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كونا 2011/10/25 . 



18

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  



19

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  
املجلد الأول



20

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  



21

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  
املجلد الأول



22

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  

)2 ( )ابن منظور، ل�شان العرب ، 1980، �س296(.
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دًا  ْ ْتلجَ مجَ ْونجَ القجَ رجَ اٍن يجَ ِبيناِب�ُشبَّ رَّ و�ِشيٍب يف احُلُروِب ُمجَ
فنجهل فوق جهل اجلاهلنياأال ال يجهلن اأحد علينا

بنو اللقيطة من ذهل بن �شيبانــــالو كنت من مازن مل ت�شتبح اإبلي
  طــــاروا اإليــــه زرافـــــاًت ووحدانـــاقوم اإذا ال�شر اأبدى ناجذيه لهم
 يف الالئمات علــى ما قــال برهـانا ال ي�شاألون اأخاهم حني يندبهــــم
 لي�شوا من ال�شر يف �شيء واإن هانـا لكــن قومـي واإن كانوا ذوي عـدد
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 ينال العال من طبعه الغ�شب والالرتب ال يحمل احلقد من تعلو به

ما اأهلك االأقوام غري التع�شبويح�شب قوم يف التع�شب ر�شدهم

4 - الكايف – جزء 2- �س 308(
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زنوج %يهود  %الأملان % الإجنليز % عبارات املقيا�س
945481اأتزوج منهم 
9767229اأ�شادقهم 

97792612اأ�شكن معهم 
5457 9687اأقبلهم كمواطنني 
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)5 ( اأحمد  البغدادي، اأحمد  املديري�س ، درا�شة حتليلية الجتاهات الراأ�س العام الكويتي حول خمتلف الق�شايا 
ال�شيا�شية املحلية ملة امل�شتقبل العربي، ال�شنة 15، العدد 169، اآذار 1993 )�س87 -105(
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)6 ( ت�شمنت االأداة ن�شقا  من االأ�شئلة التي تتعلق بالهوية واملواطنة والتي متت معاجلتها يف درا�شة اأخرى 
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اجلدول رقم )1( توزع اأفراد العينة وفقا للكليات اجلامعية باملقارنة مع املجتمع الإح�صائي 

املجتمع %ن�صبة ال�صحب
الكلياتعينة الدرا�صة%الإح�صائي

الرتبية12.58%25.53456448.1574
الآداب5.33%16.57296313.2158
ال�صريعة6.34%12.35220811.7140
العلوم4.15%21.82390013.6162
الهند�صة والطب 3.78%23.70423713.4160
املجموع6.68%10017872100.01194
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اجلدول رقم )2( مدى انت�صار التع�صب يف املجتمع الكويتي من وجهة نظر الطالب 

املجموعمعار�ض%حمايد%موافق %بنود التع�صب ت�صل�صل
ن = 1194

يعاين املجتمع الكويتي من 1
0.76.4100 93.0التع�صب القبلي 

يعاين املجتمع الكويتي من 3
91.50.77.9100التع�صب الطائفي

يعاين املجتمع الكويتي من 2
79.61.219.3100التع�صب العائلي

يعاين املجتمع الكويتي من 4
78.10.821.1100التع�صب الديني

85.50.913.6100املجموع 
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فروع املتغري امل�صتقل
املتو�صط عدداملتغري

القيمة 
التائية

قيمة )ت(

درجات 
احلرية

 Sig.
)2-tailed(

الدللة 
الإح�صائية

اجلن�ض
57811.0000ذكور

دالة 2.33311820.02
60610.7360اإناث

البدو واحل�صر
68610.7201بدو

دالة3.40911540.001
47011.1106ح�صر
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اجلدول رقم )4( حتليل التباين الب�صيط )ANOVA( لدللة الفروق الإح�صائية لإجابات 
اأفراد العينة على بنود املحور الأول )ح�صور التع�صب يف املجتمع ( وفقا ملتغريات: الكليات العلمية 

وال�صنوات الدرا�صية 

جمموع اجتاه التباينبنود املحورم
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة Fاملربعات

الإح�صائية

متغري الكليات 1
العلمية 

22.57145.643بني املجموعات
1.4950.201

4488.58511893.775داخل املجموعات 

متغري ال�صنوات 2
لدرا�صية 

25.276212.638بني املجموعات
3.410**0.033

4362.11411773.706داخل املجموعات 

 ** دالة اإح�شائيا 
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اجلدول رقم )5( اخللفيات الثقافية التع�صب يف املجتمع الكويتي من وجهة نظر الطالب

املجموعمعار�س%حمايد%موافق %بنود التع�شبت�شل�شل
ن = 1194

88.83.28.0100بع�س املثقفني ين�شر التع�شب يف ملجتمع1

بع�س رجال االإعالم ين�شر التع�شب يف 2
85.13.211.7100ملجتمع

بع�س رجال الدين ين�شر التع�شب يف 3
83.43.213.4100ملجتمع

85.83.211.0100املجموع

املتغري 
امل�صتقل

فروع 
املتو�صط عدداملتغري

القيمة 
التائية

قيمة )ت(

درجات 
احلرية

 Sig.
)2-tailed(

الدللة 
الإح�صائية

اجلن�ض
5788.2872ذكور

غريدالة 780.11820.43
6068.2244اإناث

البدو 
واحل�صر

6868.1020بدو
دالة4.41311540.00

4708.4638ح�صر
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اجلدول رقم )7( حتليل التباين الب�شيط )ANOVA( لدللة الفروق الإح�شائية 
لإجابات اأفراد العينة على بنود املحور الثاين )اخللفيات الثقافية للتع�شب ( وفقا ملتغريات: 

الكليات العلمية وال�شنوات الدرا�شية 

مموع اجتاه التباينبنود املحورم
املربعات

درجات 
احلرية

متو�شط 
الداللة قيمة Fاملربعات

االإح�شائية

متغري الكليات 1
العلمية 

27.35646.839بني املجموعات
3.524**0.007

2307.17711891.940داخل املجموعات 

متغري ال�شنوات 2
لدرا�شية 

.0.1082054بني املجموعات
028.0.972

2251.62111771.913داخل املجموعات 

 ** دالة اإح�شائيا 
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  

اجلدول رقم )8( دور الدولة اإزاء التع�شب الطائفي والقبلي من وجهة نظر الطالب

املجموعمعار�س%حمايد%موافق %بنود التع�شبت�شل�شل
ن = 1194

يجب على الدولة حماربة القبلية والتع�شب 1
42.7100%1.5%55.8%القبلي

يجب على الدولة حماربة الطائفية والتع�شب 2
21.4100%2.7%75.9%الطائفي

2.132.1100%65.8املجموع
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  
املجلد الأول

فروع املتغري امل�صتقل
املتو�صط عدداملتغري

القيمة 
التائية

قيمة )ت(

درجات 
احلرية

 Sig.
)2-tailed(

الدللة 
الإح�صائية

اجلن�ض
5784.8235ذكور

دالة3.05411820.00
6064.5512اإناث

البدو واحل�صر
6864.2886بدو

دالة10.29611540.00
4705.2043ح�صر
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  

اجلدول رقم )10( حتليل التباين الب�شيط )ANOVA( لدللة الفروق الإح�شائية 
لإجابات اأفراد العينة على بنود املحور الثالث )دور الدولة اإزاء التع�شب(  وفقا 

ملتغريات: الكليات العلمية وال�شنوات الدرا�شية 
جمموع اجتاه التباينبنود املحورت�صل�صل

املربعات
درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة Fاملربعات

الإح�صائية

1
متغري 
الكليات 
العلمية 

بني 
54.879413.720املجموعات

5.828**0.000
داخل 

2799.03711892.354املجموعات 

2
متغري 

ال�صنوات 
لدرا�صية 

بني 
21.889210.944املجموعات

4.584**0.010
داخل 

2809.87111772.387املجموعات 

 ** دالة اإح�شائيا 
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  
املجلد الأول

اجلدول رقم )11( اجتاهات الطالب اإزاء التع�شب الطائفي والقبلي 
املجموعمعار�ض%حمايد%موافق %بنود التع�صبت�صل�صل

ن = 1194

اأمتنى زوال التع�صب القبلي دون 1
86.42.810.7100رجعة

اأمتنى زوال التع�صب الطائفي اإىل 2
89.12.78.2100الأبد

اأمتنى زوال كل الولءات امل�صادة 3
90.83.06.2100للدولة والوطن

88.92.88.3100املجموع
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  

املتغري 
امل�صتقل

فروع 
املتغري

املتو�صط عدد
القيمة 
التائية

قيمة )ت(

درجات 
احلرية

 Sig.
)2-tailed(

الدللة 
الإح�صائية

اجلن�ض
5788.4325ذكور

غري دالة258.11820.79
606اإناث

8.4125

البدو 
واحل�صر

6868.3411بدو
دالة2.614-11540.00

4708.5489ح�صر
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  
املجلد الأول

اجلدول رقم )13( حتليل التباين الب�شيط )ANOVA( لدللة الفروق الإح�شائية 
لإجابات اأفراد العينة على بنود املحور الرابع )اجتاهات الطالب نحو التع�شب( وفقا 

ملتغريات: الكليات العلمية وال�شنوات الدرا�شية 

درجات مموع املربعاتاجتاه التباينبنود املحورم
احلرية

متو�شط 
الداللة قيمة Fاملربعات

االإح�شائية

1
متغري 

الكليات 
العلمية 

.3.8364959بني املجموعات
0.527716. داخل 

2165.43111891.821املجموعات 

2
متغري 

ال�شنوات 
الدرا�شية 

32.114216.057بني املجموعات
9.125**0.00 داخل 

2071.07611771.760املجموعات 

 ** دالة اإح�شائيا 
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  
املجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  



73

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  
املجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  
املجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  
املجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

اأ.د.علي اأ�شعد وطفة            د. �شعد رغيان ال�شريع  
املجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي

2
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول



84

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول

معامل االرتباط  اأنواع التع�شب
0.87**التع�شب االجتماعي 

0.87**  التع�شب املناطقي
0.88**التع�شب االقت�شادي
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي

معامل االرتباط  اأنواع التع�شب
0.93التع�شب االجتماعي

0.92التع�شب املناطقي
0.93التع�شب االقت�شادي

0.92الكلي ) الثبات االإجمايل لال�شتبيان ( 



91

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي

الن�شبة % التكرار الكلية 
62767.8اقت�شاد واإدارة 

12513.5حا�شب اآيل 
9210علوم 
818.7طب 

925100املجموع 

الن�شبة % التكرار العمر  
 20-1940243.3
 22-2137540.4

2315116.3 فاأكرث 
928100املجموع 

الن�شبة % التكرار التقدير 
13214.5مقبول 

36339جيد
27729.8جيد جدًا 

15516.7ممتاز
927100املجموع 

الن�شبة % التكرار امل�شتوى االقت�شادي 
245�شعيف 
36167متو�شط 
15128ممتاز 

536100املجموع 
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول

التع�شب االقت�شاديالتع�شب املناطقيالتع�شب االجتماعياأنواع التع�شب
0.67**0.63**1التع�شب االجتماعي
0.64**1التع�شب املناطقي

1التع�شب االقت�شادي
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي

التع�شب االقت�شاديالتع�شب املناطقيالتع�شب االجتماعيمتغريات درا�شة
الوزن قيم بيتا

الن�شبي 
للمتغري

الداللة 
االإح�شائية 

للمتغري

الوزن قيم بيتا
الن�شبي 
للمتغري

الداللة 
االإح�شائية 

للمتغري

الوزن قيم بيتا
الن�شبي 
للمتغري

الداللة 
االإح�شائية 

للمتغري

دال 0.0383دال 0.0533دال 0.0553  الكلية 
دال0.1452دال0.1331دال0.1611  العمر 

غري دال0.0054غري دال0.0084غري دال0.0034  التقدير 
امل�شتوى 

االقت�شادي
دال0.1661دال0.0832دال0.1162  

معامل التحديد 
  R2

0.630.570.55

  F قيمة
املح�شوبة

)p< 0.05(  11)p< 0.05 ( 7)p< 0.05 ( 13
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي

متغريات الدرا�شة 
/ نوع التع�شب

متغري امل�شتوى االقت�شاديمتغري العمر

التع�شب 
االجتماعي

التع�شب 
املناطقي

التع�شب 
االقت�شادي

التع�شب 
االجتماعي

التع�شب 
املناطقي

التع�شب 
االقت�شادي

281723312233كا 2  املح�شوبة
الداللة 

االإح�شائية
 p<(
)0.05

 p<(
)0.05)p< 0.05( p<(

)0.05)p< 0.05( p<(
)0.05

فئات العمر/ 
نوع التع�شب

فئات امل�شتوى متو�شط  الرتب  الأنواع التع�شب
االقت�شادي 

متو�شط  الرتب  الأنواع التع�شب  
اقت�شاديمناطقياجتماعياقت�شاديمناطقياجتماعي

402393559�شعيف 20-19442439438
481480475متو�شط22-21455466467

384391385ممتاز23543527526 فاأكرث 
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول

االنحراف متو�شطالعينةنوع التع�شب
املعياري

الداللة واجتاههاقيمة »ت« املح�شوبة

توجد فروق - 1.120.3578.212طالباالجتماعي
ل�شالح الطالبات 1.4560.723طالبات

توجد فروق - 1.2750.555.8طالباملناطقي
ل�شالح الطالبات 1.540.744طالبات

توجد فروق -1.20.406طالباالقت�شادي
ل�شالح الطالبات 1.40.71طالبات
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول

مالحظات حول اأنواع التع�شبترتيب اأنواع التع�شباأنواع التع�شب
وفق املقابالت ات�شح باأن هنالك تقاربًا �شديدًا االأولاجتماعي 

بني التع�شب االجتماعي واملناطقي، مما يدل على 
انت�شار هذين النوعني وا�شتفحالهما يف بيئة اجلامعة 

املبحوثة. 

الثاينمناطقي

الثالثاقت�شادي
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول



112

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي

مالحظات حول تاأثري العوامل املعا�شرة على التع�شبترتيب العواملالعوامل

ترى االأكرثية اأن برامج التلفزيون هي االأكرث تاأثريًا ثم منتديات االأولبرامج تلفزيونية 
االإنرتنت، مع وجود قدر من التاأثري للمجالت ال�شعبية ومنها 
مالت ال�شعر ال�شعبي، كما اأكد البع�س على خطورة بع�س 

الربامج – كربنامج �شاعر املليون – يف زيادة حدة التع�شب 
خ�شو�شًا لدى ال�شباب وكذلك البنات.  وقد اأ�شار اأحد الطالب 

اإىل وجود مقاطع – مثاًل يف اليوتيوب - حتتوي على تع�شب 
وعن�شرية ويذكر باأنها عادة ما تكون م�شحوبة بتهكم �شديد 

على بع�س الفئات االجتماعية، مما يكون لها تاأثري �شلبي.

املنتديات يف 
الثايناالإنرتنت

الثالثاملجالت ال�شعبية



113

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول



114

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي



115

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول



116

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي



117

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول



118

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي



119

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول



120

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي



121

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول



122

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي



123

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول



124

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي



125

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول



126

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي



127

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول



128

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي



129

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول



130

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدي



131

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د. عبداهلل عبدالرحمن الربيدياملجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 132

