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املخلص ::هدفذ الدزاست إلى الخعسف على مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت ،وأهداف بلىم املعسفُت،
ومسخىٍاث الصعىبت والخمُيز فيها ،واسخخدم الباخثان املىهج الىصفي الخدلُلي ،وجىىهذ عُىت الدزاست مً ( )13اخخبازا (فصلُا)
مً اخخبازاث الفصل الدزاس ي ألاول للعام الجامعي  ،2019-2018بيلُت التربُت بمدافظت املهسة ،جضمىذ ( )416سؤالا ،جم جدلُلها
بىاسطت اسخمازة جدلُل ُبىِذ لهرا الغسض ،وجىصلذ الدزاست إلى مجمىعت مً الىخائج ،أهمها :أن أعضاء هُئت الخدزَس
ٌسخخدمىن ألاسئلت امللالُت بيسبت ( ،)%68.27أهثر مً ألاسئلت املىضىعُت والتي بلغذ وسبتها ( ،)%31.73وأوضحذ أن هىان
جباًىا في جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت ،خُث دلذ أن ( )11وخدة دزاسُت وشنها ( ،)%10.06لم ًخم جمثُلها
في أسئلت الاخخبازاث الفصلُت ،بِىما مثلذ ( )17وخدة دزاسُت بأكل مً وشنها املسخدم بـ( ،)%13.51ووان جمثُل ( )26وخدة دزاسُت
بصٍادة عً الىشن املسخدم بـ( )%23.22مً إجمالي ألاسئلت اليلُت ،هما أظهسث الىخائج ازجفاع وسبت جمثُل أهداف مسخىَي( :الفهم
والخرهس) ،بيسبت ( ،)%67.31مً إجمالي ألاسئلت ،في خين اهخفضذ وسبت جمثُل املسخىٍاث العلُا( :الخطبُم ،الخدلُل ،الترهُب،
الخلىٍم) ،خُث بلغذ ( ،)%32.69وجىصلذ إلى أن دزجت صعىبت الاخخبازاث هيل بلغذ ( ،)0.28ودزجت جمُيزها ( .)0.27وأوصذ
الدزاست بضسوزة بىاء الاخخبازاث الفصلُت في ضىء جدول املىاصفاث ومعاًير الاخخباز الجُد.
اليلماث املفخاخُت :جمثُل الاخخبازاث .أوشان الىخداث .أهداف بلىم .مسخىٍاث الصعىبت والخمُيز .ولُت التربُت باملهسة.

The Extent to Which the Semester Exams Conform to the Scale of the
Teaching Units, Bloom's Cognitive Objectives and the Levels of Difficulty
and Recognition in the Faculty of Education – Almahrah Governorate.
Abstract: The study aimed at identifying the extent to which the semester exams conform to the scale of the
teaching units, Bloom's cognitive objectives and the levels of difficulty and recognition. The two researchers used
the descriptive-analytic approach. The study sample consisted of (13) semester exams of the first semester of the
academic year 2018-2019 in the Faculty of Education – Almahrah. It included (416) questions, which were analyzed
by means of an analysis form designed for this study. The study reached a set of results such as: the teaching staff
employs essay questions at (68.27%) more than objective ones that reached (31.73%). It illustrated that there is a
difference in the representation of the scale of the teaching units in the semester exams, indicating that 11
teaching units at the scale of (10.06%) were not represented in the semester exams, while (17) teaching units were
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بافطىم والسفُاوي ،مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث
الدزاسُت وأهداف بلىم ومسخىٍاث الصعىبت والخمُيز بيلُت التربُت-
مدافظت املهسة.
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represented, though, less than its eligible scale at (13.51%). As for the total number of questions, (26) teaching
units were represented, increasing above the eligible scale at (23.22%). The results also indicated a high ratio of the
objectives at the two levels of comprehension and recollection at (67.31%) of the total number of questions,
whereas the percentage of the representation of the higher levels of application, analysis, composition and
evaluation decreased at (32.69%). Moreover, the study concluded that the overall difficulty level of the exams
reached (0.28) and the recognition level (0.27). The study recommended the necessity of configuring semester
exams in view of table specifications and good exams standards.
Keywords: Representation of Tests, Teaching Units Scales, Bloom's Objectives, Levels of Difficulty and Recognition,
Faculty of Education – Almahrah.

 -1امللدمت:
حِد جسبُت ألاٗساد مً أولىٍاث َرا الِـس؛ ألنها السٟحزة ألاطاطُت التي ًٜىم ُليها بىاء اإلاظخٜبل ونهلخه،
ولم حِد التربُت ٛاؿسة ُلى جٜدًم اإلاِلىماث ،بل أضحذ تهخم ببىاء ال٘سد بىاء مخ٢امًل ومخىاشها؛ لُ٢ىن ٛادزا ُلى
جد ُٜٝالخولِاث ،وَظهم في جٜدم مجخمِه بؼ٢ل ِٗا.٤
ٟما أن ُملُت الخِلُم ٛد ٓدث مً اإلاٌاَس ألاطاطُت التي لها دوز مهم في جٜدم الؼِىب؛ ألنها جإزس جأزحرا
ئیجابیا ػامًل في جيؼئت حیل حدید ُلى أطع ُلمیت مخوىزة (الحظاوي .)2 ،2012 ،وجخأل ٙالِملُت الخِلُمُت مً
طلظلت ُىاؿس مخـلت ومخ٘اُلت مّ بِلها؛ ًمثل الخٜىٍم الس ًٟالسةِع بجىاهبها اإلاخخل٘ت ،والِىـس ال٘اُل مً
ُىاؿس مىٌىمت اإلاىهج الدزاس يٗ ،لًل ًُ أهه ٟ٘اًت حِلُمُت كسوزٍت ل٢ل ممازض لِملُت الخِلم والخِلُم ،وٍسجبى
ب٢ل م٢ىن مً م٢ىهاتها ازجباها وزُٜا (الجًلد والدهاوي .)172 ،2007 ،وألن الخٜىٍم مً اإلاىكىُاث الهامت واإلاإزسة في
الِملُت التربىٍت بظبب ما ًٜدمه مً مِلىماث وهخاةج جىضح الجهىد التي جبر ٤لخد ُٜٝألاَداٖ التربىٍتٗ ،هى
الِملُت التي ًد١م بها ُلى مدي جد ُٜٝألاَداٖ التربىٍت اإلايؼىدة ومدي الخواب ٝبحن ألاداء وألاَداٖ (خلس،
 .)16 ،2005وبالسٓم مً حِدد ألادواث وألاطالُب التي ًم ً١اطخخدامها لهرا الٔسق ،ئال أن الاخخبازاث الخدـُلُت
ال جصا ٤هي ألاداة السةِظت التي ٌُِخمد ُليها في جٜىٍم الولبت في الجامِاث؛ وٍسحّ ذل ٣ئلى أطباب مخباًىت؛ ًخِلٝ
بِلها بالثٜاٗت الظاةدة ًُ الخٜىٍم ،وٍسجبى البِم آلاخس بمِوُاث وئم٢اهُاث الظُا ٚالري ًمازض ُٗه الخِلُم
والخِلم (حُىس ي .)16 ،2016 ،لرا ًسج١ص ُٛاض جدـُل الولبت ُلى الاخخبازاث بىؿ٘ها وطُلت أطاطُت جإدي ئلى
جدظحن الِملُت الخِلُمُت ومخسحاتها ،مً خًل ٤الِدًد مً الٜسازاث التي ًم ً١اجخاذَا في كىء الىخاةج واإلاِلىماث
التي جٜدمها الاخخبازاث (ههٓ .)13 ،2014 ،حر أن ؿد ٚاإلاِلىماث التي ًخم الحـىُ ٤ليها مً َرٍ الاخخبازاث ًخىٙٛ
ُلى الُُ٘١ت وألاطلىب الري حِد بها جل ٣الاخخبازاث ،ومدي مًلءمتهاٗ ،لًل ًُ حٔوُتها إلادخىي اإلاٜسز الدزاس ي
وجىاطبها مّ ألاَداٖ الظلىُٟت (اإلاصوغي)93 ،2018 ،؛ لرا هالذ خسٟت الاخخبازاث اَخماما بالٔا لدي اإلايؼٔلحن في
اإلاُدان التربىي؛ مً أحل بىاء اخخبازاث حُدة جٜدم هخاةج مىكىُُت وواُِٛت ًم ً١اُخمادَا في ؿىّ الٜسازاث
وزطم الظُاطاث التربىٍت؛ ألنها جٜىي الِملُت الخدزَظُت وجدُمها ئذا ما أخظً بىاؤَا (هه.)13 ،2014 ،
مشيلت الدزاست:
هٌسا ألَمُت هخاةج الاخخبازاث ال٘ـلُت في الجامِاث وكسوزتها في ال١ؼ ًُ ٙمدي جد ٜٝألاَداٖ
اإلاخووت لها ،وللمظاُدة في ئؿداز ألاخ٢ام واجخاذ الٜسازاث اإلاًلةمت؛ ٜٗد لُٜذ اَخماما ٟبحرا مً الباخثحن ُلى
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املعسفُت ومسخىٍاث الصعىبت والخمُيز بيلُت التربُت -مدافظت املهسة.
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مظخىي الِالمٗ ،أحسوا الِدًد مً الدزاطاث في َرا الؼأن ،ومنها دزاطت :اإلاصوغي ( ،)2018ودزاطت :طاُد وُامس
( ،)2017ودزاطت :حُىس ي ( ،)2016ودزاطت :بس٠اث وؿباح ( ،)2007وٟؼ٘ذ َرٍ الدزاطاث ًُ ٛـىز في بىاء
الاخخبازاث مً هىاحي ٟثحرة ،وُدم اإلاىاشهت بحن ألاطئلت اإلاىكىُُت واإلاٜالُت ،باإلكاٗت ئلى ٛلت جمثُل مظخىٍاث
ألاَداٖ الظلىُٟت ومدخىي اإلاٜسزاث الدزاطُت بؼ٢ل ًدىاطب مّ أوشانها اليظبُت .ومً خًلُ ٤مل الباخثحن في ٠لُت
التربُت باإلاهسة في الظىىاث الظابٜت ،الخٌا أن الاخخبازاث ال٘ـلُت التي ٌِدَا أُلاء َُئت الخدزَع ال جمثل ألاوشان
اليظبُت لىخداث اإلاٜسزاث الدزاطُت بؼ٢ل م٢افئ للجهد اإلابرو ٤في جدزَع ٠ل وخدةٟ ،ما أنها ٓحر ػاملت وال جمثل
مظخىٍاث أَداٖ اإلاجا ٤اإلاِسفي بيظب مًلةمت ،بل جٜخـس في أٓلبها ُلى اإلاظخىٍاث الدهُا ،وُلى أهىاَ مدددة مً
الٜ٘ساث الاخخبازٍتٗ ،لًل ًُ جباًً الاخخبازاث في دزحت طهىلتها وؿِىبتها وٛدزاتها الخمُحزًت ،ومً َرا اإلاىول ٝجأحي
َرٍ الدزاطت إلاِسٗت مدي جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت ألوشان الىخداث الدزاطُت وأَداٖ بلىم اإلاِسُٗت ومظخىٍاث
الـِىبت والخمُحز في ٠لُت التربُت بمداٌٗت اإلاهسة.
أطئلت الدزاطت:
-1
-2
-3
-4

جدبلىز أطئلت الدزاطت في آلاحي:
ما مدي جىىَ أطئلت الاخخبازاث ال٘ـلُت ب٢لُت التربُت بمداٌٗت اإلاهسة؟
ما وظب جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت لألوشان اليظبُت للىخداث الدزاطُت؟
ما وظب جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت إلاظخىٍاث ألاَداٖ اإلاِسُٗت؟
ما هي دزحاث مِامل ؿِىبت وجمُحز الاخخبازاث ال٘ـلُت؟

أهداف الدزاست:
-1
-2
-3
-4

تهدٖ َرٍ الدزاطت ئلى:
الخِسٖ ُلى مدي جىىَ أطئلت الاخخبازاث ال٘ـلُت ب٢لُت التربُت -مداٌٗت اإلاهسة -الجهىزٍت الُمىُت.
ال١ؼ ًُ ٙوظب جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت لألوشان اليظبُت للىخداث الدزاطُت.
جىكُذ وظب جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت إلاظخىٍاث ألاَداٖ اإلاِسُٗت.
جىكُذ دزحت مِامل ؿِىبت وجمُحز الاخخبازاث ال٘ـلُت ب٢لُت التربُت – مداٌٗت اإلاهسة.

