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 ٘ـ0241
 

 اٌفصً األٚي

 -: أٚال : ِشىٍت اٌبحث
 

كة٢ خة ن ٓمصِلةر ٓةٖ تُؼةثُْ تٕ  أؼ٣ًةستُدفٞض ٝتُهيتِثز تُصًخ٣ٞةر تُصة٢  أظًٜز             

شّثػه ػ٠ِ شؼِة٤ْ  ٝإٜٗثص٤ر ٢ٛ ِٝثبَ ٓؼ٤٘ر ػ٠ِ شؼ٤ِْ تُٔٞتن تُهيت٤ِر تُٔمصِلر تُٞتؼدثز تُد٤



1 
 

ٖٓ ّٝٓص٣ٞثشْٜ تُؼو٤ِر ٝشٞكً تُؽٜه تُصهي٢ّ٣ ٝشًكغ  أػٔثيْٛي٤ِٖ ػ٠ِ تلص ف تُِه أكؼَ

ػ٤ِٔثز شؼِْ ٓؼدٞؽر ٝتػ٤ر ٓهيِٝر ،ٝٓمطؾ ُٜث خثـٌثّ شصْ ّٓصٟٞ تُصؼ٤ِْ ، ُىت ك خه ٖٓ 

ت ُِص لثيغ ؿًكر تُهيَ ٍا ٓ   ؼِْ تُىتش٢ ٌٝٓٔ ا ُةٚ ٣ٌٝةٕٞ نٝيػٔ ا ٤ٔٓ ةتُٔؼِةْ ٓٞؼٜةث ٝ  ٜ ا ّ 

 ( .23،ص2003ث ) تُشثَٓ،ٝٓصثخؼا 
 

تالٛصٔثّ خثُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ػ٘ه ـه تُصًخ٤٣ٖٞ كوةؾ تٗٔةث شؼةه وُةي ٤ُظةدؿ ٝتـةهت ٓةٖ  ُْٝ ٣٘ص٠ٜ

تُفةٞتكٍ تُٔثن٣ةر  ٓع  ٝػةؼس تُؼه٣ةه ٓةٖ تأل٤ٌ٣ًٓرٗؽه تٕ تُفٌٞٓر  إوتالٛصٔثٓثز تُف٤ٌٓٞر 

ك٢ تُد٤س ٝتُٔهيِر ًٝثٕ تُٜهف تًُب٤ُ ٖٓ  أخ٘ثبْٜتُٜٔصٔر خٔصثخؼر  تألًِٝتُٔؼ٣ٞ٘ر ُصشؽ٤غ 

ٛةةٞ شطةة٣ًٞ تُوةةهيتز تألًثن٤ٔ٣ةةر ُِص٤ِٔةةى ٓةةٖ لةة ٍ ّٓةةثػهذ تُد٤ةةس كةة٢ وُةةي ًٝةةىُي  ٝيتء وُةةي

 US Department ofتُٜٔصٔةةةر كةة٢ ٓصثخؼةةةر ٝتؼدةةثز أخ٘ةةةثبْٜ تُد٤ص٤ةةر ) ششةةؽ٤غ تألِةةً

Education,2001. ) 
 

يؿْ وُي ًٟٗ تٕ تٌُع٤ً ٖٓ تألًِ شؼه تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ٓشٌِر ٣ؼث٢ٗ ٜٓ٘ث تٌُع٤ً ٖٓ تُص ٤ٓى 

 زٖٓ ل ٍ تُٔ ـظثز تُٞتينذ ٖٓ أ٤ُٝثء تألٓٞي تُة٠ تُٔؼِٔة٤ٖ ـةٍٞ ػةهّ يؿدةصْٜ خثُٞتؼدةث

ِةًذ ٝإوت ت٤ٓٞ٤ُر تٌُع٤ًذ خفؽر تٜٗث شفصثغ ت٠ُ ٝهس ؽ٣َٞ ٝٛةىت ٣ٌةٕٞ ػِة٠ ـّةثج ٝهةس تأل

ًثٕ الخه ٜٓ٘ث ك٤لؼَ تٕ شمصظً ت٠ُ تهةَ طةٞيذ ٌٓٔ٘ةٚ ،كؼة  ػةٖ ٓةث ههٓةٚ تُٔؼِٔةٕٞ ٓةٖ 

ٓ ـظثز إو ٣ًٟ خؼؼْٜ خؼهّ كثػ٤ِر تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ُص ٤ٓى تًُٔـِةر تالخصهتب٤ةر الٕ تُص٤ِٔةى 

)تُؼٔة١ً  إلٗؽثٌٛةثتُٞهةس ؿ٤ةً ًةثك٢ ٝال ٣وةّٞ خفةَ ؼ٤ٔةغ ٝتؼدثشةٚ ًٜٞٗةث ٓصؼةهنذ ٝٓص٘ٞػةر 

 ( .472،ص2000،
 

مةةض تُٔؼِةةْ كثألِةةدثج شصٔفةةٞي ٓشةةٌِر تُدفةةط خؼةةهذ أِةةدثج ٜٓ٘ةةث شمةةض تألِةةًذ ٜٝٓ٘ةةث شٝ

 : ك٢ تُٔصٔعِرتأل٣ًِر 
 

تٗلظثٍ تألخ٣ٖٞ أٝ ؿ٤ثج تـهٛٔث خّدح تُٞكثذ أٝ تُّلً ٝٛةىت ٣ةرظً ػِة٠ تُٞػةغ تالؼصٔةثػ٢ 

 تألِةًذ خإيٛةثم شوّٕٞ ٣صؼِن خشمظ٤ر تُص٤ِٔى ًثٗشـثُٚ خإػٔثٍ تُد٤س ًث ٔثًتُ٘ل٢ّ ُِص٤ِٔى  ٝ

ُِصلًؽ ألنتء تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر  ٝتُؼو٤ِر ك  شٞكً ُٚ تُٞهس رخإػٔثٍ شؼه كٞم ؽثهصٚ تُده٤ٗ تُص٤ِٔى

 ٝتُؼَٔخ٤غ تُؽًتبه  أػٔثٍث ت٠ُ ءٛٓث ٣صؼِن خثُؽثٗح تالهصظثن١ ُألًِذ كوه شهكغ تألًِذ أخ٘ثٝ

ٓصّةؼث الٗؽةثٌ ٓةث ػ٤ِةر ٓةٖ ه ُةٚ ٘ثع ٝتُفًك٤٤ٖ ٝٛىت ٓث ٣ًٛن تُص٤ِٔةى ٝال ٣ؽةتُظ أ٣ه١شفس 

ػهّ شٞكً تُظًٝف ت٤ٍُُ٘ٔر تُٔ٘ثِدر ُو٤ةثّ خثُٞتؼدةثز تُد٤ص٤ةر ًؼة٤ن تُّةٌٖ كٜ٘ةثى ٝتؼدثز ٝ

ٝػةهّ شةٞك٤ً ٞتـةه تُد٤ةس تُٖٓ تُؼٞتبَ شّةٌٖ كة٢ ؿًكةر ٝتـةهذ ٝ أًعةً ٓةٖ ػثبِةر كة٢  ًتٌُع٤

ذ ُِو٤ةةثّ تُّٔةةثػه ُةةألنٝتز ٝتُٔةةٞتنػةةهّ تٓةةص ى تُص٤ِٔةةى  أٝتُؼٞػةةثء تٍُٔػؽةةر  أٝ تإلػةةثءذ

 ( .2،ص2014)ٓؽِر تًُتبه تأل٣ًِر ،  تُٞيم ...تُكخثُٞتؼح ٓعَ تأله ّ أٝ 

 

 

 
 

 خؼغ تُٔشٌ ز ك٢ ٓؽثٍ تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ٜٝٓ٘ث :تٓث ٓث ٣مض تُٔؼِْ كثٗٚ ٣ٞتؼٚ 
 

كةة٢ تُظةةق تُٞتـةةه تألٓةةً تُةةى١ ٣ؼ٤ةةن تُٔصثخؼةةر تُهه٤وةةر ٓةةٖ ؼثٗةةح تُٔؼِةةْ  تُص ٤ٓةةىًعةةًذ كةةثٕ 

تيشلةةثع ٗظةةثج تُٔؼِةةْ ٓةةٖ تُفظةةض  تُص ٤ٓةةى خٜةةث ًٔةةث تٕتُد٤ص٤ةةر تُصةة٢ ٣ٌِةةق    ُِٞتؼدةةثز

تُٔؼِٔةة٤ٖ ٝشؼةةهن  شؼةةهنٝتُٔهيِةة٤ر تألٓةةً تُةةى١ ٣ةة٘ؼٌُ ِةةِدث ػِةة٠ ٓصثخؼةةر تُٞتؼدةةثز تُد٤ص٤ةةر 
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ػةةؼق تالشظةةثٍ خةة٤ٖ تُٔهيِةةر ٝتُد٤ةةس ٓٔةةث  تٕٝٔٞػةةٞػثز تُهيتِةة٤ر ،ٝششةةؼح كًٝػٜةةث تُ

 ٓرِّةر ت٣ًُةثع) أـ٤ثٗةثُد٤صة٢ ػةؼ٤لث تثٕ تُٞتؼةح ٗد٤ٖ كة٢  ة٣ؽؼَ تُص٤ّ٘ن خ٤ٖ ٛةى٣ٖ تُؽةث

 (.27، ص2003،
 

خؼةةغ تُص ٤ٓةةى كةة٢ تُو٤ةةثّ  شةةرلًتٕ ٓشةةٌِر أنتء تُٞتؼدةةثز تُد٤ص٤ةةر شصؼةةؿ خؼةةهذ ٓظةةثًٛ ٜٓ٘ةةث  

ٗوِةٚ شِوثب٤ةث ـًك٤ةث ٓةٖ  أٝؿ٤ةً نه٤وةر  أ٣ٌٕٝٞ تُو٤ثّ خٜث خظ٤ـر ؿ٤ً ًثِٓةر  أٝ ُد٤ص٢تخثُٞتؼح 

خّةدح ٤ُٓٞةٚ تُّةِد٤ر شؽةثٙ  أٝ ػةهّ تُو٤ةثّ خةٚ ػِة٠ تإلؽة م أنتبٚتُـش ك٢  – آلًنكصً ٤ٌَٓ 

ك٢ شّةًج خؼةغ تُص ٤ٓةى ٓةٖ تُةهيَ أٝ ه٤ةثْٜٓ خةدؼغ أٗةٞتع تُّةِٞى  تُٔثنذ ًٔث ٛٞ تُفثٍ 

 (.201،ص204)تُؼٔث٣ًذ تُٔؼ٤ن ُِصؼ٤ِْ أٝ تُٔوثٝٓر ُِٔؼِْ ٗلّٚ 
 

ِٞةة٤ِر ًُكةةغ تُصفظةة٤َ تُدثـعةةر تٕ تُٞتؼدةةثز تُد٤ص٤ةةر ٝؼةةهز ُصدوةة٠ ٝتٕ تال٣ٔةةثٕ خٜةةث ً شؼصوةةه

 خر٤ٔٛةةرٝـةةح تالِةةصط ع تٗٔةةث ؼةةثء ٓةةٖ تُو٘ثػةةر  تإلخةةهتعتُصل٤ٌةةً ٝش٤ٔ٘ةةر  ٝإظةةثيذتُهيتِةة٢ 

تُٞتؼدةثز تُد٤ص٤ةةر  أػةهزٓةث  إوتتالِةصىًثي ٝتُٔصثخؼةر ٝتُصٌثٓةَ ٓةث خة٤ٖ تُظةق ٝتُد٤ةس لثطةر 

ػةةٖ شِد٤صٜةةث ُفثؼةةثز ُد٤صةة٢ تُؽ٤ةةه كؼةة  تلظةةثبض تُٞتؼةةح  خط٣ًوةةر طةةف٤فر يٝػ٤ةةس ك٤ٜةةث

ّٓةثٛٔر  إال، ٝٓث ٛىت تُدفةط تُص ٤ٓىـثؼثز  إ دثعتُلؼ٤ِر ك٢ ظَ تٜٗث تـهٟ ِٝثبَ  ٤ٓى صتُ

ُص ٤ٓى تًُٔـِر تالخصهتب٤ر كؼ  ػٖ شةى٤َُ تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر تٗؽثٌ ؼثنذ ك٢ ٓؽثٍ ش٤ٔ٘ر ٜٓثيذ 

 تُظؼٞخثز تُص٢ شفه ٖٓ تٗؽثٌٛث  .
 

 :ثا١ٔا : أ١ّ٘ت اٌبحث 
 

ٝتُِٞة٤ِر تُٞـ٤ةهذ تُصة٢ ش٘وةَ تإلّٗةثٕ ء ٝإػهتن تُلًن كة٢ تُٔؽصٔةغ تُصًخ٤ر ػ٤ِٔر خ٘ث           

( 2،ص1092ٖٓ ٓؽًن كةًن تُة٠ إّٗةثٕ ٣شةؼً خثالٗصٔةثء تُة٠ تُٔؽصٔةغ ُٝةٚ ه٤ٔصةٚ )ػًكةثز ،

٣ٝ٘ظح تالٛصٔثّ ػ٠ِ تُصًخ٤ر ألٜٗث شٍٝن تُلًن خرٗٔثؽ ٤ًِِٞر شٌٔ٘ٚ ٓةٖ تُص٤ٌةق ٓةغ تُٔفة٤ؾ 

بٔث ت٠ُ شؼًف ـثؼةثز تُلةًن ٝتُٔؽصٔةغ ٝٓشةٌ شْٜ تالؼصٔثػ٢ تُى١ ٣ؼ٤ش ك٤ٚ ٢ٛٝ شّؼ٠ نت

ٝإ٣ؽثن تُفٍِٞ تُٔ٘طو٤ر تُٔ٘ثِدر ُٜث خِٞثبَ ٓمصِلر تٗط هث ٖٓ تُوٍٞ ) تٕ تُصًخ٤ر ٢ٛ تُف٤ةثذ 

 ( .  1،ص1079ٗلّٜث () تُٔ٘ظٔر تُؼًخ٤ر ُِصًخ٤ر ٝتُعوثكر ٝتُؼِّٞ ،
 
 

ؼةةثُْ ٓصـ٤ةةً شصطةةٞي كِّةةلثشٚ ُ تألؼ٤ةةثٍ إػةةهتنٛةة٢  ٤ُٝر تُصًخ٤ةةر كةة٢ تُٔؽصٔةةغ تُٔؼثطةةًتٕ ّٓةةر

 ( .54،ص1070ٝأٛهتكٚ ٝٓرِّثشٚ خثِصًٔتي )تُل٘ش٢،
 

كثُصًخ٤ر ػ٤ِٔر ّٓصًٔذ ٤ُّس ٓوظٞيذ ػ٠ِ ٌٓثٕ أٝ ٌٓثٕ خؼ٤٘ٚ خَ إػهتن تُلًن ُِف٤ثذ ٗلّٜث 

 ؼد٤ر تٕ شّةْٜ خوةهي ٓؼة٤ٖ كة٢ شِةي  أّتُٔؽصٔغ تُٔمصِلر ي٤ِٔر ًثٗس  زُىت كثٕ ػ٠ِ ٓرِّث

تٕ تُٔهيِر ٢ٛ تُٔرِّر تألُٝة٠ تُصة٢ شصة٠ُٞ شًخ٤ةر تالكةًتن ٝشؼِة٤ْٜٔ ال  ٝخثًُؿْ ٖٓتُؼ٤ِٔر 

٤ِٔث تًُٔـِر تالخصهتب٤ر تُص٢ شؼه ًٓـِر  ظوثكر ػثٓر ؿث٣صٜث شًخ٤ر تُ٘ث ا شًخ٤ر أِ ٤ٓر  ثِٓر 

ُؼو٤هشٚ ٝػوِٚ ٝؼّٔٚ ٝلِوٚ ٣ًٝتػ٢ ك٤ٜث ٗٔٞٙ ٝلظثبض تُطٞي تُى١ ٣ًٔ خٚ ٢ٛٝ ششثيى 

تُصؼ٤ِٔةة٢  تألِةةثَٝشؼةةه ٛةةىٙ تًُٔـِةةر ًٓـِةةر تف تُؼثٓةةر ٓةةٖ تُصؼِةة٤ْ ؿ٤ًٛةةث كةة٢ شفو٤ةةن تألٛةةه

                                                                                        ( .1، ص2014ُؽ٤ٔغ ًٓتـَ تُصؼ٤ِْ )تُؼ١ٍ٘ ،
 

ٕٞ هةةةه٣ٔث ٝهةةةه ٤٘ةةةثز تُٜٔ٘ؽ٤ةةةر تِةةةصًتش٤ؽ٤ر هه٣ٔةةةر ؼةةةهت ػًكٜةةةث تُٔؼِٔةةةٝتٕ تِةةةصًتش٤ؽ٤ر تُصؼ٤

تِةةصمهٓٞٛث كةة٢ شةةهي٣ُ تُص ٤ٓةةى كةة٢ تألن٣ةةًذ ٝتُّٔةةثؼه ٝتٌُصثش٤ةةح ٝتأليٝهةةر إو ًةةثٕ تُٔؼِةةْ  

ٓةةٖ هدةةَ تُص ٤ٓةةى أٗلّةةْٜ ػ٘ةةه  ث٣ٌِةةق تُص ٤ٓةةى خةةدؼغ تُٞتؼدةةثز )تُصؼ٤٤٘ثز(تُد٤ص٤ةةر الٗؽثٌٛةة
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ُصرًةه ٓةٖ تُؼٞنذ ت٠ُ تُد٤ةٞز ،ٝه٤ةثّ تُٔؼِةْ  كة٢ ت٤ُةّٞ تُصةث٢ُ خةثُصلص٤ش ػِة٠ ؼ٤ٔةغ تُص ٤ٓةى ٝت

نٝٗٔث  ،ُْ ٣٘ؽٍٝت ٝتؼدثشْٜ ػ٠ِ ـه ِٞتء تٗؽثٌ ؼ٤ٔغ تُص ٤ٓى ُؽ٤ٔغ تُٞتؼدثز ٝٓؼثهدر تُى٣ٖ

 (254،ص  2009 ٣ًك ،تخٞتُٔؼٞهثز تُص٢ شٔ٘ؼْٜ ٖٓ تٗؽثٌ ٝتؼدثشْٜ )ٓؼًكر تألِدثج أٝ
ؽصٔغ تُٔ أٛهتفٝشؼ٤ِْٜٔ  تألخ٘ثءتُٔهيِر تُلثػِر ك٢ شًخ٤ر  أنتذٖٝٓ تُٔؼًٝف تٕ تُٜٔ٘ػ ٣ؼه 

ؼِةة٤ْ تُفه٣عةةر شًًةةٍ ػِةة٠ تُةةهٝي تال٣ؽةةثخ٢ تُلثػةةَ ُِٔؼِةةْ كةة٢ ػ٤ِٔةةر تُصٛػ ثتُٔ٘ةة ألةةىزُةىت كوةةه 

ُصة٢ ٣مصثيٛةث تُٔؼِةْ ًٞٗةٚ تتُفه٣عر ك٢ ش٘ظة٤ْ تُؼ٤ِٔةر تُصؼ٤ٔ٤ِةر  ٝتِصمهتّ تألٗشطر ٝتألِث٤ُح

تُّٔةرٍٝ ػةةٖ شفو٤ةةن تألٛةةهتف تًُِٔةٞٓر ُِٔةةٜ٘ػ .٣ٝؼةةه تُ٘شةةثؽ تُٔهيِة٢ ٓةةٖ أٛةةْ ٓوٞٓةةثز 

٣ٜةةصْ تٛصٔثٓةةث ًد٤ةةًت  إو٣ٔعةةَ تُؽثٗةةح تُصوةةه٢ٓ  كةة٢ تُصًخ٤ةةر تُٔؼثطةةًذ  ألٗةة٣ٚةةر ٤ِٞةةر تُصًختُؼٔ

ُِٔصؼِٔةة٤ٖ كةة٢ ٓمصِةةق ًٓتـةةَ ٗٔةةْٞٛ ٓةةٖ ؼِٔةةر ٛةةىٙ خثُؽٞتٗةةح تُؼ٤ِٔةةر ٝتُف٤ثش٤ةةر ت٤ٓٞ٤ُةةر 

