
 م2020  يوليــو(   17العدد )  -اجمللد الرابع             اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

281 
3 

The reality of forensic science teachers in developing self-

directed learning skills for high school students in Riyadh 

 إعـداد
 فاطمة عمر علي العطاس 

 ماجستير مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية

  د. عبد المحسن السيف

 جامعة امللك سعود بالرياض أستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية املشارك

10.33850/jasep.2020.100697Doi:  
 2020/  5/  25قبول النشر :                             2020/ 5/  3استالم البحث : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المستخلص :

هدفت هذه الدراسة لمعرفة واقع معلمات  العلا ا العار فة فام ة مفاة م اترا  

( معلمااة ماال معلماات  المر لااة 133الاالعلا الم  اات ااةفااتم واعاالملت  ف ااة الدراسااة  

الثتن يةم ةا اخلفترهل بتلطريقة الععا ايفة  واةععات العت ثاة الما  و ال ااتم الل،لفلامم 

ااةفاات داا لاد للدراسااةم واساالتدمت المل ساا  وا لمااد  مقفااته لم ااترا  الاالعلا الم  اات 

ال،ستبم إليجتل لر ة واقع المعلمت  فم ة مفاة م اترا  الالعلا الم  ات ااةفاتم واخلعاتر 

ANOVA  إليجاااتل التاااروا اا  الدحلاااة اإل ااااتيفة وفقااات لمللفااار التعااارد العملفاااة

ا والدر ااة العلمفااةم وة ااالت العت ثااة لدر ااة مرةتعااة  اادا فاام ة مفااة م ااترا  الاالعل

الم  ت ااةفتم ولر ة المعلمت  فم ة مفة الم ترا  الملعلقاة ب ساتلفا اللادرير مرةتعاة 

 اادام بف ماات لر ااة المعلماات  فاام ة مفااة الم ااترا  الملعلقااة بتلعملفااة اللعلفمفااة مرةتعااةم  

ودااذلال ح ي  ااد فااروا اا  لحلااة ي اااتيفة يعااخب لمللفاار التعاارد العملفااة  و الدر ااة 

 العلمفة   

الاالعلا ماادب  -الاالعلا المساالمر –مدرساات   –الدراساات  اإلساا مفة  مفت حياا :الكلماا ا ال

 ال،فتد 

Abstract: 

This study aimed to know the reality of Islamic studies 

teachers in developing self-directed learning skills, and the study 
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sample included (133) secondary school teachers, who were 

randomized. The researcher followed the descriptive analytical 

approach, adopted a measure of self-directed learning skills as a 

tool for study, and used the arithmetic mean to find the degree of 

the reality of the teachers in developing self-directed learning 

skills, and the ANOVA test to find statistically significant 

differences according to the variable of practical experience and 

the scientific degree, and the researcher reached a very high 

degree in the development Self-directed learning skills, and the 

degree of female teachers in developing skills related to teaching 

methods is very high, while the degree of female teachers in 

developing skills related to the educational process is high, also  

there are no statistically significant differences attributable to the 

variable Practical experience or scientific degree. 

Key words: Islamic studies - female teachers - continuous 

learning - lifelong learning 

 

 مقدم  :

العل ا العر فة مل  سمى العلا ا و عارف تم فا  باد  ح يل،ا و مت ا ا ةادرير   

يلى مت  ا ةعلا العل ا العر فةم واحنلقتو مل اللعلا القاتيا  لاى مجارل العل ا العر فة 

احنات  للمعلا وال،تظ والللقفل يلى اللعلا الم  ت ااةفتم نلفجة لمات يلااب بات العاار 

ال،اااتلم باااتلمللفرا  الساااريعة المللتلفاااة واحنتجاااتر المعرفااام والسااافر ن،ااا  احقلااااتل 

عماا   لااى ينعااتل  فاا  لدياات الم ااترا  ال  مااة المعرفام  لل فاام ة،ااديت  المساالقع  وال

اللم ةست ده لللكفب مع مللفرا  العار وي اداله للمسالقع م فاتلملعلا ها  ا ساته فام 

 ملفلاام اللعلاافا والاالعلام وياا ةم لور المعلااا للساا ف   ملفااة الاالعلا و عاا  الماالعلا قااتلرا 

سافة والم ماة فام  لى ادلستب الم ترا  والتعرا   وةعد المعلماة   اد الع تاار ا ست

العملفة اللعلفمفةم  فث  ن ت ةقع  لى  تةق ت  ملفة ة تفذ الما  وم مال   ا  ةقاديا  ف ا  

 ( 2006التعرا  للملعلا  م،م ل وبتفتم

م 2030وة،قفقااات لر ياااة المملكاااة العربفاااة الساااع لية للطااا ير  ملفاااة اللعلااافا 

ت  وا هادا  العتماة وضعت و ارد اللعلفا وثفقة  تمة لسفتسة اللعلفا و دل  الم طلقا

(  يح 1438فاام متللااب مرا اا  اللعلاافا لم ادعااة اللطاا را  السااريعة  و ارد اللعلاافام

ال د  المسلقعلم للعملفة اللعلفمفة فم التكر اللرب ي ال،ديث ه  ة،قفق الالعلا لتةقاتحم 
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ا واللت ام واللمفخ للجمفع  والال مل خ و ةع م مت يلم: نق  احهلمتا بتلكا يلى احهلمات

بتلكفب  ة  فت اللعلافا ن،ا  الالعلا الاذاةمم والمسالمر ماع الطلعاة مادب ال،فاتد  وة، يا  

 ( 2007الطتلا مل مسل لال للمعرفة يلى م لو ل ت   ال تعمم والعخاوي م

مل   ة  خرب اللعلا الم  ت ااةفت يعلعار مال   اد م اترا  القارح ال،اتلي والععاريلم 

وةط ير قدراةت بعك  مسلمر معلمدا  لى ااةاتم وهم  ح يك ح الملعلا قتلر  لى ة مفة 

وةلعا اللق فة لور م ا فم هذه الم ترد لمت ةا فره مال  لوا  التدماة الذاةفاة مال ب،اث 

(  اللعلا الذاةم يعلعر ضرورد للجمفاع وختااة فام هاذا 2013فم احنلرنت  الاتلحم 

اااعح الماالعلا العااارم  ناات  لاد التاارل للطاا ير القاادرا  والم ااترا  والمعااتر م داام ي

 ( 2019قتلرا  لى ة مفة وةط ير ااةت وم االة ةعلمت مدب ال،فتد  اإل ير تويم

 مشكل  البحث 

ول  ة ت يلى الالعلا الاذاةم  2030مل م طلق ر ية المملكة العربفة السع لية 

 فث  ن ت   د م ترا  القرح الععريل اللم ة الا فام ة مفاة الم اترا  ال،فتةفاةم فاتللعلا 

