ٠عاَ. ١
 )4تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ األْػط١
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ايعٛاٌَ املطاعد ٠عً ٢تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب.…… ١ٝ

اـاص ١بايًػ ١ايعسب ١ٝتطاعدِٖ يف ؼطني ايًػ ١يد ٣ايٓاطكني
بػريٖاٚ ،ذيو بٓطبٚ )%67( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.52ػري إىل
َطت ٣ٛاملٛافك ١عًٖ ٢را ايفسض.

ثاىٔاً :اليشاط املصاحب للكْافل الدعْٓ٘
جدول رقم (  :)8استجابات عينة الطالب حول نشاط القوافل الدعوية (توزيع كاي)2
م
1

2

3
4

العبارة

قيمة
2
كا

املشاركة يف نشاط القوافل
121.
الدعوية جتعلين أكثر حرصا
ً 9
على التحدث بلغة سليمة.
تقوميي يف نشاط القوافل الدعوية
من قبل املختصني يف اللغة العربية 58.1
يساعدين يف تصحيح األخطاء 9
اللغوية.
حترص اجلهات املشرفة على
4.68
نشاط القوافل الدعوية على
8
تصحيح األخطاء اللغوية.
االهتمام بالتدريب اللغوي أثناء
القوافل الدعوية يساعد على 100.
إلقاء الدروس باللغة العربية 2
السليمة.
71.25
اجملموع

مستوى املتوسط االحنراف
الداللة الوزين املعياري

مستوى
املوافقة

.000

2.80

.535

موافق

.000

2.61

.622

موافق

.000

2.16

.838

ال أدري

.000

2.76

.538

موافق

.000

2.58

.633

موافق

َٔ اؾد ٍٚايطابل ٜتغح اآلت:ٞ
 )1تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ َػازنتِٗ
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يف أْػط ١ايكٛافٌ ايدع ١ٜٛػعًِٗ أنجس سسصاً عً ٢ايتشدخ بًػ١
ضًٚ ،١ُٝذيو بٓطبٚ )%86( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.80ػري إىل
َطت ٣ٛاملٛافكٚ ١ذيو ألٕ املػازن ١يف ْػاط ايكٛافٌ ايدعٜ ١ٜٛتِ ٚفل
بسْاَر قدد َٓٚعِ ٚتتاح ف ٘ٝايفسص ١يهٌ طالب اؾاَع. ١
 )2تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ ايتك ِٜٛيف
ْػاط ايكٛافٌ ايدع َٔ ١ٜٛقبٌ املدتضني يف ايًػ ١ايعسبٜ ١ٝطاعدِٖ يف
تضشٝح األخطا ٤ايًػٚ ،١ٜٛذيو بٓطبٚ )%69( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس
(ٜ )2.61ػري إىل َطت ٣ٛاملٛافكٚ ١ذيو ألٕ اؾٗات املػسف ١عً٢
ْػاط ايكٛافٌ ايدع ١ٜٛتٗتِ مبػازن ١ايٓاطكني بػري ايعسبٚ ١ٝتٛيِٗٝ
عٓا ١ٜخاص ١ست ٢ػعًِٗ أنجس قدز ٠عً ٢ايتفاعٌ َع اجملتُع َٔ
داْب  َٔٚداْب آخس يتشكٝل أٖداف ايكٛافٌ ايدع ١ٜٛاييت تعٌُ عً٢
تأٖ ٌٝايطايب يًدع ٠ٛيف َطتكبٌ أٜاَ٘ ٚنٌ ٖر ٙاؾٛاْب تتطًب
االٖتُاّ بايًػ ١ايعسب. ١ٝ
 )3تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢سسظ اؾٗات
املػسف ١عًْ ٢ػاط ايكٛافٌ ايدع ١ٜٛعً ٢تضشٝح األخطا ٤ايًػ،١ٜٛ
ٚذيو بٓطبٚ )%44( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.16ػري إىل َطت٣ٛ
ال أدز ٟأ ٟأِْٗ ال جيصَ ٕٛعسظ اؾٗات املػسف ١عً ٢ايكٛافٌ عً٢
تضشٝح األخطا ٤ايًػ ١ٜٛبايسغِ َٔ إٔ ٖر ٙايعباز ٠تتضٌ مبا قبًٗا .
 )4تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢االٖتُاّ
بايتدزٜب ايًػ ٟٛأثٓا ٤ايكٛافٌ ايدعٜ ١ٜٛطاعدِٖ عً ٢إيكا ٤ايدزٚع
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ايعٛاٌَ املطاعد ٠عً ٢تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب.…… ١ٝ