تألٗشطر تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر أٝ ت٤ٍُُ٘ٔر تُص٢ شٌّح تُص ٤ٓةى لدةًتز شؼ٤ٔ٤ِةر ٓص٘ٞػةر خثػصدثيٛةث 

تُد٤ص٤ةر شؼٔةَ ػِة٠ شًِة٤ك تُٔؼِٞٓةثز  زوغ تُٜٔٔر ك٢ تُؼ٤ِٔر تُصؼ٤ٔ٤ِر ، ٝتُٞتؼدثتـهٟ تُ٘ٔث

ك٢ وٖٛ تُص ٤ٓى ٝشؼ٣ٞهْٛ ػ٠ِ تُؼَٔ تُفو٤وة٢ تُٔة٘ظْ ٝتُصل٤ٌةً تُٔصٞتطةَ ٝتُّٔةصوَ ٝخةىُي 

تالُصةةةٍتّ ٝتالِةةةصو ٍ كٜةةة٢ شّةةةٔؿ خةةةثُصؼِْ تُةةةىتش٢ ٝخ٘ةةةثء طةةةلثز ٜٓٔةةةر كةةة٢ تُشمظةةة٤ر ٓعةةةَ 

 .(5،ص2003ػ٢ِ ، أخٞ) ٝتُّٔر٤ُٝر

ك٢ شفو٤ن تُ٘ٔٞ تُشثَٓ ػ٠ِ تُٔؼِْ شوغ ػ٤ِٔةر شطد٤وةٚ  إِٜثٓثٝؼثء تُٜٔ٘ػ ٝتٌُصثج تُٔهي٢ِ 

تُٔؼٔةن ٝتُصمطة٤ؾ تُّة٤ِْ ٝتخصٌةثي تألٗشةطر ٝتُِٞةثبَ ٌُٝةٖ ٝوُةي خةثُصل٤ًٌ  تألٛهتفُصفو٤ن 

ه ٖٓ ٔر ٝتُشثِٓر ُىت ك خبت٤ُّٞ تُٔهي٢ِ ٝتُفظض تُٔهي٤ِر ال شٌل٢ الٗؽثٌ تُٜٔثيتز تُٔ 

 . رتُصؼِْ تُظل٢ كًٌذ تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ ْشؼِْ شهػ تٕ ٣ٌٕٞ ٛ٘ثى ػ٤ِٔثز

   ( 23 ،ص2003، ٓرِّر ت٣ًُثع)                                                                   

تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر خ٤ٖ ـلع تُٔثنذ تُهيت٤ِر ٝتِةصًؼثػٜث ػ٘ةه تُطِةح ٓةٖ ش٘ٞػس ث ٓ إوتلثطر 

شِمةة٤ض  أٝخفةةط  أٝشو٣ًةةً  إػةةهتن٣وةةّٞ تُص٤ِٔةةى خصفؼةة٤ًٛث ٝـلظٜةةث ّٓةةدوث ،ٝيخٔةةث  إو تُٔؼِةةْ

ٛةٞ أٝ ـةَ شٔةثي٣ٖ ًٔةث ، آلة٣ًٖ أ ةمثصتًُؼٞع تُة٠ ًٓتؼةغ ٝٓوةثخ ز ٓةغ  إػهتن٣ٙصطِح 

كة٢ ٝؿ٤ًٛةث ٝٛةىت تُص٘ةٞع   ذتُفثٍ ك٢ تُٔٞتن تُؼ٤ِٔر تُص٢ شفصثغ ت٠ُ ـَ ّٓثبَ ٓص٘ٞػر ًع٤ةً

تٗٔث ٛٞ ٗصثغ ش٘ةٞع كة٢ أٛةهتكٜث خٌثكةر ّٓةص٣ٞثشٜث ٝخٞؼةٚ ػةثّ تٗةٚ ًِٔةث أٗٔثؽ تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر 

ػٔةَ تُٔؼِةْ  ػِةة٠ تُص٘ةٞع كةة٢ تألٗٔةثؽ ٣ًتػةة٢ تُلةًٝم تُلًن٣ةةر خة٤ٖ تُص ٤ٓةةى ِٝٓد٤ةث ـثؼةةثشْٜ 

تُلؼ٤ِةةر ًثٗةةس تالِةةصلثنذ تػةةْ ٝت ةةَٔ خثُّ٘ةةدر ُٜةةْ خةةهٍ تهصظةةثيٛث ػِةة٠ ٗٔةةؾ ٝتـةةه خؼ٤٘ةةر نٕٝ 

ٛٞ تُٜهف تًُٔتن شفو٤وٚ ٝتُٔةثنذ تُهيتِة٤ر  ُد٤ص٢تٗٔؾ تُٞتؼح تألٗٔثؽ تأللًٟ ،ٝتٕ ٓث ٣فهن 

تألٗٔةةثؽ  ةةثِٓر ٌُثكةةر ّٓةةص٣ٞثز تألٛةةهتف تُٔؼًك٤ةةر ٝهةةهيتز ٝـثؼةةثز تُص٤ِٔةةى ػِةة٠ تٕ شٌةةٕٞ 

 . ٝشؼَٔ ػ٠ِ تِصعثيذ شل٤ًٌْٛٝهظ٤ًذ ٖٓ ٗثـ٤ر تٌُْ ٝت٤ٌُق ٝشع٤ً تُهتكؼ٤ر 

   (31،ص2003ػ٢ِ ،) تخٞ                                                                             
 

 

 

  
 

نيتِةةر ٓـةةثي١  )ٔعةةَ تُظةةؼٞخثز تُصةة٢ شةةرظً كةة٢ أنتء تُٞتؼدةةثز تُد٤ص٤ةةر ٓةةث ؼةةثءز كةة٢ٝشص

 : ش٥٢خث  (1090ّ
 

.طؼٞخثز شصؼِن خثُٔ٘ثٛػ تُهيت٤ِر :ًٕٞ تُٔوًيتز تُهيت٤ِر شؼْ ًع٤ً ٖٓ تُٔٞػةٞػثز 1 

تُٔؼًك٢ ٛةىت ٓةث ٣ةهػٞ تُة٠ شطة٣ًٞ تُٔ٘ةثٛػ ٓةٖ لة ٍ تُفةىف تُٔمصِلر ٝوُي خّدح تالٗلؽثي 
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ٝتإلػةةثكر ٝتُصؼةةه٣َ ٓةةٖ تؼةةَ ٓٞتًدةةر ػؽِةةر تُصطةةٞي تُؼِٔةة٢ ٓٔةةث ٣ةةهكغ تُٔؼِةةْ تُةة٠ شٌع٤ةةق 

 تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر .
 

.طؼٞخثز شصؼِن خثُطثُح :ًع٤ً ٖٓ تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ةر ال شِدة٢ ـثؼةثز تُص ٤ٓةى تُفو٤و٤ةر ٓٔةث 2

ك خةةه ٓةةٖ ٓؼًكةةر ؽد٤ؼةةر تُٔةةصؼِْ ٤ُٓٝٞةةٚ ٝـثؼثشةةٚ تُلّةة٤ُٞٞؼ٤ر ث ٣ةةرظً ػِةة٠ كثػ٤ِةةر تٗؽثٌٛةة

ٝههيتشٚ تُؼو٤ِر كٖٔ تُص ٤ٓى ٖٓ ٣شؼً خثٕ تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر شلةًع ػ٤ِةٚ ًؼوٞخةر ٣ٝ٘لةً ٜٓ٘ةث  

 ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣صرلً ك٢ تٗؽثٌٛث أٝ أنتء ؼٍء ٜٓ٘ث أٝ ػهّ تُو٤ثّ خٜث إؽ هث .
 

تألِةةِٞج تُةةى١ ٣ّةةصمهٓٚ تُٔؼِةةْ كةة٢ شوةةه٣ْ ٣ٝؼةةٞن ٛةةىت تُةة٠  . طةةؼٞخثز شصؼِةةن خةةثُٔؼِْ :3

تُٔؼِٞٓثز إو تٌُع٤ً ْٜٓ٘ ٣ؼصٔةه تألِةِٞج تُصو٤ِةه١ تُوةثبْ ػِة٠ تُصِوة٤ٖ ٝتالخصؼةثن ػةٖ أِةث٤ُح 

 تُص٢ ش٢ٔ٘ تُصل٤ًٌ ٝشؽؼَ تُص٤ِٔى ٣فظَ ػ٠ِ تُٔؼًكر خ٘لّٚ .
 

٤ص٤ةر كة٢ تُص ٤ٓةى ٣ةرنٕٝ تُٞتؼدةثز تُدتٕ ٝتُٔؽصٔةغ تُٔفِة٢ :خٔةث  خثألِةًذ.طؼٞخثز شصؼِةن 4

ٝٝتػةؿ ػِة٠ تٗؽثٌٛةث ٓةٖ لة ٍ ششةؽ٤غ أخ٘ثبٜةةث أٝ خشةٌَ ؼِة٢  تألِةًذتُٔ٘ةٍٍ ك٤ظٜةً نٝي 

شٞك٤ً تألنٝتز أٝ تُد٤ةر تُٔ٘ثِةدر أٝ تُٔصثخؼةر ُِفةَ تُظةف٤ؿ ٝتألِةًذ تُصة٢ ال شّةصط٤غ شةٞك٤ً 

 تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر . أنتءٛىٙ تُظًٝف تُٔ٘ثِدر ُِهيتِر شرظً ػ٠ِ 
 

( ٓٞهةةةغ ) 2001ز ت٤ٍُُ٘ٔةةةر ٗشةةةًز ػدةةةً  ةةةدٌر تالٗصًٗةةةس )ٝكةةة٢ ٓوثُةةةر خؼ٘ةةةٞتٕ تُٞتؼدةةةث

WWW.foz.com  شظةة٘ق تُظةةةؼٞخثز تُصةةة٢ شةةةرظً ػِةةة٠ كثػ٤ِةةةر تُٞتؼدةةةثز تُد٤ص٤ةةةر تُةةة٠ )

 خ٤ة٤ر ِٝٞف ٗص٘ثُٜٝث خشٌَ خ٤ّؾ : ٝألًٟطؼٞخثز وتش٤ر 
 

 . خثُص٤ِٔى.تُظؼٞخثز تُىتش٤ر تُٔصؼِور 1

 . تُٔصؼِور خد٤ةر تُص٤ِٔى.تُظؼٞخثز 2
 

 أٜٛٔث ك٢ ت٥ش٢ :٣ٝصٔعَ خثُص٤ِٔى تُٔصؼِور أٝال : تُظؼٞخثز تُىتش٤ر 
 

تُوةهيذ ت٣ًُثػة٤ر  أٝتُوةهيذ تُِـ٣ٞةر  أٝتُظؼٞخثز تُؼو٤ِر :هه شٌٕٞ تُوهيذ ػِة٠ تُصةىًً  .1

ٓةةث ًثٗةةس تُٞتؼدةةثز  إوتػةةؼ٤لر ٓٔةةث ٣ؽؼِةةٚ ؿ٤ةةً هةةثني ػِةة٠ شثن٣ةةٚ ٓةةث ٣ٌِةةق خةةٚ لثطةةر 

،ٝخثُصةث٢ُ ٣ةىٛح تُة٠ تـةه تكةًتن م ههيتشةٚ ٝتِةصؼهتنتشٚ ك٤ظةؼح ػ٤ِةٚ أنت ٛثٞشلة رتُد٤ص٤

 .ٝتألًِذػدةث ػ٠ِ تُص٤ِٔى  ُٜث ٝشظدؿ  تألِثَُّٔثػهشٚ ك٤دصؼه ػٖ تُـًع  أًِشٚ
 

ٝكثػ٤ِصٜةث ػِة٠ تُؼٞتٓةَ تُ٘لّة٤ر  رشصٞهق ه٤ٔةر تُٞتؼدةثز تُد٤ص٤ة إوخثز تُ٘ل٤ّر : ٞتُظؼ .2

ُشةؼٞي خثُ٘وض،ٝتُٔشةٌ ز تالٗلؼث٤ُةر تُ٘ثشؽةر ػةٖ ٝتالٗلؼث٤ُر ًؼؼق تُعور خثُ٘لُ ٝت

 تالؼصٔثػ٢ .   ٗل٤ّر تُص٤ِٔى ٝشٞتكوٚتُى١ ٣رظً ػ٠ِ  تإلـدثؽ
 

  تُدظً  أٝػؼق تُفٞتَ ٓعَ ػؼق تُّٔغ  أٝ تُ٘ٔٞ .تُظؼٞخثز تُؽ٤ّٔر :٣ٝوظه خٜث3

 تُمِو٤ر تُص٢ شرظً ػ٠ِ ّٓصٟٞ  أٝتػطًتج تٌُ ّ ٝخؼغ تُؼثٛثز تُؽ٤ّٔر  أٝ    

 . تُهيَ أظ٘ثءٞتؼدثز شؼصٔه ػ٠ِ ٓث ٣ّصٞػدٚ ٝتُتِص٤ؼثج تُص٤ِٔى      

 : ت٥ش٢ظث٤ٗث : تُظؼٞخثز تُٔصؼِور خد٤ةر تُص٤ِٔى ٝشصٔعَ ك٢ 
 

ِف٤ةثذ ُ  ٝإػةهتنٙٝشؼ٤ِٔةر  تُة٘شء: الٕ تألًِذ ٛة٢ تُّٔةرُٝر ػةٖ شًخ٤ةر  تأل٣ًِرتُد٤ةر  .1

تُصةةة٢ ش٘ٔةةة٢ ههيتشةةةٚ ٝتُؼو٤ِةةةر ٝتالؼصٔثػ٤ةةةر ٝتُٔثن٣ةةةر ٝٛةةة٢ ٚ تُ٘لّةةة٤ر ـثؼثشةةة ٝإ ةةةدثع

http://www.foz.com/
http://www.foz.com/
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 ألخ٘ثبٜةث٤ٔةٍت كة٢ ّٓةصٟٞ تُصفظة٤َ تُؼِٔة٢ شِؼح نٝيت ٜٓٔةث ٝٓص  ٝتألًِذٝٓؼِٞٓثشٚ  

 ٝشفه٣ه ّٓصٞتْٛ ت٢ُٜ٘ٔ ّٓصود  .
 

شرظً تُد٤ةر تُٔهيِة٤ر خٔوٞٓثشٜةث تُصؼ٤ٔ٤ِةر )ٓؼِٔة٤ٖ ٝٓ٘ةثٛػ ٝؽةًم  إوتُد٤ةر تُٔهي٤ِر : .2

٤ٜ٘ةر ًلث٣صةٚ تُٔكثػ٤ِةر  تُٔؼِةْ ٝشةرظً ػِة٠ تُٞتؼدةثز تُد٤ص٤ةر ٓهيِة٤ر ..( ٝإنتيذشهي٣ُ 

ٝٛةةٞ ؼةةٍء ال ٣صؽةةٍأ ٓةةٖ ؽةةًم تُصةةهي٣ُ ٝأِةةث٤ُدٚ تُصةة٢ تُؼ٤ِٔةةر تُصؼ٤ٔ٤ِةةر ًٞٗةةٚ ٓفةةٞي 

  كؼ  ػٖ تإلنتيذ تُٔهي٤ِر تُص٢ شرظً ٣ّصمهٜٓث ُٔؼثُؽر تُّٔص٣ٞثز تُٔمصِلر ُِطِدر 

 ٘ثطً ًٟ تُدثـعر تٕ ؼ٤ٔغ تُؼشٝكثػ٤ِر تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ٝ تُهيت٢ِصفظ٤َ تُػ٠ِ   

 .ٝٓصثخؼر تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر  ٝش٘ل٤ى  إػهتنتُٔشصًًر ك٢     
 

   ٗثهظةر   ًٓتـَ تُصؼ٤ِْ ٝك٢ ٓمصِق تُصمظظثز ٓٔثيِةثز  مصِقٓشش٤غ خ٤ٖ تُٔؼ٤ِٖٔ ك٢   

أٝ لثؽةر خشثٕ تُؽٞتٗح تُٔمصِلر ُِصؼ٤٤٘ثز تُد٤ص٤ر كدثُّ٘در ُصمط٤طٜث ،ك  ششصَٔ ٓىًًتز أٝ 

٘ةثز تُد٤ص٤ةر تُصة٢ ِة٤ٌِق خٜةث تُص٤ِٔةى أٝ ٣ٌِةق تُٔؼِةْ تُص ٤ٓةى كة٢ نكثشً تُصفؼة٤ً ػِة٠ تُصؼ٤٤

تُدةثج  تُهه٤ور تألل٤ةًذ ٓةٖ تُةهيَ ػ٘ةهٓث ٣وةًع تُؽةًَ ٣ٝةٜ٘غ تُص ٤ٓةى أٝ أـ٤ثٗةث ٣وةق كة٢

٣ٝؼ٤ٖ ٓث ٤ِوّٞ خٚ تُص ٤ٓى ك٢ خ٤ٞشْٜ ٖٓ تُصؼ٤٤٘ثز تُد٤ص٤ر ٝتٕ خؼغ تُٔؼِٔة٤ٖ ٣دصؼةهٕٝ ػةٖ 

ٓةةٞتن تُصًخ٤ةةر تإلِةة ٤ٓر ٝتُصةةثي٣ك ٝتُصًخ٤ةةر تُل٤٘ةةر  ر ٓؼِٔةة٢ء تُصؼ٤٤٘ةةثز تُد٤ص٤ةةر ٝلثطةةإػطةةث

ٝتُصًخ٤ةةر ت٣ًُثػةة٤ر ٝخؼةةغ تُٔةةٞتن تُهيتِةة٤ر تأللةةًٟ إو ٣ؼصوةةه ٓؼظةةْ تُٔؼِٔةة٤ٖ تٕ تُصؼ٤٤٘ةةثز 

تُد٤ص٤ر ٢ٛ ُفَ ّٓثبَ تُفّثج ّٝٓثبَ تُؼِّٞ ٝـَ شٔثي٣ٖ تُوٞتػةه تُؼًخ٤ةر ٝتال٣ٍ٤ٌِٗةر ٓةغ 

ؼط٠ تُصؼ٤٤٘ثز تُد٤ص٤ر خؼه  ًؾ تُٔؼِةْ ُِةهيَ ُٝة٤ُ هدِةٚ تُّ٘ك ُِظلٞف تالخصهتب٤ر تُه٤ٗث .ٝش

 خٔؼ٠٘ تٕ تُصؼ٤٤٘ثز تُد٤ص٤ر ٛ٘ثى ال شّصـَ ًٔظثني شؼِْ خَ ُصعد٤س تُٔثنذ .

