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 معخخلص البحث:

ًدفد ًري الدزاطة إلى ثقويم نؽام الحفليمم الفسييإلا الطي فإلا ايد اسيدازض الفس مية       

الط فمة الثانوية سدينة أنجممنا جؼاد "فو وحهة نؽس ـمنة فيو فيديسو وفؼيساد ًيري 

الحفلمم الفسييإلا الطي فإلا ايد اسدازض" وقد زكص الباحث ـلد ثحلمل بفض فكونات نؽام 

اسدازض الفس مة الط فمة الثانوية بمدينية أنجممنياو واسحمثلية ايد أًيدام نؽيام الحفليمم 

الفسيإلا الط فإلاو واسناهج الدزاطمةو وثقيويم فاـلمية الدازا اسدزطيمة ايد نؽيام الحفليمم 

الطي فإلاو وثقيويم الفسيإلا الط فإلاو وثقيويم شػيسام البوبيوو ايد نؽيام الحفليمم الفسييإلا 

 .الط فإلاأطالمب الحقويم الظائدا اد نؽام الحفلمم الفسيإلا 

 يلد:  وقد ثوصلد الدزاطة إلى نحائج فنها فا

وأطيرست نحييائج الححلمييل الحأييادإلا أ  الدازا اسدزطيمة ثماييا بفييدم الراـلميية فييو         

مية" فيو وحهية نؽيس وحهة نؽس ـمنة البحث. يخظم أداء اسؼسفا  البوبويا  بفيدم الراـل

اسبحورا  فو اسديسيو واسؼسفا ". وحدت فسوق ذات داللة إحأيائمة ايد ثقيويم نؽيام 

الحفلييمم الفسيييإلا الطييي فإلا فييو وحهيية نؽيييس ـمنيية فييو اسيييديسيو واسؼييسفا . جفييص  سحمايييو 

 .الوؼمرمة وذلك لأالح الوؼمرمة فؼسم ثس وو 

يييي فمة و الطيييي فإلا. ثقييييويمو نؽييييام الحفلييييممو الفسيييييإلا الكلمــــاث املفخاحيــــت: اسييييدازض الظي

 ة.الثانوي
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Abstract : 

 

Self This study aimed at Evaluating the education system 

of Arabic Islamic secondary schools in N'Djamena Chad "from 

the point of view of a sample of the principals and supervisors 

of these schools" The researcher focused on analyzing some 

components of the Arabic Islamic secondary schools in 
N'Djamena Chad, represented by the objectives of the Arabic 

Islamic education system, curricula, evaluation of the 

effectiveness, evaluation of educational supervision, and 

evaluation of prevailing assessment. 

The study found conclusions, including the following: - 

1- The results of the statistical analysis revealed that the school 

administration was distinguished by ineffectiveness from the 

point of view of the research sample. 

2- The performance of the educational supervisors is ineffective 

"from the point of view of the respondents who are principals 

and supervisors." 

3- Statistically significant differences were found in evaluating 

the Arab-Islamic education system from the point of view of a 

sample of principals and supervisors attributed to the job 

occupation variable in favor of the educational supervisor job 
occupation. 

Keywords: Evaluation, Education system, Arabic, Islamic. 
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 مقذمت: 

إ  النؽيام الحفلميييل الفسيييإلا الطي فإلا الظييائد اييد حمهوزييية جؼياد ًييو  طيياض الييرو       

ييييق  ييييد  قعاـييييات كثاييييوا فييييو أحييييصاء اسجحمي نهضييييد ـلميييية الثقافيييية الطيييي فمة الظييييائدا لي

ادات وثقالمد وأخ ق وقمم إط فمة وأنماط  الخؼادوو ًري الثقافة التل انخؼست لمة ـو

ا وزطيوخها ًيو طيمادا الحفلييمم للظيلو  شححميا،دو إن ميا اييا  الظيملب اسباػيس ايد انخؼيياًز

الفسيييإلا الطييي فإلاو فالميية يسحيييق الرضيييل اييد مؼيييلا اسماليييك الطيي فمة الخؼيييادية: "فمل ييية 

لييييى فبيييوات فححالمييية فيييو الحيييازي  زفييييص  ايييانم"و "و يييالسفإلا "ووداو" والتيييل باثيييد حممفهيييا ـو

 
 
 يعيييابق خييياو فيييو الظيييلو  الحضيييازا والثقافييية الطييي فمة التيييل ظبفيييد فجحمفيييا

 
بؼيييسيا

 شححما،د.

 :مشكلت الذساظت.2

لقد ػهد الحفلمم الفسيإلا الط فإلا ثعوزات فح حقة ابحداء فو ـأوز فا قبل قمام      

 بفأيس اسماليك الطي فمة الخؼيادية ووانصهياء بفأيس شطييحفماز 
 
اسماليك الطي فمة ووفيسوزا

حازيخمية ليم يحوقيذ ًيرا النؽيام الحفلميييل الرسمسييل وايد ايل ًيري الحعيوزات واليدوزات ال

فيو إفيداد اسجحميق الخؼيادو بميا يححاحية فيو ايوازد بؼيسية فخًلية ايد فخحليذ قعاـييات 

لحلبمة حاحات اسجحمق الخؼادو اسحجدداو وكرلك ايد ثحقميأ أًيدام اسجحميق الخؼيادو 

والهداييية  الطي فمة ايد أـيداد ائمية اليديو الفيافلا  ايد فجياو القرية واليدـوا ووالحثقميذ

 فيييو ايييل ًيييري ال لرميييات واسفعميييات فيييا  
 
ووزـايييية أحكيييام اليييديو الطييي فإلا ن وانع قيييا

فيا ثقيويم فيديسو وفؼيساد اسيدازض : إػكالمة الدزاطة الحالمة ثححد اد الظخاو اسسكصو 

ًرا  فوالفس مة الط فمة الثانوية بمدينة انجممنا نؽام الحفلمم الفسيإلا شط فإلا ويحرسؿ 

مة الحالمة؟سحوزو ا الظخاو   طئلة الرـس

ًيل يخظيم أدا الدازا اسدزطيمة ايد نؽييام الحفليمم الفسييإلا الطي فإلا بيال ودا فييو  .1

 وحهة نؽس فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة الثانوية بمدينة انجممنا؟.
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فيا فيد  حييودا أًيدام نؽيام الحفلييمم الفسييإلا الطي فإلا فييو وحهية نؽيس فييديسو  .2

 ض الفس مة الط فمة الثانوية؟.وفظساد اسداز 

الطي فإلا إلى أو فد  ثحقأ اسناهج الدزاطمة الظائدا اد نؽام الحفلمم الفسييإلا  .3

التل يقوم ـليها نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا فو وحهية نؽيس فيديسو   ًدام

 وفؼساد اسدازض الثانوية الفس مة شط فمة؟

ًيييدام نؽيييام الحفليييمم الفسييييإلا فييا فيييد  ثحقميييأ فمازطيييات شػيييسام البوبيييوو    .4

الطيي فإلا فييو حهيية نؽييس فييديسو وفؼييساد اسييدازض الفس ميية الطيي فمة الثانوييية 

 بمدينة أنجممنا؟.

ًل يخظم الحقويم الحفلميل اد نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا بال ودا فو وحهة  .5

 نؽس فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة الثانوية؟.

( با  5...ة إحأائمة  ذات داللة ـند فظحو  الداللة )ًل ثوحد ـ قة ـ ق .6

اطييحجابات ـمنيية البحيييث ويفييض اسحماييوات فثيييل : النييوؿ و الحخأيي و اسخًيييل 

 الحفلميل و ال بوا اسهنمة ـدد الدوزات الحدز مة.

  . أَميت الذساظت:3

 النقاط الحالمة :الحالمة ثحجلى أًممة الدزاطة اد 

س مة الط فمة واسفلميا  واسؼيسفا  البوبيويا  ايد قد يرمد فديسو اسدازض الف - -1

ففسفة ال وانب الحفلمممة اليجابمية لنؽيام الحفليمم الفسييإلا الطي فإلا ايد جؼيادو 

و وجفيديل فياًو طييل ل  فمفمليو  ـليى ثنممصهياو واسحافؽية ـليى فيا ًيو إيجيايإلا فيهيا

 فو حوانب نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا.

ليمم الفسييإلا الطي فإلا ايد جؼياد فمعيوزو  فخحليذ قيد يرميد فعيوزو فنياهج الحف -2

بميييا يل يييل  نؽييام الحفليييمم الفسييييإلا الطييي فإلا. –فكونييات ًيييرا النؽيييام الحفلمييييل 

يييية  ي ييييادو جنمي ي ييييق الخؼي ي ييييات اسجحمي ي يييياء واححماحي ي ييييات جبي ي ييييا  وثوقفي ي ييييات اسحفلمي حاحي

 واسظحقبلمة.
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 . أَذاف الذساظت :4

 جظعى الدزاطة إلى ثحقمأ  ًدام الحالمة:

 ي ي ي ي ييييإلا ففسفيييية واقي ييييمم الفسيي يييام الحفلي ييييد نؽي ييييرها أًييييم أداا اي ق الدازا اسدزطييييمة بوصي

 الط فإلا.

 .ُثَبُا  حودا أًدام نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا 

  ييييإلا ييييمم الفسيي ييييام الحفلي يييية اييييد نؽي يييية الحالمي يييية اسنيييياهج الحفلمممي ييييو فاـلمي ال ؼييييذ ـي

 الط فإلا.

 إلا.الحفسم إلى فاـلمة شػسام البوبوو اد نؽام الحفلمم الفسيإلا الط ف 

 الحقويم الححأملد اد نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا حودا  الحفسم إلى. 

  ال ؼييذ ـييو الف قيية بييا  اطييحجابات )اسييديسيو واسؼييسفا  اييد الحفلييمم الفسيييإلا

 (الط فإلا الثانوو بمدينة أنجممنا

 . فشطياث الذساظت :5 

 اد ضوء أطئلة الدزاطة وأًدافها يم و صمالة الرسضمات الحالمة : 

اا أداء الدازا اسدزطمة اد نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼياد بالراـلمية يحم -1

 "فو وحهة نؽس فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة الثانوية"

ثمحياش أًيدام النؽيام الحفلميييل الفسييإلا الطي فإلا ايد جؼيياد بالراـلمية "فيو وحهيية  -2

 وية".نؽس فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة الثان

 أًدام نؽيام الحفليمم الفسييإلا الطي فإلا   -3
 
ثحقأ اسناهج الدزاطمة الظائدا حالما

ايد جؼياد "فييو وحهية نؽيس فييديسو وفؼيساد اسيدازض الفس ميية الطي فمة الثانوييية 

 بمدينة أنجممنا   " .

يحمايا أداء اسؼيسفا  البوبيويا  ايد نؽييام الحفليمم الفسييإلا الطي فإلا بالراـلمية فييو  -4

 سو وفؼساد الحفلمم الفسيإلا الط فإلا الثانوو بمدينة أنجممنا.  وحهة نؽس فدي
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فا ـلمة فمازطات الحقويم الحفلميل اد نؽام الحفليمم الفسييإلا الطي فإلا ايد جؼياد  -5

ضيفمرة "فييو وحهية نؽييس فييديسو وفؼيساد اسييدازض الفس مية الطيي فمة الثانوييية 

  بمدينة أنجممنا " .

يييائمة ـنيييد فظيييحو  الدال -6 بيييا  اطيييحجابات ـمنيييية  5...ليييية ال ثوحيييد ـ قييية إحأي

البحث ويفض اسحماوات فو قبمل: النوؿو الحخأ و اسخًل الحفلميلو ال بوا 

 اسهنمةو ـدد الدوزات التل ثلقاًا اسبحورا 

 . حذود الذساظت :6

 ثحمثل حدود الدزاطة الحالمة ـلى النحو الحالد : 

فس ميية الطيي فمة الثانوييية وثقحأييس ـليى فييديسو وفؼييساد اسيدازض ال الحـذود الششــشيت: -

 سدينة أنجممنا )ـاصمة جؼاد(و 

  الحذود املىطىعيت والعلميت: -

وثقحأس ـلى وصذ وثحلمل وثرظاو وثقويم "نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد 

جؼاد" فو وحهة نؽس فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة الثانوية بمدينة 

 . أنجممنا

 قحأس ًري الدزاطة ـلى فدينة أنجممنا ـاصمة حمهوزية جؼادث :الحذود املكاهيت  -

 م..2.2-م2.19 الدزاسيلثجسو ًري الدزاطة ضمو حدود الفام : الحذود الضماهيت -

 اسنهج الوصرإلا الححلملد. الباحثق اثب :الحذود املىهجيت-

 : . مصطلحاث الذساظت7

 قىيمج 1. 7

القييادز  ب يس بيو ـبييد قياو فخليذ فخحياز الحييحاي الؼيم  الفيام فحميد بييو أييإلا 

 فهو )قويم( أو فظحقمم وقولهم فا أقوفة ػاذ. وقولة جفالى 
 
الساشو > قَوم الشيلء ثقويما

 .( فو طوزا البينة.(5)وذلك ديو القممة( )جية زقم )

 جفيالى: )واييا  انميا انثية  نية أزاد اسليية الحنرمية )القيوام بيالرح  الفييدو( قياو ه 

  فو طوزا الرسقا  67جية و  .با  ذلك قوافا(
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مييادي   قافحية وحظيو ظوليية موقيوام  فيس بال ظييس نؽافية ـو
 
وقيوام السحيل أيضييا

يقاو ف   قوام أًل بيحية وو)قميام( أًيل بيحية وًيو اليرو بقيمم ػيلنهم وفنية قولية جفيالى: 

( )حيصء فيو جيية زقيم
 
فيو طيوزا  5)وال ثخثوا الظرهاء أفوال م التل حفل ه ل يم قمافيا

 الهظاء.(

وقييد وزدت لرؽيية ثقييويم اييد طييوزا الحييا  اييد قوليية ثبيياز  وجفييالى )لقييد خلقنيييا    

 شمظا  اد أحظو ثقويم(.

إنميا قأيد اسيولى ثبياز  وجفيالى  ولقد قاو الفام البمضاوو اد ثرظياو ًيري جيية 

ال هع اد أحظو ثقويم جفديل بل  خ  بانحأاب القافة وحظو الأوزا واطحجماؿ )

 (8.4و  د .تو ( )  البمضاوو:طائس اسم ناتو الكائنات ونؽائس خوا

 إذا حفلحييية ـلييى أـيييدو وأكمييل صيييوزا(   ييياشو:  د) قٌوفيييويقيياو
 
الشيييلء ثقويميييا

 (.61 وو1993

وقاو فخلذ فع م السائد :" قٌوم الشيلء" : أشاو أـو حاحة قوم السف ( وقوم   

: ح يم اييد  الشييلء ـدلية" قيوم اسحيياؿ حفيل لية قمميية ففلوفيةو طيفسيو وقيوم  رييس   دييإلا

 قممحةو ـا  قممحة" 

  املعنى الاصطالحي للخقىيم

وحاجو وًري الأرات إ  ااند حالة  حداو وشطحقافة وإشالة ـش إنما يرمد ـش

أو نؽيم إدازو أو جفلمييل فهنهيا جفجيل حودثيةو واـحيداو أزاانييةو  وايد  ييلء أو قيوو و أو ـميل

ميية ايد ـييالم الميوم إنمييا  هيدم إلييد ولمياب ال لييل البيا  اييد ـناصيسيو واييل  نؽمية الحفلمم

وحيياج ايييد أزاييا النؽييام الحفلميييل حتيييي يييخجإلا  اليية اسحمثييل ايييد  ابفيياد الفمييوب وال لييل وـش

وفيو الناحمية شصيع حمة  ال حا  بهذ  ز ة. –ثحقمأ أًدام البوبمة وأًدام اسجحمق 

اييييد  فيييه  للحقيييويم ـيييدا ففيييامإلا وجفسيريييات ولفييييل الحفيييدد ايييد ًيييري الحفسيريييات وشخيييح م

ثوصمذ فأعلح " الحقويم" زاحق إلى جفدد السؤ  الفلممة وشًحمافات وال وانب التيل 

ينؽس إليها ايل فيو جفيست لحفسييذ الحقيويم فيو شاويية فحيددا فيو شواييا النؽيام البوبيوو. 
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فقيييد ـيييسم الحقيييويم بلنييية: )ـملمييية اصيييداز ح ييييم ـليييى فيييد  ثقيييدم اسحفلميييا  نحيييو بلييييوك 

 .(12وو 1991  خسو و  الؽاًس لحخعمغ لها. )  ًدام التل يحم ثحديدًا وا

باإلضافة إلى ذلك: )ـملمة الحأوو ـلى ففلوفات واطحخدافها لحكويو شحكام    

 والتل بدوزًا جظحخدم اد ـملمة صنق القساز(.

