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امللخص :هضقذ الضعاؾت بلى الخػغف غلى ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم اللؿت الاهجلحزًت مً
وحهت هظغ مػلمي اإلااصة بمداقظت غضن ،وجدضًض ؤزغ مخؿحراث الجيـ واإلااهل الػلمي وغضص ؾىىاث الخبرة في وحهاث هظغهم ،ومً ؤحل
جدهُو ؤهضاف الضعاؾت نمم الباخشان اؾدباهت مؿلهت ،وجٍىهذ بػض الخدٌُم مً ( )60قهغة ،مىػغت غلى ؾخت مجاالث ،جٍىهذ غُىت
الضعاؾت مً ( )19مػلما ومػلمت ،منهم ( )19مػلما و( )05مػلمت ،وجىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤن حمُؼ مجاالتها نض خاػث غلى مخىؾِ
غام بلـ ( 97.1مً  )0ؤي بضعحت نىة ؾبب يبحرة ،وغلى مؿخىي اإلاجاالث ،اخخل مجاُ اإلادخىي الضعاس ي غلى اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ
خؿابي ( ،)1791واخخل مجاُ ألاهضاف الخػلُمُت اإلاغجبت الشاهُت بمخىؾِ ( ،)1751وحاء مجاُ ؤؾالُب الخهىٍم في اإلاغجبت الشالشت
بمخىؾِ خؿابي ( ،)9719بِىما ؤخخل مجاُ َغاثو الخضعَـ اإلاغجبت الغابػت بمخىؾِ ( ،)9739زم جاله مجاُ اإلاػلم بمخىؾِ ( )9709في
اإلاغجبت الخامؿت ،وحاء في اإلاغجبت الؿاصؾت وألازحرة مجاُ الخلمُظ بمخىؾِ ( ،)9718وغضم وحىص قغوم طاث صاللت بخهاثُت بحن
مخىؾُاث آعاء اإلاػلمحن واإلاػلماث هدى ؤؾباب حػلم الخالمُظ ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،وطلَ بازخالف حيؿهم ،وماهالتهم الػلمُت وغضص
ؾىىاث زبراتهم 7وفي يىء الىخاثج التي ؤؾكغث غنها الضعاؾت ؤوص ى الباخشان بًغوعة الػمل غلى جُىٍغ بغامج بغضاص مػلمي اللؿت
ؤلاهجلحزًت ،وجهمُم بغامج زانت إلغضاص مػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت في مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي ،زانت والبرامج الحالُت في ًلُاث التربُت
نممذ إلاػلم اإلاغخلت الشاهىٍت ،وجٌشُل الضوعاث الخضعٍبُت في ؤزىاء الخضمت إلاػلمي اللؿت ؤلاهجلحزًت ،والتريحز غلى همىهم اإلانهي مً ؤحل
عقؼ مؿخىي جدهُل الخالمُظ7
اليلمات املفحاخُة :ؤؾباب جضوي جدهُل الخالمُظ ،الخػلُم ألاؾاس ي ،اللؿت ؤلاهجلحزًت ،مداقظت غضن

Reason of Low Level Achievement of Students at the Primary Schools in Teaching English Language
as Perceived by its Teachers in Aden Governorate
Abstract: The present study aims to know reason of low level achievement of students at the primary schools in teaching
English language as perceived by its teachers in Aden governorate, and to determine the effect of gender, qualification and
years of experience variables. An instrument of a questionnaire is designed to achieve the aims of the study. It is consisted of
(60)items distributed among six axes. The study's sample consisted of (91) teachers, (41) male and (50) female. Results of
the study revealed that all the axes obtained a higher degree reason, with mean(3.79). On the level of axes, obtained the
content axe the first rank with meal (4.12), obtained the targets axe the second rank with meal (4.04), obtained the
evaluation style axe the third rank with meal (3.93), obtained the teaching methods axe the fourth rank with meal (3.63),
and obtained the teacher axe the fifth rank with meal (3.48). The study has showed that there are not statistical differences
between the mean of the teachers views towards reasons teach the students of English language for their gender,
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qualification scholarliness and experience . On bases of the above results, the researchers recommends to develop the
training programme in the colleges of education and increased the training courses for teachers.
Key words: Reason of Low Level, Achievement of Students, Primary School , English Language, Aden Governorate.

 -1امللدمة:
بن اللؿت وؾُلت اجهاُ جخم ؾالبا في بِئت احخماغُت ،قالخػبحر غً قلؿكت ؤي مجخمؼ بمىعوزاجه الكٌغٍت
ومػخهضاجه وَغاثو جكٌحره ال ًخم بال مً زالُ اللؿت التي ٌؿخسضمها ،لظلَ مً ؤحل ؤن جخم غملُت الخىانل اللؿىي
البض مً وحىص شخهحن ؤو ؤيثر ،وغلُه حػض اللؿت مً ؤهم مٍىهاث الهىٍت التي جخمحز بها اإلاجخمػاث ،وؤنبذ الاجهاُ
اإلاباقغ وؾحر اإلاباقغ بحن صوُ الػالم يغوعة خخمُت لخباصُ الخبراث الػلمُت والخٌىىلىحُت ،قػمضث الحٍىماث بلى
الاهخمام بخػلُم ؤؾاؾُاث ؤصلت الاجهاُ اإلامشلت في اللؿت ألانُلت ،وبػٌ اللؿاث ألاحىبُت ،زانت اللؿاث يشحرة
الاهدكاع ،والتي جخمخؼ بؿؼاعة زهاقُت ،وغلمُت مشل اللؿت ؤلاهجلحزًت ،والكغوؿُت وألاإلااهُت( 7الهدُاوي7)99 :1559 ،
وٍدظى حػلم اللؿاث بىهِب يبحر مً الػىاًت؛ قهض ؤقاع (البيُان )98 :1559 ،بن لخػلم لؿت زاهُت
ًاإلهجلحزًت ؤو ؾحرها الٌشحر مً اإلاؼاًا الصخهُت والكٌغٍت وألاًاصًمُت ،قالصخو الظي ًخدضر وٍهغؤ بإيثر مً لؿت
ٌؿخُُؼ ؤن ًخىانل مؼ يشحر مً الىاؽ ،وٍهغؤ غً الشهاقاث اإلاسخلكت ،ومً اإلاػغوف ؤن اللؿت ؤلاهجلحزًت في غهغها
الحايغ لؿت صولُت ،وطيغ (البيُان )18 :1559 ،ؤجها لؿت الػلم والخجاعة والانخهاص والاجهاالث وزضماث الٌمبُىجغ،
والخٌىىلىحُا الحضًشت ،والؿُاخت والؿكغ ،باإلياقت بلى طلَ قاإلهجلحزًت جدظى بمٍاهت غاإلاُت بحن صوُ الػالم ،لظلَ
هي اللؿت الغثِؿت في الخجمػاث الؿُاؾُت الضولُت ،مشل صوُ الٍىمىىلث واإلاجلـ ألاوعبي European Council
والاجداص ألاوعبي  European Unitedوخلل الىاجى  Natoومىظمت الضوُ اإلاهضعة للىكِ  ،OPECوؤقاع ( Kitoe, 2003:
 )7ؤن (اللؿت ؤلاهجلحزًت) ًكىم غضص اإلاخدضزحن بها ًلؿت زاهُت غضص مخدضزيها ألانلُحن الظًً ال ًخػضون ؤعبػماثت ملُىن
وؿمت ،بِىما ًخدضثها ًلؿت ؤحىبُت في بقغٍهُا وآؾُا ؤيثر مً  355ملُىن وؿمت7
ولهظا ؾػذ غضص مً صوُ الػالم لخضعَـ لؿت ؤحىبُت ؤو ؤيثر لِؿهل اجهالها بالػالم الخاعجي ،ولهض هالذ اللؿت
ؤلاهجلحزًت اهخماما غاإلاُا لم جىله ؤًت لؿت ؤزغي ،وؤيضث بػٌ الضعاؾاث غلى يغوعة حػلم هظه اللؿت ومىايبت الخهضم في
الخهىُت الحضًشت ،وؤن اإلاخػلم في مغخلت الُكىلت ٌؿخُُؼ صعاؾت اللؿت ألاحىبُت حىبا بلى حىب مؼ صعاؾت اللؿت ألام،
وؤيضث غضص مً الضعاؾاث الىاعصة في (الحاػمي )0.-00 :1550 ،يضعاؾت نؿُىُُىى ( ،)Costantinoؤن ايدؿاب اللؿت
غىض ألاَكاُ ؤمغ َبُعي ،ألجهم َبُػُا مُالىن بلى طلَ ،وؤجها غملُت بضحهُت وغكىٍت وهاصقت ،خُث بن حػلم اللؿت ًٍىن
هدُجت لالجهاُ مؼ آلازغًٍ ،وصعاؾت هاًىجا ( ،(Hakutaؤيضث ؤن ألاشخام الظًً لضحهم يكاءة لؿىٍت في ؤيثر مً لؿت
ًخكىنىن غلى ؤولئَ الظًً ًخدضزىن بلؿت واخضة قهِ في ازخباعاث الظًاء ،وصعاؾت ًىبغ ( )Cooperؤيضث غلى ؤن
الخلمُظ الظي ًضعؽ لؿت ؤحىبُت اؾخُاع ؤن ًدهو هخاثج ؤقًل مً الظي لم ًضعؽ ؤي لؿت ؤحىبُت في ازخباع الاؾخػضاص
اإلاضعس ي وؾحرها7
ولهض ؤصعى الهاثمىن غلى الخػلُم في الجمهىعٍت الُمىُت ؤهمُت حػلم اللؿاث ألاحىبُت وزانت اللؿت ؤلاهجلحزًت،
لظلَ ؤصزلذ في اإلاىاهج الخػلُمُت ابخضاء مً الهل الؿابؼ مً الخػلُم ألاؾاس ي يمً اإلاىاص الغثِؿت في الخػلُم
الػام ،وؾػذ وػاعة التربُت والخػلُم بةصاعاتها اإلاسخلكت حاهضة لخػلُم ؤبىاء هظا الىًَ هظه اللؿت ،وبيؿابهم اإلاهاعاث
ألاؾاؾُت لها وهظا ًان مً ؤخض ألاهضاف التي حؿعى الىػاعة لخدهُهها يما وعص في اإلااصة ( )98مً الهاهىن الػام
للتربُت والخػلُم (وػاعة التربُت والخػلُم ،)15 :9111 ،وؤولذ الضولت ممشلت بالىػاعة اهخماما بخُىٍغ اإلاىاهج بما قيها
مىهج ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،وتهُئت ًاقت الىؾاثل الخػلُمُت والؿبل والُغاثو الخضعَؿُت الحضًشت لخضعَـ هظه اللؿت،
لبهص ،عبدالظالم& ملبل ،إدزَع
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ومما ًضُ ؤًًا غلى الاهخمام البالـ بهظه اللؿت غهض الضوعاث الخضعٍبُت ووعف الػمل الىَىُت إلاػلمي ومىحهي ماصة اللؿت
ؤلاهجلحزًت بحن الىنذ وآلازغ( 7وػاعة التربُت والخػلُم7)91 :9118 ،
ولًٌ بالغؾم مً الجهىص الجباعة والضغم اإلاؿخمغ لخػلُم هظه اللؿت وبىاء ناغضة ؤؾاؾُت لخػلُمها بال ؤن
الىنىُ بلى ألاهضاف مً حػلُم هظه اللؿت وجىكُظها بكٍل جام الػاُ ًدخاج بلى جُىٍغ وجدؿحن مؿخمغ ،وطلَ ألن
مؿخىي الخالمُظ في حػلم هظه اللؿت في اإلاغخلت ألاؾاؾُت الػاُ مىسكًا ،وؤن الىخاثج الػالذ صون اإلاؿخىي اإلاُلىب ،مما
ًجػل ألامغ بداحت ماؾت بلى بحغاء اإلاؼٍض مً البدىر والضعاؾاث الخهىٍمُت التي تهضف بلى جدؿحن الػمل وعقؼ مؿخىي
ألاصاء والىنىُ بلى ؤقًل الىخاثج7
مشيلة الدزاطة
حػض الػملُت الخػلُمُت هظاما قامل ًخٍىن مً غضة غىانغ؛ منها اإلانهاج الظي ًخٍىن مً ؤعبػت غىانغ هي
(ألاهضاف ،اإلادخىي ،اؾتراجُجُاث الخضعَـ ،الخهىٍم) ،والخالمُظ الضاعؾىن ،وألاوكُت الخػلُمُت واإلاػلمحن واإلاػلماث
وؾحرهم ،والبض مً مغاغاتها وجٍاملها لٍي جاصي بلى جدؿحن ألاصاء والخدهُل( 7مغعي والحُلت7)91 :1555 ،
بن وانؼ حػلُم اللؿت ؤلاهجلحزًت في الُمً ًلؿت ؤحىبُت لِـ في ؤخؿً خاُ مً خُث يكاًتها ؤلاهخاحُت ،خُث
بن مػظم الخالمُظ في مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي ال ًخهىىن ؤؾاؾُاث اللؿت ؤلاهجلحزًت التي حػض قغَا ؤؾاؾُا لخػلمها،
وطلَ ًىػٌـ غلى مؿخىي جدهُل الخالمُظ ،بط ؤيضث صعاؾاث ًل مً (هاجي -ػيغٍا) الىاعصة في (هُشم)15 :1551 ،
غلى يػل اإلاؿخىي الػام للخالمُظ في ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،وؤن الؿالبُت مً خملت الكهاصة الشاهىٍت ال ًجُضون
بجهان الخػبحر الككىي والٌخابي بها ،وحكحر الخهاعٍغ الىاعصة مً مٌخب التربُت والخػلُم بمداقظت غضن -بصاعة الخىحُه
التربىي -بلى جغاحؼ اإلاؿخىي الػام لخػلُم اللؿت ؤلاهجلحزًت خُث ًالخظ جضوي مؿخىي الخالمُظ قيها في الخػلُم الػام،
وال ًهخهغ جضوي مؿخىي الخالمُظ في ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت غلى مداقظت غضن قهِ بل غلى مؿخىي حمُؼ
اإلاداقظاث؛ خُث ؤقاع الخهغٍغ الؿىىي الهاصع مً وػاعة التربُت والخػلُم لػام ( )159. -1593بلى ؤن وؿبت الغؾىب
في ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بلـ في الخػلُم الػام ( %3.مٌخب التربُت والخػلُم ،غضن )9 :159. ،ومً زالُ زبرجىا
الػملُت يػًىي هُئت جضعَـ بٍلُت التربُت /ػهجباع وَىع الباخت ،الخظىا ؤزىاء هؼولىا اإلاُضاوي لإلقغاف غلى َلبت
التربُت الػملُت -جسهو لؿت بهجلحزًت -اإلاؿخىي الغابؼ ،بمضاعؽ الخػلُم الػام ،ؤن الُلبت/اإلاػلمحن ًىاحهىن يشحرا
مً الهػىباث ؤزىاء مماعؾتهم إلاهىت الخضعَـ هدُجت لخضوي مؿخىي الخالمُظ في اإلااصة 7وؤًًا مً زالُ غًىٍدىا في
مجالـ آلاباء في بػٌ مضاعؽ صاع ؾػض ،وغالنت الخػاون التي جغبُىا بةصاعاتها نمىا بخهُُم بػٌ الحهو في ماصة
اللؿت ؤلاهجلحزًت في غضص مً اإلاضاعؽ ،قالخظىا ؤن مؿخىي الخالمُظ في ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت مخضن 7ومً زالُ اَالغىا
غلى غضص مً الضعاؾاث يضعاؾت (هُشم -1551 ،ؤعؾالن -1553 ،الكاَمي – 1551 ،الؿهاف – 1551 ،ػًٍ- 1551 ،
الهاغضي ،)1595 ،خُث ؤحمػذ هخاثجها غلى ؤن هىاى يشحرا مً اإلاػىناث والهػىباث واإلاكاًل التي جىاحه الخالمُظ
في ؤزىاء حػلمهم إلااصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،مما غٌـ هكؿه غلى جضوي مؿخىاهم قيها 7باإلياقت بلى الٌشحر مً الكٍاوي مً
نبل غضص مً ؤولُاء ألامىع التي جكُض ؤن مىاهج اللؿت ؤلاهجلحزًت في الخػلُم الػام؛ التي جخمشل في يخب اللؿت الاهجلحزًت
مً ؾلؿلت ( )crescentنض غكى غليها الؼمً ألجها جضعؽ مىظ ؤعبػت وغكغًٍ غاما ،وًٍُل ؤولُاء ألامىع ؤهه مً زالُ
مخابػتهم لؿحر صعاؾت ؤبىائهم في ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت التي ًخػلمىها في نكىف مخإزغة مً مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي،
ظهغث خاحتهم اإلااؾت لضعوؽ جهىٍت في اإلااصة هدُجت لًػل مؿخىي جدهُلهم قيها 7واهُالنا مً اإلابرعاث الؿابهت،
ولهلت الضعاؾاث -غلى خؿب غلمىا -التي اهخمذ باألؾباب اإلااصًت بلى جضوي مؿخىي الخالمُظ بماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت
بمغخلت الخػلُم ألاؾاس ي التي ًخػلم قيها الخالمُظ ؤؾاؾُاث اللؿتً ،مًٌ جدضًض مكٍلت الضعاؾت في وحض ؾمىى
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ًخػلو باألؾباب الحهُهُت لخضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت
بمداقظت غضن ،وٍمًٌ جىيُدها مً زالُ آلاحي:
أطئلة لدزاطة
ًمًٌ جدضًض مكٍلت الضعاؾت في الؿاالحن الغثِؿحن آلاجُحن:
 79ما ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت
غضن مً وحهت هظغ مػلمي اإلااصة؟
 71هل جىحض قغوم طاث صاللت بخهاثُت غىض مؿخىي الضاللت ) )5750 =αفي وحهاث هظغ مػلمي اإلااصة حػؼي
إلاخؿحراث (الجيـ ،اإلااهل الػلمي وغضص ؾىىاث الخبرة) خىُ ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت
الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت غضن؟
أھداف الدزاطة
تهضف الضعاؾت بلى الخػغف غلى:
 79ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت غضن مً
وحهت هظغ مػلمي اإلااصة7
 71الخإيض مً مضي وحىص قغوم طاث صاللت بخهاثُت غىض مؿخىي الضاللت ) )5750 =αفي وحهاث هظغ مػلمي اإلااصة
حػؼي إلاخؿحراث الضعاؾت (الجيـ ،اإلااهل الػلمي وغضص ؾىىاث الخبرة) خىُ ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل
جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت غضن7
أھمیة الدزاطة
جبرػ ؤهمُت الضعاؾت مً زالُ الجىاهب الخالُت:
 مداولت ويؼ بػٌ اإلاهترخاث للمؿاهمت في غمل خل ألؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُمألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت غضن7
 مداولت ؤلاؾهام في جهضًم نىعة واضحت ألؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلمماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت غضن لىيؼ الحلىُ الٌكُلت بمػالجتها.
 نض جكُض في جهضًم بػٌ الخىنُاث التي ًمًٌ ؤن حؿاغض في الخؿلب غلى ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظمغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت غضن7
 نض جكُض اإلاؿئىلحن وناوعي الهغاع في وػاعة التربُت والخػلُم بالُمً لىيؼ الخُِ والبرامج لخكػُل الخىنُاثواإلاهترخاث اإلاهضمت لخدهُو ؤهضاف جضعَـ ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت في مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي ،وويؼ زُِ
مؿخهبلُت حؿاهم في جدؿحن جضعَـ ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت.
خدود الدزاطة
 79الحدود املىطىعُة :ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت
بمداقظت غضن7
 71الحدود البشسٍة :مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت في مضاعؽ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي الحٍىمُت بمداقظت غضن7
 79الحدود املياهُة :مضاعؽ الخػلُم ألاؾاس ي الحٍىمُت الخابػت إلاٌخب التربُت والخػلُم مداقظت غضن7
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 71الحدود الصماهُة :الكهل الضعاس ي الشاوي مً الػام الضعاس ي 71598 /159.
مصؼلحات الدزاطة
ثدوي مظحىي الحدصُل
غغقه (ػهغان )1.1 :1559 ،بإهه اهسكاى وؿبت الخدهُل صون اإلاؿخىي الػاصي واإلاخىؾِ ،وغغقه
(الهاقم 7)91 :155. ،بإهه خالت مً غضم الغياء والخىجغ جيكإ غىض بصعاى وحىص غىاثو حػترى الىنىُ بلى الهضف7
وَػغقه (ؤبى غلىان ) .1 :1558 ،ؤجها ألاؾباب ؤو الهػىباث ؤو اإلاكٌالث ؤو الػىامل التي حػغنل جدهُو ألاهضاف
اإلاسُِ لها7
وبحغاثُا ًههض بخضوي مؿخىي الخدهُل في هظه الضعاؾت بإهه :يػل نضعة جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي
باإلاضاعؽ الحٍىمُت الخابػت إلاٌخب التربُت والخػلُم مداقظت/غضن ،الحهىُ غلى الحض ألاصوى مً صعحت الىجاح في
ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت7
 -2معلم اللغة إلاهجلحزًة
الـمـػ ّـلـم :هى الصخو الظي ًهىم بكػل الخضعَـ وٍماعؾه ،ؤي ّ
ًهضم وٍلهي صعوؾا 7وَػغقه (معجم الىؾُِ)
ّ
الىاعص في (حماغت مً الباخشحن) ّؤهه "هى اإلااهغ في الهىاغت ٌػلمها ؾحره" ،ؤي بمػنى ّؤهه مخهً لها ،مالَ هانُتها،
ّ
ّ
بجؼثُاتها ،ولهظا قهى حضًغ بإن ٌػلمها وٍلهنها لؿحره ،والؿحر ًههض به الخلمُظ قما غلُه بطن ؾىي ؤن ًخهبلها،
مدُِ
مً مىنؼ ًىهه جلمُظا (قغٍو مً الباخشحن7)11 :1599 ،
ّ
وبحغاثُا ًههض بمػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت" هى الظي ًهىم بخضعَـ اإلااصة الضعاؾُت اإلاهغعة مً يخاب ( English
ّ
الحٍىمُت ،الخابػت إلاٌخب التربُت
 )Crescent Course for Yemenلخالمُظ وجلمُظاث مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي باإلاضاعؽ
والخػلُم /مداقظت غضن"7
ّ
إلاهجلحزًة
 -3مادة اللغة
اللؿت :يما وعص في يخاب "الػحن" (للكغاهُضي 175-100 ،هـ) ،حاءث اللؿت مً {اللؿىن} :ازخالف الٌالم في
مػنى واخض ،ولؿا ًلؿى{لؿىا}ٌ ،ػني ازخالٍ الٌالم في الباَل"(الكغاهُضي 7)111 :1988 ،وٍغي (ابً مىظىع 711-
630هـ) بإن اللؿت ؤنلها" لغي ؤو لؿى ،والها غىى ،وحمػها لغى ،وفي اإلادٌم :الجمؼ لؿاث ولؿىن واللؿى :ما ًان مً
الٌالم ؾحر اإلاػهىص غلُه ،واللؿت :اللؿان" (ابً مىظىع7)101-105 :1990 ،
ّ
إلاهجلحزًة
اللغة
ّ
ّ
ّ
اللؿت ؤلاهجلحزًت هي التي ّ
جضعؽ بىنكها لؿت ؤحىبُت في الُمً في مضاعؽ الخػلُم الػام الحٍىمُت (ألاؾاس ي ـ
ّ
الشاهىي) ،ابخضاء مً الهل الؿابؼ ؤؾاس يّ 7
وجضعؽ في الجامػاث الُمىُت بٍلُاث التربُت يخسهو مىكغص ،ومخُلب
حامعي في ّ
بهُت الخسههاث ألازغي بىكـ الٍلُاث ،والٍلُاث ألازغي ؾحر التربىٍت7
ّ
اثُا -هي اإلااصة الضع ّ
ؤلاهجلحزًت -بحغ ّ
اؾُت اإلاهغعة مً يخاب ( English Course for Yemen
وهههض بماصة اللؿت
ّ
الحٍىمُت ،الخابػت إلاٌخب التربُت والخػلُم/
 )Crescentبط ًضعؾها جالمُظ وجلمُظاث مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي باإلاضاعؽ
مداقظت غضن7
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 -4مسخلة الحعلُم ألاطاس ي
هي اإلاغخلت التي جٍىن في ؤوُ الؿلم الخػلُمي التي جدىاوُ الخلمُظ مً ؾً الؿاصؾت ختى الشاهُت غكغ ،قخخػهضه
بالغغاًت الغوخُت والجؿمُت والكٌغٍت والاهكػالُت والاحخماغُت غلى هدى ًخكو مؼ َبُػت ًل َكل وقو ؤهضاف اإلاجخمؼ
الظي ٌػِل قُه 7وغغقها (ألاؾمغ) الىاعص في (غىصة )98 :1551 ،بإجها الهكىف اإلاضعؾُت التي ًهىم اإلاػلم بخضعَؿها
وجمخض مً الهل ألاوُ ألاؾاس ي وختى الهل الػاقغ 7ووعص في اإلااصة ( )98مً الهاهىن الػام الُمني للتربُت والخػلُم
الظي ؤنغه مجلـ الىىاب في حلؿخه اإلاىػهضة بخاعٍش9111 /8 /99م بإن الخػلُم ألاؾاس ي "حػلُم غام مىخض لجمُؼ
الخالمُظ في الجمهىعٍت ّ
ومضجه حؿؼ ؾىىاث ،وهى بلؼامي وٍهبل قُه الخالمُظ مً ؾً الؿاصؾت ،وٍخم قُه ايدكاف
الاججاهاث واإلاُىُ لضي الخالمُظ وجُىٍغ نضعاتهم الظاجُت"( 7وػاعة التربُت والخػلُم7)90 :9111 ،

