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 اإلهجاء

مؽ عمسشي الرسؾد مثل الجبال لى أغمى مؽ في الؾجؾد إالى 

  أبيالخاسيات 

   أمي الى إلى محيط الحب والحشان وأديؽ ليا بكل نجاح 

بحمؾىا مؽ اختار أن يقاسسشي تفاصيل الحياة  إلى رفيق دربي

 زوجيومخىا 

 سالي و كاعؼ وساره ومعتد وسؾسؽ لى قخة العيؽ ابشائي إ

 خص بالحكخ رغجةأخؾاتي وأخؾتي و ئي إلى احباإ

 حبابي واخص بالحكخ ميداء إلى أصجقائي وأ

 أىجيكؼ ىحا السجيؾد الستؾاضع
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 الذكخ والتقجيخ

لو ا   عمى أشخف السخسميؽ، سيجنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، وعمى، والرالة والدالم الحسج هلل رب العالسيؽ 

 وصحبو ومؽ تبع سشتو إلى يؾم الجيؽ، أما بعج:

رادة لتحريل العمؼ واإل لظخيق السدتقيؼ ومشحشي القؾةبعج الحسج والذكخ هلل عد وجل عمى تشؾيخ ا

 السفيج فمؾال فزمو ونعستو ما وصمت إلى ما أنا عميو، فالحسج هلل حتى يبمغ الحسج مشتياه.

تقجم أمؽ ال يذكخ الشاس "، فيدعجني أن ومؽ مشظمق قؾلو عميو الرالة والدالم "ال يذكخ هللا 

مى إتسام الخسالة وتقجيسيا بالذكخ إلى الجكتؾر غدان شاىيؽ الحي سخخه هللا لسداعجتي وإعانتي ع

 بيؽ يجيكؼ .

لى كمية الجراسات العميا قدؼ إدارة االعسال، وكادرىا التعميسي لسا قجمؾه إتقجم بالذكخ أكسا و 

 ويقجمؾه مؽ عظاٍء وجيج .



 ىحه الجراسة . إلتسامعانشي وساعجني أ والذكخ مؾصؾل لكل مؽ 

 الباحثة : اسخاء عبج القادر الدعيج 
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 ممخص الجراسة بالمغة العخبية
فاعلية البزاهج الحدريبية الوقدهة هن هزاكز الحعلين الوسحوز في الجاهعات الفلسطينية  هن 

 وجهة نظز الوحدربين.
السدتسخ في الجامعات  ىجفت الجراسة لسعخفة فاعمية البخامج التجريبية السقجمة مؽ دوائخ التعميؼ

تقجمو بعض البخامج التجريبية  ذلػ نغخَا لؾجؾد فجؾة بيؽ ما ،مؽ وجية نغخ الستجربيؽ الفمدظيشية

عيخت الحاجة لقياس  مؽ ميارات وسمؾك ومعارف والشتائج الفعمية واألىجاف الستؾقعة مشيا

فاعمية تمػ البخامج التجريبية حيث قامت الباحثة بقياس الفاعمية لكل مؽ السيارات السكتدبة 

حيث تؼ تظبيق  ،والؾعيفية والدمؾك واألداء ومظابقة البخامج التجريبية لمستظمبات الذخرية 

جامعات مشظقة جشؾب فمدظيؽ الخميل، وبيت ل دوائخ التعميؼ السدتسخ التابعة ة عمىالجراس

لحؼ)جامعة الخميل وجامعة القجس السفتؾحة الخميل وجامعة بؾليتكشػ فمدظيؽ وجامعة بيت لحؼ 

 الحي ييتؼ االستكذافيوقج استخجمت الباحثة السشيج الؾصفي  .وجامعة فمدظيؽ األىمية (

قامت الباحثة بعسل مدح شامل كسا ىي في الؾاقع ، وقج  باستكذاف الغاىخة ومؽ ثؼ دراستيا

 2416-2415)الذعب السعظاة مؽ دوائخ التعميؼ السدتسخ لألعؾام فخاد السجتسعلجسيع أ

 ؽم ا  الكتخونيالحي تؼ تؾزيعو  االلكتخوني لجراسة وىي االستبيانباستخجام أداة ا (2417-2416و

طالب وطالبة  516تؼ تؾزيعو عمى  حيث ،وصفحات الفيدبؾك لمظمبة خالل البخيج االلكتخوني

في دوائخ التعميؼ السدتسخ  2417-2416و  2416-2415لألعؾام  مؽ بخامج تجريبية مختمفة

وقج تؾصمت الجراسة إلى أن  .% مؽ عيشة الجراسة32واستمست ندبة  ضسؽ مجتسع الجراسة

رفعت مؽ مدتؾى طؾرت و  ذات فاعمية عالية مؽ وجية نغخ الستجربيؽ حيث أنيا مج التجريبةالبخا

أثخت و  نتياء البخامج التجريبيةالستجربيؽ بعج إ مؽ مياراتبجرجة عالية حدشت  أداء الستجربيؽ، و

الستجربيؽ، و ىشاك تظابق بيؽ البخامج التجريبية والستظمبات  بذكل إيجابي عمى سمؾكيات

 . لمستجربيؽ الؾعيفية والذخرية



ط  

 

Abstract  

The Effectiveness Of Training Programs That Provided From 

Department Of Continuing Education In Palestinian Universities. 

The aim of the study was to find out the effectiveness of the training programs 

provided by the Continuing Education departments in the Palestinian universities 

from the point of view of the trainees because there is a gap between the training 

programs, the skills and the knowledge, the actual results and the expected 

objectives. For each of the acquired skills, behavior and performance and the 

matching of the training programs to the personal and functional requirements. 

The study was applied to the Continuing Education Departments of the 

Universities of Southern Palestine, (Hebron, Bethlehem, Open Hebron 

University and the Palestine Polytechnic University and the University of 

Bethlehem and Palestine eligibility). The researcher used the exploratory 

descriptive approach that cares about To explore the phenomenon and then study 

it as it is in fact, The researcher conducted a comprehensive survey of all 

members of the society (the people given by the departments of continuing 

education for the years 2015-2016 and 2016-2017) using the study tool, the 

electronic questionnaire which was distributed electronically through the 

students' e-mail and pages In which 516 students from different training 

programs for the years 2015-2016 and 2016-2017 were distributed in the 

Continuing Education Departments within the study community and 32% of the 

sample was received. The study found that the training programs are highly 

effective from the point of view of the trainees as they have developed and raised 

the level of performance of the trainees. They have improved the trainees 'skills 

after the completion of the training programs and have positively affected the 

trainees' behavior. There is a correlation between the training programs and the 

functional and personal requirements For trainees. 
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 مقدمة الدراسة:  1-1

اٖبعاد  يذٍج السجتسع السعاصخ هػجً غيخ هدبػقة هغ التصػر والتغييخ تستج بطٛلٍا لتذسل كافة

يسكغ وصفً بأىً ثابت فكل ها حػلشا أصبح ٓجور فْ  اٚقترادية والثقافية والتكشػلػجية.. ولع يعج ٌشاؾ ها

 فمظ التصػر والتغييخ.

ف الث ،خوتبعًا لٍحا التغيي ة الحقيقة ٖية أهة هغ اٖهع ٚ تكسغ فْ اٖرض أو الساؿ أو اٖشياء و خ ٖو

ة اٖفكار البشاءة التْ تخمرٍا  وتداعجٌا هغ حل السذكٛت التْ التْ تستمكٍا بقجر ها تكسغ فْ كسي

غ عمِ الجور ا ، والحقيقة أىً ٚ لبذخي فْ قيادة عجمة التصػرتعيق تقجهٍا، فقج باتت كافة السشطسات تخٌا

شة بذكل إيجابْ وفعاؿ هٍسا اهتمكت هغ إهكاىيات هادية  يسكغ لٍا تحقيق ها تخهْ إليً ٌحي السخٌا

ٚ هغ خٛؿ الجٍػد العمسية الستػاصمة والعصاء الفكخي الستسيد لمعشرخ البذخي، الحي بجوري اقترادية إ

تعقج عميً الكثيخ هغ أهاؿ الستججدة التْ ٚ يسكغ ا٘يفاء بٍا عمِ الػجً اٖكسل ها لع يحرل عمِ 

 (.2014التشسية السٍشية والتجريب الستػاصل بالذكل الرحيح )شمبْ وآخخوف، 

ٌسية هػضػع التجريب والتشسية فْ العسمية ا٘دارية، فقج دأبت العجٓج هغ السشطسات إلِ وىطخًا ٖ

التػجً باستسخار ىحػ التخكيد عمِ تجريب وتشسية السػارد البذخية فْ هختمف القصاعات، اىصٛقًا هغ 

ػ العاهل إيساىٍا بأف التجريب يسثل أحج السحاور ا٘ستخاتيجية  لتجعيع وتشػيع هٍارات وخبخات العا هميغ، ٌو

الحيػي الفعاؿ الحي يدتخجـ لتشسية السػارد البذخية وتأٌيمٍا لمقياـ بجسيع السٍاـ واٖعساؿ، حيث أف 

ػ ضخوري لمسحافطة عمِ قػة أث التجريب يعج ذا عسل ذات الخ فعاؿ عمِ هخدودية العشرخ البذخي ٌو

جافٍا عالية، ويعتبخ أساس التغييخ وهصمبًا حتسيًا لشجاحالكفاءة ال وغاياتٍا التْ  السشطسة فْ الػصػؿ إلِ ٌأ

 (. 2014تدعِ إلِ تحقيقٍا )الدساوي، 
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ًٛ هٍسًا فْ عسمية تصػيخ وتجريبويعج الت السػارد البذخية، ويٍجؼ إلِ تػفيخ اٖعجاد  جريب هجخ

وأساليبً وسيمة الكافية هغ القػى البذخية العاهمة الٛزهة لتشفيح خصط العسل، ويذكل التجريب بكافة أىػاعً 

هٍاراتٍا وقجراتٍا الدمػكية، ولقج أجتسع الباحثػف بتبياف  ثخاء هعارؼ القػى البذخية وتحديغأساسية ٘

سية  التجريب عمِ أىً أحج اٖسذ الٍاهة لخفع هدتػى اٖداء، وزيادة الكفاية ا٘ىتاجية، وإعجاد اٖفخاد  ٌأ

 (.2013إليٍع عمِ أكسل وجً )العبيجي، عمِ اختٛؼ هدتػياتٍع لمقياـ با٘عساؿ السػكمة 

ًٛ حيػيًا  ،وتعتبخ دوائخ التعميع السدتسخ  أحج أبخز دوائخ التجريب غيخ اٖكاديسية والتْ أوججت تفاع

هدتسخًا هع السجتسع السحمْ الفمدصيشْ عبخ تقجيع بخاهج تعميسية هتشػعة ٓتع هغ خٛلٍا تدويج اٖفخاد 

لفشية السدتججة الٛزهة لمتكيف هع ٌحي الستغيخات الدخيعة التْ تدػد بالسٍارات والسعارؼ العمسية وا

ع عمِ هتابعة ها ٌػ  السجتسع، وبٍحا تعسل ٌحي الجوائخ عمِ دعع فكخة التعميع الحاتْ لجى اٖفخاد وتحفيٌد

 . ةججٓج فْ هجاٚت السعخفة السختمف

ية، يجب أف ٓتع ترسيسٍا وا٘عجاد لٍا و ٚبج هغ اٖخح بعيغ اٚعتبار بأف عسمية عقج البخاهج التجريب

بصخيقة تخبصٍا هع بيئة عسل السذتخكيغ، وبذكل يداعج عمِ تمبية السٍاـ الػضيفية التْ تتصمبٍا الػضائف 

والتْ تخجـ العسمية ا٘ىتاجية فْ السشطسات، ويديج هغ رضا الجسٍػر الستعاهل هعٍا، وكحلظ شعػر اٖفخاد 

رػلٍع عمِ السعمػهات والسٍارات الججٓجة التْ سػؼ تداعجٌع عمِ السذتخكيغ فْ ٌحي البخاهج بح

تخجستٍا فْ أعسالٍع ووضائفٍع التْ يعسمػف بٍا، فعشجها ٓتحقق ٌحا اٚىدجاـ ها بيغ البخاهج التجريبية وبيئة 

عسل السذتخكيغ فْ ٌحي البخاهج تربح أكثخ فاعمية وتحقق اٌٖجاؼ التْ ىدعِ إلِ تحقيقٍا هغ خٛؿ 

 (. 2007يب )السدعػدي، التجر 

وعميً أصبحت وضيفة التجريب استثسارًا يكػف عائجًا عمِ الفخد هغ خٛؿ اكتدابً لسٍارات إضافية 

 .وقػاعج واتجاٌات ججٓجة، وكحلظ عمِ هدتػى السشطسة هغ خٛؿ تحديغ ىػعية ا٘ىتاج وزيادتً
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 مذكمة الدراسة:  1-2

وتحديغ العشرخ البذخي هغ خٛؿ تدويجي بالسعمػهات يعج التجريب هغ السفاتيح اٖساسية لتصػيخ 

والسعارؼ التْ تشقرً، وتشسية قجراتً، وتعجٓل اتجاٌاتً وقشاعاتً، وذلظ فْ سبيل رفع هدتػى كفاءتً 

جافً الخاصة والػضيفية إلِ أقرِ قجر هسكغ هغ الجػدة  وتحديغ أدائً وزيادة إىتاجً وتحقيق ٌأ

 . (2008والدخعة واٚقتراد)هداعجة، 

وىطخًا ٚف التعميع والتجريب والتصػيخ عشاصخ ٌاهة فْ حياة الفخد والسجتسع حيث تكتسل هعٍا 

الذخرية العاهمة وتكتدب هغ خٛلٍا السعخفة والقجرة عمِ اٚداء الػضيفْ فْ صػرة أقخب إلِ 

فْ  السثالية، ويبجو التجريب عمِ وجً الخرػص العشرخ الخئيدْ بيغ العشاصخ حيث يحتل الرجارة

أولػيات اٖفخاد والسشطسات الحجٓثة وذلظ لمقشاعة بأف التجريب أحج السقػهات اٖساسية التْ تداعج 

تػى اٖداء عمِ تدويج اٖفخاد بالسعارؼ والسٍارات والدمػكيات السختمفة التْ تداٌع فْ رفع هد

 (2009الدآج ،ٌجافٍع بأقل التكاليف والجٍج هعًا.)الػضيفْ والػصػؿ إلِ أ 

مة والسجربة والقادرة عمِ التكيف هع كافة الستغيخات والتحجيات فْ إف  عجـ تػفخ السػارد البذخية السٌؤ

ويتحجد الغخض ، البيئة الخارجية سيؤدي إلِ ضعف قجرة السشطسات عمِ السشافدة عالسيًا وإقميسياً 

يبْ فْ تحقيق اٖساسْ هغ عسمية تقييع أثخ التجريب فْ الػقػؼ عمِ هجى فاعمية البخىاهج التجر 

اٌٖجاؼ التْ تع تجريب العاهميغ هغ أجمٍا، هسا يداعج فْ تػجيً السشطسة ىحػ اتخاذ قخارات فْ 

(، وفْ ضل وجػد فجػة بيغ ها تقجهً البخاهج التجريبية 2011لتجريب )التمباىْ وآخخوف، ضػء ىتائج ا

ع الػضيفْ او هتصمباتٍع دائٍسػاء فْ أهغ هٍارات وهعارؼ وبيغ اٚحتياجات الفعمية لمستجربيغ 

تمظ البخاهج، كاىت ٌشاؾ الحاجة لٌٙتساـ بفاعمية تمظ البخاهج بسا يحقق اٌٖجاؼ التْ الذخرية هغ 

 (2004تدعِ إليٍا السشطسة والفخد .)عتْ ،
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ا عمِ الفاعمية لحا تعج هخحمة تقييع أثخ التجريب  ع هخاحل العسمية التجريبية والتْ ٚ يقترخ دوٌر هغ ٌأ

استبياىً تعبأ فْ ىٍاية هجة الجورة أو البخىاهج، بل أصبحت عسٛ هشطسًا ٓبجأ عشج  اختبار أوهجخد 

التجريبْ وبعج ىٍآتً بفتخة زهشية هحجدة لكْ  تحجٓج اٚحتياجات التجريبية ويدتسخ حتِ ىٍاية البخىاهج

جافً أـ ٚ ) البيذْ،   (.2009يسكششا القػؿ بأف البخىاهج التجريبْ قج حقق ٌأ

التْ  اٌٖجاؼٌتساـ بقياس فاعمية البخاهج التجريبية لسعخفة هجى تحقيق الحاجة لٙ هغ ٌشا ضٍخت 

 سا ٓؤدي لخفع كفاءة العاهميغ .وب ،إليٍاتدعِ البخاهج لمػصػؿ 

 : وعميً تتبمػر هذكمة الجراسة فْ ا٘جابة عمِ سؤاؿ الجراسة التالْ

مؽ  في الجامعات الفمدظينية رممراكز التعميؼ المدتدى فاعمية البرامج التدريبية المقدمة مؽ ما م 

 ؟ وجهة نغر المتدربيؽ

 : دراسةأسئمة ال 1-3

هجى فاعمية البخاهج التجريبية السقجهة هغ لمػقػؼ عمِ الٍجؼ والتحقق هشً يدتػجب عميشا هعخفة 

 الخئيذ التالْ: هغ خٛؿ ا٘جابة عمِ الدؤاؿ خسهخاكد التعميع السدت

مؽ في الجامعات الفمدظينية ر ملبرامج التدريبية المقدمة مؽ مراكز التعميؼ المدتمدى فاعمية اما 

 ؟وجهة نغر المتدربيؽ

 ويتفخع هغ الدؤاؿ الخئيذ اٖسئمة الفخعية التالية: 

 الستجربيغ فْ سػؽ العسل ؟ أداء صػيختدٍع البخاهج التجريبية فْ ت هجى أي الدؤاؿ اٖوؿ: إلِ

 أثيخ البخاهج التجريبية فْ تحديغ هٍارات الستجربيغ ؟ها هجى تالدؤاؿ الثاىْ: 
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 ها هجى تأثيخ البخاهج التجريبية فْ تحديغ سمػكيات الستجربيغ ؟الدؤاؿ الثالث: 

 ها هجى تمبية البخاهج التجريبية لمستصمبات الػضيفية والذخرية لمستجربيغ ؟الدؤاؿ الخابع: 

 أهداف الدراسة:  1-4

 ٌٖجاؼ التالية:جاءت ٌحي الجراسة لتحقق ا

 الستجربيغ فْ سػؽ العسل . أداء صػيخالبخاهج التجريبية فْ ت إسٍاـالتعخؼ عمِ هجى  .1

 لمبخاهج التجريبية . إىٍائٍعهٍارات الستجربيغ بعج  حدغالتعخؼ عمِ هجى ت .2

 لمبخاهج التجريبية . إىٍائٍعالتعخؼ عمِ هجى تحدغ سمػكيات الستجربيغ بعج  .3

 لمستصمبات الػضيفية والذخرية لمستجربيغ والبخاهج التجريبية .عمِ وجػد هصابقة التعخؼ  .4

 أهمية الدراسة:  1-5

سية الجراسة هغ خٛؿ الشػاحْ أتية:   تتزح ٌأ

سية هػضػعٍا حيث تعتبخ اٖولِ هغ ية: األهمية العمم 1-5-1 سية الجراسة هغ ٌأ تأتْ ٌأ

لجوائخ التعميع  البخاهج التجريبيةالتْ تتشاوؿ هػضػع  فاعمية  -فْ حجود عمع الباحثة -ىػعٍا

فْ جاهعات الزفة الغخبية، كسا ويسكغ أف تكػف ٌحي الجراسة اىصٛقة لجراسات وأبحاث  السدتسخ

 أخخى فْ هجالٍا. 

سية األهمية العممية:  1-5-2 إف لسػضػع البخاهج التجريبية السقجهة هغ دوائخ التعميع السدتسخ ٌأ

غ ىتيجة تدا رع أىساط الحياة السختمفة التْ تتصمب تصػيخ وتحديغ كبيخة خاصة فْ الػقت الخٌا

بيغ فاعمية البخاهج التجريبية هغ  السػارد البذخية لمحاؽ بخكب التصػر السدتسخ، وتبياف العٛقة

هجى تصػر  ٌحي الجوائخ لسعخفة أهاـوجٍة ىطخ الستجربيغ ودوائخ التعميع السدتسخ تتيح الفخصة 
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عٛج السعػقات التْ تطٍخ لالػقػؼ عمِ تصبيق التػصيات لستجربيغ و اسمػؾ وهٍارات و  أداء

 لٍا.

جاؼ تصبيقية وعمسية عمِ ارض  سية الجراسة  فْ تقجيع السداعجة فْ تحقيق ٌأ كسا وتطٍخ ٌأ

الػاقع لكل هغ يعسل فْ هجاؿ البخاهج التجريبية بسا يدٍع فْ تصػيخ أداء ٌحي دوائخ وهخاكد 

 .التجريب

ة بتقجيع صػرة لستخحي القخار عغ فاعمية البخاهج التجريبية السقجهة ويسكغ أف تداٌع ٌحي الجراس

 هغ دوائخ التعميع السدتسخ فْ هخاكد الزفة الغخبية.

 حدود ومحددات الدراسة: 1-6

 الحدود المؾضؾعية:  1-6-1

 جاهعاتالتشاولت الجراسة هػضػع فاعمية البخاهج التجريبية السقجهة هغ دوائخ التعميع السدتسخ فْ 

 الجشػب لمزفة الغخبية هغ وجٍة ىطخ اٖفخاد الستجربيغ.  ةصقهش صيشية هغالفمد

 الحدود البذرية:  1-6-2

 جاهعات جشػب الزفة الغخبية اقترخ الجراسة عمِ الستجربيغ فْ هخاكد التعميع السدتسخ فْ

البحث المحٓغ أىٍػا البخاهج التجريبية قبل فتخة ، ) الجبمـػ السٍشْ ( اٖهجالخاضعيغ لمبخاهج شػيمة 

بدشتيغ عمِ اٖقل وذلظ ليتدشِ لٍع  السجاؿ لمحرػؿ عمِ وضيفة وتصبيق ها تع أخحي هغ 

 البخاهج التجريبية .
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 الحدود المكانية:  1-6-3

شبقت الجراسة عمِ دوائخ التعميع السدتسخ فْ جاهعات جشػب الزفة الغخبية التْ تسثمت 
صيغ، جاهعة القجس السفتػحة، جاهعة جاهعة بػليتكشظ فمد جاهعة الخميل،  بالجاهعات أتية )
كمية فمدصيغ التقشية العخوب(، ولع تصبق الجراسة فْ  صيغ اٌٖمية الجاهعية،بيت لحع، كمية فمد

جاهعتيغ فمدصيغ التقشية خزػري / العخوب لعجـ تػافخ بخاهج دبمػـ هٍشْ لجٍٓع ،و جاهعة 
 ع .القجس السفتػحة /بيت لحع لعجـ و رفس  تعاوف الجائخة لجٍٓ

 الحدود الزمنية:  1-6-4

 (.2019 - 2018أجخيت الجراسة خٛؿ الفرل اٖوؿ هغ العاـ الجراسْ )

 .2017-2016و  2016-2015و تع اخح عيشة  الستجربيغ خٛؿ عاـ  

 محددات الدراسة: 1-7
 .ف يذسمٍع  البحثسخ ضسغ هجتسع الجراسة التعاوف و أرفس بعس دوائخ التعميع السدت .1

هات السٍشية فْ فتخة الجراسة لبعس دوائخ التعميع السدتسخ ٖغخاض بمػ عجـ شسل جسيع الج .2
 تخز الجائخة .

.شمب بعس دوائخ التعميع السدتسخ لذخوط غيخ هقبػلة بأغخاض البحث العمسْ لشذخ اٚستبياف 3
 )هثل : اضافة بعس هغ الجوائخ لستابعة اٚستبياف اٚلكتخوىْ هع الباحثة (.

جابة عمِ ا٘ستبياف ا٘لكتخوىْ ٖسباب هشٍا عجـ يشة الجراسة ا٘غ عجد كبيخ هغ ع. عجـ تسك4
بسا اىٍع  تعبئة اٚستبيافتػافخ الذكبة العشكبػتية لجٍٓع، وعجـ الذعػر بأٌسية أو وجػد إلداهية ل

وجػد عجد كبيخ هشٍع أقل هغ و  وعجـ الػعْ بأٌسية البحث العمسْ،  ،أىٍػا البخاهج التجريبية
 ة اٚستبياف .ٚ يحدغ تعبئثاىػي 
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 مرظمحات الدراسة:  1-8
قجرة البخاهج  بأىٍا( الفاعمية 2013)يعخؼ العشدي  :Effectiveness)الفاعمية ) 1-8-1

هجى  بأىٍا( الفاعمية 2012)عخؼ القحصاىْ كسا ي، السخجػة هشٍا اٌٖجاؼالتجريبية عمِ تحقيق 

جاؼتحقيق   .وفقا لخصط التجريب السعجة  ا٘داري التجريب  ٌأ

( فْ كتابً 2010) هفٍػـ فاعمية البخاهج التجريبية الكبيدْسة حجٓثة أيزا تشاوؿ وفْ درا

التجريب ا٘داري واٖهشْ رؤية هعاصخة فعخؼ الفاعمية عمِ أىٍا "إحجى هعآيخ قياس ىجاح 

جافٍا والػصػؿ إلِ غاياتٍا، وبمػغ رسالتٍا واٚلتداـ بخؤيتٍا والتسدظ  السشطسات فْ تحقيق ٌأ

 بقيسٍا.

لمفاعمية: هجى تحقيق البخاهج التجريبية السقجهة هغ دوائخ التعميع  لمباحثة خيف ا٘جخائْالتع

جافٍا وقجرتٍا عمِ رفع هدتػى السٍارات والدمػكيات واٖداء لمستجربيغ والػصػؿ إلِ  السدتسخ ٌأ

 الٍجؼ السخجػ هغ ٌحي البخاهج .

 البخاهج التجريبية: 1-8-2

تجريبية أىٍا "اٖداة التْ تخبط اٚحتياجات باٌٖجاؼ ( البخاهج ال2013) ت دراسة العشدي عخف

السصمػب تحقيقٍا فْ التجريب، والسادة العمسية بالػسائل واٖساليب التجريبية هع بعزٍا البعس 

جاؼ الفخد والسشطسة.    بصخيقة عٛئقيً بٍجؼ تشسية القػى البذخية لتحقيق ٌأ

يبية فْ ٌحي الجراسة البخاهج السقجهة هغ دوائخ يقرج بالبخاهج التجر  : لمباحثة اٚجخائْالتعخيف 

التعميع السدتسخ شػيمة اٚهج ) الجبمػـ السٍشْ ( فقط ، بغس الشطخ عغ البخاهج التجريبية اٚخخى 

 ) قريخة و هتػسصة اٚهج (.

 دوائخ التعميع السدتسخ : 1-8-3
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ٍْ يحخُص فيًالتعميع السدتسخ ( LYRA,1977)  عخؼ ا٘ىداف  ٌػ عبارٌة عغ أسمػٍب تعميس

عمِ تعمِع أشياء ججٓجٍة شيمة سشػات حياتً، وأيزًا ُيعخُؼ بأىً اٚستسخار فْ تحريِل العمػـ 

، أو  ٍْ ، أو هٍش ٍْ الُسختمفة فْ هجسػعٍة ِهغ السجاٚت السعخفية سػاًء باٚعتساِد عمِ دافٍع شخر

ٍْ الحرػِؿ عمِ خبخاٍت تعميسيٍة، وهجسػعٍة ِهغ السعارؼ دوف ربصٍا بِ  ُعسٍخ ُهحجٍد، أو فتخٍة تجريب

زهشّية هعيشٍة، أو هخحمٍة دراسية، أو هكاف ُهخرٍز لمتعميع، وأيزًا ِهغ السسكغ تصبيُق التعميع 

 السدتسخ ِهغ خٛؿ السذاركُة فْ دوراٍت دراسية، أو قخاءِة.

