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مبجلة جامعة امللك  اجتاهات البحث الرتبوي يف جمال أصول الرتبية
  (دراسة حتليلية) سعود

 دادـإع
 حمود بن جار اهلل حمود اللحيدان

 حائلوحدة الربنامج الوطين لتطوير املدارس، اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة 

 0 83/  30/  88:  قبول النشر                0 83/ 30 / 03:  استالم البحث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هدفت الدراسة إلى التعرف  لىرى مهرل الوعارعلال ضالا راتا التف عترة: ملخص الدراسة

التررأ مرارهررا الورراثنعء مراررام لارراضلتل لوعاررعلال لتعىررة   وررعك التف  ررة   ض رر ل  إلاررام 

الترأ لو ر ل  ترا ( األسرال   احثارائ ة  -األداة  -الورات  ) ال عم لىى العسائل الوحن ة 

الوحعث التف عتة فأ مجاك موعك التف  رة  هر ا  احارافة إلرى التعرف  لىرى مهرل الحىرعك 

 تررا الورراثنعء مراررام لارراضلتل لىوعاررعلال ضالا رراتا  ال الع  ررة  الواتفثررة التررأ مضوررى

ضلتحا رة مهردا  هر    . وجاك موعك التف  ة  ضم فز الدراسال الوسرتاوى ة الترأ ا تفثعهرا

الدراسة ضاحجا ة لىى لساؤاللتا استخدم الواثث الوات  العوفأ التحى ىرأ  رفتارة لحى رل 

محترعى الوحرعث  ال الع  رة  وجراك مورعك   ث رث  رام  تحى رل (مض الوحتعى)الو وعء 

لددا من ملرداد مجىرة جامعرة الوىر  سرععد ( 0٣) حنا ماشعرا فأ (  0)التف  ة  ضلددها 

هـ  ضثتى آخرف لردد وردر مرارام إجرفام ٣30 التأ لل إودارها ما   داتة نش لتا فأ لام 

إء الدراسرال : ض رد لعورىت الدراسرة إلرى الاترائ  التال رة .هرـ٣8١ ه   الدراسة فرأ لرام 

ضالوحعث التأ لااضلت الوعاعلال ضالا اتا التف عتة  ال الع  رة  رالتعى ل ضالتاو رة  راء 

 حعث ( 3 )لتا م وف لون ل فأ الوادة الواشعرة فأ مجاك موعك التف  ة ث ث  ىغ لددها 

مرررن جوىرررة الوحرررعث ضالدراسرررال الخاارررعة %( 0828)ضدراسرررال   اسررروة لون رررل  ى رررت 

فرأ التفل ر  النرانأ الوعارعلال ضالا راتا التف عترة  ال الع  رة  ا راتا لىتحى ل  ضلى تا 

 %(.02٣ )دراسال ض حعث  اسوة ( ٦)الوجتوع ث ث  ىغ لددها 

                                           
  ردمت هر   الفسررالة اسرتلواال لوترىورال الحاررعك لىرى درجرة ماجسررت ف ابدا  فرأ التف  رة لخارر   

 سل التف  ة  لحت إشفا  الد تعر  در جعتعد العت وأ  االسرتا  الوشرارب  لى رة التف  رة ( موعك التف  ة )

 م833٢-هـ٣80  جامعة الوى  سععد  الفتاض  
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مما مهل العسائل الوحن ة التأ اسرتخدمتا الوراثنعء فارد  راء الورات  العورفأ التحى ىرأ 

( 8١) ة لتر ا الورات  م نف الوااه  استخداما ث ث  ىغ لدد الدراسال ضالوحرعث الوسرتخدم

    اوررا  رراء الوررات  الواررارء م ررل الوارراه  اسررتخداما %(032٢)دراسررة ض حررث مس  اسرروة 

  ممررا  ررا أ الوارراه  الورر  عرة فررأ %(08)ث ررث اسررتخدم فررأ دراسررة ضاثرردة فارر   اسرروة 

فىرل لسرتخدم ( الورات  االرلورا أ -الورات  الترارتخأ  -الورات  التجفتورأ)استوارة التحى رل 

وا مء االستوانة ضالواادر الولتو ة  انرت م نرف األدضال اسرتخداما لجورع الو انرال   .مرىاا

  ممرررا %(032٢)دراسرررة ض حرررث  اسررروة ( 8١)ضالوعىعمرررال   ث رررث لرررل اسرررتخدامتا فرررأ 

احثاامال الفسو ة فاد  انت م ل األدضال استخداما ث رث اسرتخدمت فرأ دراسرة ضاثردة 

 %(.08)فا  مس  اسوة 

Abstract :  

The problem of the study was defined at this main question: 

What are the tendencies of the educational research at the 

magazine of King Saud University? , This study aimed at the 

recognition of the most important topics and the educational cases 

which are aroused by researchers while dealing with topics related 

to educational origins . Also this study sheds light on the searching 

media( curriculum — tool — statistical methods ) . In addition to 

know the most important suggested solution that are recommended 

by researchers and the most important future suggested studies .  

To achieve the aims of this study and to answer its questions 

, the researcher used the descriptive analysis curriculum by  

analyzing the context , where he analyzed the context of these 

researches that has relation to the field of education origins . There 

are (31) researches published in (34) editions at the magazine of 

King Saud University, since it was first published in 1409H. The 

descriptive analysis curriculum was the most used one (25) 

researches (80.7%) whereas the comparative curriculum was the 

least used one (I) research only ( 3.2% ) .  

 :المقدمة

تعاجه ثال التف  رة ضالتعىر ل فرأ الع رت الرفاهن لحردتال العارف ضالترأ مرن مهوترا 

  ف ة التعاؤم مع الت  ف الحاول نت جة النعرة فأ الوعففة ضالوعىعمال  ضالتأ لعرد مع رار 

 . الف أ احنسانأ فأ الرعر الحالأ من لادم الوشفتة
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م إلرى مء لوى رال 8330م فاد مشار لافتف التاو ة احنسان ة العف  ة الاادر فأ لرا

نشف الوعففة فأ الوىداء العف  ة فأ مختىف مجااللتا لعتفتتا وعع ال لدتردة  ضمرن هر   

الوجاالل مجاك التعى ل  ضتعد لفدس نعل ة التعى ل الوتاح هرع التحردس األهرل  ح رث ال تفارد 

ل احنسراء التعى ل هدفه التاوعس ضاحنسانأ الفامأ إلى لحسر ن نعل رة الح راة ضلاو رة  ردرا

 (.8١: 8330ففجانأ  )الفلفتة ضالخىا ة 

ضموررا ال شرر  ف رره مء الحف ررة العىو ررة فررأ الووىلررة العف  ررة السررععدتة  ررد خرررت 

خرررعال ج رردة فررأ هرر ا السررو ل  ث ررث تعجررد ابء العدتررد مررن الوجرر ل العىو ررة العامررة  

 ل األفلرار ضالوتخااة  التأ مووح لتا دضر فعاك فأ لاش   الحف ة النااف ة  ضفأ لعو

العىو ة مواشفة إلأ الاارئ العادس مض الوتخا  فرأ مثرد الوجراالل العىو رة  سرعام  راء 

ه ا الوجراك اجتوال را  مض ا تارادتا  مض س اسر ا  مض ورح ا  مض لف عترا  ضماترا لىرى سرو ل 

 وجىرة جامعررة مم الارفى  ضمجىررة )الوجر ل التررأ لاردرها الجامعررال : الونراك ال الحاررف

 (.مة  ضمجىة جامعة الوى  سععداحدارة العا

ض رد اهتورت الجامعررال ضالوعاهرد الوتخاارة  تخارر   م سرام ضمفا ر  لىوحررعث 

 تد  الا ام  الوتام الوختىفة الوتعىاة  الوحث العىورأ  ضالر س ترترف فرأ مشرلاك ر ررة مرن 

 :احنتاج الفلفس الوحلل هأ

ألثررد  تررا  إال  حررعث ضدراسررال لاشررف مفاررىة لرردى ناشررف معرر ن  ضال لىررل :  األضك

الىجاة الن ر ة التأ لفح  احنتاج العىوأ  ث ث ال تروع ماتا سعى ملرداد محردضدة ألنترا 

 .ملدل مو  لت ا ال فض

م حرراث ضدراسررال لارردم إلررى نرردضال ضمرر لوفال  ضلىرر  األ حرراث ضالدراسررال : النررانأ

 . لادة ما لاشف لن  فتة الجتال الواروة لت   الادضال ضالو لوفال

 حررعث ضدراسررال لاشررف فررأ دضرتررال متخااررة   ررالوج ل ضاحورردارال : النالررث

 (.3  : 00٦ م ع الع ا ن  )العىو ة ضغ فها 

ضما تعا اا هاا من ه   األشلاك هع الشلل النالث ضالوتونل فأ الوحرعث ضالدراسرال 

التأ لاشف فأ دضرتال متخاارة  رالوج ل الوحلورة  ضالترأ مرن ارواتا مجىرة جامعرة 

معاعع الدراسة ضهأ مجىة لتتل  اشف الوحعث ضالدراسال العىو ة   رالعىعم الوى  سععد 

 .التف عتة  ضاحدارتة  ضاال تاادتة  ضاالجتوال ة

هررـ ضثتررى إجررفام هرر ا ٣30 مارر  ورردضرها فررأ سرراة -ض ررد نشررف فررأ هرر   الوجىررة 

العدتررد مررن الدراسررال الوتعىارة  وجرراك موررعك التف  ررة  ضالترأ لوحررث فررأ الا رراتا  -الوحرث

لوشررل ل التف عتررة التررأ  ررد للررعء لائاررا لرراعلة آرررار  السررىو ة لىررى  ررفام  ضس اسررال ضا

ضاسررتفال ج ال العوى ررة التف عتررة ضالتعى و ررة فررأ الووىلررة العف  ررة السررععدتة  ض لرر   تررد  

التعوررل إلررى ثىررعك ماتفثررة مررن شرر نتا لحا ررة نت ررة لعى و ررة ضلف عتررة لسرراتف مجفتررال 

 .  ةالعاف ضلساهل فأ دفع لجىة التاو
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ضلى ه فإء الجاهال الوحرث التف رعس فرأ مجراك مورعك التف  رة لحتراج إلرى إجرفام 

الو ترد مررن الدراسررال التحى ى ررة لىع ررع  لىررى الا وررة العىو ررة التررأ اثتعلتررا لىرر  الوحررعث  

ل ل   انت ه   الدراسة الترأ ثراضك الواثرث مرن خ لترا التعرف  لىرى الجاهرال الوراثن ن 

الا رراتا التف عتررة  ضمررا هررأ ضسررائىتل الوحن ررة التررأ الوععهررا مراررام لارراضلتل لىوعاررعلال ض

لتحا رة مهردا  دراسررالتل ضم حرارتل   احارافة إلررى التعرف  لىرى مررا ا تفثرع  مرن ثىررعك 

لىت ى  لىى الوشرل ل التف عترة مض الحرد ماترا لىرى م رل لاردتف  ضمرا هرأ الدراسرال الترأ 

 .وستاولتفضء افضرة إجفائتا لىف أ  العوى ة التعى و ة فأ ال

 أدبيات الدراسة

الوحث التف عس ج م ال تتج م من ثف ة الوحث العىوأ  متوته مء ت ترد مرن فتوارا 

لىرررراهفة التف عترررة  ضمء تسرررالد لىرررى إتجررراد ثىرررعك مف رررل لىوشرررل ل الترررأ لعاجتترررا 

الو سسررال التف عتررة  ضمء تحسررن مررن مدام لىرر  الو سسررال   وررا مء لرررعر  تسررالد لىررى 

:  833٣لررارس )عس لىى مرف السرا ن إثداث لفا ل معففأ ت دس إلى للعتن لفاث لف 

 ٦  .) 

ضمررن هاررا  رراء ال ررد مررن إخ رراع الوحررث التف ررعس لىوحررث  ض لرر   اسررتخدام مارراه  

 Meta)ضمدضال خاوررة لترر ا ال ررفض  ضمررن  لرر  مررا تعررف   التحى ررل الوعرردس لىوحررعث 

analysis research and synthesis )  ال س تسرتخدم مدضال التحى رل اللورأ ض الل فرأ

  الرر س (Bibilometric MethodoIogy)اسررتخدام الوررات  الو وى ررعمتفس  ضمررن  لرر 

تسررتخدم الوعالجررة اللو ررة لخررعا  الوررادة الولتع ررة ضالسررىعب الوررفلو   تررا  تررد  لااررأ 

الجاهال األد  التف عس  ضإلاام ال عم لىى اهتوامال الواثن ن  ضمدى مرعا وتتل لىجدترد 

: 00٢ الوراللأ )أ تسرتخدمعنتا ضمرا إلرى  لر  فأ م ادتن الوعففة  ضالواراه  الوحن رة التر

 (.Keeves 000 : نا  لن ١٣

ضالاتاج الوحنأ تجد  فتاة إلى الاارئ من خ ك  اعال الااك مختىفة منرل اللتر  

ضرسرررائل الواجسرررت ف ضالرررد تعرا  ضمحاارررف الوررر لوفال ( الوحلورررة  الررر ال)ضالوجررر ل 

 . ضالادضال

حنررأ  ررد تاتاررف الواثررث لىررى  ارراة مررن هرر   ضلاررد الا ررام  عوى ررة لحى ررل الاترراج الو

الاارعال مض تتااضلتررا جو عرا ضفاررا لىرررفض  ضاحملان رال ض عرر  االلتورارال التررأ تارردرها 

الواثررث  ضالفسررائل الجامع ررة مررن مهررل لىرر  الااررعال  فتررأ لاجرر  مررن  وررل  رر   تعوىررعء 

لىحاررعك لىررى درجررة لىو ررة لحررت إشررفا  مسررال ة تونىررعء مفاجررع فررأ لخااررالتل  

 ع لعوى ال لوح   متعا وة ما  مء للعء فلفة فرأ رم  الرالر  ثترى لتحرعك إلرى ضلخ

مخر  فعول متلامل  ضتفتفض فأ الفسائل مء لستخدم مااه  الوحث العىورأ  ضمء لسرتل 

ضلرر ل  لشررلل . فررأ ثف ررة الوحررث العىوررأ  ضمء لارردم إاررافال إلررى الوعففررة الوتخااررة

من رضافد لرعتف الوعففة تستل فأ  اام لرفاث رسائل الد تعرا  ضالواجست ف رافدا مساس ا 

راافأ لفا وأ تواأ لى ه الاادمعء من الواثن ن آرائتل ضمفلارهل   وا منترا لعلرة مسرتعى 
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هر ا لردا لررن لر ر ف الفسرالة فررأ الواثرث نفسرره . ضالجاهرال الوحرعث فررأ ثارل مرن الحاررعك

:  ٣ ٣ ضالسرراانأ   التارردس)ض حعررره الوسررتاوى ة ضفررأ األفررفاد الواتورر ن إلررى الحاررل  لررل 

 ٦3.) 