 -2الخلفُة الىظسٍة والدزاطات الظابلة
ً
أوال :الخلفُة الىظسٍة
حػض مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في ؤي مجخمؼ الهاغضة ألاؾاؾُت للؿلم الخػلُمي باغخباعه اإلاىُلو ألاوُ في الخىمُت
ّ
والبىاء ،جىمُت للمجخمؼ وبىاء لألقغاص الظًً هم عحاُ اإلاؿخهبل ،ولهض اهخمذ الضوُ
اإلاخهضمت بمغخلت الخػلُم ألاؾاس ي
وصغمتها بالىؾاثل وؤلامٍاهُاث اإلاسخلكت لخمٌُنها مً مماعؾت صوعها البىاجي والخىمىي بكٍل قػاُ( .قالجه7). :1551 ،
واإلاضعؾت في مغخل الخػلُم ألاؾاس ي هي البِئت الخػلُمُت الشاهُت ألايثر احؿاغا التي ًيخهل بليها الخلمُظ بػض
عٍاى ألاَكاُ ؤو ألاؾغة ،وؤًًا هي اإلااؾؿت التي جيهئ الظغوف وجىقغ ؤلامٍاهاث لؿحر الػملُت الخػلُمُت ،وٍهؼ غلى
ًاهلها جدهُو اإلاهماث وألاهضاف التي ؤوًل بليها اإلاجخمؼ لخدهُهها في مسغحاتها ،والػالنت جباصلُت بُنهما قٌالهما ًازغ
وٍخإزغ بالزغ ،وصوع اإلاضعؾت ًٍىن بًجابُا في جدهُو ؤهضاقها بطا جىاقغ لها الىؾِ اإلاالثم اإلاخمشل باالهخمام والغغاًت
وجىقحر مسخلل مخُلباتها وخل مكٌالتها وبػالت ًل ما مً قإهه غغنلت مؿحرتها التربىٍت والخإزحر الؿلبي غلى مسغحاتها
(قغٍو مً الباخشحن7)11 :1599 ،
ّ
ّ
وجايض الؿُاؾت الخػلُمُت في الُمً الاهكخاح الىاعي وؤلانباُ غلى الشهاقاث والحًاعاث الػاإلاُت بما ًدهو
ّ
الحغٍت ،والػضالت ،واإلاؿاواة ،والؿالم ،والخىانل ،والخػاون ،والخكاهم بحن الكػىب ،لظلَ مً مباصئها جُىٍغ
ّ
شخهُت ؤلاوؿان الُمني جُىٍغا مخٍامال ،وزلو اعجباٍ ؤوزو بحن اإلاضعؾت واإلاجخمؼ ،وغلُه هجض ؤن هظام الخػلُم -
ّ
ألاحىبُت ،وؤصعى خاحت اليلء بليها ،قإصزلذ
ؾىاء ؤًان نبل الىخضة ؤو بػضها -نض ؤولى غىاًت يبحرة بخػلُم اللؿاث
ّ
ؤلاهجلحزًت يمً اإلاىاص الضع ّ
اؾُت في الخػلُم الػام بىنكها ماصة عثِؿت ،وؤولذ الضولت ممشلت بىػاعة التربُت
اللؿت
ّ
ؤلاهجلحزًت (وػاعة التربُت والخػلُم7)15 :1998 ،
والخػلُم اهخماما بخُىٍغ اإلاىاهج بما قيها منهاج ماصة اللؿت
والُىم قهض ؤنبذ حػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت ؤيثر ؤهمُت مً طي نبل -زانت في غهغ الػىإلات الظي ؤنبذ قُه
الػالم نغٍت واخضة -وحػخبر اللؿت ؤلاهجلحزًت لؿت الخىانل بحن صوُ الػالم قهي اللؿت الغؾمُت في ألامم اإلاخدضة وفي
اإلاىظماث الػاإلاُت ،ونض ػاص غضص اإلاخدضزحن بها في حمُؼ ؤهداء الػالم ،يظلَ ؤنبدذ ؤلاهجلحزًت وؾُلت للخػلُم والبدث
الػلمي في حمُؼ اإلاجاالث الػلمُت والخُبُهُت والخهىُت والهىاغُت ،قإنبذ الجمُؼ بداحت لخػلم هظه اللؿت7
ونض طيغ بهظا الهضص )الٌؿىضع) الىاعص في (ؤخمض 7)93 :2000 ،ؤن اللؿت ؤلاهجلحزًت طاث ؤهمُت نهىي ألي
باخث ًغٍض ؤن ًُىع هكؿه وٍىايب ما ًجغي في غالم الُىم ،وغلُه ؤنبذ لخػلم ؤلاهجلحزًت ؤهمُت بالؿت ،طلَ ؤجها اللؿت
الػاإلاُت ألاولى وألاوؾؼ اهدكاعا في الػالم ،قهي لؿت الػلىم والخٌىىلىحُا ،والبدث الػلمي ،ولؿت الؿُاخت والؿكغ ،وهي
لؿت الٌشحر مً اإلاىظماث الػلمُت الُبُت ولؿت اإلااجمغاث الضولُت والػمالت ألاحىبُت ،ولؿت الانخهاص والخجاعة ؤلالٌتروهُت
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غً َغٍو قبٌت ؤلاهترهذ ،باإلياقت بلى طلَ قهض اخخلذ هظه اللؿت مغيؼا مغمىنا ًىجها لؿت الٌمبُىجغ والضعاؾت في
مػظم الجامػاث واإلاػاهض ،وبما ؤن اللؿت حػخبر ؤصاة مً ؤصواث الاجهاُ ،قةن اللؿت ؤلاهجلحزًت حػخبر لؿت غاإلاُت ،وهي
وؾُلت اجهاُ لِـ قهِ بحن مخدضسي اللؿت ؤلاهجلحزًت ًلؿت ؤم ،ولٌنها ؤنبدذ وؾُلت اجهاُ بحن يشحر مً اإلاخدضزحن بها
ًلؿت زاهُت (7)kitoe, 2003: 11
ّ
إلاهجلحزًة:
ألاهداف العامة لحدزَع اللغة
ّ
وجخمشل ألاهضاف الػامت لخضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت بالُمً قُما ًلي:
ألاؾاؾُت التي ّ
ّ
ّ
ّ
جاهلهم إلاىانلت صعاؾت اللؿت ؤلاهجلحزًت في الجامػت7
ؤلاهجلحزًت
ؤ -جؼوٍض الخالمُظ بمباصت اللؿت
ّ
ب -جمٌحن الخالمُظ مً بجهان الحض اإلاخىؾِ مً اللؿت ؤلاهجلحزًت هُها ويخابت7
ج -بغُاء مضزل ؤؾاؾُا لبػٌ مهاعاث الكهم الهغاجي7
ّ
باإلهجلحزًت مً زالُ اللؿت الكاجػت اإلاىُىنت
ص -جمٌحن الخالمُظ مً بجهان مهاعة الخكاهم مؼ ألاحاهب اإلاخدضزحن
واإلاٌخىبت7
ّ
ؤلاهجلحزًت بمغخلت الخػلُم ألاؾاس ي بالُمً بلى جدهُو ما ًلي:
وحهضف جضعَـ ماصة اللؿت
 -9حػلم ؤؾـ اللؿت ؤلاهجلحزًت التي ؾىف جمشل ألاؾاؽ للخمًٌ منها في اإلاؿخهبل.
 -1اؾخسضام الترايُب ألاؾاؾُت للجمل ؤلاهجلحزًت.
 -9حػلم اإلاكغصاث ألاؾاؾُت اإلاهغعة لهظه اإلاغخلت.
 -1اؾخماع وقهم اللؿت ؤلاهجلحزًت اإلابؿُت.
 -0نغاءة وقهم مىايُؼ اللؿت ؤلاهجلحزًت اإلاٌخىبت بلؿت مبؿُت.
 -3يخابت حمل مبؿُت مىحهت باللؿت ؤلاهجلحزًت (قغٍو مً الباخشحن7)91 :1559 ،
ّ
ّ
ّ
الُمىُت بمغاخل مسخلكت ومخػضصة ،وواحهتها الٌشحر مً
الجمهىعٍت
ؤلاهجلحزًت في
ومغث مىاهج اللؿت
ّ
ّ
الُمىُت ؤو بػضها ،قبػض الىخضة وجدضًضا في مُلؼ الػام الضعاس ي 1994/93
والخدضًاث ؾىاء نبل الىخضة
الهػىباث
ّ
ّ
ّ
الشاهىٍت
ؤلاهجلحزًت في حمُؼ مضاعؽ
ؤلاهجلحزًت مً ؾلؿلت ( )English for Yemenلخضعَـ اللؿت
جم حػمُم يخب اللؿت
ّ
ؤلاهجلحزًت مً ؾلؿلت ( English
الػامت بالُمً اإلاىخض ،وفي بضاًت الػام الضعاس ي  1995/11جم بصزاُ يخب اللؿت
ّ
ّ
ؤلاهجلحزًت وقها للؿلم الخػلُمي
 )Crescent Course for Yemenفي الهل الؿابؼ الظي ًبضؤ قُه جضعَـ ماصة اللؿت
ّ
ؤلاهجلحزًت مً ؾلؿلت
الجضًض إلاغخلت الخػلُم ألاؾاس ي ،وفي بضاًت الػام الضعاس ي9118/1.جم بصزاُ يخب اللؿت
( )Crescent English Course for Yemenفي الهل ألاوُ مً الخػلُم الشاهىي (ؤخمض7)31 :2000 ،
ّ
ّ
ّ
غملُت جضعَـ ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت في الُمً،
اإلاػىناث التي واحهتها
وهظا الخؿُحر في الٌخب مً ؤهم
ّ
ّ
زهىنا ّؤهه ال ًخم ؤزظ عؤي اإلاػلمحن في مشل هظا الخؿُحر ،خُث بن بقغاى اإلاػلمحن في بغضاص وجُىٍغ اإلاىاهج يغوعة
البض منها ،وهى ما ؤيضجه صعاؾت (الكِباوي ،)00 :2000 ،ولًٌ مكٍلخىا في الُمً هي ؤن بغضاص وجُىٍغ اإلاىاهج وحؿُحرها
ّ
بحن خحن وآزغ؛ جبرػ بىنكها ؤمىعا قىنُت مغيؼٍت ،وال ًدو للمػلمحن ؤن ٌكاعًىا قيها مما ؤصي بلى جدُُم الغوح
ّ
ّ
ؤلاهجلحزًت بىنكها ؤصاة للخىانل ،جىاقغ
اإلاػىىٍت لضحهم ،وجخُلب الاججاهاث الحضًشت التي جضغى بلى حػلُم اللؿت
ّ
ّ
ّ
اإلاخُىعة ،التي حػحن مػلم اللؿت غلى جُىٍغ اإلاهاعاث التي جدضصها ألاهضاف ،قػضم جىاقغ
الخػلُمُت الحضًشت
الىؾاثل
ّ
ّ
ّ
ّ
الخػلُمُت ،واإلاػامل
والبهغٍت الحضًشت ،مشل :الخلكؼٍىن الخػلُمي ،واإلاظًاع ،وألاقالم
الؿمػُت
الخػلُمُت
الىؾاثل
ّ
ّ
ؤلاهجلحزًت في الُمً ،ونض ؤيضث هخاثج صعاؾاث ًل مً (قغٍو مً الباخشحن2003 ،؛
اللؿىٍتٌ ،ػُو جضعَـ ماصة اللؿت
ّ
ّ
الخػلُمُت
وغُانغة2005 ،؛  )Abdul-Nasser, 2006ؤن اإلاػلمحن في مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي ال ٌؿخسضمىن الىؾاثل
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ّ
ّ
ّ
الخػلُمُت ،ومػمل اللؿت ،وحهاػ غغى
الؿِىماثُت
ؤلاهجلحزًتً ،الخلكؼٍىن الخػلُمي ،وألاقالم
الحضًشت في جضعَـ اللؿت
الكغاثذ ،وألاقالم الشابخت وؾحرها7
بن حػلُم الُكل اللؿت ؤلاهجلحزًت في ؾً مبٌغة له بًجابُاث وؾلبُاث هظغا ألهمُت اإلاغخلت الػمغٍت اإلابٌغة
وٍجب التريحز غلى صوع مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في بىاء شخهُت الخلمُظ اإلاؿخهبلُت الػلمُت وبغُاء هظه اإلاغخلت
الخػلُمُت ؤولىٍت في الخسُُِ وؤلاغضاص وتهُئت الظغوف اإلاىاؾبت لخػلُم الخالمُظ اللؿت ؤلاهجلحزًت ،خُث بن نضعاث
الخلمُظ الخػلُمُت جىمى زالُ هظه اإلاغخلت ،قالخلمُظ ًٌدؿب اإلاػغقت واإلاهاعاث وٍدكبؼ بالهُم والاججاهاث وَؿدشمغها
غلى ؤخؿً وحه لخُىٍغ شخهِخه في حىاهبها اإلاسخلكت ،وؤًًا ًجب التريحز غلى الخلمُظ مً خُث بهه هى اإلاهضع
واإلادىع في الػملُت التربىٍت ،قالُكل نبل اإلاش ي -غلى ؾبُل اإلاشاًُ -جب ؤن ًٍىن ناصعا غلى الىنىف ،ويظلَ الخلمُظ
في مغخلت الخػلُم ألاؾاؾُتً ،جب عغاًخه وتهُئت الظغوف التربىٍت والاحخماغُت التي حؿني همىه همىا ؾلُما ًدبلىع في
جكٌحره وقػىعه وغالناجه يمً وؾُه اإلاضعس ي ،وحػلم الخلمُظ اللؿت ؤلاهجلحزًت في هظه اإلاغخلت بياقت بلى لؿخه ألام
حػخبر غامال مؿاغضا غلى جىمُت اإلالٍاث اإلاسخلل غىضه ،وجٍىن خاقؼا له لحب الخػلم ومهضعا للشهت بالىكـ ،وهى ؤخض
اإلاٍىهاث لصخهِخه اإلاؿخهبلُت (7)Abdul-Nasser, 2006: 33
بن الضوُ في ظل الػىإلات لً حؿخُُؼ الػِل في غؼلت مً الخُىعاث اإلادؿاعغت؛ ألامغ الظي ًايض الحاحت لخػلم
لؿت ؤحىبُت ،زانت اللؿت ألايثر اهدكاعا واإلاغجبُت بهظا الخهضم ،مشل ؤلاهجلحزًت؛ التي جِؿغ للكغص واإلاجخمؼ ؾبل الخكاهم
في الػالم وحؿاغضه غلى الاهضماج قُه والاؾخكاصة مً بهجاػاجه ويظلَ اإلاؿاهمت في ػٍاصة مبخٌغاجه ،وهىاى بیجابیاث
يشحرة لخػلُم اللؿت ألاحىبُت في ؾً مبٌغة ،وًان اإلااٍضون لخضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت في ؾً مبٌغة ٌؿدىضون في جإًُضهم بلى
يشحر مً آلاعاء وألاصلت التي ًان مً ؤبغػها:
 79بن حػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت لضي ألاَكاُ الهؿاع ؤؾهل مً حػلم الٌباع لها.
 71بهه مؼ ػٍاصة الػمغ جىهو اإلاهضعة غلى حػلم وايدؿاب اللؿت.
 79بن ألاَكاُ ناصعون غلى بزغاج ألانىاث باإلاداًاة والخهلُض صون نػىبت.
 71بن مؿخىي البراغت اللؿىٍت مغجكؼ لضي ألاَكاُ.
 70جمخؼ ألاَكاُ بالشهت بالىكـ والحماؽ وال ٌكػغون بالخىف مً الىنىع في ؤزُاء لؿىٍت غىض الخدضر باإلهجلحزًت
ًلؿت ؤحىبُت ( (7Marcos, 2001: 55
ّ