أهمُت الدزاست:
جخمثل أَمُت الدزاطت في أنها:
ُُ ىِذ بدزاطت مىكىَ جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت ألوشان وخداث اإلاٜسزاث الدزاطُت ب٢لُاث التربُت ،وَى
مً اإلاىاكُّ التي لم جل ٝالدزاطت والبدث ال٢اُٗحن بجامِت خلسمىث ،بدظب ُلم الباخثحن.
 مً اإلاإمل أن جُ٘د هخاةج الدزاطت أُلاء َُئت الخدزَع بال٢لُاث وجبـحرَم بجىاهب مهمت ًلصم مساُاتها في
الخُُٜم ُمىما وُىد وكّ الاخخبازاث ال٘ـلُت بؼ٢ل خاؾ.
ٛ د جُ٘د هخاةج الدزاطت اإلاظإولحن في الجامِاث و٠لُاث التربُت في مِسٗت حىدة الاخخبازاث بىؿ٘ها أدواث
ُٛاض لىىاجج الخِلم ،وال١ؼ ًُ ٙمىاهً الٜىة واللِٗ ٙيها ،والاطخ٘ادة مً الخٔرًت الساحِت في ججىٍد
بىاء الاخخبازاث ال٘ـلُت مظخٜبًل.
ٛ د جمثل ئكاٗت حدًدة ومظاَمت في ئزساء اإلاِلىماث وشٍادة اإلاِسٗت ،وجوىٍس البدث الِلمي.
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ً خى ّٛأن جىِ١ع هخاةج الدزاطت ُلى حىدة مخسحاث ال٢لُاث مً الولبت؛ وخـىلهم ُلى جٜدًساث خُُٜٜت
حِ١ع الىا ّٛوالجهد اإلابرو ٤مً ٠ل منهم.
ٛ د جُ٘د هخاةج الدزاطت اإلاظإولحن ًُ الخدزٍب والخأَُل في الجامِاث في ئزساء مهازاث الهُئت الخدزَظُت
ووكّ بسامج جلبي حىاهب الٜـىز التي طخ١ؼُ ٙنها الدزاطت.
خدود الدزاست:
جٜخـس الدزاطت وجددد بالحدود آلاجُت:
 الحد املىضىعي :جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت ألوشان الىخداث الدزاطُت وأَداٖ بلىم اإلاِسُٗت
ومظخىٍاث الـِىبت ،الخمُحز ب٢لُت التربُت اإلاهسة.
 الحد املياوي٠ :لُت التربُت اإلاهسة.
 الحد الصماوي :ال٘ـل الدزاس ي ألاو ٤للِام الجامعي 2019 -2018م.
مصطخلحاث الدزاست:
 الاخخبازَ :ى أداة حظخخدم في ُٛاض اإلاِسٗت وال٘هم واإلاهازة في مادة دزاطُت أو جدزٍبُت مُِىت أو مجمىُت مً
اإلاىاد (ئطماُُل .)119 ،2004 ،أو َى :أداة ُٛاض ًخم ئُدادَا وٗ ٝهسٍٜت مىٌمت جخلمً مجمىُت ئحساءاث
جخلّ لؼسون وٛىاُد مدددة؛ بٔسق جددًد دزحت امخًل ٞال٘سد لظمت أو ٛدزة مُِىت مً خًل ٤ئحابخه ُلى
مجمىُت مً اإلاثحراث التي جمثل الظمت أو الٜدزة اإلاسد ُٛاطها (ُىدٍ.)77 ،2005 ،
 الاخخبازاث الفصلُتٌِ :سٗها الباخثان ئحساةُا بأنها :ألاطئلت التي ٌِدَا الخدزَظُىن في نهاًت ال٘ـل الدزاس ي بِد
الاهتهاء مً جدزَع مٜسز دزاس ي بهدٖ جُُٜم مدي جد ٜٝألاَداٖ.
 ألاوشان اليسبُتًٜ" :ـد باألوشان اليظبُت إلاىكىُاث اإلاٜسز هي وظبت مدخىي اإلاىكىَ الىاخد ئلى مدخىي
ال١خاب اإلاٜسز ٠امًل" (الحظً.)7 ،ٌ1430 ،
 وحعسف ألاوشان اليسبُت للىخداث الدزاسُت إجسائُا بأنهاُ :دد طاُاث جدزَع الىخدة الدزاطُت مٜظىما ُلى
الِدد ال١لي لظاُاث جدزَع اإلاٜسز الدزاس ي ملسوبا في ماةت.
 أهداف بلىم املعسفُت :هي أَداٖ حِبر ًُ الجىاهب اإلاِسُٗت التي جخلمنها الِملُت الخِلُمُت الخِلمُت ،وحؼمل
طخت مظخىٍاث هي :الخرٟس ،ال٘هم ،الخوبُ ،ٝالخدلُل ،الترُٟب ،الخٜىٍم (الظلُتي.)396 ،2008 ،
 معامل السهىلت َى" :وظبت الولبت الرًً أحابىا ًُ الظإا ٤ئحابت صحُدت ئلى الِدد ال١لي اإلاؼاز("ٞمساد
وطلُمان.)211 ،2005،
ٌ عسف معامل سهىلت الاخخباز إجسائُا بأهه :مجمىَ دزحاث الولبت في مٜسز دزاس ي مٜظىما ُلى ُدد الولبت
اإلاؼازٟحن في ؤلاحابت ًُ الاخخباز ملسوبا في دزحت الاخخباز.
 معامل الصعىبت " :مِامل الـِىبت ٌؼحر ئلى وظبت الساطبحن في الظإا ٤باليظبت للِدد ال١لي للولبت"(مساد
وطلُمان.)211 ،2005،
 معامل الخمُيزًٜ" :ـد به ٛدزة اإلا٘سدة ُلى الخمُحز بحن ال٘ئت الِلُا والدهُا مً اإلاخخبرًً" (ُىدٍ.)293 ،2005 ،
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مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت وأهداف بلىم
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ٌ عسف معامل جمُيز الاخخباز إجسائُا :بأهه ال٘س ٚبحن مجمىَ دزحاث ال٘ئخحن( :الِلُا ،الدهُا) للولبت في اخخباز ٠ل
مٜسز دزاس ي جم جدلُله بىؿ٘ه م٘سدة مً ُُىت الدزاطت الحالُت ،مٜظىما ُلى ُدد هلبت ئخدي ال٘ئاث،
ملسوبا في دزحت الاخخباز.
 ولُت التربُت باملهسة :هي ئخدي ٠لُاث حامِت خلسمىث جأطظذ ُام 1998م ،بمدًىت الُٔلت ُاؿمت مداٌٗت
اإلاهسة ،وجلم طخت أٛظام ُلمُت في مظا ٚالب٢الىزٍىض ،وخمظت بسامج في مظا ٚاإلااحظخحر.
 مدافظت املهسة :هي ئخدي مداٌٗاث الجمهىزٍت الُمىُت ،ج ّٜفي ػس ٚالُمً ،مّ خدود ُمان ،وحِد زاوي أٟبر
مداٌٗت مً خُث اإلاظاخت بِد مداٌٗت خلسمىث وجٌم حظّ مدًسٍاث وُاؿمتها مدًىت الُٔلت.

 -2أدبُاث الدزاست والدزاساث السابلت:
 -1الخلىٍم التربىي:
ٌِد الخٜىٍم التربىي زٟحزة أطاطُت وزٟىا َاما مً أز٠ان اإلاىهج الحدًث ،وأخد أَم اإلاداخل الحدًثت لخوىٍس
بدوز
ٗاُل
ٍ
الخِلُم ،ويهخم بجمُّ حىاهب الِملُت الخِلُمُت اإلاخخل٘ت ،وٍسجبى ازجباها وزُٜا ب٢ل حصةُاتها ،وَظهم ٍ
ٗيها؛ بما ًددزه مً حِدًل وجـىٍب ل٢ل مساخلها.
 -2أهىاع الخلىٍم التربىي:
ًىٜظم الخٜىٍم التربىي باُخباز الىٛذ الري ًجسي ُٗه ئلى:
أ -الخلىٍم ألاوليٓ :سق َرا الخٜىٍم َى الدشخُف؛ إلاِسٗت مدي اطخِداد الولبت للخِلم الجدًد ،ئذ ٛد جٌهس
حىاهب ٛـىز ُىد بِم الولبت في خبراتهم الظابٜت اللسوزٍت؛ لُخم١ىىا مً الخِلم الجدًدُٗ ،خم ئُداد
جدزٍباث ًُلحُت ،لخًلفي حىاهب الٜـىز ختى ًخم١ىىا مً البدء باإلاىكىَ الجدًد بؼ٢ل صحُذ (زٍان ،2002،
( ،)528دُمع.)32 ،2010 ،
ب -الخلىٍم الخىىٍنيً :جسي َرا الخٜىٍم أزىاء ُملُت الخِلُم والخِلم ،وٍخخلل َرٍ الِملُت مً أحل جدظُنها
وجوىٍسَا ،خُث ًٜدم مِلىماث ًُ مدي جٜدم الولبت في جد ُٜٝألاَداٖ وحىاهب الٜـىزٟ ،ما ًٜدم حٔرًت
زاحِت ًُ حمُّ ُىاؿس الِملُت الخِلُمُتُٗ ،خم ئحساء الخِدًًلث اللسوزي في كىئها (زٍان،)528 ،2002 ،
(دُمع.)33-32 ،2010 ،
ث -الخلىٍم الصخاميُ :ملُت ججسي في نهاًت البرهامج الخِلُمي ،ومً زم ئؿداز خ١م نهاتي ُلى مدي جد ٜٝألاَداٖ
اإلايؼىدة ،وزؿد الىخاةج وئؿداز أخ٢ام الىجاح والسطىب ،ومثاَ ٤را الىىَ مً الخٜىٍم :الاخخبازاث الخدـُلُت
التي جىجص نهاًت ٠ل ٗـل دزاس ي (دُمع( ،)33 ،2010 ،ال٘سح)3 ،2007 ،؛ وهٌسا ألَمُت الاخخبازاث الخدـُلُت
الخخامُت بىؿ٘ها أٟثر أدواث الخٜىٍم اطخخداما في جٜىٍم البرامج الدزاطُت طِخم ئلٜاء اللىء ُليها ُٗما ًأحي:
 -3الاخخبازاث الخدصُلُت:
حِد مً أَم أطالُب الخٜىٍم وأٟثرَا اطخخداما في اإلاإطظاث الخِلُمُت ُلى اخخًلٗها.
وحظخِمل لُٜاض الخدـُل الدزاس ي للمخِلم ومدي ٗهمه إلاٜسز دزاس ي ،وجددًد مظخىاٍ الخدـُلي ُٗه
(الؼهازيٟ .)148 ،2007 ،ما حِمل ُلى اٟدؼاٖ شخـِخه ًُ هسٍ ٝمِسٗت ٛدزاجه الِٜلُت واطخِداداجه ،وَِبر
ُنها ُادة بالسٛم أو باللٍ٘ (زبُّ .)95 ،2006 ،وما ًإٟد أَمُتها أنها ٓدث لها مإطظاث وو٠االث خاؿت في ٠ل أزحاء
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الِالمُ ،ملها ئوؼاء وجٜىحن ووؼس وجىشَّ الاخخبازاث واإلاٜاًِع الجُدة وٜٗا للمىاؿ٘اث واإلاِاًحر وألاطع اإلاخ٘ٝ
ُليها.
 -4مىصفاث الاخخباز الجُدً :يبػي أن ًخىاٗس في الاخخباز أو اإلاُٜاض خـاةف مُِىت ًـِب بدونها الاُخماد ُليها في
اجخاذ ٛسازاث ؿاةبت ،ومً أَم َرٍ الخـاةف اإلاىكىُُت والثباث والـد ٚوالِدالت والىاُِٛت (ًُلم)59 ،2002 ،؛
(ُمس وآخسون ،)417-416 ،2010 ،وٍم ً١ئًجاش مىاؿ٘اث الاخخباز الجُد ُٗما ًأحي (دُمع:)68 ،2010 ،
 الصدق :أن ًِٜع الاخخباز ًِٗل ما وكّ لُٜاطه.
 الثباث :وَى الحـىُ ٤لى الىخاةج ه٘ظها ُىد ئُادة الاخخباز ،بؼسن ُدم خدور حِلم بحن اإلاسجحن.
 املىضىعُتٌِ :وي هدُجت مُِىت بٔم الىٌس ُمً ًصححه (ال جخأزس الدزحت بشخـُت اإلاصحح).
 السهىلت :طهىلت الخوبُ ٝوالخصحُذ.
 الاكخصادًت :أي ٓحر م٢ل ٙمادًا.
 الخمُيزً :محز بحن الولبت ،أي ًبرش ال٘سو ٚال٘سدًت بحن الولبت وٍمحز بحن اإلاخ٘ىٛحن واللِاٖ.
 الشمىل :أي ػامل لجمُّ أحصاء اإلاىهج الدزاس ي (اإلاٜسز الدزاس ي).
خا ٤مً اللبع والٔمىق.
 الىضىحٍ :
-5أسس بىاء الاخخباز الخدصُلي:
أٟد ال١ثحر مً الِلماء ُلى مجمىُت مً اإلابادب وألاطع الًلشمت لبىاء الاخخباز الخدـُلي ،منها (مخاةُل،
)130 -128 ،2016؛ (ئطماُُل)121 ،2004 ،؛ (ال٘سح:)27-26 ،2007 ،
 -1بىاء الاخخباز في كىء أَداٖ وأٓساق اطخِمالهٗ ،اذا ٠ان ٓسكه جٜىٍم جٜدم الولبت هدى جد ُٜٝألاَداٖ
ًٗلبد أن ًىكّ الاخخباز بدُث ًلبي َرا الٔسق.
 -2اخخُاز هىَ ألاطئلت ًخددد بوبُِت ألاَداٖ وهىاجج الخِلم اإلاِٜظت.
 -3وكّ ألاطئلت بدُث ج٢ىن بمثابت ُُىت ممثلت إلادخىي اإلاٜسز الدزاس ي٢ٗ ،ل مجا ٤مً مجاالث اإلادخىي،
ول٢ل هخاج حِلمي خاؾ البد مً اخخُاز ُُىت مً ألاطئلت جإخر ؤلاحابت ُنها بمثابت دلُل ُلى الخدـُل في
ذل ٣اإلاجا ،٤وَِد حدو ٤اإلاىاؿ٘اث مً أَم الىطاةل للحـىُ ٤لى ُُىت ممثلت للمدخىي الدزاس ي،
وبوبُِت الحا٠ ٤لما شاد ُدد ألاطئلت اؿبدذ أٟثر جمثًُل ،والىخاةج أٟثر زباجا.
 -4اإلاًلءمت ،ئذ ًيبػي أن ج٢ىن ألاطئلت مً مظخىي ؿِىبت مًلةم ،واإلاظخىي اإلاًلةم للـِىبت في اخخبازاث
الاهجاش مُِازٍت اإلاسحّ (ٗ ،)0.50لًل ُلى أن ألاطئلت التي ًـل مِامل طهىلتها ( )0.50جخمخّ بٜدزة جمُحزًت
ُالُت ،وجد ٜٝمظخىي ُا ٤مً الثباث.
 -5الحُادًتً ،جب أن ال جإزس الِىامل الجاهبُت في أداء الوالب وجمىِه مً ئًهاز مظخىاٍ الحُٜٜي.
 -6ؤلاطهام في جدظحن الِملُت الخِلُمُتٗ ،الٔسق النهاتي للُٜاض َى جدظحن الخِلم.
 -6خطىاث بىاء الاخخباز الخدصُلي:
لٔسق ئُداد الاخخباز الخدـُلي بؼ٢ل د ُٝٛالبد مً اجباَ مجمىُت خوىاث منها :جددًد ألاَداٖ
الخِلُمُت ،جدلُل مدخىي اإلاٜسز الدزاس ي ،ئُداد حدو ٤اإلاىاؿ٘اث ،بىاء ٜٗساث الاخخباز ،وجددًد هىُها (مىكىُُت،
مٜالُه ) ،ججسٍب الاخخباز وجدلُل ٜٗساجه ،والخد ٜٝمً ؿد ٚالاخخباز وزباجه (العجُلي.)39 ،2005 ،
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-6بىاء الاخخباز وفم جدو ٤املىاصفاث:
حدو ٤اإلاىاؿ٘اثَ :ى مخوى ج٘ـُلي ًسبى الِىاؿس ألاطاطُت للمدخىي بمجاالث الخُُٜم ومهازاجه
ال٘سُُت ،وٍددد ألاَمُت اليظبُت ل٢ل منها ،أي أهه ًِٜع مدي جد ٜٝؿد ٚاإلادخىي ،والـدً ٚدخىي ُلى ُىـسًٍ
أطاطُحن َما :الؼمى ٤والخمثُل ،والؼمىلُت حِني أن ج٢ىن ٜٗساث الاخخباز حؼخمل ُلى حمُّ م٢ىهاث اإلادخىي مً
أَداٖ .أما الخمثُل ُِٗني أن ج٢ىن ٜٗساث الاخخباز جمثل ُُىت اإلادخىي جمثًُل ؿادٛا لجمُّ حىاهب الخدـُل؛
لرل ٣مً اللسوزي حدا جدلُل اإلادخىي ٛبل ٠ل ش يء (مجُد ،)264 ،2014 ،وٍخ٢ىن حدو ٤اإلاىاؿ٘اث مً بِدًً
ألاو ٤زأس ي ،وٍمثل مظخىٍاث الاَداٖ ،والثاوي أٜٗي وٍمثل اإلاىكىُاث أو حىاهب اإلادخىي الدزاس يً ،خددد ُٗه ُدد
ألاطئلت ،في ٠ل خلُت ،بىاء ُلي اإلادخىي والهدٖ (الحسٍسي .)123 ،2007 ،وٍخم بىاء حدو ٤اإلاىاؿ٘اث باجباَ
الخوىاث ألاجُتُ( :مس وآخسون)413 ،2010 ،؛ (مجُد:)265-264 ،2014 ،
 -1جددًد ألاَداٖ وأوشانها اليظبُت.
 -2جددًد الىشن اليظبي للمدخىي ،أي وظبت الترٟحز ل٢ل حصء في اإلاٜسز الدزاس ي ،وذل ٣مً خًل ٤مِسٗت
ُدد الظاُاث اإلاٜسزة للىخدة الدزاطُت مٜظىما ُلى ُدد طاُاث جدزَع اإلاٜسز ملسوبا في ماةت.
 -3جددًد ُدد ألاطئلت ال٢لُت اإلاساد وكِها في الاخخباز.
 -4جددًد ُدد ألاطئلت ال٢لُت ل٢ل حصء مً اإلاٜسز (ل٢ل وخدة مً اإلاٜسز) ،وذل ٣خظب اإلاِادلت آلاجُت:
ُ -5دد ألاطئلت ل٢ل حصء = ُدد ألاطئلت ال٢لُت × وظبت الترٟحز × وظبت ألاَداٖ.
وٍم ً١جىكُذ ذل ٣مً خًل ٤اإلاثا ٤آلاحي:
مثال :لبىاء اخخباز م٢ىن مً (ٜٗ )40سة (طإالا) ،إلاٜسز دزاس ي ًخ٢ىن مً وخدجحن اطخٔسٛذ طاُاث
جدزَظها ُلى الخىالي ( ،)8 ،12و٠ان ُدد أَداٖ اإلاٜسز (َ ) 80دٗا ،للمظخىٍاث الظخت( :الخرٟس ،ال٘هم ،الخوبُ،ٝ
الخدلُل ،الترُٟب ،الخٜىٍم) ،وهي ُلى الخىالي ،)10 ،10 ،10 ،10 ،20 ،20( :والدزحت ال٢لُت لًلخخباز هي ( )80دزحت،
ٗان بىاء َرا الاخخباز وٜٗا لجدو ٤اإلاىاؿ٘اث طِخ٢ىن مً آلاحي:
جدول زكم (ً )1ىضح جدول املىاصفاث
ألاهداف
الىخداث
الىخدة ألاولى
( 12ساعاث)