ضمرن هاررا ترتل مررن ثرر ن بخرف فحرر  الفسرائل العىو ررة لىتعررف  لىرى األمررعر التررأ 

 . لعاأ الوتتو ن من األ ادتو  ن ضالووارس ن فأ ثال من الحاعك الوعفف ة

ض د الثظ الواثث مء العدتد من الدراسال السا اة  د  حنت فأ مجاك االلجاهال  

  إزام  فامة الاحف مض الوج ل مض اللت  مض الجاهال  الجاهال الجوتعر مض الر 

ضسائل احل م الوختىفةـ مافضمة ضمسوعلة ضمفئ ة إزام    ة مض مشلىة اجتوال ة مض 

س اس ة مض رااف ة   وا الثظ مت ا مء هااب الادر الاى ل من الدراسال التأ لعفات 

فأ مجاك موعك التف  ة  إال  ض الفغل من مهو ة الوحث العىوأ. لىوحث العىوأ  عجه لام

منه ال تتعافف لىى ثد لىل الواثث سعى الادر الاى ل من الدراسال التأ لتعىة  افة 

مواشفة  الجاهال الوحث التف عس فأ مجاك موعك التف  ة  ضلت ا سع  تش ف الواثث 

إلى  ع  من الدراسال السا اة سعام العف  ة مض األجاو ة التأ لخدم ضلتال  وشلىة 

 .دراسة الحال ة سعام  اعرة مواشفة مض غ ف مواشفةال

دراسة لحى ى ة هد  ماتا التعف  لىى مهل الا اتا ( هـ٣80 )فاد مجفى را ت 

التف عتة الونارة فأ الاحف السععدتة ال عم ة  ضالوحاضر الفئ س ة لتى  الا اتا  ضلحدتد 

ضلة التعف  لىى الل ف ة مهدافتا ضالجاهالتا ضماادر االستشتاد لتا   احاافة إلى محا

الوع ع  ضالوساثة  ضفاعء التحفتف : التأ لوت  تا معالجة ه   الا اتا ض ل  من ث ث

. ض د استخدم الواثث الوات  العوفأ الوسحأ  رفتاة لحى ل الوحتعى. الوستخدمة

الجا  الا اتا التف عتة فأ ه   الاحف  اء م تدا لألهدا  : ضخىات الدراسة إلى مء

ضمء اهتوام الاحف .  ج ة العامة لىتعى ل ضاحل م فأ الووىلة العف  ة السععدتةاالستفال

ال عم ة السععدتة  الا اتا التف عتة  اء  تد  ج   الافام  ضل ة  تد  االهتوام  تا 

 .ضالوشار ة ف تا  ض التالأ مظتفل الدراسة اعف الوعالجة الاحف ة لىا اتا التف عتة

دراسة لن الجاهال األد  ( هـ٣80 )زهفاء  وا مجفى  ل من الخو سأ ض

 تد  التعف  لىى مهل الوجاالل التخاا ة التأ ( دراسال لف عتة)التف عس فأ مجىة 

لوفل لاتا الوادة الواشعرة فأ مجىة دراسال لف عتة  ضمهل خاائ  التاا ف 

الوادة   الواتجأ لىوادة الواشعرة فأ ه   الوجىة   احاافة إلى لحدتد العزء الاسوأ لت  

ضمهل الا اتا الوحن ة التأ لااضلتتا  ضالخاائ  الواتج ة  ضمخ فا معففة إلى مس مدى 

ث ث . لونل الوادة الواشعرة الخفترة الج فاف ة لىواثن ن ضدرجالتل العىو ة الوختىفة

استخدم الواثناء الوات  العوفأ التحى ىأ  رفتاة الوسح الشامل   وا لج  الواثناء إلى 

ى ل م وعء الوادة الواشعرة  ضال س وا فأ األج ام الخاوة  الواتج ة التأ مسىع  لح

ض د مسففل . الوعتا الواثنعء ضاللتا  ض ل    فض لاا ف الدراسال الواشعرة ماتج ا

موعك )الدراسة لن مء اخت   فأ األضزاء الاسو ة لىوجاالل التخاا ة التف عتة 
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من ث ث لون ل الوادة الواشعرة فأ ( تةالتف  ة  لىل الافة  الوااه  ض فق التدر

ضمء الوادة التف عتة الواتو ة إلى مجاك موعك التف  ة  انت م نف ش علا فأ . الوجىة

مج ام الوجىة الستة لشف    اوا  انت الوادة الواتو ة لوجاك الوااه  ض فق التدرتة 

فىسفة : رة فأ الوجىة هأضمء مهل الا اتا الوحن ة التأ لااضلتتا الوادة الواشع. م ىتا ش علا

 .التعى ل ضمهدافه الس اسة التعى و ة احدارة التف عتة التعى ل ضالتاو ة

 دراسة هدفت لحدتد الا اتا التف عتة التأ  فثتتا وح فة ( هـ٣88 )ض ام الوتاا 

هـ  ضلحدتد الل ف ة التأ 0 ٣ /8 /03هـ إلى ٦ ٣ / / الفتاض فأ الفتفة من 

ضالع ع  لىى مدى لفالل التف عت ن ضجوتعر الافام مع ه     فثت  تا لى  الا اتا 

ض د استخدم الواثث الوات  العوفأ   سىع  لحى ل الوحتعى  ث ث اختار . الا اتا

هـ 0 ٣ /8 /03هـ إلى ٦ ٣ / / وح فة الفتاض ل اة مادر  ضالفتفة ال ما ة من 

ض د لعوىت . الدراسة  ل اة زما ة  ض ام  اخت ار ل اال فئال التحى ل لتج   لن مسئىة

الدراسة إلى مء م نف الا اتا التف عتة التأ  فثتتا وح فة الفتاض هأ لى  الوتعىاة 

ضمء م نف األشلاك الاحف ة التأ  فثت من .  احدارة التف عتة  ضالوعىو ن  ض الر  

م نف ضمء . ال اضتة الاحف ة  الوااك  التحا ة  اللارتلال ف  التعا  : خ لتا الا اتا هأ

التف عتعء  تى تل محفرض الاح فة  رل : الواادر  فثا ضلعا وا للل    ة لف عتة هل

: ضمء م نف الوساثال الاحف ة استخداما لاشف الا اتا التف عتة  انت. غ ف التف عت ن

ناف )  رل الوساثة (م وف من ر ع وفحة)  رل الوساثة (م ل من ر ع وفحة)الوساثة 

 (.وفحة

 دراسة لحى ى ة هدفت إلى معففة ضا ع رسائل ( هـ٣88 )الخى عس مت ا  امت 

هـ فأ مجاك لاا ة التعى ل  فأ ٣83 -3 ٣ الواجست ف التأ مج  ل فأ الفتفة من لام 

الووىلة لعف  ة السععدتة   وا هدفت إلى لحدتد االلجا  العام لاتائجتا  ضمضجه االلفاق 

ا اتا الوىحة أل حاث رسائل الواجست ف فأ ضاالخت     ن نتائ  الوحعث التجفتو ة ضال

دراسة التحى ل الوعدس  ال الرا ع »ض د استخدمت الواثنة مسىع  . ه ا الوجاك

ض د . لىتحى ل الوعدس  ض  ل  مسىع  لحى ل الوحتعى( ج  )ض ل   رفتاة « التعا حأ

عجعدة مء م وف لدد من الفسائل ودر من الو سسال التعى و ة الو: مسففل الدراسة لن

ضمء م نف فئال الجواه ف التأ استتدفتتا الفسائل  انت فئة الر   . فأ الفتاض

ضمء الوعع ال األ نف . ضالرالوال فأ مفاثل التعى ل الوختىفة  لدا مفثىة رتاض األ فاك

ضرضدا فأ الفسائل  انت نى  الوتعىاة  اىة الدراسال ضالوحعث الوعا ة  استخدام التاا ة 

ضمء الو سسال التعى و ة التأ ا تفح الواثنعء لعج ه الدراسال . لرعتفها التعى و ة ضسول

 .لتا مستاو   انت الودار  التا عة لعزارة التف  ة ضالتعى ل فأ الووىلة العف  ة السععدتة

دراسة هدفت إلى محاضلة التعف  لىى ( هـ0 ٣ )ضمجفى التادس ضالساانأ 

دت ن فأ احدارة العامة فأ ر ع  فء الجاهال الوحث فأ رسائل الد تعرا  لىسعع

الجامعال الوتخفج ماتا  ضساعال : مع التف    لىى الععامل التال ة( م003 -0٦١ )
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التخفج ضالتف    الوعففأ  ضالعسائل الوحن ة الوستخدمة لجوع الوعىعمال  ضاألسال   

ال  احثاائ ة التأ لل استخدامتا فأ معالجة الو انال ضالوعىعمال  ضلدد الافح

ضألجل  ل   ام الواثناء  عول مسح .   ضمسوى الدرجة العىو ة(نسام/رجاك)ضالجاة 

ضالوسجىة لىى شفائ  ( م003 -0٦١ )شامل لفسائل الد تعرا  الواج ة ما   ن لامأ 

الو لفضف ش فأ ملتوة جامعة الوى  سععد  ضاستخدمت استوارة استو اء لتففتغ 

ض د . حتعاها من خ ك مسىع  لحى ل الوحتعىالوعىعمال من ه   الفسائل  ضلحى ل م

خىات نتائ  الدراسة إلى مء رسائل الد تعرا  التأ لل  حنتا ل رأ معرل التخااال 

الوعفف ة فأ ثال احدارة العامة  ضلستخدم مسال   متعددة لجوع الوعىعمال ضالو انال  

    لىى العاع ضمنتا ساهوت فأ التف.  وا لستخدم مسال   إثاائ ة مختىفة لىتحى ل

ال س ل رىع  ه احدارة العامة فأ لفجوة احرادة الس اس ة فأ شتى الوجاالل الح ال ة 

ض د ال ح من خ ك فح  الفسائل محل الدراسة ضجعد  ع  جعان  . لىوجتوع

الااعر فأ ه   الفسائل  سعام ف وا تتعىة  التف    الوعففأ  مض مسىع  التحى ل  مض 

 .ثاائ ة الوتادمةاستخدام األسال   اح

 دراسة استتدفت التعف  لىى نعع ض و عة الع  ة   ن ( هـ0 ٣ )ض ام الحف أ 

الوحث التف عس ض  اتا التعى ل فأ الووىلة العف  ة السععدتة  ضإلى مس ثد تتااضك الوحث 

التف عس   اتا التعى ل من ضا ع رسائل الواجست ف ضالد تعرا  التأ مجازلتا  ى ال التف  ة 

ه ا  احاافة إلى التعف  لىى الوترىوال التأ تولن فأ اعئتا . الووىلة مض خارجتا فأ

لفش د س اسة الوحث التف عس لوعاجتة لى  الا اتا التعى و ة  ض ل  لىتعول إلى التاعر 

ال س تولن ا تفاثه لتعر ة الع  ة   ن الوحث التف عس ض  اتا التعى ل فأ الووىلة العف  ة 

استخدم الواثث الوات  العوفأ ض وة استوانة لىى ل اة من الوس ضل ن ض د . السععدتة

ض د مسففل نتائ  الدراسة لن . لن التعى ل  ض  ل  لىى ل اة من الوس ضل ن لن التف  ة

لدد من الا اتا التعى و ة التأ لعد من مهل الا اتا من ضجتة نرف الوس ضل ن لن التعى ل 

من لى  الا اتا . األهو ة األضلى لدى الع ات ن معاضالوس ضل ن لن التف  ة  ث ث منىت 

التخر   لىس اسة التعى و ة  الووىلة فأ اعم مهدا  الوجتوع الاا عة : )لىى سو ل الوناك

من احس م  ضدضر التعى ل فأ التاو ة االجتوال ة ضاال تاادتة  س اسة الاوعك فأ الوفاثل 

 ... (.التعى و ة الوختىفة

دراسة لحى ى ة هدفت إلى لاا ف الوحعث التف عتة التأ ( هـ8 ٣ ) وا ملد ثسن  

مجفتت فأ الوحفتن ضلحدتد معاعلالتا األساس ة ضمعففة آرام الواثن ن ثعك معع التا 

ض د استخدم الواثث . مع لادتل ماتفثال لستل فأ لرعتفها ضر رتا  الافارال التف عتة

من الواثن ن التف عت ن ثعك الععامل الوات  العوفأ التحى ىأ  ض وة استوانة لىى ل اة 

ضلعوىت الدراسة إلى مء . التأ لععق الوحث التف عس ضلحد من فالى ته فأ الخا  الافار

الوحث التف عس فأ الوحفتن تفلو   الو داء التعى وأ فأ معاعلاله ضتحاضك مء تساتف  

  لعتود لىى ضمء غالو ة الوحعث محل الدراسة لتواى مااه.  دال من اختفا ه ضلرعتف 
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ضمء . العوف ضالتحى ل االستوانال ضالواا  ل  ضمجاك التجفت  الو دانأ ف تا  ى ل جدا

الوحعث التف عتة لحاف نفستا فأ معاعلاله لامة مشوعت  حنا من  ول الواثن ن 

ضمء الوحث التف عس فأ الوحفتن ش نه ش ء الوحث . ابخفتن فأ الو د العف  ة األخفى

غ ا  الوااخ العىوأ : د العف  ة تعانأ من مشل ل متعددة م فزهاالتف عس فأ الو 

الوااس  لىوحث  ض ىة ماادر الوعففة ضاالنفااك   ن الواثن ن ضوانعأ الس اسة  

 .ضغ ا  الس اسة الع ا ة لىوحث   ىة الوعارد الوال ة

دراسة استتدفت التعف  لىى خاائ  الوحعث ( هـ  ٣ )ضملد لودالواعل  

ل الوستاوى ة لتا فأ مجاك التدرتة الوا ف من خ ك لحى ل الاتائ  ض ل  فأ ضااللجاها

ض د التودل ه   الدراسة مات  . م 00 م ثتى ماتاف لام 0٦0 الفتفة من لام 

 حنا  ( ١٣)الدراسال الوسح ة التحى ى ة التأ لعتود لىأ لحى ل الوحتعى لع اة ملعنة من 

ضا تافل لوى ة التحى ل لىى لااوف . نا لف  ا ح( ١ ) حنا مجاو ا ض ( 00)لوارة لن 

لحدتد الوشلىة  ضمهدا  الوحث  ضالتاو ل التجفتوأ  : محددة فأ لافتف  ل  حث هأ

ضخىات الدراسة إلى لدة نتائ  .   ضنتائ  الوحث(الوستاىة ضالتا عة)ضالععامل الوستخدمة 

تارال العامة  د اثتىت مء متارة لعج ه األسئىة ضالو: ماتا لىى سو ل الوناك ال الحاف

من مجوعع للفارال الوحعث  ضمنه تعجد  حناء فا  من ( 8٦30)الوفلوة األضلى  اسوة 

 حنا  د لااضال متارة استخدام العسائل التعى و ة   وا مشارل الاتائ  الوفلورة %( ١٣)

فئة  الععامل الوستاىة ضمستعتالتا إلى مء ه   الععامل الوستعتال لختىف لوعا الخت   

 -التأ لتد  إلى لحدتد فالى ة التدرتة-الوحث ث ث ال ح اء جو ع  حعث الفئة األضلى 

  مما  الاسوة %(33 ) د لااضلت مدخل التدرت   عامل مستال ث ث  ى ت نسوتتا 

لوحعث الفئة النان ة ـ  حعث لتد  إلى لحدتد الععامل التأ ل رف فأ فالى ة التدرتة 

الفجع اثتل  عامل مستاول الوفلوة األضلى ث ث  ى ت  الوا ف ـ فاد ال ح مء مادر

 وا مشارل الاتائ  إلى مء الوت  فال التا عة ال . من الفئة نفستا%( ١3)نسوة الوحعث 

لختىف  اخت   فئة الوحعث سعام  انت لتد  إلى لحدتد فعال ة التدرتة  مض  انت 

ضمشارل الدراسة مت ا إلى .  ةلتد  إلى لحدتد العع امل التأ ل رف لىى العوى ة التدرتس