والحقيويم ههيرا اسفجييي ال يقحأيس ـلييى ناحمية ففمنيية وإنميا نؼييمل اافية ـناصييس     

رهوفة الحديث فهو ينأب ـليى حمميق حوانيب النميو ليد  النؽام البوبووو فالحقويم )بم

 ل ممييق حوانيب الفملمية البوبوييية والفوافيل اسييخرسا فممحيد إلييى 
 
الحلممير كميا يحفييست أيضيا

ال حيبو العيسقو والوطيائلو  مؼيعةو شفححانيات  – ًدام البوبويةو اسينهج اسقيسزات 

 وو1987 واسرتييلو والوكميييل).. اليي .  الحلممييرو اسفلييمو الحوحميية الرجييلو اسبييامإلا اسدزطييمة.

187) 

فييه  الحقييويم البوبييوو نؼييمل حممييق فكونييات بييوو و الحلفيل اييد فرهييوم الحقييويم البو        

النؽام البوبوو. أفا ثقويم النؽام البوبوو وكما يس  "ـص الديو أبو الحمو " ثقويم يخناوو 

م دوز اس حبييية اسدزطيييمةو فييد  صييي حمة اسقييسزات الدزاطيييمة واسنيياهج الحفلممميييةو وثقييوي

وثقويم وطائغ الحفلمم وث نلوحما الحفلمم وثقويم البمانات اسدزطمة للوقوم ـلى فد  

 . ص حمصها البوبوية

 الهذف الشئيغ مً جقىيم َزٍ الجىاهب:

ينحأيييس ايييد الوقيييوم ـليييى فيييد  كرييياءا الييينؽم والبيييوافج الحفلمممييية ايييد ثحقميييأ   

 التيييل وضييييفد  حلهيييي ًيييدام البوبوييييية 
 
ييا ي  ونوـي

 
يييام البوبييييوو و ا كميييا يييالحقويم ال ييييل للنؽي في

ال مريإلا  والحفلميل نؼمل ـدد الريو ثخسحوا اد اسخطظة الحفلمممةو فمما نفجيل الحقيويم

 . نوـمة ال سيج الرو نسيد

 هظام الخعليم العشبي إلاظالمي:

بييالسحوؿ إليييى ففيياحم اللمييية الفس مييية فهننييا نجيييد أ  صيياحب "فخحييياز الحيييحاي " 

 
 
(  -النؽام بقولة:  نفسم لمويا

 
خلخ حمفُة اد الظلك و انة ضسب و)نؽمة ثنؽمما

ٌ
)نؽم( الل
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 و)الييييساشو  نؽيييام ال يييمغ اليييرو يييينؽم بييية اللخليييخ فثلييية وفنييية )نؽيييم( الؼيييفس و )نؽمييية( وال

 ( 338 و و2.11و

أ  اسفجيييي اللمييوو لكلمييية نؽييام لايييو بفمييد ـيييو ففنيياي شصيييع  د كميييا  ا ويبييدو 

بامإلا إذا يقوو )فرإلا فجاو الحفلمم فه  المة أو فأعلح " يرًب إلى ذلك اسسحوم"" الؼي

نؽيام الحفلييمم" أو " النؽييام الحفلمييل" نفجييل اييد شطييحفماو الحيديث : الظيياز الييرو ينييدزج 

ثححة أو يهحؽم فمة ال فا يحفلأ بالحفلمم فو فلظرة وأًدام وطماطة وفناهج و يسافج 

ما  وًمكل وطلم جفلميلو وفا إلى وظسائأ وأطالمب ووطائل وخدفات وإدازاو واـداد ففل

ذلييك فيييو الفناصييس وال وانيييب واسناػييغ الحفلمممييية التييل ثنيييدزج ثحييد النؽيييام الحفلمييييل 

 .(95 وو1985وثدخل اد فرهوفة الحديث. )الؼيبامإلاو 

سي اد حظيوو وطيمد ـليى طيمد ) الحفليمم الفسييإلا الطي فإلا: وقيد ـسفية ايل فيو 

و ألييوا  الحفليييمم الييرو نفجييل بأيييقل لييو  فيي ( بلنيية ذليييك15وو 2.19و أػييسم بقولهمييا

أحاطيع العالب بأوزا يأب  ففها فوقرة فو الحمياا وأففالية وقسازثية واسينهج اليرو 

 لقيييمم الطيييي م السوحمييية والحلقمييية اسحفمقييية اييييد 
 
يخبفييية ايييد ػيييتل فييييسوؿ اسفسفييية خاضيييفا

  وحدانة.

فل فو )مظأ جفلميل فحكاه  الحفلمم الفسيإلا الط فإلا ًو: و اإلضافة إلى ذلك ف

اسفييازم واسفلوفييات واسرهوفييات والقييمم وشثجاًييات واسهييازات اسحفييددا التييل ثهبييق فييو 

اسأيييادز اسفحبيييوا لوطييي مو واسحمثلييية ايييد القييييس   ال يييسيم والظييينة النبويييية اسعهيييسا وفييييو 

فلظرة جفلمممة نابفة فو ًري  الط فمةو وثوحهةشثجاًات الر سية اد الثقافة الفس مة 

ويهيييدم إلييييى ثلبمييية حاحييييات اسيييحفلم النرظيييمة واسهنميييية والفقلمييية وشححماـميييية  اسأيييادزو

اسحماوا طواء أااند ًري الحاحات ثحأل بحاحات الحاضس اسفاغ أو اسظحقبل اسحعلق 

 .(11و  و: كحاب ثحد العبقال ابس )فحمد إلمة. 
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 نؽيام الحفليمم الفسيييإلا الطي فإلا ايد ج ويفيسم الباحيث          
 
ؼيياد بلنية اطييحجابات احسائمييا

ـمنييية البحيييث ـليييى بنيييود اسقمييياض الييييرو ظيييوزي الباحيييث ههيييدم الوقيييوم ـليييى ال وانييييب 

 اليجابمة وثلك الظلبمة اد نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد

 الاطاس الىظشي  والذساظاث العابقت 

 أوال: الاطاس الىظشي:

  -إلا الخؼادو:الفناصس التل يحللذ فنها نؽام الحفلمم الفسيإلا الط ف

الظاز الرو يضم ـناصس الفملمة الحفلمممة النؽام الحفلميل بؼكل ـام ًو:  إ   

فثييل: العلبية واسفلميا  والهمئية الدازيية والفييافلا    وفكونا هيا طيواء اانيد فكونيات حمية 

يييامإلا والقسظاطييييمة و ًييييدام  اافييية: أو فكونييييات لاييييو حمييية فثييييل: اسنيييياهج واسقيييسزات واسبي

 ... والماياتو ك
 
ما ثدخل ضمو فرهوفة الف قات الوؼمرمة التل ثس غ ًري اسكونات ففا

 ال . 

  النؽام الحفلميل ههرا اسفجي يحيللذ فيو ـناصيس فاديية ثحمثيل ايد اسفافيل كما أ

واسخحبوات واسبامإلا والرأوو الدزاطمة واسظحلصفات اسادية  خس و ويحيللذ كيرلك فيو 

العالبييات واسفلمييا  واسفلمييات واسؼييسفا  واسؼيييسفات ـناصييس لاييو فادييية فثييل العلبييية و 

والفيييافلا   خيييسيو ايييد اسدزطيييية اليييريو يقوفيييو  بخييييدفات الحمريييية والحيييحة والحوحميييية 

والزػاد اسدزسيلو واسوازد اسالمة اسحمثلة اد فااانمة اسدزطةو لاو أ  ًري الفناصس ثكو  

نا إليهيا " القييمم" التيل ثوحيية النؽييام ففالية وقييد ثيخجإلا االهييا كميا ًييو فييلفوو فنهيا إذا أضيير

لى ذ ) فجموـة اسبادئ والقيمم التيل ثوحية لك نفسم النؽام الحفلميل بلنة : الحفلميلو ـو

و حميييث ثكييييو  
 
الفملمييية الحفلمممييية إليييى ظييييسق فخحلريييةو لححقميييأ أًيييدام فحييييددا فظيييبقا

نأيسا:  وو2.16 والييدويكا طيناء )ضيئية فيو  فيوز اسحيددا.الفأييس والب  اسخطظية ـو

15). 

 و أرة ـافة فه  الفناصس التل يحللذ فنها نؽام الحفلمم ثححدد اد: 

 الظاز القانومإلا الرو ينؽم ـمل الحفلمم ويكو  اد ػكل قوانا  ولوائ  وجفلممات. -1
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 ًييدام: و يييد ـبييازا ـيييو المايييات التيييل نسييييد أ  نأييل إليهيييا وال بييد أ  ثكيييو  ضيييمو  -2

 حاحة.الفكانات واسوازد اسادية والملؼسية اس

 البيئة التل ثحمغ باسحفلما  و د اسجحمق الرو يخرس ويحلرس بالنؽام الحفلميل. -3

 فييق الحوحيية الييديجل اييد اسجحمييق. -4
 
جزاء و فكيياز  النؽييام الفقييدو الييرو يكييو  فحوافقييا

اسوحودا اد اسجحمقو فكلما ااند ًري  فكاز طلممة فه  نحائج أداء النؽام الحفلميل 

 (.15 وو2.16 والدويكا ء طنا)ثكو  حمدا. 

ناصييس "و وإ  الظيييمة  :وصييروا القييوو        فييه  النؽييام الحفلمييييل يحكييو  فييو " أحييصاء ـو

ييييا حصاء والفناصيييس  ي ي ي ي ي اسؼييبوكة بييا  ًييري  حيييصاء  ييد الحراـييل وثبيييادو  رييس والحييلراوو وأ  ي

مة يي جفمل فو أحل انجاش ًدم فؼبو و وأ  النؽام أنما نفمل ضمو بيئة فحددا  الرـس

 .(25و و .2.1ـلد و  )أبو يخرس فيها ويحلرس هها. 

و ناء ـلى فا ثقدم فه  الفناصس التل يحللذ فنها النؽام الحفلميل الفسيإلا الط فإلا          

و ح م أ  الحفلمم ًنا ًيو جفليمم ـسييإلا إطي فإلا فيه   البوبوية:اد جؼاد ثكو : أ.  ًدام 

وطيينة زطييوو ه فحمييد صييلى ه ـلميية لييسض الفقمييدا الطيي فمة اسوافقيية ل حيياب ه 

 وطلم  د الهدم   طيي للحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد قاو اسولى ثباز  وجفالى: 

 فو طوزا الرازيات( 56. )جية  خلقد ال و والمع إال لمفبدو (( ))وفا

فالهيييدم  طييييي للحفليييمم الطييي فإلا إنميييا يحجظييييد ايييد: )جفسييييذ المظيييا  بخالقييية و نيييياء  

بوديية اسخليوق(.  و و1987و ) ال م ميإلاالف قة بمنهما ـليى أطياض فيو ز انمية ال يالأ ـو

34 ) 

ييييو  و  ي ي ييييسحمو يفحبي ي ي ييييد الي ي ي يييية " ـبي ي ي ييييب إلمي ي ي يييا ذًي ي ي ي ييييب فمي ي ي ييييسو قسيي ي ي يييية الر ي ي ي ييييرا الحوحمي ي ي ًي

إذ يس  أ  الهدم  طيي الرو جظعى إلمة البوبمة الط فمة  ( 15وو 1979)النح وو"

  وجفيالىو وكيرلك ثحقميأ الريسد لراثيةو والحنمميية إنميا يحمثيل ايد ثحقميأ الفبوديية ر ثبياز 

 الفقلمةو و ناء فكازم  خ ق اد طلو  الرسد والبوبمة ال ظممة وشححماـمة للرسد. 
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وصييروا القيييوو: إ  ًيييدم ولايييية نؽيييام الحفليييمم الفسيييإلا الطييي فإلا ايييد جؼييياد ًيييو بنييياء     

حقاد الط فإلا الظيلمم ايد طيلو  الريسد. وًيرا ًيدم ثمظي د بية اسجحمفيات اسحلمية  ـش

 الط فمة اد جؼاد فنر أ  زس د قواـد الط م اد ًري الب د.

 إلاداسة املذسظيت: .2

فييو ـناصيييس النؽييام الحفلمييييل اسييخرسا ايييد أدائييية : الدازا جفحبييو الدازا اسدزطيييمة 

فا  اسدزطمة التل جفمل اد اسمدا : فق اسفلما  والعلبة والعالبات وأولماء  فيوز واسؼيس 

البوبييويا  وايييل فيييو لييية صييلة بالفملمييية الحفلمممييية داخيييل وخييازج اسدزطييية ف يييل: )ال هيييود 

اسهظقة التل يقوم هها فسيأ الحيساءات فيو الفيافلا  ايد الحقيل الحفلمييل ) اسدزطية( فيو 

 بحمشييل فيق فيا 
 
الدازيا  والرنما و بممة ثحقمأ  ًدام البوبويية داخيل اسدزطية ثحقمقيا

لى أطع طلممة هدم إلمة الدول  .ة فو ثس مة يبنائهاو ثس مة صحمة ـو

الدازا اسدزطمة ههرا اسفجي ـمل يخدو فو خ و ثضافس حهود فسيأ فو الفافلا      ي   

اسحماايو اد ثخأأيا همو وفهيافهم داخيل اسدزطيةو ايل نفميل فيو أحيل ثحقميأ أًيدام 

نيدفا يحفلييأ  فيس بمأيعلح شدازا اسدزطييمة فهنية  فييا اخيحلغ ايد فمييدا   البوبمية. ـو
 
كثايوا

الفلوم البوبوية بمأعلحات أخس  فسثبعة بمأعلح الدازا اسدزطمةو فو قبمل الدازا 

البوبوييييةو والدازا الحفلممميييةو والدازا الأيييرمةو فميييا  ييييد الحيييدود التيييل ـسييييي أ  ثكييييو  

 فاصلة با  ًري اسأعلحات اسحداولة اد  دبمات البوبوية؟

دازا البوبوية بلنها: ) د فجموؿ الفملمات والحساءات والوطيائل اسأيممة جفسم ال و          

وفيييأ ثنؽييييمم ففييييا و ليييي  ثجيييياي بالعاقيييياتو والفكانييييات الملؼييييسية واسادييييية نحييييو أًييييدام 

فوضوـةو وجفمل ـلى ثحقمقها اد إظاز النؽام البوبوو الؼافل ـو قاثية بياسجحمق . وإ  

حكو  فو ـناصس  يد: الفملميات والحيساءات التيل نحو ثلفلنا اد ًري الحفسيذ لوحدانة ي

ثحخير لضيما  جظييماو الفميل البوبييووو والحنؽيمم اليرو يهييدم إليى ثحقمييأ أًيدام النؽييام 

الحفلميلو وثوحمة الفكانات اسادية والملؼسية لححقمأ  ًدام التل ثم ثحديدًاو وذلك 

 الة اد إظاز نؽام ثس وو لخؼابك ـ قاثة اسخطظمة والحنؽمممة.
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بلنهييييا فجمييييوؿ  (187و و1985والؼيييييبامإلا )أفيييا الدازا الحفلممميييية فقييييد ـسفهيييا 

الفملميييات الحنرمريييية والرنمييية التيييل ثيييحم ـييييو ظسييييأ الفميييل المظيييامإلا ال ميييا،د الحفيييياومإلا 

الظا،د ـلى الدوام إلى ثوفاو اسناخ الر سو والنرع واسادو اسناطيب اليرو يحريص الهميم 

ل ميييا،د الهؼييغ اسيينؽم فيييو أحييل ثييرلمل الأيييفاب ويبفييث السلبيية ايييد الفمييل الرييسدو وا

وث ممذ اسؼ  ت اسوحودا وثحقمأ  ًيدام البوبويية اسحيددا للمجحميق وللمخطظيات 

 الحفلمممة. ي

 ييد ـملمييات فنميية وثنرمريييةو فنيياخ ف ييسو نرسييييلو  -:الدازا الحفلممميية إذ  بحظييب       

اسميدا  الحفلمييل وايل ذليك ـمل حما،د إمظامإلا جفاومإلا وث ممذ للمؼ  ت اسوحودا اد 

فو أحل ثحقمأ أًدام النؽام الحفلميل بمد أ  الظيخاو اليرو يحفيا  ظسحية ًنيا ًيو فيا 

 د الحدود التيل ثرأيل بيا  فيا نظييي إدازا ثس ويية وجفلمممية؟ ًيل الدازا البوبويية ثححيل 

يييام البوبيييوو وًيييو بالحلكمييييد فظيييحو  وشازا البوبمييية الوظنميييية ؟ قمييية الهيييسم الدازو ايييد النؽي

والدازا الحفلمممة  د ثدباو ػخو  الحفلمم ـلى فظحو  اسناظأ الحفلمممية فيو خي و فيا 

 باسروضمات الحفلمممة لاو أنة بالنؽس إلى فا ًو طائد اد ال حابات البوبوييةو 
 
نفسم أحمانا

فييه  ًنالييك خلييغ وثخلييمغ بييا  اصييع ي الدازا البوبوييية والدازا الحفلمممييةو فبفضييهم 

رسقيية بيا  فييا ًييو ثس مية وفييا ًييو جفلييممو وكميذ أ  فييا ًييو ثس مية أـييم فمييا ًييو يل يل إلييى الح

 دقمقة ثحدد فجياو اسمازطية اليرو ثيحم فمية الدازا 
 
جفلممو وفق ًرا ال نكاد نجد حدودا

 البوبوية والحفلمممة. 

