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Summary 

The problem with current research in spite of the changes in the curriculum, but 

was not accompanied by the development of the teaching strategies that have remained 

traditional teacher education process axis while the negative student's role is limited to 

listening and receive information which weakens the scientific level and cultural so 

embodied the research problem in an attempt answer the following question. What is 

the impact of peer education strategy in the collection of material commentators 

curriculum when students of the College of Education for women / Iraqi university? 
The importance of current research and the need for it, including the following: 

1. 1.to encourage teachers to use modern teaching  strategies and increase their 

awareness of the importance of their use in light of contemporary educational 

innovations. 
2. Giving some students study skills and social values such as cooperation and 

responsibility which may be difficult to achieve other ways of teaching. 
3. 3.The importance of peer education and the promise of the important strategies in 

the education of students. 
4. 4-peer education strategy is first applied study in the subject of the commentators 

curriculum in the College of Education for women / Iraqi University It is a modern 

application of any study in Iraq was known to the researcher. 

It aims to know the impact of peer education strategy in the collection of modern 

curriculum material when students of the College of Education for women / Iraqi 

University. 

To achieve the goal of zero hypothesis researcher states that no difference 

statistically significant at the level (0.05) between the average collection of the 

experimental group students who are studying the strategy of peer education, and the 

average collection of the control group students who are studying in the traditional way 

in the material approaches the commentators.. 
Received the respondents (60) students, of whom (30) were considered 

experimental student group and studied using peer education and (30) student was 

considered a control group and studied in the traditional way. 

The researcher conducted a search statistically equal in the two sets of variables 

chronological age and academic achievement in the previous year and the IQ test. 

Promising researcher necessary for the two study plans and researcher coined the 

behavioral objectives, as well as the preparation of the achievement test. 

Search Results showed statistically significant difference at the level (0.05) 

between the average educational attainment of the two groups, and in the interest of the 

experimental group. 

The research found a number of conclusions and proposals and recommendations, 

and was among the conclusions of the research the effectiveness of peer education 

strategy to increase the collection of material commentators curricula, as researcher 

suggested some recommendations, including the commentators curricula included in 

the colleges of education for women modern strategies in teaching, including peer 

education strategy.  



 

   

 

ذم وعػ ؿدرة افتدريسقغ ظذ ربط تػسر أيات افؼرآكقة بادـاهج افتػسرية وافتؿققز بغ  تؽؿـ مشؽؾة افبحث احلايل

 فذا تتجسد مشؽؾة افبحث ذم حماوفة اإلجابة ظـ افسمال أيت: هذه ادـاهج، 

 ؟ اجلامعة افعراؿقة -ما أثر اشساتقجقة تعؾقؿ إؿران ذم حتصقؾ مادة مـاهج ادػنيـ ظـد ضافبات ـؾقة افسبقة فؾبـات

 فقف بام يليت:إوتتجذ أمهقة افبحث احلايل واحلاجة 

 حديثة وزيادة إدراـفؿ بلمهقة اشتعامهلا ذم طؾ ادستحدثات افسبقية ادعارصة.بلمهقة اشتعامل اشساتقجقات تدريسقة  .1

إـساب افطؾبة بعض ادفارات افدراشقة وافؼقؿ آجتامظقة مثؾ افتعاون وحتؿؾ ادسموفقة افتل ؿد يصعب حتؼقؼفا  .2

 بطرائؼ افتدريس إخرى.

 افطؾبة. أمهقة تعؾقؿ إؿران وظده مـ آشساتقجقات ادفؿة ذم تعؾقؿ .3

ذم ـؾقة افسبقة فؾبـات / اجلامعة افعراؿقة أي  ادػنيـتعد اشساتقجقة تعؾقؿ إؿران أول دراشة تطبقؼقة ذم مادة مـاهج  .4

 إهنا دراشة حديثة افتطبقؼ ذم افعراق ظذ حد ظؾؿ افباحث.

 ظـد ضافبات ـؾقة افسبقة فؾبـات / )تعرف أثـر باشساتقجقة تعؾقؿ إؿران ذم حتصقؾ مادة مـاهج ادحدثغ إػهدف افبحث 

 .اجلامعة افعراؿقة(

( بغ 5...وفتحؼقؼ هدف افبحث ووع افباحث ؾروقة صػرية تـص باكف ٓ يقجد ؾرق ذو دٓفة إحصائقة ظـد مستقى )

ادجؿقظة ، وبغ متقشط حتصقؾ ضافبات إؿرانمتقشط حتصقؾ ضافبات ادجؿقظة افتجريبقة افذيـ يدرشقن باشساتقجقة تعؾقؿ 

 افضابطة افذيـ يدرشقن بافطريؼة افتؼؾقدية ذم مادة مـاهج ادػنيـ.

( ضافبة .3و ) إؿران( ضافبة اظتزت جمؿقظة دمريبقة ودرشـ باشتعامل تعؾقؿ .3( ضافبة، مـفـ ).6افعقـة ) إؾرادبؾغ  

 اظتزت جمؿقظة وابطة ودرشـ بافطريؼة افتؼؾقدية.

ذم ادتغرات افعؿر افزمـل وافتحصقؾ افدراد فؾعام افسابؼ واختبار  إحصائقـــًاافبحث وأجرى افباحث تؽاؾم جمؿقظتل 

 افذـاء.

آختبار  إظدادواظد افباحث اخلطط افدراشقة افالزمة فؾؿجؿقظتغ وصاغ افباحث إهداف افسؾقـقة، ؾضالً ظـ  

 افتحصقع.

( بغ متقشط افتحصقؾ افدراد فؾؿجؿقظتغ، 5...ة)ظـد مستقى دٓف إحصائقةأطفرت كتائج افبحث ؾرؿًا ذا دٓفة 

 ودصؾحة ادجؿقظة افتجريبقة.

ؾاظؾقة اشساتقجقة ظدد مـ آشتـتاجات وادؼسحات وافتقصقات، وـان مـ بغ اشتـتاجات افبحث  إػوتقصؾ افبحث 

تضؿغ مـاهج ادػنيـ ذم ـؾقات مـفا  ، ـام اؿسح افباحث بعض افتقصقاتتعؾقؿ إؿران ذم زيادة حتصقؾ مادة مـاهج ادػنيـ

افسبقة فؾبـات آشساتقجقات احلديثة ذم افتدريس ومـفا اشساتقجقة تعؾقؿ إؿران. ـام اؿسح افباحث إجراء دراشة مماثؾة تتـاول 

 .أخرىأثر اشساتقجقة تعؾقؿ إؿران ذم حتصقؾ مقاد ذظقة 

  



 

 

 

 ٱ ٻ ٻ

 وًٓ: مشؽؾة افبحث :أ

تسـز مشؽؾة افبحث احلايل ذم افضعػ افقاوح  فدى ـثر مـ مدرد افسبقة اإلشالمقة 

ومدرشاهتا ذم ضرائؼ تدريس مقاد افؼرآن افؽريؿ وافسبقة اإلشالمقة ظذ كحٍق ظام ومادة مـاهج 

( افتل 4..2ادػنيـ ظذ كحٍق خاص، ويمـد ذفؽ دراشات مقداكقة ـثرة مـفا دراشة )احلديثل

ن ظددًا ؽر ؿؾقؾ مـ مدرد افسبقة اإلشالمقة ومدرشاهتا دون ادستقى ادطؾقب مـ أأطفرت 

، 4..2)احلديثل،حقث ادفارات افالزمة ٕداء ظؿؾفؿ شقاٌء أـان ذفؽ ذم اجلاكب افعؾؿل أم ادفـل

 (.74ص

إن ـثراً مـ مدرد افسبقة اإلشالمقة ومدرشاهتا يقاجفقن مشؽؾة افتعرف ظذ تـقع مـاهج 

مما أدى إػ ؾجقه بغ ضؾبة افسبقة اإلشالمقة  :ادػنيـ ومصـػاهتؿ وأبرز شامت مـاهجفؿ

إػ وعػ ؿدرة افتدريسقغ ظذ ربط وومدرشقفا مـ جفة، ومادة مـاهج ادػنيـ مـ جفة أخرى، 

ـاهج تػسر أيات افؼرآكقة بادـاهج افتػسرية وافتؿققز بغ هذه ادـاهج، وهذا يرجع إػ ضبقعة اد

افتعؾقؿقة افتل مل تعؿؾ ظذ تزويد ضؾبتفا بادعؾقمات افالزمة فتؿؽـفؿ مـ افػفؿ فؾامدة افدراشقة، 

وافربط بقـفا وبغ ما ُيعزز هذا افػفؿ ويرـزه ذم افذهـ، فذا تشر ظدد مـ ادممترات افسبقية إػ أن 

-42، ص 1983)ادرـز افعادل،اً افطافب اجلامعل ذم افعامل اإلشالمل مل يتؿ إظداده إظدادًا مـاشب

، وأبرز أشباب هذا افضعػ حمدودية مػردات افامدة  (..1، ص1993احتاد افسبقيغ،) (96

 افدراشقة ادؼررة ذم مرحؾة اإلظداد هلذه ادفـة. 

ومـ هـا تبؾقرت مشؽؾة افبحث فدى افباحث وظالجفا بتطبقؼ إحدى اشساتقجقات 

افتعؾؿ افتعاوين )تعؾقؿ إؿران( بقصػفا إشساجيقة حديثة ذم افتحصقؾ فامدة مـاهج ادػنيـ، وظذ 



 

   

 

حد ظؾؿ افباحث مل يسبؼ ٕي دراشة أخرى أن تـاوفت تطبقؼ هذه آشساتقجقة ظذ مستقى 

فسبقة فؾبـات ذفؽ ادستقى افذي ُيعد رــًا أشاشقًا مـ أرـان ادجتؿع، وهـا حدد ضافبات ـؾقة ا

 افباحث مشؽؾة افبحث ذم افسمال أيت:

ما أثر إشساتقجقة تعؾقؿ إؿران ذم حتصقؾ مادة مـاهج ادػنيـ ظـد ضافبات ـؾقة افسبقة 

 فؾبـات / اجلامعة افعراؿقة؟

 ثاكقاً: أمهقة افبحث :

قة افبحث احلايل ذم أمهقة اإلشساتقجقات افسبقية بشؽؾ ظام وأمهقة إشساتقجقة تتجذ أمه

تعؾقؿ آؿران بشؽؾ خاص ـقهنا تسفؿ  ذم اكضاج افطؾبة وتـؿقة ؿدراهتؿ وؿابؾقاهتؿ ادتـقظة، ؾؽؾام 

ـاكت إشساتقجقة افتدريس وضرائؼفا ادتـقظة مالئؿة فؾؿقؿػ افتعؾقؿل و دستقى كضج افطؾبة 

 (7، ص1993)اخلافدي،راهتؿ ـاكت أـثر ظؿؼاً وأـثر ؾائدة.وؿد

أمهقة إشساتقجقة تعؾقؿ آؿران ظذ افرؽؿ مـ صعقبة افؼقل إن اشساتقجقة معقـة  وتتلـد

أؾضؾ مـ ؽرها بشؽؾ مطؾؼ، وآخذيـ باحلسبان وجقد ظقامؾ أخرى تمثر ذم اختقار إشساتقجقة 

 (65:، ص6..2)ظقاد،فامدة افتعؾقؿقة ، وضبقعة ادتعؾؿغ.معقـة فعؾ مـ أمهفا ضبقعة إهداف ، وا

وؿد أوػ افسبقيقن ذم افسـقات إخرة ظـاية ـبرة بافطرائـؼ وآشساتقجقات افتل دمعؾ افطافب   

حمقراً فعؿؾقة افتعؾؿ وافتعؾقؿ، ومـ أبرزها إشساتقجقات افتعؾؿ افتعاوين ظذ تلثرها اإلجيايب ذم 

إشساتقجقة تعؾقؿ  ومـ أبرز إشساتقجقاهتا(، 345، ص8..2)احلقؾة، فؾطؾبة. افتحصقؾ افدراد

 .آؿران

وتزز أمهقة إشساتقجقة تعؾقؿ إؿران ـقهنا تؼقم ظذ أشاس تعؾقؿ ادتعؾؿ فؼريـف افذي 

حيتاج إػ مساظدة وهذه آشساتقجقة تسفؿ ذم تقجقف اإلهتامم افػردي بنتاحة ؾرصًا أؾضؾ فؾتعؾؿ 

وؾؼ ؿدرة ادتعؾؿ وبراظتف ذم أداء ادفام افتل يؼقم هبا، إذ ؽافباً ما يـاشب ذح افؼريـ فؼريـف ظذ 

مستقاه افتحصقع وتتاح ؾرصة افتغذية ادرتدة ادستؿرة فتصحقح جمفقدات افؼركاء أيضًا، ويػقد 

، افذيـ  تعؾقؿ إؿران بشؽؾ خاص وبدرجة ـبرة مع افطؾبة مـ ذوي مستقيات افطؿقح ادـخػضة



 

 

تؼؾ ثؼتفؿ بلكػسفؿ ، ٕن هذه آشساتقجقة تـؿل فدهيؿ افؼـاظة بلكف إذا ـان ؿريـ ـؾ مـفؿ ؿادراً 

 ظذ افتعؾؿ ؾؿـ افسفؾ ظؾقفؿ ان يعؾؿقا أيضًا وذفؽ يعطقفؿ أـثر مـ ؿدراهتؿ ظذ افتعؾؿ.