  ( 241 ص ،2005)ًٓػ٢ ٝآلًٕٝ ،                                                                  
 

َح ٝتـةه ٜٓ٘ٔةث ٣ٌٔةَ تأللةً  ٝخٔث تٕ تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ٜٓٔةر ٓشةصًً ر خة٤ٖ تُٔؼِةْ ٝتألِةًذ ًٝة

ٝشؼثٕٝ ٝتػؿ الٗؽثٌٛث ٝشى٤َُ تُٔظثػح ٝتُٔؼٞهثز ٝخثُصث٢ُ  شٞتطَك٤ؽح تٕ ٣ٌٕٞ ٛ٘ثى 

تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ةر  أٛهتفك٢ شفو٤ن تِصلثن تُص٤ِٔى كهٝي تألًِذ ال ٣وَ أ٤ٔٛر ػٖ نٝي تُٔهيِر 

شوةةّٞ خص٤ٜةةةر تُظةةًٝف تُد٤ص٤ةةر  إودةةثز تُد٤ص٤ةةر تُٞتؼ أنتءٝوُةةي ٓةةٖ لةة ٍ ششةةؽ٤غ تُص٤ِٔةةى ػِةة٠ 

 ٝ ُؼةًٝي٣ر الِةصٌٔثٍ تُٞتؼدةثزتتُٔٞتن ٝتألنٝتز تُصؼ٤ٔ٤ِةر ٝتُ٘ل٤ّر تُٔ بٔر ُِصؼِْ ٝشٞك٤ً 

ٝتُٔصثخؼةر ٝتُصظةف٤ؿ ُِمطةر ًة٢ ال ٣دوة٠  ٞؼ٤ةٚ ٝشلّة٤ً تُـٔةٞع كة٢ تُٞتؼدةثزتإلي ثن ٝتُص

ُد٤صة٢ ِٝة٤ِر ػوةثج ُِص٤ِٔةى تُٔوظةً أٝ ت يتِمث ك٢ وٖٛ تُص٤ِٔى ٝتالخصؼثن ػٖ تػصدةثي تُٞتؼةح

 (.26،ص2003)تُشثَٓ ،ت٢ُّٔء 
 

ألٓٞي ك٢ ـ٤ثذ تُص٤ِٔى ك٢ ٛىٙ تًُٔـِةر ُٔةث ٣صؼةًع ت ٤ُثءٝؼِْ ٝأٔتُنٝي  إٌٗثيال ٣ٌٖٔ ٕ ألٝ

تُصؼةًف  تأل٤ٔٛةرؽ٤ِةر ـ٤ثشةٚ تُصؼ٤ٔ٤ِةر ُةىت ٓةٖ  ٣دو٠ ًٓتكوةث ُٜةثُٚ ٖٓ لدًتز شؼ٤ٔ٤ِر ٓمصِلر 

٣ٔعةةَ ؼةةٍءت ٓةةةٖ  ألٗةةٚٗفةةةٞ تُٞتؼدةةثز تُد٤ص٤ةةر  تألٓةةٞي  ٝأ٤ُٝةةثء ػِةة٠  شظةةٞيتز تُٔؼِٔةة٤ٖ

 أ٣ؼةثٛةىٙ تُهيتِةر  أ٤ٔٛةر شصؼؿتُٔؼط٤ثز تُص٢ ششٌَ تُؼ٤ِٔر تُصؼ٤ٔ٤ِر ُٜرالء تُص ٤ٓى ، ًٔث 

 تُظلٞفُص ٤ٓى  أُد٤ص٢ٖٓ تٕ ٛ٘ثى ٗهيذ  ك٢ تُدفٞض تُص٢ ػثُؽس ٓٞتػ٤غ تُٞتؼح 

ٛةةىٙ تُهيتِةةر تٜٗةةث شوةةهّ  أ٤ٔٛةةرفه٣ةةهت ًٔةةث شٌٔةةٖ تًُتخةةغ ٝتُمةةثُٓ ٝتُّةةثنَ ( تالخصةةهتب٢ ش ) 

ٓةٖ  تألل٤ةًذُص ٓىذ تُظةلٞف تُع ظةر  أُد٤ص٢ُِٜٔص٤ٖٔ ٝتُدثـع٤ٖ شظٞيت ٝتػفث ػٖ تُٞتؼح 

كة٢ ٛةىٙ تًُٔـِةر ك٤ٔةث  تألٓةٞي ٝأ٤ُٝةثءٝتُٔشٌ ز تُص٢ ٣ٞتؼٜٜث تُٔؼِٕٔٞ تًُٔـِر تالخصهتب٤ر 

و٤ر كثٕ ٛىت تُدفط ٣ل٤ةه تُٔؼِٔة٤ٖ كة٢ تُصؼةًف تُصطد٤ تأل٤ٔٛر٣صؼِن خثُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ٖٓ ـ٤ط 
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ت٠ُ تُِّد٤ثز تُص٢ هه ٣وةغ ك٤ٜةث تُٔؼِةْ ػ٘ةه ش٤ٌِةق ش ٤ٓةىٙ خثُٞتؼدةثز تُد٤ص٤ةر ٝٓةٖ ظةْ ٓفثُٝةر 

ٝ تُمًٝغ خصٞط٤ثز شؼط٠ خٔؽِٜٔث لطٞؽث  إي ثن٣ر ػثٓر ُِٔؼِٔة٤ٖ ٝالِة٤ٔث تُؽةهن شؽ٘دٜث 

ثء تألٓٞي أٗلّْٜ ٝشظ٣ٞدٜث ك٤ٔث ٣صؼِن ْٜٓ٘ ٝتُّٔثػهذ ك٢ شؼه٣َ ٓٔثيِثشْٜ ٝٓٔثيِثز أ٤ُٝ

خثُٞتؼح أُد٤ص٢ ٝٝػغ تُّدَ ِٝٝثبَ ُِّٔةر٤ُٖٝ ش٣ٍةه ٓةٖ كؼث٤ُةر تُٞتؼدةثز تُد٤ص٤ةر ٝٓؼًكةر 

 ٤ٓةةى ٝتُٔؼِٔةة٤ٖ ٝأ٤ُٝةةثء ؽةةًم ٝلظةةثبض ٤ًٝل٤ةةر تُصؼثٓةةَ ٓةةغ ٛةةىٙ تُٞتؼدةةثز ٓةةٖ هدةةَ تُص

 تألٓٞي. 
 

ٞػٞع تُظؼٞخثز تُص٢ شفةه ٓةٖ كثػ٤ِةر ٝشًٟ تُدثـعر تٕ تُهيتِر تُفث٤ُر ش٘لًن ك٢ ش٘ثُٜٝث ُٔ

ٓةةٖ تُظةلٞف )تًُتخةةغ ٝتُمةثُٓ ٝتُّةةثنَ( تُٞتؼدةثز تُد٤ص٤ةةر ُةهٟ ش ٤ٓةةى تًُٔـِةر تالخصهتب٤ةةر 

لة ٍ ٤َ ٛةىٙ تُظةؼٞخثز ٓةٖ ُػِٜث شّةْٜ كة٢ شةى ٝؼٜر ٗظً تُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ تُٔهتيَ تُف٤ٌٓٞر

 . ششم٤ض تألِدثج ٝػ ؼٜث
 

 :ثاٌثا : ٘ذف اٌبحث 
 

تٌاة لتممٌا  الً الى معرفة الصعوبات التً تحد من فاعلٌة الواجباات البٌٌهدف البحث الح   
 المرحلة االبتدائٌة من وجهة نظر المعلمٌن .

 
 

 رابعا :حدود البحث: 
  

 على معلمً المرحلة االبتدائٌة )الصف الرابع والخامس والساادس اقتصر البحث الحالً    
فاً محافظاة  3102-3102لعاا  الدراساً ل الثاانًالحكومٌاة للصصاا الدراساً فً المدارس 

 دٌالى ، ناحٌة هبهب ،قرٌة الغالبٌة .
 

 

 

 : تحديد المصطلحاتخامسا: 
 

اُعب ا مارلًغةتُظؼٞخر  ارس ٌلااا صس سس ةؼ ح  تًُؼةَ ٝ : )ُصًعوبة  :اشاتد وعس ةؼ ح  تُهتخةر   ٝ ط  ط 

ةؼدثا  َ  ُ وِة٢  ط  ( ٝتًُؼ دٚ ( ؼؼِةٚ   )ْأْطؼح  ةؼ  ٙ طةؼداث ،) ط  ه  ؼ   ٝ ْح( :  ٝتُشة٢ء: ةؼ  طةؼداث  ،) شظ 

ؼ ح   ص ظؼح( ا مر ط  ِْ ؼ ح  ٝ ا مر ػهٙ  طؼداث  )ت ً   ا مر رآه  ط  ة ِّ ( : تُؼ  ةؼح  طؼداث  ) تُظَّ

 ٝ تالخ٠ : ٢ٛٝ طؼدر ٣وثٍ ػودر طؼدر :  ثهر ٝـ٤ثذ طؼدر : ه٣هذ. 

   402 ص،  ، د.ت  وآخرونمصطصى )                                                           
 

خهيؼر ٓؼ٤٘ر ٝتُطِدر المعلمون اصطمًحا: أٌة علوبة أو مشكلة ٌمكن ان ٌشعر بها  تُظؼٞخر

 ٣ٝؼصوهٕٝ تٜٗث شوَِ ٖٓ كثػ٤ِر تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ٝشؼ٤ن ٖٓ شفو٤ن تألٛهتف تُٔ٘شٞنذ ٜٓ٘ث.

   ( 14،ص2003) أخٞ ػ٢ِ ،                                                                      
 : شؼًف تُدثـعر تُظؼٞخر ٢ٛ ًَ تُؼودثز تُص٢ شفه ٖٓ ههيذ  شؼ٣ًق تُظؼٞخر تؼًتب٤اث

 ٖٓ شفو٤ن تُصؼ٤ٔ٤ِر ٝخثُصث٢ُ شفه  ٜٓثٓٚػ٠ِ تٗؽثٌ  ٤ٖتُٔؼِٔ                                

 . تُصؼ٤ٔ٤ِر تُٔطِٞخر  تألٛهتف                                  

 .  441وآخرون ،د.ت، ص مصطصىوصف كا ما هو فاعا . ) :  لًغة ر٤َِّ ثػِ تُل  
 
 س مدى اللدرة على التوظٌف الماهر للكصاءة والتً ٌاصطمًحا :هً معٌار داخلً تل ر٤َِّ ثػِ تُل  

 ارات وا دوات المزمة ـــت والمهارف واالتجاهاـــتشما جمٌع المع                       
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 جهد  بأقاالتعلٌ  الصعاا  أهدافلتحلٌق الضرورٌة الوسائا المعٌنة و                       
 ( .14،ص2003) أخٞ ػ٢ِ ،ووقت وتكلصة ممكنه                        

 

 ث ــشؼ٢٘ تألنتء تُظف٤ؿ ُإلػٔثٍ ٝتُٞتؼدثز خؼه شفه٣هٛث ٝشؼ٣ًلٜشؼ٣ًق تُلثػ٤ِر تؼًتب٤اث : 

 ػ٘هٓث ٣ٌٕٞ ٛ٘ثى ي ٣ث ٝتػفر أنتبٜث ٝشصفون ٤ٓى ٖٓ ٤ُصٌٖٔ تُص                              

 ٓفهنذ ٝتِصًتش٤ؽ٤ثز ٝٓدثنئ ٝه٤ْ ٝش٤ٔ٘ر ٝشط٣ًٞ .ٝأٛهتف                              

 

 اصطمًحا :تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر 
 

 ٢ٛ ًَ تألٗشطر ٝتُمدًتز تإلػثك٤ر تُص٢ ٣وةّٞ خٜةث تُص ٤ٓةى كة٢ تُظةق ٝلثيؼةٚ ٣ٍُةثنذ  -

هيتِةة٤ر ٣ًٝشٌةةٍ خشةةٌَ يبةة٤ُ كةة٢ تُٜٔٔةةثز تُصؼ٤ٔ٤ِةةر تُصةة٢ ٣ٌِةةق تُٔؼِةةْ شؼِٜٔةةْ ُِٔةةثنذ تُ

 ش ٤ٓىٙ ُِو٤ثّ خٜث لثيغ تُهٝتّ ٝتُد٤ةر تُٔهي٤ِر .

 (201،ص2014) تُؼٔث٣ًذ ،                                                                       

 

     ُفظر خؼه نيتِصْٜ ُٔٞػٞع هدَ تُٔؼِْ لثيغ ٝهس ت ٢ٖٛٓ ًَ ٓث ٣ٌِق خٚ تُص٤ِٔى  -

 ٓث أٝ ك٢ أظ٘ثبٚ ٝهه ٣ٌٕٞ ٛىت تُص٤ٌِق ػ٠ِ  ٌَ ٓثنذ شؼ٤ٔ٤ِر ًثُوًتءذ ٝتٌُصثخر      

 ٝتُفّثج أٝ تلصدثيتز أٝ شؼ٤٤٘ثز أٝ شؽثيج أٝ ػَٔ ِٝثبَ شؼ٤ٔ٤ِر وتز تيشدثؽ      

 (.475،ص2000ٓدث ً أٝ ؿ٤ً ٓدث ً خٔٞػٞع تُفظر )تُؼ١ًٔ ،      

 
   ٤ٓىتُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر  تؼًتب٤اث : ػًكصٜث تُدثـعر خرٜٗث تُٞتؼدثز تُص٢ ٣ٌِق خٜث تُصشؼ٣ًق  

 تٍٍُٔ٘ شطد٤وث ُٔث ٣هيِٚ  ٝتٗؽثٌٛث ك٢ ٤ٖٖٓ هدَ تُٔؼِٔ                                           

 تُص٢ ٣ٌصدٜث . ك٢ تُظق ٝشر٤ًه تُٔؼِٞٓثز  ص ٤ٓىتُ                                           
 

  :تًُٔـِر تالخصهتب٤ر 

ِةٖ تُّثنِةر  ٢ٛ تـهٟ ًٓتـَ تُِّْ تُصؼ٢ٔ٤ِ ،شودَ ؼ٤ٔغ تالؽلثٍ تُةى٣ٖ تًِٔةٞت               

ٖٓ تُؼًٔ تٓهٛث ِس ِ٘ٞتز ٣ٌٕٞ تُصؼ٤ِْ ك٤ٜث ٓؽث٤ٗث ٝتٍُت٤ٓث شٜهف ت٠ُ شٌٔة٤ٖ تالؽلةثٍ ٓةٖ 

ٝتالؼصٔثػ٤ةر ٝشطةٞي  مظة٤ثشْٜ خؽٞتٗدٜةث شؼِْ تُوةًتءذ ٝتٌُصثخةر ٝتُفّةثج ٝتُؼِةّٞ تُف٤ثش٤ةر 

تُؽ٤ّٔر ٝتُل٣ًٌر ٝتُمِو٤ر ٝتًُٝـ٤ر ٤ُظةدفٞت ٓةٞتؽ٤ٖ٘ ِة٤ٔ٤ِٖ تُؽّةْ ٝتُؼوةَ ٣ؼِٔةٕٞ ُٔةث 

 .( 1009)ٌٝتيذ تُصًخ٤ر ، ٔؼْٜ ٝشفو٤ن تُص٤ٔ٘ر ٝتُصوهّ ك٤ٚك٤ٚ ل٤ً ٓؽص

 

     

 

 

 

 

 ٟــــاٌفصً اٌثأ

 جوانب نظرية ودراسات سابقة :
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 نظرية :الجوانب ال -أوال 
 

كة٢ تُظةق  ص٤ِٔةىشؼه تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ةر شطد٤وةث ُٔةث ٣هيِةٚ تُ :ِفَٙٛ اٌٛاجباث اٌب١خ١ت   - 

ُر ٓةٖ تُّٔةثبَ رُِٔؼِٞٓةثز تُصة٢ ٣ٌصّةدٜث كة٢  تُٔهيِةر ٝششةٌَ تُٞتؼدةثز تُد٤ص٤ةر ّٓة ٝشر٤ًهت

ٓةٖ تُٔٞػةٞػثز تُصة٢ ٣ةهٝي ـُٜٞةث تُؽةهٍ ،  أًعةًتُٜٔٔر ك٢ ٤ٓهتٕ تُصًخ٤ر ٝتُصؼ٤ِْ ك٢ٜ ٖٓ 

نٕٝ  ص ٤ٓةىػِة٠ تٜٗةث شعوةَ ًثٛةَ تُ ث٣٘ظًت ٤ُٜ إوتٌُعًذ ٝتُظؼٞخر ٝتُُّٜٞر .  أٝـ٤ط تُوِر  

تُِّد٢ ػ٠ِ هدٍٞ  تألظًًٓتػثذ ُوهيتشْٜ ّٝٓص٣ٞثشْٜ تُؼو٤ِر ًٝٓتـَ ْٗٔٞٛ ، ٝٛٞ ٓث ًثٕ ُٚ 

ت٠ُ  نٟٝأشْٜ ٤ُْٜٓٝٞ خثالِصًٔتي٣ر خثُهيتِر ثُٜث ،تُى١ تٗؼٌُ خهٝيٙ ِِدث ػ٠ِ يؿد تُص ٤ٓى

شؼٔةةَ ػِةة٠ شفّةة٤ٖ شّةةًخْٜ ٓةةٖ تُٔةةهتيَ ، ٣ٝةةًٟ ؿثُد٤ةةر تُٔؼِٔةة٤ٖ تٕ تُٞتؼدةةثز تُد٤ص٤ةةر 

٣ٝظةةهم وُةةي ٣ٝصرًةةه إوت ًثٗةةس تُٞتؼدةةثز تُد٤ص٤ةةر ٓمططةةث ُٜةةث  ُِص ٤ٓةةىتُّٔةةصٟٞ أُصفظةة٢ِ٤ 

٤ٓةةُْٜٞ ،ال تٕ ٝهةةهيتشْٜ ٝ تُص ٤ٓةةىشمط٤طةث ِةة٤ِٔث ٝوتز أٛةةهتف ٝتػةةفر ًٝٓشدطةر خفثؼةةثز 

 . (2،ص 2011،ػده تًُـٖٔ ) ٤ى ُِصِٔشؼط٠ ًؼوثج 
 

 -خثالش٢ : تألٛهتفشصٔعَ  أ٘ذاف اٌٛاجباث اٌب١خ١ت : -
 

ش٤ُٞه تُعور خثُ٘لُ ُهٟ تُص٤ِٔى ٝوُي خثؽ ػٚ ػ٠ِ تًُٔتؼغ ٝٓظثني تُٔؼًكر  .1

 . تُمثيؼ٤ر .

 ُِط ج . ُصفظ٢ِ٤تتُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ك٢ شف٤ّٖ تُّٔصٟٞ  أ٤ٔٛر إنيتى .2

 . ٝتُصؼ٤ِْ تُىتش٢ش٤ٔ٘ر ٝشلؼ٤َ أِِٞج تُصؼِْ  .3

 . تًُٔشدطر خطد٤ؼر تُٔٞتن تُهيت٤ِر رشط٣ًٞ تُٜٔثيتز تُؼًٝي٣ .4

 .شعد٤س ٝشؼ٣ٍٍ تُٔلث٤ْٛ تألِث٤ِر تُٞتينذ ك٢ تُٔٞتن تُهيت٤ِر ٝوُي ٖٓ ل ٍ إػطثء .5

 ؽدوٚ نتلَ تُظق.  ٓث شهي٣دثز ٝشطد٤وثز ٣وّٞ خٜث تُٔصؼِْ ك٢ تُد٤س كؼ  ػٖ

 (  24 ،ص2003تُشثَٓ ، )                                                                         
 

 -:اٌج١ذة خصائص اٌٛاجباث اٌب١خ١ت  -  
 

كةة٢ إػةةهتنٛث ٝشفؼةة٤ًٛث ، ٝتٕ  ُص ٤ٓةةىتٕ شٌةةٕٞ ٝتػةةفر ٝٓفةةهنذ ًةة٢ ال شًخةةي ت .1

 كٜٜٔث .تُص ٤ٓى شظثؽ خِـر خ٤ّطر ٣ّصط٤غ ؼ٤ٔغ 

 ػ٠ِ كْٜ ٓث ٓطِٞج ػِٔٚ .هثني٣ٖ  ص ٤ٓىشؽؼَ تُ إوتٕ شٌٕٞ ٓٞؼٍذ ،  .2

 تٕ شًخؾ تُٔٞػٞع تُؽه٣ه خمدًتز تُطِدر تُّثخور . .3

، ٝتٕ ال  أنتبٜةةةثٝتٕ شُٞةةةه ػ٘ةةةهْٛ تًُؿدةةةر كةةة٢  ِص ٤ٓةةةىُ ٝتػةةةفر تٕ شٌةةةٕٞ ٛثنكةةةر .4

 ششؼًْٛ خثُصؼح ٝتُؼؽً ٝتَُِٔ.

 . تُص ٤ٓى٤ً تُصل٤ًٌ تُٔ٘طو٢ ٝتالِصهال٢ُ ٝتالِص٘صثؼثز ػ٘ه عتٕ ش .5

 ػ٠ِ ـِٜث . تُص ٤ٓىشٞؼ٤ٜثز شّثػه تٕ شفص١ٞ ػ٠ِ شؼ٤ِٔثز ٝ .6

 ٝتؿ٘ثء تُمدًتز تُٔهي٤ِر .  ْ ٝشفظ٤ِٜ تُص ٤ٓىتٕ شفص١ٞ ػ٠ِ ٣ٌثنذ ٗٔٞ  .7

 ( 2،ص 2014ِصثي شث٣ٍٔ،)                                                                             
 

 -أٔٛاع اٌٛاجباث اٌب١خ١ت : -
 

 أيخؼر أٗٞتع ٢ٛٝ : رُد٤ص٤ت ثزؼدتشلن تُصًخ٣ٕٞٞ ػ٠ِ تٕ تُٞت
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 ٝٛٞ تُهيَ تُؽه٣ه. لموضوع معٌن.شٔثي٣ٖ أٝ إػهتن ّٓدن 1  
 

  . ٝتؼدثز شؼصٔه ػ٠ِ ًٜٞٗث تٓصهتن ُٔٞػٞع ِثخن ، أ١ تُصٔثي٣ٖ تُٔطِٞج ـِٜث خؼه 2    

  ًؾ تُهيَ .        
 

