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ع الؼلؿان ْابىغ للشٓاَت  حهخبر       مهاهس الهلىم ؤلاػالميت الخابهت إلاٖط

تربىيت والخهليميت ألادطي اإلاؤػؼاث ال ًٖيرها مًسيىان البالؽ الؼلؿاوي والهلىم ب

مساضغ وظاضة التربيت بىكام حهليم اإلاطحلت ما بهس الخهليم ألاػاس ي   والتي يشبه هكامها

هكام   وهى ىُطزة، له دطىضيت مهكامها الخهليمي  والخهليم في ػلؿىت نمان، إال أن

ع نلى مازحي اللًت الهطبيت وا لتربيت ؤلاػالميت بطُت داضت باإلغاَت إلى اإلاىاز يٖط

ومً هصا اإلاىؿلٔ جاءث هصه السضاػت اإلايساهيت لدؼلـ الػىء نلى  ، الهلميت ألادطي 

الخسضيب في جحؼين الُ٘اياث الخهليمت إلاهلمي مهاهس الهلىم ؤلاػالميت وجبين ما  أزط 

ما أن السضاػت بييذ يٓىم به الخسضيب مً إٖؼاب للمهاضاث الخهليميت للمهلمين، ٖ

ٗاهذ هىإ بطامج  الهالْت بين الخسضيب والُ٘اياث الخهليميت وهي نالْت إيجابيت، 

جسضيبيت مخىىنت ػانس شلٚ نلى ضٓل الُ٘اياث، ٖما ٖشُذ السضاػت مؼخىي 

ٓا إلجاباث نيىت السضاػت وفي نهايت ألامط وضحذ  وجطجيب الُ٘اياث الخهليميت َو

( بين 0.5.ّ شاث زاللت إحطائيت نىس مؼخىي الساللت )جىجس َطو السضاػت بأهه ال 

 الخهليميت مخىػؿاث اػخجاباث أَطاز نيىت السضاػت حهعي إلاخًير الخبرة

 0الخحؼين؛ الُ٘اياث؛ مهاهس الهلىم ؤلاػالميت اليلماث املفتاخيت:
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Abstract: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Institutes of Islamic sciences affiliated with the Sultan Qaboos 

Center for Culture and Science at the Diwan of the Royal Court are 

considered like other educational institutions that are similar in post-

primary education to schools of the Ministry of Education in the Sultanate 

of Oman, but its educational system has a single specificity and is a system 

that focuses on the two subjects of the Arabic language And Islamic 

education in particular in addition to other scientific subjects, and from this 

standpoint, this field study came to highlight the role of training in 

improving educational competencies for teachers of Islamic science 

institutes and showing what training is doing to provide educational skills 

for teachers, as the study showed the relationship between training and 

competencies Educational 

t is a positive relationship, whenever there are various training programs 

whenever that helped to refine the competencies, as the study revealed the 

level and order of the educational competencies according to the answers 

of the study sample and at the end of the matter the study showed that 

there are no statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the averages of individuals responses The study sample is 

attributed to the variable of educational  

Keywords: optimization; Competencies; Islamic science institutes. 
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 ملدمت 

ذذذت فذذذ هىذذذإ اهخمذذذام اذذذسيس باإلاؤػؼذذذاث ي الؼذذذبهييياث مىذذذص بسايذذذت الملهػذذذت اإلاباٖض

السيييذذت والخهلذذيم الذذذسياي؛ هكذذطا  هميذذذت هذذصا الىذذىم مذذذً الخهلذذيم إلحذذذسار الخحذذسي  الذذذسياي 

ذذذذذذ واإلاجخمعذذذذذي الذذذذذص  جخؿلبذذذذذ ه الملهػذذذذذت الشذذذذذاملت للذذذذذبالز، َٓذذذذذس جذذذذذم إوشذذذذذاء وظاضة داضذذذذذت نَط

اٍ والشؤو  ٗاَت الطالحياث للٓيام بسوضها في الحُاف  نبىظاضة ألاْو نؿيذ لها 
ُ
السيييت أ

نلى الهىيت ؤلاػالميت ويطغ الٓذيم السيييذت والشذط هت الؼذمحاء ل ػذالم وإوشذاء اإلاؼذاجس 

الذذذذسناة والىنذذذذاف الذذذذىانين بذذذذأمىض زيذذذذملهم  ومطاٖذذذذع حهلذذذذيم وجحُذذذذيل الٓذذذذطان ال٘ذذذذطيم، وجٙذذذذىيً

ػذذذتراجيجياث التربىيذذذت ن لا أالشذذذاملت حيذذذ  واإلاخُهمذذين لٓػذذذايا الهطذذذط ومخؿلبذذذاث الخىميذذت 

هذذذذي تليذذذذاث نمذذذذل هابهذذذذت مذذذذً ضليذذذذت محذذذذسزة وواضذذذذحت اذذذذاملت جحذذذذسز اإلاؼذذذذاضاث واإلاماضػذذذذاث 

اث والؼياػذذاث وجذػذذو للخٓذذىيم اإلاىغذذىدي الحيذذاز  الشذذامل اإلاؼذذخمط فذذي غذذىء اإلاؼذذخجس

و إهترهذ الخهليم في ػذلؿىت نمذان ،)واإلآاضس الهامت همتاإلا (، ولهذل الؼياػذت  7..7مْى

التذذذذي جبىسهذذذذا ػذذذذلؿىت نمذذذذان مىذذذذص الٓذذذذسم جخمشذذذذل فذذذذي جطػذذذذير ْىانذذذذس الذذذذسيً ؤلاػذذذذالمي ويذذذذطغ 

ذذذت مىذذذص  االٓذذيم الطوحيذذذت والخلٓيذذذت فذذذي هُذذذىغ أبىا هذذذا، وهذذذص مذذذا أٖسجذذذه مؼذذذيرة الملهػذذذت اإلاباٖض

ذ الحٙىمت الطايسة بٓيازة ضاحب الجاللت الؼلؿان بسايسها في الؼبهيييا ث نىسما أزٖض

 وػذذذذذذيلخان مهمخذذذذذذان إلحذذذذذذسارأن الذذذذذذسيً والهلذذذذذذم  -حُكذذذذذذه ه-ْذذذذذذابىغ بذذذذذذً ػذذذذذذهيس اإلاهكذذذذذذم 

حطضذذذذ الٓيذذذازة الؼياػذذذيت للذذذبالز نلذذذى جأٖيذذذس الٓذذذيم  االخؿذذذىض والحسازذذذت فذذذي اإلاجخمذذذو، ولذذذص

 السيييت والخهليم ٖأػاغ للمجخمو اإلاهاضط0

َحؼب بل ْام زيىن البالؽ  اي وؤلاػالمي نلى الىظاضة طط الخهليم السيولم يٓخ  

الؼذذلؿاوي باهخمذذام ٖبيذذر فذذي الخهلذذيم الذذسياي وؤلاػذذالمي؛ وشلذذٚ بخىجيذذه مذذً حػذذطة ضذذاحب 

الجاللذذذت الؼذذذلؿان ْذذذذابىغ بذذذً ػذذذذهيس اإلاهكذذذم، َٓذذذس جذذذذم إوشذذذاء مهاهذذذذس الؼذذذلؿان ْذذذذابىغ 

أم الجذذذامعي؛ مذذذً أجذذذل جأهيذذذل دذذذطجين ػذذذىاء نلذذذى اإلاؼذذذخىي الشذذذاهى  للسضاػذذذاث ؤلاػذذذالميت 

مؼدىيريً للمؼاجس ْازضيً نلذى الذىنل  مؤهلين للٓيام بخسض ؽ الهلىم الشطنيت أو أئمت

وؤلاضاذذذذاز والخؿابذذذذذت وجذذذذذسض ؽ الٓذذذذذطان ال٘ذذذذذطيم بأػذذذذلىب يذذذذذخالءم مذذذذذو ضو  الهطذذذذذط ومىاجهذذذذذت 

 (80..7الىاْهيت)الحػطمي أحمس،مش٘الث الحياة 
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ع اإلاىؿلٔ ومً هصا      لؼلؿان ْابىغ الهالي للشٓاَت والهلىم في ا بسأ مٖط

لحاْها أاػخٓؿاب الُ٘اءاث مً الهيئاث الخسض ؼيت اإلاؤهلت مً وظاضة التربيت والخهليم و 

ع الؼلؿان ْابىغ للشٓاَت والهلىم الخابهت لسيىان  بمهاهس الهلىم ؤلاػالميت الخابهت إلاٖط

