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 مدتخمص البحث:
ىجف البحث إلى تشسية ميارات األداء التجريدي الستسايد لجى معمسي عمػم السخحمة       

عشج إعجاد البخنامج في ضػء  اإلعجادية، حيث اتبع البحث السشيج الػصفي التحميمي
تػجيات مذخوع "السعمسػن أواًل"، وأدوات تقييسو، وتحجيج األداءات التجريدية الستسايدة، 

حيث تع اختيار مجسػعة مكػنة مغ  خيبي في تصبيق تجخبة البحث؛وكحلظ السشيج التج
( معمع عمػم بالسخحمة اإلعجادية جسيعيع بالخجمة عمى رأس العسل، والتعامل معيع ٘ٔ)

كسجسػعة واحجة، وتصبيق السعالجة التجخيبية الستسثمة في تصبيق بخنامج في ضػء 
تسايد لجى معمسي العمػم بالسخحمة تػجيات مذخوع "السعمسػن أواًل" لتشسية التجريذ الس

اإلعجادية، وتصبيق أدوات التقييع وىي )اختبار األداء التجريدي الستسايد، وبصاقة مالحطة 
األداء التجريدي الستسايد( قبل وبعج السعالجة التجخيبية عمى مجسػعة البحث، وقج أضيخت 

التصبيقيغ القبمي الشتائج وجػد فخق دال إحرائيا بيغ متػسصی درجات السعمسيغ في 
والبعجي الختبار األداء التجريدي الستسايد كسيارات فخعية وكجرجة كمية لرالح التصبيق 
البعجي لالختبار، وكحلظ وجػد فخق دال إحرائيا بيغ متػسصی درجات السعمسيغ في 
التصبيقيغ القبمي والبعجي لبصاقة مالحطة األداء التجريدي الستسايد لرالح التصبيق 

، مسا يجل عمى فعالية البخنامج في ضػء تػجيات مذخوع "السعمسػن أواًل" لتشسية البعجي 
 التجريذ الستسايد والجافعية لإلنجاز لجى معمسي العمػم بالسخحمة اإلعجادية.

 السعمسػن أواًل، معمسػ العمػم، التجريذ الستسايد، الجافعية لإلنجاز.: الكممات المفتاحية
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Abstract 
      The research aims to develop differentiated teaching 
performance skills and motivation for achievement among 
preparatory science teachers. The research adopted the descriptive 
analytical approach during designing the program in light of the 
orientations of the "Teachers First" project, its evaluation tools, the 
determination of differentiated teaching performances, and 
motivation topics. As well as the experimental approach which was 
used in the application of the research. The research group 
consisted of (15) preparatory science teachers, all of them were in-
service teachers, they are dealt as a one-group design. The 
experimental treatment was applied through the program in the light 
of the "First Teachers" project for developing differentiated teaching 
and motivation for achievement among science teachers in the 
preparatory stage. Two evaluation tools were applied (differentiated 
teaching performance test, observation sheet) pre/ post the 
experimental treatment on the research group. The results showed 
a statistically significant difference between the mean scores of 
teachers in the pre and post-application of the pre/ post-test of 
differentiated teaching performance as sub-skills and as a total 
score in favor of the post-test. Also showed a statistically 
significant difference between the mean scores of teachers in the 
pre and post-application of the pre/ post-test of differentiated 
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teaching performance as sub-skills and as a total score in favor of 
the post- observation sheet. Besides, there was a statistically 
significant difference between the mean scores of teachers in the 
pre and post-application of the motivation scale of achievement as 
sub-dimensions and a total score in favor of the post-application of 
the scale, which indicates the effectiveness of the program in light 
of the orientations of the "Teachers First" project to develop the 
differentiated teaching and motivation for achievement among 
science teachers in the preparatory stage. 
Keywords: Teachers first, science teachers, differentiated teaching, 
motivation for achievement. 
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 مقدمة:
ن مفيػم التجريذ الجيج ُيذكل اختالفات في الخؤى بيغ السعمسيغ، وأولياء األمػر، إ    

والسيتسيغ بذئػن التعميع؛ بحيث يخى البعس أن التجريذ الجيج ىػ ما يزسغ لجسيع 
التالميح تعمع السعمػمات والسعارف األساسية، وإتقان السيارات، وذلظ في ضػء الخخيصة 

آخخون أن التجريذ الجيج ىػ ما يخاعي ميػل التالميح، ليربحػا الدمشية لمسقخر، بيشسا يخى 
أنفديع شخيًكا لمسعمع في اختيار السػضػعات ووضع الخصط الدمشية، وبيغ ىؤالء وأولئظ 
تػجج عجيج مغ الخؤى، وعمى الخغع مغ ىحه االختالفات الػاقعة إال أن الجسيع يتفق عمى 

ميح واحتياجاتيع العقمية بسا يزسغ تحقيق أن التجريذ الجيج ىػ ما يخاعي ميػل التال
 .(Tomlinson, 2017,12)أقرى درجة لتػضيف واستغالل القجرات في إشار ما 

وتذيخ الخبخة البحثية والسسارسات التعميسية/التعمسية داخل غخفة الجراسة إلى أن     
ة وىي: التالميح يأتػن إلى السجرسة وىع يحسمػن االختالفات في أربعة مجاالت رئيد

استعجادات التالميح لمفيع وتمقي السعخفة وتعمع السيارات، واىتسامات التالميح وفزػليع، 
وأنساط التعمع، والصخيقة التي يذعخ بيا التالميح بأنفديع؛ فالسعمسػن في الفرػل الجراسية 
يسكشيع استخجام التقييع السدتسخ لبشاء فيع كيف تؤثخ عسمية التجريذ عمى ىحه السجاالت 
األربعة، ومغ ُثع يسكغ تكييف السحتػى واألنذصة وبيئة التعمع لسعالجة تمظ السجاالت 
لمفخوق بيغ التالميح، فسغ السسكغ تعجيل كل عشرخ مغ عشاصخ العسمية التعميسية استجابًة 

، وكحلظ يخى (Tomlinson & Imbeau, 2011)لكل مجال مغ الفخوق بيغ التالميح 
ج مغ خالل مسارسات تعميسية متسايدة وأصيمة يجعمو مشيًجا ( أن تشفيح السشيٕ٘ٔٓكاش )

 مستعا، ويشسي ميارات التفكيخ العميا لجى التالميح ويزسغ ليع الشجاح مدتكباًل.
                                                 


 رابطت علن النفس األهريكيت اإلصدار السابع نظامفي توثيق الوراجع العربيت واألجنبيت تبع الباحث ا 

 The American Psychological Association (A.P.A. 7
th

 Edition). 
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ومغ السذاريع التي تبَشت مبجأ التغييخ الدمػكي لمسعمع، مذخوع "السعمسػن أوال"، حيث     
في أدائو التجريدي مغ أجل تصػيخه،  ركدت تػجيات السذخوع عمى فكخة السعمع الستأمل

وقجم السذخوع الشقاط األساسية في صػرة مباحث، والتي يسكغ لمسعمع أن يبجأ مغ خالليا 
تصػيخ الدمػك التجريدي ويكيسو ذاتيًا، والفكخة تعػد إلى أحج عذخ عاًما مزت؛ حيث 

في مرخ،  لتصبيقو ٕٔٔٓوتع تصػيخه في عام  ٕٛٓٓقامت مشطسة اليػندكػ بشذخه عام 
إنذاء جيل ججيج مغ  وتع إدخال التعجيالت لتصػيخ أداء السعمع؛ حيث ييجف السذخوع إلى

السعمسيغ خبخاء في مػادىع الجراسية وكحلظ في عسمية التعميع نفديا، قادريغ عمى تحميل 
رفع مدتػى مخخجات العسمية التعميسية  كافة أىجاف التعميع بصخق مختمفة ومبتكخة، وكحلظ

