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جهة نظر ومن  دور التنشئة االجتماعية في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة

 الحكومية في دولة الكويت الثانوية المدارسمعلمي 

 

  العتيبي         د.بدر حمد العازميد.عبدهللا راشد العازمي           د.محمد عبدهللا
 كلية التربية األساسية        المجلس األعلى للتعليم            كلية التربية األساسية

 
 :مقدمةال

يشهههاد العهههالم مجم عهههة مهههف المتةيهههرا  لهههي كالهههة مجهههات  الحيههها : ال ياسهههية  ات ت هههادية         
   الفهههه ر  العلميههههة  التكن ل جيههههة فهههه ر  المعل ما يههههةالجيههههة متمفلههههة لههههي:  التكن ل    العلميههههة  المعرليههههة 

لتةيههرا  لههي ةرالههة العههالم ال ياسههية  مهها  بعاهها مههف الناجمههة عههف اتر جههار المعرلههي   لههى جارهه  ا
  ةيرا  ا ت ادية  اجتماعية.

  شهل  التنشههاة اتجتماعيههة عن ههراا  ساسهياا لههي منم مههة المجتمهه    ر  راها  عههد م شههراا علههى       
سهها ر الج ارهه  األةههرذ لههي تهه,ا المجتمهه    دراسههة  ا عاهها لههي  ط مجتمهه  يملههف    يعلههي م شههراا 

    خل ه,    هد جرجه  رلهى  لهى    التنشهاة اتجتماعيهة  شهتر    لى  قدم ته,ا المجتمه   ااا للحلم ع
لياهها العدجههد مههف م س هها  المجتمهه   لههدرا  حققههت  تههدالاا   عههد  الشخ ههية القههادر  علههى م اجاههة 
المتةيرا  المختل ة  كا  ت,ا المجتم   ادراا على م اجاة التحديا   ال عاب التي  هد   اجاه, لهي 

 .الم تقب   الحال   
  عبههر التنشههاة اتجتماعيههة عههف الت اعهه  بههيف مل رهها  المنم مههة الترب اههة للههن   مههف  بنهها        
 ك هههاب ال هههرد المعهههاجير   لالتنشهههاة اتجتماعيهههة  اهههد   لهههى مجتمههه   عبهههر مراحههه  النمههه  المختل هههةال

   ات جاتههها    عرا ههه, ضالبههه اض  التهههي جلتههتم باههها المجتمههه     عمههه  علههى  هههر  القهههيم اتجتماعيههة
   الخبههرا   المعههار  ض هه ر    تهه  األلههراد لارههدما  لههي المجتمهه   المبههادو  الم ههاتيم اتجتماعيههة
 بدرجا  مت ا  ة مف ال اعلية.

 لكههي  هه دط التنشههاة اتجتماعيههة د رتهها لدراهها  حتهها   لههى م س هها    سهها   متعههدد  مفهه         
لم ههههجد   النههههادط   جماعههههة الرلهههها    الكتهههه   األسههههر     د ر الحبههههارة   الكتا يهههه    المدرسههههة   ا

 عهههف  رمههها  - لهههى حهههد كبيهههر -رتررهههت  كلاههها م ههها لةو الملتبههها     سههها   اوعهههام   الكمبيههه  ر  ا
عمليههة التنشههاة   كمهها  راهها بهها شههى مههف  تههم الع امهه  التههي  هه  ر لههي ال ههل   التعليمههي عنههد األلههراد

 .اتجتماعية
   لحيف  ص ل الهن   مهف  بنها  التعليم العامية ةال مرحلة   تم عملية التنشاة اتجتماع       

المجتمهه  لدرجههة مههف النمهه  اتجتمههاعي   هه تلام للتعههاي  مهه  مجههتمعام بدرجههة مناسههبة مههف الك هها   
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 ال اعلية    ك اف شخ ية التلمي,   حدجد ا جاتا , لي سن ا  حيا , المقبلة  ضم ت ذ مناس  مف 
  ي  لراد المجتم .الت الق بيف شخ ية التلمي,  با

التههي   اجهه, المجتمه  اوسههامي  ض هه ة  المعاصهر  عالميههةالتحههديا  المهف   مفه  الع لمههة          
    اجتماعيههة   قاليههة  الع لمههة  حمهه  لههي  يا اهها الكفيههر مههف التحههديا   سياسههية أل عامههة   رلههى 
تهه,ا التحههديا    اجهه,    معمههم   الع لمههةعههد ل ههعههف المحهه ر ات ت ههادط الهه,ط ي   لبههاا  ( إعاميههة

  مامحاهها  شههير  لههى د  لهه  عههد الع لمههة الفقاليههة  كفههر  ضعههاد الع لمههة  م  ههاا   (1 الشههع ب العربيههة 
بهههر ز عهههالم بههها حهههد د  قاليهههة   نتقههه  ةالههه, األلكهههار  المعل مههها   األةبهههار  ات جاتههها  القيميهههة 

 (.2   مف  ب  الد ل ال ل كية ضحراة كاملة على ال عيد العالمي  بأ    در مف التدة  
 

د ر التنشاة اتجتماعية لي م اجاهة التحهديا  العالميهة ح ل ل,لى ا لل  الباحف   للقيام بدراسة 
لل  هه   علههى ، المعاصههر  مههف  جاههة رمههر معلمههي المههدار  الفار اههة الحل ميههة لههي د لههة الك اههت

اليه,، كمها سهيقدم البهاحف    أ يرتا اتيجابي     جد   عتاتا،   أ يرتها ال هلبي  بياره, للحهد منه,   
 الت صيا  لي رااية الدراسة.

 
 مشكلة الدراسة  •
 متةيرا  متاحقة مف جتبح مف العرض ال ابق    ما   اجا, األمة اوسامية الي م            

مف  عاليم الدجف    ارلا اا المتةيرا    رض علينا البحث عف  سل ب يملف مف ةال, م اجاة  لى
 جتم رلى  ت ضالتنشاة اتجتماعية ال حيحة أللراد المجتم   التي  جعلام  ادرافاوسامي  لف 

   ر   ع لمة  ا ية  سما ا  م ت حة   ار جار معرلي  مف التعام  م  متةيرا  الع ر: على
   ار تاح على ك  دجد ه  نال ية ش    حلم الحد د ات ت ادية بيف الد ل ات  ات   لي

    ات ت ادية   الفقالية   عددية لكراة  سياسية  ا ت ادية  دجنية  عر ية .الم ت اا : ال كراة
األمر ال,ط يب  على كات  التنشاة اتجتماعية  ر ر   نشاة األبنا  ضما جتمشى م         

 ل,ا يملف صيا ة الك اتي المتللبا  الجدجد  للمجتم 
 ية:  مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤالت التالأسئلة   •

لههي د لههة  الفار اههة الحل ميههة دار مههف  جاههة رمههر معلمههي المهه التنشههاة اتجتماعيههةمهها  ا هه    -1
 ؟الك ات

                                                 
 :الك اههههت  الع لمهههة لههههاتر  الع ههههر( مجلههههة عههههالم ال كرالحبيههه  الجنحههههاري :لههههاتر  الع لمههههة ال ا ههه   األلهههها    - 1
 .9 ص 1999  2 عدد 28لمجلس ال  ني للفقالة  ال ن    اآلداب   المجلد ا
 .11  ص1999دار  با    : القاتر    د الع لمةم ل ى النشار :  - 2
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لههي  مههف  جاههة رمههر معلمههي المههدار  الفار اههة الحل ميههة مهها  تههم التحههديا  العالميههة المعاصههر  -2
 التي   اج, العالم اوسامي؟ د لة الك ات،

مههف  لم اجاههة  لههى التحههديا اةهه  النمههام التربهه ط الكهه اتي دمهها متللبهها  التنشههاة اتجتماعيههة  -3
 ؟  جاة رمر معلمي المدار  الفار اة الحل مية لي د لة الك ات

م اجاهههة  لهههى ل الكههه اتى لهههي النمهههام التربههه ط التنشهههاة اتجتماعيهههة  لت عيههه مههها الت ههه ر المقتهههرح  -4
 التحديا ؟ 

 أهداف الدراسة  •
 ما جلي :  اد  الدراسة الحالية  لى   

  التعر  على  تم  الع ام  الم  ر  لياا. م ا م التنشاة اتجتماعية  حلي   -
 .الك اتى داة  النمام الترب ط  التنشاة اتجتماعية شخيص   حلي   ا    -
التعلهههيم  رمهههام  حليههه  متةيهههرا  القهههر  الحهههادط  العشهههراف  مههها  عل ههه, مهههف  حهههديا  علهههى -

 . الك اتى

لم اجاهههة التحهههديا   الكههه اتى للنمهههام التربههه ط  الكشهههن عهههف متللبههها  التنشهههاة اتجتماعيهههة -
 .المدار  الفار اة الحل مية لي الك اتلي ر  مف  جاة رمر المعلميف المعاص

م اجاههة  لههى لالكهه اتى  ضالنمههام التربهه ط التنشههاة اتجتماعيههة  لت عيهه   هه    هه ر مقتههرح  -
  .التحديا 

 
 

 أهمية الدراسة   •
جههه, الهههنقص لهههي الدراسههها  العربيهههة المتعلقهههة بهههد ر تههه,ا الدراسهههة لهههي سهههد ضعههه       نبههه   تميهههة    

، كمهها    الت هه ر الهه,ط سههتقدم,  ههد ي يههد لههي العههام الكهه اتي التعلههيم رمههام التنشههاة اتجتماعيههة لههي 
 : ت,ا الدراسة  يد زااد  لاعلية د ر التنشاة اتجتماعية با,ا الن ع مف التعليم   كما يملف    

  المهههربيف مهههف المخللهههيف  المتهههاضعيف  المن ههه,جف يالكههه اتعهههف سياسهههية التعلهههيم  الم ههها ليف .1
 ىعلياههها  رلهههسهههب  التةلههه       سهههبابااتعهههر  علهههى مشهههلا  التنشهههاة اتجتماعيهههة لل رلهههى 

 ال جاة المر  بة. اباد  دعم ا خار القرار   رشيد جا د اوصاح     جياا

   كه,ا القها ميف الكه اتي العهام القا ميف علهى  خلهي    ن يه, بهرامد  عهداد معلهم التعلهيم  يد  .2
 ر    ههح الدراسههة  ا هه   عههي المعلههم بههد را التربهه ط   علههى  ههدرا  المعلمههيف   نهها  الخدمههة

 .لي التعليم العام المدار  الك اتية  ر البرامد التدرابية على ممارسا  المعلميف داة    
لدراسهة   ك ا  ,   مشلا ,   لتح المجهالالك اتي الماتميف بدراسة  ا   التعليم   الباحفيف  .3

 م   عا  ضحفية  فيرتا ت,ا الدراسة.
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 منهج الدراسة  •
مته,  بيعتاها   تهدالاا   التحليلهي رمهراا لما ىالدراسة الحاليهة علهى المهناد ال صه  اعتمد         

 ر جاههتم تهه,ا المههناد بتحدجههد المههر    العا هها  التههي   جههد بههيف ال  هها    األحههدا   لهه,لى لاهه   ت 
رهها    ب اباهها   بهه  يمبههي  لههى  ضعههد مههف رلههى مههف    ههير تهه,ا البيارهها  يقت ههر علههى جمهه  البيا

 .(3 ذ . ت   نميمياا   حلياا  رقدتا  الت ص   لى استنتاجا  را  دتلة  مة
 أداة  الدراسة  •
التعلههههيم لههههي رمههههام ضدعههههداد اسههههتبارة للكشههههن عههههف د ر التنشههههاة اتجتماعيههههة      ههههام البههههاحف        
 .معلمي المدار  الفار اة الحل ميةعاصر    رلى مف  جاة رمر لمم اجاة التحديا  ال الك اتي
 عينة الدراسة  •
ركهه ر  المرحلههة الفار اههة الحل ميههة الكهه اتييف ههم  لبيههق  دا  الدراسههة علههى عينههة مههف معلمههي        
 . ارا 
 
 مصطلحات الدراسة  * 
 The Role الدور :( 1    

اجاهة التحهديا  لهي م    ا دا تهتنشهاة اتجتماعيهة مجم عة ال لا ن  الماهام المت  ه  مهف  ال      
  ب  الجامعي الك اتي ضالتعليم العالمية المعاصر  

 :Socialization (التنشئة االجتماعية2) 
الفقاليهههة  اتجتماعيهههة التهههي  قههه م باههها الم س ههها  اتجتماعيهههة    مجم عهههة العمليههها              

المجتمهه    م ههتجيبا  راا علههى اسههتيعاب  ههيم  معههاجيرالمختل ههة   التههي ي ههبح ال ههرد مههف ةالاهها  ههاد
 للمتةيرا  المختل ة    اعياا ضالتحديا  التي   اج, مجتمع,   ادراا على م اجاتاا . 

 :Challenges -( التحديات3  
 التةيهرا  العلميهة  التكن ل جيهة  المعل ما يهة  ال كراههة را  األ هر علهى التنشهاة اتجتماعيههة         
 اا البشراة  لي   اةر القر  الما ي    حهد ت  ةيهرا   اجتماعيهة  ا ت هادية   قاليهة(  التي شاد

  لرز  لاتر   ر ارية عالمية   مي ضالع لمهة   ته,ا المتةيهرا   مفه   حهدياا للمجتمعها  اور هارية 
باهد  التعامه  معاها   هبلاا  للتةله  علهي    العشراف  جنبةي علياا م اجاتاا لي القر  الحادط

 بيا اا  اولاد  مف  يجابيا . سل

                                                 
 .134  ص.1996  القاتر :  دار النابة العربية  التق ام الترب ط  القيا  الن  ي: جابر  - 3
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 :الدراسات السابقة •
 دراسات تناولت التنشئة االجتماعية وعملياتها وأساليبها وأسسها .: أوال

  (.4)( 1997( دراسة : حسام صالح)1) 
تهههدلت  الدراسهههة  لهههى التعهههر  علهههى األتميهههة الن هههبية لم س ههها  التنشهههاة اتجتماعيهههة ليمههها        

اب الشههباب لههنم  ال ههل   المت ههم ضههالعنن   كهه,ا التعههر  علههى الههد ر الهه,ط جتعلههق بههتعلم    اكت هه
  لعب, م س ا  التنشاة اتجتماعية لي ت,ا الشأ  .

 اسهههتخدم الباحهههث المهههناد التجرابهههي   حيهههث  هههام  ضاةتيهههار مجم عهههة  جرابيهههة مهههف اللهههاب       
 الباههها    مجم عهههة ( 152الجهههامعييف الههه,جف مارسههه ا العنهههن لهههي مدجنهههة بنهههي سههه ا  بلههه    اماههها  

(  الباهها   يبهها     بههق 152لههي  عمههال عنههن  عههددتم   لههاب الهه,جف لههم جت ر هه   ههاضلة مههف ال
( سهه اتا مههف النهه ع المةلههق    دار  محا رتهها حهه ل   جماعههة األ ههرا  135علههيام اسههتبارة حهه    

 لهههى  مشهههللة العنهههن     سههها   اوعهههام  مشهههللة العنهههن   الجامعهههة  مشهههللة العنهههن ( ضاو هههالة 
 بيارا  عف األسر  التي جنتمي  لياا اللال  .

  ام الباحث بتحلي  مبم   ال  ا ق  ال جا  الم ج د  ضأ  ام الشا   القار رية ضالكليها        
المختل ة التاضعة لجامعة القاتر    باهد  الح ه ل علهى بيارها  عهف اللهاب اله,جف مارسه ا سهل   

 معة .العنن   نا  لتر  دراستام داة  الجا
   د   صلت الدراسة  لى عدد مف النتا د  تماا :

   األسر   حته  المركهت األ ل بهيف م س ها  التنشهاة اتجتماعيهة مهف حيهث  أ يرتها علهى  •
ممارسهههة الشهههباب ل هههل   العنهههن   كمههها    تنههها  عا هههة  رديهههة بهههيف كبهههر حجهههم األسهههر  

ر سهل   العنهن بهيف  لا ر سل   العنن   لكلما كبر حجم األسر  زاد  احتمهات  لاه  
 الشباب الجامعي . 

 رهه, كلمهها زاد  ال رصههة للعنههن لههي مرحلههة الل  لههة زاد  احتمههات  لاهه ر سههل   العنههن  •
جتاهد مهف لاه ر العنهن  بيف الشهباب  كمها    ارخ هاض الم هت ذ ات ت هادط  اتجتمهاعي

                                                 
تجتماعية  مشللة العنن بيف الشباب دراسة ميدارية لعينهة مهف ح ام جابر  حمد صالح : م س ا  التنشاة ا - 4

 الشباب
 الجامعي لي مدجنة بني س ا    ماج تير  ير منش ر   كلية اآلداب  جامعة القاتر   لرع بني س ا        

                         1997. 
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العنهن   ك,ا كفر  مشاتد   لام العنن ضالتل هاز  تاهد احتمهات  لاه ر سهل   بيف الشباب 
 بيف الشباب . 

كما    حت رتا د الدراسة    تنا     راا لهي  دا  األرشهلة األكاديميهة داةه  الجامعهة  •
  رلى ل, عا ة ضاكت اب الشباب لنم  ال ل   المت م ضالعنن.

 (5)( 1998: سالم هيكل)( دراسة2)
مجتمه  البشهرط لهي تدلت الدراسة  لهى  التعهر  علهى كي يهة بنها  الشخ هية اور هارية لهي ال      

   ار مت از  بيف  قالة مجتمع,  اتحتكا  ضالفقالا  األةرذ .
  استخدمت المناد ال ص ي التحليلي    دار  محا ر الدراسة ح ل :

مدذ    ح م اتيم التربية  التنشاة اتجتماعية  الفقالة  الع لمة  ار با  ت,ا الم اتيم ضحركة  -1
 .  المجتم  رح  المحالمة  التةيير 

 د ر التربية لى الح اظ على  قالة المجتم  . -2
 التربية  اتحتكا  ضالفقالا  األةرذ .  -3

 ارللقت مف م لمة م داتا :    عدم    ح الم اتيم لدذ م س ا  التربية  جتر   علي,         
منشه د  عدم  يام ته,ا الم س ها  ضهاألد ار المن  هة باها   مهف  هم عهدم  حقيهق األتهدا  الترب اهة ال

مف العمه  التربه ط اله,ط  بهلل  ضه,  لهى الم س ها   سه ا   كارهت  المدرسهة   م  سها   اوعهام  
    األردية .....( .

    ههحت م ههاتيم كالتربيههة    التنشههاة اتجتماعيههة   الفقالههة   الع لمههة   ههم عر ههت لههد ر          
   التهي ال سا   الترب اة المختل ة ةال التربية لي الح اظ على  قالة المجتم  األصيلة   رلى مف

  عم  على رق    ب ي    جدجد  الترا  الفقالي عبر األجيال المتعا بة   رلى جتلل  ما جلي :
    جتبنى المجتم  لل  ة حيا ية  ا حة با  م ض   صيلة راضعة مف ج, را .  -
  ههار لل ههه ة      قهه م كهه  الم س هها  اتجتماعيههة ضههاألد ار الترب اهههة المن  ههة باهها  لههي   -

   تدا    م حا  المجتم  .  
   التعدديههة الفقاليههة  اللة اههة ت  عنههي ضالبههر ر  التعدديههة التعليميههة لههي المجتمهه     لكناهها  -

 عني    جن تح المجتم  على الفقالا  المجتمعيهة المختل هة ليتعهر  علياها   ليأةه, كه  مها 
 ي يد ت ليقلد  احاكي ما لياا د     كير     مييت .