 (869، ص4..2)إبراهقؿ،

خالفف بتؼاشؿ معرؾتفؿ، وتقؾر  وُيعد تعؾقؿ إؿران كظاماً تعؾقؿقاً يؼقم افطالب مـ

آشتـتاجات وافدظؿ وادساظدة ؾقام بقـفؿ بغرض صؼؾ مفاراهتؿ افتدريسقة احلافقة وـسب مفارة 

جديدة أو حؾ مشؽؾة مرتبطة بافصػقف افدراشقة ذم إضار مـاخ مـ افثؼة وافكاحة مـ خالل 

افتغذية افراجعة افػقرية وافبـاءة ادالحظة ادتبادفة وادرـزة وافتؼققؿقة داخؾ افصػقف، وـذفؽ 

 (184، ص 2..2.)محادة،بؼصد تصحقح إداء وتطقيره

وأمهقة مـاهج ادػنيـ ـبرة، ؾؿـ خالهلا يؿؽـ تعرف افتػسر وـقػقة تدرجف وبروز 

ن ثروة  ادماهاتف وتـقع أحؽامف ومراحؾ تطقره مـذ ظفد رشقل اهلل  إػ زماكـا احلارض مما يؽقِّ

ذا اجلاكب ادتؿثؾ بؿعرؾة مـاهج ادػنيـ، ومدفقٓهتا، وكامذج ظذ ابرز روادها، ثؼاؾقة ذم ه

وإضالفة ظذ مصـػاهتؿ، وأهؿ ضروحاهتؿ، وتزز أمهقة مـاهج ادػنيـ فعالؿتفا افقثقؼة بافسبقة 

قان اإلشالمقة افتل تستؼل مـاهجفا مـ مصادر تمدي إػ ادعرؾة افصادؿة: ؾافسبقة وافتعؾقؿ اإلشالم

ظـ ضريؼ افقحل اإلهلل، -ؿائامن ظذ مصادر ادعرؾة افصادؿة ادعتؿدة ظذ "افؽتاب وافسـة

اخلز اإلكساين افصادق افذي و ووشائؾ ادعرؾة اإلكساكقة احلسقة، وافعؼؾقة، وافتجربة افقجداكقة،

 (.49-4، ص1،ج1998)اهلاصؿل،تؼقم ظؾقف إدفة افعؼؾقة  ؿطعًا أو ترجقحاً"

ة فتعرف مـاهج ادػنيـ وافتؿققز بقـفا ؿائؿة فؽؾ مسؾؿ، ومدرس افسبقة واحلاج   

)آل اإلشالمقة، وضافب افعؾؿ افؼظل أحقج ما يؽقكان إػ ذفؽ) فػفؿ افتػاشر وهنج أصحاهبا(

وفقؽقكا ظذ بقـة مـ أمرمها ذم دراشة افؼرآن افؽريؿ، وافسعل ( 3، ص.198جعػر وافنحان،

مخريـ، وتعرف  مـاهج ادػنيـ جيعؾ فوبقان تػسر أيات افؼرآكقة  فػفؿ معاكقف، و تدريسف

اددرس ؿادراً ظذ أن يتبـك افتػسر افذي حُيؼؼ مـ خالفف أهداف افعؿؾقة افسبقية افتل يسعك 



 

   

 

فتحؼقؼفا: ؾؿعرؾة مـاهج ادػنيـ ظقكاً ددرد افسبقة اإلشالمقة ومدرشاهتا ذم تدريس مقاد 

 (4، ص1993)وزارة افسبقة،فسبقة اإلشالمقة افتل ُيدرشقهناافؼرآن افؽريؿ وا

ؾؿـاهج ادػنيـ تتـقع بتـقع مصادر افتػسر: ؾافتػسر افذي يؿثؾ ادـفج افذي جيد ؾقف 

ادعؾقمات افػؼفقة، وتػسر آيات إحؽام خيتؾػ ظـ ادـفج افؾغقي وافبقاين افذي جيد ؾقف 

بالؽة افساـقب وافتقصؾ إػ اإلظجاز افبقاين، ؾتتلـد احلاجة إػ ادعؾقمات افؾغقية ودٓفة إفػاظ و

مثؾ، ودؿة أظذ وبلؿؾ جفد ممؽـ: أ  كحقٍ ذظمـاهج ادػنيـ فؾتقصؾ إػ ؾفؿ معاين افؼرآن افؽريؿ 

وذفؽ ُيعغ ظذ ؾفؿ ـتاب اهلل مـ حقث هق ديـ يرصد افـاس إػ ما ؾقف شعادة ذم احلقاة افدكقا 

وتتجذ احلاجة إػ مـاهج ادػنيـ حلققيتفا وتطقرها وتػاظؾفا مع افقاؿع   وافػقز بأخرة:

ومتطؾبات افعك: ؾػل ـؾ ظك تظفر تػاشر فؾؼرآن افؽريؿ يضقػ افعؾامء ؾقفا أبعادًا وآؾاؿًا 

 ومضامغ جديدة إػ افتػسر، ويؼدمقا مـاهجًا وأشسًا جديدة إػ مـاهج افتػسر افسابؼة

 (. 5،ص1..2)اخلافدي،

ؾلمهقة مـاهج ادػنيـ ـبرة واحلاجة إػ معرؾتفا ؿائؿة وٓ شقام فطؾبة افعؾقم افؼظقة، 

وأؿسام ظؾقم افؼرآن افسبقة اإلشالمقة افتل تسعك إلظداد مدرد افؼرآن افؽريؿ وافسبقة اإلشالمقة، 

 ذم مراحؾفا افدراشقة ـاؾة.

 افقف بام يليت: مـ خالل ما تؼدم تؽؿـ أمهقة افبحث احلايل واحلاجة

تشجقع اددرشغ ظذ اشتعامل إشساتقجقات تدريسقة حديثة وزيادة إدراـفؿ بلمهقة اشتعامهلا ذم  .1

 طؾ ادستحدثات افسبقية ادعارصة.

إـساب افطؾبة بعض ادفارات افدراشقة وافؼقؿ آجتامظقة مثؾ افتعاون وحتؿؾ ادسموفقة افتل ؿد  .2

 إخرى.يصعب حتؼقؼفا بطرائؼ افتدريس 

 أمهقة تعؾقؿ إؿران وظده مـ آشساتقجقات ادفؿة ذم تعؾقؿ افطؾبة. .3

تعد إشساتقجقة تعؾقؿ إؿران أول دراشة تطبقؼقة ذم مادة مـاهج ادحدثغ ذم ـؾقة افسبقة فؾبـات  .4

 / اجلامعة افعراؿقة أي إهنا دراشة حديثة افتطبقؼ ذم افعراق ظذ حد ظؾؿ افباحث.



 

 

 فبحث :ثافثاً: هدف ا

يرمل افبحث احلايل اػ: )تعرف أثـر إشساتقجقة تعؾقؿ إؿران ذم حتصقؾ ضافبات ـؾقة  

 (اجلامعة افعراؿقة ذم مادة مـاهج ادػنيـ افسبقة فؾبـات /

 رابعاً: ؾروقة افبحث :

 وفتحؼؼ هدف افبحث ووع افباحث افػروقة افصػرية أتقة:

( بغ متقشط حتصقؾ ضافبات 5...ظـد مستقى دٓفة ) ٓتقجد ؾرق ذو دٓفة احصائقة  

ادجؿقظة افتجريبقة افذيـ يدرشـ مادة مـاهج ادػنيـ بنشساتقجقة تعؾقؿ آؿران، وبغ متقشط 

 حتصقؾ ضافبات ادجؿقظة افضابطة افذيـ يدرشـ مادة مـاهج ادػنيـ بطريؼة ادحارضة.

 خامساً: حدود افبحث :

 ام يليت:يتحدد افبحث احلايل ب

 اشساتقجقة تعؾقؿ آؿران. .1

 ضافبات ـؾقة افسبقة فؾبـات/ اجلامعة افعراؿقة. .2

 .2.14-2.13افعام افدراد  .3

 مػردات افػصؾ افدراد إول فامدة مـاهج ادػنيـ. .4

 شادشاً: حتديد ادصطؾحات :

 آشساتقجقة: -أ

 (: بلهنا:4..2ظرؾفا افظاهر ) -1

"إشافقب افتعؾقؿقة افتل يتبعفا اددرس فتحؼقؼ إهداف وتتضؿـ ـؾ أؾعافف افتل يؾتزم 

هبا ذم تدريسف ـطرح إشئؾة أو اشتؼبال إشئؾة وافتقجقف وحؾ افتامريـ أو ادسائؾ وافتـظقؿ 

، 4..2)افظاهر،افصػل فؾدرس، أي تشؿؾ ـؾ اإلجراءات افتل تسفؾ افقصقل إػ اهلدف". 

 (12ص



 

   

 

 (: بلهنا:5..2ظرؾفا افقـقؾ ) -2    

"ظبارة ظـ جمؿقظة متجاكسة ومتتابعة مـ اخلطقات يؿؽـ فؾؿعؾؿ ترمجتفــا إػ ضرائؼ 

تدريس ومفارات تدريسقة تتالءم وخصائص ادتعؾؿ وضبقعة ادؼرر افدراد واإلمؽاكات ادتاحة 

، 5..2قـقؾ، وادػتل،)افوذفؽ فتحؼقؼ هدف أو جمؿقظة مـ إهداف افتعؾقؿقة ادحددة".

 (146ص

 (: بلهنا:7..2ظرؾفا أبق جادو ) -3

"إجراء أو جمؿقظة مـ اإلجراءات افتل يؼقم هبا ادعؾؿ وادتعؾؿ جلعؾ ظؿؾقة افتعؾؿ أـثر 

 ، أـز بشؽؾ ذاتقاً  مقجفة بلهنا وتتصػ افتعؾؿل –هظة ومتعة وشفقفة ذم ادقؿػ افتعؾقؿل 

 (177، ص7..2)ابق جادو،. "أخرى مقاؿػ إػ تـتؼؾ ان ويؿؽـ

 (: بلهنا:8..2ظرؾفا اهلاصؿل وافدفقؿل ) -4

"جمؿقظة إؾؽار وادبادئ افتل تتـاول جمآً مـ ادجآت ادعرؾقة اإلكساكقة بصقرة صامؾة 

تـطؾؼ كحق حتؼقؼ أهداف، ثؿ تضع أشافقب افتؼقيؿ ادـاشبة فتعرف مدى كجاحفا  ومتؽامؾة ،

 (19،ص8..2)اهلاصؿل وافدفقؿل، وحتؼقؼفا فألهداف افتل حددهتا مـ ؿبؾ".

 افتعريػ اإلجرائل:

جمؿقظة اخلطقات اددروشة افتل حددها افباحث داخؾ ؽرؾة افصػ إليصال افامدة 

تعؾقؿ آؿران فطافبات ـؾقة افسبقة فؾبـات )ادجؿقظة افتجريبقة( فامدة  افتعؾقؿقة باظتامد إشساتقجقة

 مـاهج ادػنيـ فتحؼقؼ إهداف.

 

 

 



 

 

 تعؾقؿ إؿران:  - ب

 بلكف: (Gagnon & Conoley, 1997)ظرؾف  -1  

"تدريس افطافب فطافب آخر، ؾفق يعزز ما وراء ادعرؾة حقث حيؼؼ افطؾبة مستقيات ظؾقا 

 دل أهع ما يؿؽـ حتؼقؼف ظـد ظؿؾ افطافب بشؽؾ مستؼؾ".مـ افتػؽر، وبؿع

 (Gagnon & Conoley, 1997: p.18) 

 ( بلكف:4..2ظرؾف )ابراهقؿ،  -2

"أن يؼقم إؾراد بتعؾقؿ بعضفؿ بعضًا ، ـلن يؼقم بعض افتالمقذ بتعؾقؿ مـ هؿ أؿؾ مـفؿ 

، 4..2)ابراهقؿ،شقاهتا".ظؿراً أو أؿؾ مـفؿ ذم حتصقؾ بعض جقاكب افامدة افدراشقة وؾفؿ أشا

 (869ص

 ( بلكف:5..2ظرؾف )ؾرج،  -3

"ؿقام أؾراد افتالمقذ بتعؾقؿ بعضفؿ بعضًا وؿد يؽقن افؼريـ ادعؾؿ مـ كػس افعؿر أو 

 (49،ص5..2)ؾرج،افػصؾ فؾتؾؿقذ أو يعؾقه ظؿرًا أو مستقى مدرشقًا".

 ( بلكف:8..2ظرؾف )افؽبقيس،  -4

 يس،ـ)افؽبق "ؿدرة افطافب ظذ تغقر وتعديؾ ادػاهقؿ وادفارات فدى ؿريـف".

 (337،ص8..2

 افتعريػ اإلجرائل:

تؼسقؿ ادجؿقظة افتجريبقة اػ جمؿقظات فقتحؼؼ تدريس افطافبة ضافبة أخرى اؿؾ مـفا ذم 

فتسفؿ ذم حتؼقؼ أهداف تدريس مادة مـاهج ادػنيـ  إؿرانافتحصقؾ وؾؼ إشساتقجقة تعؾقؿ 

 وؾفؿ اشاشقاهتا.

 



 

   

 

 افتحصقؾ: -ج

 ( بلكف:1..2ظرؾف )افؼؿش،  -1

"ادعرؾة أو ادفارة افتل يؽتسبفا افطؾبة بقصػفا كتقجة فدراشة مقوقع أو وحدة تعؾقؿقة 

 (2، ص1..2)افؼؿش،حمددة". 

 ( بلكف:2..2ظرؾف )مرظل واحلقؾة،  -2

)مرظل  ذم ؽضقن مدة معقـة" افذي يؼدمف افطافب ذم مقوقع دراد كقظاً وـامً  "آداء

 (39، ص2..2 واحلقؾة،

 ( بلكف:5..2ظرؾتفا )افشؿري،  -3

"مؼدار معرؾة ما أمتؾؽف افطافب ذم مادة دراشقة معقـة ظذ وؾؼ أهداف معقـة وذم مدة زمـقة 

 (324، ص5..2)افشؿري،  معقـة". 

 افتعريػ اإلجرائل:

إهداف افتل تتحؼؼ باـتساب ضافبات ـؾقة افسبقة فؾبـات / اجلامعة افعراؿقة ذم مادة 

مـاهج ادػنيـ ذم مدة زمـقة معقـة مؼاشة بآختبار افتحصقع افذي أظده افباحث ٕؽراض 

 افبحث.