 ، وتحديغ جػدة التعميع والخفع مغ مكانة السعمسيغ في السجتسع.لمصالب

 (2007ومغ الجراسات والبحػث التي أجخيت في مجال التجريذ الستسايد: دراسة )    
Ferrier التي أشارت نتائجيا إلى فاعمية إستخاتيجيات التجريذ الستسايد في تشسية التحريل

في العمػم، وقج أوصت الجراسة بزخورة تجريب األكاديسي لصالب الرف الثاني االبتجائي 
السعمسيغ في كل السدتػيات عمى التجريذ الستسايد لخجمة تالميحىع، كسا أشارت نتائج 

إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في التحريل لرالح  Luster (2008دراسة )
يجرسػن بأسمػب  التالميح الحيغ يجرسػن بأسمػب التجريذ الستسايد مقارنة بالتالميح الحيغ

 التجريذ الجسعي.
إلى فاعمية إستخاتيجيات  Powers &Chamberlin (2010وتذيخ نتائج دراسة )    

( التي أكجت عمى ٕٓٔٓالتجريذ الستسايد في تعديد فيع شالب الجامعة، ودراسة شقفة )
ميشيًا، ضخورة االستسخار في إجخاء دورات التشسية السيشية لسعمسي العمػم ومػاصمة تشسيتيع 

إلى فاعمية التجريذ الستسايد في تشسية تحريل  Shaffer (2011كسا أشارت دراسة )
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( التي أوصت ٕٙٔٓتالميح الرف الدابع في الخياضيات والعمػم، ودراسة سػيجان )
بتجريب معمسي العمػم عمى نساذج التجريذ الحجيثة القائسة عمى الشطخية البشائية التي مغ 

عمى االنتقال نحػ السجتسع السعخفة، والعسل عمى تشسية ميارات  شأنيا مداعجة السعمع
 التفكيخ العمسي وأساليب تشسية التفكيخ عشج الصمبة.

 اإلحداس بالمذكمة:
مغ خالل عسل الباحث كسعمع لسادة العمػم، تسكغ مغ مخاقبة الػاقع الفعمي لألداء     

التجريدي والحي يذيخ إلى أنو ال يدال الكثيخ مغ معمسي العمػم بالسخحمة اإلعجادية يتبعػن 
اإلجخاءات التقميجية في عخض السحتػى، فالتعميع الجيج يتصمب معمسا متصػرا يسثل قجوًة 

وًة اجتساعيًة، فزال عغ أنو قجوٌة تخبػيٌة، كسا تأمل الباحث في أسباب الطاىخة فكخيًة، وقج
ليخُمز إلى أن السعمع لغ يسكغ أن يدتغشي عغ البخامج  التي تجعمو خبيخا باالستخاتيجيات 
التجريدية وشخق التجريذ واألساليب التجريدية التي يسكشو مغ خالليا مػاجية التحجيات، 

 لجافعية نحػ اإلنجاز وتخقب إحخاز الشجاح.كسا تديج مغ قجر ا
وتعسيًقا لإلحداس بالػجػد الحكيقي لمقرػر، أجخى الباحث مجسػعة مغ السقابالت     

( مغ معمسي العمػم السخحمة اإلعجادية )بإدارة الدالم التعميسية( لمتعخف ٓٔالفخدية لعجد )
عمى آرائيع تجاه البخامج التي تمَقْػىا سابقًا، واستصالع وجيات نطخىع نحػ تصمعاتيع إلى 

مع تحجيات القخن الػاحج والعذخيغ، وكحلظ معخفة قجر امتالكيع لسيارات بخنامج يتشاسب 
التجريذ الستسايد، وقج أجخى الباحث ىحه السقابالت مع عذخة مغ معمسي عمػم السخحمة 

 اإلعجادية، وأضيخت نتائج السقابالت ما يمي:
خاص  % سجمػا أنيع لع يتع تخشيحيع يػما إلى تجريبٓٚمعمسيغ بشدبة  ٚإن عجد     

بتجريذ العمػم، وإنسا كانت التجريبات الدابقة  تجريبات عامة تجسع بيغ معمسي مػاد 
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% لع يكػنػا عمى عمٍع بسيارات التجريذ الستسايد أو ٓٛمعمسيغ بشدبة  ٛمختمفة، وعجد 
% أكجوا أنيع بحاجة إلى بخامج ٓٓٔاستخاتيجيات تصبيقو داخل الفرل، والجسيع بشدبة 

رات التجريذ الستسايد وكيفية تصبيقو داخل الفرل، وكان الذخط الػحيج حكيكية لتشسية ميا
معمسيغ  ٘ىػ اختيار التػقيت السشاسب كإجازة نرف العام وآخخ العام، كسا أضيخ عجد 

% معخفتيع بسذخوع "السعمسػن أواًل"، وأشادوا بإجخاءاتو بالسجارس السختمفة عمى ٓ٘بشدبة 
 اجة لسعخفة السديج.مدتػى الجسيػرية، وأكجوا أنيع بح

كسا قام الباحث بإعجاد استبانة لسعمسي العمػم بالسخحمة اإلعجادية، وقام بتصبيقو عمى     
( معمع بإدارة الدالم التعميسية، وروعي أن جسيعيع حاصميغ عمى مؤىل جامعي ٕٓعجد )

سشة، وكان ممخز نتائج االستبانة  ٕٓ – ٓٔتخبػي وبعجد سشػات خبخة يتخاوح بيغ 
 لتالي:كا

% مغ السعمسيغ أضيخوا عجم الخضا عغ بخامج التشسية السيشية السقجمة ٘ٙإن ندبة     
% مغ السعمسيغ يعدفػن عغ ٘٘ليع؛ ألنيا ال تتشاسب مع احتياجاتيع السيشية، وأن ندبة 

مذاركة سفخاء التغييخ في عسمية التغيخ الدمػكي في مذخوع "السعمسػن أواًل"، وأن ندبة 
ارتفاع كثافات التالميح بالفرػل وتشػع ميػليع واتجاىاتيع واىتساماتيع،  % يخون أن٘ٛ

جسيعيا تفخض عمى السعمع ضخورة السذاركة في بخامج لمتشسية السيشية مغ أجل التغمب 
 عمى ذلظ.

 مذكمة البحث:
وفي إشار ما سبق، فإن الحاجة تتصمب االىتسام بالتشسية السيشية لمسعمع، وذلظ مغ     

اده لمكيام بسيامو األساسية عمى الػجو األكسل فزال عغ أدائو بإتقان لألدوار خالل إعج
األخخى التي قج تفخضيا عميو التغيخات االجتساعية، والتي تتعمق بتبايغ سيكػلػجيات 
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الستعمسيغ، ويسكغ تحجيج مذكمة البحث في وجػد قرػر في بخامج التشسية السيشية لسعمسي 
سية األداءات التجريدية بػجو خاص، ولمترجي ليحه السذكمة العمػم بػجو عام وبخامج تش

 يدعى البحث الحالي لإلجابة عغ الدؤال الخئيذ التالي:
ما فاعمية برنامج ُمَعد في ضؽء تؽجهات مذروع "المعممؽن أواًل" لتنمية التدريس     

 المتمايز والدافعية لإلنجاز لدى معممي العمؽم بالمرحمة اإلعدادية؟
 الدؤال الخئيذ الدابق األسئمة اآلتية: وتفخع مغ
 ما أداءات التجريذ الستسايدالالزم تػافخىا لسعمسي العمػم بالسخحمة اإلعجادية؟ .ٔ
ما البخنامج الُسعج في ضػء تػجيات مذخوع "السعمسػن أواًل" لتشسية التجريذ  .ٕ

