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دور التنشئة االجتماعية في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة 
 مف وجهة نظر معممي المدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت
*د/ عبداهلل راشد العازمي ود/ محمد عبداهلل العتيبي ود/ بدر حمد العازمي  

 المقدمة:
العػػػػالـ مجممعػػػة مػػػػف المتفيػػػرات اػػػػة كااػػػة مجػػػػا ت ال يػػػاة  السياسػػػػية يشػػػ   

فػػػػمرة المعممماتيػػػػةل المالتكنملمجيػػػػة متمفمػػػػة اػػػػة   ما قتصػػػػا يةل مالعمميػػػػة مالمعرايػػػػةل
مالفمرة العممية مالتكنملمجية الناجمة عف ا نفجار المعراةل إلى جانب التفيرات اة 

 اقتصا ية ماجتماعية. خريطة العالـ السياسية مما تبع ا مف تفيرات
متشكؿ التنشئة ا جتماعية عنصرًا أساسيًا اة منظممػة المجتمػ ل إإ إن ػا تعػ  
مؤشرًا عمى سائر الجمانب األخرى اة هإا المجتم ل م راسة ماقع ا اة أي مجتم  

أم تخمفػػ ل مقػػ  يرجػػ   ليمكػػف أف يعطػػة مؤشػػرًا قميػػًا لم كػػـ عمػػى تتػػ ـ هػػإا المجتمػػ 
ا جتماعيػػة تشػػترؾ اي ػػا الع يػػ  مػػف مؤسسػػات المجتمػػ ل اػػ إا  إلػػؾ إلػػى أف التنشػػئة

ت تتػػت أهػػ اا ا مأعػػ ت الشخصػػية التػػا رة عمػػى مماج ػػة المتفيػػرات المختمفػػةل كػػاف 
هإا المجتم  قا رًا عمى مماج ة الت  يات مالصعاب التػة قػ  تماج ػ  اػة ال ػاؿ أم 

 .المستتبؿ
المنظممة التربمية لمػنء  متعبر التنشئة ا جتماعية عف التفاعؿ بيف مكمنات 

مػػف أبنػػا  المجتمػػ ل عبػػر مرا ػػؿ النمػػم المختمفػػةل االتنشػػئة ا جتماعيػػة ت ػػ ؼ إلػػى 
إكسػػاب الفػػر  المعػػايير ا جتماعيػػػةل متعريفػػ  باليػػمابط التػػػة يمتػػـ  ب ػػا المجتمػػػ ل 
متعمػػػؿ عمػػػى قػػػرس التػػػيـ ما تجاهػػػات مالمبػػػا ئ مالمفػػػاهيـ ا جتماعيػػػةل مالخبػػػرات 

 تؤهؿ األارا  لالن ماج اة المجتم  ب رجات متفامتة مف الفاعمية. مالمعارؼ بصمرة
ملكػػة تػػؤ ي التنشػػئة ا جتماعيػػة  مرهػػا ا ن ػػا ت تػػاج إلػػى مؤسسػػات ممسػػائط  

متعػػ  ة مفػػؿ األسػػرة ل م مر ال يػػانةل مالكتاتيػػبل مالم رسػػةل مالمسػػج ل مالنػػا يل 
نترنػت مكم ػا إلبيمتر مامجماعة الرااؽل مالكتبل مالمكتباتل ممسائؿ اإلعالـل مالكم

                                                           

 .كمية التربية األساسيةد/ عبداهلل راشد العازمي  - *
 . المجمس األعمى لمتعميـد/ محمد عبداهلل العتيبي  -
 .كمية التربية األساسية د/ بدر حمد العازمي -



 دور التنشئة االجتماعية في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة 
 ة في دولة الكويتمف وجهة نظر معممي المدارس الثانوية الحكومي

 

265 

السممؾ التعميمة عن  األارا ل كما أن ا بػال شػؾ  عف أنماط-إلى    كبير -مسئملة
 عممية التنشئة ا جتماعية.مف أهـ العمامؿ التة تؤفر اة 

متػػتـ عمميػػػة التنشػػئة ا جتماعيػػػة خػػالؿ مر مػػػة التعمػػيـ العػػػاـل مل ػػيف مصػػػمؿ 
 جتمػػػاعةل تػػػػؤهم ـ لمتعػػػػايء مػػػػ  الػػػنء  مػػػػف أبنػػػػا  المجتمػػػ  ل رجػػػػة مػػػػف النمػػػػم ا

مجػػتمع ـ ب رجػػة مناسػػبة مػػف الكفػػا ة مالفاعميػػةل متكػػميف شخصػػية التمميػػإ مت  يػػ  
اتجاهاتػػػ  اػػػة سػػػنمات  ياتػػػ  المتبمػػػةل بمسػػػتمى مناسػػػب مػػػف التمااػػػؽ بػػػيف شخصػػػية 

 التمميإ مباقة أارا  المجتم .
  اإلسػػالمةل التػػة تماجػػ  المجتمػػ عالميػػة المعاصػػرةالت ػػ يات المػػف متمفػػؿ العملمػػة 

العملمػػػة ت مػػػػؿ اػػػة طيات ػػػا الكفيػػػػر مػػػف الت ػػػػ يات  ألفبصػػػفة عامػػػةل مإلػػػػؾ 
عالميةل ماجتماعيةل مفتاايةل )سياسية عف الم مر ا قتصا ي الإي  ايالً  (ما 

بيػػػػب ال )"ب العملمػػػػةل ممعظػػػػـ هػػػػإو الت ػػػػ يات تماجػػػػ  الشػػػػعمب العربيػػػػةعػػػػ  ل ػػػػي  
 .(::ص ل:::2ل الجن انة

ف مالم  ػا تشػير إلػى بػػرم   ل اػفػر أبعػا  العملمػػة قمميػاً متعػ  العملمػة الفتاايػة أك
عػػػالـ بػػػال  ػػػ م  فتاايػػػةل تنتتػػػؿ خاللػػػ  األاكػػػار مالمعمممػػػات ماألخبػػػار ما تجاهػػػات 
التيميػػة مالسػػممكية ب ريػػة كاممػػة عمػػى الصػػعي  العػػالمة مبدقػػؿ قػػ ر مػػف التػػ خؿ مػػف 

 (.22ل ص:::2 لمصطفى النشار) "قبؿ ال مؿ
تيػػػػاـ ب راسػػػػة  ػػػػمؿ  مر التنشػػػػئة ا جتماعيػػػػة اػػػػة لػػػػإلؾ ايػػػػطم  البػػػػا فمف لم

مماج ػػػة الت ػػػ يات العالميػػػة المعاصػػػرة مػػػف مج ػػػة نظػػػر معممػػػة المػػػ ارس الفانميػػػة 
يجػػػػابة إف مجػػػػ  متع يػػػػ ول ة الكميػػػػتل لممقػػػػمؼ عمػػػػى تدفيرهػػػػا اإلال كمميػػػػة اػػػػة  ملػػػػ

ة متدفيرها السمبة مبيان  لم   من  متالاي ل كما سيت ـ البا فمف التمصيات اػة ن ايػ
 ال راسة.

  :مشكمة الدراسة
مف يتيح مف العرض السابؽ أف ما تماج   األمة اإلسالمية اليـم  

 تفرض عمينا الب ث عف أسممب يمكف مف خالل  مماج ة تمؾ متفيرات متال تةل
ملف يتـ إلؾ إ  بالتنشئة  مف تعاليـ ال يف اإلسالمةل ل انطالقاً المتفيرات

التعامؿ م   عمى تم ل التة تجعم ـ قا ريفا جتماعية الص ي ة ألارا  المج
 مفمرة اة عملمة طاقية مسمامات مفتم ةل مانفجار معراةل مف متفيرات العصر 

ل مانفتاح عمى  ي ةػمتنااسية ش لمت طـ ال  م  ا قتصا ية بيف ال مؿ ا تصا تل
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صا ية مسياسية ماقتكؿ المستميات  الفكريةل ما قتصا يةل مالفتاايةلمتع  ية اكرية 
 .م ينية معرقية

األمر الإي يي  عمى كاهؿ التنشئة ا جتماعية يرمرة تنشئة األبنا  بما  
 يتمشى م  المتطمبات الج ي ة لممجتم  الكميتة لإا يمكف صياقة

  أسئمة مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى التساؤالت التالية: 
رس الفانميػة ال كمميػة مف مج ة نظر معممة الم ا التنشئة ا جتماعيةما ماق   -2

 اة  ملة الكميت؟
مػف مج ػة نظػر معممػة المػ ارس الفانميػة  ما أهـ الت ػ يات العالميػة المعاصػرة -3

 ال كممية اة  ملة الكميتل التة تماج  العالـ اإلسالمة؟
مػػا متطمبػػات التنشػػئة ا جتماعيػػة  اخػػؿ النظػػاـ التربػػمي الكػػميتة لمماج ػػة تمػػؾ  -4

معممػػػػة المػػػػ ارس الفانميػػػػة ال كمميػػػػة اػػػػة  ملػػػػة الت ػػػػ يات مػػػػف مج ػػػػة نظػػػػر 
 ؟الكميت

 الكػػػميتى اػػػة النظػػػاـ التربػػػميالتنشػػػئة ا جتماعيػػة  لتفعيػػػؿمػػا التصػػػمر المتتػػػرح  -5
 مماج ة تمؾ الت  يات؟ ل

  :أهداؼ الدراسة
  ما يمة ت  ؼ ال راسة ال الية إلى 

 العمامؿ المؤفرة اي ا. تعرؼ أهـم  مف ـم التنشئة ا جتماعية ت ميؿ -
  اخؿ النظاـ التربمي الكميتى. التنشئة ا جتماعيةتشخيص مت ميؿ ماق   -

ت ميػػؿ متفيػػرات التػػرف ال ػػا ي مالعشػػريف ممػػا تعكسػػ  مػػف ت ػػ يات عمػػى نظػػاـ  -
 التعميـ الكميتى. 

الكشػػؼ عػػف متطمبػػات التنشػػئة ا جتماعيػػة لمنظػػاـ التربػػمي الكػػميتى لمماج ػػة  -
اػة المػ ارس الفانميػة ال كمميػة الت  يات المعاصرة مف مج ػة نظػر المعممػيف 

 اة الكميت.

الكػػػػميتى  بالنظػػػػاـ التربػػػػميالتنشػػػػئة ا جتماعيػػػػة  ميػػػػ  تصػػػػمر متتػػػػرح لتفعيػػػػؿ -
  .مماج ة تمؾ الت  ياتل

  :أهمية الدراسة
تنب  أهمية هػإو ال راسػة اػة سػ  بعػض أمجػ  الػنتص اػة ال راسػات العربيػة  

كمػا أف التصػمر  لـ الكػميتة العػاـالمتعمتة ب مر التنشئة ا جتماعية اة نظاـ التعمي
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الػػػإي سػػػتت م  قػػػ  يفيػػػ  اػػػة  يػػػا ة ااعميػػػة  مر التنشػػػئة ا جتماعيػػػة ب ػػػإا النػػػمع مػػػف 
  ل كما يمكف أف تفي  هإو ال راسةالتعميـ

 مػػف المخططػػيف مالمتػػابعيف مالمنفػػإيف الكػػميتةعػػف سياسػػية التعمػػيـ  المسػػئمليف .2
سػػبؿ التفمػػب م  مأسػػباب اة تعػػرؼ مشػػكالت التنشػػئة ا جتماعيػػلمإلػػؾ  مالمػػربيف

 اب ػػػ ؼ  عػػػـ اتخػػػاإ التػػػرار مترشػػػي  ج ػػػم  اإلصػػػالحل متمجي  ػػػ ؾعمي ػػػا مإلػػػ
 المج ة المرقمبة.

تفيػػ  التػػائميف عمػػى تخطػػيط متنفيػػإ بػػرام  إعػػ ا  معمػػـ التعمػػيـ العػػاـ الكػػميتةل  .3
مكػػإا التػػائميف عمػػى تػػػ ريب المعممػػيف أفنػػا  الخ مػػػةل إإ تميػػح ال راسػػة ماقػػػ  

رو التربػػػمي مأفػػػر البػػػرام  الت ريبيػػػة عمػػػى ممارسػػػات المعممػػػيف معػػػة المعمػػػـ بػػػ م 
  اخؿ الم ارس الكميتية اة التعميـ العاـ.

البػػا فيف مالم تمػػيف ب راسػػة ماقػػ  التعمػػيـ الكػػميتة مكفا تػػ ل ممشػػكالت ل ماػػتح  .4
 المجاؿ ل راسة مميمعات ب فية تفيرها هإو ال راسة.

 :منهج الدراسة
الت ميمػػػة نظػػػرًا لمالئمتػػػ   ىالمػػػن   المصػػػفاعتمػػػ ت ال راسػػػة ال اليػػػة عمػػػى  

طبيعت ا مأهػ اا ال إإ ي ػتـ هػإا المػن   بت  يػ  الظػرمؼ مالعالقػات التػة تمجػ  بػيف 
ل بػؿ يميػة يتتصػر عمػى جمػ  البيانػات متبميب ػاالمقائ  ماأل  اثل لػإلؾ ا ػم "  

إلػى إلى أبع  مف إلؾ مف تفسير هإو البيانات متنظيمي ا مت مي ا منت ها مالتمصػؿ 
 (.245ل ص7::2ل عب ال مي  جابر").استنتاجات إات   لة ممف ى

 :الدراسة أداة 
قاـ البا فمف ب ع ا  استبانة لمكشؼ عف  مر التنشئة ا جتماعيػة اػة نظػاـ  

التعمػػػػيـ الكػػػػميتة لمماج ػػػػة الت ػػػػ يات المعاصػػػػرةل مإلػػػػؾ مػػػػف مج ػػػػة نظػػػػر معممػػػػة 
 الم ارس الفانمية ال كممية.

 :عينة الدراسة
تطبيػػؽ أ اة ال راسػػة عمػػى عينػػة مػػف معممػػة المر مػػة الفانميػػة ال كمميػػة تػػـ  

ناثالكميتييف إكمر   .ما 
  :مصطمحات الدراسة

 The Role :الدور( 2) 
اػػػة  االتنشػػػئة ا جتماعيػػػة أ ا هػػػ مجممعػػػة المظػػػائؼ مالم ػػػاـ المتمقػػػ  مػػػف 

  .مماج ة الت  يات العالمية المعاصرة بالتعميـ الكميتة قبؿ الجامعة
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 :Socialization  التنشئة االجتماعية (2) 
الفتاايػػػػػػة ما جتماعيػػػػػػة التػػػػػػة تتػػػػػػـم ب ػػػػػػا المؤسسػػػػػػات  مجممعػػػػػػة العمميػػػػػػات"

ا جتماعيػػػة المختمفػػػةل مالتػػػة يصػػػبح الفػػػر  مػػػف خالل ػػػا قػػػا ًرا عمػػػى اسػػػتيعاب قػػػيـ 
المجتمػػ ل ممسػػتجيبا لممتفيػػرات المختمفػػةل مماعًيػػا بالت ػػ يات التػػة تماجػػ   ممعػػايير

 ا عمى مماج ت ا". مجتمع ل قا رً 
 :Challenges-التحديات( 4) 

إات األفر عمى التنشػئة  التفيرات العممية مالتكنملمجية مالمعممماتية مالفكريةل
اػػػة أماخػػػر التػػػرف المايػػػةل مأ ػػػ فت تفيػػػرات  ا جتماعيػػػةل مالتػػػة شػػػ  ت ا البشػػػرية

ملمةل مهإو )اجتماعية ماقتصا ية مفتااية( مأار ت ظاهرة إنسانية عالمية تسمة بالع
المتفيػػرات تمفػػؿ ت ػػ يًا لممجتمعػػات اإلنسػػانية اػػة التػػرف ال ػػا ي مالعشػػريفل ينبفػػة 
عمي ا مماج ت ال ب  ؼ التعامؿ مع ا ميبط ال لمتفمب عمة سمبيات ا ماإلاػا ة مػف 

 إيجابيات. 
 الدراسات السابقة:

 :عية وعممياتها وأساليبها وأسسهادراسات تناولت التنشئة االجتما -أوالً 
تعػرؼ األهميػة النسػبية ال راسة إلػى  ه ات (0997: حساـ صالح)( دراسة0) 

لمؤسسات التنشئة ا جتماعيػة ايمػا يتعمػؽ بػتعمـ أم اكتسػاب الشػباب لػنمط 
السػػممؾ المتسػػـ بػػالعنؼل مكػػإا التعػػرؼ عمػػى الػػ مر الػػإي تمعبػػ  مؤسسػػات 

 .التنشئة ا جتماعية اة هإا الشدف
باختيار مجممعة تجريبيػة مػف  ل  يث قاـبةماستخ ـ البا ث المن   التجري 

( 263نػة سػميؼ بمػو قمام ػا )الطالب الجامعييف الإيف مارسما العنػؼ اػة م ينػة ب
اػة أعمػاؿ عنػؼ معػ  هـ  ل ممجممعة يابطة مف الطالب الػإيف لػـ يتمرطػمطالًبا

ل مع المفمػؽ( سػؤاً  مػف النػ246ل مطبؽ عمي ـ استبانة  ػمت )أييا ( طالًبا263)
مة ل ممسػػائؿ اإلعػػالـ ممشػػكجماعػػة األقػػراف ممشػػكمة العنػػؼ امرهػػا  ػػمؿ )م ارت م

ة التػػة ينتمػػة ( باإليػػااة إلػػى بيانػػات عػػف األسػػر العنػػؼل مالجامعػػة ممشػػكمة العنػػؼ
 .إلي ا الطالب

مقاـ البا ػث بت ميػؿ ميػممف المفػائؽ مالسػجالت الممجػم ة بدقسػاـ الشػئمف  
ل ب ػػ ؼ ال صػػمؿ عمػػى بيانػػات التػػاهرةالمختمفػػة التابعػػة لجامعػػة التانمنيػػة بالكميػػات 

 .أفنا  اترة  راست ـ  اخؿ الجامعةعف الطالب الإيف مارسما سممؾ العنؼ 
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 :راسة إلى عدد مف النتائج أهمهاوقد توصمت الد
  إف األسػػرة ت تػػؿ المركػػ  األمؿ بػػيف مؤسسػػات التنشػػئة ا جتماعيػػة مػػف  يػػث

نػاؾ عالقػة طر يػة بػيف ل كمػا أف ها عمى ممارسة الشباب لسممؾ العنػؼتدفيره
ل اكممػػػػا كبػػػػر  جػػػػـ األسػػػػرة  ا ت كبػػػػر  جػػػػـ األسػػػػرة مظ ػػػػمر سػػػػممؾ العنػػػػؼ

 . شباب الجامعةا تما ت ظ مر سممؾ العنؼ بيف ال
 ا ت ظ ػػػمر أنػػػ  كممػػػا  ا ت الفرصػػػة لمعنػػػؼ اػػػة مر مػػػة الطفملػػػة  ا ت ا تمػػػ

كما أف انخفاض المستمى ا قتصا ي ما جتماعة  لسممؾ العنؼ بيف الشباب
ي  مف ظ ػمر العنػؼ بػيف الشػبابل مكػإا كفػرة مشػاه ة أاػالـ العنػؼ بالتمفػا  ي  

 . ا ت ظ مر سممؾ العنؼ بيف الشبابت ي  ا تم
  كمػػػا أميػػػ ت نتػػػائ  ال راسػػػة أف هنػػػاؾ قصػػػمرًا اػػػة أ ا  األنشػػػطة األكا يميػػػة

  اخؿ الجامعة مإلؾ ل  عالقة باكتساب الشباب لنمط السممؾ المتسـ بالعنؼ.