وًٍُل ؾٍىقل الىاعص في( 7الحاػمي )99 :1550 ،بإن مغوهت الضماؽ نبل ؾً البلىؽ جمًٌ ألاَكاُ لِـ قهِ
مً ايدؿابهم اللؿت (ألام (ألاولى ،بل ؤًًا مً ايدؿاب اللؿت الشاهُت ،لظلَ قةن ماٍضي حػلُم اللؿت ألاحىبُت في ؾً
مبٌغة ًغون ؤن مً بًجابُاث حػلم اللؿت ألاحىبُت في ؾً مبٌغة ػٍاصة الحهُلت اللؿىٍت للخالمُظ وبجاخت قغنا حػلُمُت
ووظُكُت ؤقًل ،وحػلهم ؤيثر جكهما لشهاقت الػهغ وؤيثر مغوهت في الخػامل مؼ آلازغًٍ ،ويظلَ ًمًٌ الاؾخكاصة مً
الخهىُاث الحضًشت؛ ًالحاؾب آلالي والاهترهذ وللخكاغل ؤلاًجابي مؼ الكػىب والشهاقاث ألازغي ،والاَالع غلى ألاقٍاع
واإلاكاهُم الحضًشت في مجاالث مخػضصة ،وؤًًا قةن حػلُم اللؿت ألاحىبُت في ؾً مبٌغة ؾُدُذ ونخا ؤَىُ للخػلم ،وؾُيهئ
الُالب للمغاخل الضعاؾُت الالخهت اإلاخىؾُت والشاهىٍت ،وؾُىقغ الىنذ والجهض واإلااُ ويظلَ ؾحزًل قبذ الخىف مً
هظه اللؿت وٌٍؿبهم الشهت وٍدببها لىكىؽ الُالب وٍجػلها مإلىقت لضحهم))Richards & Rogers.1986.p:43
وٍخمخؼ ألاَكاُ الظًً صعؾىا اللؿت ألاحىبُت في مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي بمؿخىٍاث غالُت مً البراغت والحظم،
وٍدههىن ؤقًل الىخاثج في الازخباعاث التي جهِـ مؿخىي الخدهُل في الهغاءة وقىىن اللؿت ،بسالف ألاَكاُ الظًً لم
ًضعؾىا اللؿت ألاحىبُت في اإلاغخلت ألاؾاؾُت ،وٍخم جدهُل البراغت في اللؿت ألاحىبُت هدُجت بَالت اإلاضة في صعاؾتها وطلَ
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مً زالُ البضء اإلابٌغ في الضاعؾت مً اإلاغخلت ألاؾاؾُت ،يما ؤن الخالمُظ الظًً ًبضئون صعاؾت اللؿت الشاهُت (ألاحىبُت
(في ؾً مبٌغة مً اإلاغخلت ألاؾاؾُت ،والظًً ًمىدىن قغم الاؾخمغاع في صعاؾتها ومماعؾتها صازل وزاعج اإلاضعؾت جٍىن
لضحهم قغنا ؤخؿً ًي ًهبدىا باعغحن وخاطنحن في اللؿت ألاحىبُت ؤيثر مً ؤولئَ الخالمُظ الظًً لم ًضعؾىها مبٌغا
() ،Marcos, 2001: 35وؤونذ غضة صعاؾاث بخضعَـ اللؿت ألاحىبُت في ؾً مبٌغة ،ونض ؤزبدذ هظه الضعاؾاث ؤن حػلُم
الُكل اللؿت ألاحىبُت في ؾىىاث مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي ال ًمًٌ ؤن ًازغ غلى لؿخه ألانلُت ؤو غلى حػلمها7
ولظا هغي بإن ًٍىن جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت مً الهكىف الضهُا في مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي ،وههترح ؤن ًٍىن
جضعَؿها مً الهل الغابؼ الابخضاجي بضال مً الهل الؿابؼ ،ألن طلَ ال ًخػاعى مؼ صعاؾت الخالمُظ للؿت ألام7
وٍىحض قغٍو آزغ مً الظًً ٌػاعيىن جضعَـ اللؿت ألاحىبُت (ؤلاهجلحزًت) في ؾً مبٌغة ،مبرعًٍ طلَ بإن لها
ؾلبیاث يشحرة ومنها:
 -9مؼاخمت اإلاىاص الغثِؿت والخإزحر الؿلبي اإلادخمل غليها مشل اللؿت الػغبُت والتربُت ؤلاؾالمُت.
 -1بعباى الخالمُظ لؿىٍا وغاَكُا ،وػغؼغذ زهتهم بلؿتهم وزهاقتهم ،وؾُجػلهم ًدكغبىن بػٌ اإلاكاهُم ألاحىبُت
مىظ الهؿغ ،وطلَ ؾُجػلهم ًخػاَكىن مؼ اللؿت ألاحىبُت وزهاقتها ،ونض ًازغ غلى والئهم الػاَكي لضًنهم
ولؿتهم وزهاقتهم7
 -9بن حػلم الخلمُظ اللؿت ألاحىبُت في ؾً مبٌغة ًاصي بلى جىحُه ؤقٍاعه بلى الشهاقاث والػاصاث الؿغبُت.
 -1الحاحت بلى جىقحر غضص يبحر مً اإلاػلمحن إلااصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،في الىنذ الظي حػاوي هظه اإلااصة الىهو الحاص
في مػلميها7
 -0ػٍاصة الهىعة اإلاغؾىمت في غهىُ يشحر مً آلاباء خىُ ؤهمُت اللؿت ؤلاهجلحزًت ،وانتران طلَ بػضم جىاقغ اإلاػلم
الٌلء في الجاهب التربىي وألاًاصًمي.
 -3جضازل ألاهظمت اللؿىٍت لضي اإلاخػلم ،مً ؤلاهجلحزًت بلى الػغبُت والػٌـ غلى حمُؼ اإلاؿخىٍاث اللؿىٍت (الخضازل
الهىحي) مشل ًلكظ الُالب الٍاف ( )Kويثرة ألازُاء ؤلامالثُت.
وٍىحض قغٍو زالث ًضغى بلى بلؿاء جضعَـ اللؿت ألاحىبُت (ؤلاهجلحزًت) في ؾً مبٌغة ،مبرعًٍ طلَ بإن لها
ؾلبُاث يشحرة ومنها:
 79ؤنبذ جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت واخضا مً ألاؾباب التي جىصي بلى حؿغب الخالمُظ مً نكىف الضعاؾت ،هدُجت
العجكاع وؿبت الغؾىب قيها ،وقكل يشحر مً الخالمُظ في حػلمها7
 71خهُلت الخالمُظ في اللؿت ؤلاهجلحزًت ال حؿاوي ما بظُ قيها مً حهىص وما اهكو غليها مً مهغوقاث7
 79ال جىحض خاحت ماؾت للخلمُظ لضعاؾت اللؿت في هظه اإلاغخلت7
 71ؤن جضعَـ اللؿاث ألاحىبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت في ًل مً بغٍُاهُا وؤمغٍٍا في الؿخِىاث ؤزبذ قكله ،ألامغ
الظي حػل يال منهما جهغع جضعَـ اللؿاث ألاحىبُت في الشاهىٍت7)Marcos, 2001: 37( 7
ً
راهُا :الدزاطات الظابلة
صعاؾت (ناصعي )1598 ،هضقذ بلى الٌكل غً نػىباث حػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت مً وحهت هظغ ألاؾاجظة
وألاولُاء ،ولخدهُو ؤؾغاى الضعاؾت اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنكي ،وجمشلذ ألاصاة في اؾدباهت ،وًاهذ غُىت
الضعاؾت مخمشلت في ( )10ؤؾاجظة و) )20ولي ؤمغ ،وبُيذ الىخاثجً :غحؼ ألاؾاجظة نػىباث حػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت بلى
الػىامل الصخهُت ؤوال زم التربىٍت ،قالصخهُت؛ مخػلهت بالخلمُظ مً خُث غضم نضعجه غلى الخكغنت بحن ؤنىاث
خغوف اللؿت ؤلاهجلحزًت ،وغىامل جغبىٍت مخػلهت باألؾخاطة والظي غليهم ؤن ٌؿخػُىىا باألؾالُب الخػلُمُت اإلاخىاػهت والتي
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ؾخهىص بلى ايدؿاب الخالمُظ اللؿت ،وٍغحؼ ألاولُاء نػىباث حػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت بلى غىامل جغبىٍت ؤي اإلاضعؽ زم بلى
غىامل احخماغُت ،قالتربىٍت جخػلو بػضم ازخُاع مػلمحن اللؿت ؤلاهجلحزًت بٍل غىاًت وخغم إلًهاُ اإلاػلىمت للخلمُظ،
ويػل جضعٍبهم وبغضاصهم ؤلاغضاص اإلاُلىب 7والػىامل الاحخماغُت زانت بالىالضًً بط ًخمخػان بمؿخىي زهافي وحػلُمي
ال بإؽ به لٌنهم ال ٌؿخُُػىن مؿاغضة ؤبىائهم في حػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت وبن ًاهىا مشهكحن ألن الاؾخػماُ اللؿىي لهم
قغوس ي قهم ًخدضزىن باللؿت الكغوؿُت ؤيثر مً اللؿت ؤلاهجلحزًت ،ومكاهضاتهم للبرامج ؤو الحهو الخلكؼٍىهُت جٍىن
بالكغوؿُت ؤيثر7
صعاؾت (خلبي )1590 ،وهضقذ بلى الخػغف غلى صعحت اإلاكٌالث التي ًىاحهها مػلمى اإلاغخلت ألاؾاؾُت الضهُا
في جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت في مضاعؽ مضًغٍت هابلـ الحٍىمُت /قلؿُحن ،اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنكي
الخدلُلي ،وألاصاة اؾدباهت مٍىهه مً ؾبػت مجاالث ،وػغذ غلى غُىت مً ( )993مػلما ومػلمت ،وجىنلذ الىخاثج بلى
ؤن اإلاجاالث الؿبػت يٍل التي جهِـ صعحت اإلاكٌالث التي ًىاحهها اإلاػلمىن ًان جهضًغها (مخىؾُا) وبلـ مخىؾُها
الحؿابي ( ،)178.ؤما جغجِب مجاالث الضعاؾت قهض حاءث جىاػلُا غلى الىدى الخالي :قاإلاجاُ الؿابؼ اإلاخػلو باإلاكٌالث
التي حػىص للمخػلمحن حاء في اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ ( ،)9785وحاء في الشاهُت اإلاجاُ الغابؼ اإلاخػلو باإلاكٌالث التي حػىص
للمدخىي بمخىؾِ ( ،)9731بِىما خل في اإلاغجبت الشالشت اإلاجاُ ألاوُ اإلاخػلو باإلاكٌالث التي حػىص لألهضاف بمخىؾِ
( ،)9753وًاهذ جهضًغاث اإلاجاالث الشالزت مغجكػت ،وفي اإلاغجبت الغابػت حاء اإلاجاُ الؿاصؽ اإلاخػلو بمكٌالث َغاثو
الخضعَـ ،بِىما في اإلاغجبت الخامؿت حاء اإلاجاُ الشاوي اإلاخػلو باإلاكٌالث التي حػىص للمجخمؼ اإلادلي ،وحاء في اإلاغجبت
الؿاصؾت اإلاجاُ الشالث اإلاخػلو باإلاكٌالث التي حػىص للىؾاثل الخػلُمُت وجٌىىلىحُا الخػلُم ،وفي اإلاغجبت الؿابػت حاء
اإلاجاُ الخامـ اإلاخػلو بمكٌالث ؤلاقغاف التربىي ،وًاهذ جهضًغاث اإلاجاالث ألاعبػت مخىؾُت 7غضم وحىص قغوم طاث
صاللت بخهاثُت غىض مؿخىي الضاللت ( )5.50 =αللمكٌالث التي جىاحه اإلاػلمحن في جضعَـ اللؿت الاهجلحزًت حػؼي
إلاخؿحراث الجيـ وغضص ؾىىاث الخبرة7
صعاؾت (الًمىع )1599 ،وهضقذ بلى الخػغف غلى مكٌالث جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت لُلبت الهل ألاوُ
الشاهىي في مضًغٍاث جغبُت الٌغى مً وحهت هظغ اإلاػلمحن ،اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنكي الخدلُلي ،وألاصاة اؾدباهت
مٍىهت مً ( )35قهغة ،وػغذ غلى غُىت مً ( )35مػلما ومػلمت ،جىنلذ الىخاثج بلى ؤن مؿخىي خضة مكٌالث
جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت التي جىاحه َلبت الهل ألاوُ الشاهىي مً وحهت هظغ اإلاػلمحن ًان مغجكػا في مداوع الضعاؾت
يٍل بمخىؾِ بلـ ( ،)9789بِىما اإلاجاالث بكٍل مىكغص حاءث غلى الىدى الخالي :اخخل مدىع الُالب اإلاغجبت ألاولى
بمخىؾِ ( ،)1791وفي اإلاغجبت الشاهُت حاء مدىع اإلاهغع (اإلادخىي) بمخىؾِ ( ،)97.0وًاهذ خضة اإلاكٌالث في اإلادىعًٍ
مغجكػت 7وخل في اإلاغجبت الشالشت مدىع اإلاػلم بمخىؾِ ( ،)9733وًاهذ خضة اإلاكٌالث قُه مخىؾُت 7وغضم وحىص
قغوم طاث صاللت بخهاثُت غىض مؿخىي الضاللت ( )α=0.05إلاكٌالث جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت التي جىاحه َلبت الهل
ألاوُ الشاهىي مً وحهت هظغ اإلاػلمحن حػؼي إلاخؿحر الجيـ 7قُما وحضث قغوم طاث صاللت بخهاثُت حػؼي إلاخؿحر غضص
ؾىىاث الخبرة لهالح طوي الخبرة  95ؾىىاث قإيثر ،وجبػا إلاخؿحر اإلااهل الػلمي ،لهالح طوي اإلااهل (بٍالىعٍىؽ+
صبلىم) و(صعاؾاث غلُا)7
صعاؾت (الهغوي )1551 ،وهضقذ بلى الخػغف غلى الهػىباث التي جىاحه َالب اإلاغخلت الشاهىٍت في حػلم مهاعة
نغاءة اللؿت ؤلاهجلحزًت في اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت؛ والتي حػىص بلى اإلاػلم ،والُالب ،واإلاهـغع الضعاؾـي ،والىؾاثل
