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ABSTRACT
The current research aims to identify the effectiveness of
a training program based on the Schwartz model in
developing performance efficiency among teachers of
Islamic education.
The researcher approved the design of the experimental
group randomized selection with pre and posttest in order
to know the effectiveness of the training program in
developing performance efficiency
the researcher
prepared one tool to measure the variables of his
research. The tool is the observation card form to
evaluate the performance of Islamic education teachers
and it consisted of (53) paragraphs that the researcher
verified of their validity and stability after presenting
them to a group of arbitrators.
and after analyzing the results statistically, the
researcher reached the following:
1- The presence of a statistically significant difference at
a significance level (0.05) between the mean scores of the
experimental group teachers who studied using the
training program before and after the experiment in the
observation card.
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فاعمية بخنامج تجريبي قائػ عمى انسؽذج شؽارتد في تشسية كفاءة األداء عشج معمسي مادة التخبية
االسالمية

 جامعة تكخيت/د رعج خمف دمحم الدبيجؼ. ـ. أ

 و ازرة التخبية/ ـ عبجالسييسغ محسػد حسج الجبػرؼ.ـ

:الخالصة

ييجؼ البحث الحالي التعخؼ عمى فاعمية بخنامج تجريبي قائع عمى أنسػذج شػارتد في تشسية كفاءة األداء
اعتسج الباحث ترسيع السجسػعة التجخيبية العذػائية االختيار ذات، عشج معمسي مادة التخبية االسبلمية
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االختبار القبمي والبعجؼ مغ أجل تعخؼ فاعمية البخنامج التجريبي في تشسية كفاءة االداء  ،اختار الباحث

عيشة مغ معمسي التخبية الدبلمية في قزاء العمع وتع اختيار عيشة عذػائية بمغت ( )05معمساً  ،أخزعػا

لمبخنامج التجريبي ضسغ دورة تجريبية لسجة ثبلثة أشيخ  ،ولغخض معخفة فاعمية البخنامج التجريبي أعج

الباحث أداة لكياس متغيخ بحثو استسارة بصاقة السبلحطة لتقػيع أداء معمسي التخبية االسبلمية وتألفت مغ

( )05فقخة تحقق الباحث مغ صجقيا وثباتيا بعج عخضيا عمى مجسػعة مغ السحكسيغ(SPSS(،استخجـ
لمتحميل وتػصل الباحث إلى ما يأتي :

 -1وجػد فخؽ ذؼ داللة احرائية عشج مدتػػ داللة ( )5.50بيغ متػسصي درجات معمسي السجسػعة
التجخيبية الحيغ درسػا باستعساؿ البخنامج التجريبي قبل التجخبة وبعجىا في بصاقة السبلحطة .

وفي ضوء نتائج البحث استنتج الباحث اآلتي :
 -1أظهر نجاح البرنامج التدريبي القائم على انموذج شوارتز تأثيره في تنمية المتغير التابع.
 -2البرنامج التدريبي واالستراتيجيات المتعددة فيه ساعد المتدربين التعرف على استراتيجيات حديثة
والتي من شأنها رفع كفاءتهم في التدريس .
وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث مجموعة من التوصيات :
 -1تضمين البرامج التدريبية للمعلمين أثناء الخدمة مهارات التدريس للمساهمة في تطوير دورهم .
 -2استعمال البرنامج التدريبي في البحث الحالي في تدريب معلمي التربية االسالمية للمرحلة االبتدائية
ضمن الدورات التي تقيمها وزارة التربية وذلك لثبوت فاعليته في تنمية كفاءة األداء لمعلمي التربية
االسالمية .
اقترح الباحث إجراء عدد من الدراسات منها:
فاعلية التدريس بأنموذج شوارتز في التحصيل والتفكير االبداعي عند طالب الصف الثاني المتوسط في
مادة التربية االسالمية .
الفصل األول
مذكمة البحث  -:يذيج العالع اليػـ جسمة مغ التحجيات السعمػماتية في مجاالت الحياة عامة وفي

السجاؿ التخبػؼ خاصة  ،حيث حرمت في السجاؿ التخبػؼ تغيخات وتصػرات في مجخبلت التعميع
وعسمياتو ومخخجاتو  ،والبقاء عمى ما ىػ عميو يجعل الشطاـ التعميسي عاج اًد عغ مػاجية ىحه التحجيات

والتصػرات التي أفخزتيا الثػرة العالسية في تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت وحػلت السجتسع الى مجتسع
معمػماتي  ،وعمى ىحا االساس يجب اف تتحخؾ أمتشا بدخعة نحػ اصبلح نطسيا التخبػية بصخيقة تػفخ

إعجاد أبشاء لمسدتقبل ؛ لمعير في عالع ججيج  ،ألف العير في عالع متصػر ال يسكغ أف يكػف إال عغ

شخيق الشطاـ التخبػؼ  ،وبسا أف السعمع يتحسل جانباً كبي اًخ في إعجاد أبشاء السدتقبل ؛ تػجب االىتساـ
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بإعجاده وتجريبو ليتسكغ مغ مػاكبة التغيخات والتصػرات الدخيعة في مجاؿ السعخفة االندانية وتصبيقاتيا في

مياديغ الحياة والتكيف معيا والتغمب عمى ما يخافقيا مغ مذكبلت ( عصية والياشسي ،)10 ،7552 ،
ولمتخبية االسبلمية مذكبلت وصعػبات يشبغي وضع معالجات ليا  ،ومغ ىحه السذكبلت ضعف أداء

معمسي التخبية االسبلمية  ،مغ خبلؿ أراء السذخفيغ وبعس مجراء السجارس االبتجائية لسذ الباحث مذكمة

البحث كػنو مجرسا لسادة التخبية االسبلمية في السجارس الثانػية ولسجة تدع سشػات أحذ أف أغمب

التبلميح الحيغ يتخخجػف مغ السجراس االبتجائية ال يجيجوف قخاءة القخآف الكخيع وعجـ الفيع لآليات القخآنية ،
والدبب في ذلظ يعػد الى سيصخة التعميع الشطخؼ التقميجؼ البحت القائع عمى فمدفة التمقيغ وعجـ االىتساـ

بالكفايات التجريدية ومسارستيا في عسمية التعميع  ،وىحا ليذ عيباً في التعميع نفدو بقجر ما ىػ مذكمة في
مدتػػ التشفيح مغ قبل معمسي التخبية االسبلمية والدبب إما لعجـ الججية في العسل أو لدػء اإلعجاد أو
تبشي فمدفة تعميسية قاصخة مدتشجة عمى وجيات نطخ تخبػية خاشئة  ،وعجـ التشػيع باستخجاـ ميارات

وأساليب التجريذ يؤدؼ بالتبلميح الى الجسػد والشفػر مغ السجراس ألف شخائق التجريذ حمقة وصل بيغ

السعمع والتمسيح  ،لح وجب عمى السعمع أف يتبشى فمدفة تعميسية متقجمة بعيجة عغ التقميجية في التجريذ
تتشاسب مع احتياجات التبلميح وتصمعاتيع لتديل عسمية تعميع السػضػعات وتعمسيا مغ خبلؿ االشبلع
السدتسخ إلى ما تػصمت إلية الجوؿ الستقجمة في تكشػلػجيا التعميع والتقجـ السدتسخ في السجاالت التخبػية

 ،كسا أف كثي اًخ مغ الجراسات أشارت الى ضعف أداء معمسي التخبية االسبلمية ومشيا دراسة (حديغ
 )1441ودراسة (دمحم  )1442ودراسة (العداوؼ  ، )1444وقج أوصت بعس السؤتسخات السحمية
بإصبلح عسمية التعميع واستعساؿ استخاتيجيات حجيثة في التجريذ ولتبلفي ذلظ الخمل في التجريذ أكجت
ىحه السؤتسخات عمى ضخورة االىتساـ وتصػيخ بخامج إعجاد وتجريب السعمسيغ لسػاكبة متصمبات العرخ

ومغ ىحه السؤتسخات السؤتسخ العمسي التخبػؼ القػمي الثالث (نقابة السعمسيغ ) السخكد العاـ في بغجاد
( )7557والسؤتسخ العمسي الجولي الدادس الحؼ أقيع في جامعة السػصل كمية التخبية االساسية (/ 1 -0
أيار  )7515 :والسؤتسخ الحؼ عقج في كمية التخبية أبغ رشج جامعة بغجاد ( ، )7511 /15 /72كسا

سعت و ازرة التخبية إلى إعجاد السعمسيغ وتجريبيع أثشاء الخجمة  ،مغ خبلؿ متابعة مجراء السجارس
والسذخفيغ وما يقجمػنو مغ تقاريخ في الحخص عمى وجػد الكفايات التجريدية لجػ السعمسيغ والتي تعسل

عمى تحقيق االىجاؼ السشذػدة برػرة كبيخة (ساجت  ، )1 :7513 ،وتتمخز مذكمة البحث الحالي

باإلجابة ع غ الدؤاؿ الخئيدي اآلتي  :ما فاعمية البخنامج التجريبي القائع عمى أنسػذج شػارتد في تشسية
كفاءة األداء عشج معمسي مادة التخبية االسبلمية ؟
أهسية البحث -:
يعير العالع ىحه االياـ حخكة نذصة لمغاية بل تكاد تكػف متدارعة في السجاالت العمسية

والتكشػلػجية والسعمػماتية غيخ السدبػقة  ،وذلظ بدبب االنفجار السعمػماتي اليائل الحؼ ألقى بزبللو
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وبذكل ممفت لمشطخ عمى مختمف مشاحي الحياة االقترادية واالجتساعية والتخبػية والثقافية والعدكخية لجػ
مختمف األمع والذعػب التي تقصغ القارات الخسذ بحيث أصبحت السعارؼ والسعمػمات تتزاعف في

أوقات زمشية قريخة لع يكغ يترػرىا العقل البذخؼ مغ قبل  ( .سعادة  ، )74 :7513 ،والتخبية ميجاف
خرب شجيج الحداسية لتمظ التغيخات ومتفاعمة معيا ومدتجيبة لزخوراتيا  ،وال شظ أف نسط االستجابة

