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الــدكــتــوراه( )ر�ــصــائــل  العلمية  الــر�ــصــائــل  ملخ�صات 

تقييم برنامج الرتبية العملية يف كليات املعلمني:درا�صة تطبيقية على كليتي 
املعلمني بالطائف واأبها

حممد �صعيد مريزناس�������م ال����ب����اح����ث: 

اأ.د.جاك كازنزاس�����م ال���م���ش���رف:

العلمية:  دكتوراه)جامعة كلورادو، الوليات املتحدة الأمريكية، 1406هـ(ال��درج��ة 

العام:  التخصص 
تدري�س  وطرق  الدقيق:املناهج  الرتبية–التخ�ص�س 

الجتماعيَّات

اأهداف الدرا�صة
هدفت الدرا�سة اإىل مواجهة م�ساكل برامج الرتبية العملية »امليدانية«، والتعرف على  
فعالية الأهداف وو�س���وحها لالأطراف امل�س���اهمة يف الربنامج، بالإ�سافة اإىل فعالية كل 

من امل�سرف ومدير املدر�سة، واإمكانيات املدر�سة، واملدر�ض املتعاون، والطالب املتدرب.

منهج الدرا�صة
اعتمدالباحث 3 اأنواع من ال�ستبانات بالإ�سافة اإىل الزيارات واملقابالت.

نتائج الدرا�صة
ُوِج���َد اأنَّ هناك عددًا من امل�س���اكل التي حتول دون فعالي���ة برامج الرتبية العلمية يف 
كلي���ات املعلمني، �س���واء حول الأهداف، اأو طريقة تنفيذ الربنام���ج، اأو اإمكانيات الكليات 

واملدار�ض والعاملني فيها، ممن له �سلة بالربنامج. 

تو�صيات الدرا�صة
قدم الباحث العديد من التو�سيات ذات ال�سلة بنتائج اأطروحته.
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ملخ�صات الر�صائل العلمية 

الكفاءة الداخلية و اخلارجية لكلية الرتبية جامعة تعز

�صلطان �صعيد املخاليفاس�������م ال����ب����اح����ث: 

اأ.د.ح�صني رحيم التكريتياس�����م ال���م���ش���رف:

العلمية:  دكتوراه )جامعة بغداد، 1998م(ال��درج��ة 

العام:  اإدارة وتخطيط تربوي–التخ�ص�س الدقيق: تخطيط تربويالتخصص 

اأهداف الدرا�صة
هدف���ت الدرا�س���ة اإىل التع���رف على الكفاي���ة الداخلي���ة لكلية الرتبي���ة بجامعة تعز 
للتخ�س�س���ات الدرا�س���ية بالكلية لالأع���وام الدرا�س���ية 1986/85-1995/94 من خالل 
العديد من املوؤ�س���رات املتعلقة بالكفاية الداخلية، والتعرف على الكفاية اخلارجية لكلية 
الرتبي���ة بجامع���ة تع���ز من خالل تق���ومي اأداء املعلم���ني خريجي الكلية يف التخ�س�س���ات 
املختلف���ة للع���ام الدرا�س���ي 1995/94 للذي���ن مت تعيينه���م بوظيفة معلم ب���وزارة الرتبية 

والتعليم خالل العام الدرا�سي 1996/95.

منهج الدرا�صة
لتحقيق الهدف املتعلق بدرا�سة الكفاية الداخلية وت�ساوؤلته الفرعية، اختار الباحث 
عين���ة من 7 اأفواج درا�س���ية بلغ عدد اأفراده���ا 6750 طالبا وطالبة بعد ا�س���تبعاد الطلبة 
املن�س���حبني واملنتقلني واملوؤجل���ني، واتبع الباحث الإجراءات الآتية: )1( ح�س���اب ن�س���بة 
النمو ال�س���نوي يف عدد الطلبة املقبولني يف التخ�س�س���ات املختلف���ة. )2( طريقة اإعادة 
تركي���ب الف���وج، لدرا�س���ة الكفاية الداخلية خ���الل الأعوام الدرا�س���ية الت���ي اتبعت فيها 
الكلي���ة نظام ال�س���اعات املعتمدة 1986/85-1991/90 بالعتم���اد على معدلت التدفق 
)جناح،ر�سوب،ت�س���رب(. )3( طريق���ة متابع���ة فوج طالب���ي حقيقي، لدرا�س���ة الكفاية 
الداخلي���ة للمقبولني يف العام الدرا�س���ي 1992/91 ومتابعة تدفقهم حتى تال�س���ي اأفراد 
الفوج بالتخرج اأو الت�سرب،خالل الأعوام الدرا�سية التي اتبعت فيها الكلية نظام الف�سلني 
الدرا�س���يني للعام الدرا�س���ي. ولتحقيق الهدف الرئي�ض الثاين من اأهداف البحث املتعلق 
بدرا�سة الكفاية اخلارجية لكلية الرتبية، اختار الباحث عينة ق�سدية من خريجي العام 
الدرا�سي 1995/94 ويف التخ�س�سات املختلفة من الذين مت تعيينهم بوظيفة معلم خالل 
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ملخ�صات الر�صائل العلمية )ر�صائل الدكتوراه(

