
 

  

 
  

 
 

 
 

 

 دادإـع
 لـــومأستـــاذ تعليــــــم الع

 ودــك سعــة امللــجامع كليــــة الرتبيــة،

 
 بـــاحــــــث دكتـــــــــوراه

 ودـــك سعـــة امللـــجامع كليـــة الرتبيـــة،
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 دادإـع
 أستـــاذ تعليــــــم العلـــوم

 ودــك سعــة امللــجامع كليــــة الرتبيــة،

 
 بـــاحــــــث دكتـــــــــوراه

 ودـــك سعـــة امللـــجامع ــة،كليـــة الرتبيـ

هددد ال را ةرإدددا تادددآ رإدددمشرف نةرل راويدددحال  رامح دددينل  ددددي    دددمي    دددول   هددد ر  
إدددم  ع راودددوصف راي ددد د ل ددد  ر راو دددات ال رايةولدددا ادددد  لاوولددداح رايةددديع راو.ةدددد ادددد را دددييح ا 

ةددددل اددددد "رإددددمواقا"م  دددد  رام. دددد   دددد   دددد  صا رام.ةلةدددددم راوم ددددو  تةدددد رح  حرل را ةرإددددام رامددددد  و 
اد  وش ا راحناضم خر  را صل رألل  (  يحاًا  ح ينًا 80ث      شول صا  ل رقلًا ةةآ )لرا والم 

ه  ل    ظصدحل راومدا ف   دول   هد ر  راو دات ال رايةولدا ادد 1437/1438    راياع را ةرإد
ولد  رألهد ر م اودا  ي دةل را ةرإدا تادآ اج  لاوولاح رايةديع راو.ةدد ادد را دييح ام تو دمي  ةدا   
طو ددًا اومرلددحم راواهددل رايةودددم لإددويرل  0,05 ن  لوددا )ل( رلددح حراددا تدصددا لًا ةودد    ددمي  

طو ًا اومرلح جصا رايولم لادلا   0,05 لوا )ل( حراا تدصا لًا ةو    مي  ااقل را وحلم بلووا 
ح راو ددات ا ل . ددلوصا  لاددد كيدد ل را ةرإددا ةدد   جويةددا  هدد ر    محدددام  دد    دداه  اددد  شددين

ضيل راوما ف راظاهحل  ل ل را ةرإا تإةاحل راوظح اد  اشحرل تبحرز راوواحئ رإلإر لام ل وولا 
وصا تو دددمي  لرا ددد ةرل راةريندددام ل يركودددا رألدددد رل رايةولدددا لرام ولدددام رامدددد  ظصدددحل راومدددا ف   دددو

ح رر مدح  ل خلحًر   ا راو محدام رامشينحن لرإلجحرلرل  ل ل را ةرإا بم ول  رأله ر اوا  ميإطم 
 تيض را ةرإال رامد  وك   ن  كول طوليا هله را ةرإا ل  حنصا 
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راوودداهف را. ة ددا اددد  جددا  رامح لددا رايةولددا تاددآ رقمصدداج  إدداالع لطحر دد  ج ةدد ل لااةةددا  مجدد  
راجاعتدددا  لئدددا رايةولدددا رإلب رةلددداراوم ت.لدددض   دددو  هدددله راووددداهف رادددمية  راوم اةدددل لعم راويودددآ . ددد  

راو ددات ال لراجددير ،   ددل رإلثحر لددام  رامواا ددلا عرل رألهدد ر لرألقيددشا راوددحر ف  م ددو   راو. دد،لم رامددد
للةش رايودددلم لرلحهدددا  ددد   مرايةولدددام لرا،نددداةرل لرادددحدرلم لراوومددد  ال لراة دددالرلم لحلةرل رامددد ةنع

  تصيةل شا ةا  مكا ةا م شيةهااد بوال راي صلا رايةولا ل    اه  راوواشط رامد
 هولدًا لااةةلدًا   ثحر لدال أ د راو ات ال لراجير ، رايةولدا ادد     دا راوواشدط لراودحر ف رإل

م تع ةددلاح كيقصددا عرل  ددل   اح ددا ل يوينددا  يوددل ةةددآ ت جدداح رام اةددل راو ددموح لرإلقجدداز راوولدد،
لرضدد.ًا اددد قص ددا رايةدد  لثحر دد  تإددصا ًا   ن اصددله راو ددات ال لراجددير ، رايةولددا (2014راحدلةددد)

  لخ  ا راية  مراومول،ن  تاآ راوواا ا اد د ي  رإلب رف رايول ةةآ حا  لرزحهاةهم ل   ث   
 رايدداع اةو ددات ال رايةولددا اددد راووةكددا رايح لددا را ددييح ام رإلطدداة راموظلوددد تاددآ لرإددمواحرً 

 وصددا  ددا هددي ةةددآ شددكل  ولددامةدد ح  دد  رألقيددشا لراو ددات ال اددد  جددا  رامح لددا راية وظ  إددويناً   دد
 لاوولددددداحرل ةةولدددددا   دددددم ةد   دددددات ال  واا دددددلا  مينجلدددددا بدددددل  طةودددددا راوددددد رة م ل ددددديً  تادددددآ 
رأللاوولاحرل رايةولا رايطولا لرإل ةلولا لرا لالام رامدد  موةدية ادد   دات ال  واا دلا ةةدآ   دمي  

لا ةةآ   دمي  رإلحرةل راميةلولدا رايط  لرأل اال  لراياا م  حلةًر تاأللاوولاح راو.ةد او ات ا  مينج
  ( 2016)لزرةل راميةل م 

ز ولددا  .دد حل او.مددي  ةةوددد  طخشددشددحلو ل ير دد ال ل لادد  ل و ددل راو ددات ال رايةولددا 
را  اادا م تاإلضااا راآ  جا  رايوةدلراوجا   مراوظحم  جا ل ة ل  مو ل اد راوجا   ةمأاف   
م ادد ) شدوا  لقاشدئين لشدواب( لراشااودال بشدرجولد  را  مص اا اد  واا ا صا م رايا ا رايةولا

   لوا الجير ،  اح  ظل لجيح  ياةلح   لل   واإوام
م  د   ود فل يةل  رايةيع ل يةوصام لإة رح جلدل لرةد  ل ص   راو ات ال رايةولا تاآ حة   

خدر   اشددحرل  ميدد حلم  يوددل جوليصددا ةةددآ رامكا ددل لرايددويالا   وددا  يوددد  ن قجدداح راو ددات ال 
م   االدارااجيرقدع ر  صدا ود    حرةال  مل  يلدل  هد راصا رايةولدا  د  جصدا حهين تو   جيحل لا رايةو
  لرلحها    جصا  خح   جمواةلالر   لام لرا ة

م ل ودددال   تياحهدددام ل حرجيددددا راو دددات ال رايةولدددات.دددض  يدددداةن   هولدددا   ةرإدددالرا  كددد ل
ه ر  راوحإي ا لرقمصال تاام ين  را مدا دم ل د  ثد ق   د    رامرل دا خششصا ل . لوصام ب لًر    رأل
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  ,House 2009هلدديز   Phillips, 2007مالةلددو راحرجيددا  ي،ندد،ًرم  ل ةرجددًام  ل  شددينحًر )
 (              2014مرا وص  2013,ةصوان  2012مرايل د  2011  إي  هللا, 2009را شلعم
اادد ل لراو ددات ال لراجددير ، رامواا ددلا ةةددآ  وولددا ل شدداةرل حةرإددال  خددح  تاددآ  ثددح راوك 

را رايلدددددام لرام.صددددددلل را ةرإدددددددم لقوددددددي راي صددددددلام ل يدددددد ةل را ددددددةي م لراو دددددداالا ر جمواةلددددددا 
إدددكوح     Gorham & Christophel, 1992  ريةهددداع لاحإدددميالم2006)رايدددحن م 
    Lumsden, 1994    ددددد ة م   Skinner & Belmont, 1993مل لةويقدددددل

  (Wentzel, 1997 م نوم، ل 
( TIMSS 2015للا ددًا اومددا ف   ددمي  رألحرل رايدداع اودداحل رايةدديع اددد را ةرإددا را لالددا )

رامد  ظصحل  ن   مي   حرل طرب راووةكا رايح لا را ييح ا اد راص ل  راحرت  لرا ا     ل    
 ددمينال راوددو  ضم  وددا حةددا  حادد، رامولدد، راو. ددد  ن ةي ددد تددإجحرل حةرإددال  مويلددا  اح دد   

 رشلددا  .مددي  رايةدديع راو دد ع اةشددرب اة  ددحرل ر خمواةنددا رامددد   ددوومصا را ةرإددا  ارددحض تجددحرل 
 (  2016) رايوحرقد لز رؤهم  ةوةلال رام. ل  لرامشينح

ر إددددم احل  دددد  خوددددحرل راودددداد ل   راشربددددد راوم ددددووااويدددداو تحرةل ر ودددداًل ةةددددآ حةدددديلل 
 لراو.ةلددددا رايةولددددا راو ةإددددلا ةو ددددات ال لراجددددير ،ا ي لصددددلارامح ددددينل  اددددد تجددددحرل را ةرإددددال رام

رام. ددل  لرام.دد ةض    م ل  دد    ةؤ را صددية قدديردد  جوددعق دداو را دديلم ل   أكلدد لرايطولددام ل دد  ثدد  
اددد  . لدد   ددا  دد   هولددا تاارددا   ددالراور لقظددحًر اوددا  و ةدد  رألهدد ر م (ب2016لزرةل راميةددل م )

  داة  ةةدآ لضديح راحؤندام ل يجلد   ةالد،ل  إاإدلا رألهد ر  راميةلولداتاةمواة   خشط ا   يةلولاً 
 ادددد رايوةلدددا راميةلولدددا لرامح يندددا راويةددد  لراودددمية  ادددد ةإددد  طدددحن ص م ل  يلدددل  ةودددااص  لإ كاقلدددا ص 

 صودا لرقشر دًا  د  خوح   ل .ك    صص راواد ل  اد  جدا  رامح لدا رايةولدام (2008م بيدوا ا)
م ا د  او دا  واةودًا  م ال دًا ادد   دمي    دول  رايةولدا راو ات ال لراجدير ،أتياح ترايوةلا راومصةا 

تيض  هد ر  راو دات ال رايةولدا ادد  لاوولداح رايةديع راو.ةدد   ودا رإدم ةآ ضدحلةل  يحادا  د   
   و   ه ر  هله راو ات ال اد  إئةا   ات ا  لاوولاح رايةيع راو.ةد اد را ييح ا 

 دموددل  يحاددا رامددد  ةرإدداكةا رام بددحزل  يددجوليصددا خددر  هددله راووددحةرل ل اامددااد اودد 
لجصددا قظددح   دد رإددمشرف  دد     ددو   هدد ر  راو ددات ال رايةولددا اددد  لاوولدداح رايةدديع راو.ةدددم 

    خر  رألإئةا راماالا: راويحال  رامح ينل 
رايةديع راو.ةدد ادد را دييح ا   لاوولداح ا   مي    ول   ه ر  راو دات ال رايةولدا ادد  -1

 نل ؟   لجصا قظح راويحال  رامح ي 
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 دا  دد   لجدديح اددحلال عرل ح اددا تدصددا لا بددل  تجاتددال  اددحرح رايلوددا طو ددًا اومرلددحرل راواهددل  -2
 صا رايول؟م لجرا وحل رايوةلام ل رايةود

  ا جيرقع رامشينح اد راو ات ال رايةولا أللاوولاح رايةيع راو.ةد اد را ييح ا؟ -3

 اةو ددددئيال  ةدددد  ددداه  اددددد تةشدددال  دددديةل جةل دددا ا  دددد   اددددد  قصددد را ةرإدددا هولددددا   وحاددد،ل
م دي    مي    ول   هد راصا ادد  لاوولداح رايةديع راو.ةددم تاإلضدااا تادآ  ن را ةرإدا راو ات ال

     وحز رامشينح راو محح  بص    . ل   ه ر   ة  راو ات ال 

رامددحلنل  دددي    ددمي    ددول   هدد ر    يحاددا رإددمشرف نةرل راويددحال  تاددآ  ةرإدداراهدد ال      
رايةيع راو.ةد اد را دييح ا  د  لجصدا قظدحه م ل لدان حة راواهدل   لاوولاحراو ات ال رايةولا اد 