لتمظ السثيخات يشبغي أف يكػف متػازنا بيغ مشطػماتيا الثقافية والعقجية التي تذكل شخريتيا السجتسعية

وبيغ متصمبات التصػر والحجاثة ( ابخاليع  ،)10 :7511 ،ويخػ الباحث أف التخبية ىي مغ تقػـ عمى
تييئة االفخاد لمسدتقبل وتخاعي حاجاتيع وتصػراتيع وتجعميع مدتعجيغ لتقبل التغييخ والتحػؿ العمسي

والتقشي ،وتعسل عمى تشسية خبخاتيع وتعجيميا وتدتيجؼ إعجادىع إعجاداً شامبلً متكامبلً متػازناً في جسيع

الجػانب الخوحية والعقمية

وتعج التخبية االسبلمية تخبية مثمى تيجؼ الى غخس السفاليع االسبلمية والكيع الخمكية والخوحية في

نفذ الفخد وعقمو  ،فالفخد السؤمغ الحؼ يسارس شعائخ ديشو  ،ويعير بفكخه وسمػكو عمى مدتػػ مغ

الخُمق يكاد أف يكػف فصخة لو  ،فيػ يؤمغ بأف هللا يخاه ويدسعو في كل لحطة وأف مدؤوليتو عغ نػاياه
ُ
وأفعالو مدؤولية خمكية كاممة  ،وبيحا يرل السعمع السؤمغ الى درجة مغ التخبية االسبلمية ألنو يعير وقج
أستقخ في داخل ضسيخه الجيشي الحؼ يسيد بيدخ وبجاىة بيغ الخيخ والذخ  ،لحا فالتخبية االسبلمية مغ
الػسائل البارزة التي يسكغ االعتساد عمييا في تخبية الشرء تخبية خمكية سميسة  ،وليا مغ الحقائق ما

يجعميا متسيدة عغ سائخ الشطخيات التخبػية في ضػء مخونتيا وصبلحيتيا ألف تعير في كل عرخ

وترمح لكل جيل وتػاكب كل تقجـ وازدىار (العبجلي  ، )12 : 7553 ،ويدتشتج الباحث مسا سبق أف
التخبية اإلسبلمية كسادة دراسية مغ بيغ جسيع السػاد الجراسية ليا دور كبيخ في إعجاد التمسيح إعجاداً
يداعجه عمى تخصي عكبات الحياة والخخوقات الفكخية التي تؤدؼ إلى تجني السدتػػ العمسي واألخبلقي ،
مسا يؤدؼ إلى تبلشي السجتسعات اإلسبلمية  ،لحا ىي أمانو في أعشاؽ جسيع اآلباء والسعمسيغ مغ جيل

إلى أخخ5

وإف لمسعمسيغ أىسية كبيخة في العسمية التعميسية التخبػية فسغ الزخورؼ أف يشاؿ مغ العشاية القجر

الحؼ يقػـ بو في اعجاد الشرء وتكػيشيع ولحلظ تيتع السجتسعات ميسا تبايشت بإعجاد السعمسيغ في إشار

الفمدفة الدياسية واالجتساعية وفي الحجود التي تجعميع قادريغ عمى مسارسة مدؤولياتيع لتييئة السػاشغ

الرالح لمسجتسع ولحلظ فإف السعمع الكفء يسثل دوف شظ ذخيخة عمسية تؤىمو إلعجاد جيل بأكسمو يعتسج
الى حج كبيخ عمى ما أترف بو السعمع مغ سسات تعاونو عمى أداء ىحه السيشة ومغ ىشا كاف البج مغ

االىتساـ الذجيج بالتشسية السيشية لمسعمع ( االسجؼ وآخخوف  ،)11 :7511 ،ومسا تقجـ ندتشتج أف السعمع

يسثل أحج العشاصخ االساسية في العسمية التعميسية وخرػصاً معمع التخبية االسبلمية الحؼ يسثل العامل
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السؤثخ وحجخ الداوية في تصػيخ العسمية التخبػية وجعميا كائشاً حياً ومتصػ اًر وفعاالً ويتػقف ىحا األثخ في
مجػ كفايتو ووعيو بعسمو واخبلصو فيو األمخ الحؼ يدتػجب االىتساـ بكفاءتو التعميسية .

ويعج معمع التخبية االسبلمية أحج السشتسيغ الى ميشة التعميع  ،والحؼ يدعى الى تحقيق تعميع فعاؿ مغ

خبلؿ التشػع في استخجاـ شخائق وأساليب التجريذ في عسمية التعمع والتعميع  ،وإف التشػع في شخائق
تجريذ التخبية االسبلمية ميع في زيادة فاعمية التعميع وتحديغ نػاتجو التعميسية الشيائية فالتشػع يحخؾ

دوافع الستعمسيغ ويؤدؼ إلى إثارة اىتساميع وزيادة مذاركاتيع المفطية والحىشية (العبجلي ،)42 :7553 ،

وندتشتج مسا سبق أف لسعمع التخبية االسبلمية دو اًر كبي اًخ وأث اًخ بالغاً في نفدية التبلميح مغ خبلؿ تجريديع
لسادة التخبية االسبلمية واالىتساـ بيع  ،ألنو يعج األقخب إلييع بعج والجييع  ،وألف لجيو الفخصة األكثخ

لمتأثيخ عمى شخرياتيع مغ خبلؿ مخاقبة سمػكيع وترخفاتيع لبشائيع بشاء اسبلمياً متػازناً  ،لحا فإف ىحه

االمػر تحتاج الى معمع قادر عمى تحسل السدؤولية مؤىبلً تأليبلً عمسياً وثقافياً وتخبػياً عارفاً بذخع هللا
مدوداً بالصخائق واألساليب التعميسية الحجيثة مغ خبلؿ استخجاـ البخامج التجريبية التي تؤىمو لتحقيق
االىجاؼ التعميسية السدتسجة مغ شخع هللا .

وتعج البخامج التجريبية أثشاء الخجمة امتجاد شبيعي لئلعجاد قبل الخجمة  ،وىحا يعشي أف التعميع
السدتسخ بالشدبة لمسعمع جدءاً ال يتج أد مغ عسمية إعجاده  ،وأف يدتسخ ىحا االعجاد شيمة عسمو في التجريذ
بيجؼ الحرػؿ عمى معخفة ججيجة واكتداب ميارات تعميسية ضخورية وخبخات ججيجة في ىحا السيجاف

ليكػف عمى صمة بكل ما ىػ ججيج فيو وليعػض ما قج فاتو أثشاء إعجاده قبل الخجمة (عجس :1441 ،
 ،)02وتيجؼ البخامج التجريبية الى تشسية التفكيخ عشج السعمسيغ أثشاء الخجمة  ،كسا تعسل عمى اكدابيع

السعارؼ والسيارات واالتجاىات حتى يتدشى لمسعمسيغ مػاكبة التصػرات التخبػية  ،وتكػف رافجاً لتججيج
أفكارىع وأدائيع في بيئاتيع التعميسية (بغجادؼ  ، )157 :7517 ،وإف بخامج إعجاد وتجريب السعمسيغ

أبخز القزايا التي أثارت اىتساـ السيجاف التخبػؼ  ،والتي تجعػ في أغمبيا الى ضخورة بحؿ جيػد اكثخ

إيجابية لبلىتساـ بإعجاد السعمسيغ واالرتقاء بسيشتيع باعتبارىع االساس السشاسب إلصبلح التعميع وتصػيخه ،
وأوصت كثيخ مغ السؤتسخات ببشاء بخامج تعميسية وتجريبية ومغ ىحه السؤتسخات السؤتسخ العمسي العخبي

الثاني الحؼ عقج في الفتخة مغ ( )15-51الى (  )11 – 7لدشة  7555ـ الحؼ أوصى بػضع بخامج
تعميسية مػسعة تشيس بالػاقع التعميسي انصبلقاً مغ التػجيات الحجيثة واف تداعج البخامج السعمع عمى
تشسية التفكيخ العمسي عشج الصبلب ليتسكشػا مغ مػاكبة السجتسعات الستصػرة  ،وكحلظ مؤتسخ ىافانا لمتعميع

العالي – اليػندكػ ( )7517والحؼ أكج عمى وجػب اتخاذ مػاقف استباقية إزاء تحميل مجاالت واشكاؿ

العسل ( الكشاني  ،) 7 :7575 ،ويخػ الباحث أف تجريب السعمسيغ لو أىسية خاصة ألنو يعتبخ متسساً
إلعجادىع قبل الخجمة وأثشاء الخجمة حيث اف السعمسيغ قج يكتذفػا مذكبلت اثشاء مسارسة ميشة التعميع
يسكغ حميا أثشاء فتخة التجريب  ،كسا يداعج تجريب السعمسيغ التدود بالخبخات والسيارات التعميسية البلزمة
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وشخائق التجريذ التي تسكشيع مغ الكياـ بجورىع التعميسي الستججد وتصػيخ كفاياتيع السيشية التي تديج مغ

كفاياتيع االنتاجية الحؼ يشعكذ بجوره بذكل كبيخ عمى تعميع الصمبة وتحريميع .