بايًػ ١ايعسب ١ٝايطًٚ ،١ُٝذيو بٓطبٚ )%81( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس
(ٜ )2.76ػري إىل َطت ٣ٛاملٛافكٜٚ ١سدع ذيو اىل إٔ ايتدزٜب ايًػٟٛ
ٜطاعد عً ٢تجبٝت َٗازات ايًػ. ١
تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي).000( ١
يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢ايٓػاط املضاسب يًكٛافٌ
ايدعٜ ١ٜٛعٌُ عً ٢ؼطني ايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝذيو بٓطبٚ )%70( ١مبتٛضط ٚشْٞ
يًُؤغس (ٜ )2.58ػري إىل َطت ٣ٛاملٛافك ١مما ٜػري اىل اثبات ايفسض .
دد ٍٚزقِ ( :)9ايعالق ١بني األْػط ١اـاص ١بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝاألْػط ١املضاسب١
يًكٛافٌ ايدع ١ٜٛيف ؼطني ايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايٓاطكني بػريٖا
قيمة F

مربع المتوسطات

درجات الحرية

القيمة االحتمالية

340.20

132.88

28

.000

جند َٔ اؾد ٍٚأعال ٙإٔ ايك ١ُٝاالستُاي ٖٞٚ ،).000( ١ٝأقٌ َٔ ().05
مما ٜدٍ عًٚ ٢دٛد فسٚم ذات دالي ١إسضاٖٚ ،١ٝ٥را ٜػري إىل إٔ األْػط ١اـاص١
بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝاألْػط ١املضاسب ١يًكٛافٌ ايدع ١ٜٛهلا أثس يف ؼطني ايًػ١
ايعسب ١ٝيد ٣ايٓاطكني بػريٖا.
ثايجاًْ :ػاط ايٓدٚات ٚاحملاعسات ايعاَ١
دد ٍٚزقِ(  :)11اضتذابات ع ١ٓٝايطالب سَ ٍٛطت ٣ٛايٓدٚات ٚاحملاعسات ايعاَ١
(تٛشٜع نا)2ٟ

م

العبارة
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قيمة
2
كاي

االحنراف مس
مستو املتوس
املعياري توى
ط
ى
املوا
الداللة الوزين
فقة
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د .جن ٣ٛعبد ايػفاز قُد ساَد

 1يعد حضور الندوات واحملاضرات العامة .00 41.3
فرصة ملعرفة املزيد من التاكيب اللغوية.
0
1

موا
.711 2.51
فق

من أهداف الندوات واحملاضرات العامة .00 48.5
 2تنمية اللغة العربية لدى الطالب.
0
6