 مـاهج ادػنيـ : -د

رف ادـفج، مصطؾح مرـب مـ مـاهج، ومػنيـ، وفتحديد هذا ادصطؾح بدؿة ٓبد مـ تع

 وافتػسر، فذا حدد افباحث ـؾ مـفا وظذ وؾؼ ما مبغ ؾقام يليت:

 تعريػ ادـفج فغة:    

ٌ واوٌح .. َوَمـَْفَج افطريَؼ َوَوَحُف، وادـفاُج ـادـفِج، وذم   ادـفج مـ هنج، وضريٌؼ هَنٌج: َبغِّ

وأهْنََج افطريؼ َوَوَح، ، (48)افامئدة أية  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   چ  : افتـزيؾ ؿقفف 



 

 

 واشتبان وصار هنجاً واوحاً بقـاً.

)ابـ  ذم ضريؼفرؾادـفاج افطريؼ افقاوح، وؾالن يستـفج شبقؾ ؾالن أي يسؾؽ مسؾؽف ويس 

 (284،ص1995()افرازي،383،ص2مـظقر،ب.ت،ج

 تعريػ ادـفج اصطالحاً:    

 ( :...2ظرؾف افرصقدي ) -1

: "افطريؼ ادمدي إػ افؽشػ ظـ احلؼقؼة ذم افعؾقم بقشاضة جمؿقظة مـ افؼقاظد افتل بلكف       

 (22،ص...2)افرصقدي،هُتقؿـ ظذ شر افعؼؾ وحتدد ظؿؾقاتف حتك يصؾ إػ كتقجة معقـة". 

 : (4..2ظرؾف اجلالد ) -2

خطة مـطؼقة فعدة ظؿؾقات ذهـقة، أو حسقة بغقة افقصقل إػ ـشػ حؼقؼٍة، أو "بلكف: 

 (42،ص4..2)اجلالد،. "فزهـة ظؾقفاا

 ادػنيـ :   

، وادَُػِنُ هق افذي يبغ معاين إصقاء، ويطؾؼ ظذ ادشتغؾ بتػسر افؼرآن افؽريؿ،  مَجع ُمَػِنٍ

 بؼدر افطاؿة افبؼية. وبقان معاكقف، فؾتقصؾ إػ مراد اهلل 

 افتػسر فغة: تعريػ   

َتْػِعقؾ مـ افَػْن، وهق افبقان وافؽشػ واإلطفار: افَػْن افبَقَان، َؾَنَ افقء افتػسر فغة 

ه: أباكُف، وافتػسر مثؾف أي اإلباكة، وافَػْن ـشػ ادُغطك،  ه بافضؿ وافؽن َؾنًا، وؾنر ُيَػِنُ

 وافتػسر ـشػ ادراد ظـ افؾػظ ادشؽؾ، وؿقؾ ملخقذ مـ افتػنة وهل ما يعرف بف افطبقب

ٱ  ٻ  ٻ   چ : ادرض، وـؾ ما ُيعرف بف تػسر افقء ومعـاه ؾفق َتْػِنُتف، وذم افؼرآن ؿقفف 

أي بقاكًا وتػصقالً، وؿال ظبد اهلل بـ (، 33)افػرؿان  چٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   

ـَ تَْػِسراً <ذم تػسر ظباس ( 55،ص 5)ابـ مـظقر،ب.ت،جأي تػصقالً. >َوأَْحَس

 (211،ص1995)افرازي،



 

   

 

  افتػسر اصطالحاً: تعريػ   

 ( :1..2أبق حقان إكدفيس ) ظرؾف -1

ظؾؿ ُيبَْحُث ؾقف ـقػقة افـطؼ بلفػاظ افؼرآن " ظرؾف أبق حقان إكدفيس ذم افبحر ادحقط بلكف:   

                            "ومدفقٓهتا وأحؽامفا آؾرادية وافسـقبقة، ومعاكقفا افتل حتؿؾ ظؾقفا حافة افسـقب وتتامت فذفؽ

 (121،ص1،مج1..2)إكدفيس،

 ( :3..2) ظرؾف صافح  -2       

ظؾؿ يبحث ظـ أحقال افؼرآن افعزيز مـ حقث دٓفتف ظذ مراده بحسب افطاؿة " بلكف:       

 (82-81،ص3..2)صافح،  ."افبؼية

 افتعريػ اإلجرائل دـاهج ادػنيـ: 

مػردات افامدة افعؾؿقة ادؼررة فتدريس  :بلهناإجرائقًا  ظرف افباحث مادة مـاهج ادػنيـ         

مـاهج  ادػنيـ فطافبات ادرحؾة افرابعة/ؿسؿ ظؾقم افؼرآن ذم ـؾقة افسبقة فؾبـات / 

 . 2.14-2.13اجلامعة افعراؿقة، فؾعام افدراد 



 

 فعدم وجقد كظرية تشؿؾ متطؾبات افبحث شقبغ افباحث ما يليت:      

 إشساتقجقة تعؾقؿ إؿران:  

 كبذة تارخيقة ظـ تعؾقؿ إؿران: 

يعقد تاريخ تعؾقؿ إؿران إػ افعفد افروماين، أما ذم ظفد اإلشالم ؾؼد طفرت تطبقؼات 

ذاف معؾؿ واحد يتػاوتقن ذم تعؾقؿ إؿران ذم افؽتاتقب حقث يؾتؼل إضػال ذم افُؽتّاب بن

أظامرهؿ ؾقتعؾؿ افصغار مـ افؽبار وادبتدئقن مـ ادـتفغ وـان صقخ افُؽتّاب يعغ مـ افتالمقذ 

 (              55، ص1981)افغامدي،ادتػقؿغ فقـقبقن ظـف ذم تعؾقؿ أؿراهنؿ مـ ادبتدئغ.

افتدريس ٕؾراد أؿراكف حتت وتعتؿد إشساتقجقة تعؾقؿ إؿران ظذ ؿقام أحد افطالب ب

إذاف وتقجقف ادعؾؿ مع مراظاة أن يؽقن افؼريـ ادعؾؿ مـ افػئة افعؿرية كػسفا ٕؾراد جمؿقظتف أو 

 (176، ص7..2)ظع،مـ ؾئة تعؾقها ظؿرًا أو مستقى دراشقاً.

وؿد ٓؿت إشساتقجقة تعؾقؿ إؿران اهتامم بعض افسبقيغ، وفؽـ آظتامد ظؾقفا طؾ 

ن ببعض افدراشات وافبحقث ومل تطبؼ مقداكقاً آ مقخراً وهل ذم حاجة إػ دظؿ اـثر مـ مرهق

افـاحقة افـظرية وافتجريبقة وفؼد صـػفا افبعض بلهنا تليت وؿـ ما يسؿك بافتعؾقؿ ادقازي وظرؾت 

 صؾافػ أو افعؿر كػس مـ ادعؾؿ –بلهنا )ؿقام افتالمقذ بتعؾقؿ بعضفؿ بعضاً، وؿد يؽقن افؼريـ 

 (49، ص5..2)ؾرج،(.مدرشقاً  مستقى أو ظؿراً  يعؾقهؿ أو ادجؿقظة أو فؾتؾؿقذ

 خطقات إشساتقجقة تعؾقؿ إؿران:

: خيتار ادعؾؿ مقوقع افدرس أو يؼقم بتؼديؿ ؾؽرة دػفقم معغ ويؼقم ادتعؾؿغ اختقار ادحتقى-1

 باإلشتجابة بادشارـة مع آخر أو آخريـ.



 

   

 

متعؾؿ واحد فقعرض أو يعؾؿ مفارة معقـة فمخريـ ويتعاون ادعؾؿ افؼريـ مـ : يؽؾػ تقصقؾ افعؿؾ- 2

ذوي اخلزة مع ادتعؾؿغ افذيـ فدهيؿ صعقبات ذم افتعؾؿ أو فقس فدهيؿ خزات، ويؿؽـ أن يطؾب 

 مـ أحد ادتعؾؿغ تقصقؾ افعؿؾ جلؿع افصػ أو جزء مـف.

يؿ بؿستقى ادفارة افقاحدة، جيب أن يقصؾ : تؼديؿ مـ مفارة إػ مفارة أو تؼدتؼديؿ ادحتقى-3

بقوقح، وافتؼديؿ يؿؽـ أن يتؿ بافتقجقف افؾػظل فؾجامظة ـؾفا ويعدفف ادعؾؿ مع ادعؾؿ افؼريـ 

 (339، ص8..2)افؽبقيس، مسبؼًا.

 ؾقائد إشساتقجقة تعؾقؿ إؿران:

 متـح افطافب افثؼة بافـػس. -1

 ادعؾؿ.تتقح افػرصة فؾتعؾؿ دون ؿققد مػرووة مـ  -2

تتقح افػرصة فؾطافب أن يسلل أؿراكف ظذ ظؽس شمال ادعؾؿ، حقث يسدد افطافب أحقاكًا  -3

ٕشباب تتعؾؼ بخقف افطافب مـ ادعؾؿ أو ظدم ؿدرتف ظذ صقاؽة افسمال، أو ظدم تقؾر افقؿت 

 ادـاشب فطرح افسمال.

ة هلؿ شقاء بغ احلصص أو تـؿل روح افتعاون بغ افطؾبة ، مما جيعؾ مـ أوؿات افػراغ ذات ؾائد -4

 ذم افػسحة أو حتك ذم ادـزل أو بغ افطافب وأخقف أو أصدؿائف أو زمالئف ذم اددرشة.

تتقح افػرصة فؾؿعؾؿ وتػرؽف فؾـفقض بؿستقى افطؾبة ذوي افتحصقؾ ادتدين وذفؽ بافعؿؾ  -5

 معفؿ بشؽؾ مباذ.

افب ادتؿقز ذم حافة شفقفة دمـب ادعؾؿ أشؾقب ادحارضة أو إفؼاء، افذي يسلم مـف افط -6

 افدرس، وٓ يستػقد مـف افطافب افضعقػ ذم حافة صعقبة افدرس.

، 5..2)ؾرج،  تزيد افتعاون وافثؼة بغ ادعؾؿ وضؾبتف، مما جيعؾ افطؾبة اـثر تػاظالً مع معؾؿفؿ. -7

 (53ص

 

 



 

 

 افعقامؾ ادمثرة ذم افتعؾقؿ بطريؼة إؿران:

 ؾاظؾقة تعؾقؿ إؿران مـفا: هـاك ظدد مـ افعقامؾ افتل تمثر ذم

 إذا ـان )افؼريـ( مـ كػس اجلـس ؾلن هذا ؿد يقن ظؿؾقة افتعؾقؿ. -1

إذا ـان )إؿران( مـ كػس ادستقى آجتامظل وافثؼاذم ؾنن تعؾقؿ )إؿران( يؽقن أؾضؾ  -2

 ظـدما تتبايـ هذه ادستقيات.

ذفؽ إػ حتسغ افتعؾؿ بحقث ٓ يزيد ـؾام زاد ظؿر افؼريـ ادعؾؿ ظذ ظؿر افؼريـ ادتعؾؿ يمدي  -3

 ( شـقات.3هذا افػرق ظـ )

ـؾام تؽررت جؾسات تعؾقؿ إؿران زادت إمؽاكقة حتؼقؼ أهداف افتعؾؿ ويؽقن افتعؾقؿ أـثر  -4

 ؾائدة ظـ اجلؾسات إؿؾ تؽرارًا ذم مدة حمددة مـ افزمـ.

امظل بغ إؿران زادت ؿبقل )إؿران( فبعضفؿ بعضًا، ؾؽؾام ازداد افتقاؾؼ افشخيص وآجت -5

 (872، ص4..2.)إبراهقؿ، ؾرص اإلشتػادة افسبقية افـادمة ظـ تػاظؾفؿ معاً 

 أشتعامٓت إشساتقجقة تعؾقؿ إؿران:

يتؿ تؼديؿ افدرس فؾطؾبة مـ اددرس بطريؼة آفؼاء أو ادحارضة افعادية بشؽؾ مرـز ذم  -1

 وؿت ؿصر يؽػل افطؾبة ادتؿقزيـ ٓشتقعاب افدرس.

يطؾب اددرس مـ افذيـ أشتقظبقا افدرس مساظدة أؿراهنؿ ذم ؾفؿ ادعؾقمات افتل يتضؿـفا   -2

 افدرس.

 ٓت اخلاصة افتل حتتاج إػ تدخؾ.يتقػ اددرس بعد ذفؽ متابعة اجلؿقع وافتشديد ظذ احلا  -3

 (339، ص3..2)احلقؾة،

 افتحصقؾ:         

افتحصقؾ افدراد دوراً ـبراً ذم ظؿؾقة افتعؾؿ وحتديدها، إذ يعد افتحصقؾ افدراد أول  يشؽؾ

ؾافتحصقؾ ( 153، ص1987)أبق ظالم،جمآت تؼقيؿ ادتعؾؿ بؾ هق ادقوقع إشاس فف.

افدراد هق افـتقجة افـفائقة افتل تبغ مستقى افطافب ودرجة تؼدمف ذم تعؾؿ ما يتقؿع مـف أن 



 

   

 

، ومـ هـا تزز أمهقة افتحصقؾ ذم حقاة افطافب ودوره افؽبر ذم ما (6، ص1997ؾقع،)اخليتعؾؿف.

 تؼدم بؿقجبف يتؿ افذي إشاس ادعقار – افتحصقؾ –تتخذه ادمشسات افسبقية مـ ؿرارات ؾفق 

 افتعؾقؿقة افزامج اختبار ذم وـذفؽ ادختؾػة افعؾؿقة افتخصصات ظذ وتقزيعف افدراشة ذم افطافب

(. ومما ٓ صؽ ؾقف أكف مـ شامت افتعؾؿ اجلقد أن يؽقن افتعؾؿ 14، ص1985ظطا اهلل،) تـاشبف تلاف

)راجح، تعؾاًم يبؼك أثره ؾال يسارع إفقف افـسقان ؾضالً ظـ اشتعامفف واإلؾادة مـف ذم مقاؿػ جديدة.

