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 برنامج يف الرتبوي اإلحصاء مقرر تطوير
 اإلمام جبامعة التدريس وطرق املناهج دكتوراه

 االحتياجات ضوء يف اإلسالمية سعود بن حممد
 والطالبات للطالب البحثية
 *خالد بً محمد الخصّيم 

 

 

س ملسز ؤلاخصاء التربىي في بسهامج دهخىزاٍ اإلاىاهج وػسق الخدَزع بجامعت ؤلامام مدمد بً طعىد  امللخص _ َدفذ الدزاطت ئلى جؼٍى

 وػالبت بيظبت )86ؤلاطالمُت في طىء الاخخُاحاث البدثُت للؼالب والؼالباث، وجيىهذ عُىت الدزاطت مً )
ً

%( مً مجخمع 64.66( ػالبا

هي أداة حمع البُاهاث، ومً أبسش الىخاةج التي جىصلذ لها الدزاطت ما  الاطدباهتاإلاىهج الىصفي، وواهذ  الدزاطت. واطخسدمذ الدزاطت

لع طمً 3.93ًلي: خصلذ مؼىالث جدَزع ملسز ؤلاخصاء التربىي في مجاٌ اإلاؼىالث اإلاخعللت باإلالسز على مخىطؽ خظابي ) ( ٍو

خصاء التربىي في مجاٌ اإلاؼىالث اإلاخعللت بالؼالب على مخىطؽ خظابي اإلاىافلت بدزحت عالُت، وخصلذ مؼىالث جدَزع ملسز ؤلا 

لع طمً اإلاىافلت بدزحت عالُت، وجىحد فسوق ذاث داللت ئخصاةُت عىد مظخىي )3.48) ( في مؼىالث ملسز ؤلاخصاء التربىي 0.05( ٍو

داللت ئخصاةُت في مؼىالث جدَزع ملسز  حعصي إلاخغحر اإلاظخىي الدزاس ي لصالح مً َم في مسخلت البدث، بِىما ال جىحد فسوق ذاث

لع 4.42ؤلاخصاء التربىي حعصي إلاخغحر الجيع، وخصل مدىز اخخُاحاث الؼالب في ازخُاز ألاطالُب ؤلاخصاةُت على مخىطؽ خظابي ) ( ٍو

، وخصل مدىز اخخُاحاث الؼالب في الخعامل مع بسهامج
ً

لع 4.36على مخىطؽ خظابي ) SPSS طمً اإلاىافلت بدزحت عالُت حدا ( ٍو

س ملترح إلالسز ؤلاخصاء التربىي في بسهامج دهخىزاٍ اإلاىاهج وػسق الخدَزع بجامعت  ، وجم جلدًم جؼٍى
ً

طمً اإلاىافلت بدزحت عالُت حدا

ؤلامام مدمد بً طعىد ؤلاطالمُت في طىء اخخُاحاث الؼالب والؼالباث البدثُت ٌؼخمل على )مظمى اإلالسز، ألاَداف، اإلافسداث، 

س اإلالترح على وظبت اجفاق ) ألاوؼؼت، ػسق  م، اإلاساحع(، وكد خصل الخؼٍى %( مً 100الخدَزع، الخلىُاث الخعلُمُت، أطالُب الخلٍى

 .خُث دزحت مىاطبخه مً وحهت هظس اإلاسخصحن

 .حامعت ؤلامام مدمد بً طعىد ؤلاطالمُت ،الدزاطاث العلُا ،ؤلاخصاء التربىي  :اليلماث املفتاحيت

 

 .إلاطالميت طعىد بً محمد إلامام الاجتماعيت _ جامعت العلىم _ وليت املشازن السياضياث جدزيع وطسق  املىاهج أطتاذ *
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جطىيس ملسز إلاحصاء التربىي في بسهامج دهتىزاٍ املىاهج وطسق التدزيع 

بجامعت إلامام محمد بً طعىد إلاطالميت في ضىء الاحتياجاث البحثيت 

 للطالب والطالباث
 

 امللدمت. 1

للد اشدادث أَمُت ؤلاخصاء في الخُاة اإلاعاصسة، خُث أصبذ مً      

 في 
ً
 مهما

ً
العلىم ألاطاطُت ذاث الخأزحر في ول مُادًً الخُاة، وعىصسا

إهد مُىدوشا ] س. ٍو [ أن حعلُم ؤلاخصاء طىف ًصبذ أهثر أَمُت 1الخؼٍى

ً إلاا له مً صلت وزُلت بالعلىم ألازسي  في اللسن الخادي والعؼٍس

دخاج ول باخث في اإلاُدان التربىي ئلى واإلاىاكف  الخُاجُت اإلاخىىعت. ٍو

ئحساء معالجاث ئخصاةُت حظاعدٍ في بىاء أدواجه، والىصٌى ئلى هخاةج 

ا  .دزاطخه وجفظحَر

عد ملسز ؤلاخصاء أخد اإلاخؼلباث السةِظت في بسامج الدزاطاث        َو

 العلُا، خُث ٌظهم في ئهظاب ػالب الدزاطاث العلُا اإلاهازاث

دزض ػالب  ؤلاخصاةُت التي ًدخاحىجها عىد ئحساء البدىر العلمُت. ٍو

ع بجامعت ؤلامام مدمد بً طعىد  دهخىزاٍ اإلاىاهج وػسق الخدَز

ؤلاطالمُت ملسز ؤلاخصاء في الفصل ألاٌو مً دزاطتهم وفم زؼت 

دزاطُت للبرهامج جخظمً أزبعت فصٌى دزاطُت طمً زؼت البرهامج 

 مىر أهثر 
ً
، دون ئحساء أي عملُت  اإلاعخمد زطمُا

ً
مً زمظت عؼس عاما

س على البرهامج. وبمخابعت أداء ػالب وػالباث الدهخىزاٍ في البرهامج  جؼٍى

عىد ئحساء السطاةل العلمُت ًخطح اعخمادَم بؼيل هبحر على مدللحن 

ئخصاةُحن في ئحساء الخدلُالث ؤلاخصاةُت، مما ٌؼعس بظعف اهدظابهم 

 .تللمهازاث ؤلاخصاةُت الالشم

رهس اإلاعثم ]      [ أن ألابدار جبالغ في الاَخمام بالجداٌو ؤلاخصاةُت 2ٍو

د مً الخاحت ئلى  ا، مما ًٍص ت وجفظحَر مع ئَماٌ جدلُل الدالالث التربٍى

ت  .الاَخمام باإلاهازاث ؤلاخصاةُت وجىمُتها لدي الباخثحن في العلىم التربٍى

إهد الىثحري ] الخدَزع [ أن ػالب جسصصاث اإلاىاهج وػسق 3ٍو

 .ًىاحهىن مؼىالث في ئعداد السطاةل وػسق البدث وؤلاخصاء

رهس الىهُل واإلافتي ]      [ أهه ًيبغي مساعاة الخغحراث التي ػسأث على 4ٍو

س اإلاىهج  .مٌُى الفسد وخاحاجه وكدزاجه عىد عملُت جؼٍى

ومما طبم ًخطح للباخث أَمُت الخعسف على اخخُاحاث الؼالب      

س اإلالسز في والؼالباث البدث ُت مً ملسز ؤلاخصاء التربىي، واللُام بخؼٍى

 .طىء جلً الاخخُاحاث

 مشيلت الدزاطت. 2

[ ئلى وحىد عدة مؼىالث في البدث 5أػازث دزاطت الظُد ]      

 .التربىي أدث ئلى زلل في البُاهاث

إهد ول مً الصُاد ]      [ أن اطخسدام ألاطالُب 7] [ والىجاز6ٍو

ت ًخم بصىزة غحر مىاطبت هخج عىه عدم ؤلاخصاةُت في  البدىر التربٍى

 .مالءمت مظخىي اللُاض لألطلىب ؤلاخصاتي

[ ئلى وحىد اطخسداماث غحر مىاطبت 8وجىصلذ دزاطت العجالن ]     

ت  .لألطالُب ؤلاخصاةُت في البدىر التربٍى

[ 11[ والخؼُب وعىدة ]10] [ وهىز 9] وهؼفذ دزاطت ول مً الثبُتي

طالُب ؤلاخصاةُت وعدم مىاطبتها مع جصمُم عً طىء اطخسدام ألا 

 .الدزاطاث

[ ئلى وكىع عدد مً الباخثحن في أزؼاء 12] وأوضخذ دزاطت باهي     

عىد اطخسدام ألاطالُب ؤلاخصاةُت، وعدم الخفظحر اإلاىؼلي للىخاةج 

 .لعدم ازخُاز ألاطلىب ؤلاخصاتي الصخُذ في اإلاعالجت ؤلاخصاةُت

خث بالعمل في كظم اإلاىاهج وػسق الخدَزع ومً زالٌ زبرة البا     

بجامعت ؤلامام مدمد بً طعىد ؤلاطالمُت وكُامه باإلػساف على 

السطاةل العلمُت إلاسخلت الدهخىزاٍ ومىاكؼتها اجطح له طعف الؼالب 

والؼالباث في اإلاعالجاث ؤلاخصاةُت، وعدم كدزتهم على اللُام بالخدلُل 

ى ازخُاز ألاطلىب ؤلاخصاتي ؤلاخصاتي بأهفظهم أو ختى اللدزة عل

 .اإلاىاطب وطعفهم الؼدًد في جفظحر الىخاةج

وكام الباخث بدزاطت اطخؼالعُت لعؼسة مً ألاطاجرة باللظم      

 
ً
جا ً زٍس الرًً لهم ئطهاماث باإلػساف على مسخلت الدهخىزاٍ ولعؼٍس

 عً 
ً
جي اللظم بمسخلت الدهخىزاٍ، خُث وحه لهم طإالا مً زٍس

مً دزاطت ملسز ؤلاخصاء التربىي، وواهذ مخىطؽ  اطخفادة الؼالب

 .ؤلاحاباث جإهد أن الاطخفادة مً اإلالسز واهذ طعُفت

وجخددد مؼيلت الدزاطت في طعف مظخىي ػالب وػالباث دهخىزاٍ      

ع بجامعت ؤلامام مدمد بً طعىد ؤلاطالمُت في  اإلاىاهج وػسق الخدَز

ؤلاخصاء التربىي، مما  اإلاهازاث ؤلاخصاةُت، وطعف اطخفادتهم مً ملسز 

س ملسز ؤلاخصاء التربىي في طىء اخخُاحاتهم  ٌظخدعي طسوزة جؼٍى

 .البدثُت

 أطئلت الدزاطتأ. 

