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 انخالصخ

لدددفاس الدعةد مافدجاة  ددإافدف الةددافلماففاةدلالدد  اددإالةةديفاإاتدلالدةد ل اد  دد   ا هدفت الدفالةدإاىددعافة تددإ

(اففاةدإاػد جاففس سدإا33 (اففاةد  اة46(اففاةد  اةففاةدإمافدن  ا 76.اتكون اعاندإالدفالةدإافدجا نظ الد ش تاج

ت  ادإافا تظددإالان د ا.اةدد  ادداالدفالةدإالعددفالد د الاجاس لاالدفالةددإالد د ل دإا  اةددد  نإاس لاادم دلالد ا ندد  الد دة  ددإا

سناففاةدلالدد  ادإالةةديفاإاا سظداجاع دعاتشدمالالد   دإاةتاعاد ه ااد ئجالدفالةدإا:  ففالدفالةإماةقفاسظ   ان

ماع عاابالد   االدفالةاإافجاخديمالةددافلماسةد دابالددة سد الد يئ دإاةلد دنوعدإاةهدلافدجاسةد دابالدددفاس الدعةد م

فددف الةددافلماففاةددلالةدددم    الد شد تاجالدد  ددوساجاادوماسناهندد فاتد ة اظ ه سددإا داجااةسظ د  الدنددد ئجاسسؼد  ا

سةدد ةالد د الاجاهدد  االدد  ادإالةةديفاإاتةدد  اد  دتاد ل الدشاظداإا لدمددن ماةلد مهد الدة  ددلماةلدا د االددفاس داإ(

لدندامإاىدعاسناست ل اعانإالدفالةإافجانع الد مد لالددة ا لماةه لاس  د افدجالدعد ة ا ادن  اتدلا  ندبافدف الةددافلف  ا

لد فاةاجاس داففونانع الألة دابالددة ا اإاةهد لاس د ه اتدلات  اد الددند قغالدعكد  اد     الددفاس الدعة مماةك دكا

ةتلاػوءالدندد ئجاخ  د الدفالةدإا ةدفااتوطدا  اا.سمث ا شك اف  ش اع عاف    الددفاس الدعة مالددلاسد ة  الد   إ

  ةف د ا  ا.
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Conclusion 

The study aimed at finding out the extent to which teachers of Islamic education in Iraq 
use the principles of effective teaching from the point of view of supervisors. The study 

sample consisted of (76) teachers and schools, of whom (46) teachers and (30) schools 
within the Directorate of Education province of Anbar. The results of the study showed 
that the teachers of Islamic education are keen to encourage students and encourage 

them to love the study material through the use of appropriate and varied methods of 
reinforcement, which are effective teaching methods. The results also showed that 

There are apparent differences between the responses of educational supervisors on the 
extent to which the teachers of Islamic education are used due to personal variables 
(gender, academic qualifications and teaching experience). The researchers attribute this 

finding to the fact that the sample members of the same sample In the light of the 
results, the study made several recommendations and suggestions.                                  
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 انًمذيخ

س تلالددفاس الدعة مافجاف دو اىال االدع  ادنع د اةفاا د اةةعاد اد  وا تد اةفشدكي افمد ةد اةهد لاسد  دبافند ا

سناسكوناذلاقفاااع عالددا ا اةلد  واااةلدع  ادا افجاخيمالد  لاد الددة ا ادإات دؾاةدكدجاف دد  ااس ندظد اسناتو دفه ا

ماةسدم  اتةدياىددعاىادفلتالددتااد الد   دوحاس اتا اداالألهدفلفالددة ا اإالددلاس د افدجاخيد د الدعد  ةتن ا  الد  لا ا

لد  ةوفإاد    ااةولءالد ة تادإاسةالدو فلنادإاسةالد   اسدإاماةسة د اع دعا ند ءاشاظداإافدولاندإاد   ددبماةهد لاسةندلا

الددة  اإاىدعاش لكإا ا.سنالددفاس الدعةَّ ماساومالدة  اإالددة ا اإ اةلد دة   ا اجالد ة  

ةهند فافدجاسدد  اسنالدددفاس الدعةدد ماددا ات ددؾالفدديفا ةددتغاف دت ال الددددفاس الألة ةداإماةدكددجالدددفاس الدعةدد ما

ع د اااعدجالد ددفاااع دتعالفدتديفاكلاددت افدتجالد  د ال اةلد  ادد ل الدددلاتدة داا دد دنولالالدا طدإا ةد عالد ادددو ما

ا(ا.3333ماةة وكا  الد فاسماةلدنولالالدداعا سإما لدنفلفاةس واافتلمةلدد  ااماةلدنولالالددنظا اإاةلة لاسإ

ةلد دفاساق ئدفاةفو د اد  دديحادكدلاسا  دولاسهدفلت  الددة ا اددإات دواس د عفه اع دعالددددة  اةلددةد ةنافدتلالاخد سجادكددلا

س ددداففولااساظد ولاع ددعالد ةد افاةلد  دد ال الاسم  اددإاةسشدملالد ة دد الد دديحافدجاخدديمالانشدد إالد ن ةدت إادكددل

ا(ا.3335 لد لشف ماةلدد  اااةلاةدند جقفالت  اع عالاكدش فا

ت د ة  اس ل الد كا االألة ةاإاتلاع  ادإالددة دا لادد دكاا دفافدجاسناساظدعاىعدفل  ا  اهد د ماةلدفالةدإصادكوند اعظدبا

ت ددوس الد مد ددلالد  نددإاةفا ك دد الألة ةددللات ددوالد  ددمةمالألةماعددجاتا اددااسهددفلفالدد  اددإلاةع فدد افددجاعولفدد ا

ا(ا.3303ةتن اد ا نم لا

ةسمباع عالد فاسالناسن  اافجاق عدفاافع  هد النالد   دإالد ناد ؽاجاتدلالددة دا الدعةدت ماسظدتاتونالد ةد نلالدا طدإا

   اةاس نونافة تد  الد لتاإا أنع   افجاخيمالددة  ماةفجاهن اا فافجالددأكاتفاع دتعا ةاالددة دا الدعةد ما  د اس ففد افدجا