ةفت مل   اد ا ساتلفا اللعلفمفاة اللام ةسات د المالعلا  لاى اح لماتل  لاى ااةات الم  ت اا

واسلمراره فم اللعلا مدب ال،فتد وا داله للمسلقع  والمالعلا ها  الم،ا ر ا ستسام فام 

العملفااة اللعلفمفااة وختاااة فاام المر لااة الثتن يااة وختاااة فاام هااذا ال قاات الااذي يلمفااخ 

علااا مساافوح فاام ة مفااة وةاا ففر العفةااة الم تسااعة بعااار احنتجااتر المعرفاام  ويعلعاار الم

 لللعلا الم  ت ااةفت وة،سفل ا لال لفلا ة،قفق ا هدا  اللرب ية 

ومل ه ت ظ ر  التكرد الع،ثفة بإ رال هذه الدراسة للكعاب  ال واقاع معلمات  العلا ا 

العاار فة فاام ة مفااة م ااترا  الاالعلا الم  اات ااةفااتم بتإلضااتفة يلااى ةعااجفع المعلماات  

 دستب ل م ترا   ديدد مل خ و اط   ل  لى احسلعفتح  وا

 أسئل  البحث 

 مت واقع معلمت  العل ا العر فة فم ة مفة م ترا  اللعلا الم  ت ااةفت لدب

 طتلعت  المر لة الثتن ية بتلريتض؟ ويلترع مل هذا السفاو ا سةلة اللتلفة:

ة مفة م ترا  اللعلا الم  ت ه  ة  د فروا فم واقع معلمت  العل ا العر فة فم  -

 ااةفت ةعخب لمللفر الدر ة العلمفة؟

ه  ة  د فروا فم واقع معلمت  العل ا العر فة فم ة مفة م ترا  اللعلا الم  ت  -

 ااةفت ةعخب لمللفر التعرد العملفة؟ 

 فرضفت  الع،ث

بفل مل سطت  لر ت   0.5ح ة  د فروا اا  لحلة ي اتيفة   د مسل ب لحلة  -

  العل ا العر فة فم ة مفل ل لم ترا  اللعلا الم  ت ااةفت لدب طتلعت  معلمت

 المر لة الثتن ية ةعخب يلى مللفر الدر ة العلمفة؟
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بفل مل سطت  لر ت   0.5ح ة  د فروا اا  لحلة ي اتيفة   د مسل ب لحلة  -

معلمت  العل ا العر فة فم ة مفل ل لم ترا  اللعلا الم  ت ااةفت لدب طتلعت  

 المر لة الثتن ية ةعخب يلى مللفر التعرد العملفة؟ 

 أهداف البحث: 

معرفة واقع معلمات  العلا ا العار فة فام ة مفاة م اترا  الالعلا الم  ات ااةفات 

 لدب طتلعت  المر لة الثتن ية ةعخب لمللفر الدر ة العلمفة والتعرد العملفة 

 أهمي  البحث: 

 ا همفة ال ظرية: 

ت م مت يلعلق بتلمعلا ومادب امل دات لم اترا  الالعلا ة تولت الدراسة م ض  

الم  ت ااةفتم اللم ي تلي ب ت  لمتل اللعلام وة ضفح واقع المعلمت  فام ة مفاة م اترا  

الاالعلا الم  اات ااةفاات  والااال لجعاا  الطتلعااة ملعلمااة نعااطة مفهلااة للمساالقع   وةاا ةم هااذه 

القاارح ال،ااتلي والععااريل  وة،قفقاات لم ااترا  2030الدراسااة اساالجتبة لر يااة المملكااة 

وهاام الم ااترا  ال،فتةفااة  ماال   ااة  خاارب الكعااب  اال واقااع المعلماات  فاام ة مفااة 

الم ترا  الملعلقة بك  مل العملفاة اللعلفمفاةم و ساتلفا اللادريرم والع قات  اإلنساتنفة 

واح لمت فةم وةسلف  ال  ل  لى  همفة لور المعلمة فم ة مفة م ترا  اللعلا الم  ات 

دب طتلعاات  المر لااة الثتن يااةم ويضااتفة لع ااة  دياادد فاام الكااا المعرفاام الم  اا ل ااةفاات لاا

   و هذا الم ض ع 

 ا همفة اللطعفقفة:

قد ةس ا هذه الدراسة فم  ع  ااتنعم القارار يلتاذوح قارارا   تسامة ففمات 

يتص ة مفة م ترا  اللعلا الم  ت ااةفت بمات ي تساا المر لاة الدراسافةم بتإلضاتفة يلاى 

 رد  ف اا  لاادور المعلمااة فاام ة،قفااق م ااترا  الاالعلا الم  اات ااةفاات لاادب ي طااتل ااا

الطتلعاات م لماات ل اات  همفااة فاام ي اادال  فاا  قااتلر  لااى م ا  ااة الاااعتب   لااى يلساا ى 

اسلثمترهت فم ة،تفخهل  لى ةط ير  لاي ال ن،ا  ا ف ا م وادساتب ل م اترا   ديادد 

د ةسا ا هاذه الدراساة فام ي ادال ة عكر بتإليجتب  لى العملفة اللعلفمفة  وفم المقتبا  قا

برامو ةرب ية للادريا المعلمات  فام اللعلافا العاتا ففمات يتاص م اترا  الالعلا الم  ات 

ااةفتم وةقديا الل افت  الم تسعة فم ضا ل مات ة االت لات الدراساة ال،تلفاة مال نلاتيوم 

 ةس ا فم ة ففر ةعلا ا،فح للطتلعت  فم المر لة الثتن ية 

 حدود البحث

 ض  فة: ةعلمد نلتيو الدراسة  لى م ترا  اللعلا الم  ت الذاةم الذي ةا ال،دول الم -

 ةط يره فم هذه الدراسة 

 ال،دول الععرية: ةقلار هذه الدراسة  لى معلمت  المر لة الثتن ية  -

 ال،دول المكتنفة: ةقلار هذه الدراسة  لى مداره الثتن ية    ب الريتض  -
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/ 1441ة فم التا  الدراسم ا وو لعتا ل،دول الخمتنفة: ةا ي رال هذه الدراس -

 هـ  1442

 مصطلح ا البحث 

 لور المعلمت  -

(: "ا نمتط السل دفة اللم يق ا ب ت المعلا ب د  الل ثفر  لى 2018القتسا   رف ت 

سل ك الملعلا وة  ف تم ب،فث يك ح  دثر ييجتبفاة وة افقات ماع نتسات وماع مجلمعات مال 

   لت" 

ةعرف اات العت ثااة ا رايفاات: ساال دفت  و نعااطة ةقاا ا ب اات المعلمااة بقاااد اللاا ثفر  لااى 

