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 البيت أهل جامعة طلبة تواجه اليت الصعوبات

 الطلبة نظر وجهة من والتقويم القياس مادة دراسة يف

  أحمدجبارراضي .د.م
 شاكر بصاح ليث .م.م

 البحث ملخص
 1أع ه االبح ،وجهةنظراليلبة مر وال قو م القباس ماد  ت   س ص وبات عل  الوقوف أج  مر

 كلبدة  يف اإلسدالمبة  والرتببدة  القدر ن  علدوم  قسدم  يف الراب دة  املرحلدة  طلبدة  مدر  البحد   جم مد    تكون وق 
 طالبدددا(51)  البحددد عبددددة ا بلغدددع،1111-1111 ال  اسدددي لل دددام،الببع أهددد  جام دددة/الشدددر  ة

 ايدد ريوا اليلبددة مددر عبدددة إىل م  وحددة اسدد بانه ب وجبدده و لددك اسدد يالعبة ب  اسددة الباح ددان وقام،وطالبددة
  االس بانة فقرات ع د بلغ وق ،وال قو م القباس ماد  ت   س تواجه الي الص وبات  كر فبها طلبا،عشوائبُا
 1 جماالت س ة عل  تو عع فقر (44) الدهائبة

 اليلبة م رفة ع م جماا ا حص ،احلالي البح  ن ائج إىل ال وص  مت اإلحصائبة الوسائ  اس  ماا وب  
 عل  حصلع ال    سبني جماا ويف،،األوىل املرتبة عل  األه اف جماا يف وال قو م القباس ت   س بأه اف

 املرتبدة  نالدع    سال د   طرائد   جمداا  ويف،واليلبة ال    سبني بني االجيابي ال  اع  ض ف فقر  األوىل املرتبة
 املدداد  ا دحددام فقددر  وحصددلع،احل   ة ال دد   س طرائدد  ل يببدد  امل ددوافر  اإلمكانددات ضدد ف فقددر  األوىل

 1املاد  حم وى جماا يف األوىل املرتبة واإلحصائبة الر اضبة والقوانني باملصيلحات
 القبداس  مداد    ستد    أهد اف  علد   ال    سدبني  اطالع بضرو   الباح ان أوص  البح  ن ائج ضوء ويف

 1ال    س طرائ  إلبها تس د  الي والد سبة الرتبو ة باملبادئ ال    سبني املام وضرو  ،ال قو مو

 األول الفصل
 البحث مشكلة :أوال

 وان،املت ل دة  ال لدوم  يف األساسدبة  وامل لومدات  املبدادئ  مر  ادا لليال  تق م إن الدظامبة  الرتببة تيمح
 وج  احلبا  م رتك دي  إ ا ح      لم أن عل  قاد ا كائدا مده جت   وان ،وأدواتها ةوامل رف بالوسائ  تزوده

 اجملداا  يف ومها ات يربات م ا ف مر إلبه حي اج ما  س كم  جي له ما املس مر وال      اإلع اد أسالب  يف
 (10ص،0136،ال ائم عب ).ال م  سوح يف اي ا ه ال ي

 هو وإمنا،فبها املرغوب غري واملبوا للرغبات كبحًا ولبس اليلبة إىل امل رفة توصب  جمرد لبس فال    س
 وهدد ا ال  لدبم  عملبدة  يف جهد   أقصد   لبد ا  وتدوجبههم  اليلبدة  إ  داد    ضدمر  ألنده  واعدم   لدك  مدر  امشد  
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 إىل طبب بدة  بصو   تؤدي مواقف إجياد طر   عر   م وإمنا والقسر اإلحياء طر   عر ال  م وال وجبه اإل  اد
 ب وجبده  و لدك  وال محدب   للبحد   ج  د    أفاقُا    ح ال ي اجلب  ال    س ف البات مر فبها غوبمر أنواع

 قبداس  علد   املد  لم  و سداع   لل مد   وسدائ    قدرتح  كمدا  ،بال  اسة ج  ر  وموضوعات مواد إىل االه مام
 يف لل يوا   اد وإ قباد   حتع ت م موجهة برحلة  ببه اجلب  وال    س ،الرتبو ة األه اف حتقب  حنو تق مه
 (03ص،0111،س  )اطخرب  عام

 مجبد   يف بال  اسدات  والقبدام  البحدوث  إجدراء  عدر  األسداس  املسدؤوا  وظب  ه وةكم اجلام ي وال  لبم
 علدد  ياصددة أهمبددة اجلددام ي ال  لددبم ت يددي املسددؤولبة هدد ه،امل رفة جمدداالت مجبدد  ويف،احلبددا  جمدداالت

 البحدوث  ه ه فد ائج ،ود اسات ةوث أساس عل  إال   حق  إن الميكر امليلوب وال غري فال يو ر،أهمب ه
 األوا الد و   وال  اسدات  البحدوث  تل   أيرى جهة مر،وت اب ه ونظمه ال غري توجه الي هي وال  اسات

 (07-01ص،0116،ال  ) .وقضا اه اجمل م  مشاك  م اجلة يف
 مبا در   ت صد   والد سدبة  الرتبو دة  ملدواد ا تد   س  يف اليلبة مدها   اني الي الامة املشكالت مر ع دا إن

 املدداهج  حتو ده  ممدا  امل دوعدة  املداد   مدر  الائلة فالكمبات ال    س بيرائ  وثبقا ا تباطا وترتبط املدهج مبح وى
 مدر  ملرحلدة  تد  س  الدي  ال  اسبة املاد  اي با  إن ثم للغا ة  اقا امرأ لليلبة    س إن  دبغي ما تقر ر جت  

 (37-31ص،0164،جوناثان) عامة بصو   والد سبة الرتبو ة املواد يف امةه مشكلة املراح 
 إىل ال رقد   حتصبلهم جت   ن ائج عر  س ر ال ي األمر ال  اسبة املاد  يف ص وبة اليلبة  لمس ما وك ريا

 دظبمهدا ت وأسدالب   املداد   حم دوى  اي با  يف امل ب  ال قلب ي األسلوب إىل ه ا ومرد د اس ه يف امل وق  املس وى
 (03ص،0113،ل وضيا. )ن سها ال  اسبة املاد  طبب ة إىل إضافة ت   سها وطرق ومداهجها
 السباسددبة املبدداد ر  دد   يف اإلفددراد حبددا  يف تددؤثر مشددكالت تدشددأ جم م دددا بهددا ميددر الددي الدد غريات أثددداء

 علد   تقدوم  م اجلدة  التاملشدك  ه ه ت اجل م ما اجمل م  تيو    أت  ولر والصحبة واالج ماعبة واالق صاد ة
 (07ص،0111،اجلم ) .السلبم ال  كري

 املدواد  د اسدة  يف اليلبدة  تواجده  الدي  الصد وبات  د اسدة  املهدم  مدر  إن الباح دان   درى  تق م ما عل  وبداءا
 التق صدر  اليلبدة  تواجده  الي الص وبات إن الباح ان و رى،وال قو م القباس ماد  ومدها ،املت ل ة ال  اسبة

 والدي  الق ميدة  ال  لبمبدة  الوسدائ   يف أو امل ب دة  ال د   س  طرائد   يف تكون ق  ب  ،فحس  اد امل حم وى عل 
 وان أن سهم اليلبة يف تكون إن وميكر وال قو م باالي با ات ص وبات تكون وق  املاد  ت   س يف التصلح

 ب ابواسددد  فهدددم يف عائقدددا تشدددك  قددد  ال    سدددبة ال ملبدددة ت دددرتض الدددي واملشددداك  الصددد وبات هددد ه
 :اآلتبة الدقاط يالا مر احلالي  البح  مشكلة وترب ،املوضوعات

 1اليلبة مقابلةع دمر يالا مر  لك د جاتهم وت ني اليلبة مر ال     أب اها الي والشكوى ال  مر .0
 .املاد  ب    س قاما ق  كونهما املشكلة به ه الباح ان   و  .1
 قدد  والد سدبة  الرتبو دة  ال لدوم  تد   س  موضدوع  تداولدع  قد   الدي  واألدببدات  ال  اسدات  ب دض  إن كمدا  .7

 . الص وبات ب ض إىل أ ا ت
 .لا م اجلات اقرتاح بغبة الص وبات ه ه عل  لل  رف جاد  حماولة احلالي والبح 

 :البحث أهمية :ثانيا
 تلددك علدد  ال وائدد  أكددرب مددده و  وق ،املسددؤولبات أكددرب بدده تداط،دولددة كدد  يف وال  لددبم الرتببددة قيدداع

 ل لددك ألدظددر جيدد  بدد  تق مهاو ا  الرتببددةوال  لبم يدد مات جمددرد لبسددع عملبةالرتببددةوال  لبم ألن،ال ولددة
 تسدبريحركةاالن اج  أج  لل ولةمردائمًا اف ًا الدواتج ل كون  دجح أن جي  أنهااس  ما قومي عل  ال ملبات

 1قوميال
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 علدد  ال مدد  اسدد مرا  ة موال  لددب الرتببددة ب ملبددات ال القددة  ات اجلهددات مجبدد  مددر وهدد ااألمر  يل 
 عل  الرتبو ة الربامج تقو م عل  ال م  اس مرا  ة فبهاوه ا  يل  وأه افه ال  لبم تيو رفلس اتهاوأسالب 

 عددر ال ددرد تكددو ر يف أساسددي دو  للرتببددة الن1(00ص،1114،الصددمادي)علمبةموضددوعبةدقبقة أسددس
 ال كبف عل  قاد ا سو ا إنسانا مده ل ج   هاتهاجتا وتكو ر ق  اته وتدمبة واملها ات بامل ا ف تزو  ه طر  

 ا  االج ماعي لل ق م امهم حمركا ال  لبم و    ،ن سه الوقع يف جم م ة أمو  حتسني يف ومساهما االج ماعي
 وتواجده .   (5ص،0117،بشدا   .)والروحبدة  املاد دة  اطخدربات  اك سداب  جمداا  يف و زجده  لإلن اج ال رد  هبئ

 عصدر  علبده   يلد   الد ي  احلاضدر  ال صدر  طبب ة ت رضها وحت  ات مشكالت الدامبة ال وا يف وياصة الرتببة
 احل داظ  اىل تسد    ألنهدا  و لك،الرتببة عات  عل  االوىل بال  جة  ق  كله ال  ء وه ا وال كدولوجبا ال لم
 االجبداا  عدرب  تد قد   وامندا  فدراغ  يف التوجد   وم دو دة  ماد ة جوان  مر حيو ه مبا وتيو ره ال قايف الرتاث عل 

 امل  اقبة
 ال  لبمبدة  ال ملبدة  مر جزءا لكونه،تيو رال ملبةال  لبمبة إىل ت ضي الي الوسائ  أهم مر ال قو م و   

 ه ا  ك  كان ومهما حباته يف القرا ات فهو  ت ك ريمر نشوئه مد  اإلنسان ال مع ال قو م ف ملبة،ن سها
 جت د   الدي  اليرق أفض  مر ول  ،ه االقرا صحبحُا  كون بأن  كبري  د جة إىل  ه م فهو القرا املراداختا ه

 تلدك  ت سدر  وأن القدرا   موضوع حوا الصحبحة امل لومات أكربق  مر هم  أن  هي القرا امل ت قرا ُامداسبُا
 القبدداس تدد و حولاعملبات الددي األمددو  هددي وهدد ه،إلبه ال وصدد  ضددوءمامت   تدد القرا يف ثددم امل لومددات

 1(07ص،1114،الصمادي) وال قو م
 يف والسددبما،وال  لبمبة الرتبو ددة ال ملبددة يف وال قددو م  القبدداس أهمبددة مددر احلددالي البحدد  أهمبددة وتددأتي

 وه ه،وال حصدب   ال قلبدة  والقد  ات  كداملبوا  السدمات  مدر  جمموعدة  مد   اندان  امد   حب ،الصد بة  املواقف
 مقداد ر  م بددةكماأن  لسدمة  كهمام ال د جة يف خي ل ون األفراد إن مب د   ير إىل  ت  مر خت لف السمات
 1(01ص،7114،الصمادي)الواح  ال رد أ ضُايف خت لف السمات

   ال صدددددد  دايدددددد  حتدددددد ث الددددددي االنشيةاملسدددددد مر  واألي بددددددا مر والقبدددددداس ال قددددددو م و  دددددد 
 قبمةع د دددةل لك أعيددداء والقبددداس،عدها لإلجابدددة وضددد ع األسدددئلة مدددر فاالي با هوجمموعة،ال  اسدددي

 حتسدني  بقصد   والضد ف  القدو   مدواطر  عدر  الكشدف  تسد ه ف  عالجبة تشتبصبة بةعمل وال قو م،اإلجابة
 الوحبد    املرحلة ألنها،الراب ة املرحلة اي با  ومّت1(71-11ص،1117،كوافحة) وال  لم ال  لبم عملبة

 1وال قو م القباس ماد  فبها ُت ّ س الي

 :البحث هدف
 1نظراليلبة وجهة مر وال قو م باسالق ماد  ت   س ص وبات م رفة اىل احلالي البح   ه ف

 :البحث حدود
 :عل  احلالي البح   ق صر

 1(ع) الببع أه  جام ة/الشر  ة كلبة يف اإلسالمبة والرتببة القر ن علوم قسم-0
 1الراب ة املرحلة طلبة-1
 1111-1111 ال  اسي ال ام-7

 :حتديداملصطلحات
 :عرفها (Difficulty) الصعوبة

 أو حد   إلجيداد  والد  كري  ال أم  اىل وت ف ه االنسان فكر ت ملك وقل  حري  الةح بأنها: 0163( جابر) .0
 (51ص،0163،جابر):  احلري  مر للتروج جواب
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         ملبا   ت كريا حّله   يل  اصيداعي أو حقبقي وإ تباك اه مام حالة"  بأنها: 0137( Good) كود .1

:((Good1973 , p.438). 
 :والدد  كري احلددري  االنسددان يف  ب دد  م ددا ض موقددف او عددائ   كدد: (Furetiere) 1973 فو تبددا  .7

furetier1978, p.102)). 