 :حظعى الدزاطت ئلى ؤلاحابت على الظإاٌ السةِع آلاحي     

س ملسز ؤلاخصاء التربىي في بسهامج دهخىزاٍ اإلاىاهج  هُف ًمىً جؼٍى

ع بجامعت ؤلامام مدمد  بً طعىد ؤلاطالمُت في طىء وػسق الخدَز

 الاخخُاحاث البدثُت للؼالب والؼالباث؟

خفسع مً َرا الظإاٌ ألاطئلت آلاجُت  :ٍو

ما مؼىالث جدَزع ملسز ؤلاخصاء التربىي في بسهامج دهخىزاٍ اإلاىاهج . 1

ع بجامعت ؤلامام مدمد بً طعىد ؤلاطالمُت مً وحهت  وػسق الخدَز

 هظس الؼالب والؼالباث؟

فسوق ذاث داللت ئخصاةُت في مؼىالث جدَزع ملسز َل جىحد . 2

ع بجامعت  ؤلاخصاء التربىي في بسهامج دهخىزاٍ اإلاىاهج وػسق الخدَز

 –ؤلامام مدمد بً طعىد ؤلاطالمُت حعصي إلاخغحر )اإلاظخىي الدزاس ي 

 الجيع(؟

ما الاخخُاحاث البدثُت للؼالب والؼالباث مً ملسز ؤلاخصاء . 3

 التربىي؟
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س . 4 اإلالترح إلالسز ؤلاخصاء التربىي في بسهامج دهخىزاٍ اإلاىاهج ما الخؼٍى

ع بجامعت ؤلامام مدمد بً طعىد ؤلاطالمُت  .وػسق الخدَز

س اإلالترح مً وحهت هظس اإلاسخصحن؟. 5  ما دزحت مىاطبت الخؼٍى

 أَداف الدزاطتب. 

س ملسز ؤلاخصاء التربىي       َدفذ َرٍ الدزاطت بؼيل زةِع ئلى جؼٍى

ع بجامعت ؤلامام مدمد بً في بسهامج  دهخىزاٍ اإلاىاهج وػسق الخدَز

 .طعىد ؤلاطالمُت في طىء الاخخُاحاث البدثُت للؼالب والؼالباث

 أَميت الدزاطتج. 

 :جىمً أَمُت الدزاطت الخالُت فُما ًمىً أن حظهم به ليل مً     

 .مسؼؼي بسامج وملسزاث الاخصاء لؼالب الدزاطاث العلُا -

ُا: كد جلدم الدزاطت لؼالب الدزاطاث العلُا ػالب الدزاطاث العل -

د  جؼبُلاث ئخصاةُت مىاطبت في مسخلف الاخخُاحاث البدثُت مما ًٍص

 .مً فاعلُت ػالب الدزاطاث العلُا في اإلاهازاث ؤلاخصاةُت

ت الخدًثت  - اإلاؼسفحن واإلاىاكؼحن: كد جلدم الدزاطت ألاطالُب التربٍى

عوالابخعاد عً الىمؼُت وألاطالُب اإلاع  .خادة في الخدَز

بُت: ًمىً أن جفُد َرٍ الدزاطت اإلاسؼؼحن  - اإلاسؼؼحن للدوزاث الخدٍز

بُت في جىفحر ألاطاض الىظسي والخؼبُلي في جسؼُؽ  للدوزاث الخدٍز

بُت في ئػاز الاخصاء التربىي والاخخُاحاث البدثُت  الدوزاث الخدٍز

 .لؼالب الدزاطاث العلُا

 حدود الدزاطتد. 

 :جلخصس َرٍ الدزاطت على الخدود الخالُت    

الخدود اإلاىطىعُت: ملسز ؤلاخصاء التربىي في بسهامج دهخىزاٍ اإلاىاهج  -

ؼمل  ع بجامعت ؤلامام مدمد بً طعىد ؤلاطالمُت َو وػسق الخدَز

ع  –اإلادخىي  –)ألاَداف  الخلىُاث الخعلُمُت  –ألاوؼؼت وػسق الخدَز

م –  (.الخلٍى

حامعت ؤلامام مدمد بً طعىد ؤلاطالمُت في مدًىت الخدود اإلاياهُت:  -

اض باإلاملىت العسبُت الظعىدًت  .الٍس

الخدود الصماهُت: الفصل الدزاس ي الثاوي للعام الجامعي  -

 .َـ1437/1438

 مصطلحاث الدزاطتٌ. 

س: ئخدار حغُحراث ملصىدة في ملسز ؤلاخصاء التربىي ببرهامج . 1 جؼٍى

ع جخمثل في ألاَداف واإلادخىي وألاوؼؼت  دهخىزاٍ اإلاىاهج وػسق الخدَز

م بهدف جدظُنها  ع والخلىُاث الخعلُمُت وأطالُب الخلٍى وػسق الخدَز

 .في طىء اخخُاحاث ػالب وػالباث الدهخىزاٍ البدثُت

ملسز ؤلاخصاء التربىي: أخد ملسزاث بسهامج دهخىزاٍ اإلاىاهج وػسق . 2

ع، وحهدف ئلى جصوٍد الؼالب والؼالباث باإلا هازاث ؤلاخصاةُت الخدَز

 .الالشمت لسطالت الدهخىزاٍ

الاخخُاحاث البدثُت: َى ول ما ًمىً أن ًىظفه ػالب وػالبت . 3

 .الدهخىزاٍ مً مهازاث ئخصاةُت في ئعدادٍ لسطالت الدهخىزاٍ

الؼالب والؼالباث: حمُع اإلاىخظمحن واإلاىخظماث في بسهامج دهخىزاٍ . 4

ع بجامعت ؤلامام  مدمد بً طعىد ؤلاطالمُت طىاء اإلاىاهج وػسق الخدَز

 .في مسخلت البدث أو دزاطت اإلالسزاث

 إلاطاز الىظسي . 3

س اإلاىهج : جؼٍى
ً
 :أوال

س اإلاىهج -  :ماَُت جؼٍى

      
ً
س اإلاىهج وفلا حن في جىطُذ مفهىم جؼٍى حعددث آزاء التربٍى

عسفه بىدي ٌُ ت وزبراتهم العملُت، خُث  [ بأهه " 13] إلاسحعُاتهم الىظٍس

م اإلاىهج خاحخه ئلى الخدظحن مً عىاصس عملُت  جدظحن ما أزبذ جلٍى

اإلاىهج أو مً اإلاإزساث علُه، وزفع هفاًت اإلاىهج على وحه العمىم في 

 ."جدلُم ألاَداف اإلاسحىة

عسفه عؼُت      [ بأهه " حغُحر ئًجابي ٌؼمل ول حىاهب اإلاىهج 14] وَُ

، ومسجبؽ بالفلظفت التي ٌظدىد ئليها  ."وعىاصٍس

عسفه الصهد وعبُداثو       [ بأهه " مجمىع اليؼاػاث الهادفت ئلى 15] َُ

يسجم مع هخاةج وجىصُاث عملُاث  وطع اإلاىهج في وطع ًخالءم، ٍو

م وملترخاتها  ."الخلٍى

عسفه الؼافعي وعثمان      [ بأهه " الخغُحر الىُفي اإلالصىد، 16] وَُ

أو العىامل واإلاىظم الري ًددزه اإلاسبىن في بعع أو ول عىاصس اإلاىهج، 

ت،  اإلاإزسة علُه وفم زؼت مدزوطت مً أحل جدظحن العملُت التربٍى

 ."وزفع هفاءة اإلاىهج في جدلُم ألاَداف اإلاسحىة للىظام الخعلُمي

عسفه السباغ      [ بأهه " ئخدار حغُحراث ملصىدة في مىظىمت 17] وَُ

اإلاىهج اإلاخياملت مخمثلت في ألاَداف، واإلادخىي، والخبراث، وػسق 

م ا ع، وأطالُبه، والخلىُاث الخعلُمُت وألاوؼؼت، وأطالُب الخلٍى لخدَز

 لفلظفت اإلاجخمع، واخخُاحاجه، وئمياهاجه اإلاخاخت 
ً
بغُت جدظُنها وفلا

 ."هما حعبر عنها ألاَداف العامت للتربُت

محز عمحرة       س اإلاىهج، وجددًث اإلاىهج، خُث 18] وٍُ [ بحن مفهىمي جؼٍى

ٌعجي ئعادة الىظس في بىاء اإلاىهج بما ًخفم ًسي أن جددًث اإلاىهج 

س اإلاىهج عملُت حظدىد ئلى مجمىعت مً  واإلاظخجداث، في خحن أن جؼٍى

العملُت والفىُت، وجدؼيل مً ئحساءاث فىُت جىحه اإلاىهج  اإلابادب

بمسخلف عىاصٍس هدى أَداف مدددة، أي حعمل على ئدزاٌ الخعدًالث 

و الخعدًالث التي ًخؼلبها ما ًجد التي جخؼلبها خالت الؼالب وظسوفهم، أ

مً ظسوف، وخاحاث في اإلاجخمع، أو ما ًجد مً هخاةج بدىر التربُت 

 .وعلم الىفع

 بأهه " ئخدار حغُحراث      
ً
س اإلاىهج ئحساةُا عسف الباخث جؼٍى وَُ

ملصىدة في ملسز ؤلاخصاء التربىي ببرهامج دهخىزاٍ اإلاىاهج وػسق 

ع جخمثل في ألاَداف، واإلا ع، الخدَز دخىي، وألاوؼؼت وػسق الخدَز

م بهدف جدظُنها في طىء  والخلىُاث الخعلُمُت، وأطالُب الخلٍى

 ."اخخُاحاث ػالب وػالباث الدهخىزاٍ البدثُت

س اإلاىهج -  :دواعي جؼٍى

باػالع الباخث على ألادب التربىي، وبعع البدىر والدزاطاث      

خىن 14؛ عؼُت ] [20[؛ مىدوز]19الظابلت، ومنها: طعادة وئبساَُم ] [؛ ٍش

[ جبحن أن َىان 13] [، بىدي16] [؛ الؼافعي وعثمان17[؛ السباغ ]21]

س اإلاىهج اللاةم، وفُما ًلي  مجمىعت مً اإلابرزاث التي جإدي ئلى جؼٍى

 :أَمها

ت واضخت، ومدددة للمىهج -1  .عدم وحىد فلظفت جسبٍى

حعت خدور حغُحراث وجؼىزاث في اإلاجاالث اإلاسخلفت حظخدعي مسا -2

 .اإلاىاهج للخىاةم مع َرٍ الخغحراث

خدور حغُحراث وجؼىزاث في اإلاعسفت ؤلاوظاهُت مً خُث الىم،  -3

 .والىُف
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 .كصىز اإلاىهج اإلادزس ي اللاةم عً جدلُم ألاَداف اإلادددة له -4