تعشْ وتعخؼ الباحثة دوائخ التعميع السدتسخ اجخائيًا: عمِ أىٍا دوائخ تابعة لمجاهعات الفمدصيشية 

بتقجيع بخاهج تجريبية هختمفة لجسيع فئات السجتسع باختٛؼ تحريمٍع الجراسْ فْ هجاٚت 

الٍجؼ اٚساسْ لٍا ٌػ تقجيع العمع والسعخفة والسٍارات وتػاكب هختمفة وباختٛؼ فئاتٍع العسخية 

 كل ها ٌػ حجٓث وهدتججات الحياة الستغيخة، وتسشح شٍادات هعتخؼ بٍا .
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ل الثانيالفر   

 اإلطار النغري والدراسات الدابقة

 

 تؼ تقديؼ الفرل إلى مبحثيؽ:

 .المبحث األول: اإلطار النغري 

  .المبحث الثاني: الدراسات الدابقة 
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 المبحث األول: اإلطار النغري  2-1

المقدمة: 2-1-1  

جفٍ ا، والتجريب السشاسب يعج العشرخ البذخي الثخوة الحقيقة والستغيخ اٌٖع فْ عسمية التجريب ٌو

والسدتسخ ٌػ أحج السحاور الخئيدية لتحديغ ٌحا العشرخ، حتِ يربح أكثخ هعخفة واستعجادًا و 

 قجرة عمِ أداء السٍاـ السصمػبة هشً بالذكل السشاسب. 

وهع الشسػ السزصخد فْ ىطع السعمػهات وهع التصػر التقشْ فْ أساليب ا٘ىتاج وهع اٌٚتساـ 

البذخي فْ العسمية ا٘دارية أصبح التجريب ضخورة حتسية ٘عجاد وتأٌيل اٖفخاد  الستدآج بالعشرخ

قصاع هغ قصاعات السجتسع وبخاصة الػزارات والسؤسدات العاهة، وأصبح أحج  فْ أي

السدؤوليات الزخورية فْ ا٘دارة لكْ تػاكب التصػر اٚجتساعْ والتكشػلػجْ السدتسخ وتدٍع 

 (.2118الخوح السعشػية ) العخىجْ، فْ زيادة ا٘ىتاجية ورفع 

لتجعيع وتشػيع هٍارات وخبخات وهعارؼ العاهميغ  ا٘ستخاتيجيةوكػف التجريب ٌػ أحج السحاور 

فْ السشطسة، والحي ٍٓجؼ إلِ زيادة ا٘ىتاجية والتحديغ السدتسخ لٗداء )السرجر وآخخوف، 

2111.) 

تجربيغ وتػسيع آفاقٍع وهجاركٍع، بسا فالسٍسة اٖساسية لمتجريب ٌْ أساسا تخريب عقػؿ الس

يداعج عمِ عسق الفكخ ويكدبٍع ا٘دراؾ السدتشيخ لمكذف عغ الطخوؼ و أثار الستختبة عمِ 

ترخفاتٍع، كسا أف التجريب عاهل  هٍع فْ إثارة اليقطة فْ اٖفخاد، وتػجيً اٌٚتساـ إلِ السدائل 

لٍا الفخد عشج هسارستً أي عسل  الكبخى، وغس الشطخ عغ اٖخصاء الصفيفة التْ ٓتعخض

 (.2119)الريخفْ، 
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فالتجريب ٚ يقترخ عمِ تدويج العاهميغ بالسٍارات والسعارؼ وأىساط الدمػؾ ولكشً عسمية هدتسخة 

سيتً فْ أىً وسيمة لمتعمع هجى الحياة،  وهغ باستسخار وبقاء السشطسة، وهغ ٌشا يكتدب التجريب ٌأ

وسيتع سخد  فْ ها جى تحقيق التجريب لٌٗجاؼ السخجػة هشً، ٌشا تطٍخ الحاجة السمحة لسعخفة ه

سيتً جافً وهكػىاتً..ٓمْ هفٍـػ التجريب، وٌأ  ، وٌأ

 مفهؾم التدريب:  2-1-2

لقج ولج التجريب هع بجاية ا٘ىداف ورغبتً فْ التصػر والتقجـ التكشػلػجْ الحجٓث، الحي ها زاؿ 

بياتً التْ أثبتٍا الػاقع العمسْ والجراسات ٍٓتع بالتجريب عمِ تفعيمً بذتِ الصخؽ لكْ يجشْ إيجا

سية التجريب وهجى الحاجة إليً فْ تشسية هعمػهات العاهميغ وصقل  السختمفة، التْ أوضحت ٌأ

ع العشرخ الفعاؿ فْ ىجاح العسمية التجريبية  هٍارتٍع وتصػيخ قجراتٍع وتغييخ اتجاٌاتٍع باعتباٌر

 (. 2116)خميل، 

سية التجريب و  ضخاهة دوري باعتباري عمسًا قائسًا بحج ذاتً فقج تعجدت تعاريف وبالخغع هغ ٌأ

 التجريب فْ الكثيخ هغ الكتب والسؤلفات، ولع ٓتع اٚتفاؽ عمِ تعخيف شاهل لمتجريب. 

( التجريب عمِ أىً العسمية التْ ٓتع هغ خٛلٍا إكداب اٖفخاد هٍارات  2114) فقج عخؼ إسميع

يحدغ التجريب هغ سمػكيات اٖفخاد، وتشعكذ ىتائج وهعارؼ ججٓجة وتػجٍات حجٓثة، كسا 

 التجريب عمِ تحديغ أداء اٖفخاد ٖعسالٍع بعج التجريب. 

(، لخز هعشِ التجريب بأىً" صشاعة هخررة، وهيجاىًا 2111 وفْ كتاب آخخ لمكبيدْ )

وتشسية عمسيًا وعسميًا، وأىذصة تشسػية هتػاصمة وهػجٍة ىحػ تحجٓث السعمػهات وإثخاء السعارؼ، 
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القجرات وصقل السٍارات وغخس القيع، وتعجٓل الدمػكيات، وتػضيف التقشيات لجى الستجربيغ 

جافٍا الستسثمة فْ تشسية السجتسعات.   لجعمٍع وكٛء لمتغييخ ولتصػيخ السشطسات ولتحقيق ٌأ

( التجريب بأىً العسمية التْ تمعب دورًا هٍسًا فْ إكداب اٖفخاد 2117 )،Auluckويعخؼ 

ارات وأساليب عسل ججٓجة لسجاراة التقشيات الحجٓثة، بسا يزسغ تحديغ عسل اٖفخاد وأدائٍع هٍ

 لمسٍاـ السصمػبة. 

( إلِ أف التجريب ىذاط تعميسْ هعتسج تسارسً السشطسة بٍجؼ تحديغ 2117 وتذيخ بخىػشْ )

 أداء الفخد فْ الػضيفة التْ يذغمٍا. 

وهٍارات الفخد أو السجسػعة، وفق  وأداءجؼ تغييخ سمػؾ وتعتبخي الباحثة  أىً عسمية هدتسخة تدتٍ

جاؼ واضحة، وجٍج هخصط لسجسػعة هغ العسميات حريمتٍا  تحديغ قابمية الفخد أو الجساعة  ٌأ

جاؼ العسل و  فْ و الدمػكية لمسداٌسة بفاعميةيً الحٌشية والسٍارت  الذخرية . اٌٖجاؼتحقيق ٌأ

والسٍارات والدمػكيات ، وقج اعتسجت الباحثة  اٖداءع الباحثيغ بخرػص هفاٌي أراءلقج تعجدت 

كسا يقػؿ خميفاف والسصارىة  الؾعيفياألداء عمِ السفاٌيع التالية لكل هرصمح هشٍع حيث عخفت 

الٍجؼ السخرز لً بشجاح ويتػقف ذلظ عمِ القيػد  أوىذاط يسكغ الفخد هغ اىجاز السٍسة  بأىً

الػضيفْ "ٌػ  واٖداء( ، 2111لستاحة ) خميفاف والسصارىة ، العادية لٛستخجاـ السعقػؿ لمسػارد ا

خجهة السشطسة بذكل  إلِوالسٍاـ السختمفة التْ ٓتكػف هشٍا عسمً ويؤدي  ةقياـ الفخد باٖىذص

 ( . 2118فعاؿ " )العػضْ ،
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 أساليبتحقيق ىتيجة باستخجاـ  أو إجخاءتشفيح  أوعسل  أداءٌْ القجرة عمِ " المهاراتوتعتبخ 

هغ السػارد  اٖداءفزل هسا استخجـ فْ أعمِ وأؽ تتدع بالكفاءة والتسيد بسا يحقق ىتائج وشخ 

 : إلِ( ، وقج صشفت العجسْ السٍارات  2112" ) الداعجي ، وا٘هكاىيات

 . السٍارات الحاتية :تذسل بعس الدسات والقجرات العقمية و اٚبتكار وضبط الشفذ 

 السعخفة الست ْ خررة فْ فخع هغ فخوع العمع والكفاءة فْ استخجاـ السٍارات الفشية : ٌو

ٌحي السعخفة بسا يحقق الٍجؼ السخغػب بفاعمية وتكتدب ٌحي الخبخات بالجراية والتجريب 

 والخبخة . 

  وروح العسل  أخخيغواٚجتساعية : القجرة عمِ التعاهل هع  ا٘ىداىيةالسٍارات

 ( . 2118الجساعْ. ) العجسْ ، 

ػ هجسػعة هغ الترخفات  ؾعيفيالدمؾك الويعتبخ  ٌػ تفاعل سمػؾ الفخد هع ىطاـ العسل ، ٌو

ا هغ  واٖفعاؿ  WIKIPEDIA) داخل السشطسة ا٘ىدافالتْ يسارسٍا  اٖىذصةوالتغيخات وغيٌخ

.ORG .) 

 أهمية التدريب:  2-1-3

د إف عسمية التجريب ٚ يسكغ أف تخمق ا٘ىداف الػاعْ الستفتح ولكشٍا فخصً ذٌبية تتيح لٗفخا

ع الحالْ إلِ هدتػى أفزل بذخط أف تتػفخ لجى الستجرب عشاصخ القجرة  اٚىتقاؿ هغ هدتػٌا

 (. 2116والخغبة فْ التعميع )فخدوس، 

خ) جاؼ تعػد عمِ الستجرب والسشذأة عمِ حج 2111 وقج بيغ جٌػ ( أف التجريب لً عجة هدايا و ٌأ

 سػاء يسكغ أف ىمخرٍا كالٛتْ: 
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سية التجريب لم ًٚ: ٌأ  سشطسة هغ خٛؿ: أو

زيادة ا٘ىتاجية هغ خٛؿ تصػيخ اٚشٛع والسعخفة واكتداب هٍارات وسمػكيات ججٓجة  .1

 وحجٓثة وهتصػرة. 

جاؼ العاهميغ بأٌجاؼ السشطسة.  .2  ربط ٌأ

 خمق اتجاٌات إيجابية داخمية وخارجية لمسشطسة.  .3

 تصػيخ بخاهج وإهكاىيات السشطسة.  .4

 تػضيح الدياسات العاهة لمسشطسة. .5

 ػيخ أساليب القيادة وتخشيج القخارات ا٘دارية. تص .6

 تججٓج وإثخاء السعمػهات التْ تحتاجٍا السشطسة لرياغة اٌٖجاؼ وتشفيح الدياسات.  .7

 بشاء قاعجة لٛتراٚت واٚستفدارات. .8

سية التجريب لٗفخاد والعاهميغ هغ خٛؿ:   ثاىيًا: ٌأ

ا.  .1  تحقيق فٍع اٖفخاد لمسشطسة ودوٌر

 اٖفخاد وحل هذاكل العسل. تحديغ قخارات  .2

 تشسية دوافع وعػاهل وعشاصخ اٖداء والعسل هغ أجل التصػيخ والتسيد والتخقية.  .3

 تصػيخ هٍارات اٚتراؿ.  .4

 تقميل القمق الشاجع هغ عجـ السعخفة بالعسل أو قمة السٍارة التْ ٓشتج عشٍا ضعف اٖداء.  .5

سية التجريب فْ تصػيخ  هغ خٛؿ:  (ىداىيةالعٛقة ا٘) الدمػؾ ثالثًا: ٌأ

 تصػيخ أساليب التفاعل اٚجتساعْ بيغ اٖفخاد.  .1
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 قبػؿ اٖفخاد لمتكيف هع التغيخات.  .2

 تخسيخ وتستيغ العٛقة بيغ ا٘دارة واٖفخاد والعاهميغ.  .3

 تشسية وتصػيخ عسمية التػجيً الحاتْ لخجهة السشطسة.  .4

سية وفػائج التجريب ب2111 أها عباس وعمْ ) ْ: ( فقج حجدوا ٌأ  ثٛث جػاىب رئيدية ٌو

زيادة ا٘ىتاجية واٖداء التشطيسْ هغ خٛؿ الػضػح فْ اٌٖجاؼ، وشخؽ واىدياب  .1

العسل، وتعخيف العاهميغ بسا ٌػ هصمػب هشٍع، وتصػيخ السٍارات لجٍٓع لتحقيق اٌٖجاؼ 

جاؼ اٖفخاد العاهميغ بأٌجاؼ الذخكة.   التشطيسية السصمػبة ويداٌع فْ ربط ٌأ

خمق اتجاٌات إيجابية داخمية وخارجية ىحػ الذخكة وىحػ الدبائغ ويداٌع فْ  يداٌع فْ .2

اىفتاح الذخكة عمِ السجتسع الخارجْ، وذلظ بٍجؼ تصػيخ بخاهجٍا وإهكاىياتٍا وتججٓج 

جافٍا وتشفيح سياساتٍا.   السعمػهات التْ تحتاجٍا لرياغة ٌأ

القيادة وتخشيج القخارات  ٓؤدي إلِ تػضيح الدياسات العاهة لمسشطسة وتصػيخ أساليب .3

 ا٘دارية وبشاء قاعجة فعالة لٛتراٚت الجاخمية. 

وتخى الباحثة أف التجريب خيارًا ٌاهًا ٖي جٍة تتصمع إلِ إعجاد هػضفيغ قادريغ عمِ تمبية 

حاجات العسل وهػاكبة التصػرات والتغيخات الدخيعة، التْ تحجث فْ هجاٚت العسل، إضافة 

سية كبيخة ىطخًا لسا ٍٓيئً لمفخد هغ هعارؼ وهٍارات ججٓجة تصمبٍا تصػرات إلِ أف لمتجريب ٌأ

الحياة الدخيعة والعسل، هسا ٓديجي تسكشًا فْ أداء عسمً ويداعجي عمِ تجشب اٖخصاء قجر 

 ا٘هكاف ، ويداعجي عمِ هػاكبة تغيخات العرخ الكثيخة . 
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 أهداف التدريب:   2-1-4

ليٍا البخاهج التجريبية، وتختمف ٌحي اٌٖجاؼ بصبيعة ٌشاؾ العجٓج هغ اٌٖجاؼ التْ تخهْ إ

ؿ تبعًا لشػع البخىاهج التجريبْ وهجالً، ولكغ برفة عاهة ٌشاؾ العجٓج هغ اٌٖجاؼ االح

 .خخوف هغ الكتاب وهشٍا لمتجريب، اتفق عميٍا إسميع وآ

ظ هغ ضساف أداء العسل بفاعمية والػصػؿ إلِ هدتػى السعآيخ التْ حجدتٍا السشطسة وذل .1

خٛؿ تشسية هٍارات العاهميغ، وقج صشفٍا البعس إلِ ثٛثة أىػاع هغ السٍارات ٌْ: 

 السٍارة الفكخية الحٌشية ، والسٍارة ا٘ىداىية، والسٍارة الفشية . 

حث السػضفيغ عمِ زيادة ا٘ىتاج هغ خٛؿ تخغيبٍع فْ أعسالٍع، وتػفيخ الجافع الحاتْ  .2

اجية، وتػعية العاهميغ بأٌجاؼ السشطسة، وبأٌسية عسمٍا، لديادة الكفاءة ورفع هدتػى ا٘ىت

وبسجى إسٍاهاتٍع فْ تحقيق تمظ اٌٖجاؼ، ورفع الخوح السعشػية لجٍٓع، والعسل عمِ 

زيادة شعػر العاهميغ باٌٖسية، هغ خٛؿ إلساهٍع بطخوؼ العسل، وهتصمبات التذغيل 

 واشتخاكٍع فْ تحسل السدؤولية. 

غ اٖساليب ا٘دارية الحجٓثة، التْ تعسل عمِ تقميل تكمفة العسل تصػيخ ىطع العسل وتحدي .3

السادي والبذخي، وتدٍع فْ اخترار الػقت السصمػب لتشفيح واجبات العسل، وتػفيخ القػى 

 العاهمة لٛزهة ٖعسالٍا. 

العسل عمِ استقخار السشطسة بالتجريب الفعاؿ، وزيادة قجرتٍا عمِ استيعاب التغيخات التْ  .4

 ف تحجث ىتيجة ٖي تغييخ فْ ضخوؼ العسل. يسكغ أ
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ب العاهميغ هغ خٛؿ التجريب الفعاؿ الحي يعصْ الفخد التعبيخ عغ ىفدً،  .5 اكتذاؼ هػٌا

ب وقجرات فْ جػ هغ الحػار والسشاقذة وتحميل ها يصخح هغ  والكذف عسا يسمكً هغ هػٌا

 هذكٛت عسيقة وفشية .

ح العسل، وخاصة أف التجريب وسيمة هغ وسائل زيادة اٚلتحاـ والتخابط بيغ العاهميغ لرال .6

 .( 2116)خميل ، اٚتراٚت

ْ عبارة عغ ىتائج يجخي  جاؼ التجريب ٌْ الغايات التْ يدعِ لتحقيقٍا، ٌو وتعتبخ ٌأ

ا قبل البجء فْ عسمية التجريب، فإذا تسكشا هغ تحجٓج الٍجؼ هغ التجريب فأىً  ترسيسٍا وإقخاٌر

ػ فٍع اٖساليب والػسائل التْ هغ خٛلٍا ٓتع الػصػؿ إلِ هثل يعتبخ تحقيقًا لخصػة هٍسة ىح

 (:2111) ي اٌٖجاؼ والتْ تتسثل فيسا ٓمْ القخيػتٌْح

 تشسية السعارؼ والسٍارات واٚتجاٌات:  .1

  تشسية السعارؼ: فالتجريب يجب أف يغصْ ها يحتاج إليً الستجرب هغ هعمػهات تداعجي

جريب الفائجة السخجػة هشً إذا استٍجؼ تدويج هباشخة فْ أداء وضيفتً، ٚو يحقق الت

الستجربيغ بسعمػهات هتػافخة لجٍٓع، أو ٚ يحتاجػىٍا، لحا يجب اختيار هػاد التجريب 

زخورية لمقياـ بػضائفٍع عمِ الػجً الٚزهة و االسفيجة لمستجربيغ، بحيث تسجٌع بسعمػهات 

 السصمػب. 

سية لقياس هجى تشسية السع ارؼ لجى الستجربيغ هغ خٛؿ أسئمة وقج اعصت الباحثة ٌأ

شخحت فْ أداة الجراسة أثشاء قياس هحاور الجراسة السختمفة ) السٍارات والدمػؾ و اٖداء 

وهصابقتٍا لمستصمبات الذخرية والػضيفية لمستجربيغ( التْ تع التخكيد عميٍع لسذاركة 

 البخاهج التجريبية لٍحي السحاور اٚساسية .
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 قياـ الفخد بػاجبات وهدؤوليات وضيفتً برػرة أفزل وبأقل قجر  تشسية السٍارات: بٍجؼ

سٍا ) السٍارات الفشية، والحٌشية، وا٘ىداىية(.   هسكغ هغ الجٍج وٌأ

 فْ العمع: هغ خٛؿ تأٓيج سياسة السشطسة، والجفاع  (اٚتجاٌات اٚيجابية) الدمػؾ تشسية

 الجساعْ. عشٍا والتعاوف هع الدهٛء والخؤساء، وتشسية روح العسل 

 تحديغ هدتػيات اٖداء:  .2

تدعِ العسمية التجريبية إلِ تحديغ هدتػى أداء الفخد والجساعة ويسكغ وضع هعآيخ لقياس 

جاؼ التجريب  هجى تقجـ العاهميغ السجربيغ خٛؿ فتخة التجريب، حيث أف الشجاح فْ تحقيق ٌأ

ية باٖفخاد العاهميغ فْ كافة يعػد عمِ السشطسة بالفائجة، لحلظ يجب عمِ جسيع ا٘دارة السعش

الٍجؼ لجٍٓا هغ التجريب ٌػ زيادة فاعمية اٖداء الػضيفْ، بحيث تكتسل  السشطسات، أف يكػف 

كافة هخاحل خصة التشسية ا٘دارية فْ السشطسات، وأف تدعِ لتػفيخ السشاخ الحي يداعج الفخد 

 يبية. الستجرب عمِ ىقل خبخاتً هغ التجريب إلِ هسارسة العسمية التجر 

( أف الٍجؼ التجريبْ ٌػ بياف هكتػب يرف الشتيجة التْ 2111) بيشسا ذكخ عبج الجػاد

 يقرج السجرب الػصػؿ بالسذاركيغ إليٍا فْ ىٍاية التجريب. 

جاؼ 2114) وذكخ عذساوي  جاؼ التجريب يسكغ أف تكػف إرشادية أو تػجيٍية أو ٌأ ( أف ٌأ

جاؼ  هحجدة تحقق عمِ هدتػى السشطسة وا٘دارة تشطيسية وفخدية، كحلظ يسكغ أف تكػف ٌأ

والفخد، ويسكغ أف يكػف ٌجؼ التجريب غيخ هحجد، أي تجريب هغ أجل التجريب فقط، وفْ 

ٌحي الحالة يكػف هغ الرعب تقػيع ىقاط الزعف أو القػة لمبخىاهج التجريبْ، وبسا أف 

ػدة، عميً فقج ذكخ اث تغيخات هقرالتجريب عسمية إدارية دٓشاهيكية هدتسخة تٍجؼ إلِ أحج

خ)  ( أف التجريب يحقق أربعة عشاصخ أساسية ٌْ: 2111جٌػ
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 اكتداب الفخد هعخفة ججٓجة. .1

 فْ العسل.  والدمػؾ تشسية وتصػيخ السٍارة .2

 اكتذاؼ جػاىب الشقز والقرػر.  .3

ت الستعجدة فْ جسيع  .4 تشسية الػعْ بأٌسية التججٓج واٚبتكار لمتعاهل هع هتغيخات والتحٚػ

 حياة العرخية. هيادٓغ ال

وقج ركدت الباحثة عمِ قياس السٍارات والدمػؾ واٖداء وهصابقة البخىاهج التجريبْ 

ئخ لٌٗجاؼ الذخرية والػضيفية وذلظ بعج عسل هقابمة غيخ هٍيكمة لبعس هجراء دوا

سية وهذاركة تمظ السحاور لمبخاهج التجريبية ضسغ عيشة التعميع السدتخ وإ جساعٍع عمِ ٌأ

سية لقياس السعخفة السكتدبة هغ خٛؿ قياس السحاور اٚساسية راسة كالج سا تع إعصاء ٌأ

  اٖربعة لمجراسة .

 المكؾنات الرئيدية لمتدريب:  2-1-5

تتكػف عسمية التجريب هغ هجسػعة هغ العشاصخ الستفاعمة، حيث إف كل عشرخ ٓتأثخ بالعشاصخ 

حي العشاصخ وضحٍا الدكارىةاٖخخى   ْ: ( ٌو2119) ويؤثخ فيٍا، ٌو

الستجرب: إف وجػد هتجرب هقتشع بأٌجاؼ التجريب وبحاجتً إليً، يعتبخ هغ العػاهل التْ  .1

ا.   تؤدي إلِ ىجاح التجريب، فالستجرب أساس العسمية التجريبية وهحػٌر

جاؼ  .2 ػ الذخز السدؤوؿ عغ إعجاد واختيار السادة العمسية السشاسبة لتمبية ٌأ السجرب: ٌو

ع أف ٓتع اختيار السجرب السشاسب القادر عمِ استخجاـ التجريب، ولحلظ فإىً هغ السٍ

جافٍع ، وهدتػى  وسائل التجريب وأساليبً الستشػعة بسا ٓتفق هع شبيعة الستجربيغ ، وٌأ

 التجريب. 
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السادة العمسية: إف السادة العمسية لمتجريب تكػف عادة هخترخة تحتػي عمِ تصبيقات  .3

الحقيبة التجريبية، فبعزٍا ٓؤديً  وتساريغ وحاٚت دراسية وتكػف ضسغ هحتػيات

 الستجرب وحجي، وبعزٍا ٓؤديً بذكل جساعْ هغ خٛؿ تقديع الستجربيغ إلِ هجسػعات.

بيئة التجريب: وتذسل هكاف التجريب وقاعاتً والػسائل الدسعية والبرخية والتجٍيدات  .4

 السدتخجهة فْ عسمية التجريب. 

لتحقيق غايات هعيشة، وهثمً هثل العسميات  إف التجريب ليذ ٌجفًا فْ حج ذاتً، بل وسيمة

ا٘دارية اٖخخى إذ لع ٓتع التخصيط لً بعشاية وفق خصػات عمسية هجروسة، فأىً قج يكػف 

سببًا لتبجٓج السػارد ويتػقف ىجاح التجريب وتحقيق الٍجؼ هشً عمِ هجى التخصيط وا٘عجاد 

 عشرخ هغ عشاصخ سياسات السػارد الجيج لً، وهسا تججر ا٘شارة إليً أف التجريب ها ٌػ إٚ

البذخية، ٓختبط بٍا ارتباشًا وثيقًا ويؤثخ بٍا، وتداعج عسمية تخصيط القػى العاهمة فْ تحجٓج 

حا العجد ٓتع سجي هغ خٛؿ  التػضيف أو هغ خٛؿ هحاولة تدويج  العجد فْ السٍارات، ٌو

 لتجريبية، والتْ تعخؼ بأىٍا.(عغ شخيق البخاهج ا2118العاهميغ بالسٍارات الٛزهة )العخىجْ،

 مفهؾم البرامج التدريبية:  2-1-6

تعخؼ البخاهج التجريبية بأىٍا: اٖداة التْ تخبط اٚحتياجات باٌٖجاؼ السصمػب تحقيقٍا فْ 

التجريب، والسادة العمسية بالػسائل واٖساليب التجريبية هع بعزٍا البعس، بصخيقة عٛئقية بٍجؼ 

جاؼ الفخد والسشطسة )العشدي، تشسية القػى البذخية لتحقيق  (. 2113ٌأ

( فْ جاهعة حائل البخاهج التجريبية بأىٍا هجسػعة هغ 2113) وتعخؼ عسادة الجػدة والتصػيخ

الشذاشات السؤسدة والسخصط لٍا، والسدتسخة والٍادفة إلِ تدويج القػى البذخية فْ السؤسدة 
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خ سمػكياتٍا واتجاٌاتٍا بذكل إيجابْ بسعارؼ هعيشة، وتحديغ وتصػيخ هٍاراتٍا وقجراتٍا وتغيي

 بشاء. 