 التعريف االجرائي للصعوبة:
مدر   ك  ما ش ر به طلبة املرحلة الراب ة يف قسم علوم القر ن يف كلبة الشر  ة/جام ة اه  الببدع     

هدد ف او اك درمر اهدد اف ت   سدده  م وقدات يف تدد   س مدداد  القبداس وال قددو م ود اسدد ه حتدوا دون حتقبدد     
 1ود اس ه

 القياس:عرفه:
ميكدر مدر ياللدا ان ن درب عدر       :حت   جمموعدة مدر االجدراءات وال ملبدات الدي     1117)كوافحة(-0

 .(06ص،1117،الص ة املراد قباسهاوترمجة املشاه ات اىل صبغ كمبة)كوافحة
لوك امل  لم بأع ادأو مو  عل  ا مر ال  بري عر سد:جمموعة ال ملبات الي متكد1114()الصمادي-1

 .(05ص،1114،وف  قواع  حم د )الصمادي

 التقويم:عرفه:
:عملبة مدظمة جلم  امل لومدات وحتلبلدهابغرض حت  د حتق  االهد اف الرتبو دة      1114)الصمادي(-0

 .(71ص،1114،واختا  القرا ات بشأنهامل اجلة جوان  الض ف)الصمادي
الدوعبة للسلوك املراد تقومية مضافًا البهدا االحكدام القبمبدة    :هو االوصاف الكمبة و0111)االمام(-1

 .(0111،14،الي ترتبط مب ى قبوا  لك السلوك او ع مه واختا  القرا ات ل حسني السلوك)االمام
:املداد  ال  اسدبة املقدر   علد  طلبدة الصدف الرابد  يف قسدم علدوم          ال  ر ف االجرائي للقباس وال قو م

 .مبة يف كلبة الشر  ة/جام ة اه  الببعالقر ن والرتببة االسال
ُاسسدع عدام   ،:مؤسسدة ت لبمبدة  ات  تصدبة م دو دة مس قلة    ال  ر ف االجرائدي جلام دة اهد  الببدع    

 ،والشددر  ة ،وتضددم ثددالث كلبددات هددي اآلداب،بددأعرتاف و ا   ال  لددبم ال ددالي والبحدد  ال لمي،1117
 .والقانون

 الفصل الثاني
 دراسات سابقة:

 الباح ان    ر م إ  ،البح  ه ا موضوع مدها جوان  مّسع الي السابقة ال  اسات  ص ال ه ا   داوا
 ب ض مر أفادا وق  ،وال قو م القباس ماد  ت   س ت رتض الي بالص وبات مبا ر  صلة لا د اسات عل 

 .اجراءاته ب ض و البح  ه ا مدهجبة يف السابقة ال  اسات جوان 
 1لا الزمين الرتتب  وف   عل ال  اسات عرض  أتي وفبما

 .(0115) اطخز جي د اسة .0
 .(0111) السالمي د اسة .1
 ( 0111) ال زاوي د اسة .7

   5991 اخلزرجي دراسة

وكان ه فها م رفة )ص وبات ت   س علم ال روض  ،أجر ع ه ه ال  اسة يف كلبة الرتببة  ام ة بغ اد
 .ة واآلداب يف ال راق(ود اس ه مر وجهة نظر ال    سبني واليلبة يف كلبات الرتبب
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 وطالبدة    طالبا( 111) االس يالعبة ال بدة بلغع ا  ة ها أه اف ل حقب  أدا  االس بانة الباح ة اس  ملع
 مدو عني    ت   سدا ( 44) و وطالبدة    طالبدا ( 551) األساسدبة  ال  اسدة  عبددة  بلغع حني يف ،  ت   سا( 11) و

 .ال راق يف كلبة( 03) عل 
 وم امد   املئدوي  والدو ن  ،املئو دة  الدسدبة    إحصدائبا  ال  اسدة  بباندات  م  ت املها يف  ةالباح اع م ت وق 
 .فبشر وم ادلة بريسون ا تباط

 :إلبها توصلع الي الد ائج اهمم ومر
 .ال روض ماد  ل    س حم د  أه اف وجود ع م .0
  باملاد  االه مام ع م اىل  ؤدي ال روض ت   س بال اف اليلبة م رفة ع م .1
 .السلوكبة االه اف ا  قاق بير قة املاد  ت   سبي يرب  قلة .7
 .االساسبة اللغو ة املها ات تدمبة عل    م  ال ال روض ك اب م ردات .4
 .ال قيب  فر عل  اليلبة ل      الصوت خم ربات توافر ع م .5
 .اليال  د جة تق  ر يف ال حر ر ة االم حانات عل  االع ماد .6
 .ال رببة غةبالل ال تص  يف اليلبة  غبة ض ف .3
 (003-60ص ،0115 ،اطخز جي) واه ماماتهم اليلبة مبوا ت ري الي ال قدبات اس  ماا قلة .1

 5991 السالمي دراسة

 االدب تدد   س صدد وبات م رفددة هدد فها وكددان ،الرتببددة كلبددة – بغدد د جام ددة يف ال  اسددة أجر ددع .0
 يف وم  سداتها  ال رببدة  اللغدة  م  سدي  نظدر  وجهدة  مدر  االدبدي  لل درع  االع اد دة  املرحلدة  يف والدصوص

 يف واإلع اد دة  ال انو دة  امل ا س جمموع مر واع اد ة ثانو ة م  سة( 55) الباح  إي ا  ،بغ اد حمافظة
 فبهدا  تدو ع  ،عشدوائبة  بصدو    م  سدة ( 171) البالغدة  0111-0113 ال  اسدبة  لل دام  بغد اد  حمافظة

 .ال انوي والسادس ال انوي مساطخا للص ني االدبي ال رع طلبة    سون وم  سة   م  سا( 013)
 د اسددة علدد  اع مددادًا الدهائبددة ال  اسددة عبدددة علدد  طبقددع فقددر ( 65) مددر اسدد بانة الباحدد  أعدد  وقدد 

 املئو دة  والدسدبة  ،فبشدر  م ادلدة  ،بريسدون  ا تباط م ام  :هي االحصائبة البح  وسائ  وكانع.اس يالعبة
 .املئوي والو ن

 :  اسةال إلبها توصلع الي الد ائج اهم ومر
 .االه اف وض  عد  املاد  م  سي  أي  ؤي  ال .0
 .والدصوص االدب ت   س مر ميلوب ما ل حقب  كافبة غري االه اف .1
 .واجلمالبة الد سبة اجلوان  مر الك ري االدب ك اب موضوعات اغ لع .7
 .األدبي ال رع طلبة عد  الداق  ال  كري تدمي ال االدب ك اب موضوعات .4
 .ال رببة اللغة م  سي ضلب  ال لمي املس وى ض ف .5
 .احل   ة ال    س طرائ  ل يبب  امل وافر  االمكانبات ض ف .6
 .ال رب كالم مر واملأثو  الشر ف الدبوي واحل    الكر م القر ن مر اليلبة حم وظات قلة .3
 (17ِ-67ص ،0111 ،السالمي) .فقط لإلم حان االدب    سون االدبي ال رع طلبة .1

 9111 العزاوي دراسة
 يف البالغة ت   س ص وبات) ت رف اىل  مع وق  ،بغ اد جام ة – الرتببة كلبة يف ال  اسة  هه أجر ع

 .(بغ اد يف الرتببة كلبات يف ال رببة اللغة اقسام
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 كلبدات  يف ال رببة اللغة اقسام طلبة مر( 015) بلغع االصلي اجمل م  مر عبدة   عشوائبا الباح ة أي ا ت
 لل    سبني واح   لبح ها ادا  االس بانة الباح ة واع م ت ،البالغة ماد    سيت  مر( 3) و بغ اد يف الرتببة
 .جماالت س ة عل  مو عة فقر ( 51) مر مكونة لليبة وأيرى فقر ( 31) مر مكونة

 اىل البحد   توصد   املئو دة  والدسبة املئوي والو ن ،املرجح والوسط ،بريسون ا تباط م ام  وبأس  ماا
 :اهمها مر املاد     ست ص وبات  تصع ن ائج

 .البالغة ماد  ل حقب  احل   ة باألسالب  ال    سبني م رفة ض ف .0
 .البالغبة القاع   ب وضبح ت ي ال املق مة الدصوص اغل  إن .1
 .اليلبة ل ى البالغبة الق    االم حانات تقبس ال .7
 .ال  س أثداء يف واليلبة ال    سبني بني االجيابي ال  اع  ض ف .4
 .الكر م للقر ن البالغي اإلعجا ب اليلبة جه  .5
 .فهم ماد  ولبس ح ن ماد  وكأنها البالغبة القواع   ق مون ال    سبني ب ض .6
 (.011-47ص ،0111 ،ال زاوي).البالغبة القواع  تيبب  ص وبة .3

 :السابقة الدراسات ومؤشرات دالئل
 ات اقهدا  مد ى  علد   فال  در  ال  اسدات  هد ه  يدالا  مدر  الباح ان حياوا ،السابقة ال  اسات عرض ب  

 والوسدددائ  ،البحددد  ومدهجبدددة ،الددد ف) املت ل دددة جوانبهدددا يف احلالبدددة بال  اسدددة وعالق هدددا واي الفهدددا
 : أتي وكما( والد ائج ،االحصائبة

 كاندع  حبد   ،ال د   س  صد وبات  هدو  مبد انها  أن مد   اهد افها  يف السدابقة  ال  اسات اي ل ع :ال ف. 0
 يف ال رببدة  اللغدة  اقسدام  يف ال دروض  مداد   تد   س  صد وبات  حت  د   اىل تسد   ( 0115/ اطخز جي) د اسة
 يف والدصدوص  االدب ماد  ت   س ص وبات عل  الوقوف اىل( 0111/ السالمي) د اسة وس ع ،ال راق
 تواجه الي الص وبات م رفة( 0111/ال زاوي) د اسة وقص ت ،بغ اد يف االدبي لل رع االع اد ة املرحلة

 . بغ اد يف الرتببة كلبات يف ال رببة اللغة اقسام يف البالغة ماد  ت   س د ع واليلبة ال    سبني
 صد وبات  م رفدة ) ال دام  املبد ان  حب  مر السابقة ال  اسات م ظم م  ه فها يف احلالبة ال  اسة ات قع

 مبةاالسال والرتببة القران علوم قسم يف وال قو م القباس ماد  ت   س ص وبات حت    تداولع فق ( ت   س
 .االيلبة نظر وجهة مر الببع اه  جام ة/

 وهدو ( امل  سدي  املسدح ) الوصد ي  البحد   مددهج  اع مادهدا  يف السدابقة  ال  اسدات  مجبد   ات قع :املدهج. 1
 ل ح    للظاهر    م صال   مج ا وت سريها الببانات مج  يالا مر ،الظاهر  وصف عل   قوم ال ي املدهج