، وضَو الطو  زهاخحُيؽ لهما وغو لها أػإولم ي٘خِ بمجطز هٓلها و البالؽ الؼلؿاوي 

مً دالٛ إلحاْها بالبرامج الخسضيبيت اإلاخىىنت وجىكيم ملخٓى ػىى  جطبى  مً اإلاهىىيت 

، بخسض ؼها يٓىم الهلميت التيىاز جحٓئ الطغا الصاحي، وضَو ؤلاهخاج والُ٘اءة في اإلاأجل 

،  إلحاْه ببرامج جشٓيُيت أو 
ً
السوضاث و  ياثان هصه اإلالخٓيطيب في لالخحاّ بها مؼخٓبال

ياث وؾّط  ذ والجهس، وجٓليل ألادؿاء، ويطغ ػلٖى ير الْى الخسضيبيت حؼانس نلى جَى

وغهها زيىان البالؽ الؼلؿاوي في  جُ٘ير ػليمت، وججسيس اإلاهلىماث والخبراث الىقيُيت

 الحؼبان0

 مشيلت الدزاست: 

اهس الهلىم ظياضة واحخٙإ الباح  بمهلمي مهشل مشٙلت السضاػت مً دالٛ جخم       

ع الؼلؿان ْابىغ الهالي  ؤلاػالميت ولاػخمام لهم ٗىهه أحس مؼؤولي الخسضيب في مٖط

ً ألاػاس ي الص  يؼانس اإلاىقِ نلى جىميت  للشٓاَت والهلىم، و هخبر الخسضيب الٖط

لخؿىض َا0 جُطع أهميخه ال٘بيرة الهطط الص  وهيش َيهاإلاهاضاث ألاػاػيت له، ٖما أن 

 حي  َطغذ نليىا نطط الشىضة الطىانيت الطابهتباث ػط ها مو  ميلخ٘ىىلىجي والهلا

 مً أجل مىاٖبت الخًيراث الحسيشت لخهلم مهاضاث ونلىم جسيسةالحاجت اإلالحت باػخمطاض 

اهط ضبما ٗل ها الجسيس َي َجميو الُ٘اياث التي يمل٘ها اإلاىقِ هي بحاجت ملحت لىخهلم

نلى  الجسيسة م ؤلازاضيت وجأزير الهىإلاتالهلى ومً أمشلت شلٚ ما حسر في 0 أو أػبىم

في نملياث الخهليم  أن الخؿىض الخ٘ىىلىجي أيػا هجسالحسيشت، ٖما  مُاهيم ؤلازاضة

وبالخالي ومجهعة لهصا الًطع يجهلىا مػؿطيً الػخذسام مهساث مخؿىضة والخهلم 

ٔ الىاْو الص هحخاج إلى أن هخسضب نل وهيش  يها بالؿّط الهلميت الحسيشت وهىقُها َو

 حي: مشٙلت البح  في الؼؤاٛ الطئيؽ آلاَيه، لصلٚ ج٘مً 

 ما زوض الخسضيب في جحؼين ُٖاياث مهلمي مهاهس الهلىم ؤلاػالميت بؼلؿىت نمان؟
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 أهميت الدزاست:

ع نلى نىطط مهم مً نىاضط  الخىميت ج٘مً أهميت هصه السضاػت في أنها جٖط

 الخهليمي ػاػيت للهملألا  هاٍضواإلاهاضاث إلاا وهى الخسضيب وأزطه في جىميتالبشطيت للمهلم 

ٔ ألاهساٍ يجحٓهلم، ٖما أهه يؼانس نلى لسي اإلاالتي ْس جٙىن مهملت أو مُٓىزة 

مً دالٛ مماضػت الُ٘اياث الصحيحت التي يٓىمها ويطٓلها الخسضيب التربىيت اإلايشىزة، 

لصاحي والخسضب الؼليم والصحيح، ٖما أهه يؼانس نلى يطغ الٓيم الهلميت في الخهلم ا

 نليها بمذخلِ الؿّط الهلميت الحسيشت وبالخالي جطٓل ُٖاياث اإلاهلم الالظمت في الخهليم0

 أهداف الدزاست:

 حؼعى هصه السضاػت الى جحٓئ ألاهساٍ الخاليت:

في جحؼين ُٖاياث مهلمي مهاهس الهلىم ؤلاػالميت في  أزط الخسضيبنلى  خهٍطال -1

 ػلؿىت نمان0

اإلاهلمين  اأنها ضٓل ُٖاياثض ؾّط وأػاليب نلميت مً ٙافي ابخاإلاؼاهمت  -7

 التربىيت0

 لاػخُازة مً الخسضيب في جحؼين الُ٘اياث الخهليميت0إبطاظ أولىيت  -3

 سئلت الدزاستأ

 ؟ جحؼين ُٖاياث مهلمي مهاهس الهلىم ؤلاػالميت ما أزط الخسضيب في -

 ؟ً نمليت الخسضيبالُ٘اياث الخهليميت ألاٖثر أزطا نً ييرها الىاججت مب ما جطجي -

( بين مخىػؿاث 0.5.هل جىجس َطوّ شاث زاللت إحطائيت نىس مؼخىي الساللت ) -

 ؟الخهليميت اػخجاباث أَطاز نيىت السضاػت حهعي إلاخًير الخبرة

 فسوض الدزاست:

في جحؼين ُٖاياث مهلمي مهاهس الهلىم ؤلاػالميت بؼلؿىت  أزط باضظ  لخسضيبيىجس ل -

 0سضايتحؼب وجهت هكط نيىت ال نمان

مً وجهت  الخسضيب اإلاخىىم نمليت مً هاجج ميتيهلخال للُ٘اياث يىجس جطجيب داص -

 0هكط نيىت السضاػت
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( بين مخىػؿاث 0.5.زاللت إحطائيت نىس مؼخىي الساللت )ال جىجس َطوّ شاث  -

 الخبرةمٙان اإلاههس و حهعي إلاخًير حٛى زوض الخسضيب اػخجاباث أَطاز نيىت السضاػت 

 الخهليميت0

 الدزاست: مىهج

اجبو الباح  في هصه السضاػت اإلاىهج الىضُي الخحليلي الص  يٓىم بىضِ اإلاشٙلت       

 او الكاهطة ومً زم جحليلها وانؿاء هخائج مؼلمت في نهايت اإلاؿا0ٍ

 أدواث الدزاست:

اػذذذذذذذذذخذسم الباحذذذذذذذذذ  لاػذذذذذذذذذدباهت ٖذذذذذذذذذأزاة ضئيؼذذذذذذذذذيت فذذذذذذذذذي اجذذذذذذذذذطاء السضاػذذذذذذذذذت واػذذذذذذذذذخهان ٖذذذذذذذذذصلٚ    

ٛ اإلالخٓيذذاث الخسضيبيذذت التذذي يشذإض بهذذا جذذل مهلمذذي مهاهذذس الهلذذىم بالسضاػذاث الؼذذابٓت حذذى 

 0ؤلاػالميت

 خدود الدزاست:

ٖأحس ألاػاليب الخسضيب وزوضه  أهميت جىغيحالسضاػت إلى حؼعى هصه اإلاىغىنيت:  -

و الُ٘اءة اإلاهىيت  الخؿىيطيت في والخسض ؼيت إلاهلمي مهاهس الهلىم ؤلاػالميت في َض

 ػلؿىت نمان0

مٓؼمت نلى اإلاحاَكاث آلاجيت  ػخت مهاهس نلىهصه السضاػت  ْخططثااإلاٙاهيت:  -

 ضاللت(  –جهالن باي بى حؼً -نبر  -البريمي-اماٛ الباؾىت-مؼٓـ)

 0(.7.7-7.19العماهيت: جم جؿبئ السضاػت ميساهيا دالٛ الهام السضاس ي ) -

 مصطلحاث الدزاست:

طؿلحاث الىاضزة في اإلاب الجعئيت اإلاخهلٓتالباح   دالٛ الؼؿىض الٓازمت يشط     

 البح : مىغىناثفي  شٖطثالسضاػت والتي هي نباضة نً ٗلماث مُخاحيت 

هى الؿطيٓت أو لاػتراجيجيت التي جخػمً اػخذسام محسوز للٓىي  : التدسين -

السادليت والخاضجيت لخحٓئ الخًيير مً دالٛ إجاحت ؤلامٙاهياث ال٘بيرة التي 
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نخه وجطػير لاهخماء والهمل الجمادي)مشهىض، يمخل٘ها الُطز لخىميت شاجه أو جما

7.1.0) 