العام الدرا�س���ي 1996/95 وعددهم )302( معلم ومعلمة.ومت بناء ا�ستمارة لتقومي اأداء 
املعلمني خريجي الكلية بالعتماد على اأهداف املقررات الدرا�س���ية والربنامج الدرا�س���ي 
واأهداف الكلية واأهداف اجلامعات اليمنية وا�ستملت ال�ستمارة على 44 كفاية تدري�سية 
و�سنفت يف 5 جمالت رئي�سية هي: كفايات التخطيط والإعداد للعملية التعليمية، كفايات 
التكوين املهني والرتبوي، كفايات التعامل والعالقات الإن�س���انية، كفايات التكوين العلمي 

للمعلم، كفايات تقومي ناجت العملية التعليمية.

نتائج الدرا�صة
فيم���ا يخ�ض النتائج ذات العالقة بالكفاية الداخلية فقد اأظهرت الدرا�س���ة النتائج 
الآتية: )1( منوا م�س���طردا يف اأعداد الطلبة املقبولني يف التخ�س�س���ات املختلفة خالل 
الأعوام الدرا�س���ية 1986/85-1992/91 واإن تباين من تخ�س����ض اإىل اآخر، فقد ارتفع 
عدد املقبولني يف الكلية من 268 طالبا وطالبة يف العام الدرا�س���ي 1986/85 اإىل 1515 
طالبا وطالبة يف العام الدرا�س���ي 1992/91 وبن�س���بة زيادة 465.30% عن �سنة الأ�سا�ض 
1986/85. )2( معام���ل الكفاي���ة الداخلي���ة للطلب���ة املقبول���ني 1991/90-1986/85 
لأف���واج الأ�س���ا�ض ومن خالل معدلت التدف���ق بطريقة اإعادة تركيب الف���وج 0.87، وبلغ 
معامل الإهدار 0.13 ب�سبب الر�سوب والت�سرب. )3( اإن معامل الكفاية الداخلية للكلية 
وللمقبول���ني يف الع���ام الدرا�س���ي 1992/91 ومتابعة تدفقاتهم يف ال�س���فوف الدرا�س���ية 
الأربعة با�س���تخدام طريقة متابعة فوج طالب���ي حقيقي حتى تخرج اآخر طالب يف الفوج، 
بل���غ  0.89 واأخفق���ت الكلية يف حتقيق اأهدافه���ا الداخلية الكمية مبعام���ل 0.11 نتيجة 
الإهدار �س���اهم الر�سوب مبعامل 0.07 والت�س���رب مبعامل 0.04. )4( بلغ عدد املقاعد 
الدرا�س���ية املهدرة ب�س���بب الر�س���وب والت�س���رب 704 مقاعد درا�س���ية منه���ا 422 مقعدا 
اإ�س���افيا عن املقاعد الدرا�سية الالزمة للتخرج ب�سبب الر�سوب بني اخلريجني بعد املدة 
املقررة و 282 مقعدا اأهدرت ب�س���بب الت�س���رب، واأظهرت النتائج اأن الر�س���وب والت�سرب 
كب���ري يف ال�س���ف الأول ويقل بعد ذلك يف ال�س���فوف التالية. وفيما يتعل���ق بالنتائج ذات 
العالقة بالكفاية اخلارجية فقد اأظهرت الدرا�سة النتائج الآتية: )1( بلغ متو�سط الأداء 
املتحقق لتقومي اأداء عينة البحث على م�ستوى جميع التخ�س�سات 116.93 وبوزن مئوي 
53.15% وهو يقل عن الو�سط احل�سابي النظري 60% بن�سبة 6.85%. )2( تدين م�ستوى 
اأداء املعلمني خريجي كلية الرتبية على فقرات ال�س���تمارة حيث ح�س���لت 4 فقرات فقط 
على الو�سط املرجح 3فاأكرث وبن�سبة 9% من جمموع فقرات ال�ستمارة التي هي 44 فقرة. 
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)3( حقق 73 خريجا وخريجة ن�سبة 60%فاأكرث من الدرجة الكلية ل�ستمارة تقومي الأداء 
وبن�س���بة 24.17% من جمموع عينة الدرا�سة البالغ عددها 302 خريج وخريجة. )4( ل 
توجد فروق ذات دللة اإح�س���ائية معنوية بني متو�س���طات الأداء املتحقق على ا�س���تمارة 
تقومي اأداء املعلمني خريجي الكلية للتخ�س�س���ات الدرا�س���ية املختلفة. )5( توجد عالقة 
ارتباط اإيجابية ذات دللة اإح�س���ائية معنوية بني درجات عينة الدرا�س���ة على ا�س���تمارة 
تق���ومي اأداء املعلم���ني خريجي الكلية للتخ�س�س���ات املختلفة وبني درج���ات تخرجهم من 

الكلية.