 اعدددددد ادها مت م ددددددا ري أو مبسدددددد و ات مقا ن دددددده طر دددددد  عددددددر ك اءتدددددده وحت  دددددد  القددددددائم الوضدددددد 
 النده  ،  ا ضدا  الوصد ي  البحد   مددهج  اع م ت احلالبة وال  اسة( 111ص،0115،فان الني():أواي با ها

  اه افها وطبب ة   داس 
 اطخز جددي) مددر كدد  ،أي ددا  فقدد  ،ال بدددات مدهددا ايدد ريت الددي ،البحددوث جم م ددات أي ل ددع :ال بددة . 7

 . بغ اد يف االع اد ة املرحلة (السالمي) اي ا  حني يف اجلام بة ةاملرحل( وال زاوي
 عل  اع م ت ا  اجلام بة املرحلة اس ت ام يف وال زاوي اطخز جي د اسة م  ات قعفق  ال  اسة ه ه أما

 .الببع اه  جام ة يف االسالمبة والرتببة القران علوم قسم طلبة
( 535-015) و وم  سدة    م  سدا ( 013-3) بدني  بقةالسا ال  اسات يف ال بدات احجام كانع وق 

 ،وحجمده  اجمل مد   وطبب دة  البحد   اهد اف  ضدوء  يف   حد د  ال بددة  حجدم  أن امل دروف  ومدر  ،وطالبة   طالبا
 مدد  احلالبددة ال  اسددة ات قددع وقدد  ،وطالبددة   طالبددا( 73)االساسددبة احلالبددة ال  اسددة عبدددة كانددع هدد ا وعلدد 

 .  عشوائبا ال بدة اي با  بير قة السابقة ال  اسات
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 وسبلة النها ،لا ادا  االس بانة اس  ملع الي السابقة ال  اسات غالببة م  ال  اسة ه ه تل قي :األدا . 4
 .علمبة لضوابط   وفقا وقع باسرع وامل لومات الببانات مج  مر الباح  متكر الوص بة للبحوث مالئمة

 وكاندع  الد ف  ةسد   وكد   م دوعدة  إحصدائبة  وسدائ   ةالسدابق  ال  اسات اس  ملع :اإلحصائبة الوسائ . 5
 .(كاي ومرب  ،املئو ة والدسبة ،املرجح الوسط ،بريسون ا تباط م ام ) املس  ملة الوسائ 

وم امد  ا تبداط    ،والوسدط املدرجح   ،وق  اس  اد الباحد  مدر هد ه الوسدائ  ووجد  أن )الدسدبة املئو دة       
 ل حقب  ه ف البح  احلاليمر الوسائ  املداسبة  (بريسون والو ن املئوي

 :السابقة ال  اسات مر اإلفاد  جوان 
 .وه فه احلالي البح  مشكلة حت    .0
 .احلالي البح  مبوضوع ال القة  ات املصاد  عل  اإلطالع .1
 .ون ائجه احلالي البح  ألجراء املداسبة اإلحصائبة الوسائ  اي با  .7
 . واملقرتحات ال وصبات ووض  البح  اس د اجات صباغة .4

 الثالث الفصل
 :البحث إجراءات

 و لدك  البح  ه ا اه اف حتقب  اىل لل وص  اتب اها الي االجراءات ال ص  ه ا يف الباح ان   رض    
 الدي  االسس وتوضبح ،ال بدة إي با  وكب بة ،البح  عبدة مده اس م  ال ي االصلي البح  جم م  بوصف
 والوسدائ   ،اعد ادها  وكب بدة  ،البحد   أدا  وبدداء  ،سدبة واالسا االسد يالعبة  البحد   عبد ا مبوجبها اي ريت

 .ومداقش ها حتلبلها عد  الد ائج م  لل  ام  املس  ملة االحصائبة

 :البحث جمتمع :ً اوال

 :مر البح  جم م    كون
 الببددع اهدد  جام ددة/الشددر  ة كلبددة يف االسددالمبة والرتببددة القددران علددوم قسددم يف الراب ددة املرحلددة طلبددة

: االتدي  بالشك   و عوا وق ،وطالبة طال ( 051) ع دهم بلغ وق 1111-1111   اسيال لل ام،(ع)
 1طالبا( 11)و،طالبة( 61)

 :البحث عينة :ً ثانيا

 :االس يالعبة ال بدة
( 5)و  طال (  5)بواق   عشوائبة بصو   اي ريوا وطالبة اطالب( 01) بد لليلبة االس يالعبة ال بدة مت لع

 طالبة
 :االساسبة ال بدة

 ال بددة  واسد ب اد  ،وطالبدة    طالبدا ( 051) ع دهم البالغ البح  ه ا يف لليلبة االصلي اجمل م  حت    ب  
 ومت  ،وطالبددة طالبددًا(51)االساسددبة ال بدددة كانع،وطالبددة طالدد ( 01) اعدد ده والبددالغ مددده االسدد يالعبة

  1طالبًا(70)و طالبة(01)بواق ،البح  جمدم  مر./.71 مانسب ه

 البحث اةأد :ً ثالثا

 عبددة  إن شا  عل    اد  واس ة م لومات   يل  النه ة ه اه اف ل حقب    ادا  االس بانة الباح ان أع م 
 يدربات  وم رفدة  م لومدات  علد   احلصدوا  مدر  متكدددا  فهدي  ،لبح ده  مداسدبة  ت د   االسد بانة  فإن ل ا ،البح 

 مجد   يف الشدائ ة  الوسدائ   مدر  وهدي  ، والك د  الوثائ  اىل بالرجوع البها ال وص  ميكر ال و  اء واجتاهات
 ،0115،دالدني  فدان )            املبسدر   الوحبد    ال لمبة الوسبلة تكون وق  الرتبو ة البحوث جماا يف الببانات

 (460ص
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 :االدا  ه ه بداء أج  مر اآلتبة باطخيوات الباح ان قام وق 
 عبددة  الفدراد  (Personal Interview)( تصدبة  مقدابالت )لالسد بانةباجراء  األولبدة  البباندات  مج . 0

 ،املبا ددر االتصدداا طر دد  عددر املوقددف تكببددف مددر متكددر النهددا ،ب ائدد تها الع قدداده ،اليلبددة مددر البحدد 
 فان) الد س مكامر اىل تد   الي ال لمي البح  ادوات مر ادا  كونها عل      اد  ،املداقشة يف واالسرتساا

 ة ده  اهد اف  ياللدا  مدر   وضدح  عبد ده  مد   ال القات مر   نوعا للباح  وتهيء .(460ص ،0115،دالني
 ((Face to Face علبها  يل 
 واالدببدات  املقدابالت  اسداس  علد   ،وال قدو م  القباس ماد  ت   س ص وبات  عل  ف  ّرال ضوء يف. 1

 ال د   س  طرائد   وجمداا  ،ال    سبني وجماا ،االه اف جماا وهي جماالت س ة ح دت السابقة وال  اسات
 .ال قو م واسالب  االم حانات وجماا ،احمل وى وجماا ،اليلبة وجماا ،بهواسالب
 :االس يالعبة ال  اسة. 7

   عشدوائبا  ايد ريت  اليلبدة   مدر  عبددة  اىل م  وحدة  اسد بانة  ب وجبه و لك اس يالعبة ب  اسة الباح ان قام
 الدي  الصد وبات   كدر  لباح دان ا فبده  طل  ،  م  وحا سؤااًل االس بانة وتضمدع ،وطالبة طال ِِِِِ( 01) بلغع
 اطخيدو   يف حد دت  الي الس ة اجملاالت وف  عل  اليلبة نظر وجهة مر وال قو م القباس ماد  ت   س تواجه

 تسدمح  امل  وحدة  االسد بانة  أن سبما وال ،ب ضها ح ف أو ال قرات ب ض لز اد    م  وحا الباب وترك ،(1)
 ال رصدة  ت يدي  و( 11ص ،0134 ،الزوب دي ) فبهدا  رغد    الدي  وباللغدة  واسد ة  ةر دة  جيبد   ان للمجب 
 .(456ص 0115 ،فان الني. )علبها االجابة تبد  الي الظروف او واالجتاهات ال واف  عر للكشف
 البحد   اهد اف  توضبح اج  مر ،بأن سهما االس يالعبة االس بانة تو    عل  الباح ان حرص وق     

 املس   ني توجبه عل    اد  مده وال ف االس بانة موضوع واح واالسئلة االس  سا ات ب ض عر واالجابة
 .وص ق ب دا ة االسئلة عل  لالجابة

 واالدببات االجابات ه ه عل    واع مادا االس يالعبة ال  اسة مر اليلبة اجابات  م  الباح ان قام. 4
 صدباغة  اىل توصد   ،الكلبدة  يف وال قدو م  القبداس  مداد   تد   س  جماا يف الباح ان ويرب  السابقة وال  اسات

( 1) و ال    سدبني  جملداا  فقدر  ( 1)و،االهد اف  جملداا  فقرات(3) بواق  فقر ( 51)االولبة بصبغ ها االس بانة
 ال قدو م  جملداا  فقدر  ( 01)و ،احمل دوى  جملداا  فقدر  ( 1) و اليلبدة  جملاا فقرات(3)،ال    س طرائ  جملاا فقر 

 .واإلم حانات
 وبد لك  ،االسد بانة  مدر  فقدرات ( 6) اس ب  ا ا  ،إلس بانة الدهائبة بالصباغة الباح ان قام فق  ه ا وعل 

( 3 ،1 ،1 ،3 ،3 ،3) بواق  السابقة اجملاالت عل  ت و ع فقر ( 44) الدهائبة  االس بانة فقرات ع د اصبح
 .لل يبب  جاهز  االس بانة اصبحع وبه ا،الرتتب  عل 

 صد وبة ) وهدي  املسد جب   بهدا   شد ر  الي الص وبة ح   باسلق   ت  جيبا لإلجابة ب ائ  ثالثة ح دت. 6
 الرتتبد   علد   للبد ائ  ( 1 ،0 ،1)  الد  جات  واعيبدع ،(صد وبة  تشدك   ال) و( ثانو ة ص وبة) و(  ئبسة

 .لإلس بانة الكلبة ال  جة حساب عد 
 قبد   لإلجابدة  الدال م  الوقدع  وتقد  ر  االسد بانة  وت لبمدات  ال قدرات  وضدوح  مدر  ال حقد   اجد   ومر. 3

 لدد ه ايدد ريوا الدد  ر ال بدددة افددراد فهددم مدد ى مددر ال حقدد  ضددرو   اىل :(فددرج)  شددري إ  ،الدهددائي تيببقهددا
   وق دا  اجملب  مر االس   اء   يل  أن ا ال دبغي.(061ص،0111 ،فرج) وضوحها م ى مل رفة ال  لبمات

 أالدا  الباح دان  بد  ط لد ا .(154ص ،0137 ،جدابر  :03) علبده    عبئدا  تكون ال ح   حقبقة  لزم مما اطوا
 ( 01) وع دهم اليلبة مر عبدة عل 
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 أن ال يببد   هد ا  يدالا  مدر  واتضدح  ،االصدلي  اجمل مد   مدر    عشدوائبا  اي ريوا طالبات( 5)و طالب( 5)
 بدني   كدون  االسد بانة  عدر  لإلجابدة  ال قدر ن  الدزمر  م وسط وأن ،لم م هومة وعبا اتها واضحة ال  لبمات

 .دقبقة( 15-75)

 Reliabity ا االد ثبات
 حد ود  ويف خم ل د ني  م تني يف االدا  اس  ماا عد  م قا بة ن ائج أو ن سها الد ائج اىل ال وص  به و قص 

 علبهدا  حيصد   الدي  الد  جات  اتسداق  و  د    ،(133ص،0137،جدابر ) م ماثلدة  ظدروف  وحتع حم د  مر
 القبداس  ادا  دقدة   ؤك  إ  ،املوضوعي للقباس   ضرو  ا   مؤ را ،املت ل ة  اإلجراء مرات يف ان سهم االفرد

 تيببقها اعاد  مدها طرق ب    االدا  ثبات حساب وميكر.(31ص ،0164 الشبخ) ببانات مر به تزودنا فبما
(Test - Retest)، ال بدات  قبداس  يف   اسد  ماال  وأك رهدا  اليدرق  ابسدط  مدر  ألنها الباح ان اع م ها الي، 

 وحتس  حم د   مدبة م   ب   أن سهم االفراد عل  االدا  تيبب   كر  ثم حم د  عبدة عل  االدا  ب يبب  وت م
 و  رف املرتني يف د جاتهم بني اال تباط م ام  حيس  ثم ال انبة املر  يف ود جاتهم االوىل املر  يف د جاتهم