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

3



133د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 134

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



135د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 136

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



137د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 138

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



139د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 140

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



141د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 142

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



143د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 144

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



145د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 146

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



147د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 148

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



149د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 150

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



151د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 152

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



153د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 154

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



155د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 156

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



157د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 158

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



159د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 160

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



161د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 162

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



163د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 164

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

الن�شبة املئويةالعددطبيعة العمل
3029،4مدير

7270،6م�شرف اأن�شطة
100%102املجموع

الن�شبة املئويةالعدداجلن�ساملوؤهل العلمي

بكالوريو�س
2423،53مدير

7068،63م�شرف
9492،16املجموع

دبلوم عايل
21،96مدير

10،98م�شرف
32،94املجموع

ماج�شتري
43،92مدير

10،98م�شرف
54،90املجموع

100%102املجموع

الن�شبة املئويةالعدداجلن�سفئة اخلربة

اأقل من )5( �شنوات
1413،73مدير

5150م�شرف
6563،73املجموع

من )5( �شنوات اإىل 
اأقل من )10( �شنوات

87،84مدير
1817،65م�شرف
2625،49املجموع

من )10( �شنوات اإىل 
اأقل من )15( �شنة

54،90مدير
32،94م�شرف
87،84املجموع

من )15( �شنة فاأكرث
32،94مدير

00م�شرف
32،94املجموع

100%102املجموع



165د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

الن�شبة املئويةالعدداجلن�سالدورات التدريبية

مل اأح�شل على اأي دورة 
تدريبية

2221،57مدير
4746،08م�شرف
6967،65املجموع

اأقل من )3( دورات 
تدريبية

32،94مدير
1110،78م�شرف
1413،73املجموع

من )3( دورات اإىل 
اأقل من )7( دورات 

تدريبية

32،94مدير
1110،78م�شرف
1413،73املجموع

من )7( دورات 
تدريبية فاأكرث

21،96مدير
32،94م�شرف
54،90املجموع

100%102املجموع



د. عبدالرحمن حمد الداود 166

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



167د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

عايلالعبارات
منخف�سمنخف�سمتو�شطعايلجدا

جدا
املتو�شط
احل�شابي

االنحراف
املعياري

فهم اللوائح والقوانني . 1
اخلا�شة بالنوادي ال�شيفية

42332142ك
4،070،98

%41،232،420،63،92

اإدراك اأهداف ور�شالة . 2
النوادي ال�شيفية وو�شائل 

حتقيقها

55241256ك
4،151،17

%53،923،511،84،95،9

االجتاهات احلديثة يف . 3
الرتبية

27372783ك
3،751،03

%26،536،326،57،82،9

دور النادي ال�شيفي يف . 4
تعزيز االأمن الفكري

47281584ك
4،041،13

%46،127،514،77،83،9

دور النادي ال�شيفي يف . 5
تعزيز االنتماء الوطني

53281425ك
4،201،07

%5227،513،724،9

التطورات احلديثة يف . 6
مال العمل االداري

23452284ك
3،741،02

%22،544،121،67،83،9

مهارات اختيار امل�شرفني . 7
على االأن�شطة وفق اأدوارهم 

ومهامهم

26422734ك
3،810،98

%25،541،226،52،93،9

االأ�شاليب الرتبوية يف . 8
تنمية املهارات االإبداعية 

للم�شاركني

25402953ك
3،770،97

%24،539،228،44،92،9

اأدوار مدير النادي . 9
ال�شيفي القيادية واالإدارية 

والرتبوية واملالية

43321557ك
3،971،18

%42،231،414،74،96،9

اأ�شاليب حفز العاملني . 10
الإظهار ما لديهم من ابداعات 

وابتكارات

35302746ك
3،821،13

%34،329،426،53،95،9

توثيق عالقة النادي  . 11
ال�شيفي باملجتمع املحيط به

22403091ك
3،720،94

%21،639،229،48،81



د. عبدالرحمن حمد الداود 168

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

اآلية اإدارة )حفظ، . 12
تنظيم، ا�شتخدام( ال�شجالت 

وملفات امل�شاركني

27323445ك
3،711،06

%26،531،433،33،94،9

معرفة االأنظمة . 13
واالإجراءات والت�شريعات 

املالية واإعداد موازنة النادي 
)االإيرادات/امل�شروفات(

35332185ك

3،831،14
%34،332،420،67،84،9

اأ�ش�س اإدارة االجتماعات. 14
28342695ك

3،701،12
%27،533،325،58،84،9

اأ�شاليب �شناعة واتخاذ . 15
القرارات

29451774ك
3،861،03

%28،444،116،76،93،9

و�شائل واأ�شاليب ا�شتثمار . 16
االإمكانات الفردية للعاملني

27352794ك
3،711،08

%26،534،326،58،83،9

طرق اإدارة الوقت يف . 17
تنفيذ اعمال النادي

30402183ك
3،841،03

%29،439،220،67،82،9

اإعداد التقارير الدورية . 18
وفق االأنظمة املتبعة

22383066ك
3،631،07

%21،637،329،45،95،9

مهارات التوجيه واالإقناع . 19
والتفاو�س

25412538ك
3،711،11

%24،540،224،52،97،8

التوزيع الكفوؤ للمهام . 20
)امل�شوؤوليات( بني العاملني

26422572ك
3،810،96

%25،541،224،56،92

االإجراءات النظامية . 21
الالزمة حلفظ ال�شالمة 

ال�شحية بني امل�شاركني

322625136ك
3،641،22

%31،425،524،512،75،9

تفوي�س ال�شلطة. 22
27372594ك

3،731،07
%26،536،324،58،83،9

مهارات االت�شال االإداري. 23
23462346ك

3،751،04
%22،545،122،53،95،9

العالقات االإن�شانية بني . 24
العاملني وامل�شاركني يف النادي

27422553ك
4،041،12

%26،541،224،54،92،9

اإ�شراك العاملني يف . 25
حتديد معايري االأداء الأعمالهم

27422553ك
3،830،98

%26،541،224،54،92،9



169د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

تقييم االحتياجات املهنية . 26
للعاملني

18423471ك
3،680،88

%17،641،233،36،91

اأ�شاليب وطرق التوا�شل . 27
مع اأولياء االأمور

30362970ك
3،870،92

%29،435،328،46،90

اال�شتفادة من امكانيات . 28
املجتمع املحلي خلدمة اأن�شطة 

وبرامج النادي

313524102ك
3،811،04

%30،434،323،59،82

توظيف االإمكانيات . 29
والطاقات املتوفرة بالنادي 

خلدمة املجتمع املحلي

303328101ك
3،791،01

%29،432،427،59،81

ت�شميم الربامج . 30
واالأن�شطة وفق االأهداف العامة 

للنادي ال�شيفي

37362333ك
3،990،99

%36،335،322،52،92،9

االأ�شاليب الرتبوية لتنفيذ . 31
االأن�شطة املختلفة )الثقافية، 

والعلمية، واالجتماعية، 
والفنية، والريا�شية ،، الخ(

41302074ك

3،951،11
%40،229،417،66،93،9

اأ�شاليب تخطيط الرحالت . 32
والزيارات

332628105ك
3،711،17

%32،425،527،59،84،9

تنظيم احلفالت )االفتتاح . 33
واالختتام( واملنا�شبات العامة 

واملعار�س

34371867ك
3،831،16

%33،336،317،65،96،9

اأ�شاليب ترغيب امل�شاركني . 34
لال�شتمرار يف النادي ال�شيفي

44341284ك
4،041،11

%43،133،311،87،83،9

اأ�شاليب حل امل�شكالت. 35
36441336ك

3،991،07
%35،343،112،72،95،9

اآليات تقومي العمل االإداري. 36
32361987ك

3،761،18
%31،435،318،67،86،9



د. عبدالرحمن حمد الداود 170

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



171د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

االنحرافاملتو�شطالعدداملجموعةاملتغري
املعياري

قيمة
ت

درجة 
احلرية

م�شتوى 
الداللة

االحتياجات 
التدريبية

303،970،43مدير
1،101000،27

723،790،84م�شرف ن�شاط

م�شدر التبايناملتغري
درجة 
احلرية

مموع 
املربعات

متو�شط 
املربعات

قيمة )ف(

الداللةالقيمة

االحتياجات 
التدريبية

569،010،16بني املجموعات
0،59

0،97
غري دالة 4512،330،27داخل املجموعات



د. عبدالرحمن حمد الداود 172

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

م�شدر التبايناملتغري
درجة 
احلرية

مموع 
املربعات

متو�شط 
املربعات

قيمة )ف(

الداللةالقيمة

االحتياجات 
التدريبية

5630،640،55بني املجموعات
0،85

0،72
غري دالة 4528،860،64داخل املجموعات

م�شدر التبايناملتغري
درجة 
احلرية

مموع 
املربعات

متو�شط 
املربعات

قيمة )ف(

الداللةالقيمة

االحتياجات 
التدريبية

5645،970،82بني املجموعات
0،99

0،51
غري دالة 4537،180،83داخل املجموعات



173د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 174

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



175د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 176

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



177د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 178

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



179د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. عبدالرحمن حمد الداود 180

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



181د. عبدالرحمن حمد الداود

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. وا�شف حممد العايد 182

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

4



183د. وا�شف حممد العايد

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. وا�شف حممد العايد 184

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



185د. وا�شف حممد العايد

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. وا�شف حممد العايد 186

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



187د. وا�شف حممد العايد

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. وا�شف حممد العايد 188

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



189د. وا�شف حممد العايد

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. وا�شف حممد العايد 190

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



191د. وا�شف حممد العايد

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. وا�شف حممد العايد 192

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



193د. وا�شف حممد العايد

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. وا�شف حممد العايد 194

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



195د. وا�شف حممد العايد

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

الن�شبة املئويةالعدداملتغريات وم�شتوياته

�شف الطفل

3544.9من االأول اإىل الثالث
من الرابع اإىل 

3342.3ال�شابع

1012.8الذين مل ي�شتجيبوا

نوع املدر�شة
6380.8حكومية

خا�شة واأهلية 
1519.2وتطوعية

طبيعة العالقة بالطفل

4760.3اأب
2734.6اأم

22.6اأخرى
22.6الذين مل ي�شتجيبوا

عدد اأفراد االأ�شرة

179- 4 اأفراد
54253.8- 8 اأفراد

2734.6اأكرث من 8 اأفراد
22.6الذين مل ي�شتجيبوا

امل�شتوى االأكادميي لويل 
االأمر

1620.5ابتدائي فاأقل
2633.3اإعدادي 

2126.9ثانوي
1417.9اأعلى من ثانوي

11.3الذين مل ي�شتجيبوا
عدد االأفراد الذين 
يعانون من �شعوبات 

تعلم اأو اإعاقات داخل 
االأ�شرة

5469.2طفل واحد

2430.8اأكرث من واحد

معدل دخل االأ�شرة
5975.6اأقل من 300 دينار
3001823.1 دينار فاأكرث

11.3الذين مل ي�شتجيبوا
عدد �شنوات االلتحاق 

بغرفة امل�شادر
7191�شنة اإىل �شنتني 
79اأكرث من �شنتني 

78100املجموع الكلي للعينة 



د. وا�شف حممد العايد 196

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



197د. وا�شف حممد العايد

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. وا�شف حممد العايد 198

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

معامل الثباتالبعد
0.72خدمات التدخل واالإحالة

0.91خدمات التقييم والت�شخي�س
0.93خدمات البيئة ال�شفية لغرفة امل�شادر

0.82خدمات اإعداد اخلطة الرتبوية الفردية
0.92اخلدمات املقدمة من قبل معلم غرفة امل�شادر

0.94خدمات املتابعة مع اأولياء االأمور
0.93اخلدمات الالمنهجية

0.86اخلدمات التدريبية
0.90خدمات العالج ال�شلوكي

0.86اخلدمات املتعلقة بالو�شائل واالأ�شاليب امل�شتخدمة
0.98االأداة ككل



199د. وا�شف حممد العايد

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. وا�شف حممد العايد 200

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

النحراف املعيارياملتو�شطالبعد
3.020.58خدمات التدخل واالإحالة

2.840.68خدمات التقييم والت�شخي�س
3.150.54خدمات البيئة ال�شفية لغرفة امل�شادر

2.940.59خدمات اإعداد اخلطة الرتبوية الفردية
3.180.61اخلدمات املقدمة من قبل معلم غرفة امل�شادر

2.910.67خدمات املتابعة مع اأولياء االأمور
2.650.81اخلدمات الالمنهجية

2.840.71اخلدمات التدريبية
3.020.70خدمات العالج ال�شلوكي

2.980.73اخلدمات املتعلقة بالو�شائل واالأ�شاليب امل�شتخدمة
2.950.52االأداة ككل



201د. وا�شف حممد العايد

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

رقم 
االنحراف املتو�شطالفقرةالفقرة

املعياري

اأعتقد اأن اإجراءات حتويل طفلي اإىل غرفة امل�شادر 3
3.200.80جاءت يف الوقت املنا�شب

3.090.81لقد �شاركت يف اإحالة طفلي مع معلم غرفة امل�شادر  4

اأعتقد اأن اكت�شاف حالة طفلي كانت على يد معلم غرفة 2
2.960.80امل�شادر

اأعتقد اأن اإجراءات ما قبل حتويل طفلي اإىل غرفة 1
2.930.84امل�شادر كانت منا�شبة

2.930.89مت ا�شتخدام اختبارات منا�شبة لك�شف حالة طفلي5

رقم 
االنحراف املتو�شطالفقرةالفقرة

املعياري
3.100.77اإن تنوع االختبارات اأعطى �شورة حقيقية حلالة طفلي7
3.030.87االختبارات التي طبقت على طفلي كانت دقيقة ومنا�شبة6
2.970.91م�شاهمتي يف التقييم كانت حمورًا اأ�شا�شيًا يف عملية تقييمه9

من 10 طفلي  على  تطبيقها  املراد  االختبارات  جميع  تو�شيح  مت 
2.900.88حيث حمتواها ومعنى نتائجها