ونحيو نقبييوي ًنييا إظي ق فأييعلح الدازا البوبوييية ـليى ذلييك الهؼيياط ال مييا،د 

نؽم الييييرو يمييييازض فيييو خيييي و وشازا البوبمييية الوظنميييية والهمئييييات الحفييياومإلا شححمييييا،د اسييي

إلى ثحقمأ أًدام البوبمية التيل  –الهؼاط  –واسنؽمات وال مفمات التل جفاونها ويهدم 

يييل  يحملناًيييا اسجحمييييق. وإظيييي ق فأييييعلح الدازا الحفلممميييية ـليييى ثلييييك ال هييييود اسنؽميييية التي

يييهدازا ال يييادا ثخيييح  بي حفلييييمم ـليييى فظييييحو  اسنيييياظأ ثمازطيييها فروضييييات الحفليييمم و ييييد ـي

ليى ذلييك ثكيو  الدازا الحفلمممية: ) ييد الهممنية ـليى ػييئو  الحفليمم بالدوليية  الحفلممميةو ـو
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بقعاـاثية اسخحلريةو وفمازطييصها بلطيلوب يحرييأ فيق فحعلبيات اسجحمييق والرلظيرة البوبوييية 

 .(9و و ي14.6ًالظائدا فمة. ) الحقملو 

    
 
 لودازا اسدزطمة:  وقد أوزد )أنجو شحادا بلوامإلا( نق 

 
ـو أحمد فحمد جفسيرا

بلنها :) ال هود اسهظقة التل يقوم هها فسيأ فيو الفيافلا  ايد الحقيل الحفلمييل ) اسدزطية( 

 يحمشيييي فييق فييا 
 
إدازيييا  وفنمييا  بمميية ثحقمييأ  ًييدام البوبوييية داخييل اسدزطييةو ثحقمقييا

لييى أطيييع هييدم إلمييية الدوليية فيييو ثس ميية أبنائهيييا ثس ميية   5..2 و)بلوثجلطيييلممة صيييالحة ـو

 .(25وو

ثحقمأ  ًدام البوبوية فو خ و ال هيود اسخلأية ال ماـمية الحفاونمية  ويحم

يحعليب ثيوفاو اسيوازد اسادييية الملؼيسيةو فيق ف حؽيية أنية ايد كثايو فييو  حميا  ثيوفس الدوليية 

دزطةو ال ثاو فو اسوازد الملؼسية وال الخظهم ت ال شفة لححقمأ  ًدام البوبوية اد اس

 -وفق ًرا فه  اسخسحات ثكو  طيئةو ولفل ذلك يسحق إلى ـوافل ففقدا أًمها: 

 ال راءاو والفادات الظيئة. 

 اسدزطمة اد الفمل لماب السوي الفلممة الدازية.  

 ضفذ السقابةو واسحابفةو والحخعمغو والحنؽمم.  

  اسدزطمةو وقلة امفدام اسظاءلة البوبويةو إلى لاو ذلك فو ـوافل ضفذ الدازا

 انحاحمصها.

 إلاداسة الصفيت

الفملمة اسنؽمة واسخععية التيل يوحية اسفليم فيهيا حهيودي لقميادا  مؼيعة  د  

الأرمة وفا يبرلة العلبة فو أنماط طلو  ثحأل بهػاـة اسناخ اس ئم لبلوك  ًيدام 

ويؼيكل دقميأ دوز  دائمة اسخععة فو قبل اسفلم ويفيها العلبةو وثحدد ًيري الفملمية 

ايييل فيييو اسفليييم واسيييحفلم وفيييا يقيييوم بييية اسفليييم فيييو ثنؽيييمم ال بيييوات الحفلمممييية واسييييوازد 

والدازات التييل جظيييهم اييد ثيظييياو الفملميية إليييى أقميييي ظاقيييات اسييحفلم وثخيييم  ليية الرسصييية 

لححقمأ ذاثة واندفاحة اد اسوقذ لمعوز ش أمة فحراـلة حموية مؼعة فظمعسا ـلى 

 (3و و2.18 ووفظحقلة ـنها اد قساز ها. ) الرمكاوو إفكانات البيئة 
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يييا      وال  صييية :أ  الدازا الأيييرمة  ييييد الحراـيييل اسييينؽم الهييييادم إليييى اكخظييياب اسحفلمي

أنميياط الظيييلو  اسفسايييد واسهييياز  والوحيييدامإلا اسسليييوب فميييةو ويكيييو  ًيييرا الحراـيييل بيييا  

اسحراـلة  د : اسفلمو فكونات اسوقذ الحفلميل داخل الأذ الحفلميلو وًري اسكونات 

واسحفلمو واسقسزو والعسيقةو والوطملة الحفلمممةو والها لو ثخجإلا أالها بدو  ففلم كروءو 

 . ادا الأذ الدزاسيل لححقمأ  ًدامقادز ـلى قم

يييا   ي ييييإلا كمي ي ييييمم الفسيي ي يييام الحفلي ي ي ييييد نؽي ييييل اي ي ي ييييمم اسدزسي ي ييييمم أو إدازا الحفلي ي أ  إدازا الحفلي

ط فمة الخؼادية ال بو  اد جؼاد: فمالك اانمو و اقسفإلا الط فإلا ااند اد أيام اسمالك ال 

 للهؼياط الحفلميييل فيو قبييل 
 
 وفحابفيية وثقويميا

 
 وثنؽمميا

 
ووداوو ثميازض ـملما هيا ثخعمعييا

فيديس  -الرقمية أو ػيم  اسظيمج. أفيا ج  فلنهيا باثيد ـملمية فحفيددا  ظيسام جؼيبو  فيهيا:

فوزو وثدخل وشازا البوبمة الوظنمة فو خ و اسدزطة واسفلم واسؼسم البوبووو وأولماء   

فظيياـدا اسييدازض الفس ميية الطيي فمة بيياسفلما  واسؼييسفا  البوبييويا  واسفييدات والليييواشم 

 فو  ظسام اسحوحظية فيو الحفليمم الفسييإلا الطي فإلا ايد 
 
الدازية واسدزطمةو فق أ  كثاوا

 ثبجيل الحكوفية الخؼيادية للحفليمم ال
 
فسييإلا الطي فإلا ويفضيهم يححيسج جؼياد جفيازت أحمانيا

 ـلى ـلمانمة الدولة التل ثرأل الديو 
 
فو ) إضافة  "إط فإلا" إلى الأرة: " ـسيإلا" خوفا

باثد ـندًم جفجل امظ خ الدولة ـو فا ًو رابد  -الفلمانمة –ـو الحماا الفافةو وكلنها 

 اد اسجحمق الخؼادو فثل الط م والحفلمم الفسيإلا الط فإلا. 

 -هج الخعليميت لىظام الخعليم العشبي إلاظالمي: املىا -ج

سرهييوم اسيينهج ـييدا ثحديييدا ت ثخحليييذ بيياخح م اسييداخل والييسؤ  الرلظيييرمةو 

 اييد بفييض فساحيق البوبميية فيو جفسيييذ اسينهج بلنيية :فجمييوؿ 
 
 فيا نجييدي أحمانيا

 
ولييع صييوابا

يل طييلوكهمو ال بيوات والرييسو الحفلممميية التييل يمييس ههييا الح فمير وثييخدو بييالعبق إلييى جفييد

وإنما فرهوم اسنهج الحفلميل يححدد اد ضوء فلظرة البوبمة التيل يحملناًيا اسجحميق وثكيو  

نابفة فو الرلظرة الفافة التل يحملناًيا اسجحميق ووايد ضيوء الرلظيرة  –فلظرة البوبمة  –

البوبوييية فيييه  فقيييوالت فسكصييية فثيييل: أًيييدام البوبمييية ووفرهييوم اسييينهجو ولايييية اسدزطيييةو 
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البوبمة باسجحمقو وفاذا مفلمو وفا العيسق والوطيائل وأنمياط الحقيويم الهيا ثحيدد  ـو قة

 (.25وو 1985اد ضوء الرلظرة البوبوية. ) الؼيبامإلا: 

اسنهاج الحفلميل بلنة: فجموـة فو اسواد اسدزطمة وال بوات الفملمة ويفسم       

أطاطيييحا   أوالًمييا:  اسوضيوـمة لححقمييأ أًييدام البوبميةو وًييو نؼييحمل ـليى فجمييوـحا 

اسفلوفيات اسظيحمدا فيو حهية فيا  ييد ذات قممية فوضيوـمةو ورانيهميا فجموـية ال بييوات 

 التل يمازطها العرل بنرظة. 

أفا "أحمد حظا  اللقامإلا "فمفسم اسنهج بلنة: )فجموـة فحنوـية فيو ال بيوات 

حضيمو ـملميات التيل ييحم جؼي ملها والتيل ييحم اثاحية الريسو للمحفلميا  للميسوز ههيا وًيرا ي

الحيدزيع التيل ثؽهيس نحائجهيا فمميا يحفلمية الح فمير وقيد يكيو  ًيرا فيو خي و اسدزطية أو 

فخطظية اححماـميية أخييس  ثحمييل فظييئولمة البوبمية ويؼييبوط اييد ًييري ال بييوات أ  ثكييو  

 . (4و وو د. ت ة للحعبمأ والحلراو( )  اللقامإلافنعقمة وقابل

ثكيييو  قابليية للحعبميييأ والحييلراوو ثكيييو  أ  ال بييوات اسحنوـييية التييل نؼيييبوط أنهييا  

كييرلك أ   يييد اانيييد نابفييية فييو ًويييية اسجحميييقو وايييد ضييوء فلظيييرة ثس ويييية جف يييع  فييياو 

وظموحات اسجحمق اسساد للبوبمة. واسناهج الحفلمممة الحلراو فمةو ولو يكو  كرلك فيا ليم 

و واييد ي يو اسيينهج نرظيية وا يح اييد أًدافييةو وفححيوايو وظسقيية ووطييائلة وأنمياط ثقويميية

ـ قحة باسجحمق الرو يعبأ فمةو فاسنهج ًو: ))ذليك العسييأ أو الظيململ الوا يح اليرو 

اًا هم( نظل ة اسسيإلا أو اسدزب فق فو بس يهمو أو بدز ههم بخنممة ففازفهم وفهازا هم واثج

 (.346مو و 1988)الؼيبامإلا: 

كو  فرمدا وثخجإلا أالها للرسد ال حداو اد أ  ثنممة اسفازم واسهازات وشثجاًات ث           

واسجحمقو الما أفلحد اسدزطة واسفلم واسديس واسؼسم البوبوو اد أداء زطالصهم البوبوية 

والحفلممة والما اطحعاؿ اسجحمق أ  يجفل فيو البوبمية والحفليمم وطيملة للنهيوت بالحمياا 

اصية وأ   و ئية شقحأيادية وشححماـمية للمجحميقو ولوقايية اسجحميق فيو شنقيساتو خ

الرحاكية فثييل "فاييووض كسونيا "القاثييل ال ينرييق ففهييا إال الفليم والحفلييمم ال يياد واسفلمييو  

اسبيدـو و واسحفلمييو  اسحماياو . وأكلييو الحفسيريات اسقدفيية ايد إظيياز ثوضيم  كنيية اسنهيياج 
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 الحفلميلو ذلك الرو ثقدم بة: "ـلى أحمد فداوز" والرو يم يو أ  يكيو   قيسب سنهياج

بلنييية )نؽييام فحكافيييل فيييو اسفيياياو الثابحييية اللهمييية وال بيييوات  الحفلييمم الفسييييإلا الطييي فإلا.

واسفازم واسهازات المظانمة اسحماوا التل ثقدفها فخطظية ثس ويية إطي فمة إليى اسحفلميا  

بقأد أيضا لهم إلى فسثبة ال ماو التل ًملًا ه لها و رلك يكونو  قادزيو ـليى القميام 

فية اييد  زت ـيو ظسييأ شطييهام بهيجابمية وفاـلمية اييد ـماز هيا وثسقمية الحميياا بحيأ ال   

ا وفأ فنهج ه جفالى. )أحمدو   .(178 وو د. تـلى ؼهًس

فا يماا فنهياج البوبمية الطي فمة ًيو أ  فأيدزي  طياض ال يلو وأنية يل يل حاحية 

مة بؼييتل حواناهييياو الرييسد واسجحمييق والمظيييا  اييد ؼيييل الحوحميية الطييي فإلا للحميياا المظيييان

 إ  نحو قلنا بل  فنهج الحفلمم اد نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا 
 
ولفلنا ال نضمذ حديدا

الخؼادو  ًو اسنهج الرو : "يهيدم إليى بنياء الفقميدا الطي فمة الظيلممة اسوافقية ل حياب 

ت ه وطينة زطييوو ه صيلى ه ـلميية وطييلمو ايد ـقييل ووحييدا  اسحفلميا  ويل ييل حاحييا

 فساد اسحفلما  للمفازم وواسهازات وشثجاًيات والقيمم التيل ثم ينهم فيو الحرياػ ـليى 

بيااش ههيياو واليدفاؿ ـنهياو وثلبميية حاحيا هم اسهنميية  ـقميد هم الطي فمةو والييدفاؿ ـنهيا وـش

ـنيدفا يأيبحو  ـييافلا  ايد ػييتي قعاـيات الفميل اييد اسظيحقبلو ويل ييل حاحيات اسجحمييق 

 واسحماوا اد فمدا  الفلوم واسفازم الفلممة والح نلوحمة". الخؼادو اسحعوزا

  -د. الاششاف التربىي في هظام الخعليم العشبي إلاظالمي: 

لفلة فو اسرمد للقازئ ال سيم أ  نوحصنا قبل الدخوو اد ثحديد فرهوم شػسام البوبوو 

و أ  شػيييسام البوبييوو ايييد نؽييام الحفليييمم الفسييييإلا الطيي فإلاو فيييس 
 
ثبغ اييد كثايييو فيييو ـموفييا

 حما  بهدازا الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اسدزطمة اد كثايو فيو اسيدازض الفس مية الطي فمة 

ـلى فخحلذ فساحلها و فمديس اسدزطة ًو فو يخعغ ال عغ الحفلمممة داخل اسدزطةو 

وًو فو نؼسم ـلد ثنرمر   ـماو و  مؼعة اسدزطمة وًو فو يحيابقو ويهظيأو ويينؽم 

ل اسدزسيييل داخييل اسدزطييمةو وفييوق ًييرا فهنيية اييد كثاييو فييو  حمييا  يهظييأ ـ قيييات الفميي

ييييق  ييياديةو وكييييرلك ـ قييييات اسدزطيييية في اسدزطيييية فييييق الظييييلعات الحفلممميييية السطييييممة الخؼي
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اسخطظييات شححماـمييية و ًلميية والطييي فمةو وًييو ايييد أحمييا  كثايييوا نظيياـد الظيييلعاتو 

و أحيييل ثحظيييا  فظيييحو  اسفليييم اس يييل وال هييات السطيييممة ولايييو السطيييممة التيييل جفميييل فيي

يييل الفس  ي يييام الحفلميي ييييدام النؽي ييييل ثحقمييييأ أًي يييية فييييو أحي ييياء بي يييية وشزثقي يييي فإلا الرسديي يييييإلا الطي

 .وشححماـمة

 ًو : و 
 
) ـملمة فنمة  هدم الى ثحظا  الحفلمم والحفلم الػسام البوبوو ـموفا

اية والحوحمة والحهؼمغ اسظحمس لنميو العاليب واسفليم واس ؼيسم البوبيووو فو خ و الـس