 ددداثح ادددد تجاتدددا راويدددحال  رامح دددينل  ددددي   لرايةوددددم لرا ودددحل رايوةلدددام لجصدددا رايودددلم اومرلدددحر
   مينال رام ول م ث        جيرقع  شينحنا   محدا 

يع  لاوولداح رايةدادد  راو دات ال رايةولدا .ةلدل   دمي    دو   هد ر   ةةآ ل را ةرإار مصح      
ةةدآ تةد رح ل و لدل راو دات ال راو.ةد اد را ييح ام    لجصا قظح راويحال  رامح دينل  را دا ول  

 هد 1438-1437خر  را صل رألل     راياع را ةرإد  ماد  وش ا راحناض راو.ةلا رايةولا

   :املسابقات العلمية
تأقصدددددا   دددددات ال  واا دددددلا  ل يدددددح  لا دددددًا ايطددددداة راموظلودددددد رايددددداع اةو دددددات ال رايةولدددددا

 مينجلدددددا بدددددل  طةودددددا راميةدددددل  رايددددداع )بودددددل  ل ودددددالم  شدددددوا م لقاشدددددئل م لشدددددواب( ادددددد  جدددددا ل: 
ال لرا.اإدددددع رعادددددد لةةددددديع راحل ددددديل لرإلبددددد رف راحناضدددددلال لرايةددددديع لرا ل،ندددددال لراكلولدددددال لرألدلددددد

  ( 2016لزرةل راميةل م )رايةود 
لنيحاصددا راواد ددان تجحر لددًا تأقصددا  إددئةا ةةولددا  يحالددا ل شول لددام  وصددا راو ددحة راووصجدددم 
ل وصا را  ااد راومية  توجااصام  جلع ةةلصا راشااع  واشحل ةوح راية ا لرا ة م ل   خر   لا د  

 ب راوشةي ا ةوةلًام  ل تااو.اكال ر امحرضلا بمو لل رامجاة 



2017  (1ج)أكتوبر ( 112)العدد   كلية الرتبية ببنها جملة  

 

 207 

 :العلوم احمللي أوملبياد
اد  احل رايةيع   واا لا  مينجلا إوينا ةةآ   مي  رإلحرةل راميةلولاأق    ات ا لنيح  ت

 ظدددل   لدددل   واإدددعمادددد ام لدددرا  ااراوظحندددام لرايوةلدددام ل   ميددد حل راوحرددددل لراو دددمينال لراوجدددا ل
  ( 2016راميةل م  )لزرةل والق  لجير ،  

لنيحادد  راواد ددان تجحر لددًا تأقددد   جويةددا  إددئةا قظحنددا لةوةلدددا  وصجلددا لث االددا   دددمص   
طرب لطااوال راوحدةمل  ر بم ر لا لراوميإشام ل   ع اد  يةل   دات ال  واا دلا بدل   د رة  

 رإلحرةل راميةلولا رايرد ل اد راووةكا رايح لا را ييح ا 

 املشرف الرتبوي:  
ام. ل   إاالع   د لظل م    اة ل راويةول خولح اوق  ح  راويح  رامح يم ةةآ  ق   يو

 ( 2004)طااشم  رام ةن  ل يجل  رايوةلا رامح ينا
لنيحادد  راواد ددان تجحر لددًا تأقدد  راويةدد  راددلم ددداز حةجددا راوكدداايةني  اددأك ح اددد   صددص       

ةيعم ل  يلل راو ات ال رايةولا ادد  لاوولداح رامح لا رايةولام ل   ث   ة شح ايشحر  ةةآ  يةل  راي
 رايةددددددددددديع راو.ةدددددددددددد ادددددددددددد  وش دددددددددددا راحنددددددددددداضم خدددددددددددر  را صدددددددددددل را ةرإدددددددددددد رألل   ددددددددددد  رايددددددددددداع 

 هد 1438-1437را ةرإد 

 م دحق  رامداةن  راليقاقلدام راو ةودا رأللادآ ةةدآ  لالوولدا   ةودا رإد  اةوا  لاوولداح  د  لشم ر
ل يح  راو ات ال )رأللاوولاحرل( رايةولا   راولرح اد راياع را ا    ول  ول راو ات الرامد ردم

تأقصدا   ددات ال ةةولدا  واا ددلا  مينجلدا اددد راوجدا ل رايةولددا   دمص   جولدد  راوحرددل را ةرإددلا  
ت.لض  و ل لا   .مي   مكا لم لخشدا  .د حلم  دم  ةةدآ ثدرل  حرددل  م ة دةا بد لًر تااو ةإدا 

  ددددمي  رادددديزرةلم رامددددد  دددد  خراصددددا ةمحشددددح راشددددرب راومولدددد،لن  حدةددددا ةل راميةلولددددام ثدددد  ادددداإلحر
 .(2013ملزرةل راميةل )اةوياةاال رإل ةلولا لرا لالا 

رايداع اولاوولداح راديطود  راو داهلود لاد إلاال رأللاوولاحرل رايةولام ا     و  رإلطداة
 م الل ح امصا ااامااد:رايةولا رامد   ( ة حًر    راوصشة.ال 2016)اةيةيع 
   ددات ال  واا ددلا  مينجلددا بددل  طددرب لطااوددال راميةددل  رايدداعم لهددد: األولمبياااتاا الميمياا  -1

 ) شددددوا  قاشددددئل  لشددددواب( اددددد  جددددا ل راحناضددددلال لرا ل،نددددال لراكلولددددال لرألدلددددال لرايةدددديع
 لرا.اإع رعاد لرإلب رف رايةود لةاا  راح يل 
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 ممينجلا ةةآ   مي  راو ةإا رامواا لا راو ات ا را يلح تاآلن: األولمبيات الميمي المدرسي -2
 : لنيود   ات ا  واا لا  مينجلا ةةآ   مي  رإلحرةل راميةلولا األولمبيات الميمي المحيي -3
 ةةآ   مي  رايط   رامد  م  ممينجلارامواا لا راو ات ا را: لهي األولمبيات الميمي الوطني -4
 ةةآ راو مي  رإل ةلود   و ل  واا لا  مينجلاةةولا  : لهي   ات اقييمياألولمبيات اإل -5
  رايااود رامواا لا راممينجلا ةةآ راو مي  را لاد رايةولا : لهي راو ات ااألولمبيات الدولي -6

رألقيددشا رايةولددا ةوصددحًر  صوددًا اددد بوددال ش صددلال راشددرب ل دد ةصا  ح ينددًا لةةولددًا ل و ددل 
  هدددله راوواشدددط  هولدددا لااةةلدددا  ت.لدددض ةدددم   ددد  خراصدددا لةوةلدددام ل دددأ د راو دددات ال رايةولدددا ةةدددآ ة 

اددد رامودداا  رايددحن  ل ةددير رام دد ةح راوميدد حل رامددد  وصددا راومو ددل   . لدد  رألهدد ر  رامح ينددا لراميةلولددا
(م ل ك  دد  خشدددا 2001) راوواإددع لرايدديية تددداامول،م تاإلضددااا تادددآ  ددا  شدداةل تالددد  حةرإددا إدددي  هللا

(  دددد   هولددددا ركم دددداب راويدددداة  لراوصدددداةرل لرا ددددل  لر  جاهددددال   وددددا 2011)راميةدددل  راميددددرلةلا  لزرةل
رأل دلةا ادد  يم د ر صا لرقموالر صدام لراويا دحل راويركودا اكدل راومويةل    اه  اد تة رح رألجلا  رايةولا

اددد  راميةددل  اوددا  ن هددله راو ددات ال  يوددل ةةددآ  شددينح حلة راو ةإددا لرإلحرةل راميةلولددا للزرةل  ج ةدد 
كا ددددل لراميددددالن راو وددددح ام. لدددد، راشددددرب ل وولددددا حرايلددددمص  ق.ددددي  يةدددد  رايةدددديعم  دددد  خددددر   . لدددد  رام

 رإمص ر   كوح شحن.ا    راشرب لراشااوال اد   ات ال ةةولا  لاوولاح ا  واا لا ل مينجلا 
ل يددلح را ةرإددال رايةولدددا تاددآ  هولدددا رألهدد ر  راوحإدددي ا اددد   يلدددل راو ددات ال ل . ددد  

ولدددًا لإجحر لددًا  ت.لددض  يمودددح رألهدد ر   ح كدد، راوحرددددل رام شلشلددا لرامو لل دددام  حرحهددا  ح ينددًا ل يةل
لالا  راو.صةا راوصا لا ايوةلال رامح لا لراميةل م تع   اه  رأله ر  رايرض.ا راو. حل ادد بودال 

رايددل دم )راي صددلا رايةولددا بودداًل شددا ًر ةم ددو  راجيرقددع راويحالددا لراوصاةنددا لرا لولددا رارز ددا 
  (2014م راحدلةد  2014م ا وص  ر2012
 كودا ةددلاحها ةةددد- صدد   ملإجدحرلرلادد را ددال ل  ا دد    هدد ر  رامح لدا رايةولددا مو دل ل 

تاآ تة رح رايد ص راو  دف ةةولدًام  د  تةد رح راكديرحة  -(2006(م ل اا ها حةرإا إةل )2003)
راشدرب ةةدآ اصد   راواهةا تااوصاةرل رايةولا را ا  ام ل  يآ الا  تادآ  و دلط رايةديعم ل  داة ل

طوليا راية  لاة  م م لركم اب راو اهل  رايةولا راح ل ام لراوصاةرل راي ةلا رايةولا راوم   ام اوا 
 يودددل هدددله رألهددد ر  ةةدددآ رإلإدددصاع ادددد تحةر  راير دددال راومواحادددا بدددل  رايةددد  لرام ولدددا لراوجموددد  

   لرا ل  رايةولا هالموولا راولي  رايةولا لإك اب راشرب ر  جاالراولئام تاإلضااا 
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ل ة ددددددددص را شددددددددا راميددددددددرلةلا اةميةددددددددل   هدددددددد ر  راو ددددددددات ال رايةولددددددددا اوددددددددا ةةددددددددد )لزرةل 
 ج(:2016راميةل م 

 ةةد   مي  را لاا  رإلإصاع اد  . ل   ه ر  را لاإا راميةلولا -1
  ل حجومصا تاآ لر   ةوةد مرح  ل يول   واحئ ل ل  را ة  رإلإر د اد ق ي  راواشئا -2
    خر  ر قموال لراي ل لرا و  لراشاةا  را. ا راصاا.ا وا . ل  راويرط -3

  وولا را  ةرل راةرينا رايح لا لر قجةل،نا  -4

  لراو حةرل را ةرإلا راشربد  . ل  رامكا ل بل  راوياو -5
  تعاال ةلح راوواا ا رايةولا رايحن ا راووولا ةةآ  إ   ح ينا -6
 ةلل لرامحالع لرام ين   ي،ن،   مينال رامية  رايةلا )كاامشول  لرام. -7
   صاةرل ل إاالع رام كلح رإلب رةد اةشرب ا وول -8
   شول  را. ا   لراوظحنال رايةولا راومية ا تاا.لال رالي لا -9
   وولا راوصاةرل رايةولا رامشول لا -10
   ي،ن، را  ااا رايةولا رايا ا -11
  ،لن  راشرب توير ف  ح ينا لةةولا ج ة ل  -12

 رام ولا راوم اةةا  يركوا رألد رل رايةولا ل  -13

  قيح ث ااا رأللاوولاحرل بل  طرب راو رة  -14
  ركميا  راومول،ن  ةةولًا    خر  راو ات ال راو.ةلا لرايطولا -15
  را لالارإل ةلولا ل رامصلئا اةوياةاا اد رأللاوولاحرل رايةولا  -16
 .رامأهلةلا لراوياةاال اد راو ات ال رإل ةلولا لرا لالا فراويرهع تااوحر  وولا  -17

( (Phillips, 2007  لةلول مول،  إئةا رأللاوولاح توير  ال ةا ا  شاة تاآ تي صا ا
( 2015(م لا صمصا خشدا لزرةل راميةدل  راميدرلةلا )TIMSSاد حةرإم  ة  راو ات ال را لالا )