م أن ًىؼف عً  -5 مىً لهرا الخلٍى ًُ م هخاةج اإلاىاهج، خُث  جلٍى

الجت َرٍ ألازؼاء، ألازؼاء، وأوحه اللصىز، مما ٌظخدعي مع

 .وججاوشَا

الخغحراث في كُم واججاَاث اإلاظإولحن واللاةمحن على العملُت  -6

الخعلُمُت، والخغحراث التي جؼسأ على الؼالب، والبِئت، واإلاعسفت، والعلىم 

ت  .التربٍى

 .الخؼىز اإلاعسفي والخىىىلىجي اإلاؼسد -7

 .طُادة اإلاىهج العلمي في مجاالث العلىم اإلاسخلفت -8

 .الخيبإ باخخُاحاث الفسد واإلاجخمع في اإلاظخلبل -9

س اإلاىهج -  :أطالُب جؼٍى

س 13] أػاز بىدي      ظخسدم في جؼٍى
ُ
[ ئلى أن َىان عدة أطالُب ح

اإلاىهج، وبعع َرٍ ألاطالُب ًلع طمً مجمىعت ألاطالُب الخللُدًت، 

وبعظها ًلع طمً مجمىعت ألاطالُب اإلاعاصسة، وفُما ًلي جىطُذ ليل 

 :منها

س اإلاىهج -1  :ألاطالُب الخللُدًت في جؼٍى

س اإلاىهج بالجصةُت، بمعجى أجها        جمحزث ألاطالُب الخللُدًت في جؼٍى

س بعع حىاهب اإلاىهج، وئَماٌ بعظها آلازس، وعدم اللُام  تهخم بخؼٍى

بسبؽ ألاحصاء الجدًدة اإلاعدلت باألحصاء ألازسي للمىهج التي لم ًخم 

 على الجصء حعدًلها، واللُام 
ً
 ولُا

ً
بها بدُث واهذ حعخمد اعخمادا بخجٍس

اإلاؼىز، واإلاخسصصحن، وآزائهم التي واهذ أكسب ئلى الازججالُت، والبعد 

س  عً الخسؼُؽ الجُد اإلادىم، وكد اطخسدمذ عدة أطالُب لخؼٍى

 :اإلاىاهج الخللُدًت منها

س بالخرف، وؤلاطافت والاطدبداٌ - أ  .الخؼٍى

س بخددًث ػ - ب ع، أو الىطاةل الخعلُمُتالخؼٍى  .سق الخدَز

س الامخداهاث -حـ  .جؼٍى

س جىظُماث اإلاىهج -د  .جؼٍى

س اإلاىهج -2  :ألاطالُب اإلاعاصسة في جؼٍى

س اإلاىهج، ومنها ما ًلي  :َىان مجمىعت مً ألاطالُب اإلاعاصسة في جؼٍى

 ألاطلىب الظلىوي - أ

س ػسق واطتراجُجُاث عملُ     تي ٌؼخمل َرا ألاطلىب على جؼٍى

دبجى الفسطُت التي جىص على أن  الخعلُم، والخعلم دازل الفصل، ٍو

عملُت الخعلم ًمىً وصفها بأجها عملُت افتراطُت بحن مثحر واطخجابت، 

س  رٍ العملُت ًمىً ئخداثها في طلىن اإلاخعلم، وبالخالي ٌظاعد جؼٍى َو

م  صُاغت ألاَداف صُاغت دكُلت على طحر عملُت الخعلم في الؼٍس

 .الصخُذ

جي - ب  ألاطلىب الخيٍى

ع، خُث أن         لت الخدَز س اإلادخىي وػٍس حهخم َرا ألاطلىب بخؼٍى

لت  س ٌظاعد على اًجاد جىافم دكُم بحن الفسد واإلاادة، وبؼٍس َرا الخؼٍى

حظهم في جدلُم ألاَداف اإلاؼلىبت، أو العمل على جدظحن ما َى واةً أو 

 .على جدظحن اإلاسسحاث الخعلُمُت

س ي اإلاخياملألاطلىب  -حـ  :الخدَز

حهخم أصخاب َرا ألاطلىب بأَمُت ئًجاد الخىافم بحن اإلادخىي       

ظُت التي  لت الخدَز الدزاس ي، والؼيل العام للمخؼلباث السةِظت للؼٍس

ًجب أن جخددد بمجمىعت مً اإلاعاًحر التي جخفم وػبُعت ألاَداف 

لت واإلادخىي وألاَداف واليؼاغ وال م وهىعها، بمعجى أن الؼٍس خلٍى

جخددد بمعاًحر واخدة، والهدف منها جىمُت اإلاخعلم هيل جخفاعل أهظمخه 

ت اإلاسخلفت مع بعظها لخدور ما ٌظمى  ؤلادزاهُت، والاهفعالُت واإلاهاٍز

 .بعملُت الخعلم

 الاطلىب اإلاىظىمي -د

ددد َرٍ ألاطلىب اإلاىهج هىظام ًخيىن مً عىاصس حؼمل: ألاَداف،  ًُ

م والخغرًت الساحعت، واإلادخىي، والخبراث، وألا وؼؼت الخعلُمُت، والخلٍى

إهد على العالكاث اإلاخبادلت بحن عىاصس جؼىٍس اإلاىهج، بمعجى أن ول  ٍو

خأزس بها  .عىصس ًإزس في بلُت العىاصس، ٍو

س اإلاىهج -  :معىكاث جؼٍى

س والخددًث في اإلاجاٌ التربىي على وحىد  ًإهد اإلاهخمىن بؼإون الخؼٍى

س اإلاىهج، ومً أَمها ما ًلي: مجمىعت مً اإلاعىكاث الت ي جىاحه جؼٍى

 ].16] ؛ الؼافعي وعثمان[14] ؛ عؼُت[20] ؛ مىدوز [22] الدمسداغ

 .عدم الالتزام بأطع الخؼىٍس وزؼىاجه -1

 .كلت جىافس مخؼلب هجاح اإلاىهج اإلاؼىز  -2

س اللاةمحن عليها -3 س اإلاىاد الخعلُمُت مً دون جؼٍى  .مداولت جؼٍى

 .وجُيُت في اجساذ ؤلاحساءاث الالشمت لخىفُر اإلاىهجاعخماد أطالُب ز  -4

س -5  .الاججاَاث الظاةدة التي جلاوم عملُت الخؼٍى

 .السوجحن والبحروكساػُت -6

س اإلاىهج ئلى مجمىعت مً 17] وكد صىفذ السباغ [ معىكاث جؼٍى

 :اإلاجاالث مً أَمها

جخؼلبها معىكاث مادًت: والتي جخعلم بعدم جىافس ئمياهاث مادًت  -1

س  .عملُت الخؼٍى

س  -2 ت: جخمثل في كلت جىافس اليىادز اإلاخسصصت لخؼٍى معىكاث بؼٍس

 .اإلاىهج

س: مخمثلت في طعف   -3 معىكاث زاصت بالجىاهب الفىُت لعملُت الخؼٍى

س إلافهىم اإلاىهج، وعدم زطم زؼت  ئدزان اللاةمحن بعملُت الخؼٍى

ب اللاةمحن  س، وعدم جدٍز س مخياملت لعملُت الخؼٍى على عملُت الخؼٍى

ب اإلاىاطب  .الخدٍز

س اإلاىهج ئلى زمظت 13] أما بىدي [ فلد صىف مصادز معىكاث جؼٍى

 مصادز زةِظت ًىضخها الؼيل الخالي:

 
 1شيل 

مصادز 

معىكاث 
 جطىيس املىهج

 املجتمع

 املعلم

 التربيت التجهيزاث

 املدزطت
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 الدزاطاث الظابلت. 4

جىاولذ العدًد مً البدىر والدزاطاث الظابلت اإلاهازاث       

[ 8دزاطت العجالن ]ؤلاخصاةُت وملسزاث ؤلاخصاء، ومً َرٍ الدزاطاث 

التي َدفذ ئلى حعسف مدي مالةمت ألاطالُب ؤلاخصاةُت في الدزاطاث 

ذ في حامعت أم اللسي بيلُت التربُت، وأظهسث الىخاةج  والبدىر التي أحٍس

وحىد اطخسداماث غحر مىاطبت لألطالُب ؤلاخصاةُت في الدزاطاث 

الث [ التي َدفذ ئلى جددًد مؼى23والبدىر، ودزاطت الؼمساوي ]

اطخسدام جدلُل الخباًً ألاخادي في السطاةل الجامعُت، وأوضخذ 

الىخاةج وحىد كصىز واضح في معسفت الباخثحن لؼسوغ اطخسدام 

 .جدلُل الخباًً، وهُفُت الاطخسدام

دفذ دزاطت مدمىد ]       [ ئلى الىؼف عً واكع الداللت 24َو

ث ؤلاخصاةُت ؤلاخصاةُت، والداللت العملُت وكىة الازخباز لالزخبازا

ت في  اإلاظخسدمت في زطاةل اإلااحظخحر الصادزة عً ولُت العلىم التربٍى

 86حامعت مإجه، وهؼفذ الىخاةج أن 
ً
% مً الازخبازاث الدالت ئخصاةُا

، ودزاطت الىجاز ]
ً
[ التي َدفذ ئلى جددًد أَم 25واهذ كىتها عالُت حدا

ع بجامعت اإلا لً فُصل ؤلاػيالُاث التي جىاحه أعظاء َُئت الخدَز

لخددًد ألاطالُب ؤلاخصاةُت اإلاالةمت لبُاهاتهم، وأظهسث الىخاةج أن مً 

أَم ؤلاػيالُاث: عدم اإلاعسفت باالطخسدام ألامثل لألطالُب ؤلاخصاةُت، 

 .وعدم مساعاة جصمُم البدث مً خُث عدد العُىاث وهىعها، وحجمها

وحىدة [ التي َدفذ ئلى معسفت جؼىز هىعُت 26ودزاطت الساػدي ]     