(وال فو لة أرس اد ثحظا  الفملمة 
 
 اا  أو إدازيا

 
وفوق ًرا فيا  شػيسام  الحفلمممة فنما

البوبيوو الحيديث يحضيمو فرهيوم القميادا التيل جفجيل الحيلراو ايد جخيسيو واسؼيسم بحظيب 

 فيا لييم ييخرس ايي
 
 ثس وييا

 
د ًيرا الحوحية شػييسااد البوبيوو ال يكيو  وال نظييححأ أ  يكيو  قائييدا

اسفلم والعالب وال فو نفمل ففهم ايد اسميدا  الحفلمييلو حتيي يم نية اطيحم و فيا ـنيد 

 فو دوافق واثجاًات وقدزات وفهازات لمحظو هها الحفلممو ولاوفق 
 
ًري  ظسام حممفا

ليى باإلضييافة إليى ذليك فيه   شػييسام البوبيوو ـمملية جؼياوزية جفجييل  دزحية حودثية إليى ـ 

واد فقدفصهم اسفلم والع بو حتيي ثنميو ايل ًيري الرئيات ايد شثجياي ثقديس ازاء جخسيو 

اسسلوب فمةو يضام إليى  ًيري اسحيددات سرهيوم شػيسام البوبيوو الحيديث أنية :ـملمية 

إمظانمة ووًري إػازا إلى وحوب شيما  بقممة الرسد المظيانمةو وكظيب ثقحيةو والحفافيل 

 .(3وو و وثحد الهؼس الواحدالحراًم واسحبة. )ـبدففة ـلى أطاض فو 

 واد ضوء فا ثقيدم فهننيا نقيدم ًنيا فحاولية لحفسييذ شػيسام البوبيوو ايد نؽيام

ثلك ال هود اسنؽمة التل يبرلها ال فديس اسؼسم البوبوو الحفلمم الفسيإلا الط فإلا بلنة: 

فو أحل شزثقاء بالحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼادو والحراػ ـلى خأوصيحةو وثحقمأ 

أًيييدام ًيييرا الحفليييمم ايييد فمييياديو: القيييدا والفقميييدا والفبيييادا وثلبمييية حاحيييات اسحفلميييا  

حات ًرا وحاحات اسجحمق الخؼادو اسحجددا واسحعوزا واسحماواو وثحظا  حودا فخس 

 .الحفلمم الفسيإلا الط فإلا
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  ٌ. الخقىيم في هظام الخعليم العشبي إلاظالمي: 

أصمل اد اسنؽوفة الحفلمممة والبوبوية وال يخلو حانب فيو الحقويم البوبوو ًو حصء         

حوانب النؽام البوبوو صمس أو كبو إال ويعالة الحقويم ابحيد  بحقيويم النؽيام الحفلمييل أو 

البوبييووو وثقييويم اسنييياهج الحفلمممييةو أو ثقيييويم ـمييل وأداء شػيييسام البوبييووو أو ثقيييويم 

سهازييييية أو ثقييييويم أداء اسفلييييم و واييييل ًييييري ف خظييييبات الح فميييير اسفسفميييية والوحدانميييية وا

ال وانب فو ـملمة الحقويم ال ثحم وال ثكو  ـلممة وفرمدا لححظا  وثعويس أداء النؽام 

البوبوو فا لم نجميق اسفلوفيات التيل ثرميد ايد ثقيويم حوانيب النؽيام الحفلمييلو وفيو ًيرا 

و بمانيات أو حقيائأ اسنعلأ فا  الحقويم ًو: ) ـملمة ثخعمغ للحأوو ـليى ففلوفيات أ

( بعسيقية ـلممية إلصيداز ح يم ـلمية بميست الحوصيل إليى 
 
ـو فوضوؿ ففا  )اسحفلم فث 

ثقييديسات كممييية وأدليية كمرمييية جظييهم ايييد اثخييياذ أو اخحميياز القيييساز  فضييل  حيييل الحعيييويس 

 (.3و و 2.15والححظا . )فحروػو

فيو حوانيب  و العبق فا  الحوصل إلى قسازات جظهم اد ثعويس وثحظا  حانب   

النؽام البوبووو ال ثقحأس ـلى اسحفلمو وإنما يحفداي إلى فخحلذ ـناصس وحوانب النؽام 

الحفلمييل اييد أو فكييو  فييو فكوناثيية حتييي يم يو لفملمييات الحقييويم أ  جظييهم اييد ثحظييا  

 فيو أطيباب بقياء 
 
وثعويس وثحديث وثجوييد النؽيام الحفلمييلو فيالحفلمم بيات الميوم حيصءا

مايوات و و ئية ال عاييوا التيل ثرحييك بيا فم واسمازطية الحقويمميية ايد ؼييل  فيم ايد ؼييل الح

 وايد أييام اسماليك الخؼيادية 
 
نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا فست بدوزات فحفيدداو قيديما

الطي فمة الث ريية : فماليك اييانمو و ياقسفإلاو و سنييوو ايا  ػييم  اسظيمج أو الحلقيية أو ػييم  

فلمو  اد بمو هم ًم فو يحولو  اصداز الح م ـلى ـملمة الصاوية الأوفمة أو الفلماء اس

 ( 19-18 وو1993الحفلمم بسفصها. )الظلمك : 

 فا  ـملمة الحقويم باثد ففقيدا وفحداخلية جؼيبو  فيهيا أظيسام كثايوا  
 
وحديثا

الموم اد الحفلمم الفسيإلا الط فإلا وفنها : فديس اسدزطة واسفلم وأولماء  فوزو واسؼسفو  
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  ويييو و والظيييلعات الحفلمممييية السطيييممة التيييل جظييياـد اسيييدازضالبوب
 
 وفالميييا

 
الفس مييية فادييييا

 
 
   .ويؼسيا

 ثاهيا :الذساظاث العابقت

ييييب  اًييييحم كثاييييو فييييو الفلميييياء والبيييياحثا  اييييد فجيييياو  نؽميييية البوبوييييية ببحييييث ال واني

ادليية  بييا  والفناصيس اسحفييددا اسحداخليية التيل يحكييو  فنهييا.  نؽميية البوبويية  والحييلراو اسحب

 ًري الفناصس  وفو الدازطات التل وقذ ـليها الباحث.

 (1998)دساظت قطب مصطفى ظاهى.1

ًييدفد الدزاطييية إليييى ثحلمييل الييينؽم الحفلمممييية التيييل جظييود ايييد القيييازا  فسيقمييية 

نية ـليى أ  ًيري الينؽم الحفلمممية  والظعد إلى ثحلمل فكونا هيا ثحليم  ـلممية وكيرلك البًو

نؽييم لسيبيية ـييو واقييق أفسيقمييا شححمييا،د والثقييااد انع قييا فيييو أ   الوافييدا إلييى أفسيقمييا

الواقييق الييرو ثهبييق فنهييا ًييري اليينؽم الحفلمممييية الوافييدا إلييى قازثنييا  فسيقميية  ييد  خيييس  

لسيبية ـييو واقيق المظييا  الفسيقيإلا وأ  أًييدافها التيل ثوحههييا كيرلك ال ثحوافييأ والواقييق 

ة للؽسوم الظائدا ايد القيازا  فسيقمية و هيدم  فسيقإلا و د اد نؽس الكاثب ليظد ف ئم

ييييباب  ييييمة وشححماـميييية التييييل ثأيييييب الؼي ييياز الر سييييية و خ قميييية والظماطي الدزاطيييية وجري

 فسيقإلا فو حساء ًري النؽم الحفلمممة الوافدا إلى القازا  فسيقمة والمسيبية ـيو واقيق 

لد ـو ًري الينؽم إليى الحر ايو المظا   فسيقإلا ويمحد الحلراو ـلى الؼباب  فسيقإلا اسحو 

 والحديو وشنحماء واسنهج والحماا بسفصها.

كما ًدفد الدزاطة إلى إيضاي اليسابغ بيا  ًيري الينؽم الحفلمممية الوافيدا إليى    

أفسيقما و ا  ؼاًسا الحخلذ البهموو التل ثسدو فيها أفسيقما والتيل فيو نحائجهيا الحيسوب 

ححماـمة والظماطمة وشقحأادية التل جؼهدًا القازا  ًلمة و شفات وشضعسابات ش 

 فسيقميية وًييدفد الدزاطييية إلييى اقبيييواي بييديل حضييازو يكيييو  حاضييسا ـليييى ثجيياوش واقيييق 

أفييا اسينهج اسحبييق ايد ثحقمييأ  الحخليذ وثهؼييئة حميل ػييبايإلا أفسيقيإلا فخحلييذ ـميا طييبقة.

 الححلملد النقدوو فوضوـات البحث فقد اثبق الباحث اسنهج الوصرإلا 
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 ( 2009)دساظت محمذ بً ظعىد املقبل.2

إلى ففسفة واقق الحفلمم الثانوو الفام اد اسمل ة الفس مة الظفودية   هدموالتل  

ييا اييد  فيو حمييث فكونييات نؽييام الحفلييمم الثييانوو الفيامو وكراء هييا وفييد  ثراـلهييا فييق لاًو

ت الحفليمم بفدو البيئة ال ازحمة والداخلمة ال اصة والفافة وكرلك الحفسم إلى فدخ  

الثيانوو الفيام وفيد  حود هياو وففسفية فكونيات النؽيام والحراـيل فمميا بمنهيا و يا  البيئية 

يييانوو الفيييامو كميييا طيييفد الدزاطيييية إليييى الوقيييوم ـليييى "أطييييلوب  التيييل ثحيييمغ بيييالحفلمم الثي

اسمازطيية الدازييية للنؽييام" وًيييل بلطييلوب اسمازطيية الدازييية ثيييدمإلا إنجيياش أًييدام النؽيييام 

وو الفييام. اثبيق الباحيث اسيينهج الوصيرإلا فيو خيي و أطيلوب دزاطية الحاليية الحفلمييل الثيان

باـحبازي أحد فكونات اسنهج الوصرإلا التيل نظيحفا  ههيا البياحثو  ايد وصيذ واقيق الينؽم 

الحفلمممية والوقييوم فييا إذا اانييد لهيا فاـلميية ثييركس أم ال. أفييا فجحميق الدزاطيية فقييد زكييص 

فلما  والعلبة وأحس  فقاب ت فق ال فكونات الباحث دزاطة الحالة واخحاز ـمنة فو اس

الدازا ايييد اسدزطييية وزكيييص ـليييى اسقابلييية سفسفييية فاـلمييية نؽيييام الحفليييمم الثيييانوو ههيييا. وقيييد 

خلأد الدزاطة إلى النحائج الحالمة: اسدخ ت اسادية لاو اافمة وففماز الفدالة لاو فحقة 

ضييييفمرا  اييييد إدازا النؽييييام والفملمييييات ايييد اسييييوازد الملؼييييسية. و  داء والراـلميييية اسلفوليييية 

 أطلوب اسمازطة الدازية ـلى أطلوب الفملمات  -اسسثبعة بة.

 ( 2012)دساظت عبذالعالم القاللي.3

ًدفد الدزاطة إلى ثحديد اسكونات  طاطمة التل يسث ص ـلمة ثحلمل اسنؽوفة 

او وكيرلك الوقيوم ـليى الحفلمممة و ما  "النجاشات واليجابمية و التيل ز ميا ثكيو  فوحيود

الظييلبماتو وطييفد إلييى ثقييديم فقبوحييات لحعييويس فنؽوفيية الحفلييمم اييد لمملمييا حتييي يم يييو 

الحنمميية والحعييويس" اييد »ثجنيب ـوافييل الرؼييل وثنمميية الفوافييل التييل يم ييو أ  جفييود إلييى 

 اسظحقبل

 وقد اقبوي الباحث:

 صها امؼاء فرخؼمة ـافة ثحولى زقابة الحفلمم فو الداخل وثنحأس اخحأا -1



لىاحذ الجابش محمذعبذ اد/ ..مأ  

226 

 

اييد فساقبيية وفحابفيية وثقييويم اافيية ـناصييس اسنؽوفيية الحفلممميية وجفييالج  خعييياء 

ا إلى وشيس البوبمة فو ػسي.  والخراق وثقدم ثقسيًس

إمؼيياء ًمئيية ثخييح  بهـيييداد وثييدزيب اسؼييسفما  البوبيييويا  بنيياء ـلييى فظيييابقات  -2

م.  ثجس  الخحماًز

 إمؼاء فخطظة ثخح  بال حاب اسدزسيل  -3

ييييو  -4 ييييغ ثلطيييييع فسكييييص للبحي يييياهج الدزاطييييمة وال عي يييي بحعييييويس اسني ي ذ البوبوييييية نفجي

 اسوضوـة البوبمة وثسقمة فظحو  أداء الدازا الحفلمممة.

فسكص لحعويس إدازا الحفلمم وإـداد الكوادز الرنمة فثل أفناء اس حبات اسدزطمة  -5

 وفؼساد اسفافل اسدزطمةووشخأائما  شححماـما  

ا با  الفافلا  إمؼاء ًمئة إدازية جفجي بثقافة  -6 ال ودا اد ـناصس الحفلمم ومؼًس

 اد فجاو الحفلمم. )ـبدالظ م الق لدوفسحق طبأ ذكسي(

 ( 2014)ساظت ظليمت عمش على ومحمذ أمين حامذ القظاة. د4

طييفد ًيييري الدزاطييية اقبييواي أطيييع ثس ويييية للنؽيييام البوبييوو اللم يييل ايييد ضيييوء   

فييو ال بييواء اييد فمييدا   215بحيث فييو ثوحهيات الر ييس البوبييوو اسفاصييساوثللرد ـمنيية ال

فييو ال بيييواء  ..1فييو أـضييياء ًمئيية الحيييدزيعوو.11البوبميية والحفلييمم وقيييد ثوشـييوا بيييا  

 م2.12-2.11الفافلا  اد وشازا البوبمة الوظنمة اد ال صء الثامإلا فو الفام الدزاسيل 

يييابمة  اثبفيييد الدزاطيييية اسييينهج الوصييييرإلا الححلمليييدو   وثييييم اطيييحخدام اسحوطييييعات الحظي

 .فسفة واقق نؽام البوبمة اد لمملمانحسام اسفمازو سوش 

وكيرلك اخحبياز طيمرمة  وقد اطحخدم الباحثا  ثحلمل الحبايو  حادو اسحفددو 

والححلميييل الفييافلد لرحييي  الخؼييمق والؼيييموؿ ل طييع التيييل  للحلكييد فيييو دالليية الريييسوقو

واقييق ثعبميييأ  اقبوحاًييا الباحثييا   وقييد خلأيييد الدزاطيية إلييى حمليية فيييو النحييائج فنيية:أ 

 طيع البوبويية اسقبوحيية حياء بدزحيية فحوطيعة فييو وحهية نؽييس ـمنية البحييث فمميا حيياء 

البفيد اليديجل -أبفاد الدزاطة فو وحهة نؽس ـمنة الدزاطة فسثبة ثناشلما ـلى النحو الحيالد:

وكميا كؼيرد الدزاطية وحيود  والثقااد الرلظرإلا شححما،دوالحازيخدوالظماسيل شقحأادو
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مة ذات داللية جفيود سحمايوات ال بيوا وذليك لأيالح ال بيوا اسهنمية فيو فئية فسوق إحأائ

 ـؼس طنوات وسحماو الحخأ  وذلك لأالح الحخأ  الفليل.

 ( 2017)دساظت هاصش حاظش عباط الاغا . 5

طييفد ًييري الدزاطيية إليييد الحفييسم الييد إدازا اليينؽم البوبويييية ـلييد ضييوء الحر ايييو 

س ح يل وًيو اسينهج اسناطيب لبحيث فوضيوؿ الدزاطية  النؽيل. اثبق الباحث فنهج البحث ا

فيو فيو وحهية نؽيس الباحيثو وثحلميل فنعيأ الف قيات اسحداخلية بيا  ش نؽمية البوبوييةو 

وكييرلك الف قيييات التيييل ثيييس غ أحصاءًيييا بفضيييها بيييبفضو والأييي ت التيييل ثيييس غ  نؽمييية  

 . البوبوية با نؽمة شححماـمة  خس  التل ثحمغ بالنؽام البوبوو 

وقد خل  الباحث الد النحائج الحالمة:ا  الحر ايو النؽييل نظياـد القيائما  ـليد 

أفيييس الحفليييمم وإصيييي ي  نؽمييية البوبوييييية ـليييد زؤييييية الفناصيييس اسحداخليييية اسكونييية للنؽييييام 

البوبوو . ويخم  ًرا النمغ فو الحر او الحدقمأ اد ـمل النؽام البوبوو بؼيكل فظيحمس. 