 . (31ص ،0164 ،الشبخ( )401ص ،0151 ،السب )(Stability)( االس قرا  مب ام ) امل ام  ه ا
  مدين  فاصد   وب د   ،وطالبدة    طالبدا ( 5) بلغدع  عشدوائبة  عبدة عل  الدهائبة االس بانة الباح ان ب ط وق 
 جي  إنه :(Adams)  دمز  ؤك  إ  ،ن سها ال بات عبدة عل  ثانبة مر  االدا  تيبب  اعب  ،اسبوعان مق ا ه
( 11ص ،Adams) االوىل للمدر   تيببقده  مدر  ال  جاو م  اسدبوع  ةب  ،ثباته مل رفة املقباس تيبب  اعاد 

 ال بات م امالت أن تبني ،وال انبة االوىل ال يبب  د جات بني (Person) بريسون ا تباط م ام  وبأس  ماا
 م امدد  داللددة ل قددو م ال ددام املبددزان اىل وبددالدظر ،(1811)  مقدد ا ه مب وسددط(  1811-1817)  بددني كانددع

 .(67ص ،0164،الشبخ) .  ج ا   اكبري      املس ترج ال بات م ام  أن ه  اال تباط
 
 
 

 جماالتها ةس  اليلبة الس بانة ال بات م امالت

 ال بدة
 جماا

 االه اف
 جماا

 ال    سبني

 جماا
 طرائ 

 ال    س
 واسالببه

 جماا
 اليلبة

 جماا
 الك اب

 جماا
 االم حانات

 امل وسط
 ال ام

 للم امالت

 1811 1817 1813 1811 1816 1810 1815 اليلبة

االستبانة تطبيق
 طلبدة  مدر ( 71) وعد دهم    مجب دا  بال  اسدة  املشدمولة  الدهائبة البح  عبدة افراد عل   االس بانة و عع

 ال بددة  أفدراد   ل قبدا  أن علد   الباح دان  حدرص  وقد  .االسدالمبة  والرتببدة  القدران  علدوم  قسدم  يف الرابد   الصف
 .االس بانة عر اإلجابة وطر قة البح  اه اف ل وضبح

  س يب  فإنه االس   اء ب ق  م    تصبا الباح   قوم حبدما"  بقوله اطخيو  ه ه أهمبة( النيفان ) و ؤك 
 دوافدد  و سد  ري  ت دا   الدي  االسدئلة  عدر  وجيبد   الدقدداط ب دض   وضدح  وأن ومغدزاه  البحد   هد ف   شدرح  أن

 ( 454ص ،0115،فان الني)." وص ق ب دا ة االسئلة عر لإلجابة املس   ني



 
 
 

 02 

 ل ا را ال  د
 

 :االحصائية الوسائل
 :اآلتبة الوسائ    احصائبا الببانات مل اجلة الباح ان اس  م    

 .البح  أدا  ثبات م ام  قبمة حلساب و لك (Pearson) بريسون إ تباط م ام  قانون

 (716ص ،0151،السب ( )017ص ،0133 ،البباتي)

 (Weighted Mean) املرجح الوسط. 2
 األيدرى  لل قرات بالدسبة وترتببها قبم ها وم رفة ،البح  ادا  فقرات مر فقر  ك  لوصف  س  م      

 :اآلتي القانون ةس  الد ائج ت سري لغرض الواح  اجملاا ضمر
 1× 7ت+  0× 1ت+  1×  0ت=       املرجح الوسط

 ت مج                                           
 :أن إ 
 ( ئبسة ص وبة) االي با  تكرا =  0ت
 (ثانو ة ص وبة) ي با اال تكرا =  1ت
 (ص وبة تشك  ال) االي با  تكرا =  7ت
 .ال الثة لالي با ات ال كرا ات جمموع=  ت مج

 :اآلتبة االو ان املس جببون اي ا ها الي االس بانة فقرات مر فقر  لك  واعيبع
 ( ئبسة ص وبة) االوا للب   د ج ان

 (ثانو ة ص وبة) ال اني للب   د جة
 (111ص ،0166 :هبك  :31( )ص وبة تشك  ال) ل ال ا للب   ص ر

 وحتو د   وال بددة  البحد   جم مد   وصدف  يف املئو ة الدسبة اس  ملع(Percentage) :املئو ة الدسبة
 فقدرات  مدر  فقدر   لكد   الدسدبة  قبمدة  مل رفة و لك مئو ة نسبة اىل االس بانة فقرات مر فقر  ك  يف ال كرا ات

 .االس بانة

 :وتفسريها تائجالن عرض: الرابع الفصل
 .اله افه   وحتقبقا ،البح  البها توص  الي للد ائج وت سريا عرضا ال ص  ه ا   ضمر

 :كاآلتي الص وبات ترتب  وسب م
 ت سدري  الباحد   و  دداوا  ادناهدا  اىل ّحد ه  الص وبات اعل  مر   تدا لبا جماا لك  الص وبات ترتب -0

 الص وبات اهم مت   النها جماا ك  مر% 77 االعل  ال ل  ضمر و دت الي الص وبات
% 77 الباحد   وسب سر (جماالتها عر الدظر بغض)ح تها ةب  تدا لباً   جماا لك  الص وبات ترتب -1

 .السابقة اجملاالت ضمر ت سريها  رد م الي الص وبات ومداقشة ت سري عل  وسبق صر ،الص وبات مر
 :االتبةوبالرتتب  الس ة اجملاالت وف  ل ع وال اني االوا البح  ه يف ن ائج الباح  سب رض

 .االه اف جماا أ. 
 .ال    س جماا ب.
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 .واالسالب  اليرائ  جماا  .جد
 .اليلبة جماا  .د

 احمل وى جماا  .هد
 .ال قو م واسالب  االم حانات جماا  .و

 االهداف جمال صعوبات 
 .(0) اجل وا يف موضح هو كما ةاليلب واجهع االه اف مبجاا ت  ل  ص وبات( 3) اجملاا ه ا   ضمر

 إ  ،االوا بالرتتبد   ال قدر   هد ه  جداءت  (وال قدو م  القبداس  مداد   ت   س اه اف اليلبة   رف ال. )0
 .(3085) املئوي وو نها( 0847) ح تها د جة بلغع

 املاد  ت   س أه اف م رفة الن ،املاد  ت   س اه اف عل  اليلبة اطالع اهمبة الص وبة ه ه تؤك       
 االسداس   شدك   انده  كمدا  ،وتقبلدها  املداد   د اسدة  اىل وداف ب هم اليلبة اس   اد  ز   ان املمكر مر وغا اتها

 اليلبدة  جهد   أن غدري  ت   سدها  يف االفضد   املسد وى  اىل الوصدوا  مدهدا  الغدرض  ،هادفة ت لبمبة عملبة لك 
   د ها  الي االه اف تلك حتقب  حنو تد ظم أن مر   ب ال ت ب د تب ا الي اجلهود جي   املاد  ت   س بأه اف

 .(41ص ،0115 ،االمني) .الرتبو ة ال ملبة جوهر – امل تصصني ب ض –
 املد  لم  نشداط  مدر  و ز د   لبلوغده  املالئمدة  واالسدالب   الوسدائ   حت  د   علد     دني  ال ف وضوح إن    

 اىل  د ف   م روفدة  ه افأ أو ه ف ل حقب   يء ت لم اىل باحلاجة الش و  فإن ال تبط دون وحيوا وحتمسه
 .(47ص ،1111 ،الشبلي)   و سويا   ثباتا أك ر احلاا ه ا يف ال  لم  كون احلاا وبيبب ة وإتقانه ت لمه

 وال مدد  ومداقشدد ها وتوضددبحها االهدد اف عددرض ال    سددبني مددر عدد د اهمدداا أن الباح ددان و ددرى    
 .الص وبة ه ه تشك  اسباب مر سب  مبق ضاها
 .(0111 السالمي) ود اسة( 0115 اطخز جي) د اسة ن ائج م  د بجةال ه ه ات قع وق 

 الرتتبد   ال قدر   هد ه  نالدع  (املداد   اهد اف  حتقبد   يف  سداع   ال ال قلبد ي  باالسلوب املاد  عرض. )
 .(61) املئوي وو نها( 0814) ح تها د جة بلغع إ  ،ال اني

 اسدلوب    ضدمر  والد ي  وممد    تبد   بأسدلوب  املداد   تق  م بأن اليلبة   و  اىل الص وبة ه ه تشري     
 كمدا .ال يببقبدة  و ال دبة كاجلوان  أيرى أجزاء  و هم  املاد  ت   س اه اف مر   جزءا حيق  وال لقني االلقاء

 عدرض  عدد   والد لقني  اإللقاء ت  م  الي االسالب  ج وى بقلة اليلبة احساس عر ت صح الص وبة ه ه أن
 مدر  وحترمده  الد  س  يف فاعلب ده  مدر  وتقلد   فقدط  مس قباًل   سلببا   عدصرا  لهوجت اليال  دو  وتهم  ،املاد 

 .امل مر  املشا كة
 لل ملبة الرئبس احملو  هو وطلب ه ال    سي بني املبا ر ال  اع   بق "  بقوله الشبلي. د  شري ه ا واىل    
 لد ى  االهد اف  حتقد   مد ى  مت د   الدي  ئبدة الدها احلصبلة يف   تأثريا األك ر هو ال ام  وه ا ،ال  لبمبة الرتبو ة

 (.3ص،1111 ،الشبلي(. )امل  لمني
 (0) اجل وا

 االه اف جماالت يف اليلبة اس جابات

 الرتبة
 ال قر  تسلس 
 اجملاا ضمر

 االه اف جماا :  اوال
 ص وبة
  ئبسة

 ص وبة
 ثانو ة

 ال
 تشك 
 ص وبة

 الوسط
 املرجح

 الو ن
 املئوي

 3085 0847 4 11 16 اه اف اليلبة   رف ال 0 0
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 القباس ماد    ست 
 .وال قو م

1 1 
 باالسلوب املاد  عرض

 عل   ساع  ال ال قلب ي
 .املاد  اه اف حتقب 

17 06 00 0814 61 

7 5 
 بواق  االه اف ا تباط ض ف

 .وال قو م القباس ت   س
15 00 04 0817 6085 

4 7 
 اهمبة االه اف تظهر م

 حبا  يف وال قو م القباس
 .ةاليلب

17 07 04 0801 5185 

5 3 
 اه اف بني الرتابط ض ف

 وال قو م القباس ت   س
 املواد وبقبة

11 04 04 0801 51 

6 6 
 تدمبة اىل تشري ال االه اف

 .اليلبة ال لمبةعد  الق   
11 00 03 0811 54 

3 4 
 ملاد  احمل د  احلص 

 كافبة غري القباسوال قو م
املاد  اه اف ل حقب  . 

11 01 11 0814 51 

 التدريسيني جمال صعوبات
  لك  وضح( 1) واجل وا ،ص وبات سب ( 3)اجملاا ه ا   ضمر

 د جدة  بلغع إ  ،ال اني الرتتب  ال قر  ه ه نالع (واليلبة ال    سبني بني األجيابي ال  اع  ض ف(.0
 وبددني ببدددهم حددواجز بوجددود اليلبددة  دد و  اىل الصدد وبة هدد ه تشددري ،61)( املئددوي وو نهددا( 0876) حدد تها

 هد ه   دبوع  إن والد لقني  باإللقداء  امل م لدة  اطخاصدة  بيدر ق هم  املداد    درح  اىل ال    سبون   جه إ  ال    سبني
 .ال  لبمبة ال ملبة يف   فاعال   دو ا له  كون أن دون امل لقي موقف يف اليال  جي   الير قة
 يف   أجياببدا    طرفدا   كدون  أن اليالد    بقد    ال    سبني ثقة ض ف يف  كون ق  الص وبة ه ه سب  إن    

 اىل تدؤدي  قد   املداقشة أسالب  بأن   و هم أو املدهج م ردات أكماا عل  حرصهم أو املاد  وتوضبح  رح
 ال ملبدة  حمدو   ج لده  عد م )و املد  لم  دو  أهمداا  تؤكد   ال قدر   هد ه  أن .الد  س  سدري  أن ظام وع م ال وض 
 أن جيد   اجلام دة  طالد  "  : دحاته   قدوا  ،(احل   دة  واليرائد   احلد     املددهج  ألبه   عو ما وه ا ال  لبمبة

 وهدو  وق  اتده  داف ب ه ال  لبمبة األنشية تراعي ةب  ،م غرياتها عل  واملسبير ال  لبمبة ال ملبة حمو   كون
 ، دددحاتة) األهددد اف حتقبددد  اىل تدددؤدي الدددي ال  لبمبدددة األنشدددية تصدددمبم يف   مشدددا كا  كدددون أن البددد 