وتعتبخ البخاهج التجريبية فْ ٌحي الجراسة ٌْ البخاهج السقجهة هغ دوائخ التعميع السدتسخ شػيمة 

اٖهج أي الجبمػـ السٍشْ؛ وذلظ لػجػد هعمػهات دقيقة لجى الجوائخ بخرػص هجتسع الجراسة 

 التابع لتمظ البخاهج التجريبية .

 البرامج التدريبية : إعدادل مراح 2-1-7

الباحثػف اختمفػا فْ  أف إلِالبخاهج التجريبية ،  إعجادعمِ الخغع هغ كثخة العػاهل السؤثخة فْ 

جدٌا ٌا هشٍع هغ حجدٌا بأربعة هخاحل، وهشٍع هغ حجدٌا بخسدة هخاحل، وهشٍع هغ حتحجٓج

ع أف( 2116القادر ) ، عبج(2116الذٍخي ) (،2113بدبعة هخاحل، واتفق كٛ هغ العشدي )  ٌأ

 البخاهج التجريبية تتسثل ب : إعجادٌحي السخاحل السؤثخة فْ 

جاؼ، و تحجٓج ج اٚحتياجات التجريبية،  تحجٓبخاهج التجريبية التْ تذسل كل هغ: تخصيط الأٚو  ٌأ

 البخاهج التجريبية  .

 ثاىيًا: ترسيع البخاهج التجريبية .

 .ثالثًا: تشفيح البخاهج التجريبية 

ا )فاعميتٍارابعًا: تقييع البخاهج التجريبية وقياس   (.أثٌخ

تتفق هع  فإىٍا، ةوهغ خٛؿ اشٛع الباحثة عمِ العجٓج هغ البحػث والسخاجع العمسية السختمف

ْ إلِالبخاهج التجريبية  إعجادترشيف هخاحل  يبية هخحمة تحجٓج اٚحتياجات التجر  :أربعة هخاحل ٌو
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هخحمة تقييع البخاهج التجريبية تجريبية، وهخحمة تشفيح البخاهج التجريبية، و وهخحمة ترسيع البخاهج ال

ا وفاعميتٍا، وفْ ها ٓموقياس   تػضيح لتمظ السخاحل . ْأثٌخ

 : مرحمة تحديد االحتياجات التدريبية:أوال

 ، والتْ تقػـ عميٍاالعسمية التجريبيةفْ  اٖساستعج هخحمة تحجٓج اٚحتياجات التجريبية ٌْ حجخ 

 دعائع البخاهج التجريبية .

ْ البجاية لبشاء العسل بالرػرة السصمػبة أداءوتسثل تذخيز لمسذكٛت الحقيقية التْ تعيق  ، ٌو

ٓتع تحجٓج اٚحتياجات التجريبية بصخيقة عمسية سميسة  أفبخاهج تجريبية ذات فاعمية لحا يجب 

ا ليتسكغ هرسسػف البخاهج  التجريبية هغ تحجٓج الكع والشػع لم سعارؼ والسٍارات التْ يجب تػافٌخ

 (. 2116فْ البخاهج التجريبية ) القخيشْ ، 

لقج تعجدت أراء فْ حقل هفٍػـ اٚحتياجات التجريبية فقج عخفٍا الصعاىْ "هجسػعة التغيخات و 

وخبخاتً ،وأدائً ،وسمػكً واتجاٌاتً لجعمً  ،إحجاثٍا فْ الفخد والستعمقة فْ هعمػهاتًالسصمػب 

، ) الصعاىْ، وواجبات وضيفتً الحالية بكفاءة عالية وأداء اختراصات، لذغل وضيفةهشاسبا 

2112. ) 

هدتػى و  ادو تػصف اٚحتياجات التجريبية عمِ أىٍا الفجػة بيغ هدتػى اٖداء الستػقع لٗفخ 

أدائٍع الحالْ وتعكذ اٚحتياجات التجريبية وجػد هذكمة ها فْ السشطسة ووجػد ٌحي السذكمة 

 (.2117بالزخورة وجػد "حاجة ٚ بج هغ تحجٓجٌا والعسل عمِ إشباعً " )أبػ سمسية، يعشِ 

القرػر أو الخمل فْ أو شا ٚ يعشْ بالزخورة وجػد الشقز واٚحتياج التجريبْ السقرػد ٌ

لكشً اليـػ  ،تذكل البجاية اٖولِ لمتجريب ٌحي كاىت واف ،راتًأو هٍا راتًا٘ىداف أو قج هعارؼ
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ها يحتاجً الفخد أو تحتاجً السشطسة أو يحتاجً السجتسع لمتحديغ والتصػيخ و يذسل  أصبح

والتسيد هغ أجل بشاء حياة أسعج وهدتقبل أفزل، والتحدب لمسذاكل والتحجيات  التحجٓث

 .( 2111)الكبيدْ ،  وعٛجيًا ثاىياً  أٚو قبل وقػعٍا ليكػف التجريب وقائياً ت واٖزها

ج التجريبْ عمِ هدتػى ، فٍشاؾ تحجٓج اٚحتيااجات التجريبيةسائل تحجٓج اٚحتيوتتعجد و 

شاؾ تحجٓج عمِ هدتػى الجساعات) ا٘دارة فْ داخل  (الػضائف _ اٖقداـ_  السشطسة، ٌو

شاؾ تحجٓج عمِ هدتػى السشطسة  ا٘شارةوتججر  (،ٚحتياجات الفخديةأو السػضف )ا اٖفخاد، ٌو

اب ابصة )تػيات الثٛثة هتجاخمة وهتخ السد أف إلِ  .( 2116، وآخخوف عبج الٌػ

ْهدتػيات هتخابصة ثٛثة إلِ( اٚحتياجات التجريبية 2119ولقج صشف الحخيخي )  :، ٌو

  قرػر فْ  أواٚحتياجات السصمػبة عمِ السدتػى التشطيسْ: ويقرج بٍا هطاٌخ ىقز

 عسل أي هؤسدة لتدميط الزػء عميً ويكػف فيٍا احتياج لمتجريب.

 ويقرج بٍا هجسػعة السعارؼ والسٍارات مػبة عمِ هدتػى الػضيفةاجات السصاٚحتي :

 .السختمفة ذات الرفة بسٍسة هعيشة واٚتجاٌات الٛزهة ٘ىجاز الػاجبات

 وتأتْ عقب تحجٓج اٚحتياجات التشطيسية ياجات السصمػبة عمِ هدتػى الفخدياٚحت :

ارات والسعارؼ لمتجريب دوف الحٓغ لجٍٓع ىقز فْ السٍ اٖفخادوالػضيفية حيث ٓتع تحجٓج 

ع هغ الدهٛء .  غيٌخ

وتخى الباحثة أف البخاهج التجريبية الجبمػـ السٍشْ السقجهة هغ دوائخ التعميع السدتسخ تمبْ 

 اٚحتياجات التجريبية فْ السدتػيات الثٛثة .
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 ثانيًا: مرحمة ترميؼ البرامج التدريبية :

قة الػصل بيغ هخحمة تحجٓج اٚحتياجات التجريبية تعج هخحمة ترسيع البخاهج التجريبية ٌْ حم

 التجريبية واٖساليب اٖىذصةهغ خٛلٍا ٓتع تحجٓج هػضػعات  ،البخىاهج التجريبْوهخحمة تشفيح 

 .السدتخجهة فْ البخىاهج التجريبْ

، حيث ٓتع تحػيل وتخجسة خحمة تحجٓج اٚحتياجات التجريبيةتعتسج ىجاح ٌحي السخحمة عمِ ىتائج ه

يػـ و  أسبػعوفعاليات وهعارؼ تعتبخ هحتػى وهزسػف لكل  أىذصة إلِحتياجات التجريبية اٚ

عمسية وفشية ٚ  إجخاءات، و ودقيقة فْ البخاهج التجريبية، وتدتمـد ٌحي الخصػة هٍارات، و خبخات

 .( 2116، إٚ لجى الستخرريغ )القخيشْتتػفخ 

جاؼ اهج التجريبْ بىترسيع البخ  ( 2111) الحخبْ يعخؼ أىً " الشذاط الحي ٓتع فيً صياغة ٌأ

ا، واٖساليب التجريبية لتشفيحٌا، والسدتمدهات التْ خاب عسمية  تصمبٍاهج التجريب، وتحجٓج هحتػٌا

التشفيح، وأساليب تقػيسٍا، عمِ ضػء التحجٓج العمسْ لٛحتياجات التجريبية الفعمية لمسدتفيجٓغ هغ 

 هج التجريبية." خاتمظ الب

هج التجريبية "ذلظ الجٍج السخصط والٍادؼ إلِ  تحػيل اترسيع البخ  (2111) بيدْالك ويعخؼ 

وتشسية تحديغ اٖداء   اد هشٍااٚحتياجات التجريبية إلِ أىذصة وفعاليات وهحتػى وهزسػف ٓخ 

جاؼالسعمػهات وتخشيج السيػؿ واٚتجاٌات هغ اجل  وإيراؿات وتصػيخ السٍار القجرات   ٌأ

 ة وتشطيسية هحجدة". فخدية وجساعيوغايات 
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ترسيع البخىاهج التجريبْ "العسمية التْ بػاسصتٍا ٓتع تحػيل ( 2117) ويعخؼ الخاجحْ

خصػات عسمية هغ خٛؿ ترسيع بخىاهج ٓمبْ ها حجدتً اٚحتياجات  إلِاٚحتياجات التجريبية 

 .أو سمػكْ"هٍاراتْ  أوهغ ىقز هعمػهاتْ 

خصػات  إلِية ٌْ عسمية تحػيل اٚحتياجات التجريبية ترسيع البخاهج التجريب أفوتخى الباحثة 

 أوالدمػؾ  أوالسٍارات  أوتصػيخ فْ هجاؿ السعمػهات  أوعسمية عمِ ارض الػاقع لدج الشقز 

 .اٖداء لجى الستجربيغ

 مراحل ترميؼ البرامج التدريبية: 

 ية واحتياجاً تحجٓج اٚحتياجات التجريبية: اٚتفاؽ عمِ السٍاـ واٚحتياجات اٖكثخ أولػ  - أ

 السدتػيات الثٛثة )السشطسة والػضيفة والفخد(. ضسغ

اٚستفادة هغ البخىاهج يداعج ذلظ الستجرب عمِ حدغ  :هج التجريبيةاتحجٓج اٌٖجاؼ لمبخ   - ب

ويداعج السجرب عمِ حدغ التجريب  (،واٖداء ، لدمػؾرات، واا)السعارؼ، والسٍ التجريبْ

 ب التجريبية ووسائمٍا.واٚختيار الدميع والفاعل لٗسالي

أف تكػف البخاهج هتججدة ويجب  :السػاد التجريبية وإعجاد اهج التجريبيةوضع هحتػى البخ   - ت

ع ، هغ حيث هدتػى التجريبْ هع شبيعة الستجربيغ، بحيث ٓتشاسب السحوهتشػعة تػٌا

وتداعج ، تْ يقػـ بتشفيحٌا وىػعية التجريب، والسٍاـ الػضيفية الوخمفيتٍع العمسية والعسمية

 .أداء الستجربيغعمِ تصػيخ 

ٓتع اختيار اٖساليب التجريبية كالتقشيات الدسعية و البرخية  :اختيار اٖساليب التجريبية  - ث

 هج التجريبية.اوالػسائط الستعجدة ليتٛءـ هع ترسيع البخ 
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اختيار السذاركيغ فْ البخىاهج: ويتع وضع شخوط القبػؿ فْ البخىاهج،  وتحجٓج الفئة   - ج

، ) الدكارىة ت والسدتػيات الػضيفية.اتٍجفة، التْ تذتخؾ فْ ىفذ اٌٖجاؼ والخبخ السد

2111) 

 ، فالسجرب ٌػ السدؤوؿ عغ ىجاح وتحقيقيجب اختيار السجربيغ بعشاية :اختيار السجربيغ - ح

جاؼ البخىاهج التجريبْ سية أف يكػف السجر  ،ٌأ ػف عمِ درجة عالية هغ بهغ ٌشا ىجج ٌأ

ٓشاسب البخىاهج التجريبْ، وأف يسمكػا الخبخة الستسيدة فْ ٌحا  السدتػى العمسْ الحي

يداعج  السجاؿ، هع القجرة عمِ إيراؿ السعمػهة لمستجربيغ باٖسمػب السشاسب، والحي

ع بذكل عقٛىْ ،ععمِ الفٍ ع العمسْ  أف، هع هخاعاة وأف ٓتع اختياٌر  أعمِيكػف هدتػٌا

 .( 2111)الحخبْ ، هغ الستجربيغ بجرجة كبيخة 

تحجٓج السكاف ٚىعقاد البخىاهج التجريبْ: فػجػد السكاف السشاسب ٚىعقاد بخىاهج التجريب،   - خ

مة لتشفيح تمظ الاوالحي تتػافخ فيً كافة ا٘هكاىات والتجٍيد  بخاهج ت الٛزهة لً، والسٌؤ

 إيجاباً ، هسا ٓشعكذ بث الخاحة الشفدية لجى الستجربيغ، تعج عاهٛ هداعجًا فْ التجريبية

 .( 2117)الخاجحْ ، تحريمٍع و هع البخىاهج التجريبْ  مِ هدتػى تفاعمٍعع

ويذسل عمِ السجة الدهشية لمبخىاهج باٖسابيع،  :هج التجريبيةاإعجاد الججوؿ الدهشْ لمبخ  - د

وعجد أياـ اٖسبػع السخررة لمبخىاهج، وعجد الداعات اٖسبػعية وعجد الداعات 

 .( 2117) الخاجحْ ،سميًا وىطخيا أو وحجة تجريبية عهػضػع الٛزهة لكل 

والػقػؼ تحجٓج السٍاـ الػضيفية التْ يدتٍجفٍا البخىاهج: وذلظ بحرخ عجدٌا وعشاويشٍا،  - ذ

 .(2111)الكبيدْ ،عمِ الػصف الػضيفْ لٍا بحكع التذابً الكبيخ بيشٍا

تحجٓج السٍاـ السذتخكة: لمػقػؼ عمِ السٍاـ العاهة والسذتخكة لمػضائف السذسػلة  - ر

ا هغ بالب خىاهج التجريبْ، هع السقارىة بيغ أوجً الذبً واٚختٛؼ بيشٍا وبيغ غيٌخ
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شاغمْ الػضائف  كلل اً الػضائف اٖدىِ هشٍا واٖعمِ هشٍا، هسا يجعل البخىاهج هفيج

 .(2111 )الحخبْ، السدتٍجفة

ع السقػهات التْ تقػـ عمياتعتبخ هيد  :ة البخىاهج التجريبْىياهيد  - ز  ٍاىية التجريب هغ ٌأ

هحمية هج التجريبية اىية التجريب اختٛؼ البخ اعِ فْ هيد ا ويجب أف ٓخ ، العسمية التجريبية

عِ فيٍا هجة ا هغ الجولة أـ جدئْ، كسا يجب أف ٓخ  ْكاىت أـ خارجية، بتسػيل كم

عاتٍا عشج إعجاد ا وعغ العشاصخ التْ يجب هخ  ،ـ قريخالبخىاهج إف كاف شػيل السجى أ

ا )خميل، ستة عشاصىية التجريب اهيد  ْ :2116خ كسا ذكٌخ  ( ٌو

  يبعجد الستجربيغ الحٓغ سيمتحقػف بكل بخىاهج وأهاكغ التجر. 

  هج اهج التجريبية سػاء كاىت تخررية أـ عاهة أـ ىسصية أو كاىت هغ البخ اأىػاع البخ

 .اٖداءلتصػيخ  التْ كذفت البحػث عغ الحاجة إليٍا

 ٖدوات ووسائل التجريبالشفقات العاهة التْ ٚ تختبط ببخىاهج هعيغ كا . 

  هج التجريبية فْ خارج الػشغ التْ لٍا تكاليف  أخخى هثل الدكغ االشفقات لمبخ

 . والسػاصٛت والسراريف الحياتية لمستجربيغ

 مرحمة تنفيذ البرامج التدريبية : ثالثًا: 

تٍيئة البيئة ة ها قبل اٖخيخة هغ هخاحل العسمية التجريبية وتتصمب ٌحي السخحم تعج ٌحي السخحمة

وذلظ بتػفيخ هجربيغ أكفاء يدتصيعػف إيراؿ السادة العمسية لمستجربيغ هغ  ،السشاسبة لشجاحٍا

ويعخؼ تشفيح التجريب "التصبيق عمِ الستجربيغ باستخجاـ  وتقشيات تجريبية هستازة، أساليبخٛؿ 

تع ترسيسٍا "  تمفة التْشخؽ ووسائل وتكشػلػجيا التجريب والخجهات البذخية والسادية السخ

 .( 2116، )القخيشْ
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 :لتشفيح البخىاهج التجريبْ باٚتْ( الخصػات الٛزهة 2119العشدي )ويمخز 

 يحتػي البخىاهج التجريبْ عمِ الحجاثة والجقة العمسية هع التخكيد عمِ الجاىب العسمْ  أف

 ، ويكػف هتشػعًا.والدمػكْ اتْوالسٍار 

 جاؼتكػف السباىْ هشاسبة لتحقيق  أف وأحجاهٍا هع البخىاهج وكحلظ عجد القاعات  ٌأ

 .عجد الستجربيغ

 ووسائل التبخيج والتجفئة  ،تػافخ هعاهل لمتجريب، ووسائل الدٛهة داخل القاعات

 .السشاسبة

  والػسائل التعميسية الستػفخة هع بخىاهج التجريب، و سٍػلة استخجاهٍا  اٖدواتهٛئسة

ًٛ. أثشاء  الجورة و هدتقب

 وهشاسبة التػقيت الحي ٓتع عقج فيً الجورة وهجة الجورة السقخرة لمتجريب هشاسبة السادة ،

 .يغ الذخرية واٚجتساعية والسٍشيةالسحاضخات الدهشية هع ضخوؼ العاهمو 

البخاهج  إدارةخاهج التجريبية ٌْ السخحمة التْ ٓتع فيٍا بهخحمة تشفيح ال أفوتخى الباحثة 

سٛهً التخصيط ويشعكذ وهغ خٛلٍا ٓتزح حدغ و حيد الػجػد،  إلِ وإخخاجٍاالتجريبية 

ْ تقييع البخاهج التجريبيةالسخحمة السق عمِ ذلظ : عتسج ىجاح البخاهج التجريبية عمِ، وتبمة ٌو

لبخاهج، وىػع البخاهج ، والطخوؼ السادية التْ تحيط باسشدق والسجربيغ، والستجربيغقجرة ال

 . التجريبية

 ) فاعمية ( : أثرهاية وقياس رابعًا : تقييؼ البرامج التدريب

، تبجأ خابصة وهتكاهمة يكسل بعزٍا البعسالبخاهج التجريبية هخاحل هت إعجادتعتبخ هخاحل 

ع ٌحي ، وتشتٍْ بتقػيع التجريب والبخىاهج ككل الحي يعج ريبيةبتحجٓج اٚحتياجات التج ٌأ
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ا والتع ،السخاحل قاط القػة خؼ عمِ ىحيث تعتسج ىتائج التقػيع فْ تعجٓل البخاهج وتصػيٌخ

جاح البخاهج التجريبية هغ تأكج هغ هجى ى إلِ، كسا ٍٓجؼ التقػيع والزعف فيٍا لسعالجتٍا

 فذمٍا.

الستبعػة التػْ تقػاس بٍػا كفػاءة   ا٘جخاءات: "عمػِ أىػً تقييع التجريب( 2111) حسادةويعخؼ 

ػػجافٍا وهػػجى التغيػػخ لػػجى الستػػجربيغ،  هج التجريبيػػة وهػػجى ىجاحٍػػا فػػْ تحقيػػقاوفاعميػػة البػػخ  ٌأ

 وكفػػاءة السجربيغ". 

"بأىً عسمية هدتسخة يقرج بٍا التأكج هغ أف خصة التجريب ٓتع ( 2111) الدكارىةويعخفٍا 

بجقة بجوف اىحخاؼ لتحقيق الٍجؼ الشٍائْ هع التجخل فْ التشفيح ٘زالة أي هعػقات قج  تشفيحٌا

 أحياىاً ، وقج يكػف التجخل ٍا السخسػـ لتحقيق الٍجؼ الشٍائْيقتعتخض سيخ الخصة فْ شخ 

 التشفيحية ". ا٘جخاءاتلمتعجٓل والتصػيخ فْ 

هغ اجل  ا٘دارةالتْ تدتخجهٍا  ا٘جخاءات: " بأىً( تقػيع التجريب 2116) القخيشْ ويعخؼ 

كفاءة  ، وقياساٌٖجاؼ السحجدةقياس كفاءة البخىاهج التجريبْ وهجى ىجاحً فْ تحقيق 

، وكحلظ قياس كفاءة السجربيغ الحٓغ قاهػا أحجثً التجريب فيٍعالستجربيغ وهجى التغييخ الحي 

 بتشفيح العسل التجريبْ ".

صجار قخار عمسْ بذاف عسمية التجريب والبخاهج التجريبية فْ ع بحج ذاتٍا تعتبخ إوعسمية التقػي

ع، وتعتبخ ػء ها ىتج هغ التصبيق العسمْ لٍعض جاؼ ٌأ  البخاهج التجريبية:  تقييع ٌأ

جافٍا هغ حيث التخصيط والتشفيح.االتأكج هغ ىجاح البخ  .1  هج التجريبية فْ تحقيق ٌأ
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هعخفة هجى تحقيق البخىاهج ٌٖجافً بالشدبة لمستجربيغ، ويتصمب ذلظ التحقق هغ  .2

 سٛهة تحجٓج الذخوط الخاصة بالستجربيغ وهٛءهتٍا لمٍجؼ هغ التجريب. 

 لػا هتحسديغ لتصبيق ها تجربػا عميً.اهغ أف الستجربيغ ها ز  راالتأكج باستسخ  .3

عمِ التجريب،  وقجراتٍعالتأكج هغ كفاءة السجربيغ هغ حيث تخررٍع وخبختٍع  .4

تساهٍع بتشسية هعمػهاتٍع   الحاتية.  وقجراتٍعوٌا

 الستجربػف . هتابعة التصػر العمسْ والعسمْ فْ السجاؿ الحي يعسمػف بً .5

هج التجريب لٌٗجاؼ السخجػة، اب هغ خٛؿ هجى تحقيق بخ قياس فاعمية التجري .6

ت اد والسؤسدة، وقياس السعخفة والسٍار اوهجى هٛئسة التجريب ٚحتياجات اٖفخ 

 . التْ تع ىقمٍا إلِ بيئة العسل

ا والسٍار اهعخفة هجى هداٌسة الستجربيغ فْ تصبيق الخبخ  .7 ت التْ ات التْ تعمسٌػ

ا فْ أعسالٍع.  اكتدبٌػ

 هج التجريبية.اد اٖكثخ أو اٖقل استفادة هغ البخ احجات واٖفخ تحجٓج الػ  .8

هعخفة ىقاط الزعف التْ حجثت خٛؿ هخحمة تشفيح البخىاهج التجريبْ هغ حيث  .9

 إعجادي أو تخصيصً أو تشفيحي وهعخفة أسبابٍا لمعسل عمِ تحاشيٍا فْ السدتقبل.

 اٌٖجاؼ التجريبية. هعخفة هجى فاعمية اٖساليب التجريبية السدتخجهة فْ تحقيق .11

ت ابشاء قاعجة هعمػهاتية يسكغ استخجاهٍا لسداعجة ا٘دارة فْ اتخاذ القخار  .11

 ( .2116) خميل،  السدتقبمية

وقج ركدت الباحثة فْ ٌحي الجراسة عمِ هخحمة تقييع البخاهج التجريبية وقياس فاعميتٍا 

مػكيات وهٍارات هغ خٛؿ هعخفة هجى قجرة البخاهج التجريبية عمِ تغييخ أداء وس
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الستجربيغ بالصخيقة السخجػة هغ تمظ البخاهج وهجى هصابقتٍا لٌٗجاؼ الذخرية 

 لٍحي الجراسة . ْوالػضيفية لمستجربيغ وقج تع قياس ذلظ هغ خٛؿ اٚستبياف ا٘لكتخوى

 :الفاعمية 2-1-8

تحجٓج هفٍـػ ٍادات ل، ورغع ذلظ تعجدت اٚجتا٘داريةٚ ٓداؿ الغسػض يكتشف هفٍـػ الفاعمية 

 العاـ لسرصمح الفاعمية : ا٘شار، وفْ ها ٓمْ هحاولة لتحجٓج ػضالغس وإزالةالسرصمح  

 مفهؾم الفاعمية : 2-1-8-1

 (.1996عشرخا او جدءًا يدتجيب " )البعمبكْ ، :"السدتجيب الفاعمية تعشْ لغة :

ىتيجة كفاءة  فاعمية تتحققال أف السرخي رأى  تعجدت التعخيفات، حيث فقج أها اصصٛحا 

 وتسكشً هغ عجد هغ السسارسات التْ هشٍا:  ، السجٓخ

سالً أوعمِ التخكيد عمِ السٍاـ الخئيدية وتخكً  هقجرتً .1  .لمفخعيات ٌإ

 هسارستً ٘دارة الػقت وفْ التخكيد عمِ الشتائج . شخيقة .2

 ( 1985، . ) السرخي قجرتً فْ اتخاذ قخارات فاعمة .3

 تْ :وتعبخ الفاعمية عشج السشيف عغ ال 

 .الشتائج الستػقعة إلِالػصػؿ  .1

تساـ السجٓخ بتحقيق  .2 جاؼٌا  .إدارتً ٌأ

 .، والعسل عمِ تحقيقٍاسمفا اٌٖجاؼتحجٓج  .3
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  أىٍا السشيع ، وعخفٍا(1983،السشيف )الفاعمية تعشْ الػصػؿ إلِ اٌٖجاؼ والشتائج الستػقعة و 

، ر هسكغ هغ التكاليفقج بأقلعائج هسكغ هغ بخاهج التجريب  وأقرِالشتائج  أفزلتحقيق 

 ٌْ :الخصػات التالية و وتذسل شخيقة تحميل التكمفة والعائج 

 تحجٓج السذكمة التْ تدعِ بخاهج التجريب لحمٍا . .1

لمسذكمة وتصػيخ ىسػذج يحجد برػرة دقيقة شبيعة العٛقة  اٖساسيةتحجٓج اٚفتخاضات  .2

 أفوبيغ العائج الحي يجب ، ختبصة بتكاليف البخىاهج التجريبْاٚفتخاضات السختمفة الس

 تحققً البخاهج .

، تحميل التكمفة /العائج أسمػبتحجٓج الصخؽ السختمفة لجسع البياىات الٛزهة لتصبيق  .3

ا . ) السشيع   (2001،كاٚستعاىة باٚستقراءات والسذاٌجة وغيٌخ

( أف الفاعمية ٌْ السجى الحي en.wikipedia.orgوتعخؼ  دائخة السعارؼ  اٖهخيكية ) 

وتعتسج فاعمية السشطسات أيزا عمِ القجرة ، سقرػدةالشتائج العشجي تدتصيع السشطسة تحقيق 

ع اٖسذ التْ تعتسج عميٍا الفاعمية، فالسشطسة  عمِ تػاصل اٖخٛؽ، وتعتبخ اٖخٛؽ هغ ٌأ

ًٚ لٛحتخاـ  ة حتِ تدتصيع تحقيق التػاصل هع  وا٘ىراؼ واٖخٛؽيجب أف تكػف هثا والشدٌا

 ا. جساٌيٌخ

 وتعتبخ الفاعمية فْ ٌحي الجراسة ٌْ قجرة البخاهج التجريبية عمِ تحقيق اٌٖجاؼ السخجػة هشٍا .