الُ٘ايت في اللًت مشخٓت مً اإلاطسض ُٖاه، أ  ُٖاه الش يء واػخًاى به  الىفاياث: -

ٗا0ٍ  نً ييره َهى 

ها اضؿالحا ٗل مً نبس ال٘طي اػم بأنها مو هَط ، ثاوالٓزضالؼهت والٓابليت  ْو

إشا ما  يطل إليه الُطز أن مؼخىي يحخمل ٛأَػ، وهي والمهاضاثوؤلامٙاهاث 

َخجهله  ،وْياؼها يمً٘ مالحكسها حطل نلى أَػل ؾّط جسضيب أو حهليم

 (7.1.0،وقاسم معبد الكري)جحٓئ أهساَه بأَػل وػيلت يمخل٘ها  ْازضا نلى

ها مسي امخالٕ الُطز للٓسضة الصاجيت والشخطيت وجىقيُها          أما الباح  َيهَط

 هاهس0في اإلاىاِْ الخهليمت في اإلا

مهاهس جٓىم بخسض ؽ مجمىنت مً الؿالب  ي: همعاهد العلىم إلاسالميت   -

 الحاضلين نلى اهازة الطِ الخاػو ممً اجخاظوا اإلآابالث ولادخباضاث اإلآطضة

0 لها مىاهج ومٓطضاث زضاػيت مدشابهت إلى حس ما مو مٓطضاث وظاضة التربيت  للٓبٛى

يز نلى مازحي التربيت  ؤلاػالميت واللًت الهطبيت، وجدبو هصه اإلاهاهس والخهليم مو التٖر

ع الؼلؿان ْابىغ الهالي للشٓاَت والهلىم الخابو لسيىان البالؽ الؼلؿاوي  مٖط

 الهماوي0

 والدزاساث السابلت  الىظسي  إلاطاز 

  بالتدزي  املبدث ألاول:

ٕى الخسضيب ؤلازاض  في هكط اإلاذخطين يهسٍ إلى إحسار حًيراث لألَػل في ػل        

ذذذذٔ دؿذذذذت مسضوػذذذذت جىاػذذذذب  ذذذذسضاث اإلاخذذذذسضبين فذذذذي مذخلذذذذِ اإلاجذذذذاالث الُىيذذذذت والصهىيذذذذت، َو ْو

 مذذذذذذً اإلاىكمذذذذذذاث 
ً
 متزايذذذذذذسا

ً
نمذذذذذذل الُذذذذذذطز الحذذذذذذالي واإلاؼذذذذذذخٓبلي، لذذذذذذصلٚ يلٓذذذذذذى الخذذذذذذسضيب اهخمامذذذذذذا

اإلاهاضذذذذذطة بانخبذذذذذاضه الىػذذذذذيلت ألاَػذذذذذل إلنذذذذذساز وجىميذذذذذت اإلاذذذذذىاضز البشذذذذذطيت وجحؼذذذذذين أزاءهذذذذذا، 

ايذذذس بالخذذذسضيب مذذذً لانتذذذراٍ بأهميذذذت الذذذسوض الذذذص  جلهبذذذه اإلاذذذىاضز ويىؿلذذذٔ هذذذصا لاهخمذذذام اإلاتز 

البشذذذذذذطيت فذذذذذذي دلذذذذذذٔ وجىميذذذذذذت الٓذذذذذذسضاث الخىاَؼذذذذذذيت للمىكمذذذذذذاث، وفذذذذذذي جؿذذذذذذىيط وابخٙذذذذذذاض الؼذذذذذذلو 

والخذذذسماث، وجُهيذذذل لاػذذذخذسام ال٘ذذذِء للخٓىيذذذذاث واإلاذذذىاضز اإلاخاحذذذت للمىكمذذذاث، وبذذذذالطيم 
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ؼذذذذذذخمط فذذذذذذي اإلاؤػؼذذذذذذاث واإلاطاٖذذذذذذذع مذذذذذذً جعايذذذذذذس مذذذذذذا يىُذذذذذذٔ نلذذذذذذى الخذذذذذذسضيب ؤلازاض  والخطذذذذذذانس اإلا

 
ً
 ٖبيذذرا

ً
ير دذذسماث الخذذسضيب فذذي ناإلاىذذا الهطوذذي، إال أن الىاْذذو يشذذهس بذذأن جاهبذذا اإلايشذذًلت بخذذَى

مذذذذً أزذذذذذط الخذذذذسضيب ييذذذذذر محؼذذذذذىغ فذذذذي اذذذذذٙل هخذذذذائج وإهجذذذذذاظاث، ٖمذذذذذا أن الهائذذذذس نلذذذذذى ألاَذذذذذطاز 

 (590ص ،1985 يير واضح مً حي  جحؼً الُ٘اياث واضجُام الٓسضاث)الٓطيىحي،اإلاخسضبين 

وبصلٚ ج٘مً إاٙاليت الخسضيب في اإلاىكماث اإلاهاضطة في قاهطة لاوهعاٛ       

اإلاخهسز حي  جىهٛع نملياث الخسضيب نً باقي مٙىهاث نمليت جىميت اإلاىاضز البشطيت، 

هالياث اإلاىكمت في ْؿاناتها اإلاذخلُت، ٖما  والتي جىهٛع بسوضها نً اػتراجيجياث َو

 في مهؿياث هكام ألانماٛ الهالمي جدبانس نملياث الخسضيب 
ً
وجىميت اإلاىاضز البشطيت جميها

الجسيس وؾُطة الخٓىيت الحسيشت، ٖما أن جٓىياث الخسضيب اإلاؼخذسمت في أيلب َهالياث 

وأوشؿت الخسضيب في ٖشير مً اإلاىكماث ال جخماش ى مو مؼخىي الخٓسم الخٓاي في ْؿاناث 

 إن لب إاٙاليت الهمل الخىُيص  وؤلازاض  اإلاذخلُت باإلاىك
ً
مت، ويمً٘ الٓٛى إجماال

 وليؽ بانخباضه 
ً
 وججميليا

ً
 ج٘ميليا

ً
الخسضيب يخمحىض في حٓيٓت أػاػيت هي انخباضه وشاؾا

 في البىاء ؤلازاض  للمىكمت)بطبط،
ً
 جىهطيا

ً
ىا  0(...7ٖض

ى اإلاىكمذذذذذذذت أو الُذذذذذذذطز والهذذذذذذذسٍ مذذذذذذذً الخذذذذذذذسضيب هذذذذذذذى الًايذذذذذذذت أو الىػذذذذذذذيلت التذذذذذذذي حؼذذذذذذذع    

ل جذؿذيـ ػذليم وواضذح دذالٛ مذسة ظمىيذت محذسزة، ويح٘ذم نلذى هجذا  جألخحٓيٓه؛ مً 

اإلاؤػؼت أو َشلها مً دالٛ الخهٍط نلى ؾبيهت أهساَها ووغذىحها ومذسي جحٓيٓهذا مذً 

دذذذالٛ جلذذذٚ اإلاذذذسة العمىيذذذت اإلاىغذذذىنت لهذذذا، مذذذذً هىذذذا اضجذذذبـ هجذذذا  البرهذذذامج الخذذذسضي ي بمذذذذسي 

حسيذذذذذس ألاهذذذذذساٍ الخسضيبيذذذذذت وغذذذذذى  جلذذذذذٚ ألاهذذذذذساٍ وجحسيذذذذذسها جحسيذذذذذسا زْيٓذذذذذا، حيذذذذذ  إن ج

نامذذذذذل أػاسذذذذذذ ي فذذذذذذي جميذذذذذذو مطاحذذذذذذل الهمليذذذذذت الخسضيبيذذذذذذت التذذذذذذي جؿبٓهذذذذذذا اإلاؤػؼذذذذذذت أو اإلاىكمذذذذذذت 

 ( 7..7الخىيجط  َاؾمت،)

 املبدث الثاوي: معاهد العلىم إلاسالميت بسلطىت عمان:

جلهب ػلؿىت نمان زوضا باضظا في وشط الخهليم السياي مىص الٓسم ونلى وجه      

وهم يخمؼٙىن  -ضلى ه نليه وػلم-ػخجابت أهلها لسنىة الطػٛى الخطىص مىص ا

بالهٓيسة ؤلاػالميت التي حشٙل ْانسة أػاػيت لحياتهم، َٙاهذ اإلاؼاجس في نمان نلى 
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ٗالهباز اإلااغيت وال جعاٛامخساز الٓطون  والخهليم  ةجٓىم بسوض حيى  في مذخلِ اإلاجاالث 

