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ِحيمِ  ِن ٱلره ۡحم َٰ ِ ٱلره  بِۡسِم ٱَّلله

بَُد فَيَۡذَهُب ُجفَآء    ﴿ ا ٱلزَّ ا َما يَنفَُع ٱلنَّاَس  فَأَمَّ َوأَمَّ

 (17)الرعد/ ﴾١٧فَيَۡمُكُث فِي ٱۡۡلَۡرِض  

َصَدَق هللاُ الَعلِيُّ الَعظيم

 



 إقرار المشرفان

بناء برنامج تدريبي وفقًا إلبعاد التنمية البشرية لمدرسي عمم ) نشيد أَن إعداد ىذه األطروحة
)يسرى قاسم والمقدمة من الطالبة  (األحياء وأثره في كفاءتهم المدركة وتنمية القيم عند طمبتهم

كمية التربية لمعموم الصرفة/ ابن الييثم ،  -تحت إشرافنا في جامعة بغداد  تجر  طالب الربيعي(
 .وىي جزء من متطمبات نيل شيادة دكتوراه فمسفة في التربية  )طرائق تدريس عموم الحياة (
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 إسماعيل إبراهيم عمي د.أ.          
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 إقرار الخبير المغوي

وفقًا إلبعاد التنمية البشرية لمدرسي  بناء برنامج تدريبي)ـ ب أشيد ان ىذه األطروحة الموسومة
لمطالبة )يسرى قاسم طالب  (عمم األحياء وأثره في كفاءتهم المدركة وتنمية القيم عند طمبتهم

الربيعي( المقدمة الى جامعة بغداد، كمية التربية لمعموم الصرفة/ ابن الييثم، وىي جزء من 
قد جرت مراجعتيا  ،ئق تدريس عموم الحياةطرا متطمبات نيل درجة الدكتوراه فمسفة في التربية،

 .من األغالط  ذ إنيا أصبحت بإسموب عممي سميم خال  إمن الناحية المغوية بإشرافي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع:
 الخبير المغوي:
 المقب العممي:

 التاريخ:
 

 



 

 إقرار الخبير العممي

تدريبي وفقًا إلبعاد التنمية البشرية لمدرسي بناء برنامج أشيد ان ىذه األطروحة الموسومة بـ )
( لمطالبة )يسرى قاسم طالب عمم األحياء وأثره في كفاءتهم المدركة وتنمية القيم عند طمبتهم

المقدمة الى جامعة بغداد، كمية التربية لمعموم الصرفة/ ابن الييثم، وىي جزء من الربيعي( 
قد جرت تقويميا من  ،، طرائق تدريس عموم الحياةةمتطمبات نيل درجة الدكتوراه فمسفة في التربي

 الناحية العممية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع:
 :العمميالخبير 

 المقب العممي:
 التاريخ:

 



 
 إقرار لجنة المناقشة

بناء برنامج )عمى األطروحة الموسومة  نحن أعضاء لجنة المناقشة، نشيد إننا إطمعنا     
التنمية البشرية لمدرسي عمم األحياء وأثره في كفاءتهم المدركة وتنمية تدريبي وفقًا إلبعاد 

( التي قدمتيا الطالبة )يسرى قاسم طالب الربيعي( الى جامعة بغداد، كمية القيم عند طمبتهم
التربية لمعموم الصرفة/ ابن الييثم، وىي جزء من متطمبات نيل درجة الدكتوراه فمسفة في التربية، 

وجدنا إنيا  ،عموم الحياة( وبعد اجراء المناقشة العمنية في محتوياتيا ومايتعمق بيا)طرائق تدريس 
 (. إمتياز مستوفية لمتطمبات الشيادة، وعميو نوصي بقبول االطروحة بتقدير )

  
 :المجنةرئيس توقيع                               

 أ.د.فاطمة عبد األمير الفتالوي                            
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 أ.م.د.أحمد عبيد حسن

  7/8102/  التاريخ
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 توقيع عضو المجنة:
 أ.د. يوسف فالح محمد

 7/8102التاريخ/
 

 توقيع عضو المجنة:            
 أ.م.د.عمي رحيم محمد             

 7/8102/ التاريخ             
 

 توقيع عضو ومشرف المجنة:        
 أ.م.د.رعد محمود نصيف            

   7/8102/   التاريخ             
  

 

 التوقيع:   
 بن الييثما /الصرفة معمومل التربية يةمكعميد 

 أ.د. خالد فيد عمي حسين
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 اإلهداء
 َمن: كل الى

 َال.....طمح أن يرتقي بنفسِو ومن حولِو نحو الع  ي 
  سعيدة..... حياةً  عيش ىو وأسرتو  حب أن يَ ي 
 َإلخيِو اإلنسان م سيمًا في سعادتِو وراحتِو.... العونِ  د  يَ  د  م  ي 

 يتمين بتمكين اإلنسان من إنسانيتوِ الم  والى كل.... 

  وأخيراً 

....الى الذين لم يولدوا بعد 

 

سن بقبول حمو مني بالعمي القدير أن يتق ةً دي ثمرة ىذا الجيد المتواضع سائمىأ  
 .ويجعمو في ميزان حسناتي وحسنات من وقف بجانبي إلنجاح ىذا الجيد

 

                         يسرى                                              
 

 



 ب
 

متنانشُ  ُكرُوإ 

، فيوصاحب كل فضل وولي كل نعمة...فالميم لك الحمد كما ينبغي الشكر هلل أواًل وأخيراً       
جزيل الشكر ووافر التقدير لكل من ساىم في إتمام ىذا العمل لجالل وجيك وعظيم سمطانك، ثم 

وأخص بالشكر أستاذي ومشرفي الفاضل األستاذ المساعد الدكتور )أحمد عبيد حسن( اذ كان 
لمتابعتو وتوجيياتو ومالحظاتو العممية أثر بالغ في إنجاز متطمبات ىذه األطروحة، كما واتقدم 

نصيف( مشرفًا عمميًا عمى االطروحة،  محمود د الدكتور)رعدبالشكر الجزيل الى األستاذ المساع
 فجزاىم اهلل عني خير الجزاء  وأسأل اهلل )عز وجل( أن يجعمو في ميزان حسانتيم.

سيم بإغناء أطروحتي بمالحظاتو وتوجيياتو من أكما اتقدم بالشكر الجزيل الى كل من       
قسم العموم التربوية والنفسية األستاذ الدكتور  قسم العموم التربوية والنفسية وعمى رأسيم رئيس

فاطمة عبد االمير  ةإسماعيل إبراىيم عمي، وأعضاء لجنة الحمقة الدراسية كل من األستاذ الدكتور 
نادية حسين العفون، واألستاذ المساعد  ةالفتالوي، واألستاذ الدكتور حيدر مسير، واألستاذ الدكتور 

عمييم مفردات  رضتاألساتذه والمحكمين الذين ع   والى جميع الدكتور سالم عبداهلل الموسوي،
( قسم اإلشراف اإلختصاص والى 2الرصافة ) بغداد/ البحث، وشكر خاص الى مديرية تربية

وأخيرًا أقدم ، دى لمبنات( عمى تعاونيم وتسييميم إجراءات تدريب المدرسيندارة إعدادية الي  إ)
تحمموا شكري وأمتناني الى كل من مد  لي يد العون والمساعدة وباألخص أفراد عائمتي الذين 

 .مشقة طوال مدة دراستيالمعي 

 

 الباحثة
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 البحث ستخمصم

ييدف ىذا البحث الى بناء برنامج تدريبي وفقًا ألبعاد التنمية البشرية لمدرسي عمم األحياء وأثره 
 لمدركة وتنمية القيم عند طمبتيم.في كفاءتيم ا

 ولمتحقق من أىداف البحث صيغت الفرضيات التالية:

درجات مدرسي عمم ( بين متوسط 0,5,د مستوى داللو )حصائية عنإاليوجد فرق ذو داللة  -1
عد وفقًا ألبعاد التنمية البشرية الم  االحياء )المجموعة التجريبية(الذين اشتركوا في البرنامج التدريبي 

ومتوسط درجات مدرسي عمم االحياء )المجموعة الضابطة( الذين لم يشتركوا في البرنامج 
 التدريبي وفقًا لمقياس الكفاءة المدركة.

درجات طمبة الفروق ل( بين متوسط 0,5,حصائية عند مستوى داللو )إاليوجد فرق ذو داللة -2
عد وفقًا ألبعاد الم  شتركوا في البرنامج التدريبي إوعة التجريبية( الذين مدرسي عمم االحياء )المجم

حياء)المجموعة الضابطة (الذين لم متوسط الفروق لدرجات طمبة مدرسي عمم األو التنمية البشرية 
 .البعدي -القيم القبمي يشتركوا في البرنامج التدريبي وفقًا لمقياس 

التجريبي ذي الضبط الجزئي لممجموعتين التجريبية والضابطة اعتمدت الباحثة التصميم       
البعدي وفقًا  -ذات األختبار البعدي لمكفاءة المدركة لمدرسي عمم األحياء واألختبار القبمي

 لمقياس القيم.
 تمثل مجتمع البحث بمدرسي ومدرسات عمم االحياء لمصف الرابع العممي التابعين        

، أما مجتمع الطمبة فتمثل 2,18 -17,,2( لمعام الدراسي 2الرصافة )لمديرية تربية بغداد/ 
 في المدارس األعدادية والثانوية في مركز محافظة بغداد الرابع العممي بجميع طمبة الصف

 ( لنفس العام.2لمديرية تربية بغداد/ الرصافة ) التابعين
من مدرسي عمم  مدرسًا ومدرسة( 48البالغ عددىم ) عشوائياً تم أختيار عينة البحث       

األحياء لمصف الرابع العممي من المدارس الثانوية واالعدادية التابعة لمديرية تربية بغداد/ 
ومدرسة الذين  اً ( مدرس24بين مجموعتين أحدىما تجريبية بواقع ) ( وزعوا عشوائياً 2الرصافة )

رسًا ومدرسة الذين لم يشتركوا في ( مد24اشتركوا في البرنامج التدريبي واالخرى ضابطة بواقع )
 الخبرة السابقة، الشيادة، سنوات الخدمة،الجنس،) تيم بمتغيراتئالبرنامج التدريبي وتمت مكاف

لكل  ةالكفاءة المدركة(، وأختيرت عينة عشوائية من طمبة المدرسين أعاله وحددت شعبة واحد



 ث
 

 لمدرسي المجموعة التجريبية في كل شعبة ( طالبًا وطالبة38-25وبواقع ) مدرس ومدرسة 
 تيم في، وتمت مكافئلمدرسي المجموعة الضابطةفي كل شعبة  طالبًا وطالبة (42-,3)و

 ، التحصيل السابق، مقياس القيم(. )العمر الزمنيمتغيرات
، وتم  المخرجات( –العمميات  -تم بناء البرنامج التدريبي وفق منحى النظم)المدخالت        

عمى عدد من المحكمين لمتحقق منو قبل البدء بتطبيقو لإلفادة من مالحظاتيم عرض نموذج منو 
جراء التعديالت الالزمة.     وا 

( وأستغرقت 2,18-2,17طبق البرنامج في الفصل الدراسي األول من السنة الدراسية )       
ات التدريبية التجربة أسبوعين مكثفة، وقامت الباحثة بتدريب المدرسين بنفسيا، تم أعداد الوحد

( 4جمستان( لكل وحدة بزمن )بواقع) لممجموعة التجريبية ( وحدات تدريبية ,1البالغ عددىا)
 دقيقة(. 15بينيما فترة  إستراحة )ساعات في اليوم الواحد، 

واستنادًا الى  االحياء لمصف الرابع العممي، عمم تم بناء مقياس الكفاءة المدركة لمدرسي     
 ،اإلصرار والجيد المبذول اإلجتماعي،المعرفي،ت مجاالت المقياس االربعة)نظرية بندورا حدد

تنطبق عمي دائمًا، تنطبق عمي أحيانًا، ) ( فقرة رباعية البدائل:76اذ بمغ عدد فقراتو ) اإلنفعالي(
 عمى التوالي. تنطبق عمي نادرًا، التنطبق عمي أبدًا(

، الذي يتكون من االحياء لمصف الرابع العممي عمم مدرسي وتم بناء مقياس القيم لطمبة     
أربعة انواع من القيم )العممية الثقافية، اإلجتماعية األخالقية، اإلقتصادية البيئية، الوطنية 

عمى  موافق بشدة، موافق، غير موافق(( فقرة ثالثية البدائل )56بمغ عدد فقراتو ) األمنية(، و
 التوالي.

 : مربع كاي، المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، و اإلحصائية االتيةالوسائل واستخدمت      
(t- test  ) االحصائية  زمةعتماد الحوا  لعينتين مستقمتين متساويتين (SPSS ( ومعادلة الفا ،– 

 باخ، ومعامل ارتباط بيرسون، وتصحيح سبيرمان براون.نكرو 
التجريبية التي شاركت في البرنامج التدريبي وفقًا وأظيرت النتائج تفوق مدرسي المجموعة      

البرنامج التدريبي وفقًا  شارك فيألبعاد التنمية البشرية عمى مدرسي المجموعة الضابطة التي لم ت  
 ألبعاد التنمية البشرية في متغير الكفاءة المدركة.



 ج
 

في البرنامج التدريبي  التي شاركت ة مدرسي المجموعة التجريبيةبرت النتائج تفوق طمكما أظي    
البرنامج  شارك فيوفقًا ألبعاد التنمية البشرية عمى طمبة مدرسي المجموعة الضابطة التي لم ت  

 .التدريبي وفقًا ألبعاد التنمية البشرية في متغير القيم
 احثة عدد من التوصيات والمقترحات منيا:وفي ضوء نتائج البحث وضعت الب

مدرسي  تدريبإعتماد البرنامج التدريبي المقترح وفق ابعاد التنمية البشرية في برامج  -
 عمم االحياء في اثناء الخدمة لتطويرىم مينيًا.

 اجراء دراسة مماثمة لمراحل دراسية أخرى، والختصاصات مختمفة. -
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 ثبت المحتويات

ُإلصفحةُإلموضــــــــــــــــــــــوع
 أ اإلىـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 ب ان ـــــر وامتنــــــــــــــشك
 ت البحث  ستخمصم     
 ح ت المحتويات ــــــــــــثب     
 د ت الجداول ــــــــــــــــثب     

ُذ ثبت المخـــــــــططات 
ُذ   األشــــــــــــــــكالثبت 

ُر ق ـــــــــــــثبت المالح
15ُُ–1ُ:ُإلتعريفُبالبحثُإألولإلفصلُ

  2 مشكمة البحث  أواًل : 
 3 أىمية البحث  ثانيًا : 
 11  ىدفا البحثثالثًا : 
 11  فرضيتا البحثرابعًا : 

 12 خامسًا: حدود البحث
 12 تحديد المصطمحات : سادساً 

70ُُ-16ُُخمفيةُنظريةإلفصلُإلثانيُ:ُ
 17 التدريبية والبرامج التدريبأواًل:
اىــدافيا وعالقنيــا بالتنميــة  ،، مراحــل تطورىــاالبشــرية التنميــة مفيــوم:  ثانيــاً 

 26 المستدامة

 34 البشرية  سمات التنمية:ثالثاً 
 35 رابعًا: أبعاد التنمية البشرية

 58 المدركة الكفاءة:: رابعاً 



 خ
 

 63 خامسًا: القيم
 96-71ُإلفصلُإلثالث:ُإجرإءإتُإلبحث
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ًمشكمةًالبحث:ولًاأ

واجو عالمنا اليوـ الكثير مف التطورات العممية والتكنموجية  المتسارعة في شتى مجاالت ي         
قي ور  طور في ت   تجعمو  قد نصر البشري و فاىيـ حديثة تستيدؼ الع  يور م  الحياة مف حيث ظ  

ذو  نمية البشرية،فاىيـ ىو مفيوـ الت  ومف ىذه الم   ،ستداـم   و  ساس لمتنميةداة األف التربية ىي األإ ا 
الرابع العممي  حياء لمصؼألدرسي عمـ اواعد التنمية السيما م  رساء قإدرس لو دور ميـ في الم  

اف  ترى الباحثةلذا يتضمف مواضيع ممكف اف نركز فييا عمى التنمية البشرية(  المنيج)لكوف 
 بعادىا وكيفية توظيفيا في منيجأبمفيوـ التنمية البشرية مف حيث  ممماً  اف يكوف درسالم   عمى

، لمواكبة التطورالتدريبية البرامج  عمى وفؽتدريبو  عف طريؽ عمـ االحياء لمصؼ الرابع العممي
عدد مف مدرسي ناقشت  الباحثة افإذ ،ًبذلؾ التطورالتي تتأثر  دركةالم   كفاءتو  مف رفع قد تالتي و 

التنمية البشرية وأبعادىا  مفيـو الثانوية وجدت قمة اطالعيـ عمىاالعدادية و عمـ االحياء لممدارس 
، جتماعية، اإلعرفيةمجاالتو الم  و المدركة  الكفاءةواف أغمبيـ ليس لدييـ فيـ واضح لمصطمح 

يمتمؾ المدرسيف التعني فقط اف  الكفاءة المدركةاذ اف ، ذؿ الجيدوب   صرارمجاؿ اإلنفعالية و اإل
 الحكـ بقدرتو   عتقاد اوإ بؿ اف يكوف لديو ،المعمومات والميارات الالزمة لتنفيذ االىداؼ المرغوبة

ىداؼ تحت الظروؼ والتحديات الصعبة تنفيذ تمؾ األفي معمومات والميارات عمى توظيؼ ىذه ال
ذ، غمب مدارسنا في العراؽأالتي تعيشيا  قد تؤثر  لذا المدرس توجو سموؾف ىذه المعتقدات إ وا 

تضعؼ بدأت المحددات اليامة لذلؾ السموؾ والتي  حدأ الكونيعمى تنمية القيـ عند الطمبة  باً سم
صبحت مدارسنا غير قادرة عمى مواجيتيا بسبب أونة االخيرة حتى ممارستيا وتتراجع في اآل

حياء عمـ األ منيجىماؿ الجانب الوجداني في تدريس ا  تركيز المدرس عمى الجانب المعرفي و 
الذي يساعد عمى تنمية القيـ بانواعيا السيما في ىذه المرحمة العمرية التي يمر بيا طمبتنا 

دراكًا التي تتطمب وعيًا و مرحمة المراىقة( وىي مرحمة حرجة ) مبتنا الذيف ىـ لية تجاه طؤو المسبا 
ؿ ف التربية اليمكف اف تؤدي وظيفتيا وأىدافيا بمعز إالباحثة ومف وجية نظر ، عناقناأأمانة في 
 .فيي مرافقة لمعمـعف القيـ 
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درسة مف درس وم  ( م  55ستطالعية الى )إستبانة إالباحثة مشكمة بحثيا بتوجيو  عززتو      
الرصافة /مدرسي عمـ االحياء لمصؼ الرابع العممي لعدد مف المدارس التابعة لمديرية تربية بغداد 

 ف:أوبعد مناقشتيـ  تبيف ( 3ممحؽ ) (2)

 . مصطمح التنمية البشريةعمى  ليس لدييـ اطالعدرسيف مف الم   %(87) •

 البشرية. أبعاد التنميةعف  اليمتمؾ معمومات الم درسيف %( مف511) •

 .بمصطمح الكفاءة المدركة لممدرس  ليس لدييـ فيـ واضح%( مف المدرسيف 73) •

نواعيا عند الطمبة عف طريؽ تدريسيـ إتنمية القيـ بفي  لـ يعيروا أىمية  مف المدرسيف %(81) •
  .لمادة عمـ االحياء

والتي قد عاد التنمية البشرية وفقًا ألبعمى برامج تدريبية  مف المدرسيف بحاجة لمتدريب %(511• )
 المدركة وتنمي القيـ عند طمبتيـ. كفاءتيـ ترفع مف

ء لمصؼ الرابع العممي حياضرورة تدريب مدرسي عمـ األب الباحثةرتأت إعمى ماسبؽ وبناءا      
ولمحاجة الماسة  المدركة رفع كفاءتيـلبعاد التنمية البشرية أل وفقاً ثناء الخدمة أ تدريبيةعمى برامج 

 طريؽ اإلجابة عمى السؤاؿ اآلتي: ، عفالى تنمية القيـ عند طمبتنا

المدركة وتنمية حياء في كفاءتيـ التنمية البشرية لمدرسي عمـ األ بعادإل وفقأتدريبي برنامج  مااثر
 القيـ عند طمبتيـ؟

ًأهميةًالبحث:ثانياًا

ستثمر في تنمية القوى البشرية وبذلؾ فيي لـ ف التربية بمفيوميا الحديث عممية تنموية ت  إ     
دور كبير في تكويف  لو بشرياً  ستثماراً إصبحت أنما إ ،عد مجرد خدمة تقدـ لمف يحتاجيات  

ىمية أتتمتع بقيمة و جتماعية إوىي ضرورة (، 237 :2151،)عطية .نسانية وبنائياالمجتمعات اإل
 ونفسياً  عقمياً عداد الفرد إفي  ،ت وجميع المؤسسات التربويةثر فاعؿ في كؿ المجتمعاأا ليا مف لم
قو  جتماعياً ا  و    فأ، حتى يستطيع بشكؿ متكامؿ( ومعنوياً  )مادياً  شخصيتو ، بما يكفؿ بناءتصادياً ا 
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 سياماتو وتفاعالتو ونشاطاتو بالتعاوف مع مجتمعو وبيئتو.إيعيش بسعادة مع االخريف مف خالؿ 
والم درس لو دور حيوي وميـ في العممية التعميمية، وىو  (55: 2153)الطيطي وآخروف،

رًا إلحتكاكو المباشر وقضاء العنصر األكثر تأثير بيف عناصر العممية التعميمية في المتعمميف نظ
الوقت األطوؿ معيـ، ونتيجة لمتطورات والتغيرات التي يشيدىا عالـ اليـو لذا فقد تنوعت أدواره 

)عبد العظيـ . ووظائفو، مما أدى الى ضرورة إعداده إعدادًا يالئـ ىذه التطورات والتغيرات
                                                                                   (75: 2155وحمدي، 

و فيو لـ ي عد لمدرس في القرف الواحد والعشريف مطالب بإف يسعى الى ترقية ذاتو ومينتإف ا     
، بؿ ىو مبتكر وم بدع يجدد وينوع ويجرب، وىو متفتح يستجيب لكؿ فكرة مجرد ناقؿ لممعرفة

     (248 :2119 ،)الصيفيظيفيا لتطوير العممية التعميمية.دة ويعمؿ عمى إستثمارىا وتو جدي
ثراءىـ بالمعمومات الجديدة، بما يدفعو الى إثر كبير في أثناء الخدمة لو أاف تدريب المدرسيف و 

ساليب المتطورة في العمؿ التربوي، فالعامموف في مجاؿ التعرؼ عمى األ عف طريؽتطوير نفسو 
نفسيـ ومعارفيـ اثناء الخدمة، وذلؾ لتحقيؽ النمو في أالتربية في حاجة دائمة الى تطوير 

مـ والتطور التقني بشكؿ يضمف ينماط المتجددة مف التع، ومواكبة األالمينية واألكاديمية الميارات
لمياـ بالشكؿ الذي يتناسب مع المستجدات التي لـ تكف موجودة القياـ بالواجبات والمسؤوليات وا
 .(296: 2152سيد وعباس، في فترة االعداد قبؿ الخدمة. )

ثناء أ لممدرسيف أىمية التدريب والبرامج التدريبيةثبتت أ عربية وأجنبيةمحمية و  وىناؾ دراسات     
 ،(2157،الجمؿ) ،(2156،)سعيد ،(2155)الخيالني،، (2155)حمودي،منيا دراسة  الخدمة

في الوقت  وتدريبو درسعداد المإ لذا فأف (Subedi,2015و ) (chalmers, 2013دراسة )و 
صالح التربوي المنشودة تمؾ العممية التي تسيـ كثر الوسائؿ فاعمية في عممية اإلأمف  الحاضر
وىي عممية التنمية قدسية ىمية و أكثر أو  وشموال تساعاً إكثر أفي عممية  فاعالً  سياماً إبدورىا 
نساف ىو "الصانع " االوؿ لمتنمية بجميع مجاالتيا والتربية ىي فف "صناعة" إلف اإ، ذلؾ البشرية

 ف ظروؼ بالغة الصعوبةىي اآل المواطف الصالح المييأ لممعيشة في ظروؼ معينة
ويؤكد مركز اليونسكو الدولي اف التعميـ والتدريب في المجاؿ الميني  (،  26 :2117،)العيسوي

يجب اف يكوف بمثابة السبيؿ الرئيس لمتخفيؼ مف حدة الفقر، وتعزيز السالـ، والحفاظ عمى 
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تقرير الوطني لمتنمية ال وأوضح (2: 2153البيئة، وتحسيف نوعية الحياة لمجميع. )اليونسكو، 
ـ التعميمي في العراؽ لـ يحقؽ االىداؼ التي يطمح الييا الشباب ف النظاإ ( 2154) البشرية

حتياجات ستجابة إلفالمشكالت والنواقص الكمية والنوعية التي يعاني منيا لـ تمكنو مف اإل
كتساب المعرفة او الميارات الالزمة لتأميف إتاح ليـ فرص ت   طمبةالشباب، وبات قمة مف ال

فالحصوؿ عمى عمؿ الئؽ،  متزايدة مف الخريجيف كانت تدخؿ في دائرة البطالة عدادا ً أ وا 
إف العراؽ مف  (2155إحصائية متوفرة)حسب آخر  و (54 : 2154البرنامج اإلنمائي،)والفقر

البمداف العشرة التي سجمت أدنى نسبة حرماف في التعميـ وكذلؾ الصحة والدخؿ، إذ يقع العراؽ 
، 2156البرنامج االنمائي )  .مية بشرية متوسطةأي تن دولة 587مف أصؿ  525في المرتبة 

 مفتاح ىو التربوي النظاـ إف( 2154) محمد فأشار بالتربية البشرية التنمية عالقة عف اما ،(32
 متداخمة مجتمعية عمميات والتربية البشرية التنمية إف إذ صحيح، والعكس البشرية التنمية

 قدرتيا يشؿ وقد باألخرى، يضر ذلؾ فإف أحدىما، ضعفت إذا بحيث بينيا فيما تتفاعؿ مترابطة،
 لالخرى، رئيساً  مدخال يعد منيا كؿ مخرجات إلف وذلؾ بيا المناط األىداؼ تحقيؽ في يفشميا أو
 في والثروة اإلنتاج زيادة الى وتيدؼ البشر، جيود نتاج ىي االقتصادية التنمية كانت فإذا

 والعمؿ البشر اولئؾ وميارات معارؼ تنمية مف التربية بو تقوـ ما عمى يتوقؼ ىذا فاف المجتمع
ذا البشري، الماؿ رأس تراكـ عمى  أنشطة في بكفاءة البشر ىؤالء وميارات طاقات وظفت ما وا 

 نموىا، إطراد أماـ اآلفاؽ وأنفتحت واالجتماعية، االقتصادية التنمية معدالت أرتفعت المجتمع
 الصحة عمى االنفاؽ زيادة مف ويصاحبيا يسبقيا وما التربية نفقات أرتفعت اذا أخرى جية ومف

 ومكنتيـ بعدؿ ووزعت المجتمع سكاف عمى االقتصادية التنمية منافع وأتسعت والسكف والتغذية
نماء معيشتيـ مستوى تحسيف مف  إف يعني فيذا اماميـ؛ الخيارات ووسعت وقدراتيـ، معارفيـ وا 

 طاقاتيا ووفرت واالجتماعية االقتصادية التنمية عمميات فعلد االساسية المدخالت وفرت التربية
 لمحياه الالزمة والميارات بالمعرفة مزود متعمـ الفرد يكوف أف البشرية التنمية فيدؼ المحركة،
    الغذاء توفير عمى قدرة وأكثر اسرتو وصحة بصحتو لمعناية وعيا أكثر يكوف واالنتاج والعمؿ
 مستوى وتحسيف دخمو، ورفع عمؿ، عمى الحصوؿ فرصة أمامو تتسع كما المناسب، والسكف
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 .بو المحيطيف األفراد في إيجابًيا والتاثير أسرتو، افراد تعميـ مف يتمكف وبالتالي معيشتو، 

 (268 -265 :2154 ،)محمد 

ىتمت بموضوع التنمية البشرية في مجاؿ التعميـ منيا المؤتمر العالمي إوىناؾ مؤتمرات       
نعقد في مدينة )جومتييف، تايمند( أ الذيلتأميف حاجات التعمـ األساسية  "التربية لمجميع"حوؿ 

ويشكؿ ىذا المؤتمر عالمة ىامة وأساسية في الحوار الدولي  5991 آذار خالؿ الفترة مارس/
بشأف مكانة التربية في السياسات المعنية بالتنمية البشرية وأدى التوافؽ في اآلراء عمى تجديد 

لزخـ مف أجؿ توفير التعميـ لمجميع والقضاء عمى أمية الكبار، واف التربية يمكف اف تعيف عمى ا
ضماف إيجاد عالـ أكثر أماف وصحة ورخاء وسالمة بيئية واف تساىـ في الوقت نفسو في تحقيؽ 

شرط التقدـ األقتصادي واألجتماعي والثقافي وفي إحالؿ التسامح والتعاوف الدولي واف التربية ىي 
أساسي لتحسيف حالة الفرد والمجتمع ، وانو يمكف اإلعتماد عمى المعرفة التقميدية والتراث الثقافي 

ومؤتمر األمـ المتحدة   (2-5: 5995)اليونسكو،  في تعريؼ التنمية البشرية والنيوض بيا.
(  5992ـ يونيو عا 54-3)الذي عقد في مدينة )ريو دي جانيرو البرازيؿ( مف " لمبيئة والتنمية"

في فيـ مشاكؿ التنمية البشرية  "قمة االرض"ويعالج ىذا المؤتمر تحوال رئيساً بػ والذي يعرؼ ايضاً 
 عف طريؽستراتيجيات متكاممة لتعزيز التنمية البشرية إعمى  كد مؤتمر ريوأاذ  ،االجؿ الطويمة

 المسماة اكد المؤتمرموارد الطبيعية وبذلؾ مدارة المستدامة لالنمو االقتصادي المستند الى اإل
قتصادية وحماية البيئة وثيقتا الصمة، وال بد جتماعية واإلالتنمية اإل إف (25)جدوؿ اعماؿ القرف

ف ىذا المؤتمر زاد الوعي بالقضايا إوعمى الرغـ مف  مف معالجتيما معاً  لصنع السياسة الفاعمة
ف النتائج إال أراعة العضوية البيئية وتـ تحقيؽ تقدـ في مجاالت معينة مثؿ طاقة الرياح والز 

)قمة االرض الثانية( بػاومايعرؼ  (2112جوىانسبرغ  )الممموسة كانت جدا قميمة لذا انعقد مؤتمر
تقميص  مثؿ ىداؼ الجديدة،عف تحديد بعض األ ( فضالً 25ليؤكد عمى تنفيذ )جدوؿ اعماؿ القرف

(  2155)لنصؼ بحموؿ عاـ نسبة اولئؾ الذيف اليتمتعوف بالمرافؽ الصحية االساسية الى ا
 بواسطة سبؿ التعود بالضرر عمى صحة(  2121)وانتاج واستخداـ المواد الكيميائية بحموؿ عاـ 

التميمي، ) . 2151يموجي عاـاخفض كبير في المعدؿ الحالي لمفقر في التنوع البو البشر والبيئة 
 نعقد فيأجؿ التنمية البشرية المستدامة الذي أما المؤتمر العالمي لمتربية مف أ (55: 2118
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سمط الضوء عمى أىمية إدراج فقد  2154تشريف الثاني/نوفمبر 52إلى 51طوكيو مف  الياباف
 ،اليونسكو).2155التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة في جدوؿ أعماؿ التنمية لما بعد عاـ 

 والتعميـ التعمـ" عنواف تحت المعمميف تعميـ لتطوير برنامج اليونسكو وقادت (55: 2155
 المخصصة التنموية التدريبية النماذج مف ساعة 511 عف مايزيد عف ويشمؿ" مستداـ لمستقبؿ
 لمحة يقدـ إذ التعميمية، المواد ومؤلفي التعميمية السياسات وواضعي المناىج ولمطوري لممعمميف

 ساف في( 2115) في اصداره وتـ الدراسية المناىج في أبعادىا دمج وكيفية اإلستدامة مفيـو عف
 أكثر ليكونوا الطمبة يشجع تعميمي كمصدر لمعمؿ لممعمميف كدليؿ ويعد( كوستاريكا  -جوس)

 المقصود  يكف ولـ المستقبؿ في سيؤدونو الذي الدور مسؤولية ويتحمموا بيـ المحيط بالعالـ وعياً 
 اجؿ مف التعميمية الخبرات مجاؿ في الوحيدة االداة ىو االرض ميثاؽ يكوف أف الدليؿ ىذا مف

 (35: 2115 األرض، لميثاؽ الدولية األمانة. )المستدامة التنمية

جؿ التنمية أ التربية مف"بعنواف كتابًا  أصدرت مـ المتحدة لمتربية والعمـ األمنظمة  إف        
عف طريؽ تماريف تنموية  عادة توجيو المناىج لدمج مفيوـ االستدامةإتضمف ( 2152) "المستدامة

بدرجة كبيرة لدمج التنمية المستدامة في الخطط  تاستخدمتنموية تدريس ومشاريع ب واسالي
 اىتمتتجريبية  دراسات ىناؾوألىمية ىذا الموضوع  بال( : 2153، )اليونسكو والمناىج الدراسية
بناء ىدفت الى التي  (2155 ،حمودي) دراسة منيا تناولت متغيرات مختمفة،بالتنمية المستدامة

برنامج تدريبي لمتربية مف اجؿ التنمية المستدامة لمدرسي عمـ االحياء لممدارس المتوسطة والتعرؼ 
المجموعة مدرسي وتوصمت الدراسة الى تفوؽ ، لطمبتيـ عمى اثره في ثقافتيـ العممية والوعي البيئي

عمى مدرسي  مف اجؿ التنمية المستدامةلمتربية  التجريبية التي د ربت عمى وفؽ البرنامج التدريبي
 لمتربية مف اجؿ التنمية المستدامة المجموعة الضابطة التي لـ تدرب عمى وفؽ البرنامج التدريبي

تفوؽ طمبة مدرسي المجموعة التجريبية التي د ربت  الثقافة العممية، كما أظيرت الدراسة في متغير
عمى طمبة مدرسي المجموعة  لتنمية المستدامةلمتربية مف اجؿ ا عمى وفؽ البرنامج التدريبي

 في متغير لمتربية مف اجؿ التنمية المستدامة الضابطة التي لـ تدرب عمى وفؽ البرنامج التدريبي
توظيؼ أثر التعرؼ عمى  الى ىدفت قد (2157 العبيدي،) دراسةأما  ،لطمبتيـ الوعي البيئي

البعاد التنمية المستدامة في تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع  استراتيجية االنشطة المتدرجة وفقاً 
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 (1.15) داللة مستوى عند صائيةاح داللة ذا فرؽ جودأظيرت النتائج و و  ،العممي واتخاذىف القرار
 اختبار في التجريبية المجموعة ولصالح والضابطة التجريبية ةالمجموع درجات متوسط بيف

 ةالمجموع درجات متوسط بيف (1.15) داللة مستوى عند صائيةاح داللة ذا فرؽ وجودو  ،التحصيؿ
 .القرار اتخاذ مقياس في التجريبية المجموعة ولصالح والضابطة التجريبية

دورا بارزا في عممية االبتكار واالبداع والتطوير االقتصادي وساىمت في العموـ  أدت لقد      
، في تكنموجيا االتصاالت والمعمومات، بموغ ىذا المستوى مف التقدـ العممي الذي نحف  عميو اليـو

 ، الى مقاومة الجوعزو الفضاء الى االكتشافات الطبيةالى ثورة في عمـ الجينات، الى غ
جتماعي الذيف تحققا لمصمحة االنساف عمى ستقرار اإلماف واإلوالفقر...الى ىذا المستوى مف األ

مف القومي زي في التنمية البشرية وتحقيؽ األالمرك يضا ليا دورىاأفيي  ،يدي اىؿ العمـ والمعرفةأ
والتنمية البشرية تبدأ بتطوير تعميـ العموـ في المرحمتيف االبتدائية  ؛(5 :2118 ،)الحسيني

والثانوية ونعني بتطوير تعميـ العموـ حسف اختيار ووضع المناىج والمدرسيف انفسيـ وتدريبيـ 
 (21 :2117، عطا اهلل) .تدريب جيد في ىذا المجاؿ

تدريب  عف طريؽمدرسي العموـ برامج إعداد بحاجة ماسة الى  اليوـ العالـ العربيإف        
كؿ مف  ستثارة تفكيرإمحاولة و  بطريقة مشوقة وفعالة المنيجبراز محتوى ىيمو إلأوتدرس الم  
 ،وآخروف مبو سعيديأ).  محتوى ىذا المنياج فيما يتـ عرضو وابرازه في والمتعمـ درسالم

أجريت في فيناؾ دراسات  ،وكيفاً  مستوى االداء كماً و  كفاءة المدرسا لرفع كذلؾو  (75 :2119
برامج عف طريؽ أثناء الخدمة لمعمـ العموـ  الكفاءة الم دركة متغيرب اىتمتمجتمعات مختمفة 

التي ىدفت الى بناء برنامج تدريبي في العموـ الحياتية  (2155التدريبية كدراسة )أبو لطيفة 
ختبار فاعميتو في تنمية المعتقدات التربوية  مستندًا الى معايير الثقافة العممية المعاصرة وا 

وتوصمت الدراسة الى إف البرامج التدريبية ليا أثر في تنمية  ومعتقدات الكفاءة الذاتية لممعمميف،
سعت الى  التي ( Rocca & Washburn 2006,) ودراسة ،لممعمميف معتقدات الكفاءة الذاتية

دور سنوات الخبرة، والجنوسة، وعمر المعمـ والمؤىؿ العممي وبرامج اعداد المعمميف في  بحث
 وجود عالقة ايجابية ودالة احصائية بيف خبرة المعمميفوأثبتت  تكويف الكفاءة الذاتية لدييـ

 و، والتوجد داللة احصائية لنوعية اعداد برامج المعمميف والمؤىؿ العممي لمدركةوكفاءتيـ ا
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اي اف البرامج التدريبية ليس ليا دور في ، لمدركةفي تكويف كفاءتيـ ا عمر المعمـ وجنوستيـ 
 عف يختمؼ األمريكي المدرس الف الدراسات ىذه مع الباحثة وتتفؽ  ،الكفاءة المدركة كويفت

حترامو تدريسو وطريقة وأسموبة، العممية ومؤىالتو ثقافتو، حيث مف العربي المدرس  لإلنساف وا 
كماوتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة  ،وحقوقو، ومواكبتو  لكؿ ماىو جديد في العممية التعميمية

(2007  (Blackburn & Robinson, الذاتية كفاءةال بيف العالقةىدفت الى بحث التي 
 تحديده في لممعمـ العممي ؿھوالمؤ والخبرة الجنوسة وتقصي أثر عوامؿالوظيفي  الرضاو  لممعمميف
وجود ارتباط بيف الكفاءة الذاتية لممعمميف وارتفاع  الى وتوصمت الدراسة الذاتية كفاءتو  لمستوى
 وبيف الكفاءة والمؤىؿ العممي  اليوجد ارتباط داؿ احصائياً  ورضا الوظيفي لدييـ وانبػ ال ىـشعور 

 .وسة، بينما كاف لمتغير الخبرة أثر قي تحديد الكفاءة الذاتية لممعمميفمتغير الجن

النو قدوة لطمبتو ومثااًل  يـف الطمبة يتأثروف بسيولة بكفاءة مدرسييـ عف طريؽ سموكإ      
ذ إف  وراء كؿ سموؾ مجموعة مف القيـ تضبط سموؾ الطمبة وتقـو المعوج منو، يحتذى بو،  لذا وا 

حدى الميمات إىي  في نفوس طمبتنا ىتماـ بالقيـ وغرسيا وتوجييياف اإلإ (2119، العتوـيرى )
اف  فالقيـ ىي بمثابة اعمدة البناء لممجتمع،؛ مراحؿ الحياةفي ىداؼ الرئيسية لمتربية والتنشئة واأل

عتداؿ تجاه الصحيح صمح النْشىء وسادت معاني الثبات واالستقرار واإلصمحت وسارت في اإل
 ( 255 :2119، العتوـ) ستقامو في المجتمع بمعناه الواسع .واإل

ليػػـ دور فػػي تنميػػة القػػيـ  ف لممعممػػيف ومػػنيـ معممػػي العمػػـو إ دراسػػاتال العديػػد مػػف أثبتػػت لقػػد     
عمػػػى دور معممػػػي العمػػػـو  التػػػي سػػػعت الػػػى التعػػػرؼ( 2151الحربػػػي، ) دراسػػػةمنيػػػا  عنػػػد طمبػػػتيـ

 الطبيعيػػة فػػي تنميػػة القػػيـ العمميػػة  لػػدى طػػالب الصػػؼ الثالػػث الثػػانوي بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية
االحيػػاء اكثػػر تػػاثير فػػي  عمػػـ ف معممػػيوتوصػػمت الدراسػػة الػػى  إ ،لطػػالب الصػػؼ الثالػػث الثػػانوي

ف القػػػيـ العمميػػػة  لػػػدى طمبػػػتيـ بتنميػػػة القػػػيـ لػػػدى طػػػالب الصػػػؼ الثالػػػث الثػػػانوي وارتبػػػاط وثيػػػؽ بػػػي
قدىػدفت الػى التعػرؼ   (2153، )جػودتدراسة عف  ، امامعممي العموـ الطبيعية بالمرحمة الثانوية

وعالقتيػا بػبعض  لػدى طػالب كميػة التربيػة االساسػية عمى القيـ العممية المصػاحبة لمتفكيػر العممػي
تػػوافر بعػػض القػػيـ العمميػػة الذاتيػػة والقػػيـ العمميػػة مػػع الغيػػر لػػدى  الػػىالدراسػػة توصػػمت المتغيػػرات و 

ولة عػػف اعاقػػة نمػػو القػػيـ العمميػػة ؤ ساسػػية، ووجػػود بعػػض المشػػكالت المسػػطػػالب كميػػة التربيػػة اال
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 الكشػؼ ىػدفت الػىقػد ( 2155العمػري، )دراسػة ، أمػا عػف لػدييـ التػي تصػاحب التفكيػر العممػي 
الكميػات  مختمػؼ مػف األىميػة عمػاف وجامعة األردنية الجامعات طمبة لدى القيـ ممارسة درجة عف

القػػيـ كانػػت مرتفعػػة وجػػاءت حسػػب  نػػواعف درجػػة ممارسػػة الطمبػػة ألأثبتػػت إو واإلنسػػانية العمميػػة
، االقتصػادية والقػيـ الجماليػة القػيـ القػيـ السياسػية، االجتماعيػة، القػيـ الفكريػة، القيـ الترتيب اآلتي:
 تعمػيـ( سػعت الػى التعػرؼ عمػى الطرائػؽ المسػتخدمة فػي  Burkhardt, 2006 كما إف دراسة )

وتوصػػمت الدراسػػة الػػى اف أسػػاتذة  العمػػوـ منػػاىج عػػف طريػػؽ لػػدى طمبػػة الجامعػػة العمميػػة القػػيـ
عػػػف طريػػػؽ االنشػػػطة واإلسػػػتراتيجيات التدريسػػػية   عنػػػد طمبػػػتيـالجامعػػػة ليػػػـ دور فػػػي تنميػػػة القػػػيـ 

حولػو،  لمػا والفطنػة واآلخػريف، المعمػـ مػع كالتػأدب العمػـ أخالقيػاتكسػابيـ أل ،المناسػبة لمتػدريس
 الطالػب شخصػية بحقػائؽ عػف وتعػريفيـ الكبيػر، والمجتمػع العممػي المجتمػع بقضػايا والمعرفػة

 .والمستقبمية اآلنية واىتماماتو

الطمبػة ختارت الباحثة المرحمػة الثانويػة وذلػؾ لخطػورة ىػذه المرحمػة فػي تشػكيؿ شخصػية إقد ل     
ومتطمبػات الػدخوؿ  نطػالؽ نحػو التعمػيـ الجػامعيإعف كونيا نقطة  فضالً  ،ونظرتيـ لمحياة والكوف

المثػالي والقػدوة الػذي  درسالى سوؽ العمؿ لػذا فطمبتنػا فػي ىػذه المرحمػة ىػـ بأشػد الحاجػة الػى المػ
 .ياخذ بايدييـ ويوجيـ التوجيو السميـ

 ىمية البحث بالنقاط االتية:أوبناءا عمى ماتقدـ يمكف لمباحثة اف توجز 

 .ثناء الخدمة عف طريؽ البرامج التدريبيةأ تدريب المدرسيفىمية أيؤكد عمى  -5
يتماشى ىذا  إذبعاد التنمية البشرية إل تدريب مدرسي عمـ االحياء وفقاً  يسعى البحث الى -2

مع توجيات المنظمة العالمية لميونسكو والمنظمات والمؤتمرات الدولية ومع كثير مف  المفيوـ
 .الدوؿ المتقدمة

لما مر بو مف ازمات وانتكاسات ال زالت مستمرة لحد  قد يحتاج بمدنا ىذا النوع مف البحوث -3
 االف.

يمكف اف يستفاد منو المسؤولوف والمختصوف في مديرية المناىج في تطوير كتاب عمـ  -4
 .بعاد التنمية البشريةأاالحياء لمصؼ الرابع العممي بتضمينيا 
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حياء وىي الدراسة االولى في تنمية القيـ عف طريؽ منيج عمـ األىتماـ المدرسيف بإضرورة  -5
   .عمى حد عمـ الباحثةفي عمـ األحياء  العراؽ التي تناولت القيـ بانواعيا

وذلؾ لخطورة ىذه المرحمة في تشكيؿ شخصية الطمبة  تناوؿ البحث الحالي المرحمة الثانوية -6
 .ونظرتيـ لمحياة والكوف 

التنمية بعاد أتامؿ الباحثة اف يكوف ىذا البحث بوابة الى بحوث ودراسات تربوية اخرى تيتـ ب -7
 .البشرية

 البحثًهدفا:ًثالثاًا
ًييدؼ البحث الى:

 . لمصؼ الرابع العمميلمدرسي عمـ االحياء  بعاد التنمية البشريةوفقًا إل تدريبي برنامج بناء -5
 :تعرؼ أثر تدريب مدرسي عمـ االحياء عمى وفؽ البرنامج التدريبي  -2

 في كفاءتيـ المدركة. - أ
 تنمية القيـ عند طمبتيـ. - ب

ًالبحثًتا:ًفرضيرابعاًا 
 صاغت الباحثة الفرضيتيف الصفريتيف االتيتيف: والثالثاليدؼ الثاني جؿ تحقيؽ إل
درجات مدرسي عمـ ( بيف متوسط 1015د مستوى داللو )حصائية عنإاليوجد فرؽ ذو داللة  -5

الم عد وفقًا ألبعاد التنمية  االحياء )المجموعة التجريبية(الذيف اشتركوا في البرنامج التدريبي
ء )المجموعة الضابطة( الذيف لـ يشتركوا في ومتوسط درجات مدرسي عمـ االحيا البشرية

 البرنامج التدريبي وفقًا لمقياس الكفاءة المدركة.
درجات طمبة الفروؽ ل( بيف متوسط 1015حصائية عند مستوى داللو )إاليوجد فرؽ ذو داللة  -2

ألبعاد الم عد وفقًا  شتركوا في البرنامج التدريبيإمدرسي عمـ االحياء )المجموعة التجريبية( الذيف 
حياء)المجموعة الضابطة (الذيف لدرجات طمبة مدرسي عمـ األمتوسط الفروؽ و   التنمية البشرية

 البعدي. -لـ يشتركوا في البرنامج التدريبي وفقًا لمقياس القيـ القبمي
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ًخامسااً:حدودًالبحث
 الحدود البشرية: -5

حياء في المدارس االعدادية التابعة لممديرية العامة لتربية األمدرسوا ومدرسات عمـ -أ
 (.2)بغداد الرصافة 

طمبة الصؼ الرابع العممي الذيف يقـو بتدريسيـ مدرسوا عمـ االحياء في حدود تجربة -ب 
 البحث الحالي 

 (2158-2157الفصالف الدراسياف االوؿ والثاني لمعاـ الدراسي )الحدود الزمانية:-ح
ًتحديدًالمصطمحاتسادساا:ً

 كؿ مف: :عرفو البرنامجًالتدريبي -5
والميارات التي يحتاجوف  كساب المتدربيف الخبراتإ"عممية تيدؼ الى بأنو:( 2119،)ابو النصر -

لتحسيف قدراتيـ عمى مواجية  وأعمى، أو لتجييزىـ لوظائؼ أفضؿ، أعماليـ بشكؿ أداء الييا أل
 (529 :2119،ابو النصر) مشكالت تواجو المنظمة التي يعمموف بيا".

"عممية مخططة ومنظمة ومستمرة تيدؼ الى تنمية ميارات وقدرات :   )2155 ،)السكارنة  -
 ."ء وظيفتو بكفاءة عالية اأدف سموكو واتجاىاتو كما يمكنو مف الفرد وزيادة معموماتو وتحسي

 (57-56: 2155 ،السكارنة)
جماعة بقصد تعديؿ اتجاىاتيـ الفرد والحداث تغيير في نشاط ييدؼ إل( "2152،عباس)سيد و   -

دارية مقدرة عمى القياـ بمسؤولياتيـ اإلكثر كفاءة و أف يكونوا أياتيـ بشكؿ يساعدىـ عمى وسموك
وبذلؾ فيو وسيمة لتحديث المعمومات العممية والتربوية لممتدرب وتقديـ خبرات جديدة في مختمؼ 

  (514-513: 2152،سيد وعباس) ."المجاالت
 .(57-56 : 2155 ،السكارنة) : تتبنى الباحثة تعريؼالنظريًالتعريف

الميارات التي تـ تنظيميا المعارؼ و مجموعة مف األنشطة التعميمية و  وىو: التعريفًاإلجرائي
 –وقد تـ تصميمو عمى وفؽ منحى النظـ )المدخالت  وفقًا البعاد التنمية البشرية وتخطيطيا
تطبيقيا عمى مدرسي عمـ االحياء مف خالؿ عدد مف الجمسات والتي تـ المخرجات (  –العمميات 
 . ومما قد ينعكس عمى تنمية القيـ عند طمبتيـ كفاءتيـ المدركة ولمدة أسبوعيف لرفع التدريبية
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 :عرفيا كؿ مف: التنميةًالبشرية -2
منتجًا، قادر  ليات والوسائؿ التي تجعؿ مف الفرد مواطناً مجموعة اآل بانيا: :(2118 ،)الحسيني -

كبر قدر ممكف مف الرفاىية واالكتفاء الذاتي عمى صعيد الغذاء والمسكف والعمؿ أعمى تحقيؽ 
في عممية بناء الدولة وتعزيز  والصحةويستطيع المساىمة في بناء المجتمع وتطويره  والمشاركة

 .مف القومي في اطار مف المنافسة الديمقراطية والمساواة مف الفرص المتاحةألا
 (57 :2118،الحسيني)                                                                       

، حياة مديدة ممؤىا الصحة واالبداعتوسيع لحريات البشر فيعيشوا ":(2155،البرنامج اإلنمائي)  -
مف  طارإي ، ويشاركوا في رسـ مسارات التنمية فالى تحقيؽ االىداؼ التي ينشدونياويسعوا 

فرادا وجماعات ىـ المحرؾ لعممية أستدامة عمى كوكب يعيش عميو الجميع فالبشر نصاؼ واإلاإل
 (54 :2155 ،البرنامج اإلنمائي ) ."بوالمستفيد  والتنمية البشرية وى

ستثمار في قدرات البشر مف خالؿ تحسيف ممية تنموية مستدامة تيدؼ الى اإلع:(2154 ،دعمةال) -
زيادة االنتاجية وتحقيؽ ( بيدؼ تحسيف قدراتيـ ومياراتيـ و والصحي والغذائيمستواىـ )التعميمي 

النمو االقتصادي وتوزيع عوائده عمى افراد المجتمع  بشكؿ عادؿ يضمف رفع مستوى رفاىيتيـ 
طار الموارد االقتصادية المتاحة إوتمكينيـ مف المشاركة في ىذه العممية التنموية المستدامة في 

  (56 :2154،الدعمة ) ف.أات المعتمدة في ىذا الشظؿ السياسوفي 
 (56ً:2154ً،دعمةال: تتبنى الباحثة تعريؼ )التعريفًالنظري

بعاد مجموعة مف األ بأنيا،ًًتعرفهاًالباحثةًإجرائياا:ًالتنميةًالبشريةًونظرااًلعدمًتوفرًتعريفًإلبعاد
والتي تـ تدريب  المؤسساتية( -)الثقافيةوالثانوية البيئية( -قتصاديةإلا -جتماعية)اإل ساسيةاأل

مدرسي عمـ األحياء لمصؼ الرابع العممي لعينة البحث التجريبية عمييا ضمف البرنامج التدريبي 
 الذي أعد الغراض ىذا البحث.

 :عرفيا كؿ مف: الكفاءةًالمدركة -3
- Bandura,1977) )وتنعكس  دائو لمسموؾ في مواقؼ تتسـ بالغموضأاحكاـ الفرد وتوقعاتو عف أ

المبذوؿ لمواجية الجيد صرار و مدى اإلداء و نشطة المتضمنة في األختيار األإعمى  ىذه التوقعات
 ( (Bandura,1977 : 191  .السموؾ الصعوبات وانجاز
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- ً(:(Pajares, 1999ً يممؾ وانو ومعموماتو، قدرتو في وثقتو الذاتية مكاناتوإ في الفرد اعتقادأنيا 
 وطاقاتو جيوده محدداً  التوازف لو يحقؽ او يرتضيو الذي المستوى تحقيؽ مف المقومات مايمكنو مف
 Pajares, 1999: 52)).المستوى ىذا في

 تنطوي وما الذاتية، قدراتو او امكاناتو لمستوى كفاءة دراكوإاو  ردالف عتقادإ انياً(:2115)الزيات  -
 ومدى اإلصرار وبذؿ الجيد عصبية، فسيولوجية وحسية انفعالية معرفية، مقومات عقمية مف عميو

 البيئية المحددات ظؿ في انجاز لتحقيؽ المشكالت او والمياـ المواقؼ لمعالجة
                        .          ( 515: 2115الزيات،)القائمة

حكػاـ الفػرد أ :تعرفيػا الباحثػة نظريػاً  "Bandura  بانػدورا"سػتناد الػى نظريػة" باإل :التعريففًالنظفري
معالجػة المواقػؼ والميػػاـ  فػي جتماعيػةإ ،نفعاليػةإ معرفيػػة، ةعقميػ بمايممكػو مػف مقومػاتوتوقعاتػو 
                                   .القائمة البيئية صرار وبذؿ الجيد في ظؿ المحدداتومدى اإل

المدركػػة الم عػػد إسػػتنادًا ىػػي درجػػة إسػػتجابات المتػػدرب عمػػى مقيػػاس الكفػػاءة  : التعريفففًاإلجرائففي
لنظريػػػػة بنػػػػدورا والمكػػػػوف مػػػػػف أربػػػػع مجػػػػاالت)المعرفي، اإلجتمػػػػػاعي، االصػػػػرار والجيػػػػد المبػػػػػذوؿ، 

 اإلجتماعي، اإلنفعالي( والم عد ألغراض ىذا البحث.

 :عرفيا كؿ مف:ًالقيم -4
ي شياء والمعانشخاص واألنفعالية معممة نحو األإحكاـ عقمية تنظيمات إل :(5977،)زىراف -

شياء التي تعبير عف دوافع االنساف وتمثؿ األتجاىات، والقيـ وجو النشاط، والقيـ موضوع اإلأو 
 (532 :5977، )زىرافنوجو رغباتنا واتجاىاتنا نحوىا.