تعػرؼ كيفيػة بنػا  الشخصػية  ه ات ال راسػة إلػى (0998سالـ هيكؿ)( دراسة: 2)
تمعػ  ما  تكػاؾ اإلنسانية اة المجتم  البشري اة إطار متما ف بيف فتااػة مج

 .بالفتااات األخرى
 :واستخدمت المنهج الوصفي التحميمي , ودارت محاور الدراسة حوؿ

ااػة مالعملمػة مارتبػاط م ى ميمح مفاهيـ التربية مالتنشئة ا جتماعية مالفت -2
  .هإو المفاهيـ ب ركة المجتم  ن م الم ااظة مالتفيير

 . مر التربية اى ال فاظ عمى فتااة المجتم  -3
  .التربية ما  تكاؾ بالفتااات األخرى -4
أف عػػػػ ـ ميػػػػمح المفػػػػاهيـ لػػػػ ى مؤسسػػػػات   مانطمتػػػت مػػػػف مسػػػػممة مؤ اهػػػػا 

بػاأل مار المنمطػة ب ػال ممػف فػـ عػ ـ التربيةل يترتب عمي  ع ـ قياـ هإو المؤسسات 
م  بػػػػ  تمػػػػؾ ت تيػػػػؽ األهػػػػ اؼ التربميػػػػة المنشػػػػم ة مػػػػف العمػػػػؿ التربػػػػمي الػػػػإي تيػػػػط

 ..(..الم رسةل أـ مسائؿ اإلعالـل أم األن يةالمؤسسات لسما  أكانت )
ل مالتنشػػػئة ا جتماعيػػػةل مالفتااػػػةل مالعملمػػػةل فػػػـ مأميػػػ ت مفػػػاهيـ كالتربيػػػة

 فػػاظ عمػػى فتااػػة المجتمػػ  األصػػيمةل مإلػػؾ مػػف خػػالؿ عريػػت لػػ مر التربيػػة اػػة ال
التػػراث الفتػػااة  المسػػائط التربميػػة المختمفػػةل مالتػػة تعمػػؿ عمػػى نتػػؿ متبسػػيط متج يػػ 

  عبر األجياؿ المتعاقبةل مإلؾ يتطمب ما يمة



2108/ يناير 2جػ–لتربوية/ العدد األوؿ العمـو ا  

 

 

  

26: 

أف يتبنػػػى المجتمػػػ  امسػػػفة  ياتيػػػة مايػػػ ة بػػػال قمػػػمض مأصػػػيمة نابعػػػة مػػػف  -
  .جإمرو

تماعية باأل مار التربمية المنمطة ب ػال اػة إطػار أف تتـم كؿ المؤسسات ا ج  -
  .امسفة مأه اؼ مطمم ات المجتم 

ة التع  يػػػػػة التعميميػػػػػة اػػػػػة أف التع  يػػػػػة الفتاايػػػػػة مالمفميػػػػػة   تعنػػػػػة باليػػػػػرمر  -
المجتمعيػػة المختمفػػة ل ملكن ػػا تعنػػة أف ينفػػتح المجتمػػ  عمػػى الفتااػػات المجتمػػ 

مي ػػػاكة مػػػا اي ػػػا  مف تفكيػػػر أم ل ليدخػػػإ كػػػؿ مػػػا يفيػػػ    ليتمػػػ  ليتعػػػرؼ عمي ػػػا
 .تميي 

)كمبيػػػمتر مانترنػػػت  مقػػػ  أميػػػ ت ال راسػػػة أف العناصػػػر الفتاايػػػة المااػػػ ة مػػػف -
 لالتنمية ا جتماعية ما قتصػا ية مايائيات( م  أهميت ا ميرمرت ا لعمميات

ن  ينبفة مي  يمابط م  م   ستخ ام ا ب يث   تدتة بنتػائ  عكسػية إ  أ
 .من الما يمكف أف يتمق  

كمػػػػا أميػػػػ ت ال راسػػػػة  مر اإلعػػػػالـ اػػػػة ممػػػػة  الفػػػػراغ الفكػػػػري لػػػػ ى الناشػػػػئة  -
مالشػػػباب مالكبػػػارل بعيػػػ ًا عػػػف تتميػػػ  كػػػؿ مػػػا هػػػم أجنبػػػةل مسػػػتفي ًا مػػػف عناصػػػر 

 كيان  ماستترارو. الفتااة الفربيةل متمسكًا بفتاات  األصيمة م ااظًا عمى

ؼ تػػػدفير شخصػػػية تعػػػر هػػػ ات ال راسػػػة إلػػػى  (0999( دراسػػػة: ميمػػػودي ويمػػػر)3)
المشػػػرؼ أم التػػػائـ عمػػػى عمميػػػة التنشػػػئة ا جتماعيػػػة عمػػػى األاػػػرا  الػػػإيف يتػػػـم 
بتمجي  ـل  يث أمي ت أف هناؾ ع  ا مف الخصائص مالسمات الشخصية 
التػػػػػة يجػػػػػب تماارهػػػػػا اػػػػػة المشػػػػػرؼ أم المعمػػػػػـ الكػػػػػؼ  الػػػػػإي يتػػػػػـم بالتنشػػػػػئة 

 ا جتماعية.
مالمعمممػػات مػػف خػػالؿ مجممعػػة  ماسػػتخ مت ا سػػتبانة كػػد اة لجمػػ  البيانػػات 

( مقػػ  اجمػػ  مػػا Midwesternمؤسسػػات اػػة ) 7اػػة  مػػف المعممػػيف أم المشػػرايف
% مػػػػػف أاػػػػػرا  العينػػػػػة عمػػػػػى أف كفػػػػػا ة المعممػػػػػيف أم المشػػػػػرايف 89.4يتػػػػػرب مػػػػػف 

المجتمعيػػة مالشخصػػية ممجػػم  بػػرام  منظمػػة رسػػمية لػػ  تػػدفير عمػػى األاػػرا  المػػرا  
 .إع ا هـ اجتماعيا

التنشئة ا جتماعية هة العممية التػة يػتعمـ مػف خالل ػا الفػر   مق  أمي ت أف
مالتػػيـ مالمعتتػػ ات المجتمعيػػةلكة يصػػبح عيػػما منتجػػا اػػة هػػإا المجتمػػ ل  المبػػا ئ

الؿ المشػػػرؼ أم مأميػػػ ت ال راسػػػة أف الفػػػر  يسػػػعى  كتسػػػاب شخصػػػيت  مػػػف خػػػ
 أم قير إلؾ.  لالمعمـ أم األقراف
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جتماعية ودورها في مواجهة التحديات دراسات تناولت التنشئة اال -ثانًيا
 العالمية المعاصرة:

ه ات ال راسة إلة إلتا  اليم  عمة الماق   (.0993( دراسة: الهاـ عبيد)0) 
التربمي لمطفؿ اة ظؿ النظاـ العالمة الج ي ل ممف فـ اقتراح بعض 

 .المسائؿ مالسبؿ لتنشئة طفاًل قا ًرا عمى التعايء م  تمؾ المتفيرات
أف العصػػػػر الػػػػإي نعيشػػػػ  عصػػػػر لػػػػيس ايػػػػ  مكانػػػػا لميػػػػعفا  م   مأميػػػػ ت 

المتخمفػػػػيف عػػػػف ركػػػػب ال يػػػػارةل مأنػػػػ  عصػػػػر تفجػػػػر المعراػػػػةل معصػػػػر الت ػػػػرر 
ل ممجػم  منظمػات  ما ستتالؿل مت تيؽ الكرامة اإلنسانيةل مأن  عصر ت اخؿ العمـم

  .عممية ج ي ة مت اخمة ممتشابكةل مق  بات عالمنا هم عالـ العمـ مالمعراة
يتشػػرب مػػف بيئتػػ  كػػؿ رماسػػب  مبػػالنظر إلػػى الماقػػ  التربػػمي لمطفػػؿل نجػػ  أنػػ  
ل مالم رسة استطاعت أف تن ض بعب  التعميـ التتميػ ي مأخفتػت اػة م مػة التخمؼ

ل إيػػااة إلػػة انعػػ اـ التكامػػؿ بػػيف الطفػػؿ لكػػة يعػػيء اليػػـم مالمسػػتتبؿ تربيػػة مت يئػػة
ئؿ اإلعػالـ بدنماع ػا( ااتسػـ أ اؤهػا ل الم رسةل ممسػاةمسائط التربية المختمفة )األسر 

 .بالتناقض مع ـ التنسيؽ ايما بين ا
% مف 6:يعانة مف أف هناؾ  كما أمي ت أف تربية الطفؿ بالم رسة  اليال

ل ممػػا  الػػت ؿ إلجػػرا  التجػػارب اػػة مػػا ة العمػػـمتالميػػإ المػػ ارس   تتػػمار ل ػػـ معامػػ
إليػااة إلػة سػم  الكتػب بالالسػتخ اـل هػإا  معظـ المػ ارس  مف المسػتمى الصػالح

ل ا ة سيئة اإلخراج مينتص ا ال   األ نى مف اإلب اعل مان صار أه اؼ الم رسية
  .التربية اة  فظ المعمممات مف أجؿ اجتيا  ا مت اناتل مال صمؿ عمة الش ا ة
 مقػػػ  تمصػػػػمت إلػػػػى يػػػػرمرة اهتمػػػػاـ مايػػػػعة األهػػػػ اؼ التربميػػػػة بطبيعػػػػة هػػػػإا

يػػااة إلػػة المجتمػػ  مالطفػػؿ مالنظػػر إلػػي ـ نظػػرة ل باإلالعصػػر مالعصػػر الػػإي يميػػ 
ل م راسػة ال ايػر راسػة المايػة ما سػتفا ة مػف  رمسػ شاممة متكاممةل ميرمرة  

مكانات مالتعرؼ عمة سمات   مت  يات  ممشكالت ل ممف فـ التنبؤ بالمسػتتبؿ الػإي  ما 
  .سيعيش  الطفؿ ايما بع 

إلى التمصؿ إلػى كيفيػة إعػ ا  ه ؼ ال راسة  (.0998( دراسة: بارتوف دانيؿ)2) 
المػػػػماطف الصػػػػالح لمتػػػػرف ال ػػػػا ي مالعشػػػػريفل  يػػػػث ااتريػػػػت أهميػػػػة إسػػػػ اـ 

ل كما ااتريت يرمرة أف تخ ـ شكؿ اعاؿ اة التدفير عمى المجتم الم رسة ب
 المبػا ئل مقامت ال راسة عمػى عػ   مػف م رسة المجتم  الم مة الم يط ب اال
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أل  اث الجارية اة المجتم ل ب يث   ت مر  مؿ أهمية أف تماكب الم رسة ا
 .تنع ؿ عن 

ملت تيؽ إلؾ أمي ت ال راسػة أربػ  طرقػا يمكػف مػف خالل ػا إعػ ا  المػماطف  
التنشػػػئة الرسػػػميةل التنشػػػئة قيػػػر الرسػػػميةل   الصػػػالح لمتػػػرف ال ػػػا ي مالعشػػػريف هػػػى

 .مالتنشئة الفانميةل متنشئة الإات
ملػػػػيف بالم رسػػػػة الفانميػػػػة لمقػػػػ  مأجريػػػػت ال راسػػػػة المي انيػػػػة عمػػػػى الصػػػػفيف األ 

تػػة تشػػكؿ المجتمػػ  مكيفيػػة نجػػاح ميػػعت ال راسػػة بعػػض الطػػرؽ قيػػر الرسػػمية ال
اػػة  كم املػػة المػػ ج بػػيف التنشػػئة الرسػػمية مقيػػر الرسػػمية األمػػر الػػإي يػػؤ ي لإلػػؾ

 الن اية إلى النجاح اة إعا ة تشكيؿ البيئة الم رسية.
تميػػػيح مالمػػػح التنشػػػئة  اسػػػت  ات ال راسػػػة .(0998سػػػيد عػػػو ) :دراسػػػة( 3)

ا جتماعيػػػػػة مأهميت ػػػػػا اػػػػػة بنػػػػػا  األمػػػػػـ م يػػػػػارت ال مكػػػػػإا أسػػػػػاليب التنشػػػػػية 
ا جتماعيػػػةل منظم ػػػا التربميػػػةل مإلػػػؾ اػػػة يػػػم  الفكػػػر التربػػػمي اإلسػػػالمةل 

س امات عمما  المسػمميف ممػف أبػر هـ الفػاراب مال رنػمجة مابػف سػينا  مابػف  ةما 
اإلسػػالمة اػػة مماج ػػة الت ػػ يات  مسػػكميةل مكيػػؼ يمكػػف ا سػػتنا  إلػػى الفكػػر

 التة تتعرض ل ا األمة اإلسالمية اة المقت الراهف.
ماستخ مت المن   المصفة الت ميمة لت تيؽ أه اا ال مق  تمصمت ال راسػة  

إلػػػى نتيجػػػة هامػػػة مهػػػى أف الفكػػػر التربػػػمي اإلسػػػالمة قػػػا ر عمػػػى مماج ػػػة أي ت ػػػ  
ال مطػرؽ التػ ريس مخصػائص  اخمة أم خارجةل مف خالؿ امسػفة التربيػة مأصػمل 

المعمػػـ ممػػا يجػػب أف يكػػمف عميػػ لمالماجبات الخمتيػػة لمتمميػػإ مكيػػؼ يػػتعمـ؟ مالعمميػػة 
التفاعميػػة بػػيف المعمػػـ متالميػػإو مأسػػاليب اليػػبط متنميػػة الفتاايػػة ال ينيػػة مالتراي يػػةل 

 .مالتمجي  التربمي مالم نة السميـ
مػػػػػة لمتنشػػػػػئة تمصػػػػػمت إلػػػػػى أف هنػػػػػاؾ  اجػػػػػة ماسػػػػػة إلػػػػػى سياسػػػػػة عا كمػػػػػا 

ا جتماعيػة اإلسػػالمية لاجيػػاؿ بعيػػ ة عػف الصػػراعات السياسػػيةل ميػػرمرة مماج ػػة 
ميػػػرمرة التعامػػػؿ مػػػ   لاألمػػػة اإلسػػػالمية بال جػػػة ماإلقنػػػاعالت ػػػ يات التػػػة تماجػػػ  

ما سػػػػتفا ة النااعػػػػة من ػػػػال كمػػػػا أمصػػػػت بيػػػػرمرة  ةشػػػػبكات المعمممػػػػات ا لكترمنيػػػػ
التنشػئة ا جتماعيػة لمماج ػة العملمػة مفتااػة  الرجمع إلى مناب  الفكر اإلسالمة اة

 األلفية الفالفة.
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تعػػػػرؼ  مر التنشػػػػئة هػػػػ ات ال راسػػػػة إلػػػػى  (0998محمػػػػد األلفػػػػي) :( دراسػػػػة4) 
ا جتماعية اة ال فاظ عمػى ال ميػة الفتاايػة اػة ظػؿ العملمػةلمإلؾ مػف خػالؿ 

  اإلجابة عمى التساؤؿ التالة
الحفػاظ عمػػى الهويػة الثقافيػػة كيػؼ يمكػف لمؤسسػػات التنشػئة االجتماعيػػة 

 في ظؿ العولمة؟
 وتفرع مف هذا السؤاؿ عددا مف األسئمة أهمها: 

 ال مية الفتااية؟ مما أهـ خصائص ال مية الفتااية العربية؟ ىما معن -

 ؟متصم  بالعملمة؟ مما أهـ مظاهرهامما ال  -

 ماعيػةمما أهـ الت  يات التة تفري ا العملمة عمى عمميػات التنشػئة ا جت -
 ؟ فاظا عمى ال مية الفتااية

ماسػػػػػتخ مت المػػػػػن   المصػػػػػفة الت ميمػػػػػة لت تيػػػػػؽ أهػػػػػ اا ا ماإلجابػػػػػة عمػػػػػى  
ماسػػػػتعانت بالمتابمػػػػة كػػػػد اة لجمػػػػ  البيانػػػػات مالمعمممػػػػات عػػػػف مميػػػػمع  تسػػػػاؤ ت ال
تعػرؼ مج ػة مف خبرا  التنشئة ا جتماعيةل ل ( خبيًرا36 يث تـ اختيار ) ال راسةل

الفتااية اػة  ةلتنشئة ا جتماعية اة ال فاظ عمى ال مينظرهـ  مؿ  مر مؤسسات ا
 .ظؿ العملمة

  متمصمت إلى ع   مف النتائ  أهم ا
صػػمم  ال ميػػة الفتاايػػة العربيػػة أمػػاـ عمميػػات الفػػ م الفكػػري مممجػػات التفريػػب  -

 اة اترات   يفة مف التاريخ.
راػػض ال ميػػة العربيػػة الػػإمباف اػػة هميػػات افخػػر رقػػـ طػػمؿ اتػػرات الخيػػمع  -

التبعية التة  رص اي ا المستعمر عمى طمس معالـ هإو ال مية أم إيعاا ا م 
 أم النيؿ من ا.

ا إيجابيػػػا ت التنشػػػئة ا جتماعيػػػة لتتخػػػإ  مرً يػػػرمرة تنشػػػيط عمميػػػات ممؤسسػػػا -
يعتػػػرؼ بالعملمػػػة كظػػػاهرة اعميػػػة  تيتيػػػة ميعمػػػؿ لالسػػػتفا ة من ػػػال ماػػػة نفػػػس 

 عمى ال مية الفتااية لمشعمب. ظالمقت ال فا
تعرؼ طبيعة الت  يات التػة ال راسة  ه ات (0999( دراسة: عبد اهلل الفوزاف)5)

تتعػػرض ل ػػا المجتمعػػات العربيػػة متدفيرهػػا عمػػى التنشػػئة ا جتماعيػػةل ممػػا إإا 
كانت هإو الت  يات نابعة مف إات المجتم  أـ أن ا ت  يات خارجية آتية مف 
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سػػبؿ التفمػػب عمػػى تمػػؾ الت ػػ يات كػػة ت تػػؽ مجتمعاتنػػا تنشػػئة  الخػػارجل ممػػا  
 .سميمة ألجيال ا

 وقد ذكرت عددًا مف التحديات المعاصرة أهمها:
اتػػ اف األسػػرة العربيػػة ل ميت ػػا ممظيفت ػػا بسػػبب قيػػاب المالػػ يف عػػف المنػػ ؿ  -

  .لت بير متطمبات المعيشة الال مة
الت ػػ يث مالتفييػػر ال ػػا ث بػػالمجتم ل مانتشػػار أج ػػ ة الفيػػ يم مالفيػػائيات  -

ي ل باإليااة إلى مسائؿ اإلعالـل مما تبف  هإو المسػائؿ مػف ماإلنترنت كاا
رسػػائؿ تتعػػارض مػػ  مػػا تت مػػ  األسػػرة مالم رسػػة للتػػدتة التنشػػئة مشمشػػةل 

 .متؤ ى إلى ا رتباؾ ما   ماجية اة شخصية الطفؿ
تعميميػًا أكفػر منػ  تربميػا  مبالنسبة إلى الم رسة ات  أخإت تن م اليـم من ا -

 التيـ ا جتماعية مف قبؿ ال ارسيف ب ا.مما ي    بتمر  عمى 

 وقد أوردت عددًا مف السبؿ الكفيمة بمواجهة هذه التحديات منها: 
 عـ مؤسسات التنشئة ا جتماعية مبخاصة األسرة مالم رسة ألن ما األق ر  -

 .اة مماج ة آفار العملمةل متجنيب الشباب مشاكؿ إمباف ال مية
ل ت عممية لتيـ الشباب ممشاكم ـ راسا إيجا  الخطط ال ااعية المبنية عمى -

متتػػ يـ مػػا يمكػػف تت يمػػ  ل ػػـ كبػػ ائؿ لمصػػراع التيمػػة التػػا ـ عبػػر العملمػػة 
 .الفتااية

مجػػػمب تنسػػػيؽ السياسػػػات اإلعالميػػػة لمػػػ مؿ العربيػػػة ماإلسػػػالمية لمماج ػػػة  -
التصمر الإي يعتري العمؿ اإلعالمػة اػة تمػؾ الػ مؿ ل   الخمؿ الناجـ عف
 .إلعالـ الفربةمالتفمؽ التتنة ل

التمعية بالمخػاطر التػة تماج  ػا قيمنػا مأعراانػال مأف قػيـ ممعػايير افخػريف  -
 .تتعارض مع ا

ا تفػاؽ اػة  ثمتع  هإو ال راسة مف أقرب ال راسات إلى ال راسة الراهنة  ي 
اػػة مماج ػػة الت ػػ يات المعاصػػرةل بيػػ  أف ال راسػػة  تنػػامؿ  مر التنشػػئة ا جتماعيػػة

التعػػػرؼ عمػػػى  مر التنشػػػئة ا جتماعيػػػة بػػػالتعميـ قبػػػؿ الجػػػامعة  ىالراهنػػة ت ػػػ ؼ إلػػػ
الكميتى بصفة خاصة اة مماج ة ا نفجار المعراةل مالفمرة العمميػة مالتكنملمجيػةل 
مالعملمة بتجميات ا المختمفةل مالف م الفكريل مفمرة ال يمتراطيػةل ممتطمبػات مماج ػة 

 إلؾ.
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ال راسػػػػة إلػػػػى تميػػػػيح مف ػػػػـم  هػػػػ ات (2110) إبػػػػراهيـ الخميفػػػػي :دراسػػػػة( 6) 
ل متميػػيح بعػػض الجمانػػب ا يجابيػػة مالسػػمبية ل ػػإو الظػػاهرةل مكيػػؼ العملمػػة

ل مسػػػتخ مة المػػػن    يمكػػػف أف نعػػػ  الناشػػػئة لمتعامػػػؿ مػػػ  هػػػإو الظػػػاهرة اليػػػـم
 المصفة لت تيؽ أه اا ا.

مق  أمي ت أف مف ـم العملمة مف ـم ق يـ منإ العصر الرممانة مالخالاػة  
امنإ الت ـ م مؿ العملمة تنشر سمع ا مأاكارها اة معظـ أرجػا  المعمػمرة العباسية ل

 كما أمي ت ال راسة ع  ا مف تجميات العملمة من ا 
 ال يمنة ا قتصا ية مالفتااية لم مؿ الكبرى. -
 . رية التجارة مانتتاؿ السم  بيف ال مؿ اة  رية كاممة -
جػات األفيػرل مالبػرام  م ا نفجار المعممماتة ماست الة يػبط  مػ  مػا ت ممػ  م -

(ل م ريػػة انتتػػاؿ Internet) ل ممػػا ت ميػػ  شػػبكة المعمممػػات ال مليػػةاإلعالميػػة
 .الفكرة مالنممإج  مف قيم 

اسػػا  التػػػرؼ مالتنػػااس عمػػػى  - باإليػػااة إلػػى الت ػػػ يات األخػػرى كػػػالفتر مالت ػػر ما 
 .كااة األصع ة

 :وأوصت الدراسة بضرورة
 ل متكريس التيـ التة ت فؿ ب ا مجتمعاتنا ت مي  الناشئة بمعنى ال ياة الكريمة

 .األصيمةل مت ميم ـ أمانة إيصاؿ رسالة األمة الخال ة إلى افخريف
 إكساب النء  الم ارات التة تيسر ل ـ عبمرا آمنا إلى الفتااات المختمفة. 
  مالعمػػػػػؿ عمػػػػى كسػػػػػر التنػػػػااس ما  تكػػػػػار مػػػػف جانػػػػػب الػػػػػ مؿ  تجميػػػػ  األ ا

  .الم يمنة

   بخصػػائص تجعػػؿ ل ػػـ قيمػػة مرتفعػػة اػػة سػػمؽ العمػػؿ مالفكػػر ت ميػػ  األبنػػا
 العالمييف. 