ألاسئلت
الدزجت
ألاسئلت

جرهس
20
6

مسخىٍاث ألاهداف وعددها في ول مسخىي
جسهُب
جدلُل
جطبُم
فهم
10
10
10
20
3
3
3
6

جلىٍم
10
3

الدزجت

12

12

6

6

6

6

ألاسئلت

4

4

2

2

2

2

الدزجت

8

8

4

4

4

4

مجمىع ألاسئلت

10

10

5

5

5

5

مجمىع الدزجاث

20

20

10

10

10

10

الىشن اليسبي لألهداف

%25

%25

%12.5

%12.5

%12.5

%12.5

الىخدة
الثاهُت
( 8ساعاث)

مجمىع مجمىع
ألاسئلت الدزجاث
24
48
16
32

الىشن اليسبي
للىخداث
%60

%40

40
80
%100

الجدو ٤مً جـمُم الباخثحن
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مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت وأهداف بلىم
املعسفُت ومسخىٍاث الصعىبت والخمُيز بيلُت التربُت -مدافظت املهسة.
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أهىاع الاخخبازاث:
جىٜظم الاخخبازاث الخدـُلُت ئلى ُدة أهىاَ منها:
أ -الاخخبازاث الشفىٍت :الاخخبازاث الؼ٘ىٍت مً أٛدم أطالُب الخٜىٍم اإلاظخخدمت في جددًد اطدُِاب
الولبت للدزوض التي حِلمىَا ،ئال أنها أؿبدذ حظخخدم بـىزة أٛل وظبُا بِد اهدؼاز الاخخبازاث الخدسٍسٍت.
وحظخخدم الاخخبازاث الؼ٘ىٍت إلاِسٗت مدي ئجٜان الولبت للمادة بمِصٛ ًُ ٤دزاث ال١خابت والخِبحر ،وُٛاض ٛدزجه
ُلى الٜساءة والىو ٝالظلُمٟ ،ما حظخخدم في اإلاىاٛؼت والدٗاَ ًُ زطاةل اإلااحظخحر والدٟخىزاٍ (مجُد،2014 ،
:)240
ب -الاخخبازاث الخدسٍسٍت :هي أسئلت جخطلب إلاجابت عنها باسخخدام الىزكت والللم ،وجىلسم إلى كسمين:
الاخخبازاث اإلاٜالُت :هيُ" :بازة ًُ طإا ٤أو ُدة أطئلت حِوى للمخِلمحن مً أحل ؤلاحابت ُنها ،وفي َرٍ
الحالت ٗان دوز اإلاخِلم َى أن ٌظترحّ اإلاِلىماث التي دزطها طابٜا وٍ١خب ٗيها ما ًدىاطب والظإا ٤اإلاوسوحٟ ،ما
جدخاج ؤلاحابت أًلا ئلى ال٘هم والٜدزة ُلى الخِبحر والسبى بحن اإلاىكىُاث" (مسٟص هىن ،)227 ،2011 ،وحِخبر مً أٛدم
أهىاَ الاخخبازاث وأٟثرَا اهدؼازا وحِمل ُلى جىكُذ الٜدزة ُلى الخ٘١حر الىاٛد وج٘١حر الولبت في خل اإلاؼً١لث
(حلجل .)184 ،2007 ،وَِوى الوالب ٗيها الحسٍت بدزحت ٟبحرة لإلحابت ًُ ألاطئلت اإلاوسوخت ،وبالخالي ُٛاض مظخىي
جدـُله ومدي جٜدمه.
وهخاحاث الخِلم التي جِٜظها اخخبازاث اإلاٜا ٤جخمثل بالٜدزة ُلى :اطترحاَ اإلاِلىماث وػسح اإلاِاوي واإلا٘اَُم
وألال٘اي ،الىٜد والخدلُل واإلاٜازهت ،الخلخُف والاطخيخاج ،زبى الىخاةج باألطباب (َاػم والخلُ٘ت.)87-86 ،2011 ،
وجىٜظم اخخبازاث اإلاٜا ٤بدظب ؤلاحابت اإلاولىبت ئلىٛ :ـحرة ؤلاحابت ،وهىٍلت ؤلاحابت (الحاوزي.)217-216 ،2008 ،
ولًلخخبازاث اإلاٜالُت الِدًد مً اإلامحزاث منها :خلىَا مً الخخمحن وال حظمذ بالٔؽ ،وطهىلت ئُدادَا ،وٍم ً١مً
خًللها الترٟص ُلى مهازاث الخ٘١حر الِلُا ،وحظهم في ُٛاض جسجِب أٗ٢از الولبت وجىٌُم ئحابتهم (حلجل.)184 ،2007 ،
ٟما أن الاخخبازاث اإلاٜالُت ال جخلى مً الُِىب ،ومنها أنها :ال حٔوي مدخىي اإلاادة الدزاس ي ،وجخأزس براجُت اإلاصحح
وج٘خٜس ئلى الـد ٚوالثباث ،وجدخاج ئلى وٛذ ٟبحر في جصحُدها ،وجلِب الـدٗت دوزا ٗيها ٜٗد ًأحي الظإا ٤مما ٛسأ
الوالب أو الِ١عٟ ،ما ٛد جخأزس دزحت الوالب بمدي ٛدزجه ُلى الخِبحر الخدسٍسي وحىدة خوه وٛلت أخواةه اللٔىٍت،
وٍـِب جددًد أوحه الٜـىز في جصحُذ ألاطئلت اإلاٜالُت ،مٜازهت باألطئلت اإلاىكىُُت (َاػم والخلُ٘ت-87 ،2011 ،
( ،)88حلجل .)184 ،2007 ،وبِد أن جبحن للمسبحن ُُىب اخخبازاث اإلاٜا ،٤وكِىا الاخخبازاث اإلاىكىُُت لخًلفي جل٣
الُِىب ،وٛد اهدؼس َرا الىىَ الجدًد مً الاخخبازاث في أمسٍ٢ا اهدؼازا واطِا ،وطمُذ باالخخبازاث اإلاىكىُُت.
 -1الاخخبازاث املىضىعُت :هي ُبازة ًُ :أطئلت ًجُب ُنها الولبت باخخُاز ئحابت أو أٟثر مً ئحاباث مخِددة أو
ٟخابت أو ملء ٗساْ ب٢لمت أو ُبازاث أو أي هسٍٜت أخسي ال جخولب ئحابت جدسٍسٍت موىلت (حلجل.)214 ،2007 ،
وجخمحز الاخخبازاث اإلاىكىُُت بما ًأحي (َاػم والخلُ٘ت:)89 ،2011 ،
 اإلاىكىُُت :أي ال جخأزس الىخاةج بالِىامل الراجُت للمصحح وال بِدد اإلاصحححن وال مساث الخصحُذ. ج١ؼٛ ًُ ٙدزة الوالب ُلى طسُت الخ٘١حر ودٛت ال٘هم والترٟحز. لها ٛدزا ُالُا مً الثباث والـد ٚوالدٛت في هخاةجها ،وطهىلت الخصحُذ والخوبُ.ٝ حٔوي مجاالث ألاَداٖ الثًلزت اإلاِسُٗت واإلاهازٍت والىحداهُت .وحؼمل أحصاء ٟبحرة مً اإلاٜسز الدزاس ي. -ئحابت الولبت ال جخأزس بٜدزتهم اللٔىٍت أو ٛدزتهم ُلى ال١خابت الظسَِت.
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 ومً عُىب الاخخبازاث املىضىعُت ما ًأحي(سمازة:)157 ،2003 ،
ٟبحر ،وم٢ل٘ت مادًا ،وجدخاج ئلى مهازة وخبرة في ؿُآتها
وٛذ
هىٍل و ٍ
ً .1دخاج ئُدادَا ئلى ٍ
ٍ
حهد ٍ
 .2حشجّ ُلى الخخمحن والٔؽ.
 .3جٜخـس ُلى ُٛاض بِم حىاهب الخدـُل ،وٛد جدخىي ُلى أطئلت ٓاملت.
 .4ال حظمذ للوالب أن ٌِبر ًُ ئحابخه بلٔخه الخاؿت.
وَىا ٞأهىاَ لًلخخبازاث اإلاىكىُُت أَمها :اخخباز الـىاب والخوأ ،اخخبازاث الخ١مُل ،اخخبازاث اإلاوابٜت
واإلاصاوحت ،اخخبازاث الاخخُاز مً مخِدد (الظلُتي.)412 ،2008 ،
 -8الخدلُل إلاخصائي لفلساث الاخخبازٌِ :د ججسٍب الاخخباز وجدلُل ٜٗساجه ئخـاةُا مً اإلاساخل ألاطاطُت
لبىاةه ،وحظتهدٖ ُملُت الخدلُل ؤلاخـاتي اطخخساج الخـاةف الظُ٢ىمترًت لٜ٘ساث الاخخباز ،مثل مِامًلث
الظهىلت والـ ِىبت والخمُحز وٗاُلُت اإلامىَاث ،وجخم َرٍ الِملُت مً خًل ٤جدلُل هخاةج الولبت ُلى الاخخباز بِد
جوبُٜه ُليهم (العجُلي .) 85 ،2005 ،وُٗما ًلي جىكُذ إلحساءاث الخدلُل وُُٟ٘ت اطخخساج ٠ل خاؿُت مً
خـاةـها الظُ٢ىمترًت:
خساب معامل السهىلت والصعىبتٌِ :سٖ مِامل الظهىلت بأهه " :وظبت الولبت الري أحابىا ُلى الظإا٤
ئحابت صحُدت ئلى الِدد ال١لي اإلاؼاز ،ٞأما مِامل الـِىبت ِٗؼحر ئلى وظبت الساطبحن في الظإا ٤باليظبت للِدد
ال١لي اإلاؼاز ("ٞمساد وطلُمان ،)211 ،2005 :وجم خظاب مِامل الظهىلت ل٢ل ٜٗسة مً ٜٗساث الاخخباز مً خًل٤
اإلاِادلت آلاجُت:

( مساد وطلُمان)211 ،2005 :
ومِامل ؿِىبت الٜ٘سة =  -1مِامل طهىلت الٜ٘سة.
مد٢اث جٜىٍم الٜ٘سة الاخخبازٍت بمىحب مِامل طهىلتها (العجُليٟ )90 ،2005 ،ما ًأحي:
أٛل مً  0.20حِد ٜٗسة ؿِبت حداٜٗ 0.39 -0.20 - .سة ؿِبت.
 0.59-0.40مخىطوت الـِىبت 0.79 -0.60 - .طهلت.
ٗ 0.80أٟثر طهلت حدا.
واإلادي اإلاٜبى ٤إلاِامل الظهىلت والـِىبت اإلاسٓىب ُٗه ًتراوح بحن (.)0.75–0.25
معامل الخمُيز :الٔسق مً جددًد مِامل الخمُحز للٜ٘سة الاخخبازٍتَ :ى مِسٗت ٛدزتها ُلى الخمُحز بحن
اإلاجمىُخحن الِلُا والدهُاٗ ،الظإا ٤الري ج٢ىن دزحت جمُحزٍ ُا لُت حِني أن وظبت مً أحابىا ُلُه ئحابت صحُدت مً
أٗساد اإلاجمىُت الِلُا أٟبر مً وظبت مً أحابىا ُلُه ئحابت صحُدت مً أٗساد اإلاجمىُت الدهُا (مساد وطلُمان،
 ،)218 ،2005ولحظاب مِامل الخمُحز للٜ٘سة الاخخبازٍت جسجب أوزا ٚاخخباز الولبت جىاشلُا بدظب الدزحت ال٢لُت ،زم
جإخر وظبت جتراوح مً  %27ئلى  % 33مً أُلى الٜاةمت ومثلها مً أط٘ل الٜاةمت ،زم ًخم خظاب مِامل الخمُحز وٜٗا
للمِادلت آلاجُت:
مِامل جمُحز الٜ٘سة =
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خُث ئن:
 أَ = ُدد ؤلاحاباث الصحُدت ُلى الٜ٘سة في اإلاجمىُت الِلُا. أد = ُدد ؤلاحاباث الصحُدت ُلى الٜ٘سة في اإلاجمىُت الدهُا. 0.5ن = ُدد أٗساد الُِىت في ئخدي ال٘ئخحن (مجُد.)79-78 ،2014 ،مد٢اث جٜىٍم الٜ٘سة بمىحب مِامًلث جمُحزَا ( العجُلي:)91 ،2005 ،
 ٗ 0.40أُلى حِد ٜٗساث ممخاشةٜٗ 0.39 -0.30- .ساث حُدة ولٛ ً١د جخلّ للخدظحن. ٜٗ 0.29 -0.20ساث خدًت جدظً - .أٛل مً ٜٗ 0.20ساث كُِ٘ت جدرٖ أو ًخم جدظُنها.فعالُت بدائل فلساث الاخخُاز مً مخعدد (املشدخاث)ًٜ :ـد ب٘اُلُت البداةل ٛدزة َرٍ البداةل ُلى حرب
اطخجابت اإلا٘دىؿحن ،واإلا٘سوق أن ًجرب الجىاب الصحُذ مٌِم ألاٛىٍاء مً الولبت أٟثر مً ٓحرَم ،وفي الىٛذ
ه٘ظه ججخرب البداةل الخاهئت الِدد ألاٛل مً ال٘ئت الِلُا وألاٟثر مً ال٘ئت الدهُا (مساد وطلُمان.)220 ،2005 :
 -9ألاهداف التربىٍت والاخخبازاث :ئن الخٜىٍم بم٘هىمه الحدًث مىحها أطاطا لل١ؼ ًُ ٙمدي جدٜٝ
ألاَداٖ الخِلُمُت اإلاسطىمت ،أو أهه جٜىٍم مخمسٟص خى ٤ألاَداٖ (مخاةُل ،)59 ،2015 ،وجمثل ألاَداٖ التربىٍت
الٜاُدة التي ًىول ٝمنها أي وؼان حِلُمي ،وبالخالي حِد مً أولىٍاث الٜاةمحن ُلى الخٜىٍم (دُمعٟ .)28 ،2010 ،ما
أن الخوىة ألاؿِب وألاَم في مسخلت الخخوُى لِملُت بىاء الاخخبازاث هي جددًد ألاَداٖ الخِلُمُتٗ ،بدون
أَداٖ واضحت ومدددة ال ًدزي اإلاِلم ماذا ًِٜع ،وٛد ًلجأ ئلى الوسٍ ٝألاطهل وٍٜخـس ُلى أطئلت الاطخدُاء
البظُى مهمًل برل ٣اإلاظخىٍاث ألاُلى للخِلم .وما مً ػ ٣أن ألاَداٖ الِامت والٔاملت ًـِب الاطترػاد بها في
ُملُت الخٜىٍم ،ومً َىا مً ؿُآت ألاَداٖ بِبازاث واضحت ومدددة والخِبحر ُنها بـىزة هىاجج طلىُٟت ٛابلت
للمًلخٌت والُٜاض(مخاةُل .)134 ،2016 ،وٍدىاو ٤جٜىٍم ألاَداٖ أهىاُا مخخل٘ت مً الخِلم :أي ال ًصح أن جٜخـس
ُلى بِم هىاجج الخِلم التي جىدزج ُادة كمً اإلاجا ٤الِٜلي اإلاِسفي ٠اإلاِسٗت وال٘هم ،وال بد أن حظعى ئلى حٔوُت
٠اٗت الىىاجج اإلاِسُٗت الهامت ٠الخوبُ ٝوالخدلُل والترُٟبٟ ،ما ًجب أن جدىاو ٤الىىاجج أو الجىاهب ٓحر اإلاِسُٗت
(مخاةُل.)63 ،2015 ،
جصيُف بلىم لألهداف الخعلُمُتٌِ :د مً أػهس الخـاهُ ،ٙوَؼخمل َرا الخـيُُ ٙلى هخاحاث الخِلم
التي ًخى ّٛأن ً١دظبها اإلاخِلم بِد ئخلاُه لبرهامج حِلُمي ،وَرٍ الىخاحاث جم جـيُ٘ها ئلى زًلزت مجاالث ٟبري هي
اإلاجا( ٤العجُلي:)41-40 ،2005 ،
 -1الرَني (ؤلادزا٠ي) :وَؼخمل ُلى ألاَداٖ والىخاحاث الِٜلُت اإلاِسُٗت.
 -2الىحداوي :وَؼخمل ُلى ألاَداٖ اإلاخـلت باالَخماماث واإلاؼاُس واإلاىا ٙٛوالُٜم والاججاَاث.
 -3اإلاهازي (الى٘ع خس٠ي)ٌ :ؼخمل ُلى ألاَداٖ الدالت ُلى اإلاهازاث الحسُٟت مثل ال١خابت ،والوباُت.
وهٌسا ل٘اةدة اإلاجا ٤الرَني واطخخدامه بـىزة واطِت في الخٜىٍم وئُداد الاخخبازاث الخدـُلُت ،طِخم
ئلٜاء اللىء ُلى مظخىٍاجه ُٗما ًأحي:
 املجال الرهني (املعسفي) :جخِل ٝألاَداٖ الظلىُٟت في َرا اإلاجا ٤باٟدظاب اإلاخِلم اإلاِسٗت واإلاِلىماث وجىمُت
الٜدزاث واإلاهازاث في اطخخدام اإلاِسٗت الِلمُت (الظلُتي ،)396 ،2008 ،وٍخلمً اإلاجا ٤اإلاِسفي طخت مظخىٍاث
مسجبت جـاُدًا مً ألادوى ئلى ألاُلى (مخاةُلٟ ،)64 ،2015 ،ما ًأحي:
 -1املعسفت والخرهس :وَى ًمثل اإلاظخىي ألادوى للخِلم ،وأَداٖ َرا اإلاظخىي ال ًخولب أٟثر مً مجسد
حِسٖ الحٜاة ٝواإلاِلىماث التي دزطها الوالب أو اطترحاُها بالؼ٢ل ذاجه الري حِلم به (مخاةُل،
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 .)64 ،2015وجخولب ألاطئلت في َرا اإلاظخىي أن ًخِسٖ الوالب اإلاِلىماث أو ٌظخدُيها ،والٜدزة ُلى
الخرٟس ،هي الٜدزة الِٜلُت الىخُدة اإلاولىبت لإلحابت ًُ أطئلت َرٍ ال٘ئت ،وُلى السٓم مً أن أطئلت
الخرٟس ج٢اد جىدـس في اإلاظخىٍاث الدهُا للخ٘١حرٗ ،ان جرٟس اإلاادة الخِلُمُت أمس ال بد مىه (مسعي
والحُلت ،)67 ،2015 ،ومً أطئلت َرا اإلاظخىي :اذٟسُ ،ددُ ،سٖ.
الفهم أو الاسدُعاب :وحِنى بُٜاض ٛدزة الوالب ُلى ج٘ظحر اإلاِلىماث واإلاِازٖ التي حِلمها وؿُآتها
بأػ٢ا ٤جخخلُ ٙما دزطها في ؿىزتها ألاؿلُت ،أي جسحمت ألاٗ٢از مً ػ٢ل لٌ٘ي أو زمصي ئلى ػ٢ل آخس
ٟأن ٌُِد الوالب بلٔخه الخاؿت ٗ١سة ٛسأَا أو طمِها ،أو ٌِسٖ مـولحا بأطلىبه الخاؾ ،ومً
أطئلت َرا اإلاظخىي :اػسح ،وضح ،ؿى( ٙالعجُلي.)43-42 ،2005 ،
الخطبُم :في َرا اإلاظخىي ً٢ىن الوالب ٛادزا ُلى جوبُ ٝاإلاِلىماث كمً ػسون وأوكاَ حدًدة
جخخل ًُ ٙجل ٣التي جمذ ٗيها ُملُت الخِلم .وفي أطئلت الخوبٌُ ٝظخخدم الوالب ما طب ٝأن حِلمه
مً م٘اَُم ،وحِمُماث ،ومهازاث ،وهٌسٍاث ُٗدل مؼً١لث ٓحر مألىٗت لدًه ،والوالب في َرٍ ألاطئلت
ال ًصود بالخِسٍ ،ٙأو اإلاهازة ،أو الخِمُم الري طُوب ٝوئهما ُلُه أن ًخخاز ما ًم١ىه جوبُٜه ُلى
اإلاىا ٙٛالجدًدة التي جىاحهه (مسعي والحُلت ،)68 ،2015 ،ومً أطئلت َرا اإلاظخىي :هب ،ٝحسب ،جيبأ.
الخدلُل :وٍخولب َرا اإلاظخىي أن ً٢ىن الوالب ٛادزا ُلى جدلُل اإلاادة ئلى ُىاؿسَا وم٢ىهاتها مّ
ال١ؼ ًُ ٙالسوابى بحن َرٍ الِىاؿس أو اإلا٢ىهاث ،وألاطئلت التي حؼحر ئلى َرا اإلاظخىي مثل جدلُل
ٛـُدة ػِس ،أو جدلُل مٜا ٤ئلى م٘اَُم وخٜاة ٝوآزاء وٓحرَا (مخاةُل ،)65 ،2015 ،ومً أطئلت َرا
اإلاظخىيٛ :ازنُ ،لل ،خللٗ ،س.ٚ
الترهُبٌ :ؼحر َرا اإلاظخىي ئلى الٜدزة ُلى ؤلابداَ وؤلاهخاج ،أي ٛدزة الوالب ُلى ججمُّ ألاحصاء
وئُادة بىائها وٗ ٝجـىز حدًد أو بؼ٢ل ًخخل ًُ ٙالـىزة ألاؿلُت للمىكىَٟ ،أن ًٜىم ب١خابت
مىكىَ ئوؼاتي مً ُىدٍ ،أو ًلّ مٜترح إلاؼسوَ َىدس ي حدًد ...ومً أطئلت َرا اإلاظخىي :ابخ١س،
اٗترق ،ؿمم ،اطخيخج (العجُلي.)43 ،2005 ،
الخلىٍمً :يبػي أن ً٢ىن الوالب ٛادزا ُلى ئُواء ألاخ٢ام خىُٛ ٤مت ألاٗ٢از وألاُما ٤واإلاىاد وٓحرَا.
وٍخولب َرا اإلاظخىي الٜدزة ُلى الخ٘١حر الىٜدي وُدم الدظلُم باإلابادب وألاٗ٢از الجاَصة
اإلاظبٜت(مخاةُل .)66 ،2015 ،وأطئلت َرا اإلاظخىي جخولب ئُواء أطبابا ًبرز بها أخ٢امهٟ ،ما أن
الح١م الري ًـدزٍ ،البد أن ًٜىم ُلى بِم الؼىاَد ،واإلاظخىٍاث واإلاِاًحر التي ًلِها َى أو ٓحرٍ،
وُادة ما جثحر أطئلت الخٜىٍم ئحاباث ال ًم ً١وؿ٘ها بأنها صحُدت أو خاهئت (مسعي والحُلت،2015 ،
 ،)69ومً أمثلتها :زمًُٛ ،م ،زاحّ.