المعرفية والوجدانية والسموكية الراسخة  مجموعة مف المعتقدات والتصورات" :(2117 ،الجالد) -
تشكؿ لديو منظومة مف  ويعتقد بيا اعتقادا جازماً ا االنساف بحرية بعد تفكر وتامؿ يختارى

و الرفض ، ويصدر عنيا سموؾ المعايير يحكـ بيا عمى االشياء بالحسف او القبح ، وبالقبوؿ ا
 (375 :2117 ،)الجالد .يتميز بالثبات والتكرار واالعتزاز" منتظـ
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االشياء او المواقؼ او حكاـ عقمية مجردة يصدرىا الفرد عمى تنظيمات إل :(2119 ،)العتوـً -
كقيـ النظافة والربح والديمقراطية  االشخاص لتحدد عالقتو وطريقة تعاممو مع موضوع القيمة

 (221: 2119،)العتـو  والتعاوف والسالـ والحقيقة وغيرىا.
-  (Smith2004)ىتماـ المتعمـ إكؿ ماىو جدير ب(:2157، )رزوقي وضمياءكما جاء في

تتسـ بالثبات  معاييرىي و جمالية او ديمقراطية  خالقية اوأجتماعية او إعتبارات عقمية او إل
واالستقرار وتتفؽ مع التوجيات العقمية واالخالقية والتي يسعى المربوف الى غرسيا في وجداف 

                                      ( 235:  2157، )رزوقي وضمياء المتعمميف مف خالؿ محتوى الكتب المدرسية .
 (375 :2117 ،)الجالد : تتبنى الباحثة تعريؼالتعريفًالنظري -

 المتكوف مف أربع أنواعالقيـ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطمبة مف مقياس :التعريفًالجرائي
 بعد إجابتيـ عميو.( األمنيةالوطنيةو ، االقتصادية البيئية، ألخالقيةا)العممية الثقافية، االجتماعية 



 
 الفصل الثاني
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 التدريبًوالبرامجًالتدريبيةً-أ-اولًً

عند بناء  عداد التدريب والتنمية الذاتية لمموارد البشرية مكاف الصدارةا  شغمت قضية التدريب و      
عماؿ والمياـ المطموبة وقد األ إلنجاز وأداءواليدؼ  مثؿ الوسيمة،ف الفرد ي  المنظومات المتطورة, إل

أخذت الكثير مف المنظمات في التفكير في إعادة تنمية ميارات العامميف الفنية والعممية والفكرية 
 و ستخداـ أساليب التدريب المتعددة والمتنوعو لمواكبة التطورات المختمفةإوالثقافية مف خالؿ 

مما دفع بيوت الخبرة البشرية في مجاؿ تنمية الموارد البشرية  ،كتساب المعارؼ والخبرات الجديدةإ
ة لذا فاف عداد البناء الجيد لمموارد البشريا  الى محاولة وضع األسموب األمثؿ في تقديـ وتصميـ و 

وتوجيو كافة  المنظومي،وما تتضمنو مف القياـ بعمميات التخطيط  عممية التدريب المستمر
عداد البرامج التدريبية داخؿ منظومة متكاممة والنظـ التعميمية إل ،لتقنيةواألساليب ااالمكانات 

ساليب التغذية الراجعو( تيدؼ الى صقؿ خبرات أ -المادة العممية -)المدرب الجيد بعاداأل
تطمبات العمؿ وم حتياجات الفرد،ا  و  ،رالمتدرب بما يتالئـ مع تطور العصومعارؼ  وميارات،
 2005 ،السميع وسييرعبد ).تاجية وىو اليدؼ االساسي لمتدريبنتو اإلءورفع كفا المستقبمي،

:152) 

عتمدتو المجتمعات المتقدمة إالتدريب سموؾ إنساني بدأ منذ القدـ وتطور عبر الزمف، وقد إف       
فيو وسيمة لتطوير وتحسيف أداء كوادرىا البشرية، وذلؾ النامية وجعمتو حاضرىا ومستقبميا، و 

 ،ناسب طبيعة العصر الذي نعػيش فيػو وفػؽ التوجيات العالمية المعاصرةمختمفة ت  بتوظيؼ أساليب 
ووسيمتيا، كما أنو  المعاصرة ىو أداة التنميػة التدريب في عالـ المجتمعات والمنظمات يعدكما و 
الكفاءة في األداء، ولقد أظيرت نتائج ، تمكنت مف تحقيؽ لتي إذا أحسف استثمارىا وتوظيفيااألداة ا

العديد مف األبحاث أف لمتدريب دورا أساسيا فػي نمو الثقافة والحضارة عامة، وتبرز أىمية ذلؾ 
 .أساس كؿ تعمـ وتطوير وتنميػة لمعنصر البشري، ومف ثـ تقدـ المجتمع وبنائو لكونو

وتأميف  خالليا يتـ تطوير الميارات،العممية التي مف التدريب ىو كما اف ( 11: 2009،)السكارنة
عمميـ  إداء المعمومات وتعزيز المواقؼ، لمساعدة العامميف في المنظمو ليصبحوا أكثر كفاءة في

الوسيمة التي يستطيع بيا  ىو التدريب فيرى إف (2009ابراىيـ)اما  ،(94: 2003،)شحاتو وزينب
أدائيـ، وتدفعيـ الى اإلبداع، وتسيـ  تعمؿ عمى تنشيط المدرسوف إكتساب معارؼ وخبرات جديدة،
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 يعد عامة بصفة والتدريب (248: 2009 ،في تعديؿ سموكيـ الوظيفي نحو االفضؿ. )ابراىيـ
 أساليب عمى ويستند لمفرد سموكية ميارات تحديث أو تكويف الى يؤدي إذ التربية مف صيغة
 لمسموكيات المبدئي التحصيؿ عند اليقؼ النو التعميـ مف أشمؿ فيو وعممية، عممية وطرائؽ

 إف في والتعميـ التدريب بيف نفرؽ أف ويمكف الفرد، مايتعممو لممارسة فرص يوفر وىو والمعارؼ،
 اف يمكف حتى شيء يتعمـ اف يجب فالفرد يسبقو فالتعميـ بالتعميـ اال يحدث أف اليمكف التدريب
 عممياً  أو نظرياً  يتـ أف يمكف التعميـ بينما  بالتطبيؽ، اال إكتمالو اليمكف والتدريب  عميو، يتدرب
 . منو عمومية اقؿ التعميـ بينما مباشرة السموؾ أنواع أكثر مف يعد والتدريب التعمـ، موقؼ حسب

                                                                                                                                (8:  2012 وعباس، سيد)                                                                    

ًسسًالتدريبأً-ب-ا

 سس التي تقوـ عمييا برامج التدريب وىي:ة مف األىناؾ مجموع

 .الحقائؽ التجريبيةيؤسس التدريب عمى اطار او نموذج نظري يستمد مبادئو مف  -
 تكوف اىداؼ البرنامج التدريبي واضحة وواقعية. -
 يمي التدريب حاجات تدريبية حقيقية. -
 تتوافر المرونة في برامج التدريب. -
 تتسـ عممية التدريب باالستمرارية. -
 يستثمر التدريب معطيات التقنيات التربوية. -
  يعتمد التدريب وسائؿ محددة لتحقيؽ اىدافو. -

 (119 :2016،)زاير وآخروف                                                               

ًيستندًعميياًالتدريبساسيةًالتيًالنظرياتًاأل-ت-1

عد دراسة ىذه ت  إذ  البرنامج التدريبيتصميـ  في ةعمييا الباحث أستندت ىناؾ عدة نظريات          
سس والقواعد التي ينطمؽ منيا مصمـ البرنامج ومف النيا تشكؿ األ اساسياً  النظريات مطمباً 

 النظريات التي اعتمدت عمييا الباحثة في تصميـ البرنامج التدريبي:
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 النظريةًالسموكية:ً

 ومف أفتراضاتيا: جثري، سكنر...وغيرىـبافموؼ، ثورندايؾ، واطسف، ىؿ، ومف روادىا          

ت في تغير في سموؾ المتعمـ نتيجة تكرار اإلرتباطات بيف اإلستجابات والمثيرا ىو إف التعمـ  -
إستجابة أو  -ستخداـ التعزيز سواء أكانت اإلستجابات شرطية كالسيكية مثيربإئة الخارجية البي

 ) أي حدوث اإلستجابة دوف مثير في البيئة( ويمكف تمثيؿ التعمـ في ىذه النظريات إجرائية
    (                      116 :2010 ،مثير+إستجابة = تكوبف عادة سموكية )تعمـ(. )دعمسي: بالنموذج اآلت

يمكف زيادة اإلنتاج عف طريؽ فيـ  إذاف العنصر البشري يمكف أف يؤثر بشكؿ كبيرفي اإلنتاج  -
 طبيعة األفراد والتعزيز وتحقيؽ تكيفيـ مع المنظمة.

المتمثؿ في شخصيتو وقيمو  ىما:التكويف الداخمي لمفرد ريف رئيسيفمتغي يحدد السموؾ اإلنساني -
تجاىاتو ودوافعو...الخ،ػ وأيضًا ظروؼ الموقؼ والبيئة المحيطة والمتمثمة في المؤثرات المادية  وا 

 والطبيعية واإلجتماعية.
 ني مسبب وىادؼ ومدفوع.إف السموؾ اإلنسا -

   (391 :2010،)رزؽ                                                               

 النظريةًالمعرفية:ً

عمى نظرية التدريب ويركز  ثر كبيرأ"الثورة المعرفية" في البحوث النفسية كاف ليا إف         
عمى العمميات العقمية الضرورية  برونر، اوزبؿ، بياجيو( ،جانيو( اختصاصيوا عمـ النفس المعرفي

عمى السموؾ الظاىري قدر تركيزىـ عمى عمميات معالجة  لفيـ عممية التعمـ، فيـ اليركزوف كثيراً 
وتحدث ىذه العمميات  االنتباه، االدراؾ، الذاكرة، اتخاذ القرارات ،وحؿ المشكالت(0المعمومات

االنساف  عدهىداؼ وغايات محددة، يمكف أنحو  توجو سموكاً  العقمية داخؿ الدماغ ولكنيا ايضاً 
ستمرارخطوات موجية وبيانات مالئمة لممعمومات، لذا فيو يتطمب بإ لممشكالت، وجامعاً  حاالً  كائناً 

 لتساعده عمى تعديؿ سموكو بما يتناسب وغاياتو و اىدافو المتغيرة باستمرار.

 (204 : 2011 ،)الختاتنة 
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 النظريةًالبنائية:ً

ف التعمـ مف وجية ا  ) بياجيو( الذي يعد مؤسس الفكر البنائي، و  رواد ىذه النظريةبرز أمف        
النظر البنائيةعممية فردية تتطمب تفاعؿ المعرفة السابقة مع االفكار الحالية في سياؽ بيئة محيطة 

 (118 :2008،)خطايبة مناسبة تساعد المتدرب عمى بناء المعرفة بنفسو.

 ساسية كما ياتي:المبادىءاأل البنائية عمى عدد مف تستند

رتكاز في عممية التعمـ وذلؾ كوف المتدرب يبني معرفتو في عرفة المتدرب السابقة ىي محور اإلم -1
 ضوء خبراتو السابقة.

يتشكؿ المعنى داخؿ بنيتو المعرفية مف  إذاف المتدرب يبني معنى لما يتعممو بنفسو بناءا ذاتيًا،  -2
خالؿ تفاعؿ حواسو مع العالـ الخارجي مف خالؿ تزويده بمعمومات وخبرات تمكنو مف ربط 

 المعمومات الجديدة بما لديو وبشكؿ يتفؽ مع المعنى العممي الصحيح.

الخبرات فكار و يعاد تنظيـ األ إذ، رب المعرفيةاليحدث تعمـ مالـ يحدث تغيير في بنية المتد -3
 الموجودة بيا عند دخوؿ معمومات جديدة.

 وموقؼ او ميمة حقيقية واقعية.أفضؿ وجو عندما يواجو المتدرب مشكمة أاف التعمـ يحدث عمى  -4

 يبنييا مف خالؿ التفاوض االجتماعي معيـ. االخريف بؿاليبني المتدرب معرفتو بمعزؿ عف  -5

ر والتفكير الناقد، والتفكي ا في االبداع،مشكؿ اكبر ككما تركز البنائيةعمى الميارات العقمية العميا ب -6
                                 .ستقصائيةممي، والعمميات العقمية اإلأالت

 (44: 2007 ،)زيتوف                                                                        

 النظريةًالنسانية:ً

حتراـ والود وتدعو الى عدـ التقميؿ أكبر مف اإلنساف بقدر تنظر المدرسة اإلنسانية الى اإل      
 ىـ مصادرأ لكونيـىتماـ بالتجربة الفردية رادة التي يمتمكيا الفرد الى اإلمف شأف ىامش حرية اإل

 ، ومف عمماء المدرسة االنسانية )ماسمو(،  )بيزلز(، )روجرز(.معرفتنا لالنساف
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 المدرسة االنسانية: مبادىء

التجربة الشعورية لمفرد اي التجربة التي يعييا الفرد ويستطيع وصفيا يجب اف تكوف المصدر  -1
 االساسي لمعموماتنا.

جزاءه ثـ اف كؿ جزء أكبر مف مجموع أجزاء فالكؿ أ بيفاالنساف وحدة متكاممة الينبغي تقسيمو  -2
 عالقاتو مع بقية االجزاء. اليمكف معرفتو معرفة دقيقة في موقعو في الكؿ وفي

 .بداع اذ لـ تقؼ امامو العوائؽ فانو يستطيع تحقيؽ ذاتولدى كؿ فرد دافع رئيس لمنمو واإل -3

  ( 37-36 :2007 ،)محمد

 ساسياً أ عامالً لكونو ولت نظرية تدرج الحاجات لػ )ماسمو( اىمية بالغة لعنصر التدريب أ لقد    
شباع حاجات المورد البشري وىذا عمى كؿ المستويات، فرغبة الفرد في الحصوؿ عمى إيساعد في 

داءه لعممو بشكؿ متقف او مف أماف لديو عمى منصبو يكوف مف خالؿ جر كاؼ او تحقيؽ األأ
عمى، ويتحقؽ لو ذلؾ اذا استفاد مف دورات تدريبية تسمح لو برفع أخالؿ شغمو لوظيفة في مستوى 

شباع الحاجات الفسيولوجية إسيامو في إفضال عف درتو عمى االنجاز بكفاءة ءه، وقادأمستوى 
ى االعمى مف ىـر لتحقيؽ الحاجات في المستو  وحاجات االماف، فاف التدريب يعد عامال ضرورياً 

لمتمثمة في رغبة المورد البشري في تكويف سمعو طيبة والرغبة تدرج الحاجات، فحاجات التقدير وا
في التمتع باالستقاللية تجاه االخريف، يمكف اشباعيا مف خالؿ تحسيف المستوى وتمكيف االفراد مف 

تساىـ عمى رفع مياراتيـ، وكذا الحصوؿ عمى الكـ االـز مف المعمومات والمعارؼ المختمفة التي 
عمى اشباع الحاجات البشرية  مساعداً  ؼ وعميو فدورات التدريب تعد عمالً االرتقاء في سمـ الوظائ

، جؿ اف يقوـ بتأدية عممو بكفاءهأالقوى الموجية لتصرفاتو، مف حرؾ في المنظمة وىي بالتالي ت
 -16 :2005،)نقاًل عف الصالح .داء الكمي لممنظمةف ينعكس بايجاب عمى األأوىذا مف شانو 

17) 

    ساسيةًلتصميـًوبناءًالبرامجًالتدريبية:المبادىءًاأل-ث-1

فراد عمى التعمـ بحيث اف ىذه الرغبة إنو مف الضروري تنمية رغبة األ إذ فراد لمتعمـ،تنمية دوافع األ -1
 .تؤدي الى زيادة مستويات الجيود المبذولة 
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ف ترتبط بصورة أالبد و فراد المتدربوف أداء األفراد فالخبرات التي يتعمميا األالربط بيف برنامج التعمـ و  -2
 فراد المتدربيف يشاركوف بصورة فعالة في العممية،مما يجعؿ األ دائيـ،أمباشرة بحاجاتيـ في تطوير 

 ونتيجة ليذه المشاركة تترسخ المعارؼ والميارات التي يتعمميا .

ما تعممو تطبيؽ ونقؿ ماتعممو الفرد الى الواقع الفعمي مما يؤدي الى زيادة ثقة الفرد في نفسو وفي -3
و نسياف ماتعممو الفرد اثناء البرنامج أخطاء طبيؽ العممي يؤدي الى تقميؿ األضافو لذلؾ فاف التإ

 التدريبي.

كتسابو مف معارؼ وىي ضرورية لمتعمـ في كؿ مرحمة مف ا  تعممو و التغذية العكسية: تمثؿ نتائج ما  -4
داء في ت حوؿ األة المعموماولغرض زيادة فاعمي ،خطاءهأتساعده عمى تصحيح  إذعمـ مراحؿ الت

يصاؿ ىذه المعمومات الى المتدرب لتصحيح سموكياتو إمف الضروري السرعو في  البرنامج التدريبي
 غير الصحيحة.

ختيار بشكؿ دقيؽ وموضوعي ،وتوفر الرغبة لدى المتدرب تتناسب ىذه إختيار المتدربيف : يتـ اإل -5
يح مناسب لمستوى المتدرب يكوف الترشف أالرغبة مع مستوى المتدرب ومضموف البرنامج 

 يفي.الوظ

ريبية )وىو يسعى تثير الحوافز دوافع  المتدرب وتخمؽ الرغبة لديو فيقبؿ عمى البرامج التد الحوافز: -6
يارات مكتساب الإوىذا يساعده عمى  ( او التقدير واالحتراـ..الخ او الترقية،، الى زيادة الدخؿ

دراؾ الوسائؿ وتعمميا و   داء. ؿ في تحسيف األفضواألساليب التي ىي األا 
 (108: 2003 ،وعمي)عباس 

 : نوعيفًالىيمكفًتقسيـًالتدريبً
داء العممي او في أثنائو أو بعده بيدؼ المحاضرات والنقاشات قبؿ األ تضمفو  التدريب النظري: -1

 و تفسير بعض جوانب العمؿ الميني .أيصاؿ المعمومات الى المتدربيف إ
ما تدريب جمعي كالعمؿ أو  كالتعميـ المبرمج، فردياً  ما اف يكوفأ التدريب الذي وىو العممي:التدريب  -2

وذلؾ بحسب نوع البرنامج  في مجموعات و تطبيؽ لنموذج تدريس او حؿ مشكمة مطروحة،
 التدريبي
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 ويتداخؿ التدريب النظري والعممي في معظـ البرامج التدريبية اذا لـ يكف جميعيا ويكمؿ احدىما
 (17: 2012،) العفوف وحسيف               االخرى ضمف خطوات تصميـ البرنامج التدريبي.

ًالتدريبًاثناءًالخدمةًواىميتو-ج-1

ىمية التدريب عمى المدرسيف الجدد، أىناؾ تطور مستمر في العموـ والمعارؼ، اذ التقتصر      
ساليب أتطور مستمر في نظـ و حداث إجؿ أبؿ تشمؿ القدامى والمؤسسة ومجموعة العمؿ مف 

 ،)محمد.ىتماـ التربوي والتخصصيرفع كفاءتيـ النوعية في مجاؿ اإل العمؿ، ومساعدتيـ عمى
2014: 21) 
 :أثناء الخدمة كاآلتيىمية التدريب أيجاز إويمكف 

يزيد مف قدرة المدرس عمى التفكير الم بدع بما ي مكنو مف التكيؼ مع عممو مف ناحية، ومواجية  -1
 مشكالتو والتغمب عمييا مف ناحية أخرى.

 تحقيؽ التكامؿ بيف أدوار المدرسيف في المدرسة لتحسيف نوعية التعميـ. -2
 فيـ وأستيعاب فمسفة التطوير التربوي وتعميؽ اإلتجاىات اإليجابية نحو مينة التعميـ. -3
 تييئة الفرص أماـ المتدرب إلكتساب معارؼ وميارات جديدة في مجاؿ عممو. -4
 فرص لإلنفتاح عمى اآلخريف مف خالؿ زمالء المينة.  إيجاد  -5

 (      24: 2002)عبد اليادي،                                                           
 ( عف اىمية التدريب:2010،وذكرى)فرناز وذكر

عمى ي رقوف ألتشغيؿ وظائؼ ذات مستوى  ،ي المستويات التنفيذيةفالتنمية وتطوير قدرات المتعمميف  -1
لتولي وظائؼ ذات مستوى أعمى مف الصعوبة والمسؤولية، ومف ثـ  الييا، أي إعداد مدرسيف

تتطمب مستوى أعمى مف الميارات والقدرات لتحسيف أدائيـ إلعماليـ ومف ثـ تطوير وتحسيف 
 إنتاجية مؤسساتيـ بصفة عامة.

يقة أفضؿ وبجيد أقؿ، وفي وقت طر زيادة الكفاءة اإلنتاجية لممدرس، ومساعدتو عمى أداء عممو ب -2
 صر.أق

عمى تعرؼ الطرائؽ واألساليب واإلستراتيجيات والميارات المتطورة في  إتاحة فرصة لممدرسيف -3
 التربية.

 تحسيف نوعية التعميـ بحيث يؤثر التدريس الجيد في سموؾ الطمبة ونموىـ.  -4
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عميمية، فيكوف عمميـ ىادفًا تحسيف ميارات المدرسيف بما يمكنيـ مف تحقيؽ أىداؼ المؤسسة الت -5
 ومنظمًا وفاعاًل.

تأىيؿ المدرسيف لإلسياـ في البرامج التدريبية وخمؽ جو مف التعاوف بيف المؤسسات التي يعمموف  -6
 فييا.                                                 

 (160-158 :2010،وذكرى)فرناز                                                            

ًمكوناتًالنظاـًالتدريبيً-ح-1

التي تتكوف  ي ىناؾ ما يسمى بالنظـ الكبيرةأي نظاـ مف مجموعة مف النظـ الفرعية، أيتكوف      
كبر منو، والعالقة بيف أوفرعيا لنظاـ  اساسياً  نظاماً  عدهبدورىا مف نظـ صغيرة، فالنظاـ يمكف 

ات النظاـ كاف النظاـ ذا حدث التفاعؿ بيف مكونا  نفسيا، و مكونات النظاـ ىي الروابط 
 . تغذية مرتدة( -مخرجات –عمميات  -وتتمثؿ مكونات النظاـ التدريبي مف) مدخالتديناميكيا،

 (123 :2012 ،وعباس )سيد 

في تحػقػيػؽ  وىػي مػجػمػوعػة مػف الػعػنػاصػر الػتػي تػدخػؿ بػدايػة في الػنػظػاـ ولػيػا دورىػا :المدخالت:أوال
 :الػنتائج, وتػقػسػـ إلػى ثػالثػة أقساـ

وتػتػمػثػؿ في الػعػنػصػر الػبػشػري الػذي يػعػد أىػـ مػدخػالت الػنػظػاـ بػقػدراتػو ورغػبػاتػو  :مدخالت بشرية.أ
 .تجػاىػاتػو وأنمػاطػو الػسػمػوكػيػة ذات العالقة بنشاط النظاـ وأىدافوا  و 
وتػشػمػؿ جػمػيػع المػوارد المػاديػة مػف أمػواؿ ومػعػدات وتجيػيػزات ومػواد تػصػؿ  :مدخالت مادية -ب

 .جػمػيػعػيػا إلػى الػنػظػاـ لػتػوظػيػفػيػا في العمميات
وتػضػـ مػجػمػوعػة مػف المػعػمػومػات والمعػارؼ واالفػكػار الػتػي يػتػفػاعػؿ مػعػيػا  :مدخالت معنوية.-ج

 ., وقػد تػوجػو حػركػتػو ونشاطو داخؿ النظاـ نحو تحقيؽ النتائجالػعػنػصػر الػبػشػري

ًالعمميات وىػي األنػشػطػة الػيػادفػة الػتػي تػحّوؿ المػدخػالت وتػغػيػر مػف صػيػغػتػيػا إلػى شػكػؿ  :ثانياً:
المػدخػالت مػف أجػؿ وت ػعػرؼ أيػضػًا بػأنػيػا طػريػقػة تػفػاعػؿ ـ، يػتػنػاسػب مػع أىػداؼ الػنػظػا آخػر

أما العوامؿ  ،وعػادة يػتػوقػؼ نجػاح الػنػظػاـ عمى قدرة وكفاءة العمميات ،الػوصػوؿ إلػى المخػرجػات
 :المؤثرة في العمميات فيي
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 .مدى الدافعية التي تتوافر لدى العنصر البشري في النظاـ نحو العمؿ -1
 .نسجاـ بيف عناصرالمدخالت في النظاـإلمدى ا -2
 .عناصر النظاـ فالترابط بيقوة  -3

وىػي مػجػمػوعػة الػنػواتج الػتػي تػتػـ نػتػيػجػة لػعػمػمػيػات الػتػفػاعػؿ بػيف عػنػاصػر الػنػظػاـ  :ثالثاً:ًالمخرجات
 :وتػرتػبػط بػأىػدافػيػا, وتػتػأثػر المخرجات بجموعة مف العوامؿ ىي

 .دخالت المناسبةماختيار ال -1
 .النظاـمستوى التفاعؿ بي عناصر  -2
 كف العناصر مف أداء دورىا بأعمى كفاءة ممكنةمالظروؼ التي ت -3
 .وقػد يػتػرتػب عػمػى عػمػمػيػات الػنػظػاـ مػخػرجػات بػشػريػة أو مػاديػة أو مػعػنػويػة أو مػزدوجػة -4

ًالبيئة مػبػًا, فػتػؤدي وىػي مػجػمػوعػة الػظػروؼ الػتػي تػؤثػر في عػنػاصػر الػنػظػاـ إيػجػابػًا أو سػ :رابعاً:
 :إلػى زيػادة أو نػقػص في نػاتج النظاـ. ولمبيئة نوعاف ىما

الػداخػمػيػة: وىػي مػجػمػوعػة الػظػروؼ الػتػي تػتػحػرؾ فػيػيػا عػنػاصػر الػنػظػاـ أثػنػاء قػيػامػيػا بػعػمػمػيػاتػيػا  - أ
ضػاءة وغيػرىػا, أو نػفػسػيػة ومػيػامػيا سػواء أكػانػت ىػذه الػظػروؼ طػبػيػعػيػة مػف درجػة حػرا رة وتػيػويػة وا 

 .ػدى ارتياح العناصر البشرية أثناء عمؿ النظاـ ورضاىـ عف كؿ ما يتعمؽ بمجاؿ عمميـمتػتػعػمػؽ ب
ال نػسػتػطػيػع أف نػفػصػؿ نػشػاط أي نػظػاـ عػف الػوسػط المحيط بػو, الف الػعػنػاصػر الػبػشػريػة ػارجػيػة:خال - ب

ضػمػف ىػذا الػنػظػاـ قػادمػو مػف الػبػيػئػة الخػارجػيػة بػكػؿ ظػروفػيػا الػنػفػسػيػة واالجػتػمػاعػيػة  الػتػي تػعػمػؿ
                                          .واالقػتػصػاديػة وغيرىا

ًالتغذيةًالراجعة : ىي المعمومات العائدة مف المخرجات الى المدخالت والعمميات وتشير خامساً:
لى مستوى تحقبؽ األىداؼ فتؤدي الى إعادة النظر في كافة عناصر النظاـ مف أجؿ الوقوؼ ا

 (146-145 :2012)الرواضية وآخروف, .عمى جوانب القصور فييا ومف ثـ تعديميا
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 (1شكؿ )

ًالتدريبيمكونات النظاـ 

ًً-أً:ًثانياًً وعالقتياًبالتنميةًأىدافياً،ًمراحؿًتطورىا،ًالبشريةًالتنميةمفيـو
ً:المستدامة

ً ًشريةتنميةًالبلاالجذورًالتاريخيةًلمفيـو

بمفاىيـ عدة تدؿ عميو  وؿ مابرز مفيـو التنمية البشرية ىو في القرآف الكريـ والسنة الطاىرةأ      
ئَِكِة إٍَِِّ َجبِعم  ﴿ًقاؿ تعالىًكعمارة االرض مثال

َٰٓ هَ  ًَ   َوإِۡر قَبَل َسبَُّك نِۡه
 سورة البقرة  ﴾ 3٣فٍِ ٱۡۡلَۡسِض َخهُِفَة  

ذ يقوـ ىذا المفيوـ عمى شرط الخالفة في االرض والتي فييا تسخير الموارد الطبيعية لالنساف إ
نتشار حثت نصوص االسالـ عمى العمؿ باإل ولقدتاج السمع والخدمات لخدمة الخمؽ والتي فييا ان

رض وقصدت بذلؾ ترسيخ المبادىء والقيـ التي تخدـ المورد البشري، وتعمؿ عمى رعايتو في األ
عمى أوالجؿ ىذه المعالـ ، وغايتيا والقائـ بيا البشرية ساس برامج التنميةأوتطوره جاعمة منو 

 بال (  : 2012،حمداأل) . ىتـ بو وبتنمية قدراتوأف قيمتو و االنسا

بََٰٓء ُكهَّهَب﴿ويتركو، بؿ أليمو المعرفة الباري )عز وجؿ( يخمقو  فمـ     ًَ سورة البقرة  ﴾31َوَعهََّى َءاَدَو ٱۡۡلَۡس

ِت َوَيب فٍِ  و ﴿وىيأ لو المستمزمات المادية كافة لمنيوض بميمتو ىذه  َى   ًَ ب فٍِ ٱنسَّ َش نَُكى يَّ َسخَّ ََ

ب  ُع  ًِ ٌَ ٱۡۡلَۡسِض َج ٖث نِّقَۡىٖو ََحَفَكَُّشو نَِك َۡلَََٰٓ 
ٌَّ فٍِ َر   إِ

هُُۚ ُۡ ف أونتيجة لذلؾ فاف عميو  ،الجاثية سورة  ﴾13يِّ

 اٌجُئخ

 العمميات

 تغذية راجعة

 المخرجات المدخالت
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، وقوانينو ظاىرة عمى مختمؼ وجوه جد آيات اهلل مبثوثة في كؿ ناحيةالى ماحولو ليويتأمؿ ينظر 
نشاء الحضارة وبناء إسعاد نفسو في لمبحث عنيا واكتشافيا وتسخيرىا إلفيتحرؾ الحياة والكائنات 

ف يغير ويبدؿ أالحياة ودمج الطاقات المفردة بعضيا في بعض لمقياـ بذلؾ التسخير لذا فعميو 
 :إذ، النو ىو نفسو بطؿ التغييرات واالنتاج في الحياة يبني والينتظر المفاجئات الكونيةويتحرؾ و 

َ ََل ََُغُُِّش َيب بِقَۡىٍو ﴿ ٌَّ ٱَّللَّ ً  ََُغُُِّشوْا َيب بِأََفُِسِهۡى  إِ  (29 :2002 ،)العاني .سورة الرعد ﴾11َححَّ

وتتضمف ، وىي بيذا المعنى تتسـ بدينامية تغييرالحداث إنطوي عمى فمفيـو التنمية البشرية ي      
 (685 :2004،)عطويماـ مف موضعيا السابؽ.ر الى األمو بالتقدـ بحيث تتحرؾ األ ممزماً  اىتماماً 

اليوـ الى التنمية  ، فالعودة المتأخرةجديداً  ىتماـ بمفيوـ التنمية البشرية ليسلذا فاف اإل      
 .و زرع او تحوؿ جديدأستيراد إوليس  وثابتناىا المطالبة مف جديد بتراث قديـ البشرية مع

 (24 :2006،التابعي )

ًمراحؿًتطورًمفيوـًالتنميةًالبشرية-ب-2

شارة الى انو تجدر اإل مصطمح التنمية البشرية يختمؼ عف مصطمح التنمية،ف إيعتقد البعض      
مف التنمية وذلؾ  ستخداـ مصطمح التنمية البشرية بدالً إشاع التركيز في العقود الثالثة االخيرة عمى 

صبح بعد ذلؾ أشارة الى تطور البعد البشري في التنمية ...فبعدما كاف االنساف وسيمة لمتنمية لإل
 وذكر( 43 : 2008 ،)التميمي.، وعميو فاف المصطمحاف يشيراف الى نفس المفيوـيا وغايتياوسيمت

كالىما يكاد  حورة حوؿ البشرمومفيوـ التنمية المت ف مفيوـ التنمية البشريةإ( 2013 ،محمود)
   .(99 : 2013محمود، ) .لمتنمية مع المفيـو الموسع  يتطابؽ

:وفيما يمي مراحؿ تطور ىذا  ً                                                               المفيـو

 ستخدـأ إذ االقتصاد عمـ في ـ1945الثانية العالمية الحرب منذ أساسية بصورة التنمية مفيـو برز -1
 ذلؾ إكساب معيف، بيدؼ مجتمع في الجذرية التغيرات مف مجموعة إحداث عممية عمي لمداللة

 لكؿ الحياة نوعية في التحسف المتزايد يضمف بمعدؿ المستمر الذاتي التطور عمى القدرة المجتمع
 .أفراده
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 منفرد كحقؿ ظير إذ العشريف القرف منذ ستينيات السياسة حقؿ إلي التنمية مفيـو ذلؾ بعد نتقؿأ-2
ف قضايا الديمقراطية والمشاركة ا  و ويشير  تجاه الديمقراطية األوروبية غير البمداف بتطوير ييتـ

السياسية وحقوؽ االنساف لـ يتـ التطرؽ ليا بصورة جدية تجعؿ منيا عممية لمتغيير المجتمعي في 
                                                                                                               .سياسي متماسؾ –طار نموذج اجتماعي إ

 (10 : 2006 ؿ،الوكي)                                                                          

قضايا النمو عمى التنمية البيئية مف خالؿ تناوؿ  1972المنعقد عاـ  كد مؤتمر ستوكيولـأ -3
كيدىا التيديد الذي يشكمو النمو االقتصادي والتموث أاالقتصادي والتنمية البشرية وحماية البيئة وت

كبيرا لكال الرفاه البشري والبيئة وىو ما  ف الفقر يشكؿ تيديداً ا  ، و الطبيعية الصناعي بالنسبة لمبيئة
 ىو )منيج الحاجات االساسية( ي جديدر مف خالؿ والدة منيج تنمو دفع الى التأكيد عمى قضايا الفق

رأى  إذ 1976  الذي طرحو مؤتمر )منظمة العمؿ الدولية(عف االستخداـ في العالـ المنعقد عاـ
 وفيرعادة توجيو االستراتيجيات التنموية الى تإتنموي ييدؼ الى  ف ىذا المنيج بديالً إالمؤتمر 

 وتوجيو الناتج المحمي االجمالي لصالح والمجزي عائداً  فرص االستخداـ الدائـ المرضي مجتمعياً 
 بيفاشباع الحاجات االساسية مف الخدمات والسمع واالىتماـ بحاجات الفئات االفقر مف السكاف 

 .عالمجتم أطراؼ

كالتنمية الثقافية ًالمزيد مف التركيز عمى الجوانب غير االقتصادية لمتنمية في الثمانينات نتج -4
ىداؼ ىامة في حد أليس عمى شكؿ وسائؿ لتحقيؽ النمو االقتصادي بؿ ك االجتماعيةوالتنمية 

صبح ىناؾ مايعرؼ بالتنمية أذاتيا قادت الى تطور مفيـو التنمية ليضاؼ لو مفيـو شامؿ و 
الشاممة وكأف لفظة تنمية بدوف اضافة شاممة لـ تكف تدؿ عمى الشموؿ، وعمى العموـ كاف يقصد 

بعاد حياة االنساف والمجتمع وتغطي مختمؼ أشاممة تمؾ العممية التي تشمؿ جميع بمفيـو التنمية ال
                                         .المجاالت والتخصصات

              (48-45: 2008 ،)التميمي                                                               

ف إ يشير الى ،1986عتمد ونشر في عاـ أالذي لفية العالمي المتحدة لألمـ األ عالفإف إ     
واجتماعية وثقافية وسياسية شاممة تستيدؼ التحسيف المستمر وبيئية تصادية قىي عممية االتنمية 
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ساس مشاركتيـ النشطة والحرة واليادفة في التنمية ألرفاىية السكاف باسرىـ واالفراد جميعيـ عمى 
 (3 :2011 ،مـ المتحدةاأل) .لعادؿ لمفوائد الناجمة عنياوفي التوزيع ا

"مستقبمنا مشترؾ" الذي  Brudtlandظير مصطمح التنمية المستدامة بعد ظيور  تقرير لجنة لقد  -5
وؿ تعريؼ لمتنمية المستدامة عمى أصيغ  إذـ 1987اعدتو المجنة العالمية لمبيئة والتنمية في عاـ 

االحتياجات الحالية الراىنة دوف المساومة عمى قدرة االجياؿ المقبمة في انيا"التنمية التي تمبي 
  (488 :2009 ،مينا) .تمبية حاجاتيـ"

ينات مف القرف العشريف فيوـ تنموي منذ بداية التسعمكظير مصطمح التنمية البشرية  إف -6
كثر أمف  مفيـو التنمية البشرية()بعنواف 1990مـ المتحدة تقريرىا االوؿ عاـ األ واصدرت

 يقوؿ: إذليذا المفيـو  الدراسات توضيحاً 

ماـ الناس فيعيشوا حياة أتوسيع الخيارات المتاحة  التنمية البشرية ىي عممية "المقصود بف إ    
ممارسة الحرية السياسية   فضال عفبوا المعرفة ويتمتعوا بمعيشة كريمة سمديدة ممؤىا الصحة ويكت

وىو بذلؾ يعد مفيوـ واسع وعاـ ينطبؽ عمى جميع  ،"وضماف حقوؽ االنساف، واحتراـ الذات 
إف التنمية البشرية التعني  Alkire)  2002)  ، وذكر(12: 2010)البرنامج اإلنمائي،  .البمداف

نما توسيع قدراتيـ وطاقاتيـ وتوظيفيا لخدمة  زيادة في الثروة او الدخؿ لممجتمع او حتى األفراد وا 
يتضح مف ذلؾ اف التنمية اليوـ لـ تعد مجرد نمو اقتصادي  Alkire) 2002:4أنفسيـ. ) 

جميـ اي أصبحت تنمية محورىا االنساف تتـ بيـ ومف أ فحسب كما كاف ينظر ليا مف قبؿ وانما
عضاء االسرة البشرية أبما لجميع  قرارولما كاف اإل، ف االنساف وسيمتيا وغايتيا في نفس الوقتإ

ساس الحرية والعدؿ والسالـ في أيشكؿ  صيمو فييـ ومف حقوؽ متساوية وثابتو،أمف كرامو 
ذا اريد لمبشر أال إنساف بحماية النظاـ القانوني ف تتمتع حقوؽ اإلأساسي كاف مف األ العالـ،
 .روا آخر االمر الى المياذ بالتمردعمى الطغياف واالضطيادطيض

 (200-199: 2013 ،) الزبيدي                                                            
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نمائي لالمـ اإلتطور ىذا المفيوـ عبر تقارير التنمية البشرية الصادرة عف البرنامج  لقدً-7
 وذلؾ بتفصيؿ المعنى السابؽ فضالً  بعنواف )التنمية البشرية والمساواة بيف الجنسيف( منياالمتحدة 

 ( .  (UNDP, 1995:12 ستداموعد اإلعد جديد لممفيوـ وىو ب  ضافة ب  إعف 

والقابمية  ىي: االنتاجية، واالنصاؼ، عمدة اساسيةأربعة أف التنمية البشرية تقوـ عمى إ      
عمى الحاجة الى ايالء  ولكنيا تؤكد اً النمو االقتصادي اساستعد  فييوالتمكيف،  لالستدامة،

 االىتماـ  لنوعيتو وتوزيعو، وتحمؿ استفاضة صمتو بحياة البشر، كما انيا تعالج الخيارات القابمة
وبناءا عمى ماسبؽ يمكننا صياغة مفيـو ، (26، : 2004،)عطوي.لالستدامة مف جيؿ الخر

ستثمار في عممية تنموية مستدامة تيدؼ الى اإل"ف التنمية البشرية :ىي بإالتنمية البشرية بالقوؿ 
قدرات البشر مف خالؿ تحسيف مستواىـ )التعميمي والصحي والغذائي( بيدؼ تحسيف قدراتيـ 

فراد المجتمع  بشكؿ أوتحقيؽ النمو االقتصادي وتوزيع عوائده عمى  ومياراتيـ لزيادة االنتاجية،
عادؿ يضمف رفع مستوى رفاىيتيـ وتمكينيـ مف المشاركة في ىذه العممية التنموية المستدامة في 

  ."طار الموارد االقتصادية المتاحة وفي ظؿ السياسات المعتمدة في ىذا الشافإ

 (16: 2014)الدعمة،                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 (1مخطط )

 مراحؿ تطور مفيـو التنمية البشرية

، فالتنمية البشرية و جانب مف جوانبياأبعاد التنمية البشرية أستدامة ىي بعد ىاـ مف ف اإلإ   
ف يكوف لصالح االجياؿ الحالية أعممية توسيع لخيارات الناس ولكف ىذا التعزيز لمخيارات يجب 

 اٌتُّٕخ
اٌتُّٕخ االلتظبدَخ 

1945 
 اٌتُّٕخ اٌغُبعُخ

 فٍ عتُٕبد اٌمشْ اٌؼششَٓ

 اٌتُّٕخ اٌجُئُخ

1972 

 اٌتُّٕخ اٌشبٍِخ

التظبدَخ، ثُئُخ  

 عُبعُخ.، اجتّبػُخ،ثمبفُخ

1986 

 

اٌتُّٕخ 

 اٌّغتذاِخ

1987 

 اٌتُّٕخ اٌجششَخ

1990 

اٌتُّٕخ اٌجششَخ 

 اٌّغتذاِخ

1995 
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 و (8-7: 1997،)البرنامج االنمائي. والمقبمة عمى السواء دوف التضحية بأحدىما في سبيؿ االخر
 (9: 2017 ،جميؿ)

طالؽ كؿ ا  البيئة المالئمة لمناس لتطوير و ف ميمة عممية التنمية البشرية تنصب عمى خمؽ إ    
ىتماماتيـ انو ا  ف يعيشوا حياة خالقة بما يتالئـ وحاجاتيـ و إلقدراتيـ، ولكي يمتمؾ الفرص المعقولة 

وسع ليذه التحاـ عضوي بيف التنمية والبشر : فتعاظـ القدرات البشرية يوسعيا، واالستخداـ األ
نتاج والدخوؿ ية تروييا ، وانو في ىذا السياؽ يصبح اإلستمرار ستدامة باإلالقدرات يغذييا، واإل

المبدأ يصعب تحديد  إذوالثروة مجرد وسائؿ، بينما ترقى التنمية البشرية الى مستوى اليدؼ، ومف 
ف حدودىا تبقى مفتوحة غير انو في الوقت ذاتو فاف تمؾ الحدود طر الخيارات لمتنمية البشرية إلأ

 :بتأثير عامميف ذاتي وظرفي يمكف اف تتوسع اوتضيؽ عممياً 

تقرره البيئة المحيطة ولكي  :اآلخرو بشرية الذاتية ونوعيتيا وزخميا، تحكمو القدرات ال االوؿ     
يتناسؽ ىذاف البعداف فانو ينبغي اف تكوف التنمية موالية لمناس، وموالية لفرص العمؿ وموالية 

، ستدامةلإل ، وقابالً في توزيع منافعو البشري عادالً ف ياتي التقدـ ألمطبيعة ىذه االعتبارات تفرض 
متدادىا الزمني إجياؿ في نصاؼ داخؿ كؿ جيؿ، وكذلؾ بيف األستدامة تعني تحقيؽ اإلف اإلإ إذ

ذالذي يربط الحاضر بالمستقبؿ و  اف في ذلؾ النطاؽ تمتحف قدرة الطبيعة عمى الحمؿ والتحمؿ  ا 
ف الحركة الديناميكية تبدأ منو حينما يبقى فاف مسؤولية الجيؿ القائـ ىي االخطر في ىذا السياؽ، إل

 ماخال مواجية تركة جيمو الذي سبقو. الجيؿ القادـ في موقع المتمقي الذي اليممؾ مساومة،

                                                                  (86 : 2009 ،)البستاني 

ًأىداؼًالتنميةًالبشرية-ج-2

ف إمشاركة الناس( يؤكد  )بعنواف1993مـ المتحدة  نمائي لألالبرنامج اإل ماجاء فيحسب       
 ياجؿ الناس، بواسطة الناس ويمكف توضيحأتنمية الناس، مف  األساس التنمية البشرية ىدفيا

 التي:كا

اي اف يكوف الناس ىـ موضوع التنمية ويتـ ذلؾ مف خالؿ االستثمار البشري،  :تنمية الناس -
اي االستثمار في قدرات االفراد سواء بالتعميـ او الصحة او مستوى المعيشة الميـ اف يصبح 

 .انتاجيـ وعطاءىـ لمتنمية اكبر
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فيـ المستيدفوف بالتنمية ومف ثـ اشباع حاجات كؿ فرد في المجتمع   التنمية مف اجؿ الناس -
 مف ماكؿ وممبس ومسكف..الخ وىو امر يتطمب توزيعا عادال لمجميع مف ثمار التنمية.

ىذا يستوجب اف يشترؾ الناس مشاركة كاممة في الجيد التنموي وفي  التنمية بوساطة الناس -
ذلؾ مف خالؿ اليياكؿ المؤسساتية المالئمة التخاذ تخطيط استراتيجيات التنمية وتنفيذىا و 

 .القرارات
                         ويمكف توضييا بالشكؿ اآلتي:

                                                                                                                         
  (2شكؿ )                         

 اىداؼ التنمية البشرية                         
 

 (24-23 :2010 ،)العذاري وىدى
 فيمكف إيجازىا باآلتي:  األىداؼ الثانوية لمتنمية البشريةأما                    

 إزالة جميع صور التخمؼ وآثاره وعواقبو. -
 األجياؿ الحاضرة دوف اإلضرار باألجياؿ القادمة.تحقيؽ العدالة، بتأميف حاجات  -
كؿ أشكالو في منظومة المجتمع الواحد والمجتمعات ؼ  بفرض فكرة األبتعاد عف العن -

 األخرى.

َخ
ش
ش
اٌج

خ 
ُّ

تٕ
 اٌ

ف
ذا
أه

 

 تُّٕخ إٌبط -أ

اٌ اْ َىىْ إٌبط هُ ِىضىع اٌتُّٕخ وَتُ رٌه ِٓ خالي االعتثّبس اٌجششٌ، اٌ االعتثّبس فٍ لذساد االفشاد عىاء 
 ثبٌتؼٍُُ او اٌظذخ او ِغتىي اٌّؼُشخ اٌّهُ اْ َظجخ أتبجهُ وػطبءهُ ٌٍتُّٕخ اوجش

 اٌتُّٕخ ِٓ اجً إٌبط -ة

اٌخ وهى اِش َتطٍت ..فهُ اٌّغتهذفىْ ثبٌتُّٕخ وِٓ ثُ اشجبع دبجبد وً فشد فٍ اٌّجتّغ  ِٓ ِبوً وٍِجظ وِغىٓ
 .تىصَؼب ػبدال ٌٍجُّغ ِٓ ثّبس اٌتُّٕخ

 اٌتُّٕخ ثىعبطخ إٌبط -ج

هزا َغتىجت اْ َشتشن إٌبط ِشبسوخ وبٍِخ فٍ اٌجهذ اٌتّٕىٌ وفٍ تخطُط اعتشاتُجُبد اٌتُّٕخ وتٕفُزهب ورٌه ِٓ 
 .خالي اٌهُبوً اٌّؤعغبتُخ اٌّالئّخ التخبر اٌمشاساد
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اإلنساف والسير بو نحو اإلرتقاء بو صحيًا وتعميميًا وأقتصاديًا وبيئيًا ظروؼ تطوير  -
 ومؤسساتيًا.

لكونو العامؿ المؤثر في رفع مستواه الثقافي  الفكري والعقمي لإلنساف بتطوير الجان -
 والنفسي.

 وحماية حقوقو العامة والخاصة وذلؾ بتأميف حياة مستقرة لو. تأميف كرامة اإلنساف -
 تعزيز الجانب الروحي واألخالقي بوصفيما ركنيف أساسيف في عممية التنمية البشرية. -
 الفاعمة في بناء حياة أفضؿ. المساواة بيف الجنسيف وبيف الجنس الواحد في مشاركتيما -
 توسيع خيارات اإلنساف المشروعة ضمف موروث ومعتقد كؿ مجتمع مف المجتمعات. -
 .عمى وفؽ اإلمكانات المتاحة في بناء حاضره ومستقبمو سيطرة اإلنساف عمى بيئتو -
 توسيع فرص الحريات والقدرات الموضوعية لتوليد تغيير سريع في بناء إنساف جديد. -
سمسمة مف التغيرات الوظيفية وىيكميتيا إلستغالؿ طاقة اإلنساف المتاحة الى أقصى إحداث  -

                     حد ممكف لتوفير الحرية والرفاىية لو.
 (170-169 :2014 ،)الكمالي                                                       

ًمستدامة:بيفًالتنميةًالبشريةًوالتنميةًالًالعالقةً-ح-2

 كما ورد في )برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي (1994اإلنمائي األمـ المتحدة برنامج )يؤكد      
انو ما مف تعارض بيف التنمية البشرية والتنمية المستدامة فكؿ منيما راسخ في الحقوؽ  ( 2010

فالتنمية البشرية والتنمية  ،نساف فكالىما قائـ عمى الطابع العالمي لمطالب الحياةإاالساسية لكؿ 
  (Kantالمستدامة ىما قضيتاف متالزمتاف ومفيوـ العالمية الذي يرقى الى زمف ايمانويؿ كانت 

Emanuel ) )ب مفيوـ التنمية البشرية ىو في صم)وىو فيمسوؼ الماني كتب في نظرية المعرفة
يالء اجياؿ الغد االىتماـ الذي تحضى بو اجياؿ الحاضر، والتنمية البشرية تعني افساح إويقضي ب
 ،يش حياة مديدة يتمتع فييا بالصحة، ويحصؿ عمى التعميـ، ويحقؽ ذاتونساف ليعماـ اإلأالمجاؿ 

 فالتنمية البشرية ،اما التنمية المستدامة فتعني الحرص عمى افساح المجاؿ ذاتو اماـ اجياؿ الغد
 (19: 2010 البرنامج اإلنمائي،)  .التكوف تنمية بشرية حقا ما لـ تكف مستدامة

 -التنمية البشرية – عف نظيره  مفيوـ التنمية المستدامة اليختمؼ اف  ( 2014وذكر)الكمالي      
محور البيئة واإلىتماـ بيا، ومحور  إال بثالث محاور بحسب وجية نظر الميتميف باإلستدامة وىي:

ضرورة النظر لممستقبؿ وحقوؽ األجياؿ القادمة، والمحور االخير ىو العمؿ عمى إستمرارية حركة 
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ف إضافة ىذه المنطمقات الجوىرية ع د الفارؽ بيف التنمية البشرية والتنمية  التطور وديمومتيا، وا 
ه المحاور عف دائرتيا، فيي تسع خيارات اإلنساف المستدامة، والحؽ إف التنمية البشرية التخرج ىذ

عمومًا بغض النظر عف كونو في ىذه الحقبة الزمنية أو التي بعدىا، أو في ىذه البقعة المكانية أـ 
مقو الى تحقيؽ طموحاتو بالبيئة بوصفيا ساحة اإلنساف ومنطتمؾ، فضاًل عف حتمية إىتماميا 

نيا مستمرة في اإلنماء وال عد متطورة بذاتيا، بحيث ي  ر طبيعيًا إلقترانيا بمفردات تطو ورؤاه، وا 
تقادىا إف اإلنساف لـ ي خمؽ لتنتيي خياراتو وطموحاتو لحد معيف، التطور مف ماىية متمنياتيا إلع

مف دوف حاجتنا لتسمية التنمية في التنمية البشرية حتمًا  ا سنجد اف التطور واإلنماء مستمروبيذ
  :2014،)الكمالي.نفسيا االخرىولى ىي غاية ، كوف غاية اإلة المستدامةالبشرية بالتنمية البشري

 2030ف في خطة عاـ إ (2016برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، ويضيؼ )، (138-139
ىداؼ التنمية المستدامة أىداؼ التنمية المستدامة خطوات حاسمة نحو تعميـ التنمية البشرية فأو 

ذاتيا بؿ ايضا لمتنمية البشرية الشاممة فالتنمية البشرية نيج شامؿ ىمية ليس فقط في حد بالغة األ
 .(  19: 2016البرنامج اإلنمائي،  )ونيج التنمية البشرية، 2030نظرا لمتآزر بيف خطة عاـ

ًًالتنميةًالبشريةًسماتثالثًا:

يستند الى  مركبف ىذا المفيوـ إنرى مفيوـ التنمية البشرية ستنادا الى المفاىيـ السابقة لإ       
 منتجات التنمية دوف بتفيد وليس مجرد مس ،ساس التنمية ووسيمتيا وغايتياأو بوصف نسافاإل

ولكي تكوف التنمية نساف مف جميع النواحي، تنمية اإلىادفة الى  مشاركة نشطة وفاعمة فييا،
 سماتيا:البشرية كذلؾ يجب اف تكوف 

وتشمؿ  المؤسساتية،و  ،الثقافيةو والبيئية،  واالقتصادية، ،جتماعيةاال:بعاداأل بحيث تشمؿ شاممة -1
وتشمؿ كذلؾ جميع السكاف ميما  ىمية الموجودة فيوع المؤسسات الحكومية والخاصة واألجمي
فيي  وروحياً  ونفسياً  ؿ فرد بذاتو جسدياً يضا كأوتشمؿ  ،او معتقداتيـ لونيـختمؼ جنسيـ او أ

  .تطويرىا وتحسينياال وتعمؿ عمى إية حالتترؾ اي نا
المختمفو والمؤسسات الحكومية فراد والجماعات والتجمعات والمجاالت تيتـ بجميع األ كاممة: -2

حدىا أوال يمنع نمو  ،بحيث تكوف غير متنافرة والمتناقضة ىمية مف ناحية تفاعميا مع بعضيا،واأل
 .و يعرقموأخر نمو اآل

منتجات التنمية دوف مشاركة نشيطة بفي عممية التنمية وليس مجرد مستفيد  تسعى دائماً  : مستدامة -3
  .ساسأنساف فاعؿ اإل رودو ستمرار إلاستثمار و لإل وتكوف قابمة لالفضؿفاعمة 

 ( 249 -248: 2014 ،)محمد                                                               
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 :تيويمكف توضيحيا بالشكؿ اآل

 
 
 

  
 (3شكؿ )

 التنمية البشرية سمات

ًرابعًا:أبعادًالتنميةًالبشرية

 بعاد:وىي األىا بعادأفي تحديد  التنمية البشرية )الشاممة(سمات ستندت الباحثة الى أ

 االجتماعية 
 االقتصادية 
 البيئية 

 شبٍِخ

 ادتّبػُخ

 التظبدَخ

 ثمبفُخ ثُئُخ

 ِؤعغبتُخ

 وبٍِخ

تُّٕخ ِؤعغبد 
 دىىُِخ واهٍُخ

 تُّٕخ تجّؼبد

 تُّٕخ جّبػبد

 تُّٕخافشاد
 ِغتذاِخ

تغؼً 
 ٌالفضً

لبثٍخ 
 ٌالعتثّبس

لبثٍخ 
 ٌالعتّشاس

دوس 
االٔغبْ 
 اعبط

اٌتُّٕخ 

 اٌجششَخ

 ساسأأبعاد 
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 الثقافية 
 المؤسساتية 

    (:11 2010 , Alkire) 
بعاد التنمية البشرية بالبعديف أىتماـ بتوسيع يات التي يواجييا العراؽ فرضت اإلالتحدإف      

ف تقارير التنمية ا  طار المعرفي والتحميمي و ساسيف في األأمكونيف  لكونيما ،الثقافي والمؤسساتي
 بعاد فية والمؤسساتية فقد ركزت عمى األالثقابعاد ىمية األألتباس بشأف إكاف فييا البشرية السابقة 

مر الذي بالبعديف الثقافي والمؤسساتي األ قؿأىتماـ قتصادية، البيئية فيما كاف اإلجتماعية، اإلاإل
قتصادية، ة، اإلجتماعياإلبعاد :األ وىيساس في التنمية أما ىو  لتباس المفيومي بيفعزز اإل
 (18: 2014)البرنامج اإلنمائي،  ة.والمؤسساتي ةالثقافي بعاد:ألوىي اوبيف ما ىو ثانوي  البيئية

خرى لمتنمية البشرية فيي أبعاد أضافة إف التنمية البشرية نيج شامؿ لذا ترى الباحثة يمكف إوبما 
بعاد أللكف الباحثة ركزت عمى ا ،ماتقتضيو متطمبات العنصر البشري حسبو خيارات متاحة 

بعاد متداخمة فاليمكف التعامؿ مع ىذه االبعاد اف ىذه األ عمماً  بالتفصيؿالخمس التي سنتناوليا 
                                       (2لمخطط)بمعزؿ عف بعضيا البعض وكما ىو واضح في ا

 

 
 
. 
 
 

 (2مخطط)

 وتداخالت التنمية البشريةبعاد ا

  (4 :2005 ،)االمانة الدولية لمبادرة ميثاؽ االرض                                              

 

 

 األجتّبػُخ األلتظبدَخ

 اٌجُئُخ اٌّؤعغبتُخ

 اٌثمبفُخ

 ضافية )ثانوية(أبعاد أ
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ًويشمؿًالتعميـ،ًالصحةًعدًالجتماعيالبً -1

ًلممجتمعًواىميتوًلتعميـا-أ -1

وىو ، مجتمع المعرفةىـ ركائز بناء أعناصر التنمية البشرية ومف  ىـأحد أالتعميـ  دعي        
رابات ضطإلجتماعية وازمات اإللفقر والجيؿ والتطرؼ والحد مف األالوسيمة الفعالة لمحاربة ا
وبواسطة التعميـ يمكف تزويد الفرد بالمعرفة التي تؤمف لو العيش الكريـ ، السياسية وتأميف االستقرار

وفي مواجية التعميـ   ؛اموره اليومية وتمنحو القدرة عمى استنباط الحموؿ والتفكير المنطقي لمعالجة
مور بشكؿ منطقي واستنباط لمفرد وعدـ القدرة عمى مقاربة األمية ويعـ السموؾ العشوائي تنتشر األ  
لذلؾ ركز معظـ عمماء االجتماع وخبراء التنمية عمى التعميـ كوسيمة لمحاربة الفقر  ،الحموؿ ليا

  (69 :2008، ي)الحسين االقتصادية.في التنمية البشرية و  ساسأوكعنصر  ،والجيؿ

إف الحاجة الى التعمـ ضرورة مف ضرورات البقاء والنماء لإلنساف في إي مجتمع مف      
ر الحضارة اإلنسانية وتعقيداتيا أصبح حؽ اإلنساف عات، وفي أي زماف ومكاف، ومع تطو المجتم

عممياتو يتحوؿ فييا الوليد البشري  في أف يتزود بقسط معموـ مف التعميـ والتعمـ، والتعميـ في مجمؿ
مف جسـ وكائف حي بيموجي الى كائف إجتماعي، وبو يتميز اإلنساف عف بقية الكائنات الحية 

يتشكؿ مف خالؿ عمميات التعميـ والتعمـ في دائرة مجتمع الكبار،  ،األخرى ففاعميتو سموؾ اإلنساف
بالمكانة اإلجتماعية وبالسمطة، وليذا غدا  وأرتبط نوع التعميـ بنوع العمؿ، وأرتبطت فرص التعميـ

، ولذلؾ جاء مبدأ تكافؤ جتماعيلعمؿ ووسيمة مف وسائؿ التبايف اإلتقسيـ ا التعميـ رمزًا مف رموز
الفرص التعميمية كقاعدة ديمقراطية في إشباع الحاجات التعميمية لدى الفرد بما يعنيو ىذا المبدأ مف 

الى أقصى مايمكف أف نبمغو مف المعرفة والخبرة والميارة  ،إنساف، ولكؿ ةالطاقات البشريكؿ تنمية 
 بال( :2017 ،)الجوارنة وديمة والوعي.