 الفاعمية : أنؾاع 2-1-8-2

 فخؽ السشيف بيغ ىػعيغ هغ الفاعمية ٌسا :
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حا خصأ ٖىً ،ٛؿ هؤشخات ضاٌخةحكع حػلٍا هغ خ إصجار: وتعشْ الفاعمية الطاٌخة  .1  ٌو

بعشرخ  اٖخحلبخىاهج هعيغ هغ خٛؿ  ا٘داريةؿ الفاعمية حكع حػ  إصجارهغ الرعب 

 واحج فيً .

، وذلظ الخاصة هأربًتحقيق  إلِ: وفيٍا يدعِ العاهل فْ هؤسدة ها الفاعمية الذخرية .1

جاؼكاىت  إذا تقجيع  إلِ، ففْ ٌحي الحالة ٓمجا السػضف السؤسدة غيخ هحجدة ٌأ

السشيف )يدتفيج ٌػ هشٍا وإىسا، لسؤسدةالة التْ ٚ تدتفيج هشٍا ااٚقتخاحات غيخ الفع

،1983). 

 مفهؾم الكفاءة والفاعمية : 2-1-8-3

  الفاعمية لفظ  ا٘دارةورد فْ كتاب  ،ةبدط تعخيف لمتفخيق بيغ لفظ الكفاءة والفاعميأ

Effectiveness   ػ ػ    Efficiency الكفاءة بيشسا  To do the right thingsٌو  To ٌو

do things right أيزاشْ ويعGetting the output from the least amount of input 

ػ العٛقة بيغ السػارد والشتائج إلِحيث تذيخ الكفاءة  أي تعطيع السخخجات بأقل هجخٛت ، ٌو

 إدارة، لحلظ غالبا ها ٓختبط لفظ الكفاءة بمفظ الفاعمية فْ كتب هشفعة هقابل التكاليف أعمِتحقيق 

 أف، ولكغ ٚ يجب الرحيحة برػرة الرحيحة اٖعساؿ أداء عشج التحجث عغ  اٖعساؿ

جافٍا ولكغ تحقق  أىٍايدتخجها بالتبادؿ فقج تكػف السشطسة فعالة ولكشٍا ليدت كفػء أي  ٌأ

، وعجـ كفاءة السشطسة ٓؤثخ سمبًا عمِ فاعميتٍا فكمسا ارتفعت تكاليف تحقيق ٌجؼ هعيغ بخدارة

عتبار ضسغ هقآيذ اٚ أف ٓؤخح كٌٛسا فْ ويجب  ،ءقمت احتساٚت قجرة السؤسدة عمِ البقا

لِ وإ اٌٖجاؼالبعج اٚقترادي فْ تحجٓج  إلِ، فالكفاءة تذيخ بالسعشِ الرخيح ىجاح أي هشطسة

بالسػارد  السحجدة اٌٖجاؼٓتػجب عمِ السشطسة تحقيق  إلِ السجخٛت إذىدبة السخخجات 
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اٌٖجاؼ) ىػار، القجرة عمِ الشجاح فْ تحقيق  لِإ، بيشسا الفاعمية تذيخ السػجػدة بذكل اقترادي

2006.)  

  : فاعمية البرنامج التدريبي 2-1-8-4

التْ بشْ وصسع هغ اجمٍا البخىاهج  اٌٖجاؼ( الفاعمية ٌشا هجى تحقيق 2111خ )جٌػعخؼ 

ية حالْ ٖشخاؼ العسمويقرج بٍا هجى قجرة ٌحي البخاهج عمِ ردـ الٍػة ها بيغ الػاقع ال، التجريبْ

العاهميغ والػضيفة والسشطسة( والتصمعات أو التحجيات السدتقبمية لٍع، وبالتالْ تقاس التجريبية )

درجة هدتػى الفاعمية بسجى قجرة البخىاهج عمِ خمق التصابق فيسا بيغ الحاضخ والسدتقبل السخاد 

 ( .2116الػصػؿ إليً خٛؿ فتخة زهشية هعيشة وفْ حجود إهكاىات هحجدة )خميل، 

(  إلِ أربع ىتائج حػؿ فاعمية بخىاهج التجريب، حيث اعتبخ أف عسمية ىقل 2111) ػصل ىجاروت

سٍالسعارؼ والسٍارات تدداد فاعميتٍا كمس   :اا تػافخت هجسػعة هغ العػاهل ٌأ

جاؼ واضحة لمبخىاهج التجريبْ.. 1   .وجػد ٌأ

جاؼ واضحة أيزا لمفخد السذارؾ فْ البخاه.. 2  .جوجػد ٌأ

 .ئة عسل تذجع اٚستقٛلية فْ التفكيخ والحخكة وتجعع عسميات التغييخوجػد بي. 3

 الستجرب. .تدداد فاعمية بخاهج التجريب كمسا اقتخبت وعكدت فعميا واقع السٍاـ التْ يسارسٍا4

 :ل نجاح فاعمية البرامج التدريبيةعؾام 2-1-8-5

: ْ  ٌشاؾ عجة عػاهل تداٌع فْ ىجاح فاعمية البخاهج التجريبية ٌو

 ف تختبط السادة التجريبية بطخوؼ وحاجات العسل .أ .1
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 .فْ بيئة العسل اٖفخادتقجيع السادة التجريبية كحمػؿ لمسذاكل التْ تػاجً  .2

 الستجرب بسخاحل تقجهً وتصػري فْ التجريب . إحاشة .3

، الستجربيغ وهجربٍع هع بعس البعس)حشػشازدياد فخصة السذاركة والتفاعل بيغ  .4

1980 ) 

 

 :مج التدريبيةس فاعمية البراقيا 2-1-8-6

جريبية باستخجاـ الشساذج ذكخت سميساف فْ دراستٍا اىً يسكغ قياس وتقػيع فاعمية البخاهج الت

 :التالية

  Kirk patric (1959) :نمؾذج كيرك باترك

 أربعةويعتبخ ىسػذج كٛسيكْ لقياس فاعمية البخاهج التجريبية والتجريب حيث يحتػي عمِ 

 :هدتػيات

 .شعخوا بً حػؿ التجريب، ها الحي فكخوا و غعل الستجربيردة ف .1

 .السقجرة السكتدبة أو، هجى ازدياد السعخفة التعميع .2

 .الدمػؾ، هجى تحديغ الدمػؾ .3

 .الستجرب عمِ العسل أداءالشاتجة هغ  أثار، الشتائج .4

 :نمؾذج هامبميؽ

ػ تقػيع القيسة ال إلِيذبً ىسػذج كخيظ باتخؾ با٘ضافة  شٍائية وتعشْ هجى عشرخ خاهذ ٌو

 .غ هعاً هخياٖ أوأو تأثيخي عمِ بقائٍا  ا٘ىتاجيةتأثيخ البخىاهج التجريبْ عمِ قجرة السؤسدة 
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 :نمؾذج وورد بيرج و راكام

 : أتيةحيث ٓتزسغ العشاصخ 

 .شْ تقػيع البخىاهج التجريبْ ىفدً: يعتقػيع السجخٛت. 1

 .وبعج البخىاهج ءأثشا: أي رد الفعل لمستجربيغ تقػيع ردود الفعل .2

ْ أربعةتقػيع الشتائج ويذسل عمِ  .3  :هخاحل ٌو

جاؼتحجٓج  .1  .التجريب ٌأ

 .التقػيع أدوات إىذاء .2

 .اٖدواتاستخجاـ تمظ  .3

 .استعخاض الشتائج .4

 :Smith Frameworkنمؾذج استرالي سميث 

ْ أبعادٌحا الشسػذج يعتسج عمِ تقػيع خسدة  إف  :فْ العسمية التجريبية ٌو

جريب: ويقرج بٍا القيع والثقافات التشطيسية الدائجة التْ تحكع عميً سياؽ وهشاخ الت .1

تقجٓخ بحجع الجعع السػجً لمعسمية  التجريبية  وذلظ و تخشيح و اىتذار الستجربيغ، 

 .اٌٖجاؼحتياجات التجريبية ووضع اٚ

هة الشػاحْ ا٘دارية: هثل ا٘عٛف عغ البخىاهج وهكاف التشفيح والسػارد السدتخج .2

 .دٍيٛت التجريبية الستاحةوالت
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العسمية: ويقرج بٍا الكيفية التْ تع بٍا تشفيح العسمية التجريبية وردود أفعاؿ الستجربيغ  .3

بذأىٍا، وحجع السذاركة الفعمية الستاحة لٍع أثشاء التجريب وهجى اتفاؽ وسيمة التجريب هع 

 البخىاهج. اٌٖجاؼ  التجريبية  وشبيعة العٛقة بيغ السجرب والستجربيغ خٛؿ

 .هحتػى السادة العسمية التجريبية : ويقرج بٍاالسجخٛت .4

 ة الججٓجة التْ اكتدبٍا الستجرب: السعارؼ والسٍارات واٚتجاٌات الشفديالسخخجات .5

 .( 2017، )سميساف

وتخي الباحثة أف ىسػذج كيخؾ باتخؾ ٌػ اٖكثخ هٛئسة لقياس فاعمية البخاهج التجريبية 

تعميع السدتسخ وذلظ ٖىً اٖقخب لمسحاور اٚساسية التْ اعتسجتٍا الباحثة السقجهة هغ دوائخ ال

بالسقارىة هع الشساذج اٚخخى، حيث أف ىسػذج ٌاهبميغ تتع فيً قياس تأثيخ  فْ ٌحي الجراسة

البخىاهج التجريبْ عمِ قجرة السؤسدة اٚىتاجية وبقائٍا والجراسة، وىسػذج ووردبيخج ٓتع قياس 

حا ها لع ٓتع التصخؽ لً، وىسػذج سسيث يذسل هخاحل التجريب  جافً وأدواتً وىتائجً ٌو هغ ٌأ

جسيع ىػاحْ التجريب هغ بجاية اٚعٛف عشً ولسكاف واٚدوات والسادة وكيفية التصبيق وهغ 

ثع ىتائج التْ اكتدبٍا الستجربػف، وبالتالْ ٖف الجراسة هعشية فقط عمِ وجٍة ىطخ الستجربػف 

 الحي ٓشز عمِ: نمؾذج كيرك باتركسؤسدة أو جٍة التجريب تع اعتساد دوف الخجػع الِ ال

 اف التقييع الشاجح ٓتع عادة هغ خٛؿ هعآيخ كافية وليذ هعيار واحج، تتسثل فْ:

ردة الفعل: يسكغ استخجاـ ردة الفعل لجى السػارد البذخية كأساس لتقييع وذلظ هغ خٛؿ  .1

ا حػؿ شع ػر هتجرب باٚستفادة هغ البخىاهج التجريبْ استبياف تحتػي أسئمة ٓجور هحتػٌا

 وعادة ها تدتخجـ فْ ىٍاية العسمية التجريبية.
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التعميع: بعج اٖىتٍاء هغ التجريب واىقزاء فتخة زهشية ، ٓتع ترسيع اختبار لتقييع  .2

السعمػهات والسبادئ والصخؽ التْ تعمسٍا الفخد هغ البخىاهج التجريبْ، وهغ خٛؿ ٌحا 

 اس التغييخ السباشخ الحي احجثً التجريب فْ السخدوف الحاكخة والدمػؾ.السعيار ٓتع قي

الدمػؾ: حيث ٓتع هخاقبة سمػؾ الستجربيغ خٛؿ هسارستٍع لػضائفٍع، ويجب أف ٓتع رصج  .3

التغييخ بعج هخور بزعة أشٍخ هغ اىتٍاء البخىاهج التجريبْ، وتتع عسمية التقييع باستخجاـ 

 اٖداء قبل وبعج التجريب، وتقييع الخئيذ السباشخ. شخؽ عجة هشٍا السٛحطة وسجٛت

الشتائج: ٓخكد عمِ هعخفة تأثيخ التجريب عمِ فعالية السشطسة وقجرتٍا عمِ تحقيق جسمة  .4

جافٍا.  ٌأ

 :دوائر التعميؼ المدتمر  2-1-9

، فقيل ٌػ عرخ صخة فْ وصفًٌحا العرخ بعرخ الدخعة فكاىت ٌحي الرفة قا اترف

، وحقيقة فأىا ٚ أجج لً تعخيفا يسثمً خيخ تسثيل كاىت سسة ٚ تسثمً كسا يجبعخفْ فاٚىفجار الس

، فٍػ عرخ تدارعت فيً عجمة التشسية عمِ عرخ الدباؽ إلِ السجٍػؿ عبخ الغجإٚ أىً 

شسية كسا تخقِ باٖهع ، هححرًا هغ أف عجمة التتدارعا هخيعا ٓجؽ أجخاس الخصخ اٖصعجةهختمف 

التعميع ولٍحا فقج بات ، (2116)ىجادات ، الستأخخة هشٍا ىاٌيظ عغ الجاهجة، فقج تدحق إلِ الِقسع

فْ الجوؿ الستقجهة ٚو سبيل إلِ  اٖفخادو التجريب ٌاجذ كل السؤسدات والسدتػيات ا٘دارية و 

التعميع السدتسخ ، ف( ced.ppu.eduوالتعميع السدتسخ) هغ خٛؿ اٌٚتساـ بعسمية التجريب إٚالتشسية 

تساهافاٌيع التْ تٛقْ هغ الس اٖفخاد  ةالعالع ٌٖسيتً فْ تصػيخ قابمي كبيخًا فْ هعطع بمجاف ٌا

، بل يقترخ التعمع عمِ الجراسة اٖساسية التْ ٓتمقاٌا الفخد والسؤسدات وفكختً اٖساسية أف ٚ

عميسْ يقترخ عمِ عسخ هعيغ ٚو هدتػى ت هغ القػاعج الخئيدية فْ هفٍػـ التعميع السدتسخ أىً ٚ
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جسيع السؤسدات  إليًكل اٖفخاد وتمجأ  إليًٓشتٍْ ويجب أف ٓمجأ  هعيغ أي أىً ٓتججد ٚو

 وآخخوف ) شبل الحكػهية واٌٖمية والحخص عمِ زج هشتدبيٍا فْ دورات خاصة بالتعميع السدتسخ

،2118.) 

تتصػر ٌحي  أفدوف  بأخخ أوهدتسخا بذكل  التعميع كاف فقج، التعميع السدتسخ فكخة قجيسة فكخة إف

ولعل الدبب فْ  ،إلِ فعل تخبػي هقرػدتتحػؿ  أفوفْ الغالب دوف  ،إلِ هبجأ تخبػي الفكخة 

شاؾ حاجة هدتسخة لتعميع  ،شبيعْ لبشْ فْ كل هخاحل الحياة أهخالتعميع  أف إلِذلظ يعػد  ٌو

( roperthavighurstهخيكْ )اـ الفخد عمِ قيج الحياة وىذيصًا، وقج جدج اٖالججٓجة هاد اٖشياء

)عميػي و ا٘ىسائية السختمفة والتعميع ( ٌحي الفكخة فْ كتاباتٍسا عغ السٍسات erikeriksonو )

 .(2116، وآخخوف خزيخ 

، فكخ تخبػي واسع يكسغ فْ سخ التْ ضٍخت فْ بجاية الدبعيشاتوراء الجعػة لمتعميع السدت إف

 ، وهغ الكتابات التْ تحث عمِ التعمعٓج ، ففْ الفكخ الريشْ القجيع العج اٖهعثقافات العجٓج هغ 

 إليً، وشمبت الدعْ ألغت البعج الدهشْ لً، ا٘سٛهية فقج حجدت التعميع بالحياةفْ التخبية  أها

: " وقت اٖثخ( وفْ 2113حجْ ،)هغ السٍج ويشتٍْ باىتٍاء الحياة  ٓبجأ أٓشسا يكػف، وحيشً

هغ هػضع  أكثخالقخاف الكخيع فيحث فْ  أها(  1987المحج " )الدرىػجْ ،  إلِالتعميع هغ السٍج 

سيةوهكاف عمِ   وفْ الدشة قاؿ ،: " وقل ربْ زدىْ عمسًا" ا٘ىداف قاؿ تعالِالتعميع فْ حياة  ٌأ

 ة عمِ كل هدمع "." شمب العمع فخيزرسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 مفهؾم التعميؼ المدتمر: 2-1-9-1
ة بل ٌػ هفٍػـ قجيع قجـ ٍػها ججٓجا ساقتً لشا التخبية الحجٓثإف هفٍػـ التعميع السدتسخ ليذ هف

اأىً أهخ هٛـز لمجياىات الدساوية، كسا الحزارات  ، إذ ىادت بالتخبية السدتسخة ضساىا ٚىتذاٌر

 :، ولمتعميع السدتسخ عجة هرصمحات تصمق عميً هشٍابةبيغ اٖجياؿ الستعاق وبقائٍا
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و"  Continuing Education"و التخبية السدتسخة  "Lifelong Education" التخبية هجى الحياة " 

 ."Continuous Learningو " التعميع السدتسخ"  Permanente education "التخبية الجائسة " 

وكل ٌحي السرصمحات تتفق عمِ أف التخبية عسمية هدتسخة ٚ تقترخ عمِ هخحمة هعيشة هغ 

 .(2116) ىجادات ، هتٛحسة هع سياؽ الحياةالعسخ، أو تشحرخ فْ هخحمة دراسية هحجدة، 

يع ،  خالتعميع السدتسخ هشبثق هغ تعميع الكبار حيت يعخؼ التعميع السدتس أف( 2113يعتبخ )ابخٌا

ىتٍاؿ هغ هعيغ السعخفة لكل فئات السجتسع دوف قيج أو شخط وخاصة أولئظ الحٓغ ا٘ ”عمِ اىً 

ػؽ أو الحٓغ قصعػا دراستٍع الشطاهية ٖي ضخؼ لع ٓتسكشػا هغ فظ رهػز المغة حتِ شبػا عغ الص

هغ الطخوؼ و ٓخيجوف هػاصمة تعميسٍع، أو قج يكػىػا هغ الحٓغ اىقصعػا عغ الجراسة السقيسة 

 "  تٍع عغ هكاف الجراسةهلطخوفٍع الخاصة أو لبعج هكاف إقا

ٍْ يحخُص فيً ا٘ىداف عمِ تعمعِ LYRA,1977ويعخفً )  أشياء  ( ٌػ عبارٌة عغ أسمػٍب تعميس

ججٓجٍة شيمة سشػات حياتً، وأيزًا ُيعخُؼ بأىً اٚستسخار فْ تحريِل العمػـ الُسختمفة فْ هجسػعٍة 

 ٍْ ، أو تجريب ٍْ ، أو هٍش ٍْ لحرػِؿ عمِ ا ِهغ السجاٚت السعخفية سػاًء باٚعتساِد عمِ دافٍع شخر

فتخٍة زهشّية هعيشٍة، أو هخحمٍة خبخاٍت تعميسيٍة، وهجسػعٍة ِهغ السعارؼ دوف ربصٍا ِبُعسٍخ ُهحجٍد، أو 

دراسية، أو هكاف ُهخرٍز لمتعميع، وأيزًا ِهغ السسكغ تصبيُق التعميع السدتسخ ِهغ خٛؿ 

 السذاركُة فْ دوراٍت دراسية، أو قخاءِة.

 :عميؼ المدتمرخرائص الت 2-1-9-2

سية قرػى تسيدي وتعدز  إف التعميع السدتسخ يدتشج عمِ عجد هغ الخرائز التْ جعمت لً ٌأ

حي الخرائز تتسحػر فْ خسدة  هغ هكاىتً فْ سبيل التعاشْ هع ها تعيذً السجتسعات ، ٌو

ا ) بخكات، أركاف  :ٌْ ( 1979 كسا ذكٌخ
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حا يعشْ أىٍا تذسل جسيع هخاحل ا٘ىداف هغ السٍج إلِ  :"Totality" الكمية أو الذسػلية -1 ٌو

يداٌُع فْ تعميِع اٖفخاد العجٓج ِهغ السعمػهات ،  المحج ، وجسيع أىػاع التعمع الخسسية وغيخ الخسسْ

ا  حػؿ الكثيخ ِهغ السجاٚت العمسية، واٚقترادية، والثقافية، والدياسية، والفشية، وغيٌخ

ويقرج بً التكاهل بيغ جسيع هرادر السعخفة والتخبية هغ البيت : "Integration"التكاهل -2

ا هسا  .يذكل عسمية التعمع والتخبية والسجتسع والسجرسة وهخاكد التجريب وغيٌخ

هتساشية هع هتغيخات العرخ وهتصمباتً فْ ها يعمع، وكيف يعمع؟ :  "Flexibility"السخوىة -3

 .ولع يعمع؟، تؤهغ بزخورة التغييخ لػجػدي أصٛ

تؤكج عمِ حق جسيع "Democratization":  الجيسقخاشية أو  Universalityالعسػهية  -4

شطخ عغ الفخوؽ اٚقترادية اٚجتساعية الثقافية والعقمية، فٍْ تخبية الشاس فْ التعمع بغس ال

 .لمجسيع

" : أي أف ٌحي التخبية أو التعميع تدعِ ٖف يكػف الفخد  Self-fulfillmentت "تحقيق الحا -5

، تكيفً هع العػاهل اسقة هع ها يفخضً السجتسع والعرخهحققا لحاتً وهصػرا لٍا ليعير عيذة هتش

، وكل ذلظ ٓشعكذ فْ الشٍاية عمِ هجتسع هتقجـ هتصػر تبعا فتح السجاؿ لً لٙبجاعالسحيصة وت

 لتقجـ وتصػر أفخادي.

 :التعميؼ المدتمر أهداف 2-1-9-3

، واٖخح بً إلِ هَراؼ السجتسعات خجهة السجتسع ولعل الٍجؼ اٖسسِ هغ التعميع السدتسخ ٌػ

جاؼ ٌحا التعميع أيزاً اٚتسخاحل التشسية فْ هختمف السجالستقجهة السػاكبة ل ا  ، وهغ ٌأ كسا ذكٌخ

 (:2002الخواؼ) 
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  إعادة فحز اٖفكار وأىساط الدمػؾ الدائجة فْ السجتسع ، بشاء عمِ السذكٛت الججٓجة

 . عشاصخ التغييخ التْ شخأت والدعْ إلِ تحقيقٍا تصمبًوتحجٓج ها 

 لسادي والشسػ الحزاري فْ تزييق الٍػة الثقافية الشاتجة عغ اختٛؼ الدخعة بيغ الشسػ ا

 . جػاىب الحياة اٚجتساعية

 التػفيق بيغ القيع واٚتجاٌات القجيسة و هتصمبات العرخ الججٓج . 

 ع ، وتشسية القجرة عمِ هػاجٍة ها ٓشتج هغ هذكٛت ىاتجة عغ التغييخ اٚجتساعْ الدخي

 .حمٍا 

  ع فْ الحياة ،ورفع كفاءتٍع ب اٖفخادتعخيف قترادية وتعديد هػارد دخل التشسية اٚبأدواٌر

 . السجتسع

  ىذخ الػعْ حػؿ القزايا الكبخى سػاء السحمية أو تعميع الفخد التفكيخ العمسْ الدميع ، و

 . الخارجية

 ْ وكل ٌحي اٌٖجاؼ فْ هجسمٍا تزع ىرب عيشيٍا خجهة السجتسع هغ خٛؿ تصػيخ أفخادي ٌو

 .خالتْ يقػـ عميٍا التعميع السدتس الفمدفة

جاٌؼ تتججد وتتغيخ وفقًا باحثة وتخى ال جافًا ىٍائية بل ٌْ ٌأ جاؼ التعميع السدتسخ ٚ تعتبخ ٌأ إف ٌأ

، و هغ اٌٖجاؼ ها ٌػ قخيب وهشٍا ها ا٘ىداف وقجراتً وضخوفً السحيصة لتججد وتغيخ تصمعات

سا عمِ صمة فتحقيق البعيج ٓتصمب ت شًا هباشخًا والتْ تختبط ارتبا ،حقق القخيبٌػ بعيج ٌو

قف أهاـ هتصمبات جسة يجاٌج فيٍا الفخد ليمحق بخكب التقجـ ويبقِ ي الجسيع و ،تغيخات العرخبس

 .تيار التصػر السشصمق بدخعة الخيحضسغ 
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 :أهمية التعميؼ المدتمر 2-1-9-4

زحت هفاٌيسً عمِ السدتػى ، واتػقت الحاضخ فكخت التعميع السدتسخلقج ىزجت فْ ال

 ،تخجـ ٌحا التعميع وتمبْ هتصمباتًالسشاسبة التْ  ا٘هكاىات دإيجا إلِ، وسعت الجوؿ العالسْ

، ولع تعج (2111وعقجت الحمقات الجراسية والسؤتسخات لسشاقذة ٌحا الشػع هغ التعميع )دخل هللا ،

ىطخًا لسا يحققً التعميع السدتسخ هغ تػازف  ،وحجة هدؤولة عغ التعميع السدتسخ ولجٍٓا إٚجاهعة 

سيتً(، وتتزح 2116والسسارسة العسمية )ىججات ، بيغ التعميع الشطخي   فْ : ٌأ

اٖولِ فْ بشاء السجتسع، وتصػيخ فالفخد ٌػ المبشة  ،ا٘سٍاـ فْ بشاء السجتسع وتصػيخي .1

 .(2116)ىججات،إٚ بالتعميع ف تصػيخ لٙىداف ٚ يكػ  وأي، السجتسع ٓبجأ بتصػيخي

، غ هخخجات التعميع وحاجات التشسية، والستسثل باىعجاـ الرمة بيإصٛح الخمل فْ التخبية .2

 .(2116)ىججات ،عقػؿ بالسعمػهات بصخيقة روتيشيةوالتخكيد عمِ حذػ ال

، وتأٌيل هٍاراتً صقل قجراتً، و وإشٛؽ شاقاتً، ا٘ىداف هغ قيج العجد الفكخي تحخيخ  .3

 (.1991)عمْ، 

قات التْ عغ شخيق تشسية الصا اٖرضوعسارة  ،اٌسة اٚيجابية فْ تحقيق التشسيةالسد .4

 .(2117،تججدة عغ شخيق التعميع والتجريب)هجكػرتتصمب هٍارات ه

 ، ويدٍع فْ تصػيخ اٚيجابية هشٍاة التغيخات التْ تجتاح السجتسعاتيداعج عمِ هػاجٍ .5

 .(1988)دمحم ،وهػاجٍة الدمبية 

 :مراحل التعميؼ المدتمر 2-1-9-5

تّست ب فكخة التعميع السدتسخ، تع تقديع ٌحا الشػع هغ بشاًء عمِ الجراسات واٖبحاث التخبػية التْ ٌا

ْ(2012) الصائْ كسا ذكخ فْ  التعميع إلِ أربع هخاحل   :، ٌو
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سشػات: ٌْ هغ السخاحل التعميسّية  5الصفػلة حتِ عسخ  غهخحمة التعميع السدتسخ ه .1

 السدتسّخة ا٘جبارية، والتْ ٓمتحق فيٍا كافة اٖشفاؿ ِهغ أجل تعمع السٍارات الجراسية

 .اٖولِ، واكتداب الُقجرة عمِ ربِط الكمسات هعًا، وتحميل اٖعجاد

سشة: ٌْ السخحمة التعميسّية اٖكاديسية  24إلِ عسخ  6هخحمة التعميع السدتسخ هغ عسخ  .2

السدتسخة التْ ٓتعّمع فيٍا الصٛب هغ خٛؿ التحاقٍع فْ السجارس العاهة، والخاصة ولُكِل 

 .ل بيئٌة دراسيٌة تختمف عغ التْ قبمٍاهخحمٍة عسخيٍة ِهغ ٌحي السخاح

سشة: ٌْ هخحمة التعميع السدتسخ  60إلِ عسخ  25هخحمة التعميع السدتسخ هغ عسخ  .3

غيخ ا٘جبارية، واّلتْ ٚ تعتبُخ اهتجادًا لمسخاحل الدابقة، وهغ السسكغ أف يحرل فيٍا 

 .حياةالستعمع عمِ تعميٍع أكاديسْ، أو أف يكتفْ بالخبخِة الُسكتدبة هغ ال

سشة: ٌْ هخحمة التعميع السدتسخ التْ تعتسُج عمِ  60هخحمة التعميع السدتسخ فػؽ عسخ  .4

السخحمة الدابقة، وفيٍا يحخص الذخز عمِ الحرػؿ عمِ الكثيخ هغ العمـػ 

 والسعارؼ.