زاهُا /الدزاساث السابلت:
اهلّ الباخثان ُلى الدزاطاث الظابٜت اإلاخِلٜت بمىكىَ الدزاطت الحالُت؛ لٔسق الخِسٖ ُلى أَداٗها
وأدواتها ومىاهجها ،ومٜازهت هخاةجها بيخاةج الدزاطت الحالُت ،والاٛخباض منها إلاتن َرٍ الدزاطت ،وأَمها آلاحي:
 دزاست املصوغي ( :)2018وَدٗذ ئلى الخِسٖ ًُ مدي حٔوُت أطئلت الاخخبازاث النهاةُت لألَداٖ اإلاِسُٗتبمظخىٍاتها اإلاخخل٘ت جبِا لخـيُ ٙبلىم .اطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،وج٢ىهذ ُُىت الدزاطت
مً ( )26اخخبازا مً الاخخبازاث النهاةُت بٜظم ُلم الى٘ع ب٢لُت آلاداب بجامِت ؿبراجت -حمهىزٍت لُبُا -للِام
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الجامعي ( ،)2017 – 2016والتي اخخىث ( )509أطئلت .جم الخدلُل وٗ ٝجـيُ ٙبلىم للمظخىٍاث اإلاِسُٗت
ُ
(جرٟسٗ -هم– جوبُ –ٝجدلُل– جسُٟب – جٜىٍم) ،وجم الخدلُل بىاطوت اطخمازة جدلُل أُدث لهرٍ الدزاطت.
خلـذ الدزاطت ئلى بِم الىخاةج أَمها :اخخل مظخىي الخرٟس الترجِب ألاو 433( ٤طإالا بيظبت  )%85.1وحاء
مظخىي ال٘هم في الترجِب الثاوي ( 71طإالا بيظبت  )%13.9بِىما ها ٤مظخىي الخوبُ ٝالترجِب الثالث ( 3أطئلت
طإا ٤وخُد لُٜاض ًٟل مً مظخىي الخدلُل والخٜىٍم وخلذ مً أي
بيظبت  .)%0.6اٛخـسث الاخخبازاث ُلى
ٍ
أطئلت لُٜاض مظخىي الترُٟب٠ .ان ُدد ألاطئلت اإلاٜالُت ( )96طإالا بيظبت ( %19جٜسٍبا) وُدد ألاطئلت
اإلاىكىُُت ( )413طإالا بيظبت ( %81جٜسٍبا).
دزاست ساعد وعامس (َ :)2017دٗذ ئلى الخِسٖ ُلى مدي جىاٗس مِاًحر الاخخباز الخدـُلي الجُد في الاخخبازاث
التي ٌِدَا أطاجرة الخِلُم الجامعي ،واطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،وجمثلذ ألاداة في مُِاز مً
ئُداد الباخثحن لًلخخباز الخدـُلي الجُد ،وج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً ( )36اخخبازا جدـُلُا مً حامِت مدمد
خُلس-الجصاةس -للِام الجامعي  ،2013 -2012وجىؿلذ ئلى ُدة هخاةج أَمها :أن مِاًحر ٟخابت حِلُماث الاخخباز
الخدـُلي الجُد وئُداد ٜٗساجه حاءث بيظب كُِ٘ت ،وأن اإلاِاًحر اإلاخِلٜت بوباُت الاخخباز وئخساحه ٠اهذ
بيظب مخىطوتٟ .ما جىؿلذ ئلى أن ألاطاجرة أٟثر اطخخداما لألطئلت اإلاٜالُت مٜازهت مّ ألاطئلت اإلاىكىُُت.
دزاست الهدوز (َ :)2017دٗذ ئلى جدلُل ٜٗساث أطئلت اخخبازاث الؼهادة الثاهىٍت الِامت في مادة السٍاكُاث
بالجمهىزٍت الُمىُت لألُىام مً 2015- -2010م ،وبلٔذ ُدد ٜٗساث اطئلتها (ٜٗ )823سة ،واطخخدم اإلاىهج
ا لخدلُلي ،مً خًل ٤بواٛت جدلُل م٢ىهت مً مظخىٍاث اإلاجا ٤اإلاِسفي في جـيُ ٙبلىم اإلاِد ،٤وٟرل ٣مً
مظخىٍاث جـيُ ٙمازشاهى وُٟىدا ٤الظخت ،وأًهسث الىخاةج أن ٜٗساث أطئلت الاخخبازاث ٛد جسٟصث في اإلاظخىٍاث
الدهُا (الخرٟس وال٘هم والخوبُ )ٝمً مظخىٍاث جـيُ ٙبلىم اإلاِد ٤وبيظبت ( ،)%91.98بِىما مثلذ ٜٗساث
الاخخبازاث في اإلاظخىٍاث الِلُا (الخدلُل والخٜىٍم وؤلابداَ) بيظبت ٛلُلت لم جخجاوش (ٟ ،)%8.2ما بُيذ الىخاةج
أن أطئلت الاخخبازاث اٛخـسث ُلى الثًلزت اإلاظخىٍاث ألاولى (الاطترحاَ وال٘هم والخدلُل) مً جـيُ ٙمازشاهى
ٟبحر ُلى مظخىي الاطترحاَ وبيظبت (ً ،)%59.78ليها مظخىي ال٘هم وبيظبت
وُٟىدا ٤خُث جسٟصث
ٍ
وبؼ٢ل ٍ
( )%30.98في خحن لم ًخجاوش مظخىي الخدلُل ما وظبخه (ٜٗ )%9.23ى.
دزاست :جُىس ي (َ :)2016دٗذ ئلى الخِسٖ ًُ مدي جد ُٜٝأطئلت الاخخبازاث النهاةُت التي ًلِها ألاطاجرة في
حامِت ٗلظوحن الخٜىُت إلاظخىٍاث ألاَداٖ اإلاِسُٗت لبلىم في كىء مِاًحر الىزٛت الامخداهُت الجُدة؛ اطخخدمذ
الدزاطت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُل ،خُث خللذ مجمىُت مً الاخخبازاث النهاةُت إلاخولباث الجامِت ؤلاحبازٍت
والاخخُازٍت التي أُدَا اإلادزطىن لل٘ـل الدزاس ي الثاوي للِام الجامعي ( )2016-2015والبالٕ ُددَا ()12
اخخبازا جدىي ( )332طإال ،وجىؿلذ الدزاطت ئلى أن :جسٟحز ألاطئلت ُلى أدوى مظخىٍاث اإلاجا ٤اإلاِسفي؛ خُث
اخخل مظخىي الخرٟس الترجِب ألاو 249( ٤طإال) بيظبت ( ،)%73.8زم مظخىي ال٘هم في الترجِب الثاوي ( )73طإال
بيظبت ( ،)%23زم مظخىٍا الخوبُ ٝوالخدلُل في الترجِب الثالث ل٢ل مظخىي ( )5أطئلت بيظبت ( )%1.16ل٢ل
منهما ،وخلذ ألاوزا ٚمً أطئلت جِٜع مظخىي الترُٟب ومظخىي الخٜىٍم.
دزاست :سمامسة (َ :)2015دٗذ ئلى جدلُل وجٜىٍم أطئلت الاخخباز الىهني اإلاىخد في ٟخاب لٔخىا الجمُلت للـٙ
الظابّ ألاطاس ي في كىء جـيُ ٙبلىم اإلاِسُٗت في ٗلظوحن  ،واطخخدمذ اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،واخخحرث
ُُىت ٛـدًت وهي الاخخبازاث التي هبٜذ في ألاُىام 2014-2011م ،جم جدلُلها بىاطوت اطخمازة جدلُل،
وجىؿلذ ئلى أن :أطئلت الاخخبازاث زٟصث ُلى اإلاظخىٍاث الدهُا مً ألاَداٖ اإلاِسُٗت ،خُث خـل ال٘هم ُلى
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الترجِب ألاو ،٤في خحن جدهذ وظب اإلاظخىٍاث الخاؿت بالخدلُل والترُٟب ،وجساوخذ وظبهما ما بحن ( )%5-%3في
خحن لم ًمثل مظخىي الخٜىٍم بأي طإاٟ .٤ما دلذ الىخاةج ُلى وحىد ٗسو ٚذاث داللت ئخـاةُت في جىشَّ
ألاطئلت وٜٗا لجدو ٤اإلاىاؿ٘اث خظب مخٔحر الِام وال٘ـل الدزاس ي.
دزاست :عخىم (َ :)2014دٗذ ئلى الخِسٖ ُلى مدي موابٜت الاخخبازاث اإلادزطُت الخدـُلُت مً ئُداد اإلاِلمحن
في مدازض مداٌٗت حسغ مّ مِاًحر الاخخباز الجُد ،والخِسٖ ُلى ألاَمُت اليظبُت ألهىاَ ألاطئلت ،واطخخدم
اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،وج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً ( )116اخخبازا جدـُلُا ،جم جدلُلها بىاطوت اطخمازة جدلُل
ُ
أُدث لهرٍ الدزاطت ،وجىؿلذ هخاةج الدزاطت ئلى أن الاخخبازاث الخدـُلُت مً ئُداد اإلاِلمحن جخىاٗ ٝمّ مِاًحر
الاخخباز الجُد بدزحت ( )%74.74وأن َىاٗ ٞسوٛا ذاث دالت ئخـاةُت لـالح اإلاِلماث ُلى اإلاِلمحن في مدي
جواب ٝالاخخبازاث مّ مِاًحر الاخخباز الجُد.
دزاست (َ :)Abdelrahman, 2014دٗذ ئلى جدلُل أطئلت ٟخب اللٔت ؤلاهجلحزًت وٜٗا لخـيُ ٙبلىم لألَداٖ
اإلاِسُٗت ،واطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،وج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً ( )655طإالا مً أطئلت ٟخب
اللٔت الاهجلحزًت للـ ٙالِاػس للِام الدزاس ي 2013-2012م باألزدن ،جم جدلُلها بىاطوت اطخمازة جدلُل،
وجىؿلذ ئلى مجمىُت مً الىخاةج ،منها :أن مٌِم ألاطئلت زٟصث ُلى اإلاظخىٍحن ألاو ٤والثاوي( :الخرٟس ،ال٘هم)،
بيظبت بلٔذ (ً ،)%55.11ليها الخوبُ ٝبيظبت (ٟ ،)%16.18ما أًهسث الىخاةج جدوي جمثُل اإلاظخىٍاث الِلُا،
خُث بلٔذ وظبتها ( ،)%28.71وأوؾ ث الدزاطت بلسوزة حٔوُت ألاطئلت ل٢اٗت اإلاظخىٍاث ،وجمثُل اإلاظخىٍاث
الِلُا بالؼ٢ل اإلاولىب.
دزاطت (َ :)Alzu'bi, 2104دٗذ ئلى جدلُل أطئلت اللٔت الاهجلحزًت المخدان ػهادة الثاهىٍت الِامت ألازدوي وٜٗا
لخـيُ ٙبلىم اإلاِسفي ،واطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،وج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً حمُّ أطئلت
اللٔت الاهجلحزًت في امخداهاث الثاهىٍت للمظخىٍحن الثالث والسابّ خًل ٤ألاُىام  ،2013-2010جم جدلُلها بىاطوت
اطخمازة جدلُل ،وجىؿلذ الدزاطت ئلى أن أطئلت اللٔت الاهج لحزًت زٟصث ُلى اإلاظخىٍاث الدهُا (الخرٟس ،ال٘هم،
الخدلُل) بيظبت ( ،)% 69.6في خحن جدوى اإلاظخىٍاث اإلاِسُٗت الِلُا( :الخوبُ ،ٝالترُٟب ،الخٜىٍم) ،بيظبت
( ،)%31.4وأوؿذ الدزاطت واكعي ألاطئلت بلسوزة جدظحن جـمُم وبىاء الٜ٘ساث الاخخبازٍت بؼ٢ل حُد.
دزاست (َ :)Gezer, et, all, 2014دٗذ ئلى جٜىٍم أطئلت الامخداهاث في مبدث الدزاطاث الاحخماُُت وٜٗا
لخـيُ ٙبلىم اإلاِد ٤في ال٘ـل الدزاس ي ألاو ٤للِام  2013-2012في جسُٟا ،واطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج
الىؿ٘ي الخدلُلي ،وج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً حمُّ ألاطئلت اإلاِدة مً ٛبل مِلمي الدزاطاث الاحخماُُت في
اإلادازض الابخداةُت في مدًىت أشمحر ،اطوىبى ،٤مىاطا ،وبىزطا ،وجىؿلذ الدزاطت ئلى أن أٓلب ألاطئلت زٟصث ُلى
٠ل مً مظخىَي الخرٟس وال٘هم ،في خحن جدوى جمثُل اإلاظخىٍاث الِلُا (الخوبُ ،ٝالخدلُل ،الخٜىٍم) ،وأوؿذ
ٍ
بلسوزة مساُاة جمثُل ألاطئلت للمظخىٍاث الِلُا مً ألاَداٖ.
دزاست (َ :)Tikkanen & Aksela, 2012دٗذ ئلى جدلُل أطئلت امخدان الثاهىٍت الِامت ال٘لىدي في مبدث
الُ١مُاء بىاء ُلى جـيُ ٙبلىم لألَداٖ اإلاِسُٗت ،اطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،وج٢ىهذ ُُىت
الدزاطت مً ( )28امخداها ،جلمىذ ( )257طإالا مً اخخبازاث الُ١مُاء لألُىام 2009-1996م بىاطوت اطخمازة
جدلُل ،وبُيذ هخاةج الدزاطت أن مٌِم ألاطئلت زٟصث ُلى اإلاظخىٍاث الدهُا بيظبت ( :)%77بِىما ٛل جمثُلها
للمظخىٍاث الِلُا( :الخدلُل ،الترُٟب ،الخٜىٍم) ،وأوؿذ الدزاطت بلسوزة جمثل اإلاظخىٍاث الِلُا في أطئلت
الامخداهاث وٜٗا للمولىب.
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دزاست العفىن والطائي (َ :)2011دٗذ ئلى جٜىٍم أطئلت الاخخبازاث النهاةُت إلاادة الُ١مُاء للـ ٙالخامع
الِلمي وٗ ٝجـيُ ٙحاالحس وآػجر ،واطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،وج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً
أطئلت الاخخبازاث النهاةُت للدوز ألاو ٤بمدًىت بٔداد للِام 2007-2006م ،جم اخخُازَا ُؼىاةُا وبلٔذ ()83
اخخبازا ،خللذ بىاطوت اطخمازة الخدلُل ،وجىؿلذ هخاةج الدزاطت ئلى :أن أطئلت الاخخبازاث النهاةُت إلاادة
الُ١مُاء زٟصث ُلى مظخىي الخ٘١حر اإلاِسفي بالدزحت ألاولى الري ًسٟص ُلى الحٍ٘ والخلٜحنً ،لُه الخ٘١حر الخٜازبي،
بِىما أَملذ اإلاظخىٍاث اإلاِسُٗت الِلُاٟ .ما أًهسث الدزاطت اهخ٘اق مِامل الـد ٚلخمثُل ألاطئلت الاخخبازٍت
لألَداٖ التربىٍت وإلادخىي اإلاادة الدزاطُت ،وبُيذ الدزاطت اهخ٘اق ػمى ٤ألاطئلت لألَداٖ اإلاِسُٗت ،و٠اهذ
ألاطئلت ػاملت لجمُّ مدخىي اإلاادة الدزاطُت ول ً١بيظب مخ٘اوجت.
دزاست :سلمان والصىالدة (َ :)2009دٗذ ئلى ال١ؼ ًُ ٙوا ّٛألاطئلت الخٜىٍمُت في ٟخب التربُت ؤلاطًلمُت
للمسخلخحن ألاطاطُت والثاهىٍت في ألازدن ،واطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،وجمثلذ ألاداة في
اطخمازة الخدلُل ،وج٢ىهذ الُِىت مً طخت ٟخب دزطذ في الِام الدزاس ي 2007-2006م ،وبلٕ ُدد ألاطئلت
اإلادللت ( )2565طإالا ،وخلـذ الدزاطت ئلى ُدد مً الىخاةج ،مً أبسشَا :زٟصث ألاطئلت ُلى اإلاجا ٤اإلاِسفي ُلى
خظاب اإلاجالحن آلاخسًٍ :اإلاهازي والىحداويٟ ،ما اَخمذ باإلاظخىٍاث الدهُا مً الخ٘١حر (ال٘هم والخرٟس)ٟ ،ما
حاءث ألاهىاَ ال٘سُُت للؼ٢ل اإلاىكىعي مخىىُت ،ول١نها ٓحر مخىاشهت.
دزاست بسواث وصباح (َ :)2007دٗذ ئلى الخِسٖ ًُ مدي جد ُٜٝأطئلت الامخداهاث النهاةُت التي ًلِها
ألاطاجرة في حامِت الٜدض اإلا٘خىخت لألَداٖ الخِلُمُت اإلاِسُٗت في اإلاظخىٍاث اإلاخخل٘ت جبِا لهسم بلىم،
واطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،وجمثلذ أداة الدزاطت باطخمازة جدلُل جم جـمُمها للدزاطت،
وج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً ( )133امخداها لل٘ـل الدزاس ي الثاوي للِام 2004-2003م ،وجىؿلذ ئلى مجمىُت مً
الىخاةج منها :ئن مظخىي ألاَداٖ اإلاِسُٗت الظاةدة في الامخداهاث النهاةُت جسٟصث في مظخىي اإلاِسٗت والخرٟس،
بيظبت ( ،)%81مً مجمل ألاطئلتٟ ،ما دلذ ُلى وحىد ٗسو ٚبحن اإلاخىطواث اليظبُت لألطئلت في الامخداهاث
النهاةُت جبِا لىىَ ألاطئلت :مىكىُُت مٜالُت في خمع مظخىٍاث وهي :الخرٟس ،ال٘هم ،الخدلُل ،الترُٟب،
الخٜىٍم ،لـالح ألاطئلت اإلاىكىُُت في مظخىي الخرٟس ،ولـالح ألاطئلت اإلاٜالُت في اإلاظخىٍاث ألاخسي.

الخعلُم على الدزاساث السابلت:
جخ٘ ٝالدزاطت الحالُت مّ أٓلب الدزاطاث الظابٜت في جىاولها إلاىكىَ أطئلت الاخخبازاث وجمثُلها لألَداٖ
اإلاِسُٗت واطخخدامها للمىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،واطخخدام اطخمازة جدلُل اإلادخىي.
جخخل ٙالدزاطت الحالُت ًُ الدزاطاث الظابٜت في م٢ان الدزاطت وئحسائها وجدباًً في اإلاٜسزاث الدزاطُت
اإلاظخخدمت في الخدلُلٟ ،ما جخخل ٙفي جىاوَ ٤رٍ الدزاطت مىكىَ جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت ألوشان الىخداث
الدزاطُت وُٛاطها إلاظخىٍاث الـِىبت والخمُحز ،وفي جىاولها إلاىكىَ جمثُل دزحاث ألاطئلت ألوشان الىخداث وألاَداٖ
اإلاِسُٗت ،وَرا ما جخ٘سد به الدزاطت الحالُت ًُ باقي الدزاطاث الظابٜت.