 اد راوير  ال رايا ا راماالا:
مينال   ددددل    دددد ت.لددددض إددددئةا عرل   ددددمي  ةةوددددد ةالدددد  بويةلصددددا راو ددددااد لراويضدددديةدم  -1

  ن ي رأله ر  رايةلا ااامشول  لرام.ةلل لرامحالع لرام 
 راوياة  لراويةي ال  . ، را رايلا اميظلف  -2

  ج ة ل  ح ينا لةةولا راشااوال اد  ير فراشرب ل      -3
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    ة رإل كان ة ةإصا راشربلاوولاح رامد  رشد جول  احلف  احل رأل -4
ال رأل ددد  لرا دددر ا ل  دددل  راجيرقدددع   ددد ع  جددداةب ةةولدددا  واإدددوا اةمشولددد   . ددد  رشدددمحرط -5

  راوصاةنا رألإاإلا
 كدددين اردددا راو دددات ا راةردددا رايح لدددام لنجددديز تحةرج راح ددديز لراوصدددشة.ال رايةولدددا ر جوولدددا  -6

  م اوا  جيز اماتا تيض را  حرل اا ةا تااةرا ر قجةل،ناراو م   ا حلالاً 
لاوولاح تودا د راياع اد  جا  رألتحةرج جوةا    ر إئةا لراوير ف عرل ر طاة را  ااد رايةو -7

لرام ولددام ل وددا    ددح راوجددا  إلبدد رةال راشددرب ل دديرهوص   اةمواإددع ل  دداةف ر ددد رل رايةولدد
   ةلاورايةولا لراي

راجاقدع راوظدحم   مو دل ادد:  مواةودام جيرقدعنمأاف  .مي  رأللاوولاح رايةود    ثرثدا ل 
رايةدديع اددد جولدد  راوحردددل را ةرإددلا دمددآ  موالادد    ددحة  دداحلةراو.مددي  راويحاددد راددلم  لنم ددو 

لراجاقع رايوةد لنم و  رامجاةب لرألقيشا رايةولا رايوةلا رامد  والامصدا    ية   و لل رأللاوولاح
تيددض رامجدداةب  هم لاددلا راودديرح را ةرإددلا رايةولددا عرل راير ددا تودداحل رأللاوولدداح دمددآ  يةدد   و لددل

راويضدديةال رايةولددا اددد  راددلم ةم ددو  ولددا رايا دداجاقددع را  ااددا راية  ل خدداةج راو ددحة راو ةإددد
تااميالن     يةود  ل يدحا  ادد  لرطرة  جا  رأللاوولاحرل رامد  يمو  الصا ةةآ ث ااا راشااع 

  (2014م لزرةل راميةل )ق   راوجا  
رايح ددد ادد ل    كمددع رامح لددا تاددآ تي ددصا  شدداةل مصددف رأللاوولدداحرل رايةولددا ت دديرتط       
 ل ك  صا لزرةل راميةل  اد رامااد:(م 2002) را ةلف
 . ة  ة ح راشرب راوياةال  اد ال  حدةا     حردل رأللاوولاح     ول راةجودا راووظودا  -1

  راو مصا
  اد ال  لاوولاح ا . ة    اك  رامو لل ل يةر  ص -2
    مصح راوياةاا ةةآ راشرب راوومظول  لراومول،ن  ةةولًا لخة لاً  -3
  يحةل  اد راو مي  رايطود ا طرا ي  مصح ةةآ راشرب  -4
 ي  رألإئةا راو ةإلا     ول راةجوا راو ةإلام بلووا  ي   إدئةا رأللاوولداح راو.ةدد لراديطود  -5

      ول  راةجان رايزرةنا
   و لل بحر ف  أهلةلا اةوياةال  -6
 كدددددين  راي ةددددد   ددددد  راةجدددددان رايا ةدددددا رامدددددد  واشدددددح رإلةددددد رح لرامو لدددددل لرإلشدددددحر  ةةدددددآ هدددددله  -7

  (2010م لزرةل راميةل )ال رأللاوولاح ا رايةولا راوصحجاق
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را رثدا   مويف ةوةلال رام دين  ادد راو دات ال رأللاوولاح دا  ت.لدض   دل  جولد  راجيرقدعل       
ع راجاقدع راويحادد ةودح رعق ا رالاح ع  ويًا اشوليا راو.مي  رايةود راوم و م ت.لض   دي  م تع   يًّ

ةم اضددل الصددا راوم ددات ين الوددا بلددوص   م  راويضدديةلا لراو االددارخمودداةرل  .صددلةلا لا ددًا اةشددحن مل
لادد  ةوا ددح  دد.ا رإلجاتددال راويحالددا رألحالم لرإلجاتددا ةدد  راو ددا ل را. ددابلا تشحن ددا ةةولددا 
 دد.ل.ا لإددةلوام لاددلا  رإلجدداحل اددد  يولددحرل راحإدد  لراميولددحرل راولاقلددام لرام لدد  تااي ددل راو.دد ح 

اددد  اماتدددا رام حندددح راوصدددا د اةمجح دددام لإجددداحل را.ددد  ر حقدددآ  ددد  ن ددديع راجاقدددع رايوةدددد ل ل ايجاتدددام 
راوصددداةرل رامشول لدددا رارز دددا إلجدددحرل رامجح دددا رايةولدددا راو دددحةل  ثودددال رامجح دددام ل ددد  خدددر  تقيدددال 
لإحةرج راج رل  لراحإيع راولاقلا لرألشكا  راميضل.لا لاماتا بلاقا صدا لر إدم احل  وصدا ادد د داب 

 ال رايةولام لرام لد  تااي دل راو.د ح اةمجح دام تاإلضدااا رادآ را د ةل ةةدآ راوما ف لرإم رص راير
م بلووا   يع راجاقع را  ااد راياع راويحاد لرايوةد طو دًا اةجداقول   يخد تجحرلرل ر    لرا ر ا

  (2013را ات ل  ) .صلةد لةوةد لاماتا رام حنح راوصا د( )لزرةل راميةل م 

ةدددددددددد   ف نةرل راويددددددددددحال  رامح ددددددددددينل إددددددددددمشر " رإددددددددددمواقااددددددددددد "  حرل را ةرإددددددددددا لةدددددددددد و 
را دددددييحمم ت.لدددددض  د.ةدددددع راوي  لاوولددددداح رايةددددد   دددددمي    دددددول   هددددد ر  راو دددددات ال رايةولدددددا ادددددد

( بوددددد ًر 20 ددددد   .يندددددل  هددددد ر  راو دددددات ال رايةولدددددا راويموددددد ل  ددددد  لزرةل راميةدددددل  تادددددآ ةيدددددحن  )
تيددددددداح ) جدددددددا ل(  و ةدددددددل ادددددددد: راوجدددددددا  رامح ددددددديمم (  3) اشدددددددحًر(م  ددددددد   صدددددددول صا ادددددددد ثرثدددددددا )

لراوجددددا  راميةلودددددم لراوجددددا  رإلثحر ددددددم اوددددا  دددد  تضددددااا إدددددار    مدددديح  بصدددد   رإدددددمشرف نةرل 
  راويحال  رامح ينل  دي  إول  شينح راو ات ا ل ه راصا 

 صدق وثبات األداة:

 دق األداة:ـــــــــــ)أ( ص
  دددداال رادددد رخةد   دددد  خددددر  بمشولددددد  ا لددددا   دددد ال رألحرل ركم ددددآ راواد ددددان تصدددد ال ر 

(  الددم  تيدد  عادد   يااجددا 25ر إددم مال ةةددآ ةلوددا رإددمشرةلا  كيقددا  دد  خو ددا لةيددحن  اددححًر )
 ( رامااد: 1راولاقال تدصا لًا تاإم  رع  يا ل رة واو بلحإين اوا اد راج ل  )

 



  أ.د/ جرب بن حممد اجلرب، أ/ عبد اهلل الشهري
 

 212 

 بالدرجة الكلية لالستبانةمجاالت لل معامالت ارتباط بريسون: (1) جدول
 ةمعامل االرتباط بالدرجة الكلية لالستبان دافــــــاالت األهــــــجم

 **0.926 األهداف الرتبوية للمسابقات العلمية

 **0.935 األهداف التعليمية للمسابقات العلمية

 **0.927 ثرائية للمسابقات العلميةاالهداف اإل

 01,0حر  ةو    مي       **
لرا ةجددا راكةلددا  جددا ا رل ر ة ودداو بددل  حةجددا راو(  ن  ددل   يدد1) نم ددح  دد  راجدد ل ل   

(م 0,01حراددا تدصددا لًا ةودد    ددمي  ح اددا) ح  يددا ل هددد  ددل   جددا راو اارإدمواقا راددلم ةوموددد تالصدد
 رايثيال اد قما ف  شول صا   وا  يود

 )ب( ثبات األداة:
خم اةم. دد   دد  ثوددال ر إددم مالم  دد  د دداب  يا ددل را وددال تاإددم  رع  يا ددل  ا ددا احلقوددا

 ( رامااد:2لراوما ف اوا هد اد ج ل  )
 جملاالت االستفتاء الكلية كرونباخ ألفا ثبات معامل: (2جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات دافــــــــــاالت األهــــــــــجــم

 0.822 7 األهداف الرتبوية للمسابقات العلمية

 0.904 8 األهداف التعليمية للمسابقات العلمية

 0.822 5 ثرائية للمسابقات العلميةف اإلاالهدا
 0.942 20 الثبات الكلي لالستبانة

لهددلر ةدد   ةةددآ  ن  مرا ةرإددا ةددا  جددا ل(  ن  يا ددل را وددال او2) نم ددح  دد  راجدد ل ل 
 ر إمواقا  موم  ب ةجا ةاالا    را وال  وك  ر ةمواح ةةلصا اد رامشول  راول رقد اة ةرإا 

  :اتـــــلفئا فـــــصنيت
م ثددد   دد    صدددولف را ئددال تادددآ ثرثدددا ةةدددآ رامح لددع (1م 2م 3ن اة ئددال: )رلز   دد  تةشدددال 

ةددد ح ÷   دددل  لودددا(  -  دددمينال  م دددالنا راوددد    ددد  خدددر  راوياحادددا: طدددي  را ئدددا  ) كودددح  لودددا
م ل يدد  عادد   دد  تضددااا هددله را لوددا تاددآ   ددل  لوددا اددد 0,66   3( ÷ 1-3  ددمينال رألحرل   )
 (:3او.صل ةةآ رامصولف رامااد اد راج ل  )ل رألةةآ   راو لا   ام. ة  را. 
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 توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة البحث :(3جدول )

 قيمة املتوسط احلسابي وزنه وىـــــــــــــــمستـال

 1.66اىل  1.00من  1 منخفض

 2.33اىل  1.67من  2 متوسط

 3.00اىل  2.34من  3 عالي

راوااغ  راميةلولا جول   يحاد رايةيع رامح ينل  اد  وش ا راحناض  جمو  را ةرإا   و 
( 4م لنيضدح راجد ل  ة د  )راوجمود  ااادا ادحرح و   بد رايلوا ح ينًام ل و ةل  اً (  يحا80ة حه  )

 رامااد ل  ًا   صلةلًا اومرلحرل  احرح را ةرإا را رل 
 ، وجهة العمل، واخلربةاملؤهل اتة وفقًا ملتغريتوزيع مفردات عينة الدراس: (4) جدول

 توزيع مفردات عينة الدراسة وفقًا ملتغري املؤهل العلمي.)أ( 

 النسبة التكرار املؤهل العلمي

 61.3 49 بكالوريوس
 38.8 31 دراسات عليا
 ٪100 80 اجملموع

 توزيع مفردات عينة الدراسة وفقًا ملتغري جهة العمل.)ب( 

 النسبة التكرار جهة العمل

 50.0 40 مشرف زائر
 50.0 40 مشرف مقيم
 ٪100 80 اجملموع

 توزيع مفردات عينة الدراسة وفقًا ملتغري ملتغري سنوات اخلربة.)ج( 

 النسبة التكرار سنوات اخلربة
 12.5 10 سنوات فأقل 10

 87.5 70 سنوات 10أكثر من 
 ٪100 80 اجملموع
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 نتائج السؤال األول:
 دددا   دددمي    دددول   هددد ر  راو دددات ال   را دددار  رألل  رادددلم قدددص ةةدددآ: ايجاتدددا ةددد