2.850.89ارتبطت اخلطة الرتبوية الفردية بنتائج التقييم13
2.690.83اطلعت على جميع االختبارات التي طبقت على طفلي11
2.670.96ا�شرتكت يف عملية التقييم التي تلقاها طفلي8

2.590.92نتائج االختبارات كانت مر�شية بالن�شبة يل12



د. وا�شف حممد العايد 202

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

االنحراف املتو�شطالفقرةرقم الفقرة
املعياري

3.240.63اأرى اأن غرفة امل�شادر ذات �شعة كافيًة للطلبة املتواجدين فيها14
3.200.59اإنارة غرفة امل�شادر منا�شبة15
3.160.64تتوفر �شروط االأمن وال�شالمة يف غرفة امل�شادر19

اأرى اأن ترتيب اأثاث غرفة امل�شادر �شهل اال�شتخدام من قبل 18
3.110.67طفلي

3.090.62اأعتقد اأن اأثاث غرفة امل�شادر منا�شب لتعليم طفيل  17
3.080.69اأرى اأن غرفة امل�شادر ذات تهوية جيدة16

رقم 
االنحراف املتو�شطالفقرةالفقرة

املعياري
3.080.77اأعرف م�شتوى االأداء احلايل لطفلي21

مت توجيهي من قبل معلم غرفة امل�شادر ملتابعة االأهداف املقررة داخل 24
2.970.81اخلطة داخل املنزل

2.960.88اأتابع اأواًل باأول مدى حتقيق االأهداف الواردة يف اخلطة الرتبوية الفردية23
2.950.77ارتبطت اخلطة الرتبوية الفردية لطفلي باملنهاج املدر�شي25
2.930.81ارتبطت اخلطة الرتبوية الفردية باملنهاج الدرا�شي22
2.740.88�شاهمت يف اإعداد اخلطة الرتبوية لطفلي20



203د. وا�شف حممد العايد

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

رقم 
االنحراف املتو�شطالفقرةالفقرة

املعياري
3.240.74اأرى اأن تعليم طفلي من قبل معلم غرفة امل�شادر زاد من دافعيته للتعلم31
3.240.79اأ�شعر بالر�شا عن معلم غرفة امل�شادر32
3.240.77طفلي ي�شتجيب مع معلم غرفة امل�شادر اأكرث من معلم ال�شف العادي30
3.210.78اأعتقد اأن معلم غرفة امل�شادر لديه اأ�شلوب حمبب يف تعليم طفلي29
3.160.74معلم غرفة امل�شادر قادر على م�شاعدة طفلي يف القراءة والكتابة27
3.120.69معلم غرفة امل�شادر لبق يف تعامله مع االأ�شر28
3.070.69معلم غرفة امل�شادر متجدد يف معلوماته26

رقم 
االنحراف املتو�شطالفقرةالفقرة

املعياري
3.110.84اأ�شعر باأن دوري مكمل لدور معلم غرفة امل�شادر42
3.080.81يعززين معلم غرفة امل�شادر عندما اأجنح مع طفلي41
3.030.76اأ�شعر بفائدة االجتماعات املعقودة من قبل معلم غرفة امل�شادر34

يوجهني معلم غرفة امل�شادر اإىل االأ�شاليب العلمية املتبعة يف تدري�س 39
3.010.79طفلي

يقوم معلم غرفة امل�شادر من خالل هذه االجتماعات ببناء حلقة 37
2.890.92االت�شال ما بني اأولياء اأمور الطلبة ذوي �شعوبات التعلم

2.880.86يقوم معلم غرفة امل�شادر بعقد لقاءات دورية مع االأ�شر33

40
يقوم معلم غرفة امل�شادر من خالل هذه االجتماعات ببناء حلقة 
االت�شال ما بني اأولياء اأمور الطلبة ذوي �شعوبات التعلم ومعلمي 

ال�شفوف
2.860.90

اأ�شعر باأن هذه االجتماعات قد زادت من عالقاتي االجتماعية والتي 38
2.850.91تنعك�س على طفلي

يخربين معلم غرفة امل�شادر عن نقاط القوة ونقاط ال�شعف عند طفلي 36
2.830.92اأواًل باأول

2.560.91يت�شل معي معلم غرفة امل�شادر هاتفيًا ب�شكل دوري35



د. وا�شف حممد العايد 204

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

رقم 
االنحراف املتو�شطالفقرةالفقرة

املعياري

معلم غرفة امل�شادر يعد حفالت ترفيهية للطلبة تزيد من رغبتهم يف 45
2.770.95التعلم داخل الغرفة

2.710.90يقوم معلم غرفة امل�شادر بتوفري االأفالم الرتفيهية44

يزودين معلم غرفة امل�شادر باأن�شطة المنهجية ميكن ا�شتخدامها مع 47
2.670.93طفلي اأثناء االإجازات

ي�شرك معلم غرفة امل�شادر اأولياء االأمور يف اإعداد االأن�شطة 46
2.600.88الالمنهجية

2.510.95معلم غرفة امل�شادر يقوم باإعداد رحالت علمية43

رقم 
االنحراف املتو�شطالفقرةالفقرة

املعياري

اأ�شعر باأن خدمات التدريب املقدمة يف غرفة امل�شادر ت�شاعدين يف 49
3.070.73فهم طفلي والتعامل معه

اأ�شعر بالر�شا عن اخلدمات االإر�شادية املقدمة الأولياء اأمور الطلبة 51
2.920.86ذوي �شعوبات التعلم

2.740.83يقوم املعلم بتوزيع ن�شرات تثقيفية على االأ�شر50
2.630.94يعقد معلم غرفة امل�شادر ور�شات تدريبية الأولياء االأمور48
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

رقم 
االنحراف املتو�شطالفقرةالفقرة

املعياري
3.030.82اأ�شعر باأن معلم غرفة امل�شادر مدرك مل�شكالت طفلي ال�شلوكية52

اأ�شعر باأن معلم غرفة امل�شادر اأ�شهم يف حل امل�شكالت ال�شلوكية لدى 53
3.030.81طفلي ب�شكل اإيجابي وفعال

اإن خدمات املعاجلة ال�شلوكية املقدمة يف غرفة امل�شادر انعك�شت على 55
3.030.76اإجناز ودافعية طفلي

اأرى اأن اإر�شادي من قبل معلم غرفة امل�شادر بكيفية معاجلة طفلي 54
2.990.81من الناحية ال�شلوكية كان له االأثر االأكرب يف حل م�شكالته ال�شلوكية

رقم 
االنحراف املتو�شطالفقرةالفقرة

املعياري

تتنوع الو�شائل التعليمة يف غرفة امل�شادر ب�شكل ميكن طفلي من 56
3.190.79التعلم  

يعتمد معلم غرفة امل�شادر على اأ�شاليب تختلف عن اأ�شاليب املعلمني 59
3.160.81االآخرين

2.920.92ي�شتخدم معلم غرفة امل�شادر التعليم الفردي مع طفلي58
2.650.94ي�شتخدم معلم غرفة امل�شادر احلا�شوب يف التعليم57
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املجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

 م�شتوى
الداللة قيمة )ت( املتو�شطات �شف الطفل االأبعاد

0.260 1.136
14.91 من االأول اإىل الثالث

خدمات التدخل واالإحالة
14.00 من الرابع اإىل ال�شابع

0.619 0.500
21.83 من االأول اإىل الثالث

خدمات التقييم والت�شخي�س
21.00 من الرابع اإىل ال�شابع

0.535 0.624
18.97 من االأول اإىل الثالث  خدمات البيئة ال�شفية لغرفة

18.44امل�شادر من الرابع اإىل ال�شابع

0.316 1.011
17.94 من االأول اإىل الثالث  خدمات اإعداد اخلطة الرتبوية

17.03الفردية من الرابع اإىل ال�شابع

0.095 1.694
22.89 من االأول اإىل الثالث  اخلدمات املقدمة من قبل معلم

20.97غرفة امل�شادر من الرابع اإىل ال�شابع

0.530 0.632
29.31 من االأول اإىل الثالث

خدمات املتابعة مع اأولياء االأمور
28.21 من الرابع اإىل ال�شابع

0.495 0.686
12.66 من االأول اإىل الثالث

اخلدمات الالمنهجية
13.38 من الرابع اإىل ال�شابع

0.802 0.252
11.26 من االأول اإىل الثالث

اخلدمات التدريبية
11.07 من الرابع اإىل ال�شابع

0.768 0.297
11.89 من االأول اإىل الثالث

خدمات العالج ال�شلوكي
12.10 من الرابع اإىل ال�شابع

0.680 0.414
12.00 من االأول اإىل الثالث  اخلدمات املتعلقة بالو�شائل

11.69واالأ�شاليب امل�شتخدمة من الرابع اإىل ال�شابع

0.072 1.829
173.11 من االأول اإىل الثالث

االأداة ككل
153.97 من الرابع اإىل ال�شابع
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

 م�شتوى
الداللة

 قيمة
)ت( املتو�شطات نوع املدر�شة االأبعاد

0.550 0.600 14.51 حكومية 15.07خدمات التدخل واالإحالة خا�شة واأهلية وتطوعية

0.829 0.216 21.59 حكومية 22.00خدمات التقييم والت�شخي�س خا�شة واأهلية وتطوعية

0.149 1.46 18.40 حكومية  خدمات البيئة ال�شفية لغرفة
19.86امل�شادر خا�شة واأهلية وتطوعية

0.756 0.311 17.42 حكومية  خدمات اإعداد اخلطة الرتبوية
17.43الفردية خا�شة واأهلية وتطوعية

0.278 1.092 21.62 حكومية  اخلدمات املقدمة من قبل معلم
23.07غرفة امل�شادر خا�شة واأهلية وتطوعية