 .3مىهجُت الدزاست وإجساءاتها:
مىهج الدزاست :اطخخدم الباخثان اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،الري ًٜىم بدزاطت الٌاَسة ٟما هي في الىاّٛ
مّ اطخيخاج وجدلُل الِىامل التي جسجبى بها ،وَى مً أوظب اإلاىاهج في مثل َرٍ الدزاطاث.
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مجخمع الدزاست :ج٢ىن مجخمّ الدزاطت مً حمُّ اخخبازاث وهخاةج ال٘ـل الدزاس ي ألاو ٤لألٛظام الِلمُت
ب٢لُت التربُت بمداٌٗت اإلاهسة وخوى اإلاٜسزاث الدزاطُت بمظا ٚالب٢الىزٍىض للِام 2019-2018م.
عُىت الدزاست :ج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً ( )13اخخبازا ،جم اخخُازَا بوسٍٜت الُِىت الِؼىاةُت البظُوت مً
أؿل ( )40اخخبازا ٗـلُا ،مً اخخبازاث ال٘ـل الدزاس ي ألاو ٤للِام الجامعي 2019-2018م ،ب٢لُت التربُت اإلاهسة
اطخواَ الباخثان الحـىُ ٤ليها مّ خووها الدزاطُت ،بمظا ٚالب٢الىزٍىض ،وجلمىذ الاخخبازاث اإلاخخازة ()416
طإالا ،وهي ٟما جسد في الجدو ٤آلاحي:
جدول زكم (ً )2ىضح اخخبازاث الفصل الدزاس ي ألاول املخخازة لعُىت الدزاست
املسخىي
اخخباز ملسز
جخص:
م
الثالث ُلىم ٛسآن ،لٔت ُسبُت ،زٍاكُاث ،لٔت اهجلحزًت ،مِلم مجا ٤احخماُُاث
هس ٚجدزَع ُامت
1
الثاوي ُلىم ٛسآن ،لٔت ُسبُت ،زٍاكُاث ،لٔت اهجلحزًت ،مِلم مجا ٤احخماُُاث
أطاطُاث البدث
2
الثالث ُلىم ٛسآن ،لٔت ُسبُت ،زٍاكُاث ،لٔت اهجلحزًت ،مِلم مجا ٤احخماُُاث
ؤلادازة اإلادزطُت
3
 4مدخل ئلى ُلم الى٘ع ألاوُ ٤لىم ٛسآن ،لٔت ُسبُت ،زٍاكُاث ،لٔت اهجلحزًت ،مِلم مجا ٤احخماُُاث
الثالث ُلىم ٛسآن ،لٔت ُسبُت ،زٍاكُاث ،لٔت اهجلحزًت ،مِلم مجا ٤احخماُُاث
ج١ىىلىحُا الخِلُم
5
ألاو٤
زٍاكُاث ،لٔت اهجلحزًت
زٜاٗت ئطًلمُت
6
ألاو٤
ُلىم ٛسآن ،مِلم مجا ٤احخماُُاث
زٜاٗت ئطًلمُت
7
ُلىم ٛسآن
السابّ
مىاهج م٘ظسًٍ
8
ألاو٤
زٍاكُاث ،لٔت اهجلحزًت
لٔت ُسبُت ()1
9
ألاو٤
ُلىم ٛسآن ،مِلم مجا ٤احخماُُاث
لٔت ُسبُت ()1
10
لٔت ُسبُت
الثالث
ألادب ألاهدلس ي
11
لٔت ُسبُت
الثالث
الِسوق والٜاُٗت
12
ُلىم ٛسآن
الثاوي
هدى وؿسٖ ()1
13
أداة الدزاستٛ :ام الباخثان ببىاء اطخمازة جدلُل ج٢ىهذ مً زًلزت أٛظام ،هي( :ألاو :٤جمثُل الاخخبازاث
ألوشان الىخداث الدزاطُت ،الثاوي :جمثُل الاخخبازاث إلاظخىٍاث ألاَداٖ اإلاِسُٗت ،والثالث :دزحت الظهىلت والـِىبت
والخمُحز لًلخخبازاث ال٘ـلُت)ٟ .ما في اإلالح ٝزٛم ( ،)1واطخ٘اد الباخثان في بىاء اطخمازة جدلُل الاخخبازاث مً
الِدًد مً الدزاطاث الظابٜت ،الطُما في ٛظم جمثُل الاخخبازاث إلاظخىٍاث ألاَداٖ اإلاِسُٗت وألاِٗا ٤اإلامثلت ل٢ل
مظخىي ،ومً َرٍ الدزاطاث :دزاطت :الهدوز ( ،)2017ودزاطت :حُىس ي (.)2016
صدق ألاداة :اُخمد الباخثان ُلى الـد ٚالٌاَسي الطخمازة الخدلُل ،التي خٌُذ بمىاٜٗت لجىت الخدُ١م
البالٕ ُددَم خمظت مً اإلاخخـحن في اإلاىاهج وهساة ٝالخدزَع وُلم الى٘ع التربىي ،والُٜاض والخٜىٍم.
زباث ألاداة :لُٜاض زباث اطخمازة الخدلُل ٛام الباخثان بخدلُل أزبِت اخخبازاث ٗـلُت بىؿ٘ها ُُىت
اطخوًلُُت جلمىذ ( ) 56طإالا ٗسُُا (٠ل باخث بؼ٢ل مظخٜل ًُ آلاخس)ٟ ،ما ٛاما باالطخِاهت بمدلل زالث؛
لخدلُل ألازبِت الاخخبازاث ،واطخخدما مِادلت َىلظتي لحظاب مِامل الاج٘ا ٚبحن الخدلًُلث الثًلزت:
مِامل الاج٘ا=ٚ

ُدد الحاالث التي اجُ٘ ٝليها
ُدد الحاالث ال٢لُت
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(اإلاصوغي.)103 ،2018 ،
والجدو ٤الخالي ًىضح هخاةج الاج٘ا ٚبحن الخدلًُلث الثًلزت:
جدول زكم (ً )3ىضح معامل الاجفاق بين الخدلُالث الثالزت
وسبت معامل الاجفاق
عدد خاالث الاجفاق
الاجفاق بين جدلُل
%91.1
51
الباخثان مّ بِلهما
%89.3
50
الباخث ألاو ٤واإلادلل الثالث
%85.7
48
الباخث الثاوي واإلادلل الثالث
%88.7
49.67
اإلاخىطى الِام
بلٕ ُدد خاالث الاج٘ا ٚبحن الخدلًُلث الثًلزت ُلى الخىالي ( ،)48 ،50 ،51وُلُه ً٢ىن مخىطى ُدد خاالث
الاج٘ا )49.67( ٚبيظبت اج٘ا )%88.7( ٚوَى مِامل زباث ُا ٤ومإػسا ُلى ؿًلخُت ألاداة للدزاطت الحالُت.
إجساءاث جطبُم الدزاست :مً أحل جىُ٘ر َرٍ الدزاطت ٛام الباخثان باإلحساءاث آلاجُت:
 .1الخيظُ ٝمّ ُمادة ال٢لُت لدظهُل مهمت الباخثحن والحـىُ ٤لى البُاهاث الًلشمت للدزاطت.
 .2جدلُل ٠ل اخخباز بؼ٢ل مظخٜل باطخمازة خاؿت ،وٜٗا الطخمازة الخدلُل ٟما في اإلالح ٝزٛم (.)1
 .3جددًد وخداث اإلاٜسز الدزاس ي ،وُدد طاُاث جدزَظها وٜٗا إلاا وزد في خوت البرهامج ألا٠ادًمي.
 .4جددًد ألاطئلت التي جمثل ٠ل وخدة دزاطُت وهىَ الظإا ،٤ومظخىي الهدٖ الظلى٠ي ،ودزحخه.
 .5ئذا اخخىي الظإا ٤السةِع ُلى أٟثر مً ٜٗسة ،حِامل ٠ل ٜٗسة ُلى أنها طإا ٤مظخٜل ،وفي خا٤
جلمىذ ال ٜ٘سة مولىبحن ًمثًلن َداٗحن مخخل٘حن ٌِامل ٠ل مولىب منها بىؿ٘ه طإالا مظخًٜل.
 .6جىشَ دزحاث الظإا ٤السةِع بالدظاوي ُلى ألاطئلت ال٘سُُت في خا ٤لم ًسد جىشَِها ُلى الٜ٘ساث.
 .7اطخخسج ج١سازاث ألاطئلت وأهىاُها ودزحاتها في ٠ل وخدة دزاطُت ول٢ل مظخىي مً اإلاجا ٤اإلاِسفي.
 .8ئذا ٠ان َىا ٞأطئلت اخخُازٍتً ،خم الخِامل مِها بىؿ٘ها أطئلت ئحبازٍت ،وٍخم اخدظاب الدزحت ال٢لُت
لًلخخباز مً خًل ٤حمّ دزحاث ٠ل ألاطئلت الاخخُازٍت والاحبازٍت.
ألاسالُب إلاخصائُت:
ٛام الباخثان باطخخدام ألاطالُب ؤلاخـاةُت آلاجُت:
 .aالخ١سازاث واليظب اإلائىٍت واإلاخىطواث الحظابُت.
 .bمِادلت َىلظتي لحظاب مِامل الاج٘ا ٚبحن الخدلًُلث الثًلزت.
 .cمِامل الظهىلت والـِىبت لًلخخباز ٢ٟل وٜٗا للمِادلت آلاجُت:
معامل سهولة االختبار ككل =

مجمىَ الدزحاث التي خـل ُليها ألاٗساد
مجمىَ النهاًت الٌِمى لدزحاث ألاٗساد

(مساد وطلُمان)217 ،2005 ،
 .dمِامل الخمُحز لًلخخباز ٢ٟل وٜٗا للمِادلت:
الدزحاث ال٢لُت لل٘ئت الِلُا – الدزحاث ال٢لُت لل٘ئت الدهُا

معامل تمييز االختبار ككل =
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مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت وأهداف بلىم
املعسفُت ومسخىٍاث الصعىبت والخمُيز بيلُت التربُت -مدافظت املهسة.

مجلت مسهص جصٍسة العسب للبدىر التربىٍت وإلاوساهُت ـ املجلد ألاول ـ العدد الثاوي -شىال -ذو اللعدة1440 /هـً -ىهُىً -ىلُى2019 /م/

 .4عسض هخائج الدزاست ومىاكشتها:
 هدُجت السؤال ألاول وهصه :ما مدي جىىَ أطئلت الاخخبازاث ال٘ـلُت ب٢لُت التربُت اإلاهسة؟
بِد جدلُل الاخخبازاث ال٘ـلُت (ُُىت الدزاطت) جىؿلذ ئلى الىخاةج ٟما في الجدو ٤آلاحي:
جدول زكم ( )4الىخداث الدزاسُت وألاسئلت امللالُت واملىضىعُت املمثلت لها ووسب دزجاتها:
عدد ألاسئلت املىضىعُت
عدد ألاسئلت امللالُت
عدد
اخخباز
م
وظبت
السةِظت ال٘سُُت
وظبت
الىخداث السةِظت ال٘سُُت
دزحتها
دزحتها
0
0
0
%
100
17
7
6
هس ٚالخدزَع الِامت
1
0
0
0
%100
10
4
10
 2أطاطُاث البدث الِلمي
0
0
0
%100
12
5
7
ؤلادازة اإلادزطُت
3
%20
20
1
%80
17
5
6
مدخل ئلى ُلم الى٘ع
4
0
0
0
%100
17
7
5
ج١ىىلىحُا الخِلُم
5
0
0
0
%100
27
6
5
زٜاٗت ئطًلمُت
6
0
0
0
%100
25
6
5
زٜاٗت ئطًلمُت
7
%40
20
2
%60
15
3
5
مىاهج م٘ظسًٍ
8
%14.3
10
1
%85.7
17
5
2
لٔت ُسبُت ()1
9
0
0
0
%100
41
6
2
لٔت ُسبُت ()1
10
%10
12
1
%90
24
5
3
ألادب ألاهدلس ي
11
0
0
0
%100
29
7
4
الِسوق والٜاُٗت
12
%50
70
1
%50
33
4
4
هدى وؿسٖ ()1
13
132
6
284
70
64
اإلاجمىَ
10.33
31.73
7.89
89.67
68.27 92.11
اليظبت اإلائىٍت %
ًًُلخٍ مً الىخاةج الىازدة في الجدو ،)4( ٤أن ألاطئلت اإلاٜالُت خٌُذ بالىـِب ألاٟبر مً أطئلت
الاخخبازاث ،خُث بلٕ مجمىَ ألاطئلت اإلادللت ( )76طإالا زةِظا ،منها )70( :طإالا مٜالُا ،و( )6أطئلت مىكىُُت،
وج٘سُذ ألاطئلت السةِظت ئلى ( )416طإالا ٗسُُا ،منها ( )284طإالا مٜالُا ،جىىُذ ما بحن (م٘خىح ؤلاحابت ومدددة
ؤلاحابت) ،بيظبت ( )%68.27مً ئحمالي ألاطئلت ،وخـلذ ُلى وظبت ( )%89.67مً الدزحاث ال٢لُت ،وبلٔذ ألاطئلت
اإلاىكىُُت ( )132طإالا ،بيظبت ( )%31.73مً ئحمالي ألاطئلت ،جىىُذ ما بحن ٜٗساث (الاخخُاز مً مخِدد ،والـىاب
والخوأ ،وؤلاٟما ،)٤وخـلذ ُلى وظبت ( )%10.33مً الدزحاث ال٢لُت لًلخخبازاث.
جفسير هدُجت السؤال ألاول ومىاكشتهاًًُ :لخٍ مً الىخاةج الظابٜت أن الهُئت الخدزَظُت حظخخدم ألاطئلت
اإلاٜالُت في الاخخبازاث ال٘ـلُت أٟثر مً اطخخدامها لألطئلت اإلاىكىُُتٟ ،ما ًًُلخٍ أن أٓلب الاخخبازاث ٠اهذ مً
هىَ اإلاٜالي باطخثىاء أزبِت اخخبازاث جلمىذ أطئلت مىكىُُت بيظب مخ٘اوجت جساوخذ وظب دزاحاتها اإلاسؿىدة ما بحن
( ،)%50-%10وَرا ًدُ ٤لى كِ ٙالاَخمام باألطئلت اإلاىكىُُت .وَِصو الباخثان َرٍ الىخاةج ئلى ٛلت اَخمام الهُئت
الخدزَظُت ببىاء ألاطئلت بؼ٢ل ػامل وجسٟحزَم ُلى ألاطئلت اإلاٜالُت لظهىلت ئُدادَا؛ بخًلٖ ألاطئلت اإلاىكىُُت ٗهي
جدخاج ئلى مهازة ُالُت وحهدا ٟبحرا إلُدادَا .وجخَ٘ ٝرٍ الىخاةج مّ دزاطت :طاُد وُامس ( ،)2017خُث أػازث ئلى
أن ألاطاجرة أٟثر اطخخداما لألطئلت اإلاٜالُت مٜازهت مّ ألاطئلت اإلاىكىُُت.
بافطىم ،سالم أخمد & السفُاوي ،هالل مدمد
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مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت وأهداف بلىم
املعسفُت ومسخىٍاث الصعىبت والخمُيز بيلُت التربُت -مدافظت املهسة.