 د  د داب م رايةولا اد  لاوولاح رايةيع راو.ةد اد را ييح ا    لجصا قظح راويحال  رامح دينل ؟
ع  إمجاتال  ادحرح لح مالر رامكحرةرل لراو ع راوئينا لراوميإشال را. ابلا لر ق.حراال راويلاةنا

م راو.ةدددد ادددد را دددييح ا  هددد ر  راو دددات ال رايةولدددا ادددد  لاوولددداح رايةددديع  اشدددحرلرا ةرإدددا ةةدددآ 
    ( 5) تااج ل  يض.ا جالل راوما ف ل 

 أهداف املسابقات العلميةالكلية ملستوى تضمني املتوسطات احلسابية  : نتائج(5) جدول
 ةيف السعودي يف أوملبياد العلوم احمللي

 املتوسط دافــــــــألهالت ااــــــــجــم
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

مستوى 
 التضمني

 الرتتيب

 1 عالي 0.38 2.73 هداف اإلثرائية للمسابقات العلميةاأل
 2 عالي 0.35 2.57 األهداف الرتبوية للمسابقات العلمية

 3 عالي 0.42 2.57 هداف التعليمية للمسابقات العلميةألا
  عالي 0.34 2.62 االهدافتوسط العام جلميع امل

 راويددددحال  رامح ددددينل  دددددي    ددددمي  اددددد رإددددمجاتال    اة دددداً  ن هوددددا  ( 5) راجدددد ل وددددل  ة
لهددله راوميإددشال  م هدد ر  راو ددات ال رايةولددا اددد  لاوولدداح رايةدديع راو.ةددد اددد را ددييح ا   ددول 

 لاوولداح رايةديع راو.ةدد ادد ن ةدحلن   راويدحال  رامح دينل  ودا  يودد  ن  ل يل ادد راود   ةدااآ 
ب ةجا ةاالا  لني،ل راواد ان إوع رام ول  رايااد  راو ات ال رايةولا  ه ر ةم و   را ييح ا

اوهدد ر  اددد رأللاوولدداح راو.ةدددم اددد اددين  هدد ر  راو ددات ال لرضدد.ا لح ل ددا ل .دد حل تاددآ ددد  
ادآ  . د   هد ر  راو دات ال كولحم  وا إاه  اد رإمليابصا ا   راويدحال  رامح دينل م تاإلضدااا ت

رايةولا اد  .مي  راو ات ا راووصجد لرا  اادم إيرل راويحاد  ل رايوةدم ت.لض   دوول راكمدع 
راو حةلم لرألقيشا لراوحر ف راو محدام لرا لةرل رامأهلةلام لرامصد لال راو ةإدلا رأللالدام لراوحرجد  

ألهدد ر   ل م دد  هددله راومددا ف  دد  حةرإددا راومية ددا تااو ددات ال رايةولددا رامحجوددا را يةلددا اواشددحرل ر
( رامدددد  كددد ل حلة راجدددير ، رامح يندددا لرايةولدددا ادددد  . ددد  رألهددد ر  راوحجددديل ادددد 2014راحدلةدددد )

( رامدل   ظصح دا 2011( لراوجداة )2008راووةكا رايح لدا را دييح ام ل  اا دا ا ةرإدمد راو شدحم )
دةددددا رألإاإددددلا اددددد راددددلو   . دددد   هدددد ر   وصدددداج رايةدددديع تيددددكل   وددددي  اددددد امددددع رايةدددديع تااوح 
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 هدد ر  راو ددات ال  ةددحض  وا يددا راومددا ف رام صددلةلا او ددمينال   ددول  لالوددا ةةدددلرا ددييح ا  
د دددع  رايةولدددا ادددد  لاوولددداح رايةددديع راو.ةدددد ادددد را دددييح ا  ددد  لجصدددا قظدددح راويدددحال  رامح دددينل 

  جا ل رأله ر  ةةآ راو.ي رع د 
 :ةاألهداف التربوية للمسابقات العلميأواًل: 

ادددد  ةو دددات ال رايةولدددارامح يندددا ا هددد ر رأل ( قمدددا ف   دددمي    دددول 6ةيضدددح راجددد ل  )
   لاوولاح رايةيع راو.ةد اد را ييح ا    لجصا قظح راويحال  رامح ينل 

 العلمية الرتبوية للمسابقاتاألهداف مؤشرات املشرفني الرتبويني على  استجاباتنتائج  (6) جدول

 املؤشرات م
املتوسط  نيـــــــالتضم

 احلسابي
مستوى 
 التضمني

 الرتتيب
 عالي متوسط منخفض ت /%

1 
تساهم املسابقات العلمية 
يف دعــم أهــداف السياســة  

 التعليمية للدولة.

 63 16 1 ت

 1 عالي 2.78
% 1.3 20 78.8 

2 
تــربز مبــادي وقــيم الــدين 

 اإلسالمي.

 30 43 7 ت
 6 متوسط 2.29

% 8.8 53.8 37.5 

3 
ــو  ،   ــاء ال ــ ز االنتم تع

 والطاعة لولي األمر.

 50 24 6 ت
 5 عالي 2.55

% 7.5 30 62.5 

4 
تنمـــي القـــدرات اللغويـــة 

 واالجنلي ية. العربية

 29 44 7 ت
 7 متوسط 2.28

% 8.8 55 36.3 

5 
تفعل التعاون بني املدرسـة  

 واإلدارة التعليمية.
 54 23 3 ت

 4 عالي 2.64
% 3.8 28.8 67.5 

6 
ــني   ــل بـــ ــق التكامـــ حتقـــ
 النشاط واملقرر الدراسي.

 58 19 3 ت
 3 عالي 2.69

% 3.8 23.8 72.5 

7 
ــة    ــة العلمي ــعل املنافس تش

 الشريفة بني الطالب.
 64 14 2 ت

 2 عالي 2.78
% 2.5 17.5 80 

 عالي 2.57 املتوسط احلسابي الكلي لألهداف الرتبوية

ادددد  ةو ددات ال رايةولدددارامح يندددا ا هدد ر رأل ن   دددمي    دددول (  6) ةم ددح  ددد  راجدد ل 
(م لل   اد راود   2,57دصل ةةآ  ميإط د ابد اةد )  لاوولاح رايةيع راو.ةد اد را ييح ا

( دلدددض ل يدددا ادددد راوددد   " ميإدددط"  ل يدددلح هدددله راومدددا ف تادددآ  ن 4م2"ةدددااد"م ةددد ر راواشدددحن  )
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اددد  لاوولدداح  ةو ددات ال رايةولددارامح ينددا ا ر هدد رأل ةددحلن  ن   ددمي    ددول   راويددحال  رامح ددينل
م اددان ب ةجددا ةاالددام د  ددل راشودديح راددلم  ةدد ل  دد   جةدد   هدد ر  رايةدديع راو.ةددد اددد را ددييح ا

 راو ات ال رايةولا  
(م ةم دح  ن  اشدحرل حةد   هد ر  إلاإدا 6ل ااوظح تاآ قمدا ف راواشدحرل ادد راجد ل  )
 امكا ددددددددل راووصجدددددددددم دصددددددددةل ةةددددددددآ  ةةددددددددآ راميةددددددددل م لإشدددددددديا  راوواا ددددددددا رايددددددددحن ام ل . دددددددد  ر

(  واةددداًم لنيدد،ل راواد دددان هددله راومدددا ف تادددآ  . دد  هدددله راواشددحرل ادددد  .مدددي  3م 2م 1 ح لددع )
   ددددلراحشدددل  لز ر(م 2000راو دددات ا ب ةجدددا ةاالدددا  ل م ددد  هدددله راومدددا ف  ددد  حةرإدددمد رايدددوحم )

  .   رأله ر  د را ييح اا راو.مي  رايةود اكمع رايةيع اد اين را ةرإمل   ثومما  ن( 2004)
م تضددااا تاددآ عادد م اددإن هددله راومددا ف   مةددف  دد  حةرإددا ةودد را.اا  راو.دد حللرا لاإددال راميةلولددا 

(2000  ) 
(م  ن  اشدددحم تبدددحرز را دددل  رإلإدددر لام ل وولدددا 6ل ظصدددح قمدددا ف راواشدددحرل ادددد راجددد ل  )
م 2,29شل  د دددابلل  )(  واةدددًام اأ دددل  ميإددد7م 6را ددد ةرل راةريندددام جدددالر ادددد  ددداخحل رامح لدددع )

( ةةددآ رامدديراد  لنيدد،ل راواد ددان هددله راومددا ف تاددآ را صددية اددد   ددول  راو.مددي  راويحاددد 2,28
لرايوةددد اةو ددات ا اةوودداحئ لرا ددل  رإلإددر لا تيددكل اددا   ل م دد  هددله راوملجددا  دد  حةرإددا راك لددحم 

يع توحرددل  يظلدف رامدحرل رايةودد رإلإدر د ادد  وداهف رايةدرامد  ي ةل تاآ ضديف  (1994)
   راميةل  راياع اد حل  را ةلف رايح لا

لهددله راومددا ف رإل جابلددا تصدد ا ةا ددام  يشددد  دديةل لرضدد.ا ةدد  جدديحل  هدد ر  راو ددات ا 
رامح ينددددام لثددددحرل  .ميرهددددا رايةودددددم لااةةلددددا  و لددددلهام ل اامددددااد  يدددد،ز راومددددا ف اددددحص رإددددموحرةنا 

نالدال   يلةصدام ثد   . د  ةؤرهدا راويلد ل  راو ات ال رايةولام ل د ا  تادآ  . دل   .ميرهدام ل .د ةض
 ل شية ةإاامصا رايةولا را اةةا 

 : التعليمية للمسابقات العلميةهداف األثانيًا 
ادددد  ةو دددات ال رايةولددداراميةلولدددا ا هددد ر رأل ( قمدددا ف   دددمي    دددول 7ةيضدددح راجددد ل  )

   لاوولاح رايةيع راو.ةد اد را ييح ا    لجصا قظح راويحال  رامح ينل 
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 العلمية للمسابقات التعليميةاألهداف مؤشرات املشرفني الرتبويني على  استجابات: نتائج (7) دولج

 راتــــــــمؤشـال م
املتوسط  نيــــــالتضم

 احلسابي
مستوى 
 التضمني

 الرتتيب
 عالي متوسط منخفض ت /%

1 
ــالتطبيق    ــا )ك ــتعلم العلي ــ ز مســتويات ال  تع

 يم(.والتحليل، والرتكيب، والتقو
 59 18 3 ت

 2 عالي 2.70
% 3.8 22.5 73.8 

 تنمي مهارات وأساليب التفكري اإلبداعي. 2
 61 17 2 ت

 1 عالي 2.74
% 2.5 21.3 76.3 

 ت يد من دافعية الطالب حنو التعلم العلمي. 3
 56 23 1 ت

 3 عالي 2.69
% 1.3 28.8 70 

4 
حليـاة  تربط احلقائق والنظريـات العلميـة با  

 اليومية للطالب.
 37 38 5 ت

 7 عالي 2.40
% 6.3 47.5 46.3 

 تنمي مهارات الطالب العلمية التطبيقية. 5
 48 25 7 ت

 6 عالي 2.51
% 8.8 31.3 60 

 حتف  الطالب حنو توظيف املعلومة العلمية. 6
 48 30 2 ت

 5 عالي 2.58
% 2.5 37.5 60 

 ة العامة معرفيًا وعمليًا.تع ز الثقافة العلمي 7
 56 22 2 ت

 4 عالي 2.68
% 2.5 27.5 70 

 تواكب األحداث العلمية والتقنية املتسارعة. 8
 31 39 10 ت

 8 متوسط 2.26
% 12.5 48.8 38.8 

 عالي 2.57 املتوسط احلسابي الكلي لألهداف التعليمية

اددد  ةو ددات ال رايةولدداميةلولددا ارا هدد ر رأل (  ن   ددمي    ددول 7) ةم ددح  دد  راجدد ل 
(م لل   اد راود   2,57دصل ةةآ  ميإط د ابد اةد )  لاوولاح رايةيع راو.ةد اد را ييح ا