 ٕ ٣طِح رً ػ٠ِ تُصٌٖٔ ٖٓ ٜٓثيتز ٓؼ٤٘ر ، تُص ٤ٓى ٝتؼدثز شصٌٕٞ ٖٓ شٔثي٣ٖ شّثػه .3

 تُدفٞض تُٔصؼِور خثُٔثنذ تُص٢ ٣ؼط٤ٜث. ْٜٓ٘ تُٔهيَ إػهتن      
  

 . ٝتؼدثز إخهتػ٤ر ٣ٝطِح ك٤ٜث تُؽٔغ خ٤ٖ ػهن ٖٓ تُٔلث٤ْٛ ٝتُٜٔثيتز ُفَ ِرتٍ ٓؼ٤ٖ . 4    
 

                                                                                                                                        

 (2،ص2014)ٓؽِر تًُتبه ،                                                                              

  

 دراساث سابمت ثا١ٔا : 
 

 : دراساث ػزب١ت:  أٚال
 
 

د٤ص٤ر ُةهٟ : )تُظؼٞخثز تُص٢ شفه ٖٓ كثػ٤ِر تُٞتؼدثز تَُ(4114ػٍٟ  أبٛدراست ) .1

ك٢ تُٔهتيَ تُف٤ٌٓٞر خٔفثكظر ٗةثخُِ ٓةٖ ٝؼةٚ ٗظةً تُٔؼِٔة٤ٖ ٝ  تألِث٤ِرؽِدر تًُٔـِر 

ٓؼًكةر تُظةؼٞخثز تُصة٢ شفةه ٓةٖ كثػ٤ِةر تُٞتؼدةثز تُد٤ص٤ةر  إ٠ُتُطِدر ( ٛهكس ٛىٙ تُهيتِر 

كةة٢ تُٔةةهتيَ  تألِثِةة٤رٓةةٖ تًُٔـِةةر ُةةهٟ ؽِدةةر تُظةةلٞف )تُّةةثنَ ٝتُّةةثخغ ٝتُعةةثٖٓ( 

ر ٗةةةثخُِ ٓةةةٖ ٝؼةةةٚ ٗظةةةً تُٔؼِٔةةة٤ٖ ٝ تُطِدةةةر،شٔعِس ػ٤٘ةةةر تُهيتِةةةر ) تُف٤ٌٓٞةةةر خٔفثكظةةة

( ؽثُدةث ٝؽثُدةر كة٢ ٓفثكظةر ٗةثخُِ تُلظةَ تُهيتِة٢ تُعةث٢ٗ  1060(ٓؼِٔث ٝٓؼِٔةر ٝ)200

تُدفةةط )تالِةةصدثٗر ( ٝخؼةةه تِةةصمًتغ  أنتذّ( تِةةصمهّ تُدثـةةط 2001-200ُِؼةةثّ تُهيتِةة٢ )

( 02,0ٝـّثج ظدثشٜث تُى١ خِةؾ ) نالالز طههٜث خؼه ػًػٜث ػ٠ِ ٓؽٔٞػر ٖٓ تُٔف٤ٌٖٔ

ُِؼِّٞ تالؼصٔثػ٤ر  تإلـظثب٤ر( ػ٘ه تُطِدر ٝتِصمهّ تُدثـط تًٌُٓر 04,0ػ٘ه تُٔؼ٤ِٖٔ ٝ )

(   (spss تإلـظةثب٤ركة٢ تُٔؼثُؽةر  (َٓعةT-test  ُِٖٔؽٔةٞػص٤ٖ ٝشف٤ِةَ تُصدةث٣ )تألـةثن١ 

ه إـظةةةةثب٤ر ػ٘ةةةةٝؼةةةةٞن كةةةةًٝم وتز نالُةةةةر  إُةةةة٠ٝكةةةة٢ ٜٗث٣ةةةةر تُهيتِةةةةر شٞطةةةةَ تُدثـةةةةط 

 ( خ٤ٖ تُٔؼ٤ِٖٔ ُٔصـ٤ً تُٔرَٛ تُؼ٢ِٔ ًٝىُي ُٔصـ٤ً ٌٓثٕ تٌُّٖ)تُٔه٣٘ر 05,0)ّٓصٟٞ

 . ّ(2003ٝشدؼث ُٔصـ٤ً نيؼر تُظؼٞخثز ػ٘ه تُٔؼ٤ِٖٔ ٝتُطِدر ) أخٞ ػ٢ِ  ٝتُو٣ًر (
 

ش ٓةةىذ تُظةةلٞف  ٓةةٞيأ ٝأ٤ُٝةةثء: ) شظةةٞيتز ٓؼِٔةة٢  َ(4119دراسةةت )اٌؼّةةزٞ . 2

ُد٤ص٤ر( ٛهكس ٛىٙ تُهيتِر إ٠ُ تٌُشق ػٖ شظةٞيتز ٓؼِٔة٢ ٗفٞ تُٞتؼدثز ت تأل٠ُٝتُع ظر 

ٗفةٞ تُٞتؼدةثز تُد٤ص٤ةر شٌٞٗةس ػ٤٘ةر تُهيتِةر  تألُٝة٠ش ٓىذ تُظلٞف تُع ظةر  ٓٞيأ ٝأ٤ُٝثء

ٓٞؼةر  تِةصدثٗٚ.ُٝصفو٤ن ٛةهف تُدفةط تِةصمهّ تُدثـةط  أًٓ( ٢ُٝ 040ٝ) ث( ٓؼ51ِٖٔٓ )

أٝتكن خشهذ ،أٝتكن ،ٓفث٣ه ،ؿ٤ً ٓٞتكن  تألٓٞي خثُدهتبَ تُصهي٣ػ تُمُٔ ) ٝأ٤ُٝثء ُِٖٔؼ٤ِٔ

،ؿ٤ً ٓٞتكن خشةهذ ( تػصٔةه كة٢ طةهم تألنتذ ػِة٠ أيتء تُٔفٌٔة٤ٖ ُِٝعدةثز تِةصمهّ ٓؼثنُةر 

ٗصثبػ تُدفط تِصمهّ تُدثـةط تًٌُٓةر تإلـظةثب٤ر  إ٠ُ( ُِصٞطَ 92,0خِؾ ) إوًًٝٗدثق تُلث 

٢ ٝتالٗفةًتف تُٔؼ٤ةثي١ تُٔصِٞؾ تُفّثخ تإلـظثب٤رُِٔؼثُؽر spss)   ُِؼِّٞ تالؼصٔثػ٤ر )
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شٞطةةَ ت ُدثـةةط تُو٤ٔةةر تُصًخ٣ٞةةر ٝتُؼ٤ِٔةةر ُِٞتؼدةةثز تُد٤ص٤ةةر ُص ٓةةىذ  إوٝتُّ٘ةةدر تُٔة٣ٞةةر 

 تألٓةٞي ٝأ٤ُٝثءٜٓٔث ٖٓ ٓفثٝي تُص٢ ٣ؼصوه ُِٔؼ٤ِٖٔ  ششٌَ ٓفٞيت تأل٠ُٝتُظلٞف تُع ظر 

ُؼ٤ِٔةةر ت أٛةةهتفٝػةةًٝيذ ٝؼٞنٛةةث كةة٢ ـ٤ةثذ تُص٤ِٔةةى ٝتُٔهيِةة٤ر ٝتُِٔةةْ كة٢ خِةةٞؽ  خر٤ٔٛصٜةث

 .ّ(2000)تُؼ١ًٔ  تُصؼ٤ٔ٤ِر
 

تظً تِةصمهتّ تُٞتؼدةثز ت٤ٍُُ٘ٔةر  كة٢ شفظة٤َ  : ) َ(4100دراست ) ػبذ اٌزحّٓ . 3

تظةً ٛةهكس ٛةىٙ تُهيتِةر إُة٠ ٓؼًكةر  ( ًًّة ؽةٍٞكة٢ ٓفثكظةر  تألِثِة٤رتُط ج ًُِٔـِر 

ٓفثكظةةر ٓةةهتيَ كةة٢  تألِثِةة٢تًُتخةةغ  ؽِدةةر تِةةصمهتّ تُٞتؼدةةثز ت٤ٍُُ٘ٔةةر  كةة٢ شفظةة٤َ 

ػ٤٘ر تُدفط  سخِـ،تُف٤ٌٓٞر ٝك٢ ت٣ُّٞٔثز تُصل٤ًٌ تُه٤ٗث )ٓؼًكر ،كْٜ ، شطد٤ن (  ًٌُّٞؽ

 تألِثِة٤ر)وًةٞي خِؼةث  رٝشْ تلص٤ثي ٓهيِ تألِث٢ِتُظق تًُتخغ  ٖٓ( ؽثُدث ٝؽثُدر 135)

ُِظةةق تًُتخةةغ ُصفو٤ةةن ٛةةهف ( ُصةةٞكً ػةةهن ٓةةٖ تُشةةؼح  تألِثِةة٤ر( ٝٓهيِةةر )خ٘ةةثز خِؼةةث 

( 65شؼةْ )تُصؽ٣ًد٤ر  ؼدر )أ (تُدفط ُٜٔ٘ػ تُصؽ٣ًد٢ ُٔؽٔٞػص٢ تُهيتِر تلصثي تُدثـط ت

تُٞتؼدةثز ت٤ٍُُ٘ٔةر  ّشؼِٔةٞت تُٔةثنذ تُصؼ٤ِٔةر خثِةصمهت ( أٗعة35٠)ٝ وًًت ( 30خٔؼهٍ )ؽثُدث 

( أٗعةة٠ شؼِٔةةٞت 35ٝ) ت(  وًةة30ً( خٔؼةةهٍ )65 ةةؼدر )ج ( شؼةةْ ) تُؼةةثخطرٝتُٔؽٔٞػةةر 

 أنتذٝتػصٔةةه تُدثـةةط تالِةةصدثٗر ٞتؼدةةثز ت٤ٍُُ٘ٔةةر تُٔةةثنذ تُصؼ٤ِٔةةر خثُط٣ًوةةر تُصو٤ِه٣ةةر خةةهٕٝ تُ

ٓةٖ تُظةهم تُظةثًٛ خؼًػةٜث ػِة٠ ٓؽٔٞػةر ٓةٖ تُٔفٌٔة٤ٖ ٝتلصةثي ؽ٣ًوةر  ٝشرًةهُِدفط 

ِةثبَ ٞٗصةثبػ تُدفةط تِةصمهّ تُ إ٠ُُِٝصٞطَ  (06,0خِؾ ) إوتاللصدثي ُفّثج تُعدثز  إػثنذ

ٝؼةٞن  إُة٠َ تُدثـةط شٞطة ( ُِٔؽٔةٞػص٤ٖ ٝشف٤ِةَ تُصدةث٣ٖ تألـةثن١  T-test)  تإلـظثب٤ر

خةة٤ٖ ٓصِٞةةؾ نيؼةةثز تُطِدةةر كةة٢ تاللصدةةثي تُصفظةة٤َ تُدؼةةه١ خةة٤ٖ  إـظةةثب٤ث ركةةًٝم نتُةة

 . ّ(2011) ػده تًُـٖٔ  (05,0)  ّٔصٟٞ نالُر تُٔؽٔٞػص٤ٖ خ

 

 : اجٕب١تدراساث  ثا١ٔا :
 

ٛةةهكس ٛةةىٙ تُهيتِةةر إُةة٠  (.Xu,&Corno2006 ٚوٛرٔةةٛ أوسةةٛدراسةةت )  .1

 تُطثُح  إنتيذ أٗٔثؽٓؼًكر 
 

كة٢  تألٛةَٞتؼدثشٚ ت٤ٍُُ٘ٔةر ٝػ هصٜةث خٔصـ٤ةً تُؽةُ٘ ٝتًُٔـِةر تُهيتِة٤ر ٝٓةهٟ ّٓةثػهذ ُ

ٝؽثُدةر ٓةٖ ؽِةح تُظةل٤ٖ تُّةثخغ  ثؽثُدة (239، خِـس ػ٤٘ر تُدفةط ) ُد٤ص٢تتٗؽثٌ تُٞتؼح 

ٗصةةثبػ  ز( كوةه ظٜةً Tennesseeٝتُعةثٖٓ ٓةٖ تـةهٟ ُٔةهتيَ ت٣ًُل٤ةر كةة٢ ٓه٣٘ةر شّ٘ة٢٤ )

تُٞهس ٝتالـصلثظ خهتكؼ٤ر وتش٤ر ًٝٓتهدر  إنتيذىًٞي ك٢ ؼٞتٗح ػ٠ِ تُ تإلٗثضتُهيتِر شلٞم 

الٗؽثٌ  تأل٣َٛصِوٕٞ ّٓثػهذ ٖٓ تُٔشثػً ٝػدطٜث ػ٘ه تٗؽثٌ تُٞتؼح ًىُي تُىًٞي تُى٣ٖ 

خؼدؾ ٓشةثػًْٛ لة ٍ تٗؽةثٌْٛ ُِٞتؼدةثز ٓوثيٗةر ٓةغ تُةى٣ٖ ال ٣صِوةٕٞ  ٣صّٕٔٞ ٝتؼدثشْٜ 

 تُهيت٤ِرشدؼث ُٔصـ٤ً تًُٔـِر  إـظثب٤ث ُْٝ شظًٜ تُهيتِر كًٝهث نتُر تألَّٛٓثػهذ 

 . (Xu,&Corno2006 ) تًّٞ ًٝٞيٗٞ
 

 

ٛةهكس ٛةىٙ  (. Knoll mann& wild, 2007ٚ ٚا٠ةه  دراسةت ) ٌّٔٛةان.1

 ألخ٘ةثبْٜ ٝتألٜٓثز ت٥خثء  ٗٞػ٤ر تُهػْ تُى١ ٣وهٓٚشوظ٢ تُؼ هر خ٤ٖ ٓؼًكر تُهيتِر إ٠ُ 

 ِدر )تُهتل٤ِر ، تُمثيؼ٤ةر ( الٗؽةثٌ تُٞتؼدةثزُِٞتؼدثز ت٤ٍُُ٘ٔر ٝنتكؼ٤ر تُطل ٍ تٗؽثٌْٛ 

( ؽثُدث ٝؽثُدةر ٓةٖ تُظةق 191ٝؽد٤ؼر ٓشثػً تُطِدر ل ٍ تٗؽثٌٛث ،خِؾ ػ٤٘ر تُهيتِر )
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 ْٝػةثب شْٜ ،ُٝٔؼًكةر ٓشةثػً تُطِدةر ٝتشؽثٛةثشٜ تألُٔث٤ٗةرتُّثنَ ٖٓ تُٔهتيَ تالخصهتب٤ةر 

ذ تُصةة٢ شظةةق ـةةثالز ُٜةةْ ٓؽٔٞػةةر ٓةةٖ تُوظةةض تُوظةة٤ً أهةةهّٗفةةٞ تُٞتؼدةةثز ت٤ٍُُ٘ٔةةر 

تُ٘صةثبػ تٕ  أظٜةًز،أُد٤ص٢تُٞتؼح تُّٔثػهذ تُص٢ ِدن تٕ ههٓس ُدؼغ تُطِدر ل ٍ تٗؽثٌ 

تُطِدةةر تُةةى٣ٖ ٣ٔصٌِةةٕٞ نتكؼ٤ةةر لثيؼ٤ةةر ًثٗةةس ٓشةةثػًْٛ ؼ٤ةةهذ ػ٘ةةه شِوةة٤ْٜ تُّٔةةثػهذ ٓةةٖ 

 . ( Knoll mann& wild, 2007ٝٝت٣ي ) ُٗٞٔثى تُٞتُه٣ٖ الٗؽثٌ تُٞتؼدثز
 

 

 الدراسة الحالية .وة بين الدراسات السابقة الموازن –ثالثا 
 

 

إُةة٠ ٓؼًكةةر تُظةةؼٞخثز تُصةة٢ شفةةه ٓةةٖ  ّ(2003ٛةةهكس نيتِةةر ) أخةةٞ ػِةة٢  : األ٘ةةذاف. 0

كثػ٤ِر تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ُهٟ ؽِدر تُظلٞف )تُّثنَ ٝتُّثخغ ٝتُعثٖٓ( ٖٓ تًُٔـِةر تألِثِة٤ر 

ٛةةهكس نيتِةةر  تُطِدةةر،كظةةر ٗةةثخُِ ٓةةٖ ٝؼةةٚ ٗظةةً تُٔؼِٔةة٤ٖ ٝكةة٢ تُٔةةهتيَ تُف٤ٌٓٞةةر خٔفث

إ٠ُ تٌُشق ػٖ شظٞيتز ٓؼ٢ِٔ ٝأ٤ُٝثء تألٓٞي ش ٓىذ تُظةلٞف تُع ظةر  ّ(2000)تُؼ١ًٔ 

تظةةً ٛةةهكس إُةة٠ ٓؼًكةةر ّ( 2011) ػدةةه تُةةًـٖٔ  نيتِةةرتٓةةث  تألُٝةة٠ ٗفةةٞ تُٞتؼدةةثز تُد٤ص٤ةةر

 ًًّ ٓفثكظر ؽٍٞٓهتيَ ك٢ تًُتخغ تألِث٢ِ  ؽِدر تِصمهتّ تُٞتؼدثز ت٤ٍُُ٘ٔر  ك٢ شفظ٤َ 

 ٝنيتِةر ) أًّةٞ ًٝٞيٗةٞ ُف٤ٌٓٞر ٝكة٢ تُّٔة٣ٞثز تُصل٤ٌةً تُةه٤ٗث )ٓؼًكةر ،كٜةْ ، شطد٤ةن (ت

Xu,&Corno2006ُٞتؼدثشٚ ت٤ٍُُ٘ٔةر  (. ٛهكس ٛىٙ تُهيتِر إ٠ُ ٓؼًكر أٗٔثؽ إنتيذ تُطثُح

ٝ ٝػ هصٜث خٔصـ٤ً تُؽُ٘ ٝتًُٔـِر تُهيت٤ِر ٝٓهٟ ّٓثػهذ تألَٛ ك٢ تٗؽثٌ تُٞتؼح أُد٤صة٢،

(. ٛهكس إ٠ُ ٓؼًكر شوظ٢ تُؼ هةر  Knoll mann& wild, 2007ٝ ٝت٣ي  نيتِر) ُٗٞٔثى

ت٥خةةثء ٝتألٜٓةةثز ألخ٘ةةثبْٜ لةة ٍ تٗؽةةثٌْٛ ُِٞتؼدةةثز ت٤ٍُُ٘ٔةةر  خةة٤ٖ ٗٞػ٤ةةر تُةةهػْ تُةةى١ ٣وهٓةةٚ

 ٝنتكؼ٤ر تُطِدر )تُهتل٤ِر ، تُمثيؼ٤ر ( الٗؽثٌ تُٞتؼدثز ٝؽد٤ؼر ٓشثػً تُطِدر ل ٍ تٗؽثٌٛث

ُةهٟ  ٓؼًكر تُظؼٞخثز تُص٢ شفةه ٓةٖ كثػ٤ِةر تُٞتؼدةثز تُد٤ص٤ةر إ٠ُتٓث تُهيتِر تُفث٤ُر شٜهف 

 ٖٓ ٝؼٜر ٗظً تُٔؼ٤ِٖٔ .ش ٤ٓى تًُٔـِر تالخصهتب٤ر 
 

بلغ   ّ(2003ك٢ نيتِةر ) أخةٞ ػِة٢ شدث٣٘س تُهيتِثز تُّثخور خفؽْ تُؼ٤٘ر :  اٌؼ١ٕتػذد . 4
ػ٤٘ةر ٌٞٗةس شّ( 2000تٓةث )تُؼٔة١ً  وطالبغة ا( طالب 0262) (معلم 022العينة ) عدد افراد

ّ ( 2011ػ٤٘ر تُهيتِر ) ػدةه تُةًـٖٔ  ٌٞٗسٝش ( ٢ُٝ أ040ًٓٝ) ث( ٓؼ51ِٔتُهيتِر ٖٓ )

ػ٤٘ر تُدفةط  تكونت (.Xu,&Corno2006 ( ؽثُدث ٝؽثُدر ٝ نيتِر ) أًّٞ ًٝٞي135ٞٗ)

(  Knoll mann& wild, 2007ٝ ٝت٣ةةي  ٝؽثُدةةر تٓةةث نيتِةةر ) ُٗٞٔةةثى ث( ؽثُدةة239)

 ث( ٓؼِٔة30تُؼ٤٘ةر ) شٌٞٗةس( ؽثُدث ٝؽثُدةر تٓةث تُهيتِةر تُفث٤ُةر 191)ػ٤٘ر تُهيتِر  شٌٞٗسٝ

 ٝٓؼِٔر .
 