هػ ات ال راسػة إلػى إلتػا  اليػم  عمػى تػدفير ( 2113إبػراهيـ الػدليمي) ( دراسة7)
بيػػػػة العملمػػػػة عمػػػػى التنشػػػػئة ا جتماعيػػػػة لمطفػػػػؿ العربػػػػة المسػػػػمـل ماألسػػػػرة العر 

العربيػػة  مالتػػة تعػػانة من ػػا بعػػض األقطػػار لالمسػػممة اػػة يػػم  ريػػاح العملمػػة
 .ماإلسالمية  اليا
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 يػث أميػ ت مف ػـم العملمػة  لمت المن   المصفة لت تيؽ أهػ اا اماستخ  
ل إإ يعنػػة تعمػػيـ ل مهػم الجانػػب األخطػر اػػة التػدفيرمالبعػ  الفتػػااة ما جتمػاعة ل ػػا

 .فتااة ما  ة مسيا ة تمؾ الفتااة مهيمنت ا عمى قيرها مف الفتااات
مػػػاعة إنمػػػا تسػػػعى إلػػػى تفكيػػػؾ انب ػػػا ا جتمتمصػػػمت إلػػػى أف العملمػػػة اػػػة ج 
اسا  األارا  ماختراؽ معي ـل كما ت  ؼ العملمة إلى اقػتالع الجػإمر التػة األسرة ل ما 

ل مم املػػة إيجػػا  إنسػػاف عػػملمة متػػ  ممطنػػ  مترافػػ  الػػمطنة مالتػػممةتػػربط الفػػر  بعائ
 .الن عة مالتطم    يرتبط بمطف م   يف م  قممية

أف تتكتػػؿ الػػ مؿ العربيػػة ماإلسػػالمية اػػة مماج ػػة  كمػػا تمصػػمت إلػػى يػػرمرة 
اث إل ػ  لما ستفا ة مػف آليات ػا متتنيات ػال طات العملمةل لمتتميؿ مف أخطارهامخط

م  سػيما اػة  لمتستفي  هة مػف فرمات ػا مخيرات ػا لتنمية إكية تكمف لصالح شعمب ا
إطار مخطط  ل اةقة مشرمط الن يةعالمنا العربة اإلسالمة الممة  بالتمى مالطا

األساسػػػية لم يػػػارة العربيػػػة اإلسػػػالمية إل ػػػ اث التتػػػ ـ  المبػػػا ئل مبتيػػػا ة جمػػػاعة
 .مالتطمر مالتنمية المتما نة العا لة

دراسػػات تناولػػت دور التربيػػة فػػي مواجهػػة بعػػ  التحػػديات العالميػػة  -ثالثًػػا
 المعاصرة:

ت تعػػػرؼ الت ػػػ ياات ال راسػػػة إلػػػى هػػػ   (0995هػػػارجريفس أنػػػدي ) دراسػػػة( 0)
ماسػػػتخ مت ال راسػػػة المػػػن    .م مر التربيػػػة اػػػة مماج ت ػػػا لالفتاايػػػة المعاصػػػرة

 .المصفة لت تيؽ أه اا ا
الت ػ يات الفتاايػة المعاصػرة مسػبؿ مماج ت ػا عػف طريػؽ  مكشفت عف بعػض 
  مكانت كما يمة لالتربية

  .العملمة معالقت ا بال مية  .التنمع الفتااة مالخصمصية الفتااية 
 قت ا بالتربية.المظيفية معال  .التمج  المستتبمة ما نتما  المطنة 

يمكػػف مػػف خالل ػػا أف يػػتـ التج يػػ  التربػػمي  المبػػا ئمتمصػػمت إلػػى عػػ   مػػف 
  كما يمة المبا ئلمماج ة الت  يات الفتااية المعاصرة مهإو 

 .مماج ة الت  يات الفتااية - .إعا ة البنا  التربمي -
   .السياسة التربمية الفعالة -
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تعرؼ األمياع الراهنة ه ات ال راسة إلى  :(0995أحمد عبد الحميـ) دراسة( 2)
م  المتفيرات العالمية  لمتربية العربية مالت  يات الناجمة عف تفاعؿ هإا الماق 

 .ل مكيؼ يمكف مماج ة تمؾ الت  ياتمالم مية
 وانطمقت مف مسممتيف هما: 

  ًلجفراايات ػػا متاريخ ػػا  إف األمػػة العربيػػة متميػػ ة عػػف قيرهػػا مػػف األمػػـ نظػػرا
 اة آف ما  .

 نما يتدفر باألنظمة األخرى  إف التربية النظامية ليست نظاما مكتفيا بإات  ما 
 .اة المجتم 

مأميػ ت األميػاع  .ماستخ مت المن   المصػفة الت ميمػة لت تيػؽ أهػ اا ا
  الراهنة اة المطف العربة متيمف إلؾ

 المي  ا قتصا ي. - المي  ال يممجرااة. -
 أمياع العمؿ مالبطالة. - ي  الفإائة.الم  -
 األمياع التعميمية. - األمياع الفتااية. -

تتطمب بإؿ الكفير مػف  متمصمت إلى أف الت  يات التة تماج  األمة العربية
  الج م   تى يمكف ت تيؽ ما يمة

  .أف يكمف التعميـ  تا مكفمً  لمجمي  -
  .ميةبممرة أه اؼ التعميـ متدصيؿ الفتااة العربية اإلسال -
ال قػػة اػػة اختيػػار م تػػمى التعمػػيـ مػػ  تبنػػة مبػػ أ الػػتعمـ الػػإاتة مالػػتعمـ مػػ ى  -

  .ال ياة

  .يرمرة إع ا  المعمميف مالم يريف مال يئات المعامنة -

يػػػرمرة الت ػػػمؿ مػػػف التعمػػػيـ التػػػائـ عمػػػى التمتػػػيف مال فػػػظ إلػػػى التدكيػػػ  عمػػػى  -
 التفكير ماإلب اع.

  .ة البال  العربيةمي  الصيو المناسبة لتطمير التعميـ ا  -

التعمػػيـ هػػ ات ال راسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف تنظػػيـ   (0997( دراسػػة مهػػا جػػويمي)3)
ل تبػػإل ا الػػ مؿ اػػة مجػػاؿ المعمممػػات ل مالج ػػم  التػػةمعالقتػ  بفػػمرة المعمممػػات

 .ممف فـ اقتراح سياسة تعميمية تساير فمرة المعمممات
 لمعمممػػات مػػفل مأميػػ ت أف فػػمرة اتخ مت المػػن   المصػػفة الت ميمػػةماسػػ 

ل كما أمي ت الج م  التة تبإل ا بعض الػ مؿ أهـ الت  يات التة يجب مماج ت ا
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فـ تعريت كاليابافل مارنسال مالم يات المت  ةل مبريطانيال  لاة مجاؿ المعمممات
 .لممعمقات التة تمن  نظاـ التعميـ اة مصر مف  خمؿ عصر المعمممات

  متمصمت إلى ع   مف النتائ  أهم ا
ف التربيػػة اػػة مصػػر تماجػػ  كفيػػًرا مػػف الت ػػ يات مالصػػعمبات لمػػ خمؿ إلػػى عصػػر إ 

المعمممػػػػػات مفػػػػػؿ قمػػػػػة المي انيػػػػػة المخصصػػػػػة لمتعمػػػػػيـ ل منػػػػػ رة المتخصصػػػػػيف اػػػػػة 
 .... .المجاؿ

كمػػػا إكػػػرت ال راسػػػة سياسػػػة متتر ػػػة لتنظػػػيـ التعمػػػيـ المصػػػري  تػػػى يسػػػاير فػػػمرة  
  المعمممات اعتم ت عمى ع   مف الم امر كالتالة

 ل ممن  ما يير مػف المصػمؿ  يح لمتكنملمجيا الماا ة النااعةا ختيار الص
 بشتى الطرؽ.

 ا هتماـ المتكامؿ بتكنملمجيا التعميـ. 

 تكميف المعمـ لعصر المعمممات. 
ر ج ي  ه ات ال راسة إلى عرض مالمح إطا (0998( دراسة جماؿ الدهشاف)4)

مت ػػػػػ يات التػػػػػرف ال ػػػػػا ي ل يسػػػػػتجيب لمتطمبػػػػػات لمتعمػػػػػيـ اػػػػػة الػػػػػ مؿ العربيػػػػػة
مالعشريفل مإلؾ مف خالؿ عرض أبر  المتفيرات العالمية ماإلقميمية مالم مية 

ل متميػيح مانعكاسات ا عمى النظاـ التعميمػةل فػـ عػرض أبػر  جمانػب اإلطػار
مبػػيف ماقػػ  التعمػػيـ اػػة  –كصػػمرة مفاليػػة  –الفجػػمة بػػيف كػػؿ جانػػب مػػف جمانبػػ  

 .البال  العربية
  المصػػػفة لت تيػػػؽ أهػػػ اا ال مأميػػػ ت أهػػػـ المتفيػػػرات ماسػػػتخ مت المػػػن  

 العالمية ماإلقميمية ملعؿ أبر ها 
فػػمرة التكػػتالت ا قتصػػا ية أم ا تجػػاو ن ػػم العملمػػة مالتػػة يتمفػػؿ جمهرهػػا اػػػة  * 

  الطفرة الكيفية ال الية اة ا تصاؿ بيف البشرل ميتطمب إلؾ تربميا
لممجتمػ  ل مف انعػ اؿ عػف ال يػارة الم ااظة عمى الإات أم ال ميػة الفتاايػة  -

  .المعاصرة
ا هتمػػػاـ بعمامػػػػؿ الجػػػػم ة اػػػػة أنظمػػػػة التعمػػػػيـ المختمفػػػػة اػػػػة كػػػػؿ بمػػػػ   سػػػػب  -

 ظرما . 
ت تيػؽ م يػ  مػػف التعػامف بػػيف المؤسسػات التعميميػة عمػػى مختمػؼ المسػػتميات  -

 اإلقميمية مالعالمية.
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النتػػػػاء مالنتػػػػ  ال ػػػػمار م تفييػػػػر طػػػػرؽ التعمػػػػيـ تفييػػػػرا جػػػػإريا كػػػػة تتػػػػـم عمػػػػى  -
 مالت ميؿ.

فػػػمرة المعممماتيػػػة متتمفػػػؿ اػػػة الفػػػمرة اػػػة اسػػػتخ اـ ال اسػػػبات مإلػػػؾ الكػػػـ مػػػف  * 
  المعمممات مانتتال ا اة كااة التطاعات م ميتطمب إلؾ

سما  تعمؽ األمػر  للعصرإعا ة النظر اة نظمنا التعميمية بما يتفؽ مرمح ا -
 .ـ أم اإل ارة التربميةباأله اؼ أم المناه  مطرؽ الت ريس أم المعم

يات فػػػمرة ا نفجػػػار المعراػػػة ميػػػ ؿ عمػػػى إلػػػؾ الكػػػـ مالكيػػػؼ لممطبمعػػػات مالػػػ مر  * 
  ل ميتطمب إلؾالعممية اة شتى  رمب المعراة

 .الب ث عف صيو ج ي ة لمتعميـ المستمر مالمفتمح -
تنميػػة م ػػارات ال صػػمؿ عمػػى المعػػارؼ متمظيف ػػا م بػػؿ متمليػػ  المعػػارؼ  -

 .الج ي ة
ال يمتراطيػػػػة ماتسػػػػاع  ائرت ػػػػا مالتػػػػة تتػػػػـم عمػػػػى التع  يػػػػة مال  بيػػػػة م عػػػػـ  فػػػػمرة * 

اػػتح أبػػماب المؤسسػػات الرسػػمية مقيػػر الرسػػمية لتعمػػيـ   ال ريػػات ميتطمػػب إلػػؾ
ل عػف بعػ الجماهير العرييةل مت تيؽ شعار التعميـ لمجماهير عف طريؽ العمػـ 

 .ل مم م األميةالتعميـ المفتمحل متعميـ الكبارم 
ل راسة إلى إطار متترح لنظاـ التعميـ اة البال  العربية استن  إلى متمصمت ا

 ما يمة 
  بمػػمرة أسػػػس متمج ػػػات ج يػػ ة لمتربيػػػة اػػػة الػػبال  العربيػػػة تتفػػػؽ مالت ػػػ يات

 .التربمية التة يطر  ا مجتم  الف 
 تا مكفم  لمجمي ل باعتبػارو عمميػة  التدكي  عمى أف التعميـ يجب أف يكمف 

ا هتمػػاـ بػػالتعميـ اػػة مر مػػة الطفملػػة المبكػػرة ل   لػػؾميتطمػػب إ أمػػف قػػممة
متعميـ التعميـ اإلل امػة لالتطػمير الكيفػة لمتعمػيـ ا بتػ ائةل مالتيػا  عمػى 

 األمية. 
   التطػػػػمير المسػػػػتمر لممنػػػػاه  مالمتػػػػررات ال راسػػػػية ب يػػػػث تال ػػػػؽ تفجػػػػػر

 المعراة مفمرة المعممماتية 

 ا هتماـ بالتعميـ الفنة مالتتنة الم نة. 

 مالتعمػيـ المسػتمر العمؿ عمػى التمسػ  اػة تتػ يـ خػ مات التعمػيـ الجػامعة. 
 .ا هتماـ ب ع ا  هيئات التعميـ مبرام  ت ريب ـ
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  العمػػػػؿ عمػػػػى تطػػػػمير ال راسػػػػات العميػػػػا  تػػػػى تصػػػػبح قػػػػا رة عمػػػػى مماج ػػػػم
 .ت  يات الترف ال ا ي مالعشريف

تعػرؼ إلػى  هػ ات ال راسػة (2111وسػعيد زيػد) عبػد الخػالؽ سػعد, :( دراسػة5) 
اػػة  التربيػػةاػػة الطفػػؿ المصػػريل م مر التعمػػيـ م  مر اإلعػػالـ اػػة صػػياقة فتا

تتميػػؿ مػػف ليػػمابط التػػة يمكػػف ميػػع ا لمصػػياقة فتااػػة الطفػػؿ المصػػريل ما
ممػػػف فػػػـ ميػػػ  تصػػػمر مسػػػتتبمة ل مايػػػة الطفػػػؿ  لأخطػػػار الفتااػػػات المااػػػ ة

 المصري مف أخطار الفتااات الماا ة. 
ة اػػػة ت ميػػػؿ ماقػػػ  اإلعػػػالـ مأفػػػارو عمػػػى تربيػػػة ماسػػػتخ مت المػػػن   المصػػػف 

أعمارهـ بيف أربػ   تترامحالطفؿ المصريل مقص ت ال راسة بالطفؿ المصري الإيف 
 سنمات مافنة عشرة سنة.

مأميػػ ت أفػػر الفتااػػة المااػػ ة اػػة تشػػكيؿ معػػة مفتااػػة الطفػػؿل مميػػ ة أف 
ل شػػميؽ ماإلفػػارةـ بمػػا لػػ ي ا مػػف التالم رسػػة باتػػت تعػػانة مػػف تػػدفير مسػػائؿ اإلعػػال

مأييػػا  مر النشػػر كمؤسسػػات فتاايػػة تتػػـم بػػ مر تربػػمي هػػاـ  يػػث تعػػرض أللػػماف 
 .الفكر األجنبة مالعالمة  نفتاح الفتااة المصرية عمى قيرها مف الفتااات

ل ممػػػػا يػػػػتـ ايػػػػ  مػػػف اختػػػػراؽ  ػػػػماج  ال مػػػػاف تكمػػػا عريػػػػت لفتااػػػػة ا نترنػػػ
ل ئؿ عبػر شػبكة المعمممػات ال مليػةسامالمكاف لتصبح السمامات مفتم ة لمالييف الر 

 ماألقمار الصناعية.
مات ا أن ا فتااة تمج  ا ست الؾل معريت أييا لفتااة العملمة مالتة مف س

ر يػة ماألنانيػة مأن ػػا ل مأن ػا فتااػة تم ػ  لمعنػؼ متمجػ  الفمهػ ا ا خمػؽ أسػماؽ ج يػ ة
 .مؽ المماطنيفل م  ت تـ ب ت ا   تتيـ م نا ل مية أم انتما ل مأنما ية ب تة

كإلؾ عريت إلى  مر التربية اة تنميػة التػيـ ل يػث أميػ ت أف عمػى الم رسػة  
مالمؤسسات التربمية  مر كبير اة بنا  التيـ ل لتكمف عاصما ألطفالنا مشبابنا مػف 
 .ال لؿ ل عف طريؽ بإؿ الج   لفرس المبا ى  مالتيـ الخمتية اة األطفاؿ مالكبار

  ة ا هتماـ بالطفملة إكرت ال راسة ما يمةمبالنسبة ل مر الم رسة ا
 يرمرة التيا  عمى نظاـ تع   الفترات إلطالة اليـم ال راسة. -
 .ا هتماـ بالر الت مال يارات الم رسية لمبيئة الم مية مالخارجية -
تج يػػػػ  المػػػػ ارس بالمسػػػػارح مقاعػػػػات ا  تفػػػػا ت لجعػػػػؿ الم رسػػػػة أكفػػػػر  -

 .جاإبية

 .ال ينية مالرم ية العناية بتكفيؼ برام  التربية -
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 .اإلكفار مف البرام  التة تخاطب  ماس الطفؿ متنمة اي  رمح اإلب اع -

 .ا ستفا ة مف الشبكة التممية اة عرض البرام  التربمية مالفكرية الجي ة -
هػ ات ال راسػة إلػة المقػمؼ عمػى الت ػ يات  (2110محمود يوسؼ ) :دراسة( 7)

متميػػيح  مر التربيػػة اإلسػػالمية اػػة  ليػػة التػػة تماج  ػػا الػػ مؿ اإلسػػالميةالفتاا
 .مماج ة هإو الت  يات

ل فػـ عريػت ال راسػة لعػ   مػف مت المػن   المصػفة لت تيػؽ أهػ اا اماستخ 
 الت  يات الفتااية التة تماج  العالـ اإلسالمة مفؿ 

 ال يمنة الفتااية مم املة ت ميء الفتااة اإلسالمية.  -
 م املة إيعاؼ اإل ساس بال مية الفتااية. -
 تشجي  فتااة األقميات اة المجتمعات اإلسالمية. -

 م املة إيعاؼ المفة العربية بمصف ا لفة التراف الكريـ.  -

  .التدفير عمى التيـ الخمتية -

 .تشجي  العممانية اة المجتمعات اإلسالمية -

 تشجي  الفتااة ا ست الكية. -

 .التخمؼ العممة لممجتمعات اإلسالمية -

إإ  بػ  مػف  لمماج ػة هػإو الت ػ يات الال مػة متمصمت إلى ع   مػف التػ ابير
ا هتمػػػاـ بتربيػػػة الشخصػػػية المسػػػممة التػػػا رة عمػػػى التعػػػايء مػػػ  متفيػػػرات العصػػػر 

  ملت تيؽ إلؾ يمـ 
التػػػػالة سػػػػمؼ يػػػػنعكس إلػػػػؾ اػػػػة تتميػػػػة العتيػػػػ ة اػػػػة نفػػػػمس المسػػػػمميف مب -

  .ل ميصم ما أماـ م ام ت الف م الفتااةسممك ـ

ر مالتفاعػػػؿ مػػػ  فربيػػػة عػػػف طريػػػؽ قبػػػمؿ افخػػػمماج ػػػة ال يمنػػػة الفتاايػػػة ال -
ل متربيػة العتميػة الناقػػ ة التػا رة عمػى التمييػ  بػيف الفػػث ال يػارات األخػرى

  .مالفميف
بالفتااػػة اإلسػػالمية تدكيػػ  ال ميػػة اإلسػػالمية عػػف طريػػؽ ت صػػيف المسػػمميف  -

 .ل متربية المساـ عمى ا عت ا  با نتما  لإلسالـلم فاظ عمي ا

ا عتػػ ا  بالمفػػة العربيػػة مال فػػاظ عمػػى التػػراث الفتػػااة  تربيػػة الػػنء  عمػػى -
 اإلسالمة.

 .تربية الفر  عمى ترشي  ا ست الؾ ما قتصا  اة المدكؿ مالمشرب -
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 ت عيـ التيـ الخمتية لمتربية المسمـ عمى التدسة بالسمؼ الصالح. -

عريػػؼ كمػػا أميػػ ت ال راسػػة أهميػػة قيػػاـ المؤسسػػات التربميػػة المختمفػػة بت -
نتمػا  لامػة ل مهػإا بػ مرو يػؤ ي إلػى تكػميف ا ال يارة اإلسالميةالمتعمـ ب

ل مربػػط المػػما  ال راسػػية بػػالماق  الػػإي يعيشػػ  المتعممػػمف مالفتااػػة اإلسػػالمية
عبيػػػر ما تػػراـ مج ػػػات نظػػػر متػػربيت ـ عمػػػى ا يجابيػػػة مالمميػػمعية اػػػة الت

تباع قماع  التفكير السميـالمعارية   .ل ما 

تعػػػرؼ الت ػػػ يات هػػػ ات ال راسػػػة إلػػػى ( 2112)( دراسػػػة مصػػػطفى مرتضػػػى 7) 
المفرمية عمى المجتمعات العربية م سما  تمفمت هإو الت  يات اة صػمرة 
اػػػػرص متا ػػػػة أم مخػػػػاطر يجػػػػب مماج ت ػػػػا ل مإلػػػػؾ بػػػػالتعرؼ عمػػػػى تػػػػدفير 
الت ػ يات السياسػػية مالفتاايػػة ما قتصػػا ية لمعملمػػة عمػػى أميػػاع المجتمعػػات 

مم املػػػػة ميػػػػ  رؤيػػػػة استشػػػػرااية لمماج ػػػػة العربيػػػػة اػػػػة المر مػػػػة الراهنػػػػةل 
 مخاطر العملمة مت  يات ا المختمفة.