 :وإلزامية التعميؼ المدتمرحتمية  2-1-9-6

دخػؿ شخائح عجٓجة هغ  أوجبتة قج هتصمبات الحياة السختمفة الستدآجة الستدارع أفهغ الػاضح 

ع، ولعل هغ لسجتسع فْ دوائخ التعميع السدتسخا  أوالبػاعث عمِ جعل التعميع السدتسخ همدهًا  ٌأ

حدب  ا٘لداهيةاٚعتبارات لٍحي  ٌٖعوفيسا ٓمْ عخض  ،إلِ السػاكبة والتصػرٌػ الحاجة  إلداهيا

 :تحجيات هجتسع السعخفةع السدتسخ و ( فْ هؤتسخ التعمي2012ها قالً الخصيب )

 فبجوف اهتٛؾ السٍارات والسعارؼ الججٓجة يربح  ،التقجـ العمسْ والتقشْ السعاصخ

 ًٛ  .جيساً ق أوضعيفًا  أوالسخدوف السعخفْ قمي
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  اٖهية بأىػاعٍا السختمفةكبيخة هغ كبار الدغ عشج حج قخيب هغ خصػط  أعجادوجػد ،

 .ذكل واسع وصعب قياسًت السعخفية بهع هٛحطة تدارع وىسػ الشقٛ

  ِأسبقية التعميع السدتسخ وتعميع الكبارالتكميف الذخعْ بصمب العمع ٓؤكج عم. 

 حرػؿ العمع بذكل هدتسخ يقػي الػازع الجٓشْ ويبشْ عشج الستعمع الخذية هغ هللا  إف

والحٓغ ٚ يعمسػف ") سػرة  والتقػى والػرع لقػلً تعالِ : "قل ٌل يدتػي الحٓغ يعمسػف 

 .(9:الدهخ

  ْشبً كمْ عشج الستخرريغ فْ بعس السيادٓغ بشدب  أوتقادـ السعخفة بذكل كم

، إلداهْالتجريب والتأٌيل هغ خٛؿ التعميع السدتسخ بذكل  إعادة إلِهتفاوتة والحاجة 

السدتػى العمسْ فْ بعس التخررات يربح هتجىيًا بعج هخور  أفحيث ٓخى البعس 

 لعمسية .خسذ سشػات هغ الحرػؿ عمِ الجرجة ا

 :دوائر التعميؼ المدتمر 2-1-9-7

فمدصيغ أحج أبخز الجوائخ غيخ اٖكاديسية والتْ أوججت  اتائخ التعميع السدتسخ فْ جاهعو تعتبخ د

ًٛ حيػيًا هدتسخًا هع السجتسع السحمْ الفمدصيشْ عبخ تقجيع بخاهج تعميسية هتشػعة ٓتع هغ  تفاع

ؼ العمسية والفشية السدتججة الٛزهة لمتكيف هع ٌحي خٛلٍا تدويج اٖفخاد بالسٍارات والسعار 

أيزًا عمِ تػسيع  وائخوتعسل الج ،( ced.ppu.edu)الستغيخات الدخيعة التْ تدػد السجتسع السحمْ

 ،فمدصيغ لتذسل فئات أكبخ هغ السجتسع عاتاٚستفادة هغ ا٘هكاىات والخبخات الفاعمة فْ جاه

ع عمِ هتابعة ها ٌػ ججٓج فْ وبٍحا تعسل الجائخة عمِ دعع فكخة ال تعميع الحاتْ لجى اٖفخاد وحفٌد

 هجاٚت السعخفة السختمفة.
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دوائخ التعميع ويعتسج التعميع السدتسخ عمِ هجسػعٍة هغ اٚستخاتيجيات والتْ َيجب أف تدعِ  

ا لٗفخاِد الُسٍتسيغ فْ ٌحا الشػع ِهغ التعميع، وتذسُل خسذ استخاتيجياتٍ  السدتسخ  عمِ تػفيٌخ

 ( 2012الصائْ ) : رئيدية

ـُ بكافِة أىػاع التعميع وآخخ تصػراتً الحجٓثة وعجـ اٚكتفاء بالسشاٌج الجراسية  -1 اٌٚتسا

 .التقميجية

جاؼ التعميع السدتسخ الحخص -2  .عمِ تػفيخ كافة السػارد التعميسية الكفيمة لتحقيق ٌأ

عسمية  أثشاءمسية عمِ هػاكبة آخخ التصػرات العمسية فْ هختمف السجاٚت الع الحخص -3

 .التعميع السدتسخ

الخاغبيغ فْ التعمع السدتسخ والحخص عمِ هبجأ العجالة  اٖشخاصتحليل كل العػائق أهاـ  -4

 . فْ الحرػؿ عمِ فخص التعميع

ضساف وجػد حالة هغ التعاوف الفّعاؿ بيغ كل ِهغ وزارات الجولة وهؤسداتٍا هع القصاع  -5

 .اٖساسية لمتعميع السدتسخالخاص هغ أجل تػفيخ كافة الستصمبات 

ة جشػب فمدصيغ )الخميل و وقج اعتسجت الباحثة فْ دراستٍا عمِ دوائخ التعميع السدتسخ فْ هشصق

حيث تع التخكيد عمِ بخاهج الجبمـػ  إلِ تقجيع بخاهج تعميسية هتشػعة( والتْ تٍجؼ بيت لحع

هغ خٛلٍا تدويج اٖفخاد ٓتع  بخاهج هٍشية حيث إلِالسٍشْ الستشػعة هغ بخاهج هعمػهاتية 

بالسٍارات والسعارؼ الٛزهة التْ تسكشٍع هغ التفاعل بإيجابية  فْ هجتسع ٓتدع بالستغيخات 

ت الدخيعة والسعقجة فْ جسيع السجاٚت  . والتحٚػ
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 المبحث الثاني : الدراسات الدابقة .

 المقدمة: 2-2-1

ة عمِ فاعمية البخىاهج بية والدمبية الستختببعج تشاهْ اٌٚتساـ بالتجريب، ودراسة أثار اٚيجا

الستعجدة التْ تشاولت التجريب بػجً عاـ والبخاهج التجريبية بػجً  اٖدبيات، وفْ ضػء التجريبية

سيتٍا هتعجدة سػاء هغ حيث  وأبعادهغ زوايا و  أىػاعٍاالخرػص بكافة  ا وأٌأ ستقػـ  ،دوٌر

فْ ٌحا السجاؿ، وذلظ لسا تػفخي الجراسات  الباحثة باستعخاض عجد هغ الجراسات التْ أجخيت

الدابقة هغ خبخات وتجارب الباحثيغ الدابقيغ، وُتغشْ الجراسة الحالية، وقج تع تختيبٍا حدب 

 تدمدمٍا الدهشْ هغ اٖحجث إلِ اٖقجـ.

  الدراسات العربية  2-2-2

رفع العمل في  رأسفاعمية برامج التدريب عمى "، بعنؾان: (2117) حربيدراسة ال .1

ٌجفت ٌحي " ث انهيارات المباني والزالزلالعامميؽ بفرق التدخل في حؾاد أداءكفاءة 

العاهميغ بفخؽ  أداءالعسل فْ رفع كفاءة  رأسالجراسة لسعخفة فاعمية بخاهج التجريب عمِ 

زؿه ػصفْ التحميمْ باستخجاـ ، وقج استخجـ السشٍج الػاجٍة حػادث اٚىٍيارات والٚد

، وقج تكػف هجتسع الجراسة هغ جسيع هشدػبْ قيادة لجسع السعمػهاتكأداة  اٚستبياف

حجع العيشة  غوبم دا،( ضابصا وفخ 788قػات الصػارئ الخاصة لمجفاع السجىْ وعجدٌع )

 .( هشٍع271)
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عوهغ   :ىتائج الجراسة ٌأ

 أداءرفع  إلِتؤدي  وأىٍاالعسل الحالية ذات فعالية عالية  رأسبخاهج التجريب عمِ  فإ .1

وذلظ بدبب هٛئسة ٌحي البخاهج لحاجة العسل وقجرة ، اهميغ بفخؽ التجخل فْ الحػادثلعا

جاؼالسجربيغ عمِ تحقيق   .و واتداـ الجورات بججية واىتطاـ البخاهج ٌأ

الثقة  إكدابٍعالعاهميغ هغ خٛؿ  أداءرفع  العسل ساٌع فْ رأسبخاهج التجريب عمِ  إف .2

 اٖهثلواٚستخجاـ  ا٘ىقاذ آلياتِ التعاهل هع بالشفذ عشج هباشخة الحادث والقجرة عم

، وتدويج العاهميغ الججد بتعميسات العسل وهزْ فتخة كافية لمعاهميغ وبكفاءة لٕليات

 .أعسالٍعالججد حتِ يربحػا هدؤوليغ عغ 

ع إف .3 العشاصخ التْ هكشت الجفاع السجىْ هغ تحقيق الكفاءة بأداء العاهميغ ٌػ التذجيع  ٌأ

 .كاؾ السباشخ ببيئة العسل الفعميةػيخ العسمْ اٚيجابْ وتحقيق اٚحتالتص أداءعمِ 

تقؾيؼ فاعمية برامج التدريب بمراكز جامعة الجزيرة  ، بعنؾان: "(2117دراسة سميمان ) .2

لسعخفة تقػيع فاعمية البخاهج التجريبية  جراسةال يٌح تٌجف" مؽ وجهة نغر المتدربيؽ 

، اٖفعاؿالستجربيغ داخل الجاهعة هغ حيث )ردود بسخاكد جاهعة الجديخة هغ وجٍة ىطخ 

اٚستبياف  أداة (، وقج تع استخجاـ السشٍج الػصفْ واستخجـ التعميع، الدمػؾ، ىتائج التجريب

( 200فْ جسع السعمػهات عغ شخيق استخجاـ عيشة عذػائية شبقية تكػىت العيشة هغ)

 .( هجتسع الجراسة الكمْ 3290هتجرب هغ  )

 :ٌحي الجراسةٌع ىتائج أ وهغ 
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واف  أداءتتخؾ اثخ همسػس فْ تحديغ  وأىٍااستعجاد الستجربيغ لتمقْ البخاهج التجريبية  .1

 .كأسمػب لمتعميع اٖىدبشخيقة التجريب ٌْ 

السادة التجريبية هختبة بصخيقة هشصقية وسٍمة الفٍع ويسكغ تصبيقٍا وبشاء عمِ ذلظ ىذأت  .2

ء بالس  شطسة .اتجاٌات سمػكية ايجابية اتجاي الٚػ

 أوالجراسة ضعف فاعمية التجريب وقج ٓخجع ذلظ ٚختيار الحـد التجريبية  أضٍختوقج  .3

خ هشاسب هع اٚحتياجات البخىاهج التجريبْ غي أواختيار السػضفيغ السشاسبيغ لٍا 

 .التجريبية

فاعمية البرامج التدريبية وعالقتها برفع الكفاءة مؽ  (، بعنؾان "2116دراسة القريني ) .4

ِ ٌجفت ٌحي الجراسة لمتعخؼ عم" نغر العامميؽ بمديرية الذؤون الرحية بجدةوجهة 

والتعخؼ عمِ  ،عاهميغفْ هجٓخية الذؤوف هغ وجٍة ىطخ ال واقع فاعمية البخاهج التجريبية

، والتعخؼ عاهميغدور البخاهج التجريبية بخفع الكفاءة بسجٓخية الذؤوف هغ وجٍة ىطخ ال

، والدبل والسقتخحات هج التجريبية وتؤثخ عمِ فاعميتٍابخاعمِ السعػقات التْ تػاجً ال

وقج استخجـ الباحث ، ريبية فْ رفع الكفاءة بالسجٓخيةالتْ تديج هغ دور البخاهج التج

اٚستبياف حيث  تكػف هجتسع الجراسة هغ  أداة السشٍج الػصفْ فْ ٌحي الجراسة باستخجاـ 

ججة عمِ هختمف هدسياتٍع والبالغ  جسيع العاهميغ بسجٓخية الذؤوف الرحية بسحافطة

 . ( هشٍع307استبياف  وقج حرل عمِ )( 320( فخد وقج تع تػزيع )1200عجدٌع )

 :ٌع ىتائج ٌحي الجراسةأ وهغ 

و عمِ دور البخاهج فْ  ،سط عمِ فاعمية البخاهج التجريبيةالعيشة هػافقيغ بجرجة هتػ  أفخاد .1

 .جةرفع كفاءة العاهميغ بسجٓخية الذؤوف الرحية بج
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فخاد العيشة هحآجوف فْ هػاقفٍع حػؿ السعػقات التْ تػاجً البخاهج التجريبية وتؤثخ عمِ أ . 2

 . فاعميتٍا

فخاد العيشة هػافقػف عمِ الدبل والسقتخحات التْ تديج هغ دور البخاهج التجريبية فْ رفع أ .3

 الكفاءة بالسجٓخية .

الخارج في التدريبية الممؾلة مؽ  (، بعنؾان: " فاعمية البرامج2116دراسة خميل ). 4

 إلٌِجفت الجراسة ، "في قظاع غزة األشعة أقدامدراسة حالة  القظاع الرحي الحكؾمي،

اٖشعة بسدتذفيات غدة فْ  أقداـالتعخؼ عمِ فاعمية البخاهج التجريبية السسػلة خارجيًا فْ 

تغيخات الجيسػغخافية بيغ الفاعمية والس ا٘حرائية، وكحلظ الكذف عغ الفخوؽ وزارة الرحة

ـ الباحث السشٍج وقج استخج، اٖشعة هغ السجراء والستجربيغ أقداـهغ وجٍة ىطخ العاهميغ فْ 

فْ هدتذفيات غدة  اٖشعة، وكاف هجتسع الجراسة هغ العاهميغ بأقداـ الػصفْ التحميمْ

أشعة و فيديائييغ، والحٓغ وفشْ ترػيخ  ،أشباءالتابعة لػزارة الرحة هغ هجراء وهتجربيغ 

أسمػب الحرخ الذاهل ٘جخاء وقج استخجـ الباحث  ،(114تمقػا التجريب، والبالغ عجدٌع )

 .ميل البياىات( لتحSPSSكسا تع استخجاـ بخىاهج ) ،الجراسة

ع ىتائج الجراسة  :وهغ ٌأ

، ٚو تحجٓج اٚحتياجات غيخ فاعل ٚو ٓتع تحجٓج اٚحتياجات بذكل هدبق وهجروس .1

يذارؾ الستجربػف فْ تحجٓج احتياجاتٍع، ٚو يدتخجـ اٚستقراء لتحميل الفخد وهعخفة 

 . ىقاط الزعف والقػة لجيً
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وقابمة  هٛئسة ، وغيخٚ تشبثق اٌٖجاؼ هغ خٛؿ هدح حقيقْ لحاجات الستجربيغ .2

عْ اٖساليب التجريبية السدتخجهة الفخوؽ ا ٚ تخ و  ،لمتحقيق فْ ضل هحجدات الدهاف

 .ية لمستجربيغالفخد

هج هغ قبل الجٍة السذخفة عمِ التجريب ٚو السجربيغ و أساليب التقييع اٚ ٓتع تقييع البخ  .3

هج التجريبية اء فْ هجاؿ اٖشعة فْ تقييع البخ خاٚو يذارؾ خب ،هخضية السدتخجهة غيخ

 .والستجربيغ والسجربيغ

ٚو ٓتع هتابعة ، جـ شفافيةهج التجريبية بتحيد وعآتع اختيار الستجربيغ لمحزػر فْ البخ  .4

 .هج التجريبية فْ هكاف العسلاوتقييع أثخ البخ 

فاعمية البرامج التدريبية لمذروع امؽ الحدود في  ، بعنؾان: "(2113دراسة العنزي) .5

ٌجفت ٌحي الجراسة لسعخفة هجى " يؽمنظقة الحدود الذمالية مؽ وجهة نغر المتدرب

خوع أهغ الحجود بسشصقة الحجود الذسالية، ٓتكػف فاعمية البخاهج التجريبية الستعمقة بسذ

هجتسع الجراسة هغ الستجربيغ بسخكد تجريب حخس الحجود بسشصقة الحجود الذسالية 

( 428عاد هشٍا ) ،( استبياى467ًاـ الباحث بتػزيع )( هتجرب وق2420والبالغ عجدٌع )

ػصفْ )بأسمػب ال اٖسمػبوقج استخجـ الباحث  ،ا٘حرائْاستبياىً صالحة لمتحميل 

جاؼ( لتحقيق السدح اٚجتساعْ ت الجراسة وقج اعتسج  وا٘جابةالجراسة  ٌأ عغ تداٚؤ

 . الباحث عمِ اٚستبياف كأداة لجسع السعمػهات
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عوهغ   : الجراسةٌحي ىتائج  ٌأ

جاؼ أف .1 البخاهج التجريبية لسذخوع اهغ الحجود بالسشصقة الذسالية ٌْ الحج هغ  ٌأ

 . لتجريب عمِ استخجاـ التقشيات الحجٓثةالتٍخيب والتدمدل وا

 اٖهشيةبا٘جخاءات  ا٘لساـاستفادة الستجربيغ هغ البخاهج التجريبية هغ حيث  .2

 وا٘لساـ ،التأسيدية ٚستخجاـ ىطاـ الخقابة، واهتٛؾ السعخفة والسٍارات الججٓجة

القيادة والسعخفة والسٍارات القيادية الزخورية ٚستخجاـ ىطاـ  ةباٖهثمة العسمي

 . والديصخة

بخز اٚيجابيات لمبخاهج التجريبية فْ تختيب السعمػهات واستخجاـ التجريبات أتسثمت  .3

التجريب  أساليبالتجريب، وتسثمت سمبيات فْ تشػع  أثشاءالعسمية وفتخات الخاحة 

هحتػى التجريب لع يكغ هشاسب لمسادة  إف، بذكل غيخ هشاسب لقجرات الستجربيغ

 .السقخرة

مج التدريب الفني لمعامميؽ في ورش الريانة افاعمية بر (، بعنؾان: "2111) الحربي .6

ٌجفت الجارسة إلِ التعخؼ عمِ هجى استفادة العاهميغ فْ " بحرس الحدود )الدعؾدية(

هج التجريب الفشْ هغ وجٍة ىطخ القيادات ا٘دارية والعاهميغ فيٍا، اورش الرياىة هغ بخ 

هج التجريب، والسعػقات التْ تحج هغ التحاؽ اْ بخ والتعخؼ عمِ ىقاط القػة الزعف ف

هج اهج التجريب الفشْ، والدبل لتصػيخ وتحديغ بخ االعاهميغ فْ ورش الرياىة ببخ 

فْ الػصػؿ إلِ  لقج استخجـ الباحث السشٍج الػصفْ التحميمْ،، التجريب الفشْ لمعاهميغ

هجتسع الجراسة هغ ف فْ جسع البياىات، وتكػ  باٚستبيافهدتعيشا ىتائج الجارسة  

هتجرب هغ القيادات ا٘دارية والعاهميغ فْ ورشة الرياىة، وتع اختيار عيشة ( 540)
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( استبياىً 211( هتجرب وحرل )300)عذػائية شبقية ىدبية هسثمة لسجتسع الجارسة

 .%(70.3) بشدبة

ع ىتائج   :الجارسة ٌحي ٌأ

العاهميغ فْ ورش  ادةفأف القيادات ا٘دارية والعاهميغ هػافقػف بذجة عمِ است  .1

 بشقاط قػة. تجريب الفشْ السقجهة لٍع وتتسيد هج الاالرياىة هغ بخ 

هج التجريب اويػافقػف عمِ وجػد هعػقات تحج هغ اٚلتحاؽ فْ ورش الرياىة ببخ   .2

 الفشْ. 

ظؾير المؾارد البذرية مدى فاعمية التدريب في ت، بعنؾان "(2117) ةسميمي أبؾدراسة  .7

 فْ التدرٓب فاعمٓة عو لمكشف الدراسة ٌدفت "بغزة اإلقميمي رواونفي مكتب األ 

 هحاَر بحث ؿخٛ هو َذلك غدة ، فْ اورواَٖى هكتب فْ البشرٓة الهَارد تطَٓر

 ،َتىفٓذ التدرٓب َتخطٓط، ةػالتدرٓبٓ اٚحتياجات ؿبتحمٓ َالهتهثمة التدرٓبٓة العهمٓة

 ظفٓوواله جهٓع هو دراسةال هجتهع َتكَوء، ا٘دا لدعن ضافةبا٘ تقٓٓهً ثن َهو

( هػضف 430) عددٌن َالبالغ زةػغ ْػف ا٘قميسْ اٖوىخوا هكتب فْ ا٘دارٓٓو

 َطبقت، ىتائج إلِلمػصػؿ  ْػالتحمٓم فْػالَص ىٍجػاله ةػالباحث استخدهت َقد ،وهػضفة

%( 40) بىسبة( هػضف و هػضفة 172) دارٌاػهق ةػطبقٓ عشَائٓة عٓىة عمِ الدراسة

 باستخدان الهعمَهات جهع تن َ، %(82) اٚستجابة ؿدػهع كاف، و ةػراسالد عػهجته هو

  (SPSS). ا٘حرائْ، وتع تحميمٍا باستخجاـ بخىاهج التحميل فاٚستبا
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 الدراسة: لٍا خمصت التْ الىتائج أٌن َهو

 ؿَبشك البشرٓة الهَارد تىهٓة ادئػهب عمِبشاء  التدرٓبٓة اٚحتياجات تحدٓد ٓتن أىً .1

 .وؿهقب

 .حج ها  إلِهقبػلة  ةػبهىٍجٓ اَٖىرَا هكتب فْ بالتدرٓ تخطٓط َٓتن كسا .2

 ٌذي كفاءةَ ػةإٓجابٓ دُػه ةػالدراس أظٍرت فقد التدرٓب تىفٓذ بعهمٓة ٓتعمق فٓها أها .3

 الهرحمة.

ضػء هعآيخ  َفْ هٍىْ ؿبشك تتن اَٖىرَا هكتب فْ التدرٓب تقٓٓنعسمية  أفوتبيغ   .4

 .هحجدة

حٓث لَحظ  ،درٓبػالتبعج  فٓها ٓتعمق بعهمٓة تقٓٓن هاسػض الغ  َلكو ٌىاك ىَع هو .5

أو الهستجٓبٓو غٓر قادرٓو عمِ تكَٓو رأّ هحدد فْ عهمٓة تقٓٓن ها بعد التدرٓب فْ 

لمعهمٓة  ا٘يجابْالدراسة عمِ هدُ دعن ا٘دارة العمٓا  أكجت، كسا هكتب اَٖىرَا

 التدرٓبٓة.

تب اَٖىرَا عمِ درجة هو الفاعمٓة هكفْ    َىٍآة خمصت الدراسة لكَو التدرٓب .6

الهتدربٓو َٓساٌن فْ زٓادة إىتاجٓة  أداءتحسٓو  إلِ ؤدّ عمِ الهدُ البعٓدػحٓث ٓ

 .إضافة لكَىً َسٓمة لتطَٓر الذات َتىهٓة الهٍارات، وىػعا كساَىرَا ٖاهكتب 

في  (، بعنؾان: " فاعمية البرامج التدريبية بمعهد الدفاع المدني2113دراسة عتي ) .8

مخرائز كاىت ل إذاٌجفت الجراسة لمتعخؼ عمِ ها  "األمنية واألزماتمؾاجهة الكؾارث 

ا٘عجاد الجفاع فْ  جخ عمِ هدتػى فاعمية البخاهج التجريبية بالسعٍالجيسػغخافية لمستجربيغ أث

 والتعخؼ عمِ السٍارات التْ أكتدبٍا الستجربػف هغ الجورات، ،لسػاجٍة الكػارث هغ عجهً
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وفخص  اىعقادهغ حيث السحتػى والدهاف وهكاف ؼ عمِ فاعمية ٌحي البخاهج التجريبية والتعخ 

، والتعخؼ عمِ السذكٛت والسعػقات التْ ساليب التجريبية السدتخجهةاحة لٍا واٖتالس عالتقػي

اٖزهات تػاجً البخاهج التجريبية والسقتخحات التْ تتعمق بتصػيخ وتفعيل التجريب لسػاجٍة 

وقج تع استخجاـ السشٍج الػصفْ التحميمْ عغ شخيق السدح اٚجتساعْ حيث تع  والكػارث،

( استبياىات 208تع استخداد )( فخد و 230عمِ هجتسع الجراسة البالغ عجدٌع ) ػزيع استبيافت

 . هشٍع

عوهغ   :الجراسة ٌحي ىتائج ٌأ

وتحجٓج  زهة والتشديق هع الجٍات السعشيةاٚتراٚت الٛ إجخاءالسقجرة والدخعة فْ  .1

 .أو الكارثة  اٖزهةالحمػؿ السشاسبة فْ هػاجٍة 

الكارثة والتعخؼ عمِ هخاحل  أو اٖزهةالسقجرة عمِ اتخاذ القخارات والتخصيط ولسػاجٍة  .2

 .اٖزهةحجوث 

ا مفية الشطخية والسٍارات الٛزهة، البخاهج التجريبية تدود الستجربيغ بالخ إف .3 ويتٛءـ هحتػٌا

، كسا هٛئسة السكاف تػى التعميسْ والػضيفْ لمستجربيغبية والسدهع اٚحتياجات التجري

السشاسبة  اٖدوات، واستخجاـ إيراؿ التجريب بذكل هشاسب وكافْوالدهاف لمبخاهج هع 

 .وإعصاء الستجربيغ فخصة لتقييع البخىاهج٘يراؿ التجريب بذكل ىاجح 

 الدراسات األجنبية : 2-2-3

 Effectiveness of an"عنؾان: "( بOleiwi& Abbas ,2018دراسة ) -1

Education Program Concerning Cardiotocography on 

Nurses- Midwives Practice in Maternity Hospitals at Baghdad 
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City" ، فاعمية البرنامج التثقيفي المتعمق بتخظيط  نبض قمب الجنيؽ وتقمرات

ٌجفت "دة في مدينة بغداد الرحمية عمى  ممارسات الممرضات في مدتذفيات الؾال

إلِ هعخفة فاعمية البخىاهج التثقيفْ فيسا ٓتعمق بسسارسات السسخضات القابٛت  الجراسة 

العٛقة بيغ  وإيجادوتقمرات الخحسية اٖـ الحاهل و أدائٍع بتخصيط  ىبس قمب الجشيغ 

جخيبية دراسة شبً الت وتعتبخ الجراسة ، هسارسات السسخضات وبعس الستغيخات السجروسة

ْ دائخة صحة  -اختبار قبمْ أسمػب)باستخجاـ  بعجي( فْ ثٛثة  دوائخ لمرحة  ٌو

 2014هارس  26هغ  و دائخة صحة هجٓشة الصب لمفتخة الخصافة، دائخة صحة الكخخ

( هغ السسخضات المػاتْ تعخض 65) إلِواىقدست العيشة  ،2015 أغدصذ 30لغاية 

قج تع  ،ػاتْ لع تتعخض لمبخىاهج التجريبْت الم( هغ السسخضا65لمبخىاهج التجريبْ، و )

جسع البياىات هغ خٛؿ استخجاـ اٚستسارة اٚستبياف وقائسة الخصج الستعمقة  

 .جشيغ والتقمرات الخحسيةبالسسارسات  تخصيط ىبس قمب ال

عوهغ   : ىتائج ٌحي الجراسة ٌأ

السسخضات ىحػ  ودٚلة إحرائيا همحػضة فْ هسارسات القابٛت يجابياً اتحدغ ٌشاؾ  .1

 . مب الجشيغ وتقمرات الخحسيةأداءٌع فْ اىجاز تخصيط  ىبس ق

  " TRAINING AND ITSIMPORTANT IN، بعنؾانKhanfar (2014) دراسة .2

RAISE OF EFFECIENCY OF EMPLOYEES 'S PERFORMANCE 

IN FIVE-STAR HOTELLS IN JORDAN  التدريب وأهميته في رفع كفاءة "

ٌجفت الجراسة لتقييع البخاهج التجريبية فنادق الخمس نجؾم باألردن " أداء العامميؽ في
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ا فْ رفع كفاءة أداء العاهميغ، وتع استخجاـ السشٍج  بفشادؽ الخسذ ىجػـ باٖردف، و أثٌخ

 الػصفْ التحميمْ، وتع اٚعتساد عمِ اٚستبياف كأداة لجسع السعمػهات.