 "ةدددددددااد"م ادددددددد ددددددددل  رق.صدددددددحل راوميإدددددددشال را. دددددددابلا اواشدددددددحرل رألهددددددد ر  رامح يندددددددا بدددددددل 
 ( دلددض ل دد  اددد راودد  8م دلددض   دد  جوليددًا اددد راودد م "ةددااد"م ةدد ر راواشددح )(2,26-2,74)

 هددد ر رأل ةدددحلن  ن   ددمي    دددول   " ميإددط"  ل يدددلح هددله راومدددا ف تاددآ  ن راويدددحال  رامح ددينل
م ادان ةدااد را ةجدام تصديةل اد  لاوولاح رايةيع راو.ةدد ادد را دييح ا ةو ات ال رايةولارامح ينا ا

 د  ل راص   رالم  ة ل     جة  راو ات ال رايةولا  
(م ةم دددح  ن  اشدددحرل حةددد   وولدددا رام كلدددح 7) ل دددااوظح تادددآ قمدددا ف راواشدددحرل ادددد راجددد ل 

( 3م 2م 1رإلب رةدم ل ي،ن،   مينال بةيع رايةلام لزنداحل حرايلدا رادمية م دصدةل ةةدآ  ةةدآ  ح لدع )
( ةةدآ رامديراد  لنيد،ل راواد دان هدله راومددا ف 2,69م 2,70م 2,74ًم ل وميإدشال د دابلا ) واةدا
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إددئةا راو دد ع اةشددرب ب ةجددا ةاالددا  ل  مةددف تاددآ  . دد  هددله راواشددحرل راميةلولددا اددد  .مددي  رأل
 رامشولد  ادد   دمي   رألإدئةا ق دوا ،نداحل( رامدد  ل دل ب2011هدله راومدا ف  د  حةرإدا راوجداة )

 ودا  يودد  شدية  .مدي  هدله راو دات ا ادد  .رام كلدح  د  ةةلدا   دمينال ام دل  ن لرام دي  الدعح لرام
   أاا  .   راو مينال رايةلا    رام كلح  

(م  ن  اشدحرل  وولدا راوصداةرل رامشول لدام لة دط 7ل ظصح قما ف راواشدحرل ادد راجد ل  )
را. ددا   لراوظحنددال تاا.لددال رايةولددا رالي لددام ل يركوددا رام دد ع رايةوددد لرام ودددم جددالل اددد  دداخحل 

( ةةددددآ رامدددديراد  2,26م 2,40م 2,51(  واةددددًام اأ ددددل  ميإددددشال د ددددابلا )8م 7م 6رامح لددددع )
ن هددله راومددا ف تاددآ ضدديف   ددول  ل . دد  هددله راواشددحرل اددد راو.مددي  راووصجددد لنيدد،ل راواد ددا

راو حةم لرألإئةا رامواا لا راو   ام تيكل اا م   اةقا ترلحهدا  د  راواشدحرل راوم   دا راوم.  دا 
تصدديةل  ولدد،لم خا ددا اددد  اشددح  يركوددا رام دد ع رايةوددد لرام وددد راددلم ل دد  اددد راودد   " ميإددط"م 

رأل ددح راددلم   ددم ةد تةدداحل راوظددح اددد   ددمي    ددولو م تاةمودداةه  اشددحًر كأ ددل  ميإددط د ددابدم 
 صوددًام اددد ظددل رامشدديةرل رايةولددا لرام ولددا را ددحنيا راصا ةددا  ت.لددض  م دد  هددله راوملجددا  دد   يددحلف 

م رادلم  كد  حلة رايةد  لرام ولدام لرةمواةهدا  .ديةًر (NAS,2001)رأله ر  را ي لا اةمح لدا رايةولدا 
( رامد  كد ل ضدحلةل  شدينح راوداحل 2003 يةل  ل ية  رايةيعم لحةرإا شاهل  )ة ل ًا     .الة 

رايةولددا لرألقيددشا رايوةلددا اددد امددع رايةدديع اددد را ددييح ام توددا ةميرادد   دد  راو ددمج رل رامح ينددا 
(م رامدد 1996ل شااع رايصح  تضااا تاآ عا م اإن هله راومدا ف   مةدف  د  حةرإدا را إدي د )

 .مي  تاألقيشا راميةلولا راي ةلا لرايوةلا اد راوحدةا رألإاإلا  ي ةل ا يف رهمواع راو
ل اادد  هددله راومدددا ف تددأن  لاوولدداح رايةددديع ةم ددو  رألهدد ر  راميةلولدددا اةو ددات ال رايةولدددا 
رام صصلا ب ةجا ةاالا   وا  يود  ن راومدا ف  . د  راو دمي  راودأ ي   د  رام دول م ل اامدااد 

ادد   راشددرب دمددآ ةم. دد  راددمية م ل دد ا  تيوةلددا  يةددل  رايةدديع  اددإن راومددا ف  ويددض ةةددآ را رايلددا 
لايدددل را دددوع ادددد ظصدددية هدددله راومدددا ف رإل جابلدددا ةحجددد  تادددآ طوليدددا رألإدددئةا راويحالدددا راو   دددام 
لرامجدداةب راويوةلددا راو محدددام تاإلضددااا تاددآ قيةلددا راوجددا ل را  االددا رايا ددام لرادد لةرل رامأهةلددا 

( رامد   ل ل توواةإدا   دمينال رادمية  2011ف    حةرإا راي لل )رامشول لا  ل م   هله راوما 
( رامددد  ي ددةل تاددآ 2000رايةلددام لةوةلددال رايةدد  تصدديةل اولددحلم اوددا   مةددف  دد  حةرإددا رارودداع )
 ضيف رام ول  اد جاقود رامكا ل لر ة واو راولئد لراوجمويد 

 :  اإلثرائية للمسابقات العلمية هدافاألثالثًا: 
اددددد  رإلثحر لددددا  هدددد ر  راو ددددات ال رايةولددددا ( قمددددا ف   ددددمي    ددددول 8اجدددد ل  )ةيضددددح ر     

   لاوولاح رايةيع راو.ةد اد را ييح ا    لجصا قظح راويحال  رامح ينل 
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 العلمية اإلثرائية للمسابقاتاألهداف مؤشرات املشرفني الرتبويني على  استجابات: نتائج (8) جدول

 راتــــــؤشـمـال م
املتوسط  نيــــــــالتضم

 احلسابي
مستوى 
 التضمني

 الرتتيب
 عالي متوسط منخفض ت /%

1 
ــف تربويـــة     ــ ود الطـــالب تواقـ تـ

 وعلمية جديدة.

 50 25 5 ت
 5 عالي 2.56

% 6.3 31.3 62.5 

2 
تنشــر ثقافــة األوملبيــاد العلمــي بــني  

 الطالب.
 55 21 4 ت

 4 عالي 2.64
% 5 26.3 68.8 

3 
ــاهم يف اكت ــالب  تســــ ــاف الطــــ شــــ
 املتمي ين علميًا.

 70 10 0 ت
 1 عالي 2.88

% 0 12.5 87.5 

4 
تصــــقل املواهــــب بــــربامج التأهيــــل 

 واملشاركات.

 62 14 4 ت
 3 عالي 2.73

% 5 17.5 77.5 

5 
تهيــا الطــالب للمشــاركات الو نيــة 

 والدولية.

 69 9 2 ت
 2 عالي 2.84

% 2.5 11.3 86.3 

 عالي 2.73 اإلثرائيةبي الكلي لألهداف املتوسط احلسا

اددد  ةو ددات ال رايةولددارإلثحر لددا ا هدد ر رأل (  ن   ددمي    ددول 8) ةم ددح  دد  راجدد ل 
(م لل   اد راود   2,73دصل ةةآ  ميإط د ابد اةد )  لاوولاح رايةيع راو.ةد اد را ييح ا

-2,56)لدددا بدددل  "ةدددااد"م ادددد ددددل  رق.صدددحل راوميإدددشال را. دددابلا اواشدددحرل رألهددد ر  رإلثحر 
  م دلددض   دد  جوليددًا اددد راودد م "ةددااد"  ل يددلح هددله راومددا ف تاددآ  ن راويددحال  رامح ددينل(2,88

اددد  لاوولدداح رايةدديع راو.ةددد اددد  ةو ددات ال رايةولددارإلثحر لددا ا هدد ر رأل ةددحلن  ن   ددمي    ددول 
 لرام اؤ    ناان ب ةجا ةاالام   ةي تاآ ر طوئوا را ييح ا

(م ةم ح  ن  اشحرل رإلإصاع ادد ركميدا  8اواشحرل اد راج ل  )ل ااوظح تاآ قما ف ر
راومول،ن  ةةولًام لرامصلئا اةوياةاا را لالام ل  ل راويرهع ل أهلةصام دصةل ةةآ  ةةآ  ح لدع 

 ( ةةآ راميراد 2,73م 2,84م 2,88(  واةاًم ل وميإشال د ابلا )3م 2م 1)
زرةلم ل اإ دا  يهودام ل يدض راجصدال لني،ل راواد ان هدله راومدا ف تادآ  دا  ا دل تد  رادي 

رايددحنكا  دد   حلرة  ميدد حلم إدداهول اددد قيددح ث ااددا رأللاوولدداح ل  يلةصددام تيددكل  .  ددل الدد  هددله 
راواشحرلم اد جول   جا ل رأللاوولداح رإل ةلودد لراد لاد  ل م د  هدله راومدا ف  د  حةرإدا راي لدل 

م   اه  ادد ركميدا  ل شدينح  صداةرل رألقيشا رإلثحر لا اةيةيع  .مي   (م رامد  ثومل  ن2011)
راشرب راويهي ل  اد راوحدةدا ر بم ر لدام خا دا ادد  صداةرل ةوةلدال رايةد  رامكا ةلدام لرام كلدح 

  رإلب رةدم ل وولا ر جاهال راويهي ل  ق.ي  يةل  رايةيع ل يةوصا  
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ندد  (م  ن  اشددحم قيددح ث ااددا رأللاوولدداحم لرام،ل 8ل ظصددح قمددا ف راواشددحرل اددد راجدد ل  )
(  واةدددًام اأ دددل  ميإدددشل  5م 4تدددااوير ف رامح يندددا لراميةلولدددا راج ةددد  جدددالر ادددد  ددداخحل رامح لدددع )

 ( ةةآ راميراد           2,56م 2,64د ابلل  )
لنيددد،ل راواد دددان هدددله راومدددا ف تادددآ رهموددداع راجصدددال راويولدددا تااوحدةدددا را اقيندددا  ك دددح  ددد  

رل تاالرلم بحر  ل يف هلة  راواشحن  اد راو   راوحدةمل  ر بم ر لا لراوميإشا اد هله راواشح 
"ةااد"م ت   ن هلر ر همواع  ظصح  ثحه ادد  وداة    دمي    دول  هدلة  راواشدحن  بدل  راوحرددل 

 را ةرإلا لرايوحنا  

(  ن راويددددحال  رامح ددددينل  ةددددحلن تددددأن رألهدددد ر  رإلثحر لددددا اددددد 8لنم ددددح  دددد  راجدددد ل  )
أ د اددد راوح وددا رأللاددآ   ددولوًا اددد   ددات ا رأللاوولدداح  اشددحر صا را ودد م لاددد  ميإددشصا رايدداع  دد

راو.ةدددد ادددد را دددييح ا  لن يددد،  را دددوع تادددآ ادددين راواشدددحرل رإلثحر لدددام  يمودددح  واةإدددال لر يلدددا 
 مكحةل  م.  دا   ةإدلًا ل .ةلداإ لإ ةلولدا لحلالدًام ل م دو  رإلةد رح لرامأهلدل لراويداةاام ل  ةي دا 

ل ح ينا لإةر لام تيكل  .    د  خراد  را ديز تولد رالال    ة ل جصال ةإولا ل هةلام ةةولا 
 لشصاحرل  مي حلم ل اامااد رقمياة ث ااا رأللاوولاح ل ول،ها تاآ د   ا 