تو�صيات الدرا�صة
فيم���ا يتعلق بالكفاية الداخلية اأو�س���ت الدرا�س���ة مب���ا يلي: )1( رفع مع���دل القبول 
للطلبة بالكلية اإىل مثيالتها يف الكليات العلمية كالطب والهند�سة، وحت�سني نظام  تقومي 
الطال���ب. )2( و�س���ع �سيا�س���ة �س���ارمة للقبول يف التخ�س�س���ات املختلف���ة وتراعى فيها 
اإمكانيات الكلية املادية والب�سرية. )3( تق�سيم الدرا�سة بالكلية اإىل مرحلتني مرتابطتني 
ومتكاملت���ني، يدر�ض الطالب يف املرحلة الأوىل كل ما ي�س���اعده عل���ى التدري�ض يف مرحلة 
التعلي���م الأ�سا�س���ي، واأن توؤدي املرحلة الأوىل اإىل املرحلة الثانية للقادرين على موا�س���لة 
الدرا�س���ة. وفيما يتعلق بالكفاية اخلارجية فقد اأو�ست الدرا�سة مبا يلي: )1( اإعادة بناء 
الربنام���ج الدرا�س���ي وبناءه على وفق منه���ج الكفايات التدري�س���ية املطلوبة من املعلم يف 
مي���دان العمل. )2( التن�س���يق والتكامل ب���ني مكونات برنامج الإعداد الدرا�س���ي: املهني 
الرتب���وي والتخ�س�س���ي والثقايف وفقا لطبيعة عم���ل املعلم. )3( اإقام���ة دورات تدريبية 
للمعلمني يف امليدان لرفع م�ستوى اأدائهم للكفايات التدري�سية التي اأظهرت نتائج البحث 

�سعفا يف اأداء املعلمني لها.

ملخ�صات الر�صائل العلمية 
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حتليل كتب الريا�صيات املدر�صية لل�صفوف 5-8 يف اململكة العربية ال�صعودية

ظافر بن فراج ال�صهرياس�������م ال����ب����اح����ث: 

د.دايرك هايلكاس�����م ال���م���ش���رف:

العلمية:  ال��درج��ة 
)جامعة  الرتبوية  الريا�صيات  يف  الفل�صفة  دكتوراه 

�صرق اأجنيليا، اململكة املتحدة، 2001م(

العام:  التخصص 
مناهج  الدقيق:  تدري�س–التخ�ص�س  وطرق  مناهج 

الريا�صيات الرتبوية

اأهداف الدرا�صة
ه���دف البح���ث اإىل تق���ومي كت���ب الريا�س���يات مبدار�ض اململك���ة العربية ال�س���عودية 

لل�سفوف من اخلام�ض البتدائي اإىل الثاين املتو�سط )ال�سفوف 8-5(.

منهج الدرا�صة
اعتمد الباحث على املنهج املزيج )الكمي والكيفي(وقد ركز على الت�سميم الثالثي 
الأبعاد با�ستخدام الأدوات التالية: )1( بطاقة حتليل املحتوى وركزتعلى حتليل امل�ستويات 
املعرفية مل�س���ائلكل در�ض ووحدة من كتب الريا�س���يات لل�سفوف 5–8. )2( ا�ستبانة مع 
معلمي كتب الريا�س���يات 5–8 و�س���ملت 51 فقرة موزعة كاآلتي: املحتوى 13 فقرة، اللغة 
7 فقرات، الأ�س���ئلة 10 فقرات، التو�س���يحات 7 فقرات، التن�سيق 8 فقرات، دليل املعلم 6 
فقرات،كما احتوت ال�س���تبانة على �س���وؤال مفتوح لأية اإ�س���افة مقرتحة. )3( مقابلة مع 

معلمي ومطوري الكتب، وقد اأجريت وجها لوجه، وكذلك عرب الهاتف. 