 حراـل با  فكونات النؽام البوبوو.ويخكد ًرا الحر او ـلد ال

إ  الحر اييو النؽيييل يخيييم  لنييا ففسفيية الفوافيييل أو الفلييل اسييخرسا ايييد النؽييام فميييا 

نظاـد ـلد ادخاو فقبوحات حديدا ثخد  إلد الحجوييد ايد أداء النؽيام البوبيوو. الحر ايو 

 النؽيل أطلوب يقس نا فو الؼرافمة والبفد ـو الحقوقق.

دم الباحييث فجموـيية فييو الحوصييمات التييل ثسفييإلا الييد ثحظييا  واييد ضييوء نحييائج البحييث قيي

 النؽام البوبوو الرلظعمجل ومؼس رقافة الحر او النعيل. 

 (2018)دساظت ظاميت جشاجيب العخيبي .7

ًيدفد ًييري الدزاطيية إلييى ففسفيية فييد  قيدزا أطييلوب ثحلمييل اليينؽم ـلييى واقييق 

را الهيييدم  ًيييدام النؽييام الحفلمييييل اييد اسمل ييية الفس ميية الظيييفودية وقيييد انملثييأ ـيييو ًيي

مة الحالمة :  الرـس

الوقييوم ـلييى واقييق فييدخ ت النؽييام الحفلمييييل اييد اسمل يية الفس ميية الظييفودية وذليييك  -1

 باطحخدام أطلوب ثحلمل النؽم.
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ييييك  -2 ييييفودية وذلي يييية الظي يييية الفس مي ييييد اسمل ي يييل اي ي ييييام الحفلميي ييييات  النؽي يييية ـملمي يييا ـلمي ي بمييييا  في

 باطحخدام أطلوب ثحلمل النؽم.

سحييييات ايييد النؽيييام الحفلميييييل باسمل ييية الفس مييية الظييييفودية ايييد ضييييوء ففسفييية واقيييق اسخ-3

 اطحخدام أطلوب ثحلمل النؽم.

 م.2.2ثقديم ثأممم فقبوي فو ـند الباحثة اد ضوء زؤية اسمل ة -4

ثقديم ثوصمات وفقبوحات قد جظهم اد ثحظا  واقق نؽام الحفلمم باسمل ية الفس مية  -5

 الظفودية.

لمل النؽم الحفلمممة لححلمل واقق نؽام الحفلمم اطحخدفد الباحثة أطلوب ثح

وقيييد خلأييد الدزاطييية إلييى حملييية فييو الحوصيييمات فنهيييا  اييد اسمل ييية الفس ميية الظيييفوديةو

ثوصيمات اييد فميياديو اسنيياهج الحفلممميةووالدازات والحقنمييات الحفلممميية وإـييداد وثييدزيب 

 اسفلما .

 الخعليق على الذساظاث العابقت : 

 لدزاطات الظابقة  التل ـسضها  بشيئ فو شيجاش فايلد :اطحراد الباحث فو ا

 ثعويس أًدام الدزاطة الحالمة. -1

 إـادا صمالة أطئلة البحث وفسوضة. -2

 اد  اسناهج الفلممة البحثمة التل اثبفها ًري الدزاطات . -3

ثعيويس أداا البحيث التيل ًيدفد إليى ثقيويم بفيض ـناصيس نؽيام  الحفليمم الفسييإلا  -4

 اسدازض الفس مة الط فمة بمدينة أنجممنا.الط فإلا الثانوو اد 

اد النحائج والحوصمات واسقبوحات التل أفادت الباحث اد الحوصمات واسقبوحات  -5

 ال اصة بالدزاطة  الحالمة. 
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 إحشاءاث الذساظت امليذاهيت

 :مىهج البحث 

اخحييياز الباحيييث فيييينهج البحيييث الوصييييرإلا  نييية اسنهييياج الفليييييل  مظيييب لدزاطيييية  

ثحلمل وثرظاو واقق نؽام الحفلمم الفسييإلا الطي فإلا الثيانوو ايد جؼياد و فياسنهج ووصذ و 

. 
 
 كمما وكمرما

 
 الوصرإلا ًو اسنهج الرو يهدم إلى وصذ الواقق الحالد وصرا

 :مجخمع البحث- 

ثييللذ فجحميييق البحيييث الحيييالد فيييو فجميييوؿ فيييديسو وفؼيييساد اسيييدازض الفس مييية  

ونؽسا لأيمس   يم فجحميق الدزاطية وثجامظية اييد الطي فمة الثانويية بالفاصيمة أنجممنياو

 كثاو فو ال أائ  فه  الباحث اخحاز أطلوب الحأس الؼافل.

 :أداا البحث- 

مدامإلا يحعلب ثقويم نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد الناوو إلى الواقق اس

واطحقأاء  زاء اسديسيو واسؼسفا  الريو ـماد الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد سخحلذ 

فساحلةو ولرلك صمم الباحث اطخبانة لحقويم نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا فو وحهة 

نؽس ـمنة فو اسديسيو واسؼسفا  اد اسدازض الفس مة الط فمة الثانوية بمدينة أنجممناو 

 لحلكد فو صدقها وربا ها.بفد ا

 ( ًىضح الخىصيع الخكشاسي ملخغير الىىع1الجذول سقم )         

 الخكشاس اليعبي الخكشاس الىىع

 82.5% 52 ركش

 82.5% 11 أهثى

 100.0% 63 املجمىع

لى فو   ـ 
 
ي حؾ فو ال دوو أ  فحماو النوؿ حأل  النوؿ )ذكس(  ـلى الهظبة

%(و اد حا  حأل  النوؿ )أنثي( ـلى الهظبة  دمى بهظبة 82.5با  باقد الهظب بهظبة )

%(. وجفود الهظبة اسنخرضة لوناذ إلى قلة وحودًو اد الوؼائذ الدازية 82.5)

 والػساقمة اد فخطظات الحفلمم الفسيإلا الط فإلا.
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 ( ًىضح الخىصيع الخكشاسي ملخغير الىظيفت2الجذول سقم )       

 
 
ي حؾ فو ال دوو أ  فحماو الوؼمرة حألد  الوؼمرة )فديس(ـلى  الهظبة

لى فو با  باقد الهظب بهظبة ) ثس وو(  %(و اد حا  حألد  الوؼمرة )فؼسم82.5ـ 

و إنما نفود إلى حمفهم با   %(. وازثراؿ مظب اسديسي17.5ـلى الهظبة  دمى بهظبة )

  وؼمرة اسديس اسدزطة وفؼسفها.

 الخعليمي ( ًىضح الخىصيع الخكشاسي ملخغير املؤَل3الجذول سقم )

 الخكشاس اليعبي الخكشاس الخعليمي املؤَل

 11.1% 7 ظىىاث ثالث ليعاوغ

 58.7% 37 ظىىاث أسبع ليعاوغ

 11.1% 7 املخىظط املعلمين دبلىم

 17.5% 11 ماحعخير

 1.6% 1 دكخىساة

 100.0% 63 املجمىع

يحضيح فيو ال يدوو الظيابأ أ  فحمايو اسخًيل الحفلمييل حأيل اسخًيل الحفلميييل 

لى فو با  باقد الهظب بهظيبة )  ـ 
 
%(و يلمية ايد 58.7)ليظامع أزيق طنوات(ـلى  الهظبة

سابفييية اسخًييييل %(و اسسثبييية ال17.5اسسثبييية الثانمييية اسخًييييل الحفلمييييل )فاحظيييحاو( بهظييييبة )

%( لكل فنهماو 11.1الحفلميل )ليظامع ر ذ طنواتو دبلوم اسفلما  اسحوطغ( بهظبة )

%(. وازثرياؿ مظييب 1.6ايد حيا  حأيل اسسثبيية اليدنما اسخًيل الحفلمييل )دكحييوزاي( بهظيبة )

الليظامع فقازنة باسخً ت الحفلمممة  خس  يسحق إلى أ  فخً ت اساحظحاو والدكحوزاي 

 الفلما. ة بظملب ضفذ الحعوز اد اسخً ت الفلممة البوبويةقلمل

 

 الخكشاس اليعبي الخكشاس الىظيفت

 %82.5 52 مذًش

 %17.5 11 جشبىي  مششف

 %100.0 63 املجمىع
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 العلمي ( ًىضح الخىصيع الخكشاسي ملخغير الخخصص4الجذول سقم )

 الخكشاس اليعبي الخكشاس العلمي الخخصص

 27.0% 17 ـس مة لمة

 4.8% 3 كممماء

 %4.8 3 حاطوب

 1.6% 1 ًندطة

 %3.2 2 وحضازا ثازي 

 %1.6 1 حمسافما ثس مة

 12.7% 8 ثس مة

 %6.3 4 ثازي 

 %1.6 1 ودزاطات ـس مة لمة

 6.3% 4 فااياء

 %1.6 1 زياضمات

 %1.6 1 دولمة ـ قات

 1.6% 1 ثعبمقمة ـلوم

 %3.2 2 وثازي  حمسافما

 3.2% 2 ثس مة أصوو 

 %6.3 4 أحماء

 %1.6 1 كممماء فااياء

 %1.6 1 ػسيفة

 %3.2 2 البوبوو  النرع ـلم

 1.6% 1 اسماي ومـل ًندطة

 %1.6 1 إدازا

 %3.2 2 أدب

 %100.0 63 اسجموؿ

 الفليل حأل الحخأ  يحضح فو ال دوو الظابأ أ  اد فحماو الحخأ 

  ـلى فو با  باقد الهظب بهظبة ) الفليل )لمة
 
%(و يلمة اد اسسثبة 27.0ـس مة( ـلى الهظبة

الفليل  اسسثبة الثالثة الحخأ  %(و اد12.7الفليل )ثس مة( بهظبة ) الثانمة الحخأ 
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الفليل  %( لكل فنهاو اد اسسثبة الظادطة الحخأ 6.3)ثازي و فااياءو أحماء( بهظبة )

 الفليل )ثازي  %( لكل فنهاو اد اسسثبة الثافنة الحخأ 4.8)كممماءو حاطوب( بهظبة )

%( لكل فنهاو 3.2البوبووو أدب( بهظبة ) النرع ثس مةو ـلم وثازي و أصوو  وحضازاو حمسافما

 ـس مة حمسافماو لمة الفليل )ًندطةو ثس مة اد حا  حأل ـلى اسسثبة الدنما الحخأ 

 ـلوم كممماءو ػسيفةو ًندطة ثعبمقمةو فااياء دولمةو ـلوم ودزاطاتو زياضماتو ـ قات

 %( لكل فنها.1.6اسمايو إدازا بهظبة )

 املهىيت الخبرة اث( ًىضح الخىصيع الخكشاسي ملخغير ظىى 5الجذول سقم )

 الخكشاس اليعبي الخكشاس املهىيت الخبرة ظىىاث

 4.8% 3 ظىىاث 5 مً أقل

 6.3% 4 ظىىاث 10  مً أقل إلى 5 مً

 12.7% 8 ظىىاث 15  مً أقل إلى 10 مً

 39.7% 25 ظىىاث 20  مً أقل إلى  15 مً

 %36.5 23 فأكثر ظىت 20

 100.0% 63 املجمىع

اسهنمة  ال بوا اسهنمة حألد طنوات ال بوا ماو طنواتيحضح فو ال دوو أ  فح

  ـلى فو با  باقد الهظب بهظبة 20  فو أقل إلى  15 )فو
 
%(و يليها اد 39.7) طنوات( الهظبة

%(و اد اسسثبة الثالثة 36.5فلكلو( بهظبة ) طنة 20 اسهنمة ) ال بوا اسسثبة الثانمة طنوات

%(و اد اسسثبة السابفة 12.7طنوات( بهظبة ) 15  فو أقل إلى 10 اسهنمة )فو ال بوا طنوات

%(و  اد حا  حألد 6.3طنوات( بهظبة ) 10  فو أقل إلى 5 اسهنمة )فو ال بوا طنوات

 %(.4.8طنوات( بهظبة )5 فو اسهنمة )أقل ال بوا اسسثبة الدنما طنوات

 يشيتالخذس  الذوساث ( ًىضح الخىصيع الخكشاسي ملخغير عذد6الجذول سقم )

 الخكشاس اليعبي الخكشاس الخذسيشيت الذوساث عذد

 %6.3 4 جىحذ ال

 1.6% 1 واحذة دوسة

 %38.1 24 دوسجان

 %44.4 28 دوساث ثالثت

 %9.5 6 دوساث أسبعت

 %100.0 63 املجمىع
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ة  الدوزات الحدزيملمة حأل ـدد الدوزات يحضح فو ال دوو أ  فحماو ـدد  الحدزيملم

لى فو با  باقد الهظب بهظبة )دوزات( الهظب )ر رة  ـ 
 
 الثانمة ـدد%(  يلمة اد اسسثبة 44.4ة

الحدزيملمة  الدوزات %(و اد اسسثبة الثالثة ـدد44.4الحدزيملمة )دوزثا ( بهظبة ) الدوزات

ثوحد(  الحدزيملمة )ال الدوزات %(و اد اسسثبة السابفة ـدد9.5دوزات( بهظبة ) )أزيفة

واحدا(  دوزا (الحدزيملمة الدوزات ل ـلى اسسثبة الدنما  ـدد%(و اد حا  حأ6.3بهظبة )

 %(.1.6بهظبة )

ت ملقياط جقىيم هظام الخعليم:  صذق ألاداة : الخصائص العيكى متًر

: محىس جقىيم أَذاف هظام الخعليم:
ً
 أوال

 صذق فقشاث: محىس جقىيم أَذاف هظام الخعليم:

  (Person .)باوطو    وللحثملد فو صدق اسحوز  وو حظب ففافل ازثباط

دزحة ال فقسا والدزحة الكلمةو ويفد الحعبمأ اثضح أ  حممق فقسات اسحوز البالمة 

( فقسات صادقة اد قماض فا أـدت لقماطة إذ ااند ففاف ت ازثباظها  بالدزحة 10)

 ـند فظحو  داللة )
 
( حمث ااند القمم شححمالمة لها أقل فو 01.الكلمة دالة إحأائما

 ( 01.الداللة ) فظحو  

( ًىضح اسجباط الفقشاث بالذسحت الكليت ملحىس جقىيم أَذاف هظام 7حذول سقم )

 الخعليم

سقم 

 الفقشة

 الىظط الحعابي

Mean 

 الاهحشاف املعياسي 

Std. Deviation 

معامل اسجباط الفقشة 

 بالذسحت الكليت

Correlations 

القيمت 

 الاحخماليت

Sig 

معخىي 

 الذاللت

Level 

1 2.4444 1.01247 .816
**

 .000 .01 

2 2.4921 .99795 .720
**

 .000 .01 

3 2.5714 .99538 .779
**

 .000 .01 

4 2.4921 1.20313 .000 .000 .01 

5 2.3651 1.15426 63 .000 .01 
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 : صذق محىس جقىيم أَذاف هظام الخعليم العشبي إلاظالمي

فو خ و الحثملد فو صدق فقسات فحوز ثقويم أًدام نؽام الحفلمم الفسيإلا 

ا  دزحة ال فقسا والدزحة الكلمة ويفد الط فإلا حظب ففافل ازثباط )باوطو ( ب

( فقسات صادقة اد قماض فا أـدت 10الحعبمأ اثضح أ  حممق فقسات اسحوز البالمة )

 ـند فظحو  داللة 
 
لقماطة إذ ااند ففاف ت ازثباظها بالدزحة الكلمة دالة إحأائما

 ( 01.حمث ااند القمم شححمالمة لها أقل فو فظحو  الداللة )01.)

  ـ قة الرقسا بالدزحة الكلمة جفجل أ  اسقماض يقيع طمة واحداو و ما أ

لى  إذ  فأدق فقسات اسقماض جفجل أ  اسقماض صادق اد قماض فا وضق فو أحلةو ـو

 ضوء ذلك فه  فحوز ثقويم أًدام نؽام الحفلمم صادق اد قماض فا وضق لقماطة.