 سل ك الملعلا ة ثفرا ييجتبفت وة  ف ت لل،قفق الم ترا  ال،فتةفة ال  مة  

 معلمت  العل ا العر فة: -

( "هل مل يقمل بلدرير مقررا  العل ا العر فة الملمثلة 2017 رف ت المقفطب      

 يام واللج يدم والل  فدم وال،ديثم والتقت" فم القرآح الكر

ةعر  العت ثاة ا رايفات : با ن ل المعلمات  ال ةام يالا ةكلافت ل بلادرير مقاررا  العلا ا 

 العر فة مل القرآح الكريا واللج يد واللتسفر والل  فد وال،ديث والتقت   

 م ترا  اللعلا الم  ت ااةفت: -

لفةم يرافق ات  ادلا مال ا نعاطة السال دفة ( " نعتطت   قلفة هت2015 رف ت العلفعم  

الدا مةم اللم ةل امل ة،دياد المعل مات  والمعاتر  والع،اث    اتم وة،ما  مسافولفة 

 اةتتا القرارا  اا  الالة بلعلمت" 

ةعرف اات العت ثااة ا رايفاات: مجم  ااة الم ااترا  اللاام ةسااعى المعلماات  فاام ة مفل اات لاادب 

 فم  ملفة اللعلا الطتلعت م لل،قفق الذاةفة واحسلق لفة 

 اإلط ر النظري والدراس ا الس بق 

فم ض ل ا ب،ات  والدراسات  الساتبقةم ي اتقا هاذا التاا  الم،ا ر المارةع     

بتلع،ااث ال،ااتلمم وهاا  الاالعلا الااذاةمم ويل اامل بدايلاات وخاتيااات و همفلاات ومعرراةاات 

 و ثره  لى اللعلفا مل خ و بعض الدراست  

 التعلم الذاتي 

يح معظااا ا ب،اات  والدراساات  ةعاافر يلااى لور الاالعلا الااذاةمم  فااث طتلعاات 

بإل،تح ب رورد الل، و مل اللعلفا اللقلفدي يلى اللعلفا ال،ديث و ستلفعت الملعادلد م  ات 

الاالعلا الااذاةمم واحنلقااتو ماال ال،تااظ والللقاافل يلااى اح لمااتل  لااى الااذا   دماات ةعاافر 

نت اللعلا الاذاةم ح او م،ادول ال ساتي  وا ساتلفام الدراست  فم الم طقة العربفة يلى  

وي،لتج يلى المخيد مل الج اد  والاال  ح الالعلا الاذاةم يكا ح بل فةاة الم قاب اللعلفمام 

الذي يسلثمر لوافع الملعلا يلى اللعلام ويخياد مال قادرد ا لماتله  لاى نتسات فام ةعلماتم 
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قا يا ماادب ةقدماات لل،قفااق ويلتت ا  مااع ماااتلر المعرفااة والتعاردم ويكاا ح قااتلر  لااى ة

 ( 2015 هدافت  قرالا  ملقدمة فم اللعلا واللتكفر  مت ح والطتيمم 

 ال  1961 اتا  Houle ير ع  وو اهلمتا باتللعلا الم  ات ااةفات يلاى ه يا و

 , Schrank)لافعفاة الملعلمافلم  فاث ةسات دها  لاى ة،قفاق  هادا  ةعلفمفاة م،ادلد 

وةا    1975ا المجتو مل قعا  نا لخ  اتا م ثا  تل  لراست  ةتافلفة فم هذ(2013

 اال ةعلااا الكعااترم لفكاا ح الاالعلا الم  اات ااةفاات مت اا ا عااتيع فاام اللعلاافا  1979 ااتا 

(  اللعلا الذاةم لت  ادد خااتيص م  ات: مرا اتد التاروا الترلياة بافل 2015 العلفعمم 

علماات الطاا ب وفقاات للمفاا و والقاادرا  والساار ة الذاةفااة للماالعلام ة،ماا  الماالعلا قاارار ة

ويتلتر مت يراه م تسعت لت ول،ت تةت وملطلعتةتم يعلماد ال جاتح فام  ملفاة الالعلا الم  ات 

ااةفت  لى مدب لافعفلت والرغعة فم ةط ير ااةت واحرةقتل بقدراةت وم تراةتم يمك ت مل 

اسالتداا ماااتلر وما ال ةعلفمفااة حدلساتب التعاارا  والمعاتر  ال،ديثااةم يقا ا الماالعلا 

المكلساااعة والم اااترا  فااام ضااا ل ا هااادا  اللااام يساااعى لل،قفق ااات نتسااات والتعااارا  

 ( 2019 اإل ير تويم

يعاا د العلااا ةطاا ر ونماا  معرفاام بعااك  سااريع وةرادماات هااذه المعرفااة  لااى 

 اااعح ماال الاااع بة ةقااديم ت للتاارل فاام مر لااة م،اادلد ماال  فتةاات  و خاا و الساا  ا  

ل تل الدراسة وح يكلتم بمات قادا اللعلفمفة فكتح  لى احنستح  ح يل قب  ل اللعلا بعد ان

لت مل المعتر  فتللعلا الاذاةم يسات د المالعلا لل اا و يلاى المعاتر  باا رد مسالقلة 

 ولفلتت   بطريقة نت ،ة مع مجلمعتم وةك ح عتافلت ملكتملة وس ية 

ومل ه ت ة،ادل  همفاة الالعلا الاذاةم: ا سال ب ا ف ا  فام  ملفاة الالعلا  نات 

 تسا قدراةت وسر لت فم اللعلا ويعلمد  لى لافعفلت لللعلام يكا ح ي،قق لك  ملعلا مت ي

الملعلا ييجتبم نعفطت فم اللعلام ةست ده مل اللمكل واةقتح الم اترا  اح ماة لم ااالة 

الاالعلا ب تساات يلااى ماادب ال،فااتدم ةقاا ا بإ اادال ا ب ااتل للمساالقع  وةعاا لها  لااى ة،ماا  

ذ  لااااى  اااا  المعااااك   واحبااااداع المساااافولفة فاااام الاااالعلا بااااذاة ام ياااادرب الل مفاااا

(  مل   ة  خرب ي  د معررا  ل هلمتا بتللعلا الاذاةم: التاروا 2019 اإل ر تويم

 الترلية بفل الملعلمفلم احنتجتر المعرفم ال تي  

ة تولت العديد مل الدراست  اللعلا الم  ت ااةفت م  ت لراسة المطفري و سافل 

 اج ب ااتيم ي،كااا مسااتر الع قاات  باافل (م اللاام هاادفت للل ااا  يلااى  ف اا  نماا2017 

م ترا  اللعلا الم  ت ااةفت  والذدتل ال  دانم وم ترا  يلارد الذا م لدب  ف ة ةك نات 