موا
.807 2.47
فق

اجملموع

 .759 2.49 .00 44.93موافق
0

َٔ اؾد ٍٚايطابل ٜتغح اآلت:ٞ
 )1تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ سغٛز
ايٓدٚات ٚاحملاعسات ايعاَ ١فسص ١ملعسف ١املصٜد َٔ ايرتانٝب ايًػ،١ٜٛ
ٚذيو بٓطبٚ )%63( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.51ػري إىل َطت٣ٛ
املٛافكٚ ١ذيو ألٕ احملاعسات ايعاَٚ ١ايٓدٚات تكدّ َٔ قبٌ اـربا٤
ٚاملدتضني اير ٜٔحيسص ٕٛعً ٢اؿدٜح بايًػ ١ايفضشَ ٢ع تٓٛع
املٛعٛعات اييت ٜتِ تٓاٚهلا مما ٜتٝح فسصا ٚاضع ١ملُازض ١فٓ ٕٛايًػ١
ايعسب ١ٝبضٛزَ ٠تٓاضك ١تطاعد عً ٢تُٓ ١ٝايًػ ١يدٜٗ َٔ ٣تِ بٗرا
اؾاْب .
 )2تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢أْ٘ َٔ أٖداف
ايٓدٚات ٚاحملاعسات ايعاَ ١تُٓ ١ٝايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايطالبٚ ،ذيو
بٓطبٚ )%67( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.47ػري إىل َطت ٣ٛاملٛافك١
عً ٢إٔ َٔ أٖداف ايٓدٚات ٚاحملاعسات ايعاَ ١تُٓ ١ٝايًػ ١ايعسبٚ ، ١ٝقد
ٜطتٗدف ٖرا األَس بضٛزَ ٠باغس ٠أ ٚغري َباغس. ٠
 )3تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ ايٓدٚات
ٚاحملاعسات ايعاَ ١تطاعدِٖ عً ٢تجبٝت َٗازات ايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝذيو
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ايعٛاٌَ املطاعد ٠عً ٢تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب.…… ١ٝ

بٓطبٚ )%65( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.49ػري إىل َطت ٣ٛاملٛافك١
مما ٜػري إىل إثبات ايفسض .
َٓاقػْ ١تا٥ر ايفسض ايجايح  :ايرٜٓ ٟط عً ٢إٔ ٚضا ٌ٥االعالّ تطاعد عً٢
تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب. ١ٝ
دد ٍٚزقِ ( :)11اضتذابات ع ١ٓٝايطالب سَ ٍٛطتٚ ٣ٛضا ٌ٥اإلعالّ (تٛشٜع نا)2ٟ
ّ

ق١ُٝ

ايعباز٠

ناٟ

2

َطت٣ٛ

املتٛضط

االحنساف

َطت٣ٛ

ايدالي١

ايٛشْٞ

املعٝازٟ

املٛافك١

تٗتِ ٚضا ٌ٥اإلعالّ
 1بٓػس ايًػ ١ايعسب١ٝ
ايطً.١ُٝ

.000 31.75

بعض ايرباَر
ايتًفص ١ْٜٝٛتطاعد يف
 2تُٓ ١ٝايًػ ١ايعسب١ٝ
يد ٣ايٓاطكني
بػريٖا.

.000 51.94

بعض ايرباَر
اإلذاع ١ٝتدعِ داْب
3
ايًػ ١ايعسب ١ٝيد٣
ايٓاطكني بػريٖا.

.000 39.81

2.40

2.59

2.51

.814

.608

.696

َٛافل

َٛافل

َٛافل

املٛاداملهتٛب ١بايًػ١
ايعسب ١ٝيف ايضشف
ٚ 4اجملالت تطاعدْٞ
عً ٢ؼطني ايتعبري
ٚايضٝاغ.١

.000 108.1

2.74

.620

َٛافل

اجملُٛع

.000 57.89

2.56

.684

َٛافل
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د .جن ٣ٛعبد ايػفاز قُد ساَد