 إاتة ا اددإاد  دددة  اماس الد دد  باد    ددإا دد انا لؽا عة داددإاتدلافولقددتياتشددت  الألخدد ا ةدداجالاعد دد ااتع ددا لت  اسنشد

لد لتاإاةتشكا الألةئ إاةىسم  اا وماد  شك إماةه لاسداحاد    إات طإاتظت ا اسنشد إاذلتادإا دفع اةتشدمالافدجالد ة د ا

ا(ا.3334ة  دكانشملاؽ س إاا الد شكي ا ا  سةإم

ةد دفالدددتفاس الدعةدت ماع دتعالدنشددت ؽالددت لتلاةلد شد اكإالاسم  ادإاد  ددة  الددددلافدجاخيد د اس دوما  د اد اف دددافف اةس

 نع د اتاد الشدد لفافم وعدإافدجالانشدد إاةلدة  ادت  الدة  ادتإالددددلات د عف اتدلالددوطدد الددعالد ة وفد  الد   و ددإا

اةت وس ت ا الد ة   ا.٢٠٠٢ لدة تلم ا(

 مالدةنظ الألة ةلاتلالد وقيالددة ا لصاد دكات ةبالداظ ئضالد ة تاإاةلانعة  دادإالدددلاسد اد ا  د اةس ةفالد ة  الدعة ا

اتلاتة  داإاه  الدة  اإا  عد  اه اتشك اسافالد فخي الدد  وسإالد   إالددلاتدمث ا شدك اسةا دأخ اتدلاندد ئجا ا  اال   ةال 

دد ماهدواذدددكالد ة دد الدداظدا اع ددعالد  دددوس  الد اد عدإافددجافة تاددإاةنع داإاةس  لئاددإاةلنعة داددإاةع ؽعادإماتدد د ة  الدعة 

لد   ااع عاس لءا ةا ا ك اتة  داإاةلقدفلااةهوالد  اسك سا  و  اتلاة ا اىسم  ات صاتة ا ادإاسكلد افيئ دإاد   دد ما

ا(.3339ةس ةعا  ةد  لااألناسكوناسكل اتأثا ل اتلاؽ  د اتلاك تإالد  دوس  ا لد وهو اإم

(الددفاس الدعة  ماع عا"سن اذدكالددن ؾافدجالدددفاس الدد  اس عةد افدجا ةاالد  ددباتدلالدددة  اتديا3338ةسة فاة   نا 

اسكونالد  دباتا افد ااد  ة وف  ات ؾا  افش اك  اة  ال  اعجالد ة وفإا شدعالدوة ئ الد  كنإ".

لددفاس دداإالددددلاسظ  هدد ا(اف دد ال الددددفاس الدعةدد ما أن دد "افم وعددإالدة  ادد  الد دد وكاإا3303ةسةدد فالد ه لنددلا 

اتلانش ؽ الددة ا لا لخ اةخ اجاام االدفالةإاددا اااسهفلفالد   االددلاس وما دفاس   ". الد ة  

ةلد  دمةداإا داجالد  ئدفاةلدة فد ماةهد  ااد لاسمباسنات ومالدةيقإا اجالد ش فاةلد ة  اع دعاسةد اف نادإاع دتعالددةدت ةن

لدة فدإاتنن د اةددم  اىددعاتدففا الدة  ادإالدد  وسدإاةلددة ا ادإاع دعااةلد دتظ اإلدةيقإاىذلاتم ةا اف ا إالدفس   لؽادإا

اسناس لعدلاتدلاتة ف د افدلالد ة د الألةػد سالدنع داإاةلا د  عادإاةلألةػد سالدة فدتإاد  ائدتإاافاةولءماتة عالد تش ف

فم   د ا دوالددفاسالدد  االد فاةاإا شك اع ماق د اسناس دوما دأ ا ةااتدو ا لماألناهد  الدةولفد اهدلالدددلاتشدك اتدل

فدلالد شد فاع دعاسةد سافدجالد ف ددإاةلادد لماتد ا ااهوالد ففالألة عاد ة  اإالدد  وسإماة  د     اتنذلاتة ف الد ة ت 

فجالددة ا   اةلددو ا   الد و  إاىداد اتنند ا دياشدكاةدامنلاكلاد لافدجالدعولئدفاالدا  ااةلدكع ءااةةةعاىدعالاةتدع  ا

ا  د نعةإا شك اع ما اإالددلدة  اتةو اع تع اا(ا.3333مالألةف اةى  لها ة ا اإ

 

ا
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لدندفلفاةس دوااعف ل افجالدفالةد  الدددلاتن ةدد الدددفاس الدعةد ماكفالةدإااجةدف اف ل ةإالدفالة  الد    إاة فالد  ال

د س ػداإاهدفت الدفالةدإاىددعاتافسدفاسهد اعن طدت الدددتفاس الدعةدت ماد  دول الدة  ادإاتدلالدد  ادإالا(اةلدددلا3333افدلا 

ةلدل دلدإاةلد ل ةددإاتددلاك اددإالدة ددومااؽ د دإافددجاؽ  ددإالدددت نإالدل ناددتإ(ا030 ؽ د دد  اةا(ا94ةتكوند اعانددإالدفالةددإافددجا 

ت د ااةت لد اخ  دإافاد ةااةهدل:اعد عالد اددو ما(ا47لد س ػاإا م فةإافمتإماةلةدافلمالد  اد الةدد  نإاتدتؼ ا 

لد دد وكا  الد ددفاسماةفمدد ماتاعادد الد   ددإاةتة سدد ه ماةقددفالةدددافمالدددفاسمافمدد ماات  ادداالدددتفاسماتنظددتا اى لاا

لد دفاساتةدفالألهد اافة ف الاات  ؽاد  م ا الد اد عإاةك ن اند ئجالدفالةإاسنالدةن طد الد دة  دإا دت  وكا  الد  ات 

لادد الد  كد الدل دد الدد  اااسفد اعد عالد د  اات دفااعنفاست ل اعانإالدفالةإاة  دتا لت  اةلاد الد  كت الدلت نلافمت م