لاو ل : "مء م نف منوا  التاو وال التجفتو ة استخداما هع التاو ل الوعفض   اسل

  تى ه %(٣,0٢)الوجوعلة ال ا رة  س االختوار الوعدس  ث ث  ى ت نسوة استخدامه 

 %(.٢,8٣)ض ى ت نسوته « مجوعلة اا رة مع اختوارتن  وىأ ض عدس»: التاو ل

 دراسة هدفت إلى التعف  لىى مهل الوعع ال ( هـ3 ٣ )م ع لفاتة  وا  ام  تا

التأ لحعك دضء االستفادة من نتائ  ضلعو ال الوحعث التف عتة فأ معالجة مشل ل 

التعى ل  ضلرعتف  ع  جعانوه  ض ل    فض العوعك إلأ مهل العسائل التأ لسالد فأ 

 اتا التف عتة التأ لحتاج إلأ الت ى  لىأ ه   الوعع ال    ل  التعف  لىى مهل الا

ض د استخدم . دراسة من ضجتة نرف الاائو ن لىى ضاع الس اسة التعى و ة ضالواف تن لتا

مات  الوحث التارتخأ ضالوات  العوفأ   وا استخدم مدال ن : الواثث ماتج ن لىوحث هوا
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 ة لرو اتا مع ار لتاعتل نتائ  ضلعو ال الوحعث لو اء مدى إملان: من مدضال الوحث هوا

ضاستوانة لل لرو اتا لىى ل اة من الخوفام فأ التعى ل لىتعف  لىى مهل . فأ العا ع العوىأ

ض د لعوىت . الوعع ال التأ لحعك دضء االستفادة من نتائ  ضلعو ال الوحعث فأ العا ع

ضجعد اعف فأ الاىة   ن  ى ال : الدراسة إلى جوىة من الاتائ  ماتا لىى سو ل الوناك

 ة ضالو سسال التعى و ة  ض ىة اهتوام ضسائل احل م  إلاام ال عم لىى نتائ  ض التف 

لعو ال الوحعث التف عتة  ضندرة الو لوفال التف عتة  افة لامة ضلدم الاائتا ال عم 

لىى نتائ  ضلعو ال  حعث لى  اللى ال  مع  ىة معالجة الوحعث التف عتة لىوشل ل 

 . ...س ضلعء لن التعى لالعا ع ة التأ تعانأ ماتا الو

دراسة هدفت إلى لااضك الوحث التف عس  الدراسة ( هـ ٣3 )ضملد الفش د  ضالعانأ 

ضالوحث من مارة مء ه ا الاعع من الوحث تعاجه مزمة شدتدة لىى الوستعت ن العالوأ 

: ضل سست الدراسة  اام لىى. ضالعف أ لتونل فأ مجوعلة معع ال لحد من فعال ته

 انت األضلى هأ التاا   فأ نتائ  الوحث . ل ن لفلو   ل ماتوا  األخفىم ثرة ظاهف

التف عس  ضالنان ة هأ الفجعة   ن نتائ  الوحث التف عس  ضلرو ة لى  الاتائ  من  ول 

اعف اهتوام الوختا ن : ض د خىات الدراسة إلى لدة نتائ  ماتا. موتتاأ التعى ل

تففغعء لىتدرتة  الجامعال  ضلدم لعافف  التف  ة  الوحعث ض خاوة من  ول ال تن ت

الفؤتة الشامىة لدى  ن ف من الواثن ن ضما تات  لن  ل  من ل ر ف سىوأ لىى مستعى 

الوحعث التأ تجفضنتا  ضلدم الد ة فأ   ف ثدضد الوحث موا ت دس  الوحث إلأ العوعك 

اعل ة الى لعو وال موالغ ف تا  ضوعع ة اتجاد مض  اام مدضال   ا  لتاف  الوع

 .ضالادق ضالنوال فأ معرل الوحعث التف عتة

دراسة استتدفت ( هـ٣33 )ضملد مف   الوحعث التف عتة  جامعة الوى  سععد 

معففة الوشل ل التعى و ة التأ تفى رجاك التعى ل فأ الووىلة العف  ة السععدتة افضرة 

عء لن التعى ل فأ مء تتجه إل تا الوحث التف عس  ضدرجة األهو ة التأ تعر تا الوس ضل

. الووىلة للل مشلىة من ه   الوشل ل التأ تفضء منتا لشلل معاعلا لىوحث التف عس

الوات  العوفأ التحى ىأ  ث ث استخدمت استوانة اشتوىت : ض د التودل ه   الدراسة

ضلعوىت .  ضهل ا... لىى خوس ن مشلىة  رلوت لاازل ا من ث ث األهل فاأل ل مهو ة 

دد من الاتائ  لونىت فأ ا تفاح العدتد من الوفام   عتىة الودى الدراسة إلى ل

 .الستفال ج ة الوحث التف عس فأ الووىلة العف  ة

 دراسة ( Jack Nelson  Galleen  Coorough  00٢ )ض ام  عر  ضنىسعء 

ث ث ". م فأ مدتاة ن عتعرب003 ض  0١3 الفسائل الجامع ة فأ التف  ة   ن : " عاعاء

مىخ  دراسة جامع ة فأ التف  ة لل نشفها فأ ( 38٢0 )حتعتال لل لحى ل م

احدارة التعى و ة : )مىخاال الفسائل الجامع ة العالو ة لى  الفتفة فأ الوجاالل التال ة»

  احرشاد ضالااح   التعى ل العالأ  التف  ة الودن ة  لىل الافة التف عس  لدرت  

دتد االلجاهال ضالت  فال فأ الوحث خ ك ضهدفت الدراسة إلى معففة ضلح(. الوعىو ن
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اء الفسائل الجامع ة : ضمن م فز الاتائ  التأ لعوىت إل تا الدراسة(. م003 -0١3 )

من %( 0٦)فأ مجاك احدارة التعى و ة هأ األ نف للفارا لوف الساعال ث ث منىت 

فة إجوالأ الفسائل  ض الاسوة لتاو ل الوحعث فاد مضاحت الوىخاال زتادة ضس ر

ضتى ه التاو ل %( 00)التاو ل العوفأ خاوة فأ الدراسال الو دان ة إ   ى ت نسوته 

من الفسائل الجامع ة لل %( 8٣)التجفتوأ رل لحى ل الوحتعى  ض ال ح مء م نف من 

لت ون مس لحى ل إثاائأ ضخاوة فأ مجاك الدراسال التارتخ ة مما الدراسال التأ 

  ل لىى استخدام نوع ج لحى ل التواتن استخدمت التحى ل احثاائأ فاد ر

(ANOVA ) وا ال ح مء %(٢ )تى ه استخدام نوع ج التلفار  اسوة %( 00) اسوة   

من ( ٦0)من الفسائل فشىت فأ اتجاد نتائ   ال داللة إثاائ ة    اوا (  0)ثعالأ 

  تا  الفسائل الجامع ة من   ن  ل الدراسال ضالفسائل ض ل مجاالل التخا  ضجدضا

فأ ال ال  ــ نتائ   ال داللة إثاائ ة  إاافة إلى مء معرل الخاائ  التأ درست فأ 

 .م003 -0١3 الفسائل الجامع ة ـ محل الدراسة لل لت  ف  ن فا ما  لام 

( Paulal Wochlke, Patricia B, Elmore, : 00٦) وا  ام إلوعر ضزم ؤ  

تخااة فأ مجاك الوحعث  دراسة هدفت إلى إجفام لحى ل محتعى ر ث مج ل م

  ض ل   تد  لفض (الحاد األ حاث التف عتة األمفتلأ: )ضالدراسال التف عتة نشفها

الوااه  ضالرفق ضاألسال   اللو ة  ضالاعل ة الوستخدمة فأ  -مض مفاجعة-ضلاا ح 

ه ا  احاافة إلى لا  ل ضدراسة  ل . الوحعث  ضالدراسال التف عتة فأ لى  الفتفة

ضالتأ )م 00١ م إلى لام 0٢0 تأ ظتفل فأ ه   الوج ل الن ث من لام الوااالل ال

ض د لعوىت الدراسة إلأ مء الاتائ  التأ لل التعول إل تا لعد (. مااال١ ٢  ىغ لددها 

ضمء م نف مااه  التحى ل الوستخدمة فأ ه   . ماسجوة مع نتائ  دراسال مخفى

  االنحدار الوتعدد  االرلوا  الناائأ  لحى ل التواتن  لحى ل الت اتف: هأ( الدراسال)

. احثاام العوفأ  التحى ل متعدد الت  ف  احثاام غ ف الوفلو    دضال   ا  ضاختوار

إاافة إلى مء االخت   الفئ سأ فأ الواتج ة السائدة هع ال تادة فأ الرفق الاعل ة 

 .الوستخدمة

معففة التا  ل    فاد استتدفت(C.  Wade, Rahhma:000 )مما دراسة ضاد 

الوارل لاعل ة لاارتف لحى ل الوحتعتال الواشعرة فأ ر ث مج ل رئ سة لىعىعم 

م  ه ا  احاافة إلى ل ضتد الواثن ن فأ 008 م إلى م تع ف 008 االجتوال ة من تااتف 

مجاك العىعم االجتوال ة ضال تن تفغوعء فأ لول م حاث لحى ل الوحتعى  الوعىعمال 

ض د .  دراسال  ت  العىعم االجتوال ة خ ك األلعام العشفة األخ فة العوف ة الخاوة

من الواثن ن لعوىعا لات جة ضاثدة %( 00)مء : لعوىت الدراسة لعدد من الاتائ  ماتا

%( 0)ضهأ مء الوعاعع الخااع لىدراسة لل تحظ  االهتوام ال س تستحاه  ضمء 

مما فأ . الوعاعع فأ اللتا لن ( ثاائة)دراسال ادلت   نه لعجد مخرام مساس ة 

ضجتت ماتا لىوعىو ن  من م فز لى  ( 03)مجاك التعو ال فاد لف  ل نسوة 
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مء لىى الوعىو ن استلواك الاا  فأ اللت  لن  فتة ضسائل التدرتة : التعو ال

اح دالأ ضالوعاد التلو ى ة  ضمء لىى الواثن ن من الوعىو ن لحس ن نعل ة دراسال لحى ل 

افضرة مء تتعاضء الوعىوعء مع الواثن ن ضالوس ضل ن ضالو سسال  الوحتعى  مع

التف عتة لتع ت  ضإو ح ضلرعتف اللت  الودرس ة ضالجامع ة لىعوعك إلى لدرتة مودع 

 .ضخ ق لىعىعم االجتوال ة

( Wang, Margaret C. and others :1900 وا مجفى ضان  سن ضزم ؤ  

 ال الوستودة من دراسال سا اة فأ مجاك التعى ل دراسة استتدفت لسج ل الاتائ  ضالتعو

ضالوتعىاة  و رفال التعى ل ضمت  فال لدتدة متعىاة  عوى ة التعىل  وا فأ  ل  الوادرة لىى 

ض د خىات الدراسة إلى مء مت  فال الس اسال . الوعففة ضمخفجال التدرتة الفعالة

 ر فا لىى مخفجال التف عتة الوع دة الاىة مض الودى لعتوف افل مهو ة مض ل

.  و ة ضنعل ة التعى ل  الو ئة الوا ل ة  مض خاائ  الت م  : التعى ل ماارنة  ـ/التدرتة

ضمء مثجام الت ر ف ل تد مع مستعى التعا د الوتعىة  الوتام التف عتة  ض الفح  الد  ة 

عر  دال فإء مثجام الت ر ف ه    د للعء فأ مغى  األث اء  سو  الت     العالأ   ن ال  

مما األسوا  اللاماة ضرام ضجعد ل     لاك . من ردها إلى ففض ال فأ العس  الحسا أ

 .  ن ال  عر فإء ه ا مجاك دراسة مخفى

 :Woehlke, Paula؛ Elmore, Patrici ) وا مجفى مت ا إلوعر ضزم ؤ  

دراسة هدفت إلأ التعف  لىى الوىخاال التأ لتل  شلل دضرس ضلتتل ( 1988

ل   ضالوااه  الوستخدمة فأ مهل الوج ل  تد  مسالدة األسال ة الوتخاا ن  األسا

مء م نف : ض د لعوىت الدراسة لعدد من الاتائ  ماتا(. الوحعث التف عتة)فأ مجاك 

لحى ل التواتن  لحى ل الت اتف  : الوااه  استخداما مفلوة لاازل ا لىى الاحع التالأ

  االنحدار الوتعدد  الت  فال الوتعددة (T-test)ار االرلوا ال متعددة الوت  فال  اختو

(multivariate)ض الاسوة لوجىة الوحعث التف عتة .   ضمسال   الا ا  ال  ارامتفتة

لحى ل التواتن  لحى ل الت اتف  : ف لعء التفل   لىى  التالأ( AEFJ)األمفتل ة 

راائأ الت  ف ال  ارامتفتة  االنحدار  متعدد الت  ف  مسال     ا  الوتعدد  االرلوا  

مما  الاسوة لىوج ل الن ث  وجوعلة  فإء خوسة من الوااه  السوعة (. T-test)اختوار 

دضرل ن )التأ لعد األ نف ش علا ضاستخداما تتل لدرتستا فأ معرل دضرال احثاام 

لر   الد تعرا   ضال ح منه لل لتل ل ر ة الوت  فال الوتعددة ( متتال ت ن

(multivariate)ضهل ا تت ح مء .   ضال مسال   الا ا  ال  ارامتفتة  اعرة شامىة

 .    الدراسال العى ا ال تاالعء إلدادا ضلدرتوا ج دا

دراسة هدفت إلى لحدتد م نف ( ,Robert L Kennedy:  000 )ضملد   ادس 

ف ا األسال   احثاائ ة استخداما فأ األ حاث التأ لل فحاتا  ضالتأ استخدمت  

لحى ل التواتن  االرلوا   اختوار ل  لحى ل التواتن الوتعدد  االنحدار : استدالل ة هأ

الوف    مف ع  اس  الواارنال الوتعددة  لحى ل التواتن ضالت اتف  لحى ل الععامل  لحى ل 
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ضلتحا ة  ل  استخدم الواثث الوات  .  التوات   لحى ل لعغفلوال خرأ  لحى ل الوسار

ى ىأ  رفتاة لحى ل الوحتعى ث ث  ام  تحى ل محتعتال مجوعلة مختارة العوفأ التح

ضمن مهل الاتائ  التأ لعول إل تا . مجىة( ٦٢)من مج ل األ حاث التف عتة ضلددها 

الواثث منه  الاسوة لوعىل مض مشف  األ حاث ال س تعاأ  واا شة الرفق الورواة ثال ا فأ 

حثاام فت   الرفق ضاألسال   لستحة مجاك األ حاث التف عتة ضفاعك لدرتة ا

  ( امىة ضم  دة)ض وا مء ه   الاائوة من األسال   احثاائ ة ل ست نتائ ة . االهتوام  تا