( طتلعاات  وطتلعااة ماال طلعااة  تمعااة الك يااتم ودعااتت ال لااتيو  ناات يمكاال قعاا و 440ماال  

داا ال ماا اج المتلاارض لاادب طلعااة الجتمعااة وفقاات  لمفعاارا   اا لد المطتبقااة بعااد اساالت

 معتللة ال مذ ة الع تيفة  
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( يلااى معرفااة مساال ب 2015ماال   ااة  خاارب هاادفت لراسااة اباال  هاارد  

احسلعدال لممترسة اللعلا الم  ت ااةفت و  قلت بساملم اح لمت فاة والثعات  احنتعاتلمم 

( طتلااا وطتلعااة ماال الاااب ثتلااث ثااتن يم اخلفااروا بطريقااة 426لعف ااة ةك ناات ماال  

دا العت ث الما  و ال ااتمم وةاا الل اا  لعادا و ا ل فاروا   ق لية  ع ايفة واسلت

باافل  فاارال العف ااة فاام مساال ب احساالعدال لممترسااة الاالعلا الم  اات ااةفاات ةعااخب للجاا رم 

غفار معفاد  وة  اد فاروا بافل  -والم طقة الجلراففة ولت اتلد فام الثتلثاة ثاتن ي معفاد 

ت ااةفات ةعاخب لعاععة الدراساة  فرال العف ة فم مسل ب احسلعدال لممترساة الالعلا الم  ا

( يلااى اللعاار  2016لاااتلح عااععة العلاا ا اللجريعفااة  بف ماات هاادفت لراسااة الرافعاام  

للتروا فم م ترا  اللعلا الم  ت ااةفت  فم مللفر د  مل ال  ع واللتااص والمر لاة 

الدراسفة وقدرة ت الل عفية بتل سعة للل،اف  ا دتليممم وةا ةطعفاق الدراساة  لاى  ف اة 

ماال طلعااة  تمعااة الملااال ختلاادم وبف اات ال لااتيو يلااى  ح الطلعااة يلمفااخوح  (670ل  ماا

بمسل ب مرةتع فم م ترا  اللعلا الم  ت ااةفت م دمت و د  فروا اا  لحلة ي ااتيفة 

لاتلح اإلنت م وو د  فروا اا  لحلة ي اتيفة لاتلح العلممم دمت لا ة  د فاروا 

دماات ة ااالت الدراسااة يلااى  ناات يمكاال الل عااف  اا  لحلااة ي اااتيفة للمر لااة الدراساافة 

بتلل،اااف  ا دااتليمم ماال خاا و الاالعلا الم  اات ااةفاات   وةاارب العت ثااة ماال الدراساالفل 

 الستبقلفل  ح القسا العلمم  دثر ادلستب لم ترا  اللعلا الم  ت ااةفت 

( يلى الكعب  ل معرفة مدب ة مفل م ترا  2018هدفت لراسة ال،ربم  

فم دلتب الكفمفاتل للااب الثتلاث الثاتن ي نظاتا المقاررا  فام الساع ليةم اللعلا الذاةم 

وةك ناات  لاد الل،لفاا  ماال م ااترا  الاالعلا الااذاةمم و ظ اار  ال لااتيو مساال ب ة اامفل 

م ترا  ة مفاة المتاتهفا الكفمفتيفاةم وم اترا  اللطعفقات  ال،فتةفاةم وم اترا  احةااتو 

%م 40.8%م 75%م 89.5لاى اللا الم واللعتوحم وم ترا  الل مفة المسلدامةم بلا   

%  و ح 58.6%م وبعك   اتا بللات نساعة الل امفل للم اترا  ا رباع فام دلاتب 33

الم ترا  اللم لا يل م  ت دلتب الكفمفاتل للااب الثتلاث ثاتن ي نظاتا المقارا  ة،قفاق 

اللعتوح مع ا خريل لل،قفق اللعلام  ا  المعاك  م وارةعاتط الم،لا ب بلطعفقات   لاا 

( يلاى اللعار   ال مادب ادلساتب 2017فت    بف مت هدفت لراسة نا ر الاديل  الريتض

مك نت  اللعلا الم  ت ااةفات لادب طتلعات  دلفات  العلا ا بتلجتمعات  فام م،تفظاة  اددم 

طتلعاةم ومال  127ولل،قفق هد  الدراسة اةععت العت ثاة الما  وم وةك نات العف اة مال 

الطتلعات  يتلقادح لم اترا  الالعلا الم  ات  بر  ال لاتيو اللام ة االت يلف ات الدراساة  ح 

ااةفاات  ففماات يلعلااق بااتلقرالد ال تقاادد الل،لفلفااة وم ااترد اللتطااف  واللاام ظ اار  فاام يلارد 

 ال قت  فث دتنت بفل المل سطة وال عفتة 

وه تلاااااال لراسااااات  ة تولااااات اللق فاااااة ماااااع الااااالعلا الاااااذاةمم م  ااااات لراساااااة 

ا اسالراةفجفلم الالعلا اإللكلرونام (م اللم هدفت للكعب  ل  ثر اسالتدا2015م،م ل 
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مجم  ت  العم  اإللكلرونفة واللعلا الم  ات ااةفات فام ة مفاة ا لال الم اتري فام ماتلد 

ال،تسااا ايلاامم لاادب طاا ب الاااب الثااتنم الثااتن ي وا لمااد  لااى الم  جاافل ال اااتم 

والعااعت ةجريعاامم  فااث ةااا اساالتدامت ل اااب وة،لفاا  ا لبفاات  والع،اا   والدراساات  

قة  وةا اسلتداا الاةم احخلعاتر الل،اافلم و بطتقاة الم  ظاة مال ي ادال العت اث الستب

لقفته ا لال الم اتري المارةع  بماتلد ال،تساا ا لام للااب الثاتنم الثاتن يم وة اا  

( لااااتلح المجم  اااة 0.5فااام ال لاااتيو يلاااى  ح ه اااتك لحلاااة ي ااااتيفة   اااد مسااال ب  

مجم  اات  العماا  اإللكلرونفااة دإ اادب  اللجريعفااةم وهااذا ياادو  لااى  همفااة اساالراةفجفة

اسلراةفجفت  اللعلا اإللكلرونم فم خلق بفةة ةعلا ةتت لفة ةعتونفةم  فاث يكا ح الطتلاا 

فف ااات معاااتردت  نعاااطت  وملتااات    ماااع  قراناااتم وماااع الم،ل يااات  اإللكلرونفاااةم ووساااتي  

 اة  لاى الل اا  بفل ط ب المجم  اة والمعلاام وال ساتي  الملعادلد اللتت لفاة المرف 

 الم قع اإللكلرونمم مسلتدمت  العديد مل ال، اه 

ونجااد لراساات  ةع،ااث  اال  ثاار الاالعلا الم  اات ااةفااتم  فااث ة ضااح لراسااة 