َٔ اؾد ٍٚايطابل ٜتغح اآلت:ٞ
 )1تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ ٚضاٌ٥
اإلعالّ تٗتِ بٓػس ايًػ ١ايعسب ١ٝايطًٚ ،١ُٝذيو بٓطب)%60( ١
ٚمبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.40ػري إىل َطت ٣ٛاملٛافكٚ ١ذيو ألٕ
ٚضا ٌ٥اإلعالّ تعترب إٔ ايًػ ١ايعسب ١ٝايطً ٖٞ ١ُٝيػتٗا ايسمس١ٝ
ٜٚعٗس ذيو يف األخباز اييت تبح يف اإلذاعٚ ١ايتًفص ، ٕٜٛنُا متجٌ
ايًػ ١ايسمس ١ٝيًضشف ٚاجملالت بضٛز ٠عاَ. ١
 )2تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ بعض
ايرباَر ايتًفص ١ْٜٝٛتطاعدِٖ يف تُٓ ١ٝايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايٓاطكني
بػريٖاٚ ،ذيو بٓطبٚ )%66( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.59ػري إىل
َطت ٣ٛاملٛافك ١عً ٢إٔ بعض ايرباَر تطاعد يف تُٓ ١ٝايًػ ١ايعسب،١ٝ
ٚيهٔ ايبعض اآلخس ٜبح بايعاَ ١ٝأ ٚميصز بني ايعسب ١ٝايطًٚ ١ُٝايعاَ١ٝ
 )3تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ بعض
ايرباَر اإلذاع ١ٝتدعِ داْب ايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايٓاطكني بػريٖا،
ٚذيو بٓطبٚ )%62( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.51ػري إىل َطت٣ٛ
املٛافك ١عً ٢إٔ بعض ايرباَر اإلذاع ١ٝتدعِ ايًػ ١ايعسب ١ٝيد٣
ايٓاطكني بػريٖا ٚقد ال ٜه ٕٛذيو بضٛزَ ٠كضٛدٚ ٠قددٚ ٠يريو
جيب عًٜ َٔ ٢ك ّٛعً ٢أَسِٖ تٛدٚ ِٗٗٝإزغادِٖ إىل االٖتُاّ مبا
ٜبح َٔ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ايرباَر املدتًف. ١
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ايعٛاٌَ املطاعد ٠عً ٢تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب.…… ١ٝ

 )4تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ املٛاد املهتٛب١
بايًػ ١ايعسب ١ٝيف ايضشف ٚاجملالت تطاعدِٖ يف ؼطني ايتعبري
ٚايضٝاغٚ ١شٜاد ٠املفسدات ٚ ،ذيو بٓطبٚ )%83( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس
(ٜ )2.74ػري إىل َطت ٣ٛاملٛافكٜٚ ١تِ ٖرا بضٛز ٠تػاب٘ َا حيدخ يف
ايتًفصٚ ٕٜٛاإلذاع. ١
 )5تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١بإ ٚضا ٌ٥اإلعالّ
تطاعدِٖ يف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝذيو بٓطب)%68( ١
ٚمبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.56ػري إىل َطت ٣ٛاملٛافك ١مما ٜػري إىل
إثبات ايفسض.
 : )6االْرتْت ٜتٝح فسظ عدٜد ٠يتعًِ ايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايٓاطكني بػريٖا
دد ٍٚزقِ(  :)12اضتذابات ع ١ٓٝيًطالب سَ ٍٛطت ٣ٛاالْرتْت (تٛشٜع نا)2ٟ
م

العبارة

يساعد االنتنت على تقدمي
 1فرص عديدة لتعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها.
َٔ اؾد ٍٚايطابل ٜتغح اآلت:ٞ

قيمة
2
كاي
64.1
88

مستو
ى

الداللة
.00
0

املتوس
ط
الوزين
2.57

االحنراف
املعياري
.736

مستوى
املوافقة
موافق

 )1تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ االْرتْت
ٜطاعدِٖ بتكد ِٜفسظ عدٜد ٠يتعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا،
ٚذيو بٓطبٚ )%72( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.57ػري إىل َطت٣ٛ
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املٛافكٚ ١ذيو ألٕ االْرتْت ٜعترب َٔ ايٛضا ٌ٥ايعضس ١ٜاييت تطِٗ
بفاعً ١ٝيف تعًِ ايًػات ٚتعًُٗٝا ٚذيو بضٛزَ ٠باغس َٔ ٠خالٍ تكدِٜ
بساَر َكضٛد ٠يتعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا قاّ عً ٢إعدادٖا
َتدضض ٕٛيف تعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا ظاْب بعض
ايرباَر ٚاملٛاد اييت تطِٗ يف تعً ِٝايًػ ١ايعسبٚ ١ٝتطبٝكٗا يف َٛاقف
َتعدد. ٠
َٓاقػْ ١تا٥ر ايفسض ايسابع :ايرٜٓ ٟط عً ٢إٔ ايتفاعٌ االدتُاع ٞبني
ايطالب ايٓاطكني بايعسبٚ ١ٝايطالب ايٓاطكني بػريٖا ٜطِٗ يف تَُٓٗ ١ٝازات
ايًػ ١ايعسب١ٝ
دد ٍٚزقِ ( :)13اضتذابات ع ١ٓٝايطالب سَ ٍٛطت ٣ٛايعالقات االدتُاع( ١ٝتٛشٜع نا)2ٟ