 .فإء األد  ال الوشار إل تا اهتوت ضر  ل لىى الرفق األضلى العىا ة فأ ه   الاائوة

ت  العوفأ ضمخ فا  تت ح مء جو ع الدراسال التأ لل لفاتا التودل لىى الوا

م ع )التحى ىأ  ث ث استخدمت مسىع  لحى ل الوحتعى   استناام دراسة 

الوات  العوفأ التحى ىأ ضالوات  : التأ استخدم ف تا ماتجاء هوا( هـ3 ٣ لفاتة 

  ث ث استخدمت ف تا الواثنة مسىع  ن لجوع (هـ٣88 الخى عس )التارتخأ  ضدراسة 

ج   لىتحى ل الوعدس  ضالنانأ هع مسىع  لحى ل الو انال ضالوعىعمال  األضك هع مسىع  

الوحتعى  لىوا   ء غالو ة الدراسال السا اة التأ لل لفاتا ملتود ف تا الواثنعء مسىع  

لحى ل الوحتعى   وا لو ن مء األداة الوستخدمة لجوع الو انال فأ جو ع لى  الدراسال 

لسا اة ما   ن وحف ضمج ل ض ت ثظ لاعع مجتوع الدراسال ا. هأ استوارة االستو اء

 .ضدراسال لى ا ضمففاد

 وا مجوع الواثنعء لىى مهو ة ضث عتة ضظ فتأ التدرتة ضالوحث العىوأ فأ 

الجامعال ث ث مء لتوا دضرتن متا  ن لف رتوا ل  ة للامى ة  ض ل ماتا تع ز ابخف 

 .ضتدلوه

تا  ضماتجتا ث ث ضلتشا ه الدراسة الحال ة مع الدراسال السا اة فأ  و عة معاعل

 وات مغىوتا الوات  العوفأ الوسحأ  استخدام مسىع  لحى ل الوحتعى    ل  لتشا ه 

: الدراسة الحال ة مع  ع  الدراسال السا اة فأ مجاك الترو ة منل دراسة

 -هـ0 ٣ التادس ضالساانأ  -هـ٣88 الخى عس  -هـ٣88 الوتاا  -هـ٣80 را ت )

 .ا لىى الو ئة السععدتةث ث  وات جو عت( هـ0 ٣ الحف أ 

ضلختىف الدراسة الحال ة لن الدراسال السا اة من ث ث لااضلتا لوعاعع الجاهال 

الوحث التف عس فأ مجاك موعك التف  ة  ضه ا ما لل لترفق ال ه الدراسال السا اة  ه ا 

 احاافة إلى اخت   مهدافتا  ضمت ا مجتوعتا الوتونل فأ الوحعث التف عتة الواشعرة 

أ مجىة جامعة الوى  سععد  لوا لت   الوجىة من مهو ة فأ الوجاك التف عس  ضدضر هام ف

    ل  لختىف (08 : هـ٣8١ السالل )ض ارز فأ نشف الوحعث ضإشالتتا   ن الوتىا ن 

فأ مجاك لرو اتا مع  ع  الدراسال التأ  وات فأ جوتعرتة ماف العف  ة  مض فأ 

 .العالتال الوتحدة األمفتل ة

ض د لولن الواثث من خ ك ا  له لىى الدراسال السا اة مء تستف د ماتا فأ  ه ا

 .إرفام اح ار الارفس لدراسته الحال ة  ضفأ  اام ضلرعتف مداة جوع الوعىعمال ضالو انال



 م8102   أكتوبر(    5) العدد                       للعلوم التربوية والنفسية المجلة العربية 

 

 

121 

 :مشكلة الدراسة

ل لأ   اتا التف  ة ضالتعى ل لىى رم  التحدتال التأ لعاجه الوجتوعال فرأ ضا عارا 

ل  استجا ة لوعر ال رعرة الوعىعمرال فرأ الارفء الحرادس ضالعشرفتن ضالترأ الوعاوف  ض 

 .لاوع  سفلة م هىة

ضإ ا  انرررت الووىلرررة العف  رررة السرررععدتة لترررا خاعوررر تتا الوتونىرررة فرررأ الت امترررا 

 احس م شفتعة ضمرات  ث راة  فرإء هر   الخاعور ة لىارأ مسر ضل ة لر ورة لجرا  الاررام 

ظ ف الوحعث التف عتة ضلفع ل دضرها إزام هر ا الاررام  ض التف عس ضالتعى وأ لتونل فأ لع

تعررد لحرردتا ثا ا ررا تتررد  إلررى االسررتفادة الااررعى مررن خوررفال  -فررأ نرررف الواثررث-هرر ا 

الوتخاا ن فأ الوجراك التف رعس ضخاورة الور لف ن ضاللترا  ضالوراثن ن  ضنشرف إنتراجتل 

 .التعى و ةالعىوأ فأ الوج ل الوتخااة خاوة لى  التأ لادرها الو سسال 

لىى اعم ما لادم ترتف جى ا ما لىو لفال ضالدراسال العىو ة ضالوحعث من مهو رة 

فررأ الوجرراالل التف عتررة الوختىفررة  ضمررا لىوجرر ل العىو ررة الوتخااررة خاوررة لىرر  التررأ 

لارردرها الجامعررال ضالوعاهررد التعى و ررة مررن دضر رئرر ة ضث ررعس فررأ نشررف م ررام ن لىرر  

 ن الوتىار ن ضإلاثرة الففورة لترل للرأ تافؤضهرا م نرف مرن الوحعث ضالدراسال ضإشالتتا  ر

مفة  ل ل  لعد لى  الوج ل ضاثدة من منس  ضسائل احلر م لعرفض   راتا الرفمس العرام 

خاوة الا اتا  ال الع  رة   ورعك التف  رة الترأ لحتراج إلرى إلوراك الفلرف ضالترفضس مرن 

مرن هارا فرإء . عانوترا الوختىفرةخ ك الوحعث ضالدراسال التأ لن ف لىر  الا راتا ضلارا ش ج

مااا ااهاتااات البحااث »:  مشررلىة هرر   الدراسررة تولررن  ىعرلتررا فررأ السرر اك الررفئ ة التررالأ

 .«التربوي في مهال أصول التربية بمهلة جامعة الملك سعود؟

 :أتداف الدراسة

ااهاتات البحاث الترباوي فاي مهاال »لسعى ه   الدراسة مساسا إلى التعف  لىى 

 :ض ل  من خ ك االجا ة لىى األسئىة التال ة «بمهلة جامعة الملك سعودأصول التربية 

مرررا مهررررل الوعاررررعلال ضالا رررراتا التف عتررررة التررررأ لااضلتررررا الورررراثنعء مراررررام لارررراضلتل - 

 لوعاعلال لتعىة   وعك التف  ة؟ 

الترأ لو ر ل  ترا الوحرعث ( الورات   األداة  األسرال   احثارائ ة) ما العسائل الوحن رة -8

 عتة فأ مجاك موعك التف  ة؟ التف 

ما مهل الحىعك الواتفثة التأ مضوى  تا الواثنعء مراام لااضلتل لىوعاعلال ضالا راتا -0

 التف عتة  ال الع  ة  وجاك موعك التف  ة؟ 

مررا م ررفز الدراسررال الوسررتاوى ة الواتفثررة الررعاردة فررأ الوحررعث التف عتررة  ال الع  ررة -٣

 فأ مجىة جامعة الوى  سععد؟ وجاك موعك التف  ة الواشعرة 

 :أتمية الدراسة
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ااهاتااات »: لسررتود هرر   الدراسررة مهو تتررا مررن مهو ررة الوعاررعع الرر س لوحنرره ضهررع

ويمكااإ جيهااام أتميااة الدراسااة فااي النقااا     «البحااث التربااوي فااي مهااال أصااول التربيااة

 :التالية
 (.ةمحل الدراس)الع ع  لىى مهل الا اتا التف عتة التأ لااضلتتا الوحعث  - 

لااضلتررا لوعاررعع  ىوررا لااضلرره الورراثنعء لىررى ثررد لىررل الواثررث ـ فررأ مجرراك موررعك  -8

 . التف  ة

مررا لادمرره مررن مسرراهوال متع عررة لاتائجتررا فررأ مجرراك الوحررث التف ررعس  ضالتررأ لىررى  -0

اررعئتا تولررن التعوررل إلررى ثىررعك ماتفثررة مررن شرر نتا مء لف ررى  الوسررتعى التف ررعس 

 .ضالتعى وأ

 حدود الدراسة

الحرردضد الوعارعل ة لترر   الدراسررة  فرأ محاضلتتررا لحدترد الجاهررال الوحررث ا تارفل  - ١

 .التف عس فأ مجاك موعك التف  ة  وجىة جامعة الوى  سععد

 وررا ا تاررفل الحرردضد الولان ررة لترر   الدراسررة لىررى الوحررعث ضالدراسررال الررعاردة فررأ - ٢

أ الووىلررة ملررداد الوجىررة التررأ لارردرها جامعررة الوىرر  سررععد اللائاررة  ودتاررة الفترراض فرر

 . العف  ة السععدتة

ضا تاررفل الحرردضد ال مان ررة لىررى جو ررع ملررداد الوجىررة الاررادرة فررأ الفتررفة مررا  رر ن  – ٣

 .هـ٣8١   ضثتى إودار ساة (مس ما   داتة إودار العدد األضك لىوجىة)هـ ٣30 لامأ 

 :مصطلحات الدراسة

تفل رف الترأ الوعترا  رفق ضمسرال   ال: ضتااد  االلجاهرال فرأ هر   الدراسرة: ااهاتات- ١

الورراثنعء ضسررارضا فررأ إ ارهررا مراررام إلررداد دراسررالتل م حررارتل فررأ مجرراك موررعك التف  ررة 

 . وجىة جامعة الوى  سععد

 لر  الارعع مرن الوحرعث : ضتااد  الوحرث التف رعس فرأ هر   الدراسرة: البحث التربوي- ٢

وشرل ل التف عترة  العىو ة التادفة إلى التاارأ الورارل لىوعىعمرال  ال الع  رة  روع  ال

ض لرر    سررىع  لىوررأ مااسرر    ااررد الت  ررد مررن وررحة هرر   الوعىعمررال  مض لعرردتىتا  مض 

 .إاافة الجدتد لتا  ضمن رل الت ى  لىى ه   الوشلىة مض الحد ماتا لىى م ل لادتف

لىر  األسرة ضالف رائ  العىو رة : تااد   وعك التف  ة فأ ه   الدراسة: أصول التربية- ٣

وسررتودة مررن الارفتررال ضالدراسررال ضالتجررار  العىو ررة فررأ مجرراالل التف  ررة التف عتررة ال

الوختىفة  ضالتأ لتد  إلى ضاع العوى رة التف عترة فرأ إ رار مرن الار ل ضالعرادال ضالتاال رد 

 .ضالس اسال االجتوال ة

مس )ضهرأ مجىرة دضرترة محلورة  لاردر  رل سرتة شرتعر : مهلة جامعة الملاك ساعود- ٤

وادة شر ضء الولتورال  جامعرة الوىر  سرععد  لاشرف منعالرا مع ارة لاشفها ل( ناف ساعتة

مرررن الورررعاد العىو رررة ماترررا الوحرررعث ضالدراسرررال فرررأ  افرررة مجررراالل الوعففرررة  الواررراالل 
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مجىرة جامعرة الوىر  )االستعفاا ة  ناد اللت   الخرا ال ضالو ثرال  ضالاترائ  األضل رة 

 (. :٣ ٣ سععد 

ف وا تتعىة  الاسل األضك ضالخا   الدراسة الارفتة مض ما تسو ه الوع   :منهج الدراسة

استعاء الواثث  الوات  العرائاأ  مما ف وا تتعىة  الاسل النانأ ضالخا  ( مد  ال الدراسة)

لحى ل ) الدراسة الترو ا ة  فاد استخدم ف ه الواثث الوات  التحى ىأ ث ث ضظف مسىع  

 (.الوحتعى

للعء مجتوع الدراسة من جو ع الوحعث التف عتة فأ مجاك موعك : مهتمع الدراسة

لددا من مجىة جامعة الوى  سععد  ضالتأ (0٣) حنا  ماشعرا فأ ( 0)التف  ة ضلددها 

هـ ضثتى لارتخ إجفام ه   الدراسة فأ لام ٣30 لل إودارها ما   داتة نش لتا فأ لام 

 .هـ٣8١ 

 .جتوع الدراسةلونل ل اة الدراسة  امل م: عينة الدراسة

 ول مء لال ه   الدراسة إلى و  تتا الاتائ ة فاد مفل  عدد من : ججراءات الدراسة

 :الوفاثل ضالخرعال احجفائ ة التأ تولن إتجازها فأ الااا  التال ة

 ام الواثث  الوسح الولتوأ ض ل   اال  ع لىأ  ع  الو لفال العىو ة ضاألد  ة  - 

مااالل ضم حاث فأ  ع  الدضرتال ضالادضال  ضالدراسال السا اة ضما  ت  من

العىو ة الوعراة ضالفسو ة  موا ملاح لىواثث ففوة  و فة فأ للعتن م وف لدد مولن 

 .من ابرام ضاألفلار التأ تولن  فثتا فأ شلل مسئىة مض لوارال فأ مداة الدراسة

 ن  ام الواثث  االلااك ضالتاس ة مع لدد  و ف من رجاك العىل ضاأل ادتو  -8

الوتخاا ن فأ ه ا الوجاك ل ستفادة من مفلارهل ضآرائتل  وا تخدم معاعع 

 .الدراسة

 عد انتتام الواثث من جوع الوعىعمال التامة ضمفاجعة الو انال التأ لل الحاعك  -0

لى تا من الوحعث التف عتة الوتعىاة  وعاعع الدراسة ض عد و اغة األسئىة 

غة ضلفل   مجوعلة من األسئىة التأ تفى ضاألهدا  األساس ة لىدراسة  ام  ا ا

 .منتا لتفة مع مهدا  الدراسة

لىى اعم ما لادم  ام الواثث  تاو ل استوارة لحى ل ل وات لساؤالل الدراسة  رل  -٣

 عد  ل  لل ماا شتتا مع  ع   ضس الخوفة ضاالختاا  لىت  د من س مة 

 .و اغتتا

 اغة االستوارة  رل ماا شة لى   عد الوام الخرعة السا اة  ام الواثث  إلادة و -١

االستوارة فأ و  تتا األضل ة مع الوشف  الفئ ة لىى الواثث ضال س ناح 

 عفاتا لىى  ع  األ ادتو  ن الوتخاا ن  تد  لعدتل  ع  العوارال ضالجول 

 .التأ من ش نتا إرفام االستوارة ضالت  د من و ث تتا لىترو ة

ارة لن  فتة لدد من األ ادتو  ن  ام الواثث  عد  ل   اختوار االستو -٦

 :ضالوتخاا ن فأ الوجاك التف عس فأ جامعة الوى  سععد  ض اء التد  من  ل 
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 . الت  د من وحة ضروال االستوارة ضمنتا اون اح ار العام لوشلىة الدراسة -