الخػلُمُت ،وَغم الخضعَـ ،اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنكي ،وجمشلذ ألاصاة في اؾدباهت؛ جم جىػَػها غلى غُىت مً
( )18مػلما و( )91مكغقا ،وجىنلذ الىخاثج بلى وحىص نػىباث جىاحه َالب اإلاغخلت الشاهىٍت في حػلم مهاعة نغاءة
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اللؿت ؤلاهجلحزًت حػىص بلى اإلاػلم بؿبب ؤن اإلاػلـم ؾـحر مخمًٌ مً جضعَـ مهاعة الهغاءة ،يما ؤهه ال ًغبِ مهاعة الهغاءة
باإلاهاعاث ألازغي ،ويظلَ ًهغؤ الجملت ؤو الهُػت مغة واخضة قهِ ،واؾخسضام اإلاػلم اللؿت الػغبُت ؤزىاء الكغح بٌثرة،
ونػىباث حػىص بلى الُالب بؿبب هضعة مماعؾتهم للهغاءة زاعج الهل ،وقهضان الضاقػُت لضحهم ،ونلـت بإلاـامهم
بمكغصاث اللؿت ؤلاهجلحزًت ،يما ؤن هىاى نػىباث حػىص بلى اإلاهغع الضعاس ي بؿبب غضم مغاغاة مهغع اللؿت ؤلاهجلحزًت
زُـىاث حػلـُم مهاعة الهغاءة ،ونلت الخضعٍباث في اإلاهغع غلى ؤهىاع الهغاءة ،ويظلَ َىُ نُػت الهغاءة ،يما ؤن بػٌ
اإلاىيىغاث ؾـحر مكـىنت للهغاءة ،وهىاى نػىباث حػىص بلى الىؾاثل الخػلُمُت بؿب نلت جىقغ مػامل زانت بخػلُم
اللؿت ؤلاهجلحزًت ،ونلت ألاوكـُت الـتي حؿاغض الُالب غلى مماعؾت مهاعة الهغاءة زاعج الهل ،ونلت جىقغ جهىُاث
الخػلُم اإلاىاؾبت لخػلُم مهاعة الهغاءة ،وهىاى نـػىباث حػىص بلى َغم الخضعَـ بؿبب نلت اؾخسضام اؾتراجُجُاث
الخضعَـ الحضًشت ،وغضم مالثمت بػٌ َـغم الخـضعَـ لخهـاثو الُالب.
صعاؾت ()Allen, 2008؛ وهضقذ بلى الخػغف غلى الػهباث التي جىاحه حػلُم وحػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت في اإلاضاعؽ
الابخضاثُت في ججزاهُا ،اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنكي الخدلُلي ،وجمشلذ ألاصاة في اإلاالخظت؛ خُث نامذ الباخشت
بخُبُو وعقت غمل غلى ًل مً اإلاػلمحن والخالمُظ ،ومالخظت ؤصائهم؛ للخػغف غلى ؤؾباب الًػل في حػلُم اللؿت
ؤلاهجلحزًت واإلاكٌالث اإلاغجبُت بظلَ ،جٍىهذ غُىت الضعاؾت مً ( )95مػلمحن و( )91جلمُظا ،ومً الىخاثج التي جىنلذ
لها الضعاؾت يػل اإلاؿخىي ألاًاصًمي واإلانهي للمػلمحن ،غضم وحىص صاقػُت لخػلُم وحػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت لضي ًل مً
اإلاػلمحن والخالمُظ ألجها لِؿذ لؿتهم ألانلُت7
صعاؾت (الؼهحري)1558 ،؛ هضقذ بلى مػغقت ؤؾباب جـضوي مؿـخىي جدهـُل جالمُـظ اإلاغخلت اإلاخىؾُت في حػلم
اللؿت ؤلاهجلحزًت مً وحهت هظغ ألاًاصًمُحن واإلاػلمـحن واإلاكغقحن ،واؾخسضمذ اإلاىهج الىنكي ،ونام الباخث بةغضاص
اؾدباهت مىخضة لجمُؼ ؤقغاص الػُىت لجمـؼ البُاهـاث الالػمت لإلحابت غلى حؿائالث الضعاؾت ،ونض اؾخسضم الباخـث
اإلاـىهج الىنـكي ،وجٍىهذ غُىت ؤصاة الضعاؾت مً ( ).ؤًاصًمُحن) )13مكغقا و( )15مػلما ،وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن
ؤؾباب الخضوي حػىص للمهغع الضعاس ي ،بط ؤهه نػب وٍهخهغ غلى جؼوٍض الخالمُظ باإلاػلىماث ،وال ًغاعي الكغوم الكغصًت
قُما بُنهم ،يشاقت الٌم اإلاػغفي للمهغع الضعاس ي.
صعاؾت (اإلاكاعي )1550 ،وهضقذ بلى مػغقت ؤهم مكٌالث جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت لُالب اإلاغخلت الشاهىٍت
مً وحهت هظغ اإلاػلمحن واإلاكغقحن التربىٍحن ،واؾخسضمذ اإلاىهج الىنكي ،وجٍىهذ الػُىت مً مػلمي ماصة اللؿت
ؤلاهجلحزًت ومكغقيها للمغخلت الشاهىٍت في مىُهت الغٍاى الخػلُمُت البالـ غضصهم ( )950مػلما ومػلمت ،و( )15مكغقا
ومكغقت ،وألاصاة اؾدباهت ،وجىنلذ الضعاؾت في هخاثجها ؤن اإلاكٌالث التي اجكو عؤي اإلاػلمحن واإلاكغقحن غلى ؤجها نىٍت
حضا غضصها ( )93ؾذ غكغة مكٍلت جخػلو بالىؾاثل الخػلُمُت وؤؾالُب الخهىٍم7
صعاؾت (هُشم )1551 ،وهضقذ بلى الخػغف غلى نػىباث جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت في اإلاغخلت الشاهىٍت يما
ًغاها الُلبت ومػلمىهم ،واؾخسضمذ اإلاىهج الىنكي ،وًان للضعاؾت ؤصاجحن اؾدباهت زانت باإلاػلمحن وؤزغي بالُلبت،
وجٍىهذ غُىت الضعاؾت مً (َ )935البا وَالبت ( )19مػلما ومػلمت 7وؤظهغث هخاثج الضعاؾت ؤن ؤهم الهػىباث التي
جىاحه اإلاػلمحن والُلبت في جضعَـ ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت جغيؼث في مدىع الُالب الظي اخخل اإلاغجبت ألاولى ،ومنها:
يػل اعجباٍ اإلادخىي بدُاجىا الُىمُت ،غضم جىاقغ اإلاسخبراث اللؿىٍت في مضاعؾىا ،يػل ألاوكُت التي جىمي مهاعاجىا
في اإلاداصزت والاؾخماع7
صعاؾت (زىٍاع )1559 ،هضقذ الضعاؾت بلى جدضًض ؤهم مكٌالث مىهج اللؿت ؤلاهجلحزًت للهل ألاوُ زاهىي
للبىاث مً وحهت هظغ اإلاػلماث بمداقظت الُاثل ،واؾخسضمذ اإلاىهج الىنكي ،ؤما ألاصاة قاؾدباهت مٍىهت مً ()00
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قهغة ،وجٍىهذ غُىت الضعاؾت مً ( )959مً مػلماث اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت الُاثل ،وبُيذ الىخاثج التي جم الخىنل
بليها :غضم جغيحز ألاهضاف غلى اؾخسضام اللؿت ؤلاهجلحزًت زاعج الكهل ومىاحهت مكٍلت الاجهاُ الكٌغي والشهافي
بالػالم ،ال حصجؼ ألاهضاف غلى جىمُت اللؿت ؤلاهجلحزًت مً مهاصع ووؾاثل ؤزغي ًاألقالم الخػلُمُت والضوعاث وؾحرها،
اقخهاع اإلادخىي للمىيىغاث الكُهت والحضًشت وَىله بما ال ًدىاؾب مؼ الؼمً اإلاسهو له ،ال ٌصجؼ اإلادخىي الُالبت
غلى الخػلم الظاث ،هضعة الىؾاثل الخػلُمُت الحضًشت ،يثرة ؤغباء اإلاػلمت التي حػُهها مً اؾخسضام َغم جضعَـ خضًشت
ومخىىغت واقخهاع وؾاثل الخهىٍم للخىىَؼ واؾتهاليها للٌشحر مً الىنذ والجهض.
صعاؾت (ؤخمض )1555 ،هضقذ الضعاؾت بلى الٌكل غً اإلاكٌالث التي جىاحه اإلاػلمحن واإلاىحهحن التربىٍحن في
جضعَـ ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت في اإلاغخلت الشاهىٍت بمضًىت غضن ،واؾخسضمذ اإلاىهج الىنكي ،وألاصاة اؾدباهت مً ()10
قهغة ،جٍىن مجخمؼ الضعاؾت مً ( )991مػلما ومػلمت إلااصة اللؿت ؤلاهجلحزًت باإلاغخلت الشاهىٍت بمداقظت غضن،
ويككذ هخاثج الضعاؾت ؤن ؤيثر اإلاكٌالث خضة جغيؼث في الىؾاثل الخػلُمُت وؤهما :غضم جىاقغ اإلاسخبراث اللؿىٍت غضم
جىاقغ الىؾاثل الخػلُمُت آلالُت اإلاغثُت (جلكؼٍىن) ،نلت الىؾاثل الخػلُمُت آلالُت اإلاؿمىغت ًاإلاسجل ًاؾذ ،اقخهاع
اإلاػلم بلى الضوعٍاث واليكغاث واإلاغاحؼ اإلاخسههت وؾُاب الضلُل الخسهص ي (اإلاغقض اإلاضعس ي)7
الحعلُم على الدزاطات الظابلة:
مً زالُ اؾخػغاى الضعاؾاث الؿابهت لىخظ ؤن هىاى جىىع في ،ؤهضاقها ،وغُىاتها ،وؤصواتها ،ومغاخلها ،قمً
خُث ألاهضاف ًان هضف صعاؾاث ًل مً (ناصعي  ،1598خلبي  ،1590الًمىع  ،1599الهغوي ،Allen2008 ،1551
اإلاكاعي  ،1550هُشم  ،1551زىٍاع  ،1559ؤخمض  )1555الخػغف غلى نػىباث ؤو غهباث ؤو مكٌالث جضعَـ اللؿت
ؤلاهجلحزًت ،بِىما صعاؾت (الؼهحريً )1558 ،ان هضقها الخػغف غلى ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل الخالمُظ في اللؿت
ؤلاهجلحزًت ،وهى ما ًخكو مؼ هضف صعاؾدىا الحالُت 7وجباًيذ اإلاغاخل الخػلُمُت للضعاؾاث قمنها مً ؤزظ الخػلُم
الشاهىي يضعاؾت ًل مً (الًمىع  ،1599الهغوي  ،1551اإلاكاعي  ،1550هُشم  ،1551زىٍاع  ،1559ؤخمض )1555
ومنها مً ازظ الخػلُم ألاؾاس ي يضعاؾاث ًل مً (ناصعي  ،1598خلبي  ،Allen-2008 ،1590الؼهحري )1558 ،وهى ما
ًخكو مؼ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي التي جم جُبُو صعاؾدىا قيها 7واجكهذ غُىاث الضعاؾاث ما غضا واخضة ،قجمُؼ
الضعاؾاث ًاهذ غُىتها مً اإلاػلمحن ؤو الخالمُظ ،ؤو الُلبت ،ؤو اإلاكغقحن التربىٍحن ،وهظا ما ًخكو مؼ غُىت صعاؾدىا
الحالُت ،ولًٌ صعاؾت (ناصعي )1598 ،ازخلكذ غً غُىت صعاؾدىا الحالُت قٍاهذ غُىتها مً ألاؾاجظة وؤولُاء ألامىع7
واجكهذ حمُؼ ؤصواث الضعاؾاث مؼ ؤصاة صعاؾدىا الحالُت وهي الاؾدباهت ،ماغضا صعاؾت (ً )Allen, 2008اهذ ؤصاتها
اإلاالخظت 7واجكهذ حمُؼ الضعاؾاث مؼ صعاؾدىا الحالُت مً خُث اؾخسضامها اإلاىهج الىنكي 7وغلُه ًمًٌ الهىُ ؤن
الضعاؾاث الؿابهت لها صوع مهم في حػؼٍؼ الضعاؾت الحالُت وبهًاج مؿاعاتها ،عؾم وحىص بػٌ الازخالقاث في ألاهضاف7
وكد اطحفادت الدزاطة الحالُة مً الدزاطات الظابلة هما ًلي:
 بىاء ؤصاة الضعاؾت اإلاخػلهت بإؾباب جضوي مؿخىي الخالمُظ في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت في مغخلت الخػلُمألاؾاس ي بمداقظت غضن7
 ازخُاع الػُىت وجىكُظ الخهمُم الىنكي للضعاؾت7 بغُاء حػغٍكاث بحغاثُت واضحت ومدضصة7 -الخُبُو اإلاُضاوي ويُكُت جىكُظ زُىاجه ،واإلاػالجاث ؤلاخهاثُت7
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 -3مىهجُة الدزاطة وإحساءاتها
مىهج الدزاطة
اؾخسضمىا في الضعاؾت الحالُت اإلاىهج الىنكي الخدلُلي ،وطلَ مً زالُ اؾخسضام ؤلاخهاء الخدلُلي اإلاخمشل في
الخىنل بلى الىخاثج اإلاخػلهت بالكغوم بحن مخىؾُاث اؾخجاباث ؤقغاص غُىت الضعاؾت وقها إلاخؿحراتها ،الجيـ ،اإلااهل
الػلمي وغضص ؾىىاث الخبرة.
مجحمع الدزاطة Study's Population
جٍىن مجخمؼ الضعاؾت مً حمُؼ مػلمي ومػلماث ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت في مضاعؽ الخػلُم ألاؾاس ي الحٍىمُت
الخابػت إلاٌخب التربُت والخػلُم مداقظت غضن7
عُىة الدزاطة Study's Sample
جم ازخُاع غُىت الضعاؾت غكىاثُا مً ؤعبؼ مضًغٍاث في مداقظت غضن هي (زىعمٌؿغ ،يغٍتر ،اإلاػال والخىاهي)
بيؿبت  %13مً ؤحمالي زمان مضًغٍاث جخٍىن منها مداقظت غضن ،بط بلـ غضص ؤقغص الػُىت ( )19قغصا ،منهم ()19
مػلما و( )05مػلمت ،وٍبحن الجضوُ عنم ( )9زهاثو غُىت الضعاؾت7
حدول ( )1خصائص عُىة املعلمحن واملعلمات
مدًسٍة خىز مىظس
املحغحر
الجيع