لدندولالالددنظا اددإاةلة لاسدإاةلدداعاد اةلددة سد ات دفااظدياع دعالد  كدد ااسسؼد  اعندفافدتاد ل الدفالةدإماسفد افادوال

(اةلدددلاهددفت الددعالددةدد فالددعاف دد ال الددة ددا ا3336لدم ددوا ا ة الةددإاامعندفا  ددلالد دتاد ل الد ل دلاةلداددت ف 

   ت ت اتدتلاطدعوفالدد  ادإالدا طدإاةعيقد د ا د ةغالد دتاد ل اةهدلا لدمدن الدعة مادف افة  لالد تتإالدة  اتإاةفة

(افة  دإافدجافة  دلالد تدإا63(افة  د اةا 16(افة  د اةفة  دإاة ولقدلا 76ا (مالد مه الدة  لا(اتأدعد اعاندإالد اد افدتج

ندو اماةدتد عاتا اداالدة  اإاف جاس  اةونالددة تا اتتلاطعوفالدد  اإالدا طإاتلالد فلاسالا دفلئادإاد ا تظدإانا

(ات د اافواعدإاع دعاخ  دإافمد ا الاددو ا54لهفلفالد ا العفالد  ات ال لاالد ا ات ل د ا  ةدد  نإالشدد   اع دعا 

ع عاف  ال الددة تا الدعة ماة   الددأكفافدجاطدف الا لااةث  ت د ماةعندفاتا اد الدندد ئجات داجالنافة  دلالد تدإالدة  ادإا

 طإاس  اةوناف د ال الددا داؾالد دة  دإا نعدفل الدا دإالد د ل  دإاتدلاعن طدت ه اةفة   ت  اتتلاطعوفالدد  اإالدا

 شتك ا افماك  اكشع الدند ئجاعجاق إالةدافلمافة  لالد تإالدة  ادإاةفة   ت د اتدلاطدعوفالدد  ادإالدا طدإاد وةدت ئ ا

 ئا اتدتلالةدتدم    افة  دلالددة ا اإالدا طإا عئإا  ائدلالدددة  ماتا د ادد اتكدشديالدندد ئجاعدجاة دو اتد ة ا لددإالاظدت

ةفة    الد تإالدة  اإا عانإالد ا (ااةدافلماف  ال الددة ا الدعةد ماتةد  اد دتاد الدمدتن اما ان دت الةػدا الدندد ئجا

لاخ  اعجاة و ات ة اذل ا اد الاظ ئاإاتلالةدم    ا عاندإالد اد (اد دتاد الد مهدت الدة  دلاةدظد دحالد ة  داجا

(ااتدلالدةد ل .اةقدفاهدفت اىددعا3338ة الةدإاى د لها اةع دفالدكد س ا اش   االد كد دواسوسماةلد ة    الدا ط اجاع ع

لددةدد فاع دددعاف دد ال الدددددفاس الدعةدد ماددددف افة  ددلالد  ا دددإالةعفل سددإاةفة   ت ددد اةعيقد دد ا ددد ةغالد دتاددد ل ا

ئاإا داجالةددم    اةهل لدمن اةةنول الداففإاةلد مه الدة  ل(اااجاكشع الدند ئجاعجاة و اتد  اذ ا اددإاىاظد 

لد ة  داجاةلد ة  د  اتدلاف  اةدد  اد  د   الدددفاس الدعةد ماتةد  اد دتاد الاخدظد صاةك ند ادظد دحالاخدظدد صا

لدة  ل.اتلاااجات اجاعدفماة دو اتد  اذ ا اددإاىاظد ئاإا داجالةددم    الد ة  داجاةلد ة  د  اتدلاف  اةدد  اد  د   ا

املددفاس الدعة ماتة  اد دتا الداففإ

 

اانذراضخيشكهخ 

تؼددياعدجال ةل الدد دوس اةػدد ةااالسمد  الد ولقدديااتدلاؽ لئ دد اةلةدت دا  الددفاس دتاإالناسكدونالد ددفاساتةد ا اسمدبا

ماة ةددغالد فاةداجاااسماددفةلالةددافلما ةددغاةة دفلنا  اسد  اةف  االد ن ةد إاددا اداالدن ددوالدشد ف ادددف الد   دإافة تادد  ا

لاتظدد ماةتدجالددة فدد افددلالدديفاد اةف دد اااطددا  إاةتو ادد ااف د ال الددددفاس الدعةدد ما  دشدك الد   ددوحاك  دد ال 

لألةدئ إاةف د ااالةدددافلماؽ لئداالددددفاس الدافسلدإاةىت دد سالد  س دإالدد  افسددإاتدلاشدد بالددفاةساف دد اس  اىددعا  ددو ا

فددف الةدددافلماففاةددلالدد  اددإااةتك ددجافشددك إاهدد  الدفالةددإا أن دد ات ددففاىدددعالددةدد فاع ددعالداظددضالدفالةدداإم

تلالدة ل اد     الددفاس الدعة مافجاة  إانظ الد ش تاجالدد  دوساجصاةدد دكاد وقدوفاع دعان د ؽالدؼدةيالةةيفاإا

ا اتلالألةئ إالدد داإا: ادف اهماءالد فاةاجاةكاعاإافة دمد  .اةتك جالد شك إ

ف افف الةددافلماففاةدلالدد  ادإالةةديفاإاتدلالدةد ل اد  د   الدددفاس الدعةد مافدجاة  دإانظد الد شد تاجا -0

 لدد  وساجا؟

ا داجالةددم    الد شد تاجالدد  دوساجااددوما(0.05=اα اهد اهند فاتد ة اذل ا اددإاىاظد ئاإاعنددفاف ددو  -3

تةد  اد  دتاد ل الدشاظداإا لدمدن ماةلد مهد الدة  دلماةلدا د ااافف الةددافلماففاةدلالدد  ادإالةةديفاإ

 الددفاس اإ(؟

ا
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 أهًُخ انذِّراضخ

افدف الةددافلماففاةدلالدد  ادإالةةديفاإاتدلالدةد ل اد  د   الدددفاس الدعةد ممالأله اإالدنظ سإالد د ل إاتدل -0