نتائج الدرا�صة
تو�سل الباحث اإىل عدة نتائج، منها: )1( امل�ستويات املعرفية النوعية لتحليل حمتوى 
م�س���ائل الريا�س���يات املدر�س���ية هي: ال�س���تدعاء، احل�س���ابات اللوغاريتمية، الرتجمة، 
التف�س���ري، التطبي���ق، التحليل، الرتكيب، الب���داع، والتقومي. )2( مازالت اأ�س���ئلة الكتب 
مركزة ب�س���كل كبري على امل�ستويات املعرفية الدنيا:ال�ستدعاء، احل�سابات اللوغاريتمية، 
الرتجمة، والتف�سري وتت�سم هذه امل�ستويات املعرفيةبالع�سوائية. )3( هناك تباين يف درجة 
ر�سى معلمي هذه الكتب �سواء يف حمتواها اأو لغتها اأو اأ�سئلتها اأو تو�سيحاتها اأو تن�سيقها. 

ملخ�صات الر�صائل العلمية )ر�صائل الدكتوراه(
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كما اأن الق�س���ور جلي يف ربط ه���ذه الكتب بخربات الطالب وم�س���احلهم وحاجياتهم، 
وم���ا زالت الأخطاء املطبعية والعلمية واردة يف هذه الكتب. )4( لي�ض هناك اأيديولوجية 
وا�س���حة اأو طريقة علمية ا�س���تخدمت يف تطوير هذه الكتب؛ فكل مطور ا�ستخدم خربته 
ال�س���ابقة، اأو املقارن���ة مع الطبعات القدمي���ة وبع�ض كتب الدول املج���اورة، اأو تطبيق حل 
امل�سكلة، اأو تب�سيط املعلومة )احلذف-الإ�سافة-التعديل- الرتحيل(. )5( هناك عوامل 
اأخرى اأثرت �سلبا على جودة الكتب منها: خربة مطوري الكتب غري الكافية يف التدري�ض 
والتحرير والن�س���ر العلمي، وقلة املدة الزمنية املخ�س�سة لتطوير هذه الكتب، واحلوافز 
املالية غري م�س���جعة، ورداءة التن�س���يق والتعاون والتوا�س���ل بني مطوري الكتب واجلهات 

الأخرى املعنية، كدار الن�سر مثال.

تو�صيات الدرا�صة
يف �سوء النتائج، قدم الباحث بع�ض التو�سيات، كما قدمت بع�ض املقرتحات لإجراء 
املزيد من البحوث والدرا�سات، مثل: دور التقنية يف جتويد مناهج الريا�سيات واأ�ساليب 
تعليمه���ا وتعلمها، وتطوي���ر خربات الطالب وم�س���احلهم وحاجياتهم واحللول املقرتحة 

مل�ساكلهم،  ومقارنة كتب الريا�سيات املدر�سية باململكة مع كتب دول اأخرى.

ملخ�صات الر�صائل العلمية 
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نظرية رو�صو الرتبوية: درا�صة حتليليَّة ناقدة من منظور الرتبية الإ�صالمية

اداس�������م ال����ب����اح����ث:  ظافر بن �صعيد اآل حمَّ

اأ.د.حممد �صادق الكياليناس�����م ال���م���ش���رف:

العلمية:  دكتوراه )كلية الرتبية بجامعة اأم القرى،1418هـ(ال��درج��ة 

العام:  تربية اإ�صالمّية–التخ�ص�س الدقيق: اأ�صول الرتبية الإ�صالميةالتخصص 

اأهداف الدرا�صة
ة ال�س���رورية لقيام بنية النظرية الرتبوية، لتكون اأ�سا�س���ا  اإبراز املقومات الأ�سا�س���يَّ
لدرا�س���ة الفكر الرتبوي والنظريات الرتبوية، ومعي���ارا للمقارنة والنقد، ثم تطبيق ذلك 
على نظرية رو�س���و الرتبوية بعر�ض افرتا�ساته عن كل مقوم، ونقدها من منظور الرتبية 

الإ�سالمية.

منهج الدرا�صة
اعتمد الباحث على املنهج ال�ستنباطي، واملنهج الو�سفي، واملنهج النقدي.