 وتعميـًالكبارًميةاألًمحوً-ً

عمى شعوب الدوؿ النامية فمع قصور الموارد وترتيب داىما   مية وىي التي تشكؿ خطرا  األ      
حتياجات االساسية اوال مف مأكؿ ومشرب وممبس، فاف الموارد ساس توفير اإلأاالولويات عمى 

حتياجاتيا عميـ تكاد تكوف معدومة بالنسبة إلف يوجو جزء منيا الى التأالمتبقية التي مف المفترض 
 (40: 2014 ،عبد الخالؽ ) . الفعمية

ييمنا ساس لبرامج تعميـ الكبار وىو الذي حد المشتمالت األأو  ميماً  ركناً  يعد محو االميةيعد     
نظـ برامج ىذا نقطعوا عنو وت  أعد لمف فاتيـ التعميـ المدرسي أو تعميـ ي   في ىذه الدراسة ويعني:
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حتياجات ىؤالء الكبار، وتنمي قدراتيـ عمى تحصيؿ المعمومات إالتعميـ وطرائقو بما يتناسب مع 
 ( 118: 2001 وعمي، المقاني ).  لمجتمع الحديثوالميارات والخبرات الضرورية لمحياة في ا

 يحظى تعميـ وتعمـ الكبار باىتماـ دولي كبير ليس فقط مف كونو حؽ اساس مف حقوؽ االفراد    
 ، فراد ولممجتمعقتصادية لإلجتماعية والمواطنة والتنمية اإلبؿ كونو عنصر ضروري لممشاركة اإل
عد برامج محو فمـ ت   ىتماـ خاص لبرامج تعميـ الكبارإ مف ىذا المنطمؽ تولي منظمة اليونسكو

نما تحولت الى ا  و  الكتابة( -)القراءةكتساب الميارات االساسإل االمية جيود تقنية بسيطة منعزلة
وعي  لتكويف نية القدراتموت واالقتصادية الميارات في التنمية االجتماعية تستخدـ فييا ةيعمم
التي تـ االتفاؽ عمييا في  الثالث مف اىداؼ التعميـ لمجميع ولقد نص اليدؼ جتماعي وفكر ناقدإ

عمى تمبية حاجات  ( عمى اف تعمؿ جميع الدوؿ2000 ،)داكار المنتدى العالمي لمتعميـ لمجميع
كتساب ا  و  لمتعميـ ببرامج مالئمة لكافة الصغار والراشديف مف خالؿ االنتفاع المتكافىء التعمـ

ة تعميـ الكبار ىو تنمية قدرات االنساف نفسو ومف ثـ تنمية المجتمعات الميارات الالزمة لمحياة فغاي
لمتواصؿ مع  اف تتوفر لديو الفرص التي ينتمي الييا فكيؼ لمف اليممؾ ميارات الحياة االساسية

 (6-5 : 2012،رباح) في محيطو ومجتمعو. االخريف
 

 ومف مظاىر محو األمية ظاىرة:
ًالتسربًالمدرسي-ً

لمطاقة البشرية والمادية، وىي تزيد مف العبء عمى الدولة  مشكمة التسرب ىدرًا مباشراً تعد      
ف ليذه الظاىرة آثار سمبية ا  و  ا،يعنواأشكاليا و ألوجوب تقديـ الخدمات والرعاية المناسبة ليا بجميع 

وال سيما أنيا تساىـ بشكؿ كبير  ،لواحد وتطوره وتقؼ حجر صمب أماموتؤثر في تقدـ المجتمع ا
ومف الممكف النظر الى مشكمة التسرب  ندماج األفراد في التنميةإوأساس في تفشي األمية وعدـ 

عمى انيا قضية متوارثة مف جيؿ الى آخر فالشخص اليبتدع تسربو مف التعميـ مف تمقاء نفسو بؿ 
ية يتشكؿ مجتمع مف أشباه المتعمميف يكوف لو قدوة معينة قد أقتدى بو وسار عمى خطاه وفي النيا

 .مما يؤذف بعواقب وخيمة عمى النسيج االخالقي المجتمعي

التسرب المدرسي:االنقطاع عف المدرسة قبؿ اتماميا )الي سبب بأستثناء الوفاة( وعدـ عرؼ ي
 ( 17-16 :2014 ،)الناصر  .االلتحاؽ بأي مدرسة أخرى

                                                2016-2015وحسػػػػػػػػػػػػػب آخػػػػػػػػػػػػػر احصػػػػػػػػػػػػػائية لػػػػػػػػػػػػػوزارة التربيػػػػػػػػػػػػػة/ دائػػػػػػػػػػػػػرة التخطػػػػػػػػػػػػػيط التربػػػػػػػػػػػػػوي 
بمػػػغ معػػػدؿ االلتحػػػػاؽ الصػػػافي فػػػػي الصػػػؼ الرابػػػػع العممػػػي واالدبػػػػي مػػػف المرحمػػػػة االعداديػػػة بنسػػػػبة 
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الصػػػػػػػػػباحية  % مػػػػػػػػػف اجمػػػػػػػػػالي الطمبػػػػػػػػػة المقبػػػػػػػػػوليف فػػػػػػػػػي التعمػػػػػػػػػيـ الثػػػػػػػػػانوي فػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػدارس31.8
( 789.397البػػالغ عػػددىـ )فػػي القطػػاع التربػوي فػػي العػػراؽ  والمسػائية)الحكومية واالىميػػة والدينيػػة (

 )وزارة التخطيط العراقية( .2016-2015)عدا اقميـ كردستاف( مف العاـ الدراسي طالب وطالبة 

حوالي  ( (2)حسب آخر احصائية لممديرية العامة لتربية بغداد الرصافة )عدد المتسربيف  وبمغ
 .2017-2016لمعاـ الدراسي  مف المسجميف 58832صؿ أمتسرب مف  1948

 (2)مديرية التربية الرصافة 

 سباب التسرب المدرسي:أ مف

ًتتعمؽًبػ:ًالتربويةالسبابً

والمناىج اليابطة  ،الطمبة يؤدي الى تسربيـيتمثؿ بعدـ متابعة المتغيبيف مف  :النظاـًالتعميميً-
دوف التطبيؽ، وطرائؽ  وتركيزىا عمى النواحي النظرية لميوؿ الطمبة واىتماماتيـ لعدـ مراعاتيا

عدادىـ مف الناحية العممية والمسمكية ا  ونقص تأىيميـ و  التدريس التمقينية، وقسوة بعض المدرسيف
 .ص التسرب مف المدارسالى تزايد فر  وتكرار الرسوب تؤدي جميعاً 

- ً ًالمدرسية ًمالئمةالبيئة ونقص الوسائؿ  بنيتيا وعدـ مالئمتيا لمتدريسأبسبب قدـ ً:الغير
ىماؿ المدرسيف والالمباالة، مما ينفر الطمبة ا  ، و  مبةزدحاـ الصفوؼ بالطا  والتجييزات الضرورية و 

 (  253 :2008 ،)الرشداف      صادفو.وؿ فرصة ت  أمف التعميـ والبقاء في المدرسة ومغادرتيا عند 

 سباب التسرب المدرسي:أف تضيؼ الباحثة جممة مف أويمكف 

عمى ضبط الصؼ وادارتو بالشكؿ السميـ وبالتالي يرى الطالب وجوده في  ة المدرسعدـ مقدر  -
 الصؼ مضيعة لموقت.

ضعؼ ثقة مدرس في مادتو العممية وبالتالي وضعؼ الأعدـ تجديد المدرس لمعموماتو العممية   -
 .طالبو فيو فينصرفوف عنو

 غياب التفاعؿ بيت المعمـ والمتعمـ. -

 .التركيز عمى الدرجات بدؿ مف االفكار وخمو التدريس مف االستكشافات واالبتكارات-

 تعميـًالمرأةًودورىاًفيًعمميةًالتنميةًالشاممةً-

 يقوؿ برنارد شو"المرأة نصؼ المجتمع وىي تمد وتربي النصؼ االخر" 
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 تمؾ في دور المرأة تفعيؿ تعرقؿ التي أسباب لذا فيناؾاف لممرأة دور في عممية التنمية الشاممة 
 :قؿ نذكر منيااألو الحد منيا عمى أالعممية ترى الباحثة انو يجب ازالتيا 

ًالزواجًالمبكر:ًظاىرة-

 ىذه نتشارإ  عف وينجـ وعاداتو، المجتمع بقيـ وثيقاً  ترتبط ارتباطاً  المبكر، الزواج ظاىرةاف       
 عممية في لممرأة الفعالة المشاركة دوف تحوؿ التي واألسباب العوامؿ جممة مف المجتمع في الظاىرة

 أف ظاىرة لوجدنا ذلؾ عمى كمثاؿ المرأة تعميـ أخذنا فمو المجتمع، وتطوير اإلنتاج االجتماعي،
 سوؽ في دوف إدماجيا تحوؿ وقد تعميميا، إكماؿ وبيف بينيا حائالً  تقؼ لمفتاة المبكر الزواج
دارة تربية األطفاؿ، في كبيرة مسؤوليات مف عمييا ترتب ما بسبب العمؿ،  وفي المنزؿ، شؤوف وا 
 فعالة؛ لمجتمعيا الشاممة التنمية في تكوف مشاركتيا فمف العمؿ، في المشاركة مف تمكنيا حاؿ
 تحصؿ التي العمؿ لسوؽ الالزمة التطبيقية العممية النظرية والميارات بالمعرفة تزودىا لعدـ وذلؾ
 عمى بالتأكيد سينعكس األمر وىذا المتنوعة؛ التعميمية المؤسسات تعميميا في خالؿ مف عمييا
-229 :2014 ،حمداف )أبو .ألسرتيا المعيشي المستوى وعمى الذي ستتقاضاه األجر مقدار
230) 

ًالصحة:-ب-1

 ونفسياً  بدنياً  الكاممة، المعافاة مف حالة" بأنيا الصحة WHO العالمية الصحة منظمة عرفت      
 ولكف ىذه الحالة اليبمغيا اال قمة مف الناس.  ."العجز أو المرض نتفاءإ مجرد ال واجتماعيًا،

 (63 ،2006)المعيد البيموغرافي                                                                
ًالصحةأًً فروع العموـ الذي يدرس كيفية تطوير وترقية الحياة الصحية ًىي أحدًالعامة: ما

انتقاليا وكيفية الوقاية منيا أو ما  طرائؽلإلنساف سواء مف ناحية دراسىة االمراض ومسسباتيا و 
 يتعمؽ بنشر الوعي الصحي واإلىتماـ بصحة البيئة ومكافحة األخطار الصحية ومعالجتيا.

 (19 :2007، )شكر                                                                        
 الصحي التثقيؼً-

عف  الصحية)ىو عممية تربوية لتثقيؼ الشعب وفئاتو صحياً التثقيؼ الصحي او التربية       
في حؿ مشاكمو الصحية( او)ىو ترجمة ماىو معروؼ عف الصحة الى  طريؽ اشتراكو ايجابياً 

طار في السموؾ الضروري واالجتماعي مف خالؿ عممية التربية والتعميـ( وىو جزء اليتجزء مف إ
تجاىاتيـ ا  لصحي الى غرس وتغيير مفاىيـ الناس و الرعاية الصحية االساسية، وييدؼ التثقيؼ ا
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نواع مف السموؾ تساعدىـ عمى الوقاية مف األمراض والمحافظة عمى الصحة أوسموكيـ الى 
 المجاالت االتية: ويشمؿ التثقيؼ الصحي

 ستحماـ وقص االظافر ونظافة المالبس واألعتناء بالشعر...الخ.النظافة الشخصية وتشمؿ اإل -1
صحية سميمة كعدـ البصؽ عمى االرض او عدـ العطس او السعاؿ في وجو خمؽ عادات  -2

 اآلخريف او عدـ غسؿ االيدي قبؿ تناوؿ الطعاـ...الى غير ذلؾ.
 الحياة السميمة وتعميـ الطمبة فيما يختص بالوقاية مف الحوادث عند عبور الطرقات طرائؽتعميـ  -3
الوجبة  مف حيث تناوؿمقاومة الجسـ لممرض الثقافة الغذائية وما لمتغذية مف اثر عمى النمو و   -4

 .الغذائية الكاممة
 اسس الصحة العامة مثؿ صحة البيئة مف مياه صالحة لمشرب والتخمص مف الفضالت ..الخ.  -5

ومف وجية نظر الباحثة اف ىناؾ كثير مف المشاكؿ الصحية الخطيرة التي يعاني منيا بمدنا في 
ًوقدًدماف عمى التدخيف والمخدراتي ومنيا مشكمة اإلمب التثقيؼ الصحالمدارس الثانوية تتط

 منيا:ًتناولتيا الباحثة في ىذا البعد الىميتيا القصوى
ًاآليدز - :وىو فايروس يياجـ خاليا الجياز  )متالزمة العوز المناعي المكتسب(HIVمرض

المناعي المسؤولة عف الدفاع عف الجسـ ضد انواع العدوى المختمفة وانواع معينة مف 
: 2010،نكاوي)ومة الجراثيـ المعدية والسرطاناتالسرطاف وبالتالي يفقد االنساف قدرتو عمى مقا

417 ).  
يعد التدخيف مف أكثر العادات السيئة والضارة إنتشارًا بيف األفراد وتكمف خطورتو مف  التدخيف -

واحدة مف كؿ  تأثيره عمى الفرد المدخف نفسو وعمى المحيطيف بو ايضًا، وىو مسؤوؿ عف
تدخيف السكائر يسبب الكثير مف خمس حاالت وفاة أيضًا في جميع انحاء العالـ واف 

جيزة الجسـ فجميع األحصاءات واألبحاث أمراض والوفيات المبكرة، ويؤثر عمى جميع األ
 أجمعت عمى اف التدخيف لو عالقة باألمراض التالية:

 سرطاف الرئتيف والحمؽ والشفتيف. -
 ف بشكؿ عاـ وشراييف القمب بوجو خاص.تصمب الشرايي -
 التياب القصبات اليوائية المزمف. -
 قرحة المعدة واألثنى عشر.       -
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يؤثر عمى الجياز العصبي ويؤدي أحيانًا الى الشعور بالدوخة واإلرىاؽ الذىني وعدـ التركيز  -
تدخيف الى والتوتر العصبي والصداع نتيجة تقمص األوعية الدموية في الدماغ وكذلؾ يؤدي ال

 (160 : 2016 ،)النمر إضعاؼ التوتر والبصر.
  المخدرات اما -

رجات متفاوتة كالبنج والحشيش نساف والحيواف فقداف الوعي بداإل يمادة تسبب ففيي      
ستخداميا إساء و الشعور، وي  أدراؾ في المزاج او اإل  وىي مادة كيميائية تحدث تغييراً  فيوفواآل

 (6 :2012 ،)رستـ .حة في المجتمعضضرار واأبحيث تمحؽ 
كثر الشرائح  أف فئة طمبة المدارس مف إال إف خطر المخدرات يحيط بجميع فئات المجتمع  إورغـ 

ال وىي مستيدفة مف قبؿ مروجي إو كمية أخدرات فمـ تعد ىناؾ مدرسة ستيدافا لتعاطي الم  إ
ستخداـ بعض الطمبة ا  مف الداخؿ و قتحاـ بعض المدارس إالمخدرات وقد نجحت مافيا المخدرات في 

في المدارس الثانوية في بيع المخدرات لزمالئيـ كما نجحت في ترويج شائعات مغرضة  احياناً 
  نتعاش والتنبيو والقدرة الجسمية و..الخحداث حالة مف اإلإعمى قدرة المخدرات في 

 (132 :سابؽالمصدر ال)                                                                      

   المتوازفًالصحيًءالغذاً-ً
ىو الغذاء القادر عمى إعطاء الجسـ النمو والتطور والطاقة االزمة لحفظ خاليا الجسـ     

ى جميع العناصر الغذائية االساسية الخمسة كالبروتينات والنشويات مواالنسجة، والذي يحتوي ع
 كمية كافية مف الماء لضماف استمرار الحياة بشكؿ سميـ. فضال عفوالدىوف واالمالح المعدنية 
 (2: 2010 ،االبحاث التطبيقية معيد)                                                          

ًالرياضةًالبدنية-
نو حركة الجسـ بواسطة العضالت مما يؤدي الى صرؼ طاقة تتجاوز أعرؼ النشاط البدني بي      
نشطة البدنية الحياتية كالقياـ ألة ويدخؿ ضمف ىذا التعريؼ جميعا اثناء الراحأصرؼ مف طاقة ما ي  

باالعماؿ البدنية الحياتية مف مشي وحركة وتنقؿ وصعود درج او العمؿ البدني في المنزؿ او 
الحديقة او القياـ باي نشاط بدني رياضي او حركي ترويحي فاذف ىو سموؾ يقوـ بو الفرد لغرض 

ً(5 :2015 ،)زعبالويًًًًًً.او مخطط لو لعمؿ او الترويح او العالج او الوقاية سواء كاف عفوياً ا
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ًالقتصاديً-2 شكالية ويشمؿ التنمية بصورتيا العامة التي تيدؼ الى توفير حؿ إل :البعد
 قتصادي خالؿ الزمف، ومف ثـ فيي تيتـ باالستخداـ االشمؿ واالكفأ لمموارد االقتصادية التخمؼ اإل

)مركز  .المتاحة بيدؼ االعمار والنيوض بمستوى االنساف بغية تحسيف نوعية الحياة البشرية
مـ التقارف بثروتيا المادية بؿ بثروتيا البشرية التي تعمؿ عمى فاأل( 15: 2008،االنتاج االعالمي

ذا ما إمة وثروتيا البشرية ىؿ األأستثمارىا وتوجيييا لرفعة المجتمع وازدىاره فطمبة المدارس ىـ إ
ذا اسيء تعميميـ إحسف تعميميـ وتوجيييـ،  وىـ عناصر التطور والنموفي المجتمع، اما أ

صبحوا عامال مف عوامؿ اليدر والضياع وتعمؿ المدارس عف طريؽ العممية أوتوجيييـ 
مى رعاية قدرات الطمبة وتنميتيا والكشؼ عف استعداداتيـ وميوليـ وتوجيييا حتى تزداد التعميميةع

ف الكفاءة إفي المستقبؿ فقد دلت البحوث النفسية والتربوية  بداع واالبتكارفاعميتيـ وقدراتيـ عمى اإل
ـ ا وبقدرتيبنوعية الطمبة الذيف يتخرجوف مني التعميمية الي مدرسة في مجتمع ما انما تقاس اساساً 

 االقتصادية والتنمية التربية بيف فالعالقة( 2008،247 الرشداف) .عمى التفاعؿ مع بيئتيـ وتطويره
                                                                        (238:  2010عطية،.  )االخر منيما كؿ يحتاج بحيث واالستمرار بالتبادلية تتسـ عالقة

 وىناؾ العديد مف االستراتيجيات الميمة لتنمية البعد االقتصادي منيا: 

 Gemba Kaizen ستراتيجيةًجيمباًالكايزفًاليابانيةإ-أ-2

ًالكايزفً - ًمفيـو

  Gembaوكممة جيمبا1986ظير مفيـو جيمبا الكايزف عمى يد الخبير الياباني ماساكي إماي 
 تتكوف مف كممتيف يابانية : Kaizen وكممة كايزفىي كممة يابانية تعني موقع العمؿ الفعمي 

Kai وتعني التغيير وzen تعني االحسف او لألفضؿ تترجـ اجماال الى:  

 ًImprovement Continual  أي التحسيف المستمر وقد طبقيا ماساكي اماي لتحسيف الكفاءة
واالنتاجية والقدرة التنافسية في تويوتا وىي شركة صناعة السيارات اليابانية في اعقاب زيادة 
المنافسة وضغوط العولمة ومنذ ذلؾ الحيف اصبح الكايزف جزء مف نظاـ التصنيع الياباني وساىـ 

 .واالف تشكؿ المظمة التي تغطي العديد مف التقنيات الحديثة بشكؿ كبير في نجاح التصنيع

ًتحصدًما نحتاجو ىو زرع مفاىيـ مثؿ مفيوـ الكايزف في عقولنا و عقوؿ أبناءنا  ًفكرة ازرع
 ازرعًشخصيةًتحصدًمصيراًً ← ازرعًعادةًتحصدًشخصية ← ازرعًفعالًتحصدًعادة ← فعالًً
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ًقواعدًتطبيؽًالكايزف -

 بو. اترؾ الماضي والتتمسؾ -1

 كف ايجابيا فكر كيؼ يمكف عمؿ ىذا الشيء ولماذا ال استطيع عممو؟ -2

 الحقائؽ والبيانات والتصنع النظريات عتمدا -3

 استخدـ العقؿ والحكمة وليس الماؿ -4

 اشتغؿ بطريقة اذكى وليس بجيد اكبر -5

 اجعؿ لؾ معايير ومواصفات عالية -6

 وليس في الكالـ العمؿكف قدوة في  -7

 الى افضؿ الحموؿ المناسبة لممشكمةاشرؾ االخريف معؾ لتصؿ  -8

 بحث عف الجذور الرئيسية لممشكمةأ -9

ومف خالؿ ىذه القواعد يمكف لفريؽ العمؿ الواحد التوصؿ الى حموؿ سريعة لممشكالت مف خالؿ 
 .التعاوف بيف الجميع

 خطواتًالكايزف -
 طور-4      جع ار  -3      طبؽ -2      خطط   -1

 
 (4شكؿ)   

 خطوات الكايزف                                 

  (363-355: 2013 ،)يوسؼ

 خطط

 ساجغ طجك

 طىس
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شياء غير ضرورية والتضيؼ شيئا حقيقيا لناتج العمؿ ويطمؽ عمييا أوىي ً:)مودا(اليدرً-
  :لميدر في المؤسسات ىي ةلثمانينواع اباليابانية )مودا( األ

المعيب،  لمعالجة الزائدة،  ، الحركةوالنقؿ، الميارات والمواىب،  ، رواالنتظا ، الزائد اإلنتاج 
     (Dolcemascolo,2006:133-134)   (Pereira,2009:1 )التخزيف

  
 (5شكؿ)

 اع اليدر في العممية التعميميةأنو 

                      
   التعميمية وكاآلتي:ترى الباحثة انو يمكف تضمينيا في العممية     
: مثاؿ عندما نبالغ في الشرح لمطمبة في الوقت الذي يتطمب الموضوع  النتاجًالزائدًعفًالحد -

 .شرح  موجز فقط
 د  15-10:عندما ينتظر الطمبة في بداية الدرس لتبدأ بالشرح وقد ياخذ ىذا مف ألنتظارا -

 مف وقت المحاضرة، غياب المدرس او تأخره عف الحصة.
 بعيد عف البيت.: قد يكوف مكاف العمؿ النقؿ -
حركة في موقع العمؿ ليس ليا قيمة  مثؿ حركة المدرس في الفصؿ ذىابا وايابا الاي الحركة: -

 .او عندما تضطر الى التنقؿ مف صؼ الى آخر فيضيع وقت طويؿ
 :شراء بضائع اكثر مف الالـز وتخزينيا. التخزيف -
عمؿ ممخصات لمطمبة  :عمؿ خطوات مطولة لحؿ مسألة لسنا بحاجة ليا،المعالجةًالزائدة -

 .والكتاب المدرسي  موجود
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:مخرجات معيبة غير مطابقة لممواصفات نسبة رسوب مرتفعة، ضعؼ االداء المعيب -
الوظيفي، اخطاء في الكتاب المدرسيف مخالفة الموظفيف لموائح والقوانيف، اخطاء في 

 االختبارات.
وجود موظفيف ليسوا عمى  يف،:عدـ االستفادة مف قدرات ومواىب المدرسالمياراتًوالمواىب -

مستوى المسؤولية والميارة المطموبة، التقاعد المبكر لممدرسيف ذوو الكفاءة، الطريقة التقميدية 
لممدرس في التدريس التي التتيح اكتشاؼ مواىب وقدرات الطمبة، طريقة المدرس ليس فييا 

 ابداع والتوجد وسائؿ تعميمية جديدة.

ًومجالتو-ب-2 ًالكايزفًالبداع ء جديد مفيد لممجتمع وممكف اف يكوف يتياف بش:ىو اإل في
االبداع ابداع منتج او ابداع بالعمميات وبالحالتيف يكوف ذلؾ مف خالؿ منتج او عممية جديدة او 

 تطوير او تحسيف ليما ومجاالتو:

مف خالؿ  تغذية المنظمة بالقدرات التي تسمح مواجية المشكالت والتغمب عمييا مستقبال -1
 .اعادة ترتيب المعمومات واالفكار باساليب جديدة

  .داء مف السابؽكثر كفاءة في األأو تعديميا لتكوف أفضؿ أساليب أتقديـ  -2

 .جديدة في العمؿ تسيـ في خفض التكاليؼطرائؽ التوصؿ الى  -3

 ومنتجات جديدة مع مواكبة التطورات التكنموجيةأفكار أتقديـ  -4
البيئة:لفظ شائع االستخداـ يرتبط مدلولو بنمط العالقة بينيا وبيف :ًًاألخالقيً-البعدًالبيئي-3

مستخدمييا فنقوؿ البيئة الزراعية،والبيئة الصناعية،والبيئة الصحية،والبيئة االجتماعية والبيئة 
...وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمبيئة العمرانية ويعني ذلؾ عالقات النشاطات مؤسساتيةالثقافية،،،وال

شرية المتعمقة بيذه المجاالت فالحديث عف مفيوـ البيئة اذف ىو الحديث عف مكونات الطبيعو الب
ف البعد البيئي ىو أف نقوؿ أوىكذا يمكف  فييا الكائنات الحية، وعف الظروؼ والعوامؿ التي تعيش

نا وبصورة دارة المصادر الطبيعية وىو العمود الفقري لمتنمية البشرية حيث اف كؿ تحركاتإاالىتماـ ب
وعامؿ االستنزاؼ البيئي  رئيسية تركز عمى كمية ونوعية المصادر الطبيعية عمى الكرة االرضية ،

دارة لذلؾ نحف بحاجة الى معرفة عممية إل التي تتعارض مع التنمية البشرية،حد العوامؿ أىو 
ة ومترابطة جؿ الحصوؿ عمى طرائؽ منيجية تشجيعيأالمصادر الطبيعية لسنوات قادمة عديدة مف 

 (490: 2008،) اليونسكو مع نظاـ البيئو لمحيمولة دوف زيادة الضغوطات عميو.
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 ًبيئةبالىتماـًالعراؽًالمبكرًإ-ً
مثؿ األ ىتـ العراقيوف منذ فجر التاريخ بوضع قواعد قانونية لتنظيـ بيئتيـ واالستغالؿإ     

 ةلمتأقمـ والتعايش مع بيئتيا، وتباينت ضرور وؿ مف استخدـ العمارة البيئية ألمواردىا الطبيعية وىـ 
ستخداميا إ بطرائؽ ستخداـ الموارد المتاحة في البيئة المحمية في العمراف مروراً إىذا التأقمـ مف 

سس ىتموا بوضعو األإتبعوىا لمتعامؿ مع عناصر البيئة ومحدداتيا، كما إساليب التي باأل وانتياءاً 
عد البيئي ىتماـ العراقييف بالب  إمثمة عمى برز األأولعؿ مف  ،ييالتخطيط المدف وتوزيع الفعاليات ف

وؿ أف قانوف حمورابي ىو إكما  ،ً بيئيا صحاحاً إكثر نقى ىواء واألاأل ،ختيار موقع مدينة بغدادإ
عمى اىتماـ العراقييف المبكر بالبيئة ، اذ وضع  قانوف مكتوب في التاريخ البشري، ويعد مثاال بارزاً 

ستخدـ لمزراعة، كما بات عمى كؿ مف ييمؿ صيانة فروع نيري دجمة والفرات التي ت  حمورابي عقو 
ذا مازرعت إف تزرع االرض سنة وتترؾ سنة اخرى أحدى قواعد القانوف المذكور إشترطت إ

فقد اىممت  اماًوضعًالبيئةًالعراقيةًاليـو،نتاجيةبالبقوليات كي تبقى االرض محتفظة بقدرتيا اإل
البيئة العراقية لفترة طويمة والقيت في ارجاءىا المموثات بمختمؼ انواعيا، واصبحت في كثير مف 

ستعماؿ الموارد الطبيعية المتجددة مف إسيء أنساف ورفاىيتو، كما عمى اإل مواقعيا تشكؿ خطراً 
وكذا الحاؿ بالنسبة راضي وغطاء نباتي وما تكتنفو البيئات العراقية مف تنوع بايموجي، أمياه و 

لمموارد الطبيعية غير المتجدة اذا لـ تراعى االبعاد البيئية في استخراجيا واستغالليا وفي ظؿ ماىو 
قادـ مف تغيرات في المناخ  العالمي يكوف الخطر اكبر اذا ما ترافؽ مع الزيادة السكانية بمعدالتيا 

الب الى التجاوز عمى البيئات الطبيعية الحالية والطمب المتزايد عمى السكف الذي يؤدي في الغ
المحاذية لممدف وانماط االستيالؾ غير الرشيد لمموارد، ويعد شح الموارد المائية العراقية وعدـ 
انتياج اساليب االدارة المتكاممة لموارد المياه، وتوسع االستخداـ العشوائي لمموارد المائية في 

منزلي، فضال عف ضعؼ في المنظومات المؤسساتية القطاعات الزراعية والصناعية والقطاع ال
مشكمة اخرى التقؿ وىي انتشار ظاىرة التصحر فضاًل عف  ،والتشريعية الدارة الموارد المائية نفسيا

 (.152-150: 2013 وزارة البيئة،) .في اىميتيا عف شح الموارد المائية وتدىور نوعيتيا
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ًخالقياتًالبيئة:أ-
نساف والتنوع البيولوجي وترسيخ نسانية سامية حديثة ىدفيا حماية بيئة اإلإخالقيات أوىي      

 مسؤوليات البيئة لكؿ بمد تجاه جيرانو وكؿ جيؿ تجاه الجيؿ الذي يميو وكذلؾ الزاـ الدوؿ الغنية
 (13: 2007 ،عبد الكافي). بتحمؿ تكمفة ما تستيمكو مف موارد البيئة

ًًالثقافي:ً-الفكريًالبعدًً-4
زدياد أويعني زيادة معرفة الفرد وتمسكو بما يتمتع بو مجتمعو مف تراث ثقافي ولغة وآداب و     

ىداؼ مؿ الدور المنوط بو في  تحقيؽ األبما يؤىمو لتحو قتصادي لديجتماعي واإلإلادرجة الوعي 
 (29 :2014،عبد الخالؽ)  البشرية االنمائية.

ًعالقةًالثقافةًبالتنميةًالبشرية-

ف تحتضف الناس في منازليـ أىـ شروط التنمية البشرية فاف عمى الثقافة الكي تتحقؽ      
لتحاـ مع حياتيـ ومشكالتيـ عماليـ ، واف تكوف غايتيا األأونوادييـ ومدارسيـ وجامعاتيـ و 

وىموميـ والرقي بوعييـ وعطاءىـ؛ ليتناغـ كؿ ذلؾ مع ظروؼ زمانيـ وتحديات عصرىـ فتتحوؿ 
الى جيود مالزمة لمختمؼ متطمبات الحياة، ونشاط دؤوب ينحت في قواـ الوطف بذلؾ الثقافة 

 (203: 2016)الشيباني، .نتماءلتشكبؿ الرؤى، وتحفيز القدرات، وتطوير السموكيات، وتعميؽ اإل

ًالثقافية التنمية أىداؼ-ً

ً:ضمنيا مف و الغايات و األىداؼ مف جممة تحقيؽ إلى الثقافية التنمية تسعى 
 تأميف و ثقافتو توسيع و العربي المجتمع عمى لممحافظة األجياؿ عبر الثقافي الموروث نقؿ -1

 .استمرارىا
 تعمؿ التي السمبية، العادات و بدع و شوائب مف بيا لصؽ ما المحمية الثقافة تنقية و تخميص -2

رساءو  تحسينيا، و الثقافة ىذه بغربمة والقياـ التخمؼ ترسيخ عمى  و منيا، الصالح دعائـ ا 
 .المتميزة شخصيتيا و ذاتيتيا عمى المحافظة

 السبؿ و الوسائؿ توفير و تحسينيا و لذلؾ القابمة العناصر تطوير بتغيير المحمية الثقافة تجديد -3
  .ذلؾ لتحقيؽ الممكنة
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 المساعدة الوسائؿ كافة توفير و ذلؾ طرائؽ تسييؿ و االفراد بيف الذاتي التثقيؼ جذور تأصيؿ -4
 الخاصة، و العامة الفئات بيف الثقافي الوعي نشر و الفنيو   الفكري البيئو والمناخ تييئة و عميو،

 .تواجيو أف يمكف التي العقبات و التيارات كافة عمى مواجية قادر مثقؼ و واع   مواطف بناءو  

 و تشجيعيا و العممية بالمواىب ىتماـإلوا التقنيو  العممي التقدـ عمى القادر المبدع الفكر تكويف -5
               .لنموىا المناسب الجو توفير و ليا اتاإلمكان كافة توفير

 ( 152 :2014،موري)ز                                                                     

ًلنجعؿًمفًالقراءةًعادةًلكؿًمتعمـ-ً

كؿ شير  الذيف يقرؤوف كتاباً ولئؾ إفقمة قميمة  ؛نخفاضمستوى المعرفي لمناس يميؿ الى اإلالف إ    
و يقرؤوف بشكؿ أ ف اصالً و عظـ اليقرؤ والسواد األ ،سبوعإكؿ  قؿ منيـ الذيف يقرؤوف كتاباً أو 

كوف مف العسير ي إذ ،بوابة الرئيسية لمتمزؽ االجتماعيال وى ا الوضعىذو  ،وغير منظـ منقطع،
ف اوؿ كممة إ ،اء المجتمع الواحدبنأجتماعية والحضارية عامة عمى سالمية واإلتعميـ المفاىيـ اإل

في الرقي  ف القراءه ىي مفتاح التعمـ والدرجة االولىال إلإوما ذاؾ  في الرسالة الخاتمة كممة )اقرأ(،
حترامو والحرص عميو عادات تتكوف لدى الطفؿ ا  ىتماـ بالكتاب والولو بو و الفكري والشعوري ...اإل

والديو مكتبو يفتح عينيو عمى الكتاب والحديث عنو ويجد في المنزؿ غالبا فالطفؿ الذي في منزؿ 
 د يثير موجو مف القراءة والتمخيصكؿ كتاب جدي ،الكتب حيثما تجوؿ في البيتب نفسو محاصراً 

 (142 :1999 ،بكار) .والنقاش والنقد انو ضيؼ مثير وطريؼ

ًميارةًالقراءة - 

خرى شخص بعكس كثير مف الميارات االي نيا غذاء العقؿ وىي متاحة إلساسي إلأىي نشاط    
مف السعي وراءىا وطمبيا والمداومة  نيا تتطمب قدرة مف صاحبياولكنيا صعبة في نفس الوقت إل

 (7 :2010 ،)كوندليرا. عمييا لتكوف ثقافتو الخاصة بو طيمة حياتو

ًفوائدًالقراءةً-

  .وسيمة لتحصيؿ العمـ -1
 .لتوسيع المدارؾ والقدرات -2
ؿ يوـ القيامة عف عمره فيما أمحاسب عمى وقتو ومسؤوؿ عنو وسيس والمرء الوقت ستثمارإل -3

فناه، وعف شبابو فيما اباله، واليزاؿ كثيرمف الشباب يتسائموف كثيرا فيـ يقضوف وقتيـ، واليزاؿ أ
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الفراغ يمثؿ ىاجسا اماـ الشباب يبحثوف فيو عما يقضوف بو اوقاتيـ فالقراءة خير معيف لقضاء 
 ا يفيد.وقت الفراغ فيم

 .القراءة وسيمة لمتعويد عمى البحث عندما تواجينا مشكمة او يطرؽ في بالنا سؤاؿ -4
 .وسيمة لالفادة مف تجارب االخريف -5
 .وسيمة تربوية فالكثير قد عّمت ىمتيـ مف خالؿ القراءة -6

ًالقراءةًالسريعةً-

اف الكثير مف الناس يتطمعوف الى تحسيف مياراتيـ في القراءة مف خالؿ تعمـ سرعة القراءة، واف 
عممية تعمـ القراءة السريعة تتطمب تطبيؽ تقنيات خاصة تتعمميا وتمارسيا باستمرار مف اجؿ توسع 

أضعاؼ (3) قاعدة المعرفة لمقارىء وزيادة قوتو الثقافية في المنافسة واستيعاب المعمومات بسرعة
 )w.p:2015 ,Diamond( ر.سرعة القراءة عند اي شخص آخ

 وىناؾ طرائؽ عديدة يمكف تنميتيا في البعد الثقافي منيا:

ًراجع(ًً–سمعًً-قراإً–ساؿًإًً-مسحألمقراءةًالسريعو)sq3rًطريقةًً-ً

 القراءة الخاشعةىذه الطريقة التنطبؽ عمى الكتب التي تقرأ لممتعة او  مالحظة

1- Survey) ):مؤلؼ  -بالقاء نظرة شاممة سريعو عمى الكتاب )العنواف االستطالع او المسح
( مف اجؿ تكويف فكرة عامة عف الكتاب تصفح الكتاب المقدمة،-الفيرس بالتفصيؿ -الكتاب

 .لدى القارىء ومعرفة الموضوع الذي يدور حوؿ النص

2- (Question)التساؤالت عمى ىامش الكتاب او ىامش العناويف عف ما يريد معرفتو  :طرح
عف الموضوع المقروء وما يتوقع اف الموضوع يمكف اف يجيب عنو والغرض مف ىذا التساؤؿ 

 .ىو اف تكوف القراءة عمميو ىادفة وتأخذ مسار يؤدي الى اىداؼ محددة

في ىذه الخطوة ىءتعني اف القار القراءة و التي تعني  Readاالوؿ ماخوذ مف كممة  Rالحرؼ -3
سئمة التي طرحيا في الخطوة الثانية وتحقيؽ ص قراءة موجية لمبحث عف اجابة لإليقرأ الن

 .االىداؼ المنشودة

استرجع او  Recall( او كممة Revite)سمع او التسميع  الثاني ماخوذ مف كممة Rالحرؼ -4
ف القارىء في ىذه الخطوة يجيب عف االسئمة التي طرحيا في ضوء قرائتو إنى عبم استذكر



 الخمفية النظرية..........الفصؿ الثاني.......................................................
___________________________________________________________ 

 
 

51 

 مسترجعاً مسموع ويمكف كتابة نمؾ االجابة  وما استوعبو وتكوف اجابتو بصوت عاؿ
 .المعمومات التي توصؿ الييا اومستذكراً 

5- Review))  راجع اي مراجعة ماتـ قراءتو وكتابتو او استرجاعو بمعنى اف القارىء في ىذه
الخطوة يعيد النظر فيما تـ تحصيمو مف معمومات ويتأكد مف صحة االجابات التي توصؿ 

انب و وتذكره في النص القرائي وبحدد ج الييا ويتاكد مف انو استوعب وتذكر ما يجب استيعابو
 .ي تحقيؽ االىداؼ ويعرؼ ايف اصاب وايف اخطاالنجاح وجوانب االخفاؽ ف

 (155 :2009،)عطية

 ممية القراءة برباعي جميؿ يربط بيف ماتمت علتكتمؿ  (أربط (Relateويمكف اضافة كممة  -6

 . قراءتو سابقا مع افكار شخصية ومعمومات يعرفيا القارىء ومطالعات سابقة

 ( 165-164: 2010،)كوندليرا                                                         

ًتاثيرًسوءًاستغالؿًوقتًالفراغًعمىًتدىورًالقيـ-

 ستفادة منو وحسف استغاللو،بشرط اإل Free Timeلكؿ طالب حؽ االستمتاع بوقت الفراغ      
مو يخمؽ ليـ مف ستخداإف عدـ تنظيمو وسوء إف ليـ كبيراً  ستفادة منو كسباً واذا كاف وقت الفراغ واإل

ستغاللو إلذلؾ اصبح وقت الفراغ وحسف المشاكؿ ما يضيع معو ىذا المكسب ويحولو الى خسارة، 
ف سوء استغاللو سوؼ يؤدي الى تدىور القيـ إل نمفت انتباه طمبتنا بيامف الموضوعات التي 

نحراؼ وتضييع الوقت النضماـ الصدقاء السوء ورفقاء اإلاوانتشار الفساد واالنحراؼ  ويدفع الى 
مع القنوات الفضائية المنحمة واالفالـ االباحية الفاسدة حتى تسيطر المبادىء اليدامة واالفكار 

 .الخاطئة عمى عقوليـ فيفشموا في دراستيـ وفي حياتيـ

ً:العوامؿًالمسببةًلسوءًاستغالؿًوقتًالفراغ-

 .واالفالـ االباحية المنحمة الفضائية الفاسدة ،اغراء وجاذبية القنوات  -1

الدخوؿ لمنت مف خالؿ الكمبيوتر بما يحتويو مف شات واباحيات ومغريات وشتى الواف  -2
 .الفساد واالنحالؿ واالنحراؼ

 .اصدقاء السوء ورفقاء االنحراؼ -3

 .عصابات االحداث المنحرفيف وتجار وموزعي المخدرات -4
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 .الوقت مثؿ البمي ستيشف وجميع انواع االلعاب االخرىاالجيزة الحديثة التي تقتؿ  -5

 .االماكف الجذابة لالنحراؼ مثؿ المقاىي والكازينوىات ...الخ مف ىذه االماكف -6

 .وسائؿ الميو التجارية الرخيصة  -7

 .التسكع في الشوارع دوف ىدى او ىدؼ -8

 المسارح ودور السينما الرخيصة -9

 ( 150 -148 : 2011 ،ىغبار )                                                            

ً:(الحوكمةًالرشيدة)ًالمؤسساتيالبعدً-5
 لممصطمح راجت التي المختصرة الّترجمة الحوكمة مصطمح ي عد    

 (Governance Corporate)  ّ ممارسات أسموب" :ىي المفيـو ليذا العممية اما الترجمة 
 الّمغة إلى الّترجمة الّدقيقة إلى(Governance)الحوكمة  مصطمح ويفتقر "الرشيدة اإلدارة سمطات
 :مثؿ لتعريبو محاوالت عدة بعد )الحوكمة( لفظ اعتمد العربية المغة مجمع أفّ  إال العربية،

 .الّضبط المؤّسسي الجيدة، اإلدارة الرشيدة، اإلدارة الحكمانية، الحكـ،الحوكمة، الحاكمية،

 واإلدارية واالقتصادية الّسياسّية ممارسة الّسمطة فيو ي قصد حكـ عف عبارة الرشيدة الحوكمة-
 ومؤسسات المجتمع الخاص والقطاع الحكومية المؤسسات جميع الدولة، وتشمؿ شئوف لتسيير
اي اعتماد الحوار  (118 :2014 ،)العريني بينيا. المشاركة مفيـو تفعيؿ عمى وتعمؿ المدني

جية والفئات المختمفة في المجتمع مف جية اخرى وذلؾ  الديمقراطي الدائـ بيف صانع القرار مف
ضمف اطار مؤسسي واضح يؤمف اساليب التعبير عما تراه تمؾ الفئات مف مشاكؿ في حياتيـ وفي 

  .ممارسة عمؿ منتج ذي مردود الئؽ
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ً
 (6شكؿ)

 مكونات الحوكمة

-ً ًالمؤسساتيعالقة ًالبشريةًالبعد حقوؽ ىو ذلؾ البعد الذي يعزز ويدعـ ويصوف  :بالتنمية
االنساف ويقـو عمى توسيع قدرات البشر وخياراتيـ وفرصيـ وحرياتيـ االقتصادية واالجتماعية 

ًومفًىذهًالحقوؽ:ً(72 :2012 ،)الجابري .وتيميشاً  والسياسية والسيما اكثر فئات المجتمع فقراً 

وحفظ حقوؽ اإلنساف ، نصاؼإلا ،د الوظيفيمكافحة الفسا، المساءلة، التمكيف او المشاركة
 ، التسامح، األمف(ومنيا)الكرامة

: 2015(، )المجمس الوطني لحقوؽ االنساف، 7: 2014، خضري(، )118: 2014)العريني، 
 ويمكف توضيحيا بالشكؿ اآلتي: (6: 2009البرنامج االنمائي، )، (8

ِؤعغبد  
 ِذُٔخ

 اٌذىىِخ
اٌمطبع 
 اٌخبص
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 (7شكؿ )                                 

 البعد المؤسساتي حقوؽ االنساف في                       
 ًالمشاركة ًاو اي اف الناس يجب اف يكونوا في وضع يتيح ليـ المشاركة الكاممة في  التمكيف

القرارات واآلليات التي توجو حياتيـ ومصيرىـ، واف ىذه القرارات يجب اف التصاغ في غيابيـ ومف 
اجاتيـ ومشاكميـ الفعمية وطموحاتيـ، وىذه المشاركة تتيح ليـ دوف اف يتمكنوا مف التعبير عف ح

الوصوؿ الى خيارات اوسع في توجيو مصيرىـ وفتح مجاالت عمؿ جديدة ، اذ ليس مف االنصاؼ 
رارات سياسية او اقتصادية او اجتماعية او بيئية مف دوف سماع وجية نظر المعنييف قاف تتخذ 

ياغتيا لكي تعبر عف مصالحيـ. واف استخداـ مبدأ الشورى بمثؿ ىذه القرارات ومشاركتيـ في ص
َوأَۡيُشهُۡى ُشىَسي  ﴿مف القواعد التي تقوـ عمييا النظـ الحرة واكد عمييا القرآف الكريـ  قاؿ تعالى 

َُهُىۡ  ُۡ  (72 :2012  ،)الجابري   . 38سورة الشورى: ﴾3٣بَ
 صحاب المصمحة حوؿ كيفية الالزمة إليحات :وتعني الطمب مف المسؤوليف تقديـ التوضالمساءلة

نتقادات التي توجو ليـ وتمبية المتطمبات إلياتيـ وتصريؼ واجباتيـ واالخذ بااستخداـ صالح
وترتبط  ،ؿ بعض المسؤولية عف الفشؿ وعدـ الكفاءة او عف الخداع او الغشو المطموبة منيـ وقب

الشفافية ففي غياب  ،منيما االخرالمساءلة بالشفاقية اذ انيما مفيوماف مرتبطاف يعزز كؿ 
بعبارة اخرى اف  ، وعند غياب المساءلة فمف يكوف لمشفافية اي قيمة،اليمكف وجود المساءلة

 اً اساسي ضؿ شرطاً ساسياف مف مقومات الحكـ الصالح الذي يأالشفافية والمساءلة ىما مفيوماف 
 ( 56-54 :2008 ،)التميمي مف شروط تحقيؽ التنمية البشرية.

دمىق  
 االٔغبْ

 اٌّشبسوخ

 اٌّغبءٌخ

ِىبفذخ 
 اٌفغبد

 اٌىشاِخ االٔظبف

 اٌتغبِخ

 األِٓ
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سيولة الحصوؿ عمى المعمومات، واالنفتاح في العالقة بيف الحكومات  عني الشفافية:وت
 (7: 2014 ،)خضري  والمواطنيف.

 التي تجعؿ نتياؾ الموظؼ في واجباتو الوظيفية إالفساد الوظيفي ىو ًالوظيفيًمكافحةًالفساد
 (31 :2017 ،)الزبيدي.  ساس عمى حساب المصمحة العامةالمنفعة الشخصية ىي األ

 نصاؼ يحتؿ مركز الصدارة في منظور التنمية البشرية وفي االغمب تتطبؽ ف اإلإ :نصاؼًلا
نصاؼ في القدرات فكرة االنصاؼ عمى الثروة او الدخؿ ولكف التنمية البشرية تؤكد عمى اإل

االنصاؼ في الحصوؿ عمى التعميـ، وفي الصحة، وفي الحقوؽ  –والفرص االساسية لمجميع 
نصاؼ يتميز تشير تقارير التنمية البشرية المستدامة الى اف اإل، و (27 :2004،عطوي)االساسية

عف مفيومي العدالة والمساواة بكونو يركز عمى تكافىء الفرص،عمى الوسائؿ والمدخالت،ال عمى 
  . (196 :2012،النتائج والمخرجات، ويمتـز بتحميؿ الفرد مسؤولية االفادة منيا )العبيدي

 :وعمييـ  وضميراً  متساووف في الكرامة و الحقوؽ، وقد وىبوا عقالً  يولد جميع الناس احراراً ًالكرامة
ًًاف يعامؿ بعضيـ بعضا بروح اآلخاء.

كاف لونو اوجنسو او دينو واوصى عمى  مانساف حؽ مف حقوؽ االنساف االساسية، ميوكرامة اإل
 فقيًرا، أـ اـ امرأة، غنًيا، رجال ً اـ عبداً  ضرورة الحفاظ عمييا وعدـ اىدارىا ايا كاف االنساف ، حراً 

 ( 9: 2010 ،)السيد محكوًما.  حاكما أو

ٍَٰٓ ﴿قاؿ تعالى  ۡيَُب بَُِ ً  َونَقَۡذ َكشَّ هُۡى َعهَ ۡهَُ  ِث َوفَضَّ ِّبَ  ٍَ ٱنطَُّ هُى يِّ هُۡى فٍِ ٱۡنبَشِّ َوٱۡنبَۡحِش َوَسَصۡقَُ  ۡهَُ  ًَ َءاَدَو َوَح

ٍۡ َخهَۡقَُب  َكثُِشٖ  ًَّ  ٠٣ آَة اإلسشاء﴾ ٠٣ُل  جَۡفضِ يِّ

 ًًالتسامح
أما التسامح في مفيومو االصطالحي  ،ويعني التساىؿ والميف والعفو والجود والكـرالتسامح      

في التربية فيو يعبر عف أنماط السموؾ التي تصدر عف الفرد أو األفراد في مواقؼ التنازع 
:  واالختالؼ واالعتداء التي تحدث بيف األفراد والمجموعات بحيث يتصؼ ىذا السموؾ بما يمي 

 العفو والتجاوز عف أخطاء اآلخريف.-1
 والبعد عف التعصب في التعامؿ.السيولة والميف -2
 تقبؿ االختالؼ مع اآلخريف عمى نحو يؤثر في تغيير سموؾ اآلخريف وتعديمو إلى األفضؿ.-3
 االستجابة اإليجابية البناءة لممثيرات السمبية الناجمة عف اآلخريف.-4
عمى  تحمؿ مصادر وأشكاؿ السموؾ المؤلـ ومظاىر الكراىية تحماًل يعبر عف الصبر والقدرة-5

 (6 :2005 ،)حياصات.ضبط النفس والسيطرة عمى مشاعر الغضب ليستبدؿ بيا العفو والصفح
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ً:حقوؽًالنسافًطرائؽًتدريسبعضًوىناؾًً-ً

 التعمـ التعاوني -3     حؿ المشكالت -2   الحوار والنقاش -1

 ي.العصؼ الذىن-6   النمذجة )المحاكاة( -5      لعب االدوار-4

 (24 -21: 2004المتحدة،)االمـ 

األوؿ/  فكانو  10 في اف حقوؽ االنساف اعمنت بعد الحرب العالمية الثانيةعمى الرغـ مف و 
في باريس عبر وثيقة حقوؽ االنساف الصادرة مف األمـ المتحدة اال اف القرآف  1948 ديسمبر

اآلياتًالقرآنيةًتوظيؼًسنة، لذا ترى الباحثة انو يمكف  1400الكريـ اعمف عنيا قبؿ أكثر مف 
 في منيج عمـ االحياء لالشارة الى بعض ىذه الحقوؽ.

 ًالبشريًاألمف

ىـ أمف مف العمـ الحديث األ يعدعدـ خوؼ، و وىو حؽ االنساف في اف يعيش في طمأنينة و      
قرآف حؽ الناس حاجات النفس البشرية ، فيي حاجة تمي مباشرة الحاجة الى القوت وقد جاء في ال

ٍۡ َخۡىِفِۢ  ﴿منة المطمئنة المستقرة في قولو تعالى الحياة اآلفي  ٍ ُجىٖع َوَءاَيَُهُى يِّ هُى يِّ ًَ ٌَٰٓ أَۡطَع ٱنَِّز

 ( 13-7: 2010 ،)السيد   4سورة قريش  ﴾4

تاتي  إذىرما لمحاجات في تدرج معيف حسب ضرورة الحاجة وأىميتيا،  (ماسمو)إبراىاـ وقد وضع 
ثـ تمييا  ، الحاجات المادية او الفسيولوجية مف مأكؿ،  وممبس ، ومأوى اوال في قاعدة اليـر 

حتراـ وتقدير الذات الى اف يصؿ الفرد حاجات االمف ، ثـ الحاجات االجتماعية وبعدىا حاجات ا
 (55-54: 1991 ،األزيرجاوي) .تحقيؽ اعمى درجة في اليـر وىي حاجة تحقيؽ الذات الى

العالقة بيف األمف وأبعاد التنمية السابقة الذكر)االجتماعية، االقتصادية،  فإ :الباحثة استنتجت
أمف  البيئية، الثقافية، السياسية( عنصراف متالزماف والعالقة بينيما عكسية اذ التنمية بدوف أمف وال

 بدوف تنمية .

بكونو يتحدث البعض عف األمف البشري  و :مفًالبشرياألمف في التنمية البشرية ىو األإف     
بعاد الخاصة ع األممف البشر تتشابو أرتقاء بلإل بعاداً أيتضمف المفيوـ  إذة ، مرادفًا لمتنمية البشري

شمؿ مف أوسع و أاف التنمية البشرية مفيوـ  إذ، لبشرية اال اف المفيوميف مختمفيفبتحقيؽ التنمية ا
ستطاعو الناس اف إمف البشري فمعناه ما األأتوسيع نطاؽ خيارات الناس  النو عممية مف البشرياأل
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ماف وحرية واستطاعتيـ اف يكونوا واثقيف بدرجو معقولو مف اف أيمارسوا ىذه الخيارات المتاحة قي 
  (35، :2004 ،عطوي)  الفرص المتاحو ليـ اليـو لف يفقدوىا غدا.

 بعاد ىي:فاف ىذه اال 1994ضوء تقرير التنمية البشرية بعاد وعمى واالمف البشري مفيـو متعدد األ

ًالقتصادي - عمؿ لألفراد تؤمف ليـ دخاًل  : الذي يتحقؽ مف خالؿ تأميف فرصاألمف
 .أساسياً 

ًالغذائي - : بتأميف الحاجات األساسية مف الغذاء وضماف ما يكفؿ ذلؾ سواء مف األمف
 .ناحية الماؿ أـ مف حيث الوصوؿ إلى مصادر الغذاء

ًالصحي  - : مف خالؿ تأميف الحماية مف األمراض وضماف نظاـ رعاية صحية األمف
  .ةفعال

 .: الذي يتـ بالحماية مف المخاطر البيئية بأنماطيا كّميااألمفًالبيئي  -
ًالشخصي - وىو اكثر  البدني العنؼ التعرض لاليذاء و: ويتضمف الحماية مف األمف

                  االبعاد 
 بسالمتو بشكؿ مباشر مف التيديدات التي تتعرض ليا حياة االنساف. ىمية فيو يتعمؽأ -
ًالجتماعيً - وىو مرتبط باالخالؽ  ىو شعور الفرد بانتمائو لمجماعة والمجتمع: األمف

  .أف يندرج إلى جانب ذلؾ ضماف األمف الثقافي لممجتمع ، ويمكفوالقيـ
 وذلؾ باحتراـ حقوؽ االنساف االساسية.: المؤسساتياألمفً -

 (533: 2012 ،يوسؼ)                                                                 

والمحور األساس في العممية التربوية، تسخر لو جميع معطيات  يمثؿ الطالب العنصر الرئيسو     
، ومنيج دراسي، ومعمميف، وخدمات ارشادية بويةعناصر العمؿ التربوي مف بيئة تر 

ونشاط...وغيرىا مف االعماؿ والخدمات التربوية االخرى ولكونو محور العممية التربوية والتعميمية 
ويؤثر ويتفاعؿ مع مف حولو مف عامميف وعمميات تربوية متعددة فاف مف الميـ ابراز مالو مف 

، ومعززًا، الحقوؽ تحفظ لو ليحقؽ توافقو النفسي والتربوي مع بيئتو التربوية واالجتماعية  مكرماً 
ومقدرًا في ضوء التعاليـ والقيـ التي تحث عمييا شريعتنا االسالمية الغراء مف قيـ العدؿ والمساواة 
والمحبة والعطؼ والتراحـ والتعاوف مع االخريف واحتراـ حقوقيـ ورفع الظمـ عنيـ داعية الى تربية 

عمى جميع التربوييف التعامؿ مع  الناشئو عمى ىذه االخالقيات والمفاىيـ والقيـ، وفي ضوء ذلؾ فاف
الطالب وفقا لما لو مف حقوؽ نفسية واجتماعية وتربوية لما يعزز تحقيؽ توافقو مع نفسو ومجتمعو 

  ( 18 :2015 ،وزارة التعميـ) التربوي.



 الخمفية النظرية..........الفصؿ الثاني.......................................................
___________________________________________________________ 

 
 

58 

 Perceived efficiencyًًالكفاءةًالمدركةًخامسًا:

النظرية المعرفية  محاور مف رئيًسا محوراو فعالية الذات  المدركة الكفاءة مفيـو ي شكؿ     
قدرات والميارات التي اعتقادات الفرد االفتراضية حوؿ ال التي تشير الى "لبندورا" االجتماعية

فنحف عندما نشتغؿ بتنظيـ  مف قدرات حكاـ عامة يطمقيا الفرد عمى مايمتمؾأىي و ا يمتمكيا
حكاـ وتقييمات تعكس ىذا أونقيـ قدراتنا وبالتالي نتوصؿ الى  نفسناأكنا نقوـ بالتامؿ في سمو 

   (126 : 2006،ابو غزاؿ) الشعور بالكفاءة المدركة.

حكاـ التتصؿ كفاءة الذات ليست سمة ثابتو في السموؾ الشخصي بؿ ىي مجموعة مف األإف    
 ،بالحكـ عمى مايستطيع انجازه وانو نتاج المقدرة الشخصية نجزه الفرد فقط، ولكف ايضاً أبما 

ويتصؼ مفيوـ كفاءة الذات كما يشير)باندورا( بانو ذو طبيعة تأثيرية وقادر عمى تفسير السموؾ 
الى  (Bandura)وأشار (Grusec ,1992:126 ) .مع بيئاتيـ الضروري لفيـ تعامؿ االفراد

الثقة في قدرة الفرد عمى التنظيـ الذاتي  وتنفيذ الميارات المعرفية  بإنياالكفاءة الم دركة مفيوـ 
 (Shell, 1995: 386) والسموكية واإلجتماعية الالزمة لألداء الناجح لمميمة.