ق١ُٝ
ّ ايعباز٠

ناٟ
2

ايعالقات االدتُاع١ٝ
بني ايطالب ايٓاطكني
 1بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايطالب
ايٓاطكني بػريٖا تفٝد
يف تجبٝت َٗازات ايًػ.١
ايعالقات االدتُاع١ٝ
تُٓ١ٝ
يف
تطاعد
 2ايرخري ٠ايًػ ١ٜٛيد٣
ايٓاطكني بػري ايعسب.١ٝ
سسنتو يف اجملتُع
 3تطاعد يف تَُٓٗ ١ٝازات
ايًػ ١ايعسب.١ٝ
اجملُٛع
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َٔ اؾد ٍٚايطابل ٜتغح اآلت:ٞ
 )1تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ ايعالقات
االدتُاع ١ٝبني ايطالب ايٓاطكني بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايطالب ايٓاطكني
بػريٖا تفٝد يف تجبٝت َٗاز ٠ايًػٚ ،١ذيو بٓطبٚ )%76( ١مبتٛضط ٚشْٞ
يًُؤغس (ٜ )2.70ػري إىل َطت ٣ٛاملٛافك ٚ ١ذيو

ألٕ ايتفاعٌ

االدتُاعٜ ٞعترب َٔ ايعٛاٌَ املُٗ ١يف تجبٝت َٗازات ايًػ ١ايعسبٚ ، ١ٝيف
اؿٝا ٠االدتُاع ١ٝجيد َتعًِ ايًػَ ١تطعاً يتطبٝكٗا ٚاتكاْٗا .
 )2تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ ايعالقات
االدتُاع ١ٝتطاعدِٖ يف تُٓ ١ٝايرخري ٠ايًػ ١ٜٛيد ٣ايٓاطكني بػري
ايعسبٚ ،١ٝذيو بٓطبٚ )%59( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.51ػري إىل
َطت ٣ٛاملٛافك ٚ ١ذيو ألٕ ايعالقات االدتُاع ١ٝتطاعد ايٓاطل بػري
ايعسب ١ٝيف إٔ ٜتًك ٢ايعسب ١ٝبضٛز ٠تكٌ فٗٝا ايعاَٚ ١ٝتطتٗدف شٜاد٠
املفسدات ٚايرتانٝب ايًػ. ١ٜٛ
 )3تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ اؿسن ١يف
اجملتُع تطاعدِٖ ق ٞتَُٓٗ ١ٝاز ٠ايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝذيو بٓطب)%82( ١
ٚمبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس (ٜ )2.72ػري إىل َطت ٣ٛاملٛافك ١بدزد ١عاي١ٝ
ٜٚؤٜد ٖر ٙايعبازَ ٠ا ٚزد يف ايعبازات ايطابك. ١
 )4تٛدد فسٚم داي ١إسضاٝ٥ا بني اضتذابات أفساد ايع ١ٓٝعٓد َطت ٣ٛدالي١
( ).000يضاحل أفساد ايع ١ٓٝاير ٜٔأدابٛا باملٛافك ١عً ٢إٔ ايتفاعٌ
االدتُاع ٞبني ايطالب ايٓاطكني بايعسبٚ ١ٝايطالب ايٓاطكني بػريٖا
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ٜدعِ َٗازات ايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝذيو بٓطبٚ )%73( ١مبتٛضط ٚشْ ٞيًُؤغس
(ٜ )2.64ػري إىل َطت ٣ٛاملٛافك ١مما ٜػري اىل إثبات ايفسض.