 (262ب.ت، ص

افتحصقؾ افدراد يتلثر بؽؾ مـ افقؿت ادخصص فتدريس مادة ما وافقؿت افذي حيتاجف ادتعؾؿ  إن   

 (252، ص1994)افرياموي،فتعؾؿ تؾؽ افامدة.

 مـاهج ادػنيـ:

ادـفج: هق: "افطريؼ ادمدي إػ افؽشػ ظـ احلؼائؼ بقشاضة ضائػة مـ افؼقاظد افتل هُتقؿـ         

، أو (42، ص4..2)اجلالد،ؾقاتف حتك يصؾ إػ كتقجة معؾقمة"ظذ شر افعؼؾ، وحتديد ظؿ

"ادراحؾ افتل يسر خالهلا افباحث حتك يبؾغ احلؼقؼة افتل يـشدها مـ بحثف ودراشتف ومتابعتف 

، ؾعذ أشاس ذفؽ ؾنن مـفج ادػن هق شره (.1، ص1986")حـتقش،وصقًٓ إػ حتؼقؼ أهداؾف

، وهذا ما يمـده حمؿد قصقل إػ ادعـك ادراد مـ ـالم اهلل بخطقات ثابتة ٓ حيقد ظـفا شعقاً فؾ

زؽؾقل إذ يؼقل:" ؾنن مـفج أيب ظبقدة ذم افتػسر افتزامف مـفجاً ٓ يؽاد حيقد ظـف إذ يبدأ بؼح أية 

بآية أخرى، ثؿ يتبعفا بحديث ذم ادعـك كػسف، ثؿ يتبعفا بافشاهد افشعري افؼديؿ أو بؽالم افعرب 

، ؾؿـاهج ادػنيـ: )افطرائؼ افقاوحة، واخلطقات ادـضبطة، (42، ص1968م،)شالافػصقح"

، بقشاضة افتل يتربعفا ادػن فؾؽشػ ظـ أحقال افؼرآن افؽريؿ مـ حقث دٓفتفا ظذ مراد اهلل

 ؿقاظد معؾقمة دقوقع معغ أو ظؾؿ مـ افعؾقم: تؽقن افسؿة افبارزة فعؿؾف(.

 دػنيـ :أهداف تدريس افتػسر و مـاهج ا 

فؽـــؾ مـــادة تعؾقؿقــــة أهـــداف وتتؿثـــؾ بـــــ:) إهـــداف افعامـــة، وإهــــداف اخلاصـــة، وإهــــداف  

افسؾقـقة(، ؾؾامدة افتػسر ومـاهج ادػنيـ أهداف ظامة وأهداف خاصة حُتدد وؾؼ مػردات افـامدة 



 

 

ؼقـــــؼ ادؼـــــررة، وأكـــــقاع آدماهـــــات وادــــــاهج افتػســـــرية ادحـــــددة تســـــعك بؿجؿقظفـــــا فؾتقصـــــؾ إػ حت

إهـــداف افتعؾقؿقـــة ادـشـــقدة مــــ افـــامدة، وأهـــدف شـــؾقـقة تشـــؿؾ دجـــآت ادعرؾقـــة، وافقجداكقـــة، 

 ام يليت:ف اً وافـػس حرـقة، وؾؼ

 إهداف ادعرؾقة: -أ

 إهداف ادعرؾقة فؾتػسر ومـاهج ادػنيـ ـثرة ومـ أمهفا ما يليت:

 اشتـتاج إحؽام وافؼقؿ وافتؼيعات.        -2ـقب.   اتقوقح معاين ادػردات وافس -1

 تعرف أصفر ـتب افتػسر.                  -4                         تعرف ظؾقم افؼران.    -3

 حػظ أيات افؼرآكقة ادؼررة. -6           تعرف وجقه إظجاز افؼرآن. -5

 ػنيـ ادتـقظة.      تعرف مـاهج اد -8 تعرف ادماهات افتػسر افعامة.      -7

 إهداف افقجداكقة: -ب

 إهداف افقجداكقة فؾتػسر ومـاهج ادػنيـ ـثرة ومـ أمهفا ما يليت:

 تعؿقؼ حب افؼرآن وتؼديسف -1

 بتؿثُؾ افؼقؿ وآدماهات افتل حث ظؾقفا افؼرآن افؽريؿ.  افتؼرب إػ اهلل  -2

 جفقد افعؾامء وادػنيـ مـ معرؾة ادماهات افتػسر ومـاهج ادػنيـ. تؼدير -3

 افتعبد بتالوة افؼرآن افؽريؿ، وؾفؿ معاكقف.    -4

 احلرص ظذ تعؾؿ افؼرآن افؽريؿ، وتعؾقؿف. -5

 تقثقؼ افعالؿة بافساث افؼرآين، وبؽؾ ما يتعؾؼ بف مـ ظؾقم. -6

 إهداف افـػس حرـقة: -ج

 حرـقة فؾتػسر ومـاهج ادػنيـ ـثرة أمهفا ما يليت: إهداف افـػس



 

   

 

 إتؼان تالوة آيات افؼرآن افؽريؿ، وؾفؿ معاكقف، وافعؿؾ بف. -1

 تـؿقة مفارات ـتابة افؼرآن افؽريؿ بافرشؿ افعثامين. -2

 تـؿقة مفارات افتػؽر ظـد افطؾبة، مـ خالل ادماهات افتػسر ومـاهجف. -3

 عؾقؿقة، فؾتقصؾ إػ ؾفؿ معاين افؼرآن افؽريؿ وأحؽامف. اشتعامل افتؼـقات افت -4

 (161، ص4..2)اجلالد، اشتعامل افتػاشر ادتـقظة. -5

 إشس افعامة دـاهج ادػنيـ: 

فبـــاء مـــفج أو بركــامج تعؾقؿــل يتعؾــؼ بػفــؿ افؼــرآن افؽــريؿ وتػســره يـبغــل تعــرف آدماهــات 

ـ افتل ت تػرع مـفا، وأصفر ـتب افتػسر ادمفػة ؾقفا، إذ ُيعزز ذفؽ افتػسرية افعامة، ومـاهج ادػني

افؼــــــدرة ظــــــذ آشتؼصــــــاء وافبحــــــث وادتابعــــــة، وُيشــــــجع ظــــــذ اشــــــتؿرارية افــــــتعؾؿ وافتعؾــــــقؿ فؾؼــــــرآن 

وفؼد تعددت آدماهات افتػسرية، ومـاهج ادػنيـ ادتػرظة  (،262، ص4..2)اجلالد،افؽريؿ

افتل وفدهتا ثؼاؾة ـؾ ظك، وثؼاؾة ـؾ مػن، وختصصف، وتبحـره  مـفا تبعًا فتعدد آدماهات افعامة

ذم بعــض افعؾــقم، ؾــال بــد مـــ مراحــؾ معقـــة يتبعفــا ادػنــ تؽــقن إشــس وادصــادر افتــل يؼــقم ظؾقفــا 

ادـفج افتػسري وؿد حدد هذه ادراحؾ وإشس حسغ درويش حـتقش ذم آدماهات احلديثة ذم 

  ادػن أن:تػسر افؼرآن افؽريؿ ؾقجب ظذ

 جيؿع إػ أية افتل ُيػنها مجقع ما ذم افؼرآن مـ آيات تتعؾؼ بؿقوقظفا.  -أ

 جيؿع إػ أية ما يتعؾؼ بؿقوقظفا مـ افسـة افـبقية. -ب

 يـظر ذم مدفقل إفػاظ افعربقة ؾال ُيػفؿ افؼرآن ظذ ؽر مؼتضاها. -ج

غ ذم افتػسـر، إذ افصـحقح ؾقـف اهلـدى إػ ادـراد يؾتؿس أؿقال افصـحابة وافتـابعغ وافعؾـامء افسـابؼ -د

 مـ أية افؼرآكقة.

 ؾتقصؾ إػ افتػسر افسديد.فيـظر ذم أشباب افـزول، وافـاشخ وادـسقخ،  -هـ



 

 

يتـــدبر ذم افؼـــرآن افؽـــريؿ وٓ يؼتكـــ ظـــذ افظـــاهر مــــف، ؾـــنن ذفـــؽ يـــمدي إػ ؾفـــؿ مؼاصـــد مطؾقبـــة  -و

 وحؽؿ شديدة.

 ُيؾؿ بافسرة افـبقية، واحلؼائؼ افتارخيقة  افتل ترد اإلصارة إفقفا ذم افؼرآن افؽريؿ. -ز

ٓ ُيػن افؼرآن افؽريؿ ظذ ما يدور ذم خاضره وبحسب هقاه: ؾقجعؾ تػسره حاـاًم ظذ افؼرآن  -ح

 (12-.1، ص1986)حـتقش،ٓ حمؽقمًا بف.



 

   

 

 دراشات شابؼة

بعــد اضــالع افباحــث ظــذ ظــدد مـــ افدراشــات افســابؼة ادتــقاؾرة وجــد ظــددًا مـــ افدراشــات 

ذات افعالؿـــة بـــبعض جقاكـــب افدراشـــة احلافقـــة بصـــقرة مبـــاذة وأخـــرى بصـــقرة ؽـــر مبـــاذة، ؾـــافتل 

تشسك مع افبحث احلايل بنشساتقجقة تعؾقؿ آؿران افتل متثؾ ادتغر ادستؼؾ وافتحصقؾ افذي يؿثؾ 

غـــر افتـــابع  تعـــد ذات ظالؿـــة مبـــاذة بافبحـــث احلـــايل وافتـــل اؾـــاد مـفـــا افباحـــث ذم آجـــراءات او ادت

جمــآت أخــرى ؾعالؿتفــا ؽــر مبــاذة، وؿــد أؾــادت هــذه افدراشــات افباحــث ذم إجــراءات بحثــف وذم 

 مـفجقة افبحث وادعاجلات افعؾؿقة .

 وإجـبقة(. وؿد صـػ افباحث افدراشات افسابؼة ظذ جمؿقظتغ )افعربقة

 دراشات ظربقة: -أ

 (:...2دراشة شؽر ) -1

)تــلثر اشــتخدام اشــساتقجقة تعؾــقؿ إؿــران ظــذ مســتقى اإلداء رمــت افدراشــة إػ معرؾــة 

 ادفاري وافتدريس فطافبات افسبقة افرياوقة ذم افتدريس ادصغر(. 

( 38ـــة افدراشــة )أجريــت افدراشــة ذم ـؾقــة افسبقــة بجامعــة افســؾطان )ؿــابقس( ، وبؾغــت ظق

ضافبـة مــ ضافبـات ادرحؾـة افثافثـة، تـؿ تؼسـقؿفـ إػ جمؿـقظتغ دمريبقـة اشـتخدمت اشـساتقجقة تعؾـقؿ 

إؿـــران، ووـــابطة أشـــتخدمت افطريؼـــة افتؼؾقديـــة. واشـــتخدمت افباحثـــة بطاؿـــة تؼقـــقؿ مــــ إظـــدادها. 

صــقر دافــة إحصــائقًا ذم وتقصــؾت افدراشــة إػ تػــقق ادجؿقظـــة افتجريبقــة ظــذ ادجؿقظــة افضــابطة ب

 (21، ص...2. )شؽر،ادفـارات ؿقــد افبحث

 (:2..2دراشة محادة ) -2

)مدى ؾاظؾقة اشساتقجقة تعؾقؿ إؿران ذم تـؿقة مفـارات ختطـقط رمت افدراشة إػ معرؾة 

 وتـػقذ وتؼقيؿ دروس افرياوقات وذم اكتؼال وبؼاء أثر تعؾؿفا(. 

( ضافبــــًا تــــؿ 59امعــــة حؾــــقان، وبؾغــــت ظقـــــة افدراشــــة )أجريــــت افدراشــــة ذم ـؾقــــة افسبقــــة بج

( ضافبــًا .3تؼســقؿفؿ بطريؼــة ظشــقائقة إػ جمؿــقظتغ متؽــاؾئتغ أحــدمها دمريبقــة وبؾــغ ظــدد أؾرادهــا )



 

 

( ضافبًا وضافبة. واشتخدم افباحث اختبارات )ت( 29وضافبة وإخرى وابطة وبؾغ ظدد أؾرادها )

 اشة.وحجؿ افتلثر ذم معاجلة بقاكات افدر

وتقصؾت افدراشة اػ ؾعافقة تعؾقؿ إؿران ذم تـؿقة مفارات ختطقط وتـػقــذ وتؼقيؿ دروس 

 (22، ص2..2. )محادة،افرياوقات وذم اكتؼال وبؼاء أثر تعؾؿفا فدى افطالب ادعؾؿغ

 (:4..2دراشة شقػ ) -3

افطرح واإلدماه  )ؾعافقة اشساتقجقة تعؾقؿ إؿران ذم تـؿقة مفاراترمت افدراشة إػ معرؾة 

 كحق افرياوقات فدى تالمقذ ادرحؾة آبتدائقة فدوفة افؽقيت(. 