ةتعةا ا ةاالد  دباتلالددة  اتياسكونالد  ددباتاد افد دااد  ة وفد  ات دؾا د افشد اك  اة  الد  اعدجالد ة وفدإا

ا شدعالدوة ئ الد  كنإا.ا

فددجاخدديماتو ادد اسنظدد االد  د دداجماالأله اددإالدة  اددإ:اةتد لدد اتددلات  اددااس لاالدفالةددإاةلدنددد ئجالد  دددع  ا -3

 .اةلدفلاةاجماةلد  الاجاىدعالد ا اتلاه لالد م م

 

 انتؼرَفبد اإلجرائُخ

الد مه اجاع  ا  اةت  وس  اةلد ك عداجادددفاس افد  ااه افم وعإافجالألشا صايذرضٍ انترثُخ اإلضاليُخ ويذرضبتهب :

الألن  ا.لدد  اإالةةيفاإاةلدد  ةاجاد فس سإات  اإافا تظإا

تنظددا الد ولقديالدددلاسددة  الد   ددإافدجاخيد د اتة  د اسمة  دد اقد  اسجاع دعالكد د حالد ة تددإا يجابدئ انتاذرَص انفؼابل :

مااةتكدوسجالاتم هد  اةهدلالدددلات تددلافدجاف ددو اىال االدعد  ادنع د اةفاا دد م د ماساددوِّ ةهد لاسةندلاسنالدددفاس الدعةَّ

الددة ُّ اَّإاىدعاَش لك اةلد دة ِّ .لدة  اإالددة ا اإ ا ا اجالد ة ِّ 

 دذود انذِّراضخ ويذذداتهب

لقدظد  ااددفة الدفالةددإاع دعاعانددإافددجاففاةدلاةففاةدد  الدد  اددإالةةديفاإالدددد  ةاجاد فس سددإات  ادإالان دد ااتددلا

 ماةتداف اند ئجالدفالةإا ظف الأل لااةث  ت  .3308-3307لدة ل اد ة مالدفالةلا

 

 ينهجُخ انذراضخ وإجراءاتهب

فددف الةدددافلماالد دد الاجالد ددن جالدوطددعلاة دد لءل الدفالةددإماد ن ةدد د اد  اةددإالدفالةددإاةسهددفلت  ماةدكون دد العد ددف

ماااد اسةدفاهدد لاففاةدلالدد  ادإالةةديفاإاتددلالدةد ل اد  د   الدددفاس الدعةدد مافدجاة  دإانظد الد شدد تاجالدد  دوساج

  اكلا افجالد  الاج.لد ن جاهوالألن باة  لءافل اه لالدنوسافجالدفالة  افجاة  إانظ

 

 يجتًغ انذراضخ وػُنتهب

-3307ػ جاففس سدإات  ادإالان د ااد ةد مالدفالةدلااففاةلاةففاة  الدد  اإالةةيفاإتكونافمد لالدفالةإافجا  

 نت دد ساااجمااادد اقدد مالد دد الففاةددإا(33 مففاةدد  ا(ا46  افددن  اففاةدد  ماةففاةددإ م(ا76 ملددد سجا  ددداعددف ه ا3308

لةدد  نإاة ةدفاف ل ةدإالاةدد  ن  اا(76 لةد  نإاع دعافمد دلالدفالةدإاةلةدد  افن د اا(83 لد  س إالدةشولئاإا دواسلا

ا  اففاةددا(76 لةددد  ن  ا ادد اطدد داإاد دا ادد الااظدد ئلاة  دد لات ددفاتكوندد اعانددإالدفالةددإافددجاا(4 ت دداجاسناهندد فا

ااق ا  سوػحاتواسلاست ل اعانإالدفالةإات ة  اد  دتا ل الدشاظاإ.ا(0 ةففاةإمالدمفةم

ا

 (1)انجذول 

 تىزَغ أفراد انؼُنخ تجؼبً نهًتغُراد انشخصُخ

 اننطجخ انًئىَخ انتكرار انًطتىي انًتغُر

 انجنص

 %53 46 ذك 

 %47 33 سنلع

ا%033 76 انًجًىع

 انًؤهم انؼهًٍ

 %73 54  ك دواسوس

 %37 33  الة  اع ا 

 %033 76 انًجًىع
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 انخجرح

 %34 30 ةنول ا03سق افجا

 %76 55 ةنول 03سكل افجا

 %033ا76 انًجًىع

ا

اندد ت%(ما ان دد ا  تدد الدن دد إالد ئوسددإادي53تددلالدةانددإا ا دد كوا(ا  تدد الدن دد إالد ئوسددإاد0سظ دد افددجالدمددفةمااقدد ا 

%(الد كد دواسوسما ان د ا  تد ا73%(ماة  ت اسع عان  إافئوسإاددواسلاست ل الدةانإات ة  اد دتا الد مهد الدة  دلا 47 

%(ا76فئوسدإاددواسدلاستد ل الدةاندإات ةد  اد دتاد الدا د اا لدفالة  اع ا ماة  ت اسع عان د إا%(ا37س نعان  إافئوسإا 

اةنول (.ا03%(ادعد االدا  اا سق افجا34س نعان  إافئوسإا ةنول (ما ان  ا  ت اا03دعد االدا  اا سكل افجا

 

 أداح انذراضخ

لعد فالد  الاجاع عالاةد  نإاتدلالعدفل ال لاالدفالةدإماةتد اعد عالاةدد  نإاع دعافم وعدإافدجالدا د لءماةقدفاػد  ا

فاإاةففاةدد  الدد  اددإالةةددديلددددلاتمةدد اففاةددلاا دد   (افمدد ا اتت ددلافةظدد الد 5(ات دد اافواعددإاع ددعا 44 

فواعدإاع دعااات د اا(44 ظاتد  الدن  ئادإافدجا اماةقفاتكون الا لاا    عنفالةدافلف  اد   الد اسفاةوناتفاس  اتة ا ا