 
 
 

 

 

 وكذلك ذكور و إناث    شملتاتفقت الدراسات السابقة بجنس العينة  .جنس العينة :3

 الدراسة الحالية .                      
 

 

  في  ّ(2011 ) ػده تًُـٖٔو ّ(2003) أخٞ ػ٢ِ  ص٢نيتِ أجريت:  إجرائها.مكان 4
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 ًٝٞيٗةةةةٞ ) أًّةةةةٞ  نيتِةةةةر فغغغغي دمشغغغغ  و ّ(2000تُؼٔةةةة١ً  ) نيتِةةةةرو فلسغغغغطي      

Xu,&Corno2006  )  شّ٘ةة٢٤ فغغيTennessee ٝت٣ةةي  ) ُٗٞٔةةثى ودراسغغة ٝKnoll 

mann& wild, 2007   ) في العرا  . أجريت، اما الدراسة الحالية  افي ألماني 

 

 وكذلك   األساسيةسابقة جميعها في المرحلة الدراسات ال أجريت . المرحلة الدراسية :5

 . المرحلة االبتدائية  في  أجريتالدراسة الحالية      
 

    ّ(2003) أخٞ ػ٢ِ دراسة  في اختلفت نتائج الدراسات السابقة . نتائج الدراسة :6

٘ر تٌُّٖ تُٔه٣صـ٤ً تُٔرَٛ تُؼ٢ِٔ ًٝىُي ُٔصـ٤ً خ٤ٖ تُٔؼ٤ِٖٔ ُٔ ٝؼٞن كًٝم نتُر إـظثب٤ث  

 ّ(2000)تُؼٔة١ً اما دراسغة ٝشدؼث ُٔصـ٤ً نيؼر تُظؼٞخثز ػ٘ه تُٔؼ٤ِٖٔ ٝتُطِدر  ٝتُو٣ًر 
تُو٤ٔر تُصًخ٣ٞر ٝتُؼ٤ِٔر ُِٞتؼدةثز تُد٤ص٤ةر ُص ٓةىذ تُظةلٞف تُع ظةر تألُٝة٠ ششةٌَ  ت٠ُ شٞطَ

ٝؼٞنٛث كة٢  ٔفثٝي تُص٢ ٣ؼصوه ُِٔؼ٤ِٖٔ ٝأ٤ُٝثء تألٓٞي خر٤ٔٛصٜث ٝػًٝيذتُٜٓٔث ٖٓ  ٓفٞيت

) ػدةه تُةًـٖٔ امغا دراسغة  ِةْ كة٢ خِةٞؽ أٛةهتف تُؼ٤ِٔةر تُصؼ٤ٔ٤ِةرؼر ٝتُٔثذ تُص٤ِٔى ٝتُٔهيِـ٤

إُةة٠ ٝؼةةٞن كةةًٝم نتُةةر إـظةةثب٤ث خةة٤ٖ ٓصِٞةةؾ نيؼةةثز تُطِدةةر كةة٢ تاللصدةةثي نُةةس  ّ(2011

شٞطةَ  (Xu,&Corno2006 ) أًّٞ ًٝٞيٗةٞٝنيتِر  تُصفظ٤َ تُدؼه١ خ٤ٖ تُٔؽٔٞػص٤ٖ،

٢ ؼٞتٗةةح إنتيذ تُٞهةةس ٝتالـصلةةثظ خهتكؼ٤ةةر وتش٤ةةر ًٝٓتهدةةر إُةة٠ شلةةٞم تإلٗةةثض ػِةة٠ تُةةىًٞي كةة

تُٔشثػً ٝػدطٜث ػ٘ه تٗؽثٌ تُٞتؼح ًىُي تُىًٞي تُةى٣ٖ ٣صِوةٕٞ ّٓةثػهذ ٓةٖ تألٛةَ الٗؽةثٌ 

ٝتؼدةةثشْٜ ٣صِوةةٕٞ خؼةةدؾ ٓشةةثػًْٛ لةة ٍ تٗؽةةثٌْٛ ُِٞتؼدةةثز ٓوثيٗةةر ٓةةغ تُةةى٣ٖ ال ٣صِوةةٕٞ  

، تٓةةث تُهيتِة٤ر٤ث شدؼةث ُٔصـ٤ةً تًُٔـِةر ّٓةثػهذ تألٛةَ ُٝةْ شظٜةً تُهيتِةر كًٝهةث نتُةر إـظةثب

( أظًٜز تُ٘صةثبػ تٕ تُطِدةر تُةى٣ٖ  Knoll mann& wild, 2007ٝ ٝت٣ي  ) ُٗٞٔثىنيتِر 

٣ٔصٌِةةٕٞ نتكؼ٤ةةر لثيؼ٤ةةر ًثٗةةس ٓشةةثػًْٛ ؼ٤ةةهذ ػ٘ةةه شِوةة٤ْٜ تُّٔةةثػهذ ٓةةٖ تُٞتُةةه٣ٖ الٗؽةةثٌ 

 ( ٣ٞػؿ وُي .1تٓث تُهيتِر ِصرؼَ إ٠ُ ٓدفط الـن ٝتُؽهٍٝ ).تُٞتؼدثز
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 .جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة  -رابعا 
 

 أفادت الدراسات السابقة هذه الدراسة بعدة جوانب منها :       
 



14 
 

 إبراز مشكلة الدراسة .  .0
 

 نوع األداة المستعملة في التجربة وطريقة تطبيقها . .0
 

 

 يها .الوسائل اإلحصائية المستعملة ف .3
 

 اختيار حجم العينة . .4
 

 

 لجوانب النظرية .االنتائج والمقترحات وبعض  .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 : وإجراءاتهمنهج البحث 
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ت  استعماا المنهج الوصصً فً صورته المساحٌة المناسابة لطبٌعاة :  اوال:. منهج البحث

الوضع الحالً  لألشٌاء موضاوع الدراساة ه ه الدراسة إ  ٌهدف المنهج الوصصً الى تحدٌد 
ومن ث  العما على وصصها فهو ال ي ٌسعى الى جمع البٌانات كما ان المنهج الوصصً ٌمئا  
العدٌد من المشكمت التربوٌة أكثر من غٌره إ  ٌت  استنتاج المعلومات عان المجتماع بأكملاه 

مجتماع الا ي اختٌارت مناه إ  من خما إجابات عٌنة الدراسة والتً ٌجب ان تكون مماثلاة لل
  . 0993ٌت  بالطرٌلة العشوائٌة أو الطرٌلة العشوائٌة الطبلٌة ) عدس ،

 

 
 

 البحث : إجراءات ثانيا-ثانيا :   
 

   -مجتمع البحث وعينته :. 1
   

  بأنااه جمٌااع مصااردات أو وحاادات الظاااهرة أو موضااوع الدراسااة)المجتمااع  ٌعاارف 
المرحلة االبتدائٌة فً ومعلمات  من معلمًالبحث ع مجتم تكون إ   4،ص 0991)السماك، 

 ، وتعاارف العٌنااة الصصااا الدراسااً الثااانً  3102 -3102للعااا  الدراسااً محافظااة دٌااالى 
)بأنهااا  لااك الجاازء ماان المجتمااع التااً تجااري اختبارهااا وفااق قواعااد وطرائااق علمٌااة تمثااا 

ار عٌنااة عشااوائٌة قاماات الباحثااة باختٌاا  6،ص 0991)السااماك،  المجتمااع تمثااٌم صااحٌحا 
   س) الرابع والخامس والساد معلمٌن ومعلمات ال ٌن ٌلومون بتدرٌس الصصوفالطبلٌة من 
 امعلما  21)حجا  العٌناة  إ  بلغ  ي و الشهٌد محمد قاس  العبادالنهى )فً مدرستً االبتدائً

 .  ٌوضح  لك3والجدوا )ومعلمة من مدارس ناحٌة هبهب قرٌة الغالبٌة 
 

  3جدوا )ال
 

 المجموع العدد اس  المدرسة  ت

 21        06 النهى االبتدائٌة 0

الشاااااهٌد محماااااد قاسااااا  العباااااادي  3
 االبتدائٌة

02 

  
 

   -: أداة البحث.2
تُظؼٞخثز تُص٢ شفه ٖٓ كثػ٤ِر تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ُهٟ  لبحث لمعرفةالغرض بناء أداة   

عٌنة استطمعٌة مؤلصة من ة الباحث ارتتاختًُٔـِر تالخصهتب٤ر ٖٓ ٝؼٜر ٗظً تُٔؼ٤ِٖٔ  ش ٤ٓى
ثُظةةؼٞخثز تُصةة٢ شفةةه ٓةةٖ كثػ٤ِةةر خهاا  سااؤاالً مصتوحاااً ٌتعلااق ل ةووجهاا ومعلمااة امعلماا  04)

 .  ٌوضح  لك0الملحق )تًُٔـِر تالخصهتب٤ر  تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ُهٟ ش ٤ٓى
واساتبعاد  وبعد جمع اإلجابات عن السؤاا المصتوح ت َّ تحلٌا اإلجابات وتصنٌصها إلاى فلارات

علاى   فلارة مان الناوع المغلاق 24 ما تشابه منها وتّ  ستصمٌ  االساتبانة وبلاغ عادد فلراتهاا )
إ  ٌستجٌب كا فرد من إفراد عٌنة الدراسة على كا فلارة مان  شكا ملٌاس لٌكرت الخماسً

 .  ال أوافق بشدة،أوافق بشدة ،أوافق ، محاٌد ،ال أوافق )فلرات ا داة باختٌار احد البدائا 
 
 

   -:صدق األداة .3
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عاد ا داة صااادقة إ ا قاسات مااا وضاعت لااه بشاكا دقٌااق وأن تمثاا الصلاارات الصااصة تُ 
عاارض  لااألداة تاا َّ ماان الصاادق الظاااهري  .وللتحلااق 211،ص0910المااراد قٌاسااها )السااٌد ،

اس والتلوٌ  والتربٌة واللٌمن المتخصصٌن فً اللغة العربٌة  فلرات االستبانة على مجموعة
عاماا علاى صادق ا داة ككاا فاً قٌااس  اإ  طلبت الباحثة مانه  إعطااء حكما  *)وعل  النصس

لألهداف التً وضعت من اجلها وحكا  آخار علاى كاا فلارة مان فلراتهاا فضام عان اقتاراح 
وفاً وقد ت  ا خ  باقتراحاات المحكماٌن  التعدٌمت المناسبة من )إضافة أو ح ف أو تعدٌا 

وء ممحظات الخبراء وتوجٌهاته  أجرٌت بعاض التعادٌمت علاى بعاض الصلارات وبا لك ض
 تكون ا داة صالحة من ناحٌة الصدق الظاهري .

 

 -ثبات األداة :.4
   

( 33،ص٣1000ؼه ظدثز تاللصدةثي  ةًؽث أِثِة٤ث ٓةٖ  ةًٝؽ أنتذ تُدفةط ) يِٝةثٕ  

ٜٓ٘ث إوت ٓث أػ٤ه شطد٤وةٚ ػِة٠ تالكةًتن  ٣ٝوظه خثُعدثز تٕ ٣ؼط٢ تُٔو٤ثَ تُ٘صثبػ ٗلّٜث أٝ ه٣ًدث

تشّةةثم تُ٘صةةثبػ  خرٗةة٣ٚؼةةًف تُعدةةثز ( 653،ص1077أٗلّةةْٜ كةة٢ تُظةةًٝف ٗلّةةٜث )تُـ٣ًةةح ،

ٝتِصوًتيٛث ٝهه شْ تِصمًتغ تُعدثز خثِصمهتّ ؽ٣ًور تُصؽٍبر تُ٘ظل٤ر ٝشؼه ٛةىٙ تُط٣ًوةر ٓةٖ 

تألٍٝ ٝتأليهثّ ك٢ تُ٘ظق  تُلًن٣ر تأليهثّشْ ٝػغ تُلوًتز وتز  إوتِصمهتٓث  تألًعً ًتبنتُط

تٍُٝؼ٤ةةر كةة٢ تُ٘ظةةق تُعةةث٢ٗ ظةةْ ـّةةثج ٓؼثٓةةَ تيشدةةثؽ  خ٤ًِةةٕٞ خةة٤ٖ ٗظةةل٢ ٝهةةه شةةْ شطد٤ةةن 

( ٝخؼةه شظةف٤ؿ 90,0( تِةصدثٗٚ ٝخِةؾ ٓؼثٓةَ تيشدةثؽ  خ٤ًِةٕٞ ) 30صؽٍبر تُ٘ظةل٤ر ػِة٠ )تُ

 .( ٣ٞػؿ وُي 2( ٣ؼه ٓؼثَٓ ظدثز ؼ٤ه .ٝتُِٔفن )90,0خًتٕٝ خِـس )  –خٔؼثنُر ِد٤ًٓثٕ 
 
 

 -تطبيق األداة :.5
  
معلمااً علااى إ  تاا  توزٌااع االسااتبٌان  3102/ 2/ 4أداة البحااث فااً الباحثااة   تطبلاا 
  استمارة وبعد جمعها تمت معاٌنتهاا ولا  ٌحادث 21والتً بلغ عددها ) المدرستٌن ومعلمات

 نلص فً عددها ل لك ستعتمد فً تصسٌر النتائج .
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

                                                                  )*( أ.د. أسّاء واظُ فٕذٞ       

 أ.د. بشزٜ ػٕاد ِبارن       

 أ.د. ر٠اض ػٍٟ حس١ٓ      

 أ.د.ػادي ػبذ اٌزحّٓ اٌؼشٞ        

 اٌجشؼّٟ   ِثٕٝ ػٍٛاْ أ.د.      

 د. ِاسْ ػبذ اٌزسٛيَ.أ.        
 
 
 

 

 

 أإلحصائيةالوسائل 
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 وٌة لحساب االتصاق  راء المحكمٌن فً مدى صمحٌة الصلرات .ئ  ت = النسبة الم0)
 

 

   معاما ارتباط بٌرسون لحساب الثبات 3)
 

 مج ص ×))مج س  –ن مج س ص                    
 ر= 

     

 [3 )مج ص – 3)ن مج ص ] [ 3)مج س  – 3س )ن مج ]        
 

                                                                                                    
  36 ،ص0911)البٌاتً ،                                                                 

 
 
 
 

 

 معادلة فشر لمعرفة مدى حدة السبب   2)
 

 

     1× 5ت + 2× 4+ ت 3×  3+ ت 4×  2+ ت 5× 1ت   فشر =
 ت ك                         

  
 

   . اوافق بشدة = التكرار ا وا )  0ت
 

   .اوافق= التكرار الثانً )  3ت
 

   . احٌانا= التكرار الثالث )  2ت
 = التكرار الرابع )ال اوافق .2ت
 = التكرار الخامس )ال اوفق شدة 4ت
   16، ص 0911)البٌاتً ،                                  مجموع التكراراتك = ت
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 الفصل الرابع
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عرضاً لنتائج البحث التً توصلت إلٌها الباحثة وتحلٌلها فً ضوء  صصاٌض  ه ا ال 
هدف البحث ومن ث  تلادٌ  التوصاٌات والملترحاات  فاً ضاوء النتاائج .ولتحلٌاا النتاائج تا  

ساااب التكاارارات لااألوزان الخمسااة فااً أداة البحااث وأعطااً الااوزن ا وا )أوافااق بشاادة   ح
خماااس درجاااات ،الاااوزن الثاااانً )أوافاااق  أرباااع درجاااات،والوزن الثالاااث )أحٌاناااا  ثااامث 
درجات،الوزن الرابع )ال أوافاق  درجتاان والاوزن الخاامس)ال أوافاق بشادة   درجاة واحادة 

مان المتوساط لاألوزان  رة التاً حصالت علاى درجاة اكبار،وعلٌه ستحلا الصلرات بادءاً باالصل
  -الخماسٌة وكاآلتً :

 

 

 -: النتائج تفسير
  بوصصها  26,1) تراوحت درجة حدتها بٌن فً ضوء تحلٌا النتائج اتضح إنَّ صعوبات   

   ٌوضح  لك :2  بوصصهـا حداً أدنى والجدوا ) 4,2حداً أعلى و)

 

 ( 3الجدول )
 ة حدتها بين رتبة الفقرة ودرج

 

رقم الفقرة في  ت
 االستبيان

 حدة الفقرة رتبة الفقرة

1 26 26,1 36,7 

2 31 04,1 76,4 

3 32 39,1 66,4 

4 16 6,1 63,4 

5 34 0,1 53,4 

6 15 09,1 33,4 

7 33 16,1 33,4 

8 9 23,1 23,4 

9 22 02,1 16,4 

11 13 09,1 16,4 

11 3 03,1 13,4 

12 29 03,1 6,4 

13 31 00,1 3,4 

14 4 09,1 3,4 

15 28 32,1 2,4 

16 1 02,1 2,4 

17 6 39,1 2,4 

18 11 29,1 2,4 

19 8 09,1 4 

21 25 9,1 96,3 

21 7 4,1 96,3 

22 17 06,1 96,3 

23 12 14,1 96,3 
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24 27 22,1 86,3 

25 11 06,1 86,3 

26 21 04,1 83,3 

27 19 02,1 63,3 

28 2 01,1 56,3 

29 23 02,1 56,3 

31 18 04,1 34,3 

31 35 03,1 36,3 

32 5 02,1 33,3 

33 21 01,1 9,3 

34 14 00,1 7,3 

35 24 03,1 5,3 

 

   حصالتهِر ش٣ٞ٘غ أِةِر تٌُصثج تُٔوًي ٣ؼؼق ٖٓ تٛصٔثّ تُص٤ِٔى خٞتؼدثشٚ تُد٤ص٤ران الصلرة )
 ان تكرار ا سئلة لمٌنالمع  إ  ٌرى بعض 26,1على المرتبة ا ولى إ  بلغت درجة حدتها )

 .للتلمٌ  بعث الملا ٌ تالًوبالالواجبات البٌتٌة  أصبحت روتٌنٌة خالٌة من عنصر التشوٌق 
 

هِر شٞك٤ً تُظةًٝف تُؼثب٤ِةر تُٔ بٔةر ألنتء تُٞتؼدةثز تُد٤ص٤ةر شؼ٤ةن أنتء تُص٤ِٔةى ُٜةث ان الصلرة )

  إ  ٌارى 16,2دتها )  حصالت علاى المرتباة الثانٌاة  إ  بلغات درجاة حاخثُّٔصٟٞ تُٔطِٞج
بعااض المعلمااٌن ان صااعوبة تااوفٌر الظااروف أو المناااا ا سااري المناسااب تعٌااق ماان انجاااز 

 الواجبات البٌتٌة  .
 

و٤ةةثّ خةةرنتء تُتُٔشةةٌ ز تالؼصٔثػ٤ةةر تُصةة٢ شٔةةً خٜةةث أِةةًذ تُطثُةةح شةةرظً ِةةِدث ػِةة٠ ان الصلاارة )

  إ  ٌارى بعاض 66,2ا )  حصلت علاى المرتباة الثالثاة إ  بلغات درجاة حادتهٝتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر
لتلمٌا  بشاكا باان ما ٌعانٌه التممٌ  من مشااكا أسارٌة ٌومٌاة تحاوا دون االهتماا  المعلمٌن 
 انجاز الواجبات البٌتٌة  . دراسته بشكا خاص مما ٌعٌقبعا  و

 

هِر تُفٞتكٍ تُٔشؽؼر ٖٓ تُٔؼِةْ ُِص ٤ٓةى خؼةه أنتبٜةْ تُٞتؼدةثز تُد٤ص٤ةر شؼةؼق ٓةٖ ان الصلرة )

  إ  ٌارى 62,2  حصلت على المرتبة الرابعة إ  بلغت درجاة حادتها )تُو٤ثّ خرنتبٜث تٛصٔثْٜٓ
بعااض المعلمااٌن ان ضااعف متابعااة انجاااز التممٌاا  للواجبااات البٌتٌااة تلاادٌ  التشااجٌع الاادع  

 المستمر ٌضعف انجاز الواجبات البٌتٌة .
 