اللام   راهات  لاى  ف اة مال طا ب الااب الراباع  (Sumantri, 2017)ساف م لري 

م  لاى م  ل و  ل  ثر لللعلا الم  ت ااةفت واحخلعتر اللك ي 72احبلدايم العتل   دلها 

نلاتيو ةعلااا الريتضاافت م  فاث  ح الطاا ب الااذيل يلملعاا ح بمسال يت   تلفااة ماال الاالعلا 

الم  ت ااةفت يلملع ح ب لتيو ةعلا  ف   بت   الذيل يمللك ح مسال يت  م تت اة مال 

اللعلا الم  ت ااةفتم ويلعل ل ت بإمكتنفة ادستب الطتلا م اترا  الالعلا الم  ات ااةفات مال 

  لة احبلدايفة  سل معكرد فم المر

وفاام اا  الساافتا نجااد لراساات  ةع،ااث  اال  ثاار لللك  ل  فاات   لااى م ااترا  

( لمعرفاة Rashid & Asghar,2016اللعلا الم  ت ااةفتم م  ت لراسة راعد و عاقر  

الع قااة باافل اللك  ل  فاات والاالعلا الم  ااات ااةفاات وةعخيااخ ا لال ا دااتليمم ومعاااتردة 

الطاا بم للمر لااة الجتمعفااة بتلمملكااة العربفااة السااع ليةم وبف اات ال لااتيو  ح اساالتداا 

اللك  ل  فت لت   قة ييجتبفة مع اللعلا الم  ت ااةفات ومعاتردة الطا بم بف مات ح ي  اد 

بااافل اسااالتداا اللك  ل  فااات وا لال ا داااتليممم بف مااات ة اااا   د ناااد   ةااا ثفر معتعااار

يلى و ا ل  ثار بعاك  دعفار للالعلا    (Akgunduz& Akinoglu ,2016)و دف  غل 

المدمو  و  ت ل  ات والالعلا القاتيا  لاى احنلرنات(  لاى م اترا  الالعلا الم  ات ااةفات  

ستي  الل اا  اح لمت م داتح ل ات وم قت ا ن،  العل ا م بف مت المجم  ة المد  مة ب 

ة ثفر ييجتبم  لى م ترا  اللعلا الم  ت ااةفت  وما قت ا ن،ا  العلا ام ولاا ي،اد  فرقات 

طتلااا فاام الاااب السااتبع بتلمر لاااة 74فاام المجم  ااة اللجريعفااةم  لااى  ف ااة مااال 

 احبلدايفة 

  



 م2020  يوليــو(   17العدد )  -اجمللد الرابع             اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

289 
3 

 أدواا الدراس  واجراءاته

 منهجي  الدراس 

اساالتدمت العت ثااة الماا  و ال اااتم الل،لفلاام  فااث  ناات هاا  الماا  و الم تسااا 

لمث  هاذه الدراساة  والما  و ال ااتم الل،لفلام ها  وااب ال اقاع  لاى مات ها   لفاتم 

ويععاار    اات ةععفاارا دمفاات ودفتفااتم ب،فااث ياافلي الااال يلااى ال ااا و لت ااا   قاات  هااذه 

ت  ةسات د فام ةطا ير ال اقاع الظتهردم ويضاتفة يلاى ال اا و يلاى اسال لت ت  وةعمفما

 المدروه   

 مجتمع الدراس 

مجلمع الدراسة هل معلمت  العل ا العر فة للمر لة الثتن ية بتلرياتض العاتل    

 هــ  1442_  1441معلمةم للعتا الدراسم  133 دلهل 

 عين  الدراس 
 ةك نت  ف ة الدراسة مل  ف ة اسلط  فة و ف ة فعلفة دمت يلم:

: قتمت العت ثة بلطعفاق  لوا  الدراساة  لاى  ف اة اسالط  فة  ادلهت  ف ة اسلط  فة

( معلمة للمر لاة الثتن ياةم والاال للل،قاق مال اادا  لوا  الدراساة وثعتة اتم وقاد 25 

 اخلتر  العت ثة هذه العف ة بطريقة  ع ايفة وهم لا ةدخ  فم العف ة التعلفة  

معلمااة ماال معلماات  المااداره  (103 ف ااة فعلفااة: ةك ناات  ف ااة الدراسااة التعلفااة ماال  

ال،ك مفة بتلريتض للمر لاة الثتن ياةم وقاد ةاا اخلفاترهل بطريقاة  عا ايفة   والجادوو 

( ي ضاااح ة  ياااع  ف اااة الدراساااة  ساااا مللفااار الدر اااة العلمفاااة 2-3( و 1-3رقاااا  

 وس  ا  التعرد 

 (: ة  يع  ف ة الدراسة وفقت لمللفر الدر ة العلمفة1-3 دوو  

 ال سعة المة ية دل العف ة  الدر ة العلمفة

 89.3 92 بكتل ري ه ةرب ي

 2.9 3 بكتل ري ه غفر ةرب ي

 6.8 7 مت سلفر

 1 1 لدل راه

 100 103 المجم ع

 (: ة  يع  ف ة الدراسة وفقت لمللفر س  ا  التعرد2-3 دوو  

 ال سعة المة ية  دل العف ة س  ا  التعرد

 38.8 40 س  ا  6 ق  مل 

 32 33 س  ا 10يلى س  ا   6مل  

 13.6 14 س ة15س ة يلى 11مل 
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 ةعلم  الدراسة  لى المللفرا  اللتلفة وهم: متغيراا الدراس :

 المللفر المسلق : معلمت  العل ا العر فة 

 المللفر اللتبع: ة مفة م ترا  اللعلا الم  ت ااةفت 

  لاد الدراسة

بعد يط ع العت ثاة  لاى  ادل مال الدراسات  الساتبقة وا لوا  المسالتدمة فف ات وم  ات 

(م ط ر  العت ثة اسلعتنة ختاة بمت ةل تساا 2015( وس،ل و  2018لراسة القتسا  

( فقرد م   اة  لاى 34مع المر لة الثتن يةم وةك نت ا لاد فم ا رة ت ال  تيفة مل  

 ( 3-3ث   م،تور دمت ي ض، ت  دوو  

 (:  دل التقرا  فم د  م، ر مل م،تور احسلعفتح 3 - 3 دوو  

  دل التقرا  الم،تور ا

 10 م ترا  ملعلقة بتلعملفة اللعلفمفة 1

 16 م ترا  ملعلقة ب ستلفا اللدرير 2

 8 م ترا  ملعلقة بتلع قت  اإلنستنفة واح لمت فة 3

 34 المجم ع

 -نااتلرا -  فتناات-غتلعاات-لفكاار  خمتساام ا بعااتل  لايمااتوةاالا اإل تبااة  لف اات وفقاات لمقفااته 