 الستسايد لجى معمسي العمػم بالسخحمة اإلعجادية؟
في ضػء تػجيات مذخوع "السعمسػن أواًل" في تشسية ما فاعمية البخنامج الُسعج  .ٖ

 التجريذ الستسايد لجى معمسي العمػم بالسخحمة اإلعجادية؟
 تشسية األداء التجريدي الستسايد لجى معمسي العمػم لمسخحمة اإلعجادية.هدف البحث:   
 أهمية البحث:  

 تنبع أهمية البحث بما قدمه لكل مؼ:   

التشسية السيشية مغ مصػريغ ومخصصيغ ومشفحيغ، وأيًزا القائسيغ عمى بخامج  .ٔ
قجم بخنامًجا يختكد  القائسيغ عمى بخامج إعجاد معمسي العمػم بكميات التخبية، حيث

عمى مجسػعة مغ األنذصة والتصبيقات واالستخاتيجيات الجاعسة لمتجريذ الستسايد 
ي العمػم عمى يسكغ االستعانة بو ضسغ خصط التشسية السيشية السدتسخة لسعمس

مدتػى السخحمة اإلعجادية، كسا قج يفيج البحث مػجيي مادة العمػم في استخجام 
 بصاقة السالحطة لتقييع أداء السعمع التجريدي الستسايد.
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معمسي العمػم بالسخحمة اإلعجادية حيث تع إلقاء الزػء عمى تشسية وتصػيخ األداء  .ٕ
العسل مغ خالل  ،لستسايدةالتجريدي وتػجيو أنطارىع نحػ تحقيق األىجاف ا
 البخنامج الُسعج وفًقا لتػجيات مذخوع "السعمسػن أواًل".

الباحثيغ في السجال التخبػي مغ خالل إمكانية االستعانة باختبار األداء التجريدي  .ٖ
التي اعتسج عمييسا  الستسايد السقشغ، وبصاقة مالحطة األداء التجريدي الستسايد

 الباحث كأدوات تقييسية.
 البحث: فروض
( بيغ متػسصی درجات α ≤ ٘ٓ.ٓيػجج فخق دال إحرائيا عشج مدتػى داللة ) .ٔ

السعمسيغ في التصبيقيغ القبمي والبعجي الختبار األداء التجريدي الستسايد 
 كسيارات فخعية وكجرجة كمية لرالح التصبيق البعجي.

( بيغ متػسصی درجات α ≤ ٘ٓ.ٓيػجج فخق دال إحرائيا عشج مدتػى داللة ) .ٕ
السعمسيغ في التصبيقيغ القبمي والبعجي لبصاقة مالحطة األداء التجريدي الستسايد 

 كسيارات فخعية وكجرجة كمية لرالح التصبيق البعجي.
 حدود البحث: 

 وقج التدم الباحُث بالحجود التالية:  
مبحث التجريذ التابع لسذخوع "السعمسػن أواًل"، وذلظ ألنو يتزسغ عمى السؤشخات  .ٔ

 التي تحقق التجريذ الستسايد، والتعمع اإليجابي. الدمػكية
ثسان عذخة ميارة مغ ميارات األداء التجريدي الستسايد وفًقا لسا تػصل إليو  .ٕ

إدارة الباحث في قائسة ميارات األداء التجريدي الستسايد التي أعجىا وىي )
، الرف، التخصيط لمتجريذ، كذف السيػل واالتجاىات، التقػيع، إثخاء السحتػى 
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اختيار االستخاتيجية األكثخ مشاسبة، التييئة الحىشية الرفية والالصفية لمستعمع، 
تكّميف الستعمسيغ بسيام تتشاسب مع قجراتيع، استخجام مرادر التعمع 
وتكشػلػجياتو، إثارة الجافعية لمتعمع، تػضيف التعديد، مخاعاة الفخوق الفخدية، 

السيام، إعجاد بيئة التعمع، إجخاء الخبط  معالجة استجابات الستعمسيغ، الغمق وإتسام
  والتكامل، التصػيخ الحاتي(.

مجسػعة مغ معمسي العمػم بالسخحمة اإلعجادية بسجارس مختمفة بإدارة الدالم  .ٖ
التعميسية التابعة لسحافطة القاىخة ألنيا اإلدارة التعميسية التابع ليا الباحث مسا 

 ني.يديل عمى الباحث إجخاءات التصبيق السيجا
 نتائج البحث وتفديخىا مختبصة بصبيعة مجسػعة البحث وزمان ومكان تصبيقو. -

 مرطمحات البحث:
 : (Teachers First Project)مذروع المعممؽن أواًل 

ىػ مجسػعة مغ الخصط واإلجخاءات واألفكار والسسارسات التعميسية أعجىا السجمذ     
لخئاسة الجسيػرية بالتعاون مع وزارة التخبية التخرري لمتعميع والبحث العمسي التابع 

 Imagine والتعميع والتعميع الفشي، وشخكة ايساجيغ ايجيػكاشيغ
Education لالستذارات التعميسية، في إشار مجيػداتو مغ أجل تسكيغ السػاششيغ أن

يحققػا أقرى استفادة مسكشة مغ السعخفة في مجتسعات التعمع التي نعير فييا اليػم، 
أجل إحجاث فارق ممسػس، ومذخوع السعمسػن أواًل ليذ دورة تجريبية، بل مذاركة ومغ 

فعالة في مؤتسخات ونقاشات مفتػحة مباشخة وعبخ اإلنتخنت وتصبيق عسمي في الفرػل 
 .الجراسية
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 :(Differentiated Teaching) التدريس المتمايز
مجسػعو مغ السسارسات يقػم بيا معمع عمػم السخحمة اإلعجادية أثشاء تجريدو     

لسقخرات العمػم تتزسغ استخاتيجيات متشػعة وأساليب تجريدية وأنذصة إثخائية وصػر 
متشػعة لمتقػيع، وتيجف ىحه السسارسات إلى تعسيق فيع التالميح لمسعمػمات السقجمة 

تسكغ مغ بشاء السعارف الخاصة بسادة العمػم، ليع، وإشخاكيع في حل السذكالت، وال
 وتجػيج السخخجات التعميسية في ضػء االستجابة إلى ميػليع وقجراتيع.

 إجراءات البحث: 
أواًل: إعداد قائمة بأداءات التدريس المتمايز الالزم تؽافرها في ضؽء مذروع "المعممؽن 

العمؽم بالمرحمة اإلعدادية وذلغ أواًل" التي تحقق التمايز، والتي يجب أن يتعممها معمػ 
 مؼ خالل:

 تحجيج اليجف مغ القائسة. .ٔ
 مرادر إعجاد القائسة والتي تتسثل في: .ٕ

 االشالع عمى الجراسات والبحػث الدابقة التي تشاولت التجريذ الستسايد. .أ 
 االشالع عمى مباحث ومػضػعات بخنامج مذخوع "السعمسػن أواًل". .ب 
 العمػم لمسخحمة اإلعجادية.التعخف عمى شبيعة وخرائز معمع  .ج 
 التعخف عمى شبيعة وأىجاف تجريذ مادة العمػم لمسخحمة اإلعجادية. .د 
 استصالع أراء الخبخاء والستخرريغ في مجال السشاىج وشخق التجريذ. .ه 
 بشاء قائسة األداءات التجريدية التي تحقق التسايد في صػرتيا السبجئية. .و 
ج وشخق التجريذ لمتأكج عخض القائسة عمى السحكسيغ في مجال السشاى .ز 

 مغ صالحيتيا.
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 إعجاد قائسة األداءات التجريدية التي تحقق التسايد في صػرتيا الشيائية. .ح 
 ثانًيا: بناء البرنامج في ضؽء ما تػ االطالع عميه والتؽصل إليه وذلغ مؼ خالل:

 تحجيج أىجاف البخنامج. .ٔ
وأبعاد الجافعية  تحجيج أسذ بشاء البخنامج في ضػء قػائع األداءات التجريدية .ٕ

 لإلنجاز.
 تحجيج االستخاتيجيات السدتخجمة في البخنامج. .ٖ
 تحجيج مرادر وتكشػلػجيات التعمع السدتخجمة في البخنامج. .ٗ
 إعجاد البخنامج في صػرتو الشيائية. .٘
 : التأكد مؼ فاعمية البرنامج وذلغ مؼ خالل:ثالًثا

 إجخاءات التجخيب السيجاني وتتسثل في:  .ٔ
 اختيار مجسػعة البحث.  -أ 
إعجاد أدوات التقييع الستسثمة في: اختبار األداء التجريدي الستسايد،  -ب 

 .وبصاقة السالحطة
 التأكج مغ صجق وثبات أدوات التقييع. -ج 
 تصبيق أدوات التقييع قبميًا. -د 
 تصبيق وتشفيح البخنامج عمى السعمسيغ. -ه 
 تصبيق أدوات التقييع البعجي. -و 

ا: رصج البيانات ومعالجتيا إحرائيًا والتػصل إلى استخالص الشتائج ومشاقذتي .ٕ
 وكانت كسا يمي: الشتائج ومشاقذتيا وتفديخىا
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 ومناقذتها وتفديرها البحث نتائج
يتشاول ىحا الجدء عخض لمشتائج التي تػصل إلييا البحث مغ خالل تصبيق اختبار    

معالجة البيانات إحرائًيا األداء التجريدي الستسايد، ومغ ثع تفديخ الشتائج ومشاقذتيا بعج 
لإلجابة عغ أسئمة البحث والتحقق مغ صحة فخوضو، ثع تقجيع تػصيات البحث ومقتخحاتو 

 في ضػء تمظ الشتائج، وفيسا يمي تفريل ذلظ:
 :اختبار صحة الفرض األول 

يؽجد فرق دال " الختبار صحة الفخض األول مغ فخوض البحث والحي يشز عمى أنهو    
( بيؼ متؽسطی درجات المعمميؼ فـي التطبيقـيؼ α ≤ 2.25إحرائيا عند مدتؽى داللة )

القبمي والبعـد  الختبـار األداء التدريدـي المتمـايز رمهـارات فركيـة وردرجـة رميـة لرـال  
ــد  ــق البع "، ولمتحقههق مههغ صههحة ىههحا الفههخض قههام الباحههث بسقارنههة متػسههصات رتههب التطبي

عة البحث قبل تصبيق البخنامج السقتخح، بستػسصات رتب درجات نفذ درجات معمسي مجسػ 
األداء التجريدههههي الستسههههايد ختبههههار السجسػعههههة بعههههج تصبيههههق البخنههههامج السقتههههخح، وذلههههظ عمههههى ا

 Wilcoxonويمكؽردــؽن كسيههارات فخعيههة وكجرجههة كميههة، وقههج اسههتخجم الباحههث اختبههار 
Test الججول التالي ما تع التػصل إليهو  لمكذف عغ داللة الفخوق بيغ التصبيقيغ. ويػضح

 مغ نتائج في ىحا الرجد:
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الختبار ( داللة الفروق بيؼ متؽسطات رتب درجات معممي مجمؽعة البحث 1جدول )
 مهارات األداء التدريدي 

مهارات 
التدريس 
 المتمايز

 نتائج الكياس
 قبمي/ بعد 

 العدد
متؽسط 
 الرتب

مجمؽع 
 الرتب

االنحراف  المتؽسط الحدابي
 المعيار  

 قيمة
Z  مدتؽى

 الداللة
حجػ 
 التأثير

 بعد  قبمي بعد  قبمي

إدارة -2
 الرف

الختب 
 الستعادلة

ٔ ٓ0ٓٓ ٓ0ٓٓ ٖ0ٓٚ ٚ0ٓٓ ٔ.ٓٙ ٔ0ٖٓ ٖ0ٖٖٓ ٓ0ٓٓٔ ٓ0ٚ٘ 
 

 0ٓٓ٘ٓٔ 0٘ٚ ٗٔ الختب السػجبة
التخطيط -1

 لمتدريس
الختب 
 الستعادلة

ٓ ٓ0ٓٓ ٓ0ٓٓ ٔ0ٖٚ ٖ0ٖ٘ ٓ0ٜٚ ٓ0٘ٔ ٖ0ٗٙٔ ٓ0ٓٓٔ ٔ0ٓٓ 
 

 0ٕٓٓٓٔ 0ٓٓٛ ٘ٔ الختب السػجبة
تحديد -3

واكتذاف 
 أنماط التعمػ

الختب 
 الستعادلة

ٓ ٓ0ٓٓ ٓ0ٓٓ ٔ0ٖ٘ ٖ0ٙٙ ٓ0ٖٙ ٓ.ٗٛ ٖ0ٖ٘ٚ ٓ0ٓٓٔ ٔ0ٓٓ 
 

 0ٕٓٓٓٔ 0ٓٓٛ ٘ٔ الختب السػجبة
كذف -4

الميؽل 
 واالتجاهات

الختب 
 الستعادلة

ٓ ٓ0ٓٓ ٓ0ٓٓ ٔ0ٖٖ ٖ0ٕ٘ ٓ0٘ٔ ٓ.ٗٛ ٖ0ٗٙٓ ٓ0ٓٓٔ ٔ0ٓٓ 
 

 0ٕٓٓٓٔ 0ٓٓٛ ٘ٔ الختب السػجبة
الختب  التقؽيػ-5

 الستعادلة
ٔ ٓ0ٓٓ ٓ0ٓٓ ٘0ٓٓ ٔٓ0ٗٙ ٔ0ٜ٘ ٓ0ٛ٘ ٖ0ٗٓٓ ٓ0ٓٓٔ ٓ0ٚ٘ 

 
 0ٓٓ٘ٓٔ 0٘ٚ ٗٔ الختب السػجبة

إثراء -6
 المحتؽى 

الختب 
 الستعادلة

ٓ ٓ0ٓٓ ٓ0ٓٓ ٔ0ٗٚ ٖ0ٛٓ ٓ.ٖٙ ٓ0ٗٔ ٖ0ٖٗٚ ٓ0ٓٓٔ ٔ0ٓٓ 
 

 0ٕٓٓٓٔ 0ٓٓٛ ٘ٔ الختب السػجبة
اختيار -7

االستراتيجية 
األكثر 
 مناسبة

الختب 
 الستعادلة

ٓ ٓ0ٓٓ ٓ0ٓٓ ٔ0٘ٛ ٖ0ٖ٘ ٓ0٘ٗ ٓ0٘ٔ ٖ0ٗٙٔ ٓ0ٓٓٔ ٔ0ٓٓ 
 

 0ٕٓٓٓٔ 0ٓٓٛ ٘ٔ الختب السػجبة
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مهارات 
التدريس 
 المتمايز