املؤهل

طىىات
الخبرة

مدًسٍة هسٍتر

مدًسٍة املعال

مدًسٍة الحىاهي

إحمالي العُىة

فئات املحغحر

غضص

%

غضص

%

غضص

%

غضص

%

غضص

%

ذهىز
إهاذ
إلاحمالي
دبلىم معلمحن
بيالىزٍىض
دبلىم بعد بيالىزٍىض
إلاحمالي
 5-1طىىات
 10-6طىىات
أهثر مً 10طىىات
إلاحمالي

04
18
22
02
19
01
22
04
06
12
22

18.18
81.82
100
9.09
86.36
04.55
100
18.18
27.27
54.55
100

12
23
35
01
31
03
35
03
04
28
35

34.28
65.72
100
2.85
88.58
08.57
100
08.57
11.43
80.00
100

05
11
16
01
14
01
16
--03
13
16

31.25
68.75
100
06.25
87.50
06.25
100
---18.75
81.25
100

07
11
18
01
16
01
18
-02
16
18

38.88
61.12
100
05.55
88.89
05.56
100
---11.11
88.89
100

28
63
91
05
80
06
91
07
15
69
91

30.76
69.24
100
05.49
87.92
06.59
100
07.69
16.48
75.83
100

ًخطح مً الجضوُ ( )9جكاوث وؿبت اإلاػلمحن واإلاػلماث والظًً ًان ؾالبُتهم مً خملت قهاصة البٍالىعٍىؽ
بيؿبت ( ،)%8.711يما ًظهغ ؤن ؾىىاث الخبرة للمػلمحن واإلاػلماث ًاهذ الخبرة الٌشحرة وبلؿذ وؿبتهم ()%.0789
بِىما مً خُث الجيـ ًاهذ وؿبت ؤلاهار ؤيثر بط بلؿذ (7)%31711
أداة الدزاطة Study's Tool
ونض جم بغضاص ألاصاة في نىعتها ألاولُت ،مً زالُ نُام الباخشان بخهمُم اؾدباهت مؿلهت اقخملذ غلى
ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت غضن مٍىن مً ()30
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قهغة ،وًاهذ مىػغت غلى ؾخت مجاالث ،وبػض الخدٌُم ؤنبدذ ألاصاة في نىعتها النهاثُت مٍىهت مً ( )60قهغة،
مىػغت غلى ؾخت مجاالث وهي :مجاُ ألاهضاف الخػلُمُت واقخمل غلى ( )10قهغاث ،ومجاُ اإلادخىي الضعاس ي واقخمل
غلى ( )10قهغاث ،ومجاُ َغاثو الخضعَـ واقخمل غلى ( )10قهغاث ،ومجاُ ؤؾالُب الخهىٍم واقخمل غلى ()95
قهغاث ،ومجاُ اإلاػلم واقخمل غلى ( )95قهغاث ومجاُ الخلمُظ واقخمل غلى ( )95قهغاث7
صدق ألاداة ورباتها Validity & Stability Study's Tool
ُّ
ّ
َّ
للخدهو مً نضم مدخىي ؤصاة الضعاؾت ،والخإيض مً ؤجها جسضم ؤهضاقها ،جم غغيها غلى غضص مً الخبراء
اإلاخسههحن في مجاُ اإلاىاهج وَغاثو الخضعَـ ،واللؿت ؤلاهجلحزًت مً ؤؾاجظة حامػت غضن ،ومىحهي ومػلمي ماصة اللؿت
ؤلاهجلحزًت اإلاخمحزًً ،والباخشحن في مغيؼ البدىر والخُىٍغ التربىي /غضن ،وفي يىء هخاثج الخدٌُم جم حػضًل مدخىي
ُ
هبذ ؤيثر مالثمت ،وخظف بػٌ الكهغاث وبياقت قهغاث حضًضة ،وجصحُذ بػٌ ؤزُاء الهُاؾت
بػٌ الكهغاث لخ ِ
ّ
ّ
ّ
اإلادٌمحن ،وبحغاء ال ّخػضًالث اإلاكاع بليها ؤغاله بمشابت الهضم الظاهغي
اللؿىٍت ،ونض اغخبر الباخشان ألازظ بمالخظاث ِ
لألصاة وؤجها نالحت لهُاؽ ما ويػذ له.
ولؿغى اؾخسغاج مػامل زباث ؤصاة الضعاؾت اؾخسضم الباخشان َغٍهت الخجؼثت الىهكُت ،وطلَ بػض ؤن جم
جُبُو ؤصاة الضعاؾت غلى ( )15قغصا مً مػلمي ومػلماث ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت -مً زاعج ؤقغاص غُىت الضعاؾت ألانلُت
إلاغة واخضة -واؾخسضمىا َغٍهت يغوهبار الكاء الؾخسغاج مػامل الاحؿام الضازلي بحن الكهغاث ،ونض بلـ الشباث الٌلي
ألصاة الضعاؾت ( ،)83.1وبلـ مػامل الاحؿام الضازلي ( ،)82.5وَػخهض الباخشان ؤن هظه الهُم ماقغا ًاقُا إلاىاؾبت
ألاصاة لهُاؽ ما ويػذ لهُاؾه7
ثؼبُم أداة الدزاطة ِApplication Study's Tool
ّ
بػض ؤن ويػذ ؤصاة الضعاؾت في نىعتها النهاثُت ،وؤنبدذ حاهؼة للخُبُو ،ؤؾخإطن الباخشان بصاعة التربُت
والخػلُم بمداقظت غضن للهُام بػملُت الخُبُو ،وجم جىػَؼ ألاصاة غلى ؤقغاص غُىت الضعاؾت ،وجمذ غملُت الخُبُو في
ُ
حضوُ ػمني ،خُث زهو ؤؾبىغحن للخُبُو ،وجم طلَ زالُ قهغ قبراًغ 1598مً الكهل الضعاس ي الشاوي للػام
الضعاس ي ،1598/159.وبػض حمؼ ألاصاة مً اإلاؿخجُبحن جم مػالجتها بخهاثُا7
الىشن اليظبي لإلحابات:
اؾخسضم الباخشان مهُاؽ لٌُغث الخماس ي لخدضًض زالًا اإلاهُاؽ (يبحرة حضا ،يبحرة ،مخىؾُت ،يػُكت،
يػُكت حضا) غلى الخىالي ( )9 ،1 ،9 ،1 ،0ولخدضًض َىُ اإلا هُاؽ "الحضوص الضهُا والػلُاء" جم خؿاب اإلاضي (-0
 ،)1=9زم جهؿُمه غلى غضص زالًا اإلاهُاؽ للحهىُ غلى َىُ الخلُت الصحُذ ؤي  ،5785 = 0/1بػض طلَ ًخم
بياقت هظه الهُمت بلى ؤنل نُمت في اإلاهُاؽ ؤو بضاًت اإلاهُاؽ وهي الىاخض الصحُذ ،وطلَ لخدضًض الحض ألاغلى لهظه
الخلُت وهٌظا ؤنبذ َىُ الخالًا يما ًإحي :مخىؾِ خؿابي (ٌ )9785 -9ػني بضعحت يػُكت حضا -ومخىؾِ خؿابي
(ٌ )1735 -9789ػني بضعحت يػُكت – ومخىؾِ خؿابي (ٌ )9715 -1739ػني بضعحت مخىؾُت – ومخىؾِ خؿابي
(ٌ )1715 -9719ػني بضعحت يبحرة – ومخىؾِ خؿابي (ٌ )0 -1719ػني بضعحت يبحرة حضا7
حمع البُاهات واملعالجات إلاخصائُة
ٌػض جُبُو ؤصاة الضعاؾت غلى غُىت الضعاؾت مػلمي ومػلماث اللؿت ؤلاهجلحزًت ،نام الباخشان بخهيُل
وجمذ غملُت ّ
ْ
الخكغَـ وقو اإلاػاًحر اإلادضصة في ؤصاة الضعاؾت ،زم نام الباخشان
الاؾدباهاث خؿب مخؿحراث الضعاؾت،
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بمػالجت البُاهاث باؾخسضام الىظم ؤلاخهاثُت )Spss( ،وجمشلذ في اؾخسضام اإلاخىؾُاث الحؿابُت ،والاهدغاقاث
ّ
اإلاػُاعٍت إلاػغقت جهضًغاث الػُىت لألؾباب ،واؾخسضم ازخباع حي  T. testإلاػغقت صاللت الكغوم بحن اإلاخىؾُاث الحؿابُت؛
ّ
إلاخؿحر الجيـ؛ وجدلُل الخباًً ألاخاصي إلاػغقت صاللت الكغوم وقها إلاخؿحري؛ اإلااهل الػلمي وغضص ؾىىاث الخبرة7

 -4عسض ومىاكشة هحائج الدزاطة
ؤوال :لإلحابت غلى الؿااُ ألاوُ وهو غلى :ما ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي
في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت غضن مً وحهت هظغ مػلمي اإلااصة؟ جم اؾخسغاج اإلاخىؾُاث الحؿابُت
والاهدغاقاث اإلاػُاعٍت ونُمت  T. testإلاجاالث الضعاؾت بكٍل غام ،زم لٍل مجاُ غلى خضة7
الىخاثج اإلاخػلهت بجمُؼ مجاالث الضعاؾت ًىضحها الجضوُ عنم (7 )1
ً
حدول ( )2املحىطؼات الحظابُة والاهدسافات املعُازٍة ملجاالت الدزاطة مسثبة ثىاشلُا بدظ محىطؼاتها
الحظابُة (مً وحهة هظس معلمي املادة)
دزحة كىة
الاهدساف
املحىطؽ
ثسثِ املجاالت
املجاالت
م
املعُازي
الظب
الحظابي
يبحرة
9
5711
1791
اإلادخىي الضعاس ي
2
يبحرة
1
5790
1751
ألاهضاف الخػلُمُت
1
يبحرة
9
5799
9719
ؤؾالُب الخهىٍم
4
يبحرة
1
5719
9739
َغاثو الخضعَـ
3
يبحرة
0
5799
9709
اإلاػلم
6
يبحرة
3
5791
9718
الخلمُظ
5
يبحرة
-----5799
97.1
حمُع املجاالت
ًخطح مً الجضوُ عنم ( )1ؤن حمُؼ مجاالث الضعاؾت نض خاػث غلى صعحت نىة ؾبب يبحرة جغاوخذ
مخىؾُاتها بحن ( ،)1791 – 9718بط اخخل مجاُ اإلادخىي الضعاس ي غلى اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ خؿابي ( ،)1791واخخل
مجاُ ألاهضاف الخػلُمُت اإلاغجبت الشاهُت بمخىؾِ خؿابي ( ،)1751وحاء مجاُ ؤؾالُب الخهىٍم في اإلاغجبت الشالشت
بمخىؾِ خؿابي ( ،)9719بِىما ؤخخل مجاُ َغاثو الخضعَـ اإلاغجبت الغابػت بمخىؾِ خؿابي ( ،)9739زم جاله مجاُ
اإلاػلم بمخىؾِ خؿابي ( )9709في اإلاغجبت الخامؿت ،وحاء في اإلاغجبت الؿاصؾت وألازحرة مجاُ الخلمُظ بمخىؾِ
خؿابي (7 ،)9718ؤما اإلاجاالث مجخمػت قهض خهلذ غلى مخىؾِ خؿابي ( )97.1مما ًخطح ؤن صعحت ؤؾباب جضوي
مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت غضن مً وحهت هظغ مػلمي
اإلااصة حاءث يبحرة ،وَػؼي الؿبب بلى بن مٍىهاث اإلانهاج يىظام (اإلاضزالث ،الػملُاث واإلاسغحاث) اإلاخمشلت في اإلاٍىهاث
الاعبػت للمنهاج (ألاهضاف ،اإلادخىيَ ،غاثو الخضعَـ والخهىٍم) ونُبي غملُت الخضعَـ اإلاػلم والخالمُظ وؾحرهاً ،لها
بداحت بلى جهىٍم إلغاصة الىظغ في اإلاىاهج الحالُت إلااصة اللؿت ؤلاهجلحزًت التي لم حؿحر آو حػضُ مىظ ؤعبػت وغكغًٍ غاما7
وجخكو هظه الىدُجت مؼ صعاؾت (الًمىع )1599 ،التي خهلذ مداوعها يٍل غلى مخىؾِ خؿابي ( )9789ومدىع
الُالب ( ،)1791ومدىع اإلادخىي ( )97.0ومدىع اإلاػلم ( 7)9733وصعاؾت (خلبي )1590 ،بط بلـ اإلاخىؾِ الحؿابي
إلاجاالث اإلاخػلمحن واإلادخىي غلى الخىالي ( 9785و7)9731
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مجاالت الدزاطة ول على خدة
ؾيؿخػغى بحاباث اإلاػلمحن خؿب قهغاث ًل مجاُ غلى خضة يما هي مدؿلؿلت في اإلاغجبت التي خهلذ
غليها وهي ًالخالي:
الىحائج املحعللة بمجال املدحىي الدزاس ي
حدول ( )3املحىطؼات الحظابُة والاهدسافات املعُازٍة إلحابات العُىة لفلسات مجال املدحىي الدزاس ي مسثبة
ً
ثىاشلُا بدظ محىطؼاتها الحظابُة (مً وحه هظس معلمي املادة)
م

الفلسات

18
12

صعىبة مدحىي دزوض هح اللغة إلاهجلحزًة غحر محدزج.
الترهحز على الجاه املعسفي في هح اللغة إلاهجلحزًة.
ثفاوت ثىاشن مدحىي الىخدات الدزاطُة في هح اللغة إلاهجلحزًة مً خُث
شمىله وعمله.

15

املحىطؽ الاهدساف
الحظابي املعُازي
0.61
4.75
0.72
4.70

السثبة
1
2

دزحة كىة
الظب
ً
هبحرة حدا
-------

4.55

0.74

3

-------

20

ثىظُم الدزوض في هح اللغة إلاهجلحزًة غحر مخظلل مىؼلُا

4.45

0.66

4

-------

13
19
17

كلة الحؼبُلات املحىىعة في دزوض هح اللغة إلاهجلحزًة.
ثجاهل زأي املعلمحن ذوي الخبرة عىد ثألُف مدحىي هح اللغة إلاهجلحزًة.
كلة عدد الحصص ألاطبىعُة لحدزَع مدحىي هح اللغة إلاهجلحزًة
مدحىي دزوض هح اللغة إلاهجلحزًة ال ٌظاعد على إثلان مهازجي اللساءة
والىحابة.
مدحىي الدزوض في هح اللغة إلاهجلحزًة ال ًساعي الفسوق الفسدًة بحن
الحالمُر
طعف ازثباغ مدحىي هح اللغة إلاهجلحزًة بدُاة الحالمُر.
املحىطؽ العام ملجال املدحىي الدزاس ي

4.35
4.08
3.75

0.61
0.70
0.66

5
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7

____
هبحرة
-----

3.71

0.91

8

-----

3.48

0.90

9

------

3.42
4.12

0.88
0.29

10

___

11
16
14

هبحرة

ًخطح مً الجضوُ عنم ( )9جكاوث قهغاث مجاُ اإلادخىي الضعاس ي في صعحت نىة الؿبب بحن الٌبحرة حضا،
والٌبحرة ،لظلَ خاػث زمـ قهغاث في هظا اإلاجاُ غلى صعحت نىة الؿبب "يبحرة حضا" جغاوخذ مخىؾُاتها الحؿابُت
بحن ( ،)17.0 -1790يما خاػث زمـ قهغاث غلى صعحت نىة الؿبب "يبحرة" جغاوخذ مخىؾُاتها الحؿابُت بحن (-9711
7)1758
وحكحر الهُم اإلاىسكًت لالهدغاقاث اإلاػُاعٍت لالوسجام الٌبحر في بحابت مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت لكهغاث
هظا اإلاجاُ ،ؤما اإلاخىؾِ الػام إلاجاُ اإلادخىي قهض بلـ ( )1791ألامغ الظي ٌكحر ؤهه مً اإلاجاالث التي ؤؾبابها جهل
غاثها ؤمام الخالمُظ في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت مما ؤصي بلى جضوي مؿخىاهم الضعاس ي7
حاءث الكهغة عنم (" )98نػىبت مدخىي صعوؽ يخب اللؿت ؤلاهجلحزًت ؾحر مخضعج" في اإلاغجبت ألاولى في مجاُ
اإلادخىي بمخىؾِ خؿابي ( )17.0وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب "يبحرة حضا" وٍغي الباخشان ؤن الؿبب في طلَ ٌػىص بلى
اإلادخىي الضعاس ي للٌخب ؾحر مىاؾب لظغوف البِئت الاحخماغُت الُمىُت ،هدُجت ألن مدخىي الٌخب جم بغضاصه مً نبل
زبراء ؤحاهب وجم ججاهل عؤي اإلاػلمحن ؤو الخبراء الُمىُحن غىض جإلُل مدخىي يخب اللؿت ؤلاهجلحزًت في مغخلت الخػلُم
ألاؾاس ي 7
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حاءث الكهغة عنم (" )91يػل اعجباٍ مدخىي يخب اللؿت ؤلاهجلحزًت بدُاة الخالمُظ" في اإلاغجبت ألازحرة في
مجاُ اإلادخىي بمخىؾِ خؿابي ( )9711وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب "يبحرة" وٍغي الباخشان ؤن الؿبب في طلَ ٌػىص بلى
ؤن الهاثمحن غلى غملُت بغضاص الٌخب لم ٌػُىا ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت مٍاهتها وؤهمُتها باليؿبت للخالمُظ الُمىُحن،
خُث يشكىا مً اإلاىيىغاث اإلاهغعة في الٌخاب اإلاضعس ي والتي جمخاػ بالحكى ،هدُجت ؤن الجهاث الخاعحُت التي ؤغضث
الٌخب لِـ لضحها زلكُت ًاقُت بظغوف وَبُػت البِئت الُمىُت7
الىحائج املحعللة بمجال ألاهـداف الحعلُمُة
حدول ( )4املحىطؼات الحظابُة والاهدسافات املعُازٍة إلحابات العُىة لفلسات مجال ألاهداف الحعلُمُة مسثبة
ً
ثىاشلُا بدظ محىطؼاتها الحظابُة (مً وحه هظس معلمي املادة)
املحىطؽ الاهدساف
الحظابي املعُازي

م

الفلسات

5

كلة معسفة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة بسبؽ أهداف الدزوض ببلُة عىاصسها.