                                                 
الهههة مجتمعههه,  اتحتكههها  ضالفقالههها  سهههالم ح هههف علهههى تيلههه  :   ربيهههة   نشهههاة ال هههرد لهههي   هههار متههه از  بهههيف  ق - 5

رههههههد   التنشههههههاة  المجتمعيهههههة                        األةههههههرذ  دراسهههههة م اتيميههههههة  حليليهههههة  
لهي القهر   ةاتجتماعية  م اجاة التحديا  الفقالية  اتجتماعية التي   اج, األمة اوسامي

 -21عرا   لي ال تر  مهف   راضلة الجامعا  اوسامية ضالتعا   م  كلية التربية ضالالمقب 
 . 1998اكت بر23
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( مهه  د  مف كمبيهه  ر  ارتررههت  لبهها يا   هد    ههحت الدراسههة    العناصههر الفقاليههة ال الهه -
 تميتاا   ر ر اا لعمليا  التنمية اتجتماعية  ات ت ادية   ت ار, جنبةي       اض  

  حد د تستخداماا ضحيث ت  أ ي بنتا د عل ية لما يملف    جت    مناا .

لي ملي  ال راغ ال كرط لدذ الناشاة  الشهباب  الكبهار   كما    حت الدراسة د ر اوعام -
ضعيهداا عههف  قليههد كهه  مها تهه   جنبههي  م ههت يداا مههف عناصهر الفقالههة الةربيههة  متم ههلاا بفقالتهه, 

 األصيلة محالماا على  كيار,  استقرارا.

 (.6) (1999( دراسة: ميلودي ويلر)3)
المشهر     القها م علهى عمليهة التنشهاة  تدلت الدراسة  لى التعر  علهى  هأ ير شخ هية          

اتجتماعيههة علههى األلههراد الهه,جف يقهه م بتهه جياام  حيههث    ههحت    تنهها  عههددا مههف الخ هها ص 
 ال ههههما  الشخ ههههية التههههي يجهههه    الرتهههها لههههي المشههههر     المعلههههم الكههههن  الهههه,ط يقهههه م ضالتنشههههاة 

 اتجتماعية.
ل مهها  مهف ةهال مجم عههة مهف المعلمههيف  اسهتخدمت اتسهتبارة كههأدا  لجمه  البيارها   المع        

% مههف  لههراد 78.3(   ههد اجمهه  مهها يقههرب مههف Midwesternم س هها  لههي  6   المشههرليف  لههي 
العينة على    ك ا   المعلميف    المشرليف المجتمعية  الشخ ية   ج د برامد منممة رسمية له, 

  أ ير على األلراد المراد  عدادتم اجتماعيا .
   التنشههاة اتجتماعيههة تههي العمليههة التهي جههتعلم مههف ةالاهها ال ههرد المبههادط     هد    ههحت        

 القههيم  المعتقههدا  المجتمعيههة كي ي ههبح عبهه ا منتجهها لههي تهه,ا المجتمهه       ههحت الدراسههة    
 ال رد ي عى تكت اب شخ يت, مف ةال المشر     المعلم    األ را       ير رلى. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6Melody Beth Waller: "Effect of supervisor characteristics on the socialization   

.vol.59  Dissertation Abstracts Internationalprocess " Ph. D .University of  Columbia, 

no.7 january1999 p1360. 
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التنشئة االجتماعية ودورها في مواجهة التحديات العالمية دراسات تناولت ثانيا :
 المعاصرة:

 .(7)( 1993( دراسة: الهام عبيد)1) 
تههدلت الدراسههة  لههي  لقهها  البهه   علههي ال ا هه  التربهه ط للل هه  لههي لهه  النمههام العههالمي           

مه   لهى المتةيهرا  الجدجد   مف  م ا تراح ضع  ال سا    ال ب  لتنشاة   اا  هادراا علهى التعهاي  
. 

ا   ت المتخل ههيف عههف     ههحت    الع ههر الهه,ط رعيشهه, ع ههر لههيس ليهه, ملارهها للبههع          
قال    حقيق الكرامهة اور هارية     ع ر التحرر  اتسترك  الحبار     ر, ع ر   جر المعرلة

  عالمنها ته      هد ضهاا  علميهة جدجهد  متداةلهة  متشهاضلة    ج د منمم  ر, ع ر  داة  العل م
 عالم العلم  المعرلة . 

 بهههالنمر  لهههى ال ا ههه  التربههه ط للل ههه   رجهههد  رههه, جتشهههرب مهههف بياتههه, كههه  ر اسههه  التخلهههن          
 المدرسة استلاعت     نا  ضع   التعليم التقليدط   ة قت لي مامة  ربية   اياة الل ه  لكهي 

ة المختل ههههة  األسههههر    ا   التربيههههيعههههي  اليهههه م  الم ههههتقب      ههههالة  لههههي ارعههههدام التكامهههه  بههههيف  سهههه
 ( لا  م  داؤتا ضالتنا    عدم التن يق ليما بيناا .المدرسة    سا   اوعام ضأر اعاا

% مههف  اميهه, 95كمهها    ههحت     ربيههة الل هه  ضالمدرسههة حاليهها   يعههاري مههف    تنهها          
زالههت معمههم المههدار  د    المههدار  ت  تهه لر لاههم معامهه  وجههرا  التجههارب لههي مههاد  العلهه م    مهها

وةهههرا  الم هههت ذ ال هههالح  لاسهههتخدام  تههه,ا ضاو هههالة  لهههي سههه   الكتههه  المدرسهههية   لاهههي سهههياة ا
   ارح ار  تدا  التربيهة لهي ح هل المعل مها  مهف  جه  اجتيهاز  انق اا الحد األدرى مف اوبداع

 اتمتحارا    الح  ل علي الشااد  . 
م  ا ههعي األتههدا  الترب اههة ضلبيعههة تهه,ا  الع ههر  الع ههر   ههد   صههلت  لههى  ههر ر  اتتمهها      

الهه,ط جليهه,   ضاو ههالة  لههي المجتمهه   الل هه   النمههر  لههيام رمههر  شههاملة متكاملههة    ههر ر  دراسههة 
الما هههي  اتسهههت اد  مهههف در سههه,    دراسهههة الحا هههر  التعهههر  علهههي سهههما ,  املارا ههه,   حديا ههه, 

 يعيش, الل   ليما ضعد .  مشلا ,   مف  م التنب  ضالم تقب  ال,ط س
 
 
 

                                                 
المه  مر ال هن ط ال هاد  للل ه  بية   نشاة الل   الم رط لهي رمهام عهالمي جدجهد  الاام م ل ى عبيد:   ر  - 7

جامعههة   مركههت دراسهها  الل  لههة    1993  ابراهه  13: 10  نشههات,  رعاجتهه,   المنعقههد لههي ال تههر  مههف     الم ههرط 
 .127 -114عيف شمس   ص ص 
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 .(8)(1998( دراسة: بارتون دانيل)2)
  حههادط  العشههرافتهد  الدراسههة  لههى الت صهه   لهى كي يههة  عههداد المهه ا ف ال هالح للقههر  ال         

حيهههث التر هههت  تميهههة  سهههاام المدرسهههة ضشهههل  لعهههال لهههي التهههأ ير علهههى المجتمههه    كمههها التر هههت 
محلي المحي  باها     امهت الدراسهة علهى عهدد مهف المبهادط   ر ر      خدم المدرسة المجتم  ال

 ضحيث ت  نعتل عن, .  درسة األحدا  الجاراة لي المجتم  د ر ح ل  تمية      اك  الم
 لتحقيق رلى    حت الدراسة  رب   ر ا يملهف مهف ةالاها  عهداد المه ا ف ال هالح للقهر         

 لتنشاة  ير الرسمية   التنشاة الفار اة    نشاة ال,ا  .الحادط  العشراف تى : التنشاة الرسمية  ا
  جراههت الدراسههة الميداريههة علههى ال هه يف األ لههيف ضالمدرسههة الفار اههة    ههد   ههعت الدراسههة         

ضع  اللهر   يهر الرسهمية التهي  شهل  المجتمه   كي يهة رجهاح رلهى  كمحا لهة المهت  بهيف التنشهاة 
جههه دط  لهههي الناايهههة  لهههى النجههههاح لهههي  عهههاد   شهههلي  البياههههة  الرسهههمية   يهههر الرسهههمية األمهههر الهههه,ط

 المدرسية.
 
 (.9)(1998( دراسة : سيد عوض)3) 

استادلت الدراسة    يح مامح التنشاة اتجتماعية   تميتاا لي بنا  األمم  حبار اا           
اوسهههامي    كهه,ا  سهههالي  التنشههية اتجتماعيهههة   رمماهها الترب اهههة   رلههى لهههي  هه   ال كهههر التربهه ط 

 التررهه جي  ابههف سههينا   ابههف م ههل اة   كيههن  ي إسههااما  علمهها  الم ههلميف  مههف  بههرزتم ال ههاراب
يملف اتستناد  لى ال كر اوسهامي لهي م اجاهة التحهديا  التهي  تعهرض لاها األمهة اوسهامية لهي 

 ال  ت الراتف.
صههلت الدراسههة  لههى رتيجههة  اسههتخدمت المههناد ال صهه ي التحليلههي لتحقيههق  تههدالاا    ههد            

تامة  تى    ال كر الترب ط اوسامي  ادر علهى م اجاهة  ط  حهد داةلهي    ةهارجي  مهف ةهال 
لل هه ة التربيههة   صهه لاا    ههر  التههدراس  ة هها ص المعلههم  مهها يجهه     يلهه   عليهه,  ال اجبا  

لي  البهههب    نميهههة الخلقيهههة للتلميههه,  كيهههن جهههتعلم؟  العمليهههة الت اعليهههة بهههيف المعلهههم   اميههه,ا   سههها
 الفقالية الدجنية  الترلياية   الت جي, الترب ط  الماني ال ليم .

                                                 
8t relates to school Barton, Daniel H.,:The role of Principal Socialization as i -

Dissertation Abstracts restructuring                               Ph. D .University of Oregon, 

.vol.59 International 

                  no.9,March1998.P3294-A2..  
اوسهامية لهي القهر  المقبه    سيد حن ي ع ض:  التنشهاة اتجتماعيهة  التحهديا  المعاصهر  التهي   اجه, األمهة - 9

  اتجتماعيههة  م اجاههة التحههديا  الفقاليههة  اتجتماعيههة التههي   اجهه, األمههة اوسههامية لههي القههر  المقبهه  رد   التنشههاة
ص ص   1998اكتهه بر23 -21لههي ال تههر  مههف راضلههة الجامعهها  اوسههامية ضالتعهها   مهه  كليههة التربيههة ضههالعرا   

209- 220. 
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كمهها    صههلت  لههى    تنهها  حاجههة ماسههة  لههى سياسههة عامههة للتنشههاة اتجتماعيههة اوسههامية       
لألجيال ضعيد  عف ال هراعا  ال ياسهية    هر ر  م اجاهة التحهديا  التهي   اجه, األمهة اوسهامية 

 اتست اد  النالعة مناا  كمها  ة او ناع    ر ر  التعام  م  شبلا  المعل ما  اتلكتر ريضالحجة 
  صهههت ضبهههر ر  الرجههه ع  لهههى منهههاض  ال كهههر اوسهههامي لهههي التنشهههاة اتجتماعيهههة لم اجاهههة الع لمهههة 

   قالة األل ية الفالفة.
 (.10)( 1998( دراسة : محمد األلفي)4) 

على د ر التنشاة اتجتماعية لي الح اظ على الا اهة الفقاليهة لهي استادلت الدراسة التعر        
 ل  الع لمة  رلى مف ةال اوجاضة على الت اؤل التالي :

 كين يملف لم س ا  التنشاة اتجتماعية الح اظ على الا اة الفقالية لي ل  الع لمة؟
    رع مف ت,ا ال  ال عددا مف األسالة  تماا:  

 لية؟  ما  تم ة ا ص الا اة الفقالية العربية؟الا اة الفقا ىما معن -

  ما المق  د ضالع لمة؟  ما  تم مماترتا ؟  -

 مهها  تههم التحههديا  التههي   ر ههاا الع لمههة علههى عمليهها  التنشههاة اتجتماعيههة ح الهها علههى  -
 الا اة الفقالية ؟

ا  اسههتعارت  اسههتخدمت المههناد ال صهه ي التحليلههي لتحقيههق  تههدالاا  اوجاضههة علههى   اؤت ا        
( ةبيههراا مههف 25ضالمقابلهة كههأدا  لجمهه  البيارهها   المعل مها  عههف م  هه ع الدراسههة حيث  هم اةتيههار  

ةبرا  التنشاة اتجتماعية  للتعر  على  جاة رمرتم ح ل د ر م س ا  التنشاة اتجتماعية لي 
 الفقالية لي ل  الع لمة . ةالح اظ على الا ا

 ا :   صلت  لى عدد مف النتا د  تما
صههم د الا اههة الفقاليههة العربيههة  مههام عمليهها  الةههت  ال كههرط  م جهها  التةراهه  لههي لتههرا   -

 حدجفة مف التاراخ.
رل  الا اة العربيهة اله, با  لهي ت اها  اآلةهر ر هم  ه ل لتهرا  الخبه ع  التبعيهة التهي  -

 حرص لياا الم تعمر على  مس معالم ت,ا الا اة      عالاا    الني  مناا.
ا  يجابيهههها يعتههههر   ههههر ر   نشههههي -   عمليهههها   م س هههها  التنشههههاة اتجتماعيههههة لتتخهههه, د را ا

علهههى  ظضالع لمهههة كمهههاتر  لعليهههة حقيقيهههة  اعمههه  لاسهههت اد  مناههها   لهههي ر هههس ال  هههت الح ههها
 الا اة الفقالية للشع ب.

                                                 
رد   التنشههاة  ي :   التنشههاة اتجتماعيههة  الح ههاظ علههى الا اههة الفقاليههة لههي ع ههر الع لمههة محمههد سههعد األل هه - 10

  راضلة الجامعا  التحديا  الفقالية  اتجتماعية التي   اج, األمة اوسامية لي القر  المقب  اتجتماعية  م اجاة
 .262-249  ص ص  1998 براكت23 -21ضالتعا   م  كلية التربية ضالعرا   لي ال تر  مف اوسامية 
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 .(11) (1999( دراسة: عبد هللا الفوزان)5)
تعهههرض لاههها المجتمعههها  العربيهههة حا لهههت الدراسهههة التعهههر  علهههى  بيعهههة التحهههديا  التهههي          

  أ يرتهها علههى التنشههاة اتجتماعيههة   مهها  را كارههت تهه,ا التحههديا  راضعههة مههف را  المجتمهه   م  راهها 
سب  التةل  على  لى التحديا  كي  حقق مجتمعا نا  نشاة    حديا  ةارجية آ ية مف الخار    ما 

 سليمة ألجيالاا .
 تماا:  د ركر  عدداا مف التحديا  المعاصر    

لقهدا  األسهر  العربيهة لا اتاها   لي تاها ض هب   يهاب ال الهدجف عهف المنهتل لتهدبير متللبهها   -
 المعيشة الازمة . 

التحهدجث  التةييههر الحههاد  ضههالمجتم    ارتشههار  جاههت  ال يههدج   ال بهها يا   اورتررههت كاليهه,   -
ارض م  ما  قدم, األسهر  ضاو الة  لى  سا   اوعام   ما  بف, ت,ا ال سا   مف رسا    تع

  المدرسة  لتأ ي التنشاة مش شة     دذ  لى اتر با   اتزد اجية لي شخ ية الل   .
 بالن بة  لى المدرسة لقد  ة,   نحه  اليه م منحها   عليميهاا  كفهر منه,  رب اها ممها جاهدد بتمهرد -

 على القيم اتجتماعية مف  ب  الدارسيف باا.

 ال ب  الك يلة ضم اجاة ت,ا التحديا  مناا:  د   رد  عدداا مف      
دعههم م س هها  التنشههاة اتجتماعيههة  بخاصههة األسههر   المدرسههة ألرامهها األ ههدر لههي م اجاههة آ ههار  -

 الع لمة    جني  الشباب مشاك  ر با  الا اة .
 يجههاد الخلهه  الدلاعيههة المبنيههة علههى دراسهها  علميههة لقههيم الشههباب  مشههاكلام     قههديم مهها يملههف  -
 قديم, لام كبدا   لل راع القيمي القادم عبر الع لمة الفقالية . 
                                                                                                                           جهههه ب  ن ههههيق ال ياسهههها  اوعاميههههة للههههد ل العربيههههة  اوسههههامية لم اجاههههة الخلهههه  النههههاجم عههههف                                                -

 الق  ر ال,ط يعترط العم  اوعامي لي  لى الد ل    الت    التقني لإلعام الةربي .

 الت عية ضالمخا ر التي   اجااا  يمنا   عرالنا       يم  معاجير اآلةراف  تعارض معاا .-
ات  هها  لههي  نهها ل د ر  ثسهها   لههى الدراسههة الراتنههة حيهه  عههد تهه,ا الدراسههة مههف   ههرب الدرا       

التنشاة اتجتماعية  لي م اجاة التحهديا  المعاصهر   بيهد    الدراسهة الراتنهة  اهد   لهى  التعهر  
ض ه ة ةاصهة لهي م اجاهة اتر جهار الكه اتى على د ر التنشاة اتجتماعيهة ضهالتعليم  به  الجهامعي 

 جيهههههة   الع لمهههههة بتجليا اههههها المختل هههههة   الةهههههت  ال كهههههرط    ههههه ر  المعرلهههههي   الفههههه ر  العلميهههههة  التكن ل
 الديمقرا ية   متللبا  م اجاة رلى.

                                                 
  المملكهة العربيهة ال هع دية     مجلهة رؤذ عبد هللا محمد ال  زا  : التنشهاة اتجتماعيهة  التحهديا  المعاصهر   - 11

 النادط
-www.adabail.gov.sa\o3-07.htm.11. 1999األدبههي  ضمنلقههة حا هه    العههدد الخههامس   ال ههنة الفاريههة    

10-2003                                                                                       
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 .(12 ( 2001 ( دراسة :إبراهيم الخليفي 6) 
اتيجابيههة  ال ههلبية  تههدلت الدراسههة  لههى    ههيح م اهه م الع لمههة       ههيح ضعهه  الج ارهه       

مة المهههناد امههه  مههه  تههه,ا المهههاتر  اليههه م  م هههتخد كيهههن يملهههف    رعهههد الناشهههاة للتع  لاههه,ا المهههاتر 
 .ال ص ي لتحقيق  تدالاا

  هد    هحت    م اهه م الع لمهة م اه م  ههديم منه, الع هر الر مههاري  الخالهة العباسهية  لمنهه,      
القهدم  د ل الع لمههة  نشههر سههلعاا   لكارتها لههي معمههم  رجهها  المعمه ر  كمهها    ههحت الدراسههة عههددا 

 ا:مف  جليا  الع لمة منا
 الايمنة ات ت ادية  الفقالية للد ل الكبرذ. -
 حراة التجار   ارتقال ال ل  بيف الد ل لي حراة كاملة . -
اتر جار المعل ما ي  استحالة  بل, م  ما  حمل, م جا  األ ير    البرامد اوعامية    -

   يه د (   حراهة ارتقهال ال كهر   النمه ر  د  Internet ما  ح ا, شبلة المعل ما  الد لية 
. 