ع ىتائج ٌحي الجراسة:   وهغ ٌأ

لجى العاهميغ اتجاي اٖساليب التجريبية السدتخجهة ىطخا لعجـ تساشيٍا وجػد شعػر سمبْ  .1

 هع اٌٖجاؼ التجريبية .

 ٌشاؾ سػء اختيار لمسجربيغ السختمفيغ فْ هختمف العسميات ا٘دارية . .2

ٌشاؾ عٛقة ذات دٚلة إحرائية بيغ الستغيخات )اٖساليب والتقشيات السدتخجهة فْ  .3

جريب وهجة البخىاهج، و اختيار السجربيغ( وهتغيخ رفع كفاءة البخاهج التجريبية، وخصط الت

 العاهميغ بفشادؽ الخسذ ىجـػ باٖردف.

 The effectiveness of job training to" (LUSATO, 2013)دراسة  .3

employees performance in public institutions: The case study 

of Tanzania Institute of Education" لتدريب أثناء العمل ألداء فاعمية ا

ٌجفت الجراسة العامميؽ في المؤسدات العامة، دراسة حالة ل معهد تنزانيا التعميمي "

لمتعخؼ عمِ هجى فاعمية التجريب وشخؽ التجريب أثشاء العسل عمِ السػضفيغ فْ هعٍج 

ة، وقج تشداىيا التعميسْ، وتحجٓج اٖساليب التْ تداعج فْ تصػيخ فاعمية البخاهج التجريبي

استخجـ الباحث السشٍج الػصفْ التحميمْ، وقج تع إجخاء السقابٛت، والسخاقبة، و هخاجعة 

( 97ف هجتسع الجراسة )إلِ الشتائج، حيث تكػ الػثائق التشطيسية داخل السعٍج لمػصل 

( ْ  .( هػضف51هػضف وتع اختيار عيشة عذػائية شبقية ىدبية هشٍع  ٌو

ع الشتائج    ٌحي الجراسة:وهغ ٌأ
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ًٛ وهؤثخًا عمِ  أثشاءالتجريب السٍشْ  أف .1 حيث  أداء العاهميغ،العسل كاف فاع

الديادة فْ تحسل السدؤولية، و اٚلتداـ التشطيسْ، والجقة فْ العسل وخجهة 

 .السػضفو وزيادة ثقة  ،العسٛء

التػجيً،  هغاٖساليب الستبعة لمتجريب فْ السؤسدات العاهة وقج استخجـ   .2

ت والشجوات، حيث افْ، والتجريب هغ خٛؿ ورش العسل والسؤتسخ والتجويخ الػضي

 عسل التجريب السدبق عمِ تعديد لمسػضفيغ هغ أجل التعاهل هع  شخؽ 

 وهدئػليات ججٓجة، وتكشػلػجية هتصػرة وهتقجهة.                

 الدراسات الدابقة :ممخص 

واٖفخاد الِ التػجً باستسخار ىحػ  ىطخًا ٌٖسية هػضػع التجريب فقج دأبت العجٓج هغ السؤسدات

التخكيد عمِ التجريب والتحديغ والتصػيخ فْ أداء وهٍارات وسمػؾ وهعخفة العاهميغ واٖفخاد، 

واىصٛقًا هغ أيساف دوائخ التعميع السدتسخ بأف التجريب يسثل أحج السحاور اٚستخاتيجية لتجعيع 

عتبخ أساس التغيخ وهصمبًا حتسيًا لٛرتقاء وتشػيع خبخات  وهٍارات وأداء وسمػؾ الستجربيغ وي

بالسجتسع، وهغ أجل الػصػؿ الِ ذلظ عسمت عمِ إعجاد بخاهج تجريبية هختمفة تتشاسب هع 

احتياجات السجتسع وتػاكب هدتججات الحياة وبذكل يداعج عمِ تمبية السٍاـ الػضيفية 

لتجريبية وبيئة عسل وهجتسع والذخرية لمستجربيغ، فعشجها ٓتحقق ٌحا اٚىدجاـ بيغ البخاهج ا

 الستجربيغ تربح البخاهج أكثخ فاعمية وتحقق اٌٖجاؼ السخجػة هشٍا.

و فاعمية البخاهج سابقة تقيذ فاعمية ٌحي الجوائخ أوىطخًا ٌٖسية ٌحي الجوائخ وعجـ تػافخ دراسات 

هٍسة السقجهة هغ تمظ الجوائخ، قاهت الباحثة بعسل ٌحي الجراسة لتدميط الزػء عمِ جٍة 

وهٍسذة فْ الجراسات ولقياس فاعمية تمظ البخاهج التجريبة فْ  تحديغ وتصػيخ هٍارات وسمػؾ 
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وأداء الستجربيغ وهجى هصابقتٍا لمستصمبات الػضيفية والذخرية لٍع ، وذلظ بدبب هٛحطة وجػد 

جاؼ بعس البخاهج التجريبية والشتائج الستػقعة هشٍا فْ دراسات سابقة لسؤسد ات فجػة بيغ ٌأ

 وجٍات هختمفة.

سية البخاهج التجريبية فْ رفع تحديغ وتصػيخ  حيث اتفقت ٌحي الجراسة هع الجراسات الدابقة فْ ٌأ

أداء وهٍارات وسمػؾ وهعارؼ الستجربيغ، وفْ استخجاـ السشٍج الػصفْ التحميمْ الحي يعتسج 

هع عجد وشبيعة  لتشاسبٍا لجسع السعمػهات فعمِ السدح اٚجتساعْ باستخجاـ أداة اٚستبيا

 هجتسع الجراسة.

وقج استفادت الباحثة هغ الجراسات الدابقة فْ إثخاء اٚشار الشطخي وترسيع أداة الجراسة وتحجٓج 

وتسكشت هغ تحجٓج  هجاٚتٍا وفقخاتٍا وتدويجٌا بأسساء العجٓج هغ السخاجع ذات الرمة بالسػضػع

بقة وكحلظ تست دراستٍا بصخيقة هغآخة عغ بخاهج تجريبية هختمفة عسا تع أخحي فْ الجراسات الدا

الجراسات الدابقة حيث ركدت الجراسة الدابقة عمِ فاعمية البخاهج التجريبية بقياس الفاعمية هغ 

خٛؿ تحجٓج هتصمبات البخاهج وترسيسٍا وتشفيحٌا وفاعميتٍا هغ وجٍة ىطخ السجربيغ والستجربيغ 

حثة فْ ٌحا البحث عمِ قياس فاعمية البخاهج التجريبية فْ فتخة أخح تمظ البخاهج ، بيشسا ركدت البا

هغ وجٍة ىطخ الستجربيغ وذلظ بعج فتخة هغ أخحٌع لتمظ البخاهج ليتدشِ لٍا قياس دقيق لتمظ 

سيتً  حا ها اتفقت عمِ ٌأ الفاعمية كسا ركدت عمِ قياس السٍارات والدمػؾ واٖداء لمستجربيغ ٌو

ياسً بصخيقة بديصة وفخعية هغ قبل الجراسات الدابقة بيشسا الجراسات الدابقة ودراستْ ولكغ تع ق

قاهت الباحثة بالتخكيد عمِ ٌحي السحاور اٖساسية فْ قياس الفاعمية وبصخيقة أكثخ دقة وكحلظ 

أضافت هجى هصابقة البخاهج التجريبية لٛحتياجات الػضيفية والذخرية لمستجربيغ كسا قاسات هغ 

ع الِ أف الباحثة أخحت  ةبا٘ضافخفة بذكل فخعْ، خٛؿ تمظ السحاور هػضػع السع فئة هغ ٌأ
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سيتٍا الِ أىٍا هٍسذً وتعج ٌحي الجراسة أوؿ أو  الفئات فْ تقجيع البخاهج التجريبية وبخغع هغ ٌأ

هغ أوائل الجراسات التْ تشاولت قياس فاعمية البخاهج التجريبية السقجهة هغ دوائخ التعميع السدتسخ 

 خاجعتٍا لمجراسات الدابقة.حدب عمع الباحثة وه

كسا قاهت الباحثة بقياس الفاعمية هعتسجة عمِ ىسػذج كيخؾ باتخؾ الحي تع شخح سابقًا الحي 

عمِ ردة فعل الستجربيغ ودراسة الدمػؾ والسٍارات واٖداء لمستجربيغ.  ديقيذ الفاعمية باٚعتسا

ػ ها يحقق تع خيف الفاعمية فْ الػصػؿ وأضافت هصابقتً لمستصمبات الذخرية والػضيفية ٌو

 لٌٗجاؼ السخجػة هغ البخاهج التجريبية .
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 مقدمة:  3-1

تعتبخ هشٍجية الجراسة وإجخاءاتٍا هحػرًا رئيديًا ٘ىجاز الجاىب التصبيقْ هغ الجراسة، حيث ٓتشاوؿ 

ًٛ لصخيقة وا٘جخاءات التْ اتبعتٍا الباحثة، حيث  ًٛ وهفر شسل عمِ ٌحا الفرل وصفًا كاه

سة، وصجؽ اٖداة هجتسع الجراسة، وعيشة الجراسة، وخرائز هجتسع الجراسة، وأدوات الجرا

 وثباتٍا، وإجخاءات التحميل ا٘حرائْ، وهفاتيح الترحيح. 

 منهج الدراسة: 3-2

ىطخًا ٚف الجراسة تدتٍجؼ الكذف عغ فاعمية البخاهج التجريبية السقجهة هغ دوائخ التعميع السدتسخ 

جاؼ الجراسة فق ج قاهت فْ الجاهعات الفمدصيشية هغ وجٍة ىطخ الستجربيغ، وهغ أجل تحقيق ٌأ

، والحي ٓتيح قياس ودراسة الجراسة فْ إجخاء باستخجاـ السشٍج الػصفْ اٚستكذافْ الباحثة

ولكغ تسخ بسخحمة استكذافية وذلظ هغ  لسػجػدة والستاحة لمجراسة كسا ٌْوالسسارسات ا اٖحجاث

 إلِوهغ ثع الػصػؿ  ،ة لرقل جػاىب الجراسةلسٍيكمخٛؿ اٚعتساد عمِ السقابمة غيخ ا

 .(2117سميسية، أبػ تشتاجات تدٍع فْ فٍع الػاقع ) اس

 طرق جمع البيانات: 3-3

 اعتسجت الباحثة عمِ ىػعيغ هغ البياىات :

وذلظ  حيث تع عسل هدح شاهل ،ع الحرػؿ عميٍا بالجاىب السيجاىْتالبيانات األولية:  3-3-1

 email و(  face bookبتػزيع اٚستبياف الكتخوىْ عمِ جسيع شعب اٚلكتخوىية )عمِ صفحة 

الخاص لصٛب الجبمػـ السٍشْ فْ دوائخ التعميع السدتسخ وتجسيع السعمػهات الٛزهة فْ هػضػع 

 دٚٚت ذات قيسة وتجعع هػضػع الجراسة. إلِالجراسة، وهغ ثع تفخيغٍا وتحميمٍا بٍجؼ الػصػؿ 
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عساؿ، دارة اٖإفْ دب الشطخي والجراسات الدابقة اشتسمت عمِ اٖالبيانات الثانؾية:  3-3-2

لِ السذاركة إحيث قاهت الباحثة بديارة عجد هغ هكتبات الجاهعات فْ الزفة الغخبية، با٘ضافة 

لكتخوىية وقػاعج البياىات لعجد هغ الجاهعات الجولية والعخبية وحتِ فْ عجد هغ السػاقع ا٘

، ورسائل الساجدتيخ ،وكحلظ اٚشٛع عمِ عجد هغ البحػث والسقاٚت العمسية السحكسة .السحمية

 .والجكتػراي السشذػرة وغيخ السشذػرة

 مجتمع الدراسة: 3-4

(، ويذسل جسيع  شٛب الجبمـػ 2111ٌػ جسيع هفخدات الجراسة التْ تجرسٍا الباحثة )الحخبْ ، 

السٍشْ )حدب الذعب السعصاة هغ الجاهعات(  فْ دوائخ التعميع السدتسخ التابعة لجاهعات 

أي الصمبة الستخخجػف  2116-2115و  2117-2116الجراسية  الفتخة جشػب فمدصيغ خٛؿ

قبل سشة الجراسة بدشتيغ أقل شْء وذلظ لتكػف لجٍٓع السجة الكافية لمعسل بالجبمـػ السٍشْ وبالتالْ 

(  فخدًا هغ دوائخ التعميع 516) إلِ، وقج وصل عجدٌع قياس الفاعمية بالصخيقة الرحيحة

 :(1-3) هػضح فْ الججوؿ التالْكسا ٌػ  السدتسخ التالية 

 (1-3الججوؿ رقع )

 هجتسع الجراسة

 ىدبة اٖفخاد هغ السجتسع الكمْ عجد اٖفخاد الجاهعة التابع لٍا دائخة التعميع السدتسخ

 بيت لحع )هعٍج الذخاكة السجتسعية جاهعة

) 

121 2332% 

 %4632 239 جاهعة بػليتكشظ فمدصيغ

 %2336 122 جاهعة الخميل



66 
 

 % 4 21 اٌٖميةة فمدصيغ جاهع

 %3 15 جاهعة القجس السفتػحة فخع الخميل

 %111 516 السجسػع

هٍشية لجى  تفخع العخوب، لعجـ تػاجج دبمػها ي خزػر تع استثشاء جاهعة فمدصيغ التقشية حيث 

حيث تع اخح  هعة القجس السفتػحة فخع بيت لحع، لعجـ استجابة الجاهعة وتعاوىٍا،وجا الجائخة،

 :غ دوائخ التعميع السدتسخ كالتالْهٍشية هختمفة ه تامػهدب

 اهة، و دليل هدار سياحْ ع إدارة: دبمػـ لذخاكة التعاوىية )جاهعة بيت لحع(هعٍج ا

 .وا٘دهافلحاٚت التعاشْ  ا٘رشادي، و الػقاية هغ السخجرات والتجخل هجتسعية

  مػـ التسجٓجات الكٍخبائيةب: دالتابعة ؿ جاهعة بػليتكشظ فمدصيغدائخة التعميع السدتسخ ،

، وا٘عٛـ، والعٛقات العاهة وتكشػلػجيا سيارات، و تبخيج وتكييف، و أتستً صشاعية

 .،والترسيع الجاخمْ اتراٚت وصياىة أجٍدة خمػية، والعشاية بالبذخة والتجسيلو 

  و  ،أشفاؿ، وسكختيخيً شبية: دبمػـ رياض لجاهعة الخميل دائخة التعميع السدتسخ التابعة

 .هحاسبة، وعبخي 

  بمػـ لغة اىجميدية ٖغخاض اٌٖمية: ددائخة التعميع السدتسخ التابعة ؿ جاهعة فمدصيغ

 هٍشية.

 إدارية: دبمـػ هٍارات التابعة ؿ جاهعة القجس السفتػحة دائخة التعميع السدتسخ. 
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 عينة الدراسة: 3-5

تٍا أو تصبيق أداة الجراسة دراسهدح شاهل لجسيع أفخاد السجتسع فْ  قاهت الباحثة بعسل

، وقج شسمت الباحثة جسيع أفخاد هجتسع الجراسة فْ لسعتسجة عميٍع بٍجؼ جسع البياىاتا

 .فْ هجتسع الجراسة ( فخدًا كسا ٌػ هػضح أعٛي516العيشة  الحي بمغ عجدٌع  عمِ )

 :خرائص العينة الديمغرافية 3-5-1

هٍ افُخ اٌّسزخذِخ فٍ اٌذساسخ وِىىٔبد اٌعُٕخ اٌذَّىغش خوي اٌزبٌُاىضح اٌجذر

 .(، ِسزىي اٌذخًاٌّؤهً اٌعٍٍّ ثٍىَ،اٌجٕس، اٌعّش، اٌزخصص ِٓ اٌذ)

 (2-3جذوي سلُ )

 اٌعُٕخ اٌذَّىغشافُخ اٌّسزخذِخ فٍ اٌذساسخ

 اٌزخصص اٌجبِعخ اٌّؤهً اٌعٍٍّ  اٌجٕس 

 166 166 165 166 اإلجبثبد

 0 0 1 0 اٌمُُ إٌبلصخ

 166 166 166 166 اٌّجّىع
 

 (3-3جذوي سلُ )

 رىصَع ِجزّع اٌذساسخ حست ِزغُش اٌجٕس

 

 اٌمُُ إٌبلصخ اٌزىشاس إٌست اٌّئىَخ اٌجٕس اٌشلُ

 81 48.8% روش 1
 85 51.2% أٔضً 2 0

 166 %100 اٌّجّىع 
أعًٍ ِٓ ٔست  ِٓ إجّبٌٍ اٌعُٕخ، 51.2%اإلٔبس واٌجبٌغخ ثبْ ٔسجخ  سبثكاٌوي َىضح اٌجذ

 ِٓ إجّبٌٍ اٌعُٕخ . 48.8%خاٌزوىس اٌجبٌغ
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 (4-3جذوي سلُ )

 رىصَع ِجزّع اٌذساسخ حست ِزغُش اٌّؤهً اٌعٍٍّ   

 اٌزىشاس إٌست اٌّئىَخ اٌّؤهً اٌعٍٍّ اٌشلُ
اٌمُُ 

 إٌبلصخ

 5 5% صبٔىٌ ِٓ الً  .1

1 
 111 67.3% صبٔىٌ  .2
 40 24.2% دثٍىَ  .3
 9 5.5% ثىبٌىسَىس  .4
 165 100% اٌّجّىع 

 

 67.3إٌسجخ لذ ثٍغذوبٔذ ٌفئخ حٍّخ شهبدح اٌضبٔىَخ ؤسجخ  أعًٍ ثبْ سبثكجذوي اٌَىضح اٌحُش 

رالهب  ِٓ إجّبٌٍ اٌعُٕخ  %24.2حٍّخ شهبدح اٌذثٍىَ فٍ حُٓ ثٍغذ ٔسجخ  ،ِٓ إجّبٌٍ اٌعُٕخ% 

%  ووبٔذ ألً ٔسجخ ٌّٓ هُ ألً ِٓ صبٔىٌ  ثٕسجخ  5.5حٍّخ شهبدح اٌجىبٌىسَىس ثٕسجخ لٍٍُخ  

5%.   

 (5-3ؿ رقع )ججو 

 تػزيع هجتسع الجراسة حدب هتغيخ دائخة التعميع السدتسخ تابعة ٖي جاهعة

 اٌزىشاس إٌست اٌّئىَخ اٌجبِعخ اٌزبثعخ  اٌشلُ
اٌمُُ 

 إٌبلصخ

 40 24.1% اٌخًٍُ جبِعخ  .1

0 

 67 40.4% اٌجىٌُزىٕه جبِعخ  .2
 39 23.5% ٌحُ ثُذجبِعخ   .3
 1 0.6% اٌّفزىحخ ٌمذسا جبِعخ  .4
 19 11.4% األهٍُخ بِعخاٌج  .5
 166 100% اٌّجّىع 
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ِٓ اٌطالة وبٔذ ِٓ طالة جبِعخ اٌجىٌُزىُٕه ٔسجخ  أعًٍ ْأ سبثكاٌجذوي اٌ أظهشد ٔزبئج

% 24.1رالهب طالة جبِعخ اٌخًٍُ ثٕسجخ  ،ِٓ إجّبٌٍ اٌعُٕخ%  40.4ٔسجزهُ ثٍغذ حُش

% وشىً طالة 23.5وهٍ أعًٍ ثفبسق ثسُط عٓ ٔسجخ طالة جبِعخ ثُذ ٌحُ اٌجبٌغخ 

% ِٓ إجّبٌٍ أفشاد اٌعُٕخ، وِٓ جبِعخ اٌمذس اٌّفزىحخ وبْ هٕبن 11.4اٌجبِعخ األهٍُخ 

 %.0.6 طبٌت واحذ شىً ٔسجخ

 (6-3ججوؿ رقع )
 بمـػلجراسة حدب هتغيخ التخرز الجتػزيع هجتسع ا

 التكخار الشدب السئػية بمـػالتخرز الج الخقع
القيع 
 الشاقرة

 16 9.6% هحاسبة  .1

0 

 11 6.6% عبخي   .2

 16 9.6% شبية سكختيخة  .3

 9 5.4% أشفاؿرياض   .4

 15 9% عاهةإدارة   .5

 16 9.6% سياحْ هدار دليل  .6

7.  
 لحاٚتوا٘رشاد  والتجخل السخجرات هغ الػقاية

 التعاشْ
%6 10 

 1 0.6% إدارية هٍارات  .8

 11 6.6% التسجٓجات الكٍخبائية  .9

 12 7.2% وىكذاٚوتػتخ  – الديارات تكشػلػجيا  .10

 1 0.6% وتبخيج تكيف  .11

 11 6.6% أتستً صشاعية  .12
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 1 0.6% خمػيةأجٍدة  صياىة و اتراٚت  .13

 1 0.6% ا٘عٛـ و العاهة العٛقات  .14

 11 6.6% بالبذخة والعشاية التجسيل  .15

 5 3% الجيكػر – السحػسب الجاخمْ الترسيع  .16

 6 3.6% هػىتاج و ترػيخ  .17

 13 7.8% اض هٍشيةاىجميدية ٖغخ  لغة  .18

 166 %100 السجسػع 

 

% كأعمِ ىدبة 9.6ها بيغ ىدبة  وؿ الدابق أف ىدب التخررات تخاوحتتبيغ هغ ىتائج الجج

إلِ ىدبة  (سكختيخة شبية و تخرز دليل هدار سياحْ السحاسبة،)والتْ هثمت تخرز 

%0.6 ( ْ  ا٘داريةارات السٍكأدىِ ىدبة هغ إجسالْ العيشة والتْ هثمت عجة تخررات ٌو

وتفاوتت  وا٘عٛـ( ،والعٛقات العاهة ،خمػية أجٍدةوصياىة  ،واٚتراٚت ،والتكيف والتبخيج

لتخرز لغة  7.8%، عاهة إدارةتخرز ل 9%ىدبة  لتسثل الشدب بيغ التخررات اٚخخى 

عبخي لكل هغ تخرز ) 6.6%لتخرز تكشػلػجيا الديارات، وىدبة  7.2%اىجميدي، 

تخرز الػقاية هغ (، ٓمْ ذلظ التجسيل والعشاية بالبذخة، وأتستً صشاعية  ،ٍخبائيةلتسجٓجات الكاو 

بشدبة  اٖشفاؿثع  تخرز رياض ، 6لحاٚت التعاشْ بشدبة % وا٘رشادالسخجرات والتجخل 

 .3ثع الترسيع الجاخمْ السحػسب بشدبة % 3.6ٓميٍا الترػيخ والسػىتاج بشدبة %، %5.4
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 أداة الدراسة : 3-6

ٌْ أحج و  اٚلكتخوىْاعتسجت الباحثة  فْ ٌحا البحث عمِ جسع البياىات هغ خٛؿ اٚستبياف 

ا هغ أوجً شمب السعمػهات وذلظ هغ  ْ تتكػف هغ هجسػعة هغ اٖسئمة وغيٌخ أدوات البحث، ٌو

ولكغ بصخيقة الكتخوىية تتع عسمية التػزيع  أجل تجسيع السعمػهات هغ اٖشخاص هػضع البحث

حيث أىٍا أكثخ  الحي تع إعجادي خريرًا لٍحي الجراسة، (wikipedia.orgػهات)وجسع السعم

هٛئسة بالشدبة لعجد أفخاد السجتسع أسٍل فْ التػزيع واٚستخجاع والصخيقة الستاحة لمػصػؿ ٖفخاد 

هع بعس رؤساء دوائخ التعميع  )غيخ هٍيكمة( ، وذلظ بعج عسل هقابٛت غيخ هشٍجيةالسجتسع

تغيخات السخجػة هشٍا ) هغ تحجٓج لمبخاهج التجريبية و  جػاىب الجراسة السختمفةالسدتسخ لرقل 

أداء، سمػؾ، هٍارات، هصابقة لٌٗجاؼ الػضيفية والذخرية وتع قياس السعخفة هغ خٛلٍع حتِ 

الستػاججة ذات العٛقة بسػضػع  اٖدبيات، وبشاًء عمِ وإف لع تكغ هحػر أساسْ فْ الجراسة (

ودراسة  (2113( وعتْ )2117( والحخبْ)2116( والقخيشْ )2113ة العشدي)هثل دراس البحث

هػضح فْ همحق  )اٚستبياف الخئيدية التالية اٖجداءهغ  ، ولقج تكػف اٚستبياف(2117سميساف)

 .(2رقع 

ل العمسْهثلالعيشة ) ٓتزسغ البياىات الذخرية ٖفخاد :األولالجزء  ، و : الجشذ، والسٌؤ

 .(، والجاهعة التابعة الجائخة لٍاشْالسٍ تخرز الجبمػـ

ع السدتسخ هغ بفاعمية البخاهج التجريبية السقجهة هغ دوائخ التعمي ٍٓتع ٌحا الجدء: الجزء الثاني

 : أربعة هحاور كالتالْ( عبارة هػزعة عمِ 35وجٍة ىطخ الستجربيغ، حيث تزسشت )

 .عبارة 11يذسل الستجربيغ و  أداء: تصػيخ اٖوؿسحػر ال
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 .عبارات 9هٍارات الستجربيغ ويذسل : تصػيخ الثاىْ سحػرال

 . عبارات 8الستجربيغ ويذسل  : تحديغ سمػكياتالسحػر الثالث

. عبارات 7: تمبية البخىاهج التجريبْ / الجبمػـ السٍشْ لستصمبات الػضيفة ويذسل سحػر الخابعال