أو الصورة التي  في جزء منيا عمى إدراؾ الذات تعتمد الكفاءة المدركة القوؿ اف ويمكف    
، كما تشير إلى أفكار الفرد الشخصية عف قدراتو لألداء في مواقؼ ورىا الفرد عف نفسويص

، بؿ في ىذه األفكار يقدر الفرد لفكرة معرفة الفرد لما يريد عممومعينة، وىي ليست مشابية 
ومف وجية نظر  (16: 2004)قطامي،  .مياراتو وقدراتو لكي يترجميا إلى أداءات وأفعاؿ إدراكياً 

الكفاءة المدركة تعمؿ كمساعدات ذاتية او كمعوقات في مواجية اف ( (Yong 2010الباحث 
 االتنبؤ باألحداث ويظيرو  مرتفعة يتميزوا بالقدرة عمى يةذات كفاءةفاألفراد الذيف لدييـ  ،المشكالت

منخفضة يظيروا  كفاءة ذاتيةالتزاـ عالي في تحقيؽ األىداؼ الصعبة، اما األفراد الذيف لدييـ 
توقع وبالتالي مف محاولة التغمب عمى المشاكؿ يتجو تفكيرىـ نحو الداخؿ  التزاـ منخفض وبدالً 

 تؤثر الفرد بيا ويشعر ويعتقد يفّكر الكيفية التي ووفقًا لذلؾ فأف ،(,Yong: 2010  (514الفشؿ
 المحركة لسموؾ لمقوى الرئيس المفتاح المعتقدات ىذه تشّكؿ إذ يتصرؼ بيا؛ التي الكيفية في

 يجعمو مما يمتمكيا، أّنو يعتقد التي عمى القدرات عتمادباإل إنجازاتو تفسير عمى يعمؿ فالفرد الفرد؛
 (399: 2011. )العمواف ورندة,  النجاح جيده لتحقيؽ قصارى يبذؿ

 ،والمتغيرات البيئية، ف السموؾ االنساني يحدث داخؿ تفاعمية تبادلية ثالثية ىي السموؾإ    
ويتضح مفيوـ التفاعمية التبادلية الثالثية في مصطمح الكفاءة المدركة فيما  ،والعوامؿ الشخصية
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)عوامؿ الشخصية(والسموؾ فقد بينت الدراسات اف الكفاءة  يتعمؽ بالتفاعؿ بيف الكفاءة الذاتية
المدركة تؤثر في سموكات االداء، مثؿ اختيار الميمة والمواظبة والجيد المبذوؿ واكتساب الميارات 

 :ا تقوـ ىذه السموكات بتكييؼ الكفاءة المدركة لمفردوبدورى

 

 

 

  

 

 (8شكؿ )    

 التفاعمية التبادلية الثالثية    

 (268 :2011 ،الخزاعمة)                                                                     

التي المحرؾ والموجو لكونيا اظ بيا كتساب المعرفة واألحتفإف الكفاءة المدركة تساعد في إ    
الكفاءة المدركة تتأثر بمستوى ف ستثارة اإلنفعاليةاإلعف ماأ، بدونيا اليمكف اف تتـ عممية التعمـ

اإلثارة اإلنفعالية، فقد تعمؿ ىذه اإلستثارة عمى إعاقة ىذه الكفاءة خاصة عندما تكوف مصحوبة 
مؿ عمى إستثارتيا بصورة إيجابية ومتوازنة مع قدرات الفرد وتحقيؽ أىدافو، بالخوؼ والقمؽ، وقد تع

)المجاؿ نفعاليةثارة اإلنماط التفكير وفي اإلأف الكفاءة المدركة تؤثر في إ "1977باندورا "ويرى 
نخفضت أنجاز و اإل رتفع مستوى الكفاءة المدركة ارتفع بالتاليأوكمما  المعرفي والمجاؿ االنفعالي(

نيـ قادروف عمى عمؿ إفرد ذوي الكفاءة المدركة العالية يعتقدوف ف األإنفعالية كما ستثارة اإلاإل
يجابية يمكف مف خالليا تغيير واقع البيئة التي يعيشوف فييا اما ذوي الكفاءة المدركة إشياء أ

ار وفي مجاؿ اإلصر  ،حداث سموؾ لو اثاره ونتائجوإنفسيـ عاجزيف عف أالمنخفضة فانيـ يروف 
ف إ (2006كما جاء في )المخالفي، ((Beethe, 1984 & Harris, 1990يؤكد  والجيد المبذوؿ

ىداؼ يسعى أستمرار الجيد المبذوؿ والمثابرة التي يقوـ بيا الفرد لتحقيؽ إالكفاءة المدركة تؤثر في 
الصعبة ويسعوف اليفضموف المواقؼ  فراد الذيف يمتمكوف كفاءة مدركة منخفضةالييا وبالتالي فاف األ

 (487-486 :2006,المخالفي) .الى تجنب الفشؿ

 عٍىن اٌشخض

 اٌجُئخ
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ؿ القدرة الى المجاؿ االجتماعي في الكفاءة المدركة لدى الفرد مف خال Adlerاشار ادلر لقد     
، فالعالقات االجتماعية ىي الضماف الوحيد لبقاء الجنس البشري ووجوده عمى االىتماـ االجتماعي
والمنطؽ واالخالؽ والجماليات فجميعيا امور التنشأ اال في المجتمع فيي مف خالؿ التفكير والعقؿ 

مسالؾ بيف االفراد القصد منيا حفظ الحضارة مف التحمؿ اف قدرة الفرد عمى مواجية مغريات الحياة 
االجتماعية وتمثمو السمات واالنفعاالت الشخصية المقبولة كاالىتماـ االجتماعي واحتراـ قيـ 

يؤدي الى  اـ افرده والتعاطؼ معيـ والتسامح وتقبؿ النقد والتواضع الحقيقي كموالمجتمع باحتر 
مف وارساء جذور األ وىنا ياتي دور الكفاءة في التبصر بالقيـ والمعايير عالقات اجتماعية افضؿ،

 وناضجة االجتماعي وحفظ الكرامة الشخصية عف طريؽ االنتماء لالخريف في عالقة طبيعية

  ( 228 :2012 ،عمواف) 

المعرفية، االجتماعية،االنفعالية، مجاؿ االصرار )مجاالت الكفاءة المدركة  الباحثة اف تعتقد    
المتمثؿ في اكتساب  ، فأعتقاد الفرد بكفاءتو الذاتيةتتوافؽ مع ابعادالتنمية البشرية (وبذؿ الجيد

 واألنشطة باألعماؿ اىتماماً  أكثر تجعموالمعرفة وضبط الذات واالىتماـ بالعالقات االجتماعية، 
 لتحقيؽ اليدؼ الجيد ويبذؿ المدى، بعيدة أىدافاً  ويضع لنفسو ،فييا واالستغراؽ، المختمفة

  تعامالتو فى مرونة وأكثر ، لمتحدى مصدر أنيا عمى الصعبة إلى المياـ وينظر  الفشؿ مواجيةو 
 بينما، المبذوؿ أو المجيود المعمومات كفاية عدـ إلى الفشؿ ينسب بينما ، لذاتو نجاحو وينسب

وتوظيؼ ىذه  مختمؼ المجاالتفي  واستثمارىا قدراتو لتنمية اماموتتيح الفرصة  التنمية البشرية
 .وىذا ما تحاوؿ الباحثة التأكد منو، وبالتالي يتولد لديو شعور ايجابي بكفاءة المدركو، القدرات

ومفيومي الذات وتقدير  الذاتية والباحثيف بيف مفيوـ الكفاءةلقد ميز الكثير مف عمماء النفس      
ما تتحدد الكفاءة الذاتية الذات فمفيوـ الذات مفيـو عاـ يتعمؽ باالعتقاد الكمي لمشخص بقدراتو، بين

جاؿ معيف وتؤثر بمفيوـ الفردعف ذاتو اما تقدير الذات فيشير الى تقييـ الفرد وشعوره عف نفسو بم
ميمة ما، ولكف تاثير الكفاءة الذاتية عمى اداء  الكفاءة الذاتية شعور الفرد نحو انجازبينما تمثؿ 

وقد تـ استخداـ مفيوـ ضبط الذات كمفيوـ مشابو لمكفاءة  ،الفرد اكثر مقارنة بمفيوـ تقدير الذات
 (400 :2011،عمواف ورندةال) الذاتية ليشير الى كيفية تجاوب الفرد مع مثيرات بيئية معينة

 فيما فيو، المرغوب الناتج تحقيؽ في لقدراتو وتقييمو بحكمو تتعمؽ لممدرس الكفاءة المدركة فإ    
فكفاءة المدرس  المتجاوبيف؛ وغير الدافعية منخفضي فييـ بما الطمبة، كافة بتفاعؿ ومشاركة يتعمؽ
طمبتو  تحصيؿ عمى تؤثرو  ، التدريسي سموكو ومع وااللتزاـ، والحماس بالمثابرة اتصافو مع ترتبط
الكفاءة  ذوو المدرسوف فمثال التربوية، العممية نحو اتجاىيـ التعميمية، وعمى أنشطتيـ وعمى



 الخمفية النظرية..........الفصؿ الثاني.......................................................
___________________________________________________________ 

 
 

61 

الصؼ،  إدارة في والحـز السيطرة عمى ويشددوف متشددة، سموكيات لتبني يميموف المنخفضة
 فالطمبة يتأثروف ،الدراسة نحو الطمبة لدفع العقوبات وفرض الخارجية الحوافز عمى ويعتمدوف
 طمبتو لدى الثقة ينمي بنفسو يثؽ مفلذا ، معدية الكفاءة المدركة فإوك ، مدرسييـ، بكفاءة بسيولة
 ألف كبير، أثر ذات ولكنيا بسيطة فكرة المدركة بكفاءتو المدرس صحيح، ويعد إحساس والعكس
 الطمبة اتجاىات وعمى سموكو، عمى يؤثر الطمبة مخرجات عمى في التأثير المدرس لقدرتو تقييـ
 ( 129-128 :2009،)حسونو. لتدريسافي مينة  الخدمة فترة وطوؿ الوظيفي الرضا وعمى

 اربعة مصادر لممعمومات ىي: طريؽعف ف الكفاءة المدركة تتطور عند الفرد إ

 . الحاالت االنفعالية الفسيولوجية، االقناع المفظي، الخبرات االبدالية، جتياز خبرات متقنةإ  

 ((Maddux, 1995: 9 

: يكتسب الفرد معمومات شخصية مؤثرة مف خالؿ ما يقوـ بو مف اعماؿ اجتيازًخبراتًمتقنة -1
نجاز ف اإلاالنجاح والسيطرة عمى البيئة اي  وخبرات ويتعمـ مف خالؿ خبرتو االولى معنى

ساس أداءنا الفعمي ىو مصدر أخر فآالشخصي مصدر ميـ لشعورنا بالكفاءة المدركة وبمعنى 
لشعورنا بالكفاءة المدركة فاذا تكرر نجاحنا في اعماؿ معينة ازداد ىذا الشعور، وعند تكرار 

فعندما ينمو لدينا الشعور بالكفاءة، التزعجنا العقبات التي تعيؽ  ،الفشؿ يقؿ ىذا الشعور
 فنحف عندما نفشؿ قد نراجع انفسنا وقد نعزو ىذا الفشؿ الى نقص ،انجازاتنا الىداؼ معينة

 الجيد وسوء التخطيط لذلؾ نحاوؿ انجاز ىذه االىداؼ مرة اخرى.

عددة، عندما يالحظ اف : يقنع الفرد نفسو بامكانية القياـ باعماؿ وسموكيات متالخبراتًالبدالية -2
ويصدؽ ىذا االمر في المواقؼ التي  عمى القياـ بيا والعكس صحيح، مف يشبيونو قادروف

 ى االخريف مف قدرات. نعتقد فييا انو لدينا نفس مالد

: يؤدي االقناع دورا ىاما وحيويا مف حيث جعؿ االفراد يعتقدوف اف بامكانيـ القناعًالمفظي -3
، فعندما يقنعنا بعض االشخاص التي تواجييـ وتحسف مستوى اداءىـالتغمب عمى الصعوبات 

ا عمى مثؿ بقدرتنا عمى اداء ميمة فاف اداءنا يكوف غالبا افضؿ مما كاف عميو قبؿ حصولن
 ىذا االقناع.

ًالفسيولوجية-4 ًالنفعالية : تعد الحالة االنفعالية التي يختبرىا الفرد عند اداءه لبعض الحالت
عمى  واالحباط الذي يصيبنا لقمؽالميمات مصدرا رئيسيا لشعوره بالكفاءة الذاتية فنحف نفسر ا

ف ردود افعالنا تجاه ىذه إومع ذلؾ ف ،انيما مؤشراف عمى صعوبة الميمة التي ننوي انجازىا
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لقد اشار باندورا"الى اف ىناؾ  (126-125 :2006 ،ابوغزاؿخر)المؤشرات قد تختمؼ مف فرد ال
 توقعات كفاءة الذات:ل ثالثة ابعاد

 :قػدرًالكفػاءةًالذاتيػة Magnitude  وىػو يختمػؼ طبعػا لطبيعػة وصػعوبة الموقػؼ، ويتضػح قػدر
مرتبػػة وفػػؽ مسػػتوى الصػػعوبة، واالختالفػػات بػػيف االفػػراد فػػي توقعػػات الكفػػاءة عنػػدما تكػػوف الميػػاـ 

 الكفػػػاءة ويتحػػػدد ىػػػذا البعػػػد كمػػػا يشػػػير "بانػػػدورا" مػػػف خػػػالؿ صػػػعوبة الموقػػػؼ، ويظيػػػر ىػػػذا القػػػدر
بوضوح عندما تكوف المياـ مرتبة مف السيؿ لمصعب لذلؾ يطمؽ عمى ىذا البعػد مسػتوى صػعوبة 

 (.29 :2015 ،)بوقصارة ورشيد الميمة
لػػدى األفػراد يتبػػايف بتبػايف عوامػػؿ عديػدة أىميػػا : مسػتوى اإلبػػداع أو  لكفػػاءة المدركػة أف قػدر ا     
ومػػدى تحمػػؿ اإلجيػػاد ، ومسػػتوى الدقػػة ، واإلنتاجيػػة ، ومػػدى تحمػػؿ الضػػغوط ، والضػػبط  ، الميػػارة

كفػاءة مػف ال الذاتى المطموب ، ومف الميـ ىنػا أف تعكػس اعتقػادات الفػرد تقػديره لذاتػو بػأف لديػو قػدراً 
 (   509: 2001, ) الزيات  .مكنو مف أداء ما يوكؿ إليو أو يكمؼ بو دائمًا وليس أحياناً ت
 ًالعموميػػةGenerality  :مػػف موقػػؼ مػػا إلػػى  الكفػػاءة المدركػػةانتقػػاؿ  وىػػو البعػػد الػػذي يشػػير الػػى

 .ومياـ مشابية، فالفرد يمكنو النجاح فى أداء مياـ مقارنة بنجاحو فى أداء أعماؿ مواقؼ مشابية
 (180 :2004)قطامي،                                                                       

 ًالقػػوةًأوًالشػػدةStrength :فػػى ضػػوء خبراتػػو السػػابقة تتحػػدد لػػدى الفػػرد المدركػػة الكفػػاءةقػػوة  إف ،
، بمعنػى بالكفػاءة المدركػةإلى عمؽ اإلحسػاس  وىذا البعد يشير أيضًا الىومدى مالءمتيا لمموقؼ، 

 الميػػػاـ أو األنشػػػطة موضػػػوع القيػػػاس قػػدرة أو شػػػدة أو عمػػػؽ اعتقػػػاد أو إدراؾ الفػػػرد أف بإمكانػػو أداء
 :2010،)قطػػامي واليوسػػؼ. ويتػػدرج بعػػد القػػوة عمػػى متصػػؿ مػػا بػػيف قػػوي جػػدًا إلػػى ضػػعيؼ جػػدًا 

185). 

ًكيؼًتؤثرًالكفاءةًالمدركةًعمىًالسموؾ:ً -

بالكفاءة المدركة تؤثر عمى مظاىر متعددة مف سموكيـ بما في ذلؾ اختيارىـ اف مشاعر الناس    
لالنشطة التي يقوموف بيا واختيارىـ الىدافيـ وقياميـ بالعمؿ في جيد واصرار حتى يحققوا في 

 النياية تعمميـ ومنجزاتيـ:

مكف اف ينزع الناس الى اختيار االعماؿ واالنشطة التي يعتقدوف بانيـ ي :اختيارًالنشطة -
 .التي تزداد احتمالية فشميـ بيا ينجحوا في ادائيا. ويتجنبوف الميمات والنشاطات
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عالية النفسيـ عندما يكوف لدييـ كفاءة مدركة عالية في  : يضع الناس اىدافاً لىداؼا -
 مجاؿ معيف.

- ً االفراد الذيف لدييـ احساس عالي بالكفاءة المدركة اكثر احتماال لبذؿ :والمثابرةالجيد
في محاوالتيـ النجاز عمؿ ما وىـ غالبا اكثر اصرار عمى التغمب عمى ماقد الجيد 

اما االفراد ذوي االحساس المنخفض بالكفاءة المدركة النجاز ميمات يصادفيـ مف عقبات 
قؿ ويتوقفوف بسرعةعف االستمرار بالعمؿ عندما محددة والنجاح بيا فسوؼ يبذلوف جيودا ا

   .يواجيوف عقبات تعيؽ انجاز الميمات

 (179 :2004 ،بو عالـأ)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 :تطبيؽًمبادىءًالكفاءةًالمدركة -
أثبتت الدراسات إف األفراد الذيف يضعوف أىداؼ معقولة ىـ  إذ، وضع أىداؼ واضحة ومحددة -1

ف ذلؾ يجعميـ يمتزموف ويبذلوف قصارى أكثر دافع لالداء مف الذيف اليعطوف أي ىدؼ، إل
 جيدىـ في أختيار األنشطة التي تساعدىـ في تحقيؽ اليدؼ.

نمايع في أختيار األىداؼ الصعبة )ولكف ليس خارج نطاؽ القدرات و جتشال -2  إذ (قابمة لمتحقيؽ ا 
 .ف األىداؼ التي تتجاوز مستوى الميارة تؤدي الى اإلحباطإ
 تشجع التحرؾ نحو االماـ في تحقيؽ اليدؼ. ،تقديـ المكافأة-3
                   .       إستخداـ النماذج مف مراقبة نجاح اآلخريف-4

                                                                  (Bandura,1997:2-3) 

valuesًً القيـً:سادساًً

ورد المعاجـ المغوية مجموعة مف الدالالت لكممة"قيمة"وجمعيا "قيـ"، وتظير األصوؿ المغوية ت       
 كممة القيمة مشتقة مف الفعؿ"قوـ" الذي تعدد موارده ومعانيو فقد أستخدمت العرب ىذا الفعؿ فإ

 ومشتقاتو لمداللة عمى معاف عدة يعنييا منيا:

صؿ الفعؿ "قوـ" النو يدؿ عمى القياـ مقاـ الشيء يقاؿ أاليو  ير: وىو مايشالديمومةًوالثبات -1
الشورى  (ليو ومنو قولو عز وجؿ)عذاب مقيـ "مالو قيمة" اذا لـ يدؿ عمى الشيء ولـ يثبت

ٍٖ  ﴿، أي دائـ، وقولو45 ٍَ فٍِ َيقَبٍو أَِيُ حَّقُِ ًُ ٌَّ ٱۡن "أي في مكاف تدوـ إقامتيـ  51الدخاف ﴾51إِ
 فيو"
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: ومنو ماقالتو العرب عف الذي يرعى القوـ ويسوسيـ "فالّقيـ: السيد وسائس السياسةًوالرعاية -2
 وقياميـ يقوـ بأمرىـ" ىؿ بيتوأوالرجؿ قيـ  ، األمر

ًوالستقامة -3 ستقامتو ومنو قولو عز وجؿ: فالشيء الّقيـ الصالح ُ  ﴿مالو قيمة بصالحو وا  ب ِدَ

وتتفؽ ىذه المعاني المغوية الثالث مع المدلوؿ العاـ الذي ، أي مستقيماً   االنعاـ﴾161بً  قَُِ 
تحممو مفردة" قيمة" فالقيـ تتسـ بالثبات ، وفييا معاني الرعاية والصالح واإلستقامة، اال انو 
ومف ناحية ثانية نمحظ اف المدلوؿ المغوي اليحمؿ مضاميف وأبعاد ماتعنيو مفردة" القيـ" في 

 معاف تخصصية دقيقة.  القاموس التربوي المعاصر مف 
 (20-19 :2007 ،)الجالدًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

يكتسبيا الفردعف  يتعمميا و جددة الالزمة لمجنس البشري والتيمف المفيومات الم  تعد القيـ      
وسائؿ االعالـ(وعف طريؽ المجتمع  –المدرسة  -خريف ذوي الشاف في حياة الفرد)االسرةطريؽ اآل

كما انيا تساعد  وتستعمؿ كوسيمة لمحكـ عمى سموكو وتعمؿ عمى توازنو القيـ بتوجيو سموكيو وتقوـ
خريف وتزوده بالشعور الالـز لمعرفة ف ضبط نفسو ومعرفة توقعاتو مف اآلم الفرد عمى التمكف

تساعد الفرد عمى التفكيرفيما ينبغي ف القيـ إكما  ، الصواب مف الخطا والمرغوب مف المرفوض
كف اف اف يفعمو وعمى التفكير في الوسائؿ واالساليب التي يختارىا في الموقؼ المشكؿ وبذلؾ يم

وبعضيا  ، ولقد وضعت عدة تعريفات لمقيـ يؤكد بعضيا الناحية العقميةننظر لمقيـ كدعامة لمتفكير
حكاـ يصدرىا أنيا إالخ ولكنيا جميعيا تؤكد بعضيا الناحية االجتماعية...و  الناحية الوجدانية

ىتماـ ط بو والقيـ بيذا المعنى تعني اإلالفردعمى العالـ االنساني واالجتماعي والمادي الذي يحي
 ( 316 :2003 ،الجبالي) .ستحسانو او الميؿ اليو والرغبة فيوإبشيء او 

وتفضيؿ او حكـ يصدره االنساف أختيار أىتماـ او إنيا إف ننظر الييا عمى أالقيـ يمكف  إف      
التي وضعيا المجتمع الذي يعيش فيو، والذي  عمى شيء ما ميتديا بمجموعة المبادىء والمعايير

اويستدخميا تدريجيا اويتعمـ الفرد القيـ ويكتسبيا ويتشربي، يحدد المرغوب فيو والمرغوب منو
عممية التنشئة االجتماعية،  وعف طريؽ  ويضيفيا الى اطاره المرجعي لمسموؾ، ويتـ ذلؾ مف خالؿ

التفاعؿ االجتماعي يتعمـ الفرد اف بعض الدوافع واالىداؼ تفضؿ غيرىا ويفضميا عمى غير اي اف 
 (124 :1977،) زىرافيقيميا اكثر مف غيرىا

زماف واف القيـ ىي التي تصمح لكؿ طمقة ى انيا مف النظاـ االسالمي ينظر الى القيـ عمإ       
في تفسيرىا وتطبيقاتيا فقيـ الخير  نفسيـأنما يتغير الناس ا  و  واف القيمة نفسيا التتغير ومكاف

الييا االسالـ صؿ وقد دعا وغيرىا مف القيـ ىي موجودة في األوالصدؽ واالمانة واالخالص 
 ال تفسيراً إوال يوجد  قواليـ منسجمة ومرتبطة بيذه القيـأعماليـ و أف اف تكوف وطمب مف المسممي
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وفي كؿ المجتمعات  ويظؿ مفيومو واحد اليتغير عمى مر العصور فالصدؽ يبقى صدقاً  واحدا ليا
التي تطبؽ ىذه القيـ فميس معنى  نسبية في المجتمعاتصبحت أو  في معناىا رت ىذه القيـفاذا حوّ 
ت تفسر ىذه القيـ أنما الف ىذه المجتمعات بدا  فرزت ىذه القيـ و أف المجتمعات ىي التي إذلؾ 

 ،صحيح سالـ بشكؿ واع  ولو تفيموا اإل فرادىاأبيف  وحسب نوع العالقات السائدة حسب مفيوميا
 رػػػي قيمة تدعوا الى الخيأف إوا القيـ تفسيرات مختمفة وفي ضوء ذلؾ فر لما احتاجوا اف يفس

  لتزاـ بيا.وطمب مف المسمميف اإل صال دعا الييا االسالـأوالصالح ىي قيمة اسالمية 

 (153: 1999،) الرشداف                                                                      

ًخصائصًالقيـىـًأ-أ-6

بالقيـ عمى نحو  يحس كؿ واحد منا إذساس لمعمؿ الفردي والجماعي القيمة تييء اإل -
  .و جماعةأ خاص سواء كاف فرداً 

 .خريفس لمحكـ عمى سموؾ اآلساأتتخذ  القيمة -
 خر ومف زمف الى زمفآمف شخص الى  وخاصة بالفرد، بمعنى انيا تختمؼ القيـ نسبية -

 .ومف ثقافة الى ثقافةالى مكاف ومف مكاف 
طريؽ  فية وعاالجتماع بيا مف المجتمع مف  خالؿ عممية التنشئةتسويك الفرد يتعمـ القيمة -

    التفاعؿ االجتماعي.
                                           (85 :1992،الكندري                                                                 

ً الخرى:ًالتربويةًوالنفسيةًالفرؽًبيفًالقيمةًوالمفاىيـً-ب-6

ًالحاجةًالقيمة
تحتوي او تتضمف تمثيالت معرفية لحاجات 

نساف باإل لذلؾ ىي تختصالفرد او المجتمع 
 .دوف سائر الكائنات وحده

توجد الحاجات لدى جميع الكائنات الحية 
 مف انساف وحيواف.

ًالىتماـًالقيمة
آراء وتفضيالت تتصؿ بموضوعات  -1

 اجتماعية.
تتعمؽ بالموضوعات االجتماعية  -2

 والسياسية والدينية واالخالقية.
 مفيوميا اوسع مف مفيـو االىتماـ  -3

شياء يشعر الفرد أميؿ نحو  -1
 .تجاىيا بجاذبية خاصة

بالتفضيالت يتعمؽ دائمًا   -2
 المينية.

حد مظاىر القيمة ، وعميو أىو  -3
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فمفيومو أضيؽ مف مفيوميا ،  
وىو اليتضمف نوعًا مف انواع 
السموؾ المثالية  او اليشكؿ غاية 
مف الغايات واليمثؿ معيارًا لو 

 صفة الوجوب كما في القيمة.
ًالتجاهًالقيمة

 .كثر عمومية وتجريدا وشموالأ -1
 .واقؿ قابمية لمتغيير اكثر ثباتاً  -2
تنطوي القيـ عادة عمى جانب تفضيمي  -3

ً.واخالقي

 اقؿ عمومية. -1
 اقؿ ثباتًا. -2
 تجاىات سمبية.يمكف اف تكوف اإل -3

ًالمعتقدًالقيمة
 تشير الى الحسف مقابؿ السيء. -1
ليست مرادفة لممعتقدات وانما تدور  -2

 .يتبناىا الفردحوؿ المعتقدات التي 
 

 تشير الى الحقيقة مقابؿ الزيؼ. 1
 يعد قاعدة لمقيمة.  2

 (3)مخطط

 الفرؽ بيف القيـ والمفاىيـ التربوية والنفسية االخرى

 (30- 24: 2007)الجالد،                                                                 

 :مكوناتًالقيـً-ت-6
وىذه المكونات الثالث  تجاهلقيـ ثالثة مثمما كانت مكونات اإلا يرى كثيروف باف مكونات    

 القات تفاعمية مستمرةنفعالي، مكوف سموكي وترتبط المكونات الثالثة بعإمكوف عقمي، مكوف 
بيف ىذه المكونات  العالقات القائمة ثر مف المجتمع وثقافتو، ويوضح الشكؿ التاليأومتداخمة بت

 معا: والطريقة التي تتفاعؿ فييا
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 (4مخطط)

 مكونات القيـ
 (265-264 :2008،)السميتي                                                      

ًتدريسًالقيـ:ىميةًأ-ث-6

داة رئيسو في كؿ تغيير واصالح لمسايرة تقدـ الحياة ومستجداتيا وىي بحاجة الى أتعد التربية     
وادواتو المختمفة اذ اف التربية بناء الفرد  وطرائقومتابعة التطوير والتعديؿ لتنظيـ التعميـ واساليبو 

لمحياة، كما وتيتـ التربية ببناء انساف متكامؿ في كافة الجوانب المعرفية والوجدانية والميارية ولكف 
تربية الروح يشيد الواقع اىتماـ بتنمية عقؿ االنساف وجسده بالدرجة االولى ثـ قد يمتفت الى 

ـ اال القميؿ مف المدرسيف ببناء القيـ عند المتعمميف، واوؿ ، وقد الييتوالوجداف مف طرؼ خفي
ىداؼ الوجدانية مف حيث طبيعتيا اؾ التاـ لإلماينبغي عمى المدرس االنتباه اليو ىو االدر 

وصياغتيا وضرورة تضمينيا في التخطيط اليومي والسنوي وتعرؼ االىداؼ الوجدانية بانيا تمؾ 
ث عمى اىتمامات وميوؿ واتجاىات وقيـ المتعمـ والذي يؤثر االىداؼ التي تصؼ التغير الذي يحد

بذاتية المتعمـ وبناءه  في سموكو وحكمو عمى االفعاؿ واالشياء وتتميز بكونيا اىداؼ ذاتية تتاثر
كما انيا صعبة القياس  تحتاج وقت طويؿ لتحقيقيا نفسي واالجتماعي وىي بعيدة المدىالمعرفي وال

 ( 322:2012 ،العفوفنقال عف )  معرفية.اذا ما قورنت باالىداؼ ال

 فيناؾ اليوجد تصنيؼ موحد يعتمد عميو في تحديد أنواع القيـ، : معاييرًتصنيؼًالقيـً-ج-6

 العديد مف التصنيفات التي وضعيا الباحثوف في ىذا المجاؿ بناءًا عمى معايير محتمفة
 القيـ عمى النحو التالي:(  األسس التي أعتمد عمييا في تصنيؼ 225: 2009ويذكر)العتوـ،

اعتىشبف 
 اٌجذائً اٌّّىٕخ

إٌظش فٍ  
ػىالت وً 

 ثذًَ

 االختُبس اٌذش

اٌشؼىس 
ثبٌغؼبدح 

 الختُبس اٌمُّخ

اػالْ اٌتّغه 
ثبٌمُّخ ػًٍ 

 اٌّأل

 اٌّغتىي االوي ٌالختُبس

 ِىىْ ػمٍٍ

 تمذَش اٌمُّخ واالػتضاص ثهب اٌّغتىي اٌثبٍٔ

 ِىىْ أفؼبٌٍ

 

 اٌّغتىي اٌثبٌث: ِّبسعخ اٌمُّخ

 ِىىْ عٍىوٍ
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 (5مخطط) 

 معايير تصنيؼ القيـ                                      

 (318: 2012العفوف ،)

طمقو أما ىو و  عمى اساس )محتوى القيمة (ىي  برز التصنيفاتأالى اف  (2007 ) الجالد أشارو 
الحياة اليومية  بعد دراستو لسموكيات الناس في في كتابو "أنماط الرجاؿ" (Springer)سبرانجر
 عمى القيـ االساسية التي يعتقدوف بيا وىي: نماط بناءاً التقسيـ ستة اوحمؿ  

 -6القيـ الدينية   -5جتماعية القيـ اإل -4القيـ الجمالية  -3ة القيـ اإلقتصادي -2القيـ النظرية  -1
 (47: 2007 ،الجالد ) القيـ السياسية.

 واضح في المخطط اآلتي:وأرتأت الباحثة تناوؿ تصنيؼ القيـ عمى وفؽ محتوى القيـ كما ىو 

 

 ِؼبَُش تظُٕف اٌمُُ

ِذتىي 

 اٌمُّخ

اٌّمظذ 

ِٓ 

 اٌمُّخ

شذح 

 اٌمُّخ

 

ػّىُِخ 

 اٌمُّخ

 

وضىح 

 اٌمُّخ
دواَ 

 اٌمُّخ

 إٌظشَخ

 التظبدَخ

 جّبٌُخ

 اجتّبػُخ

 دَُٕخ

لُُ وعبئٍُخ 

وعٍُخ 

 ٌغبَبد اثؼذ

 

لُُ غبئُخ 

غبَخ فٍ 

 دذ راتهب

اٌمُُ اٌٍّضِخ 

 آِشح ٔبهُخ

اٌّثبٌُخ ِثً 

 اٌتضذُخ

اٌتفبضٍُخ ِثً 

 اوشاَ اٌضُف

ضُّٕخ 

تظهش 

ػًٍ 

 اٌغٍىن

طشَذخ 

تظهش 

 ثبٌىالَ

 عُبعُخ

ػبثشح 

ِىضخ 

 ِؼُُٕخ

دائّخ 

طذق 

 واِبٔه
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 (6مخطط)
 تصنيؼ القيـ عمى وفؽ محتوى القيـ

 
Scientific  cultural valuesًالقيـًالعمميةًالثقافيةً -1

ىػي األحكػاـ العقميػة االنفعاليػة المتعمقػة بقضػايا العمػـ ومواقفو وموضوعاتو، التي تعد       
تمػػػؾ القضػػػايا، وتجعمػػػو قػػػادرًا عمػػػى مواجيػػػة المواقػػػؼ  موجيات لسموؾ اإلنساف بإيجابية نحو

باقتدار، إذ يأخذ بقيمة العقالنية في المواقؼ التػي  العمميػػػة والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية
 .تتطمػب التصػرؼ الػواعي، ويأخػذ بالمثػابرة العمميػة في حالة تحصيؿ العمـ مف مدرسيو

 (556 :2014 ،)الشيابو (118 :2009 ،)خزعمي                                           

   Social moral valuesًألخالقيةا القيـًالجتماعية -2

ويعد  مساعدتيـىتماـ الفرد وميمو الى غيره مف الناس فيو يحبيـ ويميؿ الى إوىي تعكس       
ويتميز حامموا ىذه القيـ بالعطؼ،    ى انيـ وسائؿ لغايات اخرى،ذلؾ اشباعا لو وينظر الى غيره عم

 ، قي وضمياءرزو ) وينظر الييـ كغايات وليسوا وسائؿ لغايات اخرىالحناف، وخدمة االخريف 
 .وكذلؾ العدؿ،االحساف ،االحتراـ، الصدؽ،التواضع ،الوفاء وغيرىا (2017:248

 (263 :2008 ،)السميتي                                                                      

 Environmental economic values  القيـًالقتصاديةًالبيئية-3

الفرد وميمو إلى ما ىو نافع )مادي(، ومف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ يتخذ مف ىتماـ إويقصد بيا      
)العمري  .العالـ المحيط بو وسيمة لمحصوؿ عمى الثروة وزيادتيا عف طريؽ العمؿ واإلنتاج والسعي

( كما انيا تنظـ حياة االنساف في الجوانب الفكرية والسموكية والميارية والمتمثمة  2015،1065

 األمنية القيـ الوطنية  القيـ االقتصادية البيئية  ألخالقيةالقيـ االجتماعية ا القيـ العممية الثقافية

 تصنيؼ القيـ عمى وفؽ محتوى القيـ
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 لبيئة والمحافظة عمييا وايجاد الحموؿ لمشكالتيا وتحديد االختيارات الصحية والسميمةباالىتماـ با
 (288: 2017،رزوقي وضمياء) .التي تسيؿ حياة المتعمـ والمجتمع عمى حد سواء

 National security valuesًاألمنيةًالقيـًالوطنية-4

وىي مجموعة االىتمامات واالفكار لدى الفرد والتي تعبر عف عالقتو بوطنو الذي يعيش فيو      
 وتعكس اليوية الوطنية واالنتماء لموطف( 7: 2011والذي يؤمف حقوقو وواجباتو )العبادي وريما، 

  .واأللتزاـ األمني والبعد عف األنحراؼ بكؿ أشكالو والمشاركة والجياد والتضحية في سبيمو 

  (808 :2009 ،)ابراىيـ                                                                       

إف تعدد القيـ اليعني إف الفرد يعمؿ في ظؿ قيمة واحدة فقط، فكؿ ىذه القيـ موجودة لدى الفرد، 
بدرجة أكبر  غير إف ىناؾ نوعًا مف الصراع الداخمي بيف ىذه القيـ يؤدي الى سيطرة بعض القيـ

مف القيـ األخرى عمى الفرد في موقؼ معيف وحالة خاصة، ويمكف أف تختمؼ نتيجة ىذا الصراع 
 (26 :2014 ،طبقًا لشدة الحاجة وقوة القيمة.  )العاني

 األولى بالدرجة ولكنيا المعرفة، مف بكـ تزويدىـ مجرد ليست مبةالط تربية إفترى الباحثة      
 فتقترف السموؾ، يضبط الذي الوازع تشكيؿ في تسيـ القيـ لمطمبة التيالتعرؼ عمى منظومة 

كما اف عمينا اف نضع آلية  ،سموكيات إلى المفيومات والعمؿ، وتترجـ بالممارسة النظرية المعرفة
جديدة لتعزيز القيـ، فيناؾ قيـ سمبية في المجتمع مثؿ:اىدار قيمة العمـ والتفوؽ الدراسي، وعدـ 

ف والفساد وعدـ االحساس بالمسؤولية...الخ ممكف اف نحددىا ون عززىا بقيـ اخرى احتراـ االخري
ايجابية، وىذا يتـ عف طريؽ المدرس فيو القدوة في الصؼ، والذي يستطيع تعزيز ىذه القيـ عف 
طريؽ المنيج وباستخداـ وسائؿ جديدة، لكي نرتقي ونصؿ الى مستوى الخالفة واالصالح في 

تقدمة كالياباف وماليزيا وغيرىا حددت القيـ المتدنية في مجتمعيا ووضعت آلية االرض، فالدوؿ الم
 جديدة اساسيا االرتقاء الحضاري بالقيـ وليس عمى اساس وراثة القيـ مف االباء واالجداد.

 



 
 الفصل الثالث
 منهج البحث واجراءاته

 التصميم التجريبي
 مجتمع البحث وأختيار العينة

 تكافؤ مجموعتي البحث
 مستمزمات البحث

 التجربة تطبيق
 الوسائل اإلحصائية
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يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا ألىـ اإلجراءات التي قامت بيا الباحثة لتنفيذ البحث والتي شممت ما 
 يأتي:

  Experimental Design Selection :التجريبي التصميمأختيار  اواًل:
يقصد بالتصميـ التجريبي مخطط وبرنامج عمؿ لكيفية تنفيذ التجربة، ونعني بالتجربة         

تخطيط الظروؼ والعوامؿ المحيطة بالظاىرة التي ندرسيا بطريقة معينة ثـ مالحظة 
ويستيدؼ التصميـ التجريبي تحديد األثر الذي (، 782 :7002 ،وعدناف مايحدث.)عبد الرحمف

   (00: 7007 ،)فرحاتي ع في ظرؼ زمنية ومكانية محددة.  ؿ عمى متغير تابيحدثو متغير مستق
ذو  تنمية البشرية( ألبعاد اليتكوف مف المتغير المستقؿ )البرنامج التدريبي وفقا ىذا البحث  إف ا 

طمبتيـ( لذا اختارت والمتغير التابع )الكفاءة المدركة لمدرسي عمـ االحياء وتنمية القيـ عند 
خضعت لمبرنامج )مجموعتيف احدىما تجريبية التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي لالباحثة 

 -يوضحو : والمخطط التالي )لـ تخضع لمبرنامج التدريبي (التدريبي( واالخرى ضابطة 
 

 المتغير التابع المتغير المستقؿ التكافؤ المجموعة
)االختبار 
 البعدي(

 التجريبية
 

 المدرسون:
 الجنس -0
 الشيادة -7
 الخدمةسنوات  -3
 الخبرة السابقة -7
             مقياس الكفاءة  -5

 المدركة

 الطمبة:
 العمر الزمني -0
 التحصيؿ السابؽ -7
 مقياس القيـ -3

  تدريبيالبرنامج ال
مقياس الكفاءة 
 المدركة لممدرسيف

 
مقياس القيـ 

 لمطمبة

التخضع الي  الضابطة
 برنامج تدريبي

 (2مخطط ) 

 التصميـ التجريبي
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 :Research Population & Sample العينةمجتمع البحث و تحديد ثانيًا: 

 Research Population  مجتمع البحث
مف مدرسي ومدرسات مادة عمـ االحياء لمصؼ الرابع  كوف مجتمع البحثيت :مجتمع المدرسين -

 -7002لمعاـ الدراسي )( 7)العممي لممدارس التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد/ الرصافة 
رسوف الصؼ دمدرس ومدرسة اختصاص عموـ حياة مف الذيف ي   (720( البالغ عددىـ ) 7008

بغداد/ الرصافة  حسب احصائية مديرية تربية( إناث، 702ذكور و) (06بواقع ) ،الرابع العممي
(7.) 

: يتكوف مف جميع طمبة الصؼ الرابع العممي في المدارس االعدادية والثانوية في مجتمع الطمبة -
الدراسي  (  لمعاـ7)لممديرية العامة لتربية بغداد/ الرصافة  يفالتابع محافظة بغداد مركز

( 5570( ذكور و )7620طالبًا وطالبة، بواقع ) (00577) ( البالغ عددىـ7008 -7002)
 (.7)بغداد/ الرصافة  ، حسب إحصائية مديرية تربيةإناث

   Research Sampleعينة البحث 

 :عينتيفتطمب البحث أختيار 

األحياء لمصؼ الرابػع العممػي التػي تػـ أختيارىػا عمـ تمثؿ مدرسي  األحياءعمم عينة مدرسي -
 -0ممحػؽ )( حسب الكتاب الرسػمي 7)لمديرية العامة لتربية بغداد/ الرصافة عشوائيًا مف قبؿ ا

مػػدرًس وم درسػػة تػػـ أختيػػارىـ  (77مػػنيـ )، ومدرسػػة ( مدرسػػاً 78)أ(  وفػػي ضػػوء التبميػػغ حضػػر 
مدرسػًا ( 77الباقي)البرنامج التدريبي  و  أشتركت فيمجموعة تجريبية عشوائيًا وبطريقة القرعة ك

 (.0كما موضح في جدوؿ )في البرنامج التدريبي.تشترؾ مجموعة ضابطة لـ وم درسة ك
يقوـ المدرس الشعب التي عمى أساس  اً ئيواعش بةمالط عينة اختيار تـعينة الطمبة: -

شعبة لممجموعة التجريبية  (77) تـ أختيار شعبة واحدة لكؿ م درس وم درسة بواقع إذ، بتدريسيا
( 77-30بواقع )( شعبة لممجموعة الضابطة 77و) ( طالبًا وطالبة لكؿ شعبة38-75بواقع ) 

مف  المختارةطالبًا وطالبة عشوائيًا مف تمؾ الشعب ( 00تـ اختيار )و  طالبًا وطالبة لكؿ شعبة
لغرض التكافؤ وتطبيؽ مقياس القيـ بعد األنتياء مف تطبيؽ البرنامج غير الراسبيف في صفيـ 
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( طالبًا وطالبة، ولممجموعة 770التدريبي، وبذلؾ بمغ حجـ عينة الطمبة لممجموعة التجريبية )
 ادناه:( طالبًا وطالبة، كما موضح في الجدوؿ 770الضابطة )

 (0جدوؿ )                                   
 عدد افراد عينتي المجموعة التجريبية والضابطة لممدرسيف وطمبتيـ     

 عينة الطمبة عينة المدرسيف  المجموعة
 770 77 التجريبية 
 770 77 الضابطة
 780 78 المجموع

 وضبط المتغيرات الدخيمة تكافؤ مجموعتي البحثثالثًا:

فػػي عػػدد مػػف المتغيػػرات التػػي قػػد  لغػػرض التحقػػؽ مػػف تكػػافؤ مجمػػوعتي البحػػث أحصػػائياً     
تػػػؤثر فػػػي سػػػالمة البحػػػث بػػػالرغـ مػػػف األختيػػػار العشػػػوائي ألفػػػراد كػػػؿ مجموعػػػة قامػػػت الباحثػػػة 

 باالجراءات اآلتية:
 األحياء) عينة البحث(عمم مدرسي  تكافؤ - أ

فػػي اليػـو االوؿ قبػػؿ البػػدأ بالبرنػػامج  (5تػـ توزيػػع اسػػتبانة تحديػػد خصػائص المدرسػػيف ممحػػؽ )
 تبيف اآلتي: التدريبي وبعد جمع المعمومات

مػػف العنصػر النسػػوي فقػد كػػاف  الػػذيف حضػروا الػى البرنػػامج التػدريبيغمػب أبمػػا اف : الجػنس -0
ػػ (78) ىـعػػدد لػػذا تػػـ تػػوزيعيـ  مػػف الػػذكور (0) مػػف االنػػاث و ( 77درس ومدرسػػة مػػنيـ )م 

 بالتساوي بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة.
حاصػػميف عمػػى شػػيادة بكموريػػوس مػػف الكميػػات التربويػػة قسػػـ  لمدرسػػيفا أغمػػبف إ : الشػػدادة -7

 .عمـو الحياة
تـ إيجاد قيمة مربع كاي لإلستقاللية بيف  المجموعتيف التجريبية والضابطة : سنوات الخدمة -3

فػػػي حصػػػائية بػػػيف المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة إي داللػػػة عػػػدـ وجػػػود فػػػرؽ ذإذ تبػػػيف 
قػػػػػؿ مػػػػػف القيمػػػػػة الجدوليػػػػػة أ( وىػػػػػي 0,058المحسػػػػػوبة )7)كػػػػػا( قيمػػػػػة واف ،سػػػػػنوات الخدمػػػػػة

( وىذا يدؿ عمى التكػافؤ بػيف المجمػوعتيف وكمػا مبػيف فػي 0,05عند مستوى داللة )(2,80)
 (:7)جدوؿال
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 (7جدوؿ)
 سنوات الخدمةقيمة مربع كاي لالستقاللية لمتغير 

 المجموعة

 تكرارات الخدمة

 المجموع

 2قيمة)كا(
مستوى 
 20-15 15-10 10-5 الداللة

فما  20
 فوؽ

 الجدولية المحسوبة

 24 6 5 7 6 التجريبية

 24 6 5 8 5 الضابطة غير دالة 7.81 0.158

 48 12 10 15 11 المجموع

سابقًا لبرامج تدريبية وفقًا ألبعاد التنمية  إشتراكيـتمثمت بسؤاليـ عف الخبرة السابقة :  -4
، وتبيف عدـ إشتراكيـ في اي دورات تدريبية في (5ممحؽ ) البشرية، ودورات تدريبية أخرى

 ىذا المجاؿ.

( عمى  ب -00ممحؽ ) مقياس الكفاءة المدركة توزيع تـمقياس الكفاءة المدركة: -5
بتنفيذ البرنامج  أالمدرسيف لكال المجموعتيف )التجريبية والضابطة( في اليوـ األوؿ قبؿ البد

، وطمب منيـ قراءتو بدقة ءه واستخراج خصائصو السايكومتريةبعد اف تـ بناالتدريبي، 
حساب الفرؽ بيف متوسط درجات مقياس الكفاءة  ، وبعدىا تـفقرة( 25) واالجابةعف فقراتو

ركة بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة تبيف عدـ وجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف المد
( وىي أصغر مف القيمة الجدولية 0,030واف القيمة التائية المحسوبة ) ،المجموعتيف

وبيذا حصؿ التكافؤ بيف مجموعتي البحث في مقياس  ( 0,05عند مستوى داللة ) (7,070)
 :(3)جدوؿ الكما في  الكفاءة المدركة
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 (3جدوؿ )
          والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمتغير الكفاءة  االنحراؼ المعياريالمتوسط الحسابي و 

 المدركة

 الكفاءة 
 المدركة

 المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

 االنحراؼ 
 المعياري

 درجة 
 الحرية

 الداللة اإلحصائية القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

 غير دالة 2.021 0.030 46 16.75 232.38 24 تجريبية القبمي
 11.28 232.50 24 ضابطة

ظت الباحثة عمى سرية التجربة باعالـ المتدربيف حافشعور المتدربين اندم تحت التجربة: -6
واالعالـ البيئي(  بانيـ يتدربوف ضمف مشروع تقيمو وزارة التعميـ العالي ووزارة البيئة)دائرة التوعية

 .بالتنسيؽ مع وزارة التربية

عف الجمسات التدريبية ألي مف  في ىذا البحث لـ تحصؿ اي حالة انقطاعاالهدار التجريبي:-7
 المتدربيف طواؿ مدة تنفيذ البرنامج التدريبي.

 الطمبة )عينة البحث(تكافؤ -ب

درسية العينة مف البطاقة الم فرادالزمني ألتـ الحصوؿ عمى بيانات العمر العمر الزمني: -1
تـ حساب الفرؽ بيف  و ،( سنة05و07عمارىـ بيف)أ، اذ تراوحت الخاصة بالطمبة مف مدارسيـ

وتبيف عدـ وجود فرؽ ذو داللة احصائية ة المجموعة التجريبية والضابطة بعمار طمأمتوسط 
 (0,60الجدولية ) ( أصغر مف القيمة0,700، واف القيمة التائية المحسوبة )بيف المجموعتيف

 دناه:أكما في الجدوؿ  وبيذا حصؿ التكافؤ بيف مجموعني البحث في متغير العمر الزمني
 (7جدوؿ )

 تكافؤ عينة الطمبة في العمر الزمني

 العدد المجمىعة المتغير
المتىسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 الجدولية المحسىبة
الداللة 

 اإلحصائية

 العمر
 3.72 185.07 240 ث

 غيز دالت 1.96 0.216 478
 3.87 185.15 240 ض
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عينة  أفرادالتي حصؿ عمييا  األحياءالدرجات النيائية لمادة  تـ اعتماد: التحصيل السابؽ-2
والتي تـ الحصوؿ ( 2( ممحؽ )7002- 7000)لمعاـ الدراسي  الرابع العمميالبحث في الصؼ 

ة المجموعة التجريبية بطم درجاتتـ حساب الفرؽ بيف متوسط  و عمييا مف السجالت المدرسية
، واف القيمة التائية والضابطة وتبيف عدـ وجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف المجموعتيف

( وبيذا حصؿ التكافؤ بيف مجموعتي 0,60( أصغر مف القيمة الجدولية )0,323المحسوبة )
 :أدناه كما مبيف في الجدوؿو  البحث في التحصيؿ السابؽ

 (5جدوؿ)
 تكافؤ عينة الطمبة في التحصيؿ السابؽ

 العدد المجمىعة المتغير
المتىسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 الجدولية المحسىبة
الداللة 

 اإلحصائية

 التحصيل
 السابق

 18.85 66.36 240 ث
 غيز دالت 1.96 1.373 478

 19.51 68.77 240 ض

الم عد مف القيـ التكافؤ بيف طمبة مجموعتي البحث في مقياس حصوؿ  لغرض: القيممقياس -3
عمى الطمبة  المقياس مف نسخاً  تـ توزيع(  ب -00( فقرة ممحؽ ) 53المتكوف مف )و  قبؿ الباحثة

 عمى مدرسييـ حصموا اف بعد) بمساعدة مدرسييـ مف مجموعتي البحث التجريبية والضابطة
تـ و ( التدريبي البرنامج مف في اليوـ األخير توزيعياالتي قامت ب الباحثة مف المقياس مف نسخاً 

ولغاية يـو 7008 -00/00/7002 الموافؽ االحد تطبيقو عمى طمبة عينة البحث ابتداءا مف يوـ
حساب متوسط درجاتيـ في مقياس القيـ بيف وتـ تصحيحو و  7008-00/00/7002األربعاء 
وتبيف عدـ وجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف المجموعتيف واف  (والضابطةالتجريبية تيف )المجموع

( وبيذا حصؿ 0,600( وىي اصغر مف القيمة الجدولية )0,700القيمة التائية المحسوبة )
 التكافؤ بيف مجموعتي البحث في مقياس القيـ.
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 (0جدوؿ)
 والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمتغير القيـ االنحراؼ المعياريالمتوسط الحسابي و 

المتوسط  العينة المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  االختبار التائي
 الجدولية المحسوبة اإلحصائية

مقياس 
القيم 
 القبمي

  11.73  131.90 240 تجريبية
 غير دالة 1.960 1.400 478

  11.73  130.40 240 ضابطة

 : مستمزمات البحثرابعاً 

 :بناء البرنامج التدريبي -0

بعد األطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة الحديثة التي تناولت إعداد البرامج التدريبية   
 ،)الشيراني ،(7007 ،دود ما أتيحت لمباحثة منيا دراسة )الزبيديالحديثة لممدرسيف وفي ح

دراسة و  ،(7002،الجمؿ) ،(7000 ،سعيد) ،(7005 ،)الخيالني ،(7005 ،)حمودي (،7003
(chalmers, 2015) او أسموب  أرتأت الباحثة بناء البرنامج التدريبي عمى وفؽ منحى النظـ

 :لتاليفي منيجية ىذا البحث وكما ىو واضح في المخطط ا (System Approach)النظـ 
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 ( 8مخطط ) 

 تصميـ البرنامج التدريبي 

 مدخالت بشرية-
 

 مدخالت غير بشرية-
 

 مدخالت معنوية وتشمؿ:-
 مصادر المعمومات-0
 التسييالت التدريبية-7
 

 

 البزنبهج التذريبي الوقتزح --

 نتبئج هقيبس الكفبءة الوذركت--

 نتبئج هقيبس القين --

- 

 

 الوخزجبث العوليبث الوذخالث

 التصميم( البرنامج)اوال:مرحمة التخطيط
 وتشمؿ: التدريبي

 عنواف البرنامجتحديد -
 تحديد الحاجات التدريبية-
 تحديد خصائص المتدربيف-

 وتشمؿ: البرنامج التدريبي ثانيًا:مرحمة تنفيذ
 لخاصةتحديد األىداؼ ا-
 صياغة األىداؼ السموكية-
 تحديد محتوى البرنامج التدريبي وتنظيمو-

وتقنيات  إستراتيجيات وأساليبتحديد -
 التدريب المستخدمة

 التدريبتحديد أنشطة -
 المكاف والمدة الزمنية لتنفيذ البرنامجتحديد -

 وتشمؿ: ثالثًا: مرحمة تقويم البرنامج التدريبي
 تقويـ تمييدي-
 بنائي -تقويمـ تكويني-
 تقويـ نيائي-

 

 التغذيت الزاجعت

 تحليل بيبنبث التقيين

 تعذيل في نظبم البزنبهج التذريبي-
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 تي:تتضمف مدخالت ىذا البحث اآل :المدخالتأواًل:
 تكونت مف: :مدخالت بشرية - أ
حدىما تخصص طرائؽ تدريس عموـ الحياة ، واآلخر تخصص أعمى ىذا البحث  لمشرفينا -

 جيوكيمياء البيئة.
 تمثمت بالباحثة اذ قامت بنفسيا بعممية التدريب. :المدربة -
االحياء لمصؼ الرابع العممي التابعيف لممديرية العامة لتربية بغداد  مدرسي :المتدربين -

 .والكرادة الشرقية لقاطعي المركز (7)الرصافة 
 (7008-7002الدراسي) عاـمتمثميف بطمبة المدرسيف لمصؼ الرابع العممي لم الطمبة: -

 لقاطعي المركز والكرادة الشرقية. (7)التابعيف لممديرية العامة لتربية بغداد /الرصافة 
النفقات التي تـ صرفيا عمى البرنامج التدريبي ىي نفقات  وتشمؿ: غير بشريةمدخالت  - ب

النقؿ  واالقراص  خاصة مف الباحثة  ولـ تساىـ اي مؤسسة اخرى في التمويؿ متمثمة باجور
( باإلضافة الى جياز Data Show، جياز العرض )الميزرية والضيافة وجياز الحاسوب

( كما ىيأت الباحثة بعض القرطاسية وكتيبات واوراؽ عمؿ تخص (UPSشحف لمكيرباء 
واالستبانات الخاصة بتحديد الحاجات التدريبية  رنامج التدريبي والخطط التدريسيةجمسات الب

تكافؤ ، واالستبانات الخاصة لغرض كة لممدرسيف ومقياس القيـ لمطمبةومقياس الكفاءة المدر 
 الطمبة بالذكاء ، حقائب صديقة لمبيئة تـ شرائيا مف جمعية معا لحماية االنساف والبيئة ،

 وقد قامت الباحثة بتنفيذ البرنامج بنفسيا. ،لعرضيا عمى المتدربيف
وتمثمت بالمعمومات والمعارؼ واألفكار التي يتفاعؿ معيا العنصر البشري  : مدخالت معنوية - ت

 تمثمت بػ:
االدبيات التي تخص موضوع التنمية البشرية  الباحثة بعد مراجعة :موماتعالممصادر  -0
 بعادىا تـ تحديد الجيات التي يمكف اف تحصؿ عمييا الباحثة عمى معمومات بيذا اذ تمثمت بػ:أو 

 مؤسسات محمية شممت:

تمثمت بكتب وتقارير وطنية عف  عمى مصادر : اذ حصمت الباحثة وزارة التخطيط العراقية-
كذلؾ تمت مقابمة مديرة قسـ التنمية البشرية ومدير قسـ ليزرية التنمية البشرية بشكؿ اقراص 

( وتمت مناقشتيما مف قبؿ الباحثة ب -0التنمية المستدامة بموجب الكتاب الرسمي ممحؽ )
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ى طبيعة العمؿ بيف البرنامج حوؿ العالقة بيف التنمية البشرية والتنمية المستدامة، والتعرؼ عم
فضؿ لمسار التنمية األ ( وبيف وزارة التخطيط لتحقيؽ التاثيرUNDPاالنمائي لالمـ المتحدة )

 واالنعاش االقتصادي واالجتماعي.
:اذ حصمت الباحثة عمى مصادر تمثمت بكتب وكتيبات وتقارير عف  وزارة البيئة العراقية-

ستراتيجية الوطنية لحماية البيئة في العراؽ وممصقات توقعات حالة البيئة في العراؽ واال
التوعية واالعالـ البيئي قسـ البيئة  ةونشرات عف البيئة مف دائرة التخطيط والمتابعة / دائر 

 المدرسية .
ستفادت الباحثة مف المعمومات المقدمة مف البحوث أ: وزارة التربية العراقية/قسـ محو االمية-

 والنساء والبالغيف. بالقسـ فيما يخص التسرب الدراسي مف الشبابوالدراسات الخاصة 

 التسديالت التدريبية -7

نجاح البرنامج التدريبي مف مديرية تربية بغداد الرصافة إالتي تساعد عمى  بالتسييالتتمثمت 
 الثانية ، اذ شممت االتي:

ي عدادية اليدى لمبنات تحو إتييئة قاعة تدريبية مناسبة تتسع لممشاركيف بالبرنامج عمى قاعة  -
 اضاءة مناسبة، اجيزة تكييؼ. ،كؿ المستمزمات مف كراسي، مناضد

عدادية الكماؿ متطمبات يبي وزيارة المدارس الثانوية واإلالسماح لمباحثة باقامة البرنامج التدر  -
 البحث وتطبيؽ مقياس  الكفاءة المدركة  لممدرسيف والقيـ لمطمبة .

ختصاص عمـ االحياء لمصؼ الرابع إختصاص في استدعاء المدرسيف رفي اإلمشوف تعا -
 لمحضور وااللتزاـ بالبرنامج التدريبي . ،العممي حصراً 

وتتمثؿ بالتفاعالت التي تحدث بيف المدخالت النتاج المخرجات تبدأ مف  :العممياتثانيًا:
                                            التخطيط وأنتياءا بالتنفيذ والتقويـ والمراجعة وىذا مايطمؽ عميو ىندسة المنيج. 