 تنتء لّةةٚ شةةرظً ِةةِدث ػِةة٠ه٤ةةثّ تألِةةًذ خةةرنتء تُٞتؼدةةثز تُد٤ص٤ةةر خةةهال ٓةةٖ تُص٤ِٔةةى ٗان الصلاارة )

  إ  ٌاارى 42,2  حصاالت علاى المرتبااة الخامساة إ  بلغات درجااة حادتها )تُٞتؼدةثز تُد٤ص٤ةر .
تجعلااه ٌصشااا فااً التلمٌاا  عن باادال ةقٌااا  ا ساارة بااأداء الواجبااات البٌتٌاابعااض المعلمااٌن ان 

 .الواجبات البٌتٌة  االعتماد على نصسه فً انجاز
 

  ثخؼر أنتء ٝتؼدةثز تُص ٤ٓةى ٣ؼةؼق ٓةٖ تٛصٔةثْٜٓ تُو٤ةثّ خرنتبٜةثإٛٔثٍ تُٔؼِْ ٓص) تٌنان الصلر
شه٢ٗ تُّٔصٟٞ تُصؼ٢ٔ٤ِ ٝتُعوثك٢ ُألًِذ ٣ةرن١ إُة٠ هِةر ّٓةثػهذ تُص٤ِٔةى كة٢ أنتء تُٞتؼدةثز )و

  إ  ٌارى 22,2ا )معلى المرتبة السادساة إ  بلغات درجاة حادته احصلت تُد٤ص٤ر ٝتٛصٔثٓٚ خٜث 
  ةمٌااة ماان قبااا المعلاا   للتممٌاا  النجاااز واجباااته  البٌتٌاابعااض المعلمااٌن ضااعف المتابعااة الٌو
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ُِّٔصٟٞ تُعوثك٢ ٝتُصؼ٢ٔ٤ِ ُألًِذ أظً ًد٤ً   تٕ ًٔث.تؤدي الى ضعف انجاز الواجبات البٌتٌة 

 ك٢ تٗؽثٌ تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر. 
 

   تُد٤ص٤ةرٚ خةرنتء ٝتؼدثشةػةؼق تُص٤ِٔةى كة٢ شفٔةَ تُّٔةر٤ُٝر ٣ؼةؼق ٓةٖ تٛصٔثٓةٚ ان الصلرة )
ان دور    إ  ٌرى بعاض المعلماٌن32,2لى المرتبة الثامنة إ  بلغت درجة حدتها )حصلت ع
انجااز الواجباات دوره فاً ضاعف   بادال عناه تساه  فاًمسؤولٌات التلمٌ  فً انجاز  ا سرة
 .البٌتٌة 

 

هؼثء تُص٤ِٔةى ٝهصةث ؽة٣ٞ  كة٢ تُو٤ةثّ خةرنتء ٝتؼدثشةٚ تُد٤ص٤ةر ٣ّةدح ُةٚ تُِٔةَ ٝهِةٚ ان الصلرتٌن )

ك٢ ش٘ظ٤ْ تُٞهس ٝش٣ٌٞؼٚ خشٌَ ٓ٘ثِح ٣رظً ِةِدث ػِة٠  ٤ِٔىػؼق تُص  و)ك٢ إشٔثٜٓثتًُؿدر 

  إ  06,2  حصلتا على المرتباة التاساعة إ  بلغات درجاة حادتهما )تُد٤ص٤رٚ خرنتء ٝتؼدثش ه٤ثٓٚ
٣ّدح تُؼؽً البٌتٌة ٌرى بعض المعلمٌن طوا الوقت ال ي ٌستغرقه التلمٌ  فً حا واجباته 

 . شًًٜثتٗؽثٌٛث ٝخثُصث٢ُ نٝي ْٜٓ ك٢ ػهّ ظ٤ْ تُٞهس ّٞء شً٘ٔث ُٜٓ٘ث 
 

خةةرنتء   ػِةة٠ ه٤ثٓةة٤ِٔٚةةى خٞتؼدةةثز أٝ ّٓةةر٤ُٝثز أِةة٣ًر ٣ةة٘ؼٌُ ِةةِدث تُصتٗشةةـثٍ  ان الصلاارة )

  إ  ٌرى بعاض 02,2إ  بلغت درجة حدتها ) لعاشرة   حصلت على المرتبة اتُد٤ص٤ر ٚٝتؼدثش
 .انجاز الواجبات البٌتٌة رٌة تجعله ٌهما أس تانشغاا التلمٌ  بواجبات ومسؤولٌاالمعلمٌن 

 

  ًعًذ ػهن تُص ٤ٓى ك٢ تُظق تُٞتـه ٣ؼؼق ٖٓ تٛصٔثّ تُص٤ِٔةى خٞتؼدثشةٚ تُد٤ص٤ةر .ان الصلرة )
  إ  ٌارى بعاض المعلماٌن 6,2حصلت على المرتبة الحادي عشرة  إ  بلغات درجاة حادتها )
نتبااه التلمٌا  فاً تحدٌاد او انجااز كثرة عدد التممٌ  فً الصف الواحد ٌؤثر سلبا على قادرة ا

 .البٌتٌة الواجبات 
 

ٗهيذ ٓصثخؼر ٓه٣ً تُٔهيِر ُهكصً ش٘ظ٤ْ تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ٝتاللصدةثيتز تُٔهيِة٤ر ) تٌنان الصلر

تُٔة٘ملغ  تُهيتِة٢  تُصفظ٤َو)  خشٌَ كثػَ ٣وَِ ٖٓ تٛصٔثّ تُٔؼِْ ٝتُص٤ِٔى ُصِي تُٞتؼدثز 

بلغات شارة  إ  الثانٌاة ع المرتباةا علاى حصالت  دثشةٚ تُد٤ص٤ةر ٤ِٔى ٣ؼ٤وٚ ػٖ ه٤ثٓةٚ خةرنتء ٝتؼِصُ
ان قلاة متابعاة مادٌر المدرساة لادفاتر الخطااة المعلماٌن   إ  ٌارى بعاض 2,2) مادرجاة حادته

الٌومٌة والسجمت الخاصة بالمعلمٌن ومتابعة  دفاتر انجاز الواجبات الٌومٌة وعد  محاسابة 
 .انجاز الواجبات البٌتٌة  ٌضعفيت٢ِ تُص٤ِٔى تٗملثع تُصفظ٤َ تُّٔصٟٞ تُهكما الملصرٌن 

 

أنتء تُص٤ِٔةى ٣ةرظً ِةِدث ػِة٠ تكصوثي تُٔهيِر إ٠ُ ٌٓصدر ٓهي٤ِر ٝٓمصدً ٓ٘ثِد٤ٖ ) اتان الصلر

ك٢ ش٘ظ٤ْ تُٞهس ٝش٣ٌٞؼةٚ خشةٌَ ٓ٘ثِةح ٣ةرظً ِةِدث ػِة٠  ٤ِٔىػؼق تُصو)  ُِٞتؼدثز تُد٤ص٤ر 

٤ِٔةى خثُهيتِةر خشةٌَ ػةثّ شؼةؼق ٓةٖ تٛصٔثٓةٚ صتُ( ٝ)هِةر تٛصٔةثّ تُد٤ص٤ةر ٚ خرنتء ٝتؼدثشة ه٤ثٓٚ

 ٚخةرنتء ٝتؼدثشةخٞتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر(ٝ)ػةؼق ٜٓةثيذ تُص٤ِٔةى خصوة٣ْٞ ٗلّةٚ خ٘لّةٚ ٣فةٍٞ نٕٝ ه٤ثٓةٚ 

  إ  ٌاارى بعااض 3,2عشاارة إ  بلغاات درجااة حاادتها )الثالثااة حصاالت علااى المرتبااة ( تُد٤ص٤ةةر
اسة والبحث غٌر غرفة الصف مناسبة لمطمع والدر أماكن ان افتلار المدرسة الى المعلمٌن
 عن الدراسة . عد  رغبة التلمٌ  باالستمرار وبالتالً تسه  فً ابتعاد التلمٌ  ىٌؤدي إل

 

خةةرنتء  رظً ِةةِدث ػِةة٠ ه٤ثٓةةٚتُٔشةةٌ ز تُظةةف٤ر ٝتُ٘لّةة٤ر تُصةة٢  ٣ٔةةً خٜةةث تُص٤ِٔةةى شةةان الصلاارة )

  إ  ٌاارى 2ها )  حصاالت علااى المرتبااة الرابعااة عشاارة  إ  بلغاات درجااة حاادتتُد٤ص٤ةةرٚ ٝتؼدثشةة
والنصسٌة التً  ٌعانً منها التلمٌ  خاصة إ ا كنت مزمنة  ةبعض المعلمٌن ان المشاكا الصحٌ

 .البٌتٌة تحد من انجاز الواجبات 
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٤ِٔةى تُصهؼثء  و)طؼٞخر تُٜٔ٘ثغ تُهيت٢ِ ٣ؼ٤ن ه٤ثّ تُص٤ِٔى خرنتء ٝتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر ان الصلرات )

 (تُد٤ص٤ةرٚ خةرنتء ٝتؼدثشة ٣ةرظً ِةِدث ػِة٠ ه٤ثٓةٚتُِؼةح ك٢ ٓشثٛهذ تُصِلثٌ ٝٓٔثيِر  ؽ٣َٞٝهس 

هِر ًٓتػثذ تُٔؼِْ  ٝ)ٓؼثهدر تُٔؼِْ ُِص٤ِٔى ػ٘هٓث ٣وظً ك٢ أنتء ٝتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر ٣٘لًٙ ٜٓ٘ث ( ٝ)

حصالت أنتء تُص٤ِٔى ( ٣رظً ِِدث ػ٠ِ تُلًٝم تُلًن٣ر خ٤ٖ تُص ٤ٓى إظ٘ثء إػهتن تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر 
  إ  ٌاارى بعااض المعلمااٌن 96,2ة  إ  بلغاات درجااة حاادتها )علااى المرتبااة الخامسااة عشاار

صعوبة المنهج الدراسً ٌعٌق انجاز التلمٌ  لواجبات بالشكا المطلوب ا  تجعا التلمٌا  غٌار 
متابعاة وٌنشاغا بااللهو واللعاب و تركهاا  ٌاؤدي الاىمماا النجاز بالشكا الصاحٌح على قادر 

ا المعلا  اتجااه التلمٌا  الملصار فاً انجااز برامج التلصاز كماا ان شادة العلوباات التاً ٌمارساه
 واجباته ٌكون سبب فً النصور منها خاصة ا ا ما ل  ٌراعً الصروق الصردٌة بٌن التممٌ  .

 

  هِر ش٘ٞع أٗشطر تٌُصثج تُٔوًي ٣رن١ إ٠ُ طؼٞخر  ه٤ثّ تُص٤ِٔى خٞتؼدثشٚ تُد٤ص٤ةر ان الصلرتٌن )
حصلتا على المرتبة السادسة  ٖٓ ه٤ثٓٚ خرنتبٜث (٤ّٗثٕ تُص٤ِٔى ألنتء ٝتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر ٣ؼؼق و)

  إ  ٌرى بعض المعلمٌن ان قلت تنوٌع أنشطة الكتاب 96,2عشرة  إ  بلغت درجة حدتهما )
 .البٌتٌة الواجبات  والتشابه فً االنجازات الٌومٌة تضعف أداء

 

حصلتا على المرتبة .(ًعًذ تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ت٤ٓٞ٤ُر ٣رظً ِِدث ػ٠ِ أنتء تُص٤ِٔى ُٜث ان الصلرة )
  إ  ٌاارى بعااض المعلمااٌن ان تعاادد وتنااوع  92,2السااابعة عشاارة  إ  بلغاات درجااة حاادتهما )

 الواجبات البٌتٌة الٌومٌة تضعف من اللٌا  بها .
 

ػةؼق تُٔؼِةْ كة٢ طة٤ثؿر أٛةهتف شؼ٤ٔ٤ِةر لثطةر خثُٞتؼدةثز تُد٤ص٤ةر ٣ؼةؼق ٓةٖ ان الصلرة )

علااى المرتبااة الثامنااة عشاارة إ  بلغاات درجااة حاادتها حصاالت  تٛصٔةةثّ تُص٤ِٔةةى تُو٤ةةثّ خرنتبٜةةث (
لخطة الٌومٌة المتمثلة بإعاداد فً إعداد اخبرة  ال  إ  ٌرى بعض المعلمٌن ان ضعف 62,2)

  ضعف أداء الواجبات البٌتٌة. ا هداف التعلٌمٌة المطلوبة ٌسه  فً
 

 ٚخةرنتء ٝتؼدثشة٤ثٓةٚ ٤ِٔةى ُةألنٝتز ٝتُٔةٞتن تُّٔةثػهذ شفةٍٞ نٕٝ هتُصهِةر تٓةص ى ان الصلرتٌن )

ش٤ًًةٍ تُٞتؼدةثز تُد٤ص٤ةر ػِة٠ تألِةِٞج تٌُصةثخ٢ ٣ؼةؼق ٓةٖ تٛصٔةثّ تُص٤ِٔةى تُو٤ةثّ   و) تُد٤ص٤ر

  إ  ٌاارى 46,2حصاالتا علااى المرتبااة التاسااعة عشاارة  إ  بلغاات درجااة حاادتهما ) خثٗؽثٌٛةةث (
ًٔث تٕ هِر تٌة البٌ واجباته أداءامتمك التلمٌ  للوسائا التً تساعده فً  ةبعض المعلمٌن ان قل

 .ش٣ٞ٘غ تُٞتؼدثز ٝتالػصٔثن ػ٠ِ ٗٞع ٓؼ٤ٖ ٣رن١ ت٠ُ تُؼؽً ٝػهّ تًُؿدر ك٢ تالٗؽثٌ
 

حصاالت علااى المرتبااة  (ًًٛةةٚ ُٜةةث ٣ةةرن١  خصٌةةًتي تُمطةةر ٓفثِةةدر تُٔؼِةةْ ُِص٤ِٔةةىان الصلاارة )
ن المعلا  للواجباات ٌ  إ  ٌارى بعاض المعلماٌن ان تعٌا22,2ن إ  بلغت درجة حدتها )ٌالعشر
وإهمالهاا  ٌة كنوع من العلاب للتلمٌ  ٌؤدي الى عزوف التلمٌ  عن أداء الواجبات البٌتٌاةالبٌت

 .بشكا ملصود
 

هِر شٞكً تًُٔتؼغ ٝتألنٝتز ُهٟ تألًِذ ٣رن١ إُة٠ طةؼٞخر أنتء تُص٤ِٔةى ُِٞتؼدةثز ان الصلرة )

حصاالت علاى المرتبااة احادى وعشاارون إ  بلغات درجااة حاادتها  تُد٤ص٤ةر خثُّٔةةصٟٞ تُٔطِةٞج(
  إ  ٌرى بعض المعلمٌن ان قلة اهتما  ا سرة فً توفٌر احتٌاجات التلمٌا  المدرساٌة 26,2)

سٌما التً تخاص المانهج الدراساً التاً ٌحتاجهاا بشاكا مساتمر تضاعف مان أداء الواجباات 
 البٌتٌة. 
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حصلت على المرتبة الثانٌاة  ٤ِٔى ػ٠ِ ت٥ل٣ًٖ ك٢ أنتء ٝتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر.(تُصتػصٔثن ان الصلرة )
  إ  ٌرى بعض المعلماٌن اعتمااد التلمٌا  بشاكا كبٌار 22,2العشرون إ  بلغت درجة حدتها )

 تٗؽثٌٙ لثطر إوت ٓث ًثٕ خشٌَ ّٓصًٔ .٣ؼؼق عنه على من ٌنجز واجباته بدال 
 

حصلت على المرتباة  (ؽٍٞ تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ٣ّدح طؼٞخر ك٢ أنتبٜث ُهٟ تُص٤ِٔى.ان الصلرة )
طوا الواجبات البٌتٌة   إ  ٌرى بعض المعلمٌن 9,2درجة حدتها ) وعشرون إ  بلغت الثالثة

 . تحتاج الى وقت وجهد كبٌر وه ا ما ٌرهق التلمٌ  وٌجعله ٌواجه صعوبات  االنجاز
 

هِةر ششةةؽ٤غ تُٔؼِةْ إلظةةثيذ تُهتكؼ٤ةر ٝتُص٘ةةثكُ تُشة٣ًق خةة٤ٖ تُص ٤ٓةى ٣ؼ٤ةةن ٓةٖ ه٤ةةثّ ان الصلارة )

صاالت علااى المرتبااة الرابعااة والعشاارون إ  بلغاات درجااة ح (تُد٤ص٤ةةرٚ أنتء ٝتؼدثشةةتُص٤ِٔةةى ٓةةٖ 
ٝطةة٘غ ؼةةٞ ٓةةٖ تُٔ٘ثكّةةر ٝتُصشةةؽ٤غ هتمااا  ال  إ  ٌاارى بعااض المعلمااٌن ان قلااة ا1,2حاادتها )

 ٣ؼ٤ن ٖٓ أنتء تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر  . تُص ٤ٓى تُٔٔصؼر خ٤ٖ

 

تُص٤ِٔةى  تهصظثي تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ػ٠ِ ٓثنذ تٌُصةثج تُٔهيِة٢ تُٔوةًي شوِةَ ٓةٖ ه٤ةثّن الصلرة )ا

  إ  ٌارى بعاض 4,2عشرون إ  بلغات درجاة حادتها )الحصلت على المرتبة الخامسة و (خٜث
المعلمٌن عد  التنوٌع فً الواجبات البٌتٌة واقتصارها على محتوى الكتاب الملارر واعتمااده 

 ٌضعف من انجاز الواجبات البٌتٌةعلى نمط معٌن من ا داء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌفصً اٌخاِس

 االستنتاجات  : أوال
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  إدارةمتابعة  إهمااعن تج وه ا نا البٌتٌة .ضعف التممٌ  فً انجاز الواجبات0    
 وعد  محاسبة الملصرٌن منه  . التممٌ  أمورمٌن وأولٌاء المدرسة والمعل      

 

 فً المادة الدراسٌة الواحدة واعتماد المعل  على نمط  ة.قلة تنوٌع الواجبات البٌت3ٌ    
 وبالتالً ترك الواجبات البٌتٌة .تللٌدي واحد ٌسبب الضجر              

 

   لها دور كبٌر فً ضعف انجاز الواجبات  ا سرٌة.المشكمت االجتماعٌة )2    
 البٌتٌة .       

 

 ترهق التلمٌ  كثر من مادة دراسٌة  . كثرة الواجبات البٌتٌة فً الٌو  الواحد ال2   
 تمكن من انجازها جمٌعا .ال ٌ تجعلهُ و      

          

 ٌمكن تلدٌ  التوصٌات الحالٌة إلٌه الدراسة  ت: فً ضوء ما خلصثانيا : التوصيات    

 آالتٌة :              
 

و أولٌااء ا ماور  المعلماٌن مزٌد من االهتما  بالواجبات البٌتٌة من قبااالضرورة  .0
ته  المختلصاة و ال تلتصار فلاط قادرات التممٌا  ومهاارا إ  تستخد  كوسٌلة لتطوٌر

 على انها أداة للكتابة أو اللراءة والحساب .
  