( عمِ لِ هػافق بجرجة كبيخةفقخات هغ ا٘جابة )غيخ هػافق بجرجة هتجىية إوتتجرج ا٘جابة عمِ ال

 . هقياس ليكخت الخساسْ

 :الدراسة أداةصدق  3-7

كسا يقرج  ،( Sekaran,2006) ٌػ قجرتٍا عمِ قياس ها وضعت هغ اجمً اٖداة يقرج برجؽ 

وضػح  ىاحية، تجخل فْ التحميل هغ أفبالرجؽ "شسػؿ اٚستسارة لكل العشاصخ التْ يجب 

 .( 2119ث تكػف هفٍػهة لكل هغ يدتخجهٍا، )العشدي،، بحيىيةخاتٍا  وهفخداتٍا هغ ىاحية ثافق

 :أداة الجراسة هغ خٛؿوقج قاهت الباحثة بالتأكج هغ صجؽ 

 : الردق الغاهري لألداة  3-7-1

زساف تحقيقٍا لٌٗجاؼ التْ وضعت هغ أجمٍا، تست لٛرتقاء بسدتػى أسئمة اٚستبياف ول

والستخرريغ فْ هجاؿ الجراسة )همحق رقع  اٖكاديسييغهخاجعتٍا وتحكيسٍا هغ قبل عجد هغ 

(، وفْ ضػء هٛحطات السحكسيغ تع تعجٓل بعس العبارات كْ تربح أكثخ وضػحًا هغ حيث 1

 الرياغة واىتساءٌا لمسحاور التْ تشجرج تحتٍا. 
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 صدق االتداق الداخمي:  3-7-2

)بيخسػف( ت اٚرتباط ٖداة الجراسة تع حداب هعاهٛاٚتداؽ الجاخمْ جل فحز صجؽ أوهغ 

هع الجرجة الكمية لمسقياس والتْ  حاورهأربع الجراسة والبالغ عجدٌا  حاورهغ ه هحػربيغ كل 

 ( ٓػضح هرفػفة قيع هعاهٛت اٚرتباط بيخسػف.7-3تسثل درجة التصبيق الكمية والججوؿ رقع )

 (7-3) رقع ججوؿ

 لفقخات السحػر اٖوؿهرفػفة قيع هعاهٛت اٚرتباط 

مدتؾى الداللة  الرتباطمعامل ا العبارة
 اإلحرائية

 0.00 0.56 كاىت غيخ ججٓجة. إفتعتبخ هادة البخىاهج التجريبْ  هفيجة حتِ و 

 0.00 0.59 بعج اٚىتٍاء هغ البخىاهج التجريبْ أدائْحرل تصػر وتقجـ فْ 

 0.00 0.40 سابقا وأتقشًٚ اعتبخ هادة البخىاهج التجريبْ هكخرة لسا اعخفً 

 0.00 0.46 باستسخار وأدائْعت الخغبة فْ تصػيخ عسمْ زادت وارتف

 0.00 0.57 لقج تع تصبيق ها تعمستً هغ البخىاهج التجريبْ بذكل جيج فْ عسمْ

 0.00 0.68 بعج اىتٍاء البخىاهج التجريبْ أسٍلأصبحت أؤدي عسمْ بصخيقة  

 0.00 0.47 ججٓجة  فْ عسمْ بعج اىتٍاء البخىاهج التجريبْ أداءاكتدبت شخؽ 

 0.00 0.59 دوف الحاجة السدتسخة لمتػجيً إعسالْ أؤدي أصبحت

 0.00 0.69 فْ عسمْ أخصائْالبخىاهج التجريبْ لمحج والتقميل هغ  أدى
عسمْ بعج اٚىتٍاء هغ  أداءزاد وارتفع هدتػى الجقة لجي فْ 

 0.00 0.71 البخىاهج التجريبْ

 وأسخع أسٍللجي القجرة عمِ حل هذكٛت العسل بذكل  أصبحت
 0.00 0.76 بعج اٚىتٍاء هغ البخىاهج التجريبْ
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هقابل جسيع هجاٚت  0.00حيث بمغت  ويٛحظ هغ الججوؿ الدابق اىخفاض هدتػيات الجٚلة

كسا ٓجؿ ارتفاع قيع هعاهٛت ، الجراسة هسا ٓجؿ عمِ وجػد ارتباط قػي بيغ الفقخات والجرجة الكمية

بيغ ٌحي السجاٚت والجرجات الكمية لٍا والحي تخاوح ها بيغ  اٚرتباط بسدتػيات دالة إحرائيا

(، عمِ ارتفاع  صجؽ أداة الجراسة السدتخجهة فْ تحقيق اٌٖجاؼ التْ وضعت 0..0 – 0..0)

 هغ أجمٍا.

 (8-3رقع )ججوؿ 

 لفقخات السحػر الثاىْ هرفػفة قيع هعاهٛت اٚرتباط

مدتؾى الداللة  معامل االرتباط العبارة
 يةاإلحرائ

 0.00 0.74 ساعجىْ البخىاهج التجريبْ فْ تشطيع وقتْ ٖداء عسمْ
الزخورية  اٖساسيةزودىْ البخىاهج التجريبْ بالسٍارات والسعخفة 

 0.00 0.63 فْ هجاؿ عسمْ

زودىْ البخىاهج التجريبْ بسٍارات التعاهل بكفاءة هع التقشية 
 0.00 0.63 الحجٓثة

ات التعاهل بفاعمية هع التقشية زودىْ البخىاهج التجريبْ بسٍار 
 0.00 0.66 الحجٓثة

 0.00 0.64 لجي القجرة عمِ العسل  بفاعمية ضسغ فخيق أصبحت
تع تحديغ وتصػيخ هٍاراتْ العسمية والسٍشية بعج اىتٍاء البخىاهج 

 0.00 0.69 التجريبْ

ساعجىْ البخىاهج التجريبْ عمِ التصػيخ و التججٓج فْ هجاؿ 
 0.00 0.82 عسمْ

 0.00 0.70 تشسية شبكة عٛقاتْ فْ هجاؿ عسمْ إلِالبخىاهج التجريبْ  أدى
اكتدبت هعخفة عمسية ججٓجة فْ هجاؿ عسمْ هغ البخىاهج 

 0.00 0.74 التجريبْ
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هقابل جسيع هجاٚت  0.00حيث بمغت  ويٛحظ هغ الججوؿ الدابق اىخفاض هدتػيات الجٚلة

كسا ٓجؿ ارتفاع قيع ، بيغ الفقخات والجرجة الكميةالجراسة  هسا ٓجؿ عمِ وجػد ارتباط قػي 

هعاهٛت اٚرتباط بسدتػيات دالة إحرائيا بيغ ٌحي السجاٚت والجرجات الكمية لٍا  والحي تخاوح 

(،عمِ ارتفاع  صجؽ أداة الجراسة السدتخجهة فْ تحقيق اٌٖجاؼ التْ 0..0 – 0.00ها بيغ )

 وضعت هغ أجمٍا.

 (9-3رقع)ججوؿ 

 السحػر الثالثيع هعاهٛت اٚرتباط هرفػفة ق 
 

مدتؾى الداللة  معامل االرتباط العبارة
 اإلحرائية

عسمْ بعج الخزػع لمبخىاهج  أداء أثشاءزادت ثقتْ بشفدْ 
 0.00 0.74 التجريبْ

 0.00 0.59 اقبل اٚقتخاحات والسٛحطات هغ الغيخ بٍجؼ التحديغ

 0.00 0.84 خي لعسمْعسل البخىاهج التجريبْ عمِ رفع وزيادة تقجٓ

 0.00 0.74 ارتفعت الخوح السعشػية لجي بعج اٚىتٍاء هغ البخىاهج التجريبْ
لعسمْ بعج اىتٍاء هغ البخىاهج  أكثخلجي اىتساء  أصبح

 0.00 0.73 التجريبْ

والقخارات التْ هغ صٛحياتْ  اٖهػراقل تخدد فْ  أصبحت
 0.00 0.77 البخىاهج التجريبْ إىٍاءبعج 

الذعػر بالخضا عغ وضيفتْ هسا دفعشْ لبحؿ السديج هغ زاد 
 0.00 0.82 البخىاهج التجريبْ إىٍاءالجٍج والعسل بعج 

ضغط العسل  أثشاءاقل تٍخب فْ تحسل السدؤولية  أصبحت
 0.00 0.63 البخىاهج التجريبْ إتساـبعج 

جسيع هجاٚت هقابل  0.00حيث بمغت  ويٛحظ هغ الججوؿ الدابق اىخفاض هدتػيات الجٚلة

كسا ٓجؿ ارتفاع قيع ، الجراسة  هسا ٓجؿ عمِ وجػد ارتباط قػي بيغ الفقخات والجرجة الكمية



76 
 

هعاهٛت اٚرتباط بسدتػيات دالة إحرائيا بيغ ٌحي السجاٚت والجرجات الكمية لٍا والحي تخاوح 

ٌجاؼ التْ (، عمِ ارتفاع  صجؽ أداة الجراسة السدتخجهة فْ تحقيق اٖ...0 – 0..0ها بيغ )

 وضعت هغ أجمٍا.

 (10-3رقع )ججوؿ 
 لفقخات السحػر الخابعهرفػفة قيع هعاهٛت اٚرتباط 

 

مدتؾى الداللة  معامل االرتباط العبارة
 اإلحرائية

 0.00 0.73 يعتبخ البخىاهج التجريبْ الحي تمقيتً هتػافقا هع احتياجاتْ الػضيفية
بيق العسمْ بالبخىاهج تحقيق السػائسة بيغ السحتػى الشطخي والتص

 0.00 0.63 التجريبْ و هجاؿ عسمْ

 0.00 0.69 لبِ البخىاهج التجريبْ هعطع السٍاـ والسٍارات فْ هجاؿ عسمْ  
تع تغصية هعطع السذكٛت السحتسمة فْ هجاؿ عسمْ هغ البخىاهج 

 0.00 0.53 التجريبْ

جاؼتعتبخ   0.00 0.68 البخىاهج التجريبْ هتػافقة  هع هتصمبات عسمْ ٌأ
 0.00 0.66 تعخفت عمِ التقشيات الحجٓثة ذات الرمة بسجاؿ عسمْ

 0.00 0.81 شسل البخىاهج التجريبْ عمِ السجاؿ السعخفْ فْ هجاؿ عسمْ
 

هقابل جسيع هجاٚت  0.00حيث بمغت  ويٛحظ هغ الججوؿ الدابق اىخفاض هدتػيات الجٚلة

كسا ٓجؿ ارتفاع قيع ، فقخات والجرجة الكميةالجراسة هسا ٓجؿ عمِ وجػد ارتباط قػي بيغ ال

هعاهٛت اٚرتباط بسدتػيات دالة إحرائيا بيغ ٌحي السجاٚت والجرجات الكمية لٍا والحي تخاوح 

(، عمِ ارتفاع  صجؽ أداة الجراسة السدتخجهة فْ تحقيق اٌٖجاؼ التْ 0..0 – 0..0ها بيغ )

 وضعت هغ أجمٍا.
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 ثبات أداة الدراسة 3-8
اس ثبات أداة الجراسة تع استخجاـ ثبات اٚتداؽ الجاخمْ باستخجاـ هعاهل الثبات كخوىباخ لقي   

ىدب الثبات لمسحاور تتخاوح بيغ ( و 0.96ألفا عمِ عيشة الجراسة حيث كاىت ىدبة الثبات الكمية )
وكاىت ىدبة الثبات ، تؤكج إهكاىية استخجاـ اٖداة  عالية ججا ٌْ ىدبة ثبات ( و 0-0.00..0)
 سجاٚت الجراسة عمِ الشحػ التالْ:ل

 (11-3ججوؿ رقع )
 ثبات اٚتداؽ الجاخمْ لفقخات اٖداة باستخجاـ هعادلة الثبات كخوىباخ ألفا

 

 معامل الثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحاور

 0.86 11 الستجربيغ  أداءتصػيخ 

 1391 9 هٍارات الستجربيغ تصػيخ

 0.93 8 تحديغ سمػكيات الستجربيغ

 0.92 7 تمبية البخاهج التجريبية لمستصمبات الػضيفية 

 6.91 35 الدرجة الكمية

 

( عشج هجاٚت 0.00-0..0ٓتزح هغ الججوؿ الدابق أف قيع هعاهٛت الثبات تخاوحت )

حا يعشْ أىشا  الجراسة، هسا ٓجؿ عمِ أف أداة الجراسة لجٍٓا درجة عالية هغ اٚتداؽ الجاخمْ ٌو

ؿ عمِ ىتائج قخيبة فيسا لػ تع إعادة القياس والبحث واستخجاهٍسا هخة أخخى بشفذ ىدتصيع الحرػ 

حي القيع اعتبخت هشاسبة ٖغخاض الجراسة واٌٖجاؼ التْ وضعت ٌحي السجاٚت  ،الطخوؼ ٌو

 وفقخاتٍا هغ أجمٍا.
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 إجراءات تظبيق أداة الدراسة: 3-9

التسػيل و رئيذ لجشة الجراسات العميا بعج الحرػؿ عمِ خصاب تعخيف هغ عسيج  كمية ا٘دارة و 

يفيج بارتباط الباحثة بالجراسات العميا تع تقجيع الكتاب لسجراء دوائخ التعميع السدتخ جسيعٍا ولسغ 

تع تػزيع  حيث قاهت الباحثة بعسل هدح شاهل لكل أفخاد العيشة حيث(،3ٍٓسً اٖهخ )همحق رقع 

( التْ ٓتػاجج فيٍا  face bookة)عمِ صفحة اٚستبياف اٚلكتخوىْ عمِ الذعب ا٘لكتخوىي

فْ كل هغ جاهعة الخميل والقجس  هغ خٛؿ دائختً عمِ حجا كل دبمػـ هٍشْجسيع الصٛب ل

 السجتسع أفخادشمبة الجبمػـ السٍشْ email ، وعمِ ٌمية فمدصيغ والبػليتكشظ فمدصيغالسفتػحة واٖ

 لمتأكيج عميٍعالسجتسع قجر الستاح وهغ ثع اٚتراؿ بأفخاد ، جسيعٍع فْ جاهعة بيت لحع

إلِ  يغأسبػعالسجتسع هٍمة ها بيغ  أفخاد أعصِ، وقج وإعٛهٍع بالخد عمِ اٚستبياف اٚلكتخوىْ

 .لكل دائخة ابعأس ثٛثة

 أساليب المعالجة اإلحرائية:  3-11

يغ بياىات ٘حرائْ لتفخ بسخاجعتٍا واٚستعاىة بالسحمل ا ةالباحث تبعج جسع بياىات الجراسة، قاه

حيث تع إدخاؿ البياىات بعج هخاجعتٍا  ،(SPSSباستخجاـ بخىاهج الخـز ا٘حرائية ) اٚستبياف

هعارض  ،درجات 3هحآج ،درجات 4درجات، هػافق  5وهشحت ا٘جابة هػافق بجرجة كبيخة

وتست السعالجة ا٘حرائية لمبياىات باستخجاـ  ،هعارض بجرجة هتجىية درجة واحجة ،درجتاف

كسا تع استخجاـ هعادلة  ،واٚىحخافات السعيارية ، والستػسصات الحدابية ،والشدب السئػية ،اداٖعج

 Pearsonلقياس درجة الرجؽ الجاخمية واختبارCronbach Alpha) الثبات كخوىباخ ألفا )

Correlation)) لفحز التشاسق الجاخمْ لمفقخات هع الجرجة الكمية. 

 



79 
 

 مفتاح الترحيح 3-11

 لألوساط الحدابية  رحيحمفاتيح الت

(، تع حداب فخؽ 5 - 1بعج إعصاء اتجاٌات أفخاد العيشة أرقاها تسثل أوزاىا ٚتجاٌاتٍع هغ )   

 ْ ْ  1أدىِ قيسة ٌو ػ ها يدسِ السجى، ثع تع قدسة قيسة السجى  4=  5هغ أعمِ قيسة ٌو ٌو

ػ  ، 0.8=  4/5=  ليربح الشاتج 5عمِ عجد السجاٚت السصمػبة فْ الحكع عمِ الشتائج ٌو

وبالتالْ ىدتسخ فْ زيادة ٌحي القيسة ابتجاء هغ أدىِ قيسة وذلظ ٘عصاء الفتخات الخاصة بتحجٓج 

 :( ٓػضح ذلظ8-3حدابْ، والججوؿ رقع )الحالة أو اٚتجاي باٚعتساد عمِ الػسط ال

 

(12-3ججوؿ)  
هفتاح الترحيح لٗوساط الحدابية   

 
 السدتػى  الػسط الحدابْ

 هشخفزة ججا 1.8أقل هغ 
 هشخفزة 2.6أقل هغ  - 1.81هغ 
 هتػسصة 3.4أقل هغ  - 12.6هغ 
 هختفعة 4.2أقل هغ  - 3.41هغ 

 هختفعة ججا 5– 4.21هغ 
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 الفرل الرابع

 التحميل و االستنتاجات لبيانات الدراسة 
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 مقدمة:  4-1

وذلظ باستخخاج اٖعجاد والشدب السئػية  بعج أف قاهت الباحثة بالسعالجة ا٘حرائية لمبياىات

والستػسصات الحدابية واٚىحخافات السعيارية وىتائج اختبار بيخسػف وهعادلة الثبات كخوىباخ الفا 

كسا ٌػ هػضح فْ الفرل الثالث، عخضت فْ ٌحا الفرل تحميل و الشتائج التْ تػصمت إليٍا 

ئخ التعميع السدتسخ فْ الجاهعات الفمدصيشية حػؿ هجى فاعمية البخاهج التجريبية السقجهة هغ دوا

 هغ وجٍة ىطخ الستجربيغ.

 أسئمة الدراسة: تحميل  4-2

ىطخًا لكػف التجريب هغ السفاتيح اٖساسية لتصػيخ وتحديغ العشرخ البذخي هغ خٛؿ تدويجي 

بالسعمػهات والسعارؼ التْ تشقرً، وتشسية  قجراتً، حيث  ٓتحجد الغخض اٖساسْ هغ عسمية 

تقييع أثخ التجريب فْ الػقػؼ عمِ هجى فاعمية البخىاهج التجريبْ فْ تحقيق اٌٖجاؼ التْ تع 

هذكمة الجراسة فْ ا٘جابة عمِ سؤاؿ الجراسة تجريب اٖفخاد هغ أجمٍا، وبحلظ بمػرت الباحثة 

 :التالْ

 ما مدى فاعمية البرامج التدريبية المقدمة مؽ دوائر التعميؼ المدتمر في الجامعات

 الفمدظينية مؽ وجهة نغر المتدربيؽ ؟ 

 اٖسئمة الفخعية التالية:  عٓتفخع هشالحي  و

 الستجربيغ فْ سػؽ العسل ؟ أداءالبخاهج التجريبية فْ تصػيخ  إسٍاـهجى  الدؤاؿ اٖوؿ: ها

 ها هجى تأثيخ البخاهج التجريبية فْ تحديغ هٍارات الستجربيغ ؟الدؤاؿ الثاىْ: 

 هجى تأثيخ البخاهج التجريبية فْ تحديغ سمػكيات الستجربيغ ؟ها الدؤاؿ الثالث: 

 ها هجى تمبية البخاهج التجريبية لمستصمبات الػضيفية والذخرية لمستجربيغ ؟الدؤاؿ الخابع: 
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ولٙجابة عمِ ٌحي اٖسئمة تع استخخاج الستػسصات الحدابية واٚىحخافات السعيارية لجرجة 

هغ وجٍة هة هغ دوائخ التعميع السدتسخ فْ الجاهعات الفمدصيشية فاعمية البخاهج التجريبية السقج

 ىطخ الستجربيغ.

(1-4)رقع  ججوؿ  

التالْ ٓبيغ الستػسصات الحدابية واٚىحخافات السعيارية لسحاور الجراسة   

 المتؾسط المحؾر
 الحدابي

 االنحراف
 الدرجة المعياري 

الستجربيغ أداءتصػيخ   هختفعة 4930. 4.11 
رات الستجربيغهٍا تصػيخ  هختفعة 5800. 4.04 

 هختفعة 6870. 4.11 تحديغ سمػكيات الستجربيغ
 هختفعة 6930. 3.99 تمبية البخاهج التجريبية لمستصمبات الػضيفية

 مرتفعة 5271. 4.07 الدرجة الكمية
 

دتسخ ٓتزح هغ الججوؿ الدابق أف لجرجة فاعمية البخاهج التجريبية السقجهة هغ دوائخ التعميع الس

فْ الجاهعات الفمدصيشية هغ وجٍة ىطخ الستجربيغ كاىت هختفعة حيث بمغ الستػسط الحدابْ 

% هغ الستجربيغ يججوف أف البخاهج 8114(،  أي أف 0.52( واٚىحخاؼ السعياري )4.07)

 التجريبية هججية بجرجة هختفعة.

بستػسط  (حديغ سمػكياتٍعالستجربيغ وت )أداءالسحاور الجراسية كاىت تصػيخ  أعمِ تبيغ أفحيث 

ْ درجة هختفعة4.11حدابْ) ( 4.04ثع ٓميٍا تصػيخ هٍارات الستجربيغ بستػسط حدابْ ) ،( ٌو

ْ درجة هختفعة ( 3.99تمبية البخاهج التجريبية لمستصمبات الػضيفية بستػسط حدابْ ) أخيخا ،ٌو

ْ درجة هختفعة  .ٌو



83 
 

ٖوساط الحدابية واٚىحخافات السعيارية لفقخات اولٙجابة عمِ أسئمة الجراسة الفخعية تع استخخاج و 

 بكل هحػر هغ السحاور اٖربعة عمِ الشحػ التالْ:الستعمقة  أداة الجراسة

المتدربيؽ في سؾق  أداءالبرامج التدريبية في تظؾير  إسهاممدى  سؤال الدراسة:  ما 4-2-1

 العمل ؟

 (2-4(رقع  ججوؿ

 ة لفقخات أداة الجراسةاٖوساط الحدابية واٚىحخافات السعياري
صػيخ أداء الستجربيغبالسحػر اٖوؿ: تالستعمقة   

 

 المحؾر األول  #
الؾسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 هختفعة 6380. 4.15 كاىت غيخ ججٓجة. إفتعتبخ هادة البخىاهج التجريبْ  هفيجة حتِ و  .1

 هختفعة 7150. 4.33 هج التجريبْبعج اٚىتٍاء هغ البخىا أدائْحرل تصػر وتقجـ فْ  .2

 هختفعة 1.084 3.69 سابقا وأتقشًٚ اعتبخ هادة البخىاهج التجريبْ هكخرة لسا اعخفً  .3

 هختفعة 6760. 4.48 باستسخار وأدائْزادت وارتفعت الخغبة فْ تصػيخ عسمْ  .4

 هختفعة 7760. 4.23 لقج تع تصبيق ها تعمستً هغ البخىاهج التجريبْ بذكل جيج فْ عسمْ .5

 هختفعة 6850. 4.06 بعج اىتٍاء البخىاهج التجريبْ أسٍلأصبحت أؤدي عسمْ بصخيقة   .6

 هختفعة 7360. 4.10 ججٓجة  فْ عسمْ بعج اىتٍاء البخىاهج التجريبْ أداءاكتدبت شخؽ  .7

 هختفعة 8610. 3.93 دوف الحاجة السدتسخة لمتػجيً أعسالْ أؤدي أصبحت .8

 هختفعة 6340. 4.13 فْ عسمْ أخصائْهج التجريبْ لمحج والتقميل هغ البخىا أدى .9

عسمْ بعج اٚىتٍاء هغ البخىاهج  أداءزاد وارتفع هدتػى الجقة لجي فْ  .10
 التجريبْ

 هختفعة 6780. 4.17

 وأسخع أسٍللجي القجرة عمِ حل هذكٛت العسل بذكل  أصبحت  .12
 بعج اٚىتٍاء هغ البخىاهج التجريبْ

 هختفعة 7900. 3.99

 مرتفعة 4931. 4.11 الدرجة الكمية
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 أداءالبخاهج التجريبية فْ تصػيخ  إسٍاـسجى الدابق بأف الجرجة الكمية لٓتزح لشا هغ ىتائج الججوؿ 

%(، 0.0.(  بشدبة هػافقة إجسالية )00..حدابْ ) كاىت هختفعة  بستػسطالستجربيغ فْ سػؽ العسل 

لجى  باستسخار واٖداءالعسل الخغبة فْ تصػيخ  ورفعتزادت  قجيتزح بأف البخاهج التجريبية و كسا 

بعج اٚىتٍاء هغ البخىاهج  اٖداءتصػر وتقجـ (، ٓميٍا 4.48الستجربيغ بستػسط حدابْ يداوي )

تصبيق ها تعمستً هغ البخىاهج التجريبْ بذكل جيج فْ (، يأتْ بعجٌا 4.33بستػسط حدابْ ) التجريبْ

 بعج اٚىتٍاء هغ البخىاهج التجريبْ العسل أداءع هدتػى الجقة فْ اارتف (، ثع4.23العسل بستػسط )

بستػسط  كاىت غيخ ججٓجة إفر هادة البخىاهج التجريبْ  هفيجة حتِ و اعتب(، وا 4.17بستػسط )

ججٓجة   أداءب شخؽ ااكتد(، ٓميٍا 4.13بستػسط ) عسلالفْ  ءخصاٖلحج والتقميل هغ ا(، ثع ا4.15)

(، 4.06بستػسط ) أسٍلبصخيقة  عسمًؤدي الستجرب ٓ أصبح(، كسا 4.10) بستػسط العسلفْ 

ؤدي ٓ اصبح(، كسا 3.99بستػسط ) وأسخع أسٍلالقجرة عمِ حل هذكٛت العسل بذكل  ًلجي وأصبح

ر هادة ااعتب (،  وكاىت أقل الفقخات تأثيخ عجـ3.93بستػسط ) دوف الحاجة السدتسخة لمتػجيً عسمً

(، وقج كاىت جسيع 3.69بستػسط ) تقشً سابقاوي يعخفً الستجربرة لسا البخىاهج التجريبْ هكخ 

 الستػسصات الحدابية بجرجة هختفعة.
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 ما مدى تأثير البرامج التدريبية في تحديؽ مهارات المتدربيؽ ؟الدؤال الثاني:  4-2-2

 (3-4(رقع  ججوؿ
 اٖوساط الحدابية واٚىحخافات السعيارية لفقخات أداة الجراسة

 هٍارات الستجربيغ بالسحػر الثاىْ: تصػيخالستعمقة 

لمحؾر الثانيا #  
الؾسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

 

 هختفعة 7200. 3.95 ساعجىْ البخىاهج التجريبْ فْ تشطيع وقتْ ٖداء عسمْ .1

الزخورية فْ  اٖساسية]زودىْ البخىاهج التجريبْ بالسٍارات والسعخفة  .2
 هختفعة 7410. 3.96 هجاؿ عسمْ

 هختفعة 7730. 4.04 زودىْ البخىاهج التجريبْ بسٍارات التعاهل بكفاءة هع التقشية الحجٓثة .3

 هختفعة 7700. 4.02 زودىْ البخىاهج التجريبْ بسٍارات التعاهل بفاعمية هع التقشية الحجٓثة .4

 هختفعة 8270. 4.02 لجي القجرة عمِ العسل  بفاعمية ضسغ فخيق أصبحت .5

 هختفعة 7440. 4.19 تع تحديغ وتصػيخ هٍاراتْ العسمية والسٍشية بعج اىتٍاء البخىاهج التجريبْ .6