نتائج الدرا�صة
)1( ي���رى الباح���ث اأّن املقوم���ات التي حددها م���ور للنظرية الرتبوية هي الأن�س���ب 
لنقد اأي نظرية تربوية؛ ومنها نظرية رو�س���و الرتبوية مو�س���وع الدرا�سة، اأما احلكم على 
النظرية وتقوميها فبمنظور تربوي اإ�س���المي. )2( ظهرت اآثار املوقف الراف�ض للف�س���اد 
وال�س���طرابات التي �سملت اجلوانب الدينية، ال�سيا�س���ية، الجتماعية، والقت�سادية يف 
املجتمع الأوربي خالل القرن 18 على اجتاهات رو�سو الرتبوية، وافرتا�ساته عن الأهداف 
الرتبوية، والإن�س���ان، واملعرفة، وطرق التدري�ض، وال�س���لة بني املعلم واملتعلِّم. )3( كانت 
غاية رو�س���و اإخراج اإن�س���ان طبيعي حّر ل تكبله قيود جمتمعه الفا�س���د، وهي غاية تق�سر 
ع���ن بلوغ عاملي���ة ورّبانّية الغاية الإ�س���المية الت���ي تتمّيز بالو�س���وح، والثب���ات، واملرونة، 
وال�س���الحية لأي زمان ومكان واأمة. )4( يقرتب رو�س���و كثريا من الرتبية الإ�سالمية يف 
نظرته لطبيعة الإن�س���ان اخلرية، واملقومات املكونة لالإن�س���ان، ومكانته بني املخلوقات اإل 
اأنَّه لعدم انطالقه من م�سّلمات الوحي، كما يف الرتبية الإ�سالمية، فقد افتقد اإىل الت�سور 
ال�س���حيح الوا�س���ح. )5( تنح�سر م�سادر املعرفة عند رو�س���و يف ثالثة م�سادر، وذلك 

ملخ�صات الر�صائل العلمية )ر�صائل الدكتوراه(
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بح�سب طرق حت�سيلها، عن طريق احلوا�ض والعقل وال�سمري. اأما يف الرتبية الإ�سالمية 
فاإنه ل ينكر دور ال�سمري الداخلي يف املعرفة، ولكن امل�سادر الأ�سا�سية تتمثل يف احلوا�ض 
والعقل والوحي. )6( ركزت طرق التدري�ض عند رو�سو كثريا على ذاتية التلميذ يف التعلم 
وا�ستخدام حوا�سه، وم�س���اركة املعلم يف اإعداد املواقف، وتطبيقها مع املتعلم، ومالحظة 
ظواهر الطبيعة، واكت�س���اف احلقائق عمليا. والرتبي�ة الإ�س���المية تقّر اجلانب الإيجابي 
للمتعلِّم، وا�ستخدام احلوا�ض، والطرق العملية يف التعلم، اإل اأّنها توؤّكد �سرورة ا�ستخدام 
ط���رق نقل املعلوم���ات الأخرى؛ من اإلقاء واإخب���ار وقراءة واإقناع عقلي باملناق�س���ة بتدّرج 
ينا�س���ب القدرات، وتوازن وتكامل مييز الرتبية الإ�س���المية عن افرتا�سات رو�سو لطرق 

التدري�ض.

تو�صيات الدرا�صة
)1( �سرورة الهتمام بدرا�س���ة الأهداف الرتبوية ، والطبيعة الإن�سانية، واملعرفة ، 
وطرق تدري�س���ها من منظور اإ�سالمي، ون�سرها بني دار�سي الرتبية داخليًا، وعامليا. )2( 
�س���رورة الهتمام بالدرا�سات النقدية للفكر الوافد ، وخ�سو�سًا نقد النظريات والأفكار 
الرتبوية التي انت�سرت يف ع�سرنا احلا�سر. )3( �سرورة ن�سر الوعي الرتبوي بني كّل من 
له عالقة بالعملية الرتبوية والتعليمية؛ من اهتمام بغر�ض العقيدة الإ�س���المية، ومراعاة 
خل�س���ائ�ض مراحل النمو، وخ�سو�س���ا يف مرحلة الطفول���ة، وتدريب احلوا�ض والقدرات 
العقلية، خ�سو�س���ا يف ظّل توّفر و�سائل التعليم التقنية احلديثة، و�سرورة تنويع املعلمني 

لطرق وو�سائل تدري�سهم، خ�سو�سا يف املرحلة البتدائية.

ملخ�صات الر�صائل العلمية 
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احلاجات التدريبية ملعلمي العلوم الطبيعية يف جمال اكت�صاف املوهوبني 
ورعايتهم يف �صوء  التوجهات الرتبوية املعا�صرة من وجهة نظر معلمي وم�صريف 

العلوم  الطبيعية مبنطقة مكة املكرمة

عبداهلل بن علي اآل كا�صياس�������م ال����ب����اح����ث: 

اأ.د. حفيظ حممد حافظ املزروعياس�����م ال���م���ش���رف:

العلمية:  دكتوراه )جامعة اأم القرى، 1430هـ(ال��درج��ة 

العام:  التخصص 
طرق  الدقيق:  تدري�س–التخ�ص�س  وطرق  مناهج 

تدري�س علوم

اأهداف الدرا�صة
هدفت الدرا�س���ة اإىل التعرف عل���ى احلاجات التدريبية ملعلم���ي العلوم الطبيعية يف 

جمال اكت�ساف املوهوبني ورعايتهم.