ألاطلىب ؤلاخصاتي اإلاظخسدم في ولُت التربُت بجامعت أم اللسي، 

وهؼفذ الىخاةج أن وظبت الاطخسدام اإلاىاطب جفىق الاطخسدام غحر 

اإلاىاطب في ألاطالُب ؤلاخصاةُت اإلاظخسدمت، ودزاطت غصاٌ وعبداللادز 

ع مادة ؤلاخصاء وفم مبادب الخدَزع  [27] م جدَز التي َدفذ ئلى جلٍى

ت مً وحهت هظس ػلبت ولُت التربُت وعالكتها ببعع اإلاخغحراث، الفعال

ع مادة ؤلاخصاء واهذ بصىزة  م جدَز وأظهسث الىخاةج أن مظخىي جلٍى

 .عامت مخىطؼت

ان ]أما         َدفذ ئلى حعسف مظاَس كلم ؤلاخصاء  لدف[ 28دزاطت ٍز

لدي ػلبت حامعت اللدض اإلافخىخت، وأظهسث الىخاةج أن دزحت مظاَس 

[ التي َدفذ 29، ودزاطت طعُد ]4.37-3.75خصاء جساوخذ بحن كلم ؤلا 

ئلى حعسف ألاطالُب ؤلاخصاةُت اإلاظخسدمت في معالجت البُاهاث في 

السطاةل الجامعُت في جسصص اإلاعلىماث واإلاىخباث، وجىصلذ الىخاةج 

ئلى مجمىعت مً ألاطالُب ؤلاخصاةُت اإلاظخسدمت في السطاةل الجامعُت، 

التي َدفذ ئلى ئعداد كاةمت بمهازاث الخفىحر [ 30ودزاطت علي ]

ؤلاخصاتي لؼالب ولُاث التربُت، والخعسف على فاعلُت الخدَزع 

باطخسدام الىمىذج البىاتي في جىمُت مهازاث الخفىحر ؤلاخصاتي 

والخدصُل وبلاء أزس الخعلم، وأظهسث الىخاةج وحىد فسوق ذاث داللت 

بُتعاإلاجمى ئخصاةُت لصالح   .ت الخجٍس

[ التي َدفذ ئلى جددًد مدي صخت اإلامازطاث 31ودزاطت العخُبي ]      

ع بجامعت  ؤلاخصاةُت في السطاةل العلمُت بلظم اإلاىاهج وػسق الخدَز

ؤلامام مدمد بً طعىد ؤلاطالمُت، وجىصلذ الىخاةج ئلى أن جدلم صخت 

ازخُاز ألاطالُب ؤلاخصاةُت بدزحت مخىطؼت، بِىما صخت اطخسدام 

صاةُت وان بدزحت طعُفت، وال جىحد فسوق في صخت ألاطالُب ؤلاخ

اطخسدام ألاطالُب ؤلاخصاةُت والسبؽ بحن الداللت والخفظحر في بدىر 

[ التي 32اإلااحظخحر والدهخىزاٍ، ودزاطت علي وعبدالخلُم وخظً ]

َدفذ ئلى حعسف اإلامازطاث ؤلاخصاةُت الخاػئت في خظاب الخصاةص 

ت لألدواث اإلاظخسدمت في زطاةل اإلااحظخحر والدهخىزاٍ  الظُيىمتًر

ت بيلُت التربُت بجامعت أطُىغ، وجىصلذ ئلى وحىد  باألكظام التربٍى

كصىز واضح في اطخسدام ألاطالُب ؤلاخصاةُت اإلاىاطبت باألكظام 

ت، ودزاطت العىبيي ] [ التي َدفذ ئلى بىاء وجؼبُم ملُاض 33التربٍى

ت هدى مادة اججاَاث ػلبت ولُت التربُت ألاطاطُت بالجامعت اإلا ظدىصٍس

ؤلاخصاء التربىي، وجىصلذ الدزاطت ئلى عدم وحىد فسوق ذاث داللت 

 إلاخغحري 
ً
ئخصاةُت في اججاَاث الؼلبت هدى مادة ؤلاخصاء التربىي وفلا

 .الجيع وهىع الدزاطت

 :التعليب على الدزاطاث الظابلت 

اجفلذ الدزاطت الخالُت مع الدزاطاث الظابلت في أجها جبدث في  -1

 .مجاٌ اإلاهازاث ؤلاخصاةُت

س ملسز ؤلاخصاء التربىي  -2 ازخلفذ الدزاطت الخالُت في اطتهدافها جؼٍى

في طىء الاخخُاحاث البدثُت، وازخلفذ في مجخمع الدزاطت خُث 

ع بجامعت  اطتهدفذ ػالب وػالباث دهخىزاٍ اإلاىاهج وػسق الخدَز

 .ؤلامام مدمد بً طعىد ؤلاطالمُت

لُت بأجها لم جلف عىد مسخلت هؼف الىاكع جمحزث الدزاطت الخا -3

 إلالسز ؤلاخصاء التربىي في مسخلت الدهخىزاٍ
ً
 ملترخا

ً
سا  .وئهما كدمذ جؼٍى

اطخفادث الدزاطت الخالُت مً الدزاطاث الظابلت في جددًد مؼيلت  -4

 .الدزاطت، وبىاء ألادواث، وفي جفظحر الىخاةج

 الطسيلت وإلاجساءاث. 5

 مىهج الدزاطتأ. 

اطخسدمذ الدزاطت الخالُت اإلاىهج الىصفي الري عسفه عبُداث      

[ بأهه ال ًلخصس على وصف الظاَسة وحمع البُاهاث عنها 34وآزسون]

 
ً
فلؽ، بل ًخعداٍ ئلى جصيُف اإلاعلىماث وجىظُمها والخعبحر عنها همُا

، بدُث ًإدي ذلً ئلى الىصٌى ئلى فهم لعالكاث َرٍ الظاَسة 
ً
وهُفُا

ا مً الظ  .ىاَسمع غحَر

سي الباخث أن اإلاىهج الىصفي َى ألاهثر مىاطبت ألَداف الدزاطت       ٍو

 .وذلً لخاحت الدزاطت الطخجىاب ول أفساد مجخمع الدزاطت

 مجتمع الدزاطتب. 

جيىن مجخمع الدزاطت مً حمُع ػالب وػالباث بسهامج دهخىزاٍ      

ع بجامعت ؤلامام مدمد بً طعىد ؤلاطالم ُت وبلغ اإلاىاهج وػسق الخدَز

 و)47عددَم )
ً
 وػالبت133( ػالبت بمجمىع )86( ػالبا

ً
 .( ػالبا

 عيىت الدزاطتج. 

جم جىشَع أداة الدزاطت على حمُع أفساد مجخمع الدزاطت وكد عاد      

%( مً العدد الىلي إلاجخمع 64.66بيظبت ) اطدباهت( 86للباخث )

  .الدزاطت

 :وجىضح الجداٌو آلاجُت أَم زصاةص عُىت الدزاطت     
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 1 جدول 

 جىشيع أفساد عيىت الدزاطت حظب املظتىي الدزاس ي

 اليظبت )%( التىساز املسحلت

 %58.1 50 البدث

 %41.9 36 اإلالسزاث

 %100 86 اإلاجمىع

    ٌ  .% منهم في مسخلت دزاطت اإلالسزاث41.9وأن  % مً أفساد العُىت في مسخلت البدث، 58.1( أن 1) ًخطح مً الجدو

 2 جدول 

 جىشيع أفساد عيىت الدزاطت حظب الجيع

 اليظبت )%( التىساز الجيع

 %43.02 37 ػالب

 %56.98 49 ػالبت

 %100 86 اإلاجمىع

% مً أفساد العُىت مً الؼالباث، 56.98( أن 2ًخطح مً الجدٌو )     

 .% منهم واهىا مً الؼالب43.02وأن 

 أداة الدزاطتد. 

لهرٍ الدزاطت مىحهت ئلى ػالب وػالباث  اطدباهتجم جصمُم      

ع بجامعت ؤلامام مدمد بً  الدهخىزاٍ بلظم اإلاىاهج وػسق الخدَز

 :طعىد ؤلاطالمُت بغسض الىصٌى ئلى

الىؼف عً اإلاؼىالث التي ًىاحهها الؼالب والؼالباث في دزاطت  -1

 .ملسز ؤلاخصاء التربىي بهدف هؼف الىاكع

الب والؼالباث مً ملسز ؤلاخصاء جددًد الاخخُاحاث البدثُت للؼ -2

س اإلالسز في طىء جلً الاخخُاحاث  .التربىي لُخم جؼٍى

الخماس ي لإلحابت عً فلساث  (Likert) وكد جم اطخسدام ملُاض لُىسث

 .الاطدباهت

 :صدق ألاداة

للخأهد مً صدق ألاداة جم عسطها في صىزتها ألاولُت على مجمىعت      

ع وعددَم )مً اإلادىمحن اإلاخسصصحن في  ( 15اإلاىاهج وػسق الخدَز

 لخدىُمها والخأهد مً مىاطبت الفلساث للغسض الري وطعذ 
ً
مدىما

 .مً أحله ومدي مىاطبتها للمدىز 

( عبازة، وحعدًل صُاغت 13وبىاًء على ملخىظاث اإلادىمحن جم ئطافت )

بؼيلها النهاتي وكد  الاطدباهت( عبازاث، زم كام الباخث بصُاغت 10)

 :ًليجيىهذ مما 

 .بُاهاث عامت. 1

ع ملسز ؤلاخصاء التربىي في بسهامج . 2 : مؼىالث جدَز اإلادىز ألاٌو

 :الدهخىزاٍ، وكد جم جلظُمه ئلى كظمحن

خيىن مً ) : مؼىالث جخعلم باإلالسز ٍو
ً
 .( عبازة15أوال

خيىن مً ) : مؼىالث جخعلم بالؼالب ٍو
ً
 .( عبازة11زاهُا

للؼالب والؼالباث مً ملسز اإلادىز الثاوي: الاخخُاحاث البدثُت . 3

 :ؤلاخصاء التربىي، وكد جم جلظُمه ئلى كظمحن

خيىن مً ) : الاخخُاحاث في ازخُاز ألاطالُب ؤلاخصاةُت ٍو
ً
 .( عبازة19أوال

: الاخخُاحاث في الخعامل مع بسهامج
ً
خيىن مً ) SPSS زاهُا  .( عبازاث9ٍو

لخظابي ولدظهُل جىشَع ئحاباث أفساد عُىت الدزاطت وفم اإلاخىطؽ ا

(، ولخددًد 4=1-5كام الباخث بدظاب اإلادي ) (Likert) إلالُاض لُىسث

( وجم اعخماد 0.80=  4/5ػٌى الفئت جم كظمت اإلادي على عدد الفئاث )

 :الخىشَع آلاحي

 3 جدول 

 (Likertجىشيع إجاباث عيىت الدزاطت وفم املتىطط الحظابي مللياض ليىسث ) 