 هختفعة 7260. 4.03 ساعجىْ البخىاهج التجريبْ عمِ التصػيخ و التججٓج فْ هجاؿ عسمْ .7

 هختفعة 8210. 4.07 تشسية شبكة عٛقاتْ فْ هجاؿ عسمْ إلِالبخىاهج التجريبْ  أدى .8

 هختفعة 7780. 4.16 اكتدبت هعخفة عمسية ججٓجة فْ هجاؿ عسمْ هغ البخىاهج التجريبْ .9

 مرتفعة 5801. 4.04 الدرجة الكمية

 

 ويٛحظ هغ الججوؿ الدابق بأف الجرجة الكمية لسدتػى تأثيخ البخاهج التجريبية عمِ تصػيخ

%( ، ..0.فقة إجسالية )(  بشدبة هػا.0..كاىت هختفعة  بستػسط حدابْ ) هٍارات الستجربيغ

العسمية  السٍاراتتحديغ وتصػيخ وكاف أكبخ تأثيخ لٍحي البخاهج عمِ تصػيخ أداء العاهميغ فْ 

 العسلهعخفة عمسية ججٓجة فْ هجاؿ (، ٓميٍا اكتداب الستجرب 00..بستػسط حدابْ )والسٍشية 

تشسية شبكة  إلِيبْ البخىاهج التجر  (، أيزا أدى00..بستػسط حدابْ )هغ البخىاهج التجريبْ 
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الستجرب دود البخىاهج التجريبْ (، كسا ٓ.0..العسل بستػسط حدابْ )فْ هجاؿ  العٛقات

داعج عمِ التصػيخ و (، وي..0.بستػسط حدابْ ) سٍارات التعاهل بكفاءة هع التقشية الحجٓثةب

بسٍارات يغ الستجربدود البخىاهج التجريبْ (، وي0.0.العسل بستػسط حدابْ )التججٓج فْ هجاؿ 

ضسغ أعمِ القجرة عمِ العسل  بفاعمية ، كسا أصبحت لجٍٓع التعاهل بفاعمية هع التقشية الحجٓثة

 اٖساسيةبالسٍارات والسعخفة  الستجربيغ البخىاهج التجريبْ دود(، وي00..بستػسط حدابْ ) فخيق

جريبْ فْ تشطيع البخىاهج الت داعج(، وأخيخًا ي0.00العسل بستػسط حدابْ )الزخورية فْ هجاؿ 

 (..0.0العسل بستػسط حدابْ )ٖداء  الػقت

 ما مدى تأثير البرامج التدريبية في تحديؽ سمؾكيات المتدربيؽ ؟الدؤال الثالث:  4-2-3

 (4-4) رقع ججوؿ
 اٖوساط الحدابية واٚىحخافات السعيارية لفقخات أداة الجراسة

غتحديغ سمػكيات الستجربي بالسحػر الثالث:الستعمقة     
 

 المحؾر الثالث #
الؾسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

 

 هختفعة 9060. 4.31 عسمْ بعج الخزػع لمبخىاهج التجريبْ أداء أثشاءزادت ثقتْ بشفدْ  .1

 هختفعة 8500. 4.28 اقبل اٚقتخاحات والسٛحطات هغ الغيخ بٍجؼ التحديغ .2

 هختفعة 7670. 4.13 لعسمْعسل البخىاهج التجريبْ عمِ رفع وزيادة تقجٓخي  .3

 هختفعة 7200. 4.21 ارتفعت الخوح السعشػية لجي بعج اٚىتٍاء هغ البخىاهج التجريبْ .4

 هختفعة 7900. 4.03 لعسمْ بعج اىتٍاء هغ البخىاهج التجريبْ أكثخلجي اىتساء  أصبح .5

والقخارات التْ هغ صٛحياتْ بعج  اٖهػراقل تخدد فْ  أصبحت .6
 خىاهج التجريبْالب إىٍاء

 هختفعة 8310. 4.00

زاد الذعػر بالخضا عغ وضيفتْ هسا دفعشْ لبحؿ السديج هغ الجٍج  .7
 البخىاهج التجريبْ إىٍاءوالعسل بعج 

 هختفعة 8770. 4.01

ضغط العسل بعج  أثشاءاقل تٍخب فْ تحسل السدؤولية  أصبحت .8
 البخىاهج التجريبْ إتساـ

 هختفعة 9220. 3.93

الكميةالدرجة   مرتفعة 6871. 4.11 
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 تحديغويٛحظ هغ الججوؿ الدابق بأف الجرجة الكمية لسدتػى تأثيخ البخاهج التجريبية فْ 

%(، 0.0.(  بشدبة هػافقة إجسالية )00..كاىت هختفعة  بستػسط حدابْ )سمػكيات الستجربيغ 

 ةثقة الاديد الستجربيغ كاف بوتجؿ الشتائج أعٛي بأف أكبخ أثخ لمبخاهج التجريبية عمِ سمػكيات 

اٚقتخاحات والسٛحطات هغ  (، ٓميٍا قبػؿ00..بستػسط ) عسلال أداء أثشاء لجى الستجربيغ شفذالب

بستػسط حدابْ الخوح السعشػية  فاعارت(، ثع .0..بستػسط حدابْ )الغيخ بٍجؼ التحديغ 

(، 00..ل بستػسط حدابْ )التقجٓخ لمعس رفع وزيادة فْالبخىاهج التجريبْ  (، أيزا ساٌع00..)

الذعػر بالخضا عغ (، و زاد 00..معسل بستػسط )ل أكثخ ى الستجربيغ اىتساءصبح لجكسا أ

الستجرب  أصبح(، كسا 00..بستػسط حدابْ )لبحؿ السديج هغ الجٍج والعسل  الػضيفة هسا دعا

ٍخب فْ تحسل اقل ت وأصبح(، 00..بستػسط ) ًوالقخارات التْ هغ صٛحيات اٖهػرفْ تخدد  أقل

 .(0.00ستػسط حدابْ )ب البخىاهج التجريبْ إتساـضغط العسل بعج  أثشاءالسدؤولية 
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ما مدى تمبية البرامج التدريبية لممتظمبات الؾعيفية والذخرية الدؤال الرابع:  4-2-4

 لممتدربيؽ ؟

 (5-4) رقع ججوؿ
 لفقخات أداة الجراسةاٖعجاد، الشدب، اٖوساط الحدابية واٚىحخافات السعيارية  

 تمبية البخاهج التجريبية لمستصمبات الػضيفية بالسحػر الخابع:الستعمقة 

حؾر الرابعالم #  
الؾسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 هختفعة 7800. 4.10 يعتبخ البخىاهج التجريبْ الحي تمقيتً هتػافقا هع احتياجاتْ الػضيفية .1

سحتػى الشطخي والتصبيق العسمْ بالبخىاهج التجريبْ و تحقيق السػائسة بيغ ال .2
 هختفعة 8120. 3.97 هجاؿ عسمْ

 هختفعة 7740. 3.89 لبِ البخىاهج التجريبْ هعطع السٍاـ والسٍارات فْ هجاؿ عسمْ   .3

 هختفعة 9640. 3.90 تع تغصية هعطع السذكٛت السحتسمة فْ هجاؿ عسمْ هغ البخىاهج التجريبْ .4

جاؼ تعتبخ .5  هختفعة 9410. 4.01 البخىاهج التجريبْ هتػافقة  هع هتصمبات عسمْ ٌأ

 هختفعة 7980. 4.02 تعخفت عمِ التقشيات الحجٓثة ذات الرمة بسجاؿ عسمْ .6

 هختفعة 7830. 4.10 شسل البخىاهج التجريبْ عمِ السجاؿ السعخفْ فْ هجاؿ عسمْ .7

 مرتفعة 6931. 3.99 الدرجة الكمية

 تمبية البخاهج التجريبية لمستصمبات الػضيفيةبأف الجرجة الكمية لسدتػى  غ الججوؿ الدابقويٛحظ ه

وكاف أكثخ الستصمبات ، %(..0.) (  بشدبة هػافقة إجسالية0.00كاىت هختفعة  بستػسط حدابْ )

عمِ السجاؿ السعخفْ فْ شسػؿ البخىاهج ىاهج التجريبْ الػضيفية الحي تع تمبيتً هغ خٛؿ البخ 

بستػسط  الػضيفية الستجربيغ البخىاهج التجريبْ هتػافقا هع احتياجات ، و اعتبارعسلالاؿ هج

بستػسط حدابْ  عسلالتعخؼ عمِ التقشيات الحجٓثة ذات الرمة بسجاؿ ( ، ٓميٍا ال00..حدابْ )

جاؼ ( ، واعتبار00..) بستػسط حدابْ  عسلالالبخىاهج التجريبْ هتػافقة هع هتصمبات  ٌأ
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تحقيق السػائسة بيغ السحتػى الشطخي والتصبيق العسمْ بالبخىاهج التجريبْ و هجاؿ ع (،  ث00..)

عسل هغ التغصية هعطع السذكٛت السحتسمة فْ هجاؿ (، ٓميٍا .0.0بستػسط حدابْ ) عسلال

سعطع السٍاـ لالبخىاهج التجريبْ  يةمبت وأخيخا(، 0.00بستػسط حدابْ ) البخىاهج التجريبْ

 .(0..0بستػسط حدابْ ) الستجربيغ ؿ عسلوالسٍارات فْ هجا
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 الفرل الخامس 

 نتائج وتؾصيات الدراسة 

  نتائج الدراسة 

 الدراسة  واقتراحات تؾصيات 
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 نتائج الدراسة : 5-1

 النتائج المتعمقة بعينة الدراسة : 5-1-1

 : حدب الخدود الػاردة هغ عيشة الجراسة اتزح أف العيشة تترف بكل هغ

ىدبة ا٘ىاث أعمِ هغ ىدبة الحكػر فْ عيشة الجراسة حيث بمغ الخدود هغ ا٘ىاث ىدبة  .1

 % هغ إجسالْ العيشة.4838% بيشسا الحكػر 5132

ل العمسْ الحي يحسمً أفخاد العيشة كاف كالتالْ، أعمِ ىدبة لحسمة شٍادة  .2 بالشدبة لمسٌؤ

%، تٌٛا 2432بمػـ بشدبة سمة الج% هغ الخدود الػاردة، ثع ح6733الثاىػية العاهة بشدبة 

 %.3، وهغ ثع اقل هغ ثاىػي %535البكالػريػس 

 أخحتوبالشدبة لتػزيع ردود العيشة حدب دائخة التعميع السدتسخ تابعة ٖي جاهعة،  .3

% وبيت لحع 2431ٛب الخميل وهغ ثع  ش ،% هغ الخدود4134البػليتكشظ ىدبة 

واحج  ب، بيشسا شالإجساؿ الخدودهغ % 1134ىدبة  اٌٖميةشكل شٛب  ، وقج2335%

 % .136هغ القجس السفتػحة بشدبة 

ىدبة ردود هغ شٛب هحاسبة و  أعمِبمػـ السٍشْ كاىت وبالشدبة لتخررات الج .4

، وهغ ثع %9إدارة عاهة % ، وهغ ثع 936سكختيخيً الصبية و دليل هدار سياحْ بشدبة 

أتستً  ،، تسجٓجات كٍخبائية%، وحاز كل هغ عبخي 738خاض هٍشية لغة اىجميدية ٖغ

أشفاؿ ، وهغ ثع رياض % لكل واحج هشٍع636شاية بالبذخة و تجسيل والع ،صشاعية

، وباقْ التخررات %3%، ترسيع داخمْ هحػسب 336ىتاج و ترػيخ وهػ  ،534%

 .إجسالْ الخدود% هغ 136حرمت عمِ ىدبة 
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% هغ 32دبة الخدود الخدود الػاصمة هغ عيشة الجراسة فقج بمغت ى إلِأها بالشدبة  .5

إجسالْ عيشة كل حيث بمغت ىدبة ردود الصٛب هغ أو السجتسع الكمْ، العيشة  إجسالْ

 32.7، وردود الخميل % هغ شٛبٍا28تكشظ ىدبة ردود البػليجاهعة عمِ حجا كالتالْ: 

غ الصٛب هعٍج الذخاكة % ه3235، وردود بيت لحع % هغ الصٛب جاهعة الخميل

جس الق أها اٌٖمية،% هغ ردود شٛب جاهعة فمدصيغ 95 اٌٖميةصيغ ، و فمدالتعاوىية

 .% ىدبة ردود شٛبٍا6السفتػحة 

التْ قاهت بٍا الباحثة هع بعس هجراء  )غيخ هشٍجية(وهغ خٛؿ السقابمة غيخ السٍيكمة

سباب تجىْ لسعخفة أ  دوائخ التعميع السدتسخ وهغ خٛؿ السكالسات الٍاتفية هع بعس الصٛب

ىً بدبب عجـ هباٚة الصٛب أو الذعػر بأٌسية تعبئة اٚستبياف الخدود اتزح أ ىدبة

أىٍػا الجورات التجريبية، وأيزًا عجـ تػفخ شبكة العشكبػتية لجى  ٚىٍعوخرػصًا لجى الصٛب 

ووجػد عجد كبيخ هغ الصٛب أقل هغ ثاىػي لجٍٓع صعػبة فْ تعبئة  بعس الصمبة،

 بذكل كاهل ٌٖسية البحث العمسْ لجى الصٛب. اٚستبياف، و عجـ تػافخ وعْ

 .النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة 5-1-2

الستجربيغ فْ  أداءالبخاهج التجريبية فْ تصػيخ  إسٍاـهجى  هااٖوؿ: الدؤاؿ  5-1-2-1
 سػؽ العسل ؟

أدائٍع فْ سػؽ البخاهج التجريبية رفعت وشػرت هغ  أفالعيشة عمِ  أفخاد% هغ 8232اجسع 

 :)هختبيغ هغ اٖكثخ اجساع عمِ تحديغ وتصػيخ إلِ اٚقل(جسعػا عمِعسل حيث أال

 باستسخار. واٖداءالخغبة لجٍٓع فْ تصػيخ العسل  كسا زادتو  أدائٍعوتصػر  رفع .1

 القجرة عمِ تصبيق ها تعمسػي هغ البخاهج التجريبية . .2
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 .أعسالٍع أداءارتفاع هدتػى الجقة فْ  .3

 .ة حتِ واف كاىت غيخ ججٓجةيب هفيجواعتبخوا هادة التجر  .4

 وقج تع التقميل والحج هغ أخصائٍع اثشاء العسل . .5

 .تع اكتداب شخؽ ججٓجة فْ أداء العسل .6

، وتسكشػا هغ حمػؿ هذكٛت العسل بدٍػلة وسخعة أسٍلٓؤدوف عسمٍع بصخيقة  أصبحػا .7

 .ودوف الحاجة  السدتسخة لمتػجيً أكثخ

 هكخرة لسا يعخفػىً هدبقًا. وأخيخًا اعتبخوا هادة التجريب ججٓجة وغيخ .8

البخاهج التجريبية رفعت هغ  أفبخرػص  2117 وقج اتفقت ٌحي الجراسة هع دراسة الحخبْ

اتفقت هع دراسة  وأيزاً العاهميغ بشدبة كبيخة  وذلظ لسٛئسة ٌحي البخاهج لحاجات العسل،  أداء

البخاهج  أفعمِ العيشة هػافقيغ بشدبة هتػسصة  أفخاد أفحيث بيشت  2119 هخضْ العشدي 

الستجربيغ فْ العسل، وتصػر هعخفة الستجربيغ بتقشيات العسل  أداءالتجريبية شػرت هغ 

فْ تجريب  2116واستخجاـ الػسائل الحجٓثة فْ العسل، وكسا اىٍا اتفقت هع دراسة القخيشْ 

 العاهميغ عمِ أداء اٖعساؿ والحج هغ وقػع اٚخصاء .

 تأثيخ البخاهج التجريبية فْ تحديغ هٍارات الستجربيغ ؟ها هجى الدؤال الثاني : 5-1-2-2

البخاهج التجريبية شػرت و  أف% هغ عيشة الجراسة هػافقيغ عمِ 8138 أفاتزح هغ الجراسة 

ِ )هختبيغ هغ اٖكثخ اجساع عميً إلحدشت هغ هٍاراتٍع بعج اىتٍائٍع هغ البخىاهج التجريبْ

 : ، حيث اتزح اىًاٚقل(

 هٍارات الستجربيغ السٍشية والعسمية . حرل تصػر وتحدغ فْ .1

 .تداب هعخفة ججٓجة فْ هجاؿ العسلاك .2
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 .ٛقات ججٓجة لجٍٓع فْ هجاؿ العسلتشسية شبكة ع .3

ِ التصػر والتججٓج فْ هجاؿ تعاهل بكفاءة وفاعمية هع التقشية الحجٓثة ، هسا ساعج عم .4

 .عسمٍع

 والقجرة عمِ العسل ضسغ فخيق . .5

 .الزخورية لمقياـ بأعسالٍع اٖساسيةبالسٍارات والسعخفة تشطيع الػقت لجٍٓع و تدود  .6

بخرػص أف البخىاهج التجريبْ أسٍع بشدبة كبيخة  2113 وقج اتفقت ٌحي الجراسة هع دراسة عتْ

بخرػص تدويج  2116يشْ خ ْ تحديغ وتصػيخ هٍارات الستجربيغ، واتفقت هع دراسة القف

الحجٓثة و تعميسٍع كيفية إدارة الػقت فْ أداء  كفاءة هع التقشيةالستجربيغ بسٍارات التعاهل ب

 . أعسالٍع وتدويجٌع بالسٍارات السصمػبة ٖداء عسمٍع 

 ها هجى تأثيخ البخاهج التجريبية فْ تحديغ سمػكيات الستجربيغ ؟:الدؤال الثالث  5-1-2-3

هغ عيشة الجراسة عمِ أف البخاهج التجريبية حدشت  إجسالْ% هغ 8232ٌشاؾ هػافقة بشدبة 

 :بالذكل التالْ البخىاهج التجريبْ إىٍاءسمػكيات الستجربيغ بعج 

 .عسالٍعأ  أداءزادت الثقة بالشفذ لجى الستجربيغ أثشاء  .1

 .جؼ التحديغ فْ هجاؿ العسل لٗفزلقبػؿ اٚقتخاحات والسٛحطات هغ الغيخ بٍ .2

ع لمعسلارتفاع الخوح السعشػية ل .3  .الحي ٓؤدوىً  جى الستجربيغ ورفع تقجٌٓخ

بحؿ السديج هغ الجٍج ائفٍع هسا أدى إلِ زيادة اٚىتساء لمعسل وشعػر بالخضا عغ وض .4

 .فيٍا
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وأقل تٍخب فْ تحسل  الستجربيغ أقل تخدد فْ القخارات التْ هغ صٛحياتٍع وأصبح .5

 .ضغػشات العسل

هع تدويج الستجربيغ بكيفية هػاجٍة  هتػسصةبجرجة  2116اتفقت الجراسة هع دراسة القخيشْ 

زيادة  فْ 2119عشدي العسل وزيادة ا٘حداس بالثقة، وكسا أىٍا اتفقت هع دراسة ال ضغػط

ء ٖعسالٍع  الثقة فْ الشفذ لجى العاهميغ وفْ قجراتٍع بعج  اىتٍاء التجريب وأصبحػا أكثخ ٚو

باكتداب الثقة فْ  2117هدتػى الخضا الػضيفْ لمعاهميغ، وهع دراسة الحخبْ  وارتفاع

  .اعسالٍع الشفذ عشج هباشخة 

بخرػص بعس بشػد الدمػكيات فقج كاف اٚرتباط  2117ٌحي الجراسة هع دراسة سميسافلع تتفق 

ء واىتساء الستجربيغ لمعسل  شسػحٍع ، بيشسا تػافقت  وإرضاءضعيف بيغ البخىاهج التجريبْ هع ٚو

 أداءبالشفذ أثشاء  زيادة الثقة إلِهع دراسة خميل فْ أف البخاهج التجريبية السسػلة هغ الخارج أدت 

 .ة والسعخفية و السٍشية لمستجربيغعسمٍع و وتصػيخ السٍارات الفشي

ها هجى تمبية البخاهج التجريبية لمستصمبات الػضيفية والذخرية  :الدؤال الرابع 5-1-2-5

 لمستجربيغ ؟

هغ % لكغ أقل 7938ىدبة هختفعة والذخرية حققت تمبية البخاهج التجريبية لستصمبات الػضيفة 

إلِ  ، وقج كاف أكثخ الستصمبات التْ تع تمبيتٍا هغ خٛؿ البخىاهج التجريبْاٖخخى ىدب السحػر 

 :اٖقل

 شسػؿ البخىاهج عمِ السجاؿ السعخفْ لمعسل . .1

 .هع احتياجات الستجربيغ الػضيفية اعتبار البخىاهج هتػافق .2
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 .ة الحجٓثة ذات الرمة بسجاؿ العسلالتعخؼ عمِ التقشي .3

جاؼسة بيغ تحقيق السػائ .4 جاؼ العسل ، وبيغ السحتػى الشطخي  ٌأ البخىاهج التجريبْ هع ٌأ

 .لتصبيق العسمْ لمبخىاهج التجريبْهع ا

 .السذاكل السحتسمة فْ هجاؿ العسل تغصية البخىاهج التجريبْ لسعطع وأخيخا .5

شً بتػافق البخىاهج التجريبْ هع اٌٖجاؼ السشذػدة ه 2116الجراسة هع دراسة القخيشْ  تاتفق

ويتفق هع القخيشْ  ويخاعْ البخىاهج التجريبْ السػائسة بيغ الجاىب الشطخي والعسمْ لمتجريب،

بخرػص  2119دي باستخجاـ التقشيات الحجٓثة لحل هذكٛت العسل، وتتفق الجراسة هع العش

 استخجاـ وسائل تجريب حجٓثة و تشاوؿ هذكٛت واقعية فْ هجاؿ العسل .

عتْ عمِ استخجاـ وسائل  ىتيجةحيث اضٍخت  2113ة عتْ ولع تتفق الجراسة هع دراس

 ضعف التأٌيل العمسْ والعسمْ لمستجربيغ .التجريب التقميجية و 

بجرجة كبيخة  وفعالة البخاهج التجريبية هججية أفالستجربيغ يججوف  أفحدب الشتائج الدابقة ٓتزح 

ىدبة، ثع تصػر  أعمِ الستجربيغ، وتحديغ سمػكياتٍع أداءو هختفعة فقج حقق هحػر تصػر 

ويعدى ذلظ ٚعتبار  ،والذخرية ةيضيفهٍارات الستجربيغ، وهغ ثع تمبية البخىاهج لستصمبات الػ 

الستجربيغ أف ٌحي البخاهج تتيح لٍع الفخصة فْ سػؽ العسل الخاص أو شخرْ بالخغع هغ عجـ 

ع الثاىػية العاهة وبخسـػ هعقػلً بالسقارىة هع الذٍادات العميا  وكسا تشسْ هغ هٍاراتٍع اجتياٌز

، ويعتبخ هجراء دوائخ التعميع السأخػذ  وسمػكٍع وأدائٍع وهعخفتٍع بسجاؿ البخىاهج التجريبْ

وشاهمة  السدتسخ أف البخاهج السقجهة لجٍٓع ذات فاعمية عالية وتتشاسب هع هتصمبات السجتسع

الشطخ الذخرية  لسعطع هتصمبات كل بخىاهج تجريبْ، كسا أف ٌحي الشتيجة تعتبخ هغ وجٍة

 . لمستجربيغ غيخ خاضعة لسعآيخ وأسذ هحجدة أو هعتخؼ بٍا



97 
 

 :الدراسة واقتراحات تؾصيات 5-2

ىطخًا لكػف البخاهج التجريبية تتدع بالفاعمية فْ تدويج الستجربيغ بالسٍارات والدمػؾ واٖداء 

صْ الػضيفْ لٍع وهصابقً ٌٖجاؼ الذخرية والػضيفية كسا تبيغ هغ الجراسة لحلظ تػ 

  الباحثة بالتأكيج عمِ كل هغ:

التقشية الحجٓثة وهدتججات البخاهج التجريبية وتحجٓثٍا بسا تتػافق هع تصػرات  تشػع أساليب .1

، حيث يجب عمِ دوائخ التعميع السدتسخ اٚستسخار فْ هػاكبة كل ها ٌػ ججٓج هغ الحياة

 . السقجهة هشٍع تقشية أو اساليب أو هٍارات أو شخيقة أداء فْ البخاهج التجريبية

تقييع اٚستفادة هغ البخاهج التجريبية فْ هكاف العسل لسعخفة فاعمية البخاهج وتحقيق  .2

جافٍا ، وذلظ بالتػاصل هع أهاكغ عسل الستجربيغ لمتأكج هغ درجة التصػر والتحدغ لجى ٌأ

 .الستجربيغ بعج تمظ البخاهج التجريبية

البخاهج  وشسػلية ة، لتقييع تػافقيبيهذاركة خبخاء فْ هجاٚت تخررات البخاهج التجر  .3

 . لكل بخىاهج تجريبْ والذخرية التجريبية واٌٖجاؼ الػضيفية

العسل عمِ تقييع الستجربيغ قبل خزػعٍع لمبخاهج التجريبية وبعج إىٍائٍع لٍا لقياس أثخ  .4

 .  لجى الجائخة التصػر فْ السٍارات والدمػكيات وأدائٍع

، السحتػى الشطخي والتصبيق العسمْ فْ البخاهج التجريبيةالعسل عمِ تحقيق السػائسة بيغ  .5

 . لمتصبيق العسمْ ةوتخكيد عمِ الجاىب السعخفْ با٘ضاف

ضخورة تشاوؿ هذكٛت واقعية فْ هجاؿ العسل والبخاهج التجريبية كأهثمة ٓتع التجريب  .6

 عميٍا.
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 االقتراحات :

بٍا لقياس الفاعمية لمبخاهج تقتخح الباحثة ضخورة العسل عمِ وضع هعآيخ خاصة وهعتخؼ 

وخبخاء فْ هجاؿ كل بخىاهج تجريبْ، وذلظ هغ خٛؿ الصخيقة التجريبية هغ خٛؿ هخترػف 

 التالية :

ع  .1 تحجٓج عجد هغ الخبخاء والسخترػف لكل بخىاهج تجريبْ ٓتع اٚعتساد عميٍع لػضع ٌأ

ع التقشيات ا لحجٓثة التْ هسكغ السعارؼ والسٍارات والدمػكيات التْ يجب اكتدابٍا، وٌأ

 استخجاهٍا لكل بخىاهج تجريبْ، أي وضع ىسػذج هعتسج عميً لكل بخىاهج تجريبْ .

بالتالْ عشج قياس الفاعمية ٖي بخىاهج تجريبْ ٓتع قياس كل هحػر هغ هحاور البخىاهج  .2

التجريبْ باٚعتساد عمِ ها اتفق عميً الخبخاء والسخترػف لمسعارؼ والسٍارات 

تدبة بػضع اسئمة تذسل كل ىقصة فْ كل هحػر ، وكحلظ بالشدبة والدمػكيات السك

لٗداء واستخجاـ التقشية الحجٓثة بالخجػع لسكاف العسل أو اٚعتساد عمِ إجابات الستجربيغ 

 أو اٚعتساد عمِ هٛحطات هجراءٌع بالعسل .

ف لكل وبالتالْ هغ خٛؿ السقارىة بيغ الشتائج والشسػذج السعتسج هغ الخبخاء والسخترػ  .3

 بخىاهج ىتسكغ هغ قياس الفاعمية بالصخيقة الرحيحة والدميسة .
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