منهج الدرا�صة
ا�س���تخدم الباحث املنهج الو�س���في واأعتم���د يف جمع البيانات على ا�س���تبانه اأعدها 
له���ذا الغر�ض، تكونت عينة الدرا�س���ة من 48 م�س���رفا و 448 معلم���ا من خمتلف املراحل 
الثالث بتعليم مكة وجدة، ولتحليل ا�ستجابات عينة الدرا�سة ا�ستخدم الباحث الأ�ساليب 
الإح�س���ائية التالي���ة: التكرارات والن�س���ب املئوية، املتو�س���طات والنحراف���ات املعيارية، 

واختبار )ت(.

نتائج الدرا�صة
)1( احلاج���ات التدريبي���ة ملعلم���ي العل���وم الطبيعي���ة يف جم���ال اكت�س���اف الطالب 
املوهوب���ني يف 25حاج���ة تدريبي���ة جميعه���ا مهم���ة من وجهة نظ���ر عينة الدرا�س���ة. )2( 
احلاج���ات التدريبية ملعلمي العلوم الطبيعية يف جمال رعاية الطالب املوهوبني 21حاجة 
جميعه���ا مهم���ة من وجهة نظر عينة الدرا�س���ة. )3( هناك9 حاج���ات تدريبية يف جمال 
اكت�س���اف الط���الب املوهوب���ني موجودة بدرج���ة متو�س���طة يف الأداء الفعلي ملعل���م العلوم 
الطبيعية، اأما بقية احلاجات التدريبية يف جمال اكت�س���اف الطالب املوهوبني فال توجد 

ملخ�صات الر�صائل العلمية )ر�صائل الدكتوراه(
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يف الأداء الفعل���ي ملعلم العل���وم. )4( هناك 11 حاجة تدريبي���ة يف جمال رعاية الطالب 
املوهوب���ني موج���ودة بدرجة متو�س���طة يف  الأداء الفعلي ملعلم العل���وم الطبيعية، اأما بقية 
احلاج���ات التدريبية يف جمال رعاية الطالب املوهوبني فال توجد يف الأداء الفعلي ملعلم 
العلوم. )5( توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات املعلمني وامل�سرفني ل�سالح 
امل�سرفني عن مدى اأهمية احلاجات التدريبية ملعلمي العلوم الطبيعية يف جمال اكت�ساف 
ورعاية الطالب املوهوبني. )6( ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات كل من 
املعلمني وامل�سرفني عن درجة وجود احلاجات التدريبية ملعلمي العلوم الطبيعية يف جمال 
اكت�س���اف ورعاية الطالب املوهوبني يف الأداء الفعلي ملعلمي العلوم الطبيعية. )7( توجد 
فروق ذات دللة اإح�س���ائية بني معدل ا�س���تجابات اأفراد عينة الدرا�س���ة عن مدى اأهمية 
احلاجات التدريبية ملعلمي العلوم الطبيعية يف جمال اكت�ساف ورعاية الطالب املوهوبني 
ودرجة وجود هذه احلاجات يف الأداء الفعلي ملعلم العلوم وكانت الدللة ل�سالح الأهمية. 

تو�صيات الدرا�صة
ي���رى الباحث �س���رورة اإعادة النظ���ر يف برامج اإع���داد معلم العل���وم الطبيعية قبل 
اخلدمة وبرامج تدريبه اأثناء اخلدمة بحيث تلبي احلاجات التدريبية التي ك�س���فت عنها 

الدرا�سة،وقد اقرتح عددًا من الدرا�سات ذات العالقة بالدرا�سة احلالية.

ملخ�صات الر�صائل العلمية 
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درا�صة مقارنة ملابعد حمو المية يف م�صر وكوبا ونيجرييا

حممدجودة التهامياس�������م ال����ب����اح����ث: 

اأ.د. عبدالغني عبوداس�����م ال���م���ش���رف:

العلمية:  دكتوراه)جامعة عني �صم�س، م�صر، 1994م(ال��درج��ة 

العام:  التخصص 
تربية مقارنة واإدارة تعليمية–التخ�ص�س الدقيق: 

تربية مقارنة

اأهداف الدرا�صة
الوقوف على نظم التعليم املتبعة بعد حمو الأمية يف دول املقارنة الثالث.

منهج الدرا�صة
ا�ستخدم  الباحث املنهج املقارن بفروعه: الو�سفي والتاريخي والتحليل الثقايف.