( تؾؿقـــذًا ذم افصـــػ افرابـــع، .7أجريـــت افدراشـــة ذم دوفـــة افؽقيـــت، بؾغـــت ظقــــة افدراشـــة )

واشـــتخدمت افباحثـــة ادــــفج افتجريبـــل ذات تصـــؿقؿ ادجؿـــقظتغ )افتجريبقـــة وافضـــابطة( وافؼقـــاس 

( 35ات افدراشـــة، تـــؿ تؼســـقؿ افعقــــة إػ جمؿـــقظتغ ظـــدد أؾـــراد ــــؾ جمؿقظـــة )افؼـــبع وافبعـــدي دتغـــر

تؾؿقذاً درشت ادجؿقظة افتجريبقة باشتخدام اشساتقجقة تعؾقؿ إؿران وادجؿقظة افضابطة درشت 

كػس ادقوقع )افطرح( بافطريؼة افتؼؾقدية. ـام ؿامت افباحثة باشتخدام اختبار حتصقع مـ إظدادها 

دمــاه كحــق افرياوــقات مـــ اظــداد افشـــاوي ظبــد ادـــعؿ وباشــتخدام اختبــار )ت( ، بقـــت ومؼقــاس اإل

كتائج افدراشة وجقد ؾروق ذات دٓفة إحصائقة بـغ متقشـطل درجـات ضـالب ادجؿقظـة افتجريبقـة 

ودرجات ضالب ادجؿقظة افضابطة ذم افتطبقؼ افبعدي فالختبار افتحصقع ـذفؽ وجدت مثؾ هذه 

جؿــــــــــقظتغ افتجريبقــــــــــة وافضــــــــــابطة ذم افتطبقــــــــــؼ افبعــــــــــدي دؼقــــــــــاس اإلدمــــــــــاه كحــــــــــق افػــــــــــروق بــــــــــغ اد

 (11، ص4..2.)شقػ،افرياوقات

 (:9..2دراشة افصاحلل ) -4

)أثر اشساتقجقة تعؾقؿ إؿران ذم تصحقح افػفؿ اخلاضئ فؾؿػاهقؿ رمت افدراشة إػ معرؾة 

 اجلغراؾقة فدى ضافبات افصػ إول ادتقشط(. 

( 48) افدراشـــة ظقــــة بؾغـــت بغـــداد، جامعـــة/  رصـــد أبــــ –أجريـــت افدراشـــة ذم ـؾقـــة افسبقـــة 

( ضافبـــة ذم 24)و افتجريبقــة ادجؿقظـــة ذم ضافبــة( 24) بقاؿـــع جمؿــقظتغ ظـــذ ظشــقائقاً  وزظــــ ضافبــة،

ادجؿقظــة افضــابطة، وفتحؼقــؼ مرمــك افبحــث اظتؿــدت افباحثــة تصــؿقاًم دمريبقــًا ذا وــبط جزئــل، هــق 



 

   

 

تصؿقؿ ادجؿقظة افتجريبقة مع جمؿقظة وابطة ذات آختبار افبعدي، ـقؾئت جمؿقظتا افدراشـة ذم 

 – افــذـاء مسـتقى – افزمــل افعؿـر –ظـدد مــ ادتغـرات هـل )اختبـار ادػــاهقؿ اجلغراؾقـة افتشخقيصـ 

 أجريت(. وإم فألب افدراد افتحصقؾ – آبتدائل افسادس فؾصػ ـؾفا افدروس حتصقؾ معدل

 :مرحؾتغ ظذ افدراشة

: حاوفت ؾقفا افباحثة حتؾقؾ مادة افؽتب اخلاوعة فتجربة افبحث وادقاد اجلغراؾقة مرحؾة تشخقصقة

افتـــل درشــــتفا جمــــامقع افبحــــث ذم ادراحــــؾ افســـابؼة )اخلــــامس وافســــادس آبتــــدائل( ، وأشــــتخرجت 

( مػفقمًا أظدت ظذ أشاشفا .4ادتقشط وادراحؾ ـاؾة ؾؽاكت ) ادػاهقؿ ادتؽررة ذم افصػ آول

اختباراً تشخقصقاً مـ كقع آختبار مـ متعدد يؼقس مستقى افػفؿ ذم ادجال ادعرذم فتصـقػ بؾقم، 

( ؾؼرة، تؼقس ـؾ ؾؼرة مػفقم جغراذم واحد وظـذ أشـاس هـذا آختبـار تعـد .4بؾغت ظدد ؾؼراتف )

%( ؾــــام ؾـــــقق فــــدى ضافبــــات ظقــــــة 34اضئ إذا دمــــاوزت كســــبة اخلطـــــل ؾقفــــا )ادػــــاهقؿ ذات افػفــــؿ اخلـــــ

افتشخقص ، ثؿ افتلـد مـ صدؿف وثباتف، ومـ افؼقة افتؿققزية فػؼراتف ومعامؾ صـعقبتف، ومــ خـالل 

 ( مػفقمًا ؾفؿ خاضئ.22كتائج آختبار ، تبغ ان هـاك )

 ظقـــة افتشــخقص افتــل ؿســؿت إػ : ضبؼــت إجــراءات هــذه ادرحؾــة ظــذتصــحقحقة –ادرحؾــة افثاكقــة 

جمؿقظتغ، جمؿقظة دمريبقة درشت ظذ وؾؼ اشساتقجقة تعؾقؿ إؿران ودرشت ادجؿقظـة افضـابطة 

ظــذ وؾــؼ افطريؼــة افتؼؾقديــة، وبعــد اكتفــاء افطافبــات مـــ دراشــة مجقــع مػــردات افػصــقل آربعــة مـــ 

ػسف ادعد بادرحؾة إوػ، وظـد حتؾقؾ ـتاب اجلغراؾقة، أختزت ادجؿقظتان بإختبار افتشخقيص ك

( تقصؾت افدراشة إػ تػقق ضافبات ادجؿقظة افتجريبقة 2افبقاكات إحصائقاً باشتعامل مربع ـاي )ـا

افتـــل درشـــت باشـــساتقجقة تعؾـــقؿ إؿـــران ظـــذ ضافبـــات ادجؿقظـــة افضـــابطة افتـــل درشـــت بافطريؼـــة 

 ح(-،ج9..2.)افصاحلل،افتؼؾقدية

 ة:دراشات أجـبق -ب
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)أثر افتعؾؿ بؿساظدة إؿران افتباديل ظذ افتحصقؾ وداؾعقة آكجاز رمت افدراشة إػ معرؾة 

 فدى ضالب ادرحؾة افثاكقية ذم افرياوقات(. 



 

 

( ضافبة مـ افصػ افتاشع إػ افصػ افثـاين 92أجريت افدراشة ذم أفامكقا ، وصؿؾت افعقـة )

( معؾؿـغ وتـؿ تؼسـقؿ افعقــة إػ 6ظؼ مـ ثالث مدارس تؿ اختقـارهؿ بطريؼـة ظشـقائقة وبـاذاف )

( ضافـب، وبؾغــت مـدة افعؿـؾ بافزكــامج 47( ضافبــًا ووـابطة ظـددها )45جمؿـقظتغ دمريبقـة ظـددها )

أشـبقظًا بقاؿــع أربـع جؾســات أشـبقظقة وـاكــت خطــقات اجلؾسـة افعالجقــة تسـتـد ظــذ أن يؼــقم  (15)

ادعؾــؿ بؽــؾ مفــارة أو مػفــقم ريــاث مــع ذح أمثؾــة يؼــقم هــق بحؾفــا أمــام افطــالب ثــؿ يؼــقم بتؼســقؿ 

افطـــالب إػ ثـائقـــات بحقـــث حيتـــقي ــــؾ ثــــائل ظـــذ إؿـــؾ ظـــذ ضافـــب واحـــد مـــتؿؽـ مــــ ادفـــارة او 

بحقـــث يؼـــقم بـــدور ادعؾـــؿ فزمقؾـــف وصـــؿؾت أدوات افدراشـــة اختبـــارًا حتصـــقؾقًا ذم افعؿؾقـــات  ادػفـــقم

فداؾعقـــة آكجـــاز، ثـــؿ أصـــارت افـتـــائج إػ ؾـــرق ذي دٓفــــة  Tnnesseوادػـــاهقؿ افرياوـــقة واختبـــار 

إحصـائقة بـغ درجـات ضـالب ادجؿقظـة افتجريبقـة وضـالب ادجؿقظـة افضـابطة ذم ــؾ مــ آختبـار 

 واختبــار افداؾعقــة فالكجــاز فصــافح ادجؿقظـة افتجريبقــة، وأووــح ادعؾؿــقن ان افطــالب مل افتحصـقع

يشــعروا باخلجـــؾ ظـــد ضؾـــب ادســاظدة مــــ بعضفـــؿ بعـــض أو افرهبــة مــــ ادعؾــؿ افتـــل ـــان يشـــعر هبـــا 

ضالب ادجؿقظة افضابطة وـاكقا حيـاوفقن مسـاظدة بعضـفؿ بعضـًا ؿبـؾ وبعـد اجلؾسـات ممـا يـدل ظـذ 

 (Galhoon, 2003, p:121-151) افطـالب ظذ افتعؾؿ. إؿبــال
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)تلثر افتعؾؿ بؿساظدة إؿران افتباديل وافتػاظـؾ آجتامظـل ظـذ رمت افدراشة إػ معرؾة 

 صعقبات تعؾؿ افرياوقات وداؾعقة آكجاز وتعديؾ أوطرابات افسؾقك(. 

( تالمقــذ مـــ افصػقــــ اخلــامس 6كــت ظقـــة افدراشــة مـــ )أجريــت افدراشــة ذم بريطاكقــا ، تؽق

وافســادس فؾؿــرحؾتغ آبتدائقـــة وادتقشــطة وتــساوح أظامرهـــؿ بــغ )افعــاذة وثامكقـــة أصــفر وافثاكقـــة 

ظؼــ وتســعة اصــفر( ممـــ فــدهيؿ صــعقبات ذم تعؾــؿ افرياوــقات ومفــارات افؼــراءة وظــدم افؼــدرة ظــذ 

إػ افــتعؾؿ افعالجــل وـــذفؽ فــدهيؿ أوــطرابات ذم افســؾقك  افتػاظــؾ آجتامظــل مــع إؿــران حمــقفغ

وحصـــؾقا ذم اختبـــار )وـســـؾر( فـــذـاء آضػـــال ظـــذ درجـــات متدكقـــة وشـــبؼ افزكـــامج اختقـــار ادعؾـــؿ 

ادـاشب فؾؼقام هبذه افتجربة مع تقوقح افػؽرة هلؿ وتقوقح ممقزاهتا، وبعد ظؼد آختبارات افؼبؾقة 

بفؿ وتقوــقح افزكــامج ومــا شــقف حيــدث ذم اجلؾســات افتعؾقؿقــة ، تــؿ ٓختبــار افتالمقــذ افســتة وتــدري

( أشــابقع بقاؿــع .1تؼســقؿفؿ إػ أزواج متـــاطرة بشــؽؾ جقــد أـاديؿقــًا وأجتامظقــًا وأشــتؿر افزكــامج )



 

   

 

( دؿقؼة يتبادل ؾقفا إؿران أدوراهؿ، .3( مرات أشبقظقاً وحدة اجلؾسة )3( جؾسات يقمقاً ددة )4)

ؾســات بافػقــديق، حتــك يؿؽـــ تعــديؾ أي شــؾقك شــؾبل يصــدر مـــ إؿــران اثـــاء وؿــد تــؿ تســجقؾ اجل

 اجلؾسات.

وصؿؾت أدوات افدراشة مؼقاس فتؼققؿ آوطرابات افسؾقـقة، واختباريـ تشخقصقغ أحدمها ذم 

افرياوقات وإخر ذم مفارة افؼراءة وبطاؿة مالحظة وأصارت افـتائج إػ كؿق افسؾقك آجتامظل 

ن وأتضح ذفؽ مـ خالل بطاؿة ادالحظة وارتػاع مستقى آكجاز، مـ أهؿ مؽاشب هذا بغ إؿرا

  (Evans, 2004; P.1-15)افزكامج أؿبال افتالمقذ ظذ افتعؾؿ. 

            جقاكب اإلؾادة مـ افدراشات افسابؼة:

 حدد افباحث جقاكب اإلؾادة مـ افدراشات افسابؼة بأيت:

افتل اشتخدمفا افباحثقن ذم افدراشات افسابؼة أثر ـبر ذم مساظدة فإلجراءات افتدريسقة  -1

 افباحث ظذ مجع معؾقمات واؾقة ظـ اشساتقجقة تعؾقؿ إؿران.

 أؾادت افدراشات افسابؼة افباحث ذم صقاؽة اخلطط افتدريسقة ادالئؿة فؾبحث احلايل.-2

فؾباحث ذم اشتخدام افقشائؾ  افقشائؾ اإلحصائقة ادستخدمة ذم افدراشات افسابؼة ـاكت ظقكاً -3

 اإلحصائقة ادالئؿة فؾبحث احلايل.

افـتائج اإلجيابقة افتل أطفرهتا افدراشات افسابؼة ـاكت حاؾزًا ـبرًا فؾباحث فؾغقص ذم أظامق -4

 مقوقع افبحث احلايل وحتؾقؾ كتائجف وتػسرها.



 

يتضــؿـ هــذا افػصــؾ ظروــًا دـفجقــة افبحــث وإجراءاتــف، واظتؿــد افباحــث ادـــفج افتجريبــل  

ٕكــــف ادـــــفج ادـاشــــب فطبقعــــة هــــذا افبحــــث، إذ يتـــــاول افتصــــؿقؿ افتجريبــــل ادعتؿــــد، واختقــــار ظقـــــة 

افبحــث، وـقػقــة إجــراء ظؿؾقــات افتؽــاؾم اإلحصــائل بــغ ضافبــات جمؿــقظتل افبحــث، وحتديــد افــامدة 

افتـــل شـــتدرس ذم أثــــاء افتجربـــة، وصـــقاؽة إهـــداف افســـؾقـقة، وإظـــداد اخلطـــط افتدريســـقة افعؾؿقـــة 

 وإجراءات اظداد آختبار افتحصقع، وافقشائؾ آحصائقة ادستعؿؾة دعاجلة افبقاكات.