 نتائج السؤال الثاني:
 دا  د   لجديح ادحلال عرل ح ادا تدصدا لا   را دار  را داقد رادلم قدص ةةدآ: ايجاتا ة

صددا م لجرا وددحل رايوةلددام ل ومرلدحرل راواهددل رايةودددا ميإددشال رإددمجاتال راويددحال  رامح ددينل  بدل  
م    رإم حرج راوميإشال را. ابلا لر ق.حراال راويلاةنا  إدمجاتال راويدحال  رامح دينل  رايول؟

د ع  مرلحرل را ةرإام ثد  راكيدف ةد  ح  ل را دحلال رإلدصدا لا تن لجد ل بدل  راوميإدشال 
 : ةةدجالل راوما ف اوا ت.لض  ,م ةارا. ابلا تاإم  رع رخمواة "ل" اةوجويةال راو 

 :أواًل: المؤهل العلمي
( قمددددا ف رخمودددداة "ل" ادددد   ل را ددددحلال رإلدصددددا لا بددددل  رإددددمجاتال 9ةيضددددح راجدددد ل  )

 .راويحال  رامح ينل  لا ًا اومرلح راواهل رايةود
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 املؤهل العلميملتغري  بقًا  اإلحصائية للفروق: نتائج اختبار "ت" لداللة (9) جدول

 العدد املؤهل العلمي هدافاألالت جما
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 *الداللة

األهداف الرتبوية 
 للمسابقات العلمية:

 0.28 2.63 49 بكالوريوس
2.06 0.04 

 0.42 2.47 31 من البكالوريوس أعلى
هداف التعليمية األ

 للمسابقات العلمية:
 0.37 2.64 49 بكالوريوس

1.8 0.08 
 0.48 2.46 31 من البكالوريوس أعلى

هداف اإلثرائية األ
 للمسابقات العلمية:

 0.38 2.75 49 بكالوريوس
0.7 0.49 

 0.37 2.69 31 من البكالوريوس أعلى

 ( 0,05*  مي  را  اا ةو  )
اأ دل ادد ( 0,05) ( لجيح احلال عرل ح اا تدصا لا ةو    دمي  9ةم ح    راج ل  )

راواهددددل تدددداخمر   رألهدددد ر  رامح ينددددا اةو ددددات ال رايةولددددا دددددي  راويددددحال  رامح ددددينل جاتال إددددمر
م ب ةجدا ةاالدا  دووا رأله ر  رامح ينا  ةحلن  ن م دلضاصااح     اهةص  تكاايةني  مرايةود

  لنيددد،ل راواد دددان (2,63) بةدددغ د دددابدادددد راو دددات ال رايةولدددا ادددد  لاوولددداح رايةددديعم ل وميإدددط 
 ن راويحال  رامح ينل  رالة   .وةين  اهدل راوكداايةني    دحب تادآ راولد رنم ل ةدح   را حلال تاآ

تو.مدددي  راو دددات الم ل ك ددددح  واةإدددا اددددد رإلةددد رح لرامو لددددل لرامصددد.لح لراممددددينفم  وددد    ي ددددين 
 تاإلشحر  لراوماتيا  

راويددحال   جاتالرإددماددحلال عرل ح اددا تدصددا لا اددد  كوددا  ظصددحل راومددا ف ةدد ع لجدديح
 لددا اةو ددات ال رايةولدداثحرةرألهدد ر  رإلم ل رألهدد ر  راميةلولددا اةو ددات ال رايةولددادددي    نلرامح ددي 

   ن راويدددحال  رامح دددينل  ودددا  يودددد (,0,05  دددمي  را  ادددا ) ةوددد م راواهدددل رايةوددددتددداخمر  
 م  ين اد نةر ص  ت صيص  .مدي  هدله رألهد ر   لنيد،ل راواد دان هدله راوملجدا تادآ  ن هدله 

 اشحرل   صصلا ةةولا ةد ةاصا  هدل رام صدص رايةودد رايردد م تاإلضدااا رأله ر   م و  
تادددآ  قصدددا  صدددارا تيدددكل  .ددد ح لح لددد   وكق ددد   ددد  اصددد  ح   صدددا رايةولدددام ثددد   يحادددا   دددمي  
  ددددولوصام اوددددا  ن هددددله راواشددددحرل رإلثحر لددددا خا ددددام  يموددددح  واةإددددال ايةلددددا لرضدددد.ا اصددددا 

ةةولا  مظااح الصا جصيح  ك ح    جصام ربم رل   حجا صام ل و ل ةةآ هلئا شحركال  جمويلا ل 
 ددد  راوددد رة م لرإلحرةرلم ثددد  راددديزرةل ل اإ دددا  يهودددام لراجصدددال راوجمويلدددا لرايةولدددا راحرةلدددا 
اةو ددات ال رايةولددا لرأللاوولدداح  اددلر اصدد  ةةو ددين جوليددًا حلن رخددمر   دد     ددول  رألهدد ر  

 رايااد اد رأللاوولاح راو.ةد بصله را ةجا 
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 جهة العمل:: ثانيا
( قمدددا ف رخموددداة "ل" اددد   ل را دددحلال رإلدصدددا لا بدددل  رإدددمجاتال 10ةيضدددح راجددد ل  )

 .راويحال  رامح ينل  لا ًا اومرلح جصا رايول
 ملتغري جهة العمل بقًا  : نتائج اختبار "ت" لداللة  اإلحصائية(10) جدول

 العدد العملجهة  هدافاألجماالت 
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 ارياملعي

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 *الداللة

األهداف الرتبوية 
 للمسابقات العلمية:

 0.33 2.61 40 مشرف مقيم
1.14 0.26 

 0.37 2.53 40 مشرف زائر
هداف التعليمية األ

 للمسابقات العلمية:
 0.34 2.65 40 مشرف مقيم

1.82 0.07 
 0.47 2.48 40 مشرف زائر

هداف اإلثرائية األ
 مية:للمسابقات العل

 0.22 2.83 40 مشرف مقيم
2.38 0.02 

 0.47 2.63 40 مشرف زائر

 (.0.05*مستوى الدالل  عند )    
 اددحلال عرل ح اددا تدصددا لا ةودد    ددمي   ( تاددآ  قدد     يجدد 10 يددلح راومددا ف اددد راجدد ل  )     
اةو دات ال ال    رأله ر  رامح ينام لرألهد ر  راميةلولدا راويح م اد  جصا ةولتاخمر  ( 0,05)

 اد قظح ص  اصله رأله ر  رامح ينا لراميةلولا    رايةولا   وا  يلح تاآ ر  اال راويحال  رامح ينل
( رامد ه ال تادآ  يحادا   دمي    دول  2014ل م   هله راوما ف    حةرإا را  اجد )

ةإدل  رأله ر  رامح ينا لراميةلولا اد اماب را ل،ندال اةصدف رألل  راوميإدط  د  لجصدا قظدح راو 
 لر خمصا ل  رامح ينل  

 جاتالرإدماأ دل ادد ( 0,05) ادحلال عرل ح ادا تدصدا لا ةود    دمي   ل ظصحل راوما ف لجيح     
ن راويددحال  راو لودددل  تدلددض  "مراويددح  راو ددل "اصددااح ةةددآ رألهدد ر  رإلثحر لددا  راويددحال  رامح ددينل 

  (2,83را. ابد )   ميإش بةغ ةا  تو مي   مياحل  رأله ر  رإلثحر لا اةو ات ال رايةولا ةحلن  ن
لرا دددوع ادددد هدددله را دددحلال  ن راويدددح  راو دددل    دددحب ل حال ادددد  ردظدددا قدددا ف رألهددد ر  
رإلثحر لدددا را ددددةيالا تاددددآ راشااددددع  دددد  راويددددح  را،ر ددددحم ل اامددددااد  لددددا   ثحهددددا راوواشددددح راوم. دددد  

 لادم تع  ن راويدح  لراومي حم اد  حردل رأللاوولاح راومي حل ب ر دا  د  راو ةإدا دمدآ راوجدا  راد
راو دددل م هدددي  ددد  ةمدددياآ  حشدددلح راشدددربم ل ددد ةنوص م ل ودددال رألإدددئةا ةةدددآ   دددمي  راو ةإدددام ثددد  
 دحرا مص  ادد  يداةاا ص  رامواا ددلا راممينجلدام ل دلا  اصدد   د  ةميدا ةين  دد  راشدرب تصديةل  كوددح 

 ل ك حم ل اامااد  واةإين   ول  هله رأله ر  تيكل حر   ل حال 
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 الخبرة: سنواتًا: لثثا
( قمدددا ف رخموددداة "ل" اددد   ل را دددحلال رإلدصدددا لا بدددل  رإدددمجاتال 11ةيضدددح راجددد ل  )

 .راويحال  رامح ينل  لا ًا اومرلح إويرل را وحل
 ملتغري سنوات اخلربة بقًا  اإلحصائية للفروق: نتائج اختبار "ت" لداللة (11) جدول

 العدد سنوات اخلربة هدافاأل
املتوسط 
 احلسابي

 االحنراف
 املعياري

 قيمة
 )ت(

مستوى 
 *الداللة

األهداف الرتبوية 
 للمسابقات العلمية:

 0.41 2.50 10 سنوات فأقل 10
-0.67 0.51 

 0.34 2.58 70 سنوات 10أكثر من 

هداف التعليمية األ
 للمسابقات العلمية:

 0.61 2.58 10 سنوات فأقل 10
0.05 0.96 

 0.39 2.57 70 سنوات 10أكثر من 

هداف اإلثرائية األ
 للمسابقات العلمية:

 0.63 2.54 10 سنوات فأقل 10
-1.7 0.09 

 0.32 2.75 70 سنوات 10أكثر من 

 ( 0,05*  مي  را  اا ةو  )   
 اددحلال عرل ح اددا تدصددا لا ةودد    ددمي  م ةدد ع لجدديح (11راومددا ف تااجدد ل  ) ةم ددح  دد 

 وا م إويرل را وحل مرلح  تاخمر  رأله ر    مي    ول  جول   جا لاأ ل دي  ( 0,05)
ةدحلن   ددول   اشدحرل رألهدد ر  را رثدا اددد  لاوولداح رايةدديع   يودد  ن جولدد  راويدحال  رامح ددينل 

راو.ةدد اددد را ددييح ا تو ددمي  ةددا م ت.لددض    يددكل ةا دل را وددحل  ثددحًر ااة ددًا  دد  لجصددا قظددحه   
 ل تاالرل لن ي،  را وع تاآ رامأهلل راوم اةب اد طوليا هله راو ات ا

 نتائج السؤال الثالث:
 ا جيرقدع رامشدينح ادد راو دات ال رايةولدا رالم قص ةةآ:  را ااضم ايجاتا ة  را ار 

راويددحال  رامح ددينل م دددي   طددحح إددار    مدديح ةةددآ دد  ، أللاوولدداح رايةدديع راو.ةددد اددد را ددييح ا؟
مصا ا ا وددا  هد ر  راو ددات ال تضدااام رامدد ةددحلن وهد ر  رامح ينددا لراميةلولدا لرإلثحر لدد  محددا ص  ا

لاوولددداح ألرإدددم رص  جددا ل  شدددينح راو ددات ال رايةولدددا   دد  تجاتدددا ص   ددد ثدد  رايةولددا را دددات ام 
 راو.ةدم لا  راوجا ل راماالا: رايةيع
 في مجال األهداف:التطوير أوال: 
ا  ويدددًا اومدددا ف رام.ةلدددل راوددديةد اةولاقدددال راويااجدددام  ددد  دصدددح  هددد ر  راو دددات ال رايةولددد 

 راو محح   ولوصا اد   ات ا  لاوولاح رايةيع راو.ةدم لا  رامااد:
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 )أ( األهداف التربوي :
  دددوول  ا ودددا رألهددد ر  راو محددددا ادددد  جدددا  رألهددد ر  رامح يندددام ةددد حًر  ددد  راواشدددحرل 

 رامح ينا رايةولا راوصوام رامد   ك  رإم ر صام ت.لض    راوا ل  ن  يول ةةآ:
 ، رالرل  وولا جيرقع را  ا ل ي،ن -1