الت  د من شوعك األسئىة لجو ع ناا  الوحث  ض ضاعح لوارالتا ضلجا  مس لوة مض  -

 .غوعض ف تا

حاعك لىى الو تد من الوعىعمال مض الو ثرال مض الواتفثال التأ لساهل فأ ال -

من الوحلو ن  ضما م دض  من %( 03)ضلىى اعم ما الفة لى ه . .لاعتة االستوارة

آرام ضماتفثال ضم ثرال  ض وسالدة الوشف  لىى ه   الدراسة لل إلداد 

سعام  االختاار مض الح    االستوارة فأ وعرلتا الاتائ ة  ث ث لل لعدتل األسئىة

مض دم   ع تا مض فال  ع تا لن الوع  ابخف  وا تتااس  مع مهدا  ه   

 .الدراسة ضلساؤاللتا

  ل  لل الت  د من ارلوا  العوارال  الوحاضر الففل ة التأ لاتوأ إل تا فأ إ ار 

 .االستوارة   داة مساس ة لجوع الو انال

 (:استمارة التحليل)أداة الدراسة 

 ام الواثث  تاو ل مداة الدراسة ضهأ استوارة لجوع ضلاا ف الو انال ضالوعىعمال 

 :ضلحى ىتا ضهأ لحتعس لىى مر عة محاضر  التالأ

الموضوعات والقضايا التربوية التي اناولها الباحثون أثناء اناولهم : المحور األول 

 :م عاد هأضاثتعى ه ا الوحعر لىى ر رة . لموضوعات اتعلق بأصول التربية

  ضمن رل لحدتد الا  ة التأ مرارها (الوحث)لىتعف  لىى معاعع الدراسة  :البعد األول

 .الواثث من خ ك ه ا الوعاعع

لىتعف  لىى الا اتا التف عتة التأ لااضلتا الواثث  ضمن رل لاا فتا ضفاا  :البعد الثاني

س اسة التعى ل  إلداد الوعىل  : )لع  التا  الوجاالل التف عتة الوختىفة  ضالتأ لونىت فأ

  ث ث لل لحدتد لى  الوجاالل لىى ..(  اتا الوجتوع  الفلف التف عس  التعى ل ضالتاو ة

اعم إ  ع الواثث لىى نعع  ل  حث من الوحعث محل الدراسة ضالتحى ل  ض  ا لحدتد 

 . ل  اثث لىوجاك ال س لاتوأ إل ه دراسته

 .علال ضالا اتا  الوجاالل التف عتة سالفة ال  فح فاز ل  ة الوعا :البعد الثالث

التي اميزت بها ( المنهج األداة، األساليب اإلحصائية) الوسائل البحثية :  المحور الثاني

 : ضاثتعى ه ا الوحعر لىى ر رة م عاد  التالأ .البحوث التربوية في مهال أصول التربية

أ لو  ل  تا الوحعث التف عتة  ث ث لىتعف  لىى الوااه  الوحن ة الت :البعـد األول

الوات  العوفأ الولتوأ  الوات  العوفأ التحى ىأ  : )ل ون ه ا الوعد سوعة مااه 

 (.الوات  الواارء  الوات  التارتخأ  الوات  التجفتوأ  الوات  االرلوا أ  مااه  مخفى

 عتة  ث ث لىتعف  لىى األدضال الوحن ة التأ لو  ل  تا الوحعث التف :البعد الثاني

االختوار التحا ىأ االستوانة ضالواادر الولتو ة   را ة )ل ون ه ا الوعد رواء مدضال 

 (.م ثرة   را ة مسح ة  ماا ىة ماات ة االلجاهال لحى ل محتعى احثاامال الفسو ة
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لىتعف  لىى األسال   احثاائ ة التأ لو  ل  تا الوحعث التف عتة  ث ث  :البعد الثالث

الوعد خوسة لشف مسىع ا  لل استخ وتا من الدراسال ضالوحعث التأ ل ون ه ا 

 .خ عت لىتحى ل

أتم الحلول المقترحة التي أوصى بها الباحثون للرقي بالمستوى : المحور الثالث

 : ض د اثتعى ه ا الوحعر لىى ر رة م عاد ض ل  لىى الاحع التالأ. التعليمي والتربوي

الحىعك الواتفثة التأ مضوى  تا الواثنعء   تد  إثاائتا ح فاز مجول  :الـبـعـد األول

لددتا فأ  ل دراسة  ضمن رل لفل وتا ثس  ضزنتا الاسوأ ضفاا لع  التا  الوجاالل 

 .التف عتة التأ تتد  الواثنعء إلى الف أ  تا من خ ك لى  الواتفثال

 .ل س تروة ف هلتاا ف الحىعك الواتفثة  ل ثس  الوجاك التف عس ا :البعـد الثانـي

لتفل   مهل الحىعك الواتفثة التأ مضوى  تا الواثنعء لىف أ  الجعان   :البعد الثالث

 .التف عتة ثس  للفارها ضضزنتا الاسوأ

أبرم الدراسات المستقبلية المقترحة الواردة في البحوث التربوية :  المحور الرابع 

 : الوحعر لىى  عدتن هواض د اثتعى ه ا  .المنشورة في مهلة جامعة الملك سعود

لتعا ح مجول الدراسال الوستاوى ة التأ ا تفثتا الواثنعء   تد   :البـعـد األول

إثاائتا لددتا فأ  ل دراسة ضمن رل لفل وتا ثس  ضزنتا الاسوأ ضفاا لع  التا 

 . الوجاالل التف عتة التأ لتد  إلى  حث الا اتا ضالوشل ل الوتعىاة  تا

الدراسال الوستاوى ة الواتفثة ضفاا لىوجاك التف عس )*(   لتاا ف خا :البعد الثاني

الس اسة : )ال س مضوى الواثنعء  دراسته ضماا شة   اتا   ضه   الوجاالل هأ

لاا ف الدراسال (. )* التعى و ة  إلداد الوعىل    اتا الوجتوع  األدام  التعى ل ضالتاو ة

ام الواثن ن ال تن ا تفثعا لى  الدراسال  الوستاوى ة  اام لىى إ  ع الواثث لىى آر

 . (ضمن رل معففة التد  ماتا  ضالوجاك التف عس الوفاد إجفام الدراسة الوستاوى ة  ش نه

 

 :صدق وثبات أداة الدراسة

 ام الواثث  عفض األداة فأ وعرلتا الوودئ ة لىى مجوعلة من الوتخاا ن 

ئتل ضم ثرالتل ضضجتال نرفهل  ش ء التف عت ن فأ جامعة الوى  سععد  الستر ع آرا

مدى لااس  مسئىة االستوارة لوعاعع الدراسة ضمدى شوعل تتا لىعااوف التأ تاو أ 

دراستتا  ه ا  احاافة إلى الت  د من م ئوة و اغة العوارال لىو وعء العىوأ 

 ه لوعاعع الدراسة  ض  ل  الت  د من ارلوا  العوارال  الوحعر الففلأ ال س لاتوأ إل

فأ إ ار االستوارة   داة مساس ة لجوع الو انال  ضلل  عد استعادلتا األخ   الو ثرال 

التأ لف ىعا مشلعرتن  إ دائتا  ضلىى اعم  ل  لل ضاعتا فأ شلىتا ضو  تتا 

 .الاتائ ة

 :أساليب المعالهة اإلحصائية
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ض ل  حثاام لدد الدراسال ضالوحعث  ضما لعفات له من  :التكرارات العددية -١

  اتا  حن ة فأ مجاك موعك التف  ة  ه ا  احاافة إلى إثاام لدد العسائل الوحن ة 

الوستخدمة فأ لى  الدراسال ضالوحعث  ضالواتفثال العاردة  تى  الدراسال  ض  ل  

 .لحدتد لدد الدراسال الوستاوى ة العاردة  تا

ض ل  لتحدتد العزء الاسوأ لىوعىعمال التأ لل الحاعك لى تا  ضمن : الوئعتةالاسوة  -8

رل لحدتد مهل لى  الوعىعمال  ضالتأ لونىت فأ الوعاعلال ضالا اتا التف عتة  ضمت ا 

لحدتد مهل العسائل الوحن ة الوستخدمة فأ لى  ضالدراسال  ه ا  احاافة إلى لحدتد مهل 

 .لحدتد مهل الدراسال الوستاوى ة التأ مضوى  تا الواثنعء الواتفثال العاردة  تا  ض  ا

ض ل  لعاع الوعىعمال ضالو انال الوتونىة فأ الوعاعلال ضالا اتا : الترايب -٣

ضالعسائل الوحن ة  ضالتعو ال ضالواتفثال ضالدراسال الوستاوى ة فأ ناا تا ال س تتفة 

لل  ل   اام لىأ العزء الاسوأ لتى  مع مهو تتا ضمضلعتالتا  الاسوة لوع تا الوع   ض د 

 .الوعىعمال

 نتائج الدراسة الميدانية واحليلها وافسيرتا

معاعع -مسفف الوسح التحى ىأ لىدراسال ضالوحعث الواشعرة فأ ملداد الوجىة 

لن الاتائ  التأ تولن لفس فها لىى اعم لساؤالل الدراسة ضفاا لىوحاضر -الدراسة

 :التالأ

الموضوعات والقضايا التربوية التي اناولها الباحثون أثناء اعا يهم :  المحور األول

ضلىتعف  لى تا  ام الواثث  عدة إجفامال هأ لىى . لموضوعات اتعلق بأصول التربية

 :الاحع التالأ

 .جوع الواثث ملداد الوجىة الوستتدفة اون ثدضد الدراسة :أوال

ث  ال الع  ة  وعاعلال لتعىة   وعك استخ   الدراسال ضالوحع :ثانيا

التف  ة مع احشارة إلى مهل الا اتا التأ لااضلتا الواثنعء خ ك معاعلال لى  

 .الدراسال ضالوحعث

لاا ف الوعاعلال ضالا اتا الوستخىاة    ثس  ل فتتا  الوجاك  :ثالثا

 .التف عس ال س سى  ال عم لى ه

ال الوعاررعلال ضالا رراتا التف عتررة التررأ  ررام الواثررث  عررفض مىخرر  لتلررفار :خامسااا

لااضلتا الواثنعء مراام لااضلتل لوعارعلال لتعىرة   ورعك التف  رة  ض لر  ضفارا 

لوجاك  ل دراسة  ضمن رل لفل وتا  حس  ضزنتا الاسوأ  ضالتعا   لى ترا   ورا 

 :التالأ(  )فأ الجدضك 
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ضالا اتا  التلفار ضالتعزتع الاسوأ ضالتفل   ألهل الوعاعلال ( )جدضك 

 التف عتة ضفاا لع  تتا  الوجاك التف عس

ل  ة الوعاعلال ضالا اتا  الوجاالل  م

 التف عتة

الاسوة  التلفار

 الوئعتة

 التفل  

الوعاعلال ضالا اتا  ال الع  ة  ـ   

 التعى ل ضالتاو ة

 3 0828%   

الوعاعلال ضالا اتا  ال الع  ة  ـ  8

 س اسة التعى ل

٣  820% ٣ 

الوعاعلال ضالا اتا  ال الع  ة  ـ  0

   اتا الوجتوع

٦  02٣% 8 

الوعاعلال ضالا اتا  ال الع  ة  ـ  ٣

 إلداد الوعىل

٦  ١2 % 0 

الوعاعلال ضالا اتا  ال الع  ة  ـ  ١

 الفلف التف عس

0 02١ %٢ 

الوعاعلال ضالا اتا  ال الع  ة  ـ  ٦

 مجاالل متاعلة

 م١ %02٢ 0

  %33   0 الوجوعع

لور ن مررن خر ك الوسررح التحى ىررأ مء الدراسرال ضالوحررعث الترأ لااضلررت الوعاررعلال 

ضالا اتا التف عتة  ال الع  ة  التعى ل ضالتاو رة  راء لترا م ورف لون رل فرأ الورادة الواشرعرة 

 حررعث ضدراسررال  ض اسرروة ( 3 )فررأ مجرراك موررعك التف  ررة لوعمررا  ث ررث  ىررغ لررددها 

الواشرررعرة ضلى ررره فارررد اثتىرررت التفل ررر  األضك ضمرررن ممنىرررة مرررن جوىرررة الورررادة %( 0828)

الع ررع  لىررى ضا ررع التعىرر ل : )الوعاررعلال ضالا رراتا التررأ لعفاررت لتررا لىرر  الدراسررال

-العالأ فأ الووىلة العف  ة السععدتة ضمدى السا ه اثت اجال التاو رة ضالرىر  االجتورالأ

وىلة العف  رة السرععدتة لحاجرال استااام ضلاعتل مدى م ئوة  فام  التعى ل العالأ فأ الو

 (.لادتل رؤتة معاوفة لوفتعم الوخفجال التعى و ة ضلاا فتا ضمعات ف   استا-التاو ة 

ضفأ التفل   النانأ جامل الدراسال ضالوحعث الوعا رة  الوعارعلال التف عترة  ال 

دراسررال ض حررعث  اسرروة لون ررل  ى ررت ( ٣)الع  ررة  ا رراتا الوجتوررع  ث ررث  ىررغ لررددها 

ظرراهفة لاالررد الوعىوررة اللعتت ررة : )  ضمررن ممنىررة لىرر  الوعاررعلال ضالا رراتا%(02٣ )

 (.التعى ل ضاألمن الع اأ-ضمسوا تا

مما الدراسال ضالوحعث التأ اثتىت مفلوة مت خفة ث ث جامل فأ التفل ر  الخرامة 

 ضاألخ ف  فتأ لى  الوعا ة  الوعاعلال ضالا اتا التف عتة  ال الع  ة  الفلف التف رعس 

  ضمررن ممنىرررة %(02٢)دراسررال ض حرررعث  ض لرر   اسرروة لون رررل  ى ررت ( 0)ث ررث  ى ررت 
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لحدترررد مسرررتعى الجانررر  : )الوعارررعلال ضالا ررراتا الترررأ لعفارررت لترررا لىررر  الدراسرررال

 (.الوعففأ لىناافة التلاعلعج ة لدى  ىوة الاف العاشف األساسأ  وحافرة إر د ضلواء

عرفض معارعلال ض  راتا مختىفرة ضف وا تتعىة  الدراسال ضالوحعث الترأ اهتورت  

ضمتاعلة ث ث  انت فأ م نف من مجاك من مجاالل التف  ة  فإنتا  د لعادلت مع الوحرعث 

ضالدراسال التأ اهتوت  الفلف التف رعس  ضمرن ررل جرامل فرأ التفل ر  األخ رف  ث رث  ىرغ 

  من ممنىة الوعارعلال %(02٢)دراسال ض حعث  ض ل   اسوة لون ل  ى ت ( 0)لددها 

دافع االلتحراق  لى رة ل ه رل الوعىور ن العال رة  عوراء : )ا اتا التأ  حنتتا لى  الدراسالضال

 ...(.ضإر د

ضلىى اعم ما لاد م  اارح مء الجاهرال الوحرث التف رعس فرأ مجراك مورعك التف  رة 

اناررروت لىرررى الوعارررعلال ضالا ررراتا التف عترررة  ال الع  رررة  رررالتعى ل ضالتاو رررة  لى ترررا 

 رة  ا راتا الوجتوررع    اورا لرل لتررتل الوحرعث ضالدراسرال التف ررعس الوعارعلال  ال الع 

االهتوررام اللررافأ  الوعاررعلال ضالا رراتا التف عتررة  ال الع  ررة  ررالفلف التف ررعس   وررا لررل 