ًٓ. افتصؿقؿ افتجريبل:    او

تغرات ويؼصد بف ذفؽ اجلزء افذي يؾخص افسـقب ادـطؼل فؾتجربة، ويشؿؾ تقوقحًا فؾؿ

مقوـــــقع افدراشـــــة وظـــــدد ادػحقصـــــغ وـقػقـــــة تؼســـــقؿفؿ إػ جمؿقظـــــات ووـــــبط شـــــائر ادتغــــــرات 

، وُيعـد افتصـؿقؿ افتجريبـل اول اخلطـقات افتـل كػـذها افباحـث فـذا ؾؿــ (152،ص1..2)رؤوف،

)ظبــــــدافرمحـ افرضــــــوري ان يؽــــــقن فؽــــــؾ بحــــــث دمريبــــــل تصــــــؿقؿ خــــــاص بــــــف فضــــــامن دؿــــــة افـتــــــائج 

ذا اظتؿـــد افباحــث ذم إجــراء افتجربـــة افتصــؿقؿ افتجريبــل ذا افضـــبط . وفــ(487،ص7..2وزكؽـــة،

اجلزئــل ادتؽـــقن مــــ جمؿقظــــة دمريبقـــــة وأخـــرى وــابطة واختبـــار حتصـــقع بعـــدي ـقكـــف مـاشـــبًا فطبقعـــة 

 ( يقوح هذا افتصؿقؿ:1افبحث وافشؽؾ رؿؿ )

 (1صؽؾ )

 افتصؿقؿ افتجريبل فؾبحث

 ادتغر افتابع أداة افبحث ادتغر ادستؼؾ ادجؿقظة

 اشساتقجقة تعؾقؿ آؿران ادجؿقظة افتجريبقة

 افتحصقؾ اختبار حتصقع

 ضريؼة ادحارضة ادجؿقظة افضابطة



 

   

 

تعؾـقؿ  يؼصد بادجؿقظة افتجريبقة: ادجؿقظة افتل تتعرض ضـــــافباهتا فؾؿتغـر ادستؼؾ)إشـساتقجقة  

إؿـــران(، ويؼصــــد بادجؿقظــــة افضــــابطة ادجؿقظــــة افتــــل ٓ تتعــــرض ضافباهتــــا فؾؿتغــــر ادســــتؼؾ بــــؾ 

تـــدرس بطريؼـــة ادحـــارضة، أمـــا افتحصـــقؾ ؾقؼصـــد بـــف ادتغـــر افتـــابع، ويؼـــاس باختبـــار حتصـــقع بعـــدي 

 تعؾقؿ إؿران.  اشساتقجقةدعرؾة أثر 

 ثاكقًا. جمتؿع افبحث وظقـتف :

 تؿع افبحث:حتديد جم -1 

جمتؿع افبحث امـرًا مفـاًم ذم افبحـقث افسبقيـة، ٓشـقام ذم اختقـار ظقــة افبحـث، و يتؽـقن  يعّد حتديد      

 (.2.14-2.13ضافبات ـؾقة افسبقة فؾبـات فؾعام افدراد) جمتؿع افبحث احلايل مـ

 حتديد ظقـة افبحث : -2

تؽقكت ظقـة افبحث مـ ضافبات ؿسؿ ظؾقم افؼرآن)ادرحؾة افرابعة( ـعقـة ؿصدية ـقكف افؼسؿ    

( ضافبة ؿسؿـ اػ .6افقحقد ذم افؽؾقة افتل تدرس ؾقف مادة مـاهج ادػنيـ، ويضؿ افؼسؿ )

 ( ضافبة..3جمؿقظتغ وؿت ـؾ جمؿقظة )

 ثافثا. تؽاؾم جمؿقظتل افبحث :

جؿقظتغ افتجريبقة وافضابطة ذم ادتغرات افتل يعتؼد افباحث أهنا تمثر ذم إجراءات افتؽاؾم بغ اد    

ؾعافقة ادتغر ادستؼؾ بافدرجة ادطؾقبة، وتػرده ذم افتلثر ذم ادتغرات افتابعة، وهذا ما أصارت إفقف 

امًا، ظذ إدبقات إٓ إكف فقس هـاك مجاظتان مـ افـاس)متشاهبتان، أو متقازيتان، أو متؽاؾئتان( مت

افرؽؿ مـ أن افباحثغ حددوا ظددًا مـ إشافقب افتل هتدف إػ حتؼقؼ ؿدر أـز مـ افتؽاؾم أو افتشابف 

 –وأن تؽاؾم جمؿقظتل افبحث افضابطة وافتجريبقة ( .37 – 369، ص2..2)مؾحؿ،ذم ادجؿقظتغ

، وـاؾل (113، ص...2)افرصقدي، افعقامؾ افتل تمثر ذم ادتغر افتابع  وبط ـبر حد إػ يضؿـ

:)افعؿر افزمـل، ومعدل افعام ( متغرات هل3افباحث بغ جمؿقظتل افبحث افتجريبقة وافضابطة ذم)

، وحرص افباحث ظذ إجراء ظؿؾقة افتؽاؾم بغ جمؿقظتل افبحث وحصؾ ظذ افسابؼ، وافذـاء(



 

 

ت افدرجات، وـاكت افبقاكات ظـ ادتغرات افالزمة مـ افطافبات مباذة ومـ رئاشة افؼسؿ وشجال

 وؾؼاً فام يليت:

  -افعؿر افزمـل حمسقبًا بافشفقر:-أ 

ويؼصد بف ظؿر افطافبة حمسقباً بافشفقر، وحصؾ افباحث ظذ افبقاكات ادتعؾؼة هبذا ادتغر مـ 

افطافبــــــــات ظـــــــــ ضريـــــــــؼ آشــــــــتامرة افتــــــــل أظـــــــــدها هلــــــــذا افغــــــــرض، ؾحســـــــــب أظــــــــامر افطافبــــــــات فغايـــــــــة 

قشطات أظامر ضافبات جمؿقظتل افبحث، وآكحراف ادعقارية هلـا، ، وظـد حساب مت2.13/.1/1

وحتؼــؼ افباحـــث مــــ تؽــاؾم أظـــامر ضافبـــات جمؿــقظتل افبحـــث، إذ بؾـــغ ادتقشــط احلســـايب فعؿـــر ضافبـــات 

( وبؾــــــــغ ادتقشــــــــط احلســــــــايب فعؿــــــــر ضافبــــــــات ادجؿقظــــــــة افضــــــــابطة .26446ادجؿقظــــــــة افتجريبقــــــــة )

(، وآكحــــراف ادعقـــــاري 6467(، وآكحــــراف ادعقــــاري فطافبــــات ادجؿقظـــــة افتجريبقــــة).26349)

(، وبعــد اختبــار دٓفــة افػــرق بــغ ادتقشــطغ باشــتعامل  آختبــار 5489فطافبــات ادجؿقظــة افضــابطة)

اتضح أن افػرق مل يؽـ ذا دٓفة إحصائقة  (Ary,1979,P193)(T.Testافتائل فعقـقتغ مستؼؾتقغ)

( أؿؾ مـ افؼقؿة افتائقة اجلدوفقة 4431.( إذ ـاكت افؼقؿة افتائقة ادحسقبة افبافغة).,5.ستقى)ظـد م

(، وهــــذا يــــدفؾ ظــــذ أن جمؿــــقظتل افبحــــث متؽاؾئتــــان ذم افعؿــــر 58( وبدرجــــة حريــــة)9...2افبافغــــة)

 (:1افزمـل وظذ ما مبغ ذم اجلدول)

 (1اجلدول )

 ـلتػاصقؾ تؽاؾم جمؿقظتل افبحث ذم افعؿر افزم

االحنراف  املتوسط احلسايب العدد اجملموعة
 التباين املعياري

مستوى  القيمة التائية
 الداللة

درجة 
 اجلدولية احملسوبة احلرية

 4,4,, 6466 06,463 03 اجملموعة التجريبية
34,00 04332 3430 04 

 0,462 0442 060423 03 اجملموعة الضابطة

 



 

   

 

 ادعدل افعام افسابؼ :-ب

ادتقشــــط احلســــايب فــــدرجات  ؾبؾــــغ ،2.13  – 2.12ويؼصــــد بــــف ادعــــدل افعــــام فؾعــــام افــــدراد 

( وادتقشـط احلسـايب فـدرجات افطافبـات ذم ادجؿقظـة 8.436افطافبـات ذم ادجؿقظـة افتجريبقـة )

(، .947(، وبؾـــــــــغ آكحـــــــــراف ادعقـــــــــاري فطافبـــــــــات ادجؿقظـــــــــة افتجريبقـــــــــة )78481افضـــــــــابطة )

(، ودعرؾــة دٓفــة افػــرق بــغ 8485فــدرجات ضافبــات ادجؿقظــة افضــابطة )وآكحــراف ادعقــاري 

( فعقـتــــغ T.Testدرجــــات ادجؿقظــــة افضــــابطة وافتجريبقــــة اشــــتعؿؾ افباحــــث آختبــــار افتــــائل)

ؾاتضـح أن افػـرق مل يؽــ ذا دٓفـة إحصـائقة ظــد مسـتقى  (Ary , 1979 , P 193)مسـتؼؾتغ 

( أؿــؾ مـــ افؼقؿــة افتائقــة اجلدوفقــة 4646.ادحســقبة افبافغــة) ( إذ ـاكــت افؼقؿــة افتائقــة.,5.دٓفــة)

(، مما يدفؾ ظذ تؽاؾم جمؿقظتل افبحث ذم هذا ادتغر، وظذ 58( وبدرجة حرية)9...2افبافغة)

 (.2ما مبغ ذم اجلدول)

 (2اجلدول)

 يبغ تػاصقؾ تؽاؾم جمؿقظتل افبحث ذم ادعدل افعام افسابؼ.

 املتوسط العدد اجملموعة
 احلسايب

االحنراف 
 التباين املعياري

مستوى  القيمة التائية
 الداللة

درجة 
 اجلدولية احملسوبة احلرية

 2,432 2463 43406 03 اجملموعة التجريبية
346,6 04332 3430 04 

 64400 4440 64440 03 اجملموعة الضابطة

 افـذــاء : -ج

(، واشـــــتعؿؾ 78: ...2ُيعــــد افــــذـاء مـــــ افعقامــــؾ ادـــــمثرة ذم افتحصــــقؾ )افؼــــبقـل وينــــية،   

( فغـرض معرؾـة تؽـاؾم Penrose( وبــروس)Ravenافباحـث اختبـار ادصـػقؾات ادتتابعـة فـراؾـ)

جمؿـقظتل افبحـث ذم افـذـاء، وذفـؽ ٕكـف يتصـػ بدرجـة مــ افصـدق وافثبـات وصـالحقة آشــتعامل 

ة، وفؽقكف اختبار ؽر فػظل ويؿؽـ تطبقؼف بسفقفة ظذ جمؿقظات ـبرة مـ إؾـراد ذم فؾبقئة افعراؿق



 

 

، أجري (.6 – 1، ص1983)افدباغ، آن واحد ويصؾح فؾػئات افعؿرية افتل تـتؿل هلا ظقـة افبحث

هــذا آختبــار ظــذ جمؿــقظتل افبحــث ذم طــروف متشــاهبة، ووؿــت واحــد وتــؿ احلصــقل ظــذ إجابــات 

اب درجــاهتـ، ؾبؾــغ ادتقشــط احلســايب فــدرجات افطافبــات ذم ادجؿقظــة افتجريبقــة افطافبــات واحتســ

(، وبؾـــــــــغ 44477( وادتقشــــــــط احلســــــــايب فــــــــدرجات افطافبــــــــات ذم ادجؿقظــــــــة افضــــــــابطة )45493)

(، وآكحراف ادعقاري فدرجات ضافبات 6493آكحراف ادعقاري فطافبات ادجؿقظة افتجريبقة )

ودعرؾـــــة دٓفـــة افػــــرق بــــغ درجـــات ادجؿــــقظتغ اشــــتعؿؾ افباحــــــث  (،5486ادجؿقظـــة افضــــابطة )

ؾاتضح أن افػرق مل يؽـ ذا  (Ary , 1979 , P 193)( فعقـتغ مستؼؾتغ  T.Testآختبار افتائل)

( أؿـؾ 1..47.( إذ ـاكت افؼقؿة افتائقـة ادحسـقبة افبافغـة).,5.دٓفة إحصائقة ظـد مستقى دٓفة)

(، ممــــا يــدفؾ ظــذ تؽــاؾم جمؿـــقظتل 58( وبدرجــة حريــة)9..24دوفقـــة افبافغــة)مـــ افؼقؿــة افتائقــة اجل

 (. 3افبحث ذم هذا ادتغر، وظذ ما هق مبغ ذم اجلدول)

 (3اجلدول)

 تػاصقؾ تؽاؾم جمؿقظتل افبحث ذم اختبار افذـاء

املتوسط  العدد اجملموعة
 احلسايب

االحنراف 
 التباين املعياري

مستوى  القيمة التائية
 الداللة

درجة 
 اجلدولية احملسوبة احلرية

 4400, 6420 0420, 03 لتجريبيةااجملموعة 
346330 04332 3430 04 

 0,400 0446 466,, 03 اجملموعة الضابطة

 رابعاً. متطؾبات افبحث: 

  حتديد افامدة افتعؾقؿقة: -1

اظتؿد افباحث افامدة افدراشقة ادؼررة ذم مـفج مـاهج ادػنيـ، وتؿ افتخطقط فتقزيع افـامدة   

افدراشقة ظذ مدة افتجربة بشؽؾ يمدي إػ إظطاء ــؾ مػـردة مــ مػـردات افـامدة افدراشـقة حؼفـا مــ 



 

   

 

ستؾزم حتؾقؾ افقؿت وما يستؾزم فقصقهلا ٕذهان افطافبات وحتؼقؼ أهداف افتجربة ـام يـبغل، وهذا ي

 افامدة افدراشقة إػ ظـارصها ويؽقن ذفؽ بتحديد ادقوقظات و تقزيعفا ظذ اددة ادؼررة فؾتجربة.