ماسػػػتخ مت المػػػن   المصػػػفة لمسػػػتعينة بالمتابمػػػة كػػػد اة لجمػػػ  المعمممػػػات  
ممػف يعممػمف بجامعػة السػمطاف مالبيانات متمت المتابمة لعينة مف األساتإة العرب ل

مػػػس كميػػػات )اف ابل ( مػػػف األسػػػاتإة مػػػم عيف عمػػػى خ211بمػػػو قمام ػػػا ) لقػػػابمس
)   .مالتربيةل مال ن سةل مالطبل مالعمـم

متمصػػمت إلػػى عػػ   مػػف السػػبؿ لمماج ػػة مخػػاطر العملمػػة بدبعا هػػا المختمفػػة 
 اة المطف العربة من ا 

 ميػػػػاع ا قتصػػػػا ية الخاصػػػػة عمػػػػى المسػػػػتمى ا قتصػػػػا ي يجػػػػب ت سػػػػيف األ
ر افسػػيمية اػػة ل ماسػػتخ اـ التكنملمجيػػا مم املػػة تطبيػػؽ نمػػمإج النمػػم باإلنتػػاج

  .التنمية مالتعامف ا قتصا ي بيف ال مؿ العربية
  عمػػػى المسػػػتمى ا جتمػػػاعة اسػػػتخ اـ التكنملمجيػػػا المتطػػػمرة اػػػة التيػػػا  عمػػػى

  .األمية متطمير التعميـ مت سيف األمياع الص ية مالمعيشية لاارا 
 ف طريؽ معمى المستمى الفتااة مماج ة ال يمنة الفتااية التة تنتج ا العملمة ع

  .ت  يث المؤسسات الفتااية متفعيؿ صناعة الفتااة

 ة بصػػػمرة تػػػتال ـ م فػػػظ مبالنسػػػبة لممسػػػتمى السياسػػػة ابػػػا لت اـ بالم ػػػ ة العربيػػػ
ل ميػػرمرة  ػػؿ المشػػكالت التائمػػة بػػيف الػػ مؿ العربيػػة ل ممماج ػػة كيػػاف ال ملػػة

 .ا  ماجية ال مر األمريكة اة المنطتة
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 السابقة: تعميؽ الباحثيف عمى الدراسات
  باستعراض ال راسات السابتة يتيح ما يمة

  اتفاؽ ال راسات السابتة عمى خطمرة الت  يات الفتااية ما جتماعية
مالسياسية ما قتصا ية التة تماج  األمة العربية ماإلسالميةل مالتة 

بصفة  الكميتةتؤفر ب مرها عمى التعميـ بصفة عامة مالتعميـ 
 خاصة.

 ت عمى يرمرة مماج ة هإو المخاطر عػف طريػؽ اتفاؽ هإو ال راسا
)عبػ   ( م راسػة:::2التنشئة ا جتماعية ك راسة )عب  اهلل الفػم اف 

( 3113( م راسة )مصػػػػػػػػػػػػػػػػطفى مرتيػػػػػػػػػػػػػػػػى3111المػػػػػػػػػػػػػػػػنعـ نػػػػػػػػػػػػػػػػاا 
 (.3114م راسة )إبراهيـ ال ليمة

  أف هػػػػػػإو ال راسػػػػػػػات اقتصػػػػػػػرت عمػػػػػػى أ ػػػػػػػ  الت ػػػػػػػ يات  مف قيرهػػػػػػػا
( 3112يمسػػػػؼ م مػػػػم م) (3112ك راسػػػػة  )عبػػػػ  الناصػػػػر عطايػػػػا

المتاف اقتصرتا عمى الت  يات الفتااية التة تماج  األمة اإلسالميةل 
 مسػػػػي  عػػػػمضل مخالػػػػ  البػػػػ راميل م راسػػػػة كػػػػؿ مف )م مػػػػ  األلفػػػػةل

( مالتػة 3114)عبػ  الفتػاح الرشػ اف ( م راسػة9::2مم م  مجاه  
اقتصػػػػػػػرت عمػػػػػػػى العملمػػػػػػػة كد ػػػػػػػ  الت ػػػػػػػ يات المعاصػػػػػػػرة ميػػػػػػػرمرة 

 التنشئة ا جتماعية الماعية.مماج ت ا عف طريؽ 

   املػػػػػت ميػػػػػ  تصػػػػػمر لمػػػػػا ينبفػػػػػة أف يكػػػػػمف عميػػػػػ   مر التنشػػػػػئة 
ا جتماعيػػػػة انطالقػػػػا مػػػػف ت مػػػػيالت مأطػػػػر نظريػػػػة بمعنػػػػى أن ػػػػا لػػػػـ 
تتعرض ل راسات مي انية تخػص نمعػا معينػا مػف أنػماع التعمػيـ ايمػا 

( التػػة طبتػػت  راسػػت ا عمػػى عينػػة 3::2)نجػػ ة سػػميماف عػػ ا  راسػػة
مػػػػػػ ارس التعمػػػػػػيـ األساسػػػػػػة بالتػػػػػػاهرةل م راسػػػػػػة)إيناس مػػػػػػف طػػػػػػالب 

(  يث طبتت  راست ا المي انية عمػى عينػة مػف الطػالب 6::2عمى
 بم ينة المنيا بالمج  التبمة.

 راسة بيف هإو ال راسات  املت مي  تصمر لما ينبفة     تمج 
ل انطالقا الكميتىأف يكمف عمي   مر التنشئة ا جتماعية بالتعميـ 

بين ا ما انطمؽ مف ماق  التنشئة   التعميمةل كما   يمج مف الماق 
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تسعة إلي   اقبؿ الجامعة مهإا مالكميتى بالتعميـ  ةا جتماعي
 ال راسة الراهنة. 

 الدراسة: إجراءات
 :إجراءات الدراسة الميدانية -أوالً 

يتنػػػػامؿ هػػػػإا الفصػػػػؿ بػػػػالعرض مالت ميػػػػؿ إجػػػػرا ات ال راسػػػػة المي انيػػػػةل  يػػػػث  
معػػػػرض الخطػػػػمات  لمارميػػػػ ال مبنػػػػا  األ اة المسػػػػتخ مة اي ػػػػا ا اليعػػػػرض ألهػػػػ ا

فػـ العػرض لعينػة  ل؛ لمت تػؽ مػف صػ ق ا مفبات ػالمن جية التة مرت ب ا تمؾ األ اةا
أسػػػػممب اختيارهػػػػا متم يع ػػػػا عمػػػػى متفيػػػػرات ال راسػػػػةل مأسػػػػممب الت ميػػػػؿ ال راسػػػػةل م 

اسة المي انيةل مايمػا العرض لنتائ  ال ر  ـاإل صائة المستخ ـ اة ت ميؿ البياناتلف
 يمة تفصيؿ إلؾ.

 :هدؼ الدراسة الميدانية (0)
اػة نظػاـ ه ات ال راسة المي انيػة إلػى الكشػؼ عػف  مر التنشػئة ا جتماعيػة 

ل مإلػػؾ مػػف بعػػض الت ػػ يات العالميػػة المعاصػػرة اػػة مماج ػػةالكػػميتى  التعمػػيـ العػػاـ
كاسػات ا عمػى التعمػيـ مت  يػ  انع لخالؿ ت  ي  بعض المتفيػرات العالميػة المعاصػرة

مالتة  ليستطي  هإا النمع مف التعميـ مماج ة هإو المتفيرات ىلى أي م ا  م الكميتى 
تمفؿ اة مجمم ا ت  يا لامة العربية ماإلسالميةل مق  تـ تيميف تمؾ العبارات اة 

 عممػػيفقػ مت لعينػػة مػف الم لليكػػرت فالفػة األبعػػا  متيػاس اسػتبانة مصػممة بطريتػػة
 العػػػاـ التعمػػػيـعممػػػة المػػػ ارس الفانميػػػة اػػػة عينػػػة عشػػػمائية ممفمػػػة لمالػػػإيف يشػػػكممف 

  .الكميتاة الكميتى 
 :فرو  الدراسة (2)

ل ممػػا أسػػفرت عنػػ  نتػػائ  ال راسػػات السػػابتة إات اػػة يػػم  اإلطػػار النظػػري 
 يمكف صياقة ارمض ال راسة ال الية عمى الن م التالة  لالصمة بال راسة الراهنة

إ صػائية اػة اسػتجابات أاػرا  العينػة عمػى عبػارات تمج  ارمؽ إات   لػة  .2
ناث(.م  -ستبانة ماتًا لمتفير النمع )إكمرم امر ا   ا 

تمج  ارمؽ إات   لػة إ صػائية اػة اسػتجابات أاػرا  العينػة عمػى عبػارات  .3
 قير تربمي(م  -تربمي) م امر ا ستبانة ماتًا لمتفير المؤهؿ

را  العينػة عمػى عبػارات تمج  ارمؽ إات   لػة إ صػائية اػة اسػتجابات أاػ .4
أكفػػر م  -سػػنمات 6قػػؿ مػػف أ) م ػػامر ا سػػتبانة ماتػػًا لمتفيػػر سػػنمات الخبػػرة

 سنمات(. 6مف 
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  :صدؽ االستبانة (3) 
 .بع  إع ا  ا ستبانة اى صمرت ا األملية تـ عري ا عمى مجممعة مف الم كميف 
تمى مف أساتإة التربية المتخصصيف اة المجاؿل مإلؾ ب  ؼ اختبار ص ؽ م  

ل أم ما يسمى بالص ؽ الظاهري مالإي ب  ن كـ Content Validityا ستبانة 
 "أم األه اؼ التة يست  ؼ قياس ا لعمى  رجة انسجاـ ا ستبانة م  الم تمى

 (.33ل ص:::2ل جابر عب  ال مي )
مق  تـ عرض ا ستبانة عمػى لجنػة الم كمػيف سػابتة الػإكر اػة خطػاب مجػ   

مال كػـ  لة م ى صال ية بنم ها لتيػاس مػا ميػعت مػف أجمػ إلي ـ إلب ا  آرائ ـ ا
 كػاـ ا  م  لمم ى ميمح العبارات لعمى م ى اتصاؿ العبارة بالم مر المن رجة ت ت 

فػػـ تعػػ يؿ مػػا يػػرمف  لمال كػػـ عمػػى جػػم ة العبػػارة مػػف المج ػػة المن جيػػة لالصػػياقة
 .م إؼ ما يرمف  إا ل مأخيرًا إيااة ما يرمف يرمرة إياات  لتع يم 
ل تػػػـ  ػػػإؼ العبػػػارات أرقػػػاـ  مػػػف آرا  الم كمػػػيف راجعػػػةبنػػػاً  عمػػػى التفإيػػػة الم 

( بنػػػا  عمػػػػى إجمػػػاع معظػػػػـ :9ل 98ل 95ل 85ل 76ل 63ل 43ل 36ل 28ل 21)
مالخاصػػة بتعميػػ  التالميػػإ  (21)  السػػا ة الم كمػػيف عمػػى إلػػؾل متػػـ إيػػااة العبػػارة

مف ي عـ  (22ة )عمى تمظيؼ المعمممات مف جانب المعمـل متع يؿ صياقة العبار 
ى ( مػف يكسػب إلػ25 )م قيـ الجماؿل إلى يفرس مينمػة قػيـ الجمػاؿ لػ ى تالميػإول

مػػػػف تعػػػػرض إلػػػػى تتنػػػػامؿ صػػػػمر مػػػػف  (44) م يفػػػػرس اػػػػة تالميػػػػإو التػػػػيـ ال ينيػػػػة
( مػػػف تتػػػيـ معسػػػكرات إلػػػى تػػػنظـ معسػػػكرات 83)  لالبطػػػم ت العربيػػػة ماإلسػػػالمية

مػػػف تتػػػيـ نػػػ مات إلػػػى تعػػػ   (85) مالي ميػػػةل م يب ـ عمػػػى بعػػػض الم نلمطػػػالب لتػػػ ر 
نػ مات عػف ال ػمار مػ  افخػر مراػػض العنػؼل مػف الصػمرة األمليػة مالتػة يميػػ  ا 

مبع  ال إؼ  سب آرا  السا ة الم كميفل معمؿ التع يالت أصػب ت  (2)  مم ؽ
مقػػػ  اتفػػػؽ معظػػػـ الم كمػػػيف عمػػػى  ل( عبػػػارة97ا سػػػتبانة اػػػة صػػػمرت ا الن ائيػػػة )

مقػػ  ترام ػػػت  لمػػ  إجػػػرا  بعػػض التعػػ يالت المتتر ػػة صػػال ية اإلسػػتبانة لمتطبيػػؽ
% متعػ  هػإو نسػبة 1:-96نسبة اتفاق ـ عمى صػال ية عبػارات ا سػتبانة مػا بػيف 

 جي ة.
ب راسة استطالعية  ختبار عبارات ا ستبانة عمى  مفملت  قاـ البا ف 

مإلؾ ب  ؼ التدك  مف م ى  ل( معمماً 56مجممعة مف المعمميف بمو قمام ا )
مكإا  متمار الف ـ المشترؾ ل ا مف قبؿ أارا  العينة ا ستطالعيةل لالعبارات ميمح
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المقمؼ عمى ما ق  يمج  مف خمط اة م لم ت ال ملـ تكف هناؾ سمى بعض 
مبع  النتاء م  الإيف أب ما هإو المال ظات تـ  لالمال ظات عمى بعض العبارات

مق     تع يؿ بعض األلفاظا قتناع ب ا مف قبؿ أارا  العينة ا ستطالعية بع
   ( عبارة قطت ستة م امر هة97)  اشتممت ا ستبانة اى صمرت ا الن ائية عمى

( مجمي  هػإو 29إلى  2)أرقاـ   متكشؼ عن  العبارات لالمعمـالم مر األمؿ   -2
)ممااؽل إلى  ( لالستجابات2ل 3ل 4) متدخإ األم اف النسبية لالعبارات إيجابية

 عمى التمالة. (   مال قير ممااؽ
( 48لػى إ:2)  ل مقػ  قطتػ  العبػارات أرقػاـالمقػررات الدراسػيةالم مر الفانة   -3

 ( لالسػػتجابات2ل 3ل 4) متدخػػإ األم اف النسػػبية إيجابيػػةمجميػػ  هػػإو العبػػارات 
 .عمى التمالة )ممااؽل إلى    مال قير ممااؽ(

  التػة ت مػؿ أرقػاـل متكشػؼ عنػ  العبػارات األنشطة الطالبيػة  الم مر الفالػث -4
 ( لالسػتجابات2ل 3ل 4متدخػإ األم اف النسػبية) ل( مهػى إيجابيػة63 إلى ل49)

  .)ممااؽل إلى    مال قير ممااؽ(عمى التمالة
 ل(74لالػى64)أرقػاـ   ل متكشػؼ عنػ  العبػاراتطػرؽ التػدريسالم مر الرابػ    -5

اؽل إلػى  ػ  )مما ( لالستجابات2ل 3ل 4) مهى إيجابية متدخإ األم اف النسبية
 .مال قير ممااؽ(عمى التمالة

(ل مجميػ  86لػىإ76(  متكشػؼ عنػ  العبػارات أرقػاـ ,اإلدارةالم مر الخػامس   -6
( لالسػتجابات)ممااؽل 2ل 3ل 4) متدخإ األم اف النسػبية لهإو العبارات إيجابية

 عمى التمالة.  إلى    مال قير ممااؽ(
( مجميػ  97لػىإ87)  بػارات أرقػاـمتكشػؼ عنػ  الع ,التقػويـالم ػمر السػا س   -7

)ممااػؽل  ( لالسػتجابات2ل 3ل 4) هإو العبارات إيجابية متدخإ األم اف النسبية
 إلى    مال قير ممااؽ(عمى التمالة.

مالتػػة  لفالفػػة األبعػػا  (Likert) مقػػ  تػػـ تصػػميـ ا سػػتبانة بطريتػػة ليكػػرت 
لػػػػؾ مػػػػ  اعتبػػػػار ااػػػػؽ( مإتتػػػػرامح اسػػػػتجابات ا بػػػػيف )ممااػػػػؽل إلػػػػى  ػػػػ  مػػػػال قيػػػػر مم 

( هػة نتطػػة ال يػػا   يػػث إف الػم ف النسػػبة لتمػػؾ ا سػػتجابة ا سػتجابة )إلػػى  ػػ  مػػا
 .(  رجتاف3فابت اة جمي  العبارات ميسامى )

  :ثبات االستبانة (4)
فمة ع ة طرؽ لممقمؼ عمى مع ؿ فبات األ مات من ا طريتة إعا ة التطبيؽل 

أف  reliabilityبمصطمح الفبات  مالصمر المتكاائةل مالتج ئة النصفيةل" ميتص 
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يعطة ا ختبار نتائ  متتاربة إإا أ عي  تطبيت  بع  اترة عمة نفس األارا  ماة نفس 
 (.::4ـل ص 3111لصفمت ارج) "الظرمؼ

مق  استخ مت ال راسة طريتة التج ئة النصفية لممقمؼ عمى مػ ى فبػات ا سػتبانة  
مرة ما ػ ةل مل سػاب الفبػات يػتـ تج ئػة "إإ يتـ تت يـ ا ختبار لمجممعة مف األارا  

منتػػػـم ب سػػػاب ا رتبػػػاط بػػػيف  رجػػػات األاػػػرا  عمػػػى هػػػإيف  لبنػػػم  ا ختبػػػار نصػػػفيف
النصػػػفيفل معػػػا ة مػػػا تشػػػكؿ البنػػػم  الفر يػػػة أ ػػػ  هػػػإيف النصػػػفيف مالبنػػػم  ال مجيػػػة 

 .(379ل ص7::2الفتمح عطيفةل م ي أبم ")النصؼ األخر
ة النصػػػػفية إليجػػػػا  معامػػػػؿ الفبػػػػات طريتػػػػة التج ئػػػػ مفمقػػػػ  اسػػػػتخ ـ البػػػػا ف 
معممػة المػ ارس الفانميػة  ( معممػًا مػف46 يث تـ اختيار عينػة قمام ػا ) للإلستبانة

 بطريتة عشمائية م ساب معامؿ ا رتباط ال كممية الكميتية اة جمي  الم ااظاتل
 بيف العبارات الفر ية مالعبارات ال مجية عمى م ار ا ستبانة بكامم ا.