ضاو ههههالة  لههههى التحههههديا  األةههههرذ كههههال قر  القاههههر  إل ههههاد التههههر   التنههههالس علههههى كالههههة  -
 األصعد  .

    صت الدراسة ضبر ر  :

  التههي  ح هه  باهها مجتمعا نهها األصههيلة    كههراس القههيم اههد الناشههاة ضمعنههى الحيهها  الكرامههة ت   •
   حميلام  مارة  ي ال رسالة األمة الخالد   لى اآلةراف .

 اب الن   الماارا  التي  ي ر لام عب را آمنا  لى الفقالا  المختل ة . ك  •
  ج اد األدا    العم  على ك ر التنالس  اتحتكار مف جار  الد ل المايمنة .  •

  ت اد األبنا  ضخ ا ص  جع  لام  يمة مر  عة لي س   العم   ال كر العالمييف.  •

 .(13)( 2003( دراسة :  إبراهيم الدليمي)7)
تهههدلت الدراسهههة  لهههى  لقههها  البههه   علهههى  هههأ ير الع لمهههة علهههى التنشهههاة اتجتماعيهههة للل ههه          

العربي الم لم   األسر  العربية الم لمة لي     رااح الع لمة   التي  عاري مناها ضعه  األ لهار 
 العربية  اوسامية حاليا .

                                                 
المه  مر ال هن ط الفهامف  براتيم محمد الخلي ي :  التنشاة لي زمف الع لمة :كين رك   لياا  رهدادا ملهالايف؟   - 12

: 4  ر  مهف( لهي ال ته األسر  لي القر  الحادط  العشراف    حهديا  ال ا ه    لها  الم هتقب   لمركت اورشاد  الن  ي
 .12: 1مركت اورشاد الن  ي . جامعة عيف شمس  ص ص  . القاتر ،2001ر لمبر 6

القاتر : مجلهة شه    عربيهة  براتيم م ح  الدليمي:  التنشاة اتجتماعية للل   العربي لي له  الع لمهة  .  - 13
 .138 -127  ص ص 2003 ةرا  115لجامعة الد ل العربية   العدد األمارة العامة 
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 ا م الع لمة  البعد الفقهالي  استخدمت المناد ال ص ي لتحقيق  تدالاا  حيث    حت م        
 اتجتمههاعي لاههها    تههه  الجارهه  األةلهههر لهههي التههأ ير    ر يعنهههي  عمهههيم  قالههة  احهههد   سهههياد   لهههى 

 الفقالة  تيمنتاا على  يرتا مف الفقالا  .
   صلت  لى    الع لمة لي جارباا اتجتمهاعي  رمها   هعى  لهى   كيهى األسهر     إل هاد          

 عههيام  كمهها  اههد  الع لمههة  لههى ا ههتاع الجهه, ر التههي  ههرب  ال ههرد ضعا لتهه,    نهه,  األلههراد  اةتههرا 
  را , ال  ني  الق مي    محا لة  يجاد  ر ا  ع لمي النتعة  التلل  ت جر ب  ب  ف  ت دجف  ت 

   مية .
كمهههها   صههههلت  لههههى  ههههر ر      تكتهههه  الههههد ل العربيههههة  اوسههههامية لههههي م اجاههههة مخللهههها        
  للتقلي  مف  ةلارتا    اتست اد  مف آليا اا   قنيا اها  وحهدا   نميهة ركيهة  كه   ل هالح الع لمة

شع باا      ت يد تي مف  ر ا اا  ةيرا اا   ت سيما لي عالمنها العربهي اوسهامي الملهي  ضهالق ذ 
 اللا هههة  شهههر   النابهههة   لهههي   هههار مخلههه  جمهههاعي    بقيهههاد  المبهههادذ  األساسهههية للحبهههار  

 ربية اوسامية وحدا  التقدم  التل ر  التنمية المت ازرة العادلة .الع
 

 بعض التحديات العالمية المعاصرة: ثالثا: دراسات تناولت دور التربية في مواجهة
 .(14)( 1995: هارجريفس أندي )دراسة( 1)

ة لهههههي تهههههدلت الدراسهههههة  لهههههى التعهههههر  علهههههى التحهههههديا  الفقاليهههههة المعاصهههههر  ،  د ر التربيههههه         
 م اجاتاا .

  استخدمت الدراسة المناد ال ص ي لتحقيق  تدالاا .
،  سههب  م اجاتاهها عههف  راههق التربيههة   كشهه ت عههف ضعهه   التحههديا  الفقاليههة المعاصههر          

  كارت كما جلي :
 الع لمة  عا تاا ضالا اة .  •
 التن ع الفقالي  الخ  صية الفقالية . •
 ال لي ية  عا تاا ضالتربية . •

 لت ج, الم تقبلي  اترتما  ال  ني .ا •

   صههلت  لههى عههدد مههف المبههادذ  يملههف مههف ةالاهها    جههتم التجدجههد التربهه ط لم اجاههة التحههديا  
 الفقالية المعاصر   ت,ا المبادذ  كما جلي :

  عاد  البنا  الترب ط . -
 م اجاة التحديا  الفقالية . -

                                                 
14Educational  Hargreaves  ,Andy ,: "Renewal In The Age Of Paradox" ,    -

  52,N7,1995,PP.14:19.l VoLeadership,  



 14 

 ال ياسة الترب اة ال عالة .  -

 .  (15)( 1995د الحليم)( دراسة :أحمد عب2) 
تههدلت الدراسههة  لههى التعههر  علههى األ  ههاع الراتنههة للتربيههة العربيههة  التحههديا  الناجمههة عههف       

   اع  ت,ا ال ا   م  المتةيرا  العالمية  المحلية    كين يملف م اجاة  لى التحديا  .
  ارللقت مف م لمتيف تما: 

 .لجةراليا اا   اراخاا لي آ   احدم رمراا    األمة العربية متميت  عف  يرتا مف األم •
   التربية النمامية لي ت رماما  ملت يا ب,ا ,  إرما جتهأ ر ضاألرممهة األةهرذ لهي المجتمه   •

. 
  استخدمت المناد ال ص ي التحليلي لتحقيق  تدالاا .

     حت األ  اع الراتنة لي ال  ف العربي   بمف رلى :
 ال    الديم جرالي . -
  ت ادط .ال    ات -
 ال    الة,ا ي . -

    اع العم   البلالة . -

 األ  اع الفقالية . -

 األ  اع التعليمية . -

   صههلت  لههى    التحههديا  التههي   اجهه, األمههة العربيههة   تللهه  بهه,ل الكفيههر مههف الجاهه د حتههى 
 يملف  حقيق ما جلي :

    يل   التعليم حقا مل  تا للجمي  .  -
 الة العربية اوسامية . بل ر   تدا  التعليم   أصي  الفق -
 الد ة لي اةتيار محت ذ التعليم م   بني مبد  التعلم ال,ا ي  التعلم مدذ الحيا  .  -

  ر ر   عداد المعلميف  المدجراف  الاياا  المعا رة .  -

 . اوبداع ر ر  التح ل مف التعليم القا م على التلقيف  الح ل  لى التأكيد على الت كير  -
 سبة لتل ار التعليم لي الباد العربية .      ال ي  المنا  -

 
 (.16)( 1997( دراسة مها جويلي)3) 

                                                 
  القهاتر : مركهت    مجلة م هتقب  التربيهة العربيهة حمد المادط عبد الحليم:  التحديا  الترب اة لألمة العربية   - 15

  حله ا  .ص ص 1995ضالتعا   مه  جامعهة  المجلهد األ ل   العهدد الفالهث ،ج ليه   ابف ةلد   للدراسا  اورما ية
9- 18. 
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تههدلت الدراسههة  لههى الكشههن عههف  نمههيم التعلههيم  عا تهه, بفهه ر  المعل مهها     الجاهه د التههي        
  ب,لاا الد ل لي مجال المعل ما     مف  م ا تراح سياسة  عليمية   اجر   ر  المعل ما  .

دمت المههناد ا ل صهه ي التحليلهي       ههحت     هه ر  المعل مها  مههف  تههم التحههديا   اسهتخ       
التهههي يجههه  م اجاتاههها   كمههها    هههحت الجاههه د التهههي  بههه,لاا ضعههه  الهههد ل لهههي مجهههال المعل مههها  

  م  عر ت للمع  ا  التي  من  رمهام التعلهيم  ال تيا  المتحد     برالاريا   كالياضا     لرر ا   
 ع ر المعل ما  . لي م ر مف دة ل

    صلت  لى عدد مف النتا د  تماا :
   التربيهههههة لهههههي م هههههر   اجههههه, كفيهههههراا مهههههف التحهههههديا   ال هههههع با  للهههههدة ل  لهههههى ع هههههر         

 المعل ما  مف   لة الميتارية المخ  ة للتعليم    ردر  المتخ  يف لي المجال ..... 
م الم ههرط حتههى ي ههاجر  هه ر  المعل مهها  كمهها ركههر  الدراسههة سياسههة مقترحههة لتنمههيم التعلههي       

 اعتمد  على عدد مف المحا ر كالتالي :
 اتةتيار ال حيح للتكن ل جيا ال الد  النالعة    من  ما يبر مف ال ص ل ضشتى اللر . •
 اتتتمام المتكام  بتكن ل جيا التعليم . •

  ك اف المعلم لع ر المعل ما  . •
 (.17) (1998( دراسة : جمال الدهشان)4)

تههههدلت الدراسههههة  لههههى عههههرض مامههههح   ههههار جدجههههد للتعلههههيم لههههي الههههد ل العربيههههة   ي ههههتجي         
لمتللبهها    حههديا  القههر  الحههادط  العشههراف   رلههى مههف ةههال عههرض  بههرز المتةيههرا  العالميههة 
 او ليمية  المحلية  ارعلاسا اا على النمام التعليمي    م عرض  برز ج اره  او هار       هيح 

  بيف  ا   التعليم لي الباد العربية . –ك  ر  مفالية  –ك  جار  مف ج ارب,  ال ج   بيف
 اسههتخدمت المههناد ال صهه ي لتحقيههق  تههدالاا      ههحت  تههم المتةيههرا  العالميههة  او ليميههة       

  لع   برزتا:
يهههة  *  ههه ر  التكهههتا  ات ت هههادية    ات جهههاا رحههه  الع لمهههة  التهههي جتمفههه  ج ترتههها لهههي الل هههر  الكي

    اتلل  رلى  رب اا :الحالية لي ات  ال بيف البشر
 المحالمة على ال,ا     الا اة الفقالية للمجتم   د   ارعتال عف الحبار  المعاصر  .  -

                                                                                                                                            
تعلهيم مهف اجه  م هتقب  عربهي مه  مر الماا عبد البا ي ج الي :   نميم التعليم على      ه ر  المعل مها     - 16

  ص 1997ابراه  30: 29ف   المنعقهد لهي ال تهر  مه الم  مر العلمي الخامس  كلية التربية   جامعة حله ا  لب   
 .336: 309ص

   جمال على الدتشا : مامح   ار جدجد للتعلهيم لهي الهد ل العربيهة لهي  ه   المتةيهرا  العالميهة  او ليميهة  -17
رؤاههة م ههتقبلية   المهه  مر ال ههن ط الخههامس عشههر لق مأصهه ل –الع لمههة  رمههام التعلههيم لههي الهه  ف العربههي  مهه  مر
 .48 -25   ص ص 1998دي مبر 13: 12ال تر  مف  معة المن  ر   لي  كلية التربية  جاالتربية
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 اتتتمام ضع ام  الج د  لي  رممة التعليم المختل ة لي ك  بلد ح   لر ل,.  -
 .ن الم ت اا  او ليمية  العالميةعلى مختل  حقيق متاد مف التعا   بيف الم س ا  التعليمية -
  ةيير  ر  التعليم  ةييرا ج,راا كي  ق م على الح ار  النقاش  النقد  التحلي  ز -

*  هه ر  المعل ما يههة   تمفهه  لههي الفهه ر  لههي اسههتخدام الحاسههبا   رلههى الكههم مههف المعل مهها   ارتقالاهها 
 لي كالة القلاعا     اتلل  رلى :

ي رممنههها التعليميهههة ضمههها جت هههق  ر ح الع هههر  سههه ا   علهههق األمهههر ضاألتهههدا      عهههاد  النمهههر لههه -
 المناتد   ر  التدراس    المعلم    اودار  الترب اة .

*  هه ر  اتر جههار المعرلههي  اههدل علههى رلههى الكههم  الكيههن للملب عهها   الههد راا  العلميههة لههي شههتى 
 در ب المعرلة    اتلل  رلى :
 يم الم تمر  الم ت ح .البحث عف صي  جدجد  للتعل

  نمية ماارا  الح  ل على المعار     لي اا   ب     ليد المعار  الجدجد  .
*   ر  الديمقرا ية  ا  اع دا ر اا  التي  ق م على التعددية  الحتبية  دعم الحراا   اتلله  رلهى 

ق شهعار التعلهيم   حقيه  الرسهمية لتعلهيم الجمهاتير العرابهة: لتح  ب اب الم س ا  الرسمية   ير 
 للجماتير عف  راق العلم عف ضعد    التعليم الم ت ح     عليم الكبار    مح  األمية .
    صلت الدراسة  لى   ار مقترح لنمام التعليم لي الباد العربية استند  لى ما جلي:

بلههه ر   سهههس    جاههها  جدجهههد  للتربيهههة لهههي الهههباد العربيهههة  ت هههق  التحهههديا  الترب اهههة التهههي  •
 لرحاا مجتم  الةد .ي

التأكيههد علههى    التعلههيم يجهه     يلهه    حقهها مل هه ت للجميهه   ضاعتبههارا عمليههة  مههف  هه مي   •
 اتللهه  رلهههى : اتتتمهههام ضهههالتعليم لهههي مرحلههة الل  لهههة المبلهههر      عمهههيم التعلهههيم اولتامهههي 

  التل ار الكي ي للتعليم اتبتدا ي   القبا  على األمية. 
منههههاتد  المقههههررا  الدراسههههية ضحيههههث  احههههق   جههههر المعرلههههة   هههه ر  التلهههه ار الم ههههتمر لل  •

 المعل ما ية 

 اتتتمام ضالتعليم ال ني  التقني الماني . •

العمههه  علهههى الت سههه  لهههي  قهههديم ةهههدما  التعلهههيم الجهههامعي   التعلهههيم الم هههتمر . اتتتمهههام  •
 ضدعداد تياا  التعليم  برامد  درابام .

حتى   بح  ادر  على م اجا   حديا  القر  الحادط العم  على  ل ار الدراسا  العليا  •
  العشراف .
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 . (18) (2000( دراسة : عبد الخالق سعد,وسعيد زيد)5)
تههدلت الدراسههة  لههى التعههر  علههى د ر اوعههام لههي صههيا ة  قالههة الل هه  الم ههرط   د ر        

عاا للتقليهه  مههف التعلههيم   التربيههة لههي صههيا ة  قالههة الل هه  الم ههرط   البهه اض  التههي يملههف   هه
 ةلهههار الفقالههها  ال الهههد    مهههف  هههم   ههه    ههه ر م هههتقبلي لحمايهههة الل ههه  الم هههرط مهههف  ةلهههار 

 الفقالا  ال الد . 
  م    ههارا علههى  ربيههة الل هه  الم ههرط  اسههتخدمت المههناد ال صهه ي لههي  حليهه   ا هه  اوعهها       

 .   ا ني عشر  سنةم بيف  رب  سن ا   د  الدراسة ضالل   الم رط ال,جف  تر اح  عمارت
    حت   ر الفقالة ال الد  لي  شلي   عهي   قالهة الل ه   م  هحة    المدرسهة ضا هت          

 عههاري مههف  ههأ ير  سهها   اوعههام ضمهها لههدجاا مههف التشهه اق  او ههار      يبهها د ر النشههر كم س هها  
ر تهاح الفقالهة الم هراة  قالية  ق م بد ر  رب ط تام حيث  عرض ألل ا  ال كر األجنبي  العالمي ت

 على  يرتا مف الفقالا  .
كمهها عر ههت لفقالههة اترتررههت    مهها جههتم ليهه, مههف اةتههرا  حهه اجت التمهها   الملهها  لت ههبح         

 ال ما ا  م ت حة لماجيف الرسا   عبر شبلة المعل ما  الد لية    األ مار ال ناعية.
 اا  راهها  قالههة  مجههد اتسههتاا     تههدلاا  عر ههت  يبهها لفقالههة الع لمههة  التههي مههف سههما        

ةلق  س ا  جدجد      راا  قالهة  ماهد للعنهن   مجهد ال رديهة  األراريهة   راها ماديهة ضحتهة     راها ت 
  قيم  زرا لا اة    ارتما     ت  اتم ضحق   الم ا نيف .

المدرسهههة  كههه,لى عر هههت  لهههى د ر التربيهههة لهههي  نميهههة القهههيم  حيهههث    هههحت    علهههى           
 الم س هها  الترب اههة د ر كبيههر لههي بنهها  القههيم   لتكهه   عاصههما أل  النهها  شههبابنا مههف التلهه    عههف 

  راق ب,ل الجاد لةر  المبادذ   القيم الخلقية لي األ  ال  الكبار .
  بالن بة لد ر المدرسة لي اتتتمام ضالل  لة ركر  الدراسة ما جلي :

 ترا  و الة الي م الدراسي. ر ر  القبا  على رمام  عدد ال  -
 اتتتمام ضالرحا   التاارا  المدرسية للبياة المحلية  الخارجية . -
  جايت المدار  ضالم ارح   اعا  اتحت ات  لجع  المدرسة  كفر جاربية . -

 العناية بتكفين برامد التربية الدجنية  الر حية . -

 , ر ح اوبداع .اوكفار مف البرامد التي  خا   ح ا  الل     نمي لي -

 اتست اد  مف الشبلة الق مية لي عرض البرامد الترب اة  ال كراة الجيد  . -
  

                                                 
 ربيههة الل هه  الم هرط لههي  هه    عبهد الخههالق ج سهن سههعد  سههعيد ح هف عبههد العههال زاهد :  د ر اوعههام لهي  - 18

  الترب اههة  التنميههةالقههاتر : المركههت القهه مي للبحهه    المتةيههرا  الفقاليههة المت ههلة ضالع لمههة  دراسههة  حليليههة  ضعهه  
 .232 -179  ص ص 2000شعبة ضح   المعل ما  
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 .(19)(2001دراسة : محمود يوسف )( 6  
تههههدلت الدراسههههة  لههههي ال  هههه   علههههى التحههههديا  الفقاليههههة التههههي   اجااهههها الههههد ل اوسههههامية         

   .    يح د ر التربية اوسامية لي م اجاة ت,ا التحديا
التهي   استخدمت المناد ال ص ي لتحقيق  تدالاا    م عر ت الدراسة لعدد مف التحديا  الفقاليهة

 :  اج, العالم اوسامي مف 
 .  محا لة  امي  الفقالة اوساميةالايمنة الفقالية  -
 .  عا  اوح ا  ضالا اة الفقالية محا لة -
 .األ ليا  لي المجتمعا  اوسامية شجي   قالة  -
 . لعربية ب ص اا لةة القرا  الكرام لة   عا  اللةة امحا -

 التأ ير على القيم الخلقية .  -

  شجي  العلمارية لي المجتمعا  اوسامية . -

  شجي  الفقالة اتستااكية. -

 التخلن العلمي للمجتمعا  اوسامية . -

تتمهههام بتربيهههة    صههلت  لهههى عههدد مهههف التههدابير الازمهههة  لم اجاههة تههه,ا التحههديا    ر تبهههد مههف ات
 الشخ ية الم لمة القادر  على التعاي  م  متةيرا  الع ر  لتحقيق رلى جلتم :

 ق اههة العقيههد  لههي ر هه   الم ههلميف  بالتههالي سهه   جههنعلس رلههى لههي سههل كام    ا ههمد ا  -
  مام محا ت  الةت  الفقالي . 