: محىس جقىيم مىاهج هظام الخعليم:
ً
 ثاهيا

 حىس جقىيم مىاهج  هظام الخعليم:صذق فقشاث: م

   (Person .وللحثملد فو صدق اسحوز الثامإلا حظب ففافل ازثباط )باوطو   

دزحية ايل فقيسا والدزحية الكلميةو ويفييد الحعبميأ اثضيح أ  حمميق فقيسات اسحيوز البالميية 

( فقيسات صييادقة اييد قميياض فييا أـييدت لقماطيية إذ اانييد ففيياف ت إزثباظهييا بالدزحيية 10)

 ـند فظحو  داللة )الكلمة دا
 
( حمث ااند القمم شححمالمة لها أقيل فيو 01.لة إحأائما

 ( 01.فظحو  الداللة )

 

6 2.5397 1.11912 .853
**

 .000 .01 

7 2.4127 1.07215 .803
**

 .000 .01 

8 2.5397 1.05991 .803
**

 .000 .01 

9 2.6190 1.00689 .842
**

 .000 .01 

10 2.6825 .87668 .824
**

 .000 .01 

785. 8.28564 25.1587 املجمىع
**
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( ًىضح إسجباط الفقشاث بالذسحت الكليت ملحىس جقىيم مىاهج  8حذول سقم )

 هظام الخعليم

سقم 

 الفقشة

 الىظط الحعابي

Mean 

 الاهحشاف املعياسي 

Std. Deviation 

معامل اسجباط الفقشة 

 بالذسحت الكليت

Correlations 

القيمت 

 الاحخماليت

Sig 

معخىي 

 الذاللت

Level 

11 2.2063 .84546 .511** .000 .01 

12 2.0794 .78907 .547** .000 .01 

13 2.3016 1.02603 .431** .000 .01 

14 3.0159 1.17077 .638** .000 .01 

15 2.4921 1.13412 .596** .000 .01 

16 2.1270 1.19801 .573** .000 .01 

17 2.5397 .98087 .335** .007 .01 

18 2.5238 .91329 .537** .000 .01 

19 2.6349 1.00485 .578** .000 .01 

20 3.0476 .99074 .391** .002 .01 

    5.20226 24.9683 املجمىع

 :الخعليم مىاهج هظام. صذق محىس جقىيم 2

الحفلمم حظب  فناهج نؽاموز ثقويم فو خ و الحثملد فو صدق فقسات فح

ففافل إزثباط )باوطو ( با  دزحة ال فقسا والدزحة الكلمة ويفد الحعبمأ اثضح أ  

( فقسات صادقة اد قماض فا أـدت لقماطة إذ ااند 10حممق فقسات اسحوز البالمة )

 ـند فظحو  داللة ) ازثباظها بالدزحةففاف ت 
 
د ( حمث اان01.الكلمة دالة إحأائما

و ما أ  ـ قة الرقسا بالدزحة  (.01.القمم شححمالمة لها أقل فو فظحو  الداللة )

الكلمة جفجل أ  اسقماض يقيع طمة واحداو إذ  فأدق فقسات اسقماض جفجل أ  
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لى ضوء ذلك فه  فحوز ثقويم  فناهج اسقماض صادق اد قماض فا وضق فو أحلةو ـو

 ماطة.الحفلمم صادق اد قماض فا وضق لق نؽام

: محىس جقىيم فاعليت إلاداسة املذسظيت في هظام الخعليم:
ً
 ثالثا

 صذق فقشاث: محىس جقىيم فاعليت إلاداسة املذسظيت في هظام الخعليم: -

با  (Person   وللحثملد فو صدق اسحوز الثالث حظب ففافل إزثباط )باوطو  

اسحوز البالمة  دزحة ال فقسا والدزحة الكلمةو ويفد الحعبمأ اثضح أ  حممق فقسات

الكلمة  إزثباظها بالدزحة( فقسا صادقة اد قماض فا أـدت لقماطة إذ ااند ففاف ت 13)

 ـند فظحو  دالة 
 
( حمث ااند القمم شححمالمة لها أقل فو 01.داللة )الإحأائما

 ( 01.فظحو  الداللة )

ت الكليت ملحىس جقىيم فاعلي ( ًىضح إسجباط الفقشاث بالذسحت9حذول سقم )

 إلاداسة املذسظيت في هظام الخعليم

سقم 

 الفقشة

الىظط 

 الحعابي

Mean 

الاهحشاف 

 املعياسي 

Std. Deviation 

معامل إسجباط 

الفقشة بالذسحت 

 الكليت

Correlations 

القيمت 

 الاحخماليت

Sig 

معخىي 

 الذاللت

Level 

21 2.5556 1.05918 .544** .000 .01 

22 2.3968 .88972 .780** .000 .01 

23 2.0635 .96508 .779** .000 .01 

24 2.1587 .95388 .820** .000 .01 

25 2.3492 .88279 .734** .000 .01 

26 2.9206 .84818 .559** .000 .01 

27 2.7460 .91525 .692** .000 .01 

28 2.9524 1.03843 .544** .000 .01 

29 2.5873 .89145 .581** .000 .01 

30 2.5397 1.02902 .611** .000 .01 

31 2.1429 .93078 .805** .000 .01 



ىيم هظام الخعليم العشبي إلاظالمي في املذاسط العشبيت إلاظالميت الثاهىيت ملذًىت أهجميىا  حشاد قج

ً وحهت هظش عيىت مً مذًشي ومششفي َزٍ املذاسط""م  

237 

 

32 2.2063 .93600 .770** .000 .01 

33 2.6667 1.01600 .701** .000 .01 

    8.08309 32.2857 اسجموؿ

 :صذق محىس جقىيم فاعليت إلاداسة املذسظيت في هظام الخعليم -

دازا اسدزطمة اد فو خ و الحثملد فو صدق فقسات فحوز ثقويم فاـلمة ال 

)باوطو ( با  دزحة ال فقسا والدزحة الكلمة ويفد  ازثباطنؽام الحفلمم حظب ففافل 

( فقسات صادقة اد قماض فا أـدت 13الحعبمأ اثضح أ  حممق فقسات اسحوز البالمة )

 ـند فظحو  داللة  ازثباظها بالدزحةلقماطة إذ ااند ففاف ت 
 
الكلمة دالة إحأائما

و ما أ  ـ قة  (01.اند القمم شححمالمة لها أقل فو فظحو  الداللة )( حمث ا01.)

الرقسا بالدزحة الكلمة جفجل أ  اسقماض يقيع طمة واحداو إذ  فأدق فقسات 

لى ضوء ذلك فه   اسقماض جفجل أ  اسقماض صادق اد قماض فا وضق فو أحلةو ـو

 صادق اد قماض فا وضق لقماطة.فحوز ثقويم فاـلمة الدازا اسدزطمة اد نؽام الحفلمم 

: محىس جقىيم إلاششاف التربىي في هظام الخعليم:
ً
 سابعا

 . صذق فقشاث: محىس جقىيم إلاششاف التربىي في هظام الخعليم:1

با   (Personوللحثملد فو صدق اسحوز السابق حظب ففافل إزثباط )باوطو   

ممق فقسات اسحوز البالمة دزحة ال فقسا والدزحة الكلمةو ويفد الحعبمأ اثضح أ  ح

 ازثباظها بالدزحة( فقسات صادقة اد قماض فا أـدت لقماطة إذ ااند ففاف ت 10)

 ـند فظحو  داللة )
 
( حمث ااند القمم 05.( وفظحو  داللة )01.الكلمة دالة إحأائما

 ( 05.( وفظحو  داللة )01.شححمالمة لها أقل فو فظحو  الداللة )
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ضح إسجباط الفقشاث بالذسحت الكليت ملحىس جقىيم إلاششاف ( ًى 10حذول سقم )

 التربىي في هظام الخعليم

سقم 

 الفقشة

الىظط 

 الحعابي

Mean 

الاهحشاف 

 املعياسي 

Std. Deviation 

معامل إسجباط 

الفقشة بالذسحت 

 الكليت

Correlations 

القيمت 

 الاحخماليت

Sig 

معخىي 

 الذاللت

Level 

34 2.4286 .99538 .397** .001 .01 

35 2.2222 .97459 .457** .000 .01 

36 2.3492 .86432 .281* .026 .05 

37 2.3333 .98374 .279* .026 .05 

38 2.3651 .95549 .280* .026 .05 

39 2.4921 .99795 .336** .007 .01 

40 2.9206 5.23728 .398** .001 .01 

41 2.4444 1.07430 .396** .001 .01 

42 2.5556 .91189 .280* .026 .05 

43 2.6190 .88770 .335** .007 .01 

    8.08309 32.2857 اسجموؿ

 صذق محىس جقىيم إلاششاف التربىي في هظام الخعليم: -

فو خ و الحثملد فو صدق فقسات فحوز ثقويم الػسام البوبوو اد نؽام 

لكلمة ويفد الحفلمم حظب ففافل إزثباط )باوطو ( با  دزحة ال فقسا والدزحة ا

( فقسات صادقة اد قماض فا أـدت 10الحعبمأ اثضح أ  حممق فقسات اسحوز البالمة )
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 ـند فظحو  داللة  ازثباظها بالدزحةلقماطة إذ ااند ففاف ت 
 
الكلمة دالة إحأائما

( حمث ااند القمم شححمالمة لها أقل فو فظحو  الداللة 05.( وفظحو  داللة )01.)

و ما أ  ـ قة الرقسا بالدزحة الكلمة جفجل أ  اسقماض  (05.لة )دالال( وفظحو  01.)

يقيع طمة واحداو إذ  فأدق فقسات اسقماض جفجل أ  اسقماض صادق اد قماض فا 

لى ضوء ذلك فه  فحوز ثقويم الػسام البوبوو اد نؽام الحفلمم  وضق فو أحلةو ـو

 صادق اد قماض فا وضق لقماطة.

: محىس جقىيم أظا
ً
 ليب الخقىيم العائذة في هظام العليم:خامعا

 . صذق فقشاث: محىس جقىيم أظاليب الخقىيم العائذة في هظام العليم:1

 (Person  وللحثملد فو صدق اسحوز ال افع حظب ففافل إزثباط )باوطو  

با  دزحة ال فقسا والدزحة الكلمةو ويفد الحعبمأ اثضح أ  حممق فقسات اسحوز 

(   ازثباظهاقة اد قماض فا أـدت لقماطة إذ ااند ففاف ت ( فقسات صاد9البالمة 

 ـند فظحو  داللة )
 
( حمث ااند 05.( وفظحو  داللة )01.بالدزحة الكلمة دالة إحأائما

 .( 05.داللة )ال( وفظحو  01.القمم شححمالمة لها أقل فو فظحو  الداللة )

جقىيم أظاليب  ( ًىضح إسجباط الفقشاث بالذسحت الكليت ملحىس 11حذول سقم )

 الخقىيم العائذة في هظام العليم
سقم 

 الفقشة

الىظط 

 الحعابي

Mean 

الاهحشاف 

 املعياسي 

Std. Deviation 

معامل إسجباط 

الفقشة بالذسحت 

 الكليت

Correlations 

القيمت 

 الاحخماليت

Sig 

معخىي 

 الذاللت

Level 

44 2.2222 .97459 .319* .011 .05 

45 2.3492 .86432 .295* .019 .05 

46 2.3333 .98374 .310* .013 .05 

47 2.3651 .95549 .318* .011 .05 

48 2.4921 .99795 .296* .019 .05 

49 2.9206 5.23728 .806** .000 .01 

50 2.4444 1.07430 .428** .000 .01 

51 2.5556 .91189 .407** .001 .01 

52 2.6190 .88770 .477** .000 .01 

    6.75525 22.3016 املجمىع
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 صذق محىس جقىيم أظاليب الخقىيم العائذة في هظام العليم:. 2

فو خ و الحثملد فو صدق فقسات فحوز ثقويم أطالمب الحقويم الظائدا اد 

نؽام الفلمم حظب ففافل إزثباط )باوطو ( با  دزحة ال فقسا والدزحة الكلمة ويفد 

( فقسات صادقة اد قماض فا أـدت 9) الحعبمأ اثضح أ  حممق فقسات اسحوز البالمة

 ـند فظحو  داللة  إزثباظها بالدزحةلقماطة إذ ااند ففاف ت 
 
الكلمة دالة إحأائما

( حمث ااند القمم شححمالمة لها أقل فو فظحو  الداللة 05.( وفظحو  داللة )01.)

 ( 05.( وفظحو  داللة )01.)

جل أ  اسقماض يقيع طمة واحداو إذ  و ما أ  ـ قة الرقسا بالدزحة الكلمة جف      

لى ضوء  فأدق فقسات اسقماض جفجل أ  اسقماض صادق اد قماض فا وضق فو أحلةو ـو

ذلك فه  فحوز ثقويم أطالمب الحقويم الظائدا اد نؽام الفلمم صادق اد قماض فا 

 وضق لقماطة.

 ـ حعاب ثباث مقياط جقىيم هظام الخعليم: 5

الباحث اد حظاب  اطحخدم ويم نؽام الحفلمموللحثملد فو ربات فقماض ثق

 اطحخساجأطالمب  الراكسونباخ( فوالثبات ففادلة )الراكسونباخ(و حمث جفد ففادلة )

بلمد قممة ففافل  العسيقة حمثًري  باطحخدامالباحث الثبات  اطحخسجالثبات. وقد 

 ( وًرا نؼاو إلى أ  اسقماض يحمحق بثبات ـالد.914.الثبات الفام )

 جقىيم هظام الخعليمألفا كشوهباخ ملقياط  اخخباس هخائج ( 12) حذول 

قيمت معامل  املحىس م

 ألفاكشوهباخ

عذد 

 الفقشاث

حعلعل العباساث في 

 املقياط

ثقويم أًدام نؽام الحفلمم الفسيإلا  1

 الط فإلا

 10 – 1فو  10 931.

ثقويم فناهج  نؽام الحفلمم الفسيإلا  2

 الط فإلا

 20 – 11فو  10 689.

ثقويم فاـلمة الدازا اسدزطمة اد نؽام  3

 الحفلمم الفسيإلا الط فإلا

 33 – 21فو  13 888.
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ثقويم الػسام البوبوو اد نؽام الحفلمم  4

 الفسيإلا الط فإلا

 43 – 34فو  10 640.

ثقويم أطالمب الحقويم الظائدا اد نؽام  5

 الفلمم الفسيإلا الط فإلا

 52 – 44فو  9 610.

 

نحائج إخحباز ألرا كسونباخ لكل اسحوطغ الفام ل

 ثقويم نؽام الحفلممفحاوز فقماض 

.914 

 

52 

 

 52 – 1فو 

 

 الصذق الخجشيبي ملقياط جقىيم هظام الخعليم:

لى ضوء حظاب قممة ففافل )ألراكسونباخ( البالمة ) ( فه  الأدق 914.ـو

 ( وًو ال رز البوبمعد سفافل الثباتو وًر956.الحجسي ل للمقماض نظاوو )
 
ا نؼاو أيضا

 يحمحق بأدق ـالد. إلى أ  فقماض ثقويم نؽام الحفلمم

ــــــــت واخخباس عشض ومىاقشت الىخائج  ـ  فشطـيــــاث الذساظـ

ا: ـــــت ومىاقشتها وجفعيَر ــ ـ ـ : اخخباس فشطـيــــاث الذساظـ
ً
 ثاهيا

 فإلا اد جؼاد )يخظم أداء الدازا اسدزطمة اد نؽام الحفلمم الفسيإلا الط الفشطيت ألاولى:

 (فو وحهة نؽس فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة الثانوية بالراـلمة

للححقأ فو الرسضمة  ولى قام الباحث بحظاب الوطغ الحظايإلا وشنحسام 

اسفمازو إلحابات أفساد ـمنة البحث لكل فقسا ـلى حداو والخحباز وحود فسوق ذات 

اسحظوب والوطغ الحظايإلا النؽسوو اطحخدم  داللة إحأائمة با  الوطغ الحظايإلا

 ( يو ح ذلك :13(. وال دوو زقم )Tالباحث اخحباز )

أداء إلاداسة املذسظيت في هظام الخعليم  اخخباس )ث( لعيىت واحذة لقياط( 13) حذول 

 العشبي إلاظالمي في حشاد

الىظط 

الحعابي 

 املحعىب

الىظط 

الحعابي 

 الفشض ي

ت القيم دسحه الحشيت قيمه )ث(

 الاحخماليت

2.035 3.000 45.796 62 .000 
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( أ  قممة الوطغ الحظايإلا اسحظوب نظاوو 13ي حؾ فو ال دوو زقم )

الحائمة قد  (و وأ  القممة 3.000( و د أقل فو قممة الوطغ الحظايإلا الرسضيل )2.035)

ا )45.7963بلمد ) ( و د أقل فو فظحو  000.( وأ  قممصها شححمالمة اا  فقداًز

(و وًرا نؼاو إلى أ  أداء الدازا اسدزطمة اد نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا 05.اللة )الد

 .اد جؼاد يخظم بفدم الرفالمة

: )ثخظم أًدام النؽام الحفلميل الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد فو وحهة الفشطيت الثاهيت

 (الثانوية بالرفالمةنؽس فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة 

لححقأ فو الرسضمة الثانمة قام الباحث بحظاب الوطغ الحظايإلا وشنحسام ل    

اسفمازو إلحابات أفساد ـمنة البحث لكل فقسا ـلى حداو والخحباز وحود فسوق ذات 

داللة إحأائمة با  الوطغ الحظايإلا اسحظوب والوطغ الحظايإلا النؽسوو اطحخدم 

 ذلك:( يو ح 14(. وال دوو زقم )Tالباحث اخحباز )

أَذاف الىظام الخعليمي العشبي  اخخباس )ث( لعيىت واحذة لقياط( 14) حذول 

 إلاظالمي في حشاد

الىظط 

الحعابي 

 املحعىب

الىظط 

الحعابي 

 الفشض ي

القيمت  دسحه الحشيت قيمه )ث(

 الاحخماليت

2.516 3.000 24.101 62 .000 

( 2.516وب نظاوو )( أ  قممة الوطغ الحظايإلا اسحظ14ي حؾ فو ال دوو زقم )       

(و وأ  القممة الحائمة قد بلمد 3.000و د أقل فو قممة الوطغ الحظايإلا الرسضيل )

ا )24.101) ( و د أقل فو فظحو  الداللة 000.( وأ  قممصها شححمالمة اا  فقداًز

(و وًرا نؼاو إلى أ  أًدام النؽام الحفلميل الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد ثخظم بفدم 05.)