 .(710ص،0113
 ال قدر   هد ه  جداءت  (وال قدو م  القباس ملاد  اليلبة مب  تدمبة يف ال    سبني مر ع د ق    ض ف). 1

 اليلبدة   د و   اىل الص وبة ه ه وتشري( 6585)وو نهااملئوي( 0870)ح تها د جة بلغع إ  ،ال اني بالرتتب 
 هد ه  د اسدة  اىل وأه مامداتهم  مبدولم  إثدا    ال    سبني مر ع د أهماا ن بجة املاد  ل  اسة  غب هم بض ف
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 الد سدبة  ال  اسدات  بهدا  أه مدع  وقد   مراعاتهدا  جيد   الشتصبة جوان  مر   مهما   جانبا املبوا ت   ا ،املاد 
 (413ص،0164 ،الشبخ).ال  اسة جماا يف الدشاط نواحي عل  باالقباا الوثب  إل تباطها
 القبداس  موضوعات ت   س مر موتضجره ال    سبني محاس ض ف اىل السب    ود أن املمكر ومر
  دؤدي  و مبدا  ،ل  لمها اليلبة أس   اد ض ف اىل  ؤدي مما ،وت صبلها ب وضبحها أه مامهم وع م وال قو م

 .حنوها سلببة نظر  تكو ر اىل بهم
 ال    سدي   تصبة أن إ  اليلبة  غبة تدمبة يف ال    سبني تشجب  ض ف الص وبة ه ه سب   كون وق 
 املددداد  اىل اليلبدددة وتشدددو   ال ددد   س عملبدددة يف وبدددا   ف ددداا دو  وييو تهدددا سدددال ه  بأهمبدددة الواعبدددة
 (.11ص ،0111 ،ال مبمي).ال  اسبة
 مداد   حقدائ   م رفدة  عل  ت بده الي وميال  ه ال    سي م اب ة ض ف اىل الص وبة ه ه سب    ود وق 
 اجل  د    اطخدربات  مددحهم  ويف اليلبدة  أه مام إثا   يف الق    له أطالعه بس ة امل روف فال    سي ،ختصصه

 امل ب  وامل لومات
 (1) اجل وا

 ال    سبني جماا يف اليلبة أس جابات

 الرتبة

 تسلس 
 ال قر 
 ضمر
 اجملاا

 ال    سبني جماا:   ثانبا
 ص وبة
  ئبسة

 ص وبة
 ثانو ة

 تشك  ال
 ص وبة

 الوسط
 املرجح

 الو ن
 املئوي

1 3 
 بني االجيابي ال  اع  ض ف

 واليلبة نيال    سب
11 01 1 0876 61 

7 6 
 يف ال    سبني مر ع د ض ف
 القباس حنو اليلبة مب  تدمبة

 وال قو م
13 01 00 0870 6585 

585 5 
 ال روق ال    سبون  راعي ال

 اليلبة بني ال رد ة
17 04 07 0810 6185 

0 7 
  جو صد  يف ال    سبني ض ف

 امل مر  باملداقشة  ائ 
11 04 04 0804 53 

4 0 
 ال    سبني مر ع د ق    ض ف

 املاد  أ صاا يف
17 04 07 0801 56 

3 1 
 ال    سبني مر ع د أغداء ض ف

 والشواه  باالم لة احملاضرات
03 01 10 1811 41 

6 4 
 مر ل  د ال لمي املس وى ض ف

 وال قو م القباس ت   سبي
06 1 15 1811 4485 

 سالتدري طرائق جمال يف الطلبة استجابات 
 . لك  وضح( 7) واجل وا ص وبات سب ( 3) اجملاا ه ا   ضمر

 إ  االوىل باملرتبدة  ال قدر   هد ه  جداءت  (احل   ة ال    س طرائ  ل يبب  امل وافر  االمكانات ض ف). 0
 (3385) املئوي وو نها( 0855) ح تها د جة بلغع
 طرائد   ل يببد   وال لمبدة  املاد دة  املسد لزمات  اىل اجلام دات  حاجدة  اىل   ود الص وبة به ه االحساس إن 

  د ف     ومداسدبا    مشدوقا  ت   سدباً    مدايدا  اسد  مالا   دوفر  الي ال  لبمبة الوسائ  بإس  ماا احل   ة ال    س
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 .احل   دة  االتصاا ومصاد  والدشرات ال ين وال وق اطخباا توس  الي كاالفالم وال هم االه مام اىل اليلبة
 ومر ،الوسائ  مر ال     اس  ماا يف   م وقا ال المب  مر كبري  بأع اد حامهاوإ د ال  اسة حجر  ضب  إن

 مجبد   علد     باد دا  للوسدائ   ال  لبمبة بالقبمة االميان قلة  زاا وال ،املاد ة االمكانبات توافر ع م   أ ضا ه ا
 وال مدهدا  املداس  با واي  اس  مالا ومها ات بقبم ها   كاف   علم عل   كون ال ق  فال    سي ،املس و ات

 ،  ثانو دا    دو ا تدؤدي  وأنهدا  الدرتف  مدر    نوعا ال  لبمبة الوسائ  اس  ماا اىل  دظرون امل دبني مر الك ري  اا
 الن دداج ال تيددبط يف امل تصصددني وقلددة اجلاندد  هدد ا اىل ختصدد  الددي املالبددة االع مددادات قلددة نالحددن كمددا

 امكاناتها لقصو  احل   ة اليرائ  تيبب  عر ت جز ما   ك ريا سامفاالق ،ال  لبمبة الوسائ  واس  ماا وتو   
 .(11ص ،1110 ،و يرون حمم )

 .(0111 ال زاوي ) ود اسة( 0111 السالمي د اسة) ن ائج ب ض م  م  قة الد بجة ه ه وجاءت
 حد تها   جدة د بلغع إ  ال انبة املرتبة ال قر  ه ه اح لع (احل   ة واألسالب  باليرائ  االه مام قلة). 1

 الدي  – ال قلب  دة  اليرائد   فائد    بقلدة  اليلبة   و  اىل الد بجة ه ه وتشري ،(3785) املئوي وو نها( 0843)
 .ال كري االب اع عل  حت زهم وال باحل اثة ت سم وال اه مامهم ت ري ال النها – ال    سبني اغل     م ها

 ت صدو ه  كمدا  اليالد   فلدبس  ،اليالد   لشتصدبة  احرتامهدا  هدو  احل   دة  ال د   س  طرائ  ميبز ما اهم إن
 اهلل فيرهدا  حبدة  د دامبكبة  تصبة ولكده" مقر " هو ما وحي ن  سج  سلن اس قباا جها  ال لقبدبة الير قة

 السدبكولوجبة  بده  ت دد   مدا  اهدم  هدي  الشتصدبة  هد ه  وتدمبدة  ،واالس  سدا   وال سانا االس يالع ح  عل 
 .(07-01ص ،0116 ،كلوبال) .احل   ة والرتببة

 طددالب  د دداب الدد ي امللدد  يف   م دد  الدد ي ال  لبمبددة ال ملبددة يف االهدد ا ) أن اىل املت صددني احدد  و شددري
 طدالب  لد ى  واللغدوي  الرتبدوي  ال ائد   قبمدة  مدر  تز   ت لبمبة ب و   القبام ضرو   اىل  دبهدا أن الب  اجلام ة
 خيضدد ون وال ،ملقددر حماضددر ههمتددوجب علدد   قددوم وال ،موحدد  واحدد  لك دداب خنضدد هم ال ةبدد  اجلام دة 

 جي  ،وة ي وحتر ري وعملي   وي تقو م ،م دوع تقو م ب  ،ال  اسي ال ام  ير حتر ري منيي إلم حان
 حد ود  يف طاق ه بأقص  لب م  وت كريه و وقه ،ومها اته ،م لوماته اجلام ي اليال  ال    بات ت ح ى ان

 .(710ص ،0113 ، حاتة( )وحاجاته ق  ته
 ال  لبمبدة  ال ملبدة  حمدو   املد  لم  جت د   ت اعلبدة  ح   ة طرائ  اىل اليلبة حاجة تأكب  اىل باح ال وخيل 

 .وغريها الد و  وطر قة املشكالت وح  ،االس د اجبة واملداقشة ،املوجه االك شاف م  
 (7) اجل وا

 ال    س طرائ  جماا يف اليلبة اس جابات

 الرتبة ت
 ال قر  تسلس 
 اجملاا ضمر

 طرائ  جماا ص وبات :  ثال ا
 وأسالببه ال    س

 ص وبة
  ئبسة

 ص وبة
 ثانو ة

 ال
 تشك 
ص و

 بة

 الوسط
 املرجح

 الو ن
 املئوي

0 0 4 
 امل وافر  االمكانبات ض ف

 .احل   ة ال    س طرائ  ل يبب 
77 01 3 0855 3385 

1 1 5 
 واالسالب  باليرائ  االه مام قلة

 .احل   ة
71 01 1 0843 3785 

7 785 7 
 الي الالص بة االنشية ض ف
 مواه  عر الكشف يف تساع 

 .وق  اتهم اليلبة
71 00 1 0841 30 

 61 0871 3 05 11  س  ملون ال    سبني اك ر 0 5 4
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 .املاد  ت   س يف اإللقائبة الير قة

5 6 3 
 تربط ت   سبة طرائ  اس  ماا قلة

 .االيرى باملواد وال قو م القباس
11 01 01 0876 61 

6 3 6 
 غري ال    سبني مر ع د اسالب 
 .اليلبة تشجب  عل  مبدبة

11 00 00 0874 63 

3 4 1 
 ال    سبني مر ع د ق    ض ف
 .ال شو   عدصر يل  يف

15 01 07 0870 6585 

 :الطلبة جمال صعوبات
 . لك  وضح( 4) واجل وا ص وبات مثان( 1) اجملاا ه ا   ضمر

 (مر  أوا    رفها النه وال قو م القباس اد م يف ياصة ص وبة اليال   القي. )0
 هد ه  وت صدح .(11) املئدوي  وو نهدا ( 0861) حد تها  د جدة  بلغدع  إ  االوىل باملرتبدة  ال قدر   هد ه  جاءت

 . ومصيلحاتها وال  و م القباس مباد  السابقة م رف هم لقلة املاد  د اسة يف اليلبة م انا  عر الص وبة
 ال لمبدة  اليلبدة  يدربات  يف امل داجيء  اإلن قداا  اىل   ود ق  الص وبة ه ه يف السب  ان الباح  و رى      

 الدي  وبالكب بدة  ال  اسدبة  السددة  هد ه  يف م شد بة  واسد ة  يدربات  اىل السدابقة  املراحد   يف بسدبية  يدربات  مر
 بأمسدداء اصددي امه اىل االن قدداا هدد ا و ددؤدي ،ال لمبددة املوضددوعات بددني اإل تبدداط أواصددر فبهددا تضدد ف

  د و   اىل  دؤدي  وهد ا  مك  دة  وبصدو    السدابقة  د اسد ه  يف بده  مدرت  أن  سدب   م  نظر دات و ومصيلحات
 .للماد  د اس ه يف اإل باك بب ض اليال 

 باملرتبدة  ال قدر   ه ه جاءت( ال لمبة الد اجات عل  اإلطالع يف اليلبة حت ز الي ال لمبة االنشية قلة. )1
 .(3185)ئويامل وو نها( 0851)ح تها د جة بلغع ا  ال انبة

 ال لمبدة  الد اجدات  علد   اطالعهدم  مدر  تز د   علمبدة  انشدية  اىل اليلبدة  حاجة اىل الص وبة ه ه تشري      
 هد ه  ضدمر  ومدر  اجملاا ه ا يف وم لوماتهم يرباتهم   اد  لم   سد  لكي ال  اسبة حماضراتهم عر   فضال

 .وال قو م القباس وعمبوض ته م الي ال يببقبة البحوث باجراء اليلبة قبام الدشاطات
 حد تها  بلغدع  ا  باملرتبةال ال دة  ال قدر   هد ه  جداءت ( واألجدببدة  ال رببدة  للمصداد   اليلبدة  ميال ة قلة. )7

 .(31) املئوي وو نها( 0851)
 ،وال قو م القباس جماا يف تبح  الي الك   أو املك بات مر اليلبة افاد  قلة اىل الص وبة ه ه تشري       

 حبد   الباحد   ملسه ما وه ا – الكلبة مك بات يف ال  اسات مر الدوع به ا ت د  الي الك   وجود لقلة اما
 و لدك  الك د   هد ه  اق دداء  لصد وبة  أو – اليلبدة  علبهدا    كالد   الكلبة مك بة يف قلبلة ك   وجود الحن انه