و إهترهذ،  ( 7..7وألامىض الحيىيت ألادطي)مْى

س       الىػيلت الىحيسة للخهليم حتى  هي ٗاهذ اإلاساضغ الٓطتهيت أن مانلأيٙ ويٖؤ

 ، ولٓس اهدشطث هصه اإلاساضغ في مهكم الٓطي وألاْاليم ضيم جبايً(م.197)نام

ٙاهذ الحلٓاث السضاػيت حهٓس في اإلاؼاجس أو في بيىث َ ؛مؼخىياتها مً مىؿٓت  دطي 

إلاساضغ الهماهيت ال جذخلِ نً اإلاساضغ الٓطتهيت في جميو الػياَت أو في الهىاء الؿلٔ، وا

 للمساضغ الهماهيت، ػالمي، ول٘ىه مً الػطوض  أهحاء الهالم ؤلا 
ً
 زْيٓا

ً
 أن يهؿى وضُا

حهٓس ؾيلت أيام  زضاػيتحلٓاث  ومً بين مكاهط جلٚ اإلاساضغ اَخخاحها نلى اٙل

و إهترهذ،ألاػبىم، ما نسا يىمي الخميؽ والجمهت ٗان الساضغ الص  يىهي (7..7)مْى ، و

جالوة الٓطتن ال٘طيم بٙامله يهٍط بذ ) داجم الٓطتن ( ووهس أن يىهي الساضغ دخم الٓطتن 

ال٘طيم يلخحٔ بحلٓاث الخهليم التي اضجبـ وجىزها بىجىز الهلماء اإلاؤهلين وألاُٖاء، 

 ( 7..7داضت في واليتي هعوي والطػخاّ)وظاضة التربيت والخهليم،

طط الخهليم السياي نلى الههس الؼابٔ َٓـ، بل قل لاهخمام به ولم يٓخ     

م  بخهسيل  77/.6مؼخمطا ؾىاٛ مؼيرة الخهليم وجؿىضها َٓس ضسض مطػىم ػلؿاوي ْض

اػم مههس السضاػاث ؤلاػالميت الحالي إلى    " اإلاههس ؤلاػالمي الشاهى  " ومً بين 

اػاث الجامهيت وشلٚ بئلحاْهم أهساَه إجاحت الُطص للخطجين ممً لسيهم الؿمى  للسض 

ٗاهذ هكطيت أم نمليت وقل لاهخمام  في ٗلياث جامهت ألاظهط وييرها مً الجامهاث ػىاء 

 – 1986بهصه اإلاهاهس حتى وضل نسز اإلاهاهس ؤلاػالميت في بسايت الخؿت الخمؼيت ) 

م( ػبهت مهاهس إنسازيت ومههسا 1991 – .199م( و نهايت الخؿت الخمؼيت )1987

(، ومهكم هصه اإلاهاهس جابهت لىظاضة التربيت والخهليم .14، 1..7يا واحسا)يىاص،زاهى 

ٗان بهؼ الىظضاء واإلاؼدشاضيً آلادطيً يلهبىن زوضا اػدشاضيا في مؼائل الشٓاَت  وأن 

 السيييت0

ٗاهىن الشاوي/ يىايط )    م( ، اػخ٘ملذ اإلاساضغ ؤلانسازيت والشاهىيت الٓائمت 1988وفي 

ين جسيسيً أؾلٔ نليهما اػم ْابىغ ويمىلهما السيىان ويُترع أن بمههسيً إػالمي

س اَخخح أحسهما في صحاض وآلادط في  يهمل اإلاههسان نلى اإلاؼخىيين الجامعي والشاهى ، ْو
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يت لهمان، ويدؼو ٗل مملهما لىحى مائت  يبالز جهالن باي بىحؼً في اإلاىؿٓت الشْط

 (1994،940ؾالبا)ٖيبل وض شاض،

م( اَخخح مههس ضاللت )محاَكت قُاض( الص  يهمل في 1989نام )وفي ػبخمبر     

هؿاّ الخهليم الشاهى   ومههس دطب )محاَكت مؼىسم( الص  يهمل في هؿاّ اإلاطحلت 

م( 1996الجامهيت وقلذ هصه اإلاهاهس حهمل في الىؿاّ الجامعي والشاهى  حتى نامي )

يلٔ مههس 1998م( نىسما أيلٔ مههس الؼلؿان ْابىغ بطاللت وفي )1997و)
ُ
م( أ

ٗان يمشل اإلاطحلت الجامهيت وجم جحىيل مههس دطب مً  الؼلؿان ْابىغ بصحاض الص  

م( جم اَخخا  مههس الهلىم ...7الخهليم الجامعي إلى الخهليم الشاهى  0وفي نام )

ٗان اَخخاحه متزامىا مو اَخخا  جامو الؼلؿان ْابىغ ألاٖبر وه٘صا  ؤلاػالميت بمؼٓـ و

مهاهس الهلىم ؤلاػالميت في محاَكت اماٛ الباؾىت ومحاَكت الكاهطة  جىالذ اَخخا 

يت ومحاَكت قُاض    0ومحاَكت البريمي ومحاَكت جىىب الشْط

 العلىم إلاسالميت يلىم عليها املنهاج  في معاهدثاهيا: ألاسس التي 

 إن مملهاج الهلىم الشطنيت في مهاهس الهلىم ؤلاػالميت الخابو لسيىان البالؽ      

الؼلؿاوي مملهاج مخىاظن؛  هه يٓىم نلى الىػؿيت ؤلاػالميت وهى مملهاج واْعي يأدص بهين 

لانخباض ْسضاث الؿالب وحاجاتهم وحاجاث مجخمههم، وهى مملهاج يجمو بين ألاضالت 

يما زابخت جسضغ بأػاليب جطبىيت مخؿىضة حسيشت ومً بيملها  اإلاهاضطة؛ مخػمىا مُاهيم ْو

ٔ هصا اإلاملهاج مباي نلى ما ػبٔ أن الخهليم نمليت بىاء مؼ خمط؛ َما يخهلمه الؿلبت َو

زيىان البالؽ )حهلمىه في اإلاطحلخين الؼابٓخين: اإلاطحلت لابخسائيت، واإلاطحلت ؤلانسازيت 

 (0 .74، 1997الؼلؿاوي،

ير جطبيت         ويطي إيل٘مان أن الهسٍ اإلاهلً مً إوشاء هصه اإلاساضغ ي٘مً في جَى

)الىائيت( واػخٓؿاب ؾلبت مؤهلين مً بين الجماناث الطنىيت والجبليت زيييت للخجمهاث 

 (940، 1994ٖيبل ،وض شاض،)اإلاجاوضة 

إلى مجالث زالزت جدؼم  ٍأما حمىز بً دالس الؼالمي َٓس ْؼم هصه ألاهسا        

بالسْت والشمىليت في جحسيس الًطع الص  أوشئذ مً أجله وأهم هصه اإلاجاالث جخمشل 

 (737، ...7:اإلاجاٛ اإلاهطفي واإلاجاٛ الٓل ي واإلاجاٛ ألازائي )الؼالمي، َيما يأحي
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 هظام اللبىل في معاهد العلىم إلاسالميت: -أ

ع الؼلؿان ْابىغ الهالي للشٓاَت والهلىم ألانساز اإلاؿلىبت للمهاهس الؼخت       يحسز مٖط

هها زم بهس شلٚ يخم وشط ؤلانال  ٔ الخىضياث التي جٓىم اإلاهاهس بَط ن في الجطيسة َو

ٔ واطوؽ مهيىت ؽاليىميت إلاسة أػبىم0 و شتر  جحسزها الئحت  الٓبٛى في هصه اإلاهاهس َو

  (.91م، ص 3002إدارة الشؤون التعليمية والتدريب، ) اؤون الؿالب باإلاهاهس

 (2005الداخليت للمعاهد ،  تهظام الدزاست في معاهد العلىم إلاسالميت)الالئد -ب

في مهاهس الهلىم ؤلاػالميت نلى اإلاطحلت الشاهىيت، حي  جػم زالر جٓخطط السضاػت       

ضٍُى زضاػيت هي الهااط، والحاز  نشط، والشاوي نشط، وحهازٛ اإلاطحلت الشاهىيت في 

ٗان ػائسا  هصه اإلاهاهس الٓؼم ألازوي في اإلاطحلت الشاهىيت مً الخهليم الهام ، هصا ما 

الهلمي والٓؼم ألازوي مً الخهليم الهام؛ م( أما آلان َخهازٛ الٓؼم 6..7ْبل نام )