 بدا(م ولل،كا  لى مسل ب واقع معلمات  العلا ا العار فة ةاا ة،دياد طا و خ يات ا لاد 

م ومااال ثاااا قساااملت  لاااى  دعااار قفماااة للمقفاااته (4=1-5)مااال خااا و ييجاااتل المااادب 

للكا ح  (1.8=0.8+1(م و خفرا يضتفة هذه القفمة  ق  قفمة فام المقفاته  0.8=4/5 

 ( ي ضح ط و د  خلفة وال،كا الاتلر  لف ت   4 - 3ط و التلفةم والجدوو رقا  

(: ال سا المة ية لدور معلمت  العل ا العر فة فم ة مفة م ترا  اللعلا 4-3 دوو  

 الم  ت ااةفت

 المسل ب نسعة المل س 

 قلفلة  دا 1.8 ق  مل 

 قلفلة 2.6يلى  ق  مل 1.8 مل

 مل سطة 3.4يلى  ق  مل  2.6مل 

 مرةتعة 4.2يلى  ق  مل  3.4مل 

 مرةتعة  دا 5يلى  4.2مل 

 ادا ا لاد: ةا الل دد مل ادا ا لاد بطريقلفل: الادا الظتهريم ادا احةستا 

  وح: الادا الظتهري

 15.5 16 س ة و دثر 16مل 

 100 103 المجم ع
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لللعر   لى مادب اادا  لاد الدراساة ةاا  رضا ت  لاى  ادل مال الم،كمافل وقاد بلا  

لم ب د   خذ  رالهاا وم  ظاتة ام والل،قاق مال وضا ح التقارا  ( م،كمف6 دلها  

ومدب ارةعتط ت بتلم، ر الذي ة لمم يلفتم وي تلد افتغل ت فام الاا رد ال  تيفاةم وةاا 

اللعدي   لى بعاض التقارا  اللتلفاة مال  فاث الاافتغةم و اذ  بعاض التقارا م ب اتل 

  لى  رالها  

 ثتنفت: ادا احةستا

( معلماة مال 25تنة  لى  ف ة اسلط  فة مك نة مال  مل خ و ةطعفق احسلع

معلمت  العل ا العر فةم وييجتل معتم  ارةعاتط بفرسا ح بافل لر اة الععاترد والم،ا ر 

الذي ة لمم يلفت وبفل الععترد واحسالعتنة دكا م وةاا الل اا  ل  ا ل ارةعاتط قا ي   اد 

والم، ر الاذي ة لمام م  فث قفا معتم   احرةعتط بفل التقرا  0.01مسل ب مع  ية 

(م بف مت اللراب  بفل الم،تور واحسلعفتح دكا  يعف  ات 0.918 -0.572يلفت ةلراوح بفل  

 (5-3الجدوو رقا  

 (: نلتيو احةستا ل سلعفتح 5-3 دوو  

 مسل ب المع  ية معتم  احةستا م،تور احسلعفتح

0.887 الم، ر ا وو
∗∗

 0.00 

0.969   الم، ر الثتنم
∗∗

 0.00 

0.745   الم، ر الثتلث
∗∗

 0.00 

 ثب ا األداة

للل دد مل ثعت  ا لاد ةا ةطعفاق احسالعتنة  لاى نتار العف اة الععا ايفة وييجاتل 

معتماا   لتاات داارو نعااتلم وةااا الل ااا  يلااى و اا ل اةسااتا  ااتو ومقعاا و يلااراوح باافل 

 ( ال لتيو اللم ةا الل ا  يلف ت 6-3م ويعفل الجدوو رقا  (0.965 ,0.846)

 (: نت ئج مع مل الثب ا لالستبي ن6-3جدول )

 معتم  الثعت  م،تور احسلعتنة

 928. م ترا  ملعلقة بتلعملفة اللعلفمفة

 959. م ترا  ملعلقة ب ستلفا اللدرير

 846.  م ترا  ملعلقة بتلع قت  اإلنستنفة واح لمت فة

 965. احسلعتنة دتملة 

 إجراءاا تطبيق أداة الدراس  

بعااد الل دااد ماال ااادا احساالعتنة وثعتة ااتم ةااا ةطعفق اات  لااى  ف ااة الدراسااة والعااتل  

( معلمااة ماال معلماات  العلاا ا العاار فةم واةععاات العت ثااة اإل اارالا  103 اادلهل  

 اللتلفة: 
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 ة  يع احسلعتنت   لى  ف ة الدراسة   1

 ملتبعة ةععةة احسلعتنة الكلرونفت   2

 فر  احسلعتنت    3

تنة وفق مقفته لفكر  التمتسم فم قت دد العفتنت  اح اتيفة ةتري  بفتنت  احسلع  4

(SPSS)   

 نت ئج الدراس  ومن قشته 

يعاام  هااذا التااا  عاار ت واضاا،ت ومتااا  ل لااتيو الدراسااةم ولت تبااة  لااى 

 سةلة الع،ث يجا الل دد مل  ح العفتنت  ةلعع الل  يع الطعفعم مل خ و ا رال اخلعاتر 

ل  ح العفتنت  ةلعع الل  يع الطعفعم  فاث  ح مسال ب سمرن  (م وةعف – د لمجرو  

 ( ي ضح الال 1-4والجدوو رقا   0.05المع  ية  دعر مل 

 سمرن  ( للل  يع الطعفعم –(: نلتيو اخلعتر  د لمجرو  1-4 دوو  

 مسل ب المع  ية المفه 

 0.009 بكتل ري ه ةرب ي

 0.01 بكتل ري ه غفر ةرب ي

 0.007 مت سلفر

 المتعلق  ب لسؤال الرئيسي ومن قشته :النت ئج 

مت واقع معلمت  العل ا العار فة فام ة مفاة م اترا  الالعلا الم  ات ااةفات لادب 

 طتلعت  المر لة الثتن ية بتلريتض؟

لت تبااة  لااى هااذا الساافاو ةااا ييجااتل المل سااطت  ال،سااتبفة واحن،رافاات  المعفتريااةم 

اا  يلف اتم  فاث  ح لر اة معلمات  ( ال لاتيو اللام ةاا الل 2-4وي ضح الجادوو رقاا  

العل ا العر فة فم ة مفة م ترا  اللعلا الم  ت ااةفت مرةتعة  ادام فتلمل سا  ال،ساتبم 

م ولر اة معلمات  العلا ا العار فة فام ة مفاة الم اترا  الملعلقاة 4.3946دتنت قفملات 

م ودااذلال لر ااة 4.3671ب سااتلفا اللاادرير مرةتعااة  اادا  فااث  ح المل ساا  ال،سااتبم 