أٍه اليتاٜر :
بعد ايتشً ٚ ٌٝاملٓاقػ ١مت ايتٛصٌ إىل ايٓتا٥ر ايتاي: ١ٝ
ٜ -1كدّ األضتاذ يف املؤضطات ايتعً ١ُٝٝاييت تغِ ْاطكني بػري ايعسب ١ٝدٚزًا
َُٗاً يف تجبٝت َٗازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيدٜٚ ِٜٗتشكل ٖرا ايدٚز َٔ خالٍ
اٖتُاَ٘ بايًػ ١ايعسب ١ٝايطً ١ُٝأثٓا ٤ايتدزٜظ ٚ ،اضتػٗاد ٙباآلٜات
ايكسآْٚ ١ٝايػعس ايعسب ٞايفضٝح ٚاضتضشاب ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝايعسب١ٝ
أثٓا ٤تدزٜط٘ َ ،ع اضتدداّ ايٛضا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاملػٛق ٚ ، ١اٖتُاَ٘ بتدزٜب
ايطالب عً ٢ايًػ ١ايطًٚ ١ُٝتكٛميِٗ ٚتضشٝح أخطا ِٗ٥ايًػ١ٜٛ
 -2األْػط ١ايرتب ١ٜٛاـاص ١بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝاألْػط ١املضاسب ١يًكٛافٌ
ايدعٚ ١ٜٛاألْػط ١املتعًك ١باحملاعسات ٚايٓدٚات ايعاَ ١تطاعد يف تُٓ١ٝ
ٚتجبٝت َٗازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايٓاطكني بػريٖا .
ٚ -3ضا ٌ٥اإلعالّ املطُٛعٚ ١املسٚ ١ٝ٥املهتٛب ١تطِٗ يف تجبٝت َٗازات ايًػ١
ايعسب ١ٝيد ٣ايٓاطكني بػريٖا .
تكدّ غبه ١االْرتْت فسصًا عدٜد ٠يتعًِ ايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا .
 -4ايتفاعٌ االدتُاع ٞبني ايطالب ايٓاطكني بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايٓاطكني بػريٖا
ٜطِٗ بفاعً ١ٝيف ت َٗازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيد ٣ايٓاطكني بػريٖا .
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التْصٔات :
-1

االٖتُاّ بتدزٜب ٚتأٖ ٌٝاألضتاذ يف املؤضطات ايتعً ١ُٝٝاييت تغِ
ْاطكني بػري ايعسب. ١ٝ

-2

تبضري األضتاذ بأُٖ ١ٝدٚز ٙيف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب ١ٝيد٣
ايطالب

-3

االٖتُاّ باألْػط ١ايرتبٚ ١ٜٛتسقٝتٗا ٚتٛدٗٗٝا يتُٓ ١ٝايًػ١
ايعسب ١ٝيد ٣ايٓاطكني بػريٖا .

-4

تٓب ٘ٝايطالب يدٚز اإلعالّ يف دعِ تعًُِٗ ايًػ ١ايعسب١ٝ

-5

سح ايطالب ايٓاطكني بايعسب ١ٝيًتفاعٌ ادتُاعٝاً َع إخٛاِْٗ
ايٓاطكني بػري ايعسبَٚ ١ٝطاعدتِٗ يف تَُٓٗ ١ٝازات ايًػ ١ايعسب. ١ٝ