حي  جم إزداٛ اإلاىاز الهلميت ٖيال يحطم الؿالب مً َطضت السدٛى إلى هصه اإلاهاهس و 

يؼخؿيو دطيجى هصه اإلاهاهس لالخحاّ  بالخذططاث الهلميت اإلاذخلُت وهصه الؼياػت 

غ مىص لم جأث مً َطاى َالحٙىمت الطايسة بٓيازة ضاحب الجاللت الؼلؿان ْابى 

 نهػسها وهي جدباى جطػير ْىانس السيً ؤلاػالمي 0

ع الؼلؿان ْابىغ الهالي للشٓاَت      ومهاهس الهلىم ؤلاػالميت الخابهت إلاٖط

ؤلاػالميت الخابو لسيىان البالؽ الؼلؿاوي ال جذخلِ في الهام السضاس ي نً اإلاساضغ 

أػبىنا، مٓؼمت إلى َطلين  (37الىكاميت الخابهت لىظاضة التربيت َمسة الؼىت السضاػيت )

( أػبىنا0 يحسز مىنس بسء السضاػت واهسها ها ومىانيس 16مسة ٗل واحس مملهما ) نزضاػيي

 لامخحاهاث بىاًء نلى ْطاض يطسضه زيىان البالؽ الؼلؿاوي0

( حطت أػبىنيا في ٗل مً .4ويسضغ الؿالب حؼب الخؿت السضاػيت )    

ت أػبىنيا في الطِ الشاوي نشط ، أما ما ( حط38الطُين الهااط والحاز  نشط و )

يذ .4يذظ اليىم السضاس ي َٓس جم جحسيس ظمً الحطت السضاػيت ) ( زْيٓت، أما الخْى

ع في هصا الشأن0 ٔ ْطاض يطسضه اإلاٖط  اليىمي َيخم جحسيسه َو
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 السىً الداخلي:  -ج 

يىجس في ٗل مههس مً مهاهس الهلىم ؤلاػالميت ػً٘ زادلي للؿالب بحي      

يماضغ الؿالب في هصا الؼً٘ ألاوشؿت الطياغيت والشٓاَيت ولاجخمانيت والطحالث 

ط في هصاغاَت الى الىسواث باإل  الؼً٘ ٗل ػبل الطاحت والبيئت  واإلاحاغطاث، وجخَى

الؼليمت للمصاٖطة والؿالهت وحل الىاجباث، و شٍط نلى هصا الؼً٘ أػاجصة مذخطىن 

 في إزاضة ألاْؼام السادليت للؿالب0

 إلاحسائي طاز إلا 

 احساءاث الدزاست امليداهيت

 مىهج الدزاست   

وضِ اإلاشٙلت  يٓىم نلىاجبو الباح  في زضاػخه اإلاىهج الىضُي الخحليلي الص         

طة ومً زم يهؿي الىخائج0 ٔ البياهاث اإلاخَى  ْيس السضاػت وجحليلها َو

  مجتمع الدزاست

ؤلاػالميت  مً جميو مهلمي مهاهس الهلى م يخٙىن اإلاجخمو ألاضلي لهصه السضاػت     

ع الؼلؿان ْابىغ الهالي للشٓاَت والهلىم، يخٙىن اإلاجخمو ألاضلي للسضاػت و  الخابهت إلاٖط

ويمخلٙىن  يت باإلاهاهسهيئت الخسض ؼال( أػخاشا ُيشٙلىن 97ونسزهم ) مهلمي اإلاهاهسمً 

اإلااجؼخير، و البٙالىضيىغ جتراو  بين  ومؤهالث نلميتدبراث ميساهيت مخُاوجت 

 والسٖخىضاه0

 عيىت الدزاست

س جاء مهلمي مهاهس الهلىم ؤلاػالميتاملذ السضاػت بهؼ        ادخياض الهيىت نً  ْو

مً ( .6ولصا َٓس أضبح مجمىم نسز أَطاز الهيىت اإلاذخاضة) الهشىائيت،ؾطئ الهيىت 

 مذخلِ اإلاهاهس الؼخه0
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 أدواث الدزاست

ت  ان ألازاة الطئيؼت التي        زوض اػخذسمها الباح  وانخمس نليها هي لاػدباهت إلاهَط

س جاء جطميمها نلى  الخسضيب في جحؼين ُٖاياث مهلمي مهاهس الهلىم ؤلاػالميت، ْو

َٓطاث، ألاولى جذظ البياهاث الشخطيت لألػخاش ومؤهله الهلمي وجذططه ودبرجه 

ي الخسض ؽ0 أما الُٓطة اإلايساهيت في الخسض ؽ ونسز السوضاث التي جلٓاها ؾيلت نمله ف

ٗاهذ نباضة نً زالزت محاوض للُ٘اياث التي يماضػها ألاػخاش وهي )ُٖايت  الشاهيت َٓس 

ُايت الخىُيص واحخىث نلى  5الخذؿيـ واحخىث نلى  ُايت الخٓىيم  6َٓطاث ٖو َٓطاث ٖو

 للمىغىم0جاءث ااملت  َٓطاث 5واحخىث نلى 

اػخيخاج زوض الخسضيب في جحؼين هصه ألازاة جمً٘ الباح  مً  ومً دالٛ     

ُٖايت اإلاهلم ومسي أهميخه باليؼبت لهم، وجأزيره البالٌ نلى الهمليت الخسض ؼيت ومسي 

 0ْسضة اإلاهلم نلى لابخٙاض في هصا اإلاجاٛ

وهي نباضة نً مٓياغ لي٘طث الشالسي هصه لاػدباهت اػخذسم الباح  في     

 ما(0)أوأَ، ال أوأَ، الى حس  مٓياغ زالسي يحخى  نلى زالزت ديراث وهي:

بادخياض نيىت  للخأٖس مً ضسّ ألازاة وزباتها ْام الباح صدق وثباث الاستباهت: 

ام ياغ الطسّ اػخذطاجب نشىائيت بؼيؿت مٙىهت مً مههس مؼٓـ ْو  الشباث ْو

س بلٌ ل( Cronbach-ALPhaبؿطيٓت ٗىضهباخ ألُا ) حؼاب مهمل لاحؼاّ السادلي ْو

 الحالي0البح   إلنطاعهى مهامل زباث مطجُو ومىاػب ( و .09.ْيمخه )

َطاز مً أنػاء أ( 5جم نطع لاػدباهت بطىضتها ألاوليت نلى لجىت مٙىهت مً )     

هيئت الخسض ؽ والٓيازاث الهليا في جامهت الؼلؿان ْابىغ وجامهت ألاظهط، وؾلب مملهم 

حٛى مسي مالئمت الُٓطاث لٓياغ ما أنسث لٓياػه، ٖما  مطئياتهم ومالحكاتهمإبساء 

ؾلب مملهم إغاَت الُٓطاث التي يطون أنها مىاػبت0 وفي غىء أضاء ومالحكاث هؤالء 

( َٓطة جم جىظ و 16الملهائيت نلى ) وفي ضىضتهااإلاح٘مين جػمىذ لاػدباهت بهس مطاجهسها 

( 05 )ي جحؼين ُٖايت الخذؿيـزوض الخسضيب فمجاالث ضئيؼت هي ) زالزتجلٚ الُٓطاث في 

زوض  َٓطاث ومجاٛ( 6ويخألِ مً ) زوض الخسضيب في جحؼين ُٖايت الخىُيص َٓطاث ومجاٛ

 ( َٓطاث، 5مً)ويخألِ الخسضيب في جحؼين ُٖايت الخٓىيم 
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 يػمً اجطاءه٘صا جىضل الباح  الى ضسّ لاػدباهت ٖأزاة ضئيؼت للسضاػت وزباتها     

 0ؿلىبائج ػليمت وواْهيت جحٓٔ اإلاالسضاػت والىضٛى الى هخ

 إلاطاز امليداوي

 جدليل ومىاكشت بياهاث الاستباهت

بهس أن ْام الباح  بخُط ٌ بياهاث بحشه، اػخذسم الحٓيبت ؤلاحطائيت للهلىم      

 ( في جحليل البياهاث بالحاػىبSPSS 0لاجخمانيت )

هس الهلىم ؤلاػالميت زوض الخسضيب في جحؼين ُٖاياث مهلمي مهاالؼؤاٛ الطئيؽ: ما 

 بؼلؿىت نمان؟

جم اػخذطاج اإلاخىػؿاث الحؼابيت ولاهحطاَاث اإلاهياضيت  الؼابٔ ول جابت نً الؼؤاٛ

يمت )  لخٓسيطاث أَطاز نيىت السضاػت0 والجسٛو آلاحي يىضح شلٚ:  T )ْو

0زوض الخسضيب في جحؼين ُٖايت الخذؿيـ1  

(1حدول زكم )  
 

جسجيب 

 الفلسة

املتىسط 

 الحسابي

الاهدساف 

 املعيازي 

 كيمت

(T) 