 املدي الخياز

 
ً
 1.80 – 1 مىافم بدزحت طعُفت حدا

 2.60 – 1.8أهبر مً  مىافم بدزحت طعُفت

 3.40– 2.60أهبر مً  مىافم بدزحت مخىطؼت

 4.20-3.40أهبر مً  مىافم بدزحت عالُت

 5 -4.20أهبر مً  مىافم بدزحت عالُت حدا

 :الدزاطت صدق الاحظاق الدازلي ألداة

للخأهد مً الاحظاق بحن عبازاث الاطدباهت والدزحت اليلُت للمدىز       

الري جيخمي ئلُه جم كُاض صدق الاحظاق الدازلي لألداة مً زالٌ 

بُاهاث اطخجاباث أفساد الدزاطت بدظاب معامالث الازجباغ بحن ول 

 .عبازة مً عبازاث اإلادىز والدزحت اليلُت للمدىز الري جيخمي ئلُه
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 4 جدول 

 معامالث الازجباط ليل عبازة مً عبازاث املحىز بالدزجت اليليت للمحىز الري جيتمي إليه 

 معامل الازجباط م

مشىالث جتعلم  

 بامللسز 

مشىالث جتعلم 

 بالطالب

الاحتياجاث في اختياز ألاطاليب 

 إلاحصائيت

الاحتياجاث في التعامل مع بسهامج 

SPSS 

1 0.727** 0.655** 0.633** 0.844** 

2 0.724** 0.670** 0.817** 0.909** 

3 0.596** 0.674** 0.828** 0.875** 

4 0.658** 0.706** 0.833** 0.895** 

5 0.672** 0.655** 0.853** 0.916** 

6 0.653** 0.770** 0.779** 0.926** 

7 0.739** 0.710** 0.740** 0.860** 

8 0.370** 0.625** 0.769** 0.877** 

9 0.709** 0.734** 0.667** 0.895** 

10 0.469** 0.568** 0.768**  

11 0.416** 0.588** 0.778** 

12 0.524**  0.761** 

13 0.523** 0.696** 

14 0.568** 0.781** 

15 0.647** 0.715** 

16  0.662** 

17 0.652** 

18 0.768** 

19 0.742** 

( أن حمُع معامالث الازجباغ مسجفعت 4ًخطح مً الجدٌو زكم )     

 عىد مظخىي )
ً
(، مما ٌؼحر ئلى الاحظاق الدازلي بحن 0.01ودالت ئخصاةُا

 .فلساث اإلادىز والدزحت اليلُت للمدىز 

 :الدزاطت زباث أداة

ىضح       جم خظاب زباث ألاداة باطخسدام معادلت ألفا هسوهبار ٍو

 .( كُمت معامل الثباث ليل حصء مً أحصاء الاطدباهت5) الجدٌو زكم

 5 جدول 

 كيم معامالث الثباث ليل محىز مً محاوز الاطتباهت

 معامل الثباث املحىز 

 0.86 باإلالسز مؼىالث جخعلم 

 0.87 مؼىالث جخعلم بالؼالب

 0.95 الاخخُاحاث في ازخُاز ألاطالُب ؤلاخصاةُت

 SPSS 0.97الاخخُاحاث في الخعامل مع بسهامج 

 0.95 ألاداة هيل

، وهي لالطدباهتًخطح مً الجدٌو الظابم كُم معامل الثباث        

 .جخمخع بدزحت عالُت مً الثباث الاطدباهتكُم مسجفعت مما ًدٌ على أن 

 :ئحساءاث الدزاطت

 :كام الباخث باإلحساءاث آلاجُت

ت والدزاطاث الظابلت التي . 1 ت وألادبُاث التربٍى مساحعت ألاػس الىظٍس

 .جىاولذ مىطىع الدزاطت

 .وزباتهااللُام ببىاء أداة الدزاطت والخأهد مً صدكها . 2

الخصٌى على أعداد الؼالب والؼالباث في بسهامج دهخىزاٍ اإلاىاهج . 3

ازة مىخب الدزاطاث العلُا بلظم اإلاىاهج  ع مً زالٌ ٍش وػسق الخدَز

ع  .وػسق الخدَز

ع لخؼبُم أداة . 4  الخيظُم مع طعادة زةِع كظم اإلاىاهج وػسق الخدَز

 .َـ1437/1438الدزاطت في الفصل الدزاس ي الثاوي للعام الجامعي 

م . 5 خصس الاطدباهاث وئدزاٌ البُاهاث في الخاطب آلالي عً ػٍس

 .الباخث واطخسساج الىخاةج

س اإلالترح بعد جددًد الاخخُاحاث البدثُت للؼالب . 6 بىاء الخؼٍى

 .والؼالباث وجدىُمه

س اإلالترح. 7  .أزر زأي الخبراء في دزحت مىاطبت الخؼٍى

 :ألاطالُب ؤلاخصاةُت اإلاظخسدمت

 SPSS كام الباخث بترمحز البُاهاث وجدلُلها باطخسدام البرهامج ؤلاخصاتي

 :وكد اطخسدم ألاطالُب ؤلاخصاةُت آلاجُت

 .معامل الفا هسوهبار لخظاب زباث ألاداة. 1

 .معامل ازجباغ بحرطىن لخددًد مدي الاحظاق الدازلي ألداة الدزاطت. 2
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ت الطخجاباث أفساد. 3  .الدزاطت الخىسازاث واليظبت اإلائٍى

اإلاخىطؽ الخظابي والاهدساف اإلاعُازي إلاعسفت اطخجاباث أفساد . 4

 .العُىت

 .إلاعسفت الفسوق التي حعصو إلاخغحراث الجيع واإلاسخلت (T) ازخباز ث. 5

 

 الىتائج ومىاكشتها .6

: ما مؼىالث جدَزع ملسز ؤلاخصاء التربىي في بسهامج  الظإاٌ ألاٌو

ع ب جامعت ؤلامام مدمد بً طعىد دهخىزاٍ اإلاىاهج وػسق الخدَز

 ؤلاطالمُت مً وحهت هظس الؼالب والؼالباث؟

: مؼىالث جخعلم باإلالسز  -
ً
 أوال

 6 جدول 

 ًبين زأي أفساد العيىت حىل مشىالث جتعلم بامللسز 

  م

 العبازة

الاهحساف  املتىطط دزجت املىافلت

 املعيازي 

 الترجيب

عاليت 

 
 
 جدا

غير  ضعيفت متىططت عاليت

 مىافم

 1 0.830 4.60 2 0 7 12 65 ن عدم جىافس معامل مخسصصت. 10

% 75.6 14 8.1 0 2.3 

 2 0.927 4.43 1 4 8 17 56 ن كلت جىافس طاعاث جؼبُلُت )عملُت(. 14

% 65.1 19.8 9.3 4.7 1.2 

َىالً فجىة بحن الجاهب الىظسي واإلامازطاث  2

 الخؼبُلُت على البدىر.

 3 0.925 4.41 3 0 8 23 52 ن

% 60.5 26.7 9.3 0 3.5 

م الؼالب. 12  4 1.22 4.17 7 2 10 17 50 ن الاعخماد على الازخبازاث في جلٍى

% 58.1 19.8 11.6 2.3 8.1 

ع اإلالسز بالؼسق الخللُدًت. 9  ما ًخم جدَز
ً
 5 1.15 4.05 5 5 10 27 39 ن غالبا

% 45.3 31.4 11.6 5.8 5.8 

ب على البرامج ؤلاخصاةُت  7 طعف الخدٍز

 الخاطىبُت.

 6 1.18 4.03 6 4 10 27 39 ن

% 45.3 31.4 11.6 4.7 7 

ً الؼالب مً ازخُاز ألاطالُب  6
ّ
ال ًمى

 ؤلاخصاةُت اإلاىاطبت.

 7 1.10 3.99 4 2 22 21 37 ن

% 43 24.4 25.6 2.3 4.7 

 8 1.22 3.97 6 5 14 22 39 ن اإلالسز ال ًلبي اخخُاحاث الؼالب البدثُت. 5

% 45.3 25.6 16.3 5.8 7 

كلت ألاوؼؼت واإلاؼسوعاث التي جؼبم في  15

 اإلالسز.

 9 1.17 3.95 5 4 19 20 38 ن

% 44.2 23.3 22.1 4.7 5.8 

ًدزض اإلالسز غحر مخسصص في اإلاىاهج وػسق  11

ع.  الخدَز

 10 1.55 3.92 15 3 7 10 51 ن

% 59.3 11.6 8.1 3.5 17.4 

 11 1.27 3.69 8 7 18 24 29 ن اإلادخىي غحر واف. 4

% 33.7 27.9 20.9 8.1 9.3 

 12 1.47 3.64 14 4 17 15 36 ن كلت طاعاث اإلالسز. 13

% 41.9 17.4 19.8 4.7 16.3 

 13 1.33 3.55 9 11 17 22 27 ن وحىد مىطىعاث ال ًدخاحها الؼالب. 3

% 31.4 25.6 19.8 12.8 10.5 

أَداف اإلالسز ال جدىاطب مع بدىر اإلاىاهج  1

ع.  وػسق الخدَز

 14 1.29 3.35 11 7 30 17 21 ن

% 24.4 19.8 34.9 8.1 12.8 

8 . ع اإلالسز في اإلاظخىي ألاٌو  15 1.62 3.23 22 8 15 10 31 ن ًخم جدَز

% 36 11.6 17.4 9.3 25.6 

 0.721، الاهدساف اإلاعُازي العام = 3.93اإلاخىطؽ الخظابي العام = 

ًخطح مً الجدٌو الظابم أن أعلى اإلاؼىالث اإلاخعللت باإلالسز لدي     

 :أفساد عُىت الدزاطت هي

( 4.60عدم جىافس معامل مخسصصت خُث بلغ اإلاخىطؽ الخظابي ). 1

 
ً
 .مما ًدٌ على أن دزحت اإلاىافلت عالُت حدا

كلت جىافس طاعاث جؼبُلُت )عملُت( خُث بلغ اإلاخىطؽ الخظابي . 2

(4.43 
ً
 .( مما ًدٌ على أن دزحت اإلاىافلت عالُت حدا

َىالً فجىة بحن الجاهب الىظسي واإلامازطاث الخؼبُلُت على . 3

ن دزحت ( مما ًدٌ على أ4.41البدىر خُث بلغ اإلاخىطؽ الخظابي )

 
ً
 .اإلاىافلت عالُت حدا

( أن أفساد 3.93هما ًخطح مً اإلاخىطؽ الخظابي العام والبالغ )      

 .العُىت مىافلحن بدزحت عالُت على اإلاؼىالث في َرا اإلادىز 

 [ ودزاطت 23] وجخفم هخاةج َرٍ الدزاطت مع هخاةج دزاطت الؼمساوي       



687102 

136 

 ].27] [ ودزاطت غصاٌ وعبداللادز25] الىجاز

وكد حعصي هدُجت الدزاطت ئلى أن ملسز ؤلاخصاء التربىي ًلدم        

لؼالب الدهخىزاٍ في أٌو فصل دزاس ي ًلخدلىن بالبرهامج، مما كد ًللل 

 .مً ئكباٌ الؼالب علُه والترهحز على معلىماجه والاطخفادة مىه

 َم مً زازج        
ً
ع اإلالسز خالُا هما كد ٌعصي ئلى أن مً ًلىم بخدَز

ع مما ًجعل زبؽ الخؼبُلاث في مجاٌ  جسصص اإلاىاهج وػسق الخدَز

، مما كد ًللل مً الفاةدة اإلاسحىة مً دزاطت 
ً
جسصص الؼالب طعُفا

 .اإلالسز 

: مؼىالث جخعلم بالؼالب -
ً
 زاهُا

 7 جدول 

 ًبين زأي أفساد العيىت حىل مشىالث جتعلم بالطالب 

  م

 العبازة

الاهحساف  املتىطط املىافلت دزجت

 املعيازي 

 الترجيب

عاليت 

 
 
 جدا

غير  ضعيفت متىططت عاليت

 مىافم

طعف اللدزة على ازخُاز ألاطالُب ؤلاخصاةُت  7

 اإلاىاطبت.