 نتائج الكياس
 قبمي/ بعد 

 العدد
متؽسط 
 الرتب

مجمؽع 
 الرتب

االنحراف  المتؽسط الحدابي
 المعيار  

 قيمة
Z 

مدتؽى 
 الداللة

حجػ 
 التأثير

التهيئة -8
الذهنية 
الرفية 
 لممتعمػ

الختب 
 الستعادلة

ٓ ٓ0ٓٓ ٓ0ٓٓ ٗ0ٛٓ ٜ0ٖٖ ٔ0ٙٚ ٔ0ٗٗ ٖ0ٕٖٗ ٓ0ٓٓٔ ٔ0ٓٓ 
 

 0ٕٓٓٓٔ 0ٓٓٛ ٘ٔ الختب السػجبة

تكّميف -9
المتعمميؼ 
بمهام 

تتناسب مع 
 قدراتهػ

الختب 
 الستعادلة

ٔ ٓ0ٓٓ ٓ0ٓٓ ٔ0ٖٚ ٖ0ٛٙ ٓ.ٜٚ ٓ.ٖٗ ٖ0ٖ٘ٗ ٓ0ٓٓٔ ٓ0ٚ٘ 
 

 0ٓٓ٘ٓٔ 0٘ٚ ٗٔ الختب السػجبة

22-
استخدام 

مرادر التعمػ 
 وتكنؽلؽجياته

الختب 
 الستعادلة

ٓ ٓ0ٓٓ ٓ0ٓٓ ٔ0ٚٔ ٖ0ٗٓ ٓ0ٜٚ ٓ0٘ٓ ٖ0ٜٖٗ ٓ0ٓٓٓ ٔ0ٓٓ 
 

 0ٕٓٓٓٔ 0ٓٓٛ ٘ٔ الختب السػجبة

إثارة -22
الدافعية 
 لمتعمػ

الختب 
 الستعادلة

ٓ ٓ0ٓٓ ٓ0ٓٓ ٔ0ٖٖ ٖ0ٕٗ ٓ0ٖٚ ٓ0ٗٛ ٖ0ٖٗ٘ ٓ0ٓٓٔ ٔ0ٓٓ 
 

 0ٕٓٓٓٔ 0ٓٓٛ ٘ٔ الختب السػجبة

تؽظيف -21
 التعزيز

الختب 
 الستعادلة

ٔ ٓ0ٓٓ ٓ0ٓٓ ٔ0ٙٓ ٖ0ٛٓ ٓ0ٚٗ ٓ0ٗٔ ٖ0ٖٙٓ ٓ0ٓٓٔ ٓ0ٚ٘ 
 

 0ٓٓ٘ٓٔ 0٘ٚ ٗٔ الختب السػجبة

مراعاة -23
الفروق 
 الفردية

الختب 
 الستعادلة

ٓ ٓ0ٓٓ ٓ0ٓٓ ٕ0ٙٚ ٙ0ٛٚ ٓ0ٜٔ ٓ0ٛ٘ ٖ0ٕٗٗ ٓ0ٓٓٔ ٔ0ٓٓ 
 

 0ٕٓٓٓٔ 0ٓٓٛ ٘ٔ الختب السػجبة

معالجة -24
استجابات 
 المتعمميؼ

الختب 
 الستعادلة

ٓ ٓ0ٓٓ ٓ0ٓٓ ٖ0ٕٓ ٚ0ٖٖ ٔ0ٔٗ ٓ0ٛٔ ٖ0ٖٗٓ ٓ0ٓٓٔ ٔ0ٓٓ 
 

 0ٕٓٓٓٔ 0ٓٓٛ ٘ٔ الختب السػجبة
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مهارات 
التدريس 
 المتمايز

 نتائج الكياس
 قبمي/ بعد 

 العدد
متؽسط 
 الرتب

مجمؽع 
 الرتب

االنحراف  المتؽسط الحدابي
 المعيار  

 قيمة
Z 

مدتؽى 
 الداللة

حجػ 
 التأثير

الغمق -25
 وإتمام المهام

الختب 
 الستعادلة

ٓ ٓ0ٓٓ ٓ0ٓٓ ٔ0ٗٙ ٖ0ٖٚ ٓ0ٖٙ ٓ0ٗ٘ ٖ0ٗٚٚ ٓ0ٓٓٔ ٔ0ٓٓ 
 

 0ٕٓٓٓٔ 0ٓٓٛ ٘ٔ الختب السػجبة
إعداد -26

 بيئة التعمػ
الختب 
 الستعادلة

ٓ ٓ0ٓٓ ٓ0ٓٓ ٔ0ٗٙ ٖ.ٗٓ ٓ0ٖٙ ٓ0٘ٓ ٖ0ٗٚ٘ ٓ0ٓٓٔ ٔ0ٓٓ 
 

 0ٕٓٓٓٔ 0ٓٓٛ ٘ٔ الختب السػجبة
إجراء -27

الربط 
 والتكامل

الختب 
 الستعادلة

ٓ ٓ0ٓٓ ٓ0ٓٓ ٔ0ٖ٘ ٖ0ٚ٘ ٓ0٘ٔ ٓ0ٗٙ ٖ0ٗٙٓ ٓ0ٓٓٔ ٔ0ٓٓ 
 

 0ٕٓٓٓٔ 0ٓٓٛ ٘ٔ الختب السػجبة

التطؽير -28
 الذاتي
 

الختب 
 الستعادلة

ٓ ٓ0ٓٓ ٓ0ٓٓ ٔ0ٖٕ ٖ0ٖٖ ٓ0ٗٛ ٓ.ٖٗ ٖ0ٜٜٗ ٓ0ٓٓٔ ٔ0ٓٓ 
 

 0ٕٓٓٓٔ 0ٓٓٛ ٘ٔ الختب السػجبة
األداء 
التدريدي 
 كدرجة رمية

الختب 
 الستعادلة

ٓ ٓ0ٓٓ ٓ0ٓٓ ٖٛ0ٖ٘ ٛٚ0ٖٚ ٚ0ٓٚ ٖ0ٖ٘ ٖ0ٗٔٔ ٓ0ٓٓٓ ٔ0ٓٓ 
 

 0ٕٓٓٓٔ 0ٓٓٛ ٘ٔ الختب السػجبة

 (24، ودرجات حرية = 25)ن= 
، التقـــؽيػ، وإدارة الرـــف ويالحهههع مهههغ الجهههجول الدهههابق أن نتهههائج السيهههارات األربعهههة)    

( فييها الختهب الستعادلهة وتؽظيـف التعزيـز  ،تكّميف المتعمميؼ بمهـام تتناسـب مـع قـدراتهػو
(، وىحا يجل عمهى أن درجهات معمهع واحهج فقهط  ٗٔ(، والختب السػجبة تداوي )  ٔتداوي ) 

معمههههع تدايههههجت درجههههاتيع فههههي القبمههههي عههههغ  ٗٔتدههههاوت فههههي التصبيقههههيغ القبمههههي والبعههههجي، وأن 
ب البعجي، ولكغ باقي ميارات التجريذ الستسهايد فييها الختهب الستعادلهة تدهاوي صهفخ ، والخته

، وىههحا يعشههي أن جسيههع السعمسههيغ تدايههجت درجههاتيع فههي التصبيههق البعههجي ٘ٔالسػجبههة تدههاوي 
عغ القبمي في ىهحه السيهارات، كسها أن مدهتػى الجاللهة فهي جسيهع السيهارات الفخعيهة لمتهجريذ 
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( ، وىحا يجل عمى انو يػجج فهخوق بهيغ التصبيقهيغ القبمهي والبعهجي  ٔٓ.ٓالستسايد أقل مغ )
جريذ الستسايد  كسيارات فخعية  وكجرجهة كميهة لرهالح التصبيهق البعهجي ذات في ميارات الت

الستػسط األعمى، وبحلظ نقبل الفخض الهحي يهشز عمهى أنهو " يػجهج فهخق دال إحرهائيا عشهج 
( بهيغ متػسهصی درجهات السعمسهيغ فهي التصبيقهيغ القبمهي والبعهجي α ≤ ٘ٓ.ٓمدتػى داللهة )

 يارات فخعية وكجرجة كمية لرالح التصبيق البعجي"الختبار األداء التجريدي الستسايد كس
الفهخوق بههيغ متػسهصات درجهات معمسههي مجسػعهة البحهث قبههل  كسها يػضهح الذههكل التهالي    

 وبعج تصبيق البخنامج الختبار ميارات األداء التجريدي الستسايد.