 ( 87-80: 7007،إسماعيؿ)

 لمبرنامج التدريبي: مرحمة التخطيط -2-1
 عممية التصميـ التي تمر بخطوات متالحقة ومف اىميا مايمي:ويقصد بو 



 ........إجراءات البحث....الفصؿ الثالث....................................................
__________________________________________________________ 

 
 

82 

وىو الذي يعبر بدقة عف مضموف البرنامج مف حيث المتغيرات  تحديد عنوان البرنامج: أ-2-1 
ت الباحثة اغلذا ص ،وف الفاظو العممية واضحة الداللةمف شروطو اف تكو التي ستتناوليا الباحثة 

وأثره بعاد التنمية البشرية لمدرسي عمـ االحياء برنامج تدريبي وفقا ألالعنواف بالشكؿ االتي) بناء 
 القيـ عند طمبتيـ( .في كفاءتيـ المدركة وتنمية 

تدريب في االتجاه الصحيح وجو الوىي المؤشر الذي ي: تحديد الحاجات التدريبية -ب-2-1
ـ وسموكيـ وتوجيو تفكيرىـ بحيث يمكف تحقيؽ الكفاءة وتحسيف أداء المتدربيف واألرتقاء بمياراتي

 ( 035 :7007)سيد وعباس .وعقائدىـ بما يتفؽ وأحتياجات المجتمع وتطمعاتو
في مديرية تربية بغداد/  ختصاص لمادة االحياءمشرفيف اإللمبعرض البرنامج قامت الباحثة لذا 

 ( فقد6)وسؤاليـ عف عنواف البرنامج ومدى الحاجة الى ىذا النوع مف البرامج ممحؽ  (7الرصافة )
 .العممية التعميميةيدوا حاجة المدرسيف الى ىكذا برنامج تدريبي لرفع كفاءتيـ الذاتية وتحسيف أ

تـ توزيعيا ( اسئمة 5تحوي ) ستبانة استطالعية لمدرسي عمـ االحياءإتوجيو كما قامت الباحثة ب
( مدرس ومدرسة تابعيف لممديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثانية ومف غير عينة 05بيف)
 جابة المدرسيف كاالتي:إفظيرت نسبة  (7ث، ممحؽ)البح

 (000)% عف أبعاد التنمية البشرية وكيفية توظيفيا في منيج اليمتمكوا معمومات مف المدرسيف 
 .االحياء لمصؼ الرابع العممي كتاب عمـ

 (000)% بحاجة الى برامج تدريبية وفؽ أبعاد التنمية البشرية والتي قد تسيـ في  مف المدرسيف
 رفع كفاءتيـ المدركة وتنمية القيـ عند طمبتيـ.

  باالضافة الى خبرة الباحثة النيا مدرسة في احدى المدارس التابعة لمديرية تربية بغداد الرصافة
 ولدييا خبرة ال بأس بيا في اختصاص عمـ االحياء  (7)
البرنامج التدريبي ىو تحديد خصائص  أثرف مف بيف مايقرر إ:خصائص المتدربين  -ت-1 -7

فعمى  ،ختالؼ في القدرات والقيـ واالتجاىات والميوؿ والسمات الشخصيةإوذلؾ لوجود  ،المتدربيف
إستبانة تحديد  لذا تـ توزيع(  06: 0662واضعي البرامج التدريبية االخذ بيذه العوامؿ؛ )منسي، 

وبعد عرضياعمى السادة  قبؿ البدء بتنفيذ البرنامج التدريبي (5خصائص المتدربيف ممحؽ )
لممتدربيف والخصائص  خصائص العامة )المشتركة(ال لجمع معمومات عف ،(7المحكميف ممحؽ )
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عدد الدورات التي شارؾ بيا المدرس  ،الجنس، الشيادة، سنوات الخدمة) ضمنتت ،النوعية 

 .والخاصة بأبعاد التنمية البشرية(

 مرحمة تنفيذ البرنامج التدريبي -2 -7

ىي المفاىيـ والمبادىء والميارات التي يتطمبيا و لمبرنامج:  الخاصةاألهداؼ تحديد  -أ -2 -2
 (  وقد أشتقت مف األىداؼ العامة لمبرنامج وعددىا063 :7000،)أسعدتحقيؽ اليدؼ العاـ 

 ىدؼ. (37) 

ىداؼ التي يشترط فييا اف تكوف محددة ، وىي األ: االهداؼ السموكيةصياغة  -ب-2-2
قابمة لمقياس، مالئمة وواقعية ومحددة زمنيا ومتناسبة مع العنواف وقابمة لمتطبيؽ خالؿ الفترة 

 لكؿ جمسة تدريبية السموكية( وقد تـ صياغة االىداؼ 35 :7008،)المعايطةالزمنية المحددة 
عمى ثالث مجاالت، ىدفًا  (007)والتي بمغ عددىا لمبرنامجالخاصة والعامة في ضوء األىداؼ 

فًا في ( ىد02في المجاؿ الوجداني و ) ( ىدفاً 76في المجاؿ المعرفي و )ىدفًا ( 60منيا )
 .حسب الجمسات التدريبية  ىذه األىداؼ المجاؿ المياري وتـ توزيع

 تحديد محتوى البرنامج التدريبي وتنظيمه: -ت-2-2
دريبي وحاجات مدرسي برنامج التلم األىداؼ السموكيةحددت الباحثة مفردات المحتوى في ضوء 

( جمسة 70بواقع ) ( أ-0ممحؽ)  )عشر وحدات تدريبية(، وتضمف البرنامج التدريبي عمـ االحياء
  :وكؿ وحدة تدريبية تتضمف تدريبية بضمنيا الجمستيف االولى التحضيرية،

استراتيجيات وأساليب مفردات المحتوى،   عنواف الوحدة والزمف المخصص ليا ، واىداؼ الوحدة ،
  .والتقويـ التدريبية،التدريب ، واالنشطة  وتقنيات

 :المستخدمة التدريبتقنيات و  أساليبإستراتيجيات و تحديد  -ث-2 -2

التدريب المسستخدمة في ىذا البرنامج لتحقيؽ االىداؼ التي  أساليبإستراتيجيات و تنوعت 
 يسعى الييا وكاالتي:

العصؼ الذىني، العمؿ في ،المناقشة الجماعية  ،المحاضرة:التدريب إستراتيجيات وأساليب -
 . حؿ المشكالت ،مجموعات
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 .(، مجموعات متعاونة، نصؼ حمقي2شكؿ )صؼ مدرسي،   شكل الجمسة:  -
 المصورات. األقالـ الممونة، البوسترات، ،ورةالسب وسائل التدريب : -
 .( Data Showجياز العرض ) :تقنيات التدريب  -
 .جياز الحاسوب الشخصي واالقراص الميزرية -
 .عروض  البوربوينتتصميـ  -

تدريبية لتالئـ محتوى البرنامج صممت الباحثة أنشطة  :أنشطة التدريب المستخدمة-ج-2-2
ولكي تحافظ المدربة عمى المتدربيف في حالة مف األنتباه والنشاط  ،وتحقؽ األىداؼ المطموبة
وتنوعت ىذه األنشطة  ،وتناسب مستوى المتدربيف وخبراتيـ السابقة ،الدائـ خالؿ فترة التدريب

نشطة أة او بشكؿ واجب بيتي( و نشطة فردية ) ينفذىا المتدرب داخؿ القاعة التدريبيأمابيف 
 سابقات عممية وثقافية.متعاونية و 

 /مع مديرية تربية بغداد تـ التنسيؽالمكان والمدة الزمنية لتنفيذ البرنامج :تحديد  -ح-2-2
بتحديد مكاف لتنفيذ البرنامج التدريبي في منطقة معمومة )قاعة اعدادية اليدى  (7)الرصافة 

بسيولة وذلؾ بتوزيع  المبنات ( لدى المتدربيف المشموليف بالبرنامج  ليتمكنوا مف الوصوؿ اليي
برنامج الى ال دارات المدارس لمحضورإكتاب رسمي عف طريؽ المشرفيف االختصاص وتـ تبميغ 

 .لبرنامجالمدارس عدـ التحاؽ مدرسييـ با داراتإوتتحمؿ 

اما المدة الزمنية التي سمح بيا المشرفيف االختصاص القامة البرنامج التدريبي فكانت ) عشرة 
ستراحة إتتخمميا  زمنيا اربع ساعات لكؿ يوـ تدريبياياـ ( بمعدؿ جمستاف تدريبيتاف لكؿ يـو 

ذ البرنامج كما بيف المدة الزمنية المخصصة لتنفيدقيقة(، وتـ توزيع مفردات البرنامج  05لمدة )
 (:6المخطط)ىو موضح في 
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 تاريخدا الوحدة وعنواندا الجمسة
 االولى
 الثانية

 
 

 تحضيرية
 تعريؼ التدريب والفرؽ بينه وبين التعميم. -
 مدارة التخطيط لمتدريس واهميتدا. -
 اليومية تزويد المتدربين معمومات عن مكونات الخطة الدراسية -

 8331من الساعة  11/9/2117االحد: 
 ظدراً  12,31الساعة صباحًا وحتى

 

 ، اهدافها.االولى : مفدوم التنمية البشرية3 مراحل تطورها الرابعة/ الثالثة

 

  11/9/2117االثنين: 
 وحتى صباحاً  8,31 الساعة من

 ظدراً  12,31الساعة
 الخامسة
 السادسة

  البشرية بالنظام التربويعالقة التنمية الثانية: 
 البعد االجتماعي في التنمية البشرية ويشمل:

 3 االمية والتسرب المدرسيالتعميم -1

  12/9/2117الثالثاء
 وحتى صباحاً  8,31   الساعة من

 ظدراً   2,11الساعة
 السابعة
 الثامنة

 .تعميم المرأة ودورها في عممية التنمية الشاممة الثالثة:
 الصحي الصحة3 التثقيؼ-2

 الساعة من 13/9/2117االربعاء 
 ظدراً  12,31الساعة وحتى صباحاً 8,31

/ التاسعة
 العاشرة

 8331من الساعة  14/9/2117الخميس  .البعد االقتصادي في التنمية البشرية الرابعة:
 ظدراً  12,31الساعة صباحًا وحتى

الحادية عشر/ 
 الثانية عشر

 17/9/2117االحد  البعد البيئي في التنمية البشرية الخامسة:
 صباحًا وحتى 8331من الساعة  

 ظدراً  12,31الساعة
الثالثة عشر/ 
 الرابعة عشر

 .البعد الثقافي في التنمية البشريةالسادسة:
 

  18/9/2117االثنين 
 صباحًا وحتى 8331من الساعة 
 ظدراً  12,31الساعة

 الخامسة عشر
 عشر السادسة

 8331من الساعة  19/9/2117الثالثاء  .تطبيقات في البعد الثقافي السابعة:
 ظدراً  12,31الساعة صباحًا وحتى

 السابعة عشر
 الثامنة عشر

 .الثامنة:البعد المؤسسي في التنمية البشرية
 حقوؽ االنسان تدريسطرائؽ بعض  التاسعة:

 8331من الساعة  21/9/2117االربعاء 
 ظدراً  12,31الساعة صباحًا وحتى

 التاسعة عشر
 العشرون

 21/9/2117الخميس .حقوؽ االنسان ستدريتطبيؽ بعض طرائؽ  العاشرة:
 صباحًا وحتى 8331من الساعة 
 ظدراً  12,31الساعة

 (6مخطط)
 وزيع مفردات البرنامج التدريبي بيف المدة التدريبيةت
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 مرحمة تقويم البرنامج التدريبي -3 -7

ما اذا كاف قد حقؽ التدريب أىدافو أـ ال؟ فمف الضروري تقويـ مدى وتيدؼ الى معرفة      
إستفادة المتدربيف مف التدريب لذا ينبغي اف ال يتـ التقويـ في نياية التدريب  وانما يبدأ مف البداية 
لتكويف صورة كمية عف البرنامج التدريبي وعف تقديـ المتدربيف فقد تقتضي نتائج التقويـ العودة الى 

( وتتضمف ثالثة 60 :7000 ،ة المرحمة او البرنامج قبؿ التقدـ الى المرحمة التالية.)الطراونةبداي
 مراحؿ:

  التقويـ القبمي: )قبؿ تنفيذ البرنامج( وفي ىذه المرحمة تـ عرض البرنامج عمى مجموعة مف
انبو ( لبياف آرائيـ ومقترحاتيـ حوؿ البرنامج التدريبي مف كؿ جو 7السادة المحكميف ممحؽ )

لمعرفو مدى مالئمتو لمدرسي عمـ األحياء ووضوح أىدافو وطرائؽ عرضو وقد تـ أجراء 
التعديالت في ضوء مالحظاتيـ وتوجيياتيـ وبذلؾ أصبح البرنامج التدريبي بصورتو النيائية 

 (. 0ممحؽ ) 
 لمتدرب في البنائي)أثناء تنفيذ البرنامج(: ويتضمف شقيف األوؿ: متابعة سير ا -التقويـ التكويني

العممية التدريبية مف حيث تنظيميا وخطتيا ومنيجيتيا ووسائميا، واتاحة الفرص لمتغذية الراجعة 
 لتتمكف عمى اساسيا المدربة مف التعديؿ والتحسيف .

اما الشؽ الثاني: يتناوؿ مالحظة ردود أفعاؿ المتدربيف مف حيث المناقشة، وطرح اآلراء 
ئمة، ومشاركتيـ وأجتيازىـ لألختبارات العممية والخطط التي يكمؼ والمقترحات، األجابة عمى األس

 بيا المتدرب واألنشطة اليومية التي تعرض ليـ أثناء تنفيذ الجمسة. 
 :)ويتـ في ىذا النوع مف التقويـ، التعرؼ عمى اثر البرنامج  التقويـ النيائي )بعد إنتياء البرنامج

طريؽ قياس مدى تحقؽ األىداؼ التي وضعت  عفالتدريبي بعد االنتياء مف التدريب وذلؾ 
 قياس الكفاءة المدركة لممدرسيف ونتائج مقياس القيـ عند الطمبة.ملمبرنامج عف طريؽ نتائج 

 تمثمت مخرجات البحث االتي: : المخرجات:ثالثاً 
 (أ-0ممحؽ) البرنامج التدريبي المقترح: وفؽ أبعاد التنمية البشرية -0
 الكفاءة المدركة عمى مدرسي المجموعتيف التجريبية والضابطةنتائج تطبيؽ مقياس  -7
 عمى طمبة مدرسي المجموعتيف التجريبية والضابطة  نتائج تطبيؽ مقياس القيـ -3
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وىي تزويد المتدربيف بالمعمومات المتعمقة بمدى تحقيؽ األىداؼ التدريبية    رابعًا: التغذية الراجعة:
 أثناء عرض الجمسات التدريبية. ا( وقد تـ تقديمي00 :7007 ،)البارودي

داتي بحث محددة لتحقيؽ إعداد إالبرنامج التدريبي  ستمزماتمف م :داتا البحثإعداد أ-2
 وىي:ىدفي البحث 

 األحياء لمصؼ الرابع العممي.عمـ مقياس الكفاءة المركة لمدرسي  -
 مقياس القيـ عند طمبتيـ.  -

 وتـ إعدادىما عمى النحو اآلتي:

 الكفاءة المدركة:مقياس -2-1

طالع الباحثة عمى االدبيات والدراسات السابقة لمكفاءة المدركة وأبعادىا ومستوياتيا إبعد      
أداة  ببناءقامت الباحثة  ونظرًا لعدـ توفر مقياس يتالئـ مع متطمبات البحث ،وعناصرىا المختمفة

 وعمى وفؽ الخطوات اآلتية: األحياء لمصؼ الرابع العمميعمـ لمدرسي لقياس الكفاءة المدركة 
  عتمػدت الباحثػػة عمػى النظريػػة االجتماعيػػة لبنػدورا فػػي تحديػػد أ:  :المدركػػة الكفػػاءةتحديػػد مفدػػوم

( ، اذ حػػددت 7، وحسػػب رأي المحكمػػيف ممحػػؽ)المدركػػة وبنػػاء الفقػػرات والمجػػاالتمفيػػـو الكفػػاءة 
 ةوتوقعاتو بمايممكو مف مقومات عقميحكاـ الفرد أ) الباحثة التعريؼ النظري لمكفاءة المدركة وىو

 صرار وبػذؿ الجيػد فػي ظػؿومدى اإل ،معالجة المواقؼ والمياـ نفعالية، فيإ،  اجتماعيمعرفية، 

  ) .                                             القبئوت البيئيت الوحذداث
 شتقت الباحثة مف التعريؼ اربعة مجاالت:أ تحديد مجاالت المقياس 

يتمثؿ بقدرة المدرس في فيـ ما يدور حولو مف خالؿ تمتعو  :المجال المعرفي 
 .باالمكانات والمعمومات العامة وتوظيفيا في مواقؼ مختمفة

و  يتمثؿ بقدرة المدرس عمى تنفيذ ماتـ تخطيطو مسبقاً  :مجال االصرار والجدد المبذول 
 بذؿ الجيد حتى يتحقؽ اليدؼ المنشود. 

يتمثؿ بقدرة المدرس في االىتماـ االجتماعي وكسب رضا االخريف  :المجال االجتماعي 
 جتماعية ناجحة.إوالتواضع الحقيقي الذي يؤدي الى عالقات 
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 مؽالخوؼ والق مشاعر وضبط بالتحكـدرس الم   بقدرة يتمثؿ :المجال االنفعالي 
 .بكفاءةوالضغوطات  نفعاالتواإل

  :وتعريؼ كؿ مجاؿ، 3 التي يتكوف منيا المقياسبعد تحديد المجاالت صياغة فقرات المقياس
شتقت الباحثة فقرات عف ىذا التعريؼ بما يتناسب مع كؿ مجاؿ، بحيث تكوف معبرة عف أ

( فقرة تغطي 20سيطبؽ عمييـ المقياس، إذ تـ صياغة ) فالذي المدرسيفالمجاؿ ومنسجمة مع 
( فقرة لممجاؿ  70) واقعجميع المجاالت وبما يستوعب التعريؼ الممثؿ لكؿ منيا توزعت ب

( فقرة 08، )( فقرة لممجاؿ االجتماعي06ذوؿ، )( فقرة لمجاؿ االصرار والجيد المب06المعرفي، )
 لممجاؿ االنفعالي.

، 0وىي :) ( فقرة57وكاف عدد مف الفقرات مصاغ باالتجاه االيجابي لمكفاءة المدركة وعددىا )     
7 ،3 ،7 ،5 ،0 ،2 ،8 ،6 ،00 ،07 ،07، 00 ،02 ،08 ،06 ،70 ،70 ،77 ،77 ،75 ،

72 ،76 ،30 ،30 ،33 ،37 ،35 ،32 ،36 ،70 ،77 ،73 ،75 ،70 ،72 ،78 ،50 ،
فقرة  (77االخر مصاغ باالتجاه السمبي لمكفاءة وعددىا ) وبعضيا (50، 57، 53، 50

ممحؽ  (52، 55، 57، 76 ،77، 70، 38، 30، 37، 78، 70، 73، 05، 03، 00وىي)
 تـ تصحيح اوراؽ االجابة عمى النحو االتي: أ( -00)

عمى وفؽ التدرج الرباعي )تنطبؽ عمي دائمًا، تنطبؽ عمي احيانًا، تنطبؽ  الفقرات االيجابية:  -
 .( عمى التوالي0، 7، 3، 7عمي نادرًا، التنطبؽ عمي ابدًا( بالدرجات )

بؽ عمي احيانًا، تنطبؽ عمي عمى وفؽ التدرج الرباعي )تنطبؽ عمي دائمًا، تنط الفقرات السمبية: -
 .( عمى التوالي7، 3، 7، 0نادرًا، التنطبؽ عمي ابدًا( بالدرجات)

  :صدؽ المقياس 
 :تأكدت الباحثة مف صدؽ المقياس عف طريؽ 

مقياس الكفاءة المدركة عمى مجموعة  وقد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ بعرض الصدؽ الظاىري:
ت وحذفيا وباستعماؿ بآرائيـ بشأف تعديؿ بعض الفقرا، وتـ األخذ (7ممحؽ) مف المحكميف
 قد المقياس فقرات جميع فإ النتائج ظيرتأ ،الفقرات صالحنسبة إتفاؽ  لمعرفة، معادلة)كوبر(

 . الفقرات عمى البسيطة التعديالت بعض اجراء مع المحكميف تفاؽإ عمى حصمت
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الباحثة تعميمات االجابة عف مقياس الكفاءة المدركة  وضعت:صوغ تعميمات تصحيح المقياس -
 -00ممحؽ )  اذ يشمؿ مقدمة توضح اليدؼ مف المقياس وكيفية االجابة عف الفقراتلممدرسيف 

 .( ب
 طبؽ مقياس الكفاءة المدركة عمى عينة استطالعية التطبيؽ االستطالعي االول لممقياس :

وضوح فقرات لمعرفة مدى  ير عينة البحث( مف مدرسي عمـ االحياء مف غ07متكونة مف )
 في يوـ األحد الموافؽ، اذ قامت الباحثة بزيارتيـ في مدارسيـ  جابةالمقياس وحساب وقت اإل

بجمع زمف  لمقياسزمف امتوسط وتـ حساب (  7002-7000لمعاـ الدراسي )/ 3/ 70
وقد بمغ معدؿ زمف ، ورقة اإلجابة يف  سمموامدرسخمس وآخر  خمس مدرسيفاوؿ االختبار بيف 

لعدـ سؤاؿ  اف فقرات وتعميمات االجابة واضحةوتبيف  (دقيقة 70) االجابة عف فقرات المقياس
 المدرسيف عف اي فقرة مف المقياس.

 مف مجتمع البحث البالغ : تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة التطبيؽ االستطالعي الثاني لممقياس
لمعاـ /7/7في يوـ الثالثاء بتاريخ  (البحثمف غير عينة )( مدرس ومدرسة 000)  عددىا

عف طريؽ حضورىـ الى أ(-0بموجب كتاب تسييؿ الميمة ممحؽ )(  7002-7000)الدراسي 
وتـ تزويد  ( وبالتنسيؽ مع شعبة الدراسات العميا في المديرية،7قاعة مديرية التربية /الرصافة)

 .(  ب -00ممحؽ ) وطريقة االجابة عف فقرات المقياسالمدرسيف بتعميمات 
 :تنطبؽ عمي مف فقرات المقياس ربعة بدائؿ لالجابة عف كؿ فقرة أ تـ تحديدتصحيح المقياس(

، 7، 3، 7) وحددت االوزاف دائمًا، تنطبؽ عمي أحيانًا، تنطبؽ عمي نادرًا، التنطبؽ عمي أبدًا(
 7عمي أحيانًا،تنطبؽ  3تنطبؽ عمي دائمًا، 7اذ تـ توزيعيا عمى نحو: لمفقرات االيجابية (0

 التنطبؽ عمي أبدًا. 0تنطبؽ عمي نادرًا،
 7تنطبؽ عمي دائمًا، 0: تـ توزيعيا عمى نحو ( لمفقرات السمبية7، 3، 7، 0وحددت االوزاف )

 التنطبؽ عمي أبدًا. 7تنطبؽ عمي نادرًا، 3تنطبؽ عمي أحيانًا،
تو التي حصؿ عمييا تـ احتساب درجة الكفاءة المدركة لممدرسيف عف طريؽ جمع درجا وىكذا
 .لفقرات المقياس  وفقاً 

 :رتبت الدرجات الكمية لمعينة مف أعمى درجة الى أقؿ التحميل االحصائي لفقرات المقياس
%( لممجموعة الدنيا، 72مدرسا ومدرسة لممجموعة العميا و) %(72واختيرت) ،درجة



 ........إجراءات البحث....الفصؿ الثالث....................................................
__________________________________________________________ 

 
 

90 

( لعينتيف  t- testوأستخرج المتوسط الحسابي واألنحراؼ المعياري لكؿ منيما ثـ طبؽ )
لممقياس عمى وفؽ الخطوات  حممت المجموعتاف العميا والدنيا احصائياً مستقمتيف متساويتيف و 

 االتية:

بعد مقارنة القيـ التائية المحسوبة مع القيمة التائية الجدولية البالغة : القوة التمييزية -1
جميع الفقرات دالة احصائيًا ( اتضح اف 0,05( وعند مستوى داللة )57( وبدرجة حرية )7,070)

وذات قوة تمييزية عالية، اي اف جميع القيـ التائية المحسوبة أكبر مف القيمة التائية الجدولية 
 (. أ -07( غير دالة أحصائيًا كما في الممحؽ )37ماعدا الفقرة )

تـ أستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب العالقة األرتباطية  :(معامل االرتباطصدؽ البناء ) -2
كؿ  بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي لو، ودرجات

( 0,065، وعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية لمعامؿ األرتباط البالغة )فقرة بالدرجة الكمية لممقياس
( أتضح أف جميع الفقرات دالة إحصائيًا، اي اف 68وبدرجة حرية )( 0,05عند مستوى داللة )

 غير دالة احصائياً (37ماعدا الفقرة )جميع القيـ التائية المحسوبة أكبر مف القيمة التائية الجدولية 
 . ( ب -07كما في الممحؽ ) 

 االولى الطريقة المقياس ثبات مف لمتأكد طريقتيف الثبات لحساب الباحثة اعتمدت الثبات-3
 الثبات حساب اف بما الداخمي تساؽاإل تحدد النيا مفضمة الطريقة وىذه النصفية، التجزئة
 معامؿ تصحيح ينبغي اذ كمو، وليس المقياس نصؼ ثبات عف عبارة ىو النصفية، بالتجزئة
 حساب عمى تساعد اذ( براوف – سبيرماف) بمعادلة النصفية التجزئة في يمثؿ الذي االرتباط
: 7005)الجمبي،  .(بيرسوف ارتباط معامؿ) بطريقة حسابو بعد ككؿ المقياس الثبات معامؿ
053) 

 ىذا اجؿ ومف منو، مجاؿ ولكؿ ككؿ المقياس ثبات مف لمتحقؽ :كرونباخ-الفا الثانية الطريقة اما
 ، مدرس ومدرسة (000) العينة اإلستطالعية الثانية البالغ عددىا عمى الفاكرونباخ معادلة طبقت
 الجدوؿ أدناه: في موضح كما الثبات قيـ بمغت وقد عينتو، غير ومف البحث مجتمع مف اختيرت
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 (2)جدوؿ
 المدركة الكفاءة مقياس ثبات قيـ

 قيمة الثبات الطريقة
 0.922 باخنكرو  -الفا 

 0.849 معامل ارتباط بيرسون
 0.919 براون -تصحيح سبيرمان 

 
( 0685، عيسويال) يشير إذ. دقيؽ مقياس وىو عاؿ بثبات تمتع  المقياس اف عمى يدؿ وىذا
: 0685 عيسوي،ال). المقياس ثبات عمى جيداً  مؤشرا يعد فأكثر( 0.20) كاف إذا الثبات أف إلى
58) 

 :( وبذلؾ 37لـ يتـ حذؼ اي فقرة مف فقرات المقياس ماعدا الفقرة )المقياس بصورته الندائية
 فقرة( موزعة بيف مجاالت الكفاءة المدركة وكاالتي: 25صبح المقياس مكوف مف )أ

فقرة لممجاؿ  (06( فقرة، )08مجاؿ االصرار والجيد المبذوؿ، ) ،(70المجاؿ المعرفي، )
-00وبذلؾ اصبح المقياس بصورتو النيائية ممحؽ)  ( فقرة لممجاؿ االنفعالي08عي ، )االجتما

 (ب
 الخاصة بالقيـواالختبارات  مف المقاييس طالع الباحثة عمى عددإبعد : مقياس القيم-2-2

 Allport &Vernonاالختبار الذي وضعو  التي تناولتيا الدراسات السابقة منياالعربية واالجنبية 
تبارات الذي وضع في وؿ االخأوىو  Lindzeyالذي عدؿ فيما بعد وأشترؾ في تعديمو ( 0603)

في  Sprangerتابع المؤلفاف التقسيـ الذي وضعو  إذالجامعي  الطالب والذي يالئـميداف القيـ 
 والقيـ التي يقيسيا ىذا االختبار ىي: Types of menكتابو 

 القيـ النظرية )التي تيتـ بالمعرفة والحقيقة(  -
 القيـ االجتماعية )التي تيتـ بما يفيد االخريف وينفعيـ( -
 القيـ االقتصادية)التي تيتـ بما ىو نافع ماديا( -

 القيـ الجمالية )التي تيتـ بالشكؿ والتناسؽ( -

 القيـ السياسية)التي ترفع مف شأف المركز االجتماعي والسمطة( -
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 القيـ الدينية )التي ترفع مف شأف المعتقدات والمشاعر الدينية( -
                                                      ( 2019-:2003.211Kopelman) 

جالؿ سري )إوكذلؾ إستفتاء القيـ مف  (، ومقياس القيـ الفارؽ مف 0685عداد حامد زىراف وا 
 ( 070 :7007 ،)عمياف وعزت . (0622تعريب جابر عبد الحميد جابر ) Princeإعداد برنس 

الصؼ الرابع العممي لذا أرتأت الباحثة بناء ومنيج لعدـ توفر مقياس لمقيـ مناسب لطمبة نظرًا و 
 لقياس القيـ عمى وفؽ الخطوات اآلتية:أداة 
 حكاـ عقمية إل عبارة عف تنظيمات: حددت الباحثة مفيوـ القيـ وىو:" مفدوم القيم تحديد

تجاىات، شياء والمعاني واوجو النشاط، والقيـ موضوع اإلشخاص واألنفعالية معممة نحو األإ
    ."رغباتنا واتجاىاتنا نحوىاوالقيـ تعبير عف دوافع االنساف وتمثؿ االشياء التي نوجو 

 (037 :0622 ،)زىراف                                                                      
 :بعد إطالع الباحثة عمى مقياس تحديد انواع المقياس Spranger لمقيـ وعمى الدراسات

  :القيـ وىيارتأت الباحثة اف يكوف المقياس عمى حسب اربع انواع مف السابقة 
  .القيم العممية الثقافية 
  .خالقيةجتماعية اإلالقيم اإل 
  .قتصادية البيئيةالقيم اإل 
  .ألمنيةا القيم الوطنية 
 

 صوغ فقرات المقياس                                                                       
 50)قامت الباحثة ببناء مقياس يمكف اف يقيس القيـ لدى طمبة الصؼ الرابع العممي  يتكوف مف 

 اذ خصص لكؿ نوع عدد مف الفقرات وكاالتي: (فقرة
 ( فقرة07العممية الثقافية ) القيـ 
 ( فقرة03االجتماعية االخالقية )القيـ  
 ( فقرة05االقتصادية البيئية )القيـ  

 ( فقرة  07)األمنية الوطنية القيـ 
  :صدؽ المقياس 

 :تأكدت الباحثة مف صدؽ المقياس عف طريؽ 
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 بصورتو االولية عمى مجموعة مف المحكميف القيـالصدؽ الظاىري:عرضت الباحثة مقياس 
لمعرفة  )معادلة كوبر(( مف اجؿ استطالع آرائيـ بشأف مدى صالحو واعتمدت الباحثة 7ممحؽ)

اظيرت النتائج اف جميع فقرات المقياس قد حصمت عمى اتفاؽ صالح الفقرات نسبة اتفاؽ 
 .المحكميف مع اجراء بعض التعديالت البسيطة عمى الفقرات

 اذ يشمؿ  القيـ:اعتمدت الباحثة تعميمات االجابة عف مقياس صوغ تعميمات تصحيح المقياس
 .(  ب -00ممحؽ ) مقدمة توضح اليدؼ مف المقياس وكيفية االجابة عف الفقرات

 طبؽ المقياس عمى عينة استطالعية مف طمبة االول لممقياس:  التطبيؽ االستطالعي
( طالب وطالبة  تابعيف 30، اذ بمغ عددىـ )الرابع العممي مف غير عينة البحثالصؼ 

المصادؼ  األربعاءفي يوـ )بمقيس لمبنات( ثانوية  (7)الرصافة  /لممديرية العامة لتربية بغداد
مبت منيـ لمعرفة وضوح الفقرات وزمف االجابة بعد اف طٌ  7002-7000لمعاـ الدراسي /5/7

زمف متوسط ، وتـ حساب (  ب -00ممحؽ )قراءة التعميمات وفقراتو بدقة قبؿ البدء باالجابة 
مف الطمبة وآخر ثالث مف الطمبة سمموا ورقة اوؿ ثالث االختبار بيف االختبار بجمع زمف 

اف جميع  ، وتبيف( دقيقة30)وقد بمغ معدؿ زمف االجابة عف فقرات المقياس  ،اإلجابة
  .الفقرات كانت واضحة ومفيومة 

 :تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية  تطبيؽ المقياس عمى العينة االستطالعية الثانية
 ثانوية)  ( طالب وطالبة موزعيف بالتساوي بيف مدرستيف بنيف ومدرسة بنات050مكونة مف )

مف  (7)الرصافة  /تابعيف لممديرية العامة لتربية بغداد(  لمبنيف المقداـ وثانوية لمبنات عائشة
وذلؾ  7002-7000 الدراسي لمعاـ /0/7المصادؼ  لخميسغير عينة البحث في يوـ ا

 لغرض تحميؿ فقرات األختبار والتاكد مف خصائصو السايكومترية.
 .المقياس كاالتي: وضع معيار لتصحيحتصحيح المقياس 

( ليا عمى 0، 7، 3) بأوزاف ثالث بدائؿ لالجابة )موافؽ بشدة، موافؽ، غير موافؽ( تـ تحديد
عف طريؽ جمع درجاتو التي حصؿ عمييا لمقياس القيـ  الدرجة الكميةوىكذا تـ احتساب ، التتابع
 .لفقرات المقياس وفقاً 
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 التحميل االحصائي لفقرات المقياس : 

، : رتبت الدرجات الكمية لمعينة مف أعمى درجة الى أقؿ درجةجابات الطمبة بعد تصحيح ا
وأستخرج لممجموعة الدنيا، مف الطمبة %( 72لممجموعة العميا و) مف الطمبة %(72واختيرت)

( لعينتيف مستقمتيف  t- testالمتوسط الحسابي واألنحراؼ المعياري لكؿ منيما ثـ طبؽ )
 لممقياس عمى وفؽ الخطوات االتية: العميا والدنيا احصائياً  حممت المجموعتافمتساويتيف و 

( لعينتيف t-testثـ طبؽ ) ،استخرج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياريالقوة التمييزية: -1
مستقمتيف متساويتيف بالحجـ، وبعد مقارنة القيمة التائية المحسوبة مع القيمة التائية الجدولية 

(، اتضح اف جميع الفقرات دالة احصائيًا، أي أفَّ 0,05داللة ) ( وبمستوى78بدرجة حرية )
عدا الفقرات ( ما 7,070)لقيمة التائية الجدولية البالغة جميع القيـ التائية المحسوبة أكبر مف ا

 (.  أ -03يدؿ عمى اف الفقرات ذات قوة تمييزية جيدة، الممحؽ )  ( 73، 76، 8)
معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب العالقة االرتباطية بيف درجات تـ استخداـ : معامل االرتباط-2

كؿ فقرة مف فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لممجاؿ التي تتنمي لو، ودرجات كؿ فقرة بالدرجة 
( وبدرجة حرية 0,05الكمية لممقياس، واتضح اف جميع الفقرات ذات داللة احصائية عند مستوى )

لمعامؿ االرتباط ية المحسوبة أكبر مف القيمة التائية الجدولية أي أفَّ جميع القيـ التائ( 68)
 (.ب - 03الممحؽ )،  غير دالة احصائياً (73، 76، 8ماعدا الفقرات ) (0,065البالغة )

كما موضح في اعتمدت الباحثة لحساب الثبات طريقتيف لمتأكد مف ثبات المقياس  :الثبات-3
 الجدوؿ أدناه:

 (8جدوؿ )

 القيـ قيـ ثبات مقياس

 قيمة الثبات الطريقة
 0.84 باخنكرو  -الفا 

 0.66 معامل ارتباط بيرسون
 0.80 براون -تصحيح سبيرمان 
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 .دقيؽ مقياس وىو عاؿ بثبات متعي المقياس اف عمى يدؿ وىذا
 مكوناً  (،ب -00، ممحؽ): اصبح المقياس بصورتو النيائيةالمقياس بصورته الندائية 

( احصائيًا ، وبذلؾ اصبح عدد الفقرات 73، 76، 8حذفت الفقرتيف )( فقرة بعد اف 53مف)
 موزعة بيف انواع القيـ االربعة:

 ( فقرة03القيـ العممية الثقافية )
 ( فقرة03االجتماعية االخالقية )

 ( فقرة07االقتصادية البيئية ) 
 ( فقرة 03) الوطنية األمنية 

 :تطبيؽ التجربة:خامساً 

  بدأ التدريب الفعمي لمبرنامج التدريبي في الساعة  التدريبي عمى عينة البحث:تطبيؽ البرنامج
بواقع عمى قاعة اعدادية اليدى لمبنات  00/6/7002الثامنة والنصؼ صباح يوـ االحد الموافؽ 

، تتخمؿ الجمستيف استراحة لمدة لواحد زمف الجمسة الواحدة ساعتافجمستيف تدريبيتيف في اليوـ ا
( 70، ومجموع الساعات التدريبية )( جمسة70فكاف مجموع الجمسات التدريبية )ربع ساعة 

 . 70/6/7002الموافؽ  الخميسوانتيى التدريب يـو ساعة تدريبية 
 :تطبيؽ مقياس الكفاءة المدركة عمى عينة البحث 

عينتي تـ تحديد موعد تطبيؽ مقياس الكفاءة المدركة البعدي عف طريؽ زيارة الباحثة مدارس 
ولغاية يـو  00/00/7002المصادؼ  االربعاء مف يوـ بتداءاً ، إ(8ممحؽ)البحث 
عمى عممية تطبيؽ المقياس بمساعدة ادارات اشرفت الباحثة بنفسيا إذ  7002/ 00/00الخميس

وطمبت منيـ بيف المشتركيف مف افراد العينة  ( نسخة78المدارس وتوزيع نسخ المقياس البالغة )
، وبينت ليـ اف ىذا المقياس ىو مف قة قبؿ االجابة عف فقرات المقياسالتعميمات بدقراءة 

 متطمبات البرنامج التدريبي.
 : تطبيؽ مقياس القيم عمى عينة البحث 

، عف طريؽ زيارة الباحثة مدارس لمقيـ عمى الطمبة عينة البحث لبعديا لمقياستـ تحديد موعد ا
ولغاية يـو  0/3/7008الخميس مف يوـ ( ابتداءاً 8ممحؽ)وبمساعدة المدرسيف  عينتي البحث

بمساعدة ادرات المدرس المقياس عمى عممية تطبيؽ  وأشرفت الباحثة بنفسيا 00/3/7008االحد 
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( نسخة بيف المشاركيف مف افراد العينة وطمبت منيـ قراءة 780وتوزيع نسخ المقياس البالغة )
 مقياس.التعميمات بدقة قبؿ االجابة عف فقرات ال

 الوسائل اإلحصائية::سادساً 
استعممت الباحثة الوسائؿ االحصائية االتية في اجراءات بحثيا وتحميؿ نتائجو فضال عف برنامج 

 :spssالحزمة اإلحصائية 
 .حكميفمعادلة كوبر: إليجاد نسبة االتفاؽ بيف الم .1
معادلة الفا كرومباخ: لتقدير قيمة معامؿ الثبات المقياس وإليجاد االتساؽ الداخمي ألداتي  .2

 البحث. 
معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد صدؽ البناء الداتي البحث، وتقدير الثبات بطريقة التجزئة  .3

 النصفية بيف نصفي المقياس.
باالستعانة بمعامؿ ارتباط  المقياسلحساب ثبات   : براوف ( لمتصحيح  -معادلة )سبيرماف  -7

 بيرسوف.
إلجراءات التكافؤ واختبار داللة الفروؽ بيف متوسطي  لعينتيف مستقمتيف: t_test)اختبار )  -5

يجاد قوة التمييز  . درجات كؿ مف مجموعتي البحث في مقياس الكفاءة المدركة ومقياس القيـ، وا 
 سنوات الخدمة.في متغير تكافؤ مجموعتي البحث إليجاد : (7)كامعادلة  -0
 معادلة حجـ األثر لمؤشر كوىيف. -2
 

 



  
 الفصل الرابع 

 حثـــــــج البــــــــنتائ
 النتائج عرض 
 النتائج تفسير 
 اإلستنتاجات 
 التوصيات 
 المقترحات 
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 أواًل: عرض النتائج:
 يتـ عرض النتائج وفقًا ألىداؼ البحث وعمى التسمسؿ اآلتي:

 النتائج المتعمقة ببناء البرنامج التدريبي -1
لمدرسي  التنمية البشريةبعاد إلوفقًا  تدريبي برنامج بناء جؿ تحقيؽ اليدؼ األوؿ لمبحث وىوإل

، فقد تـ بناءه عمى وفؽ اإلتجاىات الحديثة المعتمدة في بناء لمصؼ الرابع العمميعمـ االحياء 
جراءات بناء البرنامج التي مر ذكرىا في إالبرامج التدريبية وقد تحقؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ 

 الفصؿ الثالث.
 الكفاءة المدركة لممدرسينبالنتائج المتعمقة -أ -2

تعرؼ أثر تدريب مدرسي عمـ االحياء عمى وفؽ ألجؿ تحقيؽ اليدؼ الثاني  لمبحث الذي ينص:
 البرنامج التدريبي في كفاءتيـ المدركة.

 اليدؼ:تنص الفرضية الخاصة بيذا 
( بيف متوسط  درجات مدرسي عمـ 0,5,جد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللو )اليو  -1

المعد وفقا البعاد التنمية  التجريبية(الذيف اشتركوا في البرنامج التدريبياالحياء )المجموعة 
ومتوسط درجات مدرسي عمـ االحياء )المجموعة الضابطة( الذيف لـ يشتركوا في  البشرية

 البرنامج التدريبي وفقًا لمقياس الكفاءة المدركة.
( لعينتيف مستقمتيف  t-testعتمدت الباحثة االختبار التائي )  إلتحقؽ الفرضية الصفرية األولى 

(  20,21( أكبر مف القيمة الجدولية ) 30154اذ بيف اف القيمة المحسوبة ) ،متساويتيف بالعدد
 (:9جدوؿ )وكما موضح في 
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  (9) جدوؿ

المجموعتيف المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة المحسوبة والجدولية لدرجات 
 التجريبية والضابطة في مقياس الكفاءة المدركة البعدي

 الكفاءة
 المدركة 

 المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 درجة 
 الحرية

 الداللة اإلحصائية القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

 دالة لصالح  2.021 3.154 46 18.62 246.37 24 تجريبية البعدي
 11.71 232.20 24 ضابطة المجموعة التجريبية

وعميو ترفض الفرضية الصفرية االولى، وىذ يدؿ عمى اف يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند 
شتركوا في البرنامج إحياء الذيف األ( بيف متوسط درجات مدرسي عمـ 0,5,مستوى داللو )

االحياء الذيف لـ يشتركوا في البرنامج التدريبي وفقًا لمقياس التدريبي ومتوسط درجات مدرسي عمـ 
ىذا يعني تفوؽ المجموعة التجريبية التي دربت ، و الكفاءة المدركة ولصالح المجموعة التجريبية

وفقًا لمبرنامج عمى زمالئيـ في المجموعة الضابطة الذيف لـ يدربوا وفقًا لمبرنامج في مقياس 
 والشكؿ التالي يوضح ذلؾ: (الكفاءة المدركة )البعدي

 

 
 (9شكؿ)

 البعدي المجموعتيف التجريبية والضابطة في مقياس الكفاءة المدركةبيف متوسط مقارنة 
 



011 

 عرض النتائج وتفسيرىا...................الرابع...............................الفصؿ 
___________________________________________________________ 

غير المستقؿ)البرنامج التدريبي وفقًا ألبعاد التنمية البشرية( في الكفاءة تإليجاد حجـ األثر لممو 
كما في  )كبيرة(، اذ كانت قيمة حجـ األثر  أعتمدت الباحثة معادلة حجـ األثر لكوىف ،المدركة

                       :الجدوؿ أدناه
 (أ -,1 جدوؿ )                                     

 قيمة حجـ األثر ومؤشر كوىف

 مؤشر كوىف حجـ األثر المجموعة المدركة الكفاءة
 حجـ تأثير كبير 0.93 التجريبية البعدي 

 

 :Cohen,1988) وبحسب معيار، ( اذ يعد حجـ تأثير كبير 093,األثر )بمغت قيمة حجـ 
 :ذلؾ يوضح(  ب -14)  والجدوؿ  ،( 273-279

  ب( -,1جدوؿ )
 (Cohenكوىف )حسب معيار  (dقيـ حجـ األثر )

 حجم التأثير dقيمة 
 صغير واقؿ  02,       

 متوسط 05,
 كبير فأكثر   08,        

أرتأت الباحثة التأكد اي مجاؿ مف مجاالت مقياس الكفاءة المدركة وخارج فرضيات البحث 
جاء مجاؿ االجتماعي كوف أكبر متوسط حسابي فتبيف ليا اف اللممجموعتيف التجريبية والضابطة ي

المجاؿ  ويميو ،في المرتبة الثانية مجاؿ االصرار والجيد المبذوؿ ثـ جاء ،المرتبة االولى في
كما موضح في الجدوؿ و  فجاء في المرتبة االخيرة المجاؿ المعرفيالثالثة، امافي المرتبة االنفعالي 

 :ادناه
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 ( 11جدوؿ ) 
مقارنة بيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمجاالت مقياس الكفاءة المدركة البعدي 

 لممجموعتيف التجريبية والضابطة

 المعزفي الكفاءة المدركت البعدي

االصزار 

والجهد 

 المبذول

 الدرجة الكلية االنفعبلي االجتمبعي

 تجزيبية
 246.37 60.30 64.10 62.06 59.91 المتىسط الحسببي

 18.62 5.40 5.68 7.48 5.10 االنحزاف المعيبري

 ضببطة
 232.2 57.93 59.30 58.86 56.13 المتىسط الحسببي

 11.71 3.96 3.98 5.25 3.88 االنحزاف المعيبري

 
 التالي يوضح ذلؾ:والشكؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (,1شكؿ )
 البعدي المدركة الكفاءة مقياسمجاالت  في والضابطة التجريبية المجموعتيف متوسط بيف مقارنة

 النتائج المتعمقة بالقيم عند الطمبة:-ب -2
تعرؼ أثر تدريب مدرسي عمـ االحياء عمى وفؽ الذي ينص: ىدؼ البحث الثانيتحقيؽ ألجؿ 

 .في تنمية القيـ عند طمبتيـالبرنامج التدريبي 

52.00

54.00

56.00

58.00

60.00

62.00

64.00

66.00

االصزار والجهد  المعزفي
 المبذول

 االنفعبلي االجتمبعي

 تجزيبية

 ضببطة
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 يذا اليدؼ:تنص الفرضية الخاصة ب

درجات طمبة الفروؽ ل ( بيف متوسط 0,5,اليوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللو )
المعد وفقا البعاد  اشتركوا في البرنامج التدريبي الذيف مجموعة التجريبيةمدرسي عمـ االحياء لم

الذيف لـ  ممجموعة الضابطة ؽ لدرجات طمبة مدرسي عمـ االحياء لالفرو متوسط و  التنمية البشرية
 البعدي(. -)القبمي يشتركوا في البرنامج التدريبي وفقًا لمقياس القيـ

طمبة مدرسي عمـ  لدرجات لمتحقؽ مف الفرضية الصفرية الثانية تـ إحتساب متوسط الفروؽ       
اذ بمغ  ،(14ممحؽ) البعدي  -المجموعتيف التجريبية والضابطة في مقياس القيـ القبمي  االحياء

 -مجموعة التجريبية في مقياس القيـ القبميلم طمبة مدرسي عمـ االحياء متوسط الفروؽ لدرجات
متوسط الفروؽ لدرجات المجموعة (، في حيف بمغ 16.57( وانحرافيا المعياري )9.22البعدي )
وإلحتساب داللة ( 24.74( وانحرافيا المعياري )0.66البعدي ) -في مقياس القيـ القبميالضابطة 

 -الفرؽ بيف متوسطي الفروؽ لدرجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في مقياس القيـ القبمي
( لعينتيف مستقمتيف متساويتيف بالعدد اذ بيف  t-testاعتمدت الباحثة االختبار التائي )  البعدي 

( وكما موضح في الجدوؿ  1.922( أكبر مف القيمة الجدولية ) 4.454القيمة المحسوبة ) اف
 أدناه

 (12جدوؿ )
واالنحراؼ المعياري والقيمة المحسوبة والجدولية لدرجات المجموعتيف التجريبية  متوسط الفروؽ

 بعدي(-والضابطة في مقياس القيـ )قبمي 

متوسط  العدد المجموعة القيم
 الفروق

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة اإلحصائية

 البعدي-القبمي 
 16.57 9.22 240 تجريبية

478 4.454 1.922 
 دالة لصالح
المجموعة 
 24.74 0.66 240 ضابطة التجريبية

 
يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند  ونإوعميو ترفض الفرضية الصفرية الثانية، وىذ يدؿ عمى 

 ( بيف متوسط فروؽ درجات طمبة مدرسي عمـ االحياء الذيف اشتركوا في 0,5,مستوى داللو )
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البرنامج التدريبي ومتوسط فروؽ درجات طمبة مدرسي عمـ االحياء الذيف لـ يشتركوا في البرنامج 

ىذا يعني تفوؽ طمبة المجموعة  ،التجريبيةالتدريبي وفقًا لمقياس القيـ ولصالح طمبة المجموعة 
التجريبية التي دربت وفقًا لمبرنامج عمى زمالئيـ في المجموعة الضابطة الذيف لـ يدربوا وفقًا 

 :والشكؿ التالي يوضح ذلؾ البعدي( -لمبرنامج في مقياس القيـ )القبمي 

 
 

 (11شكؿ)
  (بعدي- قبمي)الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في مقياس القيـ بيف متوسطمقارنة 

 
و إليجاد حجـ األثر لممتغير المستقؿ )البرنامج التدريبي وفقًا ألبعاد التنمية البشرية( في القيـ، 
أعتمدت الباحثة معادلة حجـ األثر لكوىف ، اذ كانت قيمة حجـ األثر )متوسطة( كما في الجدوؿ 

 :           أدناه
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 (13جدوؿ ) 
 لمقيـ قيمة حجـ األثر ومؤشر كوىف

 مؤشر كوهن حجم األثر القيم
 حجـ تأثير متوسط 0.52 قبمي بعدي 

 
 (Cohen( اذ يعد حجـ تأثير متوسط وبحسب معيار )0.52بمغت قيمة حجـ األثر )

 (Cohen,1988:237-279)                                                               
 أكبر يكوف قيمة مف انواع القيـ االربعة لممقياس اي التأكد الباحثة أرتأت البحث فرضيات وخارج
 االولى، المرتبة في تجاء الوطنية األمنية القيـ اف ليا فتبيف لممجموعة التجريبية، حسابي متوسط

 المرتبة في القيـ االقتصادية البيئية اويميي الثانية، المرتبة في القيـ العممية الثقافية تجاء ثـ
 :ادناه الجدوؿ في موضح وكما االخيرة المرتبة في تفجاء اما القيـ االجتماعية االخالقية الثالثة،

 (14جدوؿ )
  لممجموعة التجريبية بعدي( –قبمي  )النواع القيـ المعياري واالنحراؼ الحسابي الوسط بيف مقارنة

 بعدي(-القيم )قبلي 
 للمجمىعة التجزيبية

العلمية 
 الثقبفية

االجتمبعية 
 االخالقية

االقتصبدية 
 يةئالبي

الىطنية 
 االمنية

 الدرجة
 الكلية

 قبلي

المتىسط 
 الحسببي

35.05 30.54 31.09 35.27 131.95 

االنحزاف 
 المعيبري

5.04 5.08 4.21 6.67 11.75 

 بعدي

المتىسط 
 الحسببي

37.50 32.68 33.26 37.73 141.17 

االنحزاف 
 المعيبري

6.13 6.18 5.12 8.11 14.30 

 

 والشكؿ التالي يوضح ذلؾ:
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 (12شكؿ )

 البعدي -القيـ القبمي  مقياس في القيـ النواعالمجموعة التجريبية  متوسط بيف مقارنة
 ثانيًا: تفسير النتائج:

 :االولىالفرضية تفسير نتائج  -1
عمـ األحياء )المجموعة التجريبية( عمى مدرسي  عمـ أظيرت النتائج اإلحصائية تفوؽ مدرسي
 والسبب في ذلؾ يعود الى: الكفاءة المدركةاألحياء )الجموعة الضابطة( في مقياس 

التدريب  إستراتيجيات وأساليبمف حيث تنوع مجموعة التجريبية ال التدريب الذي تمقتو -1
العصؼ الذىني، حؿ المشكالت،  ،الجماعية المحاضرة، المناقشات المتمثمة:

، ؿ الجمسات مابيف صؼ مدرسي، وحمقيتنوع شك فضاًل عف ،المجموعات التعاونية
شجع المتدريبف عمى التفاعؿ والمشاركة مع البرنامج،  ،(7ونصؼ حمقي، وشكؿ )

( إف اساليب 2,14ويؤكد )إسماعيؿ، ،وكسر الجميد، ومنحيـ فرصة لمتعمـ المستمر
مناخ  تكويفالتدريب المتنوعة في تنفيذ البرنامج واألختيار السميـ ليا، تعمؿ عمى 

ومشجع لمتدريب، وتأكيد سياسة التدريب بالمشاركة، وتجعؿ المتدرب أكثر  ،مناسب
 ويبعد عنو الممؿ، وتشجيع اإلبداع وتزيد مف الثقة بالنفس.  ،تحمس

 (23 :2,14إسماعيؿ، )                                                         
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باستخداـ أوراؽ طبيعة األنشطة المستخدمة في التدريب مف حيث عددىا وتنوعيا إف  -2
عداد الخطط التدريسية والواجبات البيتية وأساليب التقويـ إ فضاًلعفالعمؿ، 

كتساب معمومات ساىـ في الحفاظ عمى إنتباه المتدرب أث ،المستخدمة ناء التدريب، وا 
تقاف ميارات معينة، في تعميؽ فيـ المتدربيف لمفيـو التنمية البشرية  وكذلؾ جديدة، وا 

ويشير  وأبعادىا وكيفية توظيفيا في منيج عمـ األحياء لمصؼ الرابع العممي.
 ( إف تنوع االنشطة التدريبية التي يمارسيا المتدرب تساعده في2,11)السكارنة،

الوصوؿ الى معمومات جديدة أو اتقاف ميارات عقمية او  التفاعؿ معيا وبالتالي
  قدرتيا عمى إثارة دافعيتو لمتفاعؿ معيا. فضاًل عفحركية معينة وىادفة 

 (19 :2,11)السكارنة،                                                          
ب كالبوسترات والمصورات وعروض الوسائؿ والتقنيات المستخدمة في التدري -3

Power Point وجياز العرض الػData Show  ساىمت في إثارة إىتماـ ،
األسئمة أثناء الجمسات وتشجيعو عمى المشاركة، وتبادؿ  المتدربيف وسمحت لو بطرح

( اف تنوع الوسائؿ التدريبية تساعد عمى 2,16، ويشير )جمؿ المعارؼ والخبرات
الفردية بيف المتدربيف، فمف المعروؼ اف المتدربيف يختمفوف في مواجية الفروؽ 

ستعداداتيـ العقمية فمنيـ مف يحقؽ مستوى عاؿ   مف الشرح النظري لممدرب  قدراتيـ وا 
ومنو مف يزداد تعممو عف طريؽ الخبرات البصرية مثؿ مشاىدة)االفالـ والشرائح( 

 صحيحة لديو.ومنيـ مف يحتاج الى تنوع الوسائؿ لتكوف المفاىيـ 
 (1,8، 2,16)جميؿ                                                                       

نشاء موقع تواصؿ إجتماعي الكتروني  تواصؿ المدربة بنحو -4 مستمر مع المتدربيف وا 
حتى بعد إنتياء البرناج التدريبي وتزويدىـ بكؿ ماىو جديد عف التنمية البشرية ادى 

 ادة ثقة المتدربيف بضرورة تضميف أبعادىا في منيج عمـ األحياء.الى زي
إف  قد أوضح )حسب رأي الباحثة( إف نتائج الكفاءة المدركة في المجاؿ المعرفي  -5

 المدرسيف بيف الذاتي التثقيؼ جذور البعد الثقافي لمتننمية البشرية ساعد عمى تأصيؿ
بحيث يستطيع بما  عميو المساعدة الوسائؿ كافة توفير و ،مثقؼ و واع مواطف وبناء
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االجتماعية والصحية  المعرفية يمتمؾ مف معمومات ومعارؼ لمواجية المشكالت
 .                                            عاليةكفاءة ب

عمى إيقاضيـ  )حسب رأي الباحثة(اف فكرة التنمية البشرية ساعدت المدرسيف  -6
عادة النظر في أنفسيـ باف كؿ إنساف يولد وتولد معو قدرات ومواىب يستطيع مف  وا 

تحديد أىدافيـ في الحياة بدقة، بدءًا ب خالليا توظيفيا والرقي بنفسو في سمـ النجاح
مع إىتمامو، فالبد مف  وعمى اف تكوف ىذه االىداؼ وفؽ قدرات الشخص ومتالئماً 

 ،لموصوؿ إلى اليدؼ وضبط مشاعر الخوؼ والقمؽ السعي وبذؿ الجيد واإلصرار
ف السائر بال ىدؼ  ،والكسؿ وؼالنجاح والمجد ال يمكف أف يُناؿ بالتقاعس والخف وا 

 .ال يمكف أف يصؿ إلى نتيجة
 إف(  الباحثة رأي حسب) أوضح قد اإلجتماعي المجاؿ في المدركة الكفاءة نتائج إف -7

 حقوؽ مراعاة اىمية الى المدرسيف نظر لفت البشرية لمتنمية المؤسساتي البعد
 الحؽ لو واف كرامتو احتراـ وتشمؿ االنساف حقوؽ احتراـ بدوف التنمية وانو اإلنساف

 عمى الخ...القوانيف واحتراـ التسامح وحؽ والمساءلة الرأي وابداء المشاركة في
 . منيا والمستفيد المشارؾ وىو البشرية التنمية محور ىو االنساف اف اعتبار

وتتفؽ نتائج ىذا البحث مع الدراسات السابقة التي إعتمدت  الكفاءة المدركة لممدرس كمتغير تابع 
 (  2,11 ،أبو لطيفةدراسة ) وىيلمبرنامج التدريبي 

 :لفرضية الثانيةتفسير نتائج ا -8
)المجموعة التجريبية( عمى طمبة األحياء عمـ إلحصائية تفوؽ طمبة مدرسي أظيرت النتائج ا

 وُيفسر ذلؾ اآلتي: البعدي( -)القبمياألحياء )الجموعة الضابطة( في مقياس القيـعمـ مدرسي 
أبتعاد المدرسيف عف الطرائؽ التقميدية في التدريس وتنمية ميارات التفكير والتواصؿ عند  -1

ء المعرفة العممية طمبتيـ وكذلؾ االيماف باف العمـ ىو اساس سعادة الفرد واالىتماـ باثرا
فية لطمبتيـ وتشجيعيـ عمى استثمار وقت الفراغ بالمطالعة وتنمية المواىب قد لثقاوالصحية وا

ساعدت جميعيا في تنمية القيـ العممية والثقافية عند طمبتيـ في مواجية المواقؼ باقتدار، 
 فضال عف المثابرة العممية في المنيج المقرر.
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االحياء عمـ حقوؽ االنساف فضال عف ربط منيج  قيـ ومبادىءاف توظيؼ ستراتيجيات  -2
 تنمية القيـ اإلجتماعية عند الطمبة.ساىمت في  بالعالقات اإلجتماعية

استخداـ االنشطة البيئية التي تمثمت باالىتماـ بحديقة المدرسة والعناية بنظافة البيئة  -3
رشيد استيالؾ الماء وت ،المخمفات تدويرخامات البيئة واالىتماـ بإعادة المدرسية وأستثمار 

والكيرباء، وتعويد الطمبة عمى اإلدخار  لتنمية مشاريع صغيرة، ساىمت ىذه االنشطة في 
 تنمية القيـ االقتصادية البيئية عند الطمبة.