0.458 0.747 28.47 حكومية 29.93خدمات املتابعة مع اأولياء االأمور خا�شة واأهلية وتطوعية

0.957 0.054 13.07 حكومية 13.13اخلدمات الالمنهجية خا�شة واأهلية وتطوعية

0.245 1.173 11.00 حكومية 12.00اخلدمات التدريبية خا�شة واأهلية وتطوعية

0.936 0.081 11.93 حكومية 12.00خدمات العالج ال�شلوكي خا�شة واأهلية وتطوعية

0.684 0.409 11.95 حكومية  اخلدمات املتعلقة بالو�شائل
11.60واالأ�شاليب امل�شتخدمة خا�شة واأهلية وتطوعية

0.312 1.019 162.62 حكومية 175.07االأداة ككل خا�شة واأهلية وتطوعية
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

 م�شتوى
الداللة قيمة )ت( املتو�شطات معدل دخل االأ�شرة االأبعاد

0.727 0.351
14.47 اأقل من 300 دينار

خدمات التدخل واالإحالة
14.78 300 دينار فاأكرث

0.491 0.692
21.82 اأقل من 300 دينار

خدمات التقييم والت�شخي�س
20.61 300 دينار فاأكرث

0.362 0.918
18.79 اأقل من 300 دينار

خدمات البيئة ال�شفية لغرفة امل�شادر
17.94 300 دينار فاأكرث

0.068 1.851
17.79 اأقل من 300 دينار

خدمات اإعداد اخلطة الرتبوية الفردية
16.06 300 دينار فاأكرث

0.630 0.484
21.97 اأقل من 300 دينار  اخلدمات املقدمة من قبل معلم غرفة

21.35امل�شادر 300 دينار فاأكرث

0.084 1.752
29.36 اأقل من 300 دينار

خدمات املتابعة مع اأولياء االأمور
26.18 300 دينار فاأكرث

0.021 *2.361
13.59 اأقل من 300 دينار

اخلدمات الالمنهجية
11.00 300 دينار فاأكرث

0.148 1.464
11.41 اأقل من 300 دينار

اخلدمات التدريبية
10.24 300 دينار فاأكرث

0.328 0.984
12.07 اأقل من 300 دينار

خدمات العالج ال�شلوكي
11.29 300 دينار فاأكرث

0.453 0.755
11.96 اأقل من 300 دينار  اخلدمات املتعلقة بالو�شائل واالأ�شاليب

11.35امل�شتخدمة 300 دينار فاأكرث

0.239 1.186
167.22 اأقل من 300 دينار

االأداة ككل
153.83 300 دينار فاأكرث



د. وا�شف حممد العايد 210

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

املتو�شطاتقيمة )ت(م�شتوى الداللة
عدد االأفراد الذين يعانون 

من �شعوبات تعلم اأو اإعاقات 
داخل االأ�شرة

االأبعاد

خدمات التدخل طفل واحد0.7500.32014.54
واالإحالة اأكرث من واحد14.79

خدمات التقييم طفل واحد0.1411.48720.94
والت�شخي�س اأكرث من واحد23.35

0.4660.732
خدمات البيئة طفل واحد18.87

ال�شفية لغرفة 
امل�شادر اأكرث من واحد18.25

خدمات اإعداد اخلطة طفل واحد0.8300.21617.54
الرتبوية الفردية اأكرث من واحد17.35

0.9910.011
اخلدمات املقدمة طفل واحد21.90

من قبل معلم غرفة 
امل�شادر اأكرث من واحد21.92

خدمات املتابعة مع طفل واحد0.9200.10128.82
اأولياء االأمور اأكرث من واحد28.65

اخلدمات الالمنهجيةطفل واحد0.9110.11213.12 اأكرث من واحد13.00

اخلدمات التدريبيةطفل واحد0.9560.05611.22 اأكرث من واحد11.17

خدمات العالج طفل واحد0.7790.28211.88
ال�شلوكي اأكرث من واحد12.09

0.1081.625
اخلدمات املتعلقة طفل واحد11.51

بالو�شائل واالأ�شاليب 
امل�شتخدمة اأكرث من واحد12.70

االأداة ككلطفل واحد0.6490.457163.54 اأكرث من واحد168.33
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

م�شتوى 
الداللة قيمة ف متو�شط مربع 

التباين
مموع مربع 

التباين
درجات 
احلرية م�شدر التباين االأبعاد

0.350 1.111 11.256 33.769 3 بني املجموعات خدمات التدخل 
10.128واالإحالة 739.322 73 داخل املجموعات

0.134 1.920 77.255 231.765 3 بني املجموعات خدمات التقييم 
40.238والت�شخي�س 2856.902 71 داخل املجموعات

0.815 0.315
3.659 10.977 3 بني املجموعات خدمات البيئة 

ال�شفية لغرفة 
11.620امل�شادر 825.023 71 داخل املجموعات

0.460 0.872
10.375 31.125 3 بني املجموعات خدمات اإعداد 

اخلطة الرتبوية 
11.893الفردية 832.510 70 داخل املجموعات

0.443 0.906
18.985 56.955 3 بني املجموعات اخلدمات املقدمة 

من قبل معلم غرفة 
20.955امل�شادر 1487.791 71 داخل املجموعات

0.727 0.438 19.808 59.423 3 بني املجموعات خدمات املتابعة مع 
45.273اأولياء االأمور 3123.837 69 داخل املجموعات

0.483 0.828 13.919 41.756 3 بني املجموعات اخلدمات 
16.800الالمنهجية 1159.231 69 داخل املجموعات

0.350 1.113 9.455 28.364 3 بني املجموعات 8.497اخلدمات التدريبية 586.266 69 داخل املجموعات

0.951 0.115 0.969 2.907 3 بني املجموعات خدمات العالج 
8.438ال�شلوكي 582.216 69 داخل املجموعات

0.744 0.413
3.606 10.819 3 بني املجموعات اخلدمات املتعلقة 

بالو�شائل واالأ�شاليب 
8.723امل�شتخدمة 601.866 69 داخل املجموعات

0.622 0.592 1062.196 3186.589 3 بني املجموعات 1795.148االأداة ككل 131045.774 73 داخل املجموعات
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



213د. وا�شف حممد العايد

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
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املجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
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املجلد الأول

ال اأوافق ال اأوافقاأوافقاأوافق ب�شدةالفقراتالرقم
ب�شدة

غرفة 1 يف  ولدي  يتلقاها  التي  اخلدمة 
امل�شادر ترفع عني كاهل تعليمه مطلقًا 

X

ال اأوافق ال اأوافقاأوافقاأوافق ب�شدةالفقراتالرقم
ب�شدة

خدمات التدخل والإحالة
اإجراءات ما قبل حتويل طفلي 1 اأن  اأعتقد 

اإىل غرفة امل�شادر كانت منا�شبة
اأعتقد اأن اكت�شاف حالة طفلي كانت على 2

يد معلم غرفة امل�شادر
اإىل 3 طفلي  حتويل  اإجراءات  اأن  اأعتقد 

غرفة امل�شادر جاءت يف الوقت املنا�شب 
معلم 4 مع  طفلي  اإحالة  يف  �شاركت  لقد 

غرفة امل�شادر  
لك�شف 5 منا�شبة  اختبارات  ا�شتخدام  مت 

حالة طفلي

خدمات التقييم والت�شخي�س
دقيقة 6 كانت  طفلي  على  طبقت  التي  االختبارات   

ومنا�شبة 
اإن تنوع االختبارات اأعطى �شورة حقيقية حلالة طفلي 7
ا�شرتكت يف عملية التقييم التي تلقاها طفلي8

عملية 9 يف  اأ�شا�شيًا  حمورًا  كانت  التقييم  يف  م�شاهمتي 
تقييمه 

مت تو�شيح جميع االختبارات املراد تطبيقها على طفلي 10
من حيث حمتواها ومعنى نتائجها 

 اطلعت على جميع االختبارات التي طبقت على طفلي 11
نتائج االختبارات كانت مر�شية بالن�شبة يل 12
ارتبطت اخلطة الرتبوية الفردية بنتائج التقييم 13
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

خدمات البيئة ال�شفية لغرفة امل�شادر
للطلبة 14 كافيًة  �شعة  ذات  امل�شادر  غرفة  اأن  اأرى 

املتواجدين فيها
اإنارة غرفة امل�شادر منا�شبة15
اأرى اأن غرفة امل�شادر ذات تهوية جيدة16
اأعتقد اأن اأثاث غرفة امل�شادر منا�شب لتعليم طفيل  17

اال�شتخدام 18 �شهل  امل�شادر  غرفة  اأثاث  ترتيب  اأن  اأرى 
من قبل طفلي

تتوفر �شروط االأمن وال�شالمة يف غرفة امل�شادر 19

خدمات اإعداد اخلطة الرتبوية الفردية
�شاهمت يف اإعداد اخلطة الرتبوية لطفلي20
اأعرف م�شتوى االأداء احلايل لطفلي 21
ارتبطت اخلطة الرتبوية الفردية باملنهاج الدرا�شي22

اأتابع اأواًل باأول مدى حتقيق االأهداف الواردة يف اخلطة 23
الرتبوية الفردية 

ملتابعة 24 امل�شادر  غرفة  معلم  قبل  من  توجيهي  مت 
االأهداف املقررة داخل اخلطة داخل املنزل

باملنهاج 25 لطفلي  الفردية  الرتبوية  اخلطة  ارتبطت 
املدر�شي 

اخلدمات املقدمة من قبل معلم غرفة امل�شادر
معلم غرفة امل�شادر متجدد يف معلوماته26

معلم غرفة امل�شادر قادر على م�شاعدة طفلي 27
يف القراءة والكتابة .