 .لتتل مت ا  دراسة معاعلال لف عتة مختىفة

ض ررد تفجررع  لرر  الررى مء جو ررع الوحررعث التررأ مخ ررعت لىتحى ررل مجفتررت فررأ الو ئررة 

أ ال ل اك فأ  عر الاوع  ضمن رل فإء لى  الو ئة لعرأ   اتا التاو رة االهتورام العف  ة الت

األ وف  ضإء   راتا الوجتورع لعتورف مهرل لىر  الا راتا لر ل  ملررت الوحرعث التف عترة جرل 

 .اهتوامتا لا اتا التعى ل ضالتاو ة  ض  اتا الوجتوع

  ضدراسرة (هرـ٣80 الخو سأ ضزهرفاء )ضلتفة ه   الات جة مع نتائ  دراسة  ل من 

ث ث لعوىت جو عتا إلى لدة نتائ   راء ( هـ0 ٣ الحف أ )ضدراسة ( هـ٣88 الوتاا )

من مهوتا مء الا اتا الوحن ة التأ لااضلتا الواثنعء ضالتأ منىت مهو ة  الاسوة لتل هأ لىر  

 .جتوعالوتعىاة  فىسفة التعى ل ضمهدافه  الس اسة التعى و ة  التعى ل ضالتاو ة  ض  اتا الو

التاي اميازت ( األسااليب اإلحصاائية -األداة  -المانهج )الوسائل البحثياة :  المحور الثاني

 .بها البحوث التربوية في مهال أصول التربية

اال ر ع مضال لىرى العسرائل الوحن رة : ضلىتعف  لى تا  ام الواثث  راحجفامال التال رة

ررل لرل لاسر ل العسرائل الوحن رة . دراسةالتأ لو  ل  تا الوحعث ضالدراسال التف عتة محل ال

 : إلى ر رة ا سام  ضهأ لىى الاحع التالأ

لل لخا اه لىوااه  الترأ الوعترا الوراثنعء فرأ إلرداد م حرارتل ضدراسرالتل  : القسم األول

مررع احشررارة إلررى لحدتررد التلررفارال ضاألضزاء الاسررو ة التررأ لعاررح درجررة اسررتخدام 

 .تعاح  ل  (8)ر ل  الواثن ن لتى  الوااه   ضالجدضك

 المناتج التي اابعها الباحثون في جعداد أبحاثهم ودراسااهم(: ٢)جدول رقم 

 التكرار المنهج المتبع م
النسبة 

 المئوية
 الترايب

 8 % ٦2  ١ ( )*(الولتوأ)الوات  العوفأ   
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   %032٢ 8١ ( )*(الولتوأ ضم دانأ)الوات  العوفأ التحى ىأ  8

 0 %028   )*(الوات  الواارء  0

  %33   0 الــوــجــوــعع

هرررع  لررر  الورررات  ا س تعتورررد ف ررره الوررراثنعء فرررأ جورررع ( الولتورررأ)الورررات  العورررفأ )*( 

الوعىعمال ضالو انال لىى الوفاجع ضالل  ضالوجر ل ضالدراسرال العىو رة ضالردضرتال 

 . ضاحثاامال  ال الع  ة  وعاعع دراسالتل

هررع  لرر  الوررات  الرر س تعتوررد ف رره ( الولتوررأ ضالو رردانأ)الوررات  العوررفأ التحى ىررأ )*( 

الورراثنعء لىررى الواررادر الولتو ررة لجوررع الو انررال ضالوعىعمررال  ال الع  ررة  الجانرر  

.... الارفس لىدراسرة  ضالوارادر الو دان رة هرأ لىر  الوتونىرة فرأ االسرتوانة  ضالواا ىرة 

ال الع  رررة  الجانررر   جورررع الو انرررال ضالوعىعمررال  . ضغ فهررا مرررن األدضال الخاوررة

 .لىدراسة( الو دانأ) الترو اأ 

هع  ل  الوات  ال س تعتورد ف ره الوراثنعء لىرى إجرفام ماارنرال  ر ن : الوات  الواارء)*( 

: لو ترد مرن التفاور ل انررف.) مت  فتن مض م نف لىحاعك لىى نتائ  لتعىرة  دراسرتتل 

( ٦: 000 زضتىف ضالرفضانة )  (00:  833لو دال ضمخفضء )
8
. 

  اوا الوحعث ضالدراسال التأ التود ف تا الوراثنعء لىرى الورات  الوارارء جرامل فرأ 

 %(.028)لفل   متدنى جدا ث ث لل تستخدم ه ا الوات  إال فأ دراسة ضاثدة    اسوة 

لدراسال التأ خ عت  انرت جو عترا دراسرال ض د تفجع  ل  إلى  و عة الوحعث ضا

م ر ة مساسر ة فرأ إجرفام  - شا ه الولتوأ ضالو ردانأ  -لف عتة  ضلىوات  العوفأ التحى ىأ 

منررل هرر   الدراسررال ض لرر  فررأ  عنرره تونررل مسررىع ا ناجحررا لجوررع   انررال ضمعىعمررال   ف ررة 

الخرر  ضالحىرعك ض و ة لاتا   ضفأ  عنه ضس ىة لا ا  مض إثاام العا ع التف عس لعاع 

لترعتف    ض ل   خ   الوات  الواارء ال س تحاضك من خ له الواثرث إترفاز الفرفق  ر ن 

ظرراهفل ن مض مت  ررفتن  تررد  الع ررع  لىررى سررىو ال مض اتجا  ررال  ررل ظرراهفة مررن هررال ن 

الراهفل ن ضمن رل معالجة ما تعتفتتا من سرىو ال   مض لع تر  مرا تو  هرا مرن إتجا  رال   

 . د ال تتفة مع  و عة الدراسال التف عتة إال ما ندر ماتا ضه ا الوات 

لل لخا اه لتعا ح األدضال الترأ اسرتخدمتا الوراثنعء فرأ  وعارعلال : القسم الثاني

م حارتل الو انال ضالوعىعمال  ال الع  ة ضدراسالتل  مرع احشرارة إلرى لحدترد التلرفارال 

                                           
 رراء م نررف ( الولتوررأ  ضالو رردانأ)لورر ن مررن خرر ك الوسررح التحى ىررأ مء الوررات  العوررفأ التحى ىررأ  8

الوااه  استخداما فأ الدراسال ضالوحعث العاردة فأ ملداد مجىة جامعة الوى  سععد ما  لارتخ اودارها 

ث رث  ىرغ لردد الدراسرال الوسرتخدمة  هـ ٣8١ هـ إلى لارتخ إجفام ه   الدراسة فأ لام ٣30 فأ لام 

 %(.032٢)دراسة   اسوة ( 8١)لت ا الوات  
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ثن ن للرل مداة مرن األدضال الور  عرة  ضاألضزاء الاسو ة الترأ لعارح درجرة اسرتخدام الورا

 .تعاح  ل ( 0)ضالجدضك ر ل 

 األدضال التأ الوعتا الواثنعء لجوع   انال ضمعىعمال م حارتل ضدراسالتل(: 0)جدضك ر ل 

 التكرار أداة جمع البيانات م
النسبة 

 المئوية
 الترايب

   %032٢ 8١ االستوانة ض الواادر الولتو ة  

 0 %028   الفسو ةاحثاامال  8

 8 % ٦2  ١ )*(الواادر الولتو ة  0

  %33   0 الــمــهــمــوع

 
0

مس الوادة ... اللت  ضالوج ل ضالسج ل ضالعرائة : تااد الواثث  الواادر الولتو ة 

 .الواشعرة

مما احثاامال الفسو ة  فاد جامل فأ مفلوة متدن رة   اسرا إلرى  را أ األدضال الترأ 

الواثنعء لجوع   انرال دراسرالتل ضم حرارتل  ث رث لرل لسرتخدم لىر  األداة إال فرأ استخدمتا 

    اسرا إلرى  را أ األدضال %(028)دراسة ضاثدة فا   ضمن رل فاد منىت لىر  األداة نسروة 

 .الوستخدمة

ضلعتوف ه   الات جة امتدادا مارا ا لىات جة السا اة ث رث ل  ردها ضلسر ف فرأ إ ارهرا   

مء االسرتوانة مداة لجورع الو انرال اللو رة الترأ لخردم الدراسرة فرأ جانوترا فلوا هع معرفض  

  ضالوارادر الولتورة ضسر ىة لجورع الو انرال ضالوعىعمرال الل ف رة الترأ (الو ردانأ)الترو اأ 

  ضالعس ىت ن من مهل مسال   الوات  العورفأ التحى ىرأ (الارفس)لخدم الدراسة فأ جانوتا 

) ممرا التحى رل ف عارأ ( الوارادر الولتو رة )فالعوف تعاأ (  ةاالستوانة ضالواادر الولتو)

مض مس مداة لجوررع الو انررال  رفتاررة م دان ررة  ضلى رره فررإ ا  رراء الوررات  العوررفأ ( االسررتوانة 

التحى ىأ هع م نف الوااه  استخداما فون الرو عرأ مء للرعء الوارادر الولتو رة ضاالسرتوانة 

 .م نف األدضال لرو اا

ل احشررارة مررن خ لرره إلررى األسررال   احثاررائ ة التررأ اسررتخدمتا لرر: القساام الثالااث

الوررراثنعء لتحى رررل ضلفسررر ف   انرررال م حرررارتل ضدراسرررالتل  مرررع احشرررارة إلرررى التلرررفارال 

ضاألضزاء الاسرو ة الترأ لعارح درجرة اسرتخدام الورراثن ن للرل مسرىع  مرن لىر  األسررال    

 .تعاح  ل ( ٣)ضالجدضك ر ل

                                           
لو ن من خ ك الوسح التحى ىأ مء االستوانة ضالواادر الولتو ة   انت م نف األدضال التأ  0

( 8١)استخدمتا الواثنعء لجوع   انال ضمعىعمرال م حرارتل ضدراسرالتل  ث رث لرل اسرتخدامتا فرأ 

  مس  اسرروة لون ررل ( 0)دراسررة ض حررث مررن مجوررعع الدراسررال ضالوحررعث التررأ لىتحى ررل ضلررددها 

 .   ضمن رل جالت فأ التفل   األضك ماارنة  وا أ األدضال الوحن ة%(032٢) ى ت 
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حثاائ ة التأ استخدمتا الواثنعء لتحى ل ضلفس ف   انال األسال   ا( : ٣)جدضك ر ل 

 م حارتل ضدراسالتل

 التلفار األسال   احثاائ ة م
الاسوة 

 الوئعتة
 التفل  

   %032٦ 8١ التلفار ض الاس  الوئعتة  

 8 %٢٢2٣ 8٣ الوتعس  الحسا أ 8

 0 %٣8 0  االنحفا  الوع ارس 0

 8  %028   التواتن الوتعدد ٣

 ٦ %0828 3  التواتن التادتفس ١

 0 %02٣  ٦ التواتن األثادس ٦

 م8  %028   التواتن التائأ ٢

 0 %882٦ ٢ ( )  وة  0

 ٣ %002٢ 8  االختوار التائأ 0

 م0 %882٦ ٢ ( ا)مف ع  3 

 ١ %0١2١    (ملفا فضنواخ) معام ل النوال    

 ٢ %8١20 0 (  فسعء)معام ل االرلوا   8 

 3  %820  ٣ اختوار ش ف ة 0 

    %02٢ 0 اسىع  ن عمن  عل  لىواارنال الوعدتة ٣ 

 ١ 
 اختوار غعرواء

  028% 
م  8 

)*( 

 .. ثف  الو ل تعاأ للفار العوارة من ث ث التفل   )*(  

_________________________ 

مء مهرررل األسرررال    -(٣) ورررا فرررأ الجررردضك ر رررل-لوررر ن مرررن خررر ك الوسرررح التحى ىرررأ 

احثاررائ ة التررأ اسررتخدمتا الورراثنعء لتحى ررل ضلفسرر ف   انررال م حررارتل ضدراسررالتل جررامل 

 :لىى الاحع التالأ

التلفارال ضالاسر  الوئعترة فرأ التفل ر  األضك  ث رث  ىرغ لردد الدراسرال ضالوحرعث  -

 %( .032٦) حث ضدراسة   اسوة لون ل  ى ت ( 8١)الوستخدمة لت ا األسىع  

لوفلوة النان ة ث ث  ىغ لدد الدراسال ضالوحرعث الوسرتخدمة الوتعس  الحسا أ اثتل ا -

 %(.٢٢2٣)دراسة ض حث   اسوة لون ل ( 8٣)لت ا األسىع  

فررأ الوفلوررة النالنررة جررام االنحررفا  الوع ررارس  ث ررث  ىررغ لرردد الدراسررال ضالوحررعث  -

 %(.٣8)دراسة ض حث   اسوة لون ل ( 0 )الوستخدمة لت ا األسىع  
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فرررأ الوفلورررة الفا عرررة ث رررث  ىرررغ لررردد الدراسرررال ضالوحرررعث جرررام االختورررار الترررائأ   -

 %(.002٢)دراسة ض حث   اسوة لون ل ( 8 )الوستخدمة لت ا األسىع  

 جامل فأ التفل   الخامة ث ث  ىرغ لردد الدراسرال (ملفا فضنواخ)معام ل النوال  -

 %(.0١2١) فاسة ض حث   اسوة لون ل (   )ضالوحعث الوستخدمة لت ا األسىع  

التفل رر  السرراد  جررام التورراتن التارردتفس  ث ررث  ىررغ لرردد الدراسررال ضالوحررعث ضفررأ  -

 %(.0820)دراسال ض حعث   اسوة لون ل ( 3 )الوستخدمة لت ا األسىع  

لىوررا  رر ء غالو ررة الدراسررال الخااررعة لىتحى ررل  اسررتخدمت لرردة مسررال   إثاررائ ة 

 .لوعالجة   انالتا ضمعىعمالتا

اء استخدام الواثن ن لتا  درجة  ى ىة جردا فترأ لىرى الاحرع مما األسال   احثاائ ة التأ  

 :التالأ

اختوار غعرواء  ضالتواتن الناائأ ضالتواتن الوتعدد   ث ث استخدم  ل مسرىع  مرن هر    - 

  ضمرن ررل جرامل لىر  األسرال   فرأ ( 08)األسال   فأ دراسة ضاثدة    اسوة لون رل 

 .التفل   األخ ف

الوعدتة  جام فرأ التفل ر  الحرادس لشرف  ورل األخ رف  مسىع  ن عمن  عل  لىواارنال  -8

 %(.02٢)دراسال ض حعث فا    اسوة لون ل ( 0)ث ث لل تستخدم إال فأ 

اختوار ش ف ه  جام فأ التفل   العاشف ث رث اسرتخدم فرأ مر رع دراسرال فار    اسروة  -0

 %(.820 )لون ل 

ىرأ فرأ دراسرال ضلىى اعم ما سوة فاد لو ن ش عع استخدام الورات  العورفأ التحى 

ضهر ا تلراد تلرعء معورفا »ض حعث موعك التف  ة العاردة فرأ مجىرة جامعرة الوىر  سرععد  

لن مت  ف هام  ضهع  و عة الا اتا ضالوشل ل التأ لف  ل ثعلتا الورادة الواشرعرة فرأ 

ضغ فهرا تااسروتا ... ه ا الوجاك  فا اتا منل التعى ل ضالتاو ة  ضإلداد الوعىل ضس اسة التعىل