 .الرفالمة

 فو وحهة نؽس فديسو وفؼساد لفشطيت الثالثت: ا
 
)ثحقأ اسناهج الدزاطمة الظائدا حالما

ييييإلا  يييام الحفلييييمم الفسيي ييييدام نؽي يييا أًي يييية بمدينيييية أنجممني اسييييدازض الفس ميييية الطيييي فمة الثانويي

 (الط فإلا اد جؼاد

للححقأ فو الرسضمة الثالثة قام الباحث بحظاب الوطغ الحظايإلا وشنحسام 

أفساد ـمنة البحث لكل فقسا ـلى حداو والخحباز وحود فسوق ذات  اسفمازو إلحابات
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 اطحخدمداللة إحأائمة با  الوطغ الحظايإلا اسحظوب والوطغ الحظايإلا النؽسوو 

 ذلك:( يو ح 15(. وال دوو زقم )T) اخحبازالباحث 

مذي جحقيق املىاهج الذساظيت العائذة  )ث( لعيىت واحذة لقياط اخخباس ( 15) حذول 

 ظام الخعليم العشبي إلاظالمي في حشادأَذاف ه

الىظط 

الحعابي 

 املحعىب

الىظط 

الحعابي 

 الفشض ي

القيمت  دسحه الحشيت قيمه )ث(

 الاحخماليت

2.497 3.000 38.095 62 .000 

( أ  قممة الوطغ الحظايإلا اسحظوب نظاوو 15ي حؾ فو ال دوو زقم )

(و وأ  القممة الحائمة قد 3.000( و د أقل فو قممة الوطغ الحظايإلا الرسضيل )2.497)

ا ) شححمالمة( وأ  قممصها 38.095بلمد ) ( و د أقل فو فظحو  الداللة 000.اا  فقداًز

دام نؽام الحفلمم 05.) (و وًرا نؼاو إلى أ  اسناهج الدزاطمة الظائدا ال ثحقأ ًأ

 .الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد

اد نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا فو  يخظم أداء اسؼسفا  البوبويا  )الفشطيت الشابعت: 

 (فديسو وفؼساد الحفلمم الفسيإلا الط فإلا الثانوو بمدينة أنجممنا بالرفالمة وحهة نؽس 

اسفمازو  وشنحسامللححقأ فو الرسضمة السابفة قام الباحث بحظاب الوطغ الحظايإلا 

ت داللة وحود فسوق ذا والخحباز إلحابات أفساد ـمنة البحث لكل فقسا ـلى حداو 

الباحث  اطحخدمإحأائمة با  الوطغ الحظايإلا اسحظوب والوطغ الحظايإلا النؽسوو 

 ( يو ح ذلك:16(. وال دوو زقم )T) اخحباز

أداء املششفين التربىيين في هظام الخعليم  )ث( لعيىت واحذة لقياط اخخباس ( 16) حذول 

 العشبي إلاظالمي في حشاد

الىظط 

الحعابي 

 املحعىب

الىظط 

 الحعابي

 الفشض ي

القيمت  دسحه الحشيت قيمه )ث(

 الاحخماليت

2.411 3.000 40.444 62 .000 
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( أ  قممة الوطغ الحظايإلا اسحظوب نظاوو 16ي حؾ فو ال دوو زقم )

(و وأ  القممة الحائمة قد 3.000( و د أقل فو قممة الوطغ الحظايإلا الرسضيل )2.411)

ًا )اا  ف شححمالمة( وأ  قممصها   40.444بلمد ) ( و د أقل فو فظحو  000.قداز

(و وًرا نؼاو إلى أ  أداء اسؼسفا  البوبويا  اد نؽام الحفلمم الفسيإلا 05.الداللة )

 .الط فإلا اد جؼاد يخظم بفدم الرفالمة

: )فاـلمة فمازطات الحقويم الحفلميل اد نؽام الحفلمم الفسيإلا الفشطيت الخامعت

فؼساد اسدازض الفس مة الط فمة الثانوية الط فإلا اد جؼاد فو وحهة نؽس فديسو و 

 (بمدينة أنجممنا ضفمرة

للححقأ فو الرسضمة ال افظة قام الباحث بحظاب الوطغ الحظايإلا 

وحود  والخحباز  اسفمازو إلحابات أفساد ـمنة البحث لكل فقسا ـلى حداو وشنحسام

ايإلا النؽسوو فسوق ذات داللة إحأائمة با  الوطغ الحظايإلا اسحظوب والوطغ الحظ

 ذلك:( يو ح 17(. وال دوو زقم )T) اخحبازالباحث  اطحخدم

فاعليت مماسظاث الخقىيم الخعليمي في  )ث( لعيىت واحذة لقياط اخخباس ( 17) حذول 

 هظام الخعليم العشبي إلاظالمي في حشاد

الىظط 

الحعابي 

 املحعىب

الىظط 

الحعابي 

 الفشض ي

القيمت  دسحه الحشيت قيمه )ث(

 تالاحخمالي

1.668 3.000 39.932 62 .000 

( أ  قممة الوطغ الحظايإلا اسحظوب نظاوو 17ي حؾ فو ال دوو زقم )  

(و وأ  القممة الحائمة قد 3.000( و د أقل فو قممة الوطغ الحظايإلا الرسضيل )1.668)

ا ) شححمالمة( وأ  قممصها 39.932بلمد ) ( و د أقل فو فظحو  الداللة 000.اا  فقداًز

وًرا نؼاو إلى أ  فاـلمة فمازطات الحقويم الحفلميل اد نؽام الحفلمم الفسيإلا  (و05.)

الط فإلا اد جؼاد فو وحهة نؽس فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة الثانوية 

 .بمدينة أنجممنا ضفمرة
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)ال ثوحد فسوق ذات دالة إحأائمة اد ثقويم نؽام الحفلمم الفسيإلا الفشطيت العادظت: 

إلا اد جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة الط ف

 سحماو )النوؿ(
 
 .الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

لحظاب الرسوق اد ثقويم نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد فو وحهة نؽس         

 سحماو  ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة الثانوية بمدينة
 
أنحممنا ثبفا

و قام الباحث بحظاب الوطغ الحظايإلا وشنحسام اسفمازو واخحباز (أنثي، ذكس) النوؿ

 ( يو ح ذلك:18)ت( و ال دوو زقم )

املعياسي والقيمت الخائيت لقياط  والاهحشاف( ًىضح قيم الىظط الحعابي 18حذول )

  الفشق في جقىيم هظام الخعليم العشبي إلاظالمي في حشاد

الىظط  الىىع

 الحعابي

إلاهحشاف 

 املعياسي 

القيمت 

 الخائيت

القيمت  دسحت الحشيت

 الاحخماليت

 000. 62 45.664 22.31446 124.4231 ركش

 9.77195 146.0909 أهثى

( وأ  القممة 45.664ن حؾ فو ال دوو أـ ي أ  القممة الحائمة قد بلمد )

ا ) (و وًرا 05.( و د أقل فو فظحو  الداللة )000.شححمالمة الخحباز )ت( ااند فقداًز

ثقويم نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد اد نؼاو إلى وحود فسوق ذات داللة إحأائمة 

جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة الثانوية بمدينة 

 سحماو النوؿ
 
 .(أنثي) النوؿلأالح  (أنثي، ذكس) أنحممنا ثبفا

)ال ثوحد فسوق ذات دالة إحأائمة اد ثقويم نؽام الحفلمم الفسيإلا الفشطيت العابعت: 

الط فإلا اد جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة 

 سحماو الوؼمرة(
 
لحظاب الرسوق اد ثقويم نؽام الحفلمم  الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الفسيإلا الط فإلا اد 

 سحماو الوؼمرة
 
و قام (فؼسم ثس وو ، فديس) الط فمة الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا
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( 19الباحث بحظاب الوطغ الحظايإلا وشنحسام اسفمازو واخحباز )ت( و ال دوو زقم )

 يو ح ذلك:

هحشاف املعياسي والقيمت الخائيت لقياط ( ًىضح قيم الىظط الحعابي والا 19حذول )

 الفشق في جقىيم هظام الخعليم العشبي إلاظالمي في حشاد

الىظط  الىظيفت

 الحعابي

الاهحشاف 

 املعياسي 

القيمت 

 الخائيت

القيمت  دسحت الحشيت

 الاحخماليت

 000. 62 45.664 22.31446 124.4231 مذًش

 9.77195 146.0909 مششف جشبىي 

( وأ  القممة 45.664ال دوو أـ ي أ  القممة الحائمة قد بلمد )ن حؾ فو  

ا ) (و وًرا 05.( و د أقل فو فظحو  الداللة )000.شححمالمة الخحباز )ت( ااند فقداًز

ثقويم نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد اد نؼاو إلى وحود فسوق ذات داللة إحأائمة 

سدازض الفس مة الط فمة الثانوية بمدينة جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد ا

 سحماو الوؼمرة
 
 .(فؼسم ثس وو ) الوؼمرةلأالح  (فؼسم ثس وو ، فديس) أنحممنا ثبفا

ال ثوحد فسوق ذات دالة إحأائمة اد ثقويم نؽام الحفلمم الفسيإلا ): الفشطيت الثامىت

 مة الط فمة الط فإلا اد جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض الفس 

 سحماو اسخًل الحفلميل(
 
ثقويم نؽام اد حظاب الرسوق ل الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض 

 سحماو اسخًل الحفلميلو قام الباحث
 
 الفس مة الط فمة الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

 ( يو ح ذلك:20الحظايإلا وثحلمل الحبايو  حادوو ال دوو زقم ) الوطغ بحظاب

ً 20الجذول ) ( للفشوق في جقىيم هظام الخعليم ANOVAألاحادي)( هخائج جحليل الخباً

 العشبي إلاظالمي في حشاد 

 مصذس الخباًً

S.V 

 مجمىع املشبعاث

S.S 

دسحاث 

 الحشيت

D.F 

مخىظط 

 املشبعاث

M.S 

القيمت 

 الفائيت

F 

 لقيمتإلاحخماليتا

Sig 

 740. 495. 252.566 4 1010.262 بين املجمىعاث

 510.380 58 29602.055 داخل املجمىعاث

  62 30612.317 الكلي
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ثقويم نؽام اد ـدم وحود فسوق ذات داللة إحأائمة ( 20)يبا  ال دوو 

سدازض الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد ا

 سحماو اسخًل الحفلميل
 
  الفس مة الط فمة الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

 
إلى    وذلك اطخنادا

( 740.وقممصها شححمالمة التل جظاوو )(و 495.) اسخًل الحفلميلاسحظو ة سحماو (  F) قمم

أائمة فسوق ذات داللة إح  وحودـدم فما نؼاو إلى .( 5.) و د أكبو فو فظحو  الداللة

ثقويم نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اد 

 سحماو اسخًل الحفلميل
 
 .اسدازض الفس مة الط فمة الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

ال ثوحد فسوق ذات دالة إحأائمة اد ثقويم نؽام الحفلمم الفسيإلا )الفشطيت الخاظعت:   

جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة الط فإلا اد 

 سحماو الحخأ  الفليل(
 
ثقويم نؽام اد لحظاب الرسوق  الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض 

 سحماو الحخأ  الفليلو قام الباحثالفس مة الط فمة الثانوية بمدينة أنحممن
 
 ا ثبفا

 ( يو ح ذلك:21الحظايإلا وثحلمل الحبايو  حادوو ال دوو زقم ) بحظاب الوطغ

( للفشوق في جقىيم هظام ANOVAألاحادي)( هخائج جحليل الخباًً 21الجذول )  

 الخعليم العشبي إلاظالمي في حشاد 
 مصذس الخباًً

S.V 

 مجمىع املشبعاث

S.S 

دسحاث 

 الحشيت

D.F 

مخىظط 

 املشبعاث

M.S 

القيمت 

 الفائيت

F 

 القيمت

 إلاحخماليت

Sig 

 884. 614. 348.889 21 7326.675 بين املجمىعاث

 567.942 41 23285.642 داخل املجمىعاث

  62 30612.317 الكلي

ثقويم نؽام اد ـدم وحود فسوق ذات داللة إحأائمة ( 21)يبا  ال دوو 

ط فإلا اد جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض الحفلمم الفسيإلا ال 

 سحماو الحخأ  الفليل
 
 وذلك  الفس مة الط فمة الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

 
 اطخنادا

وقممصها شححمالمة التل جظاوو (و 614.) الحخأ  الفليلاسحظو ة سحماو  (  F) قمم إلى

فسوق ذات داللة    وحودـدم فما نؼاو إلى .( 5.) ( و د أكبو فو فظحو  الداللة884.)

ثقويم نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو اد إحأائمة 
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 سحماو الحخأ  
 
فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

 .الفليل

اد ثقويم نؽام الحفلمم الفسيإلا  ال ثوحد فسوق ذات دالة إحأائمة)الفشطيت العاششة: 

الط فإلا اد جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة 

 سحماو طنوات ال بوا اسهنمة(
 
ثقويم اد لحظاب الرسوق  الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

اسدازض  نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد

 سحماو طنوات ال بوا اسهنمةو قام الباحث
 
 الفس مة الط فمة الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

 ( يو ح ذلك:22بحظاب  الوطغ الحظايإلا وثحلمل الحبايو  حادوو ال دوو زقم )

( للفشوق في جقىيم هظام ANOVA( هخائج جحليل الخباًً ألاحادي) 22الجذول )

 المي في حشاد الخعليم العشبي إلاظ

 مصذس الخباًً

S.V 

 مجمىع املشبعاث

S.S 

دسحاث 

 الحشيت

D.F 

مخىظط 

 املشبعاث

M.S 

القيمت 

 الفائيت

F 

 القيمتإلاحخماليت

Sig 

 684. 572. 290.247 4 1160.988 بين املجمىعاث

 507.782 58 29451.330 داخل املجمىعاث

  62 30612.317 الكلي

ثقويم نؽام اد فسوق ذات داللة إحأائمة  ـدم وحود( 22)يبا  ال دوو 

الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض 

 سحماو طنوات ال بوا اسهنمة 
 
وذلك الفس مة الط فمة الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

 
 
وقممصها شححمالمة (و 572.) طنوات ال بوا اسهنمةاسحظو ة سحماو (  F) إلى قمم  اطخنادا

 فسوق وحودفما نؼاو إلى ـدم .( 5.) ( و د أكبو فو فظحو  الداللة684.التل جظاوو )

ثقويم نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد فو وحهة نؽس اد ذات داللة إحأائمة 

 سح
 
ماو ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

 طنوات ال بوا اسهنمة.