والمنافسة  اف تشجيع الطمبة عمى الحوار الديمقراطي اثناء الدرس، وأعطاءىـ دور القيادة  -4
الدرس ، وتشجيع المنتج الوطني والرحالت المدرسية الى  الدارة المجموعة التعاونية اثناء

 وااللتزاـ االمني والحفاظ عمى ال عف احتراـ القوانيفضوالثقافية ، فوالعممية التراثية  المناطؽ
الممتمكات العامة، وسماع النشيد الوطني اثناء االصطفاؼ الصباحي ساعدت في تنمية القيـ 

 ء لو.حب الوطف والوالاألمنية بالوطنية 

 :ثالثًا: اإلستنتاجات
لمدرسي عمـ االحياء في رفع الكفاءة المدركة  البشرية نجاح البرنامج التدريبي وفؽ أبعاد التنمية -

 .ع العمميبلمصؼ الرا
نجاح البرنامج التدريبي وفؽ أبعاد التنمية البشرية لمدرسي عمـ االحياء لمصؼ الرابع   -

 العممي.في تنمية القيـ عند طمبتيـ.
 رابعًا: التوصيات:

ستنتاجاتو توصي الباحثة اآلتي:  في ضوء نتائج البحث وا 
عمـ إعتماد البرنامج التدريبي المقترح وفؽ أبعاد التنمية البشرية في برامج تدريب مدرسي  -1

 األحياء في أثناء الخدمة لتطويرىـ مينيًا.
شكؿ مستمر بما ينسجـ توجيو مدرسي عمـ االحياء الى األىتماـ بتحسيف كفاءتيـ المدركة ب  -2

 مع التقدـ العممي والتكنموجي الحاصؿ في العممية التعميمية.
الى  وزارة التربية بالتنسيؽ مع المديريات ومراكز التدريب والمشرفيف األختصاصتوجيو  -3

 عمـ  لتدريب مدرسي لمدربي التنمية البشرية في األختصاص العممي ضرورة أفساح المجاؿ
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مف اجؿ التطور والرقي المستداـ في  وفؽ أبعاد التنمية البشريةاألحياء وبشكؿ مستمر 
 العممية التعميمية بشكؿ عاـ ولممدرسيف بشكؿ خاص.

توجيو مدرسي عمـ االحياء لمصؼ الرابع العممي الى ضرورة األىتماـ بالجانب الوجداني في  -4
والقدوة الذي ياخذ ىذه المرحمة العمرية لتنمية القيـ فيـ بأشد الحاجة الى المدرس المثالي 

 بايدييـ ويوجيـ التوجيو السميـ.
التنسيؽ بيف وزارة التربية ووزارة البيئة ووزارة الصحة و خبراء األقتصاد لدمج أبعاد التنمية  -5

 األحياء لمصؼ الرابع العممي.عمـ البشرية في منيج 
( تربية األخالقيةالالتنسيؽ بيف وزارة التربية ووزارة البيئة عمى وضع منيج منفصؿ بعنواف )  -6

 لحاجة المجتمع الماسة اليو. يتـ تدريسو في كافة المراحؿ الدراسية

 :المقترحاتخامساً 
 لمراحؿ دراسية أخرى، والختصاصات مختمفة.اجراء دراسة مماثمة   -1
 اجراء دراسة مماثمة لمراحؿ دراسية أعمى كالمعاىد والجامعات. -2
)كميارات إتخاذ القرار وميارات التفكير  البشريةبناء برنامج تدريبي وفؽ ميارات التنمية  -3

 اإلبداعي وحؿ المشكالت وميارات التواصؿ وميارات ادارة الوقت وميارات القيادة...الخ(
 او التربية البيئية عرفة اثره في متغيرات اخرى كالتنور العممي لممدرسيف والتفكير المنتجمو 

 لطمبتيـ.
 .لمتنمية البشرية كالبعد العممي او الفكري بناء برنامج تدريبي وفؽ ابعاد اخرى -4
واثره في فاعمية الذات والتحصيؿ عند  بناء برنامج تدريبي وفؽ استراتيجيات التنمية البشرية -5

 طمبتيـ.
 األحياء لممرحمة اإلعدادية وفؽ أبعاد التنمية البشرية.عمـ تحميؿ كتب  -6



 
 المصادر

 المصادر العربية 

 المصادر األجنبية 
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 المصادر العربية: 
 القرآف الكريـ. 

 عالـ 1، طمعجم مصطمحات ومفاىيم التعميم والتعمم :(2009)مجدي عزيز ،إبراىيـ ،
 .الكتب، القاىرة

 الشاممة التنمية عممية في العربية المرأة دور تفعيؿ" :( 2014)ممحـ ماجد، حمداف أبو ،" 
  دمشؽ.( 348 -313،ص)2+1العدد 30 المجمد–دمشق جامعة مجمة

 الروابط العالمية لمنشر،  1، طتنمية الموارد البشرية: (2009)أبوالنصر، مدحت محمد
 القاىرة.

 عماف ،ار المسيرة، د1ط،  وتطبيقاتو سسوأالتعمم : (2004 )بو عالـ ، رجاء محمودأ. 
  1، طنظريات التطور االنساني وتطبيقاتيا التربوية: (2006 )محمودأبو غزاؿ، معاوية ،

 دار المسيرة، عماف.
 بناء برنامج تدريبي في العمـو الحياتية مستند الى معايير (2011 ) أبو لطيفة، بسنت حسف :

ختبار فاعميتو في تنمية المعتقدات التربوية ومعتقدات الكفاءة  الثقافة العممية المعاصرة وا 
الجامعية ، كمية العمـو  ، دار المنظومة لمرسائؿإطروحة دكتوراه منشورةالذاتية لممعمميف،

 التربوية والنفسية، عماف.
 مجمة  "تنمية الموارد البشرية مف منظور اسالمي:" ( 2012)حمد، سييؿ محمد طاىراأل

 غزة.، (169-145)العدد االوؿ ص16المجمد  جامعو االقصى سمسمة العموم االنسانية
 طذ، دار الكتب لمطباعة أسس عمم النفس التربوي: (1991)األزيرجاوي، فاضؿ محسف ،

 والنشر، الموصؿ.
 المجموعة العربية 1، طإدارة الجودة الشاممة في التعميم: (2014)إسماعيؿ، محمد صادؽ ،

 لمنشر، بيروت.
 :_________________  العامة تخطيط التدريب ودوره في تحقيق أىداف المنظمات

 ، المجموعة العربية لمنشر، بيروت.1ط والخاصة
 منيج :تدريب المدربين طريقك الحتراف التدريب :(2016)أسعد، عبد اهلل محمد

 ، المجموعة العربية لمنشر، بيروت.1، ط TOT تطبيقي
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 مكتب المفوض السامي  حقوق االنسان اعالن الحق في التنمية:(2011)مـ المتحدة األ ،
 ، جنيؼ.55/2العامة قرار الجمعية

 ( 2004األمـ المتحدة :) مبادىء التثقيف في مجال حقوق االنسان انشطة عممية لتالميذ
 ، نيويورؾ.مرحمة التعميم االساس والثانوي

 دمج مفيـو اإلستدامة داخؿ الغرؼ الصفية(2005)مانة الدولية لمبادرة ميثاؽ االرضاأل ":" ،
  كوستاريكا.  –البرازيؿ  -أسبانيا -، المكسيؾدليل ميثاق األرض لممعممين

 طرائق تدريس العموم: 2009،مبو سعيدي، عبد اهلل بف خميس وسميماف بف محمد البموشيأ 
 ، عماف.دار المسيرة ، 1ط)مفاىيم وتطبيقات عممية(، 

 عداد وتنفيذ الحقائب التدريبية: (2012 )البارودي، مناؿ أحمد ، المجموعة 1،طتصميم وا 
 العربية لمتدريب والنشر، القاىرة.

 وثيقة "المستدامة البشرية التنمية لخدمة الحكـ إدارة":(1997)البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة 
 ، نيويورؾ.يناير/الثاني كانوف ،اإلنمائي المتحدة األمم العامة لبرنامج لمسياسات

 (_______________2009التنمية االنسانية العربية ) أمف اإلنساف في البمداف ، تحديات
 ، المكتب األقميمي لمدوؿ العربية، نيويورؾ.التنمية البشريةتقرير  ،العربية، "

 ______________(2010):"التنمية البشريةتقرير  ،"االنساف الثروة الحقيقية لالمـ ، 
 ، نيويورؾ.مركز دراسات الوحدة العربية

  _____________(2011) :" قريرت، "مستقبؿ أفضؿ لمجميعاإلستدامة واإلنصاؼ 
 ، نيويورؾ.مركز دراسات الوحدة العربية ، التنمية البشرية

  _____________(2014 ):التنمية البشرية، نقرير التقرير الوطني لمتنمية البشرية ،
 نيويورؾ. ،مركز دراسات الوحدة العربية

 _____________(2016) "التنمية البشريةقرير ت، "التنمية البشرية تنمية لمجميع ، 
 ، نيويورؾمركز دراسات الوحدة العربية

 وانعجدلية نيج التنمية البشرية المستدامة منابع التكوين وم: (2009 )، باسؿالبستاني 
 .بيروت ،1ط ،مركز دراسات الوحدة العربية ،التمكين

 دار القمػـ 1، طرؤيػة اسػالمية  مدخل الى التنميةة المتكاممةة :( 1999)بكار، عبد الكريـ ،– 
 دمشؽ.
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 الخصائص السايكومترية لمنسخة الجزائرية لمقياس ":( 2015)بوقصارة، منصور ورشيد زياد
مجمة العموم النفسية والتربوية "، توقعات الكفاءة الذاتية العامة لدى تالميذ المرحمة الثانوية

 ، الجزائر.(52-24)ص، 2015سبتمبر 
  ،مكتبة ، 1ط ،(دراسة حالة لمصر)التنمية البشرية  :( 2006)محمد كماؿ محمدالتابعي

 .القاىرة، األنجمو المصرية
 العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن : (2008)التميمي، رعد سامي عبد الرزاؽ

 .دار دجمة، عماف 1، ط العربي
 المستدامة في دور الدولة في تحقيق التنمية البشرية : (2012 )الجابري، عمي عبد الكريـ

 .، عمافدار دجمة ،مصر واألردن
 مكتبة االنجمو  ،عمم النفس االجتماعي بين النظرية والتطبيق:(2003)الجبالي، حسني

 . ، القاىرةالمصرية
  ،تعمم القيم وتعميميا تصور نظري وتطبيقي لطرائق : (2007)ماجد زكيالجالد

ستراتيجيات تدريس القيم  عماف. ،، دار المسيرة1، طوا 
   والتربوية، أساسيات بناء االختبارات والمقاييس النفسية : (2005)الجمبي، سوسف شاكر

 .مؤسسة عالء الديف ، دمشؽ
 فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى استراتيجيات ":  (2017 )الجمؿ ،  سمية حممي محمد

بداعي لدى معممي الرياضيات في مرحمة التعميـ اإلفي تنمية ميارات التدريس  التعمـ النشط
الرياضيات بكمية التربية في  في المناىج وطرائؽ تدريسرسالة ماجستير منشورة  "فساسياأل

 غزة. ،الجامعة االسالمية
 الجنادرية لمنشر ،1ط ،تدريب وتنمية الموارد البشرية: (2016 )جميؿ، عبد الكريـ احمد، 

 .عماف
 _______________(2017 ):عماف ،الجنادرية لمنشر ،1ط ،التنمية البشرية الحديثة. 
 التنمية البشرية المستدامة والنظم : 2017،الجوارنة، المعتصـ باهلل وديمة محمد وصوص

 ، دار الخميج، عماف.1، طالتعميمية
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 القيـ العممية المصاحبة لمتفكير العممي لدى طالب كمية التربية  :(2013)جودت، عبد السالـ
، العدد ، مجمة كمية التربية األساسية جامعة بابل،  األساسية وعالقتيا ببعض المتغيرات

    (54-32ص) ،14
 دور معممي العموـ الطبيعية في تنمية القيـ  "أىمية:(2010)عمي بف سعد مطر ،الحربي

طروحة دكتوراه أ ،"الطبيعية لدى طالب الصؼ الثالث الثانوي بالمممكة العربية السعودية
 .مكة المكرمة ،جامعة اـ القرى كمية التربيةفي المناىج وطرائؽ التدريس/ منشورة 

 المرحمة معممي لدى العمـو تدريس في الذاتية الكفاءة":(2009)حسونو، سامي عيسىى 
 الثالث المجمد، اإلنسانية العمـو مسمةس ، صىاألق جامعة مجمة "،الخدمة قبؿ الدنيا األساسية
 ، غزة.يونيو(  149-122)ص الثاني، العدد عشر،

 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة قراءات في تجارب :(2008 )الحسيني، عبد الحسف
 .بيروت، لمنشر الدار العربية، 1ط ،الدول العربية واسرائيل والصين وماليزيا

 المستدامة بناء برنامج تدريبي لمتربية مف أجؿ التنمية ": (2015 )حمودي، االء فائؽ حبيب
أطروحة دكتوراه غير ، "لمدرسي عمـ األحياء وأثره في ثقافتيـ العممية والوعي البيئي لطمبتيـ

 ، بغداد.جامعة بغداد -ة لمعموـ الصرفة/ ابف الييثـيكمية التري ،منشورة

  برنامج تطوير المواد التدريبية لممعممين أثناء  (:2005)السروطيحياصات، أحمد ويزيد

 .   عمافاليونسيؼ،-المجمع السادس : ثقافػػػػة السػػالـ وحؿ النزاعات  العراقالخدمة في 

 دار الحامد، عماف  1، طعمم النفس االداري: (2011 )الختاتنة،  سامي محسف. 
 ( دليؿ تقييـ الحوكمة الرشيدة في القطاعات الخدمية/ تطبيقًا عمى 2014خضري، ياسميف :)

مركز قطاعات الرعاية الصحية األولية والتعميـ االساسي ومياه الشرب والصرؼ الصحي، 
 ، القاىرة.العقد اإلجتماعي

  دار صفاء ، 1ط نظريات في التربية: (2011)خروفآالخزاعمة، محمد سمماف فياض و ،
 .عماف

 منظومة القيـ العممية المتضمنة في كتب العموـ لصفوؼ المرحمة  ":(2009 )خزعمي ،قاسـ
 -115) ،2عدد  ،5، مجمد المجمة األردنية في العموم التربوية "األساسية األولى في األردف

135). 
 دار المسيرة، عماف2، طتعميم العموم لمجميع (:2008)خطايبة ، عبد اهلل محمد ،. 
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  تطبيقًا  دليل تقييم الحوكمة الرشيدة في القطاعات الخدمية: (2014)خضري، ياسميف
، عمى قطاعات الرعاية الصحية االولية والتعميم االساس ومياه الشرب والصرف الصحي

 القاىرة. –مركز العقد اإلجتماعي 
 البيئية لمدرسي بناء برنامج تدريبي وفقا لمثقافة " :(2015)كامؿ محمد  امرالخيالني، ع

غير  أطروحة دكتوراه ،"مختبرات الكيمياء واثره في القيـ البيئية لدييـ والوعي الوقائي لطمبتيـ
 ، بغدادجامعة بغداد -كمية التربية لمعمـو الصرفة/ ابف الييثـ منشورة

 دار 1، طبيف النظرية والواقع التنمية البشرية اإلنسانية: (2014) الدعمة، إبراىيـ مراد ،
 .المناىج ، عماف

 ،1، طإستراتيجيات تطوير المناىج وأساليب التطوير الحديثة:(2010)مصطفى  دعمس ،
 .دار المنيؿ، عماف

  بيروت ، مكتب اليونسكو االقميمي في الدوؿ العربية  ،الميارات الحياتية:(2012)رباح، ريـ 
 اإلداري بين النظرية منظومة األصالح ) إدارة األزمات المالية العالمية:(2010)رزؽ،عادؿ

 .ةعربية، القاىر ، مجموعة النيؿ ال1ط ،والتطبيق(
 دار كمكامش ،1، طالتدريس واىدافو:(2017)رزوقي، رعد ميدي وضمياء سالـ داود، 

  .بغداد
 تربوية لوقاية الطالب من خطر مداخل: (2012)رستـ، رسمي عبد الممؾ  وآخروف 

الدراسات العربية ، 4سمسمة دراسات المشكالت السموكية في المؤسسات التربوية ج ، دماناإل
 ، اإلسكندرية.المكتب الجامعي الحديث لمنشر، ستشارات العممية وتنمية الموارد البشريةلإل

  دار وائؿ، عماف.1، طفي اقتصاديات التعميم: (2008)الرشداف، عبد اهلل زاىي ، 
 ______________(1999): دار الشروؽ عماف ،  1ط ،اجتماع التربيةعمم . 
 التكنموجيا :(2012)وحسف عمي بني دومي وعمر حسيف العمري الرواضية، صالح محمد

 ، عماف.دار زمـز ،1، طوتصميم التدريس
 رؤية تربوية في : (2016)وعيود سامي ىاشـ وعالء عبد الخالؽ المندالوي سعدعمي ،زاير

 ، عماف.، دار صفاء1،جعداد المعمم(إالتنمية البشرية )تطبيقات في 
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 بناء برنامج تدريبي وفقًا لنظرية الذكاءات المتعددة " :(2012)،عمي رحيـ محمدالزبيدي
"، وتحصيؿ طمبتيـ لمدرسي عمـ األحياء وأثره في تنمية مياراتيـ العقمية وذكاءاتيـ المتعددة

 ، كمية التربية لمعمـو الصرفة ابف الييثـ/جامعة بغداد، بغداد. إطروحة دكتوراه غير منشورة
 مؤسسة الوراؽ  ، السموك االداري والتنمية البشرية: (2013)حسيف بف سالـ جابر ،الزبيدي

 .، عماف1ط
 الشفافية أساليب  -النزاىة -(: مدخل في مضمون الفساد2017، صباح حسف)الزبيدي

 ، دار الكتب، بغداد.الكميات والمعاىدفي  وطرائق واستراتيجيات تدريسيا
 مجد لمنشرأ دار، الرياضة والصحة البدنية والنفسية والعقمية(:2015)زعبالوي، احمد ، 

 . عماف
 ورقمة مرباح قاصدي جامعة، "تحميمية الثقافية دراسة التنمية ماىية (:2014) زينب ،زموري  

 .الجزائر (158 -147)ص ،مارس 14العدد  مجمة العموم االنسانية واالجتماعية
 دار الكتب، القاىرة. ، 4ط ،عمم النفس اإلجتماعي:(1977 )زىراف، حامد عبد السالـ 
 الجػػػػزء الثػػػػاني مػػػػداخؿ ونمػػػػاذج  عمةةةةم الةةةةنفس المعرفةةةةي:(2001 )الزيػػػػات ، فتحػػػػي مصػػػػطفى

 ، القاىرة.دار النشر لمجامعات ،1ونظريات، ط
 دار 1، ط،واستراتيجيات تدريس العمومالنظرية البنائية :(2007)زيتوف،عباس محمود ،

 المسيرة ، عماف.
 برنامج تدريبي لمدرسي الكيمياء وفقًا إلستراتيجيات جانبي ": (2016) سعيد، شواف فرج

طروحة دكتوراه غير أ، "الدماغ وأثره في ممارساتيـ التدريسية وتحصيؿ وأنماط تفكير طمبتيـ
 /جامعة بغداد، بغدادالييثـكمية التربية لمعموـ الصرفة ابف ، منشورة

 دار المسيرة ، عماف.1، طتصميم البرامج التدريبية (2011)السكارنة، بالؿ خمؼ ، 
 ____________(2009) :عماف.، دار وائؿ لمنشر، 1، ، طالتدريب اإلداري 
 لمكتابجدار ، 1ط ،ستراتيجية التعمم والتعميم النظرية والتطبيقإ:(2008 )السميتي، فراس ، 

 .عماف 
 1، طمةاالتربية والتنمية المينية المستد: (2012 )سيد، أسامة محمد وعباس حممي الجمؿ 

 .القاىرة ،دار العمـ واإليماف
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 الواقع عمى اإلسالمية ومردوداتيا الشريعة في اإلنسان حقوق: (2010) ، خالدالسيد 
 ، مممكة البحريف.مركز االعالـ االمني ،األمني

 الدار 1، طمعجم المسطمحات التربوية والنفسية: (2003)شحاتو ، حسف وزينب النجار ،
 القاىرة.-المصرية المبنانية

  عالـ الكتب، القاىرة2، طالصحة المدرسية:(2007)شكر، فايز عبد المقصود ،. 
  اء التدريسي األدح لتنمية ميارات تر برنامج تدريبي مق" :(2013)الشيراني، فيد يحيى عمي

ـ والرياضيات و العم يفمتطمبات التكامؿ ب في ضوء  الثانويةحمة المر عممي الفيزياء بمل
المممكة ابيا،  -مية التربية / جامعة الممؾ خالد، عسير، ك، رسالة ماجستير منشورة"والتقنية

 العربية السعودية.
  درجة ممارسة طمبة كمية العمـو بينبع بجامعة طيبة السعودية لمقيـ 2014الشياب، معف :

، 28، المجمدمجمة جامعة النجاح لألبحاث )العموم االنسانية(العممية مف وجية نظرىـ، 
 .(570 -584ص)، (3)العدد

 ،اين جدلية التنمية والثقافة  إكسير التنمية:(2016)خضر محمد عبد الرحمف الشيباني
 الرياض.، العبيكاف لمنشر ، 1ط ،نحو تأصيل الثقافة العممية في المجتمعات العربية؟ الخمل

  ،رسالة ماجستير  ،"تقييـ فعالية برامج تدريب الموارد البشرية ":(2005)قريشي محمدالصالح
 .الجزائر ،جامعة منتوري قسنطية،  منشورة

 ستراتيجيات : (2009)عاطؼ ،الصيفي  .عماف ، مةاليمادار ، 1ط ،التعميم الحديثالمعمم وا 

 الجودة الشاممة في تنمية مياراتي تحميل المحتوى والتقويم  :(2016 )الطراونة، عوض
  ، دار الخميج، عماف.1، ط برنامج تدريبي مقترح لدى معممي الرياضيات

 دار المسيرة، عماف.4، طمدخل الى التربية: (2013) ،الطيطي، محمد وآخروف ، 
 دراسات استراتيجية، المنظور االسالمي لمتنمية البشرية:(2002)العاني، أسامة عبد المجيد 

 (، اإلمارات العربية المتحدة.70االستراتيجية العدد )مركز االمارات لمبحوث والدراسات 
  دار الكتاب 1، طالقيم التربوية وتصنيفاتيا المعاصرة:(2014)العاني، وجيية ثابت ،

 عماف.الوثائقي، 
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 ادارة الموارد  التنمية البشرية المستدامة: (2003)عميبف  فعباس، سييمة محمد وعمي حس
 .عماف ،، دار وائؿ لمنشر3ط البشرية

  نماط المنيجية وتطبيقاتيا األ : (2007)حسيف وعدناف حقي شياب زنكنةعبد الرحمف، أنور
 ، دار الكتب والوثائؽ، بغداد.1ط ،في العموم االنسانية والتطبيقية

 1، طالتنمية البشرية وأثرىا عمى تحقيق التنمية المستدامة: (2014)عبد الخالؽ،عبير ،
 الدار  الجامعية، اإلسكندرية.

 1، ط إعداد المعمم تنميتو وتدريبو:(2005) ،عبد السميع، مصطفى وسيير محمد حوالة ،
 عماف .، دار الفكر

  المؤسسة التعميمية ودورىا في إعداد : (2015)وحمدي أحمد محمودعبد العظيـ، صبري
 .، القاىرةية لمتدريب والنشر، المجموعة العربالقائد الصغير

  ،الدار  ،انكميزي-عربي مصطمحات عصر العولمة: (2007)سماعيؿ عبد الفتاحإعبد الكافي
 .، القاىرةالثقافية

 دليل لتحسين  التربوي،أىميتو واساليبواإلشراف :(2002)عبد اليادي، جودت عزت(
 ، دار الثقافة، عماف.التدريب(

 (درجة تحقؽ القيـ الوطنية لدى طمبة 2011العبادي، محمد حميداف وريما عيسى الغيشاف:)
مجمة العموم مف خالؿ دراستيـ لمساؽ التربية الوطنية،  الجامعات االردنية الخاصة

 .(1600 – 1578، ص )5، ممحؽ 38،المجمد التربوية
 دراسات خرافة التنمية والتنمية البشرية المستدامة:  (2012 )،عبد الجبار محمودالعبيدي ،

 ، دار الحامد، عماف.1في اشكالية الفكر االقتصادي، ط
 توظيؼ استراتيجية االنشطة المتدرجة وفقا "أثر  :(2017)، بتوؿ جيجاف سمماف خمؼالعبيدي

، رسالة "تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع العممي واتخاذىف القرارالبعاد التنمية المستدامة في 
 .جامعة بغداد -كمية التربية لمعمـو الصرفة/ ابف الييثـ،  ماجستيرغير منشورة

  عدناف يوسؼ،  دار اثراء لمنشر، عماف . 1، ط عمم نفس االجتماع:(2009)العتـو
 ،االقتصاد المعرفي :(2010)وىدى زوير مخمؼ الدعمي عدناف داود محمدالعذاري

 .عماف دار جري، ،1ط ، وانعكاساتو عمى التنمية البشرية
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 واقع تطبيؽ الحوكمة مف وجية نظر " :(2014)عمي بف العزيز عبد بنت مناؿ، العريني
، "اإلسالمية سعود بف محمد اإلماـ جامعة في العامميف واألكاديمية اإلداريةاعضاء الييئتيف 

 -114ص) ،( كانوف االوؿ12( العدد )3المجمد ) ،المتخصصةالمجمة الدولية التربوية 
 الرياض. (148

  جل أالنيضة العممية وادراة المشروعات البحثية من : (2007)عطااهلل، صبحي رجب
 الدار اليندسية  لمنشر، القاىرة. 1، طالتنمية

 بيروت ،دار النيضو العربية ،1ط ،السكان والتنمية البشرية:(2004) ،عطوي، عبد اهلل. 
 __________(2009) :دار المناىج 1ط ،إستراتيجيات ماوراء المعرفة في فيم المقروء ، 

 .عماف
  دار المناىج ،  ،1، طأسس التربية الحديثة ونظم تعميميا: ( 2010عمي)عطية، محسف

 عماف.
 تدريب معمم العموم وفقا لمنظرية البنائية :(2012)وحسيف مكاوف فالعفوف، نادية حسي ،

 .دار صفاء ، عماف، 1ط
 دار ، 1ط ،االتجاىات الحديثة في التدريس وتنمية التفكير:(2012)العفوف ، نادية حسيف

 .عماف ،صفاء
 باستخداـ وعالقتيا القراءة في الذاتية الكفاءة": (2011) العمواف، احمد ورندة المحاسنة 

 العموم في األردنية المجمة "الياشمية الجامعة طمبة مف عينة لدى استراتيجيات القراءة
 عماف. (399 -418ص)،4دعد ،7 مجمد ،التربوية

 ،البحوث مجمة" بغداد جامعة طمبة عند المدركة الذاتية الكفاءة(: "2012)طالب سالي عمواف 
 .بغداد بغداد، جامعة/لمبنات التربية ،كمية(248-224)ص ، 33 العدد والنفسية التربوية

  اإلتجاىات نحو التحديث وعالقتيا 2004عمياف، محمد أحمد وعزت يحيى عسمية" :
بحث مقدم الى مؤتمر بمنظومة القيـ لدى الشباب الجامعي المعاصر إلنتفاضة األقصى"، 

المنعقد في كمية التربية الجامعة  التربوي األول"التربية في فمسطين وتغيرات العصر"
 .2004-11-24 الى23االسالمية في الفترة مف 
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 ،مف  "درجة ممارسة القيـ لدى طمبة الجامعات االردنية ":(2015) اسماء عبد المنعـ العمري
، ، عماف3العدد  42 مجمة دراسات العموم التربوية المجمدوجية نظر الطمبة انفسيـ 

 .(1086 -1063ص)
 النيضة  دارالقياس والتجريب في عمم النفس والتربية، : (1985)عيسوي، عبد الرحمفال

 القاىرة، العربية لمطباعة والنشر والتوزيع
  _____________(2007) : االعجاز التربوي والنفسي في القرآن الكريم والسنة

 . تبيرو  ، دار النيضة1، ط ، المطيرة
 الحديث، مكتب الجامعي 1، طالتنمية ورعاية الشباب:(2011)محمد سالمة ،غبارى ، 

 االسكندرية.
  1، طالبحث الجامعي بين التحرير والتصميم والتقنيات: (2012)بالقاسـفرحاتي، العربي ،

 دار اسامة لمنشر، عماف.
  آراء الييئات التعميمية في التدريب أثناء ":(2010)فرناز، حسيف عمي وذكرى عبد الحافظ

 كركوؾ. (174-153ص) (،3، وزارة التربية العدد)، مجمة دراسات تربوية "الخدمة
  دار الفكر،  ،1ط،النظرية المعرفية االجتماعية وتطبيقاتيا: ( 2004 )قطامي, يوسف

 .عماف
 الذكاء االجتماعي لالطفال النظرية :(1111)رامي قطامي, يوسف واليوسف

 , عمان., دار المسيرة للنشر والتوزيع1ط والتطبيق,
 دراسة موضوعية مركز  التنمية البشرية في القرآن الكريم: (2014)الكمالي، طالؿ فائؽ

 ، كربالء المقدسة.،  دار الكفيؿ1ط كربالء لمدراسات والبحوث،
 بيروت، مكتبو اليالؿ ،1ط عمم نفسك القراءة السريعة:(2010)كوندليرا ، جوف. 
 الكويت ،مكتبة الفالح ،1ط، عمم النفس االجتماعي:(1992 )الكندري، احمد محمد مبارؾ. 
  ،التربوية في المناىج  معجم المصطمحات: (2001)الحجؿ حمدأعمي و حمد حسيف أالمقاني

 .القاىرة  ،عالـ الكتب ،وطرائق التدريس
 (2015المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف:) دليل االندية التربية عمى المواطنة وحقوق

 ، الرياض.االنسان، فيم مشترك لممبادىء والمنيجيات
 دار الثقافة، عماف.1، ط نظريات التعمم: (2007)محمد، محمد جاسـ ، 
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  المسيرة دار، 1، ط إقتصاد المعرفة واتجاىات تطويره: (2014)محمد، احمد عمي الحاج ،
 عماف.

 جميورية العراؽ وزارة التربية "تدريب المعمميف في اثناء الخدمة": (2014) رفيؽبيؿ ن ،محمد 
العامة المديرية ، 31العدد  سمسمة كراسات إعالمية، مركز البحوث والدراسات التربوية

 .، بغدادلمتدريب والتطوير التربوي
 دار الكتب 1، طالموارد البشرية وتنمية المجتمع المحمي:(2013)محمود، مناؿ طمعت ،

 ، اإلسكندرية.والوثائؽ
 فعالية الذات األكاديمية وعالقتيا ببعض سمات الشخصية " :(2006)،المخالفي، عبد الحكي

– مجمة جامعة دمشق، "ميدانية عمى عينة مف طمبة جامعة صنعاءلدى الطمبة دراسة 
 دمشؽ. (514 -481ص )،2010-ممحؽ - 26المجمد 

 مجمس  سمسمة دراسات يصدرىا "نحو مجتمع المعرفة" :(2008)مركز االنتاج االعالمي
 ، جامعة الممؾ عبد العزيز، مكتبة الممؾ فيد الوطنية، جدة.(االصدار االوؿ)البحث العممي 

 دار الحامد ، 1، طدليل تصمصم الحقائب التعميمية: (2008)المعايطة، داود محمد ،
 عماف.

 العبيكاف ، كيف يعمل ىذا؟ جسم اإلنسان وأمراضو: (2006)المانيا-المعيد البيموغرافي
 الرياض. -لمنشر

  سمسمة توعوية حول الغذاء والصحة (:2010()القدس )أريج –معيد االبحاث التطبيقية  
نشاطات مشروع نظاـ معمومات االمف الغذائي في محافظات طوباس وبيت لحـ ضمف 
    ، القدس.والخميؿ

 عماف. ار الكندي لمنشر،، دتصميم التدريس:(1997)منسي، عمر حسف 
 مجمة جامعو دمشق لمعموم  "،التخطيط مف اجؿ التنمية المستدامة" (2009 )سميمافا، مين

 دمشؽ( 520 – 487ص )، العدد االوؿ-25المجمد  ،اليندسية
 نحرافات المراىقين السموكية: (2016)النمر، مصطفى صابر ، دار 1ط ،الدراما األجنبية وا 

 العربي، القاىرة.
  عماف ، دائرة المكتبة الوطنية  ، التسرب من التعميم :(2014)عبد اهلل سيو، الناصر. 
 مصطمحات الفكر االسالمي المعاصر داللتيا  معجم :(2010)نكاوي، فاتح محمد سميماف

 .، بيروتدار الكتب العممية ،وتطورىا
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 بالتعاوف مع  )التقرير االوؿ(3124ة البيئة في العراقالتوقعات ح :(2013)وزارة البيئة
UNDP.جميورية العراؽ، بغداد ، 

 )وزارة التخطيط العراقية( 
  الثانية، قسـ اإلحصاء.وزارة التربية، مديرية تربية بغداد الرصافة 

 سمو أخالقي إب: 2015 ،دارة العامة لمتوجيو واالرشاد/ وكالة الوزارة لمتعميـ اإلزارة التعميـو
 ، المممكة العربية السعودية.قواعد السموك والمواظبة لطمبة المرحمتين المتوسطة والثانوية

 الجزء األوؿ،  ،1ط ،تطبيقات-أسس -التخطيط العمراني مبادئ(:2006)شفؽ ،الوكيؿ
   .القاىرة

 مجمة  "،مف االنساني وابعاده في القانوف الدولي العاـاأل" :(2012)خولة محيي الديف ،يوسؼ
 ، (550 – 523ص)، العدد الثاني -28المجمد  لمعموم االقتصادية والقانونية جامعة دمشق

    دمشؽ.
 كيفية استخداـ اسموب جمبا الكايزف في تطوير التعميـ الجامعي  :"(2013 )، داليا طويوسؼ

العدد  مجمة الدراسات عربية في التربية وعمم النفس كمية التربية،جامعة المنيا، ،"المصري
 المنيا. (360 -351ص)،الجزء الرابع 35

 حاجات االعالن العالمي حول "التربية لمجميع"وىيكمية العمل لتأمين  ( 1995 )اليونسكو
 يف.جومت،2ط، التعمم األساسية

 _____( 2008) : باريس.نسان والمحيط الحيويبرنامج اإل ، 
 _____(2013) :باريس.من أجل التنمية المستدامة التربية ، 
 _____( 2015): باريس.2021-2014 استراتيجية اليونسكو لمتعميم ، 
 
 
 
 
 
 
 



111 

 --------------------------------------------------------------------------------------المصػػػػػػػػػػػػػػادر

_________________________________________________________________ 

 .  المصادر األجنبية:
. 

 Alkire, Sabina) 2010):" Human Development: Definitions, Critiques, 
and Related Concepts" , Oxford Poverty & Human Development 
Initiative (OPHI), , University of Oxford, OPHI WORKING PAPER, 
Britain , NO. 36,pp.(1-54) 

 Bandura. A ,(1977): "Self- Efficacy Toward aunifying Theory of 
Behavioral  chang" . journal of psychological Review, Englewood –
cliffs, Prentice- Hall, new York, vol (84) NO.2,pp.( 191-215). 

 (1997) ,ـــــــــــــــــ: Self- efficacy in changing societies, Cambridge 
University Press , palatino. 

 Blackburn, J. Joey & Robinson, J. Shane (2007): “Assessment of 
teacher selfefficacy and job satisfaction of early career Kentucky 
agriculture teachers”. Journal of Agricultural Education. Vol.49, 
No.3 pp(1-11), Lexington. 

 Burkhardt, J, (2006): "Scientific values and normal education in the 
teaching of science". Perspectives  on Science, jurnals Resources 
About Contact, List of issues1 Vol.7,No.1, pp.(87-110). 

 Chalmers Denise,& Di Gardiner (2015): The measurement and 
impact of university teacher development programs, University of 
Western Australia. Australia, paper Educar, vol. 51,No.1 pp(53-80) 

 Cohen, J, 1988: Statistical power analysis for the behavioral 
sciences (2nd ed.),United States of America. 



111 

 --------------------------------------------------------------------------------------المصػػػػػػػػػػػػػػادر

_________________________________________________________________ 

 Dolcemascolo,Darren (2006): Improving the Extended Value 
Stream: Lean for the Entire Supply Chain,Productivity press ,New 
York 

 Diamond, Chris (2015): Speed Reading - How To Read Faste and 
Remember Everything, New York. 

 Grusec. Joan E, (1992): Social Learning Theory and Developmental 
Psychology The Legacies of Robert Sears and Albert Bandura. 
journal of the American Psychological Association, , University of 
Toronto, Ontario, Canada, Vol.28, No. 5, pp.(776-786) 

 Kopelman, Richard E & Janet L. Rovenpor & Mingwei Guan(2003): 
The Study of Values, Construction of the fourth edition, Journal of 
Vocational Behavior Vol.62 N.(2) PP.( 203–220). 

 Maddux J, (1995) : Self-Efficacy  Adaptation  And Adjustment 
Theory, Research And Application, Springer Science & Business 
Media, New York. 

 Pajares, F. ,(1999): " Self-Efficacy, motivation constructs, and 
mathematics performance of entering middle school students. 
Journal of Education psychology. Vol. 24.no.2,pp.(124-139) 

 Pereira, Ron,(2009): The Seven Wastes ,SKILL BUILDER iSixSigma 
Magazinei /October  Issue . Vo. 5, N. 5,pp(1-2) 

 Rocca, J. & Washburn, (2006): “Comparison of teacher efficacy 
among traditionally and alternatively certified agriculture teachers”, 
Journal of Agricultural Education, Florida, vol. 47 No3, pp(58-67). 

 Sabina Alkire (2002): Dimensions of Human Development World 
Development, The World Bank, Washington, DC, USA, Printed in 
Great Britain, Vol. 30, No. 2, pp. (181–205). 



111 

 --------------------------------------------------------------------------------------المصػػػػػػػػػػػػػػادر

_________________________________________________________________ 

 Subedi, Bhawani Shankar (2015): "Assessing the Effectiveness of 
Teacher Training Programs to Improve the Quality of School 
Education in Nepal" M. Phil. (Leadership Studies), Ph. D. 
(Education), Training Institute for Technical Instruction. Sanothimi, 
Bhaktapur, Nepal. Journal of Training and Development Vo. 1, 
Issue 1,pp.(10-14) Nepal. 

 Shell,F.Duane & Colvin,c, ( 1995): " Selfe –Efficacy Attribution and 
outcome Expectancy Mechanisms in Reading and writing 
Achievement : Grade-level and Achievement –level differences " 
Journal of Education al Psychology, vol.87 ,No(3),pp.(386-398) 
by the American Psychological Association, Inc, New York 

 UNDP 1995 Human Development Report, New York 
 Yong ,F,L,(2010): " Study on the Self –Efficacy and Expectancyfor 

Success of pre-univerity Students " European Journal of Social 
Sciences.vol, 13,N.4,pp.(152-161) 

                                                                                         
 

                       
 
.  

 



 
 المالحق



721 

 المبلحؽ..............................................................................
___________________________________________________________ 

 أ( -ٔممحؽ )
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721 

 المبلحؽ..............................................................................
___________________________________________________________ 

 ب( – ٔممحؽ )

 

 

 



721 

 المبلحؽ..............................................................................
___________________________________________________________ 

 (ٕممحؽ )

 أسماء السادة المحكميف
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 * *   جامعة بغداد/كمية التربية لمعمـو الصرفة /ابف الييثـ عمـ النفس التربوي أ.د. أسماعيؿ أبراىيـ عمي ٔ
 * * * * جامعة بغداد/كمية التربية لمعمـو الصرفة /ابف الييثـ طرائؽ تدريس الكيمياء أ.د. بسمة محمد أحمد ٕ
 * * *  جامعة بغداد/كمية التربية لمعمـو الصرفة /ابف الييثـ طرائؽ تدريس عمـو الحياة أ.د. حيدر مسير حمد اهلل ٖ
 * *   جامعة بغداد/كمية التربية لمبنات طرائؽ تدريس لغة عربية أ.د. سندس عبد القادر عزيز ٗ
 * * * * التربية لمعمـو الصرفة /ابف الييثـجامعة بغداد/كمية  طرائؽ تدريس عمـو الحياة أ.د. فاطمة عبد األمير الفتبلوي ٘
 * *   جامعة بغداد/كمية التربية لمعمـو الصرفة /ابف الييثـ عمـ النفس التربوي أ.د. فاضؿ جبار جودة ٙ
 * * * * جامعة بغداد /كمية العمـو لمبنات طرائؽ تدريس الفيزياء أ.د. ميسوف شاكر عبد اهلل ٚ
 * * * * جامعة بغداد/كمية التربية لمعمـو الصرفة /ابف الييثـ طرائؽ تدريس الفيزياء أ.د. ماجدة إبراىيـ الباوي ٛ
 * *   جامعة بغداد/كمية التربية لمعمـو الصرفة /ابف الييثـ عمـ النفس التربوي أ.د. ناجي محمود النواب ٜ

 * * * * التربية لمعمـو الصرفة /ابف الييثـجامعة بغداد/كمية  طرائؽ تدريس عمـو الحياة أ.د. نادية حسيف العفوف ٓٔ
 * * * * الجامعة المستنصرية/كمية التربية األساسية طرائؽ تدريس عمـو الحياة أ.د. يوسؼ فالح محمد ٔٔ
 * *   جامعة بغداد/كمية التربية ابف رشد عمـ النفس التربوي أ.ـ.د. أحبلـ جبار غبد اهلل ٕٔ
 * *   جامعة بغداد/كمية التربية لمعمـو الصرفة /ابف الييثـ إرشاد نفسي أ.ـ.د. جبار وادي باىض ٖٔ
 * * * * جامعة بغداد/كمية التربية لمعمـو الصرفة /ابف الييثـ طرائؽ تدريس الكيمياء أ.ـ.د. أحمد زينب عزيز ٗٔ
 * * * * لمعمـو الصرفة /ابف الييثـجامعة بغداد/كمية التربية  طرائؽ تدريس عمـو الحياة أ.ـ.د. سالـ عبد اهلل الموسوي ٘ٔ
 * *   جامعة بغداد/كمية التربية لمبنات عمـ النفس التربوي أ.ـ.د. سافرة سعدوف أحمد ٙٔ
 * *   جامعة بغداد/كمية التربية ابف رشد عمـ النفس التربوي أ.ـ.د. شيماء عبد العزيز  ٚٔ
 * *   بغداد/كمية التربية لمعمـو الصرفة /ابف الييثـجامعة  عمـ النفس التربوي أ.ـ.د. ليث محمد عياش ٛٔ
 * *   جامعة بغداد/كمية التربية لمعمـو الصرفة /ابف الييثـ عمـ النفس التربوي أ.ـ.د. عبد الصاحب منتيى مطشر ٜٔ
 * * *  الييثـجامعة بغداد/كمية التربية لمعمـو الصرفة /ابف  طرائؽ تدريس عمـو الحياة ـ.د. سميـ توفيؽ عمي ٕٓ
 * *   جامعة بغداد/كمية التربية لمعمـو الصرفة /ابف الييثـ طرائؽ تدريس الفيزياء ـ.د. عادؿ كامؿ شبيب ٕٔ
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 (ٖممحؽ )

 استبانة تحديد المشكمة

 المحتـر -------------------------------االستاذ )الست( 

" أماـ √بوضع عبلمة" اإلستمارة بدقةنتقدـ اليكـ بالشكر واألمتناف ونرجو منكـ ممىء ىذه 
 :اإلختيار الذي تجده مناسباً 

 ؟مصطمح التنمية البشرية أطمعت عمى/ ىؿ ٔس

 --------------كبل-----------------------------------نعـ 

إف كانت اإلجابة نعـ يرجى بياف معرفتؾ  ؟ التنمية البشريةعف أبعاد  تمتمؾ معمومات/ ىؿ ٕس
 باختصار؟عنيا 

 -------------كبل ------------------------------------نعـ  

  ؟الكفاءة المدركة لممدرس لديؾ معرفة بمصطمحىؿ / ٕس

 --------------كبل--------------------------------------نعـ

طمبتؾ عف طريؽ تدريسؾ لمادة عمـ االحياء؟  عندنواعيا إىتماـ بتنمية القيـ بإىؿ لديؾ / ٖس
 كانت االجابة نعـ وضح ذلؾ باالمثمة؟ اذا

 --------------- كبل-------------------------------------نعـ

 والتي قد ترفع مفأبعاد التنمية البشرية وفؽ  ةمج تدريبيا/ ىؿ تعتقد انؾ بحاجة الى بر ٗس
   القيـ عند طمبتؾ؟ يالمدركة وتنمكفاءتؾ 

 ---------------كبل-------------------------------------نعـ 
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 (ٗممحؽ )

 أستبانو تحديد الحاجات التدريبية لمدرسي عمـ االحياء

 المحتـر -------------------------------االستاذ )الست( 

 رجى ممْى ىذه االستمارة بدقة :ي  

أبعاد التنمية البشرية وكيفية توظيفيا في منيج االحياء لمصؼ ىؿ تمتمؾ معمومات عف  /ٔس
 الرابع العممي؟

 -----------------كبل -----------------------نعـ

 تسيـ في رفع حاجة الى برامج تدريبية وفؽ ابعاد التنمية البشرية والتي قدانؾ ب تعتقد /ىؿٕس
 ؟طمبتؾالقيـ عند  المدركة وتنمي ؾكفاءت

 ------------------كبل-----------------------نعـ
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 (٘ممحؽ )

 مدرسي األحياءاستبانة خصائص 

 تحية طيبة...

  التية:ا  موماتعيرجى التفضؿ بتدويف الم

 ......................................................سـ.................................اإل

قرب نقطة دالة أ................ تعمؿ فييا حالياً  سـ المدرسة التيإ 
 لممدرسة.....................

  ...........الجنس.............. 

  ..................................................................الشيادة....................

  .........................................................................الخدمة عدد سنوات

 ......................................التي تقـو بتدريس طمبتيا....................... مرحمةال

 .................................عدد الشعب التي تقوـ بتدريس طمبتيا........................

 ................ف وجد.............................إرقـ الياتؼ.................... االيميؿ 

 .........شتركت في برنامج تدريبي عف أبعاد التنمية البشرية:..........................إىؿ 

 ...............أيف..........................................................................

 ومتى........................................................................................

 أيف........................... خرى..........................أشتركت في دورات تدريبية إىؿ 

 .....................................................................................ومتى
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 (أ -ٙممحؽ)

 البرنامج التدريبي 

 م/برنامج تدريبي وفقا ألبعاد التنمية البشرية

 

 حضرة االستاذ الفاضؿ/االستاذة الفاضمة................................

لمدرسي عمـ  تروـ الباحثة اجراء بحثيا الموسوـ"بناء برنامج تدريبي وفقا ألبعاد التنمية البشرية
االحياء واثره عمى كفاءتيـ المدركة وتنمية القيـ عند طمبتيـ"نظرا لما نجده فيكـ مف دقة وامانو 
عممية فضبل عف خبرتكـ، نرجو التفضؿ بابداء آرائكـ السديدة ومبلحظاتكـ القيمة في صبلحية 

 فقرات البرنامج التدريبي.

 الدرجة العممية:

 التخصص:

 :الجامعة/الكمية/القسـ

 

 

 

 الباحثة:يسرى قاسـ طالب                                                                 

          الحياة دكتوراه/طرائؽ تدريس عموـ                                                             
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 العممي.مدرسوا مادة عمـ االحياء لمصؼ الرابع  :الجية المستيدفة

جمستاف تدريبيتاف في اليـو الواحد زمف الجمسة الواحدة ساعتاف ولمدة اسبوعيف :المدة الزمنية
 عمى التوالي.

أرحب بكـ في البرنامج التدريبي بعنواف : أبعاد التنمية  زمالئي المدرسين والمدرسات: 
بالمعمومات الجديدة،  بما يدفعؾ حيث اف التدريب اثناء الخدمة لو اثر كبير في اثرائؾ  :البشرية

الى تطوير نفسؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى االساليب المتطورة في العمؿ التربوي، فالعامموف في 
مجاؿ التربية في حاجة دائمة الى تطوير انفسيـ ومعارفيـ اثناء الخدمة، وذلؾ لتحقيؽ النمو في 

شكؿ يضمف القياـ بالواجبات الميارات، ومواكبة االنماط المتجددة مف التعمـ والتطور ب
والمسؤوليات والمياـ بالشكؿ الذي يتناسب مع المستجدات التي لـ تكف موجودة في فترة االعداد 

 .قبؿ الخدمة

لذا سيسعى ىذا البرنامج التدريبي الخاص بأبعاد التنمية البشرية الى مساعدتؾ في رفع      
 ت مختمفة وفي تنمية القيـ عند طمبتنا.كفاءتؾ الذاتية في االداء لتعديؿ السموؾ في مجاال

بانو: نوع مف التدريب ييدؼ الى أعداد االفراد وتدريبيـ وتطوير  حيث يعرف البرنامج التدريبي
معارفيـ ومياراتيـ واتجاىاتيـ بما يتفؽ مع الخبرات التعميمية ولتعديؿ السموؾ الوظيفي نحو 

 (ٕٛٗ،ٜٕٓٓ)ابراىيـ ،  االفضؿ.

  مفيوـ التنمية البشرية ومراحؿ تطورىا واىدافيا، عبلقة  البرنامج التدريبي :)يتضمف ىذا
التنمية البشرية بالنظاـ التربوي، ابعاد التنمية البشرية، البعد االجتماعي،البعد االقتصادي، 

 البعد البيئي، البعد الثقافي، البعد المؤسساتي(

  تنموية  وميارات وطرائؽ تدريس باالضافة الى انشطة عممية فردية وجماعية وتمرينات
 لذا يتطمب منؾ:                        حديثة.

       الحضور: اوال
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 .الحضور الى مكاف التدريب في الوقت المحدد يوميًا 
 .التعرؼ عمى أوقات الحضور واإلنصراؼ وفترات اإلستراحة 
  .تسجيؿ الحضور والغياب يوميًا وفي كؿ جمسة تدريبية 
  المتأخر الى قاعدة التدريب ويعد غائبًا في  تمؾ الجمسة.اليسمح بدخوؿ 
 .ال يسمح بالتغيب بدوف عذر رسمي 

  االنشطة المطموبة: ثانيا
 البحث عف مقوالت تتحدث عف العمـ وشخصيات لعمماء ومخترعيف في المجاؿ العممي. •
لمصؼ دقائؽ( لطريقة تدريس في درس يختاره المتدرب مف مادة عمـ االحياء  ٘عرض لمدة) •

 الرابع العممي.
 دمج ميارات التفكير االبداعي في عمـ االحياء. •
 في مجاؿ أىتمامو. تقرأهنبذة مختصرة لكتاب  اءعطأ •
 أسئمة ثقافية. تحضير •
 ختاره مف مادة عمـ االحياء لمصؼ الرابع العممي.توظؼ آيات قرآنية لموضوع ت •
الرابع العممي بطريقة حؿ تنظيـ خطة دراسية في احدى موضوعات عمـ االحياء لمصؼ  •

 المشكبلت.
 ثالثا : المشاركة:  

المشاركة في اإلجابة عف األسئمة التي تطرحيا المدربة ، والمناقشات الجماعية لموضوع ما او  
 مشكمة معينة، واالنشطة العممية الفردية و التعاونية التي تنفذ داخؿ قاعة التدريب.

 محتوى البرنامج التدريبي
 االولى التدريبيةالوحدة 

 مفيـو التنمية البشرية، مراحؿ تطورىا، اىدافيا.

 الوحدة التدريبية الثانية:

 عبلقة التنمية البشرية بالنظاـ التربوي 
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 االمية والتسرب المدرسي.، التعميـ-ٔ البعد االجتماعي في التنمية البشرية ويشمؿ:

 الوحدة التدريبية الثالثة

 الصحة، التثقيؼ الصحي-ٕ عممية التنمية الشاممة.تعميـ المرأة ودورىا في 

 الرابعة الوحدة التدريبية

 البعد االقتصادي في التنمية البشرية.

 الخامسة الوحدة التدريبية

 البعد البيئي في التنمية البشرية.

 السادسة الوحدة التدريبية

 البعد الثقافي في التنمية البشرية.

 السابعة الوحدة التدريبية

 في البعد الثقافي. تطبيقات

 الثامنة الوحدة التدريبية

 .البعد المؤسسي في التنمية البشرية

 التاسعة الوحدة التدريبية

 حقوؽ االنساف. تدريسطرائؽ بعض 

 الوحدة التدريبية العاشرة

 حقوؽ االنساف.تدريس تطبيؽ بعض طرائؽ 

 .مفيـو االمف البشري
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 ممخص جمسات البرنامج التدريبي

التدريبية الوحدة 
 التحضيرية

 إستراتيجيات المفردات االغراض السموكية األىداؼ الخاصة 
 واساليب التدريب

 االنشطة واساليب التقويـ تقنيات التدريب

 تحضيرية
( ٗزمنيا: جمستاف)

 ساعات
شكؿ الجمسة: صؼ 

 مدرسي
 تاريخ انعقادىا:

ٔٓ /ٜ  /ٕٓٔٚ 

 
التعريؼ بطبيعة البرنامج  •

 التدريبي
بمعمومػػػػػات عػػػػػف التزويػػػػػد  •

التػػػػػػػػدريب والفػػػػػػػػرؽ بينػػػػػػػػو 
 وبيف التعميـ

اكسػػػػػػػػػػػػػػػػػاب المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػدربيف  •
معمومػػػػػػػػات عػػػػػػػػف ميػػػػػػػػارة 
التخطػػػػػػػػػػػػػػػػيط لمتػػػػػػػػػػػػػػػػدريس 

 واىميتيا.
تزويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدربيف  •

معمومػػػػات عػػػػف مكونػػػػات 
 الخطة الدراسية اليومية.

 المجال المعرفي
 يرحب بالمتدربيف -ٔ
 يضع ضوابط لجمسة التدريب -ٕ
 يثبت الحضور -ٖ
يمؤل االستبانة الخاصة  -ٗ

 بخصائص المتدربيف 
يطبؽ مقياس الكفاءة المدركة  -٘

 القبمي.
 يحدد اليدؼ مف التدريب. -ٙ
 يبيف الفرؽ بيف التعميـ والتدريب. -ٚ
 يوضح ميارة التخطيط لمدرس. -ٛ
يعطي رايو في اىمية التخطيط  -ٜ

 لمدرس.
 يصؼ الخطة التدريسية اليومية.-ٓٔ
يستخرج اىـ مكونات الخطة -ٔٔ      

 تعرؼ عمى مدربؾ •
التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  •

 المتدربيف 
وضػػػػػػػػػػػػػػػػع ضػػػػػػػػػػػػػػػػوابط  •

 لمجمسة.
تثبيػػػػػػػػػػػػت الحضػػػػػػػػػػػػػور  •

والتعرؼ عمى اوقػات 
الحضور واالنصراؼ 

 وفترات االستراحة.
يمػػػػػػػػػػػػػػػػؤل االسػػػػػػػػػػػػػػػػتبانة  •

الخاصػػػة بخصػػػائص 
 لمتدربيف ا

تطبيػػػػػػػػػػػػػػػػؽ مقيػػػػػػػػػػػػػػػػاس  •
الكفػػػػػػػػػػػػػاءة المدركػػػػػػػػػػػػػة 

 القبمي.

طريقة المحاضرة،  
 حوار ومناقشة. 

عرض الشرائح 
Power Point ،
جياز العرض 
Data Show 

 

مقياس الكفاءة المدركة -
 القبمي

 طرح االسئمة -المبلحظة-
تقويـ الباحثة لمواجب 

 البيتي
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 الدراسية االنموذجية اليومية
 المجال الوجداني

يجيب عف االسئمة التي تطرحيا -ٔ
 المدربة.

 يستمع الى اراء زمبلئو -ٕ

تسػػػػػػػػػػػتمـ المجموعػػػػػػػػػػػة  •
التجريبيػػػػػة: الكتيبػػػػػات 
)بشػػػػكؿ محاضػػػػرات( 
الخاصػػػػػػػػػػػػة بالمػػػػػػػػػػػػادة 
النظريػػػػػػػػػػػة، والكتػػػػػػػػػػػب 
)المصػػػػػػػادر( بشػػػػػػػكؿ 

 اقراص ليزرية.
تقسػػيـ المتػػدربيف الػػى  •

مجموعتيف)تجريبيػػػػػػػػػػة 
 وضابطة(

التػػدريب والفػػػرؽ بينػػػو  •
 وبيف التعميـ.

ميػػػػػػػػػػػػػػارة التخطػػػػػػػػػػػػػػيط  •
 وأىميتيا.لمدرس 

مكونػػػػػػػػػػػػػات الخطػػػػػػػػػػػػػة  •
 الدراسية اليومية.

عنواف الوحدة 
 التدريبة االولى

 إستراتيجيات المفردات السموكيةاالغراض  األىداؼ الخاصة 
 واساليب التدريب

 االنشطة واساليب التقويـ تقنيات التدريب

مفيـو التنمية 
البشرية، مراحؿ 

اكسػػػػػاب المتػػػػػدربيف مفيػػػػػـو  -
 التنمية البشرية 

 :المجال المعرفي
 يوضح المقصود بالتنمية البشرية. -ٔ

 مفيـو التنمية البشرية.-
الجذور التاريخية -

عصؼ ذىني، 
االستجواب، 

جياز الحاسوب 
 لعرض: عروض

تمريف كيؼ تغير حياتؾ -
 ومبلحظة االجابة لبلفضؿ
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 تطورىا، أىدافيا
زمنيا: جمستاف 

( ٗتدريبيتاف )
 ساعات

 شكؿ الجمسة: 
 صؼ مدرسي
 تاريخ انعقادىا:

ٔٔ /ٜ  /ٕٓٔٚ 

مراحػؿ تطػور  التعرؼ عمى -
 مفيـو التنمية البشرية.

تزويػػػػػػد المتػػػػػػدرب باىػػػػػػداؼ  -
 التنمية البشرية

 

يبيف الجذور التاريخية لمفيـو التنمية -ٕ
 البشرية.