صػػالح )  تػػـ اسػػتخ اـ معا لػػة معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػمف التاليػػة ا رتبػػاطلمت تػػؽ مػػف م 
 (.399ص ل4::2ال يف م مم  عالـل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر=
 
 

 7:.1ر =  مبتطبيؽ المعا لة سالفة الإكر مج  أف
 .مهم معامؿ فبات عاؿ يمكف التعميؿ عمية

  :ةػػػػػػػػػالعين (5)
 لتػػة تػػـ تطبيػػؽ ا سػػتبانة عمي ػػا بطريتػػة عشػػمائيةتػػـ ت  يػػ  عينػػة ال راسػػة ال

 .جمي  معممة الم ارس الفانمية ال كممية اة الكميت
( معممػا ممعممػػة 939) ماإلنػػاثة مػػف الػإكمر معممػال مقػ  بمػػو إجمػالة عػػ   
( 412) اإلناث( معمـ كميتةل بينما 638)  يث بمو ع   المعمميف الإكمر لكميتية

 .فانمية ال كممية اة الكميتالم ارس ال اةكميتية معممة 
 :اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساليب (6)

بعػػض األسػػاليب اإل صػػائية التػػة تتفػػؽ مطبيعػػة ال راسػػة  مفاسػػتخ ـ البػػا ف 
برنػػػػػام  ال  مػػػػػة اإل صػػػػػائية لمعمػػػػػـم ا جتماعيػػػػػة خػػػػػالؿ ممتفيرات ػػػػػال مإلػػػػػؾ مػػػػػف 

 ص –مجـ س . مجـ –ن . مجـ س ص 

 ( 2) مجـ ص ( 2( ) ن . مجـ ص 2) مجـ س ( – 2) ن . مجـ س
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ماألج ػ ة  IBMة مالمسػتخ ـ عمػى أج ػ ة ال اسػب افلػ (SPSS) مالمعػرمؼ باسػـ
 (..8ل ص3111لقنيـأ م  المتمااتة مع ا)

كما قاـ البا ث بتفريو ا ستجابات التػة تػـ ال صػمؿ عمي ػا عمػى البرنػام   
سػػابتة الػػإكرل متػػـ ت ميػػؿ البيانػػات باسػػتخ اـ  خمسػػةاػػة يػػم  متفيػػرات ال راسػػة ال
 األساليب اإل صائية التالية  

  .Frequencies and percent  ساب التكررات مالنسب المئمية .2

  .Means and standard deviation المتمسطات ما ن رااات المعيارية .3

 .Chi. Square (2اختبار )كا .4

  Analysis of Variance ت ميؿ التبايف .5

 .(LSD) المتارنات المتع  ة بطريتة .6

 .T.Test اختبار)ت( .7

مسػتمى م  3الج مليػة عنػ   رجػات ال ريػة  3قيمػة كػا متجػ ر اإلشػارة إلػى أف 
ن  تمج  اػرمؽ إات أل ممعنى إلؾ أن ا  الة إ صائيًا م 32.:تسامي  1.12ال  لة 

إا كانػت قيمػة كػا  3  لة إ صائية بيف التكػرارات المال ظػة مالتكػرارات المتمقعػةل ما 
نػ    تمجػ  اػرمؽ أامعنى إلؾ أن ا قير  الة إ صائيًال م  32.:قؿ مف أالم سمبة 

مالجػ مؿ التػالة  رارات المال ظػة مالتكػرارات المتمقعػةلإات   لة إ صائيًا بػيف التكػ
ل 1.12ل 1.16ممسػػتمى ال  لػػة عنػػ   م رجػػات ال ريػػة المتابمػػة 3 يميػػح قيمػػة كػػا

1.112 
 ( 3) الج ملية عن   رجات  رية 3قيمة كا (2ج مؿ )

 (1.16ل1.12ل1.112ممستميات   لة )
 1.112 1.12 1.16 ال  لة مستمى
 24.926 32.: ::.6 3 ح=

 :الميدانية وتفسيرهانتائج الدراسة 
لنتائ  ال راسة المي انية متفسػيرهال مسػيتـ عػرض ايما يمة يعرض البا فمف  

ميمي ا تفسير تمػؾ النتػائ   ليمي ا العرض بصمرة مفصمة لالنتائ  بصمرة مجممة أم 
مإلؾ مف خالؿ  ساب التكرارات مالنسب المئمية لمفػر ات كػؿ م ػمر مػف  مباشرةل
لمتعػػرؼ عمػػى مسػػتمى   لػػة ا سػػتجابة لكػػؿ ل 3م سػػاب قيمػػة كػػا مر ا سػػتبانةلم ػػا

منخفية   مالمتمسط ال سابة لممقمؼ عمى مستمى  رجة الممااتة مف  يث مفر ةل
  أم متمسطة أم مرتفعة مايما يمة تفصيؿ إلؾ
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في مواجهة التحديات العالمية  الكويتي نتائج المحور األوؿ: دور المعمـ -أوالً 
 :اصرةالمع

نتػائج اسػتجابات أفػػراد العينػة عمػػى عبػارات المحػػور األوؿ مجمػال و يوضػػحها 
 الجدوؿ التالي: 
 المعمـ( عينة عمى عبارات الم مر األمؿ  )استجابات أارا  ال (3ج مؿ )

 
 
 العبارة

 درجػػػػػة المػػػوافػػػػقػػػػة
المتوسط  غير موافؽ إلى حد ما موافؽ

 الحسابي 
مستوى  2كا

 % ؾ % ؾ % ؾ ةالدالل
2 214 23.5 599 6: 348 39.7 2.94 387.8 1.12 
3 :6 22.6 35: 41.2 595 69.5 2.64 389 1.12 
4 59 6.9 362 41.4 63: 74.: 2.52 533.6 1.12 
5 22 2.4 288 32.5 751 88.4 2.35 881 1.12 
6 93 :.: 452 52.3 516 59.: 2.7 322.: 1.12 
7 79 9.3 259 28.: 723 84.: 2.45 736.2 1.12 
8 93 :.: 241 26.8 727 85.5 2.46 743.5 1.12 
9 :7 22.7 299 33.8 655 76.8 2.56 516.7 1.12 
: 24: 27.9 415 47.8 496 57.6 2.8 224.9 1.12 
21 257 28.7 422 48.7 482 55.9 2.83 :9.4 1.12 
22 :2 22 383 43.: 576 67.2 2.65 364.5 1.12 
23 91 :.8 414 47.7 556 64.8 2.66 356.4 1.12 
24 85 9.: 265 29.7 711 83.6 2.47 693.2 1.12 
25 66 7.7 248 27.7 747 87.9 2.3: 827.6 1.12 
26 :5 22.4 393 45.2 563 65.7 2.67 343.4 1.12 
27 226 24.: 3:9 47 526 61.2 2.74 276.7 1.12 
28 94 21 2:2 34 665 78 2.54 552.2 1.12 
29 89 :.5 336 38.3 636 74.5 2.57 487.2 1.12 

كمػػا تعكسػػ ا اسػػتجابات أاػػرا  العينػػةل مجػػم   أميػػ ت نتػػائ  الم ػػمر األمؿ
بػػيف اسػػتجابات أاػػرا  العينػػةل عمػػى  1.12اػػرمؽ إات   لػػة إ صػػائية عنػػ  مسػػتمى 

عبػػارات الم ػػمر األمؿ مػػف ا سػػتبانة  يػػث  صػػمت المفػػر ات عمػػى متمسػػط نسػػبة 
ل متعػ  (%28.7%ل  2.4ف)( منسبة ممااتة ترام ت بػي2%()21.43) وممااتة ق ر 

مما يع  مؤشرا  %ل9.:6هإو النسبة يئيمة إإا ما قمرنت بع ـ الممااتة مالتة تبمو 
                                                           

ط نسبة الممااتة( مف مجممع نسب الممااتة عمى عبارات الم مر تدت هإو ال رجة )متمس - 2
عبػػػػارة يسػػػػامى  29عمػػػػى 296.9متسػػػػمما عمػػػػى عػػػػ   عبػػػػارات الم ػػػػمر مالػػػػإي يسػػػػامى 

 ل مستستخ ـ نفس هإو الطريتة م  باقة الم امر.رجة 21.43
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مالتة تيمنت ا عبارات  لعمى مماج ة الت  يات المعاصرةعمـ المق رة عمى يعؼ 
قيػػػر قػػػا ر عمػػػى عمػػػـ الماػػة يػػػمئ  إف   األمػػػر الػػػإي يمكػػػف التػػػمؿ األمؿلالم ػػمر 

مماج ػػػة الت ػػػ يات العالميػػػة المعاصػػػرةل ميفتتػػػر إلػػػى إعػػػا ة النظػػػر اػػػة إعػػػ ا و بمػػػا 
مكف أف يتـ إلؾ إإا ما أعي  النظر ييتال ـ معصر الفمرات التكنملمجية مالعملمةل م 

متعميػػ و عمػػى  لاختيػػارو مت ريبػػ  عمػػى التفكيػػر العممػػة ما بتكػػارم  واػػة نظػػاـ إعػػ ا 
مسػػػتمرل إإ إف ااقػػػ  الشػػػة    يعطيػػػ ل مكيػػػؼ نطالبػػػ  بػػػإلؾ مهػػػم الػػػتعمـ الػػػإاتة ال

 يث أك  عمى  Hisham Altalib 1991))(3) يفتت و؟ ميتفؽ هإا م  ما إهب إلي 
  يتػدتى إ  إإا أعػػ نا النظػػر اػة تربيػػة العػػامميف  ل"أف مماج ػة الت ػػ يات المعاصػػرة

نا تربيت ػا متػ ريب ا ل مأ سنا اختيػار تمػؾ العناصػرل مأ سػةاة  تؿ العمؿ اإلسالم
 .عمى العمؿ

: دور المقررات الدراسية في مواجهة التحديات لثانينتائج المحور ا -اثانيً 
 :العالمية المعاصرة

ويوضػػحها  مجمػػال ثػػانينتػػائج اسػػتجابات أفػػراد العينػػة عمػػى عبػػارات المحػػور ال
 الجدوؿ التالي:

 (4) ج مؿ
 المتررات ال راسية(ة  )ينة عمى عبارات الم مر الفاناستجابات أارا  الع

 
 
 العبارة

 درجػػػػػة المػػػوافػػػػقػػػػة
المتوسط  غير موافؽ إلى حد ما موافؽ

 الحسابي
مستوى  2كا

 % ؾ % ؾ % ؾ الداللة
2: :7 22.7 458 52.: 496 57.6 2.76 289.8 1.12 
31 223 24.6 4:7 58.9 431 49.8 2.85 267.7 1.12 

32 287 32.3 48: 56.9 384 44 2.99 85.8 1.12 
33 249 27.7 46: 54.5 442 51 2.87 215.: 1.12 
34 299 33.8 3:5 46.6 457 52.9 2.9 57.: 1.12 
35 2:: 35 3:7 46.9 444 51.3 2.94 45.8 1.12 
36 293 33 354 3:.5 514 59.7 2.84 :5.4 1.12 

                                                           
2- Hisham Altalib: Training Guide For Islamic Workers, the international 

Institute of Islamic thought t,U.S.A.  
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 العبارة

 درجػػػػػة المػػػوافػػػػقػػػػة
المتوسط  غير موافؽ إلى حد ما موافؽ

 الحسابي
مستوى  2كا

 % ؾ % ؾ % ؾ الداللة
37 313 35.5 339 38.6 4:9 59.2 2.87 93.2 1.12 

38 211 23.2 344 39.2 5:6 6:.9 2.63 3:3.8 1.12 

39 232 25.7 34: 39.: 579 67.6 2.69 336.6 1.12 

3: 2:8 34.9 429 49.5 424 48.9 2.96 44.: 1.12 

41 282 31.8 474 54.9 3:5 46.6 2.96 79.6 1.12 

42 361 41.3 361 41.3 439 4:.7 2.: 25.7 1.12 

43 228 25.2 369 42.3 564 65.8 2.6: 317.3 1.12 

44 :3 22.2 272 2:.5 686 7:.6 2.52 5:5.6 1.12 

45 282 31.7 3:9 47 46: 54.5 2.88 77.7 1.12 

46 216 23.8 418 48.2 527 61.3 2.73 291.5 1.12 

47 77 9 37: 43.6 5:4 6:.6 2.59 441.6 1.12 

48 78 9.2 412 47.5 571 66.6 2.63 394.2 1.12 

مر الفػػانة كمػػا تعكسػػ ا اسػػتجابات أاػػرا  العينػػةل مجػػم  أميػػ ت نتػػائ  الم ػػ 
بيف اسػتجابات أاػرا  العينػةل عمػى ( 1.12)ارمؽ إات   لة إ صائية عن  مستمى 

متمسػػط نسػػبة  عبػػارات الم ػػمر الفػػانة مػػف ا سػػتبانة  يػػث  صػػمت المفػػر ات عمػػى
ل متعػػ  هػػإو (%41.3%ل 9)نسػػبة ممااتػػة ترام ػػت بػػيف م  %(28.5ممااتػػة قػػ رو )

ل ممػا يعػ  مؤشػرا %(58.4مالتػة تبمػو )سبة يئيمة إإا مػا قمرنػت بعػ ـ الممااتػة الن
المتػػػررات ال راسػػػيةل عمػػػى مماج ػػػة الت ػػػ يات المعاصػػػرة مالتػػػة قػػػ رة عمػػػى يػػػعؼ 

 .تيمنت ا عبارات الم مر الفانة
نتائج المحور الثالث: دور األنشطة الطالبية في مواجهة التحديات  -ثالثا

 العالمية المعاصرة.
تػػائج اسػػتجابات أفػػراد العينػػة عمػػى عبػػارات المحػػور الثالػػث مجمػػال ويوضػػحها ن

 الجدوؿ التالي.
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 (5ج مؿ )
 (األنشطة الطالبية)  استجابات أارا  العينة عمى عبارات الم مر الفالث

 
 العبارة

 درجػػػػػة المػػػوافػػػػقػػػػة
المتوسط  غير موافؽ إلى حد ما موافؽ

 الحسابي
مستوى  2كا

 % ؾ % ؾ % ؾ لةالدال 
49 97 21.5 34: 39.: 614 71.8 2.5: 433.5 1.12 
4: 216 23.8 379 43.5 566 65.: 2.68 333.3 1.12 

51 83 9.8 3:: 47.2 568 66.3 2.64 382.4 1.12 
52 257 28.7 452 52.3 452 52.3 2.87 :2.9 1.12 
53 87 :.3 418 48.2 556 64.8 2.66 362.9 1.12 
54 271 2:.4 433 49.: 457 52.9 2.88 85.2 1.12 
55 :3 22.2 417 48 541 62.: 2.6: 322.9 1.12 
56 248 27.7 3:5 46.6 4:8 58.: 2.79 235.3 1.12 

57 87 :.3 356 3:.7 618 72.3 2.58 452.8 1.12 

58 218 24 421 48.5 522 5:.7 2.74 284.8 1.12 

59 24: 27.9 3:6 46.7 4:5 58.7 2.7: 22:.8 1.12 

5: :7 22.7 434 4: 51: 5:.5 2.73 29:.5 1.12 

61 :: 23 396 45.5 555 64.7 2.69 327 1.12 

62 211 23.2 396 45.5 554 64.6 2.69 324.6 1.12 

63 :1 21.: 433 49.: 527 61.3 2.7 315 1.12 

كمػػػا تعكسػػػ ا اسػػػتجابات أاػػػرا  العينػػػةل مجػػػم   لػػػثأميػػػ ت نتػػػائ  الم ػػػمر الفا
بيف اسػتجابات أاػرا  العينػةل عمػى ( 1.12)مؽ إات   لة إ صائية عن  مستمى ار 

متمسػػط نسػػبة  مػػف ا سػػتبانة  يػػث  صػػمت المفػػر ات عمػػى لػػثعبػػارات الم ػػمر الفا
ل متع  هإو  (%4.:2%ل 9.8)نسبة ممااتة ترام ت بيف م  %(23.8) ممااتة ق رو

لمما يع   %(62.6يبمو ) مالإي ع ـ الممااتةبمتمسط  النسبة يئيمة إإا ما قمرنت
ل عمػػػػى مماج ػػػػة الت ػػػػ يات قػػػػ رة األنشػػػػطة الطالبيػػػػة بػػػػالتعميـا عمػػػػى يػػػػعؼ مؤشػػػػرً 

 .المعاصرة
في مواجهة التحديات  طرؽ التدريس: دور رابع: نتائج المحور الرابعا

 العالمية المعاصرة.
  مجمال. رابعنتائج استجابات أفراد العينة عمى عبارات المحور ال
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 (6) ج مؿ
  )طرؽ الت ريس(  ابات أارا  العينة عمى عبارات الم مر الراب استج

 
 العبارة

 درجػػػػػة المػػػوافػػػػقػػػػة
المتوسط  غير موافؽ إلى حد ما موافؽ

 الحسابي
مستوى  2كا

 % ؾ % ؾ % ؾ الداللة
53 043 07.3 293 35.4 392 47.3 0.69 003.8 1.10 
54 046 07.6 273 33 419 49.4 0.68 025.3 1.10 
55 71 8.5 276 33.3 482 58.2 0.5 317.5 1.10 
56 90 00 353 42.6 384 46.4 0.64 087.7 1.10 
57 053 08.5 383 46.2 292 35.3 0.83 97.2 1.10 
58 051 08.0 405 51.0 263 30.8 0.86 028.0 1.10 

59 256 31.9 319 37.3 263 30.8 0.99 6 1.15 

61 208 26.3 337 41.7 273 33 0.93 25.7 1.10 

60 214 24.6 402 49.8 202 25.6 0.93 011.6 1.10 

62 202 25.6 354 42.8 262 30.6 0.93 37.5 1.10 

63 017 03 416 49 305 38 0.74 071.2 1.10 

64 256 30 368 44.4 214 24.6 2.16 51.8 1.10 

العينةل مجم  ارمؽ كما تعكس ا استجابات أارا   راب أمي ت نتائ  الم مر ال
بػػػػيف اسػػػػتجابات أاػػػػرا  العينػػػػةل عمػػػػى ( 1.12) إات   لػػػػة إ صػػػػائية عنػػػػ  مسػػػػتمى

ل ا ن ػا  الػة إ صػائيًا :6رقػـ ل ايما عػ ا العبػارةمف ا ستبانة راب عبارات الم مر ال
 متمسػػػػط نسػػػػبة ممااتػػػػة قػػػػ رو  يػػػػث  صػػػػمت المفػػػػر ات عمػػػػى 1.16عنػػػػ  مسػػػػتمى 

ل متعػػػػ  هػػػػإو النسػػػػبة (%:.41%ل 9.6) نسػػػػبة ممااتػػػػة ترام ػػػػت بػػػػيفم  %(31.3)
ل ممػا يعػػ  مؤشػرا عمػػى ( %9.:4مالتػة تبمػػو ) يػئيمة إإا مػا قمرنػػت بعػ ـ الممااتػػة

عمػػػى مماج ػػػة الت ػػػ يات المعاصػػػرة مالتػػػة تيػػػمنت ا  قػػػ رة طػػػرؽ التػػػ ريسيػػػعؼ 
 مر الراب .عبارات الم 
في مواجهة التحديات العالمية  اإلدارة: دور خامسنتائج المحور ال -خامسا

 :المعاصرة
 مجمال خامسنتائج استجابات أفراد العينة عمى عبارات المحور ال

 ويوضحها الجدوؿ التالي:
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 )اإل ارة(  استجابات أارا  العينة عمى عبارات الم مر الخامس (7) ج مؿ
 
 
 العبارة

 درجػػػػػة المػػػوافػػػػقػػػػة
المتوسط  غير موافؽ إلى حد ما موافؽ

 الحسابي
مستوى  2كا

 % ؾ % ؾ % ؾ داللةال
65 084 22.2 092 23.2 452 54.6 0.67 068.4 1.10 
66 220 26.7 333 41.2 274 33.0 0.93 22.7 1.10 
67 276 33.3 233 28.0 309 38.6 0.94 03.3 1.10 
68 065 21 291 35 373 45 0.74 79.4 1.10 
69 233 28.0 312 36.5 293 35.4 0.92 01.0 1.10 
71 228 27.5 325 39.3 275 33.2 0.94 07 1.10 

70 299 36.0 219 25.2 321 38.7 0.97 25.0 1.10 

 د-غ 4 2.13 33.2 275 31.6 253 36.2 311 72
73 069 21.4 330 41 328 39.6 0.8 62.2 1.10 

74 256 30 250 31.3 320 38.7 0.92 00 1.10 

75 051 08.0 383 46.3 295 35.6 0.82 011.3 1.10 

كما تعكس ا استجابات أارا  العينػةل مجػم   لخامسأمي ت نتائ  الم مر ا 
بيف اسػتجابات أاػرا  العينػةل عمػى ( 1.12) ارمؽ إات   لة إ صائية عن  مستمى

ل ل ا ن ػا قيػر  الػة83العبارة رقـ  ايما ع ا لمف ا ستبانة خامسعبارات الم مر ال
متمسػػط  المفػػر ات عمػػى  صػػمتم  (ل32.:الم سػػمبة عػػف ) 3 يػػث قمػػت قيمػػة كػػا
ل (%47.2%ل 29.2) نسػػػبة ممااتػػػة ترام ػػػت بػػػيف( م %38.3) نسػػػبة ممااتػػػة قػػػ رو

ل مما يع  %(49.8التة تبمو )متع  هإو النسبة يئيمة إإا ما قمرنت بع ـ الممااتة 
مماج ػػة الت ػػ يات المعاصػػرة مالتػػة تيػػمنت ا قػػ رة اإل ارة اػػة مؤشػػرا عمػػى يػػعؼ 
 خامس.عبارات الم مر ال
في مواجهة التحديات العالمية  نتائج المحور السادس: دور اإلدارة -اسادس
 :المعاصرة

نتائج استجابات أفراد العينة عمى عبارات المحور السادس مجمال 
 ويوضحها الجدوؿ التالي:
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 )التتميـ(  استجابات أارا  العينة عمى عبارات الم مر السا س (8) ج مؿ
  
 العبارة

 ػقػػػػةدرجػػػػػة المػػػوافػػػ
المتوسط  غير موافؽ إلى حد ما موافؽ

 الحسابي
مستوى  2كا

 % ؾ % ؾ % ؾ الداللة
76 214 24.6 342 40.3 282 34.0 0.9 34.6 1.10 
77 041 06.9 354 42.8 334 41.3 0.76 010.2 1.10 
78 069 21.4 350 42.4 318 37.2 0.83 65.5 1.10 
79 082 22 317 37.0 339 41.9 0.80 49.8 1.10 
81 203 25.7 310 36.4 304 37.9 0.87 20.8 1.10 
80 054 08.6 300 37.6 363 43.8 0.74 85.7 1.10 
82 063 09.7 331 39.9 335 41.4 0.79 69.4 1.10 
83 069 21.4 330 41 328 39.6 0.8 62.2 1.10 
84 042 07.0 211 24.2 486 58.7 0.58 245.7 1.10 
85 003 03.7 240 29.0 474 57.2 0.56 242.7 1.10 
86 009 04.4 262 30.6 447 54 0.6 095.9 1.10 

كمػا تعكسػ ا اسػتجابات أاػرا  العينػةل مجػم   السػا سأمي ت نتائ  الم مر 
بيف اسػتجابات أاػرا  العينػةل عمػى ( 1.12) ارمؽ إات   لة إ صائية عن  مستمى

متمسط نسبة  المفر ات عمى  يث  صمت لمف ا ستبانة السا سعبارات الم مر 
ل متعػ  %(36.8% ل 24.8) نسبة ممااتة ترام ت بػيف%( ل م 5.:2) ممااتة ق رو

 ل ممػا يعػ  مؤشػراً %(55التػة تبمػو )هإو النسبة يئيمة إإا ما قمرنت بع ـ الممااتة 
مماج ة الت  يات المعاصػرة مالتػة تيػمنت ا ق رة التتميـ بالتعميـ عمى عمى يعؼ 

 السا س. عبارات الم مر
العالقة بيف دور التنشئة االجتماعية بالتعميـ الكويتى قبؿ الجامعي وبع  

 المتغيرات المختارة:
 اختبار صحة الفر  األوؿ:

تمجػ  اػرمؽ إات   لػة إ صػائية اػة اسػتجابات  ينص هإا الفرض عمػى أنػ " -2 
 ناث(.ا  م ل ستبانة ماتًا لمتفير النمع )إكمرا  أارا  العينة عمى عبارات م امر

 عر  نتائج الفر  األوؿ: -أ
لمت تؽ مػف صػ ة هػإا الفػرض تػـ اسػتخ اـ اختبػار" ت "لمعراػة   لػة الفػرمؽ 
بيف متمسطات  رجات أارا  العينةل ماتًا لمتفير النمع عمى مسػتمى كػؿ م ػمر مػف 