ال ثوحد فسوق ذات دالة إحأائمة اد ثقويم نؽام الحفلمم )الفشطيت الحادًت عشش: 

الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة 
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 سحماو ـدد الدوزات الحدزيملمة(
 
لحظاب الرسوق  الط فمة الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

ثقويم نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اد 

 سحماو ـدد الدوزات الحدزيملمة 
 
اسدازض الفس مة الط فمة الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

بحظاب   دوزات(و قام الباحث دوزاتو أزيفة واحداو دوزثا و ر رة ثوحدو دوزا )ال

 ( يو ح ذلك:23لمل الحبايو  حادوو ال دوو زقم )الوطغ الحظايإلا وثح

( للفشوق في جقىيم هظام ANOVA( هخائج جحليل الخباًً ألاحادي) 23الجذول )  

 الخعليم العشبي إلاظالمي في حشاد 

 مصذس الخباًً

S.V 

 مجمىع املشبعاث

S.S 

دسحاث 

 الحشيت

D.F 

مخىظط 

 املشبعاث

M.S 

القيمت 

 الفائيت

F 

 القيمت

 تالاحخمالي

Sig 

 005. 4.111 1690.556 4 6762.222 بين املجمىعاث

 411.209 58 23850.095 داخل املجمىعاث

  62 30612.317 الكلي

ثقويم نؽام الحفلمم اد وحود فسوق ذات داللة إحأائمة ( 23)يبا  ال دوو   

 الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة

 سحماو ـدد الدوزات الحدزيملمة )ال
 
 ثوحدو دوزا الط فمة الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

 دوزات(  دوزاتو أزيفة واحداو دوزثا و ر رة
 
اسحظو ة سحماو (  F) إلى قمم  وذلك اطخنادا

( و د أكبو فو 005.وقممصها شححمالمة التل جظاوو )(و 4.111) طنوات ال بوا اسهنمة

ثقويم نؽام اد فسوق ذات داللة إحأائمة  فما نؼاو إلى وحود.( 5.) لداللةفظحو  ا

الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض 

 سحماو ـدد الدوزات الحدزيملمة )ال
 
ثوحدو  الفس مة الط فمة الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

 دوزات( لأالح ـدد الدوزات الحدزيملمة )ر رة زاتو أزيفةدو  واحداو دوزثا و ر رة دوزا

 (.24دوزات( أنؽس ال دوو )
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( ًىضح الىظط الحعابي والاهحشاف املعياسي ملخغير عذد الذوساث 24الجذول )

 الخذسيشيت

 الاهحشاف املعياسي  الىظط الحعابي عذد الذوساث الخذسيشيت

 35.13189 108.7500 جىحذ ال

 . 102.0000 واحذة دوسة

 22.99890 122.5833 دوسجان

 14.41537 138.8929 دوساث ثالثت

 21.77537 118.1667 دوساث أسبعت

ا اد: : الىخائج - أ   ويم و ايجاًش

  أداء الدازا اسدزطمة اد نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد يخظم بفدم إ -1

 .الرفالمة

فلميل الفسيإلا الط فإلا أو حد نحائج الححلمل شحأادإلا أ  أًدام النؽام الح -2

 .اد جؼاد ثخظم بفدم الرفالمة

بمهد نحائج الححلمل الحأادإلا أ  اسناهج الدزاطمة الظائدا ال ثحقأ أًدام  -3

 .نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد

بحظب نحائج الححلمل الحأادإلا فه  أداء اسؼسفا  البوبويا  اد نؽام الحفلمم  -4

 .ظم بفدم الرفالمةالفسيإلا الط فإلا اد جؼاد يخ

  فاـلمة فمازطات الحقويم الحفلميل اد نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد إ -5

جؼاد فو وحهة نؽس فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة الثانوية بمدينة 

 .أنجممنا ضفمرة

ثقويم نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد اد وحود فسوق ذات داللة إحأائمة  -6

نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة  جؼاد فو وحهة

 سحماو النوؿ
 
 .(أنثي) النوؿلأالح  (أنثي، ذكس) الثانوية بمدينة ثبفا
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ثقويم نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد اد حود فسوق ذات داللة إحأائمة و  -7

جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة 

 سحماو الوؼمرةالثا
 
 الوؼمرةلأالح  (فؼسم ثس وو ، فديس) نوية بمدينة ثبفا

 .(فؼسم ثس وو )

ثقويم نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد فسوق ذات داللة إحأائمة   وحودـدم  -8

اد جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة 

 سحماو ا
 
 .سخًل الحفلميلالثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

ثقويم نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد ذات داللة إحأائمة  فسوق وحودـدم  -9

اد جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة 

 سحماو الحخأ  الفليل
 
 .الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

مم الفسيإلا الط فإلا ثقويم نؽام الحفلاد ذات داللة إحأائمة  فسوق وحودـدم  -10

اد جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسدازض الفس مة الط فمة 

 سحماو طنوات ال بوا اسهنمة.
 
 الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

ثقويم نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد اد ذات داللة إحأائمة  فسوق وحود -11

ازض الفس مة الط فمة جؼاد فو وحهة نؽس ـمنة فو فديسو وفؼساد اسد

 سحماو ـدد الدوزات الحدزيملمة )ال
 
 ثوحدو دوزا الثانوية بمدينة أنحممنا ثبفا

دوزات( لأالح ـدد الدوزات الحدزيملمة  دوزاتو أزيفة واحداو دوزثا و ر رة

 دوزات(. )ر رة

 -الخىصياث:  -ب

 -واد ضوء أًدام البحث ونحائجة يوصيل الباحث بما يلد:

الدازا اسدزطمة اد نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد فو  ثجويد أداء  -1

خ و وضق ففاياو ػرافة وذات فأداقمة يقوم ـليها اخحماز فديسو اسدازض 

 .نمةالفس مة الط فمة وثدزيب اسديسيوووثحديث فهازا هم الر
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ثعويس أًدام نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا حتي ثل ل  ثوقفات الدازطا  و   -2

 واسجحمق الخؼادو وأولماء  فوز.

إـادا ثخعمغ فناهج الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد ضوء اححماحات الح فمر  -3

 واسجحمق الخؼادو وفحماوات الفأس وروابد الط م.

ثعويس الػسام البوبوو اد الحفلمم الفسيإلا الط فإلا حتي يكو  ـونا للمفلما   -4

خؼادوووأداا لححقمأ أًدام نؽام الحفلمم وأولماء  فوز واسديسيو واسجحمق ال

 الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد.

ثعويس فهازات الحقويم البوبوو والحفلميل سفليل الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد  -5

ملماثة.  جؼاد حتي ثكو  أداا لحجويد فخسحات ًرا الحفلمم وفدخ ثة ـو

 :مقترحاث ببحىث معخقبليت   -ج

 -ة يقبوي الباحث إحساء البحوذ اسظحقبلمة الحالمة:واد ضوء نحائج البحث وثوصماث

ثحلمل نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد بالبوكاا ـلى اسدخ ت والفملمات  -1

 واسخسحات

 اد اسسحلة شبحدائمة. ثحلمل نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا الثانوو  -3

دادية ثحلمل نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد اسدزاض الفس مة   -4 الط فمة اـل

 .بمدينة أنجممنا

 ثأوز فقبوي لحعويس نؽام الحفلمم الفسيإلا الط فإلا اد جؼاد. -5

 املصادس واملشاحع:

 فو طوزا الرازيات 56جية القس   ال سيم :  -1

 ( فو طوزا البينة.5جية زقم ) -2

 فو طوزا الهظاء. 5جية زقم -3

 فو طوزا الرسقا . 67جية و  -4
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اسجلة  "نؽمة البوبوية اد ضوء الر س النؽيل "زؤية فنه مة لاو ناصس إدازا    -5

 و و2.17/ 4.الفلممة لكلمة فلظعا  الحقنمة ل بحاذ والدزاطاتو الصيداز 

33. 

: الدازا اسدزطيمة ايد قممية شنيدالؿ ايد اسيدازض ) د. ت(  أنجود شحاداو بلوثجل  -6

او الحكوفمة اد فحافؽة ػماو فلظعا  وففمقا ها فو وحهة نؽ زطالة س فديًس

  فلظعا . حاففة النجاي الوظنمة المة الدزاطاتو فاحظحاو فهؼوزا

أطع ثس وية فقبوحة (:  2.14 )الحائب والقضااو طلممة ـمس ـلى وأفا  حافد -7

لنؽام البوبوو اللم ل اد ضوء الحوحهات البوبوية اسفاصساو فجلة فخثة للبحوذ 

د الحاطيق والفؼيسو و ماـميةو اسجليوالدزاطاتو طلظة الفليوم المظيانمة وشحح

  . 75و  والفدد الظادض

: الحرظياو الوا يحو ال ييصء الحيادو والفؼييسو و )د.ت( فحميد فحمييود   ياشوو -8

 .االظادطةو القاًس  ةأب سوو العبففعبفة شطحم و 

 : أشفييية الحفليييمم الطييي فإلاو(1983)و وطيييمد ـليييىطيييمد سييي ادو أػيييسمو حظيييا   -9

اسليك ـبيد الفصييصو ػيسكة ف حبيات ـكياػ  ثسحمة أفا  حظيا  الس ياطو حاففية

 .للهؼس والحوشيقو العبفة  ولى

ييييسحموو الحقمييييل  -.1 يييي 14.6)طييييلمما  ـبييييد الي يييا (ًي ي : الدازا اسدزطييييمة وجفبيييية قواًي

 .السيات الملؼسية اد اسمل ة الفس مة الظفوديةو داز ال حبو العبفة الثانمةو

يييياكم دم حممييييدو  -11 يييل: وش  الميييية )د.ت(: حي ييييمم الرجي ييييو للحفلي ييييل اوسبي ييييمم الرجي ازا الحفلي

 . الفساقمة فخطظة الفافل الرنمةو بمداد

ييييناء -12 ي ي ي ي ييييدويكاتو طي ي ي ي ييييإلا .(2.16)الي ي ي ي ي ييييق ال بوومي ي ي ي ي ييييلو فسحي ي ي ي ييييام الحفلميي ي ي ي ي ييييوم النؽي ي ي ي : فرهي

Mawdoo 3.com 

ييييد الييييسشاقالييييساشو و  -13 ييييإلا ب ييييس بييييو ـبي ييييحاي)د.ت( فحمييييد بييييو أيي و داز : فخحيييياز الحي

 .القاًسا والحوفمقمة للبواذ
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الفوافيل اسدزطيمة اسيخرسا ايد ثعيويس  (:.2.1 ) خالد ـبد القادز ز اي وأبو ـلدو  -14

أداء فيديسو اسييدازض الثانويية بمحافؽييات لييصا ايد ضييوء فرهيوم ثحلمييل اليينؽم 

ييييد ي ييييى شنبوني ي ييييوزا ـلي ي يييحاو فهؼي ي ي يييا حظي ي ي يييالة في ي ي ييييةو زطي ي يييية  والدازيي ي ييييصاحاففي ي ي ييييس لي ي ي   ًش

 ) فلظعا (و

النؽم الحفلمممة الوافدا اد إفسيقميا : قيساءا ايد البيديل ( : ى1419)طانوو قعب -15

زو  وشازا  وقام والؼئو  الط فمة بدولية قعيسو كحياب شفيةو الفيدد الحضا

 .42و الظنة  الثالثة ـؼسا. و: 63

: فؼ  ت جفلمم اللمة الفس مة اد اسدازض الحكوفمة (1993)ـلد قمس الظلمكو  -16

يييحاو اييييد جفلييييمم  يييد لنمييييل دزحيييية اساحظي يييادو بحييييث ث مملي يييية  اسحوطييييعة اييييد جؼي اللمي

 .الفس مة 

: فلظرة البوبمة الط فمةو الداز الفس مة  (1988)س فحمد الحوفإلاـمالؼيبامإلاو   -17

 .لمملماوظسابلع  وظبفة دو  لل حابو و 

الر ييس البوبيوو بييا  النؽسيية والحعبمييأو  (1985)ـميس فحمييد الحيوفإلا الؼييبامإلاو  -18

 .لمملما ظسابلع  والعبفة  ولى و واـل  اسهؼئات الفافة للهؼس والحوشيق 

مإلاو و ال ييصء الثيييامإلاو داز ال حييياب اللبنيييااسع يييم الرلظيييرإلا: )د.ت( حمميييل وصييلمبا -19

 .باووت والعبفة  ولى

افيية ـميييا و الحقييويم والقمييياضو داز الثق (1991)شكسيييا فحميييد واًس وشفيييم يؽييال -.2

 .العبفة  ولى 

البوبيييوو: وؼائريييةو فجاالثييية أنماظيييية  الػييييسام: )د.ت( ـميييدـبيييد الواحيييدو ـليييد  -21

 .ػب ة شنبوند  وكمرمة الحخعمغ لةو بحث فهؼوز ـلى

يييية ( 2.18)الفحم ييييلو طييييافمة ثسثييييييب -22 ييييد اسمل يييية الفس مي ييييام الحفلييييمم اي : ثحلمييييل نؽي

ييييوم  ي ي ي ي ي ي ي يييية للفلي ي ي ي ي ي ي ي ي يييية الفس مي ي ي ي ي ي ي ي ييييات" اسجلي ي ي ي ي ي ي ي ي ييييق والحعلفي ي ي ي ي ي ي ي ييييفودية " الواقي ي ي ي ي ي ي ي يييية الظي ي ي ي ي ي ي ي ي البوبويي

 . 3والنرظمةوالفدد
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ي -23 : الدازا اسدزطييمة الحديثييية: فراًممهييا النؽسيييية (2.14) تـيييص  تحييود وو و ـعي

يييا الفملمييييةو داز الثق يييية للهؼييييس والحوشيييييقو وثعبمقا هي يييية الثافنييييةو افي ييييا العبفي و ـمي

   . زد 

يييياوو و  -24 ي ي ييييدالرملكي ي ي ييييد فحمي ي ي ييييات : (2.19) أحمي ي ي ي ييييرإلا والف قي ي ي ييييحفلم الأي ي ي ييييات الي ي ي ي كرايي

-2.18)لفام الدزاسيل المظانمةو الدوزا الحدزيملمة للمفلما  واسفلمات ال دد ل

2.19). 

لميييل و ـناصييس الحح: اسنؽوفيية الحفلممييية اييد لمملميييا (2.12)الق لييدو ـبييد الظييي م  -25

الحعيويس ووزقية فقدفية إليى اسيخثمس اليوظجل لحعييويس  إطيبواثجمةفيواظو الخرياء و

 و ظسابلع.19و 17و 15قد اد الربوا الحفلمم اسنف

: ثعيييوز فرهيييوم النؽسيييية البوبويييية الطييي فمةو (1987)حيييد ـسطيييا فاو ال م مييإلا -26

 .و اسدينة اسنوزاو العبفة الثالثة ف حبة البواذ

: اسنيياهج بيا  النؽسييية والحعبميأو ـييالم ال حييب و ") د.ت(أحمييد حظيا اللقيامإلا و -27

 .القاًساالعبفة الثانمةو 

أحمد فازوق اثجاًات حديثة اد ثقويم أداء اسيحفلم و اسسكيص القيوفإلا  وفحروػ -28

 .حث فهؼوز ـلى شنبوند"ل فححانات والحقويم البوبوو القاًسا " ب

فإلا اد جؼاد دوزي ايد الحكافيل ـبد الواحد ال ابس: الحفلمم الفسيإلا الط  فحمد و -29

 .يإلا الخؼادو "كحاب ثحد العبق" الفس 

ف حبية  و: فنهج البوبمة الط فمة اد الحأوز الط فإلا)د.ت( ـلد أحمدفداوز و -.3

   .الكويدوالعبفة  ولى يوالر  

 .زطمة الحديثةو فسحق ال بوومإلاند  : الدازا اسداسعاووو  -31

 فع م السائد شل بوومإلاو فادا قوم. -32

نييياء اسنيييياهج أطيييع ب :(1987) فحمييييد أفيييا  و وحلييييل أحمييييدو الوكميييل و سرتيييل ا -33

 " بدو  ذكس فكا  وداز الهؼس وزقم العبفة" ووثنؽمما ها
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اسقبييلو فحمييد بييو طيييفود: ثحلمييل نؽييام الحفلييمم الثيييانوو اييد الحفلييمم الفييام ايييد  -34

اسمل ة الفس مة الظفوديةو ـلى فظيحو  فكيومإلا  ًيدام والدازا: بحيث فقيدم 

-22لى اسلحقإلا  وو للحفلمم الثانوو اد اسمل ة الفس مة الظفودية اد الربوا فو إ

 ى. .24/1/143

ناصيس اليديو أييإلا طيفمد ـبيد ه بيو ـميس بيو فحميد الؼياواشو البمضياوو: أنيواز  -35
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و د: أصوو البوبمة اـل فمةو وأطالماها اد البي (1979)السحمو ـبدالنح وو و   -36

 .دفؼأو العبفة  ولىو واسدزطة واسجحمقو داز الر س

 

 

 