مف الصور المعروضة  أفكاريستخرج -ٗ
 امامو.

 يستنتج فكرة التنمية البشرية -٘
يحؿ تمريف تنموي عف مفيـو التنمية  -ٙ

 البشرية.
يطبػػؽ  تمػػريف يػػبف نظػػرة االنسػػاف عػػف  -ٚ

 نفسو وعف االخريف.
يػػػػػػػنظـ مراحػػػػػػػؿ تطػػػػػػػور مفيػػػػػػػـو التنميػػػػػػػة -ٛ

 البشرية.
 .يتوصؿ الى أىداؼ التنمية البشرية -ٜ

 يبيف معنى التنمية المستدامة-ٓٔ
اليػػدؼ مػػػف اسػػتخداـ االكيػػػاس يوضػػح -ٔٔ

 الصديقة لمبيئة.
اطر اسػػػػػػػػتخداـ االكيػػػػػػػػاس يشػػػػػػػػرح مخػػػػػػػػ-ٕٔ

 الببلستيكية.
يسػػػػتنتج العبلقػػػػة بػػػػيف التنميػػػػة البشػػػػرية -ٖٔ

 والتنمية المستدامة
رايػػػػػػػو فػػػػػػػي امكانيػػػػػػػة اسػػػػػػػتثمار  عطػػػػػػػيي-ٚٔ

 لمفيـو التنمية البشرية.
مراحؿ تطور مفيـو -

 التنمية البشرية
 اىداؼ التنمية البشرية.-
التنمية المستدامة -

التنمية وعبلقتيا ب
 البشرية.

مجموعات 
تعاونية، خرائط 

 مفاىيمية،  

Data Show 
Power Point 

ومقػػػػػػػػػػػػاطع فػػػػػػػػػػػػديو 
يوضػػػػػػػػػػػػح خطػػػػػػػػػػػػر 
االكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 
الببلسػػػػػتيكية عمػػػػػى 
البيئػػػػػػػة والكائنػػػػػػػات 

 الحية.
 

التنمية تمريف تنموي عف -
البشرية يبيف نظرة الفردعف 

، نفسو وعف االخريف
 ومبلحظة االجابة.

مبلحظػػػػػة رسػػػػػـ الخػػػػػرائط  -
المتسمسػػػػػػػمة التػػػػػػػي توضػػػػػػػػح 
مراحػػػػػػػػػػػؿ تطػػػػػػػػػػػور التنميػػػػػػػػػػػة 

 البشرية 
نشاط عرض اكياس  -

صديقة لمبيئة مع توعية 
بمخاطر استخداـ االكياس 

 الببلستيكية
نشاط تصميـ في ورقة -

عمؿ شكؿ يوضح مفيـو 
التنمية البشرية بعد اضافة 

، مفيـو االستدامة
 ومبلحظة االجابة

تقويـ اجابات المتدربيف 
عف االسئمة التي تطرحيا 

المدربة، المناقشة 
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 مواىب البشر لمعيش برفاىية.
 

 المجال الوجداني:
يعظـ قدرة الخالؽ )عز وجؿ(بما أنعـ  -ٔ

 عميو 
يتحمؿ مسؤولية استثمار موارد االرض -ٕ
. 
 كتابة اىدافو في الحياة.ب إستجابةيظير -ٖ
يظير الرغبة في قراءة مراحؿ تطور -ٗ

 مفيـو التنمية البشرية
يثمف جيود العمماء والميتميف بمشاريع -٘

 التنمية البشرية .
يشارؾ مجموعتو في ابداء االراء -ٙ

 واالفكار.
 :المجال المياري

يبحث في االنترنيت عف مفيـو التنمية  -ٔ
 البشرية.

يتتبع  بمخطط مراحؿ تطور مفيـو -ٕ
 التنمية البشرية.

يصمـ في ورقة عمؿ مفيـو التنمية -ٖ

 .الجماعية
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 البشرية مع االستدامة
عنواف الوحدة 
 التدريبة الثانية

 

 إستراتيجيات المفردات االغراض السموكية األىداؼ الخاصة 
 واساليب التدريب

 االنشطة واساليب التقويـ تقنيات التدريب

عبلقة التنمية 
البشرية بالنظاـ 

  التربوي
البعد االجتماعي في 

التنميةالبشرية 
 ويشمؿ:

االمية ، التعميـ -ٔ
 والتسرب المدرسي
زمنيا: جمستاف 

 ( ساعاتٗتدريبيتاف)
شكؿ الجمسة: شكؿ 

(، وشكؿ ٚ)
 المجموعات الصغيرة

 تاريخ انعقادىا:
ٕٔ /ٜ  /ٕٓٔٚ 

عبلقة التنمية التعرؼ عمى  -
 البشرية بالنظاـ التربوي 

اكسػػػػاب المتػػػػدربيف اىػػػػداؼ  -
التنميػػػػػة البشػػػػػرية فػػػػػي النظػػػػػاـ 

 التربوي
االلمػػػػػػػػػػاـ بابعػػػػػػػػػػاد التنميػػػػػػػػػػة  -

 البشرية.
التعػػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػػى البعػػػػػػػػػػػػػد  -

االجتمػػػػػػػػػػػاعي فػػػػػػػػػػػػي التنميػػػػػػػػػػػػة 
 البشرية.

توضػػػػػػػػػيح اىميػػػػػػػػػة التعمػػػػػػػػػيـ  -
 لممجتمع

تحديػػػػػػػد  اسػػػػػػػباب التسػػػػػػػرب  -
 المدرسي

 المجال المعرفي
 يستذكر مفيـو التنمية البشرية -ٔ
عبلقة التنمية البشرية يوضح  -ٕ

 بالنظاـ التربوي
في جدوؿ اىداؼ التنمية  ينظـ -ٖ

 البشرية في المجاؿ التربوي
 يبيف سمات التنمية البشرية. -ٗ
يستخرج ابعاد التنمية البشرية عف  -٘

 طريؽ المخطط.
يعطي رأيو في أبعاد التنمية  -ٙ

 البشرية
ب البعد االجتماعي في يحدد جوان -ٚ

 التنمية البشرية.
يبيف دور التعميـ في التنمية  -ٛ

 البشرية.
يحدد مشاكؿ  مواجية التعميـ في  -ٜ

عبلقة التنمية  -
البشرية بالنظاـ 

 التربوي.
التنمية سمات  -

 البشرية
 ابعاد التنمية البشرية -
البعد االجتماعي في  -

 التنمية البشرية.
دور التعميـ في  -

 التنمية البشرية.
 األمية وتعميـ الكبار. -
 التسرب المدرسي. -
 

مجموعات 
تعاونية، مناقشة 

 جماعية.

عرض الشرائح 
power point ،
جياز العرض 
Data Show . 

 

مبلحظةالمخططات التي 
تدربيف كمخطط يقدميا الم

يوضح مفيـو التنمية 
البشرية بالنظاـ التربوي 
ومخطط يوضح سمات 

 التنمية البشرية
ورسـ جدوؿ يوضح اىداؼ 
التنمية البشرية في النظاـ 

 التربوي
تقويـ اوراؽ العمؿ -

الخاصة  بالحموؿ التربوية 
لمعالجة اسباب التسرب 

 المدرسي
مسابقة )كتابة مقوالت -

 عف العمـ(
االجابات عف  تقويـ-
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 المجتمع.
 يعرؼ األمية باسموبو الخاص-ٓٔ
 معنى تعميـ الكباريوضح -ٔٔ      
سي باسموبو يعرؼ التسرب المدر -ٕٔ     

 الخاص.
يستنتج أسباب تسرب بعض -ٖٔ      
 مف مدرستوالطمبة 
يقترح بعض الحموؿ التربوية -ٗٔ    

 لمعالجة ظاىرة التسرب المدرسي
 : ثانيًا:المجال الوجداني

يصغي بانتباه الى عبلقة التنمية  -ٔ
 بالنظاـ التربوي.

يشارؾ زمبلئو في عمؿ  -ٕ
 المخططات.

 يؤمف بأىمية التعميـ لممجتمع -ٖ
يتقبؿ المشاركة بمحو االمية  -ٗ

 كواجب وطني
: يتوقع مف المتدرب لمياريثالثًا:المجال ا

بعد االنتياء مف الجمسة اف يكوف قادرا 
 عمى أف:

 الواجب البيتي االسئمة و
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يرسـ مخطط يوضح عبلقة -ٔ
 التنمية البشرية بالنظاـ التربوي

يرسـ أبعاد التنمية البشرية في -ٕ
 خارطة.

مسابقة"" كتابة مقوالت  ينفذ-ٖ
 تشجع عمى العمـ"

عنواف الوحدة 
 التدريبية الثالثة

 

 إستراتيجيات المفردات االغراض السموكية األىداؼ الخاصة 
 واساليب التدريب

 االنشطة واساليب التقويـ تقنيات التدريب

تعميـ المرأة ودورىا 
في عممية التنمية 

 الشاممة
الصحة، التثقيؼ -ٕ

 الصحي.
جمستاف  زمنيا:

 (ساعات.ٗتدريبيتاف)
نصؼ  شكؿ الجمسة:

 حمقي.
 تاريخ انعقادىا:

ٖٔ /ٜ  /ٕٓٔٚ 

التعرؼ عمى الحموؿ التي  -
تشجع عمى تعميـ المرأة كفرد 

 منتج في المجتمع
تثقيؼ المتدربيف في مجاؿ  -

 الصحة
توضيح اىمية الرياضة  -

 البدنية لمفرد

 .المجال المعرفي
المرأة في يحدد المشاكؿ التي تعيؽ -ٔ

 التنمية الشاممة.
 يعطي رأيو في ظاىرة الزواج المبكر.-ٖ
يقترح الحموؿ لمعالجة مشكمة الزواج -ٗ

 المبكر.
يقيـ زمبلءه اثناء عرضيـ لدرس معيف -ٙ

 اثناء الجمسة.
 يوضح مفيـو الصحة-ٚ
يصؼ سموؾ التثقيؼ الصحي داخؿ -ٛ

 المدرسة

المشاكؿ التي تعيؽ  -
 المرأة في التنمية الشاممة.

 ظاىرة الزواج المبكر.-
 مفيـو الصحة و -

 التثقيؼ الصحي
التثقيؼ الصحي سموؾ  -

 داخؿ المدرسة
 ، وHIVمرض االيدز -

 اسباب انتشاره.
ظاىرة انتشار التدخيف  -

 و المخدرات في مدارسنا.

حؿ المشكبلت ، 
حوار ومناقشة، 

 االستجواب

عػػػػػػػػرض الشػػػػػػػػرائح 
power point ،

جيػػػػػػػػػػاز العػػػػػػػػػػرض 
Data Show 
ومقطع فػديو طمبػة 
مػػػػػػػػػػػػػدمنيف عمػػػػػػػػػػػػػى 
التػػػػػػػػدخيف وكػػػػػػػػذلؾ 

 المخدرات 

د( ٓٔعرض لمدة ) -
طريقة حديثة في تدريس 
مادة عمـ االحياء لكؿ 

 متدرب.
نشاط التعمـ بطريقة  -

 القدوة
نشاط اداء التماريف  -

الرياضية )التنفس النشط، 
شد العضبلت، المشي في 

 مكانؾ(.
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 يعرؼ مرض االيدز باسموبو الخاص-ٓٔ
 اىرة التدخيف.يوضح ظ-ٔٔ
ىرة انتشار المخدرات يحكـ عمى ظا-ٖٔ

 .في مدارسنا.
 يستنتج عناصر التغذية الجيدة.-ٗٔ
يعرؼ الرياضة البدنية باسموبو -ٙٔ

 الخاص .
يعطي رايو في ممارسة التماريف -ٚٔ

 الرياضية يوميا
 المجال الوجداني:

يظير اىتمامو بتشجيع االناث عمى -1
 التعميـ

الحموؿ لمحد مف ظاىرة يشارؾ بوضع -ٔ
 الزواج المبكر.

يبدي الرغبة في المساىمة بفعاليات يـو -ٔ
 المرأة العالمي

يتقبؿ النقد اثناء عرضو لمادة عممية -ٕ
 يختارىا.

يتابع بأنتباه مقطع فديو عف طمبة -ٖ
 مدمنيف عف التدخيف والمخدرات.

 عناصر التغذية الجيدة -
 الرياضة البدنية -
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يتطوع في متابعة التثقيؼ الصحي في -ٗ
 مدرستو
 يف رياضية بسيطةيتقبؿ اداء تمار  -٘

 المجال المياري
ينفذ عرض المادة العممية بطريقة -ٔ

 تدريس يختارىا
يبحث في االنترنيت عف مواقع لمتثقيؼ -ٕ

 الصحي
 ينفذ تماريف رياضية بسيطة.-ٖ

عنواف الوحدة 
 التدريبة الرابعة

 

 إستراتيجيات المفردات االغراض السموكية األىداؼ الخاصة 
 واساليب التدريب

 االنشطة واساليب التقويـ وسائط التدريب

البعد االقتصادي في 
 التنمية البشرية.
زمنيا: جمستاف 

 ( ساعاتٗتدريبية )
 شكؿ الجمسة: حمقي

 تاريخ انعقادىا:
ٔٗ /ٜ  /ٕٓٔٚ 

اكساب المتدرب اىداؼ -
التنمية البشرية في البعد 

 االقتصادي 
تحديد عبلقة التربية -

 باالقتصاد
 التزود بميارات االبداع-

 واالبتكار  في مجاالت الحياة
التعرؼ عمى استراتيجية -

 المجال المعرفي
عبلقة بيف التربية والتنمية يحدد ال -ٔ

 االقتصادية. 
يقترح خطوات بسيطة ليكوف فردا  -ٕ

 منتجا ونافعا.
 يعدد بعض المنتجات الوطنية -ٔ
 يعرؼ التفكير االبداعي -ٕ
 يعدد ميارات التفكير االبداعي -ٖ

العبلقة بيف التربية  -
 والتنمية االقتصادية.

 التفكير االبداعي -
ميارات التفكير  -

 االبداعي
استراتيجية جيمبا  -

الكايزف اليابانية، 
مفيوميا، خطواتيا  

حػػػػػػوار ومناقشػػػػػػة، 
االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجواب، 
مجموعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
تعاونيػػػػػػة، خػػػػػػػرائط 
مفاىيميػػػػػػػة، دمػػػػػػػج 
ميػػػػػػارات التفكيػػػػػػر 

 في المحتوى

جياز الحاسوب 
 لعرض: عروض
Data Show 

Power Point 

عػػػف  ومقطػػػع فػػػديو
 الكايزف ومبادئيا. 

 :  تقويم االنشطة الجماعية
اقتراح خطوات بسيطة  -ٔ

في مخطط عمى )ورقة 
عمؿ( لكي تكوف فردا 

 منتجا ونافعا.
ترتيب مفاىيـ عمـ البيئة 

في خارطة مفاىيمية 
 مرسومة امامو
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، قواعد الكايزف، مفيوميا
 تطبيقيا.

 

يرتب حروؼ بجممة مفيدة في  -ٗ
 ورقة العمؿ.

يقارف بيف ميارة الطبلقة  -٘
 واالصالة والمرونة

التي تساعد  يسمي االستراتيحية -ٙ
 عمى التحسيف المستمر

 يوضح مفيـو الكايزف. -ٚ
 يبيف خطوات الكايزف. -ٛ
يعرؼ اليدر في الكايزف باسموبو  -ٜ

 الخاص
يستنتج انواع اليدر في العممية  -ٓٔ

 التعميمية.
 المجال الوجداني

أىمية العنصر يصغي الى  -ٔ
 البشري في النمو االقتصادي

يثمف جيود العامميف في االنتاج  -ٕ
 الوطني.

باىتماـ الى قواعد الكايزف يصغي  -ٖ
 اليابانية

يسيـ في تقميؿ اليدر في العممية  -ٗ

اليدؼ منيا، قواعد 
 تطبيقيا.

اليدر وأنواعو في  -
 الكايزف.

 

نشاط في ورقة عمؿ:   -ٕ
يوضح ميارة االصالة ماذا 

 الشكؿ الذي امامؾ:يعني 
  
 
نشاط:يوضح ميارة -ٖ

 الطبلقة:
بوضع  الحروؼ المناسبة 

( مف  )في شكؿ مرسـو
بداية كؿ مستقيـ بشكؿ 

مرتب بحيث تنتيي جميع 
المستقيمات بكممات مفيدة 
ذات معنى وتكوف نيايتيا 

 الحرؼ نفسو.
نشاط يوضح ميارة -ٗ

المرونة قصة القمـ  المرونة
 والفضاء 

طرؽ كي  نشاط: ماىي-٘
 المبلبس بدوف مكواة؟

نشاط: توضيح خطوات -ٙ
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 التعميمية
 المجال المياري

 انشطة الكايزف اليابانية يؤدي-ٔ
 يرسـ مخطط النواع اليدر في التعميـ-ٕ

 يرسـ مخطط لخطوات الكايزف  -ٖ
 
 
 

 الكايزف في مخطط.
نشاط توضيح انواع -ٚ

 اليدر في العممية التعميمية
 تقويم أنشطة فردية

تطبيؽ عممي -ٛ
الستراتيجية الكايزف 

 اليابانية
تقويـ االجابة عف أسئمة 

المدربة، والمناقشة، 
 المبلحظة.

عنواف الوحدة 
 التدريبة الخامسة

 إستراتيجيات المفردات االغراض السموكية األىداؼ الخاصة
 واساليب التدريب

 االنشطة واساليب التقويـ وسائط التدريب

البعد البيئي في 
 التنمية البشرية
زمنيا: جمستاف 

 ( ساعاتٗتدريبية )
 شكؿ الجمسة: 
 نصؼ حمقي.

 تاريخ انعقادىا:
ٔٚ /ٜ  /ٕٓٔٚ 

التعرؼ عمى عبلقة البعد  -
 بالتنمية البشريةالبيئي 

الوعي بطبيعة العبلقة بيف  -
 البشر والبيئة الطبيعية

التعرؼ عمى كيفية ادراج  -
مبادىء ميثاؽ األرض فى 

 تدريس عمـ االحياء

 المجال المعرفي
يوضح عبلقة البعد البيئي  -ٔ

 بالتنمية البشرية.
 يحدد اوؿ مف اىتـ مبكرا  بالبيئة. -ٕ
يعطي مثاؿ عمى اىتماـ العراقييف  -ٖ

 المبكر لمبيئة
 يذكر اسباب أىماؿ البيئة العراقية -ٗ
يقترح بعض الحموؿ لمحفاظ عمى  -٘

عبلقة البعد البيئي  -
 بالتنمية البشرية.

 االىتماـ المبكر لمبيئة-
 اخبلقيات البيئة -
دليؿ ميثاؽ االرض،  -

 أىـ دعائمو ومبادئو.
 
 

العصؼ الذىني، 
مجموعات 

تعاونية، مناقشة 
 جماعية.

 

جياز الحاسوب 
 لعرض: عروض
Data Show 

Power Point 
 

تقويـ نشاط: تمخيص في 
ورقة عمؿ اىـ دعائـ 

 ميثاؽ االرض.
تقويـ تقريرا مبسطا عف 
المياه الجوفية ومكوناتيا 

وطرؽ استخداماتيا والتموث 
وكيفية تبلفي ىذا التموث 

 لممياه الجوفية.
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 بيئة مستدامة
 يوضح المقصود باخبلقيات البيئة -ٙ
 يعرؼ ميثاؽ االرض -ٚ
يمخص في ورقة اىـ دعائـ ميثاؽ  -ٛ

 االرض
 المجال الوجداني

يعظـ قدرة الخالؽ)عز وجؿ( في -ٔ
 الحفاظ عمى البيئة.

لممحافظة  يتحمؿ مسؤولية فردية-ٕ
 عمى التوازف البيئي

يبدي اىتمامو  بربط اخبلقيات -ٖ
 البيئة بمحتوى عمـ االحياء

ميبل حوؿ االىتماـ بالثروة  يظير-ٗ
 الحيوانية

يصغي بانتباه الى  موضوع اعادة -٘
 تدوير النفايات

يبدي اىتمامو بالسفرات السياحية -ٙ
 الى االىوار والمتاحؼ العراقية

 المجال المياري
ينفذ نشاط في كيفية التخمص مف -1

عرض بعض  نشاط:
ة االكياس الصديقة لمبيئ
وتشجيع الطمبة عمى 

 استخداميا.
تقويـ نشاط: طريقة 
التخمص مف القناني 

 الببلستيكية
مبلحظة تثبيت اجابة -

المتدرب لدعائـ ميثاؽ 
 االرض في مخطط.
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 القناني الببلستيكية.
يثبت اجابتو عف دعائـ ميثاؽ -ٕ

 االرض في مخطط.
عنواف الوحدة 
 التدريبة السادسة

 إستراتيجيات المفردات االغراض السموكية األىداؼ الخاصة 
 واساليب التدريب

 االنشطة واساليب التقويـ وسائط التدريب

البعد الثقافي في 
 التنمية البشرية.
زمنيا: جمستاف 

 ( ساعاتٗتدريبية )
شكؿ الجمسة:الصؼ 

 المدرسي
 تاريخ انعقادىا:

ٔٛ /ٜ  /ٕٓٔٚ 

التعرؼ عمى البعد الثقافي  -
 في التنمية البشرية

االلماـ ببعض طرائؽ  -
 القراءة السريعة

 

 المجال المعرفي
 الثقافة باسموبو الخاصيعرؼ مفيـو -ٔ
يبيف العبلقة بيف البعد الثقافي والتنمية -ٕ

 البشرية
 عرؼ ميارة القراءة باسموبو الخاصي- -ٖ
يبيف شروط تحقيؽ افضؿ النتائج مف --٘

 القراءة
يقترح طريقة اشاعة حب القراءة في -ٙ

 المنزؿ.
لمقراءة  sq3rيعدد خطوات طريقة -ٛ

 السريعة.
 المجال الوجداني

بع بانتباه البعد الثقافي في التنمية يتا-1
 البشرية.

يسأؿ المدربة عف موضوع البعد الثقافي -ٕ

 مفيـو الثقافة وعبلقة-
البعد الثقافي والتنمية 

 البشرية.
اىداؼ البعد الثقافي  -

 في التنمية البشرية
 ميارة القراءة وفوائدىا. -
لمقراءة  sq3rيقة طر  -

 السريعة.
 

 

المحاضرة،  
 مناقشة جماعية

جياز الحاسوب 
 لعرض: عروض
Data Show 

Power Point 

تمريف:  يساعدؾ عمى 
القراءة السريعة بفعالية 
وقراءة المزيد مف الكتب 

 عمى مدار السنة
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 في التنمية
 يشارؾ في االجابة عف اسئمة المدربة.-ٖ

عنواف الوحدة 
 التدريبة السابعو

 إستراتيجيات المفردات االغراض السموكية األىداؼ الخاصة
 واساليب التدريب

 االنشطة واساليب التقويـ وسائط التدريب

تطبيقات في البعد 
 الثقافي

زمنيا: جمستاف 
 ( ساعاتٗتدريبية )

شكؿ الجمسة:الصؼ 
 المدرسي

 تاريخ انعقادىا:
ٜٔ /ٜ  /ٕٓٔٚ 

تزويد المتدربيف بانشطة 
 ثقافية في التنمية البشرية

 المجال المعرفي
 لمقراءة السريعة sq3rيستذكر طريقة -ٔ
 لمقراءة السريعة. sq3rيطبؽ طريقة -ٕ
 يقرأ ممخص لكتاب قرأه-ٖ
 يعطي رأيو في المسابقة الثقافية-ٗ
يستنتج أىـ العوامؿ المسببة لسوء -٘

 استثمار وقت الفراغ.
يقترح خطوات توجو طمبتو الى البعد -ٙ

 الثقافي في التنمية.
 المجال الوجداني

استثمار وقت الفراغ  يعزز ثقتو باىمية -ٔ
 بقراءة الكتب

لمقراءة  sq3rيستمتع بتطبيؽ طريقة -ٕ
 السريعة.

 يود المشاركة في المسابقة الثقافية.-ٗ
 المجال المياري

تطبيؽ المتدربيف طريقة -
sq3r لمقراءة السريعة 

تمخيص كؿ متدرب -
 لكتاب قرأه

مسابقات ثقافية بيف -
 المتدربيف.

العوامؿ المسببة لسوء -
 استثمار وقت الفراغ.

حؿ المشكبلت ، 
مجموعات 

تعاونية، حوار 
ومناقشة، 
 االستجواب

اسموب عرض 
 powerالشرائح 
point جياز ،

 Dataالعرض 
Show 

مبلحظة المتدربيف اثناء  
 تقديميـ ممخص لكتاب قرأه 

 ٘) كواجب بيتي( خبلؿ) 
مع  دقائؽ (اماـ المتدربيف

 تقويـ العرض
تقويـ عادة القراءة  -

واإلئراء عند 
 مسابقة ثقافية(المتدربيف)

بتقسيـ المتدربيف الى 
فريقيف كؿ فرد مف اعضاء 
الفريؽ يحضر سؤاؿ في 
اي مجاؿ يختاره عمى اف 
اليعمـ االخريف بو  ويبدأ 
طرح االسئمة مف كؿ فريؽ 
واالجابة عنو مف الفريؽ 

 اآلخر.
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 تقويـ الواجب البيتي  - ينفذ انشطة البعد الثقافي
الوحدة عنواف 

 التدريبة الثامنة
 إستراتيجيات المفردات االغراض السموكية األىداؼ الخاصة 

 واساليب التدريب
 االنشطة واساليب التقويـ وسائط التدريب

البعد المؤسسي في 
 .التنمية البشرية
زمنيا: جمستاف 

( ٗتدريبية  )
 ساعات

 شكؿ الجمسة:
 مجموعات تعاونية.

 تاريخ انعقادىا:
ٕٓ /ٜ  /ٕٓٔٚ 

التعرؼ عمى البعد -
 المؤسسي في التنمية البشرية

تزويد المتدربيف بمميزات  -
البعد المؤسسي في التنمية 

 البشرية
 

 المجال المعرفي
 يبيف البعد المؤسسي في التنمية البشرية-ٔ
و  البعد المؤسسي يصؼ العبلقة بيف-ٕ

 التنمية البشرية
يعمؿ اف الكرامة حؽ مف حقوؽ - -ٖ

 االنساف
يوضػػػػػح المقصػػػػػود بػػػػػالتمكيف فػػػػػي البعػػػػػد -ٗ

 المؤسسي لمتنمية.
يبػػػػيف بنقػػػػاط حقػػػػوؽ الطالػػػػب فػػػػي مجػػػػاؿ -ٛ

 الكرامة والتمكيف
يفسػػػػػػػػػر معنػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػاءلة فػػػػػػػػػي البعػػػػػػػػػد -ٜ

 المؤسسي لمتنمية. 
يعطػػػػػػػػي رايػػػػػػػػو فػػػػػػػػي امكانيػػػػػػػػة تطبيػػػػػػػػؽ -ٓٔ

 المساءلة في المجاؿ التربوي
سػػػػػػػتنتج مفيػػػػػػػـو الفسػػػػػػػاد مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ ي-ٔٔ

 مصور
يحػػػػػػدد واجبػػػػػػو تجػػػػػػاه ظػػػػػػاىرة الفسػػػػػػاد  -ٕٔ

تعريؼ البعد المؤسسي -
 في التنمية البشرية

مكونات البعد -
 المؤسساتي

العبلقػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف البعػػػػػػػػػػػد -
المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػاتي والتنميػػػػػػػػػػػػػػػة 

 البشرية
 مفيـو حقوؽ االنساف-
قػػػػػػيـ ومبػػػػػػادىء حقػػػػػػوؽ  -

 االنساف

المحاضرة، 
مخطط خرائط 

مفاىيمية 
مجموعات 

تعاونية، مناقشة 
 جماعية،

عرض الشرائح 
power point ،
جياز العرض 
Data Show. 

عرض صور عف 
 التسامح ،

تقويم أنشطة 
:اكماؿ قيـ جماعية

ومبادىء حقوؽ االنساف 
 في مخطط.

 امح.تجربة تنموية عف التس
نشاط يوضح مبدأ 

المساءلة والشفافية في 
 العممية التعميمية.

نشاط عف التسامح:اعطي 
مثاؿ مف مادة االحياء 

لمصؼ الرابع العممي في 
 تعميـ التسامح لمطمبة
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 التربوي
 يعرؼ التسامح باسموبو الخاص -ٖٔ
يعطػػي مثػػاال لتعمػػيـ التسػػامح مػػف مػػادة -ٗٔ

 االحياء
 المجال الوجداني

يبدي اىتماـ بالبعد المؤسسي لمتنمية -1
 البشرية.

 يناقش زمبلئو في حفظ حقوؽ االنساف-ٕ
حفظ حقوؽ يحتـر آراء زمبلئو في -ٖ

 االنساف
اف البشر جميعيـ ليـ نفس  يقدر-ٗ

 الكرامة االنسانية
 يشعر باىمية المشاركة في اتخاذ القرار-٘
بحؽ الشعب في مساءلة  يبدي اىتماـي-ٙ

 اصحاب القرار
غياب التنمية البشرية مع وجود ؤمف ي-ٚ

 ظاىرة الفساد
 يمتـز بمبدأ االنصاؼ في عممو-ٛ
يصغي الى مقطع فديو عف التسامح -ٜ

 ونبذ العنؼ 
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يظير استعداده الحتراـ القوانيف -ٓٔ
 واالنظمة المعموؿ بيا

 المجال المياري
 مميزات البعد المؤسساتي يثبت  -ٔ

 في مخطط.
 ينفذ تجربة تنموية عف التسامح.  -ٕ

الوحدة التدريبة 
 التاسعة

 إستراتيجيات المفردات االغراض السموكية األىداؼ الخاصة 
 واساليب التدريب

 االنشطة واساليب التقويـ تقنيات التدريب

 بعض طرائؽ تدريس
 حقوؽ االنساف.

زمنيا :جمسة تدريبية 
 ( ساعة.ٕ)

شكؿ الجمسة: 
 مجموعات تعاونية

 تاريخ انعقادىا:
ٕٔ /ٜ  /ٕٓٔٚ 

تدريس عض طرائؽ بب االلماـ
 حقوؽ االنساف

 
 
 
 
 
 
 
 

 المجال المعرفي
حقوؽ  طرائؽ تدريسبعض يعدد -ٔ

 االنساف.
اآليات  اىمية توظيؼيعطي رايو في -ٕ

 القرآنية في مادة االحياء
 يعبر عف طريقة حؿ المشكبلت باسموبو-ٖ

 الخاص .
 يعدد خطوات طريقة حؿ المشكبلت.-ٗ

 المجال الوجداني
يصغي باىتماـ الى طرائؽ التدريس -1

 الحديثة.
ت القرآنية في مادة يمتـز بتوظيؼ اآليا-ٕ

طرائؽ التدريس الحديثة -
في االحياء لتعميـ حقوؽ 

 االنساف.
 طريقة القدوة الحسنة -

اىمية توظيؼ  --
اآليات القرآنية في درس 

 االحياء
 طريقة حؿ المشكبلت -

المحاضرة، ، 
 مناقشة جماعية، 

عرض الشرائح 
power point ،
جياز العرض 
Data Show. 

المتدربيف تقويـ اجابات 
عف االسئمة المطروحة، 

 المناقشة الجماعية.
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 عمـ االحياء.
التي تقدميا ييتـ بالواجبات البيتية -ٖ

 المدربة
الوحدة التدريبة 

 العاشرة
 إستراتيجيات المفردات االغراض السموكية األىداؼ الخاصة 

 واساليب التدريب
 االنشطة واساليب التقويـ وسائط التدريب

تطبيؽ بعض طرائؽ 
واساليب تعميـ 

التسامح وحقوؽ 
 االنساف.

زمنيا: جمستاف 
 ( ساعةٕتدريبية  )

شكؿ الجمسة: صؼ 
 مدرسي

 تاريخ انعقادىا:
ٕٔ /ٜ  /ٕٓٔٚ 

التعرؼ عمى االمف - 
 البشري في التنمية البشرية

 المجال المعرفي
 عمـ االحياءيربط آيات قرآنية بمادة -ٔ
يطبؽ طريقة حؿ المشكبلت في مادة -ٕ

 عممية.
 يوضح المقصود باالمف البشري-ٖ
 األمف وأبعاد التنميةيبيف العبلقة بيف -ٗ
 يستنتج ابعاد االمف البشري-٘
يعطي رأيو في حقوؽ الطالب بتوفير -ٙ

 االمف
 المجال الوجداني

يساىـ في عرض طريقة تدريسو اماـ -1
 المتدربيف.

يصغي بانتباه الى حقوؽ الطالب في  -ٕ
 االمف البشري

 

توظيؼ آية قرآنية في  -
 درس االحياء

توظيؼ طريقة حؿ -
في درس  المشكبلت
 االحياء

العبلقة بيف األمف -
 وأبعاد التنمية

 أبعاد االمف البشري -
 

المحاضرة، 
المناقشة 
 الجماعية

عرض الشرائح 
power point ،
جياز العرض 
Data Show 

 تقويـ الواجب البيتي:
كؿ متدرب يوظؼ آية  -ٔ

قرآنية في درس معيف مف 
 احياء الصؼ الرابع العممي 

خطة درس في مادة -ٕ
االحياء لمصؼ الرابع ـ عم

العممي حوؿ طريقة حؿ 
 المشكبلت

انواع  مخططمبلحظة -
االمف البشري في ورقة 

 العمؿ.
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 (ت-6ممحق )

 نموذج لوحدة تدريبية

 مفيوـ التنمية البشرية، مراحؿ تطورىا، أىدافيا

 الزمن المخصص لموحدة: 

 ساعات(. ٗجمستاف تدريبيتاف)

 صؼ مدرسي: شكل الجمسة

 ( بضمنيا رسـ خرائط، طرح االسئمة، المبلحظة٘أنشطة فردية وجماعية): اسموب التقويم

 :االىداف الخاصة

 كساب المتدربيف مفيـو التنمية البشرية .إ -

 مراحؿ تطور مفيـو التنمية البشرية. التعرؼ عمى-

 ىداؼ التنمية البشريةأتزويد المتدرب ب- 

 االىداف السموكية:

 : يتوقع مف المتدرب بعد االنتياء مف الجمسة اف يكوف قادرا عمى أف:اوال: المجال المعرفي 

 يوضح المقصود بالتنمية البشرية. -ٔ

 يبيف الجذور التاريخية لمفيـو التنمية البشرية. -ٕ

 يعطي مثاؿ آلية قرآنية تدؿ عمى مفيـو التنمية البشرية. -ٖ

 .المعروضة اماموأفكار مف الصور  يستخرج -ٗ

 فكرة التنمية البشرية  نتجيست -٘
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 يحؿ تمريف تنموي عف مفيـو التنمية البشرية. -ٙ

 يطبؽ  تمريف يبف نظرة االنساف عف نفسو وعف االخريف. -ٚ

 ينظـ مراحؿ تطور مفيـو التنمية البشرية. -ٛ
 يعبر عف مراحؿ تطور مفيـو التنمية البشرية باسموبو الخاص. -ٜ
 نمية البشرية بيذا األسـ.يعمؿ سبب تسمية مصطمح الت -ٓٔ
 يتوصؿ الى اىداؼ التنمية البشرية. -ٔٔ
 يبيف معنى التنمية المستدامة. -ٕٔ
 يوضح اليدؼ مف استخداـ االكياس الصديقة لمبيئة. -ٖٔ
 يشرح مخاطر استخداـ االكياس الببلستيكية. -ٗٔ
 يعيد صوغ مفيـو التنمية البشرية في ضوء مصور التنمية. -٘ٔ
 رية والتنمية المستدامةيستنتج العبلقة بيف التنمية البش -ٙٔ
 يبدي رايو في امكانية استثمار مواىب البشر لمعيش برفاىية -ٚٔ

 : يتوقع مف المتدرب بعد االنتياء مف الجمسة اف يكوف قادرا عمى أف:ثانيًا:المجال الوجداني

 يعظـ قدرة الخالؽ )عز وجؿ( بما أنعـ عميو .  -ٔ

 يتحمؿ مسؤولية استثمار موارد االرض . -ٕ

 كتابة اىدافو في الحياة. يثؽ بنفسو عند -ٖ

 يظير الرغبة في قراءة مراحؿ تطور مفيـو التنمية البشرية -ٗ
 يثمف جيود العمماء والميتميف بمشاريع التنمية البشرية . -٘
 يشارؾ مجموعتو في ابداء االراء واالفكار. -ٙ

 يجيب عف االسئمة التي تطرحيا المدربة.-ٚ

 بعد االنتياء مف الجمسة اف يكوف قادرا عمى أف:: يتوقع مف المتدرب ثالثًا:المجال المياري
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 يبحث في االنترنيت عف مفيـو التنمية البشرية. -ٔ
 يتتبع  بمخطط مراحؿ تطور مفيـو التنمية البشرية. -ٕ

 مفيوـ التنمية البشرية مع االستدامةعمؿ يصمـ في ورقة  -ٖ
اونية، خرائط عصؼ ذىني، االستجواب، مجموعات تعوأساليب وتقنيات التدريب:  إستراتيجيات

 .Data Show، جياز العرض power pointمفاىيمية،  اسموب عرض الشرائح 

 المقدمة
يقػػؼ االنسػػاف اليػػوـ عػػاجزا امػػاـ كثيػػر مػػف المشػػكبلت التػػي حػػدثت نتيجػػة االنجػػازات العمميػػة      

والتكنموجيػػة، فيػػو اليػػزاؿ يواجػػو غضػػب الطبيعػػة ويقػػؼ عػػاجزا امػػاـ االمػػراض المستعصػػية واليػػزاؿ 
 االنساف يخاؼ مف انتشار الجيؿ و الفقر و يخاؼ الفضاء والزالزؿ والبراكيف ..الخ.

 (ٕٔ، ٕٛٓٓ) الحسيني                                                                     
س/ لماذا حدثت ىذه المشكالت ؟ىل ان ا سبحانو خمق االنسان  واعطاه العقل ليقف عاجزا 

 ؟امام حل تمك المشكالت
 بعد مناقشة المتدربيف ومعرفة اجاباتيـ تقدـ المدربة التغذية الراجعة:

ذه المشػاكؿ الف االنسػاف لػـ يحػافظ عمػى التػوازف البيئػي ال بػؿ وحتػى التػوازف المجتمعػػي حػدثت ىػ
ممػػا سػػبب خمػػؿ فػػي ىػػذا االتػػزاف وظيػػور تمػػؾ المشػػكبلت ،  وموضػػوعنا ليػػذا اليػػـو وىػػو مفيػػـو 

( وقد يساعد البشر في حؿ تمؾ ٜٕٕ، ٕٗٔٓالتنمية البشرية يسير عمى ىذا المنحى.   )الكمالي
 المشكبلت.

 ض   العر 
 ؟ماذا نقصد بمصطمح التنمية البشريةسؤال العصف الذىني: 

 يبداطرح االفكار مف قبؿ المتدربيف وتسجيميا عمى الموحة. -
 اختيار افضؿ االفكار وتقييميا . -
 :Power Pointتغذية راجعو مف قبؿ المدربة مف خبلؿ عروض-

: ىي توسيع لحريات البشر فيعيشوا حياة مديدة ممؤىا الصحة واالبداع ، مفيوم التنمية البشرية
ويسعوا الى تحقيؽ االىداؼ التي ينشدونيا ، ويشاركوا في رسـ مسارات التنمية في اطار مف 
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االنصاؼ واالستدامة عمى كوكب يعيش عميو الجميع فالبشر افرادا وجماعات ىـ المحرؾ لعممية 
 (                                    ٗٔ، ٕٔٔٓ البرنامج االنمائي) منو. ستفيد التنمية البشرية وىـ الم

 س/ ىل تعتقد ان مصطمح التنمية البشرية جديد ام لو جذور تاريخية؟وأين؟
 بعد مناقشة المتدربيف تقدـ المدربة التغذية الراجعة:

 -الطاىرة بمفاىيـ عػدة تػدؿ عميػو: اوؿ مابرز مفيوـ التنمية البشرية ىو في القرآف الكريـ والسنة 
كعمارة االرض مػثبل ، اذ يقػـو ىػذا المفيػـو عمػى شػرط الخبلفػة فػي االرض وبيػذا اعمػى لبلنسػاف 

  قيمتو واىتـ بو وبتنمية قدراتو ،
ئَِكِة إَِِّي َجبِعم  ﴿ تعالى قال تعالى 

َٰٓ هَ  ًَ   َوإِۡر قَبَل َربَُّك نِۡه
  سورة البقرة  ﴾ ٠٣فِي ٱۡۡلَۡرِض َخهِيفَة  

ۡيَُب بَُِيَٰٓ  قال تعالى ﴿ هُۡى َعهَى  َونَقَۡذ َكرَّ ۡهَُ  ِث َوفَضَّ ٍَ ٱنطَّيِّبَ  هُى يِّ هُۡى فِي ٱۡنبَرِّ َوٱۡنبَۡحِر َوَرَزۡقَُ  ۡهَُ  ًَ َءاَدَو َوَح

ٍۡ َخهَۡقَُب جَۡفضِ  َكثِير   ًَّ        ، ببل(  ٕٕٔٓ)االحمد،     سورة االسراء ﴾٠٣  يل  يِّ

بََٰٓء ُكهَّهَب﴿ يخمقو ويتركو، بؿ أليمو المعرفة.ولـ - ًَ  سورة البقرة  ﴾٠٣َوَعهََّى َءاَدَو ٱۡۡلَۡس

ِت َوَيب فِي  و ﴿ وىيأ لو المستمزمات المادية كافة لمنيوض بميمتو ىذه- َى   ًَ ب فِي ٱنسَّ َر نَُكى يَّ َسخَّ ََ

ث   نَِك َۡلَٰٓيَ 
ٌَّ فِي َر   إِ

هُُۚ ُۡ ب يِّ يع  ًِ ٌَ ٱۡۡلَۡرِض َج   الجاثيةسورة  ﴾٣٠نِّقَۡىو  يَحَفَكَُّرو

 (ٜٕ، ٖٕٓٓ)العاني                                                                        
 ؟-----------------------س/اعطي مثال آليات قرآنية اخرى:

 بالصوراالتية: بعد ان تعرفنا عمى نعم ا)سبحانو وتعالى( عمى االنسان مارأيك المدربة:
 :توزع المدربة الصور االتية لممتدربين
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 س/ استخرج فكرة كل صورة؟ 

اجابات المتدربيف:فقر، تسرب مف التعميـ، تموث، ىدر المواىب، ىجرة القراءة، عدـ احتراـ حقوؽ 
 االنساف.
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 المدربة: احسنتم  وماىي اسباب ذلك:
 ظمـ االغنياء لمفقراء، الخيارات السيئة، ظمـ االنساف لنفسو، الجيؿ.اجابات المتدربيف النموذجية: 

جميع االجابات صحيحة قد تكوف اجابة: ظمـ االنساف لنفسة اجابة اكثر قبوؿ الف اهلل  المدربة:
)سبحانو وتعالى( لـ يخمؽ البشر ليكونوا ىكذا،  لذلؾ عمى الفرد اف ينظر ويتأمؿ الى ماحولو 
ليجد آيات اهلل مبثوثة في كؿ ناحية ، وقوانينو ظاىرة عمى مختمؼ وجوه الحياة والكائنات فيتحرؾ 

مبحث عنيا واكتشافيا وتسخيرىا السعاد نفسو في انشاء الحضارة وبناء الحياة ودمج الطاقات ل
المفردة بعضيا في بعض لمقياـ بذلؾ التسخير،  فعميو اف يغير ويبدؿ ويتحرؾ ويبني والينتظر 

َ َل ﴿ المفاجئات الكونية ، النو ىو نفسو بطؿ التغييرات واالنتاج في الحياة حيث ٌَّ ٱَّللَّ يُِّر َيب إِ ََ  يُ

يُِّروْا َيب بِأََفُِسِهۡى   ََ  (ٖٔ، ٕٗٔٓ)الخرساف،      سورة الرعد ﴾٣٣بِقَۡىٍو َححَّى  يُ
 س/ بناءا عمى ماسبق استنتج فكرة  التنمية البشرية:

 : فكرة التنمية البشرية تنطوي عمى احداث التغيير .النموذجية اجابة المتدربين
المعنى تتسـ بدينامية وتتضمف اىتماما ممزما بالتقدـ بحيث تتحرؾ : احسنتـ،  وىي بيذا المدربة

االمور الى االماـ مف موضعيا السابؽ فمو نظرنا وتأممنا الى ىذا الكوف نجده في حركة مستمرة 
وتغيير دائـ فاف  كؿ شيء في ىذا الكوف في حركة مستمرة وتغير واف كؿ شيء متألؼ مف 

 متضادات )متقاببلت( .
 تقوم المدربة بتوزيع اوراق عمل عمى المتدرب :نموي فردي( ت1نشاط) �
   
 ورقة العمؿ : تمريف كيؼ تغير حياتؾ لبلفضؿ:  

 :اكتب لخمس دقائؽ عمى االقؿ: الخطوة االولى

 ماىو ىدفؾ في الحياة ؟عمى اف يكوف اليدؼ:

قابؿ لمقياس وواضح محدد                                                                       -
 طموح ومستمر  -

 يترؾ اثر في الحياة)في خدمة المجتمع( -

: وضع خطة عممية او مراحؿ الوصوؿ الخطوة الثانية
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ى، المرحمة الثانية.....الخ  الى اليدؼ مع تحديد المدة الزمنية الجتياز المرحمة ؟المرحمة االول
 )الوقت نصؼ ساعة(

 تحقيؽ  اليدؼ                                                                

                                                                                  

                                                                                       

                                                     

                                                             

                                 
   

 وضع ىذا التمريف لمعرفة ىؿ يمتمؾ المتدربيف اىداؼ في حياتيـ ينبغي تحقيقيا. مالحظة:
 :بعد  جمع اوراؽ العمؿ مف المتدربيف

اسػػتنتجت المدربػػة مػػف ىػػذا التمػػريف اف اغمػػب المتػػدربيف لػػيس لػػدييـ اىػػداؼ فػػي حيػػاتيـ بػػؿ لػػدييـ 
 تشاوؤمية مف المجتمع وحاؿ البمد الذي عميو االف.نظرة 

:تمريف تنموي بسيط عف التنمية البشرية يبيف نظرة الفردعف نفسو وعف ( تنموي فردي2نشاط)  
 االخريف:

 المدة....(المرحلت االولى) 

المرحلت الثبوٍت 

 )المدة....(
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 اكتب بسرعة ماذا ترى في اسفؿ الخط:_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتدربة تغذية راجعة:بعد جمع المدربة الوراق العمل وتصحيح االجابات تقدم 
 

 نقطة سوداء فيذا يعني )النظرة التشاؤمية والسمبية عف نفسو وعف الحياة(. -ٔ
 مربع ابيض فيذا يعني )الييمو اخطاءه اوسمبياتو الواجب عميو معالجتيا(. -ٕ
نقطة سوداء في داخؿ مربع ابيض)اليزاؿ عنده نزعة سمبية بنظرة لمسواد قبؿ البياض في  -ٖ

 ر مف السواد(حيف اف البياض اكث
مربػػع ابػػيض فييػػا نقطػػة سػػوداء)اف تكػػوف لػػؾ صػػفحة بيضػػاءوعندؾ  االجابػػة الصػػحيحة : -ٗ

لمشػػػػخص المقابػػػػؿ  نقطػػػػة سػػػػوداءيجب معالجتيػػػػا، وكػػػػذلؾ اف تنظرالػػػػى الجانػػػػب االيجػػػػابي
 التنظر فقط لمجانب السمبي(

عبر تقارير اف لمفيـو التنمية البشرية  مراحؿ تطور فمـ يظير بيذا االسـ اال في التسعينات 
 االمـ المتحدة :
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( مجاميع وتوزع المدربة اوراؽ ٙ( الى )ٕٗتقسـ المدربة المتدربيف عددىـ) (:3نشاط تعاوني)
مراحل التطور الزمني  اقرأواطمب منيـ االتي:عمؿ تتضمف مراحؿ تطور مفيـو التنمية البشرية  

 بعية ؟بعناية  ونظم ىذه المراحل في خارطة تتلمفيوم التنمية البشرية 

 (Dataتقـو المدربة بجمع اوراؽ العمؿ وتصحيحيا و تعرض االجابة النموذجية بجياز العرض
Showان يعبر باسموبو الخاص عن ىذه  ( باسموب عرض الشرائح وتطمب مف احد المتدربيف

 المراحل في ضوء المخطط:

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقتصاد منذ عمـ في:مف المبلحظ اف ىذا المفيوـ ظير اوال في االجابة النموذجية لممتدرب
 منذ ستينيات السياسة حقؿ إلي التنمية مفيـو ذلؾ بعد انتقؿ ـ ثـٜ٘ٗٔالثانية العالمية الحرب
ارتبط مفيوـ التنمية بالبيئة وفي الثمانينات نتج المزيد مف التركيز  ٕٜٚٔالعشريف وفي القرف

قادت الى تطور  والتنمية االجتماعيةكالتنمية الثقافية  االقتصادية لمتنميةعمى الجوانب غير 
ـ ثـ ٜٙٛٔفي عاـ مفيوـ التنمية ليضاؼ لو مفيوـ شامؿ واصبح ىناؾ مايعرؼ بالتنمية الشاممة

"مستقبمنا مشترؾ" الذي  Brudtlandظير مصطمح التنمية المستدامة بعد ظيور  تقرير لجنة 
ـ اما مصطمح التنمية البشرية فقد ظير ٜٚٛٔة لمبيئة والتنمية في عاـ اعدتو المجنة العالمي

التىمٍت االقتصبدٌت  التىمٍت

7145 

 التىمٍت السٍبسٍت

 العشرٌهفً ستٍىبث القرن 

 التىمٍت البٍئٍت

7112 

 التىمٍت الشبملت

اقتصبدٌت، بٍئٍت  

 سٍبسٍت.، اجتمبعٍت،ثقبفٍت

7116 

 

التىمٍت 

 المستدامت

7111 

 التىمٍت البشرٌت

7111 

التىمٍت البشرٌت 

 المستدامت

7115 
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كمفيوـ تنموي منذ بداية التسعينات مف القرف العشريف واصدرت االمـ المتحدة تقريرىا االوؿ 
بعنواف ٜٜٓٔعاـ )"محبوب الحؽ"وىو الرائد االوؿ في بياف معالـ التنمية البشرية الذي اعده 

 (ٕٔ، ٕٓٔٓ البرنامج االنمائي)      ،(ٓٔ،  ٕٙٓٓ :)الوكيؿ .  (مفيـو التنمية البشرية

 المدربة: لماذا سمي مصطمح التنمية البشرية بيذا االسم؟

 االجابة النموذجية : النيا تدور حوؿ العنصر البشري. 

المدربة: مما سبق ذكره من مراحل تطور مفيوم التنمية البشرية ىل يمكن ان نتوصل الى 
 اىدافيا ؟

بعرض االجابة النموذجية بجياز العرض  مناقشة االجابات تقدـ المدربة تغذية راجعة بعد
(DataShow): 

 اىداؼ التنمية البشرية ىي:

اي اف يكوف الناس ىـ موضوع التنمية ويتـ ذلؾ مف خبلؿ االستثمار  تنمية الناس: •
 البشري، اي االستثمار في قدرات االفراد .

مف اجؿ الناس: فيـ المستيدفوف بالتنمية ومف ثـ اشباع حاجات كؿ فرد في المجتمع  •
 مف ماكؿ وممبس ومسكف..الخ. 

 بواسطة الناس :ىذا يستوجب اف يشترؾ الناس مشاركة كاممة في الجيد التنموي وفي  •

 تخطيط استراتيجيات التنمية وتنفيذىا .

 (  ٕٗ-ٖٕ،  ٕٓٔٓوىدى )عذاري

لمراحؿ تطور مفيـو التنمية البشرية  اف ىذا المفيوـ قد  مف المخطط السابؽنبلحظ المدربة: 
تطور عبر تقارير التنمية البشرية الصادرة عف البرنامج االنمائي لبلمـ المتحدة باضافة بعد جديد 

 . لممفيـو وىو بعد االستدامو
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 سؤال العصف الذىني مامعنى االستدامة او التنمية المستدامة؟ 

 االفكار مف قبؿ المتدربيف وتسجيميا عمى الموحة. يبداطرح -

 اختيار افضؿ االفكار وتقييميا . -

 :Power Pointتغذية راجعو من قبل المدربة من أسموب عرض الشرائح -

نقصد بالتنمية المستدامة::ىي التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دوف االضرار بقدرةاالجياؿ 
اجاتيا الخاصة ،وىي تفترض حفظ االصوؿ الطبيعية الغراض النمو المستقبمية عمى الوفاء باحتي

 (ٖٔ :ٕٙٓٓ،)المصطفى المستقبؿ .  والتنمية في

او ىي:التنمية التي تقوـ اساسا عمى وضع حوافز تقمؿ مف التموث،وتقمؿ مف حجـ النفايات 
عمى الحد مف والمخمفات ،وتعمؿ عمى ترشيد االستيبلؾ الراىف لمطاقة،وتقر نظاـ ضريبي يشجع 

 (ٓٓٔ: ٕٗٔٓ،)عبد الخالؽ بلؾ الماء والموارد الحيوية . االسراؼ في استي

: امامؾ نماذج مف االكياس الصديقة لمبيئة  ( )يوضح االستدامة مسؤولية الجميع(4نشاط )
تستخدـ بديبل عف االكياس الببلستيكية اقرأ التوعية المكتوبة عمييا ووضح اليدؼ مف 

 مخاطر استخداـ االكياس الببلستيكية؟استخداميا؟ واشرح 

 

 

 نماذج مف االكياس الصديقة لمبيئة بالتعاوف مع جمعية معا لحقوؽ االنساف والبيئة           
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: اليدؼ ىو التقميؿ مف استخداـ االكياس الببلستيكية والقارورات اجابة المتدربين النموذجية
بالسرطانات خاصة سرطاف الثدي والزىايمر الببلستيكية التي تؤثر عمى حياة البشر باصابتو 

والضعؼ الجنسي بسبب انتقاؿ العديد مف المركبات الكيميائية العضوية السامة ومنيا الديوكسيف 
درجة مئوية او عند  ٕٓعند تخزيف االطعمة داخؿ ىذه االكياس الببلستيكية في الفريزر بدرجة 

نيا يصعب تحمميا في البيئة وتشوه جماؿ وضع االطعمة الساخنة كالصموف داخميا اضافة الى ا
  Bag-https://www.facebook.com/Ecoالطبيعة وتسبب موت واختناؽ الحيوانات .

مقطع فديو يوضح خطرىا عمى االنساف  (DataShow)ثـ تعرض المدربة صور بجياز العرض
 والبيئة:

  

https://www.facebook.com/Eco-Bag


761 

 المبلحؽ..............................................................................
___________________________________________________________ 

 

 

 

المدربة: صمم في ورقة العمل نموذج لمفيوم التنمية البشرية بعد اضافة بعد (:٘)نشاط
 االستدامة ؟

، جياز العرض power point: باسموب عرض الشرائح تعرض المدربة االجابة النموذجية
Data Show 
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ىي عممية تنموية مستدامة تيدؼ الى االستثمار في قدرات البشر مف خبلؿ تحسيف مستواىـ 
)التعميمي والصحي والغذائي( وتحقيؽ النمو االقتصادي وتوزيع عوائده عمى افراد المجتمع  
بشكؿ عادؿ يضمف رفع مستوى رفاىيتيـ وتمكينيـ مف المشاركة في ىذه العممية التنموية 

 المستدامة في اطار الموارد االقتصادية المتاحة وفي ظؿ السياسات المعتمدة في ىذا الشاف.

 (ٙٔ-ٕٗٔٓ) دعمو                                                                        

 المدربة: استنتج العبلقة بيف التنمية البشرية والتنمية المستدامة؟

اف التنمية البشرية تعني افساح : بعد مناقشة اجابات المتدربين تعرض االجابة النموذجية
يدة يتمتع فييا بالصحة ، ويحصؿ عمى التعميـ، ويحقؽ ذاتو المجاؿ اماـ االنساف ليعيش حياة مد

. اما التنمية المستدامة فتعني الحرص عمى افساح المجاؿ ذاتو اماـ اجياؿ الغد فالتنمية البشرية 
 (ٜٔ -ٕٓٔٓ:ٛٔ البرنامج االنمائي)  التكوف تنمية بشرية حقا ما لـ تكف مستدامة.

 استثمار قدرات ومواىب البشر لمعيش برفاىية؟ المدربة :ماىو رأيك في

 .........................نقاش مفتوح............
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تعرفنا في ىذه الجمسات مفيوـ التنمية ومراحؿ تطور ىذا المفيوـ وكيؼ دخمت الخاتمة: 
قدرات ومواىب عميو اف  فاالستدامة الى مفيوـ التنمية )واف اهلل عز وجؿ( قد خمؽ لبلنسا

 يكتشفيا ليعيش برفاه وسعادة.

 بشكؿ اسئمة لمتاكد مف فيـ المتدربيف لمجمسة:التقويم: 

 مامفيـو التنمية البشرية؟ -

 اذكر آيات قرآنية تدؿ عمى مفيـو التنمية البشرية؟ -

 ؟ماىي فكرة التنمية البشرية -
 اذكر مراحؿ تطور مفيـو التنمية البشرية؟ -
 مية البشرية؟ماىي اىداؼ التن -
 وضح  معنى االستدامة؟ -

 ادخؿ شبكة االنترنيت وشاىد يوتيوب عف مفيـو التنمية البشرية. الواجب البيتي:

 تحضير ابعاد التنمية البشرية .                 

 لممدربة: -المصادر  أ

مجمة :  تنمية الموارد البشرية مف منظور اسبلمي  ٕٕٔٓاالحمد، سييؿ محمد طاىر -ٔ
 .ٜٙٔ-٘ٗٔالعدد االوؿ صٙٔسمسمة العمـو االنسانية المجمد  االقصىجامعو 

، تقرير التنمية البشرية"، االستدامة واالنصاؼ" ٕٔٔٓ:لبلمـ المتحدة البرنامج االنمائي -ٕ
 مركز دراسات الوحدة العربية، نيويورؾ.

 ،تقرير التنمية البشرية، "الثروة الحقيقية لبلمـاالنساف ": ٕٓٔٓ______________  -ٖ
 مركز دراسات الوحدة العربية، نيويورؾ.