ولصخيقة التجريذ أثخ كبيخ في تحقيق أىجاؼ التخبية  ،إذ أف السعمع يعمع بصخيقتو وأسمػبو المحيغ

يعكداف شخريتو وعبلقاتو مع شبلبو  ،والصالب ال يدتصيع أف يدتفيج مغ السعمع إذا لع يكغ لو السحبة
والتقجيخ واالحتخاـ  ،وىشا تطيخ اىسية السعمع بػصفو ركشاً مغ أركاف العسمية التعميسية لحلظ تيتع كثيخ مغ
دوؿ العالع بأساليب إعجاد السعمسيغ وتجريبيع وتػجيييع وتييئة الفخص السشاسبة لتحقيق نسػىع السيشي (

الحدشاوؼ  ،)255 :7557 ،وإف اعتساد الشساذج التجريدية جاء مغ مشصمق أف التجريذ لع يعج عمساً
فحدب بل أصبح فشاً  ،بسعشى أنو يتصمب معخفة مشطسة بأصػؿ وأساليب واستخاتيجيات التجريذ وكيفية
التخصيط لو لتحقيق االىجاؼ السشذػدة بجرجة عالية مغ االتقاف  ،والسحافطة عمى تفاعل نذط مع التمسيح

 ,وقياس تقجمو نحػ تحقيق أىجافو والتعخؼ عمى فاعمية عسمية التعميع مغ اجل تحديغ مسارستيا في

السدتقبل (دروزة  ،)2-1 :7551 ،لحا سعى الباحث الى البحث عغ نساذج تجريدية تيجؼ الى تحقيق
أىجاؼ البخنامج التجريبي السشذػد  ،فػجج أف نسػذج شػارتد بسا يقجمو مغ استخاتيجيات تجريبية (

السشطسات البيانية  ،خخائط السفاليع  ،الكتابة السدتشجة الى التفكيخ ) قج يديع في مداعجة السعمسيغ في

تحقيق اىجافيع السخجػة .

ويعج نسػذج شػارتد مغ الشساذج التي تقجـ حمػالً مثمى لبشاء التعمع والتعميع ويقػـ عمى تمظ الثخوة

الغشية سػاء في جانب التشطيخ العسمي او السسارسات القائسة عمى أسذ عمسية ألنو يقجـ بخنامجاً تصػرياً
يذسل كل جػانب االنداف الستعمع الشاجح (شػارتد  ، )00 :7555 ،ويخػ الباحث أف نسػذج شػارتد قج

يديع في تشسية كفاءة االداء عشج معمسي مادة التخبية االسبلمية مغ شخيق دمج ميارات التفكيخ بالسحتػػ

الجراسي وتشسيت عادات عقمية تتساشى ومدتػػ الستجربيغ بسا تعكذ كل ذلظ عمى الصمبة  ،وأف وجػد
الكفايات التجريدية عشج معمسي التخبية االسبلمية يؤدؼ الى فاعمية التجريذ وجعل العسمية التعميسية ىادفة

ونذصة تؤثخ برػرة أكبخ في التبلميح مسا يؤدؼ الى تحقيق االىجاؼ التخبػية .

وتعج الكفايات التجريدية أساساً إلعجاد السعمع ألنيا تعسل عمى تصػيخه  ،وقج بحلت جيػد كبيخة مشح

زمغ وال تداؿ تبحؿ لػضع قػائع لمكفايات السصمػبة التي يجب أف يتسكغ مشيا السعمع  ،وأف ىحه الكفايات

ليدت شخائق او شخيقة إنسا ىي قجرات عقمية معخفية يستمكيا السعمع وتطيخ سمػكاً عمى ميشتو أثشاء تشفيح

الجرس وصػالً إلى الكفاءة السيشية التي تداعج السعمع عمى اإلبجاع ( السذخفي  ،)23 :7550 ،وإف

امتبلؾ السعمع لمكفاية ذو أىسية في تحديغ أدائو بفاعمية حيث تسكشو مغ التكيف مع السحيط والتعامل مع

السػاقف التعميسية بكفاءة السعمع السسارس والقادر عمى تخجسة السقخرات التعميسية وتحقيق الشتائج السصمػبة
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بيدخ وسيػلة وىحا يؤدؼ ببل شظ الى تحديغ عسمية التجريذ بالرػرة السأمػلة ( الجساعي : 7515 ،

)123

ويسكغ تمخيز أىسية البحث بسا يأتي :
 -1أىسية البخامج التجريبية باعتبارىا خصة متكاممة في التجريذ.
 -7أىسية أنسػذج شػارتد باعتباره مغ الشساذج التجريدية الحجيثة والتي تدتشج الى الشطخية البشائية .
 -5أىسية كفاءة االداء باعتبارىا االساس السيشي لمسعمسيغ بذكل عاـ ومعمسي التخبية االسبلمية بذكل
خاص .

هجف البحث  :ييجؼ البحث الحالي التعخؼ عمى فاعمية بخنامج تجريبي قائع عمى انسػذج شػارتد في
تشسية كفاءة االداء عشج معمسي مادة التخبية االسبلمية .
فخضيات البحث  :في ضػء اىجاؼ البحث صاغ الباحث الفخضيات الرفخية االتية :
 -1ال يػجج فخؽ ذؼ داللة احرائية عشج مدتػػ داللة ( )5,50بيغ متػسصي درجات معمسي

السجسػعة التجخيبية الحيغ يجرسػف عغ شخيق البخنامج التجريبي قبل التجخبة وبعجىا في بصاقة

السبلحطة.

حجود البحث  :يتحجد البحث الحالي بسا يمي :
 -1الحجود البذخية  :معمسي مادة التخبية االسبلمية في السجارس االبتجائية التابعة لسجيخية تخبية صبلح
الجيغ – قدع تخبية العمع .

 -7الحجود الدمانية  :العاـ الجراسي . 7575 – 7514
تحجيج السرطمحات  -1 :الفاعمية  :عخفها  -:عطية ( )2008القجرة عمى إحجاث األثخ وفعالية
الذيء  ،وتقاس بسا يحجث مغ أثخ عمى شيء أخخ (عصية )21 :7553 ،
تعخيف الفاعمية اجخائياً  :األثخ الشاتج عغ تصبيق البخنامج التجريبي القائع عمى انسػذج شػارتد في تشسية

كفاءة أداء معمسي مادة التخبية االسبلمية .

 -2البخنامج التجريبي :عخفه :نؽفل ( )2008ىػ مجسػعة مغ المقاءات التعميسية السخصصة السشطسة
السبخمجة زمشياً والستزسغ سمدمة مغ االستخاتيجيات التعميسية التعمسية الحؼ ييجؼ الى تشسية ميارات
محجدة بحاتيا وفق االساس الشطخؼ السدتشج إليو البخنامج( .نػفل)27 :7553،
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تعخيف البخنامج التجريبي نعخياً :مجسػعة مغ االجخاءات والشذاشات السخصط ليا مغ خبلؿ وضع خصة
عسل متكاممة لسػضػعات محجدة ولسجة زمشية معيشة تدتيجؼ تدويج الستعمسيغ بخبخات وأنذصة تعميسية

بسا يداعج عمى تحقيق االىجاؼ السخجػة مغ البخنامج .

تعخيف البخنامج التجريبي إجخائياً  :مجسػعة مغ االنذصة التعميسية السشطسة الستدمدمة التي صسسيا

الباحث عمى وفق أنسػذج شػارتد لتجريب وزيادة خبخات وميارات معمسي التخبية االسبلمية وتشسية كفاياتيع

التجريدية مغ خبلؿ خصػات االنسػذج ضسغ جمدات متدمدمة التي تزع ميارات التجريذ ( التخصيط ،

التشفيح  ،التقػيع ) بغية تشسية أدائيع التجريدي.
 -3أنسؽذج شؽارتد :عخفه  -:الدكاكخ ( )2010أنسػذج تعميسي ىجفو اتقاف عسميات التعمع بجالً مغ
الحفع واالستطيار ،حيث يشطع مجسػعة مغ ميارات التفكيخ ويجمجيا مع السحتػػ الجراسي باستخجاـ
مجسػعة مغ الصخائق واالساليب (الدكاكخ )25 :7515 ،
تعخيف انسؽذج شؽارتد نعخياً  :ىػ أنسػذج تعميسي مبشي عمى التفكيخ ييجؼ الى إتقاف عسميات التعمع
والحؼ يقػـ عمى دمج الػحجات التعميسية في ضػء ميارات التفكيخ في وقت واحج وفي الفتخة الدمشية نفديا

وتػزيع السيارات بصخيقة مشطسة مجروسة عمى محتػػ البخنامج والحؼ يداعج عمى تجريب الستعمسيغ عمى

السيارات حتى يرمػا إلى مخحمة إتقانيا.

تعخيف انسؽذج شؽارتد إجخائياً  :مجسػعة مغ االجخاءات التي يدتعسميا الباحث في تجريب معمسي مادة

التخبية االسبلمية والتي تيجؼ الى تشسية كفاءة االداء ،حيث تذتسل عمى مجسػعة مغ الخصػات االساسية
وىي ( خخائط التفكيخ المفطية  ،السشطسات البيانية  ،والكتابة السدتشجة الى التفكيخ) بغية زيادة كفاءة

األداء التجريدي لجػ معمسي ومعمسات التخبية االسبلمية.
 -4كفاءة االداء :عخفها  -:مخعي والحيمة ( )2002ىي القجرة عمى عسل شيء بفاعمية وإتقاف ،
وبسدتػػ مغ األداء وبأقل جيج ووقت وكمفة بعسميات وإجخاءات يسكغ مبلحطتيا  ،وتختمف باختبلؼ

السياـ التي تختبط بيا (مخعي والحيمة ) 525 : 7557،
تعخيف كفاءة األداء نعخياً:ىي كل ما يسكغ تدويج الستجرب بو مغ ميارات وخبخات والتي يجب أف
يستمكيا الستعمسػف مغ أجل تشفيح السياـ السػكمة إلييع وإنجازىا بذكل ٍ
عاؿ مغ اإلتقاف بأقل جيج وأسخع

وقت وأقل كمفة .