  م امر ا ستبانةل معمى مستمى ا ستبانة مجممةل مإلؾ عمى الن م التالة



2108/ يناير 2جػ–لتربوية/ العدد األوؿ العمـو ا  

 

 

  

296 

ف متمسطات  رجات أارا  العينة عمى مفػر ات الم ػمر األمؿ  نتائ  الفرمؽ بي -2
 مر المعممػػيف اػػة مماج ػػة الت ػػ يات العالميػػة المعاصػػرةل ماتػػًا لمتفيػػر النػػمع 

 ل مالتة يمي  ا الج مؿ التالة  ل إناث()إكمر
 قيمة ت م  لت ا لمتفير النمع لمم مر األمؿ )المعمـ( (9) ج مؿ
 مستوى الداللة 3قيمة ت نحراؼ المعيارياال  المتوسط العدد متغير النوع
 1.10 4.98 7.43 44.16 527 ذكور
 5.86 46.39 310 إناث
ماتًا لمتفيػر  -إات   لة إ صائية  ؽيتيح مف الج مؿ السابؽ مجم  ارم  
عمى عبارات الم مر األمؿ بيف استجابات كؿ مف الإكمر ماإلناث لصالح  –النمع 

  رجػػػػة بػػػػان راؼ معيػػػػاري قػػػػ رو (:57.4) ت فاإلنػػػػاثل  يػػػػث بمػػػػو متمسػػػػط  رجػػػػا
(ل مهػػػػػة قيمػػػػػة  الػػػػػة 9:.5مػػػػػة "ت"لتميػػػػػيح   لػػػػػة الفػػػػػرمؽ )مبمفػػػػػت قي (ل6.97)

 .(1.10) إ صائيًا عن  مستمى
  نتائ  الفرمؽ بيف متمسطات  رجات أارا  العينة عمى مفر ات الم مر الفػانة -3

صػرةل ماتػًا لمتفيػر  مر المتررات ال راسية اة مماج ة الت  يات العالمية المعا
 ل مالتة يمي  ا الج مؿ التالة ل إناث()إكمرالنمع 
 ( قيمة ت م  لت ا لمتفير النمع لمم مر الفانة )المتررات ال راسية(:ج مؿ )
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط العدد متغير النوع
 1.10 3.52 9.05 42.86 527 ذكور
 7.64 45.16 310 إناث
ماتػًا لمتفيػر -إات   لػة إ صػائية  ؽيتيح مف الج مؿ السابؽ مجم  اػرم  
 عمى عبارات الم مر الفانة بيف استجابات كؿ مف الإكمر ماإلناث لصالح –النمع 

(  رجػػػػة بػػػػان راؼ معيػػػػاري قػػػػ رو 56.17اإلنػػػػاثل  يػػػػث بمػػػػو متمسػػػػط  رجػػػػات ف )
قيمػػػػػة  الػػػػػة  (ل مهػػػػػة4.63مبمفػػػػػت قيمػػػػػة "ت"لتميػػػػػيح   لػػػػػة الفػػػػػرمؽ ) (ل8.75)

 .(1.10) إ صائيًا عن  مستمى
  نتائ  الفرمؽ بيف متمسطات  رجات أارا  العينة عمى مفر ات الم مر الفالث -4

 مر األنشطة الطالبية اة مماج ة الت  يات العالميػة المعاصػرةل ماتػًا لمتفيػر 
 ل مالتة يمي  ا الج مؿ التالة ل إناث()إكمرالنمع 

 
                                                           

 .3.69= 1.12ل معن 7:.2=1.16ج ملية عن  مستمى رجة ت ال - 4
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 ا لمتفير النمع لمم مر الفالث )األنشطة الطالبية(( قيمة ت م  لت 21ج مؿ )
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط العدد متغير النوع
 1.12 4.81 7.27 :46.3 638 إكمر
 :7.6 47.84 412 إناث

ماتػػًا لمتفيػػر -إات   لػػة إ صػػائية  ؽيتيػػح مػػف الجػػ مؿ السػػابؽ مجػػم  اػػرم  
مر الفالػػػث بػػػيف اسػػػتجابات كػػػؿ مػػػف الػػػإكمر ماإلنػػػاث عمػػػى عبػػػارات الم ػػػ –النػػػمع 

 رجة بان راؼ معياري قػ رو  (47.84ثل  يث بمو متمسط  رجات ف )لصالح اإلنا
(ل مهػػػػػة قيمػػػػػة  الػػػػػة 4.81مبمفػػػػػت قيمػػػػػة "ت"لتميػػػػػيح   لػػػػػة الفػػػػػرمؽ ) ل(:7.6)

 .(1.10) إ صائيًا عن  مستمى
  فػر ات الم ػمر الرابػ نتائ  الفرمؽ بيف متمسطات  رجات أارا  العينة عمى م -5

 مر طػػػرؽ التػػػ ريس اػػػة مماج ػػػة الت ػػػ يات العالميػػػة المعاصػػػرةل ماتػػػًا لمتفيػػػر 
 ل مالتة يمي  ا الج مؿ التالة ل إناث()إكمرالنمع 
 قيمة ت م  لت ا لمتفير النمع لمم مر الراب  )طرؽ الت ريس( (22ج مؿ )
 توى الداللةمس قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط العدد متغير النوع
 1.10 3.7 5.35 25.57 527 ذكور
 5.76 27.14 310 إناث
ماتػًا لمتفيػر -إات   لػة إ صػائية  ؽيتيح مف الج مؿ السابؽ مجم  اػرم  
عمى عبارات الم مر الراب  بيف استجابات كؿ مف الإكمر ماإلناث لصػالح  –النمع 

عيػػػػاري قػػػػ رو (  رجػػػػة بػػػػان راؼ م38.15اإلنػػػػاثل  يػػػػث بمػػػػو متمسػػػػط  رجػػػػات ف )
(ل مهػػػػػة قيمػػػػػة  الػػػػػة 4.18مبمفػػػػػت قيمػػػػػة "ت"لتميػػػػػيح   لػػػػػة الفػػػػػرمؽ ) (ل6.87)

 .(1.10) إ صائيًا عن  مستمى
نتػػػػائ  الفػػػػرمؽ بػػػػيف متمسػػػػطات  رجػػػػات أاػػػػرا  العينػػػػة عمػػػػى مفػػػػر ات الم ػػػػمر  -5

 مر اإل ارة اػػة مماج ػػة الت ػػ يات العالميػػة المعاصػػرةل ماتػػًا لمتفيػػر   الخػػامس
 ل مالتة يمي  ا الج مؿ التالة ل إناث()إكمرالنمع 

 قيمة ت م  لت ا لمتفير النمع لمم مر الخامس )اإل ارة( (23ج مؿ )
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط العدد متغير النوع
 1.10 5.7 5.85 23.79 527 ذكور
 6.40 26.29 310 إناث

ماتػًا لمتفيػػر -صػائية إات   لػة إ  ؽيتيػح مػف الجػ مؿ السػابؽ مجػم  اػرم 
عمػػػى عبػػارات الم ػػػمر الخػػػامس بػػيف اسػػػتجابات كػػػؿ مػػف الػػػإكمر ماإلنػػػاث  –النػػمع 
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 (  رجة بان راؼ معياري قػ رو:37.3لصالح اإلناثل  يث بمو متمسط  رجات ف )
(ل مهػػػػػة قيمػػػػػة  الػػػػػة 6.18مبمفػػػػػت قيمػػػػػة "ت"لتميػػػػػيح   لػػػػػة الفػػػػػرمؽ ) (ل7.52)

 .(1.10) إ صائيًا عن  مستمى
الفػػػػرمؽ بػػػػيف متمسػػػػطات  رجػػػػات أاػػػػرا  العينػػػػة عمػػػػى مفػػػػر ات الم ػػػػمر نتػػػػائ   -6

 مر التتػػميـ اػػة مماج ػػة الت ػػ يات العالميػػة المعاصػػرةل ماتػػًا لمتفيػػر   السػػا س
  ل مالتة يمي  ا الج مؿ التالة ل إناث()إكمر النمع

 قيمة ت م  لت ا لمتفير النمع لمم مر السا س )التتميـ( (24) ج مؿ
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط دالعد متغير النوع 

 1.10 5.7 5.85 23.79 527 ذكور
 6.40 26.29 310 إناث

ماتػًا لمتفيػر -إات   لػة إ صػائية  ؽيتيح مف الج مؿ السابؽ مجم  اػرم  
عمػػػى عبػػػارات الم ػػػمر السػػػا س بػػػيف اسػػػتجابات كػػػؿ مػػػف الػػػإكمر ماإلنػػػاث  –النػػػمع 

 (  رجة بان راؼ معياري قػ رو:37.3) متمسط  رجات ف لصالح اإلناثل  يث بمو
(ل مهػػػػػة قيمػػػػػة  الػػػػػة 6.18مبمفػػػػػت قيمػػػػػة "ت"لتميػػػػػيح   لػػػػػة الفػػػػػرمؽ ) (ل7.52)

 .(1.10) إ صائيًا عن  مستمى
االسػػػتبانة  نتػػػائ  الفػػػرمؽ بػػػيف متمسػػػطات  رجػػػات أاػػػرا  العينػػػة عمػػػى مفػػػر ات -7

الت ػػػ يات العالميػػػة بػػػالتعميـ اػػػة مماج ػػػة دور التنشػػػئة االجتماعيػػػة  مجممػػػة:
ناث(م  ل)إكمرالمعاصرةل ماتًا لمتفير النمع   ل مالتة يمي  ا الج مؿ التالة ا 

 قيمة ت م  لت ا لمتفير النمع عمى ا ستبانة مجممة (25ج مؿ )
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط العدد متغير النوع
 1.10 5.3 32.66 095.38 527 ذكور
 32.27 217.84 310 إناث
ماتػًا لمتفيػر -يتيح مف الج مؿ السابؽ مجم    لػة إات اػرمؽ إ صػائية  
عمػػػى عبػػػارات ا سػػػتبانة مجممػػػة بػػػيف اسػػػتجابات كػػػؿ مػػػف الػػػإكمر ماإلنػػػاث  –النػػػمع 

(  رجػػة بػػان راؼ معيػػاري 318.95لصػػالح اإلنػػاثل  يػػث بمػػو متمسػػط  رجػػات ف )
ل مهػػة قيمػػة  الػػة (6.14فػػرمؽ )ة "ت"لتميػػيح   لػػة الل مبمفػػت قيمػػ43.38قػػ رو 

 .(1.12) إ صائيًا عن  مستمى
 
 
 



 دور التنشئة االجتماعية في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة 
 ة في دولة الكويتمف وجهة نظر معممي المدارس الثانوية الحكومي

 

299 

 تفسير ومناقشة نتائج الفر  األوؿ: -ب
 فإات   لػػػػػػة إ صػػػػػػائية بػػػػػػي ؽأميػػػػػػ ت نتػػػػػػائ  الفػػػػػػرض األمؿ مجػػػػػػم  اػػػػػػرم  

اػة اسػتجابات متمسطات  رجات أارا  العينػة مػف الػإكمر ماإلنػاثل لصػالح اإلنػاث 
مكػإا  بانة ماتػًا لمتفيػر النػمع )إكػمر ل إنػاث(ا ست أارا  العينة عمى عبارات م امر

عمػػى ا سػػػتبانة مجممػػػةل ممػػا يشػػػير إلػػػى أف اإلنػػػاث أكفػػر معيػػػا بمتطمبػػػات التنشػػػئة 
ا جتماعيػػة لمماج ػػة الت ػػ يات المعاصػػرةل مقػػ  يرجػػ  إلػػؾ إلػػى انشػػفاؿ المعممػػيف 
الػػإكمر بالب ػػث عػػف متطمبػػات ال يػػاة إإ تتػػ  عمػػى كػػاهم ـ مسػػئملية تػػماير المدكػػؿ 
مالمشػػرب ألبنػػائ ـل اػػة ظػػؿ ارتفػػاع األسػػعار لمعػػ ـ كفايػػة الرماتػػب التػػة ي صػػممف 
عمي ال مما يجعم ـ يب فمف عف العمؿ الخارجة مال رمس الخصمصية لتماير  ياة 

 كريمة ل ـ مألبنائ ـ.
اػػػرمؽ إات   لػػػة  ممػػف فػػػـ يمكػػػف التػػمؿ بصػػػ ة الفػػػرض األمؿ مهػػم مجػػػم  

سػػتبانة ماتػػًا لمتفيػػر ا  عمػػى عبػػارات م ػػامرإ صػػائية اػػة اسػػتجابات أاػػرا  العينػػة 
 مهإو الفرمؽ كانت لصالح اإلناث. لل إناث(النمع )إكمر

 :اختبار صحة الفر  الثاني
تمجػ  اػرمؽ إات   لػة إ صػائية اػة اسػتجابات  ينص هإا الفرض عمػى انػ " -2 

–المؤهػػؿ )تربػػمي ا سػػتبانة ماتػػًا لمتفيػػر  أاػػرا  العينػػة عمػػى عبػػارات م ػػامر
 .ربمي(قير ت

 عر  نتائج الفر  الثاني: -أ
لمت تؽ مف ص ة هإا الفرض تـ استخ اـ اختبار" ت "لمعراة   لػة الفػرمؽ 
بػيف متمسػطات  رجػػات أاػرا  العينػػةل ماتػًا لمتفيػر المؤهػػؿ عمػى مسػػتمى كػؿ م ػػمر 

 مف م امر ا ستبانةل معمى مستمى ا ستبانة مجممةل مإلؾ عمى الن م التالة 
  بيف متمسطات  رجات أارا  العينة عمى مفػر ات الم ػمر األمؿ نتائ  الفرمؽ -2

ال راسية اة مماج ة الت  يات العالمية المعاصػرةل ماتػًا لمتفيػر  تالمتررا  مر
 قير تربمي( مالتة يمي  ا الج مؿ التالة  –المؤهؿ )تربمي 

 قيمة ت م  لت ا لمتفير المؤهؿ لمم مر األمؿ )المعمـ( (26ج مؿ )
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط العدد ؤهؿمتغير الم
 غ دالة 0.88 6.13 45.45 339 تربوي
 7.56 44.52 489 غير تربوي
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ماتػػًا  -إات   لػػة إ صػػائية  ؽيتيػػح مػػف الجػػ مؿ السػػابؽ عػػ ـ مجػػم  اػػرم 
عمػػػى عبػػػارات الم ػػػمر األمؿ بػػػيف اسػػػتجابات كػػػؿ مػػػف التربػػػمييف  –لمتفيػػػر المؤهػػػؿ

(ل مهة قيمة قير  الة إ صائيًا عنػ  2.99لتربمييف  يث بمفت قيمة "ت" )مقير ا
 .(1.10) مستمى

  نتائ  الفرمؽ بيف متمسطات  رجات أارا  العينة عمى مفر ات الم مر الفػانة -3
ال راسية اة مماج ة الت  يات العالمية المعاصػرةل ماتػًا لمتفيػر  تالمتررا  مر

 ة يمي  ا الج مؿ التالة  قير تربمي( مالت–المؤهؿ )تربمي 
 لمم مر الفانة )المتررات ال راسية( قيمة ت م  لت ا لمتفير المؤهؿ (27ج مؿ )

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط العدد متغير المؤهؿ
 غ دالة 0.12 7.97 44.13 339 تربوي
 9.06 43.40 489 غير تربوي

ماتػػًا  -إات   لػػة إ صػػائية  ؽجػػم  اػػرم يتيػػح مػػف الجػػ مؿ السػػابؽ عػػ ـ م  
عمػػى عبػػارات الم ػػمر الفػػػانة بػػيف اسػػتجابات كػػؿ مػػف التربػػػمييف  –لمتفيػػر المؤهػػؿ

ل مهػة قيمػة قيػر  الػة إ صػائيًا عنػ  2.13مقير التربػمييف  يػث بمفػت قيمػة "ت" 
 (. 1.10) مستمى

فالث  نتائ  الفرمؽ بيف متمسطات  رجات أارا  العينة عمى مفر ات الم مر ال -4
 مر األنشطة الطالبية اة مماج ة الت  يات العالميػة المعاصػرةل ماتػًا لمتفيػر 

 قير تربمي( مالتة يمي  ا الج مؿ التالة  –المؤهؿ )تربمي 
 لمم مر الفالث )األنشطة الطالبية( قيمة ت م  لت ا لمتفير المؤهؿ (28ج مؿ )

 مستوى الداللة تقيمة  االنحراؼ المعياري المتوسط العدد متغير المؤهؿ
 1.10 2.90 5.90 36.62 339 تربوي
 7.15 35.25 489 غير تربوي

ماتًا لمتفيػر  -إات   لة إ صائية  ؽيتيح مف الج مؿ السابؽ مجم  ارم  
عمػػػى عبػػارات الم ػػػمر الفالػػث بػػػيف اسػػتجابات كػػػؿ مػػف التربػػػمييف مقيػػػر  –المؤهػػؿ 

 رجػػػة بػػػان راؼ 47.73ت ـ التربػػػمييف لصػػػالح التربػػػمييفل  يػػػث بمػػػو متمسػػػط  رجػػػا
(ل مهة قيمة 2:.3(ل مبمفت قيمة "ت"لتمييح   لة الفرمؽ )2:.6معياري ق رو )

 .(1.10)  الة إ صائيًا عن  مستمى
نتائ  الفرمؽ بيف متمسطات  رجات أارا  العينة عمى مفػر ات الم ػمر الرابػ    -5

لمتفيػػػر   مر طػػػرؽ التػػػ ريس اػػػة مماج ػػػة الت ػػػ يات العالميػػػة المعاصػػػرةل ماتػػػاً 
 مالتة يمي  ا الج مؿ التالة  قير تربمي(–المؤهؿ )تربمي 
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 لمم مر الراب  )طرؽ الت ريس( قيمة ت م  لت ا لمتفير المؤهؿ (29) ج مؿ
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط العدد متغير المؤهؿ
 1.10 2.67 5.76 25.48 339 تربوي
 5.35 26.53 489 غير تربوي

ماتػًا لمتفيػر -إات   لػة إ صػائية  ؽيتيح مف الج مؿ السابؽ مجم  اػرم  
عمػػػى عبػػػارات الم ػػػمر الرابػػػ  بػػػيف اسػػػتجابات كػػػؿ مػػػف التربػػػمييف مقيػػػر  –المؤهػػػؿ 

(  رجػػػة 37.64ل  يػػػث بمػػػو متمسػػػط  رجػػػات ـ )فالتربػػػمييف لصػػػالح قيػػػر التربػػػميي
(ل 3.78لفػػرمؽ )(لمبمفػػت قيمػػة "ت"لتميػػيح   لػػة ا6.46بػػان راؼ معيػػاري قػػ رو )

 .(1.10) مهة قيمة  الة إ صائيًا عن  مستمى
نتػػػػائ  الفػػػػرمؽ بػػػػيف متمسػػػػطات  رجػػػػات أاػػػػرا  العينػػػػة عمػػػػى مفػػػػر ات الم ػػػػمر  -6

الخػػامس   مر اإل ارة اػػة مماج ػػة الت ػػ يات العالميػػة المعاصػػرةل ماتػػًا لمتفيػػر 
 قير تربمي( مالتة يمي  ا الج مؿ التالة –المؤهؿ )تربمي 

 يمة ت وداللتها لمتغير المؤهؿ لممحور الخامس )اإلدارة(ق (09جدوؿ )
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط العدد متغير المؤهؿ
 غ دالة 1.40 5.29 24.61 339 تربوي
 6.72 24.78 489 غير تربوي

ماتػػًا  -إات   لػػة إ صػػائية  ؽيتيػػح مػػف الجػػ مؿ السػػابؽ عػػ ـ مجػػم  اػػرم  
عمػػى عبػػارات الم ػػمر الخػػامس بػػيف اسػػتجابات كػػؿ مػػف التربػػمييف  –هػػؿلمتفيػػر المؤ 

ل مهػة قيمػة قيػر  الػة إ صػائيًا عنػ  1.52 مقير التربػمييف  يػث بمفػت قيمػة "ت"
 .(1.10) مستمى

نتػػػػائ  الفػػػػرمؽ بػػػػيف متمسػػػػطات  رجػػػػات أاػػػػرا  العينػػػػة عمػػػػى مفػػػػر ات الم ػػػػمر  -7
لمعاصػػرةل ماتػػًا لمتفيػػر السػػا س   مر التتػػميـ اػػة مماج ػػة الت ػػ يات العالميػػة ا

 قير تربمي( مالتة يمي  ا الج مؿ التالة –المؤهؿ )تربمي 
 قيمة ت م  لت ا لمتفير المؤهؿ لمم مر السا س )التتميـ( (31ج مؿ )
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط العدد متغير المؤهؿ
 غ دالة 1.40 5.29 24.61 339 تربوي
 6.72 24.78 489 غير تربوي

ماتػػًا  -إات   لػػة إ صػػائية  ؽيتيػػح مػػف الجػػ مؿ السػػابؽ عػػ ـ مجػػم  اػػرم  
عمػػى عبػػارات الم ػػمر السػػا س بػػيف اسػػتجابات كػػؿ مػػف التربػػمييف  –لمتفيػػر المؤهػػؿ
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ل مهػة قيمػة قيػر  الػة إ صػائيًا عنػ  1.52مقير التربػمييف  يػث بمفػت قيمػة "ت" 
  .(1.10) مستمى

ت  رجػػػات أاػػػرا  العينػػػة عمػػػى مفػػػر ات ا سػػػتبانة نتػػػائ  الفػػػرمؽ بػػػيف متمسػػػطا -8
ا جتماعيػػػػة بػػػػالتعميـ اػػػػة مماج ػػػػة الت ػػػػ يات العالميػػػػة  ةمجممػػػػة   مر التنشػػػػئ