 ؾعؿد افباحث إػ حتديد مخسة مقوقظات هل:

)افتػسر وافتلويؾ وافػرق بقـفام، و مصادر افتػسر ووقابطف، وكشلة افتػسر وتطقره ، ومـفج 

 سر افعؼع(.افتػسر افـؼع، ومـفج افتػ

 صقاؽة آهداف افسؾقـقة : -2

اهلـــــدف افســـــؾقـل افتعؾقؿـــــل "ظبـــــارة ظــــــ تقوـــــقح أكـــــقاع افـتـــــائج افتعؾقؿقـــــة ادتقؿـــــع أن حيـــــدثفا     

افتــدريس، وهــق أيضــًا إداءات ادحــددة افتــل يؽتســبفا افطؾبــة مـــ خــالل إجــراءات تعؾقؿقــة حمــددة، 

ك افـفـائل افــذي حيؼــؼ تــدريس وحــدة تعؾقؿقــة ويصـػ اهلــدف افســؾقـل احلاصــؾ افتعؾقؿــل أو افســؾق

، وُيعد حتديد إهداف افسؾقـقة أمراً مفاًم ذم ظؿؾقة افتدريس، ٕهنا (81،ص4..2)ؿطامل،معقـة" 

آشــاس ذم ـــؾ خطــقة أو ؾعافقــة مـــ ؾعافقــات افتــدريس ، ؾتحديــد إهــداف افســؾقـقة يســاظد ظــذ 

ال وذم اختقـــار أشـــافقب افتؼـــقيؿ ووشـــقؾة افؼقــــاس اختقـــار ضريؼـــة افتـــدريس ادالئؿـــة ذات آثـــر افػعــــ

 (83،ص8..2)ظطقة، ادـاشبة.

وؿد صاغ افباحث إهداف افسؾقـقة بام يتالئؿ مع ضبقعة حمتقى افامدة افدراشقة ادحددة بتجربة    

 (Bloom)( هدؾًا وتـاوفت ادستقيات افستة مـ تصـقػ بؾقم .8افبحث وؿد بؾغ ظدد إهداف )

ذم تؿ ظروفا ظذ جمؿقظة مـ اخلزاء ادحؽؿغ مـ ذوي اخلزة وآختصاص فؾتلـد فؾؿجال ادعر

مـ صحة صقاؽتفا ومدى مالءمتفا فؾسؾقك ادراد ؿقاشف فدى ضافبات ظقـة افبحث، وؿد تؿ تعديؾ 

 %..8ظدد مـ هذه آهداف، معتؿداً كسبة اتػاق اـثر مـ 

 اظداد اخلطط افدراشقة : -3 

قة اؿساح شؾسؾة مـ آجراءات واخلطقات فغرض حتؼقؼ هدف أو افتخطقط هق ظؿؾ    

(. أهداف متقخاة، وهق مؽقن مـ ظـارص اربعة هل )آهداف، ادحتقى، إكشطة، افتؼقيؿ

، إذ هيتدي هبا اددرس فؾسر ظذ وؾؼ خطقاهتا ادرشقمة مـ أجؾ حتؼقؼ (355،ص3..2)احلقؾة،



 

 

اد اخلطط افتدريسقة يعد واحدًا مـ متطؾبات ، وفام ـان إظد(54،ص4..2)افسعدي،افدرس 

افتدريس افـاجح ؾؼد أظد افباحث اخلطط افتدريسقة فؾؿقوقظات افتل شقتؿ تدريسفا خالل مدة 

افتجربة مـ مادة مـاهج ادػنيـ ذم وقء حمتقى ادؼرر وإهداف افسؾقـقة ادصاؽة، وؿد تابع 

ت اػ جمؿقظات وتدريسفـ ظذ وؾؼ اشساتقجقة افباحث مع تدريسقة افامدة تدريس وتؼسقؿ افطافبا

تعؾقؿ إؿران، وافطريؼة افتؼؾقدية. وؿد ظرض كامذج مـ هذه اخلطط ظذ جمؿقظة مـ اخلزاء 

، 1 ادتخصصغ ذم )ضرائؼ افتدريس افعؾقم افؼظقة، وافسبقة، وافؼقاس وافتؼقيؿ، وظؾقم افتػسر(

رض حتسغ صقاؽة تؾؽ اخلطط، وجعؾفا شؾقؿة ٓشتطالع آرائفؿ ومالحظاهتؿ ومؼسحاهتؿ فغ

تضؿـ كجاح افتجربة، وذم وقء ما أبداه اخلزاء مـ آراء ومالحظات اجرى افباحث بعض 

 افتعديالت افالزمة ظؾقفا. 

 خامسا. أداة افبحث :

اشتعؿؾ افباحث أداة واحدة ، وهق اختباراً حتصقؾقاً ذم مادة مـاهج ادػنيـ فدى ضافبات    

 غ افتجريبقة وادجؿقظة افضابطة .ادجؿقظت

 شادشاً. آختبار افتحصقع :

 إظداد اخلريطة آختبارية: -1

                                                             

 أ.م.د. وواح ـاذم حؾقمل / تدرييس اختصاص  تػسر.  - 1

 /  تدرييس اختصاص  ؿقاس وتؼقيؿ. أ.م.د. ظبد احلسغ رزوؿل  -   

 أ.م.د. ظع صؽر داود / تدرييس اختصاص  تػسر.  -   

 أ.م.د. زيـب راجل / تدرييس اختصاص  مـاهج.  -   

 أ.م.د. ياه إحسان رصقد / تدرييس اختصاص  تػسر.  -   

 ئل / تدرييس اختصاص  ضرائؼ تدريسأ.م.د. حسغ ظؾققي افطا  -   



 

   

 

تتطؾـب آختبـارات افتحصـقؾقة ووـع خريطـة اختباريــة تضـؿـ تقزيـع ؾؼـرات آختبـار ظــذ 

 إؾؽـــار افرئقســـة فؾـــامدة، وآهـــداف افســـؾقـقة افتـــل يســـعك آختبـــار إػ ؿقاشـــفا وظـــذ وؾـــؼ آمهقـــة

 (Chisell, 1974: p.244)افـسبقة فؽؾ مـفا، زيادة ظذ أهنا مـ متطؾبات صدق ادحتقى .

وٕجؾ ذفؽ أظد افباحث خريطة اختبارية فؾؿقوقظات افتل شتدرس خالل مدة افتجربة 

ذم ادجـال ادعـرذم  (Bloom)وآهداف افسؾقـقة افتل صؿؾت ادستقيات افسـتة مــ تصــقػ بؾـقم 

بقـــؼ ، حتؾقـــؾ ، ترـقـــب ، تؼـــقيؿ( وبـــذفؽ تعتؿـــد اخلريطـــة آختباريـــة ظـــذ أشـــاس )معرؾـــة ، ؾفـــؿ ، تط

 ( يقوح ذفؽ.4إمهقة افـسبقة فؽؾ مقوقظات حمتقى افامدة وآهداف ادراد حتؼقؼفا واجلدول )

 (4اجلدول رؿؿ )

 اخلريطة آختبارية 
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 9 1 1 1 1 2 3 11 5 افتػسر وافتلويؾ وافػرق بقـفام
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 17 1 2 2 3 3 6 21 .1 مـفج افتػسر افـؼع
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 صقاؽة ؾؼرات اإلختبار:   -2

( ؾؼرة مقزظة ظـذ اربعـة اشـئؾة إول مــ كـقع .6أظد افباحث اختبارًا حتصقؾقًا يتؽقن مـ )

افػراؽات، وافثاين مـ كقع افصقاب واخلطل، وافثافث مـ كقع آختقار مـ متعدد، وافرابع مـ  اـامل

كــقع آشــئؾة ادؼافقــة ذات آجابــات افؼصــرة، ويســؿح هــذا افـــقع مـــ افػؼــرات آختباريــة بؼقــاس 

وتؼـــــــــــــــــــقيؿ ؿـــــــــــــــــــدرات متعـــــــــــــــــــددة ظــــــــــــــــــــد افطـــــــــــــــــــالب ، ــــــــــــــــــــام أهنـــــــــــــــــــا تؽـــــــــــــــــــقن أـثـــــــــــــــــــر ثباتـــــــــــــــــــًا مــــــــــــــــــــ 

 .(226،ص5..2)اجلؾبل،ؽرها.

 صدق آختبار:  -3

ُيعــد افصــدق مـــ اخلصــائص ادفؿــة ذم إظــداد آختبــار فؾحؽــؿ ظــذ مــدى صــالحقتف وؿدرتــف 

ظــــــذ ؿقــــــاس افظــــــاهرة افتــــــل يــــــراد دراشــــــتفا ، وُيعــــــد مـــــــ أـثــــــر ادــــــمذات أمهقــــــة ذم إظــــــداد آختبــــــار 

 (، وؿد تؿ افتحؼؼ مـ صدق آختبار ـام يليت:226،ص2..2)مؾحؿ،

 ي: افصدق افظاهر -أ

ويــتؿ افتحؼــؼ مـــ هــذا افـــقع مـــ افصــدق بعــرض ؾؼــرات آختبــار ظــذ جمؿقظــة مـــ اخلــزاء 

وادختصــغ ذم ضرائــؼ افتــدريس وافؼقــاس وافتؼــقيؿ دعرؾــة مــدى صــالحقة ؾؼــرات آختبــار ومــدى 

% فؼبقل افػؼرة، وؿد تؿ .8حتؼؼ آهداف افسؾقـقة وظذ وؾؼ تؾؽ أراء ؿام افباحث باظتامد كسبة 

( .6امد مجقع افػؼرات بعد إجراء بعض افتعديالت ادؼسحـة ظؾقفـا ؾاصـبح آختبـار مؽقكـًا مــ )اظت

 ؾؼرة.

 صدق ادحتقى:  -ب

ويؼصـد بــف تصــؿقؿ آختبـار بحقــث يغطــل مجقـع أجــزاء افــامدة افتـل درشــفا افطــالب ذم صــػ 

ظــــــاهر )افمعــــــغ، ويغطــــــل ـــــــذفؽ أهــــــداف تــــــدريس افــــــامدة افتــــــل يـبغــــــل ظــــــذ افطــــــالب ان حيؼؼقهــــــا

، وؿـــد حتؼـــؼ افباحـــث مــــ هـــذا افصـــدق وذفـــؽ مــــ خـــالل بــــاء خريطـــة (134،ص1999وآخـــرون،

 اختبارية وصالحقة ؾؼرات آختبار ظـ ضريؼ اخلزاء وادختصغ.



 

   

 

 ثبات آختبار افتحصقع:  -4

يؼصد بثبات آختبار بلكف درجة آتساق أو افتجاكس بغ كتائج مؼقاشغ ذم تؼدير صػة أو  

وؿد اشتعؿؾ افباحث حلساب ثبات آختبار ضريؼة افتجزئة  (229،ص4..2)افـبفان، شؾقك ما،

افـصػقة، إذ يؽقن مـ افصعب ظذ افباحث أن يطبؼ اختباريـ متؽاؾئغ ظذ افطؾبة أو يتعذر ظؾقف 

ؾحصفؿ مرتغ بآختبار كػسف، ؾنذا أظاد تطبقؼ آختبار ؿد يدرك ذفؽ ظدد مـ افطؾبة وؿد ٓ 

معف أو يػؼدون اهتاممفؿ بآختبار وجيقبقن ظذ إشئؾة ـقػام اتػؼ، فذا يؾجل افباحث يتعاوكقن 

فام تتؿقز بف هذه افطريؼة مـ آؿتصاد ذم  (144،ص1999)افظاهر وآخرون،فطريؼة اإلكصاف 

 اجلفد وافقؿت وٓ تمدي إػ مؾؾ افطؾبة إذ يطبؼ آختبار مرة واحدة ؾؼط. 

درجات افطافبات ظذ ؾؼرات آختبار ظذ جمؿقظتغ إوػ متثؾ درجات افػؼرات  ؿسؿت

افػردية وافثاكقة متثؾ درجات افػؼرات افزوجقة. ثؿ اشتعؿؾ افباحث حلساب معامؾ آرتباط معادفة 

ؾؽان  (183،ص1977)افبقايت وإثـاشققس،بغ جمؿقظتغ مـ افدرجات  (Pearson)برشقن 

براون فتصحقح معامؾ ارتباط  -(. ـام اشتخدم افباحث معادفة شبرمان.8..معامؾ آرتباط )

ؾؽاكت  (145،ص1999)افظاهروآخرون،برشقن ظـد حساب افثبات بطريؼة افتجزئة افـصػقة 

( ؾلـثر 67..( وهق معامؾ ثبات جقد إذ أن معامؾ افثبات يعد معامالً جقداً إذا بؾغ )92..افـتقجة )

 .(Hadges,1960:p22)  ( ؾلـثر67..معامؾ افثبات يعد جقدًا إذا بؾغ )أن   (hadges)إذ يمـد

 تطبقؼ آختبار : -5

بعد إهناء افامدة افدراشقة وتصؿقؿ آختبار وؾؼ إشس افعؾؿقة ادعتؿدة مـ صدق    

افػؼرات وثباهتا وحتؾقؾفا ؿام افباحث بتحديد مقظد آختبار افتحصقع فؾطافبات ؿبؾ اشبقع مـ 

 د ادؼرر وتلـقد ادقظد ادؼرر أـثر مـ مرة.ادقظ

( ذم احلصة افثافثة 8/1/2.14وؿد ضبؼ آختبار ظذ جمؿقظتل افبحث ذم يقم آربعاء ادقاؾؼ )

 بؿساظدة تدريسقات مـ افؼسؿ افعؾؿل.

 



 

 

 تصحقح آختبار : -6

غ فإلجابة تؿ تصحقح إجابات افطؾبة باشتعامل مػتاح افتصحقح وذفؽ بنظطاء درجت          

افصحقحة وصػر فإلجابة اخلاضئة وظقمؾت افػؼرة ادسوـة أو افتل حتؿؾ أـثر مـ إجابة معامؾة 

 اإلجابة اخلاضئة.