8
7
6
9
10
4
1
2
3

ًىاحه معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة صعىبة في اشحلاق ألاهداف الظلىهُة
للدزوض.
ًسهص معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة في صُاغة ألاهداف الظلىهُة للدزوض على
الجاه املعسفي.
صُاغة مادة اللغة إلاهجلحزًة للهداف الظلىهُة للدزوض ال ثيسجم مع
مدحىاها
صُاغة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة للهداف الظلىهُة للدزوض ثصف طلىن
املحعلم.
صُاغة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة للهداف الظلىهُة للدزوض ثأجي على
شيل هحاحات جعلُمُة.
صُاغة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة للهداف الظلىهُة للدزوض ال ثساعي
الفسوق الفسدًة بحن الحالمُر.
كلة معسفة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة في الحمُحز بحن أهداف مظحىٍات املجال
املعسفي.
كلة معسفة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة في الحمُحز بحن أهداف مظحىٍات املجال
الىحداوي.
كلة معسفة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة في الحمُحز بحن أهداف مظحىٍات املجال
املهازي.
املحىطؽ العام ملجال ألاهــداف الحعلُمُة

السثبة

دزحة كىة
الظب

4.20

0.39

1

هبحرة

4.18

0.36

2

-------

4.16

0.72

3

-------

4.14

0.55
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4.12

0.63

5

0.60

6

-----

3.96

0.83

7

-----

3.94

0.81

8

-----

0.62

9

___

0.58

10

___

3.98

3.92
3.85
4.04

0.35

هبحرة

ًخطح مً الجضوُ عنم ( )1خهىُ حمُؼ قهغاث مجاُ ألاهضاف الخػلُمُت غلى صعحت نىة ؾبب "يبحرة"،
جغاوخذ مخىؾُاتها الحؿابُت بحن ( 7)1715 -3.85وحكحر الهُم اإلاىسكًت لالهدغاقاث اإلاػُاعٍت الاوسجام الٌبحر في
بحابت مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت لكهغاث هظا اإلاجاُ ،وٍايض ازخباع  tجلَ الىخاثج 7ؤما اإلاخىؾِ الػام إلاجاُ
ألاهضاف قهض بلـ ( )1751ألامغ الظي ٌكحر ؤهه مً اإلاجاالث التي جهل غاثها ؤمام الخالمُظ في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت
مما ؤصي بلى جضوي مؿخىاهم الضعاس ي7
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حاءث الكهغة عنم (" )0نلت مػغقت مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بغبِ ؤهضاف الضعوؽ ببهُت غىانغها" في
اإلاغجبت ألاولى في مجاُ ألاهضاف بمخىؾِ خؿابي ( )1715وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب "يبحرة" وٍغي الباخشحن ؤن الؿبب
في طلَ ٌػىص بلى ؤن ألاهضاف هي ؤهم غىهغ مً مٍىهاث اإلاىهج ألاعبػت ،وغلى ؤؾاؾه جبنى الػىانغ الشالزت ألازغي،
قػلى ؤؾاؽ الهضف ًإحي اإلادخىي ،وجسخاع َغٍهت الخضعَـ والىؾُلت الخػلُمُت ،زم ؤؾلىب الخهىٍم ،وال وؿخؿغب
غىضما هغي ؤن نُاؾت الهضف ال جيسجم مؼ ؤؾلىب جهىٍمه غىض يشحر مً اإلاػلمحن ،وهظا ًضُ غلى ؤن هىاى قجىة
غىض اإلاػلمحن في ؤصعاى الػالنت الترابُُت بحن مٍىهاث اإلاىهج ،لظلَ اخخلذ هظه الكهغة اإلاغجبت ألاولى في هظا اإلاجاُ
اإلاهم وهى (ألاهضاف الخػلُمُت)7
حاءث الكهغة عنم ( " )9نلت مػغقت مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت في الخمُحز بحن ؤهضاف مؿخىٍاث اإلاجاُ
اإلاهاعي" في اإلاغجبت ألازحرة في مجاُ ألاهضاف بمخىؾِ خؿابي ( )9780وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب "يبحرة" وٍغي
الباخشان ؤن الؿبب في طلَ ٌػىص بلى ؤن مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت حهملىن الجاهب اإلاهاعي وٍغيؼون بكٍل ؤؾاس ي
غلى الجاهب اإلاػغفي غىض الخلمُظ ،مػخمضًً في طلَ غلى َغاثو الخضعَـ الػخُهت في جضعَـ اإلااصة ،وهي ال جىمي ؤي
حاهب مهاعي غىض الخالمُظ ألجها حػخمض غلى ؤؾلىب الخلهحن وخكى للمػاعف7
الىحائج املحعللة بمجال أطالُ الحلىٍم
حدول ( )5املحىطؼات الحظابُة والاهدسافات املعُازٍة إلحابات العُىة لفلسات مجال أطالُ الحلىٍم مسثبة
ً
ثىاشلُا بدظ محىطؼاتها الحظابُة (مً وحه هظس معلمي املادة)
م

الفلسات

37

هدزة إثبا معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة ملساخل بىاء الاخحباز الحدصُلي.
كلة اعحماد معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة على حدول املىاصفات في بىاء
اخحباز ثدصُلي لحلىٍم ثدصُل الحالمُر
ًسهص معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة في ثلىٍم ثدصُل الحالمُر على
الجاه املعسفي.
طعف زبؽ معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة عملُة ثلىٍم ثدصُل
الحالمُر بأهداف الدزوض.
كلة اطحخدام معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة لالخحبازات الشفىٍة في
ثلىٍم ثدصُل الحالمُر.
هدزة اطحخدام معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة لجمُع أهىا الاخحبازات
الحدصُلُة الحدسٍسٍة في ثلىٍم ثدصُل الحالمُر.
هدزة اعحماد معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة على البىزثفُلى
(ملف إلاهجاش) هأطلىب لحلىٍم ثدصُل الحالمُر.
كلة محابعة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة للىاحبات املجزلُة التي ًيلفىا
بها الحالمُر

32

املحىطؽ الاهدساف
الحظابي املعُازي
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السثبة
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دزحة كىة
الظب
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هبحرة حدا

4.36

0.69

2

-------

4.22

0.96

3

-------

4.12

0.94

4

هبحرة
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هدزة وطع معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة خؼؽ عالحُة لحدظحن
ثدصُل الحالمُر مىخفض ي املظحىي الدزاس ي.

3.60

0.67

9

-----

35

هدزة مساعاة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة للفسوق الفسدًة بحن الحالمُر
عىد بىاء الاخحبازات الحدصُلُة.

3.10

0.56

10

محىطؼة
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م

الفلسات
املحىطؽ العام ملجال أطالُ الحلىٍم

املحىطؽ الاهدساف
الحظابي املعُازي
0.33
3.93

دزحة كىة
السثبة
الظب
هبحرة

ًخطح مً الجضوُ عنم ( )0جكاوث قهغاث مجاُ ؤؾالُب الخهىٍم في صعحت الؿبب بحن الٌبحرة حضا ،الٌبحرة،
واإلاخىؾُت ،لظلَ خاػث زالر قهغاث في هظا اإلاجاُ غلى صعحت نىة ؾبب "يبحرة حضا" جغاوخذ مخىؾُاتها الحؿابُت
بحن ( ،)1798 – 1711بِىما خاػث ؾذ قهغاث غلى صعحت نىة ؾبب "يبحرة" جغاوخذ مخىؾُاتها الحؿابُت بحن (- 9735
 ،)1791وقهغة واخضة في اإلاجاُ خاػث غلى صعحت نىة ؾبب مخىؾُت مخىؾُتها الحؿابي ()9795
وحكحر الهُم اإلاىسكًت لالهدغاقاث اإلاػُاعٍت الاوسجام الٌبحر في بحابت مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت لكهغاث
هظا اإلاجاُ ،وٍايض ازخباع  tجلَ الىخاثج 7ؤما اإلاخىؾِ الػام إلاجاُ الخهىٍم قهض بلـ ( )9719ألامغ الظي ٌكحر ؤهه مً
اإلاجاالث التي حػُو حػلم الخالمُظ ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،وؤصي بلى اهسكاى مؿخىاهم الضعاس ي قيها7
حاءث الكهغة عنم (" )9.هضعة بجباع مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت إلاغاخل بىاء الازخباع الخدهُلي "7في اإلاغجبت
ألاولى في مجاُ الخهىٍم بمخىؾِ خؿابي ( )1798وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب يبحرة حضا وٍغي الباخشحن ؤن الؿبب في
طلَ ٌػىص ألهمُت بجباع اإلاغاخل الػلمُت لبىاء الازخباع ،والتي مً زاللها ًٍىن الازخباع قامل لجمُؼ مكغصاث اإلادخىي
اإلاػُى للخالمُظ ،بال ؤن اإلاػلمحن حهملىن بجباع هظه اإلاغاخل قٍُىن هىاى زلل في ازخباعاث جهىٍم اإلااصة التي ٌػضوجها،
مً خُث يػل قمىلُتها لجمُؼ مكغصاث اإلادخىي ،وطلَ ال ٌػٌـ الخهىٍم الصحُذ للماصة ،مما ؤصي بلى جضوي
مؿخىي جدهُل الخالمُظ في اإلااصة7
حاءث الكهغة عنم ( " )90هضعة مغاغاة مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت للكغوم الكغصًت بحن الخالمُظ غىض بىاء
الازخباعاث الخدهُلُت" في اإلاغجبت ألازحرة في مجاُ الخهىٍم بمخىؾِ خؿابي ( )9795وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب يبحرة
وٍغي الباخشان ؤن الؿبب في طلَ ٌػىص بلى ؤن مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ال ٌػخمضون غلى حضوُ اإلاىانكاث في بىاء
الازخباع ،الظي ًدضص وؿبت اإلاؿخىٍاث في اإلاجاُ اإلاػغفي ،لظلَ جإحي ألاؾئلت ؾحر مىاؾبت مً خُث صعحت الهػىبت ؤو
الؿهىلت لجمُؼ قئاث الخالمُظ في الهل ؾىا ًاهىا طوي اإلاؿخىي الضعاس ي الػالي ؤو اإلاخىؾِ ؤو اإلاىسكٌ7
الىحائج املحعللة بمجال ػسائم الحدزَع
حدول ( )6املحىطؼات الحظابُة والاهدسافات املعُازٍة إلحابات العُىة لفلسات مجال ػسائم الحدزَع مسثبة
ً
ثىاشلُا بدظ محىطؼاتها الحظابُة (مً وحه هظس معلمي املادة)
م
21
22
23
24
25
26

الفلسات
إفساغ معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة في اطحخدام اللغة العسبُة في أرىاء
ثىفُر الدزض.
كلة ثىىَع معلمي إلاهجلحزًة لؼسائم الحدزَع خظ مدحىي الدزض.
هدزة اطحخدام معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة اطتراثُجُة الحعلُم
الحىاصلي في ثىفُر الدزوض.
غُاب عىصس الخشىٍم في ػسائم ثدزَع بعع معلمي اللغة إلاهجلحزًة.
هدزة اطحخدام معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة أطالُ ثدزَع جظاعد على
جعلم مهازات الحفىحر.
صعىبة اطحخدام معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة ػسائم ثدزَع خاصة
بالحالمُر محدوي مظحىي الحدصُل الدزاس ي.
لبهص ،عبدالظالم& ملبل ،إدزَع

املحىطؽ
الحظابي

الاهدساف
املعُازي

السثبة

دزحة كىة
الظب

4.28

0.76

1

ً
هبحرة حدا

4.26

0.72

2

-------

4.22

0.75

3

-------

3.45

0.71

4

هبحرة

3.42

0.82

5

-----

3.41

0.80

6

-----

أطباب ثدوي مظحىي ثدصُل ثالمُر مسخلة الحعلُم ألاطاس ي في جعلم
()80
اللغة إلاهجلحزًة مً وحهة هظس معلمي املادة بمدافظة عدن
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م
27
28
29
30

الفلسات
صعىبة اطحخدام معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة ػسائم ثدزَع خاصة
للحالمُر ذوي الحاحات الخاصة.
كلة اػال معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة على ػسائم الحدزَع الحدًثة.
صعىبة اخحُاز معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة الؼسائم الحدزَظُة املىاطبة
لحىفُر مدحىي الدزوض.
هثافة الحالمُر في الفصل ال جظاعد معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة على
اطحخدام ػسائم ثدزَع خدًثة لحىفُر الدزوض.
املحىطؽ العام ملجال ػسائم الحدزَع

املحىطؽ
الحظابي

الاهدساف
املعُازي

السثبة

دزحة كىة
الظب

3.37

0.69

7

محىطؼة

3.32

0.64

8

___

3.30

0.85

9

------

3.27

0.62

10

------

3.63

0.43

هبحرة

ًخطح مً الجضوُ عنم ( )3جكاوث قهغاث مجاُ َغاثو الخضعَـ في صعحت نىة الؿبب بحن الٌبحرة حضا،
الٌبحرة واإلاخىؾُت ،لظلَ خاػث زالر قهغاث في هظا اإلاجاُ غلى صعحت نىة ؾبب يبحرة حضا جغاوخذ مخىؾُاتها
الحؿابُت بحن ( ،)1718 -1711يما خاػث زالر قهغاث غلى صعحت نىة ؾبب يبحرة جغاوخذ مخىؾُاتها الحؿابُت بحن
( ،)9710 -9719وخاػث اعبؼ قهغاث غلى صعحت نىة ؾبب مخىؾُت جغاوخذ مخىؾُاتها الحؿابُت بحن (7)979. -971.
وحكحر الهُم اإلاىسكًت لالهدغاقاث اإلاػُاعٍت الاوسجام الٌبحر في بحابت مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت لكهغاث
هظا اإلاجاُ ،وٍايض ازخباع  tجلَ الىخاثج 7ؤما اإلاخىؾِ الػام إلاجاُ َغاثو الخضعَـ قهض بلـ ( )9739ألامغ الظي ٌكحر
ؤهه مً اإلاجاالث التي جهل غاثها ؤمام الخالمُظ في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،مما ؤصي بلى اهسكاى مؿخىاهم قيها77
حاءث الكهغة عنم ( " )19بقغاٍ مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت في اؾخسضام اللؿت الػغبُت في ؤزىاء جىكُظ
الضعؽ " في اإلاغجبت ألاولى في مجاُ َغاثو الخضعَـ بمخىؾِ خؿابي ( )1718وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب يبحرة حضا
وٍغي الباخشح ن ؤن الؿبب في طلَ ٌػىص بلى ؤن مؿخىي مػلمي اإلااصة صون اإلاُلىب ،مما ٌػٌـ الًػل في بغامج
ًلُاث التربُت إلغضاص وجإهُل اإلاػلمحن ،وهظا ًىػـ غلى حػلم الخالمُظ ؤهكؿهم إلااصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،مما ؤصي بلى
اهسكاى مؿخىاهم قيها7
حاءث الكهغة عنم ( )95في الاؾخبُان "يشاقت الخالمُظ في الكهل ال حؿاغض مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت غلى
اؾخسضام َغاثو جضعَـ خضًشت لخىكُظ الضعوؽ" في اإلاغجبت ألازحرة في مجاُ َغاثو الخضعَـ بمخىؾِ خؿابي ()971.
وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب مخىؾُت وٍغي الباخشان ؤن الؿبب في طلَ ٌػىص بلى ؤن َغاثو الخضعَـ الحضًشت بداحت
بلى غضص نلُل مً الخالمُظ في الكهل الضعاس ي ،ألن ؤؾلىب الخضعَـ قيها ًهىم غلى ؤؾاؽ اإلاجمىغاث الهؿحرة ،وهىا
ًهػب جهؿُمهم لهؿغ مؿاخت الكهل وػٍاصة غضص الخالمُظ ،ؤو اؾخسضام جٌىىلىحُا الخػلُم الحضًشت في الخضعَـ
مشل الٌمبُىجغ وهظا ما ال ًخىاقغ في اإلاضاعؽ7
الىحائج املحعللة بمجال املعلم
ً
حدول ( )7املحىطؼات الحظابُة والاهدسافات املعُازٍة إلحابات العُىة لفلسات مجال املعلم مسثبة ثىاشلُا بدظ
محىطؼاتها الحظابُة (مً وحه هظس معلمي املادة)
م

الفلسات

48

كلة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة الرًً ًحددرىن اللغة بؼالكة
كلة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة الرًً ٌعدون الدزوض مظبلا كبل
ثىفُرها بالصف.