املصادز ّاملسادع
 ايكسإٓ ايهسِٜ متاّ سطإ  ،ايتُٗٝد يف انتطاب ايًػ ١ايعسب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا َ ،ه١املهسَ ، ١داَع ١أّ ايكسّ1984 ، ٣
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،ايًػ ١ايعسبَ ١ٝبٓاٖا َٚعٓاٖا  ،ايكاٖس ، ٠اهل ١٦ٝاملضس١ٜايعاَ ١يًهتاب ّ1979 ،
 خايد ايصٚا ، ٟٚانتطاب ٚتُٓ ١ٝايًػ ، ١اإلضهٓدزَ ، ١ٜؤضط ١سٛزعايدٚيّ2115 ، ١ٝ
 خايد ايضُدٚ ٟعبد ايسمحٔ سًً ، ٞأشَ ١ايتعً ِٝايدٜين يف ايعاملاالضالَ ، ٞدَػل  ،داز ايفهس ّ2117
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 زمس ٞعً ٞعابد  ،ايٓػاطات ايرتب ١ٜٛاملدزض ١ٝبني األصايٚ ١ايتشدٜح ،عُإ  ،داز فدال ٟٚيًٓػس ّ1998 ،
 مسس زٚس ٞايفٝضٌ ٚقُد دٗاد مجٌ َٗ،ازات االتضاٍ يف ايًػ ١ايعسب، ١ٝايعني  ،داز ايهتاب اؾاَعّ2114 ، ٞ
 عبد ايسمحٔ ايٓكٝب  ،أٚي ١ٜٛاإلصالح ايرتب ، ٟٛايكاٖس ، ٠ايداز ايعسب١ٝيًهتب ّ1998 ،
 عضاّ ايد ٜٔبسٜس آدّ  ،دٛد ٠ايتعًٚ ِٝأٖداف األيف ١ٝايجايج ١يًتُٓ، ١ٝايعني  ،داز ايهتاب اؾاَعّ2111 ، ٞ
 عً ٞأمحد َدنٛز ،تدزٜظ فٓ ٕٛايًػ ١ايعسب ، ١ٝايكاٖس ، ٠داز ايفهس ايعسبّٞ2111 ،
 عً ٞعبد ايٛاسد ٚايف  ،ايًػٚ ١اجملتُع  ،ايسٜاض َ ،هتب ١عهاظ ّ1983 ، عُس ايضدٜل عبد اهلل  ،تعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا  ،ايكاٖس، ٠ايداز ايعامل ١ٝيًٓػس ٚايتٛشٜع ّ2118 ،
 فتشْٜٛ ٞظ ٚقُد عبد ايسؤٚف  ،املسدع يف تعً ِٝايعسب ١ٝيألداْب ،ايكاٖسَ ، ٠هتبٖٚ ١بّ2113 ، ١
 فَٗ ِٝضطفَٗ ، ٢ازات ايكسا( ٠٤تكٚ ِٜٛقٝاع )  ،ايكاٖس ٠ايداز ايعسب١ٝيًهتب ّ1998 ،
 قاضِ عجُإ ْٛز  ،نٝف تهتب عجاً أ ٚزضاي ١داَع ، ١ٝاـسطَ ، ّٛسنصقاضِ يًُعًَٛات ّ2114 ،
 ْٗاد املٛض ، ٢األضايٝب َٓٚاٖر ٚمناذز يف تعً ِٝايًػ ١ايعسب ، ١ٝعُإ  ،دازايػسٚم يًٓػس ّ2113 ،
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البحْخ ّاجملالت العلنٔ٘
 آدّ ابساٖ ِٝأمحد  ،أضظ تعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا  ،دنتٛزا، ٙداَع ١افسٜكٝا ايعاملّ2115 ، ١ٝ
 سطٔ ضٝد أمحد ايٓاطل  َٔ ،زٚاد تعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا ،فً ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا  ،ايعدد ايتاضع ّ2111 ،
 خً ٌٝعُاٜسْ ، ٠د ٠ٚتطٜٛس بساَر اعداد َعًُ ٞايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكنيبػريٖا  ،اـسط ، ّٛانتٛبس ّ2111
 صدٜل آدّ بسنات ،ػسبَ ١عٗد ايًػ ١ايعسب ١ٝظاَع ١افسٜكٝا ايعامل ١ٝيفتعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا ّ2113 ،
 فتشْٜٛ ٞظ  ،االػاٖات اؿدٜج ١يف تعً ِٝايًػات األدٓب ، ١ٝفً ١عٛختسب ، ١ٜٛداَع ١أّ ايكس٣
 دي ٌٝداَع ١إفسٜكٝا ايعامل ، ١ٝط ،5داز داَع ١إفسٜكٝا ايعامل ١ٝيًطباع١ٚايٓػس.
 ديَ ٌٝعٗد ايًػ ١ايعسب ١ٝظاَع ١إفسٜكٝا ايعامل ، ١ٝغسنَ ١طابع ايطٛدإيًعًُ ١احملدٚد٠
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ايعدد ايعػسٜٓ ٕٚاٜس ّ0216
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