تعخيف كفاءة األداء إجخائياً :سمػكيات معمع التخبية االسبلمية التجريدية التي تتزسغ ميارات ( التخصيط
 ،التشفيح  ،التقػيع ) لؤلنذصة التعميسية لتحقيق االىجاؼ السحجدة السخصط ليا  ،والتي يدتجؿ عمييا
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بالسبلحطة ويسكغ قياسيا وتقػيسيا  ,ويعبخ عشيا بالجرجة التي يحرل عمييا أفخاد العيشة مغ معمسي

التخبية االسبلمية مغ خبلؿ االستجابة عمى بصاقة السبلحطة التي أعجىا الباحث
الفرل الثاني
خمفية الشعخية

التجريب والبخامج التجريبية  :العسمية التعميسية صعبة وشاقة والسعمع في عسمو يػاجو مػاقف مختمفة تحتاج
إلى معخفة بكيفية التعامل مع ىحه السػاقف حتى يتسكغ مغ الكياـ بعسمو عمى أحدغ وجو  ،مغ ىشا كاف

السعمع محتاجاً إلى التجريب السشاسب حتى يشجح في عسمو (العامخؼ  )10 :7554 ،وإف العالع الستقجـ

مادياً يدعى بقػة لمػصػؿ إلى السثاؿ السصمػب في كل جػانب الحزارة السادية ويبحؿ بدخاء في سبيل
ىحا األمخ ،ومغ أىع الػسائل التي ترل بالسجتسع إلى إتقاف الحزارة واستيعابيا ىػ التجريب الحؼ يذكل

مجخبلً رئيداً عمى تحديغ إمكاناتشا الحالية وتحديغ أدائشا وىػ الػسيمة الفعالة في بمػغ األىجاؼ التي
نخسسيا (الذخيف  )51 :7555 ،والتجريب عبارة عغ نذاط مخصط ييجؼ إلى إحجاث تغييخات إيجابية

في الستجربيغ مغ ناحية اتجاىاتيع ومعمػماتيع وأدائيع ومياراتيع وسمػكياتيع بسا يجعل مدتػػ األداء
لجييع أفزل مسا ىػ عميو (ابػ الشرخ  ،)11 : 7554 ،ويدتشتج الباحث أف التجريب مجسػعة مغ

االنذصة التي تدعى إلى إكداب الستجربيغ السعمػمات والسعارؼ والسيارات التي تؤدؼ إلى احجاث تغيخات
إيجابية لجييع مسا يداعج عمى حل السذكبلت التي تػاجييع كسا يداعجىع عمى أداء مياميع بجرجة عالية

مغ الجػدة .

اتجاهات التجريب  :لمتجريب اتجاىات وفق رؤية نطخية يدتشج إلييا ومغ ىحه االتجاىات :
 -1اتجاه نطخؼ  :يدتيجؼ تدويج الستجرب بسعمػمات ججيجة ىػ في حاجة إلييا وترحيح السعمػمات
الخاشئة التي لجيو وتحكيخه بسعمػمات ىامة حرل عمييا مغ قبل السؤسدات التعميسية التي تخخج مشيا .

 -7اتجاه نفدي سمػكي  :يدتيجؼ تجعيع االتجاىات اإليجابية لجػ الستجرب وإضعاؼ أو إلغاء
االتجاىات الدمبية لجيو  ،والعسل عمى إحبلؿ اتجاىات إيجابية محميا إف أمكغ .
 -5اتجاه عسمي  :يدتيجؼ إكداب الستجرب ميارات ججيجة تداعج عمى الكياـ بعسمو بكفاءة وفاعمية أكثخ

 ،كحلظ قج ييجؼ االتجاه العمسي إلى تحديغ مدتػػ السيارات السػجػدة بالفعل لجػ الستجرب ( ابػ

الشرخ )51 :7554 ،

التجريب أثشاء الخجمة  :ضيخت فكخة تجريب السعمسيغ اثشاء الخجمة كخدة فعل لعجد معاىج تجريب
السعمسيغ عغ تػفيخ العجد الكافي مغ السعمسيغ لسػاكبة الديادة السزصخة في السجارس وزيادة الصبلب ،
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كسا اف التجريب أثشاء الخجمة أزدىخ مع السفاليع الججيجة والتي دعت إلى استس اخرية التعميع والتجريب شػاؿ
فتخة العسل لديادة التأىيل ومػاكبة السدتججات وقج دعا االسبلـ مغ قبل إلى ذلظ تعمع العمع مغ السيج إلى

المحج ولكغ الفكخة الحجيثة ازدىخت في بجاية الدبعيشيات حيث ضيخت مفاليع التعميع شػؿ الحياة أو
التعميع السدتسخ والتي تبمػرت في تقخيخ اليػندكػ بكيادة العالع (فيخ) والحؼ ضيخ عاـ  1427وقج ساعج
التجريب أثشاء الخجمة بعج ذلظ في االىتساـ باألنذصة داخل الفرل وفكخة السذخوعات وإدخاؿ أساليب

ججيجة في التعميع (االسجؼ وأخخوف  )24 :7511 ،وييجؼ التجريب أثشاء الخجمة إلى تحديغ األداء

التجريدي لمسعمسيغ وتقػية الدمالة السيشية والحػار بيغ زمبلء السيشة  ،كحلظ يداعج عمى تحفيد التفكيخ
والخقي بثقافة السجرسة  ،فسع أف التجريب يذسل عيشة مغ السعمسيغ في السجرسة إال أف ىحه السذاركة

تذجع عمى العسل التعاوني في السجرسة لتخقى بثقافتيا (حسادة )155 :7512 ،

ترسيػ البخامج التجريبية :إف ترسيع البخامج التجريبية ىػ تمظ العسمية التي مغ شأنيا إخخاج بخنامج

ومشيج يحتػؼ عمى عجد مغ السعارؼ والسيارات واالتجاىات لسػضػع معيغ  ،ويعج البخنامج التجريبي

األداة التي تخبط االحتياجات التجريبية واالىجاؼ السصمػب تحكيقيا مغ البخنامج والسػاد واألساليب

والسػضػعات التجريبية بعزيا مع بعس بعبلقة مشطسة والتي تيجؼ إلى تشسية القػػ البذخية لتحقيق
االىجاؼ  ،وتعج عسمية ترسيع البخنامج التجريبي وبشائو مغ أىع مخاحل العسمية التجريبية وأف نجاح

البخنامج التجريبي يعتسج في األساس عمى البشاء الجقيق ( معسار  ،)10 : 7515 ،وتعج عسمية بشاء
البخامج التجريبية مغ السختكدات االساسية لتحديغ شخائق التخبية الحجيثة ألنيا تيدخ الصخيق أماـ السعمع

وتبلميحه في شخائق عخض السعمػمات والسعارؼ والخبخات واالنذصة بأسمػب أكثخ تذػيقاً وإثارة وتحقيق
ندب تعمع أفزل  ،وقج أعصت التخبية الحجيثة أىسية كبيخة لمبخامج التجريبية ونطخت إلييا عمى أنيا حجخ
الداوية في العسمية التعميسية  ،وذلظ لسا ليا مغ أىسية كبيخة في تحقيق أىجافيا وتخجسة أىجاؼ السشيج إلى

السفاليع واالتجاىا ت والسيػؿ التي تتصمع السجرسة عمى تحكيقيا وليا تأثيخ واضح في مػاقف التبلميح
واتجاىاتيع نحػ السادة الجراسية ونحػ معمسييع ويتػقف عمييا نجاح السعمع أو فذمو في عسمو (الكشاني ،

)5 :7575

أنسؽذج شؽارتد  :ضيخ أنسػذج شػارتد في أميخكا في العقج األخيخ مغ القخف العذخيغ عمى يج العالع
روبخت شػارتد  ،والحؼ يػصي بتجريب األفخاد عمى ميارات التفكيخ التحميمي والشاقج واإلبجاعي السقارنة

والس قابمة  ،تحميل عبلقة الجدء بالكل  ،والترشيف  ،وتػليج البجائل واالحتساالت  ،وتحجيج مػثػقية

مرادر السعمػمات  ،والتشبؤ  ،تدامشاً مع تجريبيع عمى ميارات التفكيخ فػؽ السعخفي وعادات العقل
اإليجابية وفق كػستا وكاليظ باستخجاـ استخاتيجيات خخائط التفكيخ المفطية  ،والسشطسات البيانية والكتابة

السدتشجة إلى التفكيخ ( الدؽ والحجاحجة  ،)517 :7510 ،ويعج أنسػذج شػارتد مغ الشساذج التي تقجـ
حمػالً مثمى لبشاء التعمع والتعميع ويقػـ عمى تمظ الثخوة الغشية سػاء مغ جانب التشطيخ العمسي أو
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السسارسات القائسة عمى أسذ عمسية ألنو يقجـ بخنامجاً تصػرياً يذسل كل جػانب صشاعة االنداف الستعمع
الشاجح ( شػارتد ، )00 :7555 ،وييجؼ أنسػذج شػارتد إلى دمج ميارة التفكيخ في السحتػػ الجراسي

إلعجاد جيل مغ الستعمسيغ حكساء عقبلء مشتجيغ يتسيدوف بالتعمع الحاتي السدتسخ مجػ الحياة وذلظ بجمج
مجسػعة مغ السيارات والعسميات بالعادات العقمية وبصخيقة شبيعية في تجريذ مختمف السػاد التعميسية
وفق استخاتيجيات وأدوات وتقشيات وإجخاءات واضحة وعسمية  ،كسا يسكغ مغ خبلؿ الشسػذج تحقيق الكثيخ

مغ االىجاؼ التخبػية ( الدكاكخ )2 :7515 ،

كفاءة األداء  :تذكل التخبية العسمية الخكغ األساس في عسمية إعجاد السعمع  ،إذ ال يسكغ تدويج
السؤسدات التعميسية بسختمف مدتػياتيا بسعمسيغ قادريغ عمى إنجاز االىجاؼ التي تدعى إلييا تمظ

السؤسدات مغ دوف تأىيميع عسمياً لمكياـ بسا يخاد مشيع بكفاية وفاعمية  ،وبسا أف التعميع الزمة مغ لػازـ
الحياة االندانية فبل شظ أنو يتصػر ويدداد تعقيجاً وتحجيثاً تبعاً لتعقج الحياة وتصػرىا ونط اًخ لسا حرل
ويحرل مغ تصػر ىائل في السعمػمات وتقشيات السعمػماتية فقج أثخ ىحا التصػر في التعميع والتعمع
وضيخت أساليب واتجاىات تجريب حجيثة في مجاؿ إعجاد السعمع مشيا ما يذجد عمى الرفات والخرائز