42

لبهص ،عبدالظالم& ملبل ،إدزَع

املحىطؽ الاهدساف
الحظابي املعُازي
0.66
4.20
4.17

0.62

السثبة
1
2

دزحة كىة
الظب
هبحرة
___

أطباب ثدوي مظحىي ثدصُل ثالمُر مسخلة الحعلُم ألاطاس ي في جعلم
()81
اللغة إلاهجلحزًة مً وحهة هظس معلمي املادة بمدافظة عدن
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م

الفلسات

43
44
50
46
47

كلة معسفة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة ملساخل العملُة الحدزَظُة.
طعف بسامج إعداد معلمي اللغة إلاهجلحزًة كبل الخدمة.
كلة اطحخدام معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة لطالُ الحثبُد.
طعف محابعة معلمي إلاهجلحزًة لليشاػات التي ًيلفىن بها الحالمُر.
طعف كدزة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة على إدازة الصف.

41

طعف الىفاًات الحدزَظُة املهىُة (التربىٍة) ملعلمي اللغة إلاهجلحزًة.

49
45

كلة اهحمام معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة بحصحُذ ألاخؼاء اللغىٍة
وإلامالئُة التي ًلع فيها الحالمُر.
طعف العالكة الاححماعُة الحمُمة بحن معلمي إلاهجلحزًة والحالمُر.
املحىطؽ العام ملجال املعلم

املحىطؽ الاهدساف
الحظابي املعُازي
0.55
4.15
0.51
3.20
0.62
3.14
0.59
3.12
0.44
3.10

السثبة
3
4
5
6
7

دزحة كىة
الظب
___
محىطؼة
----___
___

3.04

0.52

8

-----

3.00

0.43

9

___

2.98
3.51

0.31
0.33

10

----هبحرة

ًخطح مً الجضوُ عنم ( ).جكاوث قهغاث مجاُ اإلاػلم في صعحت نىة الؿبب بحن الٌبحرة واإلاخىؾُت ،لظلَ
خاػث زالر قهغاث غلى صعحت نىة ؾبب يبحرة مخىؾُاتها الحؿابُت بحن ( ،)1715-1790وخاػث ؾبؼ قهغاث غلى صعحت
نىة ؾبب مخىؾُت مخىؾُاتها الحؿابُت بحن (7)1718-9715
وحكحر الهُم اإلاىسكًت لالهدغاقاث اإلاػُاعٍت الاوسجام الٌبحر في بحابت مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت لكهغاث
هظا اإلاجاُ ،وٍايض ازخباع  tجلَ الىخاثج 7ؤما اإلاخىؾِ الػام إلاجاُ اإلاػلم قهض بلـ ( )9709ألامغ الظي ٌكحر ؤهه مً
اإلاجاالث التي حػُو حػلم الخالمُظ إلااصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،مما ؤصي بلى اهسكاى مؿخىاهم الضعاس ي قيها7
حاءث الكهغة عنم (" )18نلت مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت الظًً ًخدضزىن اللؿت بُالنت" في اإلاغجبت ألاولى في
مجاُ اإلاػلم بمخىؾِ خؿابي ( )1715وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب يبحرة وٍغي الباخشحن ؤن الؿبب في طلَ ٌػىص بلى
يػل بغامج بغضاص اإلاػلمحن بٍلُاث التربُت نبل الخضمت ،ونلت خهىُ مػلمي اإلااصة غلى صوعاث جضعٍبُت في ؤزىاء
الخضمت 7حاءث الكهغة عنم ( )10في الاؾخبُان "يػل الػالنت الاحخماغُت الحمُمت بحن مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت
والخالمُظ" في اإلاغجبت ألازحرة في مجاُ اإلاػلم بمخىؾِ خؿابي ( )1718وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب مخىؾُت ،وٍغي
الباخشان ؤن هظه الىدُجت مخىنػت ،هدُجت للكٍىي الضاثمت مً نبل اإلاػلمحن خىُ قهاوة يشحر مً الخالمُظ ،وٍمًٌ
ؤن ٌػىص الؿبب بلى يغة الخالمُظ إلااصة اللؿت ؤلاهجلحزًت مما غٌـ هكؿه غلى يغه الخالمُظ إلاػلمي اإلااصة7
الىحائج املحعللة بمجال الحلمُر
ً
حدول ( )8املحىطؼات الحظابُة والاهدسافات املعُازٍة إلحابات العُىة لفلسات مجال الحلمُر مسثبة ثىاشلُا
بدظ محىطؼاتها الحظابُة (مً وحه هظس معلمي املادة)
م

الفلسات

57
52
59
54
60
56

ثدوي مظحىي وعي الحالمُر بأهمُة اللغة إلاهجلحزًة في دزاطتهم املظحلبلُة.
جشخد اهخباه بعع الحالمُر في الفصل عىد شسح املعلم لدزض إلاهجلحزًة.
طعف مظحىي الحالمُر في مهازجي اللساءة والىحابة في مادة اللغة إلاهجلحزًة.
طعف الدافعُة عىد الحالمُر لحعلم مادة اللغة إلاهجلحزًة.
كلة املحابعة ألاطسٍة لدزوض أبىائهم في مادة اللغة إلاهجلحزًة باملجزل.
كلة الحالمُر اللادزًٍ على اطحخدام كامىض اللغة إلاهجلحزًة بؼسٍلة
لبهص ،عبدالظالم& ملبل ،إدزَع

املحىطؽ الاهدساف
الحظابي املعُازي
0.77
4.18
0.94
4.11
0.87
4.09
0.65
3.35
0.76
3.32
0.92
3.29

السثبة
1
2
3
4
5
6

دزحة كىة
الظب
هبحرة
___
------محىطؼة
---------

أطباب ثدوي مظحىي ثدصُل ثالمُر مسخلة الحعلُم ألاطاس ي في جعلم
()82
اللغة إلاهجلحزًة مً وحهة هظس معلمي املادة بمدافظة عدن
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م

الفلسات

51
58

املحىطؽ الاهدساف
الحظابي املعُازي

السثبة

دزحة كىة
الظب

صحُدة.
طعف ثفاعل الحالمُر الصفي في دزوض مادة اللغة إلاهجلحزًة.
اعحلاد الحالمُر أن مادة اللغة إلاهجلحزًة صعبة الفهم.

3.22
3.12

0.62
0.80

7
8

___
-----

53

كلة التزام الحالمُر بدل ثمازًٍ دزوض مادة اللغة إلاهجلحزًة.

3.09

0.79

9

-----

55

هثرة غُاب الحالمُر عً خظىز دزوض مادة اللغة إلاهجلحزًة.
املحىطؽ العام ملجال الحلمُر

3.07
3.48

0.60
0.32

10

___
هبحرة

ًخطح مً الجضوُ عنم ( )8جكاوث قهغاث مجاُ الخلمُظ في صعحت نىة الؿبب بحن الٌبحرة واإلاخىؾُت ،لظلَ
خاػث زالر قهغاث غلى صعحت نىة ؾبب يبحرة مخىؾُاتها الحؿابُت بحن ( ،)1751 -1798بِىما خاػث ؾبؼ قهغاث غلى
صعحت نىة ؾبب مخىؾُت جغاوخذ مخىؾُاتها الحؿابُت بحن (7)9790 -975.
وحكحر الهُم اإلاىسكًت لالهدغاقاث اإلاػُاعٍت الاوسجام الٌبحر في بحابت مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت لكهغاث
هظا اإلاجاُ ،وٍايض ازخباع  tجلَ الىخاثج 7ؤما اإلاخىؾِ الػام إلاجاُ الخلمُظ قهض بلـ ( )9718ألامغ الظي ٌكحر ؤهه مً
اإلاجاالث التي ؤؾبابه هابػت مً الخالمُظ ؤهكؿهم مما غٌـ هكؿه غلى جضوي مؿخىاهم الضعاس ي في ماصة اللؿت
ؤلاهجلحزًت7
حاءث الكهغة عنم ( " )0.جضوي مؿخىي وعي الخالمُظ بإهمُت اللؿت ؤلاهجلحزًت في صعاؾتهم اإلاؿخهبلُت" في
اإلاغجبت ألاولى في مجاُ الخلمُظ بمخىؾِ خؿابي ( )1798وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب يبحرة وٍغي الباخشحن ؤن الؿبب في
طلَ ٌػىص لػضم قػىع الخالمُظ ب إهمُت اللؿت ؤلاهجلحزًت في خُاتهم اإلاؿخهبلُت ،لظلَ ال حهخمىن بها ،وٍغون ؤجهم ال
ًكهمىن صعوؽ اللؿت ؤلاهجلحزًت بؿهىلت ،وطلَ اوػٌـ غلى مؿخىاهم الضعاس ي في اإلااصة 7حاءث الكهغة عنم ( )00في
الاؾخبُان" يثرة ؾُاب الخالمُظ غً خًىع صعوؽ ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت" في اإلاغجبت ألازحرة في مجاُ الخلمُظ بمخىؾِ
خؿابي ( )975.وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب مخىؾُت وٍغي الباخشان ؤن هظه الىدُجت مخىنػت ،هدُجت لٌغه الخالمُظ
للماصة ،مما اوػٌـ غلى جضوي مؿخىاهم قيها7
راهُا :لإلحابة على الظؤال الثاوي وهصه :هل ثىحد فسوق ذات داللة إخصائُة عىد مظحىي الداللة)= α
 )0.05في وحهات هظس معلمي املادة جعصي ملحغحرات؛ الجيع واملؤهل العلمي وعدد طىىات الخبرة خىل أطباب ثدوي
مظحىي ثدصُل ثالمُر مسخلة الحعلُم ألاطاس ي في جعلم مادة اللغة إلاهجلحزًة بمدافظة عدن؟
ً
أوال :محغحر الجيع
جم اؾخسغاج اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغاقاث اإلاػُاعٍت لخهضًغاث اإلاػلمحن واإلاػلماث لألؾباب لٍل مجاُ
غلى خضة ،زم للمجاالث مجخمػت ،وإلاػغقت هل الكغوم بحن اإلاخىؾُاث صالت بخهاثُا ،جم اؾخسضام ازخباع  Tالزخباع
صاللت الكغوم بحن مخىؾُاث بحاباث اإلاػلمحن واإلاػلماث ،والجضوُ عنم (ً )1بحن طلَ7
حدول ( )9هحائج اخحباز  Tالخحباز داللة الفسوق بحن محىطؼات إحابات معلمي اللغة إلاهجلحزًة باخحالف الجيع
إلاهاذ ن = 63
الرهىز ن = 28
الداللة
كُمة t
اإلاخىؾِ الاهدغاف اإلاخىؾِ الاهدغاف
إلاخصائُة
املدظىبة
املجاالت
م
اإلاػُاعي الحؿابي اإلاػُاعي
الحؿابي
 57959ؾحر صالت
-97310
57999
1750
57119
9713
اإلادخىي الضعاس ي
1
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أطباب ثدوي مظحىي ثدصُل ثالمُر مسخلة الحعلُم ألاطاس ي في جعلم
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اللغة إلاهجلحزًة مً وحهة هظس معلمي املادة بمدافظة عدن
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 57519ؾحر صالت
97313
57935
9783
57151
9711
 2ألاهضاف الخػلُمُت
 57911ؾحر صالت
-9701.
57101
9781
57119
9780
ؤؾالُب الخهىٍم
3
 57509ؾحر صالت
97895
57990
97.8
57913
97.0
َغاثو الخضعَـ
4
 57953ؾحر صالت
5739.
57101
97.1
57191
9731
اإلاػلم
5
 57939ؾحر صالت
57059
57959
9715
5795.
9705
الخلمُظ
6
 57911ؾحر صالت
97913
57991
97..
57913
97.8
املجاالت مجحمعة
ًدبحن مً الجضوُ عنم ( )1ؤن هخاثج ازخباع  Tؤظهغث غضم وحىص قغوم طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث
آعاء اإلاػلمحن واإلاػلماث هدى ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت
ؤلاهجلحزًت ،وطلَ بازخالف الجيـ باليؿبت إلاجاالث الضعاؾت ًل غلى خضة ،ومجاالث الضعاؾت مجخمػت ،بط ًاهذ نُم
الاخخماُ (مؿخىي الضاللت) ؤيبر مً مؿخىي الضاللت اإلاػخمضة في هظه الضعاؾت ( ،)5750بمػنى ؤن نُمت (ف) اإلادؿىبت
نؿحرة ،لظلَ قهي ؾحر صالت غىض مؿخىي صاللت ( ،)5750 =αوهظا ًضُ غلى جهاعب وحهاث هظغ اإلاػلمحن واإلاػلماث هدى
ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت عؾم ازخالف حيؿهم7
وجخكو هظه الىدُجت مؼ صعاؾت ًل مً (خلبي )1590 ،و(الًمىع 7)1599 ،غضم وحىص قغوم طاث صاللت بخهاثُت غىض
مؿخىي الضاللت ( )α=0.05للمكٌالث التي جىاحه اإلاػلمحن في جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت حػؼي إلاخؿحر الجيـ ،وهظا
ؤحماع غلى ؤن يشحر مً مكٌالث اللؿت ؤلاهجلحزًت حؿهم بكٍل ؤو بأزغ في جضوي مؿخىي جدهُل الخالمُظ في ماصة
اللؿت ؤلاهجلحزًت7
ً
راهُا :محغحر املؤهل العلمي
جم اؾخسغاج اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغاقاث اإلاػُاعٍت لخهضًغاث اإلاػلمحن واإلاػلماث لألؾباب لٍل مجاُ
غلى خضة ،زم للمجاالث مجخمػت ،وإلاػغقت هل الكغوم بحن اإلاخىؾُاث صالت بخهاثُا ،جم اؾخسضام جدلُل الخباًً
ألاخاصي الزخباع صاللت الكغوم بحن مخىؾُاث بحاباث اإلاػلمحن واإلاػلماث بازخالف اإلااهل الػلمي ،والجضوُ عنم ()95
ًبحن طلَ7
حدول ( )10هحائج اخحباز ثدلُل الحباًً ألاخادي الخحباز داللة الفسوق بحن محىطؼات إحابات املعلمحن واملعلمات
باخحالف املؤهل العلمي
الداللة
F
مجمى دزحات محىطؽ
مصدز الحباًً
املجاالت
م
إلاخصائُة
املسبعات الحسٍة املسبعات املدظىبة
57559
1
57551
بحن اإلاجمىغاث
 57113ؾحر صالت
57599
575.3
81
17309
صازل اإلاجمىغاث
 1اإلادخىي الضعاس ي
19
173.1
الٌلي
575.1
1
57999
بحن اإلاجمىغاث
57999ؾحر صالت
175.5
57599
81
17151
صازل اإلاجمىغاث
 2ألاهضاف الخػلُمُت
19
17901
الٌلي
57993
1
57113
بحن اإلاجمىغاث
57919ؾحر صالت
17109
ؤؾالُب الخهىٍم
3
575.9
81
97390
صازل اإلاجمىغاث
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اللغة إلاهجلحزًة مً وحهة هظس معلمي املادة بمدافظة عدن
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F
املدظىبة

الداللة
إلاخصائُة

مجمى دزحات محىطؽ
مصدز الحباًً
املجاالت
م
املسبعات الحسٍة املسبعات
19
97813
الٌلي
57599
1
575.9
بحن اإلاجمىغاث
57390ؾحر صالت
57958
57991
81
.7511
صازل اإلاجمىغاث
َغاثو الخضعَـ
4
19
37915
الٌلي
57935
1
57115
بحن اإلاجمىغاث
575.9ؾحر صالت
17311
57509
81
97009
صازل اإلاجمىغاث
اإلاػلم
5
19
978.9
الٌلي
57505
1
575.9
بحن اإلاجمىغاث
57305ؾحر صالت
57908
57951
81
07911
صازل اإلاجمىغاث
الخلمُظ
6
19
37159
الٌلي
57511
1
57519
بحن اإلاجمىغاث
571.1ؾحر صالت
97110
57598
81
97591
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجاالث مجخمػت
19
97581
الٌلي
ًدبحن مً الجضوُ عنم ( )95ؤن هخاثج ازخباع جدلُل الخباًً ألاخاصي ؤظهغث غضم وحىص قغوم طاث صاللت
بخهاثُت بحن مخىؾُاث آعاء اإلاػلمحن واإلاػلماث هدى ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في
حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،وطلَ بازخالف ماهالتهم الػلمُت باليؿبت إلاجاالث الضعاؾت ًل غلى خضة ،ومجاالث
الضعاؾت مجخمػت ،بط ًاهذ نُم الاخخماُ (مؿخىي الضاللت) ؤيبر مً مؿخىي الضاللت اإلاػخمضة في هظه الضعاؾت
( ،)5750بمػنى ؤن نُمت (ف) اإلادؿىبت نؿحرة ،لظلَ قهي ؾحر صالت غىض مؿخىي صاللت( ،)5750 =αوهظا ًضُ غلى
جهاعب وحهاث هظغ اإلاػلمحن واإلاػلماث خىُ ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم
ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت عؾم ازخالف ماهالتهم 7وجسخلل هظه الىدُجت مؼ صعاؾت (الًمىع )1599 ،التي ؤظهغث هخاثجها
وحىص قغوم طاث صاللت بخهاثُت غىض مؿخىي الضاللت ( )α=0.05إلاكٌالث جضعَـ اللؿت الاهجلحزًت التي جىاحه َلبت
الهل ألاوُ الشاهىي مً وحهت هظغ اإلاػلمحن حػؼي إلاخؿحر اإلااهل الػلمي ،لهالح طوي اإلااهل (بٍالىعٍىؽ +صبلىم)
و(صعاؾاث غلُا)7
رالثا :محغحر عدد طىىات الخبرة
جم اؾخسغاج اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغاقاث اإلاػُاعٍت لخهضًغاث اإلاػلمحن واإلاػلماث لألؾباب لٍل مجاُ
غلى خضة ،زم للمجاالث مجخمػت ،وإلاػغقت هل الكغوم بحن اإلاخىؾُاث صالت بخهاثُا ،جم اؾخسضام جدلُل الخباًً
ألاخاصي الزخباع صاللت الكغوم بحن مخىؾُاث بحاباث اإلاػلمحن واإلاػلماث بازخالف غضص ؾىىاث الخبرة ،والجضوُ عنم
(ً )99بحن طلَ7
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اللغة إلاهجلحزًة مً وحهة هظس معلمي املادة بمدافظة عدن
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حدول ( )11هحائج اخحباز ثدلُل الحباًً ألاخادي الخحباز داللة الفسوق بحن محىطؼات إحابات املعلمحن واملعلمات
باخحالف عدد طىىات الخبرة
الداللة
محىطؽ
دزحات
مجمى
 Fاملدظىبة
مصدز الحباًً
م املجالت
إلاخصائُة
املسبعات
الحسٍة
املسبعات
575.1
1
57989
بحن اإلاجمىغاث
اإلادخىي
57159ؾحر صالت
9759.
57530
81
17183
صازل اإلاجمىغاث
1
الضعاس ي
19
173.1
الٌلي
57919
1
57310
بحن اإلاجمىغاث
ألاهضاف
57595
81
97.59
صازل اإلاجمىغاث
57991ؾحر صالت
97939
2
الخػلُمُت
19
17901
الٌلي
3