حبههههارا  م اجاههههة الايمنههههة الفقاليههههة الةربيههههة عههههف  راههههق  بهههه ل اآلةههههر    الت اعهههه  مهههه  ال -
 األةرذ     ربية العقلية النا د  القادر  على التمييت بيف الةث  الفميف . 

 أكيد الا اة اوسهامية عهف  راهق  ح هيف الم هلميف ضالفقالهة اوسهامية للح هاظ علياها    -
   ربية الم ام على اتعتتاز ضاترتما  لإلسام .

 ى الترا  الفقالي اوسامي. ربية الن   على اتعتتاز ضاللةة العربية  الح اظ عل -

  ربية ال رد على  رشيد اتستاا   ات ت اد لي المأك   المشرب . -

  دعيم القيم الخلقية    ربية الم لم على التأسي ضال لن ال الح. -

كما    حت الدراسة  تمية  يهام الم س ها  الترب اهة المختل هة بتعراه  المهتعلم ضالحبهار   -
ط  لى  ك اف اترتمها  لألمهة  الفقالهة اوسهامية    ربه  المه اد اوسامية    ت,ا بد را ج د

                                                 
 مجلههة التربيههةمحمهه د ج سههن محمههد :  التربيههة اوسههامية  م اجاههة التحههديا  الفقاليههة لههي ع ههر الع لمههة    - 19

 168-123 ص ص 2001  لبراجر 97كلية التربية  جامعة األزتر  عدد .  در عف 
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الدراسية ضال ا   ال,ط يعيش, المتعلمه     هربيتام علهى اتيجابيهة  الم  ه عية لهي التعبيهر 
  احترام  جاا  رمر المعار ة    إ باع   اعد الت كير ال ليم .  

 
 

 . (20)( 2002( دراسة : مصطفى مرتضى )7)
الدراسههة  لههى التعههر  علههى التحههديا  الم ر  ههة علههى المجتمعهها  العربيههة   سهه ا  تههدلت         

 مفلههت تهه,ا التحههديا  لههي صهه ر  لههرص متاحههة    مخهها ر يجهه  م اجاتاهها    رلههى ضههالتعر  علههى 
 هههأ ير التحهههديا  ال ياسهههية  الفقاليهههة  ات ت هههادية للع لمهههة علهههى    هههاع المجتمعههها  العربيهههة لهههي 

 .خا ر الع لمة   حديا اا المختل ةة     رؤاة استشرالية لم اجاة مالمرحلة الراتنة   محا ل
 استخدمت المناد ال ص ي  م تعينة ضالمقابلة كهأدا  لجمه  المعل مها   البيارها    مهت           

( مهف 100المقابلة لعينة مف األسا ,  العرب  ممف يعمل   ضجامعهة ال هللا   هاب    بله    اماها  
 ى ةمس كليا   اآلداب   التربية   الاندسة   الل    العل م( األسا ,  م زعيف عل

 :ا المختل ة لي ال  ف العربي مناا   صلت  لى عدد مف ال ب  لم اجاة مخا ر الع لمة ضأضعادت
علههههى الم ههههت ذ ات ت ههههادط يجهههه   ح هههههيف األ  ههههاع ات ت ههههادية الخاصههههة ضاورتههههها     •

نمهههه ر اآلسههههي اة لههههي التنميههههة  التعهههها    اسههههتخدام التكن ل جيهههها  محا لههههة  لبيههههق رمهههه ر  ال
 ات ت ادط بيف الد ل العربية .      

على الم ت ذ اتجتماعي استخدام التكن ل جيا المتل ر  لي القبها  علهى األميهة   له ار  •
 التعليم   ح يف األ  اع ال حية  المعيشية لأللراد .  

ا الع لمههة عههف  راههق  حههدجث  علههى الم ههت ذ الفقههالي م اجاههة الايمنههة الفقاليههة التههي  نتجاهه •
 الم س ا  الفقالية    عي  صناعة الفقالة . 

 بالن بة للم ت ذ ال ياسي لبهاتلتتام ضال حهد  العربيهة ض ه ر   هتا م  ح هل كيها  الد لهة    •
  ههر ر  حهه  المشههلا  القا مههة بههيف الههد ل العربيههة    م اجاههة ازد اجيههة الههد ر األمرالههي 

 لي المنلقة .

 
 
 
 
 

                                                 
  جامعهة  ح ليهة كليهة اآلدابى المجتمعا  العربية    م ل ى مر بى :  الع لمة  التحديا  الم ر  ة عل - 20

 . 168 -83  ص ص 30  المجلد 2002ابرا   ج ري    عيف شمس
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 :على الدراسات السابقة ناحثيالبتعليق 
 ضاستعراض الدراسا  ال اضقة جتبح ما جلي :

ا  ا  الدراسا  ال اضقة على ةل ر  التحديا  الفقالية  اتجتماعية  ال ياسية  •
 التي    ر بد رتا على   ات ت ادية التي   اج, األمة العربية  اوسامية 

 .ض  ة ةاصة الك اتيالتعليم ض  ة عامة  التعليم 
ا  ههها  تههه,ا الدراسههها  علههههى  هههر ر  م اجاهههة تههه,ا المخهههها ر عهههف  راهههق التنشههههاة  •

( 2000(  دراسههة : عبههد المههنعم رههال 1999اتجتماعيههة كدراسههة: عبد هللا ال هه زا  
 (.2003(  دراسة:  براتيم الدليمي2002 دراسة: م ل ى مر بى

   تههههه,ا الدراسههههها  ا ت هههههر  علهههههى  حهههههد التحهههههديا  د    يرتههههها كدراسهههههة:  عبهههههد  •
( اللتهههها  ا ت ههههر ا علههههى التحهههههديا  2001(  محم دج سههههن2001الناصههههر علايهههها

الفقالية التي   اج, األمة اوسامية   دراسة كه  مف: محمهد األل ي  سهيد عه ض  
( 2003 دراسههههة : عبههههد ال تههههاح الرشههههدا  (1998 ةالههههد البدرا ط دمحمههههد مجاتههههد 

م اجاتاهها عههف  التههي ا ت ههر  علههى الع لمههة كأحههد التحههديا  المعاصههر    ههر ر  
  راق التنشاة اتجتماعية ال اعية.

حا لت        ر لما جنبةهي    يله   عليه, د ر التنشهاة اتجتماعيهة ارلا ها   •
مههف  حلههيا     ههر رمراههة ضمعنههى  راهها لههم  تعههرض لدراسهها  ميداريههة  خههص ر عهها 

( التههههي  بقههههت 1992معينهههها مههههف  رهههه اع التعلههههيم ليمهههها عههههدا دراسههههة : رجههههد  سههههليما 
علههى عينههة مههف  ههاب مههدار  التعلههيم األساسههي ضالقههاتر    دراسههة  جنا   دراسههتاا
( حيث  بقهت دراسهتاا الميداريهة علهى عينهة مهف اللهاب ضمدجنهة المنيها 1995على

 ضال ج, القبلي.

دراسة بيف ت,ا الدراسا  حا لت        ر لما جنبةي    يل   علي,  دت   ج •
ارلا ا مف ال ا   التعليمي  كما ت   الك اتىد ر التنشاة اتجتماعية ضالتعليم 

 ب  الجامعي الك اتى ضالتعليم  ةبيناا ما ارللق مف  ا   التنشاة اتجتماعي دج ج
   عي  لي, الدراسة الراتنة.  ا ت,ا م
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 اجراءات الدراسة: •
 :إجراءات الدراسة الميدانيةأوال: 

راسهههههة الميداريهههههة، حيهههههث يعهههههرض جتنههههها ل تههههه,ا ال  ههههه  ضهههههالعرض  التحليههههه   جهههههرا ا  الد         
ألتدالاا  لر  اا   بنا  األدا  الم تخدمة لياا ،  عرض الخل ا  المناجية التي مر  باها  لهى 
األدا  ؛ للتحقق مف صد اا   با اا ،  م العرض لعينة الدراسهة     سهل ب اةتيارتها    زاعاها علهى 

العههرض لنتهها د  مليهه  البيارهها ، متةيههرا  الدراسههة،   سههل ب التحليهه  اوح هها ي الم ههتخدم لههي  ح
 الدراسة الميدارية   ليما جلي    ي  رلى.

 :: هدف الدراسة الميدانية(1)
 لهي رمهام التعلهيم العهامتدلت الدراسة الميداريهة  لهى الكشهن عهف د ر التنشهاة اتجتماعيهة 

ةيهرا  لي م اجاة ضع  التحديا  العالمية المعاصر     رلى مف ةال  حدجد ضع  المتالك اتى 
ي هتلي  ته,ا النه ع مهف  ذلهى  ط مهدإ  الك اتى   حدجد ارعلاسا اا على التعليم   العالمية المعاصر 

 التههي  مفهه  لههي مجملاهها  حههديا لألمههة العربيههة  اوسههامية    ههد  ههم   التعلههيم م اجاههة تهه,ا المتةيههرا 
 دمت لعينهة مهف ليلر   ا ي األضعاد ،  مقيا   بميف  لى العبارا  لي استبارة م ممة ضلراقة

الكه اتى  العهام التعلهيمعلمهي المهدار  الفار اهة لهي اله,جف يشهلل   عينهة عشه ا ية ممفلهة لم علميفالم
 .   الك اتلي 

 : فروض الدراسة(2)
لي     او ار النمرط    ما  س ر  عن, رتا د الدراسا  ال هاضقة را  ال هلة ضالدراسهة         
 :الحالية على النح  التاليلدراسة يملف صيا ة لر ض ا  الراتنة
  جد لر   را  دتلة  ح ا ية لي استجاضا   لراد العينة على عبارا  محا ر اتستبارة  .1

 إرا (.   - لقاا لمتةير الن ع  رك ر 

  جد لر   را  دتلة  ح ا ية لي استجاضا   لراد العينة على عبارا  محا ر اتستبارة  .2
 رب ط( ير     -   رب ط   لقاا لمتةير الم ت 

  جد لر   را  دتلة  ح ا ية لي استجاضا   لراد العينة على عبارا  محا ر اتستبارة  .3
 سن ا (. 5 كفر مف    -سن ا  5   مف      لقاا لمتةير سن ا  الخبر 
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 : صدق االستبانة (3)
 .ضعد  عداد اتستبارة لى ص ر اا األ لية  م عر اا على مجم عة مف المحلميف         

،  رلهههى باهههد  اةتبهههار صهههد  محتههه ذ اتسهههتبارة  ,  التربيهههة المتخ  هههيف لهههي المجهههالمهههف  سههها 
Content Validity مههها ي هههمى ضال هههد  المهههاترط  الههه,ط ضههه, رحلهههم علهههى درجهههة ار هههجام    ،
 (.21      األتدا  التي ي تاد   ياساا  اتستبارة م  المحت ذ 

ة الهه,كر لههي ةلههاب  جهه,  لههيام وبههدا    ههد  ههم عههرض اتسههتبارة علههى لجنههة المحلمههيف سههاضق     
آرا ام لي مدذ صاحية بن دتا لقيها  مها   هعت مهف  جله, ،  الحلهم علهى مهدذ ا  هال العبهار  

حلهههام ال هههيا ة ،  الحلهههم علهههى جههه د   ضهههالمح ر المندرجهههة  حتههه, ،  مهههدذ   ههه ح العبهههارا  ،   
   ح,له,،   ةيهراا   هالة مها  حه,  مها جهر    م  عدج  ما جر    عدجل,  العبار  مف ال جاة المناجية
 جر    ر ر    الت, .

،  هم حه,  العبهارا  فيا  المحلمهيف اله,جف  لهاد ا البهاحفمهف آر  راجعهة بنها ا علهى التة,يهة ال
( بنههههها  علهههههى  جمهههههاع معمهههههم ال هههههاد  89  87  84  74  65  52  32  25  17  10 ر هههههام:   

صهههة بتع اهههد التاميههه, علهههى   ليهههن  الخا (10  :المحلمهههيف علهههى رلهههى    هههم   هههالة العبهههار  ر هههم
مف جهدعم  هيم الجمهال   لهى يةهر   (11المعل ما  مف جار  المعلم    عدج  صيا ة العبار  ر م: 

( مف يل    لى يةر  لي  امي,ا القيم الدجنية   ر هم: 14 ر م:   انمي  يم الجمال لدذ  امي,ا 
( مهههف  قهههيم 72 ر هههم :   اميةمهههف  عهههرض  لهههى  تنههها ل صههه ر مهههف البلههه ت  العربيهههة  اوسههه (33 

مهف  قهيم  (74مع لرا   لى  نمم مع لرا  لللاب لتدرابام على ضعه  الماهف اليد اهة   ر هم:  
رد ا   لى  عد رد ا  عهف الحه ار مه  اآلةهر  رله  العنهن  مهف ال ه ر  األ ليهة  التهي ج  هحاا 

  صهبحت اتسهتبارة  بعد الحه,  ح ه  آرا  ال هاد  المحلمهيف،  عمه  التعهدجا  (1 ر م:  ملحق
  د ا  ق معمم المحلميف على صاحية اوستبارة للتلبيق مه    ( عبار 86لي ص ر اا الناا ية  

ا   هد  را حهت ر هبة ا  ها ام علهى صهاحية عبهارا  اتسهتبارة مه   جرا  ضعه  التعهدجا  المقترحهة
 .%   عد ت,ا ر بة جيد 90-85بيف 
ية تةتبار عبارا  اتستبارة علهى مجم عهة مهف المعلمهيف بدراسة استلاع     لقد  ام الباحف     

   لر ال اهم المشهتر  لاها   ( معلماا ،  رلى باد  التأكد مف مدذ    ح العبارا 45بل    اماا  
 ك,ا ال     على ما  د ج جد مف ةل  لي مدل ت اا   لم  كهف  مف  ب   لراد العينة اتستلاعية 

 بعد النقاش م  ال,جف  بد ا ت,ا الماحمها    ع  العبارا تنا  س ذ ضع  الماحما  على ض
  هد اشهتملت اتسهتبارة   م ات تناع باا مف  ب   لراد العينة اتستلاعية ضعد  عدج  ضع  األل هاظ

 ( عبار   لت ستة محا ر تي : 86  :لى ص ر اا الناا ية على

                                                 
 . 22ص  ، مرج  سابق  التق ام الترب ط  القيا  الن  يجابر عبد الحميد جابر :  - 21
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(  جميههه  تههه,ا العبهههارا  18ى  لههه 1  ر هههام:    كشهههن عنههه, العبهههارا   المعلممممالمحههه ر األ ل:  -1
علههى   م الههق   لههى حههد مهها   يههر م الههق( ( لاسههتجاضا 1  2  3  أةهه, األ زا  الن ههبية    يجابيههة
 الت الي.

(  جميهه  تهه,ا 37لههى  19  :    ههد  لتهه, العبههارا   ر ههامالمقممررات الدراسمميةالمحهه ر الفههاري:  -2
 جاضا  م الق   لهى حهد مها   يهر م الهق(( لاسهت1  2  3    أةه, األ زا  الن هبية  يجابيةالعبارا  

 على الت الي .
( 52  لهى 38  :     كشن عن, العبارا  التي  حم   ر اماألنشطة الطالبيةالمح ر الفالث :  -3

 م الق   لى حد ما   ير م الهق(على  ( لاستجاضا 1  2  3  أة, األ زا  الن بية    تى  يجابية
  .الت الي

 تههى  يجابيههة   (63 الههى53  ر ههام:      كشههن عنهه, العبههارا لتممدريسطممرق االمحهه ر الراضهه :  -4
 ( لاستجاضا  م الق   لى حد ما   ير م الق(على الت الي .1  2  3  أة, األ زا  الن بية 

(   جميهه  تهه,ا العبههارا  75لههى 65(:   كشههن عنهه, العبههارا   ر ههام ,اإلدارةالمحهه ر الخههامس:  -5
علهههى  ( لاسهههتجاضا  م الق   لهههى حهههد مههها   يهههر م الهههق(1  2  3  أةههه, األ زا  الن هههبية    يجابيهههة
 الت الي. 

(  جميهه  تهه,ا العبههارا  86لههى 76 :  كشههن عنهه, العبههارا   ر ههام ,التقممويمالمحهه ر ال ههاد :  -6
( لاسههههتجاضا  م الق   لههههى حههههد مهههها   يههههر م الههههق(على 1  2  3 يجابيههههة   أةهههه, األ زا  الن ههههبية 

 الت الي.
 التهي  تهرا ح اسهتجاضا اا    ا ي األضعاد  ( Likert )ستبارة ضلراقة ليلر   د  م   ميم ات      

بيف  م الق   لى حد ما   ير م الق(  رلى م  اعتبار اتستجاضة    لى حد ما ( تي رقلة الحياد 
 ( درجتا  .2حيث    ال ز  الن بي لتلى اتستجاضة  ابت لي جمي  العبارا   ا ا ذ  

  : ثبات االستبانة(4)
ألد ا  مناهها  راقههة  عههاد  التلبيههق،  ال هه ر  مههة عههد   ههر  لل  هه   علههى معههدل  بهها  ا

   يعلههي اتةتبههار رتهها د  reliability،   اق ههد ضم ههللح الفبهها  المتكالاههة،  التجت ههة الن هه ية
 (. 22  متقاربة  را   عيد  لبيق, ضعد لتر  علي ر س األلراد  لي ر س المر  

 راقههة التجت ههة الن هه ية لل  هه   علههى مههدذ  بهها  اتسههتبارة   ر جههتم    ههد اسههتخدمت الدراسههة      
  ،  لح اب الفبا  جتم  جت ة بن د اتةتبهار ر ه يفار لمجم عة مف األلراد مر   احد  قديم اتةتب

                                                 
  399م  ص  2000  القاتر  :  األرجل  الم راة   القيا  الن  ي ص    لر  :  - 22
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،  عههاد  مهها  شههل  البنهه د ال رديههة درجهها  األلههراد علههى تهه,جف الن هه يف  رقه م ضح ههاب اتر بهها  بههيف
 . (23   لبن د الت جية الن ن األةر حد ت,جف الن  يف  ا

حيث  م اةتيار    راقة التجت ة الن  ية ويجاد معام  الفبا  لإلستبارة      د استخدم الباحف    
   معلمهي المهدار  الفار اهة الحل ميهة الك اتيهة لهي جميه  المحالمها  ( معلمهاا مهف35عينة   اماها  

بههارا  ال رديههة  العبههارا  الت جيههة علههى مههدار ضلراقههة عشهه ا ية  ح ههاب معامهه  اتر بهها   بههيف الع
 اتستبارة ضلاملاا.