ات  العوررفأ التحى ىررأ م نررف مررن غ ررف   فالوسررعح التحى ى ررة العوررف ة لعررد مترىوررال الورر

ماتج ة م ئوة لسوف مغعار لى  الا اتا الترأ غالورا مرا لسرتل لعامرل متعرددة فرأ لشرل ىتا 

م نف ما للعء ناشئة لرن مت  رف محردد  ع اره تولرن إخ راله لىدراسرة الو دان رة التجفتو رة 

ل الواادفة مض الت تد الواتجرأ مء تسرتخدم م نرف مرن مرات  فحس   ضمن هاا فى ة من  و 

 (. 8330:٦١الخو سأ )«  حنأ فأ الدراسة

  ضدراسرة (م8330الخو سرأ  )ضلتفة ه   الاتائ  مع ما لعوىت إل ه دراسة  ل مرن 

 Nelson  00٢ )  ضدراسرة (هرـ8 ٣ ثسرن )  ضدراسرة (هرـ0 ٣ التادس ضالسراانأ )

 &Coorough)تررا إلررى مء مهررل الوارراه  الوحن ررة الوسررتخدمة فررأ   ث ررث لعوررىت جو ع

الدراسرررال ضالوحرررعث التف عترررة هرررأ الورررات  العورررفأ التحى ىرررأ   ضم نرررف األدضال الترررأ 

اسررتخدمتا الورراثنعء لجوررع الو انررال هررأ االسررتوانة ضالواررادر الولتو ررة  ضمهررل مسررال   
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لحسرررا أ  التلرررفارال  الاسررر  الوئعترررة  الوتعسررر  ا)الوعالجرررة احثارررائ ة لونىرررت فرررأ 

 ...(.االنحفا  الوع ارس

أتم الحلول المقترحة التي أوصى بها الباحثون للرقي بالمستوى : المحور الثالث

 :ضلىتعف  لى تا  ام الواثث  عدة إجفامال ضهأ لىى الاحع التالأ  .التعليمي والتربوي

 ام الواثث  اال  ع مضال لىرى الحىرعك الواتفثرة الترأ مضورى  ترا الوراثنعء  ارفة : أوال

 . لامة

رل لل استخ   مهل الحىعك الواتفثرة الترأ مضورى  ترا الوراثنعء لىف رأ  الوسرتعى : نيااث

لعورر ة لررل ( ١0)مس دضء غ فهررا  ض ررد  ىررغ لررددها (  اررفة خاوررة)التعى وررأ ضالتف ررعس 

 .فارها فأ م نف من ر ث دراسال ض حعثلحدتد مهو تتا  اام لىى لل

رررل لاررا ف الحىررعك الواتفثررة إلررى سرروعة مجرراالل لف عتررة ضفاررا النتوامالتررا  ض لرر  : ثالثااا

 (.٣)لتحدتد األهو ة الاسو ة لت   الحىعك  ضهأ لىى الاحع الوعاح فأ الجدضك ر ل 

ك الواتفثرة ضفارا  ام الواثث  إت اح التلفارال ضاألضزاء الاسرو ة ضالتفل ر  لىحىرع: رابعا

 .  ضمن رل لل التعا   لى تا(١)لوجااللتا التف عتة  ض ل   وا هع معاح فأ الجدضك ر ل 

لاا ف الحىعك الواتفثة التأ مضوى  تا الواثنعء لىف أ  الوستعى التعى وأ ض ( ١)جدضك 

 التف عس
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تج  مء تشعف الوف عء 

النانعتة ) الوفثىت ن 

مء هااب ( ضالجامع ة

اهتوامال مشتف ة لتل 

لىى سو ل لحا ة الرفف ن 

التعاضء الفعاك   اتوا   وا 

تج  اال تعاد لن  ل 

الا اتا التأ من ش نتا ل ك 

مثد األ فا  لن الرف  

ابخف ضاستحعا   لىى العول 

 . وففد 

*       
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لم اعرض  85وحتى  ٢تذا الهدول اوضيحي فقط، وبقية الحلول المقترحة مإ :  مالحظة* 

 النشر في المهلةتنا ألسباب اتعلق بمساحات 

١0 

افضرة العول لىى نشف 

العلأ فأ األسف اللعتت ة 

 .لن   ف ة لف  ة األ فاك

      * 

 8  ٢ ٢ ١ 0    88 التكرار

 8320 20   20   02١ 02١  02٦  0٢20 النسبة المئوية

 8 م١ ١ ٦ ٣ 0   الترايب

 

 

 تا الواثنعء لىف أ لفل   ألهل مجاالل الحىعك الواتفثة التأ مضوى ( ٦)جدضك ر ل 

 . الوستعى التعى وأ ضالتف عس ضفاا لتلفارالتا ضمضزانتا الاسو ة

 التفل   الاسوة الوئعتة التلفار الوجاالل التف عتة م

   %0٢20 88 الف أ  الجان  الوتاأ  

 0 %02٦     الف أ  التدرت  التف عس 8

 ٣ %02١  0 الف أ  وستعى الوحث العىوأ 0

 ٦ %02١ ١  احنتاج ة ضاألدامالف أ  ٣

 ١ %20   ٢ الف أ  اللفامال التعى و ة ١

 م١ %20   ٢ الف أ  التا ة التعى و ة ضاالجتوال ة ٦

 8 %8320 8  الف أ  وستعى الناافة االجتوال ة ٢

  %88  ٢8 الوجوعع

( ١0)لل ثسا  الاسوة الوئعتة ثس  لدد الواتفثرال الترأ مضردهرا الوراثن ن ضلرددها)*( 

 . ماتفثا

ث ث مء هااب  ع  الواتفثال التأ هدفت إلى ( 3  3)زادل الاسوة الوئعتة لن )*( 

 . الف أ    نف من مجاك

 .ثف  الو ل اختاارا للىوة ملفر)*( 

_________________ 

مء الحىرعك الترأ ا تفثترا الوراثنعء لىف رأ  الجانر  الوتارأ : لو ن من الوسح التحى ىأ

ماتفثررا   اسرروة ( 08)فررأ الوجرراك التف ررعس جررامل فررأ التفل رر  األضك ث ررث  ىررغ لررددها 

  ضجرامل فررأ التفل ر  النرانأ الحىررعك الواتفثرة الترأ مررن شر نتا الف ررأ %(0٢20)لون رل 

%( 8320)   اسروة لون رل ثر  ض لر( 8 ) وستعى الناافة االجتوال رة  ث رث  ىرغ لرددها 
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لى تا فأ التفل   النالث الحىعك الواتفثة التأ مرن شر نتا الف رأ  التردرت  التف رعس ث رث 

  ضمرن مهرل لىر  الحىرعك فرأ %(02٦ )ث  ماتفثا  ض ل   اسوة لون رل (   ) ىغ لددها 

 :الجعان  الن رة سا اة ال  ف ما تىأ

ة الوتا رة الوولرفة لورا لره مرن افضرة مء ل خر  الجترال التف عترة  اررام التعل ر - 

 .آرار ضااحة لىى لحس ن مستعى الح اة  الاسوة ألففاد الوجتوع

 .افضرة العول لىى نشف العلأ فأ األسف اللعتت ة لن   ف ة لف  ة األ فاك -8

اررفضرة التف  رر  لىررى اسررتخدام األسررال   التدرتو ررة  ال الرررا ع العوىررأ التررأ  -0

شرراغل التدرتو ررة ضالرردرض  الترو ا ررة  لاوررأ الوتررارال الوتا ررة    سررال   الو

 .ضالتاى ل من األسال    ال الرا ع الارفس لعدم فالى تتا

  اوررا الواتفثررال التررأ مررن شرر نتا الف ررأ  احنتاج ررة ضاألدام التعى وررأ ضالتف ررعس فاررد 

  %(02١)ثىررعك فارر   اسرروة لون ررل ( ١)جالررت فررأ التفل رر  األخ ررف ث ررث  ىررغ لررددها 

مة  وررل األخ ررف الحىررعك الواتفثررة التررأ مررن شرر نتا الف ررأ ضجررامل فررأ التفل رر  الخررا

 اللفررامال التعى و ررة  ضمت ررا الواتفثررال التررأ مررن شرر نتا دفررع لجىررة التاو ررة االجتوال ررة 

 .ضالتعى و ة

ضتودض من العهىة األضلى مء ه   الات جرة لختىرف لوامرا لرن الات جرة األضلرى ضالنان رة   

الات جررة متفاررة لوامررا مررع الات جترر ن األضلررى ضالنان ررة  إال منرره إ ا د ااررا الارررف ن ثررظ مء هرر  

ث ث مء الواثن ن لادما ا تفثعا ثىعال لا اتا لف عتة مختىفة فإنوا ا تفثعها لىت ى  لىى 

وررعا  ضمعع ررال لعف ررل الترررعر ضالتارردم فررأ الوجرراالل التعى و ررة التررأ ا تفثررعا ثىررعال 

انررت لعى و ررة مض اجتوال ررة مض  شرر نتا   ض وررا مء خررر  التاو ررة  اررفة لامررة ـ سررعام م 

ا تاادتة ـ لس ف  خرى ضاراة ضلحاة مهدافتا الو معلة  ل ا تفى الوراثنعء منره ال ارفضرة 

ال تفاح ثىعك جدتردة فرأ هر ا الاردد  ض رد تلرعء السرو  مت را فرأ لردم ا ترفاح الوراثن ن 

ن ضمرن ررل ثىعك لتعىة  التاو ة هع مء ه ا الوجاك لااضلره  الوحرث ضالدراسرة  راثن ن سرا ا 

ا تفثعا العدتد من الحىعك  ش نه  ضاء مس ثىعك ضماتفثال جدتدة لعد للرفارا لواتفثرال 

ضثىعك سا اة  ضلىى مس ثاك فإء مرا سروة تردك لىرى مء معارعع التاو رة  لافرة مجااللره 

 .ضم عاد  هع من مهل الوعاعلال التأ اهتل  تا الواثنعء فأ دراسالتل ضم حارتل

مف رر  الوحررعث التف عتررة )مررا لعوررىت إل رره دراسررة  ررل مررن  ضلتفررة هرر   الات جررة مررع

  مضوت  ل ماتورا   رفضرة (Wade 000 )  ضدراسة (هـ٣33  جامعة الوى  سععد 

لاو ل  رفام  لىوحرث ضالتررعتف فرأ مجراالل التعىر ل الوختىفرة هر ا  احارافة إلرى لحردتث 

ة الوعىور ن   محتعى التعى ل    ورا مضورت مت را  عارع  رفام   عتىرة الوردى لففرع  فرام

ضالتجدتد فأ التف  ة  ح ث لساتف التررعر ضلعا ر  التلاعلعج را الحدتنرة فرأ مجراك التاو رة 

 .االجتوال ة ضالتعى و ة
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الدراسات المستقبلية المقترحة الواردة في البحوث التربوية المنشورة : المحور الرابع

 : احجفامال التال ةضلىتعف  لى تا   ام الواثث . في مهلة جامعة الملك سعود

اسرررتخ   الدراسرررال ضالوحرررعث الترررأ مضورررى ف ترررا الوررراثنعء  رررإجفام دراسرررال  :أوال 

مرن إجورالأ لردد %( 2٦ ١)دراسرة مس  اسروة ( ٦ )مستاوى ة ماتفثة  ضالتأ  ىغ لددها 

 .دراسة(  0)الدراسال التأ خ عت لىتحى ل ضلددها 

 .التأ ا تفثتا الواثنعء فأ دراسالتلرل لفض مفال لجوىة الدراسال الوستاوى ة  :ثانيا

رررل  ررام الواثررث  تاررا ف الدراسررال الوسررتاوى ة الواتفثررة الررعاردة فررأ الدراسررال : ثالثااا

ضفاا لوجاك  ل دراسة ثس  ما هرع مور ن فرأ الجردضك -محل الدراسة–ضالوحعث التف عتة 

 (. ٢)ر ل 

 لع  تتا  الوجاك التف عسلاا ف الدراسال الوستاوى ة الواتفثة ضفاا ( ٢)جدضك ر ل 

 الدراسال الوستاوىة الواتفثة م

ل  ة الدراسال الوستاوى ة  الوجاك 
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التف عتة إجفام دراسة لاعتو ة شامىة لىو لوفال 

حلداد الوعىل  ح ث لشول مهدافتا ضمحاضرها 

 .ضلوى ال إلدادها ضلار وتا ضلاف  ها ضلاعتوتا

 *    

لم اعرض تنا ألسباب  ١5وحتى  ٢تذا الهدول اوضيحي فقط، وبقية الدراسات مإ :  مالحظة* 

 اتعلق بمساحات النشر في المهلة

 0 

االجتوال ة  )إجفام دراسة لىتعف  لىى السوال 

لىر   الوىتحا ن  لى ال ( الافس ة  األ ادتو ة

الوجتوع فأ الووىلة ضمرف ه   السوال لىى مس فلتل 

 .التعى و ة

 *    

 8 ٣ 8 0 0 التلفارال

 32١   8 32١   ٣82 ١20  الاسوة الواعتة

 م٣ 8 ٣   0 التفل  
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رررل  ررام الواثررث  عررفض مىخرر  لعرردد الوحررعث ضالدراسررال الوسررتاوى ة الواتفثررة  :رابعااا

ضلعزتعترا الاسروأ  ضلفل وتررا ض لر  ضفاررا لوجراك  ررل دراسرة  وررا هرع معاررح فرأ الجرردضك 

(0 .) 