  لرإل واف  صاةرل ر  صا    شينح -2
 لرإلحرةل راميةلولا  ااو ةإاتإحل رأل ة ط -3

( رامدددد 2014لراددمية   ل م ددد  هدددله راوملجدددا  دد  حةرإدددا را  ددداجد )ةوةلمدددد راميةدددل     ددين  -4
 شدددداةل تاددددآ  ثددددح راو ددددات ال رايةولددددا ةةددددآ   ددددين  ةوةلمددددد راميةددددل  لراددددمية م لرام.صددددلل 

 ةولا را ةرإدم لر  جاهال راي
  مير ل     اإ ال راوجمو  لة يزه رايةولارا -5
(  2030راحؤندددا رايطولدددا )ميراددد   ددد  م ل أكلددد  راادددد رام.دددي  اوجموددد  راويحادددا رإلإدددصاع -6

( رامددد  ل ددل تإةدداحل راوظددح اددد 2008ت.لددض  م دد  هددله راوملجددا  دد  حةرإددا راو شددحم )
 لا  لارا رأله ر  رايا ا اوواهف رايةيع  اميركع راوميجصال راو م وة

 )ب( األهداف التمييمي :
قظدددحًر ألهولددددا رألهددد ر  راميةلولددددا لااةةلدددا حلةهددددام راويدددداة تالددد  اددددد حةرإدددا بددددي دوا ددددا 

(م ا   شوةل  ا وا رأله ر  راو محدا اد  جا  رأله ر  راميةلولام ة حًر    راواشدحرل 2008)
 راميةلولا رايةولام رامد  م و  رايول ةةآ:

  ادددد ر  ددداال لرضدددح  ددد  لرامجحندددعرايةودددد ادددد رام كلددح  راودددوصف وواةإدددا يجلدد  راشدددرب ا -1
( راةمدددل   كددد  ا  هولدددا  ددد ةنع راشدددرب ةةدددآ 2011(م لراوجددداة)2011حةرإدددمد راي لدددل )

  صاةرل رام كلح رايةودم لةوةلال راية  
 ر خمحرف ر بمكاة ل ةوةلا   ل يج -2

( رامد 2014  )راو مة ا  ت.لض  م      حةرإا تبحرهل   رامكا ل بل  راويرح رايةولال .  -3
بودال بدحر ف م ل كد ل مصول  راو.مي  تيويالا ل كا ل    راويرح رايةولا رألخدح  ب لجصل
  لرايةيع راحناضلال بل    ة  رامكا ل  كاح ولا  ةنولا 
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 رايةولا تااويرح رإلق اقلا رألخح  ة ط راويرح  -4

ا  ددد  حةرإدددمد لراميدددالقد  ل يدددلح هدددله راوملجدددا تادددآ ر  ا صدددرادددمية  رادددلر د  رل صددداة  ا وولددد -5
( راةمل   ل ما بم يلل راميةل  راميالقدم ايا دل 2010(م ل    اإل  )1993را اخيةم )

 ص  اد  ي،ن،   صيع رالرلم تاإلضااا تاآ  أكل ها ااةةلا راميةل  رالر د ةةآ رام.صلل 
 را ةرإدم ل  ال  ثح رامية   

( رامدددد 1993)رايةودددد  لهدددلر  دددا  ظصح ددد  حةرإدددا رددديقد  اشدددربر ةاددد    دددمي   .صدددلل -6
كي ل ة  قما جصا ة   ثدح رامي،ند، راوداحم لراة ظدد ةةدآ رام.صدلل را ةرإدد ادد  يةدل  

 رايةيع ل يةو  

 )ج( األهداف اإلثرايي :
جدددددددالل   محدددددددددال راويدددددددحال  رامح ددددددددينل  ادددددددد  جددددددددا  رألهددددددد ر  رإلثحر لددددددددام  ميدددددددد حلم 

ا تثحر لددددام  موددددال   ك ددددح  دددد  تيدددد  تثحر ددددد خدددداصم  ل ةدددداعم ت.لددددض شددددوةل ةدددد ل  اشددددحرل ةةولدددد
 ةمي    وصا  ن  يول ةةآ:

  وصلح راشااع بم صص  راجا يد   -1
 ة ط راو ات ا ت يال رايول لرا شاف را اص   -2
تةدد رح راشااددع  خمودداةرل را وددي  لرا لددا  لرام ددين   ل م دد  هددله راوملجددا  دد  حةرإددا راجوددح  -3

ةلح ( رامددد  ل ددل بميجلدد  قظددح راوحادد، رادديطود اة لددا  لرام ددين   اويرل ددا  يددا2014)
  .مي  رايةيع    راومشةوال راح ل ا  خمواةرل راملو، 

  كين  بوي  رألإئةا رايةولا راويةلا  -4
 ر محرح را.اضوال لرألكاح ولال رايةولا  -5

 ة   رايحركال رايةولا راو مصا   -6

 ت ا ا راوياةض لراوصحجاقال رايةولا  -7
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 :تثانيًا: التطوير في مجال اإلجراءا
ةد اةولاقددددال راو محدددددام  دددد  دصددددح جيرقددددع  شددددينح تجددددحرلرل لا ددددًا اومددددا ف رام.ةلددددل راوددددي 

  راو ات ال رايةولا اد  لاوولاح رايةيع راو.ةدم  ويًا اآلالال راماالا:
بوددال نالددال ل .مينددال ل طددح ةا ددا اةو ددات ال رايةولددا ةةددآ   ددمي  رادديط م ل .دداكد  -1

 رايااولا 

 (TIMSS) لالدددا رامولددد،را ةرإدددا را    دددل: ة دددط   دددات ا رأللاوولددداح تااو دددات ال رألخدددح   -2
( رامددد 2014(  ل م دد  هددله راوملجددا  دد   ي ددلا حةرإددا راجوددح )INTELلإقمددل اةيةدديع )

 كد ل  هولددا تةد رح خشددط  شينحنددا اومشةودال ل جددا ل  تيدداح ر خموداةرل را لالددا راملودد، 
 اد اماب ةةيع راصف را اقد راوميإط 

راوةدد  إددةوان اةيةدديعم ل يهوددام لراوحركدد، عرل راصددةا   ددل: لردددا  ق  ددا رايةولددارأل  يلددل  -3
ل  ةوا راوة  ةو راي،ن، اةيةيع لرام ولا  ل يلح هله راوملجا تاآ ر  ا صا    حةرإا رايوحم 

( رامددددد  شدددداةل تاددددآ  هولددددا رألق  ددددا رايةولددددام تاةمواةهددددا راولئددددا راوواإددددوا إل ا ددددا 2011)
 شول  رايوةد راوواشط رايةولام تاإلضااا تاآ  قصا  جا  اربمكاة لر خمحرفم لرام

ت ا ا راد لةرل رام ةنولدا راوظحندا لرايوةلدا ادد  جدا  راموولدا راويدحنام لر بمكداةرل رايةولدا  -4
 اةويولل  بصله راو ات ال )راشربم راويةوينم راويحاين(   

ت جدددداح راو ي ددددال رارز ددددا ام يلددددل  صدددداةرل را لددددا  رايةوددددد  ت.لددددض ر   ددددل  دددد  حةرإددددا  -5
 وولا رام كلح را.حم لإثاةل را لا  رايةود ( رامد  ل ل بم2012ةو راجةلل )

 م ل  ات ا تب رفم تاآ  جا ل   ات ال  لاوولاح رايةيع راي يم لض  را حف  مضااات -6

  )ةرتشا رايةوال راشرب( رايةوال راشرب  كين   جمو  -7

نم ح    قما ف را ار  را اادض  د   شدويالا رألهد ر  راو محددام ل كا ةصدا للضديدصام ل 
 ابةلا  لاإصام ل حرةا صا اةجيرقع رامح ينا لراميةلولا رألخح م دلض  قصا  رشد جول  للر يلمصام ل 

راو مينال راويحالام لراوصاةنام لرايج رقلام بل  وم  اميول جولد  رألهد ر  رامح يندام لراميةلولدام 
 لرإلثحر لددام تضددااا تاددآ ادد  ةم ددح  دد  راومددا ف  أكلدد  راويددحال  رامح ددينل  ةةددآ ضددحلةل رهموا صددا
بيضيح راحؤندا رايا دام لة شصدا تاايااولدام ل  يلدل جصدال راديط  ادد راميداةالا رايةولدا لرامح يندا 
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لر  مصاح ام ل وولا راويرةح راويدحنام لإثدحرل  .مدي  راو دات ام ل اامي  دا  د  راواإ دال را رخةلدا 
لال راية  ل ل  لرايااولام ل  يلل راوجاال  راوظحم لرامشول د تيكل  مكا ل  ميرزنم ل أكل   خر 

راو.ض رايةود  لهله رأله ر  لرإلجحرلرل راو محدام   اه  اد  شينح ةؤ  لةإااا لنالال  و لل 
راو دددات ال رايةولدددام ت.لدددض  .ددد ل طوليمصدددام ل . ددد    حجا صدددام ل ،نددد   ددد   جدددا ل  شول صدددام 

 ولا ا   راوميةول  لر  اف  تياحهام  وا   اه  اد تثحرل  ل رن رامح لا رايةولام لقوي را  ااا راية

را.اجدددددا رايةولدددددا   ددددد     رامدددددد  ي دددددةل تالصدددددا را ةرإدددددام رإدددددم ةلرإدددددمواحًر تادددددآ راومدددددا ف 
  اةةد: رامي لال رامد  م و 

ب ةجددا   ودداحئ ل ددل  رادد ة  رإلإددر د   ي ددال تبددحرز  لاوولدداح رايةدديع  ددول   .مددي    ددات ا  -1
  ةاالا

 را ددد ةرل راةريندددا رايح لدددا لر قجةل،ندددا ا وولدددلددداح رايةددديع  اشدددح  لاوو  دددول   .مدددي    دددات ا  -2
  ب ةجا ةاالا

اددد  .مددي    ددات ا  ألددد رل رايةولددا لرام ولددا راوم داةةا اشددح  يركودا رةاد    ددمي    ددول   -3
 ب ةجا ةاالا   لاوولاح رايةيع

 رألهدددد ر  لرإلجددددحرلل رامشينحنددددا راو ددددات ال رايةولددددا اددددد  لاوولدددداح رايةدددديع راو.ةددددد   ددددول  -4
 راو محدا 

   التالي : إجراء الدراساا انالباحثيقترح  ،لدراس  الحالي في ضوء نتائج ا
رادديطود اددد  راو.ةددد  ل   ددمي    ددول   هدد ر  راو ددات ال رايةولددا اددد  لاوولدداح رايةدديع -1

  ن(   لجصا قظح راويولل  بصله راو ات ال )راشربم راويحاينم راويةوي  را ييح ا
  ددمي    ددول   هدد ر  راو ددات ال رايةولددا اددد  لاوولدداح: را ل،نددالم لراكلولددالم لرألدلددالم  -2

راويولددددل  بصددددله   دددد  لجصددددا قظددددحراو.ةددددد  ل رادددديطود اددددد را ددددييح ا  لرإلبدددد رف رايةوددددد
  (راشربم راويحاينم راويةوين ) راو ات ال

 ر  جاهددددددالرام.صددددددلل را ةرإدددددددم ل  راو.ةددددددد اددددددد  وولددددددا   ددددددات ا  لاوولدددددداح رايةدددددديعحلة  -3
  ق.ي  ية  رايةيع

 لرايطود اد را ييح ا )حةرإا  .ةلةلا(   لاوولاح رايةيع راو.ةد  ات ا   ين   إئةا  -4
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 أوال: املراجع العربية:
رأللادآ  را.ة دا ادد (  رةم احرل  يةود راصف ددي   كا دل راحناضدلال لرايةديع2014تبحرهل م هاش  )

راددو  م   جةددا ر .دداح راجا يددال رايح لددا اةمح لددا لةةدد جودديب إدديةنام  دد   راميةددل  ر إاإددد اددد 
  31-11(م ص  3)12إيةنا 