 1 0.941 4.28 1 4 11 24 46 ن

% 53.5 27.9 12.8 4.7 1.2 

 2 1.10 4.13 4 4 11 25 242 ن طعف مهازاث كساءة الجداٌو ؤلاخصاةُت. 6

% 48.8 29.1 12.8 4.7 4.7 

 3 1.13 4.02 4 7 9 29 37 ن عدم ؤلاإلاام باألطالُب ؤلاخصاةُت اإلاىاطبت. 9

% 43 33.7 10.5 8.1 4.7 

 4 1.05 4 3 4 17 28 34 ن طعف الخلفُت ؤلاخصاةُت. 3

% 395 32.6 19.8 4.7 3.5 

العُىت طعف اللدزة على جددًد حجم  10

 اإلاىاطب.

 5 1.10 3.85 4 6 17 31 28 ن

% 32.6 36 19.8 7 4.7 

طعف مهازاث اطخسدام البرامج ؤلاخصاةُت  5

 الخاطىبُت.

 6 1.28 3.84 7 8 12 24 35 ن

% 40.7 27.9 14 9.3 8.1 

 7 1.23 3.27 12 7 26 28 13 ن طعف الخلفُت البدثُت. 2

% 15.1 32.6 30.2 8.1 14 

 8 1.37 2.92 22 7 24 22 11 ن افخلاز الؼالب للمهازاث الخظابُت ألاطاطُت. 11

% 12.8 25.6 27.9 8.1 25.6 

 9 1.52 2.87 24 15 13 16 18 ن غُاب الدافعُت في دزاطت اإلالسز. 4

% 20.9 18.6 15.1 17.4 27.9 

 10 1.45 2.67 29 10 19 16 12 ن طعف ؤلاخظاض بأَمُت ؤلاخصاء. 1

% 14 18.6 22.1 11.6 33.7 

 11 1.58 2.45 40 10 6 17 13 ن عدم الؼعىز بالخاحت لدزاطت اإلالسز. 8

% 15.1 19.8 7 11.6 46.5 

 0.834، الاهدساف اإلاعُازي العام = 3.48اإلاخىطؽ الخظابي العام = 

الظابم أن أعلى اإلاؼىالث اإلاخعللت بالؼالب ًخطح مً الجدٌو       

 :لدي أفساد عُىت الدزاطت هي

طعف اللدزة على ازخُاز ألاطالُب ؤلاخصاةُت اإلاىاطبت خُث بلغ . 1

 4.28اإلاخىطؽ الخظابي )
ً
 .( مما ًدٌ على أن دزحت اإلاىافلت عالُت حدا

طعف مهازاث كساءة الجداٌو ؤلاخصاةُت خُث بلغ اإلاخىطؽ . 2

 .( مما ًدٌ على أن دزحت اإلاىافلت عالُت4.13)الخظابي 

عدم ؤلاإلاام باألطالُب ؤلاخصاةُت اإلاىاطبت خُث بلغ اإلاخىطؽ . 3

 .( مما ًدٌ على أن دزحت اإلاىافلت عالُت4.02الخظابي )

( أن أفساد العُىت 3.48هما ًخطح مً اإلاخىطؽ الخظابي العام والبالغ )

 .را اإلادىز مىافلحن بدزحت عالُت على اإلاؼىالث في َ

[ 31] [ ودزاطت العخُبي8وجخفم َرٍ الىدُجت مع دزاطت العجالن ] 

 ].32] ودزاطت علي وعبدالخلُم وخظً

وكد حعصي َرٍ الىدُجت ئلى طعف الؼالب والؼالباث في مىاد          

ع   ألن ػبُعت جسصص اإلاىاهج وػسق الخدَز
ً
اطُاث وؤلاخصاء هظسا الٍس

ث الفسعُت وكد ًيىن هثحر مً ًلبل الؼالب مً مسخلف الخسصصا

اطُت  الؼالب والؼالباث مً جسصصاث أدبُت ولم ًىدظبىا اإلاهازاث الٍس

 .بؼيل واف

الظإاٌ الثاوي: َل جىحد فسوق ذاث داللت ئخصاةُت في مؼىالث 

ع ملسز ؤلاخصاء التربىي في بسهامج دهخىزاٍ اإلاىاهج وػسق  جدَز

ع بجامعت ؤلامام مدمد بً طعىد ؤلاطالم ُت حعصي إلاخغحر الخدَز

 الجيع(؟ –)اإلاظخىي الدزاس ي 

 :إلاعسفت الفسوق ؤلاخصاةُت بدظب مخغحر اإلاظخىي الدزاس ي (T) ازخباز -
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 8 جدول 

 ( لبيان الفسوق بين إجاباث أفساد العيىت بحظب متغير املظتىي الدزاس يTًىضح اختباز ) 

املتىطط  املظتىي الدزاس ي البيان

 الحظابي

الاهحساف 

 املعيازي 

دزجت 

 الحسيت

كيمت 

T 

 الداللت إلاحصائيت

مؼىالث جدَزع ملسز ؤلاخصاء التربىي في 

 بسهامج الدهخىزاٍ

دالت عىد مظخىي  1.99 84 0.601 3.85 مسخلت البدث

مسخلت دزاطت  0.05

 اإلالسزاث

3.58 0.658 

مً الجدٌو الظابم أهه جىحد فسوق ذاث داللت ئخصاةُت في  ًدبحن      

ع ملسز ؤلاخصاء  اطخجاباث أفساد العُىت في مدىز مؼىالث جدَز

التربىي في بسهامج الدهخىزاٍ لصالح مً مظخىاَم الدزاس ي مسخلت 

ت ) T (1.99) البدث، خُث بلغ معامل ( ومظخىي 84عىد دزحت خٍس

 (.0.050داللت )

الىدُجت ئلى أن الؼالب والؼالباث في مسخلت البدث وكد حعصي َرٍ     

كد بدأوا ًلمظىن طعفهم واخخُاحهم إلحساء اإلاعالجاث ؤلاخصاةُت مما 

 .أظهس لهم اإلاؼىالث بؼيل أهبر

 :إلاعسفت الفسوق ؤلاخصاةُت بدظب مخغحر الجيع (T) ازخباز -

 9 جدول 

 الفسوق بين إجاباث أفساد العيىت بحظب متغير الجيع ( لبيانTًىضح اختباز )

املتىطط  الجيع البيان

 الحظابي

الداللت  Tكيمت  دزجت الحسيت الاهحساف املعيازي 

 إلاحصائيت

مؼىالث جدَزع ملسز ؤلاخصاء التربىي في بسهامج 

 الدهخىزاٍ

 غحر دالت 0.057 - 84 0.479 3.73 ذهس

 0.737 3.74 أهثى

 0.05دالت عىد  (*)

ًدبحن مً الجدٌو الظابم أهه ال جىحد فسوق ذاث داللت ئخصاةُت      

في اطخجاباث أفساد العُىت حعصي إلاخغحر الجيع في مدىز مؼىالث 

ع ملسز ؤلاخصاء التربىي في بسهامج الدهخىزاٍ، خُث بلغ معامل  T جدَز

ى أهبر مً 0.952( ومظخىي داللت )84ٍت )عىد دزحت خس   (0.057 -) ( َو

(0.05.) 

 ].33] وجخفم َرٍ الىدُجت مع دزاطت العىبيي

ع ملسز ؤلاخصاء  مىً أن حعصي َرٍ الىدُجت ئلى حؼابه ظسوف جدَز ٍو

 .التربىي لدي ػالب وػالباث الدهخىزاٍ، وهرلً في الخجهحزاث واإلاعامل

للؼالب والؼالباث مً ملسز الظإاٌ الثالث: ما الاخخُاحاث البدثُت 

 ؤلاخصاء التربىي؟

: الاخخُاحاث في ازخُاز ألاطالُب ؤلاخصاةُت -
ً
 أوال

 11جدول 

 ًبين زأي أفساد العيىت حىل الاحتياجاث في اختياز ألاطاليب إلاحصائيت 

  م

 العبازة

الاهحساف  املتىطط دزجت املىافلت

 املعيازي 

 الترجيب

عاليت 

 
 
 جدا

غير  ضعيفت متىططت عاليت

 مىافم

 1 0.652 4.63 0 0 8 16 62 ن خظاب زباث الازخبازاث. 3

% 72.1 18.6 9.3 0 0 

15 .  2 0.760 4.57 0 2 8 15 61 ن جفظحر الجداٌو

% 70.9 17.4 9.3 2.3 0 

 3 0.835 4.55 1 2 7 15 61 ن خظاب صدق الاحظاق الدازلي. 2

% 70.9 17.4 8.1 2.3 1.2 

 4 0.732 4.50 0 1 9 22 54 ن كُاض الفاعلُت. 14

% 62.8 25.6 10.5 1.2 0 

الخعامل مع أطئلت الفسوق بحن مجمىعخحن  11

.
ً
 ئخصاةُا

 5 0.808 4.48 0 2 8 20 55 ن

% 64 23.3 9.3 3.5 0 

 6 0.822 4.48 1 0 12 17 56 ن خظاب زباث بؼاكت جدلُل اإلادخىي. 4

% 65.1 19.8 14 0 1.2 

 7 0.793 4.47 0 3 7 23 53 ن كُاض حجم ألازس. 13

% 61.6 26.7 8.1 3.5 0 

 8 0.877 4.47 2 0 10 18 56 ن خظاب زباث بؼاكت اإلاالخظت. 5

% 65.1 20.9 11.6 0 2.3 

 9 0.929 4.47 3 0 8 18 57 ن خظاب زباث الاطدباهت. 6
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% 66.3 20.9 9.3 0 3.5 