زكم  الفلسة

 الفلسة

يؼانسوي نلى ضبـ زضوغ اإلاازة  22.33 0.70 4.25 2

 بالُطوم ألادطي 

1 

يت  21.12 0.78 4.55 1 يم٘ىاي مً ضيايت ألاهساٍ الؼلٖى

 بؿطيٓت إجطائيت

2 

 3 يجهلاي أبخ٘ط وػائل جسض ؼيت جسيسة0 18.99 0.90 4.15 5

نسوي نلى الخذؿيـ في بسايت الهام يؼا 22.38 0.89 4.18 3

نلى اػخذسام ألاوشؿت بمذخلِ 

 أهىانها0

4 

يسلاي نلى ااخٓاّ الىػائل الخهليميت  21.97 0.80 4.17 4

 في الخسض ؽ مً البيئت اإلاحليت0

5 

 املتىسط العام 21.4 0.81 4.26 
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خسضيب زوض ال يخطح مً دالٛ الجسٛو الؼابٔ أن بأن اإلاخىػـ الهام إلاجاٛ        

  T(  وبأن ْيمت 081.( وباهحطاٍ مهياض )4076ْس بلٌ ) ُٖايت الخذؿيـ في جحؼين

ٖما يخطح أن  هصا اإلاجاٛ،(  زالت إحطائيا مما يهاي الٓبٛى بأهميت 7104والبالًت )

للُٓطاث مىجبت وزالت إحطائيا  ن مؼخىي الساللت لٙل الُٓطاث أْل مً   Tْيمت 

ٖسانم أػاس ي لسوض الخسضيب في جحؼين طاث اإلاجاٛ مما يهاي الٓبٛى بٙل َٓ 0.5.

م )ُٖايت الخذؿيـ، َ يم٘ىاي الخسضيب مً ضيايت ( وهي " 7جاءث الهباضة ْض

يت بؿطيٓت إجطائيت ( 4075بمخىػـ حؼاوي ) ألاولى" باإلاطجبت  ألاهساٍ الؼلٖى

 0 (.07.واهحطاٍ مهياض  )

م ) ي الخسضيب نلى ضبـ ( باإلاطجبت الشاهيت وهي يؼانسو1زم جاث الهباضة ْض

 (078.( واهحطاٍ مهياض  )4055بمخىػـ حؼاوي )زضوغ اإلاازة بالُطوم ألادطي 

م )وهصا يسٛ نلى أهميسها أيػا بيىما  يؼانسوي الخسضيب  ( وهي "4جاءث الهباضة ْض

" باإلاطجبت نلى الخذؿيـ في بسايت الهام نلى اػخذسام ألاوشؿت بمذخلِ أهىانها0

م ) أما( 089.( واهحطاٍ مهياض  )4018)بمخىػـ حؼاوي  شالشتال  ( 5الهباضة ْض

 وهي يسلاي الخسضيب نلى ااخٓاّ الىػائل الخهليميت في الخسض ؽ مً البيئت اإلاحليت0

بيىما الهباضة  (.08.( واهحطاٍ مهياض  )4017بمخىػـ حؼاوي )باإلاطجبت ْبل ألاديرة 

م ) باإلاطجبت ألاديرة في هصا  0الخسضيب أبخ٘ط وػائل جسض ؼيت جسيسة ( وهي يجهلاي3ْض

إلاجاٛ %( إال أن هصا ا.09.( واهحطاٍ مهياض  )4015الهىطط بمخىػـ حؼاوي )

  بخأزيره البالٌ مً جاهب الخسضيب َهى ال يٓل أهميت نً الُٓطاث ألادطي0يكل 

س اػخجاباث أَطاز الهيىت أن جميو الهباضاث واْهت بين زضجت اإلاىآَت      وجٖؤ

 ٗىن  جاٛوهصا يسٛ نلى أهميت جميو الهباضاث الىاضزة في هصا اإلاالخامت واإلاىآَت 

 الخسضيب يأزط نليها بسضجاث مخُاوجت0
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. دوز التدزيب في جدسين هفايت التىفير2  

 
(2حدول زكم )  

جطجيب 

 الُٓطة

اإلاخىػـ 

 الحؼاوي

لاهحطاٍ 

 اإلاهياض  

م  الُٓطة (T) ْيمت ْض

 الُٓطة

جىقيِ مهاضاث إزاضة الطِ بؿطيٓت إيجابيتيؼانسوي نلى  22.270 0.83 4.24 5  1 

يىبئاي بىغو اهػباؾاث مبسئيت  24.465 0.82 4.27 4

ياث الؿالب   لؼلٖى

2 

يحملاي نلى جؿبئ دبراث الخهلم  18.263 0.58 4.53 2

 زادل الط0ِ

3 

يؼانسوي نلى زضاػت اإلاش٘الث  17.972 0.66 4.59 1

ياث زادل الط0ِ  الؼلٖى

4 

يجهلاي أبخ٘ط حلٛى إبسانيت لخهسيل  24.478 0.62 4.45 3

 ػلٕى الؿالب زادل الط0ِ

5 

يت زادل  26.326 0.83 4.23 6 أزضغ اإلاش٘الث الؼلٖى

 الطِ بؿّط نلميت0

6 

 اإلاخىػـ الهام 22.30 0.72 4.39 

زوض الخسضيب في جحؼين يخطح مً دالٛ الجسٛو الؼابٔ بأن اإلاخىػـ الهام       

( .7703والبالًت ) (T)( وبأن ْيمت 077.( وباهحطاٍ مهياض )4039)ْس بلٌ  ُٖايت الخىُيص

ٖما يخطح أن  أن للخسضيب زوض َانل في جحؼين ُٖايت الخىُيصزالت إحطائيا مما يهاي 

( للُٓطاث مىجبت وزالت إحطائيا  ن مؼخىي الساللت لٙل الُٓطاث أْل مً  (Tْيمت 

م ) جاءثَمما يهاي الٓبٛى بٙل َٓطاث اإلاجا0ٛ  0.5. يؼانسوي نلى ( وهي" 4الهباضة ْض

ياث زادل الط0ِ ( 4059" باإلاطجبت ألاولى بمخىػـ حؼاوي )زضاػت اإلاش٘الث الؼلٖى

 0( 066.واهحطاٍ مهياض  )

ىن جماما  س أن أَطاز الهيىت مسٗض بأهميت زوض الخسضيب في جحؼين هصا وهصا يٖؤ

م )الهباضة نلى جؿبئ دبراث الخهلم يحملاي الخسضيب ( وهي" 03 ٖما جاءث الهباضة ْض
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( وهصا 058.( واهحطاٍ مهياض  )4053حؼاوي ) الشاهيت بمخىػـ" باإلاطجبت زادل الط0ِ

 0مؤاط ْى  يسٛ نلى أهميت هصه الهباضة

م )          يجهلاي الخسضيب أبخ٘ط حلٛى إبسانيت لخهسيل ػلٕى ( "  5وجاءث الهباضة ْض

( واهحطاٍ مهياض  4045ـ حؼاوي )بمخىػ لشت" باإلاطجبت الشاالؿالب زادل الط0ِ

جاءث الهباضة وهصا يسٛ نلى أهميت الخسضيب في جحؼين هصه الُ٘ايت في حين ( 067.)

م ) ياث الؿالب( وهي " 7ْض " باإلاطجبت  يىبئاي الخسضيب بىغو اهػباؾاث مبسئيت لؼلٖى

 0(087.( واهحطاٍ مهياض  )4077بمخىػـ حؼاوي )طابهت ال

م )جاءث الهباضة و           يؼانسوي الخسضيب نلى جىقيِ مهاضاث إزاضة ( وهي " 1ْض

( واهحطاٍ مهياض  4074بمخىػـ حؼاوي ) لخامؼتت باإلاطجبت االطِ بؿطيٓت إيجابي

م )بيىما 0 (083.) يت زادل الطِ ( وهي " 6جاءث الهباضة ْض أزضغ اإلاش٘الث الؼلٖى

واهحطاٍ مهياض   (4073بمخىػـ حؼاوي ) لؼازػت وألاديرةباإلاطجبت ا بؿّط نلميت0

 وهصا ال يٓلل مً أهميسها َهي شاث مىآَت ناليت0 (083.)