معلم غرفة امل�شادر لبق يف تعامله مع االأ�شر28

اأعتقد اأن معلم غرفة امل�شادر لديه اأ�شلوب 29
حمبب يف تعليم طفلي 

طفلي ي�شتجيب مع معلم غرفة امل�شادر اأكرث من 30
ا�شتجابته مع معلم ال�شف العادي 

اأرى اأن تعليم طفلي من قبل معلم غرفة امل�شادر 31
زاد من دافعيته للتعلم 

اأ�شعر بالر�شا عن معلم غرفة امل�شادر 32
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

خدمات املتابعة مع اأولياء الأمور 
يقوم معلم غرفة امل�شادر بعقد لقاءات دورية مع 33

االأ�شر

اأ�شعر بفائدة االجتماعات املعقودة من قبل معلم 34
غرفة امل�شادر

يت�شل معي معلم غرفة امل�شادر هاتفيًا ب�شكل دوري 35

يخربين معلم غرفة امل�شادر عن نقاط القوة ونقاط 36
ال�شعف عند طفلي اأواًل باأول 

37
يقوم معلم غرفة امل�شادر من خالل هذه 

االجتماعات ببناء حلقة االت�شال ما بني اأولياء اأمور 
الطلبة ذوي �شعوبات التعلم 

اأ�شعر باأن هذه االجتماعات قد زادت من عالقاتي 38
االجتماعية والتي تنعك�س على طفلي 

39
يوجهني معلم غرفة امل�شادر اإىل االأ�شاليب العلمية 

املتبعة يف تدري�س طفلي 

40
يقوم معلم غرفة امل�شادر من خالل هذه 

االجتماعات ببناء حلقة االت�شال ما بني اأولياء اأمور 
الطلبة ذوي �شعوبات التعلم ومعلمي ال�شفوف

يعززين معلم غرفة امل�شادر عندما اأجنح مع طفلي42

اخلدمات الالمنهجية
معلم غرفة امل�شادر يقوم باإعداد رحالت علمية 43
يقوم معلم غرفة امل�شادر بتوفري االأفالم الرتفيهية 44

من 45 تزيد  للطلبة  ترفيهية  حفالت  يعد  امل�شادر  غرفة  معلم 
رغبتهم يف التعلم داخل الغرفة 

االأن�شطة 46 اإعداد  يف  االأمور  اأولياء  امل�شادر  غرفة  معلم  ي�شرك 
الالمنهجية 

ميكن 47 المنهجية  باأن�شطة  امل�شادر  غرفة  معلم  يزودين 
ا�شتخدامها مع طفلي اأثناء االإجازات

اخلدمات التدريبية 
يعقد معلم غرفة امل�شادر ور�شات تدريبية الأولياء االأمور48

اأ�شعر باأن خدمات التدريب املقدمة يف غرفة امل�شادر ت�شاعدين 49
يف فهم طفلي والتعامل معه 

يقوم املعلم بتوزيع ن�شرات تثقيفية على االأ�شر50

اأمور 51 الأولياء  املقدمة  االإر�شادية  اخلدمات  عن  بالر�شا  اأ�شعر 
الطلبة ذوي �شعوبات التعلم 



227د. وا�شف حممد العايد

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

خدمات العالج ال�شلوكي
اأ�شعر باأن معلم غرفة امل�شادر مدرك مل�شكالت طفلي ال�شلوكية.52

امل�شكالت 53 حل  يف  �شاهم  امل�شادر  غرفة  معلم  باأن  اأ�شعر 
ال�شلوكية لدى طفلي ب�شكل اإيجابي وفعال

54
اإر�شادي من قبل معلم غرفة امل�شادر بكيفية معاجلة  اأن  اأرى 
حل  يف  االأكرب  االأثر  له  كان  ال�شلوكية  الناحية  من  طفلي 

م�شكالته ال�شلوكية 

امل�شادر 55 غرفة  يف  املقدمة  ال�شلوكية  املعاجلة  خدمات  اإن 
انعك�شت على اإجناز ودافعية طفلي 

اخلدمات املتعلقة بالو�شائل والأ�شاليب امل�شتخدمة 
ب�شكل ميكن طفلي 56 امل�شادر  التعليمة يف غرفة  الو�شائل  تتنوع 

من التعلم  
ي�شتخدم معلم غرفة امل�شادر احلا�شوب يف التعليم 57
ي�شتخدم معلم غرفة امل�شادر التعليم الفردي مع طفلي 58

اأ�شاليب 59 تختلف عن  اأ�شاليب  على  امل�شادر  معلم غرفة  يعتمد 
املعلمني االآخرين



د. وئام حممد اأن�س 228

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

5



229د. وئام حممد اأن�س

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. وئام حممد اأن�س 230

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)1( انظر ل�شان العرب ، مادة » نهج » ، حتقيق مموعة من االأ�شاتذة ، دار املعارف ، م�شر .
)2( ظواهر ن�شية ، جنيب العويف �س 7 ، النجاح اجلديدة ، الدار البي�شاء ، �شنة 1992م . من كتاب »النقد 

العربي احلديث ومدار�س النقد الغربية« ، حممد النا�شر العجيمي �س 488 ، كلية االآداب -  �شو�شة ، دار 
حممد علي احلامي – �شفاق�س ، الطبعة االأوىل ، �شنة 1998م ، تون�س .



231د. وئام حممد اأن�س

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. وئام حممد اأن�س 232

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)3( �شعر ال�شراع مع الفرجنة – درا�شة تاريخية حتليلية معمقة ، في�شل اأ�شالن ، دار التوحيدي للن�شر ، 
الطبعة االأوىل ، �شنة 1426هـ ، �شنة 2005م ، حم�س ، �شورية .  



233د. وئام حممد اأن�س

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)4( املرجع نف�شه �س 26 .
)5( نف�شه �س 22 .

)6( نف�شه �س 23 ،24 .
)7( نظرية االأدب ، رينيه ويليك �س 78 ن ترجمة / حميي الدين �شبحي ، املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر 

، الطبعة الثانية ، �شنة 1981م ، بريوت .



د. وئام حممد اأن�س 234

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)8( �شعر ال�شراع مع الفرجنة �س 51 ، 52 .
)9( املرجع نف�شه �س 102 .



235د. وئام حممد اأن�س

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)10( انظر املرجع نف�شه �س 109 ، 110 .
)11( انظر املرجع نف�شه �س 120 ، 121 ، 124 ، 125 .

)12( نف�شه �س 139 .



د. وئام حممد اأن�س 236

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)13( انظر الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة ، ابن حجر الع�شقالين 2 / 77 ، حتقيق / حممد �شيد جاد 
احلق ، دار الكتب احلديثة ، الطبعة الثانية ، �شنة 1385هـ ، �شنة 1966م .

)14( انظر النجوم الزاهرة ، ابن تغري بردي 11/ 81 ، 82 ، طبعة م�شورة عن طبعة دار الكتب ، وزارة 
الثقافة واالإر�شاد القومي ، املوؤ�ش�شة امل�شرية العامة للتاأليف والرتجمة والطباعة والن�شر .  

)15( انظر ع�شر �شالطني املماليك ، حممود رزق �شليم 3/ 81 ، 82 ، دون تاريخ ، 8/ 9 ، �شنة 1384هـ ، �شنة 
1965م ، مكتبة االآداب ، القاهرة .

)16( انظر النقد االأدبي يف الع�شر اململوكي ، عبده قلقيلة �س 35 ، مكتبة االأجنلو امل�شرية ، الطبعة االأوىل  ، 
�شنة 1972م ، القاهرة .



237د. وئام حممد اأن�س

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

ـُرُر        فانه�س و�شر واملك الدنيا فقد نحلْت �شوًقا منابُرهـا وارتاحـت ال�شُّ

)17( انظر ع�شر �شالطني املماليك 8/ 136 .
)18( �شعر ال�شراع مع الفرجنة �س 143 .

)19( نف�شه �س 145 .

)20( نف�شه �س 143 .
)21( نف�شه  �س 144 ، 145 ، 155 .



د. وئام حممد اأن�س 238

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)22( نف�شه �س 186 .



239د. وئام حممد اأن�س

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول



د. وئام حممد اأن�س 240

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)23( �شو�شيولوجيا االأدب ، روبري ا�شكاربيت �س 6 ، ترجمة / اآمال عرموين ، من�شورات عويدات ، الطبعة 
الثانية ، �شنة 1983م ، بريوت ، باري�س . هناك خطاأ لغوي يف الن�س يجب اأن ن�شري اإليه وهو قول املرتجمة : 

»�شركاء به – من هنا اإن« وال�شواب : �شركاء فيه – من هنا فاإن . 



241د. وئام حممد اأن�س

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)24( احلركة ال�شعرية زمن املماليك يف حلب ال�شهباء، اأحمد فوزي الهيب �س 100، موؤ�ش�شة الر�شالة، الطبعة 
االأوىل، �شنة 1406هـ ، �شنة 1986م ، بريوت .

. universalis /socio – critique )25(
. ibid )26(

)27( انظر املرجع نف�شه �س 58 ، 73 ، 90 ، 138 .
. ibid  )28(



د. وئام حممد اأن�س 242

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

. ibid  )29(
)30( نف�شه �س 17 ، 18 .

)31( اإ�شكالية املنهج يف النقد العربي املعا�شر ، �شمري �شعيد حجازي �س 127 ، دار طيبة للن�شر والتوزيع ، 
           �شنة 2004م ، القاهرة .



243د. وئام حممد اأن�س

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)32( احلركة ال�شعرية زمن املماليك يف حلب �س 376 .
)33( نف�شه �س 377 .

)34( انظر ابن �شناء امللك وم�شكلة العقم واالبتكار يف ال�شعر ، عبد العزيز االأهواين �س 6 ، دار 
          ال�شوؤون الثقافية العامة ، وزارة الثقافة واالإعالم ، الطبعة الثانية ، �شنة 1986م ، العراق .



د. وئام حممد اأن�س 244

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)35( انظر احلركة ال�شعرية يف زمن املماليك �س 444 .
)36( نف�شه �س 18 .