 10 0.820 4.44 1 0 12 20 53 ن خظاب زباث اإلالاًِع. 7

% 61.6 23.3 14 0 1.2 

 11 0.834 4.43 0 2 13 17 54 ن خظاب معامل الظهىلت والصعىبت. 18

% 62.8 19.8 15.1 2.3 0 

اطخسدام معامالث الازجباغ في ؤلاحابت عً  10

 الدزاطت.أطئلت 

 12 0.861 4.43 1 1 12 18 54 ن

% 62.8 20.9 14 1.2 1.2 

 13 0.867 4.36 0 2 16 17 51 ن خظاب معامل الخمُحز. 19

% 59.3 19.8 18.6 2.3 0 

 14 0.880 4.36 1 1 14 20 50 ن خظاب زباث بؼاكت اإلالابلت. 8

% 58.1 23.3 16.3 1.2 1.2 

 15 0.900 4.33 0 4 13 20 49 ن اإلاجمىعاث.خظاب جيافإ  16

% 57 23.3 15.1 4.7 0 

الخعامل مع أطئلت الفسوق بحن أهثر مً  12

.
ً
 مجمىعخحن ئخصاةُا

 16 0.926 4.33 0 5 12 19 50 ن

% 58.1 22.1 14 5.8 0 

 17 1.02 4.33 2 3 14 13 54 ن اللدزة على صُاغت الفسوض. 17

% 62.8 15.1 16.3 3.5 2.3 

 18 1.13 4.27 5 1 13 14 53 ن خظاب الصدق الظاَسي. 1

% 61.6 16.3 15.1 1.2 5.8 

اطخسدام الخىسازاث واإلاخىطؼاث الخظابُت  9

ت في ؤلاحابت عً أطئلت الدزاطت.  واليظب اإلائٍى

 19 1.05 4.19 2 4 17 16 47 ن

% 54.7 18.6 19.8 4.7 2.3 

 0.646، الاهدساف اإلاعُازي العام = 4.42الخظابي العام = اإلاخىطؽ 

ًخطح مً الجدٌو الظابم أن الاخخُاحاث في ازخُاز ألاطالُب      

 :ؤلاخصاةُت لدي أفساد العُىت جترجب وفم الترجِب الخالي

 ( مما4.63خظاب زباث الازخبازاث خُث بلغ اإلاخىطؽ الخظابي ). 1

 
ً
 .ًدٌ على أن دزحت اإلاىافلت عالُت حدا

( مما ًدٌ على أن 4.57جفظحر الجداٌو خُث بلغ اإلاخىطؽ الخظابي ). 2

 
ً
 .دزحت اإلاىافلت عالُت حدا

( 4.55خظاب صدق الاحظاق الدازلي خُث بلغ اإلاخىطؽ الخظابي ). 3

 
ً
 .مما ًدٌ على أن دزحت اإلاىافلت عالُت حدا

( مما ًدٌ على أن 4.50ىطؽ الخظابي )كُاض الفاعلُت خُث بلغ اإلاخ. 4

 
ً
 .دزحت اإلاىافلت عالُت حدا

( أن أفساد 4.42هما ًخطح مً اإلاخىطؽ الخظابي العام والبالغ )     

 على َرا اإلادىز 
ً
 .العُىت مىافلحن بدزحت عالُت حدا

مىً أن ٌعصي ذلً ئلى أن اإلاعالجاث ؤلاخصاةُت الىازدة في َرا        ٍو

ع، ولهرا اإلادىز هي التي جخىس  ز بىثرة في بدىر اإلاىاهج وػسق الخدَز

 .اطدؼعس الؼالب والؼالباث أَمُتها وخاحتهم لها

: الاخخُاحاث في الخعامل مع بسهامج -
ً
 SPSS  زاهُا

 11جدول 

 SPSSًبين زأي أفساد العيىت حىل الاحتياجاث في التعامل مع بسهامج  

  م

 العبازة

الاهحساف  املتىطط دزجت املىافلت

 املعيازي 

 الترجيب

عاليت 

 
 
 جدا

غير  ضعيفت متىططت عاليت

 مىافم

 1 0.904 4.48 1 4 6 17 58 ن اللدزة على كساءة الجداٌو ؤلاخصاةُت. 7

% 67.4 19.8 7 4.7 1.2 

9 .  2 0.904 4.47 2 2 6 20 56 ن اللدزة على جفظحر البُاهاث مً الجداٌو

% 65.1 23.3 7 2.3 2.3 

لت الخصٌى على حداٌو الىخاةج. 6  3 0.835 4.45 1 1 10 20 54 ن ػٍس

% 62.8 23.3 11.6 1.2 1.2 

 4 0.937 4.40 1 4 9 18 54 ن هُفُت الىصٌى ئلى اإلاعالجاث ؤلاخصاةُت. 5

% 62.8 20.9 10.5 4.7 1.2 

 5 0.969 4.36 2 3 9 20 52 ن الخعامل مع أًلىهاث البرهامج. 2

% 60.5 23.3 10.5 3.5 2.3 

فها. 3  6 0.862 4.34 1 1 13 24 47 ن حظمُت اإلاخغحراث وحعٍس
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% 54.7 27.9 15.1 1.2 1.2 

 7 1.007 4.30 1 6 10 18 51 ن ئدزاٌ البُاهاث. 4

% 59.3 20.9 11.6 7 1.2 

 8 0.972 4.26 2 3 11 25 45 ن الخعسف على واحهت البرهامج. 1

% 52.3 29.1 12.8 3.5 2.3 

لت الخصٌى على السطىم البُاهُت. 8  9 1.008 4.26 1 7 8 23 47 ن ػٍس

% 54.7 26.7 9.3 8.1 1.2 

 0.828، الاهدساف اإلاعُازي العام = 4.36اإلاخىطؽ الخظابي العام = 

الجدٌو الظابم أن عبازاث الاخخُاحاث في الخعامل مع ًخطح مً     

 :لدي أفساد العُىت جترجب وفم الترجِب الخالي SPSS بسهامج

اللدزة على كساءة الجداٌو ؤلاخصاةُت خُث بلغ اإلاخىطؽ الخظابي . 1

(4.48 
ً
 .( مما ًدٌ على أن دزحت اإلاىافلت عالُت حدا

ث بلغ اإلاخىطؽ الخظابي اللدزة على جفظحر البُاهاث مً الجداٌو خُ. 2

(4.47 
ً
 .( مما ًدٌ على أن دزحت اإلاىافلت عالُت حدا

لت الخصٌى على حداٌو الىخاةج خُث بلغ اإلاخىطؽ الخظابي . 3 ػٍس

(4.45 
ً
 .( مما ًدٌ على أن دزحت اإلاىافلت عالُت حدا

( أن أفساد العُىت 4.36هما ًخطح مً اإلاخىطؽ الخظابي العام والبالغ )

 على َرا اإلادىز مىافلحن بدزحت ع
ً
 .الُت حدا

ب  مىً أن ٌعصي ذلً ئلى افخلاز ػالب وػالباث الدهخىزاٍ الخدٍز ٍو

اإلاظخسدم بىثرة في جدلُل البُاهاث  SPSS الياف على الخعامل مع بسهامج

ت  .ؤلاخصاةُت للبدىر التربٍى

س اإلالترح إلالسز ؤلاخصاء التربىي في بسهامج  الظإاٌ السابع: ما الخؼٍى

 امعت ؤلامام مدمد بً طعىدـــع بجــــدٍزـــسق الخـــج وػـــاَـــمىـــال ىزاٍــــدهخ

 ؤلاطالمُت؟

مً زالٌ ما جىصل له الباخث مً جددًد الاخخُاحاث البدثُت      

س  ع كام الباخث بخؼٍى لؼالب وػالباث دهخىزاٍ اإلاىاهج وػسق الخدَز

 عدد ألاطابُع الدزاطُت 
ً
وأَداف بسهامج ملسز ؤلاخصاء التربىي مساعُا

س ول مً  على جؼٍى
ً
ع، ومؼخمال  :دهخىزاٍ اإلاىاهج وػسق الخدَز

 مظمى اإلالسز . 1

 ألاَداف. 2

 اإلافسداث. 3

 ألاوؼؼت. 4

ع. 5  ػسق الخدَز

 الخلىُاث الخعلُمُت. 6

م. 7  أطالُب الخلٍى

 اإلاساحع. 8

س  :وفُما ًلي عسض ليل ميىن مً ميىهاث الخؼٍى

 12جدول 

 "جىصيف ملسز إلاحصاء وجطبيلاجه في املىاهج وطسق التدزيع"