 علبها احلصوا اليلبة مر   ك ريا حيرم مما أس ا ها إل ت اع أو ن  تها بسب 
 (4اجل وا )

 اليلبة جماا يف اليلبة اس جابات

 الرتبة
 ال قر  تسلس 
 اجملاا ضمر

 اليلبة جماا ص وبات:    اب ا
 ص وبة
  ئبسة

 ص وبة
 ثانو ة

 ال
 تشك 
ص و

 بة

 الوسط
 املرجح

 الو ن
 املئوي

1 7 
 ماد  يف ياصة ص وبة اليال   القي

 أوا    رفها النه وال قومب القباس
 .مّر 

74 01 6 0861 11 

 3185 0851 6 01 71 اليلبة حت ز الي ال لمبة االنشية ةقل 5 7



 
 
 

 08 

 ل ا را ال  د
 

 .ال لمبة الد اجات عل  االطالع يف

4 3 
 ال رببة للمصاد  اليلبة ميال ة قلة

 .واالجدببة
77 04 7 0851 31 

5 4 
 ال رببة واملراج  املصاد  ن   

 .اليلبة ت ني الي واالجدببة
70 01 3 0856 31 

6 0 
 القباس  اسةد اىل اليلبة مب  ض ف

 .وال قو م
71 1 00 0850 3585 

5 6 
 اليلبة عد  االدببة اجلرأ  ض ف
 .ال  س م  ال  اع  عر تب  هم

13 01 00 0844 31 

0 1 
 القباس ماد  اليلبة م ظم    

 مدها   ب ون ال ا  ثانو ة وال قو م
 .  مس قبال

16 01 01 0841 31 

1 1 
 القباس ماد  بإحنبا  اليلبة   و 

 مر اك ر الرتبو ة ال لوم اىل قو موال 
 .اي صاصهم

17 04 07 0811 6485 

 :املادة حمتوى جمال صعوبات :ً خامسا
 . لك  وضح( 5) واجل وا ص وبات مثان( 1) اجملاا ه ا  ضم

 (:الر اضبةواالحصائبة والقوانني ال لمبة املاد باملصيلحات حم وى إ دحام.  )0
 هد ه  تشدري   .(1785) املئدوي  وو نهدا ( 0863) حد تها  د جدة  بلغدع  إ  االوىل باملرتبدة  ال قدر   ه ه جاءت

   عائقدا  امامده   شدك   وهد ا  اليالد    جيهلها الك اب يف ترد الي املصيلحات مر الكبري ال  د ان اىل الص وبة
 لك رتهدا  والدسدبان  وامللد   السدأم  اىل بده  تدؤدي  قد   بشد    اليال    حسسها وص وبة املاد  اس ب اب مر ميد ه

 ، ايلهاوت
 ا  ال انبدة  باملرتببدة  ال قدر   هد ه  جداءت (   سابقا اليلبة د سه مبا عالقة لا لبس الك اب موضوعات. )1
 ت ص  وال قو م القباس ك اب ماد  ان اىل ال قر  ه ه تشري.(11) املئوي وو نها( 0861) ح تها د جة بلغع

 تدظدبم  م ا ري اهم مر ان حني  يف ،املوضوعات يف امل اجيء باإلن قاا   سابقا د سه عما  تامُا   فصال اليال 
 ان   دين  وال  داب  ( ال كامد   ،االس مرا  ،ال  اب ) هي ال دظبم عملبة عد  مراعاتها  دبغي الي املدهج حم وى
 اكددرب ت مبدد  اىل الوقددع ن ددس يف وتددؤدي السددابقة اطخددرب  علدد  مبدبددة الك دداب يف حاضددر  يددري  كدد  تكددون

 بدني  ت صد   فجدوات  وجود إن(037-130ص ،0161 ،ال  وح ابو).اطخربات تداولا الي للموضوعات
 .اليال  امام ص وبة  شك  املوضوعات بني املديقي الرتابط مراعا  وع م املرحلة ه ه يف املاد  م ردات

 وو نها( 0855) ح تها د جة بلغع ا  ال ال ة باملرتبة ال قر  ه ه جاءت( مشوق غري الك اب اسلوب).7
 ال إ  مادتده  مد   ال  اعد   وصد وبة  الك داب  اسدلوب  مدر  اليلبدة  م اندا   اىل ال قر  ه ه وتشري( 3385) املئوي
 اىل  لدك  يف السدب     دود  و مبدا  امل لومات مر االس زاد  يف الرغبة اليال  يف   ري وال ال شو   ب دصر   سم
 اليلبدة  اقبداا  يف كدبري  أثدر  الد  والدي  ومبولم اليلبة وواق  االج ماعبة احلبا  عر الك اب موضوعات اب  اد
 .لا وفهمهم املاد  عل 

 – احل   دة  املدداهج  علبه تؤك  وال ي  – اليلبة اىل امل لومات ا صاا يف املاد  حم وى هاح  روط مر إن
 علد    سداع   لكدي  جداف  غدري    مبسديا   كدون  وان الصدحبح  وال بو د   املداد   عرض يف املديقي ال سلس  هو

 االسدس  فبده  تراعد   وأن ووضدوح   دالء  اجلوهر ة ال كر   ظهر وأن املاد  تك  س  عل    م  ال وان ال هم
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 ال  اسددددبة واملرحلددددة الصددددف طخصددددائ    تب ددددا لليلبددددة والوجدددد اني الد سددددي للبددددداء السددددا كولوجبة
 .(034ص،0133،الوكب )

 وعد م  املوضدوعات  عدرض  يف وال شد     والدظر دات  املصديلحات  مدر  الكدبري  الكدم  أن الباح ان و رى
 وال اليالد    ربدك  االساسدبة  وحاجداتهم  ومبدولم  اليلبدة  واقد   عدر  واب  داده  وال قو م القباس ماد  ح اثة
 الك اب ماد  اىل  شوقه

 (5) اجل وا
 احمل وى جماا يف اليلبة اس جابات

 الرتبة ت
 تسلس 

 ضمر ال قر 
 اجملاا

 احمل وى جماا:   يامسا
 ص وبة
  ئبسة

 ص وبة
 ثانو ة

 تشك  ال
 ص وبة

 طالوس
 املرجح

 الو ن
 املئوي

0 0 1 

 املاد  حم وى إ دحام
 ال لمبة باملصيلحات

 الرباضبة والقوانني
 .واالحصائبة

76 01 4 0863 1785 

1 1 4 
 لا لبس املاد  موضوعات

 .  سابقا اليلبة د سه مبا عالقة
74 00 5 0861 11 

 3385 0855 3 1 74 . ائ  غري املاد  اسلوب 0 7 7

4 4 5 
 عرض يف اد امل ت وس 

 عل  االجدببة ال  اسات
 .ال رببة ال  اسات حساب

71 07 5 0854 33 

5 5 7 
 ك ري  املاد  موضوعات

 وم  ايلة
71 07 3 0851 35 

6 385 6 
 واح   د اسبة سدة – تك ي ال

 .املاد  مبح و ات لإلملام –
71 1 00 0846 37 

3. 6 1 
 أو مبوبة غري املاد  موضوعات

 .  مديقبا م سلسلة
16 01 04 0871 30 

1 1 3 
 خت   الي الك   ترمجة قلة

 .املاد  ب  اسة
15 1 06 0811 31 

 
 :التقويم واساليب االمتحانات جمال صعوبات

 . لك  وضح( 6) واجل وا ص وبات سب ( 3) اجملاا ه ا   ضمر
 ح تها د جة بلغع فق  االوىل باملرتبة ال قر  ه ه جاءت( االم حانبة االسئلة مضمون فهم ص وبة. )0

 .(33) املئوي وو نها( 0854)
 االدب ملداد   االم حانبدة  االسدئلة  عدر  االجابدة  يف م انداتهم  اىل  شدري  الصد وبة  بهد ه  اليلبدة    و  إن     
 ال   ج غباب واىل صباغ ها عد  ال روع مر واإلك ا  اإلطالة بسب  او ت قب ها و غموضها جراء مر املقا ن

 ،ةددري. )مضدديربة إجابددات اىل   احبانددا تددؤدي املضددير ة فاالسددئلة ،الصدد   اىل السدده  مددر االن قدداا يف
 (1ص ،0135
 االسدئلة  صدباغة  يف ال    سدبني  لدب ض  الرتبو دة  اطخدرب   ضد ف  اىل الص وبة ه ه يف السب    ود أوق     

 يف توافرهدا  اجد  الو الشدروط  فمدر  االدببدة  املقا ندات  يف وقابلبداتهم  اليلبدة  ملسد و ات  مدهدا  املداسدبة  واي با 
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 ل ا را ال  د
 

 اهدددد اف تقددددبس وحمدددد د  للدددد  كري ومدددد ري  واضددددحة الصددددباغة جبدددد   تكددددون ان االم حانبددددة االسددددئلة
 .(011ص،0111،الربب ي).املاد 

 باليالد    ؤدي موضوعاتها ب ض فهم وع م ن سها وال قو م القباس ماد  ص وبة إن الباح ان و رى    
 .السؤاا مر للمراد فهمه وقلة اسئل ها بص وبة   و ه اىل

 د جدة  بلغدع  ا  ال انبدة  باملرتبدة  ال قدر   هد ه  جاءت (ال رد ة لل روق االم حانبة االسئلة مراعا  قلة. )1
 االع بددا ات مراعددا  هددي ال صددر تسددود الددي احل   ددة الرتببددة  وح إن.34 املئددوي وو نهددا( 0841) حدد تها

 تشري الص وبة وه ه ،ال كاء مس وى يف موباي الفاته ال قلبة مبق  اتهم وااله مام ،لل المب  السبكولوجبة
 االسدئلة  مالئمدة  ضرو   عل  احل   ة الرتببة تأكب  م  ،واح  منط وف  عل  تسري االم حانبة االسئلة إن اىل

 (.35ص ،1ج ،0110 ،ال ز ز عب ) ببدهم ال رد ة ولل روق اليلبة لظروف
 بأسددالب  ياصددة يددربات اىل حي دداج الدد ي لل    سددي املهددين االعدد اد  ضدد ف الد بجددة هدد ه وتددرتبط    

 وحدداالت نددوع كدد  بدده   سددم ومددا االم حانددات انددواع   ددرف ان فبدبغددي ،اليلبددة تقددو م واسددالب  ال دد   س
 املددداهج ل حقبدد "  الشددبخ  قددوا.االسددئلة صددباغة عددد  اليلبددة مسدد و ات بهدد ا  راعددي ان وعلبدده اسدد ت امها

 املوجود  ال رد ة ال روق املربون    ك ان  دبغي اجاتهوح تلمب  ك  امكانبات تداس  الي ال قو م واسالب 
 (010ص ،0164 ،الشبخ" ) تالمب هم بني

 
 (اجل وا

 ال قو م واسالب  االم حانات جماا يف اليلبة 6)اس جابات

 الرتبة ت
 ال قر  تسلس 
 اجملاا ضمر

 ال قو م اسالب  جماا   سادسا
 واالم حانات

ص و
 بة

  ئبسة

ص و
 بة

 ثانو ة

 ال
 تشك 

 وص
 بة

 الوسط
 املرجح

 الو ن
 املئوي

0. 0 0 
 االسئلة مضمون فهم ص وبة

 .االم حانبة
71 07 5 0854 33 

1. 1 7 
 لل روق االم حانبة االسئلة مراعا  قلة

 .اليلبة بني ال رد ة
71 01 1 0841 34 

7. 7 5 
 مر أعل  االم حانبة االسئلة ب ض

 .املقر  الك اب مس وى
71 00 1 0846 37 

4. 4 4 
 ال ت كر ة االم حانبة االسئلة اغل 
 ،ال هم) األيرى باملس و ات ت د 

 (.الرتكب  ،ال حلب 
11 07 1 0845 3185 

5 6 3 
 الوقع تالئم ال االم حانبة االسئلة

 .لا املتص 
13 01 00 0873 6185 

6 3 6 
 غري االم حانبة االسئلة غالببة

 (.مقالبة) موضوعبة
13 00 01 0876 61 

3 5 1 
 االسالب  اىل االم حانبة االسئلة قا اف 

 .وترتببها صباغ ها يف ال لمبة
11 04 04 0815 6185 
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 :واملقرتحات والتوصيات االستنتاجات
 :االستنتاجات