 (.24 للتحقق مف اتر با    م استخدام معادلة معام  ار با  بيرس   التالية  

 ر=               هههههههههههههههههههههههههه
 

 0.96 بتلبيق المعادلة سال ة ال,كر  جد     ر = 
 علية . ت  معام   با  عال يملف التع ا  

 : العينة (5)
جميهه  معلمههي    ههم  حدجههد عينههة الدراسههة التههي  ههم  لبيههق اتسههتبارة علياهها ضلراقههة عشهه ا ية

 المدار  الفار اة الحل مية لي الك ات
، حيهث  ك اتيهة ( معلمها  معلمهة 828ي مف ال,ك ر  اترا    معلمال  د بل   جمالي عدد        

المهدار   لهيمعلمهة ك اتيهة ( 301، بينمها اترها   كه اتي ( معلهم527بل  عهدد المعلمهيف اله,ك ر  
 .الفار اة الحل مية لي الك ات

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.(6)
ضعهه  األسههالي  اوح هها ية التهي  ت ههق   بيعههة الدراسههة  متةيرا اهها   رلههى     اسهتخدم البههاحف     
 الم هتخدم  ( SPSS   اعيهة  المعهر   ضاسهمبررهامد الحتمهة اوح ها ية للعله م اتجتمةهال مف 

 (.25 األجات  المت القة معاا  IBMعلى  جات  الحاس  اآللي 
كمههها  هههام الباحهههث بت راههه  اتسهههتجاضا  التهههي  هههم الح ههه ل علياههها علهههى البررهههامد لهههي  ههه          

 التالية:  ،   م  حلي  البيارا  ضاستخدام األسالي  اوح ا يةساضقة ال,كر خم ةمتةيرا  الدراسة ال
    Frequencies and percent ح اب التكررا   الن   الما اة                   .1

                                                 
  القهاتر  : دار مناجية البحث العلمي   لبيقا اها لهي الدراسها  الترب اهة  الن  هيةحمدط  ب  ال ت ح علي ة :  - 23

 . 268، ص  1996للجامعا ، النشر
 القاتر :دار ال كههههر العربههههي   حليهههه  البيارهههها  لههههي البحهههه   الن  ههههية  الترب اههههةعههههام:  صههههاح الههههدجف محمهههه د - 24

 .288 ص 1993
  القاتر : دار  با  spss نيم  ر ر محم د صبرط: التحلي  اوح ا ي للبيارا  ضاستخدام   حمد الرلاعي- 25

 .7  ص2000لللباعة  النشر  الت زا  

 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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               Means and standard deviation   المت سلا   اترحرالا  المعياراة .2

 Chi. Square(                                                          2اةتبار  كا .3

 Analysis of Variance                  ف                             حلي  التباج .4

 (LSD        المقاررا  المتعدد  ضلراقة                                          .5
 T.Test      اةتبار  (                                                               .6

 0.01 م هت ذ الدتلهة  2الجد لية عند درجا  الحراهة  2ى      يمة كا  جدر اوشار   ل         
ر,   جد لر   را  دتلة  ح ا ية بهيف التكهرارا      معنى رلى  راا دالة  ح ا ياا   9.21  ا ط 

معنى رلهى  راها  يهر ل9.21   مف  المح  بة  2الماحمة  التكرارا  المت  عة   إرا كارت  يمة كا
رهههه, ت   جههههد لههههر   را  دتلههههة  ح هههها ياا بههههيف التكههههرارا  الماحمههههة  التكههههرارا       دالههههة  ح هههها ياا 

  0.05 م هت ذ الدتلهة عنهد   درجها  الحراهة المقابلهة 2  الجد ل التالي ج  هح  يمهة كها المت  عة 
0.01  0.001 

 (1جدول )
 (0.001،0.01،0.05( ومستويات داللة )2) الجدولية عند درجات حرية 2يبين قيمة كا
 0.001 0.01 0.05  الدتلة  ذ م ت

 13.815 9.21 5.99 2دح=

 الميدانية وتفسيرهانتائج الدراسة 
   سيتم عرض النتا د ض ه ر  تا د الدراسة الميدارية     يرتالن    ليما جلي يعرض الباحف        
ل  رلهههى مهههف ةههها  الياههها    هههير  لهههى النتههها د مباشهههر    جلياههها العهههرض ض ههه ر  م  هههلة  مجملهههة   ت

  2  ح ههاب  يمههة كهها  ردا  كهه  محهه ر مههف محهها ر اتسههتبارةح ههاب التكههرارا   الن هه  الما اههة لم هه
للتعر  علهى م هت ذ دتلهة اتسهتجاضة لكه  م رد   المت سه  الح هابي لل  ه   علهى م هت ذ درجهة 

 منخ بة    مت سلة    مر  عة  ليما جلي    ي  رلى : : الم القة مف حيث
 
 
 
 
 
 
 
 في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة الكويتي لمحور األول: دور المعلم: نتائج اأوالا  
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 نتائج استجابات أفراد العينة على عبارات المحور األول مجمال و يوضحها الجدول التالي: 
 (2جدول )

 (  يوضح استجابات أفراد العينة على عبارات المحور األول: ) المعلم
 
 

 العبارة

 ممقممممةدرجمممممة المممموافمم
المتوسط  غير موافق إلى حد ما موافق

 الحسابي 
مستوى  2كا

 % ك % ك % ك الداللة
1 103 12.4 488 59 237 28.6 1.83 276.7 0.01 
2 95 11.5 249 30.1 484 58.4 1.53 278 0.01 

3 48 5.8 251 30.3 529 63.9 1.41 422.5 0.01 
4 11 1.3 177 21.4 640 77.3 1.24 770 0.01 
5 82 9.9 341 41.2 405 48.9 1.6 211.9 0.01 
6 68 8.2 148 17.9 612 73.9 1.34 625.1 0.01 
7 82 9.9 130 15.7 616 74.4 1.35 632.4 0.01 
8 96 11.6 188 22.7 544 65.7 1.45 405.6 0.01 

9 139 16.8 304 36.7 385 46.5 1.7 113.8 0.01 

10 146 17.6 311 37.6 371 844.  1.72 98.3 0.01 

11 91 11 272 32.9 465 56.1 1.54 253.4 0.01 

12 80 9.7 303 36.6 445 53.7 1.55 245.3 0.01 

13 74 8.9 154 18.6 600 72.5 1.36 582.1 0.01 

14 55 6.6 137 16.6 636 76.8 1.29 716.5 0.01 

15 94 11.3 282 34.1 452 54.6 1.56 232.3 0.01 

16 115 13.9 298 36 415 50.1 1.63 165.6 0.01 

17 83 10 191 23 554 67 1.43 441.1 0.01 

18 78 9.4 225 27.2 525 63.4 1.46 376.1 0.01 

   هحت رتها د المحه ر األ ل  كمها  عل هاا اسههتجاضا   لهراد العينهة   جه د لهر   را  دتلههة      
بارا  المح ر األ ل مهف اتسهتبارة بيف استجاضا   لراد العينة  على ع0.01 ح ا ية عند م ت ذ 

م القههة  را حههت  (  ر ههبة26%( 10.32حيههث ح ههلت الم ههردا  علههى مت سهه  ر ههبة م القههة  ههدرا  
 % 59.8  عد ت,ا الن بة  ايلة  را ما   ررت ضعدم الم القة  التي  بل    (%17.6%   1.3ف بي

 التي  بمنتاا عبارا     على م اجاة التحديا  المعاصر علم الم در  مما يعد م شرا على  عن 
اجاهة التحهديا   يهر  هادر علهى م  المعلهم لهي  ه  ,     :األمر ال,ط يملهف القه ل األ ل المح ر 

فهه را  التكن ل جيههة    ا تقههر  لههى  عههاد  النمههر لههي  عههدادا ضمهها جههتا م  ع ههر الالعالميههة المعاصههر 

                                                 
تأت هذه الدرجة )متوسط نسبة الموافقة(  من مجموع نسب الموافقة على عبارات المحور مقسموما علمى  - 26

درجة , وستستخدم نفس هذه الطريقمة  10.32يساوى  عبارة 18على 185.8عدد عبارات المحور والذي يساوى 
 مع باقي المحاور.
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اةتيههارا   درابهه, علههى الت كيههر    املههف    جههتم رلههى  را مهها  عيههد النمههر لههي رمههام  عههدادا     الع لمههة
  ع ادا على التعلم ال,ا ي الم تمر   ر    لا د الشي  ت يعلي,   كين رلالب,   العلمي  اتبتكار

حيهث  كهد علهى  (Hisham Altalib 1991)) 27به,لى  ته  ي تقهدا؟  ات هق ته,ا مه  مها رته   ليه,
ر لهي  ربيهة العهامليف لهي حقه  العمه  ت جتأ ى  ت  را  عهدرا النمه      م اجاة التحديا  المعاصر 

 .اوسامي     ح نا اةتيار  لى العناصر    ح نا  ربيتاا   دراباا على العم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : دور المقررات الدراسية في مواجهة التحديات العالمية المعاصرةلثاني: نتائج المحور اثانيا
 ويوضحها الجدول التالي: مجمال ثانينتائج استجابات أفراد العينة على عبارات المحور ال

 (3) جدول
 : ) المقررات الدراسية(العينة على عبارات المحور الثانييوضح استجابات أفراد 

 
 

 العبارة

 درجمممممة المممموافممممقممممة
المتوسط  غير موافق إلى حد ما موافق

 الحسابي
مستوى  2كا

 % ك % ك % ك الداللة
19 96 11.6 347 41.9 385 46.5 1.65 178.7 0.01 

                                                 
27Hisham  Altalib: Training Guide For Islamic Workers, the international Institute of -

Islamic thought t,U.S.A.  
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20 112 13.5 396 47.8 320 38.7 1.74 156.6 0.01 

21 176 21.2 379 45.8 273 33 1.88 74.7 0.01 
22 138 16.6 359 43.4 331 40 1.76 104.9 0.01 
23 188 22.7 294 35.5 346 41.8 1.8 46.9 0.01 
24 199 24 296 35.8 333 40.2 1.83 34.7 0.01 
25 182 22 243 29.4 403 48.6 1.73 94.3 0.01 
26 202 24.4 228 27.5 398 48.1 1.76 82.1 0.01 

27 100 12.1 233 28.1 495 59.8 1.52 292.7 0.01 

28 121 14.6 239 28.9 468 56.5 1.58 225.5 0.01 

29 197 23.8 318 38.4 313 37.8 1.85 33.9 0.01 

30 171 20.7 363 43.8 294 35.5 1.85 68.5 0.01 

31 250 30.2 250 30.2 328 39.6 1.9 14.6 0.01 

32 117 14.1 258 31.2 453 54.7 1.59 206.2 0.01 

33 92 11.1 161 19.4 575 69.5 1.41 494.5 0.01 

34 171 20.6 298 36 359 43.4 1.77 66.6 0.01 

35 105 12.7 307 37.1 416 50.2 1.62 180.4 0.01 

36 66 8 269 32.5 493 59.5 1.48 330.5 0.01 

37 67 8.1 301 36.4 460 55.5 1.52 283.1 0.01 

   حت رتا د المح ر الفهاري كمها  عل هاا اسهتجاضا   لهراد العينهة   جه د لهر   را  دتلهة       
بهههيف اسهههتجاضا   لهههراد العينهههة  علهههى عبهههارا  المحههه ر الفهههاري مهههف ( 0.01  ح ههها ية عنهههد م هههت ذ 

ر هههبة م القهههة     (%17.4 مت سههه  ر هههبة م القهههة  هههدرا  اتسهههتبارة حيهههث ح هههلت الم هههردا  علهههى
 التههي  بلهه      عههد تهه,ا الن ههبة  ههايلة  را مهها   ررههت ضعههدم الم القههة  (%30.2%  8  را حههت بههيف 

المقههههررا  الدراسهههههية  علههههى م اجاههههة التحهههههديا   ههههدر    ممهههها يعههههد م شههههرا علهههههى  ههههعن (47.3% 
 .تي  بمنتاا عبارا  المح ر الفاريالمعاصر   ال

 العالمية المعاصرة.: نتائج المحور الثالث: دور األنشطة الطالبية في مواجهة التحديات ثالثا
 نتائج استجابات أفراد العينة على عبارات المحور الثالث مجمال ويوضحها الجدول التالي.

 (4جدول )
 (يوضح استجابات أفراد العينة على عبارات المحور الثالث : ) األنشطة الطالبية

 
 

 العبارة

 درجمممممة المممموافممممقممممة
وسط المت غير موافق إلى حد ما موافق

 الحسابي
مستوى  2كا

 % ك % ك % ك الداللة
38 86 10.4 239 28.9 503 60.7 1.49 322.4 0.01 
39 105 12.7 268 32.4 455 54.9 1.57 222.2 0.01 

40 72 8.7 299 36.1 457 55.2 1.53 271.3 0.01 
41 146 17.6 341 41.2 341 41.2 1.76 91.8 0.01 
42 76 9.2 307 37.1 445 3.75  1.55 251.8 0.01 
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43 160 19.3 322 38.9 346 41.8 1.77 74.1 0.01 
44 92 11.1 306 37 430 51.9 1.59 211.8 0.01 
45 137 16.6 294 35.5 397 47.9 1.68 124.2 0.01 

46 76 9.2 245 29.6 507 61.2 1.47 341.7 0.01 

47 107 13 310 37.4 411 49.6 1.63 173.7 0.01 

48 139 6.81  295 35.6 394 47.6 1.69 119.7 0.01 

49 96 11.6 323 39 409 49.4 1.62 189.4 0.01 

50 99 12 285 34.4 444 53.6 1.58 216 0.01 

51 100 12.1 285 34.4 443 53.5 1.58 213.5 0.01 

52 90 10.9 322 38.9 416 50.2 1.6 204 0.01 

 اا استجاضا   لراد العينة   ج د لر   را  دتلة كما  عل لث   حت رتا د المح ر الفا        
مهههف  لهههثبههيف اسهههتجاضا   لهههراد العينههة  علهههى عبهههارا  المحهه ر الفا(  0.01  ح هها ية عنهههد م هههت ذ 

ر هههبة م القهههة     (%12.7  مت سههه  ر هههبة م القهههة  هههدرا اتسهههتبارة حيهههث ح هههلت الم هههردا  علهههى
 عههدم الم القههةضمت سهه   ا مهها   ررههت    عههد تهه,ا الن ههبة  ههايلة  ر (%19.3%  8.7  را حههت بههيف 
  علهى م اجاهة  در  األرشلة اللابية ضالتعليما على  عن  مما يعد م شرا  (%51.5  ال,ط جبل  

 .التحديا  المعاصر 
 في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة. طرق التدريس: دور رابع: نتائج المحور الرابعا

  مجمال. رابعالمحور ال نتائج استجابات أفراد العينة على عبارات
 (5) جدول

  يوضح استجابات أفراد العينة على عبارات المحور الرابع : )طرق التدريس(
 
 

 العبارة

 درجمممممة المممموافممممقممممة
المتوسط  غير موافق إلى حد ما موافق

 الحسابي
مستوى  2كا

 % ك % ك % ك الداللة
53 143 17.3 293 35.4 392 47.3 1.69 113.8 0.01 
54 146 17.6 273 33 409 49.4 1.68 125.3 0.01 
55 70 8.5 276 33.3 482 58.2 1.5 307.5 0.01 
56 91 11 353 42.6 384 46.4 1.64 187.7 0.01 
57 153 18.5 383 46.2 292 35.3 1.83 97.2 0.01 
58 150 18.1 415 50.1 263 31.8 1.86 128.1 0.01 

59 256 30.9 309 37.3 263 31.8 1.99 6 0.05 

60 218 26.3 337 40.7 273 33 1.93 25.7 0.01 

61 204 24.6 412 49.8 212 25.6 1.93 100.6 0.01 

62 212 25.6 354 42.8 262 31.6 1.93 37.5 0.01 

63 107 13 406 49 315 38 1.74 170.2 0.01 

64 256 31 368 44.4 204 24.6 2.06 50.8 0.01 
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كما  عل هاا اسهتجاضا   لهراد العينهة   جه د لهر   را  دتلهة  راض  حت رتا د المح ر ال          
مهههف  راضههه بهههيف اسهههتجاضا   لهههراد العينهههة  علهههى عبهههارا  المحههه ر ال( 0.01   ح ههها ية عنهههد م هههت ذ 

حيهث ح هلت الم هردا   0.05لدراا دالة  ح ا ياا عند م هت ذ   59ليما عدا العبار ر م  اتستبارة
    عهد (% 30.9%  8.5  ر بة م القة  را حهت بهيف    (%20.2   بة م القة  درامت س  ر على

  ممههها يعهههد م شهههرا علهههى ( %39.8  التهههي  بلههه   تههه,ا الن هههبة  هههايلة  را مههها   ررهههت ضعهههدم الم القهههة
 ر علههى م اجاههة التحههديا  المعاصههر   التههي  بههمنتاا عبههارا  المحهه  ههدر   ههر  التههدراس ههعن 
 .الراض 
 

 في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة اإلدارة : دور خامسحور ال: نتائج المخامسا
 ويوضحها الجدول التالي: مجمال خامسنتائج استجابات أفراد العينة على عبارات المحور ال

 (6) جدول
 يوضح استجابات أفراد العينة على عبارات المحور الخامس : )اإلدارة(

 
 

 العبارة

 درجمممممة المممموافممممقممممة
المتوسط  غير موافق إلى حد ما موافق

 الحسابي
مستوى  2كا

 % ك % ك % ك الداللة
65 184 22.2 192 23.2 452 54.6 1.67 168.4 0.01 
66 221 26.7 333 40.2 274 33.1 1.93 22.7 0.01 
67 276 33.3 233 28.1 319 38.6 1.94 13.3 0.01 
68 165 20 290 35 373 45 1.74 79.4 0.01 
69 233 28.1 302 36.5 293 35.4 1.92 10.1 0.01 
70 228 27.5 325 39.3 275 33.2 1.94 17 0.01 

71 299 36.1 209 25.2 320 38.7 1.97 25.1 0.01 

 د-غ 4 2.03 33.2 275 30.6 253 36.2 300 72

73 169 20.4 331 40 328 39.6 1.8 62.2 0.01 

74 256 31 251 30.3 321 38.7 1.92 11 0.01 

75 150 18.1 383 46.3 295 35.6 1.82 100.3 0.01 

كما  عل اا استجاضا   لراد العينة   ج د لر   را  دتلة  لخامس   حت رتا د المح ر ا      
مههف  خههامسبههيف اسههتجاضا   لههراد العينههة  علههى عبههارا  المحهه ر ال( 0.01   ح هها ية عنههد م ههت ذ 

المح ههه بة عهههف  2لدراههها  يهههر دالهههة   حيهههث  لهههت  يمهههة كههها  72 ليمههها عهههدا العبهههار  ر هههم اتسهههتبارة 
ر ههبة م القههة  را حههت    (% 27.2  مت سهه  ر ههبة م القههة  ههدرا ح ههلت الم ههردا  علههى     (9.21 