التي يجب تػفيخىا في السعمع الجيج  ،ومشيا ما يذجد عمى الدمػؾ التجريدي الحؼ يؤديو السعمع في التعميع

 ،ومشيا ما يذجد عمى التفاعل المفطي بيغ السعمع والستعمع ومشيا ما يذجد عمى الكفايات التجريدية التي
يجب أف يتسكغ مشيا السعمع والحؼ يعج مغ أىع االتجاىات التي تذجد عمى أىسية الكفايات التجريدية في

إعجاد السعمع ( عصية والياشسي  ،)751 :7552 ،ولعل اليجؼ األوؿ مغ إعجاد السعمع ىػ مداعجتو
عمى امتبلؾ الكفايات التعميسية البلزمة لسسارسة أدواره بجرجة عالية مغ الفاعمية  ،كسا أف عجـ تػفخ

السؤىل قج يؤدؼ إلى تخاجع نتاجات التعميع ( الدعانيغ )2 :7551 ،
الكفايات التعميسية الخاصة بالسعمسيؼ ومؼ ضسشها :

أوالً  :التخطيط لمتجريذ :يعج التخصيط أسمػباً أو مشيجاً ييجؼ إلى حرخ االمكانات السادية والسػارد
البذخية الستػفخة ودراستيا وتحجيج إجخاءات االستفادة مشيا لتحقيق أىجاؼ مخجػة خبلؿ فتخة زمشية معيشة
(الريفي  ،)11 :7554،ومغ السعخوؼ أف كل عسل يخاد لو الشجاح يشبغي أف يقػـ بسػجب خصة مدبقة
 ،فإذا كاف التخصيط أم اًخ ضخورياً ألؼ عسل مغ األعساؿ فإنو في العسمية التخبػية التعميسية يعج في غاية
األىسية ويجب أف نتحكخ أف التخصيط الجيج أساس األداء الجيج والشاجح والدبيل في تحقيق نػاتج التعمع

السخجػة مغ العسمية التعميسية ىػ التخصيط السحكع والفعاؿ والحؼ يعج نيجاً لمػصل بالستعمع إلى فيع
عسيق ووعي لمسادة السقخوءة والشز السكمف في تعمسو ودراستو (.الداعجؼ )11 :7575،

ثانياً  :تشفيح التجريذ  :يعج تشفيح الجرس مغ ميسات التجريذ األساسية ووضع الخصة مػضع التشفيح

الفعمي وتتزسغ ىحه السيسة عجداً مغ السيسات الفخعية التي تتكامل مع بعزيا لتشفيح الخصة التجريدية
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وتحقيق غاياتيا (عصية  ،)504 :7553 ،وإف ميسة التشفيح كسا تخاىا اإلدارة السجرسية أو إدارة
السؤسدات عمى اختبلفيا مغ السياـ األساسية التي تأخح مكانة خاصة في العسمية التعميسية والتي يجب

عمى السعمع الكياـ بيا وىي تزع األمػر التالية - :

 -1العسل عمى إثارة الجافعية لجػ الصمبة وتذػيقيع لمكياـ بالسيسة التعميسية وإنجازىا بأفزل ما يسكغ
والػصػؿ إلى مدتػػ تحريمي جيج.

 -7عمى السعمع استخجاـ أساليب التجريذ السشاسبة التي تعسل عمى مخاعاة جسيع الجػانب الججيجة التي
تتعمق بالسػقف التعميسي والعسل عمى إحجاث ما يجب مغ التعجيل في األسمػب الستبع .

 -5عمى السعمع الكياـ بسشاقذة شبلبو وإدارة ىحه السشاقذة بالذكل الحؼ يخجـ مرمحة الصبلب ويعسل
عمى رفع مدتػاىع التعميسي والتحريمي .

وإف أىع السيسات والفعاليات التي يجب عمى السعمع الكياـ بيا داخل غخفة الرف ومع شبلبو العسل

عمى تذػيق شبلبو لمجرس والتعميع وإثارة الجافعية لجييع لكي يقبمػا عمى التعمع  ،ألف السعمع بجوف الكياـ

بيحه السيسة ال يشجح في تجريدو وفي إدارتو لرفو يكػف ضعيفاً وال يدتصيع إدارة صفو بذكل فعاؿ ألف
التذػيق والجافعية لمجرس تؤدؼ إلى انتباه الصبلب لمجرس واإلقباؿ عميو(.نرخ هللا )132 :7515 ،

ثالثاً  :التقؽيػ  :التجريذ عسمية ىادفة ال بج ليا مغ نتائج ولكغ ىحه الشتائج ال يسكغ تحجيجىا والحكع
عمييا ما لع تخزع إلى عسمية قياس وتقػيع لحلظ تعج عسمية التقػيع مغ ميسات التجريذ السيسة التي

يجب أف تكػف مبلزمة لعسمية التجريذ  ،فالتجريذ يبجأ بالتقػيع ويدتسخ بالتقػيع ويشتيي بالتقػيع  ،فالسعمع

يبجأ بعسمية تقػيع لسعخفة الشقصة التي يبجأ مشيا ويسارس التقػيع أثشاء التجريذ ليتعخؼ عمى مدتػػ التقجـ

الحؼ يحخزه الصمبة وتقػيع نػاتج التجريذ ليعخؼ مدتػػ تحقق أىجاؼ التجريذ (عصية ،)513 :7553 ،
والسعمع ىػ أحج العػام ل الفعالة في العسمية التخبػية وىػ الحؼ يتابع تشفيح السشيج ومجػ تأثخ الستعمسيغ بو
يعج أقجر الشاس عمى الكياـ بعسمية التقػيع فيػ عغ شخيق االختبارات التي يجخييا يسكغ أف يبيغ مجػ نسػ

الستعمسيغ كأفخاد وكسجسػعة كسا أنو عغ شخيق السبلحطة وتتبع سمػؾ الستعمسيغ داخل الفرل وخارجو

يجرؾ السذكبلت التي يعانػف مشيا ويجرس حاجاتيع وميػليع واستجاباتيع لسػاقف التعمع  ،ىحا باإلضافة
إلى أنو كسختز في التعمع يعخؼ كيف يمتسذ مػاشغ الزعف والقػة في السشيج وىػ عغ شخيق ما يقػـ

بو مغ تقػيع يسكغ أف يعجؿ مغ شخيقتو وأساليبو التي تحقق األىجاؼ السخغػبة  ( .مازف :7510 ،
)174
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عخض الجراسات الدابقة  :السحؽر االول  :دراسة تشاولت البخامج التجريبية
ت
1
2

اسػ الباحث

وسشة االنجاز

مكان إجخاء
الجراسة

 3أهجاف الجراسة
 4حجػ العيشة
5

مجة تطبيق
التجخبة

السياحي ()2014
العخاق  /جامعة البرخة  /كمية التخبية
فاعمية بخنامج تجريبي بالؽسائط الستعجدة قائػ عمى مشحى الشعػ في تشسية مهارات التجريذ عشج

الطمبة  /السجرسيؼ في كمية التخبية
( )24طالباً وطالبة
( )7أسابيع

 6القائػ بالتجريذ الباحثة نفدها
 7أداة البحث
8

الؽسائل
االحرائية

 9الشتائج

استسارة بطاقة السالحعة  /اختبار مهارات التجريذ
معادلة مان وتشي  ،اختبار لكؽكدؼ
وجؽد فخق ذو داللة احرائية بيؼ السجسؽعتيؼ لرالح السجسؽعة التجخيبية

السحؽر الثاني  :دراسة تشاولت أنسؽذج شؽارتد
ت
1
2

اسػ الباحث
وسشة االنجاز
مكان إجخاء
الجراسة

 3أهجاف الجراسة
 4حجػ العيشة
5

مجة تطبيق
التجخبة

الدهيخي ()2020
العخاق  /ديالى
أثخ تؽظيف أنسؽذجي شؽارتد وزاهؽريغ في تشسية مهارات التحوق االدبي والتفكيخ التحميمي لجى
طالب الرف الخامذ االدبي في مادة االدب والشرؽص
( )108طالب
فرالً دراسياً كامالً

 6القائػ بالتجريذ الباحث نفده
 7أداة البحث
8

الؽسائل

االحرائية

 9الشتائج

اختبار مهارة التحوق االدبي  /اختبار مهارة التفكيخ التحميمي
تحميل التبايؼ االحادي  ،اختبار شيفيه لمسقارنات
وجؽد فخق ذات داللة احرائية لرالح السجسؽعتيؼ التجخيبيتيؼ المتيؼ درستا وفق أنسؽذجي

شؽارتد وزاهؽريغ في االختبارات البعجية لسهارات التحوق االدبي والتفكيخ التحميمي

السحؽر الثالث  :دراسات تشاولت كفاءة األداء
ت
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1
2

اسػ الباحث

وسشة االنجاز

مكاون ()2009

مكان إجخاء

العخاق  /جامعة بغجاد  /كمية التخبية ابؼ الهيثػ

الجراسة

 3أهجاف الجراسة

فاعمية بخنامج تجريبي لسعمسي العمؽم عمى وفق الشعخية البشائية لتحديؼ أدائهػ التجريدي وتشسية

عسميات العمػ وعالقته بتحريل تالميحهػ

 4حجػ العيشة
5

مجة تطبيق
التجخبة

( )34معمساً ومعمسة
فرالً دراسياً كامالً

 6القائػ بالتجريذ الباحث نفده
 7أداة البحث
8

الؽسائل

االحرائية

 9الشتائج

استسارة مالحعة  /اختبار عسميات العمػ

معامل االتفاق لكؽبخ  ,كؽدر ريذاردسؽن  ،بيخسؽن  ،االختبار التائي لعيشتيؼ مدتقمتيؼ وعيشتيؼ

متخابطتيؼ

وجؽد فخق ذو داللة إحرائية بيؼ متؽسط درجات معمسي السجسؽعة التجخيبية الحيؼ تجربؽا عمى
وفق البخنامج التجريبي السقتخح ومتؽسط درجات السجسؽعة الزابطة الحيؼ لػ يخزعؽا لمبخنامج

التجريبي السقتخح .