نتائج الدرا�صة
وبداأت  الأمية عام 1959،  تنهي  اأن  ا�ستطاعت  التي  النامية  الدول  تعترب كوبا من 
مرحلة اأخرى تعرف مبرحلة ما بعد حمو الأمية يف �سوء اإعداد مواد تعليمية للمتحررين 
حني  يف  اجلامعية،  املرحلة  حتى  تعليمهم  ليوا�سلوا  موازي  تعليم  واإن�ساء  الأمية،  من 
تت�سابه م�سر ونيجرييا يف اإنهما ما زالتا تتعرث يف هذا الأمر، اإ�سافة اإىل �سعف اجلهاز 

الإداري واملايل الذي ي�سرف على هذه املوؤ�س�سات.

تو�صيات الدرا�صة
الهتمام بتعليم الكبار والتعليم امل�ستمر والتعليم مدى احلياة، �سرورة ال�ستفادة 
واملدار�ض  الإعالم  و�سائل  جتند  اأن  ا�ستطاعت  وكيف  املجال  هذا  يف  كوبا  جتربة  من 
واجلامعات، اإعداد كتب تعليمية منا�سبة للمتحررين من الأمية، و�سرورة جتنيد و�سائل 
الإعالم ملخاطبة هذه ال�سريحة، ومبا ي�ساعدهم على موا�سلة تعليمهم، �سرورة اأن يكون 
هناك جهاز اإداري متخ�س�ض ي�سرف على مثل هذه املوؤ�س�سات، زيادة املبالغ املخ�س�سة 

ملثل هذه املوؤ�س�سات، باعتبار ذلك ا�ستثمار يف راأ�ض املال الب�سري.

ملخ�صات الر�صائل العلمية )ر�صائل الدكتوراه(
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مقّومات الرتبية اجل�صميَّة يف الإ�صالم: درا�صة حتليليَّة ميدانيَّة

اداس�������م ال����ب����اح����ث:  �صالح بن علي اأبو عرَّ

اأ.د. ال�صعيد حممود عثماناس�����م ال���م���ش���رف:

العلمية:  دكتوراه)جامعة اأم القرى،1421هـ(ال��درج��ة 

العام:  اأ�صول تربية – التخ�ص�س الدقيق: اأ�صول تربية اإ�صالميةالتخصص 

اأهداف الدرا�صة
وحتديد  معرفة  واأهدافها.  واأهميتها،  الإ�سالم،  يف  اجل�سمية  الرتبية  ماهية  على  ف  التعرُّ
مفهوم، واأهمّية، واآداب املقّومات الرئي�سّية للرتبية اجل�سمية يف الإ�سالم، وطرق الإفادة منها. بيان 
اأثر بع�ض العبادات الإ�سالمية ذات العالقة بالرتبية اجل�سمية. التعرُّف على مدى توافر وتطبيق 
مقّومات الرتبية اجل�سمية لدى طالب املرحلة املتو�سطة يف مدار�ض مكة املكرمة تبعًا للمتغرّيات 

التالية: )موقع املدر�سة، نوع املبنى املدر�سي، م�ستوى تعليم الأب، م�ستوى تعليم الأم(.
منهج الدرا�صة

اعتمد البحث على منهجني من مناهج البحث، هما: املنهج الو�سفي الوثائقي: لتحديد وحتليل مقومات 
الرتبية اجل�سمية يف الإ�سالم. واملنهج الو�سفي امل�سحي: ملعرفة مدى توافر وتطبيق مقومات الرتبية اجل�سمية 

ت لهذا الغر�ض. لدى عّينة من طالب املرحلة املتو�سطة يف مدار�ض مكة املكرمة من خالل )ا�ستبانة( اأُِعدَّ
نتائج الدرا�صة

د البحث مفهوم اجل�سم كاأحد اأبعاد �سخ�سية الإن�سان، ومفهوم الرتبية اجل�سمية،  حدَّ
ال�سحيحة،  التغذية  هي  الرئي�سّية  اجل�سمية  الرتبية  مقّومات  اأّن  البحث  اأو�سح  واأهميتها. 
النظافة الوقائّية، التداوي والعالج، النوم والراحة، الرتبية البدنية، العادات ال�سحية. اأو�سح 
البحث اأّن للعبادات يف الإ�سالم اأثرًا فاعاًل يف حتقيق مفهوم الرتبية اجل�سمية. اأو�سح البحث 
اأّن كاًل من الأمرا�ض، والتلّوث البيئي، واملحّرمات من الأطعمة والأ�سربة، وال�سلوكيات؛ ُتعدُّ 
مقّومات  اأّن  امليدانّية  الدرا�سة  اأو�سحت  اجل�سمية.  الرتبية  على  �سلبًا  املوؤثرة  العوامل  اأبرز 
الرتبية اجل�سمية ب�سفة عاّمة متوافرة بدرجة عالية، على الرغم من اختالف درجة التوافر 
توافر  درجة  يف  اإح�سائّية  دللة  ذات  فروقًا  هناك  اأّن  اأو�سحت  كما  لآخر،  مقّوم  من 

وتطبيق املقومات بني الطالب تبعًا لبع�ض متغرّيات الدرا�سة.