 1وال قو م القباس ماد  حنو اليلبة داف بة الت ري ال    س يف امل ب ة اليرائ  ب ض-0
 1وال قو م باسالق ماد  ت   س بأه اف ال    سبني أك ر جه -1
 امل ددريف ملسدد وى عددد ا تقددف الددي ال حر ر ددة االي بددا ات واع مدداد الشدد و ة االي بددا ات إهمدداا -7

 1وت كرامل لومات

 :التوصيات
 1وال قو م القباس ماد  ت   س أه اف عل  واليلبة ال    سبني اطالع ضرو  -0
 1يلبةال ل ى ال اف بة ت ري الي ال    س طرائ  اس  ماا يف ال دوع-1
 1املوضوعبة باألسئلة االي  وتدو  هابأجتاه األسئلة تيو ر عل  ال م -7
 1السلوكبة األه اف ا  قاق بير قة مهدباوتربو او  اد يربتهم ال    سبني إع اد ضرو  -4
 1املاد  مل ردات دلب  اص ا -5

 :املقرتحات
 1ن سها املاد  يف الرتببة كلبات طلبة تواجه الي الص وبات احلالبةل  ّرف لل  اسة اجراءد اسةمماثلة-0
 القبدداس مدداد  يف الرتببددة كلبددات طلبددة حتصددب  يف احل   ددة ال دد   س طرائدد  اثددر عددر د اسددة إجددراء-1

 1وال قو م

 املصادر
 .م  0131 ،القاهر  ،االهلو مك بة .الد سبة االي با ات تقدني يف ةوث.فؤاد ،حي  أبو-0
 0161،القاهر ،املصر ة االهلو مك بة،امل  سي الك اب: ضوان،ال  وح ابو-1
 1 0111،بغ اد،والدشر لليباعة دا احلكمة،والقباس ال قو م1حممودو يرون مصي  ،اإلمام-7
                                للصددددد وف االج ماعبدددددة املدددددواد تددددد   س اصدددددوا .وايدددددرون حممدددددود  ددددداكر ،األمدددددني-4
 .م 0115 ،بغ اد ،الرتببة و ا   ميب ة ،3 ط .امل لمني م اه   .ال انبة
 االب  ائبة الراب ة للص وف القواع  ملاد  ال حر ر ة الص بة االي با ات تقو م . ونس مد  ،ةري-5

 ،جام ةاملوصد   .لليباعدة  الك د   دا  مؤسسدة  .0130 – 0131 ال  اسدي  ال ام ونها ة لدصف ال راق يف
 . م 0135
  0117، 0ط، بريوت، ال ربي  الرائ دا ، ال  لبمي املدهج:جربائب ، بشا   _6
 وعلدم  الرتببدة  يف واالسد  اللي  الوصد ي  اإلحصداء  .اثداسدبوس  و كر ا توفب  اجلبا  عب ،البباتي-3

 .م 0133 ،بغ اد ،الد س
 .بغ اد يف اإلع اد ة املرحلة يف االدبي الدق  ماد  ت   س ص وبات .حمم  محب  بشرى ،ال مبمي-1

 (مدشو  غري ماجس ري  سالة) م0111 ،الر   ابر ،الرتببة كلبة ،بغ اد جام ة
  0116،عمان، والدشر للصحافة اللواء دا ، اجلام ي ال  لبم يف د اسات :س ب ،ال   -1

 .م 0163،بغ اد،ال ان  ميب ة .ال    س أساسبات. جابر احلمب  عب ،جابر-01
 ،مصددر،الدهضة دا  ،الددد س وعلددم الرتببددة يف البحدد  مددداهج. كدداظم يددريي وامحدد  ،دددددددددد-00
 .م0137
 دا  مياب ،الرتببددة كلبددة،اال دنبة اجلام ددة،م اصددر تربددوي مدددهج حنددو:  قددوب هدداح،اجلم -01
 5،0111ط،الش  
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 مؤسسددة،  وسددف يلبدد   وسددف ترمجددة،  الرتبو ددة املددواد تدد   س:ماكلددد ون،س، جوثداثون -07
 0164،  ببو و ك – القاهر ، والدشر لليباعة فرانكلني
 نظددر وجهددة مددر ود اسدد ه ال ددروض علددم  تدد   س صدد وبات.اإللدده عبدد  ماجدد   ،اطخز جدد -04

 .(مدشو   غري  سالة)  م0115 ،    ابر – الرتببة كلبة،بغ اد جام ة.واليلبة ال    سني
 املد ا س  يف ال لمدي  ال درع  ليلبة ال رببة اللغة قواع  ت   س ص وبات .  ب  مج ة ،الربب ي-05
 (.مدشو   غري ماجس ري  سالة) م0111 ،    ابر - الرتببة كلبة ،بغ اد جام ة.واإلع اد ة ال انو ة
  ال دددددد د امل لددددددم  سددددددالة .ومما سدددددداته م هومدددددده ال    سددددددي .ها ددددددم حممدددددد  ،  ددددددان-06

 .م0111 ،(714)
 ،ال داني  ميب ة ،ط.الرتببة يف البح  مداهج .ال  ام امح  وحمم  إبراهبم اجللب  عب  ،الزوب ي-03

 .م0134 ،بغ اد
 الرتببدة  كلبدة ، البصدر   جام دة ، االج ماعبة ال لوم ت   س يف اطخاصة اليرق:صببح نهاد، س   _01

،0111_ 
 مر بغ اد يف اإلع اد ة املرحلة يف والدصوص االدب ماد  ت   س ص وبات .جاسم ،السالمي-01
 غدري  ماجسد ري   سالة) م0111 ،    ابر - الرتببة كلبة ،بغ اد جام ة .وم  ساتها م  سبها نظر وجهة

 .(شو  مد
 ،ال ربدي  ال كدر  دا  ،0ط .البشدري  ال قد   وقبداس  االحصدائي  الدد س  علم.البهي فؤاد ،السب -11
 .م0151
 .م1111 ،اال دن ،االم  دا . ال  اا ال  لبم .مه ي إبراهبم ،الشبلي-10
 ،اللبدانبدة  املصدر ة  الد ا   ،7ط .ال ربدي  ال دام  يف ال  داا  ال د   س  أساسدبات . حسر ، حاته-11
 .م0113
 ،الدهضدة  دا  .ال رد دة  ال دروق  سدبكولوجبة  .جدابر  احلمبد   عبد   وجدابر  حممدود   وسدف  ،الشبخ-17
 م0164 ،القاهر 
 11148،اال دن،للدشر دا وائ ،0ط،الد سي وال قو م القباس1عب اهلل،الصمادي-14
  دني املال دا ، ومسد قبلها  ومشكالتها حاضرها، ال رببة البالد يف الرتببة :اللة عب ، ال ائم عب -15

  0136، بريوت، 0ط،
 01678 ،امل ا ف دا  0/ج،ال    س وطرق الرتببة ،احلمب  عب  ال ز ز وعب  صاحل ال ز ز عب -16
 .م0110 ،امل ا ف دا  ،00ط ،1/ج،ال    س وطرق الرتببة .ددددددد-13
 يف رتببدة ال كلبدة  يف ال رببدة  اللغة أقسام يف البالغة ماد  ت   س ص وبات .حمم  فائز  ،ال زاوي-11

 .(مدشو   غري ماجس ري  سالة). م0111 ،    ابر - الرتببة كلبة ،بغ اد جام ة.بغ اد
،  ال  لبمدي  وال ل ز دون  ال ا خيبدة  بالوثدائ   ال ا  خ ت   س:صاحل حمم  الليبف عب ، ال وضي _11
  0113، 0ط، الرتببة كلبة، الكو ع جام ة

 .م0133 مصر – االهلو مك بة .لرتبويوا الد سي والقباس ال قو م:  مز ة ،الغر  -71
 و يدرون  نوفد   نبب  حمم  ترمجة .الد س وعلم الرتببة يف البح  مدهج .د وبول ب ،دالني فان-70

 .0115 ،مصر ،االهلو مك بة ،7ط
 .م0111 ،املصر ة ال كر دا  .الد سي القباس. ص وت ،فرج-71
 دا  ،1ط .اسد ت امها  وطرق اع ادها بمبةال  ل ال  لبمبة الوسائ  .الرحبم عب  بشري،الكلوب-77

 .0116 ،بريوت ،ال لوم إحباء
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 الرتببددددة يف وال شددددتب  القبدددداس واسددددالب  وال قبددددبم القبدددداس1تبسددددريم لح،كوافحددددة-74
 1 1117 اال دن،طللدشر دا املسري ،0ط، اطخاص
 013 ،القاهر  ،الك   عام .ال  لبم علم يف مق مة .حسني كوثر ،كوجك -75
   م0114 ،ال ربي ال كر دا ،اهلل جا  س اد ترمجة. ال    س فر .ربرته ،كوه  -76
 الك دداب مركددز،0ط،ال  لبمبددة والوسددائ  االتصدداا:و يددرون عب السددمب  مصددي  ،حممود-73

 1110،للدشر
 ،بريوت،ال رببدة  الدهضدة  دا  ،0ط ،االحصدائبة  االسدالب   مبادىء ،فهمي ال ز ز عب ،هبك -71
01668 
 مك بددة 0ط.م وقاتدده .ييواتدده .أسددالببه .أسسدده.أسددبابه،املددداهج تيددو ر.امحدد  حلمي،الوكبدد -71
 .م0133. املصر ة االهلو

40-Furtiere,Antoine. le Dictionnaire universal tom l,s.la robert , Paris , 1978  
41-good , Carter  V. Dictiionary of education. 3ed. ed. new –york: Megraw – 

Hill , 1973  

42-littre – Emile. Dictionndre dala langue Francaise. parsie: Gallimard 

Hachette , 1962. 

43-Webstar’s , Third New Internationl Dictionart of English anguageun 

abridged. chicago: william beton pulolisher 1971. 

 امللحقات
 للطلبة أستطالعية أستبانة(9) رقم ملحق

 
 اليال  عز ز

 اليالبة عز زتي
 وبركاته اهلل و محة علبكم السالم

 د اسدة  يف  الببدع  اهد   جام دة  طلبدة  تواجده  الي الص وبات) ب دوان ة  اجراء الباح ان  روم      
 إلدبكم    وجده  الباحد   فدإن   املوضدوع  بهد ا  م دبدون  انكدم  ومبا ،(اليلبة نظر وجة مر وال قو م القباس ماد 

 ال لمي للبح  ي مة ق م م ق  تكونون وبه ا(. وال قو م القباس ماد  ت   س اتص وب) مل رفة
 

     . 
                                                                      الباح ان                                                   

  اكر صاح  لب  م 1م    أمح جبا  اضي1د1م                              
 ما ص وبات ت   س ماد  القباس وال قو م مر وجهة نظرك؟

 االه اف :  اوال
 ال    س :  ثانبا
 امل ب ة واالسالب  اليرائ  :  ثال ا

 اليلبة :   اب ا
 املاد  حم وى:   يامسا
 ال قو م اسالب : سادسا
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 (2) رقم ملحق
 االس بانة تفقرا صالحبة حوا احملكمني   اء اس بانة/ م

 (اليلبة) نظر وجهة مر
 احملرتم............... .ال اض  االس ا  حضر 

 روم الباح ان اجراء د اسة ته ف اىل ت رف )ص وبات الدي تواجده اليلبدة يف د اسدة مداد  القبداس            
مبدز  فدإن   ونظدرا   ملكدان كم ال لمبدة والرتبو دة امل      (وال قو م يف قسم علوم القدران/ جام دة اهد  الببدع     

( حلقدد  صدداحلة الباحدد   رجددو ان ت  ضددلوا ب ح  دد  صددالحبة ال قددرات املدد كو   و لددك بوضدد  عالمددة ) 
 .ا ا كانع ال قر  )غري صاحلة( م  اب اء مقرتحاتكم واجراء ال    الت الي جت ونها ضرو  ة (وعالمة)

 وفقكم اهلل يف طر   اداء  سال كم االنسانبة
 الباح ان                                                

 لب  صاح   اكر .أمح جبا  اضي        م.م.د.م                             

 االه اف جماا :  اوال

 املالحظات
حت اج اىل 

 ت    
غري 

 صاحلة
 ت الص وبات صاحلة

  .ال   رف اليلبة اه اف ت   س القباس وال قو م    

    
 قة ا  قاق االه اف قلة يرب  ال    سبني بير

 .السلوكبة
 

  .ال  دق  ال    سبون اه اف املاد  اىل اليلبة    

    
عرض املاد  باالسلوب ال قلب ي ال  ساع  عل  

 .حتقب  اه اف املاد 
 

    
م تظهر االه اف اهمبة القباسوال قو م يف حبا  

 .اليال 
 

    
ض ف ا تباط االه اف بواق  ت   س القباس 

  م.وال قو
 

    
احلص  املتصصة ملاد  القباس وال  و م ال تك ي 

 .ل حقب  االه اف
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 ال    س :  ثانبا

 املالحظات
حت اج اىل 

 ت    
غري 

 صاحلة
 ت الص وبات صاحلة

  .ض ف قابلبة ع د مر ال    سبني يف ا صاا املاد     

    
ض ف قابلبة ع د مر ال    سبني يف اغداء احملاضر  

 .ة واال ضاحاتباالسئل
 

    
ض ف ق    ع د مر ال    سبني يف تدمبة  غبة اليلبة 

 حنو ماد  القباس وال قو م.
 