ت  العل ا العر فة فم ة مفة الم ترا  الملعلقاة بتلع قات  اإلنساتنفة واح لمت فاة معلم

م بف ماات لر ااة معلماات  العلاا ا 7294 .4مرةتعااة  اادا  فااث  ح المل ساا  ال،سااتبم 

العاار فة فاام ة مفااة الم ااترا  الملعلقااة بتلعملفااة اللعلفمفااة مرةتعااة  فااث  ح المل ساا  

    4.1709ال،ستبم 

 طت  ال،ستبفة واحن،رافت  المعفترية  فرال  ف ة الدراسة(: المل س2-4 دوو  

 احن،را  المعفتري المل س  ال،ستبم الم،تور

 0.68551 4.1709 الم، ر ا وو

 0.60010 4.3671 الم، ر الثتنم

 0.41975 4.7294 الم، ر الثتلث
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 0.52704 4.39464 الم، ر دتم 

العر فة فم ة مفة م ترا  اللعلا الم  ات ااةفات يمكل ةتسفر لر ة واقع معلمت  العل ا 

لادب طتلعاات  المر لااة الثتن يااة بتلريااتض المرةتااع  اادام يلااى اهلمااتا مااديرا  المااداره 

بتلمعلمت م وةعخيخهل حسلتداا  ستلفا  ديثة ومل   ة لم ادعاة الللفارا  وملطلعات  

 المسلقع م

ع لراسة  القتساممم و ي ت مل خ و م  ظة سفر العملفة اللعلفمفةم وةلتق م

(م يلاى اح ا سال ب العمفاق فام الالعلا لات 2015(  دمت  عتر  لراسة العلفعم  2018

 ثر فم الل،اف  الدراسم بعك  ييجتبم  كر اللعلا السط،م وهذا غفر مسللرب لمات 

 يلملع بت الط ب مل لافعفة لاخلفة والمف  ن،  احسلل لفة فم اللعلا 

  لسؤال الفرعي األول ومن قشته :نت ئج الدراس  المتعلق  ب

لت تبااة  لااى الساافاو التر اام ا وو للدراسااة: هاا  ة  ااد فااروا فاام واقااع 

معلمت  العل ا العر فة فم ة مفاة م اترا  الالعلا الم  ات ااةفات ةعاخب لمللفار الدر اة 

م وي ضااح (one -way anova)العلمفااة؟ ةااا ييجااتل اخلعااتر ة،لفاا  اللعااتيل ا  ااتلي 

( ال لااتيو اللاام ةااا الل ااا  يلف ااتم ةعاافل  اادا و اا ل فااروا او لحلااة 3-4الجاادوو رقااا  

 0.472ي اااتيفة يعااخب لمللفاار الدر ااة العلمفااة  فااث  ح مساال ب الدحلااة اح اااتيفة 

م وبااذلال نقفاا  الترضاافة الاااترية ح ة  ااد فااروا اا  لحلااة ي اااتيفة 0.05 دثار ماال 

بافل مل ساطت  لر ات  معلمات  العلا ا العار فة فام ة مفال ل  0.5  د مسل ب لحلة 

لم ترا  اللعلا الم  ت ااةفات لادب طتلعات  المر لاة الثتن ياة ةعاخب يلاى مللفار الدر اة 

 العلمفة 

لدحلة التروا فم لور المعلمة فم ة مفة  ANOVA(: نلتيو اخلعتر  ن فت 3-4 دوو  

 ر ة العلمفة م ترا  اللعلا الم  ت ااةفت وفقت لمللفر الد

  sigمسل ب المع  ية المل س  ال،ستبم 

 0.472 0.236 بفل المجم  ت 

  0.279 المجم  ت  دك 

يمكاال ةتساافر  اادا و اا ل فااروا او لحلااة ي اااتيفة يعااخب لمللفاار الدر ااة 

العلمفة فم واقع معلمت  العل ا العر فة لل مفة م ترا  اللعلا الم  تم مل و  ة نظار 

العت ث  ح  غلا  فرال العف ة س ال مال  ملاة العكاتل ري ه اللربا ي  و غفار اللربا ي 

ةعلاافا المملكااة العربفااة السااع لية ول اات   و المت ساالفر  و الااددل رادم هااا خريجاام نظااتا

سفتسة ملعتب تم ويللق ح لورا  ةدريعفة فم اللعلفا لفسات اا    قاة بتلمفها م وهاذه 

 ( 2018ال لفجة ةلتق مع لراسة   ستام 
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 نت ئج الدراس  المتعلق  ب لسؤال الفرعي الث ني ومن قشته :

د فااروا فاام واقااع لت تبااة  لااى الساافاو التر اام الثااتنم للدراسااة: هاا  ة  اا

معلمت  العل ا العار فة فام ة مفاة م اترا  الالعلا الم  ات ااةفات ةعاخب لمللفار التعارد 

م وي ضاح   ( one way -anova)العملفاة؟ ةاا ييجاتل اخلعاتر ة،لفا  اللعاتيل ا  اتلي 

( ال لاتيو اللام ةاا الل اا  يلف اتم ةعافل  ادا و ا ل فاروا او لحلاة  4-4الجدوو رقاا  

 0.083مللفاار ساا  ا  التعاارد  فااث  ح مساال ب الدحلااة اح اااتيفة ي اااتيفة يعااخب ل

م وبااذلال نقفاا  الترضاافة الاااترية ح ة  ااد فااروا اا  لحلااة ي اااتيفة 0.05 دثار ماال 

بافل مل ساطت  لر ات  معلمات  العلا ا العار فة فام ة مفال ل  0.5  د مسل ب لحلة 

لم ترا  الالعلا الم  ات ااةفات لادب طتلعات  المر لاة الثتن ياة ةعاخب يلاى مللفار التعارد 

 العملفة؟ 

لدحلة التروا فم لور المعلمة فم ة مفة  ANOVA(: نلتيو اخلعتر  ن فت 4-4 دوو  

  ا  التعرد  م ترا  اللعلا الم  ت ااةفت وفقت لمللفر س 

 sigمسل ب المع  ية المل س  ال،ستبم 

 0.083 0.612 بفل المجم  ت 

  0.268 المجم  ت  دك 

يمكاال ةتساافر  اادا و اا ل فااروا او لحلااة ي اااتيفة يعااخب لمللفاار التعاارد 

العملفة فم واقع معلمت  العل ا العر فة لل مفة م ترا  الالعلا الم  اتم ةعاخي العت ثاة 

هذه ال لفجة مل و  ة نظرهت يلى  داثة مت  ا اللعلا الاذاةم وختااة بتلمملكاة العربفاة 