الواجبات البٌتٌة والبعد عن التكرار والرتاباة   أشكااالتنوٌع فً  أهمٌةعلى  التأكٌد .3
 ٌشكا دافعا لدى التممٌ  وٌضٌف الى خبراته  الجدٌدة . ألبٌتًالن الواجب 

 

    عرفوا أولٌاء أمور التممٌ  أهمٌة انجاز الواجبات البٌتٌة لما لها على المعلمٌن ان ٌ.2             
 تحلٌق أهداف العملٌة التعلٌمٌة . تأثٌر كبٌر فً    

 

  كونها تعد خطوة توجٌه التممٌ   بضرورة االلتزا  بانجاز الواجبات البٌتٌة .2        
 أ  مهاري التً تبٌن       جدانً سواء كان معرفً أو و أساسٌة فً أوجه النشاط             

 الدراسً . أهداف الملرر             
 ان ٌخصص للواجبات البٌتٌة جزء من العممات، وان تصدر تعلٌمات واضحة   .4       

 بخصوص ه ه الواجبات .من حٌث طبٌعتها وشكلها وحجمها، كً تناا اهتما            
 ان تبلى موضوع الواجبات البٌتٌة للتممٌ  عملٌة  اتٌة المعلمٌن وأولٌاء ا مور و          
 تختلف من معل  آلخر.          

 

 : استكماال للبحث الحالً تلترح الباحثة اآلتً :المقترحات ثالثا:   
 

 إجراء دراسات أخرى تعالج موضوع الواجبات البٌتٌة لتممٌ  صصوف أخرى  .0            
  الدراسٌة من  حٌث ارتباطها بالتحصٌا وفاعلٌتها فً المراحا  لبلٌةوك لك               
 . تعلٌ مهارات التطوٌر               

  

 إجراء دراسات أخرى ملارنة بٌن الواجبات البٌتٌة العملٌة والتطبٌلٌة ..3    
 

         
 

 اٌّصادر ٚاٌّزاجغ
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 تُوًتٕ ت٣ًٌُْ         
 

تُص٢ شفه ٖٓ كثػ٤ِر تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ُهٟ ؽِدر  ،تُظؼٞخثزٓفٔه أخٞ ػ٢ِ ،ػ٢ِ ًٔثٍ  .1

تًُٔـِةر تألِثِةة٤ر كة٢ تُٔةةهتيَ تُف٤ٌٓٞةةر خٔفثكظةر ٗةةثخُِ ٓةةٖ ٝؼٜةر ٗظةةً تُٔؼِٔةة٤ٖ 

 ّ.2003،يِثُر ٓثؼّص٤ً ،ؼثٓؼر تُ٘ؽثؾ تُٞؽ٤٘ر ،ٗثخُِ ،كِّط٤ٖ ،  ٝتُطِدر
  

 ّ .٤2010ر ،،ػٔثٕ ،نتي تٌُٔصدر تُٞؽ٘ تِصًتش٤ؽ٤ثز تُصهي٣ُأخٞ  ٣ًك ، ثًٛ و٣ح ،.3 
 
 

   اإلحصاء الوصصً واالستداللًزكرٌا اثٌانسٌوس،  البٌاتً ،عبد الجبار توفٌق  ،.2    
   .0911، ،مطبعة الثلافة العمالٌة ،بغداد       

      
   ،ٓطدؼر ط ؾ تُه٣ٖ  6، ؽتُدفط تُؼ٢ِٔ أطٍٞ ٓفٔه تًٌٛ ِؼ٤ه ،.تُّٔثى ،4     

 ّ.1096،تُؼًتم،          
 

 ،دار الصكر،اللاهرة   عل  النصس اإلحصائً وقٌاس العلا البشريسٌد ،فؤاد البهً ،ال.  5    
        ،0910.  

 

  httD://www.startimes.com/f.asDx?t-33856684 2014ِصثي ،شث٣ٍٔ  ..6   
 

 ،دار الصكر للطباعة و النشر  أسالٌب اللٌاس فً التربٌة الخاصةالروسان ،فاروق ،.1    
  .0999زٌع ،االردن ،والتو       
 

 اثر استخدا  الواجبات المنزلٌة فً تحصٌا عبد الرحمن،صصوت هشا  حسن ،..9    
 ،رسالة ماجستٌر ،جامعة النجاح   رفً محافظة طولك ا ساسٌةللمرحلة  الطمب        
  .3100،نابلس ،فلسطٌن ،       

 

  .0996،دار الصكر  ،عمان  ،المعل  الصاعا والتدرٌس الصعاا.عدس ،حمٌد 9   
 
 غٌاب طمب وطالبات المدرسة الثانوٌة اللطرٌة اسبابه عرفات ،عبد العزٌز احمد ،. 01  

 ،جامعة قطر ،مركز البحوث التربوٌة  بالتحصٌا الدراسً وجوانبه النصسٌة وعمقته         
  . 0991، 001،العدد          

 

 ،التعلٌمٌة ،ا كادٌمٌة مظاهرها  ةة ،السلوكٌالمشكمت الصصٌالعماٌرة ،محمد حسن ، .00   
  3102للنشر والتوزٌع والطباعة ، المٌسرة ،دار ،أسبابها ،عمجها       

 
 تصورات معلمً وأولٌاء أمور تمم ة الصصوف الثمثة ا ولى العمري ،خالد محمد ، .03  

  .3119،،كلٌة التربٌة ،جامعة الٌرموك ،دمشق نحو الواجبات البٌتٌة       
 
 

               3102العناااااااااااااااااااااااااااااااازي ،سااااااااااااااااااااااااااااااااعود باااااااااااااااااااااااااااااااان عبااااااااااااااااااااااااااااااااد ، .13   
a.com/vb/showthread.DhD37912                           httD://www dr.saud-  
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 ،ٌٓصدر تالٗؽِٞ تُٔظ٣ًر  تُو٤ثَ ٝتُصو٣ْٞ تُ٘ل٢ّ ٝتُصًخ١ٞ. تُـ٣ًح ، ي٣ٍٓر ،14    

          ،1077.ّ 
  
 ّ.1070،تُهتي تُؼًخ٤ر ٌُِصثج ،٤ُد٤ث ، أطٍٞ تُصًخ٤ر،.تُل٘ش٢ ،تـٔه ػ٢ِ  15    
 

 .file:///c:/users/acer/Downloadsّ 2014، تأل٣ًِرٓؽِر تًُتبه  .61    
 

 ،دار المسٌرة للنشر 3،ط طرائق التدرٌس العامةمرعً ،توفٌق احمد ،واخرون ، .01   
  .3114لتوزٌع والطباعة ،وا        

 

            ،المكتبة اإلسممٌة  3وج0،ج المعج  الوسٌطمصطصى ،إبراهٌ  ،وآخرون ،.09  
 والنشر والتوزٌع ، د.ت . ،للطباعة        

    
 الشائعة لمعلمً الصصوف اإلعدادٌة       الممارسات .مغاري ،عبد الرحمن سلٌمان ،09  

 رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،كلٌة لتربٌة ،الجامعة ا ردنٌة ،عمان ، للواجبات البٌتٌة       
  . 0999،ا ردن ،       

 

 ،تُصًخ٤ر تُد٤ة٤ر ك٢ ٓ٘ثٛػ تُصؼ٤ِْ تُؼثّ خثُٞؽٖ .تُٔ٘ظٔر تُؼًخ٤ر ُِصًخ٤ر ٝتُعوثكر ٝتُؼِّٞ 20

 ّ. 1097تُؼًخ٤ر ،شُٞٗ،،ٓطدؼر تُٔ٘ظٔر  تُؼًخ٢      

 

 . 2003ّ، تُشثَٓ ك٢ شهي٣ح تُٔؼ٤ِٖٔخ٤ر ٝتُصؼ٤ِْ ،.ٓرِّر ت٣ًُثع ٗؽه ُِصً 21
 

 . www.foz.com.2001.ٓٞهغ كٞتٌ ػ٠ِ  دٌر تالٗصًٗس 22 
 

 ،خـهتن،تُٔه٣ً٣ر تُؼثٓر  صش٣ًؼثز تُصًخ٣ٞرِتُٔؽٔٞػر تٌُثِٓر ُ،.ٌٝتيذ تُصًخ٤ر 23

 .1009ّ،ُِشرٕٝ تالنتي٣ر ٝتُٔث٤ُر      
 

 تُٔظثني تالؼ٘د٤ر :

24.Knollmann m.&wild,E(2007)  of parental support and student's 

emotions  during homework :Moderating effects of student's 

motivational orientation European  Journal of psychology of  E 

ducatim.22.(1)v-63-76. 
 

25.xu,J&coeno ,L(2006)'' Gender ,family help ,and home work 

management reported byraral middle school students '' Jourmal of 

Research inRural Edncation 21(2).  
 

26.U.S.Department of Edacation (2001 2b)Helping yoar child with 

home work ,Available. 

 ؼثٓؼر ن٣ث٠ُ 

 (1) ِٓفن     ٤ر                           ٤ًِر تُصًخ٤ر تألِثِ

 هّْ تإلي ثن تُصًخ١ٞ 

file:///c:/users/acer/Downloads
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 آيتء تُمدًتء ٕ ث٤ّ/ تِصد                                                      

 

 شف٤ر ؽ٤در ...

 

 أِصثو١ تُلثػَ ................................................. تُٔفصًّ                

 

 

تُصة٢ شفةه ٓةٖ كثػ٤ِةر تُٞتؼدةثز تُد٤ص٤ةر  شّؼ٠ تُدثـعر إ٠ُ تٗؽثٌ خفعٜث تُِٔٞةّٞ ) تُظةؼٞخثز

ٖٓ ٝؼٜر ٗظً تُٔؼ٤ِٖٔ ( ٖٝٓ خ٤ٖ تإلؼًتءتز تُصة٢ هثٓةس خٜةث تًُٔـِر تالخصهتب٤ر ٤ى ُهٟ ش ٓ

 ث٤ٕتُدثـعر ٝؼٜس ِرال ٓلصٞـث إ٠ُ تُٔؼ٤ِٖٔ ٝخؼه كًٌ تإلؼثخثز ـهنز تُدثـعر كوًتز تالِصد

ًا  ت إُة٠ ٓةث شصٔصؼةٕٞ خةٚ ٓةٖ لدةًذ ػِٔث تٕ خهتبِٚ ٢ٛ ٓهيغ لٔث٢ِ ـّح ؽ٣ًور ٤ًٌُز ٝٗظ

ٝنيت٣ر ك٢ ٓؽثٍ شمظظٌْ كثٕ تُدثـعر شٞن تالِصلثنذ ٖٓ أيتبٌْ تُّه٣هذ كؼة  ػةٖ تُلوةًتز 

 طثُفر ُو٤ثَ ٓث ػهز إ٤ُٚ ٓغ خهتبِٜث .

 ٓغ ؼ٣ٍَ تُشًٌ ٝتالٓص٘ثٕ .                                          

 

 

 

 

  

 

 تُؽثٓؼر /

 

 ت٤ٌُِر / 

 

 ٢ / تُِوح تُؼِٔ
 

 تِْ تُصهي٢ّ٣ /

 

 تُدثـعر                                                                                 

                                                                                                                   

 خصٍٞ كثػَ ؼٞتن                                                                                      
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شفصثغ إ٠ُ  ؿ٤ً طثُفر طثُفر اٌفمزاث ث

 شؼه٣َ

ػؼق تُص٤ِٔةى كة٢ ش٘ظة٤ْ تُٞهةس ٝش٣ٌٞؼةٚ خشةٌَ ٓ٘ثِةح ٣ةرظً  .1

 ِِدث ػ٠ِ ه٤ثٓٚ خرنتء ٝتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر .

   

ػهذ شفةٍٞ نٕٝ ه٤ثٓةٚ هِر تٓص ى تُص٤ِٔى ُألنٝتز ٝتُٔٞتن تُّٔةث .2

 خرنتء ٝتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر .

   

تٗشـثٍ  تُص٤ِٔى خٞتؼدثز أٝ ّٓر٤ُٝثز أ٣ًِر ٣٘ؼٌُ ِِدث ػ٠ِ  .3

 ه٤ثٓٚ  خرنتء ٝتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر.

   

تُصفظةة٤َ تُهيتِةة٢ تُٔةة٘ملغ ُِص٤ِٔةةى ٣ؼ٤وةةٚ ػةةٖ ه٤ثٓةةٚ خةةرنتء  .4

 ٝتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر .

   

    ٝتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر.  تػصٔثن تُص٤ِٔى ػ٠ِ ت٥ل٣ًٖ ك٢ أنتء .5

هِةةر تٛصٔةةثّ تُص٤ِٔةةى خثُهيتِةةر خشةةٌَ ػةةثّ شؼةةؼق ٓةةٖ تٛصٔثٓةةٚ  .6

 خٞتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر.

   

كة٢ ٓشةثٛهذ تُصِلةثٌ ٝٓٔثيِةر تُِؼةح  ؽة٣ٞ  ثهؼثء تُص٤ِٔى ٝهصة .7

 ٣رظً ِِدث ػ٠ِ ه٤ثٓٚ خرنتء ٝتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر.

   

شةةرظً ِةةِدث  تُٔشةٌ ز تُظةةف٤ر ٝتُ٘لّة٤ر تُصةة٢  ٣ٔةً خٜةةث تُص٤ِٔةى .9

 ػ٠ِ ه٤ثٓٚ خرنتء ٝتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر.

   

ػؼق تُص٤ِٔى ك٢ شفَٔ تُّٔةر٤ُٝر ٣ؼةؼق ٓةٖ تٛصٔثٓةٚ خةرنتء  .0

 ٝتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر.

   

    ٤ّٗثٕ تُص٤ِٔى ألنتء ٝتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر ٣ؼؼق ٖٓ ه٤ثٓٚ خرنتبٜث . .10

ػؼق ٜٓثيذ تُص٤ِٔى خصو٣ْٞ ٗلّٚ خ٘لّٚ ٣فةٍٞ نٕٝ ه٤ثٓةٚ خةرنتء  .11

 دثشٚ تُد٤ص٤ر.ٝتؼ

   

هِةةر ًٓتػةةثذ تُٔؼِةةْ تُلةةًٝم تُلًن٣ةةر خةة٤ٖ تُص ٤ٓةةى إظ٘ةةثء إػةةهتن  .12

 تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ٣رظً ِِدث ػ٠ِ أنتء تُص٤ِٔى .

   

شو٤ِةةَ تُٔؼِةةْ ٓةةٖ أ٤ٔٛةةر تُٞتؼدةةثز تُد٤ص٤ةةر ٣ؼةةؼق ٓةةٖ تٛصٔةةثّ  .13

 تُص٤ِٔى خٜث .

   

٣ق خ٤ٖ تُص ٤ٓى هِر ششؽ٤غ تُٔؼِْ إلظثيذ تُهتكؼ٤ر ٝتُص٘ثكُ تُشً .14

 ٣ؼ٤ن ٖٓ ه٤ثّ تُص٤ِٔى ٖٓ أنتء ٝتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر .

   

إٛٔثٍ تُٔؼِْ ٓصثخؼر أنتء ٝتؼدثز تُص ٤ٓى ٣ؼؼق ٖٓ تٛصٔثْٜٓ  .15

 تُو٤ثّ خرنتبٜث . 

   

هِر تُفٞتكٍ تُٔشةؽؼر ٓةٖ تُٔؼِةْ ُِص ٤ٓةى خؼةه أنتبٜةْ تُٞتؼدةثز  .16

 تُد٤ص٤ر شؼؼق ٖٓ تٛصٔثْٜٓ تُو٤ثّ خرنتبٜث .

   

ٓؼثهدر تُٔؼِْ ُِص٤ِٔى ػ٘هٓث ٣وظً ك٢ أنتء ٝتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر ٣٘لةًٙ  .17

 ٜٓ٘ث .

   

ٓفثِةةةدر تُٔؼِةةةْ ُِص٤ِٔةةةى خصٌةةةًتي تُمطةةةر ٣ةةةرن١ تُةةة٠ ػةةةؼق  .19

 تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر.

   

ػةةؼق تُٔؼِةةْ كةة٢ طةة٤ثؿر أٛةةهتف شؼ٤ٔ٤ِةةر لثطةةر خثُٞتؼدةةثز  .10

 تُد٤ص٤ر ٣ؼؼق ٖٓ تٛصٔثّ تُص٤ِٔى تُو٤ثّ خرنتبٜث .

   

    ؽٍٞ تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ٣ّدح طؼٞخر ك٢ أنتبٜث ُهٟ تُص٤ِٔى. .20
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    ًعًذ تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ت٤ٓٞ٤ُر ٣رظً ِِدث ػ٠ِ أنتء تُص٤ِٔى ُٜث . .21

هؼثء تُص٤ِٔى ٝهصث ؽ٣ٞ  ك٢ تُو٤ةثّ خةرنتء ٝتؼدثشةٚ تُد٤ص٤ةر ٣ّةدح  .22

 ُٚ تَُِٔ ٝهِٚ تًُؿدر ك٢ إشٔثٜٓث . 

   

تؼدةةثز تُد٤ص٤ةةر ػِةة٠ تألِةةِٞج تٌُصةةثخ٢ ٣ؼةةؼق ٓةةٖ ش٤ًًةةٍ تُٞ .23

 تٛصٔثّ تُص٤ِٔى تُو٤ثّ خثٗؽثٌٛث.

   

تهصظةةثي تُٞتؼدةةثز تُد٤ص٤ةةر ػِةة٠ ٓةةثنذ تٌُصةةثج تُٔهيِةة٢ تُٔوةةًي  .24

 شوَِ ٖٓ ه٤ثّ تُص٤ِٔى خٜث.

   

    طؼٞخر تُٜٔ٘ثغ تُهيت٢ِ ٣ؼ٤ن ه٤ثّ تُص٤ِٔى خرنتء ٝتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر  .25

ر تٌُصةةثج تُٔوةةًي ٣ؼةةؼق ٓةةٖ تٛصٔةةثّ تُص٤ِٔةةى هِةةر ش٣ٞ٘ةةغ أِةةةِ .26

 خٞتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر .

   

هِر ش٘ٞع أٗشطر تٌُصثج تُٔوًي ٣رن١ إ٠ُ طةؼٞخر  ه٤ةثّ تُص٤ِٔةى  .27

 خٞتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر .

   

تكصوثي تُٔهيِر إ٠ُ ٌٓصدر ٓهي٤ِر ٝٓمصدً ٓ٘ثِةد٤ٖ ٣ةرظً ِةِدث  .29

 ػ٠ِ أنتء تُص٤ِٔى ُِٞتؼدثز تُد٤ص٤ر .

   

ذ ػهن تُص ٤ٓى ك٢ تُظق تُٞتـه ٣ؼؼق ٖٓ تٛصٔةثّ تُص٤ِٔةى ًعً . 20

 خٞتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر .

   

ٗةةةهيذ ٓصثخؼةةةر ٓةةةه٣ً تُٔهيِةةةر ُةةةهكصً ش٘ظةةة٤ْ تُٞتؼدةةةثز تُد٤ص٤ةةةر  30

ٝتاللصدةةثيتز تُٔهيِةة٤ر خشةةٌَ كثػةةَ ٣وِةةَ ٓةةٖ تٛصٔةةثّ تُٔؼِةةْ 

 ٝتُص٤ِٔى ُصِي تُٞتؼدثز .

   

نتء تُٞتؼدةةثز تُد٤ص٤ةةر هِةةر شةةٞك٤ً تُظةةًٝف تُؼثب٤ِةةر تُٔ بٔةةر أل .31

 شؼ٤ن أنتء تُص٤ِٔى ُٜث  خثُّٔصٟٞ تُٔطِٞج . 

   

تُٔشةةٌ ز تالؼصٔثػ٤ةةر تُصةة٢ شٔةةً خٜةةث أِةةًذ تُطثُةةح شةةرظً ِةةِدث  .32

 ػ٠ِ تُو٤ثّ خرنتء ٝتؼدثشٚ تُد٤ص٤ر.

   

شه٢ٗ تُّٔصٟٞ تُصؼ٢ٔ٤ِ ٝتُعوثك٢ ُألًِذ ٣رن١ إ٠ُ هِر ّٓةثػهذ  .33

 ص٤ر ٝتٛصٔثٓٚ خٜث .تُص٤ِٔى ك٢ أنتء تُٞتؼدثز تُد٤

   

ه٤ثّ تألًِذ خةرنتء تُٞتؼدةثز تُد٤ص٤ةر خةهال ٓةٖ تُص٤ِٔةى ٗلّةٚ شةرظً  .34

 ِِدث ػ٠ِ أنتء تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر .

   

هِةةر شةةٞكً تًُٔتؼةةغ ٝتألنٝتز ُةةهٟ تألِةةًذ ٣ةةرن١ إُةة٠ طةةؼٞخر  .35

 أنتء تُص٤ِٔى ُِٞتؼدثز تُد٤ص٤ر خثُّٔصٟٞ تُٔطِٞج.
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 (2ِٓفن )
 

 صد٤ثٕتالِ

 

 أل٢ تُٔؼِْ تُٔفصًّ ، ألص٢ تُٔؼِٔر تُٔفصًٓر 
 

 

 شف٤ر ؽ٤در ...              

 
ظؼٞخةـثز ٜهف إُـ٠ تُصؼـًف ػِةـ٠ ت٣ُخ٤ٖ ٣ه٣ي  تالِصدـ٤ثٕ تًُٔكن ٝتُى١                

تًُٔـِةةر تالخصهتب٤ةةر كةة٢ تُٔةةهتيَ  ٤ةةىتُٞتؼدةةثز تُد٤ص٤ةةر ُةةهٟ ش ٓ تُصةة٢ شفةةه ٓةةٖ كثػ٤ِــةةـر

ِصّةصمهّ  ؼٔؼٜـةـث ٓةٖ لة ٍ تالِةصد٤ثٕ ِٔــث خثٕ تُٔؼِٞٓـــثز تُصة٢ ِة٤صْتُفٌـ٤ٓٞر ،ػ

اٌصةؼٛباث اٌخةٟ ححةذ ِةٓ )ًؽٍء ٖٓ ٓصطِدثز خفط شوةّٞ خةٚ تُدثـعةر شفةس ػ٘ـــةـٞتٕ

اٌّزحٍةةـت االبخذائ١ةةت ِةةٓ ٚجٙةةت ٔظةةـز   ذ١ةةفاػ١ٍةةت اٌٛاجبـةةـاث اٌب١خ١ةةت ٌةةذٜ حالِ

 . اٌّؼ١ٍّٓ(
     

،ػِٔةث خةثٕ وًةً تالِةْ  ث٤ٕٓٞػةٞػ٤ر ػةٖ أِةةِر تالِةصدُىت تًُؼثء تإلؼثخر خٌَ نهةر ٝ  

 تُدفط ٣ًِر ُٖٝ شّصمهّ إال ُألؿًتع تُؼ٤ِٔر كوؾ. ؿ٤ً ٓطِٞج ٝخ٤ثٗثز

 

  ث٣ًًٖ ـّٖ شؼثٌْٝٗ ٓؼ٘ث                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 تُدثـعــر                                                                                      

                                                                                                            

 خصــٍٞ كثػــَ ؼــــٞتن                                                                               
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تُص٢ شفه ٖٓ كثػ٤ِر تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ُهٟ ك٤ٔث ٢ِ٣ ػهن ٖٓ تُلوًتز تُص٢ شؼدً ػٖ تُظؼٞخثز 

( ك٢ تًُٔخغ تُٔ٘ثِح ـّح  √.تُٔطِٞج ٓ٘ي ٝػغ ػ ٓر )  ش ٓىذ تًُٔـِر تالخصهتب٤ر

                                                          تإلـّثَ خهيؼر تُظؼٞخر .

 

 ث

 

 اٌفمزاث

 نيؼر تالِصؽثخر

 ٓؼثيع خوٞذ ٓؼثيع  ٓفث٣ه ٓٞتكن ٓٞتكن خوٞذ
 

ظؼف اٌخ١ٍّذ فٟ حٕظ١ُ اٌٛلج ٚحٛس٠ؼٗ بشىً ِٕاسة  ٠ةرثز  .0

 ء ٚاجباحٗ اٌب١خ١ت .سٍبا ػٍٝ ل١اِٗ بأدا

     

لٍةةت اِةةخالن اٌخ١ٍّةةذ ٌةةلدٚاث ٚاٌّةةٛاد اٌّسةةاػذة ححةةٛي دْٚ  .4

 ل١اِٗ بأداء ٚاجباحٗ اٌب١خ١ت .

     

أشغاي  اٌخ١ٍّذ بٛاجباث أٚ ِسر١ٌٚاث أسةز٠ت ٠ةٕؼىس سةٍبا  .4

 ػٍٝ ل١اِٗ  بأداء ٚاجباحٗ اٌب١خ١ت.

     

بةأداء ٚاجباحةٗ اٌخحص١ً إٌّخفط اٌخ١ٍّةذ ٠ؼ١مةٗ ػةٓ ل١اِةٗ  .2

 اٌب١خ١ت .

     

      اػخّاد اٌخ١ٍّذ ػٍٝ ا٢خز٠ٓ فٟ أداء ٚاجباحٗ اٌب١خ١ت.  .1

لٍت ا٘خّاَ اٌخ١ٍّذ باٌذراست بشىً ػةاَ حعةؼف ِةٓ ا٘خّاِةٗ  .6

 بٛاجباحٗ اٌب١خ١ت.

     

فةةٟ ِشةةا٘ذة اٌخٍفةةاس ِّٚارسةةت  غةة٠ٛال  العةةاء اٌخ١ٍّةةذ ٚلخةة .7

 ء ٚاجباحٗ اٌب١خ١ت.اٌٍؼ  ٠رثز سٍبا ػٍٝ ل١اِٗ بأدا

     

اٌّشةةىالث اٌصةةح١ت ٚإٌفسةة١ت اٌخةةٟ  ٠ّةةز بٙةةا اٌخ١ٍّةةذ حةةرثز  .8

 سٍبا ػٍٝ ل١اِٗ بأداء ٚاجباحٗ اٌب١خ١ت.

     

ظةةؼف اٌخ١ٍّةةذ فةةٟ ححّةةً اٌّسةةر١ٌٚت ٠عةةؼف ِةةٓ ا٘خّاِةةٗ  .9

 بأداء ٚاجباحٗ اٌب١خ١ت.

     

      بأدائٙا اٌب١خ١ت ٠عؼف ِٓ ل١اِٗ  ٔس١اْ اٌخ١ٍّذ ألداء ٚاجباحٗ .01

ظؼف ِٙارة اٌخ١ٍّذ بخمة٠ُٛ ٔفسةٗ بٕفسةٗ ٠حةٛي دْٚ ل١اِةٗ  .00

 بأداء ٚاجباحٗ اٌب١خ١ت.

     

لٍت ِزاػاة اٌّؼٍُ اٌفزٚق اٌفزد٠ةت بة١ٓ اٌخال١ِةذ إثٕةاء إػةذاد  .04

 اٌٛاجباث اٌب١خ١ت ٠رثز سٍبا ػٍٝ أداء اٌخ١ٍّذ .

     

٠عةؼف ِةٓ ا٘خّةاَ حم١ًٍ اٌّؼٍُ ِٓ أ١ّ٘ت اٌٛاجباث اٌب١خ١ةت  .04

 اٌخ١ٍّذ بٙا .

     

لٍةةت حشةةج١غ اٌّؼٍةةُ اثةةارة اٌذافؼ١ةةت ٚاٌخٕةةافس اٌشةةز٠ف بةة١ٓ  .02

 اٌخال١ِذ ٠ؼ١ك ِٓ ل١اَ اٌخ١ٍّذ ِٓ أداء ٚاجباحٗ اٌب١خ١ت .

     

إّ٘ةةةاي اٌّؼٍةةةُ ِخابؼةةةت أداء ٚاجبةةةاث اٌخال١ِةةةذ ٠عةةةؼف ِةةةٓ  .01

 ا٘خّاُِٙ اٌم١اَ بأدائٙا . 

     

اٌّشةةةجؼت ِةةةٓ اٌّؼٍةةةُ ٌٍخال١ِةةةذ بؼةةةذ أدائٙةةةُ لٍةةةت اٌحةةةٛافش  .06

 اٌٛاجباث اٌب١خ١ت حعؼف ِٓ ا٘خّاُِٙ اٌم١اَ بأدائٙا .

     

ِؼالبت اٌّؼٍُ ٌٍخ١ٍّذ ػٕةذِا ٠مصةز فةٟ أداء ٚاجباحةٗ اٌب١خ١ةت  .07

 ٠ٕفزٖ ِٕٙا .

     

حؼ١ةة١ٓ اٌّؼٍةةُ اٌٛاجبةةاث اٌب١خ١ةةت وؼمةةاي ٌٍخ١ٍّةةذ ٠ةةردٞ إٌةةٝ  .08

 وز٘ٗ ٌٙا .

     

اٌّؼٍُ فٟ صة١اةت أ٘ةذاف حؼ١ّ١ٍةت خاصةت باٌٛاجبةاث  ظؼف .09

 اٌب١خ١ت ٠عؼف ِٓ ا٘خّاَ اٌخ١ٍّذ اٌم١اَ بأدائٙا .

     

      غٛي اٌٛاجباث اٌب١خ١ت ٠سب  صؼٛبت فٟ أدائٙا ٌذٜ اٌخ١ٍّذ. .41



31 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

وثزة اٌٛاجباث اٌب١خ١ةت ا١ِٛ١ٌةت ٠ةرثز سةٍبا ػٍةٝ أداء اٌخ١ٍّةذ  .40

 ٌٙا .

     

لخةةا غةة٠ٛال فةةٟ اٌم١ةةاَ بةةأداء ٚاجباحةةٗ اٌب١خ١ةةت لعةةاء اٌخ١ٍّةةذ ٚ .44

 ٠سب  ٌٗ اًٌٍّ ٚلٍٗ اٌزةبت فٟ إحّاِٙا . 

     

حزو١ةش اٌٛاجبةةاث اٌب١خ١ةةت ػٍةةٝ األسةٍٛي اٌىخةةابٟ ٠عةةؼف ِةةٓ  .44

 ا٘خّاَ اٌخ١ٍّذ اٌم١اَ بأجاس٘ا

     

الخصار اٌٛاجباث اٌب١خ١ت ػٍٝ ِادة اٌىخةاي اٌّذرسةٟ اٌّمةزر  .42

 ١ّذ بٛاجباحٗ .حمًٍ ِٓ ل١اَ اٌخٍ

     

صؼٛبت إٌّٙةا  اٌذراسةٟ ٠ؼ١ةك ل١ةاَ اٌخ١ٍّةذ بةأداء ٚاجباحةٗ  .41

 اٌب١خ١ت .

     

لٍت ح٠ٕٛةغ أسةةٍت اٌىخةاي اٌّمةزر ٠عةؼف ِةٓ ا٘خّةاَ اٌخ١ٍّةذ  .46

 بٛاجباحٗ اٌب١خ١ت .

     

لٍةةت حٕةةٛع أٔشةةتت اٌىخةةاي اٌّمةةزر ٠ةةردٞ إٌةةٝ صةةؼٛبت  ل١ةةاَ  .47

 .اٌخ١ٍّذ بٛاجباحٗ اٌب١خ١ت 

     

افخمار اٌّذرست إٌةٝ ِىخبةت ِذرسة١ت ِٚخخبةز ِٕاسةب١ٓ ٠ةرثز  .48

 سٍبا ػٍٝ أداء اٌخ١ٍّذ ٌٍٛاجباث اٌب١خ١ت .

     

وثةةزة ػةةذد اٌخال١ِةةذ فةةٟ اٌصةةف اٌٛاحةةذ ٠عةةؼف ِةةٓ ا٘خّةةاَ  . 49

 اٌخ١ٍّذ بٛاجباحٗ اٌب١خ١ت .

     

ٔةةذرة ِخابؼةةت ِةةذ٠ز اٌّذرسةةت ٌةةذفخز حٕظةة١ُ اٌٛاجبةةاث اٌب١خ١ةةت  41

الخخباراث اٌّذرسة١ت بشةىً فاػةً ٠مٍةً ِةٓ ا٘خّةاَ اٌّؼٍةُ ٚا

 ٚاٌخ١ٍّذ ٌخٍه اٌٛاجباث .

     

لٍت حٛف١ز اٌظزٚف اٌؼائ١ٍةت اٌّالئّةت ألداء اٌٛاجبةاث اٌب١خ١ةت  .40

 حؼ١ك أداء اٌخ١ٍّذ ٌٙا  باٌّسخٜٛ اٌّتٍٛي . 

     

اٌّشىالث االجخّاػ١ت اٌخٟ حّز بٙا أسزة اٌتاٌ  حةرثز سةٍبا  .44

 ل١اَ بأداء ٚاجباحٗ اٌب١خ١ت.ػٍٝ 

     

حةةذٟٔ اٌّسةةخٜٛ اٌخؼ١ٍّةةٟ ٚاٌثمةةافٟ ٌلسةةزة ٠ةةردٞ إٌةةٝ لٍةةت  .44

 ِساػذة اٌخ١ٍّذ فٟ أداء اٌٛاجباث اٌب١خ١ت ٚا٘خّاِٗ بٙا .

     

ل١ةةاَ األسةةزة بةةأداء اٌٛاجبةةاث اٌب١خ١ةةت بةةذال ِةةٓ اٌخ١ٍّةةذ ٔفسةةٗ  .42

 حرثز سٍبا ػٍٝ اٌٛاجباث اٌب١خ١ت .

     

حٛفز اٌّزاجغ ٚاألدٚاث ٌذٜ األسةزة ٠ةردٞ إٌةٝ صةؼٛبت  لٍت .41

 أداء اٌخ١ٍّذ ٌٍٛاجباث اٌب١خ١ت باٌّسخٜٛ اٌّتٍٛي.
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 ٍِخص اٌبحث
 

ت٠ُ ٓؼًكر تُظؼٞخثز تُص٢ شفه ٖٓ كثػ٤ِةر تُٞتؼدةثز تُد٤ص٤ةر ُةهٟ ش ٤ٓةى ٛهكس ٛىٙ  تُهيتِر 

ّةثنَ( كة٢ تُٔةهتيَ تُف٤ٌٓٞةر ٓةٖ ٝؼٜةر تًُٔـِر تالخصهتب٤ر تُظلٞف )تًُتخغ ٝتُمةثُٓ ٝتُ

ث تُص٤ِٔةةى كةة٢ تٗؽةةثٌ ٜةة٢ تُظةةؼٞخثز تُصةة٢ ٣ٞتؼٜكةةٗظةةً تُٔؼِٔةة٤ٖ ٝهةةه شفةةهنز ٓشةةٌِر تُدفةةط 

 ٝتإلنتيذتُٔؼِةْ  أّٝتُد٤ةةر تالؼصٔثػ٤ةر  ٝتألِةًذٓصؼِوةر خثُص٤ِٔةى  أًثٗةستُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر ِةٞتء 

كة٢ تُٞهةٞف ػِة٠ ٛةىٙ تُدفةط  أ٤ٔٛةرتُٔهي٤ِر ٝتُٜٔ٘ثغ تُهيت٢ِ ٝؽ٣ًور تُصةهي٣ُ ، شصؽِة٠ 

ٝٓشةةٌ شٚ تُصةة٢  أُد٤صةة٢ّ ُِٜٔصٔةة٤ٖ ٝتُدةةثـع٤ٖ شظةةٞيت ٝتػةةفث ػةةٖ تُٞتؼةةح تُظةةؼٞخثز ُصوةةه

ٝشفه٣ه تُّٔددثز ُصؽ٘ح ػ٠ِ ـه ِٞتء ٝتُٔؼِٕٔٞ  تُص ٤ٓى أٓٞي أ٤ُٝثء٣ؼث٢ٗ ٜٓ٘ث تٌُع٤ً ٖٓ 

 ُصؽ٘دٜث . خثُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر تُِّد٤ثز تُص٢ هه ٣وغ ك٤ٜث تُٔؼِْ ػ٘ه ش٤ٌِق ش ٤ٓىٙ 
 

( 30خِةؾ ػةهنٛث ) إوػ٤٘ر ٖٓ تُٔؼِٔة٤ٖ كلصت الباحثة ادارة المدرسة تطبٌق اداة البحث على  

كةة٢ ه٣ًةةر تالخصهتب٤ةةر   ( ٓؼِةةْ ٝٓؼِٔةةر ٓةةٖ ٓهيِةةص٢ )تُٜ٘ةة٠ ( ٝ)تُشةة٤ٜه ٓفٔةةه هثِةةْ تُؼدةةثن١

ّ ( ٝشةةْ تِةةصمهت2014-2013) ٢ـــةةـّ تُهيتِـــــــةةـثُِؼ تألٍٝتُـثُد٤ةةر كةة٢ تُلظةةَ تُهيتِةة٢ 

( ٝهةةه تِةةصمهٓس 91,1 خؼةةه تِةةصمًتغ نالالز طةةههٜث ٝظدثشٜةةث تُةةى١ خِةةؾ ) تالِةةصد٤ثٕ  تألنتذ

تُٔصٔعِةةر ج)ٓؼثٓةةَ تيشدةةثؽ خ٤ًِةةٕٞ ،ٓؼثنُةةر ِةةد٤ًٓثٕ خةةًتٕٝ  تإلـظةةثب٤رتُدثـعةةر تُِٞةةثبَ 

تُظؼٞخثز تُصة٢  ٕتتُ٘صثبػ  أظًٜزُصف٤َِ ٗصثبػ تُهيتِر ٝخؼه شطد٤ن تُهيتِر   ،هثٕٗٞ كشً (

ٝتُد٤ةةةر تالؼصٔثػ٤ةةر  تألِةةًذٝتُٞتؼدةةثز تُد٤ص٤ةةر شصٔعةةَ كةة٢ ًةةَ ٓةةٖ تُص٤ِٔةةى  خثزشفةةه ٓةةٖ طةةؼٞ

 ٝتُٔؼِْ ٝتُد٤ةر تُٔهي٤ِر ٝتُٜٔ٘ػ تُهيت٢ِ ٝؽ٣ًور تُصهي٣ُ .
 

 أ٤ٔٛةةر ُصرًةةهتُدفةةط ٝػةةؼس تُدثـعةةر خؼةةغ شٞطةة٤ثز خٔؽةةثالز تُهيتِةةر  ٗصةةثبػٝكةة٢ ػةةٞء 

 أنتءتُص ٤ٓةةى ٤ًل٤ةةر  أٓةةٞي ٤ةةثءٝأُٝتُٞتؼدةةثز تُد٤ص٤ةةر ٝٓؼًكةةر تُٔؼِٔةة٤ٖ  إ ةةٌثٍتُص٣ٞ٘ةةغ كةة٢ 

 ُص٤ٔ٘ر ههيتز تُص٤ِٔى تُٔؼًك٤ر ٝتُٜٔثي٣ر ٝتُٞؼهت٤ٗر . تُٞتؼدثز تُد٤ص٤ر
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Research Summary  
 
This study aimed to know the difficulties that limit the effectiveness of 
homework at primary school students grades (IV, V and VI) in the 
public schools from the point of view of teachers have been identified 
research problem in the difficulties faced by the student in 
completing homework, whether related to the student and the family 
and social environment or the teacher , the school administration , 
curriculum and teaching method, reflected the importance of 
research in the stand on these difficulties to provide interested 
researchers a clear vision for homework , problems experienced by 
many of the parents of the pupils and teachers alike and determine 
the causes to avoid the negatives that may be located where the 
teacher when commissioning his disciples duties homework to be 
avoided.  
 Commissioned researcher school administration application search 
tool on a sample of teachers as numbered (30) teachers from my 
school (forbidding) and (Shaheed Mohamed Qasim al-Abadi) 
primary school in the village of majority in the first semester of the 
academic year (2013-2014) was the use of the tool questionnaire 
after extracting the semantics sincerity and persistence which 
amounted to (80.0) The researcher used statistical means of b 
(Pearson correlation coefficient, equation Spearman Brown, Law 
Fisher) to analyze the results of the study and after the application of 
the study results showed that the difficulties that limit the difficulties 
of homework is to Both the student and the family and social 
environment the teacher and the school environment and curriculum 
and teaching method.  
 
In light of the results of research and the researcher has developed 
some recommendations to make sure fields of study on the 
importance of diversification in the forms of homework and know the 
teachers and the parents of the pupils how to perform homework to 
develop the capacity of student knowledge, skills and 
compassionate.  
 
The researcher also suggested the need to carry out a study 
identifies problems with homework and the teacher's role and the 
role of parents and the curriculum and by the comparative study 
between the duties of Applied and practical.  
 