.دوز التدزيب في جدسين هفايت التلىيم3  
(3حدول زكم )  

 
 

جطجيب 

 الُٓطة

اإلاخىػـ 

 الحؼاوي

لاهحطاٍ 

 اإلاهياض  

م  الُٓطة (T) ْيمت ْض

 الُٓطة

يؼانسوي نلى اػخذسم أػاليب الخٓىيم  24.274 0.84 4.73 1

تاإلاخىىن  

1 

يسضباي نلى ضيايت َٓطاث لادخباض في غىء  23.151 0.55 4.64 3

 ألاهسا0ٍ

2 

4 4.58 0.61 19.877  ٔ يسلاي نلى اػخذالص هخائج لادخباضاث َو

  0الخحليل

3 

2 4.65 0.65 22.43  ٔ يؼانسوي نلى مهالجت غهِ الؿالب َو

 الُطوّ الُطزيت

4 

لٓىة والػهِ للؿالب يم٘ىاي مً حشخيظ هٓاؽ ا 21.22 0.70 4.33 5

 ٛ  أٛو بأو

5 

 اإلاخىػـ الهام 22.19 0.67 4.58 



 دوز التدزيب في جدسين هفاياث معلمي معاهد العلىم إلاسالميت بسلطىت عمان
 

103 

 

زوض الخسضيب في جحؼين يخطح مً دالٛ الجسٛو الؼابٔ بأن اإلاخىػـ الهام إلاجاٛ      

( 77019والبالًت ) (T)( وبأن ْيمت 067.( وباهحطاٍ مهياض )4058ْس بلٌ ) ُٖايت الخٓىيم

ٖما يخطح أن  ض َانل في جحؼين ُٖايت الخٓىيمأن للخسضيب زو زالت إحطائيا مما يهاي 

( للُٓطاث مىجبت وزالت إحطائيا  ن مؼخىي الساللت لٙل الُٓطاث أْل مً  (Tْيمت 

 مما يهاي الٓبٛى بٙل َٓطاث اإلاجا0ٛ 0.5.

م )َ  يؼانسوي الخسضيب  نلى اػخذسم أػاليب ( وهي" 1جاءث الهباضة ْض

( وهصا 084.( واهحطاٍ مهياض  )4073ػـ حؼاوي )باإلاطجبت ألاولى بمخى  الخٓىيم اإلاخىىنت

ىن جماما  س أن أَطاز الهيىت مسٗض 0 ٖما بأهميت زوض الخسضيب في جحؼين هصا الهباضةيٖؤ

م ) ٔ الُطوّ الُطزيت( وهي " 4جاءث الهباضة ْض  يؼانسوي نلى مهالجت غهِ الؿالب َو

وهصا مؤاط ْى  يسٛ  (065.( واهحطاٍ مهياض  )4065حؼاوي ) الشاهيت بمخىػـباإلاطجبت 

م )، نلى أهميت هصه الهباضة يسضباي نلى ضيايت َٓطاث لادخباض في ( " 7وجاءث الهباضة ْض

وهصا ( 055.( واهحطاٍ مهياض  )4064بمخىػـ حؼاوي ) لشت" باإلاطجبت الشاغىء ألاهسا0ٍ

 0يسٛ نلى أهميت الخسضيب في جحؼين هصه الُ٘ايت

م )في حين   يسلاي نلى اػخذالص هخائج لادخباضاث  ( وهي"3جاءث الهباضة ْض

ٔ الخحليل0  ( واهحطاٍ مهياض  4058بمخىػـ حؼاوي )طابهت " باإلاطجبت الَو

م )و (0610.) والضعف للطالب  يم٘ىاي مً حشخيظ هٓاؽ الٓىة( وهي" 5جاءث الهباضة ْض
وهصا ال ( .07.( واهحطاٍ مهياض  )4033بمخىػـ حؼاوي ) لخامؼتباإلاطجبت ا أول بأول

 لل مً أهميسها َهي شاث مىآَت ناليت0يٓ

الُ٘اياث الخهليميت ألاٖثر أزطا نً ييرها الىاججت ب ما جطجيول جابت نً الؼؤاٛ الشاوي: 

 ؟مً نمليت الخسضيب مً وجهت هكط أَطاز الهيىت

جم اػخذطاج اإلاخىػؿاث الحؼابيت ولاهحطاَاث اإلاهياضيت الؼابٔ  ول جابت نً الؼؤاٛ 

يمت )  ٓسيطاث أَطاز نيىت السضاػت0 والجسٛو آلاحي يىضح شلٚ:لخ  T )ْو
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 ( 4  حدول زكم)

جطجيب 

 اإلاجاٛ

م اإلاجاٛ  ْض

 في لاػدباهت

اإلاخىػـ  اإلاجاٛ

 الحؼاوي

لاهحطاٍ 

 اإلاهياض  

الٓيمت  ( Tْيمت )

 لاحخماليت

زوض الخسضيب في  1 2

 مجاٛ الخذؿيـ

4.66 0.58 29.89 0.000 

زوض الخسضيب في  2 3

خىُيصمجاٛ ال  

4.55 0.65 30.77 0.000 

زوض الخسضيب في  3 1

 مجاٛ الخٓىيم

4.69 0.72 45.56 0.000 

 0.000 40.66 0.65 4.63 اإلاخىػـ الهام

اوض زوض الخسضيب في جحؼين ُٖاياث مً دالٛ الجسٛو الؼابٔ يخطح جطجيب مح           

ٖما مماضػت الخسضيب أٖثرها جأزيرا مً حي  مً حي   مهلمي مهاهس الهلىم ؤلاػالميت

 يأحي:شلٚ َيما يخطح و يطاها أَطاز الهيىت 

( وحي  أن 065.( وباهحطاٍ مهياض  )4063بلٌ اإلاخىػـ الهام لٙل اإلاجاالث)     

( وهصا 0.5.( ْيمت مىجبت وشلٚ الن مؼخىي الساللت بلٌ )4.066( والبالًت )Tْيمت )

س  في  مذخلُت وناليت حي  جاء زوض الخسضيب في جحؼين ُٖاياث اإلاهلمين بسضجاثيٖؤ

( واهحطاٍ 4069بمخىػـ حؼاوي ) محىض زوض الخسضيب في مجاٛ الخٓىيم اإلاطجبت ألاولى

بمخىػـ  زوض الخسضيب في مجاٛ الخذؿيـوجاء في اإلاطجبت الشاهيت ،(077.مهياض  )

زوض الخسضيب في مجاٛ ( يليها في اإلاطجبت الشالشت 058.( واهحطاٍ مهياض  )4066حؼاوي )

 (0650.( واهحطاٍ مهياض  )4055بمخىػـ حؼاوي ) لخىُيصا

الخسضيب له زوض َانل في جحؼين ُٖاياث مً دالٛ الهطع الؼابٔ يخطح أن       

 اإلاهلمين بسضجاث مخُاوجه0

هل جىجس َطوّ شاث زاللت إحطائيت نىس مؼخىي ول جابت نً الؼؤاٛ الشال :   

 الخبرة ز نيىت السضاػت حهعي إلاخًير( بين مخىػؿاث اػخجاباث أَطا0.5.الساللت )

 ؟الخهليميت
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( لساللت الُطوّ بين T.testيخطح مً دالٛ الجسٛو الؼابٔ واإلاخهلٔ بيخائج)      

حٛى زوض الخسضيب في جحؼين الُ٘اياث مخىػؿاث اػخجاباث أَطاز نيىت السضاػت 

نمان، والتي حهعي إلى مخًير بؼلؿىت  الهلميت للمهلمين بمهاهس الهلىم ؤلاػالميت

يأحي: نسم وجىز َطوّ بين مخىػؿاث اػخجاباث أَطاز الهيىت  َيماػىىاث الخبرة 

حهعي إلاخًير هىم ػىىاث الخبرة نلى مؼخىي ٗل اإلاجاالث ونلى مؼخىي السضجت 

 0الٙليت

 خاجمت:

جيت، ظيازة ؤلاهخا ٖبيرة مً حي أهميت َهى شا اإلاىقِ  َانل في حياة للخسضيب أزط    

جسضيبه نليه  ما جم يؼخؿيو أن يخهلم اإلاىقَِ، ياث اإلاذخلُتوجحؼين مؼخىي الُ٘ا

باإلغاَت  مذخلِ الىىاحي،مً  الىقيُي ُيحّؼً مً مؼخىي ألازاء وبالخالي بشٙل جيس

ذ، وألامىاٛ، واإلاىاضز، وشلٚ في حاٛ ؤلا  ٔيخحٓ ال إلى اٖدؼابه مهاضة ُحؼً اػدشماض الْى

والدراسة احلالية أثبتت أن للتدريب دورا عظيم  لشٙل اإلاؿلىب والصحيحجم جسضيب اإلاىقِ با
يف حتسني كفايات املعلمني الثالثة وهي التخطيط والتنفيذ والتقومي كما أن التدريب يلعب دورا 

 فاعال يتمثل فيما يأيت:
ّ  مهاضاثيطٓل  .1 حماػه  ويٓىم بعيازة وأػاليب نلميت مخؿىضة، اإلاهلمين بؿط