جؽانب االفادة مؼ الجراسات الدابقة :
 -1التعخؼ عمى الخصػات العمسية لبشاء البخنامج التجريبي واجخاءاتو.
 -7تعخؼ الباحث عمى كيفية تجريذ عيشة البحث واعجاد الخصة التجريدية وفق أنسػذج شػارتد.
 -5الجراسات التي استعسمت كفاءة االداء اعصت فكخة واضحة عغ أىسية تجريب السعمسيغ عمى تشسية
كفاءة االداء .

 -2االفادة مغ الجراسات الدابقة في بشاء أداة البحث الحالي .
الفرل الثالث
الترسيػ التجخيبي:

مشهج البحث وإجخاءاته

الترػػسيع التجخيبػػي مػقػػف اصػػصشاعي الختيػػار صػػحة الفػػخوض تعػػدؿ فيػػو الستغيػخات الجخيمػػة ،ويػػجرس

أثخ الستغيخ السدتقل في الستغيخ التابع بغية التأكج مغ مجػ صػحة معمػمػة معيشػة (ممحػع،)02: 7555 ،
وكمسػا كػػاف الترػسيع التجخيبػػي معتسػجاً عمػػى أسػاس أىػػجاؼ الج ارسػة ومتغيخاتيػػا والطػخوؼ التػػي سػيشفح فييػػا،

كانت الشتائج التي نحرل عمييا ،أكثخ دقة وصجقاً ومػضػعية (ابػ عبلـ  ،)5:1432،لحا اعتسج الباحث
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تر ػػسيع السجسػع ػػة التجخيبي ػػة العذػ ػػائية االختي ػػار ذات االختب ػػار القبم ػػي والبع ػػجؼ ،لسبلءمت ػػو ض ػػخوؼ ى ػػحا

البحث والسخصط اآلتي يػضح ذلظ:
شكل
()5

يؽضح
الترس

السجسػعة
التجخيبية

يػ

الستغيخ السدتقل

التصبيق القبمي
بصاقة السبلحطة

البخنامج التجريبي

لكفاءة األداء

التصبيق البعجؼ
بصاقة السبلحطة
لكفاءة األداء

التجخيبي السعتسج في هحا البحث

يقرج بالسجسػعة التجخيبية  :ىي السجسػعة التي يخزع أفخادىا لسعالجة الستغيخ السدتقل (البخنامج
التجريبي) .

ويقرج بالستغيخ السدتقل  :ىػ العامل الحؼ يختاره الباحث إذ يتحكع في قيستو ومدتػياتو لتحجيج أثخه

في الطاىخة مػضع البحث .

ثانياً :مجتسع البحث وعيشته -1:مجتسع البحث :ىػ السجسػعة الكمية مغ العشاصخ التي يدعى الباحث
إلى أف يعسع عمييا الشتائج ذات العبلقة بالسذكمة السجروسة ،وفي األبحاث التخبػية فإف السجتسع عبارة

عغ مجسػعة مغ األشخاص الحيغ يستمكػف خرائز أو سسات معيشة (الطاىخ  ،)11: 7554،كسا
نعشي بو جسيع مفخدات الطاىخة أو السذكمة التي يقػـ الباحث بجراستو ( ممحع  )17:7555،ويعج تحجيج

مجتسع البحث أولى الخصػات األساسية لمباحث  ،وىحا يتصمب حرخ السجتسع وتحجيجه تحجيجاً واضحاً
ودقيقاً ،ألف كل مجتسع لو خرائز أو خاصية واحجة تسيده عغ غيخه مغ السجتسعات األُخخػ (الشبياف

 ،)52 :7552،وتألف مجتسع ىحا البحث مغ معمسي مادة التخبية اإلسبلمية في السجارس االبتجائية
التابعة لقدع تخبية العمع في مجيخية تخبية صبلح الجيغ لمعاـ الجراسي ()7575 /7514

 -2عـيـشة البحث  :إف السفتاح الدميع لمػصػؿ إلى الشتائج وإمكانية تعسيسيا عمى مجتسع البحث تتػقف
عمى قجرة الباحث في اختيار العيشة الرحيحة مغ حيث الشػع والحجع وشخيقة الدحب (مشدي 1444 ،

 ،)74:وتعخؼ العيشة بأنيا مجسػعة جدئية مغ السجتسع األصمي لمبحث ،تحسل خرائز وصفات ىحا

السجتسع  ،وتسثمو فيسا يخز الطاىخة مػضػع البحث (ممحع  .)15: 7555،وقج اختار الباحث عيشة
مسثمة تكػنت مغ ( )05معمساً مغ السجارس االبتجائية التابعة لقدع تخبية العمع.
ضبط الستغيخات الجخيمة  :يعج ضبط الستغيخات الجخيمة عمى درجة عالية مغ األىسية في البحػث
وبشاء عمى ذلظ يدتصيع الباحث أف يعدو
التجخيبية  ،لغخض تػفيخ الرجؽ الجاخمي لمترسيع التجخيبي،
ً
غالبية التبايغ في الستغيخ التابع إلى الستغيخ السدتقل الحؼ حجده في دراستو (ممحع  ،)21:7555،وعمى

الخغع مغ تصػر العمػـ التخبػية والشفدية  ،إال أف الستخرريغ في مجاؿ السشيج التجخيبي يجركػف تساماً

الرعػبات التي تػاجييع في عدؿ متغيخات الطػاىخ التي يجرسػنيا وضبصيا ،ألف الطػاىخ الدمػكية
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ضػاىخ غيخ مادية ومعقجة ،تتجاخل فييا العػامل وتتذابظ (الشبياف  ،)31:7552،لحا حاوؿ الباحث قجر

اإلمكاف ضبط العػامل أو الستغيخات التي قج تؤثخ في سيخ التجخبة .

أثخ اإلجخاءات التجخيبيـة :قػاـ الباحػث بسحاولػة لمحػج مػغ أثػخ ىػحا العامػل فػي اثشػاء التجخبػة ،ويعشػي فييػا

تثبيت عجد مغ الخرائز الستعمقة بالبحث ،والتي قج تطيخ في أثشاء دراسة العبلقة بيغ الستغيخ السدػتقل
والستغيخ التابع ،وإف ضبط أثخ ىحه اإلجخاءات لو أىسيػة كبيػخة فػي البحػػث التجخيبيػة ،وعػجـ االىتسػاـ فييػا

قػج يػػؤثخ فػػي نتػػائج التجخبػة (الشبيػػاف  ، )12 :7552،لػػحا حػػخص الباحػػث عمػى ضػػبط عػػجد مػػغ الستغيػخات
لزساف سيخ التجخبة  ،وسبلمتيا ودقة نتائجيا .

بشاء البخنامج السقتخح  :يقجـ الباحث في ىحا الرجد شخحاً لخصػات بشاء البخنامج التجريبي لغخض

الػصػؿ الى تحقيق اليجؼ الخئيدي لمبحث ،وىػ بشاء بخنامج تجريبي لسعمسي التخبية االسبلمية.

 أسذ البخنامج  :يتصمب التخصيط الدميع ألؼ بخنامج تخبػؼ أف يدتشج الى أسذ صحيحة تخسيدعائسو  ،وتداىع في اختيار عشاصخه ،وتحجد اىجافو  ،وتداعجه عمى أداء وضائفو عمى أحدغ وجو ،وقج

تصخؽ الكثيخ مغ التخبػييغ الى األسذ والسرادر التقػيسية عشج أعجاد البخامج وبشيت مدتمدمات الديخ في
ضػئيا سػاء أكاف ذلظ في عسميتي التخصيط اـ البشاء ،ومغ ىحه األسذ ما ىػ خاص بالسجتسع وقيسو

الجيشية والثقافية ومشيا ما ىػ خاص بالستعمع وخرائرو الشفدية ،ومشيا ما ىػ خاص بالسعخفة ،ومشيا ما

ىػ خاص بالجانب التخبػؼ الحؼ يعج مغ أىع األسذ التي يدتشج الييا البخنامج الحالي.

 ترسيػ البخنامج :لغخض تحقيق صػرة البخنامج قاـ الباحث باالشبلع عمى األدبيات والجراساتوالبحػث الدابقة الستعمقة ببخامج شخائق تجريذ التخبية اإلسبلمية ،وكيفية إعجادىا وترسيسيا ،وجج
الباحث بأنو كي يدتصيع ترسيع بخنامج البج مغ دراسة ترسيع التعميع وترسيع التجريذ لحلظ قاـ الباحث

بجراسة نساذج لترسيع التجريذ اجشبيو وعخبية ومغ الشساذج األجشبية نسػذج سسيث ورجاف )(Smith and

 )Raganونسػذج ديظ وكارؼ ( )Dick and Careyونسػذج اريكدػف ( )Ericksonوجيػالش

( )Geulachومغ الشساذج العخبية نسػذج جابخ عبج الحسيج ورفيكيو ونسػذج نخجذ حسجؼ ونسػذج تػؽ
ونسػذج كساؿ زيتػف وقج أجسعت ىحه الشساذج عمى أف ترسيع البخامج وبشائيا يسخ بسجسػعة مخاحل وىحه

السخاحل ىي (مخحمة التحميل  -مخحمة التخكيب  -مخحمة التقػيع)
مخحمة التحميل -1 :اهجاف مخحمة التحميل -:

أ -األهجاف العامة  :يعج التعميع عسبلً مخصصاً إلحجاث تغييخات مخغػب فييا في سمػؾ الستعمسيغ وتعج
األىجاؼ التخبػية بسثابة السرباح الحؼ نديخ بزػئو في تشفيح الجروس ،فاختيار السعمع لمسحتػػ التعميسي
واألنذص ة التعميسية وعسميات التقػيع تتع في ضػء معخفتشا باألىجاؼ التعميسية السشذػدة ،وبجونيا تربح

العسمية التعميسية عذػائية ال تحقق أىجافيا ،وعميو حتى تكػف العسمية التعميسية مشطسة وناجحة ،البج أف
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تكػف مػجية نحػ تحقيق اىجاؼ محجدة مدبقاً ،ويعتبخ وضػح ىحه األىجاؼ ودقتيا معيا اًر لتػجيو العسمية
التعميسية التعمسية بصخيقة مشطسة ،وبالتالي الػصػؿ الى تحقيق تمظ األىجاؼ(.سبلمة وآخخوف ،
 )15:7554بسعشى آخخ فإف األىجاؼ العامة ىي تغييخات إيجابية ومخغػبة في سمػؾ السعمسيغ التي

يدعى البخنامج الى تحكيقيا بعج مخورىع فيو.
ومؼ هشا يهجف البخنامج الحالي الى :

أوالً -أثخاء معمػمات السعمسيغ في الجانب السعخفي في شخائق تجريذ التخبية اإلسبلمية.
ثانياً -تحديغ ميارات السعمسيغ وتشسية إمكانياتيع العمسية والسيشية والػضيفية بسا يتبلءـ وكفايات معمع

التخبية اإلسبلمية.