لدوةددد ئ ا ((ات ددد ل ا ان دد اػدد الد مدد مالدلدد نل4(اع ددعا توػدداحالاهددفلفاا فمدد ا الادددو الد مدد مالاةما(ا5 

الد مدد مالد ل ددل ت ددت ل الفددت (ا١3لد دد  االدفالةدداإ(ا اعدد ع(ت دد ل امتددلاادداجاػدد الد مدد مالدل ددد ا(ا8 ا(لددة ا اددإ

(ا03 اع ددعا(لثدد ااالدفلتةاددإا ػدد الد مدد مالدادد ف الخادد ل ات دد ل اماة(ا8 (ات ددفاتددأديافددجالةدددافلمافظدد  االددددة   

لف اةد  ا فا ددإا ماا(ك اد اا لف اةددت  ا فا دتإ ت د ل ماةتد الا   دإاع دعاهد  الدع دد ل افدجاخديمالا ةدإا دفلئ اهدلا

ا(ا.لف اة  اا ماا(لف اة  ا فا إاق ا إا ماا(فدوة إا

 

 إجراءاد انذراضخ

 ددا اااسهفلفالدفالةإمالت ة الدا ول اةلة  لءل الدد داإا:

ات اطا  إافشك إالدفالةإماةتافسفاسه اد  اةىؽ اه الدنظ  ا. -0

الدفالةإاةعاند  ا. -3 ات اتافسفافمد ل

اس لاالدفالةإ. -3  ت اىعفل 

ست ل هدد اد ادد سافددف الةددافلماففاةددلالدد  اددإالةةديفاإاتددلالدةدد ل اد  دد   اتد ات  اددااس لاالدفالةددإاع دعا -4

الددفاس الدعة مافجاة  إانظ الد ش تاجالدد  وساجا.

اةت اس  لءالددا اي الةاظ ئاإااةدا لجالدند ئجا.spssت اى خ مالد ا ن  افجاخيما  ن فجا  -5 ) 

 

 انًؼبنجخ اإلدصبئُخ

(اةفة فد الدل دد  الأل لااا   س دإاا ك ةن دد  اPearson Correlation افة فد اث د  الدد  ادداا   س دإا ا ةددون -0

الدع (ا.

الد دوة   الدا   اإاةلانا لت  الد ةا اسإاة     است ل الدةانإاعجات  ل اس لاالدفالةإاف ت إاتن ادا  ا.ا -3

 لدمدن ماةلد مهدد ا(اع ددعالأل لااككد ات ةد  اد دتاد ل اway ANOVA 3ندد ئجات  ادااتا اد الدد د سجالدليثددلا  -3

اةلدا  االددفاس اإ(ا. الدة  لم

 

 ػرض اننتبئج وينبلشتهب

سدؼ جاه لالدم ءاع عاند ئجالدفالةإالدددلاهدفت اىددعالددةد فاع دعافدف الةددافلماففاةدلالدد  ادإالةةديفاإاتدلا

ع دعاسةددئ إالدةد ل اد  د   الددددفاس الدعةد مافددجاة  دإانظد الد شدد تاجالدد  دوساجاماةةدداد اعد عالدندد ئجا  اعد دد  ا

الدفالةإ:
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فف الةدافلماففاةلالدد  اإالةةيفاإاتلالدةد ل اد  د   الدددفاس الدعةد مااف أوالً: اننتبئج انًتؼهمخ ثبنطؤال األول: 

 ؟افجاة  إانظ الد ش تاجالدد  وساج

فوػدحادإل   إاعجاه لالد ملماةاد اعد عاندد ئجاهد لالد دملماع دعاةتداالد مد ا الدددلاتدؼد جال لاالد اد ماةك د ا

ةقددفالاتدأ الد دد الاجافن قشدإالدع دد تاجالاةددعاةلاخادد اافدجاكدد افمدت مافددتجالد مدت ا الدا  ددإاالدد دادإمةمالتدلالدمددف

ا ا تباف ااظ  اع ا ات كالدع  ل افجالةة ؽاف  اإ.

 (2انجذول رلى )

 فمراد انًجبل االول ) تىضُخ االهذاف نهطهجخ ( يرتجخ ثذطت انىضط انًرجخ

 ال ايبرضهب ثذرجخ        انفمراد        د

 ايبرضهب 

انىضااااااااااط  انرتجخ

 لهُهخ يتىضطخ  كجُرح انًرجخ

لعددد فالد   ددددإاتدددلا فلسددددإالدةدددد ماا0

الدفالةل

ا3.67ا0ا0ا6ا07ا53

لطدددددددادالاهددددددددتفلفالددة ا اددددددددتإاا3

ا ة ت ال اة وكاإاةلػاإاة قا إ

ا3.46ا3ا6ا7ا05ا48

لةػددحالهددفلفالد دد  ااد    ددإاتددلاا3

الدفالةل فلستإالدة ما

ا3.30ا3ا7ا9ا33ا38

لشدد افالد   ددإاتددلاةػددلالهددفلفاا4

الدفاس

ا3.38ا4ا4ا03ا34ا36

ا

 قددددددددتف لعدددددددد فالد   دددددددإاتدددددددلا فلسددددددددإالدةددددددد مالدفالةدددددددل(النالدع ددددددد االاةددددددددعا(ا3 سدؼدددددددحافدددددددجالدمددددددددفةما

 لدد  ادددإالةةددديفاإةهددد لاسةنددلالناففاةدددلا(ا3.67 اظدد  اع دددعالد  ت دددإالاةدددعاةقدددفا  ددددالدوةدددؾالد دد  حاد ددد ا

اةهددوافددجػد جالدا ددإالداوفادتإاةسةد  ةن دد افدجالألةدوسدد  ااددة سديالد   ددإاتدلا فلسددإالدةد مالدفالةددلسة دوناله اددإا

  د  ت ددتإاا(لشدد افالد   ددإاتدلاةػددلالهددفلفالدددتفاس الددددفاس الدعةد مماتددلاادداجا دد ء الدع د االد ل ةددإ لة ةدتا  

 س لعدونالدعد ة الدع  سدإا داجااالدد  ادإالةةديفاإةه لاسةنلالناففاةدلا(ا3.38 اا ا  دالدوةؾالد   حاا لاخات ا

 .خيماعفمافش اكد  اد    إاتلاةػلالهفلفالدفاسافجالد   إ

 

(3انجذول )  

 فمراد انًجبل انثبنٍ )يجبل انىضبئم انتؼهًُُخ( يرتجخ ثذطت انىضط انًرجخ

ال  ايبرضهب ثذرجخ           انفمراد         د

 ايبرضهب 

انىضااااااااااط  انرتجخ

اق ا إافدوة إااك ا ا انًرجخ

ا3.93ا0اا5ا07ا54الةدافلمالد  وااا  دشك الد يئ ا0

لةدددددددافلمالدوةدددددد ئ الددة ا اددددددإاا3

الد ن ةت إاد وػلالدتفاس.