 البرهامج عدد الظاعاث اطم امللسز 

 دهخىزاٍ اإلاىاهج وػسق الخدَزع 2 ؤلاخصاء وجؼبُلاجه في اإلاىاهج وػسق الخدَزع

 :أ( الهدف العام

ف الؼالب بأَم اإلافاَُم ألاطاطُت في          حهدف َرا اإلالسز ئلى حعٍس

ؤلاخصاء هعلم جؼبُلي في مجاٌ التربُت بؼيل عام، وفي مظاز اإلاىاهج 

ع بؼيل زاص، مً زالٌ اطخعساض ألاطالُب  وػسق الخدَز

والازخبازاث ؤلاخصاةُت بخدزحها، والتي ٌغلب اطخسدامها في البدىر 

ت، والتي ًدخاحها الدازض في مسخلت عىد ئعداد والخجازب التربٍى

 .السطالت، والبدىر اإلاظخلبلُت

وذلً  SPSS وحهدف اإلالسز هرلً ئلى زبؽ الخعلم بالخؼبُم على بسهامج

 .بادزاٌ البُاهاث وئحساء اإلاعالجاث ؤلاخصاةُت

 :ب( مفسداث اإلالسز 

ت -هبرة عً علم ؤلاخصاء        - أَمُت ؤلاخصاء في البدىر التربٍى

أدواث  -أهىاع البُاهاث ؤلاخصاةُت -ػساةم حمع البُاهاث ؤلاخصاةُت

ف بالبرهامج ؤلاخصاتي -البدث التربىي  غ  -SPSS الخعٍس ب وجفَس جبٍى

ت  - SPSS البُاهاث ؤلاخصاةُت باطخسدام ملاًِع الجزعت اإلاسهٍص

-)اإلاخىطؽ الخظابي، الىطُؽ، اإلاىىاٌ( وملاًِع الدؼدذ )اإلادي

ت والدؼدذ  -الخباًً(-زي الاهدساف اإلاعُا جؼبُلاث ملاًِع الجزعت اإلاسهٍص

ت عبر ػسق خظاب الثباث والصدق لألدواث  - SPSS في البدىر التربٍى

ت والخؼبُلُت  ازخبازاث الازجباغ عبر البرهامج ؤلاخصاتي -البدثُت الىظٍس

SPSS- مظخىي الداللت ؤلاخصاةُت -الفسوض ؤلاخصاةُت وصُاغتها- 

اإلالازهت بحن مخىطؼي  T خصاةُت اإلاعلمُت: ازخبازازخبازاث الفسوض ؤلا 

، كُاض (ANOVA)  مجخمعحن معلىمحن، ازخباز جدلُل الخباًً ألاخادي

الخىم  -حجم ألازس، ػسوغ اطخسدام الازخبازاث ؤلاخصاةُت اإلاعلمُت

ت -على الفسوض ؤلاخصاةُت  .هماذج مً جؼبُلاث جسبٍى

 :ج( ألاوؼؼت الخعلُمُت

 .خصاةُت اإلاظخسدمت في البدىر والسطاةل العلمُتهلد ألاطالُب ؤلا  -

 SPSS  جؼبُلاث على بسهامج -

ع  :د( ػسق الخدَز

 -الاهدؼاف اإلاىحه - اإلاىاكؼت -الخعلم الخعاووي - العسوض العملُت -

 الخعلم اإلادمج

 :ٌ( الخلىُاث الخعلُمُت

   SPSS - - Data Show  بسهامج  - معمل الخاطب آلالي -

مو( أطالُب   :الخلٍى

س علمُت  -اإلاىاكؼاث دازل اإلاداطسة -  خظىز اإلاىاكؼاث العلمُت - جلاٍز

 ازخباز جهاتي - ازخباز عملي على حهاش الخاطب -
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 :حـ( اإلاساحع السةِظت

م(. ججهحز وعسض البُاهاث 2015الطخُان، طعىد بً ضخُان. ) -

 س.وحٍسمخىفس في مىخبت العبُيان  .SPSS.21 باطخسدام بسهامج

م(. مدزل في ؤلاخصاء الىصفي 2009) البظدىجي، مدمىد مدمد. -

 .مىخبت الؼلسي: الٍساض.SPSS والاطخداللي جؼبُلاث باطخسدام

 .SPSSم(. الخدلُل ؤلاخصاتي باطخسدام بسهامج 2007) باالهذ، حىلي. -

  .جسحمت: زالد العامسي. داز الفازوق لليؼس و الخىشَع: مصس

 سح مً وحهت هظس ــملخــس الـــٍىـــت الخؼـــاطبــت مىــــا دزحـــالظإاٌ الخامع: م

س و  اإلاسخصحن؟ لإلحابت عً َرا الظإاٌ كام الباخث بعسض الخؼٍى

ع مً زجبت  م أعظاء َُئت جدَز اإلالترح على مجمىعت مً اإلاسخصحن َو

ع بجامعت ؤلامام  أطخاذ وأطخاذ مؼازن بلظم اإلاىاهج وػسق الخدَز

، بهدف أزر زأحهم في 15وعددَم )مدمد بً طعىد ؤلاطالمُت 
ً
( مسخصا

ول عىصس مً عىاصس الخؼىٍس وفم بؼاكت صممذ لهرا الغسض، 

س  :والجدٌو آلاحي ًىضح وظبت اجفاق اإلادىمحن على عىاصس الخؼٍى

 13جدول 

 وظب اجفاق املختصين على عىاصس جطىيس ملسز إلاحصاء التربىي  

 وظبت الاجفاق التحىيممجال  م

 %80 اطم اإلالسز  1

 %100 ألاَداف 2

 %100 اإلافسداث 3

 %100 ألاوؼؼت 4

 %100 ػسق الخدَزع 5

 %100 الخلىُاث الخعلُمُت 6

م 7  %100 أطالُب الخلٍى

 %80 اإلاساحع 8

س هيل 9  %100 الخؼٍى

س اإلالترح خصل على وظبت ًخطح مً الجدٌو الظابم أن      الخؼٍى

 .%( مً خُث دزحت مىاطبخه مً وحهت هظس اإلاسخصحن100اجفاق )

س اإلالترح ًلبي اخخُاحاث الؼالب والؼالباث      را ًدٌ على أن الخؼٍى َو

ع ى كابل للخؼبُم في بسهامج دهخىزاٍ اإلاىاهج وػسق الخدَز  .البدثُت، َو

 التىصياث. 7

تي جىاحه ػالب وػالباث الدهخىزاٍ في ًيبغي معالجت اإلاؼىالث ال. 1

: جىفحر  جدَزع ملسز ؤلاخصاء التربىي الىازدة في الدزاطت، ومً الخلٌى

معامل مخسصصت ٌظخفُد منها الؼالب، وشٍادة طاعاث الخؼبُم 

العملُت، وزبؽ الجاهب الىظسي باإلامازطاث الخؼبُلُت في بدىر اإلاىاهج 

ع  .وػسق الخدَز

ع ملسز ؤلاخصاء التربىي، وجىعُت الؼالب زفع دزحت الاَخمام بخ. 2 دَز

 .والؼالباث بأَمُخه

الاطخفادة مً الاخخُاحاث البدثُت للؼالب والؼالباث مً ملسز . 3

بُت للؼالب والؼالباث في مسخلت  ؤلاخصاء التربىي في بىاء بسامج جدٍز

 .البدث

ع ملسز ؤلاخصاء التربىي في . 4 س اإلالترح في جدَز الاطخفادة مً الخؼٍى

ع  .دهخىزاٍ اإلاىاهج وػسق الخدَز

س اإلالترح في جىمُت اإلاهازاث . 5 ئحساء دزاطت للُاض فاعلُت الخؼٍى

 .ؤلاخصاةُت لدي ػالب وػالباث الدهخىزاٍ

ع بلظم اإلاىاهج . 6 ئحساء دزاطت لخددًد مظخىي أعظاء َُئت الخدَز

ع في اإلاهازاث ؤلاخصاةُت  .وػسق الخدَز
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 ماحظخحر غحر ميؼىزة، حامعت أم اللسي، مىت اإلاىسمت.

م(. الخدلُل ؤلاخصاتي في 1994) الخؼُب، أخمد؛ وعىدة، أخمد. [11]

ت. مجلت اجداد الجامعاث العسبُت، ألا   .29زدن، عالبدىر التربٍى

م(. جأزحر ألاطالُب ؤلاخصاةُت على 2004) باهي، مصؼفى خظحن. [12]
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اض  .2، غمىخبت السػد: الٍس

خىن، خظً خظحن. [21] م(. مدزل ئلى اإلاىهج الدزاس ي زؤٍت 2010) ٍش
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ً
 ومظخلبال

ً
م(. اإلاىاهج خاطسا

ذ.  اإلاىازة ؤلاطالمُت، اليٍى

م(. مؼىالث اطخسدام جدلُل 2001) الؼمساوي، مدمد مىس ى. [23]

اًً ألاخادي واإلالازهاث البعدًت وػسق عالحها. مجلت حامعت الخب

ت والاحخماعُت وؤلاوظاهُت، مج  .2، ع13أم اللسي للعلىم التربٍى

اٌ مدمىد. [24] م(. واكع الداللت ؤلاخصاةُت 2003) مدمىد، فٍس

والداللت العملُت وكىة الازخباز لالزخبازاث ؤلاخصاةُت اإلاظخسدمت 

ت في حامعت في زطاةل اإلااحظخحر الصا دزة عً ولُت العلىم التربٍى

 مإجه. زطالت ماحظخحر غحر ميؼىزة، حامعت مإجه، ألازدن.

م(. ئػيالُاث جددًد ألاطلىب 2003) الىجاز، عبدهللا عمس. [25]

ؤلاخصاتي اإلاىاطب في البدىر والدزاطاث ؤلاوظاهُت لدي أعظاء 

ع في حامعت اإلالً فُصل. مجلت العلىم التربى  ٍت َُئت الخدَز

، ص 15(، حامعت اإلالً طعىد، م2والدزاطاث ؤلاطالمُت)

 .588-545ص

َـ(. جؼىز اطخسدام ألاطالُب 1424) الساػدي، علي صالح. [26]

ؤلاخصاةُت في زطاةل اإلااحظخحر بيلُت التربُت بجامعت أم اللسي عبر 

َـ. زطالت ماحظخحر غحر ميؼىزة، 1420-1411الفترة الصمىُت 
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م(. 2007) غصاٌ، كص ي جىفُم؛ وعبداللادز، مدمىد عبدالهادي. [27]

ع الفعاٌ مً  ع مادة ؤلاخصاء وفم مبادب الخدَز م جدَز جلٍى

وحهت هظس ػلبت ولُت التربُت وعالكتها ببعع اإلاخغحراث. مجلت 
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ABSTRACT_ The study aimed to develop the educational statistics course in a PhD curricula and 

methodology program at the Islamic University of Imam Muhammad bin Saud in light of the 

students’ research needs. The study sample consisted of (86) students who represent (64.66%) of 

the study population. The study used the descriptive approach, and the questionnaire was the data 

collection tool. The main findings of the study are: the problems of teaching the course of 

educational statistics, in the scope of problems related to the course, got an average of (3.93) 

which is within the high degree approval, the problems of teaching the educational statistics, in 

the scope of problems related to the student, got an average of (3.48) which is within the high 

degree approval, there are statistically significant differences at (0.05) level in the problems of the 

educational statistics due to the academic level variable for those who are in the research stage, 

there are no statistically significant differences in the problems of teaching the educational 

statistics course due to the variable of gender, the domain of the students' needs in selecting the 

statistical methods got an average of (4.42) which occurs within the very high degree approval, 

the domain of students' needs in dealing with the SPSS program got an average of (4.36) which 

occurs within the very high degree approval, presenting a suggested development of the 

educational statistics curriculum course in a PhD curricula and methodology program at the 

Islamic University of Imam Muhammad bin Saud in light of the students’ research needs which 

includes (the course title, objectives, vocabulary, activities, teaching methods, educational 

techniques, evaluation methods and references), the suggested development got (100%) agreement 

in terms of suitability degree from the specialists’ point of view. 

KEYWORDS: Educational Statistics, Graduate studies, Imam Mohammed Bin Saud Islamic 

University. 

 