ثالثاً -تشسية قجرات السعمسيغ العقمية وصقل ما لجييع مغ مػاىب تعميسية.
رابعاً -تسكيغ السعمسيغ مغ التعسق في معخفة الحقائق والسفاليع والسبادغ التي تتزسشيا شخائق تجريذ
التخبية اإلسبلمية.

خامداً -تشسية قجرة السعمسيغ عمى تصبيق معخفتيع وما تع تعمسو في حياتيع السيشية.
سادساً -تشسية قجرة السعمسيغ عمى التفكيخ الدميع في تحميل السعمػمات وتقػيع اآلراء وتقجيع الحمػؿ

السشاسبة.

سابعاً -يدسػ باتجاىات السعمسيغ الػججانية وسساتيع الذخرية ،ويسكشيع مغ مداولة التجريذ بكيفية لع
يكػنػا قادريغ عمييا قبل مخورىع بالبخنامج.

ب -األهجاف الدمؽكية اإلجخائية -:تذتق األىجاؼ الدمػكية مغ األىجاؼ العامة لمبخنامج ومغ محتػػ
البخنامج ،ويقرج باألىجاؼ الدمػكية ىي األىجاؼ الػاضحة التي يسكغ مبلحطتيا وقياس مجػ تحققيا

برػرة دقيقة ،إذ تحجد ما سيكػف الصالب قاد ًار عمى الكياـ بو بعج انتيائو مغ درس أو وحجة دراسية أو

نذاط تجريبي معيغ.

ويذتخط لرياغة األىجاؼ الدمػكية ما يأتي-:
أوالً -أف يراغ اليجؼ الدمػكي مغ أف والفعل السزارع.
ثانياً -أف تكػف األىجاؼ واضحة الرياغة ومحجدة مع االبتعاد عغ االلفاظ والتعابيخ الغامزة.
ثالثاً -أف تكػف قابمة لمسبلحطة والكياس ،اذ يديل الحكع عمى تحققيا لجػ الستعمع.
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رابعاً -أف تراغ األىجاؼ بجاللة سمػؾ الستعمع وليذ السعمع.
خامداً -يجب أف ال يذسل اليجؼ عمى اكثخ مغ نتاج تعميسي واحج.
سادساً -أف يرف لشا نتاج التعمع وليذ عسمية التعمع.
سابعاً -أف تخاعي األىجاؼ حاجات الستعمسيغ وخرائريع ،بحيث تذسل عمى نػاتج وخبخات تتشاسب
والسدتػػ العقمي لمستعمسيغ وتمبي حاجاتيع(.زغمػؿ( )07:7515،الكيدي.)21:7553 ،
وقج تست صياغة األىجاؼ بذكل يتسكغ السعمسػف مغ أدائيا برػرة قابمة لمسبلحطة والكياس ،وإف أىسية
األىجاؼ الدمػكية في البخنامج السقتخح تكسغ في مداعجة السجرس في تحجيج أنساط التغيخات الستػقع

احجاثيا في شخرية السعمسيغ قبل البجء بعسمية التعميع ،ونعشي بحلظ انيا الترػر السدبق لسا يشبغي أف
يكػف عمية السعمسيغ بعج مخورىع بسجسػع السعارؼ والسيارات والخبخات التي يتزسشيا البخنامج.
وقج لػحع في تحجيج األىجاؼ الدمػكية لمبخنامج السقتخح ما يأتي:
أوالً -صياغتيا بصخيقة يديل مبلحطتيا وقياسيا.
ثانياً -اندجاميا مع األىجاؼ العامة لمبخنامج ومحتػػ البخنامج.
ثالثاً -يسكغ تحكيقيا بصخائق تجريذ متعجدة ومشيا شخيقة السشاقذة والعرف الحىشي وحل السذكبلت.
رابعاً -تشػعيا بحيث تغصي جسيع السدتػيات العقمية كالسعخفة ،والفيع والتصبيق و التحميل والتخكيب
والتقػيع.

خامداً -تسثل بجايات لشذاشات اكثخ وتعمع ججيج بالشدبة لمسجرس.
 -2تحميل السحتؽى وتشعيسه  :بعج اعجاد األىجاؼ وصياغتيا تأتي عسمية تحميل السحتػػ -مػضػعات

البخنامج ومفخداتو ،التي سيتزسشيا البخنامج ،والتي تزسغ تحقيق األىجاؼ ،اذ بجوف السحتػػ تبقى
األىجاؼ شعارات غيخ قابمة لمتحقيق ،وسػؼ يأخح الباحث بشطخ االعتبار في اختيار السػضػعات

والسفخدات التي تشجرج تحتيا.
أداة البحث  :بطاقة السالحعة  :ومغ متصمبات ىحا البحث ىػ بشاء بصاقة السبلحطة لكفاءة االداء
واعتسادىا كأسمػب لتقػيع األداء التجريدي القبمي والبعجؼ  ،ونعشي ببصاقة السبلحطة أداة مغ أدوات
البحث تجسع بػاسصتيا السعمػمات التي تسكغ الباحث مغ اإلجابة عغ أسئمة البحث واختبار فخوضو

(عداؼ  ،)251 :1434،وتعج بصاقة السبلحطة مغ أكثخ األدوات اعتساداً في تقػيع أداء السعمع وفاعمية

426

جملة جامعة تكريت للعلوم االنسانية اجمللد ⦃ ⦄82العدد⦃⦄28لعام 8282

تجريدو عمى نحػ مباشخ ( عاير  ،)225 :7551 ،كسا تعج مغ أفزل الصخؽ لجراسة عجة أنػاع مغ

الطػاىخ ألنو ىشاؾ عجداً مغ جػانب الدمػؾ االنداني ال يسكغ دراستو إال عغ شخيق السبلحطة العمسية

السشطسة (سامي  ،)711 :7557 ،وتتزسغ الشقاط االساسية لمدمػؾ التعميسي الرفي لمسعمع وىي
(مجاؿ التخصيط  ،ومجاؿ التشفيح  ،ومجاؿ التقػيع ) وقاـ الباحث قبل البجء ببشاء بصاقة السبلحطة بسا يمي

:

أ -مخاجعػػة االدبيػػات والج ارسػػات الدػػابقة الستعمقػػة بػػاألداء التجريدػػي ومجاالتػػو واالشػػبلع عمػػى االسػػتبانات
السحكػرة فييا وأساليب ترسيسيا .

ب -مقابم ػػة مجسػع ػػة م ػػغ التجريد ػػيغ ف ػػي كمي ػػة التخبي ػػة لمعم ػػػـ االند ػػانية وكمي ػػة التخبي ػػة لمبش ػػات م ػػغ ذوؼ
التخرز وبعػس السذػخفيغ التخبػػييغ فػي و ازرة التخبيػة بسػا يخػز كفػاءة األداء السصمػػب لسعمسػي التخبيػة

االسبلمية لمسخحمة االبتجائية.

بشاء بطاقة السالحعة :بشى الباحث بصاقة السبلحطة لكفاءة االداء برػرتيا األولية والتي تزع ( )05فقخة
مػزعة بيغ ثبلثة مجاالت بػاقع ()11فقخة ضسغ مجاؿ التخصيط و ()75فقخة في مجاؿ التشفيح و( )12في

مجاؿ التقػيع وتع وضع أماـ كل فقخة ثبلث بجائل وىي (دائساً  ،غالباً  ،ناد اًر)
صــجق بطاقــة السالحعــة  :ويقرػػج بػػو أف تكػػػف االداة صػػادقة عشػػجىا القػػجرة عمػػى قيػػاس األىػػجاؼ الس ػخاد

قياسيا بجقة دوف أف تتأثخ الشتيجة بعػامل أخػخػ ،أؼ يكػيذ مػا يشبغػي قياسػو فع ًػبل (مشدػي )24:1444 ،
ولمتثبػت مػػغ صػػجؽ السكيػػاس وقجرتػػو عمػػى تحقيػػق األىػػجاؼ عسػػج الباحػػث إلػػى التحقػػق مػػغ صػػجؽ االختبػػار

بسؤشخ ىػ :

الرــجق العــاهخي لبطاقــة السالحعــة  :ىػػػ تقػػجيخ عػػجد مػػغ السحكسػػيغ مػػجػ تحقيػػق الفقػخات لمذػػيء السػخاد

قياسػػو ،إذ إف الرػػجؽ الطػػاىخؼ يتػصػػل إليػػو مػػغ حكػػع مخػػتز مبػػجئيا لسحتػيػػات بصاقػػة السبلحطػػة أؼ
الشطػػخ إلػػى فقخاتيػػا مػػغ حيػػث السفػػخدات وكيفيػػة صػػياغتيا ،ومػػجػ وضػػػحيا ،ومعخفػػة مػػا يبػػجو أنيػػا تكيدػػو