245د. وئام حممد اأن�س

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)37( مطالعات يف ال�شعر اململوكي والعثماين ، بكري �شيخ اأمني �س 11 : 76 ، دار ال�شروق ، الطبعة 
          االأوىل ، �شنة 1392هـ ، �شنة 1972م ، بريوت ، لبنان .

)38( نف�شه �س 81 .



د. وئام حممد اأن�س 246

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)39( نف�شه �س 246 . 
)40( نف�شه �س 142 .

)41( نف�شه �س 316 ، 317 . 



247د. وئام حممد اأن�س

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)42( انظر هذا البحث �س 11 .
)43( انظر مطالعات يف ال�شعر اململوكي والعثماين �س 184: 229 ، �س 286: 291 .

)44( انظر املرجع نف�شه �س 90 .
)45( انظر املرجع نف�شه �س 158 .

)46( مطالعات يف ال�شعر اململوكي والعثماين �س 143 .



د. وئام حممد اأن�س 248

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)47( نف�شه �س 246 ، 247 .
)48( يف مناهج الدرا�شات االأدبية ، ح�شني الواد �س 39 ، �شرا�س للن�شر ، �شنة 1985م ، تون�س .



249د. وئام حممد اأن�س

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)49( نقلُت هذا امل�شطلح عن كتاب النقد االأدبي يف الع�شر اململوكي �س 262 .
)50( �شعر ال�شراع مع الفرجنة �س 30 .

)51( احلركة ال�شعرية زمن املماليك �س 151 .
)52( مطالعات يف ال�شعر اململوكي والعثماين �س 247 . 



د. وئام حممد اأن�س 250

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)53( �شعر ال�شراع مع الفرجنة �س 22 .
)54( احلركة ال�شعرية زمن املماليك �س 161 .

)55( انظر مطالعات يف ال�شعر اململوكي والعثماين �س 93 ، 94 .



251د. وئام حممد اأن�س

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)56( �شعر ال�شراع مع الفرجنة �س 60 .
)57( احلركة ال�شعرية زمن املماليك �س 165 .

)58( �شعر ال�شراع مع الفرجنة �س 21 .
)59( نف�شه �س 32 .

)60( نف�شه �س 51 ، 52 .



د. وئام حممد اأن�س 252

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)61( اللغة الثانية يف اإ�شكالية املنهج والنظرية وامل�شطلح يف اخلطاب النقدي العربي احلديث ، فا�شل ثامر 
            �س 246 ، املركز الثقايف العربي ، الطبعة االأوىل ، �شنة 1994م ، بريوت ، الدار البي�شاء .

)62( �شعر ال�شراع مع الفرجنة �س 102 .
)63( نف�شه �س 142 .

)64( نف�شه �س 41 .



253د. وئام حممد اأن�س

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)65( احلركة ال�شعرية زمن املماليك �س 141 .
)66( نف�شه �س 225 .

)67( مطالعات يف ال�شعر اململوكي والعثماين �س 100 .



د. وئام حممد اأن�س 254

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)68( حتليل الن�شو�س االأدبية ، عبد اهلل اإبراهيم ، و�شالح هويدي �س 9 ، دار الكتاب اجلديد املتحدة ، 
          الطبعة االأوىل ، �شنة 1998م ، بريوت .

)69( مناهج النقد املعا�شر ، �شالح ف�شل �س 149 ، دار االآفاق العربية ، الطبعة االأوىل ، �شنة 1417هـ ، �شنة 
          1997م ، القاهرة .



255د. وئام حممد اأن�س

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)70( احلركة ال�شعرية زمن املماليك �س 298 .
)71( املرجع نف�شه �س 318 .

)72( العمدة ، ابن ر�شيق 77/2 ، حتقيق / عبد احلميد الهنداوي ، املكتبة الع�شرية ، الطبعة االأوىل ، �شنة 
           1422هـ ، �شنة 2001م ، بريوت .



د. وئام حممد اأن�س 256

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)73( احلركة ال�شعرية زمن املماليك �س 409 .
)74( انظر املرجع نف�شه �س 436 .



257د. وئام حممد اأن�س

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

دجَ » . قجَ )75( ل�شان العرب ، مادة » نجَ
)76( مقال بعنوان » نقد النقد اأم امليتانقد ، باقر جا�شم حممد �س 118 ، ملة عامل الفكر ، املجلد 37 ، 

           العدد 3،�شنة 2009م ، الكويت . 
)77( مطالعات يف ال�شعر اململوكي والعثماين �س 143 .

)78( نف�شه �س 95 .



د. وئام حممد اأن�س 258

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)79( نف�شه �س 122 : 124 .



259د. وئام حممد اأن�س

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

وقد راعها بالعي�ش رْجــُع ُحــداِءومق�سومــة العينني من َدَه�ش النوى 
واأخرى تراعــــي اأعيـــن الرقبـاِءُتيُب باإحـــدى مقلتيهــــــا حتيتـي 

 يــوم الرحيـل وحـادي البني من�سلــُتجـاءت تودعنـي والدمـــع يغلبهـــــا  
 مثــل الغـزال من الأ�ســــراك ينفلــــُتواأقبلــْت وهي يف خـوف ويف دهـ�ش
ويَح الو�ساة لقد قالوا وقـــد �سمتــوا )80(فلم تطق خيفـة الوا�ســـي تودعنــــي 
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)80(انظر مفهوم االإيديولوجية ، عبد اهلل العروي �س 9 ، 10 ، املركز الثقايف العربي ، الطبعة ال�شابعة ، �شنة 
          2003م،الدار البي�شاء . 

)81( انظر �شعر ال�شراع مع الفرجنة �س 6 ، 7 .
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

 )82( نف�شه �س 102 .
)83( احلركة ال�شعرية زمن املماليك �س 452 .

)84( مطالعات يف ال�شعر اململوكي والعثماين �س 317 .
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)85( النقد واالأيديولوجية ، تريي اإيجلتون ، ترجمة فخري �شالح �س 10 ، املكتب الوطنية ، عمان .
)86( الن�س واملنهج ، حممد اأديوان �س 120 ، دار االأمان ، الطبعة االأوىل ، �شنة 1427هـ ، �شنة 2006م ، 

          الرباط .
)87( انظر املرجع نف�شه �س 121 .
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)88( انظر يف مناهج الدرا�شات االأدبية �س 43 .
)89( انظر جتربة الذات املتلفظة يف ديوان اأبي متام ، ر�شالة دكتوراة ، حممد معز جعفورة �س 35 جامعة 

            �شو�شة ، كلية االآداب والعلوم االإن�شانية ، �شنة 2007م ، �شنة 2008م ، تون�س .
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

�سغالن عن اأهل �سعالٍن وَبغـرا�ِشوبــات يل مبغانــي اأهلهــا ، وبهـا
ــــاٍء وغـــــوا�ِشوالريح تري رخاء فوق جدولها والطري ما بني بـنَّ

)90( العمدة ، ابن ر�شيق 2 / 294 .
)91( ديوان �شفي الدين احللي �س290 ، دار �شادر للطباعة والن�شر ، �شنة 1382هـ ، �شنة 1962م ، بريوت . 
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

 على الرملة الفيحاء بالأربع احُلمـــِربكيُت لفقد الأرُبع اخل�سـر منكـُم 
 على ذلك الإن�سان حنٌي من الدهـــِرفكيف بقي اإن�سان عيني وقد م�سى

)92( �شورة �س ، اآية 36 ، 37 .
)93( تف�شري ابن كثري 7/ 73 ، حتقيق / �شامي ال�شالمة ، دار طيبة للن�شر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، �شنة 

           1420هـ ، �شنة 1999م ، ال�شعودية . 
)94( ديوانه �س 285 .

)95( �شورة االإن�شان ، اآية )1( .
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

ـَـــا مبديــــح منــــك متفِق ماذا تقول اإذا رمنــا املديـــح وقــد فْتن �رشَّ
بـت فيه كلَّ ذي َفـــَرِقاإْن قلَت يف ال�سعر ِحَكٌم والبيان به �سحٌر فرغَّ
فلو اأردنا جزاء البع�ش مل ُنطـــِقفكنَت باملـدح والإنعـــام مبتـــدًئا

)96( ديوانه �س 85 ، 86 .
)97( امل�شتدرك على ال�شحيحني ، احلاكم الني�شابوري 3/ 613 ، كتاب معرفة ال�شحابة ، اإ�شراف / يو�شف 

           املرع�شلي ، دار املعرفة ، بريوت ، لبنان .
)98( انظر امل�شدر نف�شه ، ال�شفحة نف�شها .
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

َك بابهـا فِمن غري ذاك الباب مل يوؤَت �سورهامدينة علـٍم وابـُن عمِّ

)99( ديوانه �س 77 .
)100( امل�شتدرك على ال�شحيحني 3/ 127 ، كتاب معرفة ال�شحابة .

)101( انظر الدرر الكامنة 2/ 479



د. وئام حممد اأن�س 268

العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

يف النا�ش م�ساألٌة بغري خـالِفُطبع الأنام على اخلالف وجوُدُه

فاملزج لنق�سها متاُم حلَّت مبزجها املداُم
فاخلمر بعينها حراُمل اأ�رشبها بغري ماء

ل يوجد احلكم حتى يوجَد ال�سبُبجميلكم كان يف رقي لكم �سبًبا

)102( ديوانه �س 601 .
)103( انظر امل�شدر نف�شه �س 599 .

)104( نف�شه �س 503 .
)105( نف�شه �س 295 .