ؤؾالُب
الخهىٍم

بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
الٌلي

57918
97019
97813

1
81
19

57535
575.9

97958

57930ؾحر صالت

57919
57919

1
57319
بحن اإلاجمىغاث
َغاثو
5711.ؾحر صالت
57130
81
.719.
صازل اإلاجمىغاث
4
الخضعَـ
19
87915
الٌلي
57511
1
57198
بحن اإلاجمىغاث
573..ؾحر صالت
573.1
57513
81
97.19
صازل اإلاجمىغاث
اإلاػلم
5
19
97109
الٌلي
579.1
1
57813
بحن اإلاجمىغاث
57530ؾحر صالت
17911
57531
81
0719.
صازل اإلاجمىغاث
الخلمُظ
6
19
37119
الٌلي
57591
1
57501
بحن اإلاجمىغاث
اإلاجاالث
57319ؾحر صالت
57391
57599
81
97513
صازل اإلاجمىغاث
مجخمػت
19
97530
الٌلي
ًدبحن مً الجضوُ عنم ( )99ؤن هخاثج ازخباع جدلُل الخباًً ألاخاصي ؤظهغث غضم وحىص قغوم طاث صاللت
بخهاثُت بحن مخىؾُاث آعاء اإلاػلمحن واإلاػلماث هدى ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في
حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،وطلَ بازخالف غضص ؾىىاث زبرتهم باليؿبت إلاجاالث الضعاؾت ًل غلى خضة ،ومجاالث
الضعاؾت مجخمػت ،بط ًاهذ نُم الاخخماُ (مؿخىي الضاللت) ؤيبر مً مؿخىي الضاللت اإلاػخمضة في هظه الضعاؾت
( ،)5750بمػنى ؤن نُمت (ف) اإلادؿىبت نؿحرة ،لظلَ قهي ؾحر صالت غىض مؿخىي صاللت)  ،)5750 =αوهظا ًضُ غلى
جهاعب وحهاث هظغ اإلاػلمحن واإلاػلماث هدى ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة
اللؿت ؤلاهجلحزًت عؾم ازخالف زبرتهم 7وجخكو هظه الىدُجت مؼ صعاؾت (خلبي ،)1590 ،التي ؤظهغث هخاثجها غضم وحىص
قغوم طاث صاللت بخهاثُت غىض مؿخىي الضاللت ( )α=0.05للمكٌالث التي جىاحه اإلاػلمحن في جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت
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اللغة إلاهجلحزًة مً وحهة هظس معلمي املادة بمدافظة عدن
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حػؼي إلاخؿحر الخبرة ،وهظا ؤحماع غلى ؤن يشحر مً مكٌالث اللؿت ؤلاهجلحزًت حؿهم بكٍل ؤو بأزغ في جضوي مؿخىي
جدهُل الخالمُظ في ماصة اللؿت الاهجلحزًت7

الحىصُات وامللترخات:
في يىء الىخاثج التي ؤؾكغث غنها الضعاؾت ًىعص الباخشان غضصا مً الخىنُاث واإلاهترخاث التي ًمًٌ ؤن
جسكل مً ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت7
 -9يغوعة الػمل غلى جُىٍغ مىاهج ماصة اللؿت الاهجلحزًت في مغخلت الخػلُم الػام ،زانت ؤن اإلانهاج الحالي اإلاػخمض
في يخب ؾلؿلت ( ،)Crescentنض غكى غليها الؼمً ولم ًخم جُىٍغها مىظ ؤعبػت وغكغًٍ غاما7
 -1يغوعة الػمل غلى جُىٍغ بغامج بغضاص مػلمي اللؿت ؤلاهجلحزًت ،وجهمُم بغامج زانت إلغضاص مػلم اللؿت
ؤلاهجلحزًت في مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي ،زانت والبرامج الحالُت في ًلُاث التربُت نممذ إلاػلم اإلاغخلت الشاهىٍت7
 -9جٌشُل الضوعاث الخضعٍبُت في ؤزىاء الخضمت إلاػلمي اللؿت ؤلاهجلحزًت ،والتريحز غلى همىهم اإلانهي مً ؤحل عقؼ
مؿخىي جدهُل الخالمُظ7
 -1جٌشُل الضوعاث الخضعٍبُت في ؤزىاء الخضمت إلاػلمي اللؿت ؤلاهجلحزًت لخإهُلهم غلى يُكُت اؾخسضام الىؾاثل
الخػلُمُت بٌكاءة ،وجؼوٍضهم بهىاغض وؤؾـ اؾخسضام الىؾاثل الخػلُمُت بُغٍهت صحُدت ،لخىظُل الىؾاثل
الخػلُمُت صازل الحهت الهكُت7
 -0يغوعة الخػاون مؼ ؤغًاء هُئت الخضعَـ في الجامػاث والٍلُاث ،وزانت ؤنؿام اإلاىاهج وَغاثو الخضعَـ
إلغُاء صوعاث جضعٍبُت خىُ يُكُت الخؿلب غلى مػُهاث ومكٌالث ونػىباث حػلُم اللؿت ؤلاهجلحزًت بمغخلت
الخػلُم ألاؾاس ي ،باغخباعها اإلادُت ألاولى التي ًخلهى قيها الخلمُظ في الخػلُم الىظامي بالُمً ؤؾاؾُاث اللؿت
ؤلاهجلحزًت7
 -3بحغاء صعاؾت ممازلت غً ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل الخالمُظ في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمغاخل ؤزغي7
 -.بحغاء صعاؾت ممازلت غً ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل الخالمُظ في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت إلاػغقت ؤزغ
مخؿحراث ؤزغي لم جدىاولها صعاؾدىا7
 -8بحغاء صعاؾت مهاعهت غً ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل الخالمُظ في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت في مغخلت الخػلُم
ألاؾاس ي والشاهىي7

كائمة املساحع
أ-
-

املساحع العسبُة
ابً مىظىع ،الػالمت ؤبى الكًل حماُ الضًً مدمض بً مٌغم ( :)1990لؿان الػغب ،اإلاجلض  ،15صاع ناصع
للُباغت واليكغ والخىػَؼ ،1 ٍ ،بحروث ،لبىان7
ؤبى غلىان ،مهُكى غبضالجلُل مهُكى ( :)1558مػىناث جضعٍب اإلاػلمحن ؤزىاء الخضمت وؾبل الخؿلب غليها
بمداقظت ؾؼة ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعةً ،لُت التربُت ،الجامػت ؤلاؾالمُت ،ؾؼة
ّ
ّ
الشاهىٍت بمضًىت غضن مً وحهت هظغ
ؤلاهجلحزًت في اإلاغخلت
ؤخمض ،غبضالؿالم ( :)2000مكٌالث جضعَـ اللؿت
ّ
ّ
ّ
واإلاىحهحن التربىٍحن ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة ،نؿم التربُتً ،لُت التربُت غضن ،حامػت /غضن،
اإلاػلمحن
ّ
ّ
الُمىُت7
الجمهىعٍت
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ؤعؾالن ،هؼٍت غبضهللا مدمض ( :)1553الٌكاًاث الالػمت لخضعَـ مهغع ا لٌخابت للُلبت اإلاػلمحن في ؤنؿام اللؿت
ؤلاهجلحزًت بٍلُاث التربُت في الجامػاث الحٍىمُت الُمىُت ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة ،نؿم التربُتّ ،
ًلُت التربُت
ّ
ّ
الُمىُت7
الجمهىعٍت
غضن ،حامػت/غضن،
البيُان ،ؤخمض ( :)1559مؿخىي الخالمُظ الؿػىصًحن في اللؿت ؤلاهجلحزًت في اإلاغخلخحن اإلاخىؾُت والشاهىٍت
الحٍىمُت وألاهلُت ،اإلاجلت الػلمُت لجامػت اإلالَ قُهل ،اإلاجلض الغابؼ ،الػضص الاوُ7
الحاػمي ،ؾلُان ( :)1550حػلُم اللؿت ؤلاهجلحزًت في اإلاغخلت الابخضاثُت باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت ،صاعؾت
اؾخُالغُت ،خىلُت ًلُت اإلاػلمحن في ؤبها ،الػضص الؿابؼ7
خلبي ،جماعا مكهىع ناًل ( :)1590اإلاكٌالث التي ًىاحهها مػلمى اإلاغخلت الاؾاؾُت الضهُا في جضعَـ اللؿت
الاهجلحزًت في مضاعؽ مضًغٍت هابلـ ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة ،حامػت الىجاح الىَىُتً ،لُت الضعاؾاث
الػلُا 7قلؿُحن7
زىٍاع ،وقاء اؾماغیل ( :)1559جدضًض ؤهم مكٌالث مىهج اللؿت ؤلاهجلحزًت للهل ألاوُ الشاهىي مً وحهت هظغ
اإلاػلماث بمداقظت الُاثل ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة ،نؿم التربُت في ًلُت التربُت بجامػت ؤم الهغي ،مٌت
اإلاٌغمت7
ػهغان ،خامض غبضالؿالم ( :)1559غلم هكـ الىمى الُكىلت واإلاغاههت ،مٌخبت الػبٍُان ،3ٍ ،الغٍاى7
الؼهحري ،عاقض ػهان غُظت ( :)1558ؤؾباب مؿخىي جضوي جدهُل جالمُظ اإلاغخلت اإلاخىؾُت في حػلم اللؿت
الاهجلحزًت مً وحهت هظغ ألاًاصًمُحن واإلاػلمحن واإلاكغقحن في مٌت والُاثل ،عؾالت ماحؿخحر غبر ميكىعه ،حامػت
ؤم الهغي ،اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت7
ػًٍ ،ػهاء غُضعوؽ غمغ ( :)1551جهىٍم الٌكاًاث الخػلُمُت الالػمت للمػلم في ؤصاء مػلمي اللؿت ؤلاهجلحزًت
(زغٍجي ًلُت التربُت نبر) :عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعةً ،لُت التربُت /غضن7
الؿهاف ،غبضه خامض مدمض غلىي ( :)1551نػىباث جضعَـ ماصة الغٍايُاث مً وحهت هظغ اإلاػلمحن والُلبت،
عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعةً ،لُت التربُت /غضن7
ؤلاهجلحزًت للهل الشاوي الشاهىي في الجمهىعٍتّ
ّ
الكِباوي ،غبضاإلاىػم غلي ( :)2000جهىٍم مدخىي يخاب اللؿت
الُمىُت ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة ،نؿم مىاهج وَغم جضعَـّ ،
ّ
ًلُت التربُت – خىخىب ،حامػت الجؼٍغة،
ّ
حمهىعٍت الؿىصان7
الهاغضي ،مدمض ؤخمض ( :)1595الٌكاًاث الخػلُمُت الالػمت إلاػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت وصعحت مماعؾتها في اإلاغخلت
الشاهىٍت بمداقظت ؤبحن ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعةً ،لُت التربُت /غضن7
الًمىع ،ؾامي خامض غابض ( :)1599مكٌالث جضعَـ اللؿت الاهجلحزًت لُلبت الهل ألاوُ الشاهىي في مضًغٍاث
جغبُت الٌغى مً وحهت هظغ اإلاػلمحن ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة ،حامػت الكغم ألاوؾًِ ،لُت الػلىم التربىٍت،
نؿم اإلاىاهج وَغم الخضعَـ ،غمان ،ألاعصن7
غىصة ،ؤخمض حمُل ؤخمض ( :)1551مػُهاث اؾخسضام الىؾاثل الخػلُمُت مً وحهت هظغ مػلمي الغٍايُاث
للمغخلت ألاؾاؾُت في اإلاضاعؽ الحٍىمُت في مداقظت هابلـ ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعةّ ،
ًلُت الضعاؾاث الػلُا،
نؿم الػلىم ؤلاوؿاهُت ،هابلـ ،قلؿُحن7
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ّ
ّ
ؤلاهجلحزًت للمغخلت
الخػلُمُت في جضعَـ ماصة اللؿت
غُانغة ،خمؼة مدمض غلي ؤخمض ( :)2005وانؼ الىؾاثل
ّ
ّ
الشاهىٍت مً وحهت هظغ مضعاء اإلاضاعؽ ومػلمي اإلااصة في ؤماهت الػانمت ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة،
ّ
ّ
الُمىُت7
الجمهىعٍت
حامػت/اإلالٌت ؤعوي،
الكغاهُضي ،ؤبي غبضا لغخمً الخلُل بً ؤخمض ( :)1988يخاب الػحن ،خههه مهضي اإلاسؼومي وببغاهُم الؿامغاجي،
ماؾؿت ألاغلم للمُبىغاث ،9 ٍ ،بحروث ،لبىان7
قغٍو مً الباخشحن ( :)1559وانؼ جضعَـ ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت وبمٍاهُاث جضعَؿها مً الهل الغابؼ في
الجمهىعٍت الُمىُت ،مغيؼ البدىر والخُىٍغ التربىي قغع غضن7
قغٍو مً الباخشحن ( :)1599هظام جهىٍم ألاصاء اإلاضعس ي في مضاعؽ الخػلُم ألاؾاس ي في الجمهىعٍت الُمىُت –
صعاؾت مُضاهُت ،-مغيؼ البدىر والخُىٍغ التربىي -غضن ،الجمهىعٍت الُمىُت7
قالجه ،ببغاهُم مدمىص خؿحن ( :)1551الػملُت التربىٍت في اإلاضعؾت الابخضاثُت ،الُبػت  ،1مُابؼ الهكا ،مٌت
اإلاٌغمت7
ناصعي ،خلُمت ( :)1598نػىباث حػلم اللؿت الاهجلحزًت مً وحهت هظغ ألاؾاجظة وألاولُاء ،مجلت حُل للػلىم
الاوؿاهُت والاحخماغُت ،الػضص  ،18صٌؿمبر
الهدُاوي ،صلُم مؿػىص ( :)1559ؤزغ جىػَؼ مضة الخضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت غلى جدمُل َالب الجامػت ،مجلت
مغيؼ الىزاثو والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت (حامػت نُغ) :الػضص 7 09
الهغوي ،قىاػ بً ؾػُض ألاؾىص ( :)1551الهػىباث التي جىاحه َالب اإلاغخلت الشاهىٍت في حػلم مهاعة نغاءة اللؿت
ؤلاهجلحزًت في مضًىت مٌت اإلاٌغمت ،عؾالت ماحؿخحر غبر ميكىعه ،حامػت ؤم الهغي ،اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت7
مغعي ،جىقُو ؤخمض والحُلت ،مدمض مدمىص ( :)1555اإلاىاهج التربىٍت الحضًشت مكهىمها وغىانغها وؤؾؿها
وغملُاتها ،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَؼ ،9 ٍ ،غمان ،ألاعصن7
اإلاكاعي ،غبض الػؼٍؼ بً غبض هللا ( :)1550ؤهم مكٌالث جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت لُالب اإلاغخلت الشاهىٍت مً
وحهت هظغ اإلاػلمحن واإلاكغقحن التربىٍحن ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة ،نؿم التربُت في ًلُت الػلىم الاحخماغُت
بجامػت ؤلامام مدمض بً ؾػىص ؤلاؾالمُت7
مٌخب التربُت والخػلُم/غضن ( :)159.الخهغٍغ الؿىىي7
الهاقم ،اؾػض بً مدمض ؾلمان بً غلىي ( :)155.مػىناث جُبُو بصاعة الجىصة الكاملت في اإلاضاعؽ الشاهىٍت
في مداقظت الهُُل باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة ،نؿم التربُتً ،لُت التربُت،
حامػت غضن ،الُمً7
هُشم ،ؤخمض مدمض ( :)1551نػىباث جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت في اإلاغخلت الشاهىٍت مداقظت ؤبحن يما ًغاها الُلبت
ومػلمىهم ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعةً ،لُت التربُت /غضن7
وػاعة التربُت والخػلُم ( :)9111الهاهىن الػام للتربُت والخػلُم في الجمهىعٍت الُمىُت ،الجغٍضة الغؾمُت ،ملحو
الػضص  99 ،11صٌؿمبر7
وػاعة التربُت والخػلُم ( :)9118مهغعاث اللؿت ؤلاهجلحزًت ،نُاع الخىحُه والخهىٍم التربىي ،ؤلاصاعة الػامت للخىحُه
التربىي ،نُاع اإلاىاهج والخىحُه7
وػاعة التربُت والخػلُم( :)1558الخهغٍغ الؿىىي ،ؤلاصاعة الػامت لالمخداهاث ،هخاثج الشاهىٍت الػامت  1558 /155.م7
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