 شابعًا: افقشائؾ اإلحصائقة:

اشـــتعؿؾ افباحــــث ظـــــد تطبقـــؼ إجــــراءات بحثــــف وحتؾقـــؾ كتائجــــف، ظــــددًا مــــ افقشــــائؾ اإلحصــــائقة       

بحســـب تــــقع ادعاجلــــات اإلحصـــائقة ومتطؾبــــات افتحؾقـــؾ، وؾــــقام يـــليت ظــــرض فؾقشـــائؾ اإلحصــــائقة 

 ادستعؿؾة ذم افدراشة: 

 :فؾتثبت مـ تؽاؾم ادجؿقظتغ اشتخدم افباحث افقشائؾ اإلحصائقة أتقة-1

 (:T. testآختبار افتائل )    

اشتعؿؾ افباحثان معادفة آختبار افتائل فؾتثبت مـ تؽاؾم ادجؿقظتغ افتجريبقة وافضابطة ذم 

 :افعؿر افزمـل، ذم افتحصقؾ افدراد، وذم مستقى افذـاء

 
 2س  –   1س                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت=   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

1ع   
2( + ع1 – 1)ن 2

 1         1  (    1 – 2)ن 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ) ــــــــــ  +   ــــــــــ( 

 2ن       1ن     (        2 – 2+ ن 1)ن                        
 



 

   

 

 إذ إن:

 = افقشط احلسايب فؾؿجؿقظة 2س                         ط احلسايب فؾؿجؿقظة افتجريبقة=افقش1س

 افضابطة

 = ظدد أؾراد ادجؿقظة افضابطة 2ن   = ظدد أؾراد ادجؿقظة افتجريبل 1ن

           = افتبايـ فؾؿجؿقظة افضابطة                            22ع   = افتبايـ فؾؿجؿقظة افتجريبقة 1 2ع

 (154،ص155: .199(، )داود وظبد افرمحـ،.26،ص1977)افبقايت وإثـاشققس،

 ؿقاس معامؾ افثبات فالختبار افتحصقع: -2

 

 معامؾ ارتباط برشقن-أ

 ر =
 مج ص× مج س  –ن مج س ص 

 

 [2)مج ص( –2[ ])ن مج ص2)مج س( –2])ن مج س

 (0,0: ص 0222)الظاهر وآخرون،

 إذ أن:  ن = ظدد أؾراد افعقـة

 س، ص = ؿقؿ ادتغريـ

 مج = ادجؿقع

 براون: –معؿؾ تصحقح شبرمان-ب

 = ث تر 
 ر 2

 + ر 1



 

 

 إذ أن: ر = معامؾ افثبات افؽع 

 ر= معامؾ افثبات اجلزئل )افـصػل( 2

 (145، ص1999)افظاهر وآخرون،( 169، ص1997)ؽاكؿ ،               

 

  



 

   

 أوًٓ: ظرض افـتقجة: 

أطفرت كتائج تصحقح آختبار افتحصقع وافتحؾقؾ اإلحصائل هلا أن متقشط درجات افطافبات     

(، 78465(، ومتقشـط درجـات افطافبـات ذم ادجؿقظـة افضـابطة )86413ذم ادجؿقظـة افتجريبقـة )

(، وآكحــــراف ادعقــــاري 84.7حــــغ بؾــــغ آكحــــراف ادعقــــاري فطافبــــات ادجؿقظــــة افتجريبقــــة )ذم 

( T.Test(، إذ اشـــتعؿؾ افباحـــث آختبـــار افتــــائل).743فـــدرجات ضافبـــات ادجؿقظـــة افضـــابطة )

، فتعرف دٓفة افػرق بغ درجات ادجؿقظتغ افضابطة (Ary , 1979 , P 193)فعقـتغ مستؼؾتغ 

( إذ ـاكـــت افؼقؿـــة .,5.، ؾتقصـــؾ إػ أن افػـــرق ذا دٓفـــة إحصـــائقة ظــــد مســـتقى دٓفـــة)وافتجريبقـــة

( ظـــــد درجــــة 9..24( أـــــز مــــ افؼقؿــــة افتائقـــة اجلدوفقــــة افبافغـــة)34764افتائقـــة ادحســــقبة افبافغـــة)

(، وهذا يمدي إػ رؾض افػروقة افصػرية افتل تـص ظذ أن ٓ تقجد ؾروق ذوات دٓفة 58حرية)

وؿبــقل افػروــقة افبديؾــة افتــل تمـــد وجــقد ؾــرق ذو دٓفــة إحصــائقة بــغ متقشــطل حتصــقؾ إحصــائقة، 

 (.4( وـام مبغ ذم جدول)5...ادجؿقظة افتجريبقة وادجؿقظة افضابطة ظـد مستقى)

 (4جدول )

 افقشط احلسايب وآكحراف ادعقاري وافتبايـ وافؼقؿة افتائقة )ادحسقبة واجلدوفقة(

 ودرجة احلرية ومستقى افدٓفة فعقـة افبحث ذم اختبار تعؾقؿ آؿران       

املتوسط  العدد اجملموعة
 احلسايب

االحنراف 
 التباين املعياري

مستوى  القيمة التائية
 الداللة

درجة 
 اجلدولية احملسوبة احلرية

 60404 4436 46400 03 اجملموعة التجريبية
0466, 04332 3430 04 

 00402 6403 64460 03 اجملموعة الضابطة

 ثاكقاً: تػسر افـتقجة:

مـ خالل ظرض كتائج افػروقة يظفر أن هـاك تػقؿًا ذا دٓفة إحصائقة فطافبات ادجؿقظة  



 

 

تعؾقؿ إؿران ظذ ضافبات ادجؿقظة افضابطة افتل درشت  افتجريبقة افتل درشت بنشساتقجقة

بافطريؼة آظتقادية ذم آختبار افتحصقع افبعدي، ويرى افباحث ان افسبب ذم هذا افتػقق ؿد يعقد 

 إػ إشباب أتقة:

إن إشساتقجقة تعؾقؿ إؿران تـؼؾ افطافبات مـ دور ادستؿع وادسسجع فؾؿعؾقمات إػ  -1

وادعزز وادقجف مما وفد فدى ضافبات ادجؿقظة افتجريبقة صعقراً إجيابقاً بلهنـ  دور اددرس

 مصادر مفؿة فؾؿعؾقمات ادتبادفة ؾقام بقـفـ وهذا بدوره أثر إجيابقاً ذم حتصقؾفـ.

وؾرت إشساتقجقة تعؾقؿ إؿران مـاخ تعؾقؿل تقؾر ؾقف ؾرصة فتقشقع مدارك افطافبات  -2

ًا ظذ ظؿؾقة افتعؾقؿ وحيؼؼ إهداف ادـشقدة مما يمدي إػ ترشقخ وهذا بدوره يـعؽس إجيابق

 افتعؾقؿ وبافتايل رؾع مستقى حتصقؾ افطافبات.

إن افتدريس بلشتعامل إشساتقجقة تعؾقؿ إؿران دمعؾ افطافبة حمقراً رئقساً تدور حقفف  -3

 افعؿؾقة افتعؾقؿقة مما جيعؾ افتعؾقؿ ممتعاً ومشقؿًا فؾطافبات.

افتدريس بلشتعامل إشساتقجقة تعؾقؿ إؿران يسفؿ ذم تـؿقة مفارات افتػؽر مـ خالل  -4

افعؾقا مما يتقح افػرصة أمام افطافبات ذم تـشقط خزاهتؿ اخلامؾة وتقشقع إدراـفـ مما جيعؾ 

 افدرس أـثر تشقيؼًا وتػاظالً وهذا يـعؽس بدوره ظذ مستقى حتصقؾ افطافبات.

ظالؿات ضقبة بغ ختؾؼ جقًا مـ افطؿلكقـة مـ خالل إؿامة إن إشساتقجقة تعؾقؿ إؿران  -5

 زيادة داؾعقتفـ كحق افتعؾؿ. افطافبات مما يمدي إػ

اإلجراءات افتل يتبعفا اددرس ذم إشساتقجقة تعؾقؿ إؿران ختتؾػ ظـ افطريؼ آظتقادية  -6

تؼسقؿ  فؽقن اشساتقجقة تعؾقؿ إؿران تراظل افػروق افػردية فؾؿتعؾؿغ ؾػقفا يتؿ

افطافبات إػ جمامقع صغرة متػاوتة ذم ادستقيات وهذه اخلطقة متـح افطافبات ؾرصة فتبادل 

 اخلزات وهذا يـعؽس ظذ افـتائج ذم افتحصقؾ.

 ثافثاً: آشتـتاجات :

 بـاًء ظذ افـتائج افتل تقصؾت إفقفا افدراشة ؾؼد أشتـتج افباحث ما يليت:    

 إؿران ذم زيادة حتصقؾ مادة مـاهج ادػنيـ.ؾاظؾقة إشساتقجقة تعؾقؿ   .1



 

   

 

أن افتدريس باشتعامل تعؾقؿ آؿران ؿد صـجع افطافبـات ظـذ ادشـارـة آجيابقـة ذم افتعؾـقؿ،   .2

مما ـان فف ممذ حلصقهلـ ظذ تعزيز داخع دؾعفؿ اػ تعؾؿ ادزيد، ممـا يعــل اـتسـاهبـ افثؼـة 

 بافـػس فؾتعبر ظـ أؾؽارهـ.

 بعاً: افتقصقات :را          

 ذم وقء افـتائج افتل متخضت ظـفا افدراشة يؼدم افباحث افتقصقات أتقة:               

إن إشساتقجقة تعؾقؿ إؿران بؿثابة تقؾر مدرس فؽؾ متعؾؿ وذفؽ ظـ ضريؼ ما يؼدمف  -1

 افؼريـ مـ تغذية راجعة ؾقرية فزمقؾف.

اشتخدام اشساتقجقة تعؾقؿ إؿران مع تزويدها إظداد وتـظقؿ افبقئة افصػقة مـ اجؾ  -2

 بؿصادر تعؾقؿ مـاشبة.

تضؿغ مـاهج ادػنيـ ذم ـؾقات افسبقة فؾبـات آشساتقجقات احلديثة ذم افتدريس ومـفا -3

 إشساتقجقة تعؾقؿ إؿران.    

 خامساً: ادؼسحات :        

 احث ما يليت:اشتؽامًٓ فؾدراشة احلافقة يؼسح افب            

 إجراء دراشة مماثؾة تتـاول أثر إشساتقجقة تعؾقؿ إؿران ذم حتصقؾ مقاد ذظقة اخرى. -1

إجراء مؼاركات بـغ افتـدريس ظـذ وؾـؼ إشـساتقجقة تعؾـقؿ إؿـران مـع افتـدريس بنشـساتقجقات  -2

 أخرى )إشساتقجقة افتخقؾ، إشساتقجقة افشؽؾ افدائري(.

 شساتقجقة تعؾقؿ إؿران ظذ مراحؾ دراشقة أخرى.إجراء دراشة مماثؾة تتـاول إ -3

 

   

 



 

 

 .4..2، ظامن، 1، طمبادئ افؼقاس وافتؼقيؿ ذم افسبقة، ظاهد، إبراهقؿ .1

، مطبعة أبـاء وهبة حسـان، مؽتبـة اشساتقجقات افتعؾؿ وأشافقب افتعؾقؿ(، 4..2(، جمدي ظزيز إبرهقؿ .2

 .4..2آكجؾق ادكية، افؼاهرة، 

 ، فبـان ، بروت ، دار صادر فؾـؼ، افطبعة إوػ، ب، ت.فسان افعرب، حمؿد بـ مؽرم، مـظقرابـ  .3

، دار ادسـرة فؾطباظــة 1، طتعؾـقؿ افتػؽـر افـظريـة وافتطبقـؼ، صـافح حمؿـد وكقؾـؾ، حمؿـد بؽـر، أبـق جـادو .4

 .7..2وافـؼ، ظامن، 

 م. 1987افؼؾؿ، افؽقيت،  ، دار1، طؿقاس وتؼقيؿ افتحصقؾ افدراد، رجاء حمؿقد، أبقظالم .5

، افعراق، مستؼبؾ افسبقة ذم افقضـ افعريب ذم بدايات افؼرن احلادي وافعؼون ،احتاد افسبقيغ افعرب .6

 م.1993-هـ1414بغداد، ادممتر افػؽري اخلامس، 

، افعراق، بغداد، دار ادعرؾة، افطبعة مـاهج ادػنيـ، مساظد مسؾؿ، وحمقل هالل افنحان، آل جعػر .7

 م..198ٕوػ،ا

، حتؼقؼ: ظادل أمحد ظبد ادقجقد، وظذ حمؿد تػسر افبحر ادحقط، أبق حقان حمؿد بـ يقشػ، إكدفيس .8

معقض، وزـريا ظبد ادجقد ادـقذم، وأمحد افـجقيل اجلؿؾ، فبـان، بروت، دار افؽتب افعؾؿقة، 

 م.1..2-هـ1،1442ط

 اإلحصاء افقصػل وآشتدٓيل ذم افسبقة وظؾؿ افـػس، ، ظبد اجلبار تقؾقؼ وزـريا زـل اثـاشققس افبقايت .9

 .1977، مطبعة ممشسة افثؼاؾة افعامفقة ، بغداد ، افعراق ،  1، ط

،إردن، ظامن، دار تدريس افسبقة اإلشالمقة إشس افـظرية وإشافقب افعؿؾقة، ماجد زـل، اجلالد ..1

 م.4..2-هـ1425ادسرة، 

، ممشسـة ظـالء 1، طبـاء آختبارات وادؼايقس افـػسـقة وافسبقيـةأشاشقات ، شقشـ صاـر، اجلؾبل .11

 .5..2افديـ فؾطباظة وافتقزيع، دمشؼ، 

بـاء بركامج فامدة ضرائؼ تدريس ؾروع افسبقة اإلشالمقة فطؾبة ، إحسان ظؿر حمؿد شعقد أمحد، احلديثل .12
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