 
ولحدههاب حجههع تههأثيخ البخنههامج عمههى مجسػعههة البحههث، فقههج اعتسههج الباحههث فههي حدههابو     
( أنههو عشههج اسههتخجام اختبههار ٕٓٛ-ٜٕٚ،  ٕٙٔٓمهها أشههار إليههو )عبههج الحسيههج، عههدت، عمههى
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لحدههههاب الفههههخق بههههيغ متػسههههصي رتههههب أزواج الههههجرجات   Wilcoxon Testويمكػكدههههػن 
ائيًا بيغ رتهب األزواج السختبصهة مهغ السختبصة، وحيغ تدفخ الشتائج عغ وجػد فخق دال إحر

الجرجات أو بيغ رتب الكياسيغ القبمي والبعجي، فإنو يسكغ معخفة قػة العالقة بيغ الستغيهخيغ 
 -Matchedالسدههتقل والتههابع باسههتخجام معامههل االرتبههاط الثشههائي لختههب األزواج السختبصههة 

Pairs Rank Biserial Correlation تالية:الحي ُيحدب مغ السعادلة ال   
 (1) ............r = (4(T1)/ n(n+1)) -1 

 = قػة العالقة )معامل االرتباط الثشائي لختب األزواج السختبصة(. rحيث 
T1.مجسػع الختب ذات اإلشارة السػجبة = 
n .عجد أزواج الجرجات = 

 ( كسا يمي:rويتع تفديخ)
 :إذا ران (r < )ٓ0ٗ .فيجل عمى حجع تأثيخ ضعيف 

 :0ٗٓ إذا ران ≤ (r < )ٓ0ٚ .فيجل عمى حجع تأثيخ متػسط 

 :0ٚٓ إذا ران ≤ (r < )ٓ0ٜ .فيجل عمى حجع تأثيخ قػي 

 :إذا ران (r )≥ ٓ0ٜ .فيجل عمى حجع تأثيخ قػي ججًا 

إدارة الرههف، والتقههػيع، ومههغ الجههجول الدههابق نجههج أن حجههع التههأثيخ فههي السيههارات األربعههة)     
وأقهههل مهههغ   ٚ.ٓع قهههجراتيع،  وتػضيهههف التعديهههد( أكبهههخ مهههغ وتكّميهههف الستعمسهههيغ بسيهههام تتشاسهههب مههه

وىحا يجل عمى أن البخنامج لو تأثيخ قػي في تشسية ىحه السيهارات األربعهة لهجى معمسهي    ٜٓ.ٓ
العمػم بالسخحمة اإلعجادية، ولكهغ فهي بهاقي السيهارات الفخعيهة التهجريذ الستسهايد وميهارة التهجريذ 

وىحا يجل عمى أن البخنامج  لهو  ٜٓ.ٓالتأثيخ فييا أكبخ مغ نجج أن حجع كجرجة كمية الستسايد 
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تهههأثيخ قهههػي جهههجا فهههي تشسيهههة ىهههحه السيهههارات لهههجى معمسهههي العمهههػم بالسخحمهههة اإلعجاديهههة "مجسػعهههة 
 البحث".

 :اختبار صحة الفرض الثاني 
"يؽجد فرق دال  الختبار صحة الفخض األول مغ فخوض البحث والحي يشز عمى أنو    

درجات المعمميؼ في التطبيقيؼ  متؽسطی( بيؼ α ≤ 2.25إحرائيا عند مدتؽى داللة )
القبمي والبعد  لبطاقة مالحعة مهارات التدريس المتمايز رمهارات فركية وردرجة رمية 

"،  ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض قام الباحث بسقارنة متػسصات لرال  التطبيق البعد 
رتب درجات معمسي مجسػعة البحث قبل تصبيق البخنامج السقتخح، بستػسصات رتب درجات 

ميارات التجريذ نفذ السجسػعة بعج تصبيق البخنامج السقتخح، وذلظ عمى بصاقة مالحطة 
م الباحث اختبار ويمكػكدػن الستسايد كسيارات فخعية وكجرجة كمية ، وقج استخج

Wilcoxon Test ( ما تع ٕلمكذف عغ داللة الفخوق بيغ التصبيقيغ. ويػضح الججول )
 التػصل إليو مغ نتائج في ىحا الرجد:

األداء بطاقة مالحعة ل( داللة الفروق بيؼ متؽسطات رتب درجات معممي مجمؽعة البحث 1جدول)
 التدريدي المتمايز

 المتمايزمهرات التدريس 
نتائج 
 الكياس

 قبمي/ بعد 

عد
 د

متؽسط 
 الرتب

مجمؽع 
 الرتب

المتؽسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعيار  

 قيمة
Z  مدتؽى

 الداللة
حجػ 
 بعد  قبمي بعد  قبمي التأثير

الرتب  ادارة الرف -2
 المتعادلة

2 2022 2022 201
8 
 

208
3 
 

501
5 
 

220
23 
 

105
65 

20222 2022 
 

الرتب 
 المؽجبة

8 405 36022 

الرتب  التعامل مع انماط التعمػ -1
 المتعادلة

2 2022 2022 206
4 
 

208
3 
 

408
8 
 

220
88 
 

105
46 

20222 2022 
 

الرتب 
 المؽجبة

8 405 36022 
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 (ٚودرجات حخية =   ٛ) ن=   
 ويالحع مغ الججول الدابق أن جسيع السيارات الفخعية والجرجة الكمية لمتجريذ الستسايد   

(، وىحا يجل  ٛ(، والختب السػجبة تداوي )  ٓكانت نتائجيا: الختب الستعادلة تداوي ) 
عمى أن درجات جسيع السعمسيغ) مجسػعة البحث( تدايجت درجاتيع في البعجي عغ القبمي، 

لجاللة في جسيع السيارات الفخعية لمتجريذ الستسايد وكحلظ الجرجة الكمية كسا أن مدتػى ا
(، وىحا يجل عمى انو يػجج فخوق بيغ التصبيقيغ القبمي والبعجي في   0ٓٔٓأقل مغ )

األداءات اإلجخائية لسيارات التجريذ الستسايد  كسيارات فخعية  ودكخجة كمية لرالح 
، وبحلظ نقبل الفخض الحي يشز عمى " يػجج فخق  التصبيق البعجي ذات الستػسط األعمى

الرتب  رذف الميؽل واالتجاهات -3
 المتعادلة

2 2022 2022 209
9 
 

207
4 
 

508
8 
 

220
63 
 

105
39 

20222 2022 
 

الرتب 
 المؽجبة

8 405 36022 

الرتب  استراتيجيات وطرق التدريس -4
 المتعادلة

2 2022 2022 207
4 
 

205
3 
 

406
3 
 

220
5 
 

105
55 

20222 2022 
 

الرتب 
 المؽجبة

8 405 36022 

تكميف المتعمميؼ بمهام تتناسب  -5
 مع قدراتهػ

الرتب 
 المتعادلة

2 2022 2022 204
6 
 

203
5 
 

201
5 
 

308
8 
 

105
98 

20229 2022 
 

الرتب 
 المؽجبة

8 405 36022 

الرتب  إدارة بيئة التعمػ -6
 المتعادلة

2 2022 2022 205
1 
 

207
6 
 

403
8 
 

220
5 
 

105
65 

20222 2022 
 

الرتب 
 المؽجبة

8 405 36022 

الرتب  التقؽيػ -7
 المتعادلة

2 2022 2022 208
3 
 

209
3 
 

408
8 
 

220
5 
 

105
46 

20222 2022 
 

الرتب 
 المؽجبة

8 405 36022 

الرتب  بطاقة المالحعة ردرجة رمية-8
 المتعادلة

2 2022 2022 302
8 
 

204
2 
 

320
23 
 

72 
 

105
14 

20221 2022 
 

الرتب 
 المؽجبة

8 405 36022 
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( بيغ متػسصی درجات السعمسيغ في α ≤ ٘ٓ.ٓدال إحرائيا عشج مدتػى داللة )
التصبيقيغ القبمي والبعجي لبصاقة مالحطة ميارات التجريدي الستسايد كسيارات فخعية 