التههههي  بلهههه      عههههد تهههه,ا الن ههههبة  ههههايلة  را مهههها   ررههههت ضعههههدم الم القههههة (% 36.1%  18.1 بههههيف



 31 

م اجاهههة التحهههديا  المعاصهههر   التهههي  هههدر  اودار  لهههي   ممههها يعهههد م شهههرا علهههى  هههعن (38.7% 
 .خامس بمنتاا عبارا  المح ر ال

 
 
 
 

 سادسا: نتائج المحور السادس: دور اإلدارة  في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة
 نتائج استجابات أفراد العينة على عبارات المحور السادس مجمال ويوضحها الجدول التالي:

 (7) جدول
 عينة على عبارات المحور السادس : ) التقويم(يوضح استجابات أفراد ال

          
 

 العبارة

 درجمممممة المممموافممممقممممة
المتوسط  غير موافق إلى حد ما موافق

 الحسابي
مستوى  2كا

 % ك % ك % ك الداللة
76 204 24.6 342 41.3 282 34.1 1.9 34.6 0.01 
77 140 16.9 354 42.8 334 40.3 1.76 101.2 0.01 
78 169 20.4 351 42.4 308 37.2 1.83 65.5 0.01 
79 182 22 307 37.1 339 40.9 1.81 49.8 0.01 
80 213 25.7 301 36.4 314 37.9 1.87 21.8 0.01 
81 154 18.6 311 37.6 363 43.8 1.74 85.7 0.01 

82 163 19.7 330 39.9 335 40.4 1.79 69.4 0.01 

83 169 20.4 331 40 328 39.6 1.8 62.2 0.01 

84 142 17.1 200 24.2 486 58.7 1.58 245.7 0.01 

85 113 13.7 241 29.1 474 57.2 1.56 242.7 0.01 

86 119 14.4 262 31.6 447 54 1.6 195.9 0.01 

كمها  عل هاا اسهتجاضا   لهراد العينهة   جه د لهر   را  دتلهة  ال هاد    حت رتا د المحه ر     
مههف  ال ههاد بههيف اسههتجاضا   لههراد العينههة  علههى عبههارا  المحهه ر ( 0.01  م ههت ذ   ح هها ية عنههد
ر هههبة م القهههة      (%19.4  مت سههه  ر هههبة م القهههة  هههدرا حيهههث ح هههلت الم هههردا  علهههى  اتسهههتبارة
التهي  بله      عد ت,ا الن بة  ايلة  را ما   ررت ضعهدم الم القهة (%25.7%   13.7  را حت بيف

صر   التي م اجاة التحديا  المعا در  التق ام ضالتعليم على على  عن    مما يعد م شراا (44% 
 .ال اد   بمنتاا عبارا  المح ر
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 :وبعض المتغيرات المختارة قبل الجامعي الكويتىالعالقة بين دور التنشئة االجتماعية بالتعليم 
 اختبار صحة الفرض األول:

دتلههة  ح هها ية لههي اسههتجاضا   لههراد العينههة   جههد لههر   را   جهنص تهه,ا ال ههرض علههى  رهه,  -1   
 إرا (.  اتستبارة  لقاا لمتةير الن ع  رك ر    على عبارا  محا ر

 عرض رتا د ال رض األ ل: - 
بهههيف مت سهههلا   للتحقهههق مهههف صهههحة تههه,ا ال هههرض  هههم اسهههتخدام اةتبهههار     لمعرلهههة دتلهههة ال هههر   

   علهههى محههه ر مهههف محههها ر اتسهههتبارة  هههت ذ كههه    لقهههاا لمتةيهههر النههه ع علهههى مدرجههها   لهههراد العينهههة
    رلى على النح  التالي :مجملةم ت ذ اتستبارة 

 يف: د ر المعلمهالعينهة علهى م هردا  المحه ر األ ل رتا د ال ر   بيف مت سلا  درجا   لهراد -1
   التهههي ج  هههحاا  ركههه ر    رههها ( لهههي م اجاهههة التحهههديا  العالميهههة المعاصهههر    لقهههاا لمتةيهههر النههه ع

 لتالي: الجد ل ا
 (8) جدول

 يبين قيمة ت وداللتها لمتغير النوع للمحور األول )المعلم(
االنحراف  المتوسط العدد متغير النوع

 المعياري 
مستوى  28قيمة ت

 الداللة
 0.01 4.98 7.43 44.06 527 ذكور
 5.86 46.39 301 إناث

علههى  – لمتةيههر النهه ع  لقهاا  -را  دتلههة  ح هها ية    جتبهح مههف الجههد ل ال ههابق  جه د لههر        
لح اورها   حيهث بله  مت سه  عبارا  المحه ر األ ل بهيف اسهتجاضا  كه  مهف اله,ك ر  اورها  ل ها

  بلةهت  يمهة    لت  هيح دتلهة ال هر   ( 5.86  درجة ضارحرا  معيارط  هدرا( 46.39  فدرجا ا
 .  (0.01)    تي  يمة دالة  ح ا ياا عند م ت ذ ( 4.98 
 
 
 
 

                                                 
 .2.58= 0.01, وعند1.96=0.05درجة ت الجدولية عند مستوى  - 28
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   بيف مت سلا  درجا   لراد العينة على م ردا  المح ر الفاري : د ر المقررا  رتا د ال ر  -2

   التهههي  ركههه ر    رههها ( الدراسهههية لهههي م اجاهههة التحهههديا  العالميهههة المعاصهههر    لقهههاا لمتةيهههر النههه ع
 ج  حاا الجد ل التالي:

 (9جدول )
 سية(يبين قيمة ت وداللتها لمتغير النوع للمحور الثاني )المقررات الدرا 
االنحراف  المتوسط العدد متغير النوع

 المعياري 
مستوى  قيمة ت

 الداللة
 0.01 3.52 9.15 42.86 527 ذكور
 7.64 45.06 301 إناث

علههى  – لقههاا لمتةيههر النهه ع -را  دتلههة  ح هها ية    جتبههح مههف الجههد ل ال ههابق  جهه د لههر        
ورها  ل هالح اورها   حيهث بله  مت سه  عبارا  المح ر الفاري بيف اسهتجاضا  كه  مهف اله,ك ر  ا

  بلةهت  يمههة    لت  هيح دتلههة ال ههر   (7.64 درجههة ضهارحرا  معيههارط  ههدرا ( 45.06  درجها اف
 .  (0.01)    تي  يمة دالة  ح ا ياا عند م ت ذ (3.52 
رتا د ال ر   بيف مت سلا  درجا   لراد العينة على م ردا  المح ر الفالث : د ر األرشلة  -3
   التهههي  ركههه ر    رههها ( ابيهههة لهههي م اجاهههة التحهههديا  العالميهههة المعاصهههر    لقهههاا لمتةيهههر النههه عالل

 ج  حاا الجد ل التالي:
 (10جدول )

 يبين قيمة ت وداللتها لمتغير النوع للمحور الثالث )األنشطة الطالبية( 
االنحراف  المتوسط العدد متغير النوع

 المعياري 
مستوى  قيمة ت

 الداللة
 0.01 3.70 6.16 35.29 527 ذكور
 6.59 36.73 301 إناث

علهى  – لقهاا لمتةيهر النه ع -را  دتلهة  ح ها ية    جتبح مف الجد ل ال ابق  جه د لهر          
عبارا  المح ر الفالث بيف استجاضا  كه  مهف اله,ك ر  اورها  ل هالح اورها   حيهث بله  مت سه  

  بلةهت  يمهة    لت  هيح دتلهة ال هر   ( 6.59  درجة ضارحرا  معيارط  هدرا( 36.73 درجا اف 
 .  (0.01)    تي  يمة دالة  ح ا ياا عند م ت ذ (3.70 
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رتهها د ال ههر   بههيف مت سههلا  درجهها   لههراد العينههة علههى م ههردا  المحهه ر الراضهه  : د ر  ههر   -4
 التهههي    ركههه ر    رههها ( التهههدراس لهههي م اجاهههة التحهههديا  العالميهههة المعاصهههر    لقهههاا لمتةيهههر النههه ع

 ج  حاا الجد ل التالي:
 (11جدول )

 يبين قيمة ت وداللتها لمتغير النوع للمحور الرابع )طرق التدريس( 
االنحراف  المتوسط العدد متغير النوع

 المعياري 
مستوى  قيمة ت

 الداللة
 0.01 3.7 5.35 25.57 527 ذكور
 5.76 27.04 301 إناث

علهههى  – لقهههاا لمتةيهههر النههه ع -را  دتلهههة  ح ههها ية    جتبهههح مهههف الجهههد ل ال هههابق  جههه د لهههر      
عبارا  المحه ر الراضه  بهيف اسهتجاضا  كه  مهف اله,ك ر  اورها  ل هالح اورها   حيهث بله  مت سه  

  بلةهت  يمههة    لت  هيح دتلههة ال ههر   (5.76 درجههة ضهارحرا  معيههارط  ههدرا ( 27.04 درجها اف 
 .  (0.01)    تي  يمة دالة  ح ا ياا عند م ت ذ (3.07 
رتههها د ال هههر   بهههيف مت سهههلا  درجههها   لهههراد العينهههة علهههى م هههردا  المحههه ر الخهههامس : د ر  --5

   التههههي  ركهههه ر    رهههها ( اودار  لههههي م اجاههههة التحههههديا  العالميههههة المعاصههههر    لقههههاا لمتةيههههر النهههه ع
 ج  حاا الجد ل التالي:

 (12جدول )
 ارة(يبين قيمة ت وداللتها لمتغير النوع للمحور الخامس )اإلد 

االنحراف  المتوسط العدد متغير النوع
 المعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0.01 5.7 5.85 23.79 527 ذكور
 6.41 26.29 301 إناث

علهى عبهارا   – لقهاا لمتةيهر النه ع -را  دتلهة  ح ها ية    جتبح مف الجد ل ال ابق  جه د لهر  
 هههالح اورههها   حيهههث بلههه  مت سههه  المحههه ر الخهههامس بهههيف اسهههتجاضا  كههه  مهههف الههه,ك ر  اورههها  ل

  بلةهت  يمههة    لت  هيح دتلههة ال ههر   (6.41  درجههة ضهارحرا  معيههارط  ههدرا( 26.29 درجها اف 
 . (0.01)    تي  يمة دالة  ح ا ياا عند م ت ذ (5.07 
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رتهها د ال ههر   بههيف مت سههلا  درجهها   لههراد العينههة علههى م ههردا  المحهه ر ال ههاد  : د ر  --6  
   التي ج  هحاا  رك ر    را (اة التحديا  العالمية المعاصر    لقاا لمتةير الن عالتق ام لي م اج
             الجد ل التالي:

 (13جدول )
 يبين قيمة ت وداللتها لمتغير النوع للمحور السادس )التقويم( 

متغير  
 النوع

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0.01 5.7 5.85 23.79 527 ذكور
 6.41 26.29 301 إناث

علهههى  – لقهههاا لمتةيهههر النههه ع -را  دتلهههة  ح ههها ية    جتبهههح مهههف الجهههد ل ال هههابق  جههه د لهههر      
عبارا  المح ر ال اد  بيف استجاضا  ك  مف ال,ك ر  اورا  ل الح اورا   حيث بل  مت سه  

مههة    لت  هيح دتلههة ال ههر     بلةهت  ي(6.41  درجههة ضهارحرا  معيههارط  ههدرا( 26.29  درجها اف
 .  (0.01)    تي  يمة دالة  ح ا ياا عند م ت ذ (5.07 
االستبانة مجملة:دور التنشئة  رتا د ال ر   بيف مت سلا  درجا   لراد العينة على م ردا  -7

  إرها (     ركه ر ضالتعليم لي م اجاهة التحهديا  العالميهة المعاصهر    لقهاا لمتةيهر النه عاالجتماعية 
 التي ج  حاا الجد ل التالي:  

 (14جدول )
 يبين قيمة ت وداللتها لمتغير النوع على االستبانة مجملة 

االنحراف  المتوسط العدد متغير النوع
 المعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0.01 5.3 32.66 195.38 527 ذكور
 32.27 207.84 301 إناث

علهى  – لقاا لمتةيهر النه ع -را  لر    ح ا ية  جتبح مف الجد ل ال ابق  ج د دتلة         
عبارا  اتستبارة مجملة بيف استجاضا  ك  مف ال,ك ر  اورا  ل الح اورا   حيث بل  مت سه  

 بلةت  يمة    لت  يح دتلة ال ر     32.27درجة ضارحرا  معيارط  درا  (207.84 درجا اف 
 .  (0.01)    تي  يمة دالة  ح ا ياا عند م ت ذ ( 5.03 
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 تفسير ومناقشة نتائج الفرض األول: -ب
 مت سههلا  درجهها  فرا  دتلههة  ح هها ية بههي      ههحت رتهها د ال ههرض األ ل  جهه د لههر         

 لهي اسههتجاضا   لههراد العينهة علههى عبههارا  محهها رل ههالح اورهها     لهراد العينههة مههف اله,ك ر  اورهها 
مما يشهير  لهى    اورها   ,ا على اتستبارة مجملة  ك اتستبارة  لقاا لمتةير الن ع  رك ر    را (
ج  رلى  لى ارشةال  اجاة التحديا  المعاصر     د جر  كفر  عيا ضمتللبا  التنشاة اتجتماعية لم

المعلميف ال,ك ر ضالبحث عف متللبا  الحيا   ر  ق  على كاتلام م ا لية   لير المأك   المشرب 
مما يجعلاهم جبحفه     عدم ك اية الر ا   التي يح ل   علياا ألبنا ام  لي ل  ار  اع األسعار  

 .لت لير حيا  كرامة لام  ألبنا امعف العم  الخارجي  الدر   الخ  صية 
لههر   را  دتلههة  ح هها ية لههي   مههف  ههم يملههف القهه ل ض ههحة ال ههرض األ ل  تهه   جهه د          

  تههه,ا  لمتةيهههر النههه ع  ركههه ر    را (اتسهههتبارة  لقهههاا  اسهههتجاضا   لهههراد العينهههة علهههى عبهههارا  محههها ر
 .ال ر   كارت ل الح اورا 
 اختبار صحة الفرض الثاني

  جههد لههر   را  دتلههة  ح هها ية لههي اسههتجاضا   لههراد العينههة  جهنص تهه,ا ال ههرض علههى ارهه,  -1   
  ير  رب ط( .–الم ت    رب ط اتستبارة  لقاا لمتةير  على عبارا  محا ر

 اري:عرض رتا د ال رض الف - 
بهههيف مت سهههلا   للتحقهههق مهههف صهههحة تههه,ا ال هههرض  هههم اسهههتخدام اةتبهههار     لمعرلهههة دتلهههة ال هههر   

محهها ر اتسههتبارة   علههى    لقههاا لمتةيههر الم تهه  علههى م ههت ذ كهه  محهه ر مههف درجهها   لههراد العينههة
 :م ت ذ اتستبارة مجملة   رلى على النح  التالي

  نهة علهى م هردا  المحه ر األ ل : د رالمقهررارتا د ال ر   بهيف مت سهلا  درجها   لهراد العي -1
 يهههر  ربههه ط( –الدراسههية لهههي م اجاهههة التحهههديا  العالميهههة المعاصهههر    لقهههاا لمتةيهههر الم تههه    ربههه ط 

  التي ج  حاا الجد ل التالي: 
 (15جدول )

 يبين قيمة ت وداللتها لمتغير المؤهل للمحور األول )المعلم( 
متغير 
 المؤهل

راف االنح المتوسط العدد
 المعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 غ دالة 1.88 6.03 45.45 339 تربوي 
 7.56 44.52 489 غير تربوي 
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علههى  – لقههاا لمتةيهر الم تهه  -را  دتلههة  ح ها ية    جتبهح مههف الجهد ل ال ههابق عهدم  جهه د لهر  
    عبههارا  المحهه ر األ ل بههيف اسههتجاضا  كهه  مههف التربهه ايف   يههر التربهه ايف حيههث بلةههت  يمههة 

 .  (0.01)    تي  يمة  ير دالة  ح ا ياا عند م ت ذ (1.88 
  رتا د ال ر   بيف مت سلا  درجا   لهراد العينهة علهى م هردا  المحه ر الفهاري : د رالمقهررا -2

  ير  رب ط( –الدراسية لي م اجاة التحديا  العالمية المعاصر    لقاا لمتةير الم ت    رب ط 

 لي:  التي ج  حاا الجد ل التا
 (16جدول )

 يبين قيمة ت وداللتها لمتغير المؤهل  للمحور الثاني )المقررات الدراسية(
متغير 
 المؤهل

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 غ دالة 1.02 7.97 44.03 339 تربوي 
 9.16 43.41 489 غير تربوي 

 – لقهاا لمتةيهر الم ته  -را  دتلهة  ح ها ية    جتبح مف الجد ل ال ابق عدم  ج د لر         
علههى عبههارا  المحهه ر الفههاري بههيف اسههتجاضا  كهه  مههف التربهه ايف   يههر التربهه ايف حيههث بلةههت  يمههة 

  (.0.01)    تي  يمة  ير دالة  ح ا ياا عند م ت ذ 1.02    
ر األرشهلة د   رتا د ال ر   بيف مت سلا  درجا   لراد العينة على م هردا  المحه ر الفالهث: -3

  ير  رب ط( –اللابية لي م اجاة التحديا  العالمية المعاصر    لقاا لمتةير الم ت    رب ط 

  التي ج  حاا الجد ل التالي: 
 (17جدول )

 يبين قيمة ت وداللتها لمتغير المؤهل  للمحور الثالث )األنشطة الطالبية(
متغير 
 المؤهل

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0.01 2.91 5.91 36.62 339 تربوي 
 7.05 35.25 489 غير تربوي 

 – لقههاا لمتةيههر الم تهه  -را  دتلههة  ح هها ية    جتبههح مههف الجههد ل ال ههابق  جهه د لههر           
علهى عبهارا  المحه ر الفالهث بهيف اسهتجاضا  كه  مهف التربه ايف   يهر التربه ايف ل هالح التربه ايف  

 بلةت  يمهة    لت  هيح   (5.91 درجة ضارحرا  معيارط  درا 36.62  درجا ام حيث بل  مت س
 .  (0.01)    تي  يمة دالة  ح ا ياا عند م ت ذ (2.91 دتلة ال ر   
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رتهها د ال ههر   بههيف مت سههلا  درجهها   لههراد العينههة علههى م ههردا  المحهه ر الراضهه : د ر  ههر   -4
  ير  رب ط( –ر    لقاا لمتةير الم ت    رب ط التدراس لي م اجاة التحديا  العالمية المعاص

  التي ج  حاا الجد ل التالي:
 (18جدول  )

 يبين قيمة ت وداللتها لمتغير المؤهل  للمحور الرابع )طرق التدريس(
متغير 
 المؤهل

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0.01 2.67 5.76 25.48 339 تربوي 
 5.35 26.53 489 غير تربوي 

علهى  – لقاا لمتةيهر الم ته  -را  دتلة  ح ا ية    جتبح مف الجد ل ال ابق  ج د لر         
  فعبههارا  المحهه ر الراضهه  بههيف اسههتجاضا  كهه  مههف التربهه ايف   يههر التربهه ايف ل ههالح  يههر التربهه اي