 لفل   مجاالل م فز الدراسال الوستاوى ة الواتفثة ضفاا لتلفارها ضضزنتا الاسوأ( : 0)جدضك 

 التلفار ضالدراسال الوستاوى ة الواتفثةمىخ  لوجاالل الوحعث  م
الاسوة 

 الوئعتة
 التفل  

  
الوحعث ضالدراسال الوستاوى ة الواتفثة  ال الع  ة  ـ إلداد 

 الوعىل
0 ٣82 %   

8 
الوحعث ضالدراسال الوستاوى ة الواتفثة  ال الع  ة  ـ التعى ل 

 ض التاو ة
8  32٣ %١ 

0 
الواتفثة  ال الع  ة  ـ س اسة الوحعث ضالدراسال الوستاوى ة 

 التعى ل
0  ١20% 0 

٣ 
الوحعث ضالدراسال الوستاوى ة الواتفثة  ال الع  ة  ـ   اتا 

 الوجتوع
 م٣ %32١  8

١ 
الوحعث ضالدراسال الوستاوى ة الواتفثة  ال الع  ة  ـ 

 االنتاج ة ضاحلداد
٣ 8 % 8 

  %33  0  الوجوعع

مء الوحررعث ضالدراسررال الوسررتاوى ة الواتفثررة  ال  لورر ن مررن خرر ك الوسررح التحى ىررأ

الع  ة  إلداد الوعىل   اء لتا م وف لون ل فأ الورادة الواشرعرة فرأ مجراك مورعك التف  رة  

 حرعث ضدراسرال  ض اسروة لون رل ( 0)ضمن ررل اثتىرت الوفلورة األضلرى  ث رث  ىرغ لرددها 

ال الع  ررة  جعانررر  ض لرر   الاسرروة لجوىررة الوحرررعث ضالدراسررال الواتفثررة  %(  ٣82)

إجررفام دراسررة لاعتو ررة شررامىة : ) لف عتررة مخررفى  ضمررن ممنىررة لىرر  الدراسررال الواتفثررة

لىورر لوفال التف عتررة حلررداد الوعىررل  ح ررث لشررول مهرردافتا ضمحاضرهررا ضلوى ررال إلرردادها 

إجرفام دراسرة لوعففرة الوشرل ل الترأ لعاجره الرر   فرأ -ضلار وتا ضلاف  ها ضلاعتوترا 

إجفام دراسة لتد  إلى معففة  ل مرن  -د الوعىو ن ضالوعىوال فأ الووىلةم سسال إلدا

احلررداد التف ررعس ضاحلررداد التخااررأ فررأ ل ر فهورررا لىررى الجررا  الررر   نحررع متارررة 

 (.التدرتة  ضالل ف ة التأ تولن لن  فتاتا لاو ة ه   االلجاهال نحع األف ل

ى ة الواتفثررة  ال الع  ررة ضفررأ التفل رر  النررانأ جررامل الوحررعث ضالدراسررال الوسررتاو

  %( 8)دراسال   اسروة لون رل  ردرها ( ٣) احنتاج ة ضاألدام التف عس  ث ث  ىغ لددها 

إجررفام دراسررة لتررد  إلررى اسررتر ع آرام مرردتفس : )ضالتررأ منىتتررا الوعاررعلال التال ررة

إجرفام دراسرة لىلشرف لورا  -الودار  ضالوعجت ن  ش ء مدام الودر  الووتردئ ضمشرل له

 رراء هارراب لورراتن فررأ إنتاج ررة مل ررام ه ئررة الترردرتة فررأ جامعررال الووىلررة العف  ررة إ ا 

 (.السععدتة الوختىفة  ضمسوا   ل  التواتن إء ضجد
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  اوا الوحعث ضالدراسال الوستاوى ة الواتفثرة  ال الع  رة  رالتعى ل ضالتاو رة  ضمت را 

  األخ رف  ث رث  انرت الدراسال ضالوحعث  ال الع  ة  ا اتا الوجتوع جامل فأ التفل 

ضمرن ممنىرة الدراسرال  ال %( 32١ )دراسة للرل مجراك  ض لر   اسروة لون رل  ى رت ( 8)

إجررفام دراسررة ثررعك لفع ررل دضر احلرر م  عسررائىه ضم سسرراله : )الع  ررة  ررالتعى ل ضالتاو ررة

 (.الوختىفة لاشف الناافة فأ الوجتوع

إجرفام دراسرة لوحرث : )ىتترامما لن الدراسال  ال الع  رة  ا راتا الوجتورع فورن ممن

 (.فأ مت  فال األ عاد االجتوال ة ضالو ئ ة ضل  تتا  الناافة التلاعلعج ة

ضمن الو ثظ مء هر   الات جرة لرفلو  ارلورا  مواشرف  الات جرة األضلرى الترأ لور ن ف ترا 

اهتوام الواثن ن  الوعارعلال ضالا راتا التف عترة  ال الع  رة  رالتعى ل ضالتاو رة  ضتتجىرى 

 ا االهتورام فرأ الات جرة الحال رة ث رث لور ن اهتورام الوراثن ن  إلرداد الوعىرل مرن خر ك مرا ه

مضوعا  ه من افضرة إجفام دراسال مستاوى ة فأ ه ا الادد  ضه ا  رو عرة الحراك تردك 

لىى ضلأ الواثن ن ض االتتل   ء احلداد الارح ح لىوعىرل تعرد لامرل مساسرأ مرن لعامرل 

 .ارهاالتاو ة التعى و ة ضازده

  ضدراسرررة (هرررـ٣88 الوتارررا )ضلتفرررة هررر   الات جرررة مرررع مرررا لعورررىت إل ررره دراسرررة 

( هرـ٣33 مف   الوحعث التف عتة فأ جامعة الوى  سرععد )ضدراسة ( هـ0 ٣ الحف أ )

مررن نتررائ  مفادهررا اررفضرة إجررفام دراسررال ضضاررع  ررفام  لففررع  فررامة مررع ضاررع نرررام 

حلداد معىوأ الوستاول  ض  ل  الوعىو ن ال تن ت اضلعء الخدمرة  االهتورام  عارع  رفام  

 . ضدراسال لتحدتث محتعى التعى ل  ح ث تسد اثت اجال التاو ة

 :التوصيات

الارفترة  ضالدراسرال السرا اة   فأ اعم ما سروة لفاره مرن خر ك خىف رة الدراسرة

 :ضما لعوىت إل ه الدراسة من نتائ  تعوأ الواثث  وا تىأ

إجررفام م تررد مررن الوحررعث ضالدراسررال الوتخااررة فررأ مجرراك الفلررف التف ررعس  هرر ا  - 

 احاررافة إلررى إجررفام الو تررد مررن الدراسررال ضالوحررعث التررأ لوحررث فررأ الوجرراالل 

 ح ررث .. الس اسرر ة مض النااف ررة مض األما ررةاالجتوال ررة الوختىفررة سررعام اال تاررادتة مض 

لف   لى  الدراسال   ن الوجاالل االجتوال ة السا اة ض ر ن خرر  ض رفام  ضمهردا  

الو سسال التف عتة ضالتعى و ة ض ل   تد  إتفاز الع  رة  ر ن لىر  الو سسرال ض ر ن 

ثاجرررال الوجتورررع ضمترىوالررره ضمت رررا التعرررف  لىرررى مضجررره الاارررعر إء ضجررردل مض 

 ال لىا ررام لى تررا مض الحررد ماتررا لىررى افررل لارردتف  ضلحدتررد احتجا  ررال  تررد  السررىو

 . لع ت ها ضالعول فأ إ ارها

لعف ف م تد من الدلل الوادس لىوحث العىوأ ل ة فرأ مجراك مورعك التف  رة فحسر     -8

 ل فأ  افة الوجاالل الوحن ة التأ لف د الوجتورع ضلسرالد  فرأ الت ىر  لىرى مشرل له 

مء األ حرراث العىو ررة ال سرر وا الترو ا ررة ضالو دان ررة لحترراج إلررى لررعف ف ض  رراتا   ث ررث 

 .إملانال مادتة  و فة ثتى لحاة التد  ماتا
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  ام الجتال الوعا ة من م سسال م ادتو ة ضمفا    حن ة  الخرا  احجرفامال اللف ىرة  -0

 وعالجة  ل ما تعتفض الواثن ن مرن معع رال  ضمشرل ل مض التاى رل ماترا إلرى الحرد 

 .ألدنىا

لاررد الرردضرال التدرتو ررة الوتخااررة اررون  ررفام  لاو ررة متررارال الوحررث العىوررأ  -٣

 .لىواثن ن من الر   ضمل ام ه ئة التدرتة ضغ فهل

لرعتف متارال استخدام ث م الورفام  احثارائ ة ضغ فهرا مرن الورفام  الحاسرع  ة   -١

ضلولراتل مرن  ض فام  احنتفنت التأ لسالد الوراثن ن لىرى إلرداد دراسرالتل ضم حرارتل

لحى ررل   انالتررا   نفسررتل دضء الىجررعم إلررى ملالرر  مض متخاارر ن فررأ مجرراك التحى ررل 

احثاررائأ  ث ررث مء  لرر  تاررال متررارال الواثررث ضتجعىرره م نررف إلوامررا  لررل  و ررفة 

ضو  فة لعفض لترا مرارام إلرداد  حنره  ض رد تتحارة  لر  مرن خر ك للن رف الورفام  

ضالحاس  ابلأ ضاحنتفنت  ضلشرج ع الوراثن ن  التدرتو ة فأ مجاك التحى ل احثاائأ

 .فأ االن وام لتى  الوفام  ضالدضرال التدرتو ة

لخاررر   ضثررردة مض  سرررل فرررأ الو سسرررال األ ادتو رررة لتاررردتل االستشرررارال العىو رررة  -٦

ضاحثارررائ ة الوحن رررة لىدارسررر ن ضالوررراثن ن  لافرررة مسرررتعتالتل ضلخاارررالتل  هررر ا 

ض افرة العررائة ضالوفاجرع العىو رة الترأ لسرالد   احاافة إلى لعف ف اللت  ضالوجر ل

 .الواثن ن فأ جوع   انال ضمعىعمال دراسالتل ضم حارتل  ستعلة ضتسف

إتجاد لعاضء مستوف   ن مجىة جامعة الوىر  سرععد ضالو سسرال احل م رة األخرفى   -٢

ض ل  من خ ك لوادك ابرام ضاألفلار ضضجتال الارف ف وا تتعىة  لافة الا راتا الترأ 

لااضلتتررا الوحررعث الوشررعرة فررأ الوجىررة  ضماارنتتررا  الا رراتا األخررفى التررأ لاشررفها 

 .ضسائل احل م  ض ل   تد  الوشار ة فأ إتجاد الحىعك الوعاعل ة لتى  الا اتا

اررفضرة لررعف ف التسررت  ل ضاحملانررال الوادتررة  افررة لىف ررأ  وسررتعى مجىررة جامعررة  -0

مرررن الوحرررعث ضالدراسرررال  ض افرررة الوىررر  سرررععد ضلحررردتت شرررلىتا العرررام ضمحتعاهرررا 

 .الوعاعلال  وا تتعا   مع مستجدال العاف الحدتث

 .افضرة مء لت ح الوجىة الففوة لىواثث الووتدئ حظتار  دراله ضاروال نفسه -0

 

 قائمة المراجع

 : المراجع العربية: أوال

ل    اللعترت  ملتورة  ال الس سرأصاول الفكار الترباوي الحاديثلىرأ خى رل  . م ع الع ا ن

 .م00٦ 

لودالفثون  معع ال االستفادة من نتائ  ضلعو ال الوحعث التف عترة   حرث . م ع لفاتة

 .هـ3 ٣   ملة  جامعة مم الافى  (مهلة جامعة أم القرى)فأ 
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مهلااة جامعااة : )الا رراتا التف عتررة فررأ الاررحف السررععدتة  الفترراض. را ررت  سررع د لىررأ

  ر  ررع (00)الولتوررال  العرردد    لوررادة شرر ضء(اإلمااام محمااد بااإ سااعود اإلسااالمية

 .هـ٣80 ابخف  

البحااث التربااوي وقضااايا التعلاايم فااي المملكااة العربيااة محوررد لوررد الررفثون  . الحف ررأ

  رسرررالة ماجسرررت ف غ رررف ماشرررعرة  الفتررراض  جامعرررة الوىررر  سرررععد  الساااعودية

 .هـ0 ٣ 

 .هـ8 ٣   الواامة  واقعه ومعوقااه: البحث التربوي في البحريإمحود ثافظ  . ثسن

لود الوحسن لودالع ت   دراسة م دان ة لىحفتة األ ادتو ة فأ جامعرة اللعترت . ثوادة

  جامعرررة اللعترررت  ( 8)  الوجىرررد السررراد   العررردد (المهلاااة التربوياااة) اللعترررت  

 .م00٦ 

فعزتررة محوررد  دراسررة لحى ى ررة لفسررائل الواجسررت ف فررأ مجرراك لاا ررة التعىرر ل فررأ . الخى ررعس

  رسررالة ماجسررت ف (هررـ٣83 - 3 ٣ )سررععدتة خرر ك الفتررفة مررن الووىلررة العف  ررة ال

 .هـ٣88 غ ف ماشعرة  الفتاض  جامعة الوى  سععد   ى ة التف  ة  

  احسرررلادرتة  دار العفرررام لىروالرررة األدب الترباااوي العربااايالسررر د سررر مة  . الخو سرررأ

 .م8338ضالاشف  

عكاساااه علاى اطاوير الفكار المناا  العلماي بكلياات التربياة وانالس د سر مة  . الخو سأ

 .م00٦   دم ا   ملتوة نانسأ  التربوي في مصر

ااهاتااات األدب التربااوي فااي السرر د سرر مة  ضزهررفاء  شررحادة لوررد الخررالة  . الخو سررأ

ورالح . جوراك سرعد ضالعرانأ. الفشر د.هرـ٣80   احسرلادرتة  مهلة دراسات اربوية

مهلاة التربياة )    حرث فرأ مزمته نعا اه ماتفثرال لررعتف: ثسن  الوحث التف عس

 .هـ ٣3   (0٣)  الااهفة  العدد (المعاصرة

  لوراء  دار الفلررف منههياة البحااث العلمايلحسر ن  . متردس ثسرن ضالرفاضنررة. ز ضتىرف

 .م000 لىروالة ضالاشف  

مااررعر   الوعع ررال التررأ لعاجرره الواثررث العف ررأ فررأ . مترردس ثسررن ضالسررعادة. زضتىررف

 .م00٢   (80)  العدد (هلة ااحاد الهامعات العربيةم)الجامعال العف  ة  لواء  

محوررد  ررن سررالل  الوجرر ل العىو ررة الوحلوررة فررأ الووىلررة العف  ررة السررععدتة . السررالل

 .هـ٣8١   الفتاض  دارة الوى  لودالع ت   (دراسة لاعتو ة لىعاع الفاهن)

الوارر ف   لىررأ محوررد  دراسررة لحى ى ررة لىوحررعث السررا اة فررأ مجرراك الترردرتة. لوررد الورراعل

كتاااب البحااوث للماالامر العلمااي )الارراهفة  الجوع ررة الواررفتة لتلاعلعج ررا التعىرر ل  

 .م 00 -هـ   ٣  الج م النانأ  (السنوي األول

لررار  لعف ررة  الجاهررال الوحررث التف ررعس فررأ سررىراة لورراء مررن خرر ك لحى ررل . لرررارس

مهلاة ااحااد )ء رسائل الواجست ف ضالد تعرا  الترأ لااضلرت التعىر ل فرأ السرىراة  لورا

 .م833٣  (٣٣)  العدد (الهامعات العربية
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  الولتررر  اح ى ورررأ لىررردضك العف  رررة  اقريااار التنمياااة اإلنساااانية العربياااةنرررادر   . ففجرررانأ

 .م8330

  العردد (مجىرة رسرالة الولتورة)  لوراء  القياا  الببلياوارافي واطبيقاااهمج رل  . الواللأ

 .م00٢   (88)

  الوجىرد السراد   الفتراض  جامعرة (8)  العدد علوم اإلداريةمهلة جامعة الملك سعود، ال

 .هـ٣ ٣ الوى  سععد  

أولويااات البحااث التربااوي فااي المملكااة العربيااة  ى ررة التف  ررة مف رر  الوحررعث التف عتررة  

 .هـ٣33   الفتاض  جامعة الوى  سععد  السعودية

 عتررة فررأ وررح فة سررىراء لوررد الع ترر   مرردى لفالررل التف ررعت ن مررع الا رراتا التف. الوتاررا

الفتاض السرععدتة  رسرالة ماجسرت ف غ رف ماشرعرة  الفتراض  جامعرة الوىر  سرععد  

 .هـ ٣8  ى ة التف  ة  

مثوررد  الجاهررال الوحررث فررأ رسررائل الررد تعرا  لىسررععدت ن فررأ . ضث ررد ضالسرراانأ . التارردس

مهلااة جامعااة الملااك ) الفترراض  (م003 -م0٦١ )احدارة العامررة فررأ ر ررع فررفء 

 .هـ0 ٣   (8)  العدد (٦)وجىد   ال(سعود
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