ا3.57ا3ا3ا4ا33ا47

تافسدددفالد ددددتففافددددتجالدوةددددت ئ اا3

اق ت الناسد الةدافلف  .

ا3.36ا3ا3ا5ا36ا33

لةددددافلماةةددد ئ اتة ا ادددإافةدددف اا4

ا  إا.فجاق  الد 

ا3.86ا4ا7ا04ا36ا39

 

لاةددعاة وةدؾا اظدت  اع دتعالد  ت دتإا(لةددافلمالد د وااا  دشدك الد يئد لاةددعا لنالدع د ااا(3 انياظافجالدمفةم

ةهدلافدجاايئد ة شدك اف س دتداففونالد دت وااالدد  اإالةةيفاإف  اسشا الدعالناففاةلاةففاة  ا(ا3.94ف  حا 

ع دعالد  ت دإاا(  دإاق د الد  لةددافلماةةد ئ اتة ا ادإافةدفاافدتج الد ل ةدإف    الددفاس الدعةد ماتدلااداجالاد د الدع د اا
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د د ا ةااا دإفدجاق د الد  الد ةدفالدوةد ئ ا تدافلم(اةه لافمشت اةت  لالذالنالةد2.86لاخا االذا  دالدوةؾالد   حاد  ا 

 .اتن لالدل إاتلانعوسالد   إاك دكك ا اتلات فمالد   إاةتشماة  اة

ا

 (4جذول )

 يرتجخ ثذطت انىضط انًرجخ (فمراد انًجبل انثبنث )ػرض انًبدح انذراضُخ 

انىضااااااااااط  انرتجخ ال ايبرضهب  ايبرضهب ثذرجخ   انفمراد          د

 لهُهخ يتىضطخ  كجُرح انًرجخ

ا دؾافوػددوسالدددفاسا  دددفاساا0

الد  اة   

ا3.95ا0ااا06ا63

تدوخعالدفقدإاتدلالد ة وفد  الدددلاا3

ات تفماتتلالدفاس

ا3.78ا3اا6ا38ا43

ف لعدد اا ناددإالد دد  االدنع دداإافددجاا3

الد ت  اىدتعالدظةباةهك ل

ا3.56ا3اا9ا39ا38

ف لع اا ناإالد   االد ن  اإاعندتفاا4

اعت عالدفاس

ا3.47ا4ا5ا05ا37ا39

توػدداحالألتكددد االد ئا ددداإاتدددلاا5

ا فلستإالدفاسا

ا3.43ا5ا6ا03ا34ا33

لةددددددافلمالد ن قشدددددإالد عدواددددددإاا6

ةلع  ءات طإاد ش اكإالد   دإا

اتلالدفاس

ا3.40ا6ا3ا9ا36ا38

لع دددد ءاسه اددددإاخ طددددإاددة ددددا اا7

لد عددددد ها اعدددددجاؽ سدددددااؽددددد با

الألفل إا

ا3.38ا7ا5ا7ا33ا34

لةدددافلماؽ س ددإاادد الد شددكي اا8

ددن اددددإالألةدددد وحالدة  ددددلاعنددددفا

الد   إ

ا3.36ا8ا8ا03ا37ا39

دة عافد  اااإ  لد اف لع اا ةاا9

الدفاسا

ا3.03ا9ا3ا03ا38ا35

لةدددافلماؽ س ددإالدد لادد ااةدةددباا03

الدفةاافجاق  الد   إ

ا3.79ا03ا7ا03ا37ا39

ا

قددتفااظدت  اع ددتعالد  ت ددإا ا دؾافوػددوسالددفاسا  دددفاسالددد  اةد   ا(النالدع دد االاةدددعا(ا٤سدؼدحافددجالدمدفةما 

فوػدوسااة  دوناع دعاا دؾساةففاةد  الدد  ادإالةةديفاإةه لاسشدا الددعالناففاةدلا(ا95ل٣لاةدعا وةؾاف  حا 

 لةددافلماؽ س دإالاد  الدع دت االدة شدت ااةا  وػوسالدفاسمدد ائإالذه نالد   إاةتع ع   اا  د وػوسالد   الدفاسا

اهد دد معددفمالادددكاهدوتدلاذةلد دد با(ا2.79لد  ت دإالاخاددت ااة وةددتؾافد  حا لدد لاد ااةدةددبالددفةاافددجاق د الد   ددإ(ا

ةتدفاسباف دد  افدجالددعا  دفاةلعدفل اا ا  دإان  دت اافدجاق د الد   دإا ةغالد فاةاجااةدافلمالدد لا اةدةتبالدتفةا

 ق  اهماءالد فاةاجا.