)106( امل�شت�شفى يف علم االأ�شول ، الغزايل 2/ 423 : 428 ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية ، �شنة 
             1403هـ ، �شنة 1983م ، بريوت ، لبنان .
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

تـي وقـد لح للمـــــو ِت عليهــا اأدلـــــــٌة و�سهـــــــوٌدَمن راأى علَّ
قلُت: نـاًرا مل يطفهـا التربيــــــدج�شَّ نب�سي وقال : ما اأنت �ساٍك؟

ر �س 142 ، دار الفكر املعا�شر ، الطبعة الثانية ، �شنة   )107( �شفي الدين احللي ، حممد اإبراهيم حوَّ
           1410هـ، �شنة 1990م ، بريوت .

)108( ديوانه �س 390 .
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

ورجائي ، واإْن قطعـَت رجائــــياأنت �سوؤيل ، واإْن بخلـَت ب�سوؤلــــي
ــــدَت قتلــــــي ونعيمي ، واإن ق�سـدَت �سفائـــيوحياتـي ، واإْن تعمَّ
ق ، �سيـدي ، مولئـــيمنيتي ، بغيتي ، حبيبي ، ن�سيبـــــي مالك الرِّ

)109( انظر ل�شان العرب ، مادة » ج�ش�س » .
)110( انظر مقال » الذات واأحوالها يف �شعر البهاء زهري »، وئام اأن�س �س 15 ، ملة جامعة امللك �شعود ، 

             االآداب )1( ، املجلد )21( ، �شنة 2009م ، �شنة 1430هـ .
)111( ديوانه �س 432 .
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

جهَدِك عن �سفك دمي ل تغمديويا �سيوف حلظ َمن اأحببته

ما زال ُيحرُق منهنَّ ال�سياطينا عزائُم كالنجوم ال�سهب ثاقبـٌة 

)112( انظر بناء الق�شيدة العربية يف الع�شر اململوكي ، يو�شف اأحمد اإ�شماعيل �س 102 ، 103 ، حوليات 
             االآداب والعلوم االجتماعية ، الر�شالة 220 ، احلولية ) 25 ( ، �شنة 1425، �شنة 1426هـ ، �شنة 2004، 

              �شنة 2005م ، الكويت .
)113( ديوانه �س 222 .

)114( نف�شه �س 21 .
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

وجميع الأقطار طوع قيــــــــاديفاإذا �رشُت اأح�سُب الأر�ش ملكي
اأينما كنـُت والبــــالد بـــــالديواإذا اأقمـــُت فـالنــا�ش اأهلـــــي 

ت العي�ُش رحلي  وذراعي الو�ساُد وهـــو مهـــاديوطني حيث حطَّ

)115( �شورة ال�شافات ، من االآية 6 : 10 .
)116( ديوانه �س 34 .

)117( ديوان البحرتي 1/ 62 ، حتقيق / ح�شن كامل ال�شرييف ، دار املعارف ، �شنة 1963م ، م�شر . 
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

ِد�سوُت ال�سهيل وال�سليل عنــدُه  اأطيُب من �سدو احل�سان اخُلـــرَّ
ـِديلهيه �سدُر النَّهِد يف يوم الوغـى هَّ بالكرِّ عن �سدر احل�ســان النُّ
عن كل َمدول القـوام اأمَلـــــِدويغتني باملُلد من �سمـــر القنـــــا
و�سطـوٌة ُتذيـُب قلب اجللمــــــِدخالئـٌق ُتعـدي الن�سيــــم رقـــــًة

)118( جتربة الذات املتلفظة يف ديوان اأبي متام �س 194 .
)119( ديوانه �س 224 .
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
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املجلد الأول

واإذا �سخـا مـالأ العيـون مواهبـــــــافاإذا �سطـــا مــــالأ القلوب مهابًة 
�سبًطا وير�سل من �سطـاه حا�سبـاكالغيث يبعث ِمن عطـاه وابـــاًل
طوًرا وُين�سب يف القني�ش خمالبـاكالليـث يحمـي غابــه بزئيــــره
طلًقا ومي�سي يف الهياج م�ساربـــاكال�سيف ُيبـدي للنواظـر منظــًرا
ه قـــــــوٌم عـذاًبا وا�ســًباكال�سيل ُيحمد منـه عذًبا وا�سـاًل ويعـــــدُّ

منــه وُيبـــــدي للعيـون عجائبـــاكالبحر ُيهـدي للنفـو�ش نفائ�ســا

)120( نف�شه �س 96 .
)121( انظر دالئل االإعجاز ) بت�شرف ( ، عبد القاهر اجلرجاين �س 425 ، حتقيق / حممود �شاكر ، الهيئة 

             امل�شرية العامة للكتاب ، مكتبة االأ�شرة ، �شنة 2000م .
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

ــــــــُه ت�ساغـر قـــدر احليـا امل�سبـــــِلمليـــــٌك اإذا هطلـــْت كفُّ
ويفخـــــر بالطـــــرف الأطــوِلي�سيـُد العلـى باليـراع الق�سيـــر
ويف ال�سلـم ذا اخُلُلـق الأ�سهـــِل تالقيه يف احلرب �سعب املـرا�ِش
واأثقـُل فـي احِللـم مــــن يذبـــِلاأخـفُّ اإلـى احلـرب من ذابــــــٍل 
وي�سـرق يف حنـد�ش الق�سطـــِلي�سيء لنـا يف ظـالم اخلطــــوِب

)122( اخلطاب الو�شفي يف االأدب العربي القدمي – ال�شعر اجلاهلي اأمنوذًجا ، حممد النا�شر العجيمي �س 
              343 ، مركز الن�شر اجلامعي ، من�شورات �شعيدان ، �شنة 2003م ، تون�س .

)123( ديوانه �س 226 .
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

)124( انظر التجربة املتلفظة يف ديوان اأبي متام �س 101 ، 105 .
)125( انظر املوازنات ال�شوتية ، حممد العمري �س 205 ، اأفريقيا ال�شرق ، �شنة 2001م ، املغرب 
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول

َت ب�سهم الــــردى قلـــــوب العـــداِةفق�سـدَت البيـَت احلـرام فاأق�سـد
ـَت لذيذ الكـــرى عيـــــون الُبغــــاِةوَلَكْم قد حرمـَت فـي يـوم اأحرمـ
يـــ يـَت ُمنـعًما ، حيــــن لبَّ ـَت ِنــدا َمـن دعــــاَك للمكرمـــــاِتثـم لبَّ

مــَت للطـــــــواف فاأطفـاأ َت لهيـــــَب الهمـــــــوِم باخلطـــواِتوتقدَّ
ـــَت قلــــوب الُعـــداة للح�ســــراِتوا�ستلمـَت الركن العتـيَق فاأ�سلمـ
ُجزَت يف املكرمــات �سعي ال�سعــــاِةو�سعيـَت ال�سعَي احلنيَف وكم قـد

ـْر  َت على اخلوف اأنف�ًسا قا�ســـــــــراِتوَلَكـْم قـد ق�سـرَت �ساعـة ق�سَّ
ــــــاِتوُمنـى النف�ش فـي نـزول منًى نلــ ـــــَت بُرغـم العـداء وال�سـمَّ

ــــــداِء ، ملَّــــا رميـــــَت باجلمـــراِتورميـَت اجلمار فـي كبـد الأعـ
ـَا اأف�ســــــَت مـن عرفــاِتوَلَكـْم قد اأف�سَت مـن في�ش اإنعـا مَك ، ملّــــ

)126( ديوانه �س 295 .
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املجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
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املجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
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املجلد الأول
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العدد الأول يونيو 2012م / رجب  1433هـمجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

املجلد الأول
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)1( م�شطلح »اللغة الثانية« يق�شد به درا�شة لغة اأخرى يف موطنها، بينما م�شطلح »اللغة االأجنبية« هو اأن 
       تدر�س تلك اللغة يف غري موطنها. لكن من باب عدم اخللط بني امل�شطلحني �شاأ�شتخدم م�شطلح »اللغة  

       الثانية« بطريقة تبادلية بني امل�شطلحني وبدون التقيد باملعنى االأ�شلي له.
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 ،clean :2 ( العائلة من املفردات هي التي تتكون من اجلذر باالإ�شافة اإىل اال�شتقاقات التابعة له، مثال(
.cleans، cleaned، cleaning، cleanness، cleanly،unclean        
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)3 ( وهنا تظهر اأهمية القراءة املركزة والتي تربط كثريا يف املمار�شة العملية بالقراءة اجلهرية يف تدريب 
         الطالب على حتليل الن�س والقرب ب�شكل اأكرب من املفردات والرتاكيب وكذلك ت�شحيح نطق املتعلم 

         وقراءته. وهذا مما يجعل هذه الطريقة مهمة اأي�شا كما �شياأتي باإذن اهلل. كما اأن القراءة املركزة.
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القراءة الوا�شعةالقراءة املركزة
الطالقة، تكوين املهارةالرتكيز اللغويحتليل اللغة

منا�شبة اأو اأ�شهل من م�شتوى املتعلمم�شتوى ن�شو�س القراءةاأعلى من م�شتوى املتعلم
كتاب يف االأ�شبوعمقدار القراءةقليل

الطالب هو الذي يختاراختيار ن�شو�س القراءةاالأ�شتاذ هو الذي يختار
جميع الطالب يقروؤون 

الن�س ذاته
الطالب يقروؤون ن�شو�شا خمتلفة )ن�شو�شا ممتعة نوعية الن�شو�س املقروءة

ومنا�شبة مل�شتواهم(
يف القاعة الدرا�شية، وغالبا يف املنزل اأو اأي مكان اآخرمكان القراءةيف القاعة الدرا�شية
عن طريق اأ�شئلة 

ا�شتيعاب
عن طريق تقارير/ملخ�شات، اأو اأحيانا بدون اأي قيا�س تقييم اال�شتيعاب

البتة
ا�شتيعاب عام وا�شتمتاع بالقراءةالهدفدرا�شة اللغة

�شريعة وطلقةال�شرعةبطيئة
نادراتدريبات قبل القراءةدائما
نادراتدريبات بعد القراءةدائما
اأكرثتكرر املفرداتاأقل
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