مجلت مسهص جصٍسة العسب للبدىر التربىٍت وإلاوساهُت ـ املجلد ألاول ـ العدد الثاوي -شىال -ذو اللعدة1440 /هـً -ىهُىً -ىلُى2019 /م/

 هدُجت السؤال الثاوي وهصه :ما مدي جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت لألوشان اليظبُت للىخداث الدزاطُت؟
لإلحابت ًُ َرا الظإاٛ ٤ام الباخثان بمٜازهت أطئلت الاخخبازاث ودزحاتها بأوشان الىخداث الدزاطُت وٜٗا
لظاُاث جدزَظها الىازدة في خوى مٜسزاث البرامج الدزاطُت ب٢لُت التربُت ،وحاءث الىخاةج ٟما ًأحي:
جدول زكم ( )5جمثُل أسئلت الاخخبازاث الفصلُت ودزجاتها ألوشان الىخداث الدزاسُت

عددها

ساعاتها

وشنها
اليسبي

51

%10.06

جمثُلها باألسئلت :الفسق بين
وشن
عددها وسبتها %الىخداث
وجمثُلها
%10.06
0
0

وسبت
دزجاث
ألاسئلت
املمثلت
0

%19.13

35

%8.41

%10.72-

%5.23

%13.61
%14.79
%42.41
%100

45
63
273
416

%10.82
%15.14
%65.63
%100

%2.79%0.35
%23.22
0

%9.04
%14.19
%71.64
%100

وخداث ملسزاث الاخخبازاث
م

الىخداث الدزاسُت

1

وخداث غير ممثلت

11

2

وخداث جمثُلها أكل مً%50

12

97

3
4
5

وخداث جمثُلها  -50وأكل %80
وخداث جمثُلها مً %100-80
وخداث جمثُلها أهبر مً %100
إلاجمالي

5
9
26
64

69
75
215
507

مً الىخاةج الىازدة في الجدوًًُ ،)5( ٤لخٍ أن َىا ٞجباًىا في جمثُل أطئلت الاخخبازاث ودزحاتها ألوشان
الىخداث الدزاطُت ،خُث دلذ الىخاةج ُلى أن:
 ( )11وخدة دزاطُت وشنها اليظبي ( ،)%10.06لم ًخم جمثُلها في الاخخبازاث ال٘ـلُت. ( )12وخدة دزاطُت وشنها اليظبي ( ،)%19.13مثلذ بـ ( )35طإالا ،بيظبت مئىٍت بلٔذ ( ،)%8.41أي بأٛل مًوشنها اإلاظخد ٝبـ ( )%10.72مً ئحمالي ألاطئلتٟ ،ما أن وظبت الدزحاث اإلاسؿىدة لألطئلت اإلامثلت لهرٍ الىخداث
الدزاطُت بلٔذ ( ،)%5.23أي أٛل مً وشنها اإلاظخد ٝبـ ( )%13.90مً ئحمالي الدزحاث ال٢لُت لًلخخبازاث
ال٘ـلُت اإلادللت.
 ( )5وخداث دزاطُت وشنها اليظبي ( ،)%13.61مثلذ بـ ( )45طإالا ،أي بيظبت ( ،)%10.82أي أٛل مً وشنهااإلاظخد ٝبيظبت ( ،)%2.79مً ألاطئلت الاخخبازاث اإلادللت ،وبلٔذ وظبت الدزحاث اإلاسؿىدة ألطئلت َرٍ
الىخداث ( )%9.04مً الدزحاث ال٢لُت لًلخخبازاث ال٘ـلُت اإلادللت في َرٍ الدزاطت ،أي أٛل مً اليظبت
اإلاظخدٜت بـ ( )%4.57مً ئحمالي الدزحاث ال٢لُت.
 ( )9وخداث دزاطُت وشنها اليظبي ( ،)%14.79مثلذ بـ ( )63طإالا ،بيظبت مئىٍت بلٔذ ( ،)%15.14أي بصٍادةهُ٘٘ت ًُ وشنها اإلاظخد ٝبيظبت ( )%0.35مً ئحمالي ألاطئلتٟ ،ما بلٔذ وظبت الدزحاث اإلاسؿىدة لألطئلت
اإلامثلت لهرٍ الىخداث ( )%14.19مً الدزحاث ال٢لُت ،أي أٛل مً الىشن اإلاظخد ٝبـ ( )%0.60مً الدزحت
ال٢لُت.
 ( )26وخدة دزاطُت وشنها اليظبي ( ،)%42.41مثلذ بـ ( )273طإالا ،بيظبت ( ،)%65.63أي بيظبت شٍادة ًُالىشن اإلاظخد ٝبـ ( )%23.22مً ئحمالي أطئلت الاخخبازاث ال٘ـلُت اإلادللتٟ ،ما بلٔذ وظبت الدزحاث اإلاسؿىدة
ألطئلت َرٍ الىخداث ( )%71.64مً ئحمالي دزحاث الاخخبازاث ال٘ـلُت اإلادللت في َرٍ الدزاطت ،أي بيظبت
شٍادة ًُ الدزحاث اإلاظخدٜت بـ ( )%29.23مً ئحمالي الدزحاث ال٢لُت.
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مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت وأهداف بلىم
املعسفُت ومسخىٍاث الصعىبت والخمُيز بيلُت التربُت -مدافظت املهسة.
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جفسير هدُجت السؤال الثاوي ومىاكشتها :مً الىخاةج الظابٜت ًًلخٍ أن أطئلت الاخخبازاث ال٘ـلُت
والدزحاث اإلاسؿىدة لها ال جمثل أوشان الىخداث الدزاطُت اليظبُت وٜٗا لِدد الظاُاث اإلاظخٔسٛت في جدزَظها ،وأن
َىا ٞج٘اوجا في وظب الخمثُل للىخداث الدزاطُت شٍادة وهٜـاهاٟ ،ما أن َىا ٞج٘اوجا بحن وظب جمثُل ألاطئلت ووظب
دزحاتها للىخداث الدزاطُت ،وَرا ٌِني أن دزحت ؿد ٚمدخىي الاخخبازاث ال٘ـلُت كُِٙ؛ وٓحر ممثل لىخداث
اإلاٜسزاث الدزاطُت وٜٗا ألوشانها اليظبُت .وَِصو الباخثان َرٍ الىخاةج ئلى ٛلت اَخمام الخدزَظُحن ببىاء الاخخبازاث
ال٘ـلُت وٜٗا لجدو ٤اإلاىاؿ٘اث ،والاٛخـاز في أٓلب الاخخبازاث ال٘ـلُت ُلى ألاطئلت اإلاٜالُت مما ًـِب ُملُت
جمثُل الىخداث الخدزَظُت وٜٗا ألوشانها اليظبُتٗ ،لًل ًُ ٛلت الالتزام بدىُ٘ر خوى اإلاٜسزاث الدزاطُت ٟما في
دلُل البرهامج ألا٠ادًمي ،باإلكاٗت ئلى خرٖ بِم الىخداث أو ُدم دزاطت بِلها خًل ٤ال٘ـل الدزاس ي؛ للُٝ
الىٛذ أو ألطباب أخسي مّ ُدم وكّ مِالجاث لرل .٣وجخَ٘ ٝرٍ الىخاةج مّ ما جىؿلذ ئلُه دزاطت :طمامسة
( .)2015وجخخل ٙهخاةج َرٍ الدزاطت مّ هخاةج دزاطت :الِ٘ىن والواتي ( ،)2011التي جىؿلذ ئلى أن ألاطئلت ٠اهذ
ػاملت لجمُّ مدخىي اإلاادة الدزاطُت ول ً١بيظب مخ٘اوجت.
 هدُجت السؤال الثالث وهصه :ما مدي جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت إلاظخىٍاث أَداٖ بلىم اإلاِسُٗت؟
لإلحابت ًُ الظإا ٤جم جدلُل الاخخبازاث ال٘ـلُت ودزحاث أطئلتها ،وحاءث الىخاةج ٟما ًأحي:
جدول زكم ( )6وسبت جمثُل أسئلت الاخخبازاث الفصلُت ودزجاتها ملسخىٍاث ألاهداف املعسفُت
الخطبُم الخدلُل الترهُب الخلىٍم املجمىع
الفهم
الخرهس
مسخىٍاث ألاهداف:
284
14
19
40
20
98
93
الخ١ساز
%68.27 %3.37
%4.57
%9.62
%4.81
اليظبت %23.56 %22.36
ألاسئلت
1176
33
141.5
161.5
46.5
417
376.5
دزحتها
امللالُت
%88.55 %2.48 %10.66 %12.16
%3.50
وظبتها %31.40 %28.35
6
4/5
3
5/4
1
2
الترجِب
132
1
0
15
27
56
33
الخ١ساز
%31.73 %0.24
0.00
%3.61
%6.49
%13.46
اليظبت %7.93
ألاسئلت
150
2
0
17
27
65
41
دزحتها
املىضىعُت
%11.45 %0.15
%0.00
%1.28
%2.03
%4.89
%3.09
وظبتها
5
4
3
1
2
الترجِب
416
15
19
55
47
154
126
الخ١ساز
%100
%3.61
%4.57
اليظبت %13.22 %11.30 %37.02 %30.29
أسئلت
الاخخبازاث
1328
35
141.5
178.5
73.5
482
417.5
دزحتها
هيل
%100
%2.64 %10.66 %13.44
%5.53
وظبتها %36.30 %31.44
6
4/5
3
5/4
1
2
الترجِب
ُ
مً الىخاةج الىازدة في الجدو ٤زٛم (ًً ،)6لخٍ أن َىا ٞج٘اوجا في وظب جمثُل ألاطئلت ودزحاتها إلاظخىٍاث
أَداٖ اإلاجا ٤اإلاِسفيٟ ،ما ًأحي:
 في الترجِب ألاو ٤مثلذ ألاطئلت مظخىي ال٘هم بيظبت مئىٍت بلٔذ ( ،)%37.02مً ئحمالي أطئلت الاخخبازاث(الُِىت) ٢ٟل ،وبيظبت ( ،)%36.30مً الدزحاث ال٢لُت لًلخخبازاث ال٘ـلُت (ُُىت الدزاطت).
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 وفي الترجِب الثاوي حاء مظخىي الخرٟس بيظبت ( )%30.29مً ئحمالي ألاطئلت ،وبيظبت ( )%31.44مً ئحماليالدزحاث ال٢لُت.
 وفي الترجِب الثالث حاء مظخىي الخدلُل بيظبت ( )%13.22مً ئحمالي ألاطئلت ،وبيظبت ( )%13.44مً الدزحاثال٢لُت لًلخخبازاث ال٘ـلُت.
 وفي الترجِب السابّ حاء مظخىي الخوبُ ٝمً خُث جمثُل ألاطئلت بيظبت ( )%11.30مً ئحمالي ألاطئلت ال٢لُتلًلخخبازاث ال٘ـلُت اإلادزوطت ،في خحن حاء في الترجِب السابّ مظخىي الترُٟب مً خُث جمثُل الدزحاث بيظبت
( )%10.66مً الدزحاث ال٢لُت لًلخخبازاث ال٘ـلُت ُٛد الدزاطت.
 وفي الترجِب الخامع حاء مظخىي الترُٟب مً خُث جمثُل ألاطئلت بيظبت ( )%10.66مً ئحمالي أطئلتالاخخبازاث ال٘ـلُت ُٛد الدزاطت ،في خحن حاء في الترجِب الخامع مظخىي الخوبُ ٝفي جمثُل الدزحاث بيظبت
( ،)%5.53مً ئحمالي الدزحاث ال٢لُت لًلخخبازاث اإلادزوطت.
 وفي الترجِب ألاخحر حاء مظخىي الخٜىٍم بيظبت ( )%3.61مً ئحمالي أطئلت الاخخبازاث ،وبيظبت ( )%2.64مًئحمالي الدزحاث ال٢لُت لًلخخبازاث اإلادزوطت.
جفسير هدُجت السؤال الثالث ومىاكشتها :دلذ الىخاةج أن الاخخبازاث ال٘ـلُت اإلادللت مثلذ ٠ل مظخىٍاث
اإلاجا ٤اإلاِسفي بيظب مخ٘اوجت في ألاطئلت اإلاٜالُت واإلاىكىُُت ،باطخثىاء مظخىي الترُٟب ٗلم ًمثل في ألاطئلت
اإلاىكىُُت ،وَرا ًخ٘ ٝمّ ما جىؿلذ ئلُه دزاطت :حُىس ي ( ،)2016ودزاطت :اإلاصوغي (ٟ .)2018ما دلذ ُلى ازج٘اَ
وظبت جمثُل أطئلت الاخخبازاث ال٘ـلُت ألَداٖ اإلاظخىٍحن :ألاو ٤والثاوي (ال٘هم والخرٟس) ،خُث بلٔذ بيظبت
جمثُلهما ( )%67.31مً مجمىَ ألاطئلت ،و( )%67.74مً مجمىَ الدزحاث ال٢لُت ،بِىما اهخ٘لذ وظبت جمثل
اإلاظخىٍاث الِلُا مً مظخىٍاث مجا ٤بلىم اإلاِسفي (الخوبُ ،ٝالخدلُل ،الترُٟب ،والخٜىٍم) و٠اهذ ألاطئلت أٛل جمثًُل
إلاظخىي الترُٟب والخٜىٍم .وَىا ٞجباًً في وظبت جمثل دزحاث ألاطئلت إلاظخىٍاث ألاَداٖ اإلاِسُٗت .وجخَ٘ ٝرٍ
الىخاةج مّ دزاطت :بس٠اث وؿباح ( ،)2007ودزاطت :طلمان والخىالدة ( ،)2009ودزاطتTikkanen & Aksela. ( :
 ،)2012ودزاطت ،)Abdelrahman. 2014( :دزاطت ،)Alzu'bi. 2104( :دزاطت ،)Gezer, et, all, 2014( :ودزاطت :حُىس ي
( ،)2016ودزاطت :الهدوز ( ،)2017ودزاطت :اإلاصوغي ( ،)2018خُث جىؿلذ ئلى ازج٘اَ وظبت جمثُل أطئلت الاخخبازاث
للمظخىٍاث الدهُا (الخرٟس وال٘هم) ،واهخ٘اق جمثُل أطئلت الاخخبازاث للمظخىٍاث الِلُا .وَِصو الباخثان َرٍ
الىخاةج ئلى اخخًلٖ هبُِت أَداٖ اإلاٜسزاث الدزاطُت وجبُانهاٗ ،لًل ًُ كِ ٙاَخمام الخدزَظُحن باُداد أطئلت
لخمثُل اإلاظخىٍاث الِلُا مً اإلاجا ٤اإلاِسفي؛ ألنها جدخاج حهدا أٟبر مً أطئلت اإلاظخىٍاث الدهُاٗ ،لًل ًُ كِٙ
بىاء الاخخبازاث ال٘ـلُت وٜٗا لجدو ٤اإلاىاؿ٘اث.
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 هدُجت السؤال السابع وهصه :ما دزحاث مِامل (الـِىبت والخمُحز) في الاخخبازاث ال٘ـلُت؟
لإلحابت ًُ الظإاٛ ٤ام الباخثان بخدلُل هخاةج الاخخبازاث (ُُىت الدزاطت) ،وجىؿًل ئلى آلاحي:
جدول زكم ( )7معامل السهىلت والصعىبت والخمُيز لىخائج الاخخبازاث الفصلُت مللسزاث عُىت الدزاست
السهىلت

الصعىبت

الخمُيز

السهىلت

الصعىبت

الخمُيز

م

اخخباز
ملسز

جخص:

م

اخخباز ملسز

جخص:

اهجلحزي 0.40 0.31 0.69
احخماُُاث 0.30 0.42 0.58
اهجلحزي  5 0.25 0.30 0.70زٜاٗت ئطًلمُت زٍاكُاث 0.28 0.34 0.66
هسٚ
0.36 0.33 0.67
ال١لي
زٍاكُاث 0.15 0.14 0.86
 1الخدزَع
احخماُُاث 0.29 0.28 0.72
0.33 0.30 0.71
ُسبي
الِامت
0.37 0.25 0.75
ٛسآن
 6 0.25 0.37 0.64زٜاٗت ئطًلمُت
ٛسآن
0.29 0.24 0.76
ال١لي
0.47 0.33 0.67
ال١لي
اهجلحزي 0.31 0.32 0.68
احخماُُاث 0.20 0.24 0.76
اهجلحزي  7 0.14 0.24 0.77لٔت ُسبُت ( )1زٍاكُاث 0.27 0.37 0.63
أطاطُاث
0.31 0.33 0.67
ال١لي
زٍاكُاث 0.26 0.27 0.73
 2البدث
احخماُُاث 0.23 0.36 0.64
0.21 0.26 0.74
ُسبي
الِلمي
 8 0.21 0.33 0.67لٔت ُسبُت ()1
0.43 0.31 0.69
ٛسآن
ٛسآن
0.28 0.29 0.71
ال١لي
0.30 0.26 0.74
ال١لي
احخماُُاث 0.15 0.26 0.74
احخماُُاث 0.19 0.23 0.77
اهجلحزي 0.15 0.18 0.82
اهجلحزي 0.16 0.20 0.80
زٍاكُاث 0.10 0.25 0.75
زٍاكُاث 0.08 0.10 0.90
ج١ىىلىحُا
ؤلادازة
9
3
الخِلُم
اإلادزطُت
0.24 0.20 0.80
ُسبي
0.23 0.22 0.78
ُسبي
0.30 0.29 0.72
ٛسآن
0.27 0.29 0.71
ٛسآن
0.22 0.18 0.82
ال١لي
0.27 0.20 0.80
ال١لي
0.19 0.33 0.67
ٛسآن
احخماُُاث  10 0.31 0.40 0.60مىاهج م٘ظسًٍ
0.23 0.16 0.84
ُسبي
اهجلحزي  11 0.35 0.26 0.74ألادب ألاهدلس ي
مدخل
0.25 0.34 0.66
ُسبي
الِسوق
 4ئلى ُلم زٍاكُاث 12 0.29 0.26 0.74
 13 0.44 0.31 0.69هدىوالٜاُٗت
الى٘ع
0.44 0.50 0.50
ٛسآن
وؿسٖ()1
ٛسآن
 0.48 0.29 0.71مخىطى اإلاجمىَ ال١لي لًلخخبازاث 0.27 0.28 0.72
ال١لي
ًًُلخٍ مً هخاةج الجدو ٤زٛم ( ) 7أن َىا ٞجباًىا في مخىطواث مِامل الظهىلت والـِىبت والخمُحز بحن هخاةج
الاخخبازاث اإلادللت ،خُث:
جساوخذ مخىطواث :مِامل الظهىلت لًلخخبازاث ال٘ـلُت اإلادللت بحن ( ،)0.90-0.50ومِامل الـِىبت بحن
( ،)0.50-0.10ومِامل الخمُحز بحن (.)0.48-0.08
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بلٕ مخىطى مِامل طهىلت الاخخبازاث ٢ٟل ( ،)0.72ومِامل الـِىبت ( ،)0.28وَى مِامل ؿِىبت
مىخ٘م ،ل١ىه كمً اإلادي اإلاٜبى)0.75-0.25( :٤؛ وبلٕ مِامل جمُحز الاخخبازاث ٢ٟل (.)0.27
جفسير هدُجت السؤال ومىاكشتها :دلذ الىخاةج الظابٜت ُلى جباًً مِامل ؿِىبت الاخخبازاث ال٘ـلُت
وجمُحزَا ،خُث بلٕ مخىطى ؿِىبت الاخخبازاث ٢ٟل ( ،)0.28وَى مِامل ؿِىبت مىخ٘م ،ل١ىه كمً اإلادي اإلاٜبى٤
وَى ()0.75-0.25؛ وبلٕ مِامل جمُحز الاخخبازاث ٢ٟل ( ،)0.27وَى مِامل جمُحز حُد ،وَِد كمً اإلادي اإلاٜبىٟ ،٤ما
أًهسث الىخاةج اهخ٘اق مِامل ؿِىبت وجمُحز بِم اإلاٜسزاث الدزاطُت أٛل مً اإلادي اإلاٜبى ٤مما ًجِلها كُِ٘ت
في جد ُٜٝػسون الاخخبازاث الجُدة .وَِصو الباخثان َرٍ الىخاةج ئلى ٛلت اَخمام الهُئت الخدزَظُت ببىاء الٜ٘ساث
الاخخبازٍت الجُدة ،باإلكاٗت ئلى أن أٓلب اخخبازاث ُُىت الدزاطت ٠اهذ ُامت ألٟثر مً ٛظم (أي أن الاخخباز مؼترٞ
بحن هلبت أٟثر مً جخـف بى٘ع اإلاظخىي الدزاس ي)ٗ ،لِ٘ذ دزحاث ؿِىبتها وجمُحزَا في بِم ألاٛظام بِىما
٠اهذ ذاث مظخىي ؿِىبت مًلةمت ودزحاث جمُحز ٟبحرة في هخاةج هلبت أٛظام أخسي.
الخىصُاث وامللترخاث:
في كىء الىخاةج الظابٜت ًىص ي الباخثان بـاآلحي:
 )1كسوزة ئُداد الهُئت الخدزَظُت ألطئلت مخىىُت جدىاطب مّ اإلاهازاث والىخاحاث الخِلُمُت اإلاساد ُٛاطها.
 )2جـمُم الاخخبازاث ال٘ـلُت وٜٗا لجدو ٤اإلاىاؿ٘اث ،بدُث جمثل الىخداث واإلاىكىُاث الدزاطُت
وألاَداٖ والىخاحاث الخِلُمُت وٜٗا ألوشانها اليظبُت( ،والخمثُل ً٢ىن بأطئلت الاخخبازاث ودزحاتها).
 )3مساُاة ؿُآت أطئلت الاخخبازاث ال٘ـلُت إلاِاًحر ؿُآت ألاطئلت الجُدة في امخًلٟه دزحاث ؿِىبت
وجمُحز مًلةم ،مّ كسوزة جـمُم اخخبازاث جدىاطب مّ مظخىٍاث وٛدزاث هلبت الخخـف الىاخد.
 )4الاطخ٘ادة مً اطخمازة الخدلُل التي ؿممها الباخثان واطخخدامها مً ٛبل الهُئت الخدزَظُت
واإلاظإولحن بال٢لُاث لخُُٜم مدي حىدة الاخخبازاث الخدـُلُت بىؿ٘ها أدواث ُٛاض لىىاجج الخِلم،
وال١ؼ ًُ ٙمىاهً الٜىة واللِٗ ٙيها ،والاطخ٘ادة مً الخٔرًت الساحِت في ججىٍد بىاء الاخخبازاث
مظخٜبًل.
ُٜ )5د دوزاث ألُلاء الهُئت الخدزَظُت ب٢لُاث حامِت خلسمىث ُمىما و٠لُاث التربُت بؼ٢ل خاؾ في
مجا ٤ئُداد وجـمُم الاخخبازاث الجُدة وجدلُلها.
 )6ئحساء دزاطت مؼابهت ُلى اخخبازاث مٜسزاث وبسامج حِلُمُت أخسي في ٠لُت التربُت ،ال طُما بِد ُٛام
مسٟص الخوىٍس ألا٠ادًمي بالجامِت بِٜد دزوة جدزٍبُت للخدزَظُحن في هٌم الامخداهاث وجٜىٍم الوًلب.
 )7ئحساء دزاطت مٜازهت بحن الاخخُازاث اإلاٜالُت واإلاىكىُُت في جمثُلهما لألوشان اليظبُت للمىكىُاث
وألاَداٖ الخِلُمُت ومظخىي الـِىبت والخمُحز.

كائمت املساجع
أوال /املساجع بالعسبُت:
 ئطماُُل ،بؼسي .)2004( .اإلاسحّ في الُٜاض الى٘س ي .ن ،1مـس :م١خبت ألاهجلى اإلاـسٍت. بس٠اث ،شٍاد وؿباحُ ،بدالهادي .)2007( .مدي جد ُٜٝأطئلت الامخداهاث النهاةُت في حامِت الٜدض اإلا٘خىختلألَداٖ الخِلُمُت جبِا لهسم بلىم .مجلت حامِت الٜدض اإلا٘خىخت لألبدار والدزاطاث ،الِدد (.156 -123 ،)9
بافطىم ،سالم أخمد & السفُاوي ،هالل مدمد

()22

مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت وأهداف بلىم
املعسفُت ومسخىٍاث الصعىبت والخمُيز بيلُت التربُت -مدافظت املهسة.

مجلت مسهص جصٍسة العسب للبدىر التربىٍت وإلاوساهُت ـ املجلد ألاول ـ العدد الثاوي -شىال -ذو اللعدة1440 /هـً -ىهُىً -ىلُى2019 /م/

-

-

-

-

الجًلد ،ماحد ش٠ي والدهاوي ،مإٍد أطِد .) 2007( .مجاالث الخٜىٍم وأدواجه التي ٌظخخدمها مِلمى ومِلماث
التربُت ؤلاطًلمُت في جٜىٍم الولبت في دولت ؤلامازاث الِسبُت اإلاخددة .بدث ميؼىز ،مجلت حامِت الؼازٛت للِلىم
الؼسُُت وؤلاوظاهُت ،اإلاجلد ( ،)4الِدد (.205-171 ،)3
حلجل ،هـسة مدمد .)2007(.الاخخبازاث واإلاٜاًِع الى٘ظُت والتربىٍت .الٜاَسة :م١خبت النهلت اإلاـسٍت.
حُىس ي ،مجدي .)2016(.جدلُل أطئلت الامخداهاث النهاةُت في حامِت ٗلظوحن الخٜىُت لألَداٖ الخِلُمُت جبِا
لهسم بلىم في كىء مِاًحر الىزٛت الامخداهُت الجُدة .اإلاجلت الدولُت التربىٍت ،اإلاجلد ( ،)5الِدد (.37-15 ،)8
الحاوزي ،مدمد ُبدهللا .)2008( .الخدزَع هساةٜه الِامت وأطالُبه وُملُاجه .ن ،1ؿىِاء :مسٟص اإلاخ٘ىٚ
الحسٍسي ،زاٗدٍ ُمس .)2007( .الخٜىٍم التربىي الؼامل للمإطظت اإلادزطُتُ .مان :داز ال٘١س.
الحظاوي ،ػُخت بيذ مدمد بً مُِىٖٗ .)2012(.اُلُت اطخخدام الىطاةى اإلاخِددة الحاطىبُت في جدزَع
وخدة مٜسز الخجىٍد في ئحادة جًلوة الٜسآن ال١سٍم لدي جلمُراث الـ ٙالخامع الابخداتي في الِاؿمت اإلاٜدطت.
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مخلحم ()1
اسخمازة الخدلُل
بظم هللا السخمً السخُم
الدهخىز :املدترم
ًٜىم الباخثان باحساء دزاطت بِىىان( :مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت وأهداف بلىم املعسفُت ومسخىٍاث
الصعىبت والخمُيز بيلُت التربُت املهسة) ،دزاطت جدلُلُت ُلى اخخبازاث ال٘ـل الدزاس ي ألاو ٤للِام الجامعي 2019-2018م ،ب٢لُت التربُت
اإلاهسة .ومً مخولباث الدزاطت ئُداد اطخمازة جدلُل لًلخخبازاث ال٘ـلُت؛ إلاِسٗت مدي جمثُلها ألوشان الىخداث اليظبُت وأَداٖ بلىم
اإلاِسُٗت ومظخىي ؿِىبت الاخخبازاث وٛدزتها الخمُحزًت .وهٌسا لخبرج١م الِملُت في َرا اإلاجا ٤واهًلُ١م الىاطّٗ ،ان الباخثحن ًأمًلن
مى١م الاهًلَ ُلى اطخمازة الخدلُل وئبداء مًلخٌاج١م خى ٤مدي ٟ٘اءة وؿًلخُت ألاداة بمجاالتها لُٜاض ما أُدث لُٜاطه ،ومدي
ئم٢اهُت ؤلاكاٗت أو الحرٖ أو الخِدًل إلاجاالث جسونها.
ول١م حصٍل الؼ١س والخٜدًس،،،،
الباخثان
أوال :معلىماث أولُت:
-1
-2
-3
-4
-5

الاطم:
الدزحت الِلمُت:
الخخـف الِلمي:
الىًُ٘ت الحالُت:
م٢ان الِمل:

زاهُا :اسخمازة جدلُل الاخخباز الفصلي:

اللسم

املسخىي الدزاس ي

زكمها

عدد ساعاتها

السئِس

الفسعي

هىع السؤال

جرهس

فهم

جطبُم

جدلُل

جسهُب

جلىٍم

السهىلت
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الصعىبت

زكم
السؤال

دزجت
السؤال
الفسعي

مسخىٍاث املجال املعسفي لبلىم

الخمُيز

م

الىخدة
الدزاسُت

ألاسئلت السئِست والفسعُت

خصائ :الاخخباز
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أهداف بلىم املعسفُت
مسخىي

صالح

غير صالح

ًيخمي

ال ًيخمي

صالخُت واهخماء افعـ ـ ـ ــال مسخىٍاث ألاهداف املعسفُت

الخعدًالث
امللترح

الخرهس
الفهم
الخطبُم
الخدلُل
الترهُب
الخلىٍم

ٌِسٌٖ ،ظميً ،دددً ،خرٟسً ،رٟسً ،دًٍ٘ ،بحن١ً ،سزً ،لّ في ٛاةمتً ،ىٗ،ٝ
ًلّ خى جدذًٜ ،ىً ،٤خِسٖ.
ًترحمً٘ ،ظسً ،ـىْ بلٔخهً ،خخازً ،ىضحً ،دىً ،٤ىاٛؽٌِ ،بر ًًُ ،ددد
م٢ان ماً ،لخفٌ ،ؼسحٌِ ،وي أمثلتً ،إوٌِ ،٤للٌ ،ظخخلفً ،خيبأ١ً ،مل.
ًوبً ،ٝسبىً ،مثلً ،ىًً ،ٙسطمً ،لّ حدو ٤أو ػ٢لٌ ،ؼٔلٌ ،ظخخدم،
ًوىزٌِ ،سبً ،بنيً ،مازضً ،ىجصٌ ،ظخِملٌ ،شخفً ،خخازً ،بىبً ،ىطّ،
ًدلس ججسبتً ،يخجً ،يؼأً ،برًَ١ً ،دؼً ،ٙد.٤
ًـىً ،ٙمحزً ،ددد ُىاؿسً ،خِسٖ ُلى خـاةفٌ ،ظخخلفً ،دللًٜ ،ازن،
ًدً٘ ،ٝٛسً ،ٚدظبً٘ ،دفً ،د ٜٝفيً ،سجبٌ ،ظخدٌ ،٤ظخيبىً ،ىشَ،
ًً٘ ،٣١بحنٌِ ،حنً ،خخـسًٜ ،ظمٌِ ،ص١ً ،٤دؼ.ٙ
ًجمًّ ،يظً ،ٝإل١ً ،ٙخب (مىكىَ ئوؼاء)ً ،سويً ،يخجً ،مليً ،ىفً ،ىلد،
ًـىًْ ،بنيً ،ىٌمً ،سٟبً ،ـممًٜ ،ترحٌ ،ؼخٌِ ،ٝممٌِ ،دً ،٤لّ خوت،
ًٜفً ،د٢يً ،مصجً ،وىزً ،خلىً ،خوىً ،ـٜل.
ًبرزً ،داًّٗ ،د١م ُلىً ،جاد ٤فيًٜ ،دز ُٛمتً ،ثمًًٜ ،سزً ،خخر ٛسازاً ،ـدز
خ١ماًُٜ ،مً ،صححً ،خيبأً ،مدفً ،يخٜدً ،ىشانً ،خدً ،ٜٝدُمً ،جمّ
بسَانً٘ ،دف ،بٜجنً ،ىٜد.

صالخُت الاسخمازة
صالحت

الخعدًالث امللترخت واملالخظاث

ٓحر ؿالحت
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