قير تربمي( مالتػة يميػ  ا الجػ مؿ –المعاصرةل ماتًا لمتفير المؤهؿ )تربمي 
 التالة 

 قيمة ت م  لت ا لمتفير المؤهؿ عمى ا ستبانة مجممة (32ج مؿ )
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط العدد هؿمتغير المؤ 
 غ دالة 1.64 27.50 211.80 339 تربوي
 36.40 099.29 489 غير تربوي

ماتػػًا  -إات   لػػة إ صػػائية  ؽيتيػػح مػػف الجػػ مؿ السػػابؽ عػػ ـ مجػػم  اػػرم  
 بػػيف اسػػتجابات كػػؿ مػػف التربػػمييف عمػػى عبػػارات ا سػػتبانة مجممػػة –لمتفيػػر المؤهػػؿ

(ل مهة قيمػة قيػر  الػة إ صػائيًا عنػ  1.75ير التربمييف  يث بمفت قيمة "ت")مق
 .(1.10) مستمى
 :تفسير ومناقشة نتائج الفر  الثاني -ب

أميػػ ت نتػػائ  الفػػرض الفػػانة عػػ ـ مجػػم  اػػرمؽ إات   لػػة إ صػػائية بػػيف  
 متمسػػطات  رجػػات أاػػرا  العينػػة ماتػػًا لمتفيػػر المؤهػػؿ اػػة اسػػتجابات ـ عمػػى الم ػػمر

)المعمـ( مالفانة )المتررات ال راسية( ل مالخامس )اإل ارة( مالسا س )التتميـ(  األمؿ
)ما سػػتبانة مجممػػة( لمتشػػير هػػإو النتيجػػة إلػػى يػػعؼ أفػػر اإلعػػ ا  التربػػمي الػػإي 

مالػإي يجعم ػـ أكفػر إ راكػًا لػ مر التنشػئة ا جتماعيػة  اة المعممػيف يمكف أف ي  ف 
ل متتفػػؽ هػػإو النتيجػػة مػػ  مػػا أك تػػ   راسػػة  ات ػػة اػػة مماج ػػة الت ػػ يات المعاصػػرة

 مرو التربػػػمي كمػػػا  ؾ( مػػػف أف المعمػػػـ   يػػػ ر 3114مم مػػػ   سػػػاـ الػػػ يف ) معبػػػ ل
ينبفػػػة أف يكػػػمفل مأرجعػػػت ال راسػػػة إلػػػؾ إلػػػى يػػػعؼ اإلعػػػ ا  التربػػػمي الػػػإي يمتػػػاو 

 المعمـ.
كمػػػػا أميػػػػ ت النتػػػػائ  مجػػػػم  اػػػػرمؽ إات   لػػػػة إ صػػػػائية بػػػػيف متمسػػػػطات  

را  العينػػػة ماتػػػًا لمتفيػػػر المؤهػػػؿ اػػػة اسػػػتجابات ـ عمػػػى عبػػػارات الم ػػػمر  رجػػػات أاػػػ
الفالث بيف استجابات كؿ مف التربمييف مقير التربمييف لصالح التربمييفل  يث بمو 

اػػة  ػػيف بمػػو  (ل2:.6 رجػػة بػػان راؼ معيػػاري قػػ رو ) (47.73متمسػػط  رجػػات ـ )
ت"لتميػػيح   لػػة (  رجػػة مبمفػػت قيمػػة "46.36متمسػػط  رجػػات قيػػر التربػػمييف )



 دور التنشئة االجتماعية في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة 
 ة في دولة الكويتمف وجهة نظر معممي المدارس الثانوية الحكومي
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متشػػػػير هػػػػإو  (1.12(ل مهػػػػة قيمػػػػة  الػػػػة إ صػػػػائيًا عنػػػػ  مسػػػػتمى )2:.3الفػػػػرمؽ )
ألهمية األنشطة التربميػة مأفرهػا  إ راكاً النتيجة إلى أف التربمييف مف الم رسيف أكفر 

اػػػػة شخصػػػػية التمميػػػػإ إإ يتعػػػػرض هػػػػؤ   أفنػػػػا  اإلعػػػػ ا  التربػػػػمي إلػػػػى الع يػػػػ  مػػػػف 
  ا األفر أفنا  العمؿ كم رسيف.األنشطة التربمية مما يبتى ل

كمػػػػا أميػػػػ ت النتػػػػائ  مجػػػػم  اػػػػرمؽ إات   لػػػػة إ صػػػػائية بػػػػيف متمسػػػػطات  
 رجات أارا  العينة ماتًا لمتفير المؤهؿ اة استجابات ـ عمى عبارات الم مر الرابػ  
بيف استجابات كػؿ مػف التربػمييف مقيػر التربػمييف لصػالح قيػر التربػمييف  يػث بمػو 

اػػة  ػػيف بمػػو  (ل6.46) (  رجػػة بػػان راؼ معيػػاري قػػ رو37.64متمسػػط  رجػػات ـ )
لتميػػػػيح   لػػػػة  ل مبمفػػػػت قيمػػػػة "ت" رجػػػػة (36.59متمسػػػػط  رجػػػػات التربػػػػمييف )

 (. 1.12) (ل مهة قيمة  الة إ صائيًا عن  مستمى3.78) الفرمؽ
متشير هإو النتيجة إلى أف قير التربػمييف أكفػر إ راكػًا ألهميػة مماج ػة طػرؽ  

ت المعاصػػػرةل مقػػػ  يرجػػػ  إلػػػؾ  اتتػػػا  معظػػػـ هػػػإو الفئػػػة اإلعػػػ ا  التػػػ ريس لمت ػػػ يا
التربػػمي مالتػػ ريب عمػػى طػػرؽ التػػ ريس المختمفػػة ممػػا يجعم ػػـ أكفػػر إ راكػػًا ألهميت ػػا 

 ة الفػػػرض مبنػػػا  عمػػػى هػػػإو النتيجػػػة يتبػػػيف صػػػ اػػػة مماج ػػػة الت ػػػ يات المعاصػػػرةل
ف التمؿ بمجم  ل  يث أفبتت النتائ  ص ت ل ممف فـ يمكالفانة مف ارمض ال راسة

اػػػرمؽ إات   لػػػة إ صػػػائية بػػػيف كػػػؿ مػػػف التربػػػمييف مقيػػػر التربػػػمييف اػػػة إ راك ػػػـ 
لمتطمبػػػػات التنشػػػػئة ا جتماعيػػػػة بػػػػالتعميـ لمماج ػػػػة الت ػػػػ يات المعاصػػػػرةل ماف كػػػػاف 
لصالح قير التربمييف عمى م مر طرؽ الت ريس ل ملصالح التربمييف عمى الم مر 

 الفالث األنشطة الطالبية.
 :ر صحة الفر  الثالثاختبا

تمجػ  اػرمؽ إات   لػة إ صػائية اػة اسػتجابات  ينص هإا الفرض عمػى أنػ " -2 
الخبػػػرة )أقػػػؿ مػػػف ا سػػػتبانة ماتػػػًا لمتفيػػػر  أاػػػرا  العينػػػة عمػػػى عبػػػارات م ػػػامر

 (.سنمات 6أكفر مف –سنمات 6

 عر  نتائج الفر  الثالث: -أ
 عراة   لػة الفػرمؽلمت تؽ مف ص ة هإا الفرض تـ استخ اـ اختبار" ت "لم

ستمى كؿ م مر مف ل ماتًا لمتفير الخبرة عمى مبيف متمسطات  رجات أارا  العينة
  ل معمى مستمى ا ستبانة مجممةل مإلؾ عمى الن م التالةم امر ا ستبانة
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  نتائ  الفرمؽ بيف متمسطات  رجات أارا  العينة عمى مفػر ات الم ػمر األمؿ -2
 يات العالمية المعاصرةل ماتًا لمتفير الخبػرة )أقػؿ  مر المعمـ اة مماج ة الت 

 سنمات( مالتة يمي  ا الج مؿ التالة   6أكفر مف –سنمات  6مف 
 لمم مر األمؿ )المعمـ( قيمة ت م  لت ا لمتفير الخبرة (33ج مؿ )
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط العدد متغير الخبرة
 1.15 2.00 6.85 45.69 245 سنوات5اقؿ مف 
 7.12 44.57 538 سنوات5أكثر مف 
ماتػًا لمتفيػر -إات   لػة إ صػائية  ؽيتيح مف الج مؿ السابؽ مجم  اػرم  
عمى عبارات الم مر األمؿ بيف اسػتجابات المعممػيف إمي الخبػرة أقػؿ مػف  –الخبرة 

الفئػػة  الحسػنمات الفئػة الفانيػة لصػ 6سػنمات الفئػة األملػىل مإمي الخبػرة أكفػر مػف 6
(  رجػػػػػة بػػػػػان راؼ معيػػػػػاري قػػػػػ رو :56.7األملػػػػػىل  يػػػػػث بمػػػػػو متمسػػػػػط  رجػػػػػات ـ )

(ل مهػػػػػة قيمػػػػػة  الػػػػػة 3.22مبمفػػػػػت قيمػػػػػة "ت"لتميػػػػػيح   لػػػػػة الفػػػػػرمؽ ) (ل7.96)
 .(1.15) إ صائيًا عن  مستمى

نتػػائج الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات درجػػات أفػػراد العينػػة عمػػى مفػػردات المحػػور  -3
ية فػػي مواجهػػة التحػػديات العالميػػة المعاصػػرة, الدراسػػ تدور المقػػررا :الثػػاني

سػػنوات ( والتػػي  5أكثػػر مػػف  –سػػنوات  5وفقػػًا لمتغيػػر الخبػػرة )أقػػؿ مػػف 
   يوضحها الجدوؿ التالي

 قيمة ت م  لت ا لمتفير الخبرة لمم مر الفانة )المتررات ال راسية( (34ج مؿ )
 ى الداللةمستو  قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط العدد متغير الخبرة
 غ دالة 0.30 7.90 44.28 245 سنوات5اقؿ مف 
 9.11 43.41 538 سنوات5أكثر مف 

ماتػػًا  -إات   لػػة إ صػػائية  ؽيتيػػح مػػف الجػػ مؿ السػػابؽ عػػ ـ مجػػم  اػػرم  
عمػػى عبػػارات الم ػػمر الفػػانة بػػيف اسػػتجابات المعممػػيف إمي الخبػػرة  –الخبػػرة لمتفيػػر
ل  يث سنمات الفئة الفانية 6ة أكفر مف لخبر سنمات الفئة األملىل مإمي ا6أقؿ مف 

 .(1.12) (ل مهة قيمة قير  الة إ صائيًا عن  مستمى2.42) بمفت قيمة "ت"
  نتائ  الفرمؽ بيف متمسطات  رجات أارا  العينة عمى مفر ات الم مر الفالث -4

 مر األنشطة الطالبية اة مماج ة الت  يات العالميػة المعاصػرةل ماتػًا لمتفيػر 
سػػػنمات( مالتػػػة يميػػػ  ا الجػػػ مؿ  6أكفػػػر مػػػف –سػػػنمات 6بػػػرة )أقػػػؿ مػػػف الخ

 التالة  
 



 دور التنشئة االجتماعية في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة 
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 (35) ج مؿ
 لمم مر الفالث )األنشطة الطالبية( قيمة ت م  لت ا لمتفير الخبرة 

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط العدد متغير الخبرة
 1.10 4.50 5.17 37.41 245 سنوات5اقؿ مف 
 7.19 35.04 538 سنوات5أكثر مف 
ماتػػًا لمتفيػػر -إات   لػػة إ صػػائية  ؽيتيػػح مػػف الجػػ مؿ السػػابؽ مجػػم  اػػرم  
عمى عبارات الم مر الفالث بيف استجابات المعمميف إمي الخبرة أقػؿ مػف  – الخبرة

الفئػػة  سػنمات الفئػة الفانيػة لصػالح 6سػنمات الفئػة األملػىل مإمي الخبػرة أكفػر مػف 6
(  رجػػػػػة بػػػػػان راؼ معيػػػػػاري قػػػػػ رو 48.51تمسػػػػػط  رجػػػػػات ـ )األملػػػػػىل  يػػػػػث بمػػػػػو م

(ل مهػػػػػة قيمػػػػػة  الػػػػػة 5.62مبمفػػػػػت قيمػػػػػة "ت"لتميػػػػػيح   لػػػػػة الفػػػػػرمؽ ) ل(6.18)
 .(1.12) إ صائيًا عن  مستمى

نتائ  الفرمؽ بيف متمسطات  رجات أارا  العينة عمػى مفػر ات الم ػمر الرابػ    -5
معاصػػػرةل ماتػػػًا لمتفيػػػر  مر طػػػرؽ التػػػ ريس اػػػة مماج ػػػة الت ػػػ يات العالميػػػة ال

( مالتػػػة يميػػػ  ا الجػػػ مؿ سػػػنمات 6أكفػػػر مػػػف –سػػػنمات  6الخبػػػرة )أقػػػؿ مػػػف 
 التالة 
 لمم مر الراب  )طرؽ الت ريس( قيمة ت م  لت ا لمتفير الخبرة (36ج مؿ )

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط العدد متغير الخبرة
 1.15 2.32 4.67 26.79 245 سنوات5اقؿ مف 
 5.85 25.80 538 سنوات5أكثر مف 
ماتػًا لمتفيػر -إات   لػة إ صػائية  ؽيتيح مف الج مؿ السابؽ مجم  اػرم  
عمى عبارات الم مر الراب  بػيف اسػتجابات المعممػيف إمي الخبػر أقػؿ مػف  –الخبرة 

الفئػػة  سػنمات الفئػة الفانيػة لصػالح 6سػنمات الفئػة األملػىل مإمي الخبػرة أكفػر مػف 6
ل 5.78 رجة بان راؼ معيػاري قػ رو  (:37.8ألملىل  يث بمو متمسط  رجات ـ )ا

(ل مهػػة قيمػػة  الػػة إ صػػائيًا عنػػ  3.43مبمفػػت قيمػػة "ت"لتميػػيح   لػػة الفػػرمؽ )
 (.1.15) مستمى

نتػػػػائ  الفػػػػرمؽ بػػػػيف متمسػػػػطات  رجػػػػات أاػػػػرا  العينػػػػة عمػػػػى مفػػػػر ات الم ػػػػمر  -6
لعالميػػة المعاصػػرةل ماتػػًا لمتفيػػر اػػة مماج ػػة الت ػػ يات ا الخػػامس   مر اإل ارة
( مالتػػػة يميػػػ  ا الجػػػ مؿ سػػػنمات 6أكفػػػر مػػػف –سػػػنمات 6الخبػػػرة )أقػػػؿ مػػػف 

 التالة 
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 (37ج مؿ )
 قيمة ت م  لت ا لمتفير الخبرة لمم مر الخامس )اإل ارة( 
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط العدد متغير الخبرة
 1.10 5.66 5.70 26.55 245 سنوات5اقؿ مف 
 6.21 23.93 538 سنوات5أكثر مف 
ماتػًا لمتفيػر -إات   لػة إ صػائية  ؽيتيح مف الج مؿ السابؽ مجم  اػرم  
لخبػػر أقػػؿ عمػػى عبػػارات الم ػػمر الخػػامس بػػيف اسػػتجابات المعممػػيف إمي ا –الخبػػرة 
 سػػنمات الفئػة الفانيػػة لصػػالح 6ل مإمي الخبػػرة أكفػر مػػف سػػنمات الفئػة األملػػى 6مػف 

 (  رجػػة بػػان راؼ معيػػاري قػػ رو37.66الفئػػة األملػػىل  يػػث بمػػو متمسػػط  رجػػات ـ )
(ل مهػػػػػة قيمػػػػػة  الػػػػػة 6.77مبمفػػػػػت قيمػػػػػة "ت"لتميػػػػػيح   لػػػػػة الفػػػػػرمؽ)  (ل6.82)

 .(1.10) إ صائيًا عن  مستمى
نتػػػػائ  الفػػػػرمؽ بػػػػيف متمسػػػػطات  رجػػػػات أاػػػػرا  العينػػػػة عمػػػػى مفػػػػر ات الم ػػػػمر  -7

العالميػػة المعاصػػرةل ماتػػًا لمتفيػػر الخبػػرة السػػا س   مر اػػة مماج ػػة الت ػػ يات 
 سنمات( مالتة يمي  ا الج مؿ التالة  6أكفر مف –سنمات  6)أقؿ مف 

  (38ج مؿ )
 لمم مر السا س )التتميـ( قيمة ت م  لت ا لمتفير الخبرة

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط العدد متغير الخبرة
 1.10 5.66 5.70 26.55 245 سنوات5اقؿ مف 
 6.21 23.93 538 سنوات5أكثر مف 
ماتًا لمتفيػر  -إات   لة إ صائية  ؽيتيح مف الج مؿ السابؽ مجم  ارم  
لخبػػر أقػػؿ عمػػى عبػػارات الم ػػمر السػػا س بػػيف اسػػتجابات المعممػػيف إمي ا –الخبػػرة 
 حسػػنمات الفئػػة الفانيػػة لصػػال 6ل مإمي الخبػػرة أكفػػر مػػف سػػنمات الفئػػة األملػػى6مػػف 

 رجػػة بػػان راؼ معيػػاري قػػ رو  (37.66الفئػػة األملػػىل  يػػث بمػػو متمسػػط  رجػػات ـ )
(ل مهػػػػػة قيمػػػػػة  الػػػػػة 6.77مبمفػػػػػت قيمػػػػػة "ت"لتميػػػػػيح   لػػػػػة الفػػػػػرمؽ ) (ل6.82)

 .(1.10) إ صائيًا عن  مستمى
نتػػػائ  الفػػػرمؽ بػػػيف متمسػػػطات  رجػػػات أاػػػرا  العينػػػة عمػػػى مفػػػر ات ا سػػػتبانة  -8

ـ الكػػػػػػميتى اػػػػػػة مماج ػػػػػػة الت ػػػػػػ يات العالميػػػػػػة مجممػػػػػػة   مر التنشػػػػػػئة بػػػػػػالتعمي
سنمات( مالتة  6أكفر مف –سنمات  6المعاصرةل ماتًا لمتفير الخبرة )أقؿ مف 

 يمي  ا الج مؿ التالة 
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 (39ج مؿ )
 يبيف قيمة ت م  لت ا لمتفير الخبرة عمى ا ستبانة مجممة

 داللةمستوى ال قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط العدد متغير الخبرة
 1.10 4.21 26.06 217.28 245 سنوات5اقؿ مف 
 35.00 096.80 538 سنوات5أكثر مف 
ماتًا لمتفيػر  -إات   لة إ صائية  ؽيتيح مف الج مؿ السابؽ مجم  ارم  
عمى عبػارات ا سػتبانة مجممػةل بػيف اسػتجابات المعممػيف إمي الخبػر أقػؿ  –الخبرة 
 سػنمات الفئػة الفانيػة لصػالح 6خبػرة أكفػر مػف سنمات الفئة األملى ل مإمي ال 6مف 

 رجػة بػان راؼ معيػاري قػ رو  (318.39الفئة األملىل  يث بمػو متمسػط  رجػات ـ )
(ل مهػػػة قيمػػػة  الػػػة 5.31مبمفػػػت قيمػػػة "ت" لتميػػػيح   لػػػة الفػػػرمؽ ) (ل37.27)

  (.1.10) إ صائيًا عن  مستمى
 تفسير ومناقشة نتائج الفر  الثالث: -ب

لفػػػػرض الفالػػػػث مجػػػػم  اػػػػرمؽ إات   لػػػػة إ صػػػػائية بػػػػيف أميػػػػ ت نتػػػػائ  ا 
سػػنمات الفئػػة 6خبػػرة أقػػؿ مػػف متمسػػطات  رجػػات أاػػرا  العينػػة مػػف المعممػػيف إمي ال

مإلػػؾ  الفئػػة األملػػىل سػػنمات الفئػػة الفانيػػة لصػػالح 6ل مإمي الخبػػرة أكفػػر مػػف األملػى
ل يس()طػػرؽ التػػ ر  المعمػػـ( مالرابػػ ات ـ عمػػى مفػػر ات الم ػػمريف األمؿ )اػػة اسػػتجاب

األمػر الػإي يشػير إلػى أف الفئػة  1.16  الة إ صائيًا عنػ  مسػتمى مأف هإو الفرمؽ
األملػػى مػػف المعممػػيف أكفػػر معيػػًا بمػػ ى قيػػاـ المعمػػـ بػػ مرو اػػة التنشػػئة ا جتماعيػػة 

 بالتعميـ الكميتى اة مماج ة الت  يات المعاصرة.
يات المعاصػرة لإإ مق  يرج  إلؾ إلى أف هإو الفئػة أكفػر إ راكػًا ممعيػًا بالت ػ  

التج يػ    إف الفئة األكفر خبرة تعم ت عمى الممارسات الت يمة مأتتنت ا ا ة   تريػ
طػػػرؽ التػػػ ريس( الرابػػػ  ) هػػػإا بالنسػػػبة لمم ػػػمر األمؿ المعمػػػـ أمػػػا الم ػػػمر لمالتفييػػػر

ممػا  الػت  -اكإلؾ ق  تعم ت الفئة األكفر خبػرة عمػى الطػرؽ التتمي يػة اػة التػ ريس
 إ ترى أف إلؾ هم األايؿ مف مج ة نظرها.إ -متمسكة ب ا

كما أمي ت النتػائ  عػ ـ مجػم  اػرمؽ إات   لػة إ صػائية بػيف متمسػطات  
ل مإمي سنمات الفئة األملى 6 رجات أارا  العينة مف المعمميف إمي الخبرة أقؿ مف 

سنمات الفئة الفانيةل مإلؾ اة استجابات ـ عمى مفر ات الم ػمر  6الخبرة أكفر مف 
)المتػػررات ال راسػػية(ل متشػػير هػػإو النتيجػػة إلػػى أف المعممػػيف جميعػػًا ي  رس ػػمف  نةالفػا
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المتػػررات ميػػ ركمف جيػػ ًا أن ػػا قيػػر قػػا رة عمػػى مماج ػػة الت ػػ يات المعاصػػرةل مأن ػػا 
 قير مسايرة لمتت ـ العممة مالتكنملمجة.