    
ض ف املس وى ال لمي لب ض ت   سي القباس 

 .وال  ومب
 

  .ض ف ال  اع  االجيابي بني ال    سبني واليلبة    

    
ال  راعي ال    سبون ال روق ال رد ة ملس و ات اليلبة 

 .يف ال    س
 

    
ع م  بط ال    سبني ماد  القباس وال قو م باملواد  

 .االيرى جي لها يف عزلة
 

    
ض ف ال    سبني يف اقداع اليلبة بأثر القباسوال قز م 

 .يف احلبا  ال ملبة
 

    
ض ف الوصوا اىل صبغ اجرائبة ب   ال رض اليو   

 .للمصيلحات االجدببة والقوانني الر اضبة
 

 
 جماا اليرائ  واالسالب  امل ب ة :ثال ا  

 املالحظات
حت اج اىل 

 ت    
غري 

 صاحلة
 ت الص وبات صاحلة

  .اك ر ال    سبني  س  ملون الير قة االلقائبة    

    
ض ف ق    ع د مر ال    سبني يف يل  عدصر 

 .ال شو   ل ى اليلبة
 

    
 ض ف االنشية الالص بة الي تساع  عل  الكشف

 .عر مواه  اليلبة وق  اتهم
 

    
طرائ  ال    س امل ب ة ال تشج  اليلبة عل  اجلرأ  

 .االدببة
 

  .اب  اد ال    سبني عر مب أ ال  ز ز يف ال    س    

    
ض ف االمكانبات امل وافر  يف اجلام ات ل يبب  

 .طرائ  ال    س احل   ة
 

لوحب  اع ماد اليلبة ان امل  س هو املص   ا      
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 .للم لومات

  قلة االه مام باليرائ  واالسالب  احل   ة.    

    
اسالب  غالببة ال    سبني غري مبدبة عل  تشجب  

 .اليال 
 

 
 جماا اليلبة : اب ا  

 املالحظات
حت اج اىل 

 ت    
غري 

 صاحلة
 ت الص وبات صاحلة

  .ض ف مب  اليلبة حنو د اسة القباس وال قو م    

    
م ظم اليلبة ماد  القباس وال قو م ماد  ثانو ة     

 .ا  ال   ب ون مدها مس قبال  

 

    
 القي اليال  ص وبة ياصة يف ماد  القباس 

 .وال قو م ألنه    رفها اوا مر 

 

    
ن    املصاد  واملراج  ال رببة واالجدببة الي ت ني 

 .اليال 

 

    
اليال  عر ض ف اجلرأ  االدببة عد  اليلبة تب   

 .ال  اع  م  ال  س

 

  .قلة ميال ة اليلبة اطخا جبة )ال رببة واالجدببة(    

    
ك ر  سرد املصيلحات  ربك اليال  و قل  مر 

 .فهمه

 

 
 احمل وى جماا :  يامسا

 املالحظات
حت اج اىل 

 ت    
غري 

 صاحلة
 ت الص وبات صاحلة

  .اسلوب الك اب غري مشوق    

    
حلة د اسبة واح   لإلملام مبح و ات ال تك ي مر

 املاد 
 

    
م اجأ  اليلبة مبوضوعات ج     لبس لا عالقة 

 .مبا د سوه سابقا  
 

    
موضوعات الك اب غري مبوبة وغري م سلسلة 

 .مديقبا  
 

    
موضوعات ك اب القباس وال قو م ك ري  

 وم  ايلة
 

  .ال  صبالت الزائ   عر احلاجة يف الك اب    
قلة ترمجة الك   ال لمبة الي خت   ب  اسة       
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 .املاد 

    
ال حت وي اك ر املوضوعات عل  منا ج مر 

 ال يببقات ال لمبة
 

 
 ال قو م واسالب  االم حانات جماا :  سادسا

 املالحظات
حت اج اىل 

 ت    
غري 

 صاحلة
 ت الص وبات صاحلة

  .ص وبة فهم مضمون االسئلة االم حانبة    

    
اف قا  االسئلة االم حانبة اىل االسالب  ال لمبة يف 

 .صباغ ها وترتببها
 

    
االع ماد عل  االم حانات ال حر ر ة يف تقو م 

 .اليلبة
 

  .اغل  االسئلة تقف عد  املس وى امل ريف وال  كر    

    
االسئلة االم حانبة ال تسهم يف ت ببع امل لومات 

 ال قو م.االساس ملاد  القباس و
 

    
    م ظم امل  سني االم حانات غا ة مر دون 

 .اع مادها )تغ  ة  اج ة(
 

  االسئلة اعل  مر مس وى الك اب املقر .    

    
قلة االه مام بال روق ال رد ة يف صباغة االسئلة 

 .االم حانبة
 

    
اه مام اليلبة مباد  القباس وال قو م  د هي بان هاء 

 .االم حانات
 

  اغل  االسئلة االم حانبة )مقالبة( بيبب  ها.    
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 (3) رقم ملحق
 وال قو م القباس ماد  ت   س ص وبات يف الدهائبة االس بانة

 احملرتم......... .اليال  عز زي
 احملرتمة......... .اليالبة عز زتي

 :وب   طببة حتبة
 القبداس  مداد   د اسدة   يف الببدع  اهد   جام ة بةطل تواجه الي الص وبات) ب دوان ة ا الباح ان جيري     

  رجد   لد ا  وال قدو م  القبداس  مداد   د اسدة  اثدداء  يف طلب ددا  تواجده  الدي  الصد وبات  علد   لل  درف  (وال قدو م 
 ترونده  الد ي  احلقد   يف( ) عالمدة  بوضد   و لدك  فقدر   ك  ص وبة م ى وحت    االس بانة ه ه عر االجابة
 ألغدراض  تسد  م   البحد   ن دائج  ان علمدا  ،(صد وبة  تشدك   ال ،و دة ثان صد وبة  ، ئبسدة  صد وبة )   مداسبا
 .ال لمي البح 

 : أتي ما عر االجابة  رج 
 (اي با ي) االسم
 (  ) ان   (   )  كر اجلدس

 الباح ان                                                                                         
 أمح جبا اضي    م.م لب  صاح   اكر1د1م                                   

 

 املالحظات
التشك  
 ص وبة

ص وبة 
 ثانو ة

ص وبة 
  ئبسة

 ت ص وبات جماا االه اف

    
ال   رف اليلبة اه اف ت   س ماد  القباس 

 .وال قو م
 

    
عرض املاد  باالسلوب ال قلب ي ال  ساع  

 .عل  حتقب  اه اف املاد 
 

    
االه اف اهمبة القباس وال قو م يف  م تظهر

 حبا  اليلبة.
 

    
احلص  احمل د  ملاد  القباس وال قو م غري 

 .كافبة ل حقب  االه اف
 

    
ض ف ا تباط االه اف بواق  ت   س القباس 

 .وال قو م
 

    
االه اف ال تشري اىل تدمبة الق    ال لمبة عد  

 .اليلبة
 

    
ت   س القباس ض ف الرتابط بني اه اف 

 وال قو م وبقبة املواد.
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 املالحظات
التشك  
 ص وبة

ص وبة 
 ثانو ة

ص وبة 
  ئبسة

 ت ص وبات جماا ال    سبني

    
ض ف ق    ع د مر ال    سبني يف ا صاا 

 .املاد 
 

    
ض ف اغداء ع د مر ال    سبني احملاضرات 

 .باالم لة والشواه 
 

    
صد  جو   ض ف ع د مر ال    سبني يف

  ائ  باملداقشة امل مر .
 

    
ض ف املس وى ال لمي ل  د مر ت   سي 

 .القباس وال قو م
 

    
ال  راعي ال    سبون ال روق ال رد ة بني 

 .اليلبة
 

    
ض ف ع د مر ال    سبني يف تدمبة مب  

 اليلبة حنو ماد  القباس وال قو م.
 

    
ني ض ف ال  اع  االجيابي بني ال    سب

 .واليلبة
 

 

 املالحظات
التشك  
 ص وبة

ص وبة 
 ثانو ة

ص وبة 
  ئبسة

 ت ص وبات جماا طرائ  ال    س واسالببه

    
اك ر ال    سبني  س  ملون الير قة اإللقائبة يف 

 .ت   س املاد  
 

    
ض ف ق    ع د مر ال    سبني يف يل  

 .عدصر ال شو   ل ى اليلبة
 

    
ة الي تساع  يف ض ف االنشية الالص ب

 الكشف عر مواه  اليلبة وق  اتهم
 

    
ض ف االمكانبات امل وافر  ل يبب  طرائ  

 .ال    س احل   ة
 

  .قلة االه مام باليرائ  واالسالب  احل   ة    

    
أسالب  ع د مر ال    سبني غري مبدبة عل  

 .تشجب  اليلبة
 

    
س قلة اس ت ام طرائ  ت   سبة تربط القبا

 وال قو م باملواد االيرى
 



 
 
 

 01 

 ل ا را ال  د
 

 

 املالحظات
التشك  
 ص وبة

ص وبة 
 ثانو ة

ص وبة 
  ئبسة

 ت ص وبات جماا اليلبة

  ض ف مب  اليلبة اىل د اسة القباس وال قو م.    

    
    م ظم اليلبة ماد  القباس وال قو م ثانو ة 

 .ا  ال   ب ون مدها مس قبال  
 

    
ماد  القبالس   القي اليال  ص وبة ياصة يف
 .و ال قو م النه    رفها اوا مر 

 

    
ن    املصاد  واملراج  ال رببة واالجدببة الي 

 .ت ني اليلبة يف د اسة املاد 
 

    
قلة االنشية الي حت ز اليلبة يف االطالع عل  

 االم لة ال قوميبة
 

    
ض ف اجلرأ  االدببة عد  اليلبة تب  هم عر 

 .ال  اع  م  ال  س
 

  .قلة ميال ة اليلبة للمصاد  ال رببة واالجدببة    

    
  و  اليلبة باحنبا  ماد  القباس وال قو م اىل 

 ال لوم الرتبو ة اك ر مر اي صاصهم.
 

 

 املالحظات
التشك  
 ص وبة

ص وبة 
 ثانو ة

ص وبة 
  ئبسة

 ت احمل وىص وبات جماا 

  .اسلوب الك اب غري مشوق    

    
 اب غري مبوبة او م سلسلة موضوعات الك

 .مديقبا  
 

  موضوعات الك اب ك ري  وم  ايلة    

    
موضوعات الك اب لبس لا عالقة مبا د سه 

 .اليلبة سابقا  
 

    
اد  باملصيلحات ال لمبة والقوانني ا دحام حم وى امل

 5 الرباضبة واالحصائبة.

    
ال حت وي اك ر املوضوعات عل  منا ج 

 تيببقبةللقباس وال قو م  ومتر دات
6 

    
لإلملام  –سدة د اسبة واح  –ال تك ي 

 .مبح و ات الك اب
3 

 1 .قلة ترمجة الك   الي خت   ب  اسة املاد     
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 املالحظات
التشك  
 ص وبة

ص وبة 
 ثانو ة

ص وبة 
  ئبسة

 ت ص وبات جماا ال قو م واالم حانات

  .ةص وبة فهم مضمون االسئلة االم حانب    

    
اف قا  االسئلة االم حانبة اىل االسالب  ال لمبة يف 

  .صباغ ها وترتببها

    
قلة مراعا  االسئلة االم حانبة لل روق ال رد ة بني 

  .اليلبة

    
اغل  االسئلة االم حانبة ت كر ة ال ت د  باملس و ات 

  .الرتكب ( ،ال حلب  ،االيرى )ال هم

    
بة اعل  مر مس وى الك اب ب ض االسئلة االم حان

 .املقر 
 

    
يف  –مقالبة  –غالببة االسئلة االم حانبة غري موضوعبة 

  صباغ ها.

  .االسئلة االم حانبة ال تالئم الوقع املتص  لا    