 .الهمل حب نلى
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وشلٚ بالهمل نلى  مخىىنت مهلىماث هلمين وإٖؼابهمخجسيس مهاضاث اإلايٓىم ب . .2

 .، وحهعيع ْسضجه نلى مىاَؼت ألادطيًلابخٙاض

 0بشٙل زائماإلايسان التربى  الٓسضة نلى مىاٖبت الخًيراث التي جحطل في  . .3

ذ ا الىاججت الُ٘اياث الخهليميت ألاٖثر أزطا نً ييرهب إلى جطجي ٖما أن هصه السضاػت جؿْط

مً زوض نمليت الخسضيب مً وجهت هكط أَطاز الهيىت حي  جاث في اإلاطجبت ألاولى ُٖايت 

 نطجذ السضاػت الحاليت إلى اٖم الخٓىيم ووهسها ُٖايت الخذؿيـ وأديرا ُٖايت الخىُيص

ت الُطوّ شاث الساللت ؤلاحطائيت حٛى زوض الخسضيب في جحؼين ُٖاياث اإلاهلمين  مهَط

 الشالزت0

 ج الدزاست: هتائ

 ذ الخاليت: في الملهايت الى الىخائج  السضاػت اإلايساهيتجىضلذ  

نمليت جحؼين ُٖاياث مهلمي مهاهس الهلىم  يتٕر الخسضيب أزطا ٖبيرا فيذذذذ  1

 0ؤلاػالميت بؼلؿىت نمان

جحؼين ُٖاياث  ذذذذذ اجُاّ جميو أَطاز نيىت السضاػت نلى أهميت وأزط الخسضيب في7

 ليميت0اإلاهلمين الخه

يطي أَطاز نيىت السضاػت أن جطجيب ُٖاياث اإلاهلمين الخهليميت حؼب زوض ذذذذذ  3

الخسضيب َيها نلى الىحى لاحي: ُٖايت الخٓييم زم ُٖايت الخذؿيـ وأديرا ُٖايت 

 الخىُيص0

يخُٔ مهكم أَطاز الهيىت بأهه ال جىجس َطوّ شاث زاللت إحطائيت حٛى زوض ذذذ  4

اياث مهلمي مهاهس الهلىم ؤلاػالميت يهعي إلاخًير الخبرة الخسضيب في جحؼين ُٖ

 الهلميت0
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 املصادز واملساحع: 

جصىز ملترح لتطىيس إدازة معاهد العلىم  :(8..7)  الحػطمي أحمس  -1
 .، ضػالت ماجؼخير يير ميشىضةإلاسالميت مً خالل جطبيم إلادازة إلالىتروهيت

وأهماط التدديث في املجتمع املؤسساث الديييت حمىز بً دالس الؼالمي:  -7
ضػالت ماجؼخير يير ميشىضة، جامهت  ،(2000)العماوي املعاصس

 0ؤلاػ٘ىسضيت 0جمهىضيت مطط الهطبيت 
املىهج امللترح للعلىم الشسعيت : (1997)ػلؿىت نمان زيىان البالؽ الؼلؿاوي -3

 (0) اإلاطحلت الشاهىيت في معاهد السلطان كابىس للدزاساث إلاسالميت
اػمنبس ال٘ط  -4  املسخلت معلماث التدزيسيت لدي الىفاياث، (.7.1)يم ْو

 املؤهل العلميمتغيراث  في املدازس الخاصت في طىء الدهيا ألاساسيت
 30، الهسز76مجلت جامهت زمشٔ اإلاجلس  ،والتخصص وسىىاث الخبرة

، اإلاؤػؼت إدازة املىازد البشسيت وهفاءة ألاداء التىظيمي: (...7)ٗامل بطبط -1
 0لسضاػاث واليشط والخىظ و، بيروث، لبىان، الؿبهت الشاهيتالجامهيت ل

، املثلف واملىاطل في إلاسالم املعاصس  :(1994ويان ) ض شاض ، جيل و ٖيبيل  -7
 0الؿبهت الهطبيت، زاض الؼاقي 

(، التدزيب إلادازي )ماهيته وأهىاعه وأساليبه: (1985)محمس ْاػم الٓطيىحي -3
 710، الهسز 7، ػلؿىت نمان، الؼىتمجلت ؤلازاض ، مههس ؤلازاضة الهاميت

 أؼامه زاضن:  نما،  استراجيجياث التطىيس إلادازي  :(.7.1زطوث، ) مشهىض، -4
   .يووالخوظ للىشض

، نهظت التعليم في سلطىت عمان وعد جدلم: (7..7)وظاضة التربيت والخهليم -5
 0مؿابو ألالىان الحسيشت

ال التربيت والتعليم التجسبت العماهيت في مج: (.199)يحيي محمس نلي يىاص -6
 0، ضػالت ماجؼخير يير ميشىضة، جامهت العيخىهت، جىوؽ– 1790مً 

 اللىائذ ومىاكع إلاهترهت
 0م3..7الالئحت السادليت إلاهاهس الهلىم ؤلاػالميت ،  -1

 مىاكع إهترهت
و إهترهذ اإلاسضػت الؼهيسيت جاضير السدٛى زيؼمبر -7   7..7مْى

http://saidyah.dged.net/education.htm 
و إهترهذ مطاحل جؿىض الخهليم في نمان جاضير السدٛى ػبخمبر -3  7..7مْى

http://saidyah.dged.net/education.htm 
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(1ملحم زكم )  

يساهيتاإلاسضاػت ال  

 زوض الخسضيب في جحؼين ُٖاياث مهلمي مهاهس الهلىم ؤلاػالميت بؼلؿىت نمان

 

 

 الباح : 

أحمس بً ػهيس بً هاضط الحػطميز /   

 
 اػدباهت

 ألاخ ال٘طيم:

ٗاجه                 الؼالم نلي٘م وضحمت ه وبط  

ٔ ل٘م لاػخماضة الخاضت بجمو اإلاهلىماث)لاػدباهت( لسضاػت بحشيت    يؿيب لي أن أَض

، جحذ نىىان:االتي أْىم بئنسازه  
 

 زوض الخسضيب في جحؼين ُٖاياث مهلمي اإلاهاهس ؤلاػالميت بؼلؿىت نمان 
    
يت ضأي٘م في هصا اإلاجاٛ َأن الباح  يأمل مى٘م الخ٘طم باإلجابت نلى وهكطا  هم     

جميو َٓطاث هصه لاػدباهه بسْت ونىايت وجٙىن مهبرة نً تضائ٘م، وإنازتها إلى الباح  

ذ ممً٘ 0  في أْطب ْو

سا أن بياهاث هصه السضاػت ػدؼخذسم لًطع البح    ااٖطا ل٘م حؼً حهاوه٘م 0 ومٖؤ

 الهلمي0

احترامي وجٓسيط ،،، وجٓبلىا َائٔ  

 

 الباح  / أحمس بً ػهيس بً هاضط الحػطمي
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 *أضجى الخ٘طم بخهبئت الحٓٛى اإلاىضحت أزهاه0

 

 أوال: البياهاث ألاوليت:

 

لاػم:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000ادخياض   -  

 

   املسمى الىظيفي:                                     -

 

املؤهل العلمي: -  

بٙالىضيىغ أو ما يهازلها                     زبلىم مخىػـ َأْل                  

ماجؼخير                                              بٙالىضيىغ + زبلىم ناٛ               

 

سىىاث الخبرة:    -  

أٖثر                                                                       ػىىاث .1أْل مً            

ػىىاث         .1مً   

                        

                          

 مىطلت العمل : -

اإلاخهلٓت باإلوؼان َهى يؼانس نلى جحؼين  ثيلهب الخسضيب زوضا َانال في جؿىيط اإلاهاضا

أمام زضجت اإلاىآَت التي جمشل  ()جاء وغو نالمت ُٖاياث ألاَطاز بسضجاث مخُاوجه0الط 

 ضأيٚ حٛى زوض الخسضيب في الُ٘اياث التي جخمخو بها ومصٗىضة في لاػدباهت0
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( كائمت املدىمين لالستباهت2ملحم زكم )  

 
1  /عت ألاشهسعميد وليت التربيت بجام                                       ثسوث عبدالحميدأ. د    

                       أستاذ التخطيط وإلادازة بجامعت                                                مدمد غسيبد/  2   

                       أستاذ التخطيط وإلادازة بجامعت طيبت                                                أبى بىس اخمدد/   3

                 حامعت السلطان كابىس أستاذ مشازن                                               ياسس الهىداوي / .د4

 

 