كمػػػػا أميػػػػ ت النتػػػػائ  مجػػػػم  اػػػػرمؽ إات   لػػػػة إ صػػػػائية بػػػػيف متمسػػػػطات  
ل مإمي سنمات الفئة األملى 6العينة مف المعمميف إمي الخبرة أقؿ مف   رجات أارا 

سنمات الفئة الفانيةل مإلؾ اة استجابات ـ عمى مفر ات الم ػمر  6الخبرة أكفر مف 
 الة  الخامس )اإل ارة( مالسا س )التتميـ( معمى )ا ستبانة مجممة( مأف هإو الفرمؽ

ملػػىل األمػػر الػػإي يشػػير إلػػى  يػػا ة لصػػالح الفئػػة األ 1.12 إ صػػائيًا عنػػ  مسػػتمى
إ راؾ أاػرا  الفئػػة األملػػى مػػف المعممػػيف يػػعؼ اإل ارة مالتتػػميـ مالتنشػػئة ا جتماعيػػة 
بصػػفة عامػػة بػػالتعميـ الكػػميتى اػػة مماج ػػة الت ػػ يات المعاصػػرةل مبنػػا  عميػػ  يتبػػؿ 

عمػػػػى مسػػػػتمى ا سػػػػتبانة مجممػػػػة مالم ػػػػمر األمؿ مالفالػػػػث مالرابػػػػ   الفػػػػرض الفالػػػػثل
ع ـ  امس مالسا سل ميراض عمى مستمى الم مر الفانة اتط إإ أك ت النتائ مالخ

مجػػػػم  اػػػػرمؽ إات   لػػػػة إ صػػػػائية بػػػػيف أاػػػػرا  العينػػػػة اػػػػة اسػػػػتجابات ـ عمػػػػى هػػػػإا 
 .الم مر

 توصيات الدراسة:
كؿ عتبػات اػة طريػؽ أي نظػاـ اة يم  ما سػبؽ عريػ  مػف ت ػ يات تشػ 
مػػف خػػالؿ رسػػالت  مأه ااػػ ل اػػ ف ماػػة يػػم  رصػػ  ماقػػ  التعمػػيـ الكػػميتى  لتعميمػػة

تكمف بمفابػة إطػار عػاـ يمجػ   التفكير اة مي  استراتيجية لتطمير التعميـ الكميتى
أسػاليب العمػؿ م لػػياًل لترشػي   ركػة التطػػميرل انطالقػًا مػف خبػػرات الماقػ  مت ػػ يات 

  يتطمب األمر ما يمةم المستتبؿ يمفؿ يرمرة هامةل 
تنبفػػػؽ مػػػف ترافنػػػا ال يػػػاري العربػػػة  ميػػػ  امسػػػفة تربميػػػة متعميميػػػة مايػػػ ة -

 .اإلسالمة

خصمصػػػػيت ل صػػػػياقة أهػػػػ اؼ مايػػػػ ة لنظػػػػاـ التعمػػػػيـ األ هػػػػري ت ػػػػااظ عمػػػػى  -
مػػػػف خالل ػػػػا مال تػػػػة المتفيػػػػرات العالميػػػػة مالم ميػػػػة عمميػػػػًا ماقتصػػػػا يًا   يسػػػػتطي

 تل مب يػػػث تعبػػػر هػػػإو األهػػػ اؼ عػػػف الطمم ػػػاماجتماعيػػػًا مفتاايػػػًا مسياسػػػياً 
ماألمػػػػةل ممتطمبػػػػات  لنسػػػػافل مالفتااػػػػة مالمجتمػػػػ شػػػػم ة لإلمال اجػػػػات المن

مليسػػػػػػت األهػػػػػػ اؼ المػػػػػػرا   الػػػػػػ ا  ال يػػػػػػاري اػػػػػػة الكيػػػػػػاف ا جتمػػػػػػاعةل
جػػرا  لفايػػة  صػػياقت ا لمجػػر  الصػػياقةل ملكن ػػا ميػػممف متمجػػ  ما  ارةلما 
سامية إات ارتباط بتفير الماق  الفكري ما جتماعة اة اتجاو المستتبؿل 
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ؼ الج ي ة إعطا  هإو المسػالة عنايػة مينبفة عن  مي  مصياقة األه ا
ل مبنيًةل مامسفًةل متمج ًا متنفيإًا(.  خاصة )اختيارًا

مػػف  ائػػرة المميػػمعات  الكػػميتىيػػرمرة خػػرمج المنػػاه  ال اليػػة بػػالتعميـ  -
مالمتررات التة   تشكؿ م  ة من جية ايما بين ال إلى من   يتمخى اػة 

مكاناتػػ فػػر ل مطاقاتػػ ل أه ااػػ  مم تػػماو متطبيتاتػػ  العنايػػة بشخصػػية ال ل ما 
عػػػػػ ا و لم يػػػػػاةل متمكينػػػػػ  مػػػػػف التػػػػػ رة عمػػػػػى التفكيػػػػػر ماإلبػػػػػ اع ماتخػػػػػاإ  ما 

 اة مماج ة المشكالت. تالترارا

يػػػػػرمرة تنػػػػػمع طػػػػػرؽ التػػػػػ ريسل ما  خػػػػػاؿ طرائػػػػػؽ ماسػػػػػتراتيجيات ج يػػػػػ ة  -
عػػػػػا ة تػػػػػدهيم ـ تربميػػػػا اػػػػػة يػػػػػم   بلمتػػػػ ريس متػػػػػ ري المعممػػػػػيف عمي ػػػػا ما 

 .الت  يات المعاصرة

ل ا مت ػػػاف مقيػػػاس ال فػػػظ ما سػػػتظ ارتصػػػر تتػػػميـ الطالػػػب عمػػػى أ  يت -
نمػػا يشػػػمؿ التتػػػميـ جميػػػ  عناصػػر العمميػػػة التعميمػػػة الطالب ماألهػػػ اؼ  ما 

ب يػػث يػػتـ  لتػػة التػػ ريسل منظػػـ اإل ارةمالمػػن   مالمسػػائؿ التعميميػػة مطري
 التتميـ منإ ب اية العممية التعميمية ماة أفنائ ا ماة ن ايت ا.

ى المتػػ ـ لمفػػر ل مسػػرعة ا سػػتجابة لكػػؿ مػػا يػػ مر اػػة عػػالـ تفييػػر الم تػػم  -
 المعمممات مالتكنملمجيا مف التفير المستمر مالتطمير ال ائـ.

تنػػمع المعػػارؼ مالم ػػارات لتشػػمؿ لػػيس اتػػط م ػػارات ال فػػظ مالتمتػػيفل بػػؿ  -
 .الف ـ مم ارات التفكير ماإلب اع مالتمي 

 ية مف ال يانة م تى الجامعة.تعبير األساليب التعميمية التتمي ية مالت فيظ -

ا عتمػػػا  عمػػػى الػػػإات بمعنػػػى أف  صػػػمؿ الفػػػر  عمػػػى الفائػػػ ة مالت صػػػيؿ  -
يكػػػػمف رهػػػػػف ق رتػػػػ  عمػػػػػى التفاعػػػػؿ مػػػػػ  مػػػػا يػػػػػ مر  ملػػػػ ل مم اراتػػػػػ  اػػػػػة 

 مقت. أقؿال صمؿ عمى المعراة الجي ة اة 
 مػػ  ماقػػ  مفيتػػاً  مرتبطػػة ارتباطػػاً  تفييػر المنػػاه  التعميميػػة مالتربميػػة ب يػػث تكػمف -

 .المجتم  م اجات األارا  مق رات ـ

 اسػػػتخ اـ التخطػػػيط بكػػػؿ أشػػػكال  ممسػػػتميات  مصػػػمر المختمفػػػة المر مػػػة منػػػ  -

الشػػامؿ اػػة عمميػػات رسػػـ السياسػػية التعميميػػة أم م املػػة تطػػمير  ما سػػتراتيجة
 .الكميتىالتعميـ 
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أف يصػػبح  ػػؽ المعراػػة مكفػػم  لمجميػػ  أي أف يصػػبح مػػف  ػػؽ الفػػر  أف  -
 .تعمـ ميت ربيعرؼ ميناقء مي

 .المعراية مالفنية مالم نية تماير الفرص لممعمميف لرا  مستميات ـ -

 دراسات وبحوث مقترحة:
اػػػة يػػػم  نتػػػائ  ال راسػػػة ال اليػػػة مالتصػػػمر المتتػػػرح ل ػػػا ليمصػػػة البا ػػػث  

 ب جرا   راسات مب مث عممية  مؿ المميمعات التالية 
 م  الت ػػ يات العالميػػة إعػػا ة صػػياقة أهػػ اؼ التربميػػة لمتعمػػيـ الكػػميتى اػػة يػػ

 المعاصرة.

 .مي  برنام  إلعا ة تدهيؿ معممة التعميـ الكميتى 

  أ   مرا ؿ التعميـ الكميتى اة يم  معايير الجم ة الشاممة. تتميـ 

  ت ميؿ م تػمى بعػض المتػررات ال راسػية بد ػ  مرا ػؿ التعمػيـ الكػميتى لممقػمؼ
 المعاصرة. تعمى م ى مماج ة تمؾ المتررات لمت  يا

  تصمر متترح لتطمير نظاـ التمجي  الفنة بالتعميـ الكميتى اة يم  المتفيرات
 التكنملمجية المعاصرة.
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 عػػػػػػػػػػػػػػالمراج
 المراجع العربية: -أوالً 

أ م  الرااعة قنيـل نصر م مػم  صػبري  الت ميػؿ اإل صػائة لمبيانػات باسػتخ اـ 
spss 3111 مالنشر مالتم ي لل التاهرة   ار قبا  لمطباعة. 

ل مجمػة مسػتتبؿ التربيػة لت  يات التربمية لامة العربية"أ م  الم  ي عب  ال ميـ  "ا
 التػػاهرة  مركػػ  ابػػف خمػػ مف لم راسػػات اإلنمائيػػة بالتعػػامف مػػ  جامعػػة العربيػػة

 .6::2يمليم ل ممافل المجم  األمؿل الع   الفالث

مػػػ   سػػػف   راسػػػة ت ميميػػػة لتيػػػية ل السػػػي  الشػػػ ات أ أ مػػػ  عبػػػ  الػػػر مف الجا ػػػ 
ل 4اسات تربميةل المجم  التممث الفتااة اة إطار التربية اإلسالمية مجمة  ر 

 .2:99ل التاهرة  عالـ الكتبل مارس 22الج   

  مطػػػاب  رابطػػػة ل مكػػػة المكرمػػػة5ات عمػػػة اإلسػػػالـل ط  مفتريػػػأ مػػػ  م مػػػ  جمػػػاؿ
 .2:96العالـ اإلسالمةل 

كيؼ نكمف اي ا أن ا ا مكاائيف؟"   نشئة اة  مف العملمة"الت إبراهيـ م م  الخميفة 
األسػػرة اػػة التػػرف ال ػػا ي  "النفسػػة اإلرشػػا  ي الفػػامف لمركػػ المػػؤتمر السػػنم 

 7-5لفتػػػػػػػػرة مػػػػػػػػف( اػػػػػػػػة ا")ت ػػػػػػػػ يات الماقػػػػػػػػ  مأاػػػػػػػػاؽ المسػػػػػػػػتتبؿ مالعشػػػػػػػػريف
 .جامعة عيف شمس اإلرشا  النفسةل   مرك . التاهرة3112نمامبر

)العملمػػػة  لالماقػػػ  ماألاػػػاؽل مجمػػػة عػػػالـ الفكػػػرالعملمػػػة ظػػػاهرة   ال بيػػػب الجن ػػػانة
ل العػػ   ماف ابالمجمػػس الػػمطنة لمفتااػػة مالفنػػمف  الكميػػت  ظػػاهرة العصػػر(ل

 .:::2ل أكتمبر / يسمبر 39ل المجم  3

  التػػػاهرة سػػػبتمبرل22السػػػي  عبػػػ  الػػػر مؼ  اإلعػػػالـ مالػػػ عمة اإلسػػػالمية متػػػ اعيات 
 .3113 المجمس األعمى لمشئمف اإلسالميةل

ال ػػػػاـ مصػػػػطفى عبيػػػػ   "تربيػػػػة متنشػػػػئة الطفػػػػؿ المصػػػػري اػػػػة نظػػػػاـ عػػػػالمة ج يػػػػ  
منعتػػ  اػػة الفتػػرة مػػف الشػػئت  مرعايتػػ " "المػػؤتمر السػػا س لمطفػػؿ المصػػريل تن

 جامعة عيف شمسل مرك   راسات الطفملة.  4::2 لابريؿ 24 21

ار الن يػػة     التتػػميـ التربػػمي مالتيػػاس النفسػػةل التػػاهرة جػػابر عبػػ  ال ميػػ  جػػابر
 .7::2العربيةل 

"مالمػػػح إطػػػار ج يػػػ  لمتعمػػػيـ اػػػة الػػػ مؿ العربيػػػة اػػػة يػػػم   جمػػػاؿ عمػػػى ال هشػػػاف 
اػػػة الػػػمطف  "ل مػػػؤتمر العملمػػػة منظػػػاـ التعمػػػيـات العالميػػػة ماإلقميميػػػةالمتفيػػػر 
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 تسـ أصمؿ التربيةل المؤتمر السنمي الخامس عشر لرؤية مستتبمية–العربة 
 .9::2 يسمبر  24  23لاة الفترة مف  جامعة المنصمرة لكمية التربية

اسػات التربميػة   من جية الب ث العممة متطبيتات ا اة ال ر  م ي أبم الفتمح عطيفة
 .7::2   ار النشر لمجامعاتلمالنفسيةل التاهرة

"التنشئة ا جتماعية أـ تفير البنية ا جتماعيػة اقػ ر   خال  الب ارمي م م  الب رامي
ااية اة ظؿ آليات العملمة المتيخمة" نػ مة التنشػئة لم فاظ عمى هميتنا الفت

ا جتماعيػػػػة ممماج ػػػػة الت ػػػػ يات الفتاايػػػػة ما جتماعيػػػػة التػػػػة تماجػػػػ  األمػػػػة 
اإلسالمية اػة التػرف المتبػؿل رابطػة الجامعػات اإلسػالمية بالتعػامف مػ  كميػة 

 .9::2اكتمبر34 -32التربية بالعريءل اة الفترة مف 

متنشػػئة الفػػر  اػػة إطػػار متػػما ف بػػيف فتااػػة مجتمعػػ   سػالـ  سػػف عمػػى هيكػػؿ  "تربيػػة
ما  تكػػػػػػػػاؾ بالفتااػػػػػػػػات المجتمعيػػػػػػػػة األخػػػػػػػػرى  راسػػػػػػػػة مفاهيميػػػػػػػػة ت ميميػػػػػػػػة" 
ن مة"التنشئة ا جتماعية ممماج ة الت  يات الفتااية ما جتماعية التػة تماجػ  
األمة اإلسالمية اة الترف المتبؿل رابطة الجامعػات اإلسػالمية بالتعػامف مػ  

 .9::2أكتمبر34 -32لتربية بالعريءل اة الفترة مف كمية ا

  ال يئػػػة المصػػػرية العامػػػة لمكتػػػابل مكتبػػػة مة خشػػػب    ػػػمار الفتااػػػاتل التػػػاهرةسػػػا
 .3113األسرةل 

سػػي   نفػػة عػػمض  "التنشػػئة ا جتماعيػػة مالت ػػ يات المعاصػػرة التػػة تماجػػ  األمػػة 
اج ػػػة الت ػػػ يات اإلسػػػالمية اػػػة التػػػرف المتبػػػؿ" ن مة"التنشػػػئة ا جتماعيػػػة ممم 

الفتاايػػة ما جتماعيػػة التػػة تماجػػ  األمػػة اإلسػػالمية اػػة التػػرف المتبػػؿل رابطػػة 
 -32الجامعات اإلسالمية بالتعامف م  كمية التربية بالعريءل اة الفترة مف 

 .9::2كتمبرأ 34

 .3111 لاألنجمم المصرية التياس النفسةل التاهرة   صفمت ارج

 البيانات اة الب مث النفسػية مالتربميػةل التػاهرة صالح ال يف م مم  عالـ  ت ميؿ 
 . 4::2 ار الفكر العربةل 

" مر اإلعػػالـ اػػة تربيػػة  ؼ سػػع ل مسػػعي   سػػف عبػػ  العػػاؿ  يػػ  عبػػ  الخػػالؽ يمسػػ
المتصػػػػمة بالعملمػػػػة بعػػػػض المتفيػػػػرات الفتاايػػػػة  الطفػػػػؿ المصػػػػري اػػػػة يػػػػم 

ل شػػعبة التنميػػة التربميػػة م  تػػممة لمب ػػمث" التػػاهرة  المركػػ  ال" راسػػة ت ميميػػة
 .3111ب مث المعمممات 
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 ." مر التربية اة مماج ة ت  يات العملمة اة المطف العربػة"  عب  الفتاح الرش اف
العػػػ    لبيػػػةاألمانػػػة العامػػػة لجامعػػػة الػػػ مؿ العر  التػػػاهرة  مجمػػػة شػػػؤمف عربيػػػة

 .3114خريؼ  ل226

رؤىل  "مجمػػػػة التنشػػػػئة ا جتماعيػػػػة مالت ػػػػ يات المعاصػػػػرة  عبػػػػ  اهلل م مػػػػ  الفػػػػم اف
ل  بػػة بمنطتػػة  ائػػؿل العػػ   الخػػػامسل النػػا ي األالمممكػػة العربيػػة السػػعم ية

   www.adabail.gov.sa\o3-07.htm.11-10-2003. :::2السنة الفانيةل 

ل لطفػؿ العربػةل مجمػػة رؤىة متنشػئة االت ػ يات الفتاايػة المعاصػر   عبػ  المػنعـ نػاا 
 لبمنطتػػػة  ائػػػؿل العػػػ   السػػػاب  المممكػػػة العربيػػػة السػػػعم يةل النػػػا ي األ بػػػة

3111. (www.adabhail.gov.sa\o3-07.htm.11-10-2003 

عبػ  الناصػر سػعي  عطايػا  " مر التنشػئة ا جتماعيػة لطفػؿ الم رسػة ا بت ائيػة اػػة 
 لمجمػػة التربيػػة لكميػػة التربيػػةمة"ل تنميػػة الفتااػػة العمميػػة مػػف المنظػػمر اإلسػػال

 .:::2صل 88جامعة األ هر ع  

ماقػػ  مالت ػػ يات ال "األنظمػػة التربميػػة اػػة العػػالـ اإلسػػالمة  عبػػ  اهلل الخػػملة عميػػاف
نػػػ مة الت ػػػ يات التػػػة تماجػػػ  العػػػالـ اإلسػػػالمة اػػػة التػػػرف مالػػػ مر المطمػػػمب "

مية لمتربيػة سػالالجامعات اإلسالمية بالتعامف مػ  المنظمػة اإل رابطةالمتبؿل 
 .9::2يناير 23 -21مالعمـم مالفتااةل ايسسكم 

التنشػػئة ا جتماعيػػة مال فػػاظ عمػػى ال ميػػة الفتاايػػة اػػة عصػػر   "م مػػ  سػػع  األلفػػة
العملمػػة" ن مة"التنشػػئة ا جتماعيػػة ممماج ػػػة الت ػػ يات الفتاايػػة ما جتماعيػػػة 

ت اإلسػػالمية التػة تماجػػ  األمػػة اإلسػالمية اػػة التػػرف المتبػؿل رابطػػة الجامعػػا
 .9::2اكتمبر34 -32بالتعامف م  كمية التربية بالعريءل اة الفترة مف 

 ار الفكػػر   م مػػ  مرتيػػى ال بيػػ ي  تػػاج العػػرمس مػػف جػػماهر التػػاممس ل بيػػرمت
 .8::2ل

لت ػػ يات الفتاايػػة اػػة عصػػر   "التربيػػة اإلسػػالمية ممماج ػػة ام مػػم  يمسػػؼ م مػػ 
ل 8:عػ    لجامعػة األ هػر لالتربيػةتصػ ر عػف كميػة  لة التربيػة" مجمالعملمة
 .3112ابراير 

  .:::2 ل ار قبا   ي  العملمةل التاهرة  النشار مصطفى

http://www.adabail.gov.sa/o3-07.htm.11-10-2003
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 " تنظيـ التعميـ عمى يػم  فػمرة المعمممػات" "مػؤتمر التعمػيـ م ا عب  الباقة جميمة
امسل كميػػة التربيػػػةل مػػف أجػػػؿ مسػػتتبؿ عربػػػة أايػػؿل المػػػؤتمر العممػػة الخػػػ

 .8::2ابريؿ 41  :3ة الفترة مف ل المنعت  اجامعة  مماف

ل التػػاهرة  مكتبػػة مهبػػ  لة األ هػػر بػػيف األمػػس ماليػػـم مالفػػ يمسػػؼ التريػػامي  رسػػال
2:95. 
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