(الشبيػ ػػاف  ،)12:7552،وقػ ػػج عػ ػػخض الباحػ ػػث فق ػ ػخات بصاقػ ػػة السبلحطػ ػػة عمػ ػػى مجسػعػ ػػة مػ ػػغ السحكسػ ػػيغ
الستخررػػيغ فػػي مجػػاؿ ش اخئػػق التػػجريذ والكيػػاس والتقػػػيع  ،لسعخفػػة آرائيػػع فييػػا ومػػجػ مبلءمػػة كػػل فق ػخة

لمسجػ ػػاؿ السخرػ ػػز  ،وفػ ػػي ضػ ػػػء آرائيػ ػػع ومبلحطػ ػػاتيع عػ ػػغ فق ػ ػخات بصاقػ ػػة السبلحط ػ ػة حرػ ػػمت مػافقػ ػػة
السحكسيغ عمى صبلحية فقخاتيا وبشدبة أكثخ مغ( ،)%35وقج عجؿ بعس السحكسيغ في ٍ
عجد مغ فقخاتيا,

أف أجػػخػ الباحػػث التعػػجيبلت السبلءمػػة فػػي ضػػػء مبلحطػػات السحكسػػيغ أصػػبحت بصاقػػة السبلحطػػة
وبعػػج أ
جاىدة لمتصبيق .
ثبات بطاقة السالحعة  :يعج الثبات مغ السقاييذ التخبػية والشفدػية التػي يشبغػي لمباحػث التحقػق مشيػا ألنػو

مغ الخرائز الزخورية واالساسية السيسا أف حداب الثبات يعصػي مؤشػ اًخ عمػى ثبػات الكيػاس وتجاندػو
في قياس الخاصية ،والسػتخخاج ثبػات بصاقػة السبلحطػة فسػغ السشاسػب تصبيػق معادلػة (كػػبخ) فػتع تصبيقيػا
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عمػى ( )15مػغ السعمسػيغ لسػادة التخبيػة االسػبلمية غيػخ أفػخاد عيشػة البحػث حيػث تسػت مبلحطػتيع مػغ قبػل
الباحث ومغ قبل أحج الدمبلء مغ حسمة درجة الساجدتيخ شخائق تجريذ التخبية االسبلمية ويعسل مػجرس ،
ولحد ػػاب معام ػػل الثب ػػات ت ػػع تحمي ػػل الشت ػػائج واختب ػػار معام ػػل الثب ػػات وف ػػق معادل ػػة Cooper

السبلحطتيغ التي تشز عمى االتي:
ندبة االتفاؽ =

عجد مخات االتفاؽ

التف ػػاؽ

× 155

عجد مخات االتفاؽ  +عجد مخات االختبلؼ

وقػػج بمغػػت ندػػبة االتفػػاؽ ( )%30بػػيغ السبلحطػػيغ وىػػي ندػػبة تذػػيخ الػػى ثبػػات بصاقػػة السبلحطػػة (ناصػػخ

)725 :1442،

تطبيــق بطاقــة السالحعــة  :بعػػج أف تػػع التأكػػج مػػغ صػػجؽ األداة وثباتيػػا وتحجيػػج عيشػػة البحػػث مػػغ السعمسػػيغ
لسػػادة التخبي ػػة االس ػػبلمية قػػاـ الباح ػػث بدي ػػارتيع فػػي مج ارس ػػيع قب ػػل بػػجء البخن ػػامج الت ػػجريبي مػػع بجاي ػػة الع ػػاـ

الجراسي ( )7575 -7514وإعادة الديارة بعج انتياء البخنامج التجريبي

تعميسـات ترــحيح بطاقــة السالحعــة  :وضػػع الباحػث مفػػاتيح لترػحيح فقػخات بصاقػة السبلحطػػة  ،اعتسػػجىا
في الترحيح  ،إذ أعصى (درجة واحجة ) لمبجيل الثالث و(درجتيغ) لمبجيل الثاني و (ثػبلث درجػات) لمبػجيل

االوؿ ،لحا تكػف درجة بصاقة السبلحطة الكمية ( 104درجة) .

الؽسائل االحرائية :استخجـ الباحث في إجخاء بحثو وتحميل نتائجو الحقيبة االحرائية ((SPSS
الفرل الخابع  /نتائج البحث
عخض الشتائج ( :ال يػجج فخؽ ذو داللة احرائية عشج مدتػػ داللة ( ) 5.50بيغ متػسصي درجات
معمسي السجسػعة التجخيبية الحيغ درسػا باستعساؿ البخنامج قبل التجخبة وبعجىا في بصاقة السبلحطة )
ولمتحقق مغ صحة الفخضية  ،تع حداب درجات معمسي السجسػعة التجخيبية قبل التجخبة وبعجىا في

بصاقة السبلحطة  ،ومعاممتيا إحرائياً باستعساؿ االختبار التائي لعيشتيغ متخابصتيغ  ,اذ تبيغ أف الستػسط
الحدابي لمسجسػعة التجخيبية قبل التجخبة يداوؼ ( )154,12بانحخاؼ معيارؼ قجره ( )7,42في حيغ أف
الستػسط الحدابي لمسجسػعة التجخيبية بعج التجخبة يداوؼ ( )110,01بانحخاؼ معيارؼ قجره (,)7,52

وبعج استعساؿ االختبار التائي لعيشتيغ متخابصتيغ تبيغ أف الكيسة التائية السحدػبة ( )15,11وىي أكبخ

مغ الكيسة التائية الججولية والبالغة ( )7,52عشج مدتػػ داللة ( )5,50ودرجة حخية ( ,)72وكسا في
الججوؿ .
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الستؽسط الحدابي واالنحخاف السعياري والقيسة التائية لجرجات معمسي السجسؽعة التجخيبية في اداة
السالحعة القبمي والبعجي

الكيسة التائية
السجسػعة

التجخيبية
(البعجؼ)
التجخيبية
(القبمي)

الستػسط

الحدابي

االنحخاؼ
السعيارؼ

115,56

2,04

109,64

2,94

متػسط
الفخوؽ

5,92

انحخاؼ
الفخوؽ

2,91

الجاللة
االحرائية

السحدػبة
10,16

الججولية
2,04

عشج مدتػػ
5.50
دالة

وبحلظ تخفس الفخضية الرفخية وتقبل البجيمة بػجػد فخؽ ذو داللة احرائية عشج مدتػػ ()5.50
لسرمحة التصبيق البعجؼ لبصاقة السبلحطة وىحا يذيخ إلى أف إشبلع السعمسيغ في البخنامج التجريبي عمى

فقخات استسارة التقػيع الخاصة بسيارة التشفيح واستيعابيع ألىجافيا والتجريب عمى تقػيع زمبلئيع بيا األثخ

الفاعل في تفػؽ البخنامج التجريبي ،زيادة عمى تعميع السعمسيغ اثشاء البخنامج التجريبي أساليب ىحه السيارة
مغ تييئة لمجرس والذخح والتػضيح...الخ في أثشاء دروسيع الشطخية والعسمية ذلظ كمو ساعج عمى تحميل

ىحه السيارة الخئيدة إلى ميارات فخعية بديصة مسا أعاف السعمسيغ عمى إتقانيا بثقة.

االستشتاجات  :في ضػء الشتائج البحث التي تع التػصل إلييا يسكغ لمباحث أف يدتشتج ما يأتي -:
 -1أضيخ نجاح البخنامج التجريبي القائع عمى انسػذج شػارتد تأثيخه في تشسية الستغيخ التابع الحؼ اختيخ
وفقو.

 -7احتػاء البخامج التجريبية عمى أنذصة عسمية فزبلً عغ الجانب الشطخؼ يديج مغ فاعميتيا ويداعج
الستجربيغ عمى تشسية السيارات والسعارؼ .

 -5إف البخنامج التجريبي واالستخاتيجيات الستعجدة فيو ساعج الستجربيغ في التعخؼ عمى استخاتيجيات
حجيثة والتي مغ شأنيا رفع كفاءتيع في التجريذ .
 -2إف تشسية كفاءة األداء يداعج السعمسيغ عمى التسكغ مغ السادة التعميسية وعسمية إيراليا إلى التبلميح
.

التؽصيات  :في ضػء الشتائج التي تػصل إلييا الباحث يػصي باالتي -:
 -1عمى و ازرة التخبية العخاقية تجريب الييئات التجريدية التابعة ليا عمى كيفية استعساؿ استخاتيجيات
حجيثة في التجريذ مغ خبلؿ تشطيع دورات تجريبية تقػـ بيا مجيخيات االعجاد والتجريب التابعة ليا .
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 -7تػجيو اىتساـ لجاف تأليف الكتب السشيجية في و ازرة التخبية العخاقية بتزسيغ كتاب التخبية االسبلمية
نذاشات فكخية تديع في تجريب الستعمسيغ عمى استعساؿ ميارات التفكيخ بذكل عاـ.

 -5استعساؿ البخنامج التجريبي في البحث الحالي في تجريب معمسي التخبية االسبلمية لمسخحمة االبتجائية
ضسغ الجورات التي تكيسيا و ازرة التخبية وذلظ لثبػت فاعميتو في تشسية كفاءة األداء لسعمسي التخبية

االسبلمية .

 -2تزسيغ البخامج التجريبية لمسعمسيغ أثشاء الخجمة ميارات التجريذ لمسداىسة في تصػيخىع.
السقتخحات  :استكساالً لشتائج البحث يقتخح الباحث ما يأتي -:
 -1فاعمية التجريذ بأنسػذج شػارتد في التحريل والتفكيخ االبجاعي عشج شبلب الرف الثاني الستػسط
في مادة التخبية االسبلمية .

 -7فاعمية بخنامج تعميسي قائع عمى انسػذج شػارتد في اكتداب السفاليع االسبلمية وتشسية التفكيخ الشاقج
لجػ شمبة الرف الثاني الستػسط .
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