 

 

 

ا
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 (5انجذول )

 فمراد انًجبل انراثغ )يجبل إثبرح انذافؼُخ( يرتجخ ثذطت انىضط انًرجخ

ال  ثذرجخايبرضهب       انفمراد           د

 ايبرضهب 

انىضاااااااااااااااااااط  انرتجخ

 لهُهخ يتىضطخ  كجُرح انًرجخ

لدة دد اع ددعا ةدد الدددفاساشددا   اا0

اة  حالند   الد   إا

ا3.87ا0اا3ا08ا56

ىثدددد ااااددددبالاةددددد يسادددددف اا3

لد   دإاعددجاؽ سدااؽدد باةددملما

ا.سلا الددعكا 

ا3.69ا3اا6ا34ا46

لدددد  ؾا دددداجالد وقدددديالددة ا ددددلاا3

ا.ةا    الد   إ

ا3.40ا3ا4ا9ا38ا35

ةػدددددلالد   ددددددإاتدددددلافولقددددددياا4

ا.تشة ه ا  فات  اع عالدنم ب

ا3.03ا4ا6ا06ا36ا38

لد وقددديالددة ا دددلالددددد  االسمددد  ا5

ع دددددعااساعددددد اةسشدددددملالد   دددددإ

الددعكا 

ا3.95ا5ا3ا08ا34ا33

ا

ع ددعا(النالدع دد االاةدددعا لدة دد اع ددعا ةدد الدددفاساشددا   اة دد حالند دد  الد   ددإ(اقددتفااظددت  ا5سدؼددحافددجالدمددفةما 

(اةلد  باتلاذددكاس  دلالددعاله ادإاخ داالد لادإالدنع داإاد    دإاةلدددتلا دفةاه ا3.87لد  ت إالاةدعاة وةؾاف  حا 

تنةك اع عات  الد   إاد  د  االدفالةداإماة د ء الدع د االدا ف دإا لسمد  الد وقديالددة ا دلالدد  اساعد اةسشدملالد   دإا

هدوا ةد الد  ددبا دفةاالد د  دلاد  ة وفدإاا(اةلد د باتدلاذددك3.95ع عالددعكا (اتلالد  ت إالاخاد ااة وةدؾافد  حا 

ا.  اةف  انإا  ةد لتاماإالددفاس الدعة مات واسةد  افجالألة دابالدد  افسإالد فس إ

ا

 (6انجذول )

 فمراد انًجبل انخبيص ) يجبل انتؼسَس وانفروق انفردَخ ( يرتجخ ثذطت انىضط انًرجخ

ال  ثذرجخايبرضهب      انفمراد         د

 ايبرضهب 

انىضااااااااااط  انرتجخ

 لهُهخ يتىضطخ  كجُرح انًرجخ

لةدددددددافمالددة سدددددد الد ن ةددددددتباا0

ا.اةلد يئ اد    إ

ا3.54ا0ا0ا4ا30ا43

لكدشتدددددت فافادددددوماةلتم هددددد  اا3

ا.لد   إاةلدة  اع عاتن اد  

ا3.37ا3ا0ا5ا34ا36

لةددافلماؽدد  افاد عددتإاددة سددت اا3

اة وكا  الد   إالاسم  اإا.

ا3.09ا3ا3ا03ا37ا34

لددة فدددد افددددلالدعدددد ة الدع  سددددإاا4

ةفة دمددإاطددةو   الددددة  ادددف ا

لد ددت  إا  ةدددافلماؽدد  افدةددف اا

ا.ةفدنوعإ

ا3.89ا4ا3ا9ا38ا37

 

قدفااظد  اع دعالد  ت دإالاةددعاالألةدعا لةدافمالددة سد الد ن ةدتباةلد يئد اد    دإ(لنالدع  اا(ا6 سدؼحافجالدمفةما

(اةسةد  اذددكا دأناففاةدلالدد  ادإالةةديفاإاا سظداجاع دعاتشدمالالد   دإاةتاعاد ه اع ددعا3.54ة وةدؾافد  حا 

اددبالد دد  االدفالةدداإافددجاخدديمالةدددافلماسةدد دابالددة سدد الد يئ ددإاةلد دنوعددإاةهددلافددجاسةدد دابالددددفاس الدعةدد مما
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إا  ةدددافلماؽد  افدةددف اا لددة فد افددلالدعد ة الدع  سددإاةفة دمدإاطددةو   الدددة  ادددف الد دت  لدع د االد ل ةددإااة د ء 

اسدفماع دعاسنالدد ةغافدجالد فاةداجاااس لعدوناف دأدإةهد لا(ا2.89لد  ت دإالاخاد ااة وةدؾافد  حا اتلاةفدنوعإا(

ماةهدد لاس سددفةنافدجا  ادلالد   ددإالناسظد ولالددعالد  دددو الد   دوحا  دوقد انع دد اةلدع د اذلتد الدعد ة الدع  سدإااادت 

ا. ا اطااح

 داجالةددم    اا(0.05=اα اه اهن فات ة اذل ا ادإاىاظ ئاإاعنفاف دو بنطؤال انثبنٍ: ثبنُبً: اننتبئج انًتؼهمخ ث

فدف الةددافلماففاةدلالدد  ادإالةةديفاإاتةد  اد  دتاد ل الدشاظداإا لدمدن ماةلد مهدد االد شد تاجالدد  دوساجاادوم

اةلدا  االددفاس اإ(؟ الدة  لم

دإل   إاعجاه لالد ملمات الةدا لجالد دوة   الدا   اإاةلانا لت  الد ةا اسدإاة   د  استد ل الدةاندإاعدجالأل لااااااا

 way 3 لدمدن ماةلد مهد الدة  دلماةلدا د االددفاس داإا(اك د اتد ات  ادااتا اد الدد د سجالدليثدلا كك ات ةد  اد دتاد ل ا

ANOVA ا  (اتوػحاذدك.8-7(مالدمفلةم

 

 (7)لى انجذول ر

انًتىضطبد انذطبثُخ واالنذرافبد انًؼُبرَخ إلجبثبد أفراد انؼُنخ ػن األداح  ككم تجؼبً نًتغُراد )انجنص، 

 وانًؤهم انؼهًٍ، وانخجرح انتذرَطُخ(

 االنذراف انًؼُبٌر انًتىضط انذطبٍث انًطتىي انًتغُر

 انجنص
 3.43 3.35 ذك 

 3.39 3.99 لنلع

 انخجرح انتذرَطُخ
 3.37ا3.97 ةنول ا03سق افجا

 3.36 3.97 ةنول اتأكل 03

 انًؤهم انؼهًٍ
  ك دواسوس

3.35 3.48 

 3.36 3.99  الة  اع ا 

ا

اددومافددف الةدددافلماففاةددلاالدد  ددوساجاج شدد تالدلةدددم    ا(اسناهندد فاتدد ة اظ ه سددإا دداجاا7لدمددفةمااقدد ا اس داج