تو�صيات الدرا�صة
قدم الباحث العديد من التو�سيات ذات ال�سلة بنتائج اأطروحته.

ملخ�صات الر�صائل العلمية 
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الزخارف  على امل�صنوعات املعدنية التقليدية يف منطقة ع�صري »درا�صة اأثرية فنية«

علي بن عبد اهلل مرزوقاس�������م ال����ب����اح����ث: 

اأ. د. حممد عبدالرحمن الثنياناس�����م ال���م���ش���رف:

العلمية:  دكتوراه)جامعة امللك �صعود،1434هـ(ال��درج��ة 

العام:  الرتبية–التخ�ص�س الدقيق:الرتبية الفنيةالتخصص 

اأهداف الدرا�صة
يتلخ�ض البحث يف اأن هناك زخارف وظفت يف تزيني امل�سنوعات املعدنية التقليدية 
يف منطقة ع�سري قام هذا البحث بتوثيق وت�سنيف تلك الزخارف وتو�سيفها، ومن ثم 
الرمزية  ومعانيها  دللتها  وتف�سري  املختلفة  اأمناطها  اإىل  والتعرف  وحتليلها  درا�ستها 

واإمياءاتها الجتماعية.

منهج الدرا�صة
واملنهج  التحليلي  واملنهج  الو�سفي،  املنهج  هي:  مناهج،  ثالثة  على  البحث  اعتمد 

املقارن.

نتائج الدرا�صة
حتديد مراكز مزاولة امل�سنوعات املعدنية التقليدية مبنطقة ع�سري، راعى احلريف 
املحلي الن�سبة والتنا�سب والقيا�سات الإن�سانية يف ت�سكيل امل�سنوعات املعدنية التقليدية، 
والنظم البنائية لت�سميم زخارفها. اأظهر الفن الزخريف املرتبط بامل�سنوعات املعدنية 

التقليدية يف منطقة ع�سري تاأثره بزخارف امل�سنوعات الإ�سالمية.

تو�صيات الدرا�صة
قدم الباحث العديد من التو�سيات ذات ال�سلة بنتائج اأطروحته.

ملخ�صات الر�صائل العلمية )ر�صائل الدكتوراه(
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تبني الإنرتنت من قبل اأع�صاء هيئة التدري�س يف جامعة اوهايو

عبد الرحمن حممد ف�صيلاس�������م ال����ب����اح����ث: 

اأ. د. �صاندرا ترينراس�����م ال���م���ش���رف:

العلمية:  دكتوراه )جامعة اوهايو، الوليات املتحدة الأمريكية،  2000م(ال��درج��ة 

العام:  الرتبية–التخ�ص�س الدقيق:تقنيات التعليمالتخصص 

اأهداف الدرا�صة
بحثت الدرا�س���ة اإىل اأي مدى ي�س���تخدم اأع�س���اء هيئة التدري�ض الإنرتنت، والكيفية 
الت���ي يوظف���ون بها الإنرتنت يف جماله���م الوظيفي. كما حددت الدرا�س���ة ثالثة جمالت 
رئي�سة ل�ستخدام النرتنت يف جمال عمل ع�سو هيئة التدري�ض وهي: ا�ستخدام الإنرتنت 
كاأداة بحث؛ ا�س���تخدام الإنرتنت كو�س���يلة توا�سل بني اأع�ساء هيئة التدري�ض؛ وا�ستخدام 

الإنرتنت كو�سيلة تعليم من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ض.

منهج الدرا�صة
اعتمدت الدرا�س���ة على املنهج الكمي يف عملية البحث، وا�س���تخدم الباحث كال من 

ال�ستبانة واملقابالت كاأدوات بحثية للح�سول على النتائج.

نتائج الدرا�صة
بلغت ن�سبة ا�ستخدام الإمييل من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ض 98.8% مقابل %86.8 
كن�س���بة ل�س���تخدام الوب، كما اأن النتائج التي مت احل�س���ول عليها م���ن املقابالت كانت 
داعمة للنتائج التي مت احل�سول عليها من خالل ال�ستبانة، وذلك فيما يخ�ض ا�ستخدام 

الإنرتنت من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ض.

تو�صيات الدرا�صة
يف �س���وء النتائ���ج التي اأ�س���فر عنه���ا البحث؛ قدم الباحث تو�س���يات حول �س���رورة 
التدريب امل�س���تمر لأع�س���اء هيئة التدري�ض، وزيادة الو�س���ول اإىل الإنرتنت يف الف�س���ول 

والقاعات الدرا�سية.

ملخ�صات الر�صائل العلمية 
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