ض ال ظر  ل س  ا  التدماةم والاال يلتاق ماع السع ليةم و نت ي،لتج لرغعة  قفقفة بل

 (     2018لراسة   ستام 

 توصي ا البحث

 فم ض ل نلتيو الدراسة ال،تلفة ة ام العت ثة بمت يلم:

 ة مفة  تنا اللعلا الذاةم لدب الط ب وا لمتله د سل ب  ديث لم ادعة المسلقع    1

  قد لورا  ةدريعفة فم اللعريب بم ترا  اللعلا الذاةم   2

ة مفل مقررا  العل ا العر فة لم ترا  الل مفة المسلدامة واللعتوح واحةاتو   3

 لل،سفل  ملفة اللعلا الذاةم 

يقلرح الع،ث ي رال لراست   لمفة ممتثلة للدراسة ال،تلفةم وةك ح  لى المر لة   4

 المل سطة واحبلدايم 

 العر فة  ي دال ب،ث  لى اللعلا الذاةم و ثره فم الل،اف  الدراسم فم العل ا  5
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 المراجع:

احسلعدال لممترسة اللعلا الم  ت ااةفت و  قلت بسملم (  2015ابل  هردم م،مد  
اح لمت فة والثعت  احنتعتلم لدب ة مفذ الثتلثة ثتن ي: لراسة مفدانفة بععض 

 رستلة مت سلفر غفر م ع ر(   تمعة قتادي  ثتن يت  مدي ة ةقر  الكعرب 

-http://dspace.univاير  مربتح ـ ورقلةم الجخ

ouargla.dz/jspui/handle/123456789/9072 

قرالا  ملقدمة فم اللعلا واللتكفر  مدخ  فم (  2015  مدم مت حم والطتيمم مت ح  
 بفرو : لار الكلا العلمفة    ل ا ال،ردة لطلعة دلفت  ومعتهد اللربفة الريتضفة 

 متح:  انا نظرية ونمتاج ةطعفقفة اللعلا المسلمر   (  2019اإل ير تويم  لم  

 لار الرض اح 

م ترا  القرح ال،تلي   والععريل اللعلا لل،فتد فم (  2013ةرلف وم ب وفتلو م   
  بدر الاتلحم ملر ا(   الريتض:  تمعة الملال سع ل   م  ت 

  الك يت: مفسسة الك يت اللعلا الذاةم وةطعفقتةت اللرب ية(  1986 تمعم  سل  

 العلمم يلارد الل لفب واللر مة لللقدا 
(  مدب ة مفل م ترا  اللعلا الذاةم فم دلتب الكفمفتل 2018ال،ربمم  عد هللا  

العل ا للاب الثتلث الثتن ي نظتا المقررا  فم المملكة العربفة السع لية  
   100-77  1م ع30مو اللرب ية 

https://search.mandumah.com/Record/878122 

(  التروا فم م ترا  اللعلا الم  ت ااةفت فم ض ل مللفر 2016الرافعمم ي،فى  

ال  ع واللتاص والمر لة الدراسفة وقدرة ت الل عفية بتلل،اف  ا دتليمم لدب 

   146-185  62ع دلفة اللربفة  ف ة مل طلعة  تمعة الملال ختلد  

https://search.mandumah.com/Record/820274 

( م ترا  اللعلا الم  ت ااةفت لدب طلعة  تمعة الخقت يق ولر ة 2015د  س،ل وم ولف

  290 -235  39م ع3  مودلفة اللربفةاسلعدالها لت  

https://search.mandumah.com/Record/653823   

عفة بفل م ترا  اللعلا الم  ت ااةفت (  نمذ ة الع قة السع2015العلفعمم ختلد  

و ستلفا اللعلا والل،اف  ا دتليمم لدب ط ب دلفة المجلمع بجتمعة الملال 

  268-255  3م ع 11ج المجلة ا رلنفة فم العل ا اللرب ية سع ل  

 الك يت: اا  الس س   اللعلا الذاةم بفل ال ظرية واللطعفق (  1987العلم   مد  

(  لور المعلا فم ة مفة م ترا  اللعلا الذاةم المسلمر لدب 2018القتسام  ستا   

 تمعة القده المتل  ة لألب،ت  الطلعة فم المداره ال،ك مفة بتلسطفل  
   136-118  26م ع9ج والدراست  اللرب ية وال تسفة 

https://search.mandumah.com/Record/653823
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.2528740http://doi.org/10.5281/zenodo 

(   سل ب اللدرير مل السل ك العت ي يلى التع  ال ا م  2017ـ9ـ20لترام م،مد  

 مفةمر دلفة العريعة الدولم الستبع   اللعلفا العر م وسع  ةط يره 

https://hdl.handle.net/20.500.11888/10265 

(  مدب اسلتداا معلمم ومعلمت  اللربفة اإلس مفة 2016المتلكمم مستر  

حسلراةفجفت  اللعلا الذاةم مل و  ة نظر معرفم ومعرفت  اللربفة اإلس مفة  

  348-311  2م ع24مو العل ا اللرب ية 

م،م لم  تطبم واتلحم  عد القتلرم وماطتىم م،مدم ومل لمم   ل الديل  

داا اسلراةفجفلم اللعلا اإللكلرونم" مجم  ت  العم  (   ثر اسلت2015 

اإللكلرونم واللعلا الم  ت ااةفت" فم ة مفة ا لال الم تري فم متلد ال،تسا ايلم 

-277  102م ع26مو مجلة دلفة اللربفة لدب ط ب الاب الثتنم الثتن ي  

322  https://search.mandumah.com  

(  ال م اج الع تيى للع قت  بفل اللعلا 2017المطفريم ث  ا م و سفلم مروه  

 ل ا  الم  ت ااةفت والذدتل ال  دانم وم ترا  يلارد الذا  لدب طلعة الجتمعة  
   501-453  25ع اإلنستح والمجلمع 

(  مدب يس تا معلمم العل ا العر فة فم ةتعف  مرادخ 2017المقفطبم  عد هللا  

لدايفة بم،تفظة بفعة والاع بت  اللم ماتلر اللعلا بتلمداره ال،ك مفة احب

   5م ع 6مو  المجلة اللرب ية الدولفة الملتااة ة ا   ا وال،ل و المقلر ة ل ت  

232-239  https://search.mandumah.com/Record/845674  

مدب ادلستب مك نت  اللعلا الم  ت ااةفت لدب (  2017ن ر الديلم ولال  عد السمفع  

طتلعت  دلفت  العل ا بتلجتمعت  فم م،تفظة  دد فم ض ل بعض المللفرا : 

  506-541  4م ع25مو العل ا اللرب ية ـلراسة مقترنة  

 142https://search.mandumah.com/Record/918  

 الم  و واحقلاتل المعرفم (  2007ال تعممم  عد الر ملم والعخاويم فتيخد  
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