ماةد دةد فاع دعالدفاددإاةلد مه الدة  دلماةلدا د االددفاس داإ(لدد  اإالةةيفاإاتة  اد  دتا ل الدشاظاإا لدمن ما

الدمفةمااق ا way ANOVA 3ت  اااتا ا الدد  سجالدليثلا لةاظ ئاإاد   الدع ة ات اا ا(اسوػحاذدك.8(م

 

 (8انجذول رلى )

وانًؤهم ( ػهً األداح ككم تجؼبً نًتغُراد )انجنص، way ANOVA 3نتبئج تطجُك تذهُم انتجبَن انثالثٍ )

 انؼهًٍ، وانخجرح انتذرَطُخ(

 انذالنخ اإلدصبئُخ F يتىضط انًرثؼبد درجبد انذرَخ يجًىع انًرثؼبد انًتغُر

 3.80 3.38 3.36 0 3.36 لدمن 

 3.63 3.38 3.33 0 3.33 لدا  االددفاس اإ

ا3.39 0.37 3.04 0 3.04 لد مه الدة  ل

   3.06 065 33.36 لدا أ

    069 0553.95 لد م وسافظاح

    069 43.76 لد م وس

ا

لد شد تاجاا(ا داجالةددم    α =1.15(اعفماة و ات ة اذل ا اددإاىاظد ئاإاعندفاف ددو ا 8سظ  افجالدمفةمااق ا 

لدد  دوساجااددومافددف الةدددافلماففاةددلالدد  اددإالةةديفاإاتةدد  اد  دتادد ل الدشاظدداإا لدمددن ماةلد مهدد الدة  ددلما

هد  الدندامدإاىددعاسناستد ل اعاندإاااجسةد ةالد د ال(ا اد ا لددإاىاظد ئا  ماFماااد اك ند ا  ادلاقدا ا اةلدا  االددفاس اإ(
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لدددفاس الدعةد ممااد  د   س  د افدجالدعد ة ا ادن  اتدلا  ندبافدف الةددافلف  ااةه للدفالةإافجانع الد مد لالددة ا لما

ا الددند قغالدعكد  اسدمث ا شدك اف  شد اع دعاس داففونانع الألة دابالددة ا اإاةه لاس  ه اتلات  افاةاجلد اةك دك

 .لد   إلددفاس الدعة مالددلاسد ة  اا    ف

 

 انتىصُبد وانًمتردبد

 لق فإا ةال اتفاس اإات ك اع عالك  حالد فاةاجاف    اةلةد لتاما  الددفاس الدعة ما. -0

ع دعاػدوئ  ال لءاع عالد ش تاجالدد  وساجاةػلافةد سا اةلػدتاإاةخ دول افادف اادعة دادإالدددفاس اس دوما -3

 لد فاساد دفاس الدعة ما.

اف    الددفاس الدعة مافجاق  اففاةلالاخدظ ط  الاخ  . -3 اى  لءا الةإاف  ث إااتدن ةمافف الةدافلم

 

اانًراجغ
(.افددف اف  اةددإاففاةدلالد  ا ددإالةعفل سددإاد  دد   ا3338ى د لها مات ػدد اخ ادد ماةع دفالدكدد س ما لدادد اتد اة ا .0

دد ممافم ددإ ا(ما  فةددإالد وطدد مالدةدد ل 0(مالدةددف  00س ادد تاك اددإالدد  اددإالألة ةداإمالد م ددفا الدددفاس الدعة 

 3338). 

طدعوفالدد  ادإااف د ال الددة دا الدعةد ماددف افة  دلالد تدإالدة  ادتإاةفة   ت دت اتدتل.الدم وا اماتدالاؽد افشدة ا.3

(ا4لدةدددف ا (اا٣افا لدا طددإاةعيقد دد ا ددد ةغالد دتادد ل امافم ددإال اددد تاك اددإالدد  اددإالاة ةددداإامالد م ددت

 (ا.ا3336 036-93ص

ا.الددفاس الدعة م.ا  عاإاماسوةياع فالهللاا.3

4.Website:www.riyadh edu,gov.sa/alan/fntok/6.htm-12k(2004) .ا

الد لشف ما وه اا ن اة د ا..5

6.Websit/http://www.almekbel.net/eduleearning.htm (2004) .ا

فدجاالددفاس اإاتلات دوس اف د ال الدددفاس الدعةد ماد ة  دلالدد  ادإالدعنادإ ةاالدفةال ا.االد ه لنلما نفاا جاةةاف.7

 (ا.3303 ااة دإاف   دا ا ا افنشوااماك اإالدد  اإما  فةإاسمالد   اة  إانظ ه م

د مماؽ.8 (ا3338 اماع د ن:ا لاالد لسدإاد نشد اةلددواسدل0ة   نمااسفافنا .الاتم ه  الدافسلإاتلالددة دا اةلدددة  الدعة 

. 

ا لاالدل  تدإاد نشد اةلددواسدلماع د نالةش لفالدد  و .افكد دتإ.ماةةافا  ة اةل  لها ماف ةلناع فالد مافالألةف .9

 (ا.3333 

الددفاس الدعة ماما.ل  لها ا جاعن  االدة لم.03

00.Website,http://www.drmosad.com/index(2006) . ا

لةةديفاإاالدد  اإالدة  اإادف اؽ  دإاق د الدفالةد  ت ع اإا  ن فجافاوةباتلاتن اإاف  ال ا.انم لافن مال  لها ا.03

  (ا.3303  تلا  فةإالألاه ا ت امااة دإاف   دا ا ا افنشوااماك اإالدد  اإما  فةإالألاه 

لدعةد ماد  دول الدة  ادإاتدلالدد  ادإاا الةدإاتا ا ادإاألهدت اعن طدت الدددتفاس .لدندفلفماع دفالد ديماةس دواافدلماع دلا.03

ا(ا.3333ما 333-380(ماصا0 ا08تاةلدفالة  ملد س ػاإ.افم إالد او

ا

ا