 (  ااةةلدا  صدية   مدحح ادد ضديل  مشةودال رايصدح  دا   ةةدا رادمية  را دححم2010رب   اإ م ثودال )
تاإددم  رع راويحةددي ل راميةولولددا ةةددآ رام.صددلل را ةرإددد ل  ددال  ثددح راددمية  اددد رايةدديعم  راددلر د
  64-35ص   م(2)13ةا رامح لا رايةولام  صح  ج
 جةدا  رادمية  لراميةدل   ةوةلدا تقجداح ادد لحلةهدا راميةلولا رأله ر  (   هولا2008جلراد ) بي دوا ام

  94-76(م ص  164)37رامح لام  شحم 
(    ددمي    ددول  امدداب ةةدديع راصددف را دداقد راوميإددط راوشددية اددد راووةكددا 2014راجوددحم جوددح )
 دددييح ا اومشةودددال  يدددحلف راميجصدددال را لالدددا ا ةرإدددا راحناضدددلال لرايةددديع )راملوددد،(م رايح لدددا را

  307-271(م ص  99) 25 جةا اةلا رامح لا بووصام  صحم 
 (  راجدددير ، لراو دددات ال راويا دددحل  ددد   وظدددية تإدددر د   جةدددا را.كودددام2009) را شلدددعم  .وددديح
   406-359(م ص  38)1را ييح ام 
     دين  امداب را ل،ندال  اةصدف رألل  راوميإدط  د  لجصدا قظدح راو ةإدل (2014را  اجدم ةدوان )

 مم رايدددحراللرإلق ددداقلا جةدددا اةلدددا رامح لدددا رألإاإدددلا اةيةددديع رامح يندددا لر خمصا دددل  رامح دددينل م 
          481-461   (م ص  18)

 را.ة دا(   يي دال  د ةن  رايةديع  د  خدر  رألقيدشا رايوةلدا ادد 1996را إي دم ةل   بي راوياطد)
ص  م 35 مرا داهحل محةرإدال ادد راووداهف لطدحال رامد ةن  مرا اقلا     حدةدا راميةدل  رألإاإدد

155-177  
  د  رايةولدا راجدير ، خدر   د  را دييح ا رايح لدا اةوةكدا رامح يندا راجصديح(  2014 .ود  ) راحدلةددم

 ييح ا رإلإر لا: را    ةإااا حاميةره رلح  وييةلم راجا ياامشينحها  صية   محح
راحشل م ةو  هللا  ل ا صدم ةو هللا  لرايدين م  دود   لراحلنيد م  .ود   لراحلنةددم  ياد   لراصدينغم 

 يددحلف  يةددل  رايةدديع اددد راوددحدةمل  ر بم ر لددا لراوميإددشا اةووددل  لراووددال اددد ع(  2004) دودد 
 راحناض:   ةوا راوة  ةو  راي،ن، اةيةيع لرام ولا   مراووةكا رايح لا را ييح ا

(م ص  9)5 راوجةا رايح لدا رايةولدام  ديق م(  راوواا ال رأللاوولا رايةولا  2011إي هللام  بي تكح)
40-43  
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 جةدددا رامح لدددا رايةولدددام (  ةؤ  رامح لدددا رايةولدددا ادددد ضددديل راواضدددد لرا.اضدددح  2006إدددةل م  .وددد )
  13-1(م ص  4)9 صحم 
 ال اددد راميةددل  رايدداع تااووةكددا رايح لددا  ددين    ددحةرل رايةدديع اةشااوددم ةيالددي(  2003) شدداهل م قجددي  
 ت.دددض   ددد ع ادددد راوددا وح رايةودددد را دددات : ق.دددي  ح لددا ةةولدددا  ا دددل: جا يدددا ةدددل م را ددييح ا

 شو : را اهحل 
  ثددح رام اةددل بددل  قدديف راوكااددأل ل  دد ةح راددلرل اددد را رايلددا ادد   ةلوددا  دد (  2006رايددحن م بودد ة )

   ةإااا حاميةرهم جا يا رألزهح:  صح ا را ييح ا ر لل راوحدةا ر بم ر لا تااووةكا رايح ل
 تضدددالرل(  2016رايدددوحرقدم  دددااح   رايدددوحرقدم إددديل    راوح دددانم رإدددواةلل  راددد لةرقدم  تكلدددل )
 TIMSS 2015دي  قمدا ف حل  را ةدلف ادد حةرإدا راميجصدال را لالدا ادد رايةديع لراحناضدلال 

  يةل  رايةيع لراحناضلال    حنح   مصحم راحناض:  حا، رامول، راو. د اد  شينح
  ددين  امددع رايةدديع راوشدديةل راو ددحةل ةةددآ طددرب راوحدةددا راوميإددشا اودددا (  2000رايددوحمم هددلر  )

  ةإددااا  اج ددملح رلددح  ويدديةلم جا يددا راوةدد   يةوددي رايةدديع تووش ددا راحندداض راميةلولددا اةحرهدد
   ييح اإييح: را
ي   .صلل طةوا راووةكا رايح لدا را دييح ا (  تإمحر لجلا   محدا ام. ل    م2012رايل دم هاش )

(م ص  1)39 جةدا رايةديع رامح يندام رألةحنم  TIMSSاد راحناضلال اد راو ات ال را لالدا 
33-60  

   ةوان: حرة را ح ان رإلب رف اد رإلشحر  رامح يم لرإلحرةل راو ةإلا(  2004طااشم  .ويح )
شا رايةولدددا ادددد  وولدددا را لدددا  رايةودددد توحدةدددا (  اياالدددا رإدددم  رع رألقيددد2012ةوددد راجةللم ااطودددا )

 ةناض رألط ا م  ةإااا  اج ملح رلح  وييةلم جا يا  وال را ين :  صح 
  دددين   .مدددي  امددداب ةةددديع راصدددف رألل  رإلةددد رحم ادددد ضددديل  ةرل  ( 2000) ةوددد  را.اا مةوددد  هللا

  418-405 ص ( 2)16 مجا يا  إليو م جةا اةلا رامح لا م يةود رايةيع تو ةوا  إليو
 إدااا رامح لدام إدةشواة   جةدا(  رألق  دا رايةولدا   حلةهدا ل هولمصدا ل داعر د  دلم 2011رايوحمم إيل  )
  133-124( ص  31)ةوانم

  جةددددا راولددددانم اودددد نم(  را حةددددا بددددل  راوم ددددات ل  اددددد راو ددددات ال رايةولددددا  2013ةصددددوانم  كددددحع )
  18 - 11(م ص  306)1
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رع  قيشا ةةولا تثحر لا   محددا ادد  وولدا ةوةلدال رايةد  رامكا ةلدا  ثح رإم  (  2011راي للم  .و  )
م ةإدااا حامديةره رلدح  ويديةلم لرام كلح رإلب رةد اد   رامر لدل راويهدي ل  ادد راوحدةدا ر بم ر لدا

  جا يا راوة  إييح: را ييح ا 
   ةوان: حرة راو لحل رامح لا رايةولا ل  ةن  رايةيع(  2003ةةدم  .و  )

حةرإدددددا  .ةلةلدددددا او.مدددددي   وددددداهف رايةددددديع تااوحدةدددددا ر بم ر لدددددا  م  ر دددددش ( 2000 .دددددحز) راروددددداعم
ت.ددض   د ع اددد راودا وح رايةوددد راحرتدد : م لراوميإدشا اددد  صدح اددد ضديل  تيدداح راموددية رايةودد

 راوصحنا اةمح لا رايةولا: را اهحل  رامح لا رايةولا اةجول   راجويلا
،ن، راة ظد لراواحم ةةآ رام.صلل ادد  داحل رايةديع اد   (   ثح رإم  رع رامي1993ريقدم  وصية )
رايةدددديع رامح ينددددا  - جةددددا جا يددددا راوةدددد  إددددييحراوحدةددددا راوميإددددشا تااو ةوددددا راوودددديةلم  طددددرب

  320-295(  ص  2) 5م راحناضملرا ةرإال رإلإر لا
  طدرب رادلرل اد   ثح راميةل  راميالقد اد رام.صدلل ادد رايةديع ل  صديع(  1993را اخيةمم جولل )
 رألةحن  :ةإااا  اج ملح رلح  وييةلم جا يا رالح ي  راماإ م راصف
(  ااةةلددا لددد ل  ا وددا ةةددآ دددل راويددكرل اددآ ضدديل راو ددات ال را لالددا اددآ 2014را وددصم اددا ، )

 صدحم   جةدا را دحرلل لراويحادام رايةيع اآ  وولا ةوةلدال رايةد  اد    ر لدل راوحدةدا رإلة رح دا 
  245-218(م ص 147)1

 يظلف رامحرل رايةود رإلإر د اد  واهف رايةيع توحردل راميةدل  رايداع ادد (  1994راك لحمم ةرش  )
 م راحناض:  كمع رامح لا رايح د ا ل  را ةلف  حل  را ةلف رايح لا

 راوددا وح م  ددين   هدد ر   ودداهف رايةدديع اددد ضدديل  مشةوددال را  ااددا رايةولددا(  2008راو شددحمم طدد  )
  588-2,560 صح   جة  مرا  االا لراصلئاواهف راميةل   - راييحلن  رايةود

(  رام حنددح را مددا د ل ي ددلال راة ددال رام. ددلحم را دداقد 2002) رايح ددد ادد ل  را ةددلف رامح لددا ع كمدد
   حنددح خمددا دم را ددييح امراحناضددلال لرا ل،نددال اددد رادد ل  رألة ددال   اةو مصددل  اددد  دداح د

  13-1(م ص  2)2
 ن   إددئةا امدددع رايةدديع تااوحدةددا ر إاإدددلا ل قيددشمصا ادددد ضدديل رألهددد ر (    دددي 2011راوجدداةم ت دداح )

 -545(م ص 4) 35 جةدددا اةلدددا رامح لدددام  صدددحم راووةكدددا رايح لدددا را دددييح ام   راوحجددديل ادددد
569  
 (  را الل رإلجحر د اةو ات ال رايةولا  راحناض: رإلحرةل رايا ا اةوياو راشربد 2010لزرةل راميةل  )
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   راحناض: رإلحرةل رايا ا اةوياو راشربد خشا لاااا لزرةل راميةل  راميرلةلا(  2011لزرةل راميةل  )
  راحندداض: رإلحرةل رايا ددا رإلطدداة راموظلوددد رايدداع اةو ددات ال رايةولددا راو ةإددلا(  2013لزرةل راميةددل  )

 اةوياو راشربد 
 راشربد  رإلحرةل رايا ا اةوياو  راحناض: را الل رإلجحر د اةو ات ال رايةولا(  2014لزرةل راميةل  )
   راحناض: رإلحرةل رايا ا اةوياو راشربد خشا لاااا لزرةل راميةل  راميرلةلا(  2015لزرةل راميةل  )
  راحنددداض: رإلحرةل رايا دددا رإلطددداة راموظلودددد رايددداع اولاوولددداح راددديطود اةيةددديع (  2016لزرةل راميةدددل  )

 اةوياو راشربد 
   راحناض: تحرةل اةوياو راشربد حةيل ت. لاب(  2016لزرةل راميةل  )
   راحناض: رإلحرةل رايا ا اةوياو خشا لاااا لزرةل راميةل  راميرلةلاج(  2016لزرةل راميةل  )
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Inclusion of Scientific Competitions Objectives in the 

Domestic Science Olympics in Saudi Arabia in the light of 

view of educational supervisors 
 

Abstract 

The study aimed to explore views of the educational supervisors 

about the inclusion level of scientific competitions objectives in the 

Domestic Science Olympics in Saudi Arabia and provide proposed 

developmental suggestions. To achieve the study aim, the study used a 

descriptive approach through conducting a questionnaire, where its 

validity and reliability of the questioner were assured. The study 

population and sample consisted of (80) educational superintendents in 

Riyadh educational province during the first semester of the academic 

year 2016. Results showed that the inclusion level of scientific 

competitions objectives in the Domestic Science Olympics was high for 

all objectives. Also, results revealed that there were no significant 

statistical differences with regard to the study variables, such as: 

educational qualification and years of experience. While, there was 

significant statistical difference among educational superintendents in 

terms of their employers. In the light of the results, several 

recommendations and further research studies suggestions were 

proposed. 