 وكجرجة كمية لرالح التصبيق البعجي"
جع التأثيخ في جسيع السيارات الفخعية والجرجة الكمية ( نجج أن حٕومغ الججول الدابق)   

(،  وىحا يجل عمى أن البخنامج السقتخح  لو ٔلألداءات اإلجخائية لمتجريذ الستسايد  تداوي )
تأثيخ قػي جًجا في تشسية جسيع السيارات الفخعية والجرجة الكمية لألداءات اإلجخائية لمتجريذ 

 حمة اإلعجادية "مجسػعة البحث".الستسايد لجى معمسي العمػم بالسخ 
كسهها يػضههح الذههكل التههالي الفههخوق بههيغ متػسههصات درجههات معمسههي مجسػعههة البحههث قبههل    

 وبعج تصبيق لبصاقة مالحطة األداء التجريدي الستسايد:

 
 ثانًيا: مناقذة النتائج:
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 نتائج اختبار األداء التدريدي المتمايز. .2
أشارت الشتائج الخاصة بتصبيق اختبار األداء التجريذ الستسايد لسعمسي عمػم السخحمة     

يػجج فخق دال إحرائيا عشج اإلعجادية بإدارة الدالم التعميسية بسحافطة القاىخة إلى أنو 
( بيغ متػسصی درجات السعمسيغ في التصبيقيغ القبمي والبعجي α ≤ ٘ٓ.ٓمدتػى داللة )

الختبار األداء التجريدي الستسايد كسيارات فخعية وكجرجة كمية لرالح التصبيق البعجي، 
( التي تػصمت إلى فاعمية تجريذ العمػم ٕٙٔٓ) حدشيغوربسا تتفق ىحه الشتائج مع دراسة 

ريل وميارات اإلبجاع والتفكيخ الشاقج والتػاصل باستخجام التعميع الستسايد في تشسية التح
( التي تػصمت إلى ٕٚٔٓلجى تمسيحات الرف الخابع االبتجائي، ودراسة آل رشػد ونػفل )

فاعمية بخنامج تجريبي مدتشج إلى نطخية التعميع الستسايد في التحريل الجراسي في مادة 
 ف الثالث الستػسط.العمػم ومفيػم الحات والتفكيخ الستػازي لجى شالبات الر

وعمى الخغع مغ وجػد صعػبات عجة واجيت الباحث أثشاء تصبيق البخنامج تخجع لعجم     
تػافخ القجر الكافي لمتعامل مع التصبيقات التكشػلػجية لجى السعمسيغ السذاركيغ بالبخنامج 

 Zoomولحلظ قام الباحث بترسيع فيجيػ تعميسي يػضح مغ خاللو كيفية تحسيل تصبيق 
Cloud Meeting  مغ الستجخ وكحلظ التدجيل عميو والتعامل مع واجية البخنامج، كسا قام

بستابعتيع في تشفيح تمظ السيام وذلظ قبل البجء في أولى جمدات البخنامج، وقج استفاد 
وىػ -السذاركػن مغ ىحه السادة السخئية، وأبجوا ارتياًحا لحلظ، وفي السجسل يدجل الباحث

بخنامج أن التصبيق تع بديػلة وتعاون السذاركيغ مع بعزيع البعس كسا مغ قام بتشفيح ال
كانت ىشاك دافعية ممحػضة نحػ اإلنتاجية والعسل الجساعي عمى الخغع مغ كػن التصبيق 

 كان عبخ اإلنتخنت، ويسكغ إرجاع الشتائج الدابقة إلى ما يمي:
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عامة ومجسػعة البحث  االحتياج السمحػظ لجى الشدبة الغالبة مغ معمسي العمػم برفة .أ 
برفة خاصة وشاىج ذلظ ىي نتائج االستبانة االستصالعية األولية، وكحلظ اىتسام 

 السذاركيغ بحزػر الجمدات.

البخنامج اىتع باألداء التجريدي لمسعمع وىػ محػر رئيذ في نجاح السعمع ميشًيا وتقشًيا  .ب 
 وبالتالي جػدة السشتج التعميسي.

لسعمسػن أواًل" الحي يدعى كثيخ مغ السعمسيغ لسعخفة السديج ارتباط البخنامج بسذخوع "ا .ج 
 والسديج عشو في الػقت الحي تع التصبيق خاللو.

البخنامج قج سمط الزػء عمى عجد مغ السيارات السيسة والالزمة لبشاء شخرية السعمع  .د 
الستسيد الشاجح وىي عمى سبيل السثال )ُحدغ إدارة الرف الجراسي، وإجادة التعامل 

األنساط السختمفة لمستعمسيغ، وتػضيف السػاقف التعديدية، والتعامل مع الستعمسيغ مع 
 في ضػء خمفياتيع السعخفية، ...... وغيخىا(.

تعجد وتشػع استخاتيجيات عخض البخنامج التي شسمت مشاقذة السجسػعات، والحػار  .ه 
كسا انتيى والسشاقذة، وتمخيز مقاالت تخبػية، والسكياس، والسحاضخة السعجلة .... 

البخنامج بجمدة خاصة بالتجريذ السرغخ، حيث قام عجد مغ السذاركيغ بعخض 
درس نسػذجي في العمػم يبخز فيو ما تع تشاولو في مػضػعات البخنامج، وقج 
استيجف الباحث بيحه الجمدة الػقػف عمى التأثيخ السبجئي لمبخنامج تسييًجا لكياس 

 فاعمية البخنامج.
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امج عمى إنذاء قاعجة معخفية مغ خالل محتػى عمسي وإشار اعتساد فمدفة البخن .و 
 تعميسي يجعسان معمسي العمػم في أداء وضائفو.

 نتائج بطاقة مالحعة الداء التدريدي المتمايز: .1
أشارت الشتائج الخاصة بتصبيق اختبار األداء التجريذ الستسايد لسعمسي عمػم السخحمة     

بسحافطة القاىخة إلى أنو يػجج فخق دال إحرائيا عشج مدتػى اإلعجادية بإدارة الدالم التعميسية 
( بيغ متػسصی درجات السعمسيغ في التصبيقيغ القبمي والبعجي لبصاقة α ≤ ٘ٓ.ٓداللة )

 مالحطة األداء التجريدي الستسايد كسيارات فخعية وكجرجة كمية لرالح التصبيق البعجي
 وقد ترجع النتائج الدابقة لألسباب التالية: 
سعي البخنامج نحػ إيجاد مخحمة مغ الػعي لجى معمع العمػم تجعمو يتحسل مدئػلية  .أ 

 جػدة إخخاج السشتج التعميسي في أفزل صػرة.

انصالق البخنامج اعتساًدا عمى تصمعات بعس معمسي العمػم بالسخحمة اإلعجادية  .ب 
تخفع كفاءاتيع بإدارة الدالم التعميسية إلى السذاركة في بخامج التشسية السيشية التي 

 التجريدية مسا أدي إلى تحديغ األداء التجريدي بعج تصبيق جمدات البخنامج.