 يمههههههة   بلةههههههت (5.35 درجههههههة ضهههههارحرا  معيههههههارط  ههههههدرا ( 26.53 حيهههههث بلهههههه  مت سهههههه  درجهههههها ام 
 .  (0.01)    تي  يمة دالة  ح ا ياا عند م ت ذ (2.67    لت  يح دتلة ال ر   

رتا د ال ر   بيف مت سلا  درجا   لهراد العينهة علهى م هردا  المحه ر الخهامس: د ر اودار   -5
 يههههر  ربهههه ط(  التههههي –لهههي م اجاههههة التحههههديا  العالميههههة المعاصهههر    لقههههاا لمتةيههههر الم تهههه    ربههه ط 

 جد ل التالي:ج  حاا ال
 (19جدول )

 يبين قيمة ت وداللتها لمتغير المؤهل للمحور الخامس )اإلدارة(
متغير 
 المؤهل

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 غ دالة 0.41 5.29 24.60 339 تربوي 
 6.72 24.78 489 غير تربوي 

 – لقاا لمتةير الم ت  -ا  دتلة  ح ا ية ر   جتبح مف الجد ل ال ابق عدم  ج د لر          
على عبارا  المح ر الخامس بيف استجاضا  ك  مهف التربه ايف   يهر التربه ايف حيهث بلةهت  يمهة 

 .  (0.01)    تي  يمة  ير دالة  ح ا ياا عند م ت ذ 0.41   
التقه ام رتا د ال ر   بيف مت سلا  درجا   لراد العينهة علهى م هردا  المحه ر ال هاد : د ر  -6

  ير  رب ط(  التي –لي م اجاة التحديا  العالمية المعاصر    لقاا لمتةير الم ت    رب ط 
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 ج  حاا الجد ل التالي:
 (20جدول )

 يبين قيمة ت وداللتها لمتغير المؤهل للمحور السادس )التقويم(
متغير 
 المؤهل

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 غ دالة 0.41 5.29 24.60 339 ي تربو 
 6.72 24.78 489 غير تربوي 

 – لقهاا لمتةيهر الم ته  -را  دتلهة  ح ها ية    جتبح مف الجد ل ال ابق عدم  ج د لر         
على عبارا  المح ر ال اد  بيف استجاضا  كه  مهف التربه ايف   يهر التربه ايف حيهث بلةهت  يمهة 

  . (0.01) ا ياا عند م ت ذ    تي  يمة  ير دالة  ح 0.41    
 ةرتا د ال ر   بيف مت سلا  درجا   لراد العينة على م ردا  اتستبارة مجملهة: د ر التنشها -7

 يهر –اتجتماعية ضالتعليم لي م اجاهة التحهديا  العالميهة المعاصهر    لقهاا لمتةيهر الم ته    ربه ط 
  رب ط(  التي ج  حاا الجد ل التالي:

 (21جدول )
 ة ت وداللتها لمتغير المؤهل على االستبانة مجملةيبين قيم

متغير 
 المؤهل

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 غ دالة 0.64 27.51 200.81 339 تربوي 
 36.41 199.29 489 غير تربوي 

 –الم ته  لقهاا لمتةيهر  -را  دتلهة  ح ها ية    جتبح مف الجد ل ال ابق عدم  ج د لر         
على عبارا  اتستبارة مجملة  بيف استجاضا  ك  مف الترب ايف   ير الترب ايف حيهث بلةهت  يمهة 

 .  (0.01 )    تي  يمة  ير دالة  ح ا ياا عند م ت ذ (0.64     
 تفسير ومناقشة نتائج الفرض الثاني : -ب

بهههيف مت سهههلا      هههحت رتههها د ال هههرض الفهههاري عهههدم  جههه د لهههر   را  دتلهههة  ح ههها ية        
درجهها   لهههراد العينهههة  لقهههاا لمتةيهههر الم تههه  لهههي اسهههتجاضا ام علهههى المحههه ر األ ل   المعلهههم(  الفهههاري 
 المقهههررا  الدراسهههية(    الخهههامس  اودار (  ال هههاد   التقههه ام(   اتسهههتبارة مجملهههة(    شهههير تههه,ا 

 اله,ط يجعلاهم  كفهر   النتيجة  لى  عن   ر اوعداد الترب ط ال,ط يملف    يحد ,  لي المعلميف
 دراكاا لد ر التنشاة اتجتماعية لي م اجاة التحديا  المعاصر     ت هق ته,ا النتيجهة مه  مها  كد ه, 
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د را التربه ط كمها جنبةهي   ( مهف    المعلهم ت جهدر 2003 لتحي معبد دمحمد ح ام الهدجف دراسة: 
 اا المعلم.   يل      رجعت الدراسة رلى  لى  عن اوعداد الترب ط ال,ط جلق

كمههها    هههحت النتههها د  جههه د لهههر   را  دتلهههة  ح ههها ية بهههيف مت سهههلا  درجههها   لهههراد          
العينههة  لقههاا لمتةيههر الم تهه  لههي اسههتجاضا ام علههى عبههارا  المحهه ر الفالههث بههيف اسههتجاضا  كهه  مههف 

ا  درجههة ضههارحر (36.62 التربهه ايف   يههر التربهه ايف ل ههالح التربهه ايف  حيههث بلهه  مت سهه  درجهها ام 
درجهة  بلةهت  يمهة ( 35.25  لهي حهيف بله  مت سه  درجها   يهر التربه ايف ( 5.91  معيارط  درا

  شههير تهه,ا   (0.01    تههي  يمههة دالههة  ح هها ياا عنههد م ههت ذ (2.91    لت  ههيح دتلههة ال ههر   
ألتميهة األرشهلة الترب اهة    رتها لهي شخ هية   دراكهاا النتيجة  لى    الترب ايف مف المدرسهيف  كفهر 

التلميهه,  ر جتعههرض تهه ت    نهها  اوعههداد التربهه ط  لههى العدجههد مههف األرشههلة الترب اههة ممهها جبقههى لاهها 
 األ ر   نا  العم  كمدرسيف.

كما    حت النتا د  ج د لر   را  دتلة  ح ا ية بيف مت سلا  درجا   لراد العينة         
اضه  بهيف اسهتجاضا  كه  مهف التربه ايف  لقاا لمتةير الم ت  لي استجاضا ام علهى عبهارا  المحه ر الر 

درجهههة ضهههارحرا  ( 26.53   يهههر التربههه ايف ل هههالح  يهههر التربههه ايف حيهههث بلههه  مت سههه  درجههها ام 
درجههههة    بلةههههت  يمههههة (25.48  لههههي حههههيف بلهههه  مت سهههه  درجهههها  التربهههه ايف (5.35  معيههههارط  ههههدرا

  (.0.01)    تي  يمة دالة  ح ا ياا عند م ت ذ (2.67     لت  يح دتلة ال ر   
  شهههير تههه,ا النتيجهههة  لهههى     يهههر التربههه ايف  كفهههر  دراكهههاا ألتميهههة م اجاهههة  هههر  التهههدراس        

تحديا  المعاصر     د جرج  رلى تلتقاد معمم ته,ا ال اهة اوعهداد التربه ط  التهدرا  علهى  هر  لل
 بنا  علههى التههدراس المختل ههة ممهها يجعلاههم  كفههر  دراكههاا ألتميتاهها لههي م اجاههة التحههديا  المعاصههر  

ت,ا النتيجة جتبيف صحة ال رض الفاري مف لر ض الدراسة   حيث   بتت النتا د صحت,   مف  م 
يملف الق ل ب ج د لر   را  دتلة  ح ها ية بهيف كه  مهف التربه ايف   يهر التربه ايف لهي  دراكاهم 

ح  يههههر لمتللبهههها  التنشههههاة اتجتماعيههههة ضههههالتعليم لم اجاههههة التحههههديا  المعاصههههر    ا  كهههها  ل ههههال
 الترب ايف على مح ر  ر  التدراس    ل الح الترب ايف على المح ر الفالث األرشلة اللابية.

 اختبار صحة الفرض الثالث
  جههد لههر   را  دتلههة  ح هها ية لههي اسههتجاضا   لههراد العينههة  جهنص تهه,ا ال ههرض علههى  رهه,  -1   

 سن ا  (. 5 كفر مف – ا  سن5الخبر       مف اتستبارة  لقاا لمتةير  على عبارا  محا ر

 عرض رتا د ال رض الفالث: - 
للتحقهههق مهههف صهههحة تههه,ا ال هههرض  هههم اسهههتخدام اةتبهههار     لمعرلهههة دتلهههة ال هههر   بهههيف مت سهههلا  

رة    علههى درجهها   لههراد العينههة    لقههاا لمتةيههر الخبههر  علههى م ههت ذ كهه  محهه ر مههف محهها ر اتسههتبا
 لي :   رلى على النح  التام ت ذ اتستبارة مجملة
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رتهها د ال ههر   بههيف مت سههلا  درجهها   لههراد العينههة علههى م ههردا  المحهه ر األ ل : د ر المعلههم  -1
 5 كفههر مههف –سههن ا  5لههي م اجاههة التحههديا  العالميههة المعاصههر    لقههاا لمتةيههر الخبههر     هه  مههف 

 سن ا (  التي ج  حاا الجد ل التالي: 
 (22جدول )

 لمحور األول )المعلم(يبين قيمة ت وداللتها لمتغير الخبرة  ل
االنحراف  المتوسط العدد متغير الخبرة

 المعياري 
مستوى  قيمة ت

 الداللة
 0.05 2.11 6.85 45.69 245 سنوات5اقل من 
 7.02 44.57 538 سنوات5أكثر من 

علهى  – لقهاا لمتةيهر الخبهر  -را  دتلة  ح ا ية    جتبح مف الجد ل ال ابق  ج د لر          
سهن ا  ال اهة األ لهى   ر ط 5ح ر األ ل بيف اسهتجاضا  المعلمهيف ر ط الخبهر    ه  مهف عبارا  الم

( 45.69 سن ا  ال اة الفارية ل الح  ال اة األ لى  حيث بل  مت س  درجا ام  5الخبر   كفر مف 
   تهي  يمهة (2.11   بلةهت  يمهة    لت  هيح دتلهة ال هر   (6.85 درجة ضارحرا  معيارط  هدرا 

 .  (0.05)  ياا عند م ت ذ دالة  ح ا
نتممائج الفممروق بممين متوسممطات درجممات أفممراد العينممة علممى مفممردات المحممور الثمماني : دور  -2

 5الدراسممية فممي مواجهممة التحممديات العالميممة المعاصممرة, وفقمماا لمتغيممر الخبممرة )أقممل مممن  تالمقمررا
 : سنوات ( والتي يوضحها الجدول التالي 5أكثر من  –سنوات 

 (23جدول )
 ين قيمة ت وداللتها لمتغير الخبرة للمحور الثاني )المقررات الدراسية(يب

االنحراف  المتوسط العدد متغير الخبرة
 المعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 غ دالة 1.31 7.91 44.28 245 سنوات5اقل من 
 9.00 43.40 538 سنوات5أكثر من 

 – لقههاا لمتةيههر الخبههر  -تلههة  ح هها ية را  د   جتبههح مههف الجههد ل ال ههابق عههدم  جهه د لههر        
سهن ا  ال اهة األ لهى  5على عبارا  المحه ر الفهاري بهيف اسهتجاضا  المعلمهيف ر ط الخبهر    ه  مهف 

   تي  يمة  ير دالة (1.31 سن ا  ال اة الفارية   حيث بلةت  يمة     5 ر ط الخبر   كفر مف 
 .  (0.01)  ح ا ياا عند م ت ذ 
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بيف مت سلا  درجا   لراد العينة على م ردا  المح ر الفالث : د ر األرشلة  رتا د ال ر    -3

 كفههر –سهن ا  5اللابيهة لهي م اجاهة التحههديا  العالميهة المعاصهر    لقههاا لمتةيهر الخبهر     هه  مهف 
  التي ج  حاا الجد ل التالي:  (سن ا  5مف 

 (24جدول  )
 ثالث )األنشطة الطالبية(يبين قيمة ت وداللتها لمتغير الخبرة  للمحور ال

االنحراف  المتوسط العدد متغير الخبرة
 المعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0.01 4.51 5.07 37.40 245 سنوات5اقل من 
 7.09 35.14 538 سنوات5أكثر من 

علهى  – لقهاا لمتةيهر الخبهر  -را  دتلهة  ح ها ية    جتبح مف الجد ل ال ابق  جه د لهر         
سن ا  ال اة األ لهى    ر ط 5لمح ر الفالث بيف استجاضا  المعلميف ر ط الخبر      مف عبارا  ا

 (37.40 سن ا  ال اة الفارية ل الح  ال اة األ لى  حيث بل  مت س  درجا ام  5الخبر   كفر مف 
   تهههي (4.51  بلةهههت  يمهههة    لت  هههيح دتلهههة ال هههر   ( ، 5.07 درجهههة ضهههارحرا  معيهههارط  هههدرا 

 .  (0.01 )ة  ح ا ياا عند م ت ذ  يمة دال
رتهها د ال ههر   بههيف مت سههلا  درجهها   لههراد العينههة علههى م ههردا  المحهه ر الراضهه : د ر  ههر   -4

 كفهر –سهن ا   5التدراس لي م اجاة التحهديا  العالميهة المعاصهر    لقهاا لمتةيهر الخبهر     ه  مهف 
 سن ا  (  التي ج  حاا الجد ل التالي: 5مف 

 (25جدول )
 قيمة ت وداللتها لمتغير الخبرة  للمحور الرابع )طرق التدريس(يبين 

االنحراف  المتوسط العدد متغير الخبرة
 المعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0.05 2.32 4.67 26.79 245 سنوات5اقل من 
 5.85 25.81   538 سنوات5أكثر من 

علههى  – لقههاا لمتةيههر الخبههر  - را  دتلههة  ح هها ية   جتبهح مههف الجههد ل ال ههابق  جهه د لههر        
   ر ط سهن ا  ال اهة األ لهى5لخبهر   ه  مهف عبارا  المح ر الراضه  بهيف اسهتجاضا  المعلمهيف ر ط ا

سههههن ا  ال اههههة الفاريههههة ل ههههالح  ال اههههة األ لههههى  حيههههث بلهههه  مت سهههه  درجهههها ام  5الخبههههر   كفههههر مههههف 
  (2.32 لهههة ال هههر    بلةهههت  يمهههة    لت  ههيح دت  4.67درجههة ضهههارحرا  معيهههارط  ههدرا (26.79 

 .(0.05)  تي  يمة دالة  ح ا ياا عند م ت ذ 
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رتا د ال ر   بيف مت سلا  درجا   لهراد العينهة علهى م هردا  المحه ر الخهامس: د ر اودار    -5
 5 كفههر مههف –سههن ا  5لههي م اجاههة التحههديا  العالميههة المعاصههر    لقههاا لمتةيههر الخبههر     هه  مههف 

 التالي: سن ا  (  التي ج  حاا الجد ل
 (26جدول )

 للمحور الخامس )اإلدارة( ن قيمة ت وداللتها لمتغير الخبرةيبي
االنحراف  المتوسط العدد متغير الخبرة

 المعياري 
مستوى  قيمة ت

 الداللة
 0.01 5.66 5.71 26.55 245 سنوات5اقل من 
 6.20 23.93 538 سنوات5أكثر من 

علههى  – لقههاا لمتةيههر الخبههر  -را  دتلههة  ح هها ية    جتبهح مههف الجههد ل ال ههابق  جهه د لههر        
سههن ا  ال اههة األ لههى   5عبههارا  المحهه ر الخههامس بههيف اسههتجاضا  المعلمههيف ر ط الخبههر   هه  مههف 

سههن ا  ال اههة الفاريههة ل ههالح  ال اههة األ لههى  حيههث بلهه  مت سهه  درجهها ام  5 ر ط الخبههر   كفههر مههف 
  (5.66  ت  يمهة    لت  ههيح دتلهة ال ههر     بلةهه(5.71  درجهة ضهارحرا  معيههارط  هدرا( 26.55 

 . (0.01)  تي  يمة دالة  ح ا ياا عند م ت ذ 
رتهها د ال ههر   بههيف مت سههلا  درجهها   لههراد العينههة علههى م ههردا  المحهه ر ال ههاد : د ر لههي  -6

سهن ا (  5 كفر مهف –سن ا  5م اجاة التحديا  العالمية المعاصر    لقاا لمتةير الخبر       مف 
  حاا الجد ل التالي: التي ج  

 (27جدول )
 يبين قيمة ت وداللتها لمتغير الخبرة  للمحور السادس )التقويم(

االنحراف  المتوسط العدد متغير الخبرة
 المعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0.01 5.66 5.71 26.55 245 سنوات5اقل من 
 6.20 23.93 538 سنوات5أكثر من 

علهى  – لقهاا لمتةيهر الخبهر  -را  دتلة  ح ا ية    ابق  ج د لر  جتبح مف الجد ل ال         
سههن ا  ال اههة األ لههى   5عبههارا  المحهه ر ال ههاد  بههيف اسههتجاضا  المعلمههيف ر ط الخبههر   هه  مههف 

سههن ا  ال اههة الفاريههة ل ههالح  ال اههة األ لههى  حيههث بلهه  مت سهه  درجهها ام  5 ر ط الخبههر   كفههر مههف 
  (5.66   بلةههت  يمههة    لت  ههيح دتلههة ال ههر   (5.71 ا درجههة ضههارحرا  معيههارط  ههدر (26.55 

 .  (0.01)  تي  يمة دالة  ح ا ياا عند م ت ذ 
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رتا د ال ر   بيف مت سلا  درجا   لراد العينة على م ردا  اتستبارة مجملهة: د ر التنشهاة  -7
–سن ا  5     مف لي م اجاة التحديا  العالمية المعاصر    لقاا لمتةير الخبر  الك اتى ضالتعليم 
 (  التي ج  حاا الجد ل التالي:سن ا  5 كفر مف 

 (28جدول رقم )
 يبين قيمة ت وداللتها لمتغير الخبرة على االستبانة مجملة

االنحراف  المتوسط العدد متغير الخبرة
 المعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0.01 4.20 26.16 207.28 245 سنوات5اقل من 
 35.11 196.81 538 سنوات5أكثر من 

على  – لقاا لمتةير الخبر  -را  دتلة  ح ا ية    جتبح مف الجد ل ال ابق  ج د لر           
سههن ا  ال اههة األ لههى   5عبههارا  اتسههتبارة مجملههة  بههيف اسههتجاضا  المعلمههيف ر ط الخبههر   هه  مههف 

بلهه  مت سهه  درجهها ام سههن ا  ال اههة الفاريههة ل ههالح  ال اههة األ لههى  حيههث  5 ر ط الخبههر   كفههر مههف 
  بلةهههههت  يمهههههة     لت  هههههيح دتلهههههة ال هههههر   (26.16 درجهههههة ضهههههارحرا  معيهههههارط  هههههدرا (207.28 
   (.0.01)    تي  يمة دالة  ح ا ياا عند م ت ذ (4.20 

 تفسير ومناقشة نتائج الفرض الثالث: -ب
جهها     ههحت رتهها د ال ههرض الفالههث  جهه د لههر   را  دتلههة  ح هها ية بههيف مت سههلا  در        

 5سههن ا  ال اههة األ لههى    ر ط الخبههر   كفههر مههف 5 لههراد العينههة مههف المعلمههيف ر ط الخبههر    هه  مههف 
سههن ا  ال اههة الفاريههة ل ههالح  ال اههة األ لى  رلههى لههي اسههتجاضا ام علههى م ههردا  المحهه راف األ ل  

مهر اله,ط األ 0.05 المعلم(  الراض    ر  التدراس(       ت,ا ال ر    دالهة  ح ها ياا عنهد م هت ذ 
يشير  لى    ال اة األ لى مف المعلميف  كفر  عياا ضمدذ  يام المعلم بد را لي التنشاة اتجتماعيهة 

 لي م اجاة التحديا  المعاصر .الك اتى ضالتعليم 
  ههد جرجهه  رلههى  لههى    تهه,ا ال اههة  كفههر  دراكههاا   عيههاا ضالتحههديا  المعاصههر    ر    ال اههة           

التجدجهد  التةييهر  ته,ا ضالن هبة  د  علهى الممارسها  القديمهة    قنتاها لاهي ت  راهاألكفر ةبهر   عه د
للمح ر األ ل المعلم  ما المح ر الراض     ر  التدراس( لك,لى  د  ع د  ال اة األكفر ةبر  على 

   رلههى تهه  األلبهه  مههف  جاههة   ر  ههرذ  - مهها زالههت متم ههلة باهها -اللههر  التقليديههة لههي التههدراس
 رمرتا.
كما    حت النتا د عدم  ج د لر   را  دتلة  ح ا ية بيف مت سلا  درجها   لهراد          

سهن ا   5سهن ا  ال اهة األ لهى    ر ط الخبهر   كفهر مهف 5العينة مف المعلميف ر ط الخبر      مف 
ال اههة الفاريههة   رلههى لههي اسههتجاضا ام علههى م ههردا  المحهه ر الفههاري المقررا  الدراسههية(    شههير تهه,ا 
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هه   المقههررا   اههدرك   جيههداا  راهها  يههر  ههادر  علههى م اجاههة  النتيجههة  لههى    المعلمههيف جميعههاا ج درسر
 التحديا  المعاصر     راا  ير م اجر  للتقدم العلمي  التكن ل جي.