التشػيع بيغ األنذصة وتقجيع استخاتيجيات البخنامج كأفكار فتحت لسعمسي العمػم  .ج 
السذاركيغ نػافح نحػ اإلبجاع في أداء عسميع بفاعمية ودافعية كسا أسيست بذكل 

 ريدي.كبيخ في تحديغ أدائيع التج

تع تقجيع محتػى البخنامج بحيث اىتع بسخاعاة الفخوق الفخدية بيغ الدادة معمسي العمػم  .د 
السذاركيغ بالبخنامج مسا أدى إلى تجريبيع عمى مسارسة التجريذ الستسايد )أي 

 التعمع بالسسارسة(.
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جمدات البخنامج ركدت عمى ربط السشتج التعميسي )الستعَمع( بالػاقع البيئي السحمي  .ه 
اإلقميسي، مسا أضفى الػاقعية والسشصكية لمبخىشة عمى ضخورة تحقيق التصػيخ و 

 الحاتي لمسعمع السرخي ليشافذ عالسًيا.

جمدات البخنامج كانت تقػم عمى مبجأ أصيل وىػ يجور حػل التعاون التفاعمي  .و 
 والحخص عمى االستفادة مغ خبخات وميارات القخيغ السذارك في البخنامج.

 تؽصيات البحث:
في ضؽء النتائج التي تؽصل إليها البحث، هناك عدد مؼ التؽصيات، والتي يمكؼ   

 أن تؽجه إلى رل مؼ:
أواًل: القائميؼ عمى برامج التنمية المهنية مؼ مطؽريؼ ومخططيؼ ومنفذيؼ 

 لمبرامج: 
التػجو لالىتسام بالجانب السياري السيشي لمسعمع وتغميبو عمى الذكميات  .ٔ

فيجب بشاء الحقائب التجريبية  بحيث تتزسغ إدراج والخوتيغ اإلداري، 
السػضػعات التي تمبي احتياجات السعمسيغ األدائية في لقاءات التشسية 

 السيشية لمسعمسيغ بذكل عام، ومعمسي العمػم بذكل خاص.
يجب إلدام السدتيجفيغ ببخامج التشسية السيشية بتحقيق حج الكفاية الكسي  .ٕ

لتشسػية، وذلظ بزخورة عقج االختبارات البعجية والكيفي مغ نػاتج البخامج ا
 التقييسية وجعميا شخًشا أصياًل الجتياز البخامج واستالم الذيادات بحلظ.
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اىتساًما بالجػانب االنفعالية لمسعمع، يػصى بتخريز عجد محجد مغ  .ٖ
الجمدات في مختمف البخامج السقجمة لمسعمسيغ، لتتشاول ىحه الجمدات تشسية 

 سعمع كالثقة بالشفذ، وحب السيشة واإليسان بخسالتيا، وغيخىا.سسات نفدية لم
 ثانًيا: مدئؽلي شئؽن المعمػ بؽزارة التربية والتعميػ:

ربط تخقيات السعمسيغ باجتياز عجد مغ بخامج التشسية السيشية، وتقجيع مذخوع بحثي 
مرغخ يزع فيو السعمع رؤيتو الذخرية وشسػحاتو نحػ تصػيخ عسميتي التعميع 

 لتعمع.وا
 ثالًثا: القائميؼ عمى برامج إعداد معممي العمؽم بكميات التربية.

يػصى بتزسيغ بخامج إعجاد معمع العمػم عمى السيارات الالزمة لتحقيق  .ٔ
 التسايد وربصو بالسعاييخ العالسية لتجريذ العمػم.

زيادة االىتسام بالجػانب االنفعالية وتدميط الزػء عمى التفكيخ اإليجابي  .ٕ
 ودافعية االنجاز.

 رابًعا: القائميؼ عمى العممية التعميمية وإدارات التدريب بؽزارة التربية والتعميػ:
ضخورة وضع خصط التشسية السيشية شػيمة السجى لتذسل جسيع معمسي العمػم  .ٔ

في القصاع الػاحج وليذ عيشة مشيع، وذلظ لرعػبة تحقيق انتقال أثخ 
 والخوتيغ اليػمي.التجريب نتيجة الزغػط السجرسية 

مغ السسكغ اسشاد بعس السيام لػحجات الستابعة بالػزارة حيث يسكغ تكميفيع  .ٕ
بكياس فعالية البخامج لجى السعمسيغ مغ خالل مالحطة التصػر السيشي بعج 

 .تمقي دورات التشسية السيشية ومكافأة السجتيجيغ
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 مقترحات البحث:
قد تؽجه نتائج البحث إلى إجراء المزيد مؼ الدراسات عمى عينات ومراحل أخرى      
 ومنها:
بخنامج تجريبي لسعمسي العمػم بالسخحمة االبتجائية أثشاء تػاججىع في الخجمة لتشسية  .ٔ

ميارات التجريذ الستسايد في ضػء نطخية البشائية االجتساعية وتشسية االتجاىات 
 لتجريذ.اإليجابية نحػ ميشة ا

بخنامج مقتخح في التشسية السيشية في ضػء تػجيات مذخوع "السعمسػن أواًل"  .ٕ
لتشسية التقػيع الحكيقي لجى معمسي العمػم وأثخه عمى دافعية اإلنجاز لجى الصالب 

 بالسخحمة اإلعجادية.
فاعمية بخنامج مقتخح لتشسية كفاءة معمسي العمػم لزبط بيئة التعمع الرفي في  .ٖ

جيات التجريذ الستسايد وأثخىا عمى تشسية الحذ اإلبجاعي لجى ضػء استخاتي
 تالميح السخحمة االبتجائية.

أثخ بخنامج في ضػء تػجيات مذخوع "السعمسػن أواًل" لتشسية ميارات التحػل  .ٗ
 الخقسي لجى معمسي العمػم والذعػر بالسدئػلية تجاه محػ األمية اإللكتخونية.

مذخوع "السعمسػن أواًل" لتشسية استخاتيجيات فاعمية بخنامج قائع عمى ركائد  .٘
 التفكيخ اإليجابي لجى معمسي العمػم وأثخىا عمى استقاللية الستعمع
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 المراجع والمرادر:
 المراجع العربية:

فاعمية بخنامج تجريبي . (ٕٚٔٓ) جػاىخ بشت سعػد ونػفل، دمحم بكخ دمحم، آل رشػد
التحريل الجراسي في مادة العمػم  مدتشج إلى نطخية التعميع الستسايد في

. ومفيػم الحات والتفكيخ الستػازي لجى شالبات الرف الثالث الستػسط
 .ٕٓٚ-ٜٕٗ، (ٗ)ٗٗ، دراسات، العمػم التخبػية

فاعمية تجريذ العمػم باستخجام التعميع الستسايد ( ٕٙٔٓ) أماني أحسج السحسجي، حدشيغ
الشاقج والتػاصل لجى تمسيحات  في تشسية التحريل وميارات اإلبجاع والتفكيخ

(، ٕ) ٜٙ ،دراسات عخبية في التخبية وعمع الشفذ ،الرف الخابع االبتجائي
ٜٔ٘ -ٕٓٛ. 

(. درجة االحتياجات التجريبية لسعمع العمػم بسجيخية التخبية ٕٙٔٓ)رجاء سػيجان، 
 السعخفة. مجمةوالتعميع في محافطة نابمذ في فمدصيغ في ضػء مجتسع 

 .ٛٛ – ٜ٘ (،ٔ)ٔ االستقالل لألبحاث،جامعة 
(. دور الجورات التجريبية في تصػيخ الشسػ السيشي ٕٓٔٓ)شاكخ شقفة، عبج الخؤوف 

لسعمسي العمػم في مجارس وكالة الغػث بغدة وسبل تفعيمو، رسالة ماجدتيخ 
  .غدة ،اإلسالميةالجامعة 
والتعمع لمقخن الػاحج تصػيخ التعميع الستسايد: التفكيخ (. 0202كاش، ريتذارد. )
. )تخجسة: أماني الغامجي، وحسج هللا الحدبان(. الجمام: دار الكتاب والعذخيغ

 التخبػي لمشذخ والتػزيع.
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