كمههها    هههحت النتههها د  جههه د لهههر   را  دتلهههة  ح ههها ية بهههيف مت سهههلا  درجههها   لهههراد          
سهن ا   5سهن ا  ال اهة األ لهى    ر ط الخبهر   كفهر مهف 5خبر      مف العينة مف المعلميف ر ط ال

ال اههة الفاريهههة   رلههى لهههي اسهههتجاضا ام علههى م هههردا  المحههه ر الخههامس  اودار (  ال هههاد   التقههه ام( 
ل الح ال اهة األ لهى   0.01  على  اتستبارة مجملة(     ت,ا ال ر    دالة  ح ا ياا عند م ت ذ 

زااد   درا   لراد ال اة األ لى مف المعلمهيف  هعن اودار   التقه ام  التنشهاة  األمر ال,ط يشير  لى
لهههي م اجاهههة التحهههديا  المعاصهههر    بنههها  عليههه, يقبههه  الكههه اتى اتجتماعيهههة ض ههه ة عامهههة ضهههالتعليم 

ال ههرض الفالههث على م ههت ذ اتسههتبارة مجملههة  المحهه ر األ ل  الفالههث  الراضهه   الخههامس  ال ههاد   
 ر  كد  النتا د  عدم  جه د لهر   را  دتلهة  ح ها ية  الفاري لق  ذ المح ر  ارل  على م ت

 .بيف  لراد العينة لي استجاضا ام على ت,ا المح ر
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 :توصيات الدراسة •
لي     ما سبق عر , مف  حديا   شل  عقبا  لي  راق  ط رمام  عليمي   لي          

رسههالت,   تدالهه,  لههد  الت كيههر لههي   هه  اسههترا يجية لتلهه ار ةههال  اتى مههفرصههد  ا هه  التعلههيم الكهه  
التعليم الك اتى   ك   ضمفاضة   ار عام ج ج,  سالي  العم   دلياا لترشيد حركة التل ار  ارلا اا 

 اتلل  األمر ما جلي :   مف ةبرا  ال ا     حديا  الم تقب  يمف   ر ر  تامة 
 

 . نبفق مف  را نا الحبارط العربي اوسامي ة    لل  ة  رب اة   عليمية  ا ح -
مهههف   ة  صهههيت,  ي ههتليصههيا ة  تههدا   ا هههحة لنمههام التعلهههيم األزتههرط  حهههالل علههى  -

  ةالاا ماحقة المتةيهرا  العالميهة  المحليهة علميهاا  ا ت هادياا  اجتماعيهاا   قاليهاا  سياسهياا 
 الفقالهة  إلر ها   الحاجها  المنشه د  ل   بحيث  عبر ت,ا األتدا  عف اللم حها

 المجتمهههه    األمههههة   متللبهههها  الههههدل  الحبههههارط لههههي الكيهههها  اتجتماعي  لي ههههت 
األتههدا  المههراد صههيا تاا لمجههرد ال ههيا ة   لكناهها مبههم      جهه,  إدار   إجههرا  
لةايههة سههامية را  ار بهها  بتةيههر ال ا هه  ال كههرط  اتجتمههاعي لههي ا جههاا الم ههتقب   

  الجدجهد   علهها  ته,ا الم ههالة عنايهة ةاصههة  انبةهي عنهد   هه   صهيا ة األتههدا
  بنيةا   لل  ةا     جااا   ن ي,اا(.  اةتياراا 

مهف دا هر  الم  ه عا   المقهررا  الك اتى   ر ر  ةر   المناتد الحالية ضالتعليم  -
التههي ت  شههل   حهههد  مناجيههة ليمهها بيناههها   لههى مههناد جتههه ةى لههي  تدالهه,  محتههه اا 

ل ههرد    ا ا هه,   املارا هه,   إعههدادا للحيهها     ملينهه,   لبيقا هه, العنايههة ضشخ ههية ا
 لي م اجاة المشلا .  مف القدر  على الت كير  اوبداع  ا خار القرارا

   ر ر   ن ع  ر  التدراس   إدةال  را ق  استرا يجيا  جدجد  للتدراس   هدرا -
 المعلميف علياا  إعاد   أتيلام  رب اا لي     التحديا  المعاصر  .

يقت ر  ق ام اللال  على اتمتحا    يا  الح ل  اتسهتماار    إرمها يشهم   ت  -
التقهههه ام جميههههه  عناصهههههر العمليهههههة التعليمهههههة:اللال   األتهههههدا   المهههههناد  ال سههههها   
التعليميهههة   راقهههة التهههدراس   رمهههم اودار   ضحيهههث جهههتم التقههه ام منههه, بدايهههة العمليهههة 

 التعليمية  لي   نا اا  لي رااجتاا.

حت ذ المقدم لل رد   سرعة اتستجاضة لك  ما جهد ر لهي عهالم المعل مها   ةيير الم -
  التكن ل جيا مف التةير الم تمر  التل ار الدا م.

 نههه ع المعهههار   الماهههارا  لتشهههم  لهههيس لقههه  ماهههارا  الح هههل  التلقهههيف  بههه  ال اهههم  -
  ماارا  الت كير  اوبداع  التميت .

 ح يمية مف الحبارة  حتى الجامعة. عبير األسالي  التعليمية التقليدية  الت -
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اتعتماد على اله,ا  ضمعنهى    ح ه ل ال هرد علهى ال ا هد   التح هي  يله   رتهف  -
 در ههه, علهههى الت اعههه  مههه  مههها جهههد ر ح لههه,   ماارا ههه, لهههي الح ههه ل علهههى المعرلهههة 

   ت.    الجيد  لي 
 ا هه  المجتمهه  مهه     يقههاا  مر بلههة ار با ههاا   ةييههر المنههاتد التعليميههة  الترب اههة ضحيههث  كهه    -

 . حاجا  األلراد   درا ام

  اتسترا يجي     استخدام التخلي  ضل   شلال,  م ت اا ,  ص ر المختل ة المرحلي من, -
 .الك اتى الشام  لي عمليا  رسم ال ياسية التعليمية    محا لة  ل ار التعليم      

يعهههر     ي هههبح حهههق المعرلهههة مل ههه ت للجميههه   ط    ي هههبح مهههف حهههق ال هههرد     -
  انا    اتعلم  اتدرب .

 .المعرلية  ال نية  المانية   لير ال رص للمعلميف لرل  م ت اا ام -

 

 دراسات وبحوث مقترحة:
لهههي  ههه   رتههها د الدراسهههة الحاليهههة  الت ههه ر المقتهههرح لاههها  ج صهههي الباحهههث ضهههدجرا  دراسههها         

  بح   علمية ح ل الم   عا  التالية:
 تعليم الك اتى لي     التحديا  العالمية المعاصر .ة لل عاد  صيا ة  تدا  الترب ا •

     بررامد وعاد   أتي  معلمي التعليم الك اتى. •

  ق ام   حد مراح  التعليم الك اتى لي     معاجير الج د  الشاملة.   •

 حليه  محته ذ ضعه  المقهررا  الدراسهية ضأحههد مراحه  التعلهيم الكه اتى لل  ه   علهى مههدذ  •
 المعاصر .  ررا  للتحديام اجاة  لى المق

  ههههه ر مقتهههههرح لتلههههه ار رمهههههام الت جيههههه, ال نهههههي ضهههههالتعليم الكههههه اتى لهههههي  ههههه   المتةيهههههرا   •
 التكن ل جية المعاصر .
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 المراجع:
 أوال: المراجع العربية:

  القهاتر : spss حمد الرلاعي  نيم  ر ر محم د صبرط: التحلي  اوح ها ي للبيارها  ضاسهتخدام 
 .2000اعة  النشر  الت زا  دار  با  لللب

 حمهههد الماهههدط عبهههد الحلهههيم:  التحهههديا  الترب اهههة لألمهههة العربيهههة    مجلهههة م هههتقب  التربيهههة العربيهههة  
القهههاتر : مركهههت ابهههف ةلهههد   للدراسههها  اورما يهههة ضالتعههها   مههه  جامعهههةحل ا   المجلهههد األ ل  

 .1995العدد الفالث ،ج لي  
حا   حمد ح ف: دراسة  حليليهة لقبهية التله   الفقهالي لهي  حمد عبد الرحمف الجاحد   ال يد الش

  القهاتر : عهالم الكته    11  الجهت  3  ار التربية اوسامية مجلة دراسا   رب اة  المجلهد 
 .1988مار  

  ملهة الملرمهة : ملهاض  راضلهة العهالم اوسهامي  4 حمد محمد جمال : م تراا  علي اوسهام   
1985. 

ي ههي :  التنشههاة لههي زمههف الع لمههة :كيههن ركهه   لياهها  رههدادا ملههالايف؟  المهه  مر  بههراتيم محمههد الخل
ال هههن ط الفهههامف لمركهههت  اورشهههاد  الن  هههي  األسهههر  لهههي القهههر  الحهههادط  العشهههراف    حهههديا  

. القاتر  : مركهت اورشهاد الن  هي   2001ر لمبر 6-4ال ا     لا  الم تقب  ( لي ال تر  مف
 جامعة عيف شمس .

الجنحههههههاري :لههههههاتر  الع لمههههههة ال ا هههههه   األلهههههها   مجلههههههة عههههههالم ال كههههههر   الع لمههههههة لههههههاتر  الحبيهههههه  
   كتهه بر 28  المجلههد 2الع ههر( الك ات:المجلس الهه  ني للفقالههة  ال نهه    اآلداب   العههدد 

 .1999دي مبر /
سههبتمبر،القاتر  : المجلههس األعلههى 11ال ههيد عبههد الههر   : اوعههام  الههدع   اوسههامية   ههداعيا  

 .2002ا   اوسامية للش
الاههام م ههل ى عبيههد:   ربيههة   نشههاة الل هه  الم ههرط لههي رمههام عههالمي جدجههد  المهه  مر ال ههاد  

جامعههة  1993ابراهه    13: 10للل هه  الم ههرط   نشههات,  رعاجتهه,   المنعقههد لههي ال تههر  مههف 
 عيف شمس  مركت دراسا  الل  لة. 

 .1996لن  ي  القاتر :  دار النابة العربية  جابر عبد الحميد جابر : التق ام الترب ط  القيا  ا
جمههال علههى الدتشهها : مامح   ههار جدجههد للتعلههيم لههي الههد ل العربيههة لههي  هه   المتةيههرا  العالميههة 

رؤاههة م ههتقبلية   المهه  مر – او ليميههة    مهه  مر الع لمههة  رمههام التعلههيم لههي الهه  ف العربههي 
تربيهة  جامعهة المن ه ر   لهي ال تهر  مهف ال ن ط الخامس عشر لق م  ص ل التربية   كلية ال

 .1998دي مبر 13: 12
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حمهههدط  بههه  ال تههه ح علي هههة : مناجيهههة البحهههث العلمهههي   لبيقا اههها لهههي الدراسههها  الترب اهههة  الن  هههية 
 .1996 القاتر  : دار النشر للجامعا  

للح هاظ علهى ةالد البدار ط محمهد البهدرا ط : التنشهاة اتجتماعيهة  م  ةيهر البنيهة اتجتماعيهة ا هدر 
ت اتنههها الفقاليهههة لهههي لهههه  آليههها  الع لمهههة المتبهههخمة  رههههد   التنشهههاة اتجتماعيهههة  م اجاههههة 
التحههههديا  الفقاليههههة  اتجتماعيههههة التههههي   اجهههه, األمههههة اوسههههامية لههههي القههههر  المقبهههه   راضلههههة 

 -21الجامعههههههها  اوسهههههههامية ضالتعههههههها   مههههههه  كليهههههههة التربيهههههههة ضهههههههالعرا   لهههههههي ال تهههههههر  مهههههههف 
 .1998اكت بر23

م ح ههف علههى تيلهه  :   ربيههة   نشههاة ال ههرد لههي   ههار متهه از  بههيف  قالههة مجتمعهه,  اتحتكهها  سههال
ضالفقالهها  المجتمعيهههة األةهههرذ دراسهههة م اتيميههة  حليليهههة  رد   التنشهههاة اتجتماعيهههة  م اجاهههة 
التحههههديا  الفقاليههههة  اتجتماعيههههة التههههي   اجهههه, األمههههة اوسههههامية لههههي القههههر  المقبهههه   راضلههههة 

 -21مية ضالتعههههههها   مههههههه  كليهههههههة التربيهههههههة ضهههههههالعرا   لهههههههي ال تهههههههر  مهههههههف الجامعههههههها  اوسههههههها
 .1998 كت بر23

 .2002سامي ةشب,: ح ار الفقالا   القاتر  : الاياة الم راة العامة للكتاب  ملتبة األسر   
سههيد حن ههي عهه ض:  التنشههاة اتجتماعيههة  التحههديا  المعاصههر  التههي   اجهه, األمههة اوسههامية لههي 

  التنشاة اتجتماعيهة  م اجاهة التحهديا  الفقاليهة  اتجتماعيهة التهي   اجه, القر  المقب   رد  
األمههة اوسههامية لههي القههر  المقبهه   راضلههة الجامعهها  اوسههامية ضالتعهها   مهه  كليههة التربيههة 

 .1998اكت بر23 -21ضالعرا   لي ال تر  مف 
 . 2000ص    لر  : القيا  الن  ي   القاتر  :  األرجل  الم راة   

صههاح الههدجف محمهه د عههام:  حليهه  البيارهها  لههي البحهه   الن  ههية  الترب اههة  القههاتر :  دار ال كههر 
 . 1993العربي  

عبد الخالق ج سن سعد    سعيد ح ف عبد العال زاد :  د ر اوعهام لهي  ربيهة الل ه  الم هرط 
 : المركههت لههي  هه    ضعهه  المتةيههرا  الفقاليههة المت ههلة ضالع لمههة  دراسههة  حليليههة   القههاتر 

 .2000الق مي للبح    الترب اة  التنمية    شعبة ضح   المعل ما  
عبد ال تاح الرشدا  : د ر التربية لي م اجاة  حديا  الع لمهة لهي اله  ف العربهي  . مجلهة شه    

 .2003   ةرا  115عربية  القاتر :  األمارة العامة لجامعة الد ل العربية  العدد 
  : التنشههاة اتجتماعيههة  التحههديا  المعاصههر   مجلههة رؤذ   المملكههة العربيههة عبههد هللا محمههد ال هه زا

. 1999ال هههههع دية   النههههههادط األدبههههههي ضمنلقههههههة حا ههههه    العههههههدد الخههههههامس   ال ههههههنة الفاريههههههة  
www.adabail.gov.sa\o3-07.htm.11-10-2003    

http://www.adabail.gov.sa/o3-07.htm.11-10-2003
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لمنعم رال  : التحديا  الفقالية المعاصر    نشاة الل   العربي  مجلة رؤذ   المملكة العربية عبد ا
 www .adabhail) .2000ال هع دية  النهادط األدبهي  ضمنلقهة حا ه    العهدد ال هاض     

.gov.sa\o3-07.htm.11-10-2003 

بتدا يههة لههي  نميههة الفقالههة عبههد الناصههر سههعيد علايهها:   د ر التنشههاة اتجتماعيههة لل هه  المدرسههة ات
ص  77العلميههة مههف المنمهه ر اوسههامي   مجلههة التربيههة  كليههة التربيههة  جامعههة األزتههر عههدد

1999. 
عليا  عبد هللا الخ لي : األرممة الترب اة لي العالم اوسامي  ال ا    التحديا   الهد ر الملله ب 

راضلههههة  الجامعهههها  المقبهههه       رههههد   التحههههديا  التههههي   اجهههه, العههههالم اوسههههامي لههههي القههههر  
 -10اوسههههامية ضالتعهههها   مهههه  المنممههههة اوسههههامية للتربيههههة  العلهههه م  الفقالههههة   اي  ههههل   

 .1998جناجر 12
محمهههد سهههعد األل هههي :   التنشهههاة اتجتماعيهههة  الح هههاظ علهههى الا اهههة الفقاليهههة لهههي ع هههر الع لمهههة  

تماعيهههههة التهههههي   اجههههه, األمهههههة رد   التنشهههههاة اتجتماعيهههههة  م اجاهههههة التحهههههديا  الفقاليهههههة  اتج
اوسامية لي القر  المقب   راضلة الجامعا  اوسامية ضالتعا   م  كلية التربيهة ضهالعرا   

 .1998اكت بر23 -21لي ال تر  مف 
 .1997محمد مر بى التبيدط:  ا  العر   مف ج اتر القام     بير   : دار ال كر  

اجاهة التحهديا  الفقاليهة لهي ع هر الع لمهة   مجلهة محم د ج سن محمهد :  التربيهة اوسهامية  م  
 .2001  لبراجر 97التربية    در عف كلية التربية  جامعة األزتر  عدد 

 .1999م ل ى النشار :  د الع لمة  القاتر  : دار  با   
ماهها عبههد البهها ي جهه الي :   نمههيم التعلههيم علههى  هه    هه ر  المعل مهها    مهه  مر التعلههيم مههف  جهه  

ربي  لب   الم  مر العلمي الخامس  كلية التربيهة   جامعهة حله ا    المنعقهد لهي م تقب  ع
 .1997ابرا  30: 29ال تر  مف 
 .1984رسالة األزتر بيف األمس  الي م  الةد  القاتر : ملتبة  تب, ،  ج سن القر ا ط :
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