قراءات في  –التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة  ٕٛٓٓالحسيني، عد الحسف -ٗ
 بيروت. –الدار العربية لمعموـ  ٔط، تجارب الدول العربية واسرائيل والصين وماليزيا



711 

 المبلحؽ..............................................................................
___________________________________________________________ 

البشرية الرسول االعظم والتنمية : ٕٗٔٓالخرساف، محمد صادؽ السيد محمد رضا   -٘
 النجؼ االشرؼ. -ٕط -،  دار البدرةالتراحم انموذجا

دار ، ٔط ،التنمية البشرية االنسانية بين النظرية والواقع: ٕٗٔٓالدعمة،ابراىيـ مراد -ٙ
 االردف. -المناىج لمنشر عماف

 ،التنمية البشرية واثرىا عمى تحقيق التنمية المستدامة: ٕٗٔٓعبد الخالؽ، عبير  -ٚ
 مصر -االسكندرية -دار الجامعية ،ٔط

االقتصاد المعرفي  ،ٕٓٔٓالدعميىدى زوير مخمؼ  و ، عدناف داود محمدالعذاري -ٛ
 دار جرير عماف. ،ٔط ،وانعكاساتو عمى التنمية البشرية

مركز االمارات ،  المنظور االسبلمي لمتنمية البشرية: ٖٕٓٓالعاني، اسامة عبد المجيد  -ٜ
 .ٓٚلعدد لمدراسات والبحوث الستراتيجية ا

، دراسة موضوعية -التنمية البشرية في القرآن الكريم: ٕٗٔٓالكمالي، ظبلؿ فائؽ  -ٓٔ
 .، مركز كرببلء لمدراسات والبحوث، دار الكفيؿ كرببلء المقدسة ٔط

مجمة الحوار :التنمية المستدامة وتحدياتيا العربية ،ٕٙٓٓالمصطفى ،عبد الحافظ  -ٔٔ
 . ٕٙٓٓيونيو  ٜٙ٘ٔدمشؽ العدد  ، المتمدن

 ، الجزء األوؿ، القاىرة.تطبيقات-أسس -التخطيط العمراني مبادئ: ٕٙٓٓالوكيؿ، شفؽ -ٕٔ

 محتوى البرنامج التدريبي )ابعاد التنمية البشرية(- لممتدرب: -ب

Bag-https://www.facebook.com/Eco- 

www.unesco.org 

https://www.facebook.com/Eco-Bag-
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
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 (ٚممحؽ)

في  درجات تكافؤ طمبة المجموعتيف التجريبية والضابطة في العمر والذكاء والتحصيؿ السابؽ
 مادة عمـ األحياء

 ت
المجموعة 
 التجريبية

التحصيؿ  العمر
 السابؽ

ت 
المجموعة 
 الضابطة

التحصيؿ  العمر
 السابؽ

ٔ  ٔٛٚ ٚٚ ٣  ٔٛٔ ٙٔ 

ٕ  ٕٔٛ ٛ٘ 2  ٜٔٚ ٛٓ 

ٖ  ٔٛٚ ٖٛ ٠  ٔٛٔ ٖٓ 

ٗ  ٔٛٙ ٜٚ 4  ٔٛٔ ٜٓ 

٘  ٔٛٗ ٜٛ 5  ٜٔٛ ٘ٛ 

ٙ  ٜٔٛ ٜ٘ 6  ٜٔٔ ٚٚ 

ٚ  ٔٛ٘ ٛٚ ٠  ٔٛٔ ٛٚ 

ٛ  ٔٛٙ ٙ٘ 8  ٜٔٚ ٖ٘ 

ٜ  ٔٛٓ ٜٚ 9  ٜٔٛ ٘ٙ 

ٔٓ  ٔٛٓ ٛٔ ٣٣  ٔٛٚ ٘ٛ 

ٔٔ  ٜٕٔ ٛ٘ ٣٣  ٔٛ٘ ٜ٘ 

ٕٔ  ٜٔٔ ٜٙ ٣2  ٔٛٗ ٚٓ 

ٖٔ  ٔٛٔ ٛٙ ٣٠  ٔٛٚ ٚٙ 

ٔٗ  ٜٔٚ ٚٛ ٣4  ٕٔٛ ٛٚ 

ٔ٘  1ٜٔٓ ٘٘ ٣5  ٔٛٙ ٘ٙ 

ٔٙ  ٔٛ٘ ٕٙ ٣6  ٔٛ٘ ٘ٓ 

ٔٚ  ٜٔٔ ٚٙ ٣٠  ٔٛٔ ٕٚ 

ٔٛ  ٕٔٛ ٚ٘ ٣8  ٖٔٛ ٘ٚ 

ٜٔ  ٕٔٛ ٛ٘ ٣9  ٔٛ٘ ٚٚ 
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ٕٓ  ٔٛٔ ٛٓ 2٣  ٜٔٛ ٘ٔ 

ٕٔ  ٔٛ٘ ٜٓ 2٣  ٖٔٛ ٖ٘ 

ٕٕ  ٔٛٚ ٖٛ 22  ٜٔٓ ٚٗ 

ٕٖ  ٕٔٛ ٜ٘ 2٠  ٔٛٔ ٙٛ 

ٕٗ  ٔٛٔ ٚٛ 24  ٜٔٛ ٜٓ 

ٕ٘  ٔٛٙ ٚٙ 25  ٔٛٔ ٛٗ 

ٕٙ  ٕٔٛ ٙٓ 26  ٔٛٔ ٜٛ 

ٕٚ  ٔٛٛ ٜٓ 2٠  ٔٛٓ ٕ٘ 

ٕٛ  ٔٛٔ ٘ٓ 28  ٜٔٛ ٚٙ 

ٕٜ  ٔٛٛ ٛٗ 29  ٔٛٛ ٛٓ 

ٖٓ  ٔٛٔ ٙٛ ٠٣  ٖٔٛ ٜٔ 

ٖٔ  ٔٛٙ ٛٓ ٠٣  ٔٛ٘ ٕٚ 

ٖٕ  ٔٛ٘ ٜٛ ٠2  ٔٛٚ ٖٙ 

ٖٖ  ٔٛٓ ٛٓ ٠٠  ٔٛٔ ٘ٙ 

ٖٗ  ٔٛٚ ٜٕ ٠4  ٔٛٗ ٘٘ 

ٖ٘  ٔٛٓ ٜٓ ٠5  ٔٛٓ ٚٓ 

ٖٙ  ٜٔٓ ٚٚ ٠6  ٕٔٛ ٖٚ 

ٖٚ  ٔٛٙ ٚٛ ٠٠  ٔٛٙ ٘ٚ 

ٖٛ  ٜٔٛ ٜ٘ ٠8  ٔٛٔ ٘ٛ 

ٖٜ  ٔٛٛ ٙٛ ٠9  ٜٔٛ ٙٓ 

ٗٓ  ٜٔٛ ٜٚ 4٣  ٔٛ٘ ٜٓ 

ٗٔ  ٔٛٚ ٖٜ 4٣  ٔٛٗ ٜٛ 

ٕٗ  ٔٛٓ ٚٚ 42  ٔٛٓ ٜٗ 

ٖٗ  ٔٛ٘ ٜٚ 4٠  ٔٛٓ ٛٓ 

ٗٗ  ٔٛٛ ٚٚ 44  ٔٛٛ ٜٓ 

ٗ٘  ٔٛٓ ٜٖ 45  ٖٔٛ ٘٘ 
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ٗٙ  ٖٔٛ ٙٗ 46  ٔٛٛ ٛٓ 

ٗٚ  ٔٛٗ ٙ٘ 4٠  ٔٛٔ ٗٔ 

ٗٛ  ٔٛٙ ٖٚ 48  ٜٔٛ ٙٙ 

ٜٗ  ٜٔٓ ٘ٓ 49  ٔٛ٘ ٖٚ 

٘ٓ  ٔٛ٘ ٖٙ 5٣  ٔٛٓ ٖٓ 

٘ٔ  ٜٔٓ ٕٚ 5٣  ٜٔٓ ٖٙ 

ٕ٘  ٔٛٚ ٜٛ 52  ٔٛٓ ٜٛ 

ٖ٘  ٜٔٛ ٚٚ 5٠  ٔٛٗ ٜ٘ 

٘ٗ  ٜٔٚ ٙٗ 54  ٔٛٛ ٙٗ 

٘٘  ٔٛٚ ٚٙ 55  ٔٛٚ ٚٙ 

٘ٙ  ٔٛٙ ٕٛ 56  ٔٛٙ ٕٛ 

٘ٚ  ٔٛٓ ٘ٔ 5٠  ٕٔٚ ٘ٔ 

٘ٛ  ٔٛٛ ٛ٘ 58  ٜٔٓ ٛ٘ 

ٜ٘  ٜٔٛ ٘ٓ 59  ٜٔٔ ٘ٓ 

ٙٓ  ٔٛ٘ ٚٛ 6٣  ٔٛٗ ٚٛ 

ٙٔ  ٔٛٛ ٘ٛ 6٣  ٔٛٓ ٘ٛ 

ٕٙ  ٔٛ٘ ٙ٘ 62  ٔٛ٘ ٙ٘ 

ٖٙ  ٜٔٛ ٕٜ 6٠  ٜٔٓ ٕٜ 

ٙٗ  ٔٛٛ ٙٓ 64  ٜٔٛ ٙٓ 

ٙ٘  ٜٔٚ ٗٔ 65  ٔٛٗ ٗٔ 

ٙٙ  ٜٔٓ ٙٔ 66  ٔٛٙ ٙٔ 

ٙٚ  ٖٔٛ ٙٚ 6٠  ٔٛٓ ٘ٗ 

ٙٛ  ٔٛٛ ٜٚ 68  ٔٛٓ ٛٗ 

ٜٙ  ٔٛٙ ٘٘ 69  ٜٔٓ ٕٚ 

ٚٓ  ٔٛ٘ ٚٗ ٠٣  ٔٛٗ ٛٔ 

ٚٔ  ٔٛٗ ٖٓ ٠٣  ٔٛٙ ٛٓ 



714 

 المبلحؽ..............................................................................
___________________________________________________________ 

ٕٚ  ٔٛٓ ٖٖ ٠2  ٔٛٚ ٜ٘ 

ٖٚ  ٜٔٛ ٚ٘ ٠٠  ٔٛٛ ٛ٘ 

ٚٗ  ٔٛٚ ٘ٓ ٠4  ٜٔٛ ٘ٗ 

ٚ٘  ٜٔٔ ٗٓ ٠5  ٔٛٗ ٜٜ 

ٚٙ  ٔٛٓ ٖٙ ٠6  ٔٚٛ ٖٚ 

ٚٚ  ٔٛٚ ٜٙ ٠٠  ٔٛٛ ٜٚ 

ٚٛ  ٜٔٓ ٚٚ ٠8  ٔٛٗ ٜٔ 

ٜٚ  ٔٛٗ ٙٚ ٠9  ٔٛٚ ٕٙ 

ٛٓ  ٔٛٗ ٘ٓ 8٣  ٔٛٓ ٛٗ 

ٛٔ  ٜٔٙ ٛٚ 8٣  ٜٔٓ ٘ٗ 

ٕٛ  ٜٔٓ ٘ٓ 82  ٕٔٛ ٛٗ 

ٖٛ  ٔٛٛ ٜ٘ 8٠  ٖٔٛ ٕٚ 

ٛٗ  ٜٔٚ ٘ٚ 84  ٔٛٚ ٛٔ 

ٛ٘  ٔٛ٘ ٘ٓ 85  ٔٛٔ ٛٓ 

ٛٙ  ٔٛٚ ٜ٘ 86  ٔٛٙ ٜ٘ 

ٛٚ  ٔٛٙ ٖ٘ 8٠  ٔٛ٘ ٛ٘ 

ٛٛ  ٔٛٓ ٖٓ 88  ٔٛٚ ٖٓ 

ٜٛ  ٜٔٓ ٜ٘ 89  ٖٔٛ ٜ٘ 

ٜٓ  ٕٔٛ ٙٛ 9٣  ٔٛ٘ ٙٛ 

ٜٔ  ٔٛٛ ٚٔ 9٣  ٔٛٛ ٜٛ 

ٜٕ  ٜٔٛ ٘ٓ 92  ٜٔٛ ٘ٓ 

ٜٖ  ٔٛٓ ٜٖ 9٠  ٖٔٚ ٜٖ 

ٜٗ  ٜٔٓ ٘ٔ 94  ٔٛٗ ٜٛ 

ٜ٘  ٔٛٛ ٚٗ 95  ٖٔٛ ٚٗ 

ٜٙ  ٔٛ٘ ٕٔ 96  ٜٔٛ ٕٔ 

ٜٚ  ٔٛٙ ٘ٙ 9٠  ٔٛٙ ٘ٙ 
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ٜٛ  ٔٛ٘ ٚٗ 98  ٔٚٗ ٚٗ 

ٜٜ  ٔٛٛ ٖٙ 99  ٕٔٛ ٖٙ 

ٔٓٓ  ٜٔٛ ٖٗ ٣٣٣  ٔٛ٘ ٖٗ 

ٔٓٔ  ٜٔٚ ٙٙ ٣٣٣  ٜٔٓ ٙٙ 

ٕٔٓ  ٜٔٓ ٜٛ ٣٣2  ٔٛٗ ٜٛ 

ٖٔٓ  ٔٛٗ ٜٗ ٣٣٠  ٔٛٚ ٜٗ 

ٔٓٗ  ٔٛٚ ٖ٘ ٣٣4  ٖٔٛ ٖ٘ 

ٔٓ٘  ٔٛ٘ ٙٙ ٣٣5  ٔٛٓ ٚٓ 

ٔٓٙ  ٔٛٚ ٛٚ ٣٣6  ٔٛٔ ٖٚ 

ٔٓٚ  ٔٛٔ ٕٙ ٣٣٠  ٔٛٛ ٙٙ 

ٔٓٛ  ٔٚٓ ٜٗ ٣٣8  ٔٛٗ ٛٚ 

ٜٔٓ  ٔٛٗ ٘ٙ ٣٣9  ٔٛٔ ٕٙ 

ٔٔٓ  ٜٔٛ ٘ٛ ٣٣٣  ٔٛٛ ٜٗ 

ٔٔٔ  ٔٚٗ ٜ٘ ٣٣٣  ٔٛٚ ٔٓٓ 

ٕٔٔ  ٔٛٚ ٚٓ ٣٣2  ٜٔٓ ٛٓ 

ٖٔٔ  ٔٛٗ ٚٙ ٣٣٠  ٜٔ٘ ٜ٘ 

ٔٔٗ  ٔٛٚ ٛٚ ٣٣4  ٔٛٚ ٛ٘ 

ٔٔ٘  ٔٛٚ ٘ٙ ٣٣5  ٔٛٗ ٘ٗ 

ٔٔٙ  ٔٛٗ ٘ٓ ٣٣6  ٔٛٓ ٜٜ 

ٔٔٚ  ٕٔٛ ٕٚ ٣٣٠  ٔٛٔ ٖٚ 

ٔٔٛ  ٔٛ٘ ٘ٚ ٣٣8  ٜٔٛ ٜٚ 

ٜٔٔ  ٜٔٛ ٚٚ ٣٣9  ٔٚ٘ ٜٔ 

ٕٔٓ  ٔٛ٘ ٘ٔ ٣2٣  ٔٛٗ ٙٔ 

ٕٔٔ  ٕٔٛ ٖ٘ ٣2٣  ٔٛٛ ٙٚ 

ٕٕٔ  ٔٛٔ ٚٗ ٣22  ٔٛٛ ٜٚ 

ٕٖٔ  ٔٛٔ ٙٛ ٣2٠  ٔٛٔ ٘٘ 
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ٕٔٗ  ٜٔٓ ٜٓ ٣24  ٔٛ٘ ٚٗ 

ٕٔ٘  ٜٔٛ ٛٗ ٣25  ٔٛٔ ٖٓ 

ٕٔٙ  ٕٔٛ ٜٛ ٣26  ٔٛٓ ٖٖ 

ٕٔٚ  ٖٔٛ ٕ٘ ٣2٠  ٜٔٔ ٚ٘ 

ٕٔٛ  ٜٔٔ ٚٙ ٣28  ٜٔٔ ٔٓٓ 

ٕٜٔ  ٜٔٚ ٛٓ ٣29  ٔٛٙ ٗٓ 

ٖٔٓ  ٜٔٚ ٜٔ ٣٠٣  ٔٛٓ ٜٜ 

ٖٔٔ  ٕٔٛ ٕٚ ٣٠٣  ٔٛٛ ٘ٗ 

ٖٕٔ  ٜٔٛ ٖٙ ٣٠2  ٔٛ٘ ٚٚ 

ٖٖٔ  ٔٛ٘ ٘ٙ ٣٠٠  ٔٛٙ ٜٚ 

ٖٔٗ  ٔٛٚ ٘٘ ٣٠4  ٔٛٔ ٙٔ 

ٖٔ٘  ٔٛٙ ٚٓ ٣٠5  ٜٔٛ ٜٛ 

ٖٔٙ  ٕٔٛ ٖٚ ٣٠6  ٔٛ٘ ٖٙ 

ٖٔٚ  ٔٛٔ ٘ٚ ٣٠٠  ٜٔٓ ٛٓ 

ٖٔٛ  ٔٛٛ ٘ٛ ٣٠8  ٔٛٗ ٜٚ 

ٖٜٔ  ٔٛٔ ٙٓ ٣٠9  ٔٛٓ ٚٓ 

ٔٗٓ  ٕٔٛ ٜٓ ٣4٣  ٔٛٚ ٜ٘ 

ٔٗٔ  ٔٛٔ ٜٛ ٣4٣  ٔٛٗ ٛٚ 

ٕٔٗ  ٔٛٔ ٗٓ ٣42  ٔٛٛ ٛٓ 

ٖٔٗ  ٜٔٛ ٖٛ ٣4٠  ٕٔٛ ٜٛ 

ٔٗٗ  ٜٔٛ ٚٔ ٣44  ٖٔٛ ٗٓ 

ٔٗ٘  ٜٕٔ ٛ٘ ٣45  ٔٛ٘ ٖٛ 

ٔٗٙ  ٜٔٔ ٖٕ ٣46  ٜٔٔ ٚٔ 

ٔٗٚ  ٔٛٔ ٖٛ ٣4٠  ٜٔٓ ٜٛ 

ٔٗٛ  ٜٔٚ ٘٘ ٣48  ٔٛٔ ٜٓ 

ٜٔٗ  ٜٔٚ ٘ٙ ٣49  ٜٔٛ ٛٚ 
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ٔ٘ٓ  ٕٔٛ ٚٓ ٣5٣  ٔٛٛ ٛ٘ 

ٔ٘ٔ  ٔٛٚ ٙ٘ ٣5٣  ٔٛٛ ٘ٚ 

ٕٔ٘  ٔٛٙ ٖٙ ٣52  ٔٛٙ ٜٓ 

ٖٔ٘  ٔٛ٘ ٕٜ ٣5٠  ٔٛ٘ ٜٗ 

ٔ٘ٗ  ٔٛٔ ٜٖ ٣54  ٕٔٛ ٚٓ 

ٔ٘٘  ٖٔٛ ٚٗ ٣55  ٜٔٔ ٚٙ 

ٔ٘ٙ  ٔٛ٘ ٜٚ ٣56  ٔٛٛ ٚٛ 

ٔ٘ٚ  ٔٛٚ ٜٓ ٣5٠  ٜٔٔ ٜٓ 

ٔ٘ٛ  ٔٛ٘ ٖٜ ٣58  ٜٔٛ ٘٘ 

ٜٔ٘  ٔٛٙ ٜٚ ٣59  ٔٛٛ ٜٓ 

ٔٙٓ  ٔٛٗ ٘٘ ٣6٣  ٔٛٛ ٖٜ 

ٔٙٔ  ٕٔٛ ٚٗ ٣6٣  ٔٛٙ ٜٚ 

ٕٔٙ  ٔٛٚ ٖٓ ٣62  ٔٛٗ ٘٘ 

ٖٔٙ  ٔٛٓ ٖٖ ٣6٠  ٔٛ٘ ٚٗ 

ٔٙٗ  ٔٛٙ ٚ٘ ٣64  ٖٔٛ ٖٓ 

ٔٙ٘  ٔٛٓ ٘ٓ ٣65  ٜٔٛ ٖٖ 

ٔٙٙ  ٜٔٛ ٗٓ ٣66  ٖٔٛ ٚ٘ 

ٔٙٚ  ٔٛٔ ٖٙ ٣6٠  ٖٔٛ ٘ٓ 

ٔٙٛ  ٔٛٚ ٜٙ ٣68  ٔٛٛ ٗٓ 

ٜٔٙ  ٔٛٙ ٚٚ ٣69  ٜٔٛ ٖٕ 

ٔٚٓ  ٜٔٓ ٙٚ ٣٠٣  ٔٛٚ ٖٛ 

ٔٚٔ  ٔٛٗ ٘ٓ ٣٠٣  ٔٛ٘ ٘٘ 

ٕٔٚ  ٔٛٔ ٖ٘ ٣٠2  ٔٛٙ ٘ٙ 

ٖٔٚ  ٔٛ٘ ٙٗ ٣٠٠  ٔٛٚ ٚٓ 

ٔٚٗ  ٜٔٔ ٔٙ ٣٠4  ٔٛٚ ٙ٘ 

ٔٚ٘  ٔٛٔ ٕٛ ٣٠5  ٔٛٙ ٖٙ 
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ٔٚٙ  ٔٛٔ ٕٓ ٣٠6  ٔٛٔ ٕٜ 

ٔٚٚ  ٖٔٛ ٙٗ ٣٠٠  ٖٔٛ ٜٖ 

ٔٚٛ  ٔٛٛ ٛٔ ٣٠8  ٔٛٙ ٚٗ 

ٜٔٚ  ٔٛٛ ٜٚ ٣٠9  ٕٔٛ ٜٜ 

ٔٛٓ  ٔٛٙ ٖٛ ٣8٣  ٔٛٗ ٛٔ 

ٔٛٔ  ٔٛٓ ٜٖ ٣8٣  ٔٛٚ ٜٚ 

ٕٔٛ  ٜٔٔ ٕٚ ٣82  ٔٛٗ ٖٛ 

ٖٔٛ  ٔٛٓ ٖ٘ ٣8٠  ٔٛٙ ٜٖ 

ٔٛٗ  ٔٛٛ ٘ٓ ٣84  ٔٛٙ ٕٚ 

ٔٛ٘  ٔٛٔ ٘ٗ ٣85  ٔٛٗ ٖ٘ 

ٔٛٙ  ٔٛ٘ ٛٗ ٣86  ٔٛٔ ٘ٓ 

ٔٛٚ  ٔٛٙ ٕٚ ٣8٠  ٖٔٛ ٔٓٓ 

ٔٛٛ  ٔٛٛ ٛٔ ٣88  ٕٔٛ ٕٛ 

ٜٔٛ  ٔٛ٘ ٛٓ ٣89  ٔٛٚ ٜٚ 

ٜٔٓ  ٔٛٔ ٜ٘ ٣9٣  ٔٛٙ ٜٙ 

ٜٔٔ  ٕٔٛ ٛ٘ ٣9٣  ٖٔٛ ٛٓ 

ٜٕٔ  ٕٔٛ ٘ٗ ٣92  ٔٛٛ ٗٔ 

ٜٖٔ  ٔٛٙ ٜٜ ٣9٠  ٔٛٚ ٚٚ 

ٜٔٗ  ٔٛٗ ٖٚ ٣94  ٜٔٛ ٔٓٓ 

ٜٔ٘  ٜٔٔ ٜٚ ٣95  ٜٔٛ ٘ٔ 

ٜٔٙ  ٔٛٓ ٜٔ ٣96  ٜٔٛ ٜٓ 

ٜٔٚ  ٖٔٛ ٕٙ ٣9٠  ٜٔٔ ٙٛ 

ٜٔٛ  ٕٔٛ ٛٗ ٣98  ٔٛٔ ٛٓ 

ٜٜٔ  ٜٔٓ ٙٓ ٣99  ٔٛٓ ٛٔ 

ٕٓٓ  ٔٛٚ ٖٗ 2٣٣  ٜٔٛ ٙٚ 

ٕٓٔ  ٜٔٓ ٘ٙ 2٣٣  ٔٛٚ ٙٓ 
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ٕٕٓ  ٔٛٛ ٜٙ 2٣2  ٔٛٔ ٖٗ 

ٕٖٓ  ٜٔٓ ٖٓ 2٣٠  ٔٛٛ ٘ٙ 

ٕٓٗ  ٜٔٔ ٘٘ 2٣4  ٕٔٛ ٜٙ 

ٕٓ٘  ٕٔٛ ٘ٓ 2٣5  ٕٔٛ ٖٓ 

ٕٓٙ  ٜٔٓ ٙٛ 2٣6  ٔٛٗ ٘٘ 

ٕٓٚ  ٜٔٔ ٜ٘ 2٣٠  ٔٛٔ ٘ٓ 

ٕٓٛ  ٔٛٛ ٕ٘ 2٣8  ٔٛٓ ٙٛ 

ٕٜٓ  ٔٛٓ ٘ٛ 2٣9  ٔٛٚ ٜ٘ 

ٕٔٓ  ٔٛ٘ ٚٓ 2٣٣  ٜٔٔ ٕ٘ 

ٕٔٔ  ٔٛٗ ٖٛ 2٣٣  ٜٔٛ ٘ٛ 

ٕٕٔ  ٔٛٚ ٘٘ 2٣2  ٔٛٚ ٚٓ 

ٕٖٔ  ٔٛٗ ٚٙ 2٣٠  ٔٛٚ ٖٛ 

ٕٔٗ  ٔٛٙ ٗٓ 2٣4  ٔٛٙ ٘٘ 

ٕٔ٘  ٔٛٙ ٙٙ 2٣5  ٔٛٓ ٚٙ 

ٕٔٙ  ٔٛ٘ ٛٛ 2٣6  ٔٛٛ ٗٓ 

ٕٔٚ  ٔٛٚ ٚٓ 2٣٠  ٔٛٗ ٙٙ 

ٕٔٛ  ٕٔٛ ٜٕ 2٣8  ٔٛٙ ٛٛ 

ٕٜٔ  ٔٛ٘ ٛٛ 2٣9  1ٔٛٚ ٚٓ 

ٕٕٓ  ٔٛٔ ٕٜ 22٣  ٕٔٛ ٜٕ 

ٕٕٔ  ٜٕٔ ٜٖ 22٣  ٔٛٗ ٛٛ 

ٕٕٕ  ٔٛٚ ٛ٘ 222  ٔٛٙ ٕٜ 

ٕٕٖ  ٜٔٔ ٙٗ 22٠  ٕٔٛ ٜٖ 

ٕٕٗ  ٔٛ٘ ٙ٘ 224  ٖٔٛ ٖٙ 

ٕٕ٘  ٔٛٛ ٜٛ 225  ٔٛٓ ٜٙ 

ٕٕٙ  ٜٔٔ ٖ٘ 226  ٜٔٔ ٚٚ 

ٕٕٚ  ٔٛٚ ٕٙ 22٠  ٔٛٓ ٙٚ 
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ٕٕٛ  ٕٔٛ ٜٛ 228  ٔٛ٘ ٘ٓ 

ٕٕٜ  ٜٔٓ ٖٗ 229  ٜٔٛ ٖ٘ 

ٕٖٓ  ٔٛٓ ٘ٚ 2٠٣  ٜٔٔ ٙٗ 

ٕٖٔ  ٔٛٗ ٚٚ 2٠٣  ٔٛ٘ ٔٙ 

ٕٖٕ  ٔٛ٘ ٜٔ 2٠2  ٜٔٛ ٕٛ 

ٕٖٖ  ٜٔٛ ٔٓٓ 2٠٠  ٜٔٓ ٕٓ 

ٕٖٗ  ٜٔٓ ٜٛ 2٠4  ٖٔٛ ٙٗ 

ٕٖ٘  ٔٛٗ ٜٚ 2٠5  ٔٛٙ ٖٙ 

ٕٖٙ  ٔٛٙ ٜٜ 2٠6  ٜٔٔ ٜٙ 

ٕٖٚ  ٔٛٙ ٚٚ 2٠٠  ٜٔٛ ٚٚ 

ٕٖٛ  ٔٛٗ ٛٙ 2٠8  ٔٛٗ ٙٚ 

ٕٖٜ  ٔٛٚ ٘ٓ 2٠9  ٔٛٙ ٘ٓ 

ٕٗٓ  ٔٛٗ ٜٓ 24٣  ٔٛٚ ٖ٘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



717 

 المبلحؽ..............................................................................
___________________________________________________________ 

 (ٛممحؽ )

 أسماء مدرسي مجموعتي عينة البحث

 اسماء مدرسي المجموعة التجريبية

 القاطع المدرسة أسـ المدرس ت
 الكرادة ث/ الشرقية  لمبنات  رقية عبد الرزاؽ ٔ
 الكرادة ث/ فاطمة بنت الحسيف لمبنات شذى عبد عمي ٕ
 الكرادة عارؼ البصري لمبناتث/ الشييد  سكينة عبد العباس فاضؿ ٖ
 الكرادة لمبنيف ث/ الشييد محمد باقر الحكيـ أقباؿ جميؿ شكر ٗ
 الكرادة ع/ النظامية لمبنيف عبد اهلل عبد الرضا ابراىيـ ٘
 الكرادة ع/ الشرقية لمبنيف ابراىيـ كريـ عبود ٙ
 الكرادة ث/ الكوثر لمبنات نبراس ىادي عمي ٚ
 الكرادة الفرح لمبناتع/  ضحى جاسـ رحيـ ٛ
 الكرادة ث/ التكامؿ لمبنات زىراء عبلء عبد الحسيف ٜ

 الكرادة ث/ دجمة لمبنات افراح عباس يونس ٓٔ
 الكرادة لمبنات ث/ العقيدة مريـ يحيى ميدي ٔٔ
 الكرادة لمبنات ث/ الزىراء اسماء ثامر سالـ  ٕٔ
 الكرادة لمبنات ث/ الزىراء خيرية خير اهلل ٖٔ
 الكرادة ث/ الجميورية لمبنات االء شاكر محمد جواد ٗٔ
 الغدير ث/ التآخي لمبنات رقية راجي حميد ٘ٔ
 الغدير لمبنات ث/ المعرفة وجداف ىاشـ ٙٔ
 المشتؿ ع/التسامح لمبنات فدوى محمد جعفر ٚٔ
 زيونة ث/ بدر الكبرى لمبنات ليندا يوسؼ ٛٔ
 زيونة ث/ايبلؼ لمبنات ميسوف رشيد شوكت  ٜٔ
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 األميف لمبنات ث/ النزاىة االء نوري زامؿ  ٕٓ
 األميف ع/ الناصرة لمبنات مروة محمد عمي ٕٔ
 المشتؿ ع/ الجميورية لمبنيف عمي سمماف عبد الحسيف ٕٕ
 شارع فمسطيف ث/ المتميزات لمبنات وفاء محمد عباس  ٖٕ
 الزعفرانية ع/الميج لمبنات ميعاد طاىر محمد ٕٗ

 

 مدرسي المجموعة الضابطةأسماء 

 القاطع المدرسة أسـ المدرس ت
 الكرادة ث/ الشرقية لمبنات شاف عبد الكريـ محمد عمي ٔ
 الكرادة ث/ االماـ الجواد لمبنيف صبلح ميدي عمواف ٕ
 الكرادة ث/ الكرادة لمبنات امؿ عمواف محمد ٖ
 الكرادة ع/ العقيدة لمبنات لينا عمي حسيف ٗ
 الكرادة ع/ اليدى لمبنات كاظـ أنيسة جواد  ٘
 الكرادة ث/ دجمة لمبنات سندس صبحي ٙ
 البمديات ث/ المقداـ لمبنيف انفاؿ ىاشـ سيد محمد ٚ
 البمديات ع/ بمقيس لمبنات ليمى  حسف سمماف ٛ
 البمديات ع/ بمقيس لمبنات ىدى ىادي جاسـ ٜ

 البمديات ع/ عائشة لمبنات فاطمة عباس حسيف ٓٔ
 البمديات ع/ عائشة لمبنات جبر عائشة ٔٔ
 المشتؿ ع/ الجميورية لمبنيف حسيف سريح أبتر ٕٔ
 األميف ع/ الناصرة لمبنات منى محمد جواد ٖٔ
 شارع فمسطيف ث/المتميزيف لمبنيف آماؿ عيسى  ٗٔ
 شارع فمسطيف ث/ المتميزات لمبنات زينب عبد الزىرة ٘ٔ
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 شارع فمسطيف ع/ ذات الصواري لمبنات اخبلص غبلـ ٙٔ
 شارع فمسطيف ع/ ذات الصواري لمبنات زينب خميؿ ابراىيـ ٚٔ
 بغداد الجديدة ع/ حطيف لمبنات زينة فوزي شياب ٛٔ
 بغداد الجديدة ث/ الخميج العربي لمبنات عمية حسيف عواد ٜٔ
 بغداد الجديدة ث/ الخميج العربي لمبنات ىند عبد المطمب عبد الوىاب ٕٓ
 بغداد الجديدة ع/ ابف رشد لمبنيف الديف توفيؽحساـ صبلح  ٕٔ
 زيونة ث/ الفرقاف لمبنيف ذكرى حبيب شويؿ ٕٕ
 زيونة ث/ايبلؼ لمبنات ماجدة ىاشـ مطمؾ ٖٕ
 الزعفرانية ع/الميج لمبنات الياـ اصعيوج شمخي ٕٗ
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 (ٜممحؽ )

/المديرية العامة لتربية بغداد           أسماء مشرفي ومدرسي عمـ األحياء الذيف تـ اإلستعانة بيـ 
 (ٕالرصافة )

 ت 

ف 
عنوا

ال
في
وظي

ال
 

  
ص

صا
إلخت

ا
 

    

ت 
اجا

الح
بية
دري

الت
وى  

محت
ج 
رنام

الب
يبي
تدر

ال
 

 * * عمـو حياة مشرؼ جبار كاظـ ٔ
 * * عمـو حياة مشرؼ ميند جاسـ  ٕ
 * * عمـو حياة مشرؼ نيمة عبد الكريـ ٖ
  * عمـو حياة مدرس ناظـ عبد االمير ٗ
  * عمـو حياة مدرس نياد ميدي نعمة ٘
  * عمـو حياة مدرس زينب عبد الغني عجيؿ ٙ
  * عمـو حياة مدرس محمد كاظـ جعفر ٚ
  * عمـو حياة ـ.ـ  مناؿ سعدوف ٛ
  * عمـو حياة مدرس شيماء حسيف ٜ

  * عمـو حياة مدرس حبل ناىي عيداف ٓٔ
  * عمـو حياة مدرس آسيا فيصؿ ٔٔ
  * عمـو حياة مدرس اقباؿ محمود شبيب ٕٔ
  * عمـو حياة مدرس صبلح محمد عبد اهلل ٖٔ
  * عمـو حياة مدرس جبار فالح فاضؿ ٗٔ
  * عمـو حياة مدرس انفاؿ ىاشـ سيد محمد ٘ٔ
  * عمـو حياة مدرس ىمسة زكي احمد ٙٔ
  * عمـو حياة مدرس سحر جواد ٚٔ
  * عمـو حياة مدرس مي نافع ٛٔ
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 أ ( -ٓٔممحؽ ) 

 أستبانة رأي حوؿ صبلحية فقرات مقياس الكفاءة المدركة
 )بصورتو األولية(

 جامعة بغداد             
 كمية التربية لمعمـو الصرفة/ابف الييثـ 

 قسـ العمـو التربوية والنفسية      
 دكتوراه طرائؽ تدريس عمـو الحياة  

.األستاذ الفاضؿ الدكتور   ............................. المحتـر
 تحية طيبة..

)بناء برنامج تدريبي وفقا ألبعاد التنمية البشرية لمدرسي تروـ الباحثة إجراء البحث الموسوـ 
ولتحقيؽ ىدؼ البحث تطمب  عمم االحياء وأثره في كفاءتيم المدركة وتنمية القيم عند طمبتيم(

لمدرسي عمـ االحياء   Perceived  Efficiency Measure بناء مقياس الكفاءة المدركة ذلؾ
عمى  باإلستناد الى نظرية بندورا لمكفاءة المدركة حيث تعرفيا الباحثة نظرياً لمصؼ الرابع العممي 

في  إجتماعيةإنفعالية،  معرفية، ةأحكام الفرد وتوقعاتو بمايممكو من مقومات عقمي) انيا:
 )        القائمة البيئية معالجة المواقف والميام ومدى اإلصرار وبذل الجيد في ظل المحددات

، االجتماعي، االصرار والجيد المبذوؿالمجاؿ: )المعرفي،  واشتقت مف التعريؼ المجاالت االتية:
بآرائكـ في االنفعالي( ونظرًا لما تتمتعوف بو مف خبرة ودراية في ىذا المجاؿ تسترشد الباحثة 

اإلجابة عف صبلحية فقرات المقياس مف حيث صياغتيا وتمثيميا لمظاىرة موضوع الدراسة 
 عممًا إف بدائؿ اإلجابة ىي: .ومناسبتيا لمجتمع البحث

)تنطبؽ عمي دائما, احيانا , نادرا  ػػػ التنطبؽ عمي  أبدا (، و اف الفقرات السمبية لممقياس   
 مؤشر عمييا بػػػ )*(

 مع خالص الشكر والتقدير..                          
 ةالباحث                                                                

 يسرى قاسـ طالب                                                                       
 
 
 
 



716 

 المبلحؽ..............................................................................
___________________________________________________________ 

 
ي فيـ ما يدور حولو مف خبلؿ تمتعو باالمكانات يتمثؿ بقدرة المدرس ف :المجال المعرفي اوال:

 والمعمومات العامة وتوظيفيا في مواقؼ مختمفة.
 

اعداد  الفقرات ت
 الباحثة

 صالحة
 

غير 
 صالحة

تحتاج 
الى 
 تعديؿ

أستطيع التنويع في طرائؽ تدريس مادة عمـ االحياء  ٔ
 .لكسر الجمود

    

أبحث عف المعارؼ والمعمومات الجديدة التي  ٕ
 تفيدني في تقدمي في مينتي.

    

أشجع طمبتي عمى أبتكار وسائؿ تعميمية مف  ٖ
 خامات البيئة.

    

تواجو طمبتي  التي لممشكبلت البديمة الحموؿ أقدـ ٗ
 في أستيعاب مادة عمـ األحياء.

    

     المواقع االثرية.زيارة أ نسؽ إلقامة الرحبلت العممية و  ٘
أضَمف خطة الدرس أنشطة تشجع الطمبة عمى  ٙ

 العناية بنظافة البيئة. 
    

عمى استخداـ الوسائؿ التكنموجية في  أحرص ٚ
  التدريس إذا أتيحت لي الفرصة لذلؾ.

    

     أجدد معموماتي الصحية لوقاية نفسي مف االمراض. ٛ
أوجو طمبتي الى األستخداـ الرشيد لمموارد الطبيعية  ٜ

 عف طريؽ درس االحياء. 
    

     أمتمؾ ثقافة عممية واسعة*. ٓٔ
     أنظـ حمبلت بيئية مع طمبتي مف وقت آلخر.  ٔٔ
     أربط محتوى درس األحياء بالحياة اليومية. ٕٔ
 الكتب مطالعة أجد أف وقتي ضيؽ يحوؿ دوف ٖٔ

 النافعة*.
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:يتمثؿ بقدرة المدرس عمى تنفيذ ماتـ تخطيطو مسبقا و بذؿ ثانيًا: مجال االصرار والجيد المبذول
 الجيد حتى يتحقؽ اليدؼ المنشود.

 

     أحفز عمى عمؿ مسابقات عممية ثقافية يف الطمبة. ٗٔ
     أتثاقؿ في ممارسة التماريف الرياضية اليومية*. ٘ٔ
أمتمؾ ميارة في قراءة الكتب بشكؿ أسرع مف  ٙٔ

 زمبلئي.
    

     أتمكف مف ربط الدرس بآيات قرآنية. ٚٔ
     أميد لدرسي بأسئمة عقمية تستثير تفكير طمبتي. ٛٔ
     أصوب االخطاء في الكتاب المدرسي. ٜٔ
     أكتشؼ مواىب وقدرات طمبتي واعمؿ عمى تنميتيا. ٕٓ

اعداد  الفقرات ت
 الباحثة

 صالحة
 

غير 
 صالحة

تحتاج 
الى 
 تعديؿ

     أنفذ ما خططتو لممستقبؿ وأعمؿ عمى جعمو حقيقة. ٔ
أتمكف مف التفكير في عدد مف الحموؿ الممكنة  ٕ

 لممشكمة التي تواجيني.
    

     أركز في عممي ميما كانت الظروؼ مف حولي. ٖ
أشعر أف العمر  يمضي سريعًا دوف أف أحقؽ ىدفي  ٗ

 *.في الحياة
    

      خبراتي السابقة في  الفشؿ  ت عزز الجيود واليّمة. ٘
     .أستطيع إتخاذ قراراتي بسيولة دوف تردد ٙ
أجد أف نقد اآلخريف ألعمالي بإستمرار يفقدني  ٚ

 الحماسة والمثابرة* .
    

أستمر بالعمؿ المبدع والمثابرة حتى لو لـ ألَؽ  ٛ
 المكافأة مف اآلخريف.

    

    أفقد الحماسة في النشاط الذي بدأتو عند وجود عقبة  ٜ
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 في طريقي*.
     .أستخدـ نقاط قوتي في معالجة نقاط ضعفي ٓٔ
أخاطر باإلقداـ عمى أي عمؿ لثقتي عمى إنجازه  ٔٔ

 بنجاح.
    

أسعى الى تحسيف مياراتي في ما ىو جديد وحديث  ٕٔ
 .في مجاؿ التكنموجية

    

المناسبة في  الفرصة تأتيني حتىأنتظر  أف أفضؿ ٖٔ
 تحقيؽ ىدفي.*

    

     أستمتع بعمؿ االشياء التي يراىا اآلخروف صعبة. ٗٔ
أحسف نفسي بإستمرار وأكوف مسؤواًل عف نتائج  ٘ٔ

 أفعالي .
    

     أمتمؾ القدرة عمى اإلدخار لتنمية بعض المشاريع. ٙٔ
     المناؿ*.وأىدافي صعبة  محدد أف مستقبمياجد  ٚٔ
     أستثمر كؿ لحظة في حياتي بما ىو نافع. ٛٔ
     أكتفي بالتعامؿ والسير عمى ماىوموجود ومألوؼ*. ٜٔ
 

 االخريف وكسب رضا اإلجتماعي اإلىتماـ في المدرس بقدرة يتمثؿ :ثالثًا: المجال االجتماعي
 .ناجحة اجتماعية عبلقات الى الذي يؤدي الحقيقي والتواضع

 
اعداد   ت

 الباحثة
 صالحة
 

غير 
 صالحة

تحتاج 
الى 
 تعديؿ

     أحفظ أسماء طمبتي جميعيـ وأنادييـ بأسمائيـ. ٔ
أجد صعوبة في اقناع المقابؿ عمى ترؾ بعض  ٕ

 عاداتو السيئة*.
    

بداء الرأي . ٖ      أتيح لطمبتي فرص التفكير والمناقشة  وا 
     صدر.أتقبؿ الَنقد البناء مف طمبتي برحابة  ٗ
    أحفز عمى التعميـ المستمر عف طريؽ مجالس  ٘
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 اآلباء.
     أتحيز في سموكي الى احد اوالدي اوطمبتي *. ٙ
أشجع عمى أختيار الرفقة الصالحة عف طريؽ درس  ٚ

 األحياء.
    

     التـز بمواعيد الدواـ الرسمي وأتحاشى التغيب. ٛ
     أتميز بحسف المظير وبشاشة الوجو. ٜ

أخصص جزءًا مف وقتي ألتواصؿ مع زمبلئي  ٓٔ
 وطمبتي .

    

     أتردد في مشاركة اآلخريف في أفراحيـ وأحزانيـ.* ٔٔ
أحفز طمبتي عمى التمسؾ باألنظمة والقوانيف عف  ٕٔ

 طريؽ درس االحياء.
    

أبحث عف الشخصيات الناجحة في الحياة وأقتدي  ٖٔ
 بيـ.

    

     مسامحة مف أسأوا الي*.أواجو صعوبة في  ٗٔ
أرى أني شخص محبوب ولدي شعبية كبيرة بيف  ٘ٔ

 زمبلئي وطمبتي.
    

لدي أسموب الحوار الديمقراطي في حؿ المشاكؿ  ٙٔ
 التي تواجيني.

    

     أمتمؾ شخصية جادة في جميع األوقات.* ٚٔ
أدافع عف حقوؽ اآلخريف فورًا إذا شعرت بظمـ  ٛٔ

 نحوىـ.
    

أتثاقؿ في تقديـ النصيحة والمشورة لمف يطمبيا  ٜٔ
 مني*.
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 واالنفعاالت  الخوؼ والقمؽ مشاعر وضبط الم درس بالتحكـ بقدرة يتمثؿ: المجال االنفعالي:رابعاً 

 والضغوطات بكفاءة.
 
اعداد  الفقرات ت

 الباحثة
 صالحة
 

غير 
 صالحة

تحتاج 
الى 
 تعديؿ

تحقيؽ ىدفي بالرغـ مف أشعر بالقمؽ فيمنعني مف  ٔ
 إمكانية تحقيقو*.

    

     أنظر الى الم ستقبؿ بتفاؤؿ. ٕ
أ صاب باإلحباط عندما تمر عمى ذاكرتي مواقؼ  ٖ

 تثير إنفعاالتي السمبية*.
    

أحرص عمى ضبط نفسي عند وقوع تجاوزات مف  ٗ
 طمبتي.

    

أتحكـ في نفسي بعدـ مقاطعة المتحدث إذا كاف  ٘
 ممح أود قولو.لدي شيء 

    

     أخشى التعرض لمفقر والحاجة مستقببًل.* ٙ
     .أندـ كثيرا عمى أقوالي عندما أغضب ٚ
أدرؾ مايقاؿ عني أنني شخص متسرع في إصدار  ٛ

 األحكاـ*.
    

     أتجاىؿ بعض المواقؼ التي تثير غضبي. ٜ
     أصبح عدوانيًا عندما أكوف متضايقًا.* ٓٔ
     باليدوء عند إنجاز اي عمؿ أقوـ بو.أتصؼ  ٔٔ
أعترؼ بمشاعري السمبية وأعمؿ عمى مواجيتيا  ٕٔ

 .دوف اليروب منيا
    

ألجأ الى السكوت عند رؤية حاالت الفساد خوفًا  ٖٔ
 عمى عبلقتي المينية*.

    

    أنظر الى الجانب اإليجابي بدؿ السمبي لمف حولي  ٗٔ
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 في جميع األحواؿ.
بالممؿ إلف الحياة في نظري ليست ذات أشعر  ٘ٔ

 معنى*.
    

     أرتبؾ في المواقؼ الصعبة والحرجة*. ٙٔ
أستطيع اف اخمؽ جو مف المرح في أوقات اإلحباط  ٚٔ

 والضيؽ.
    

     أثور بسرعة مف الذيف يخالفوني الرأي*. ٛٔ
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 ب( -ٓٔممحؽ)

 النيائيةمقياس الكفاءة المدركة بصورتو 

 عزيزي الم درس....                  عزيزتي الم درسة...

إستنادًا الى كفاءتؾ وخبرتؾ السابقة  في تدريس مادة عمـ اإلحياء يرجى ممىء االستمارة اآلتية 
فقرة ( تمثؿ مجموعة مف العبارات عميؾ قراءة كؿ عبارة بدقة،  ثـ تثبيت  ٘ٚالتي تتكوف مف )

الذي تجده مناسبًا، عممًا اف بدائؿ اإلجابة ىي )تنطبؽ عمي دائمًا، تنطبؽ رأيؾ بصدؽ في الحقؿ 
 عمي أحيانًا، تنطبؽ عمي نادرًا، التنطبؽ عمي أبدًا(. يرجى اإللتزاـ باآلتي:

 عدـ ترؾ أي فقرة بدوف إجابة: -ٕأكتب المعمومات المطموبة أدناه     -ٔ
 وشكرا لتعاونكـ معنا

 تنطبؽ العبارة ت
 عمي
 دائماً 

 طبؽتن
 عمي
 أحياناً 

 تنطبؽ
 عمي
 نادراً 

ال 
 تنطبؽ
 عمي
 أبداً 

أستطيع التنويع في طرائؽ تدريس مادة عمـ االحياء  ٔ
 .لكسر الجمود

    

أبحث عف المعارؼ والمعمومات الجديدة التي تفيدني  ٕ
 في تقدمي في مينتي.

    

أشجع طمبتي عمى أبتكار وسائؿ تعميمية مف خامات  ٖ
 البيئة.

    

تواجو طمبتي في  التي لممشكبلت البديمة الحموؿ أقدـ ٗ
 أستيعاب مادة عمـ األحياء.

    

     المواقع االثرية.زيارة أنسؽ إلقامة الرحبلت العممية و  ٘
أضَمف خطة الدرس أنشطة تشجع الطمبة عمى العناية  ٙ

 بنظافة البيئة. 
    

 عمى استخداـ الوسائؿ التكنموجية في التدريس أحرص ٚ
  إذا أتيحت لي الفرصة لذلؾ.
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     أجدد معموماتي الصحية لوقاية نفسي مف االمراض. ٛ
أوجو طمبتي الى األستخداـ الرشيد لمموارد الطبيعية  ٜ

 عف طريؽ درس االحياء. 
    

     أمتمؾ ثقافة عممية واسعة. ٓٔ
     .أنظـ حمبلت بيئية مع طمبتي مف وقت آلخر ٔٔ
     درس األحياء بالحياة اليومية. أربط محتوى ٕٔ
 الكتب مطالعة أجد أف وقتي ضيؽ يحوؿ دوف ٖٔ

 النافعة.
    

     أحفز عمى عمؿ مسابقات عممية ثقافية بيف الطمبة. ٗٔ
     أتثاقؿ في ممارسة التماريف الرياضية اليومية. ٘ٔ
     أمتمؾ ميارة في قراءة الكتب بشكؿ أسرع مف زمبلئي. ٙٔ
     أتمكف مف ربط الدرس بآيات قرآنية. ٚٔ
     أميد لدرسي بأسئمة عقمية تستثير تفكير طمبتي. ٛٔ
     أصوب االخطاء في الكتاب المدرسي. ٜٔ
     أكتشؼ مواىب وقدرات طمبتي واعمؿ عمى تنميتيا. ٕٓ
     أنفذ ما خططتو لممستقبؿ وأعمؿ عمى جعمو حقيقة. ٕٔ
في عدد مف الحموؿ الممكنة أتمكف مف التفكير  ٕٕ

 لممشكمة التي تواجيني.
    

     أركز في عممي ميما كانت الظروؼ مف حولي. ٖٕ
أشعر أف العمر  يمضي سريعا دوف أف أحقؽ ىدفي  ٕٗ

 .في الحياة
    

      خبراتي السابقة في  الفشؿ  تعزز الجيود واليّمة. ٕ٘
     .أستطيع اتخاذ قراراتي بسيولة دوف تردد ٕٙ
أجد أف نقد االخريف ألعمالي باستمرار يفقدني  ٕٚ

 الحماسة والمثابرة.
    

أستمر بالعمؿ المبدع والمثابرة حتى لو لـ ألَؽ  ٕٛ
 المكافأة مف اآلخريف.

    

    أفقد الحماسة في النشاط الذي بدأتو عند وجود عقبة  ٜٕ
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 في طريقي.
     .أستخدـ نقاط قوتي في معالجة نقاط ضعفي ٖٓ
أخاطر باإلقداـ عمى أي عمؿ لثقتي عمى انجازه  ٖٔ

 بنجاح.
    

أسعى الى تحسيف مياراتي في ما ىو جديد وحديث  ٕٖ
 .في مجاؿ التكنموجية

 
 

   

المناسبة في  الفرصة تأتيني أنتظر حتى أف أفضؿ ٖٖ
 تحقيؽ ىدفي.

    

أحسف نفسي بإستمرار وأكوف مسؤواًل عف نتائج  ٖٗ
 أفعالي .

    

     أمتمؾ القدرة عمى اإلدخار لتنمية بعض المشاريع. ٖ٘
     وأىدافي صعبة المناؿ. محدد أف مستقبمياجد  ٖٙ
     أستثمر كؿ لحظة في حياتي بما ىو نافع. ٖٚ
     .أكتفي بالتعامؿ والسير عمى ماىو موجود ومألوؼ ٖٛ
     أحفظ اسماء طمبتي جميعيـ وأنادييـ بأسمائيـ. ٜٖ
أجد صعوبة في اقناع المقابؿ عمى ترؾ بعض  ٓٗ

 عاداتو السيئة.
    

     المناقشة  وأبداء الرأي . أتيح لطمبتي فرص التفكيرو ٔٗ
     أتقبؿ النقد البناء مف طمبتي برحابة صدر. ٕٗ
     أحفز عمى التعميـ المستمر عف طريؽ مجالس اآلباء. ٖٗ
     اوطمبتي.أتحيزفي سموكي الى احد اوالدي  ٗٗ
أشجع عمى أختيار الرفقة الصالحة مف خبلؿ درس  ٘ٗ

 االحياء.
    

     التـز بمواعيد الدواـ الرسمي وأتحاشى التغيب. ٙٗ
     أتميز بحسف المظير وبشاشة الوجو. ٚٗ
أخصص جزء مف وقتي ألتواصؿ مع زمبلئي  ٛٗ

 وطمبتي.
    

     وأحزانيـ.أتردد في مشاركة اآلخريف في أفراحيـ  ٜٗ
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أحفز طمبتي عمى التمسؾ باالنظمة والقوانيف مف  ٓ٘
 خبلؿ درس االحياء.

    

     أبحث عف الشخصيات الناجحة في الحياة وأقتدي بيـ ٔ٘
     أواجو صعوبة في مسامحة مف أسأوا الي. ٕ٘
أرى أني شخص محبوب ولدي شعبية كبيرة بيف  ٖ٘

 زمبلئي وطمبتي
    

الحوار الديمقراطي في حؿ المشاكؿ التي  لدي أسموب ٗ٘
 تواجيني.

    

     أمتمؾ شخصية جادة في جميع األوقات. ٘٘
أدافع عف حقوؽ اآلخريف فورًا إذا شعرت بظمـ  ٙ٘

 نحوىـ.
    

     أتثاقؿ في تقديـ النصيحة والمشورة لمف يطمبيا مني. ٚ٘
٘ٛ 
 

أشعر بالقمؽ فيمنعني مف تحقيؽ ىدفي بالرغـ مف 
 امكانية تحقيقو.

    

     أنظر الى المستقبؿ بتفاؤؿ. ٜ٘
أصاب باألحباط عندما تمر عمى ذاكرتي مواقؼ تثير  ٓٙ

 أنفعاالتي السمبية.
    

أحرص عمى ضبط نفسي عند وقوع تجاوزات مف  ٔٙ
 طمبتي.

    

أتحكـ في نفسي بعدـ مقاطعة المتحدث إذا كاف لدي  ٕٙ
 شيء ممح أود قولو.

    

     أخشى التعرض لمفقر والحاجة مستقببل. ٖٙ
     .أندـ كثيرا عمى أقوالي عندما أغضب ٗٙ
أدرؾ مايقاؿ عني أنني شخص متسرع في إصدار  ٘ٙ

 األحكاـ.
    

     أتجاىؿ بعض المواقؼ التي تثير غضبي. ٙٙ
     أصبح عدوانيا عندما أكوف متضايقا. ٚٙ
     اقوـ بو.أتصؼ باليدوء عند إنجاز اي عمؿ  ٛٙ
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أعترؼ بمشاعري السمبية وأعمؿ عمى مواجيتيا دوف  ٜٙ
 .اليروب منيا

    

ألجأ الى السكوت عند رؤية حاالت الفساد خوفا عمى  ٓٚ
 عبلقتي المينية.

    

أنظر الى الجانب اإليجابي بدؿ السمبي لمف حولي  ٔٚ
 في جميع االحواؿ.

    

     ليست ذات معنى.أشعر بالممؿ إلف الحياة في نظري  ٕٚ
     أرتبؾ في المواقؼ الصعبة والمحرجة. ٖٚ
أستطيع اف اخمؽ جو مف المرح في اوقات االحباط  ٗٚ

 والضيؽ.
    

     أثور بسرعة مف الذيف يخالفوني الرأي. ٘ٚ
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 أ ( -ٔٔممحؽ) 

 أستبانة رأي حوؿ صبلحية فقرات مقياس االقيـ )بصورتو األولية( 
 جامعة بغداد             

 كمية التربية لمعموم الصرفة /ابن الييثم
 قسم العموم التربوية والنفسية      

 دكتوراه طرائق تدريس عموم الحياة

 األستاذ الفاضل الدكتور ............................. المحترم.

 تحية طيبة..
تدريبي وفقا ألبعاد التنمية البشرية بناء برنامج تروـ الباحثة إجراء البحث الموسوـ بػ )

ولتحقيؽ ىدؼ  (لمدرسي عمم االحياء وأثره في كفاءتيم المدركة وتنمية القيم عند طمبتيم
ونظرًا لما تتمتعوف لطمبة الصؼ الرابع العممي  (Values) اعداد مقياس القيـ البحث تطمب ذلؾ

في اإلجابة عف صبلحية فقرات  بو مف خبرة ودراية في ىذا المجاؿ تسترشد الباحثة بآرائكـ
التعريؼ النظري  الى اإلستنادالمقياس مف حيث صياغتيا وتمثيميا لمظاىرة موضع الدراسة ب

عبارة عن تنظيمات إلحكام عقمية إنفعالية معممة نحو األشخاص واألشياء  اآلتي لمقيـ:
ع االنسان وتمثل والمعاني واوجو النشاط، والقيم موضوع اإلتجاىات، والقيم تعبير عن دواف

 (ٕٖٔ، ٜٚٚٔ)زىراف                            االشياء التي نوجو رغباتنا واتجاىاتنا نحوىا.
انواع مف القيـ تـ اختيارىا باإلعتماد عمى المصادر والبحوث والدراسات  أربعيتضمف المقياس 

 السابقو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          غير موافؽ                                                                                                                     -موافؽ  -وستضع الباحثة بدائؿ االجابات االتية: موافؽ بشدة

                                                                              
 مع خالص الشكر والتقدير..                          

 
ة              الباحث        

ب      يسرى قاسـ طال  

 ةدكتوراه/طرائؽ تدريس عموـ الحيا
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 Scientific  cultural valuesالقيم العممية الثقافية: :أوالً 
ىػي األحكػاـ العقميػة اإلنفعاليػة المتعمقػة بقضػايا العمػـ ومواقفو وموضوعاتو، التي ت عد 

مػػػو قػػػادرًا عمػػػى مواجيػػػة موجيات لسموؾ اإلنساف بإيجابية نحو تمػػػؾ القضػػػايا، وتجع
المواقػػػؼ العمميػػػة والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية بإقتدار، إذ يأخذ بقيمة العقبلنية في 

لعمـ المواقؼ التػي تتطمػب التصػرؼ الػواعي، ويأخػذ بالمثػابرة العمميػة في حالة تحصيؿ ا
 (ٙ٘٘، ٕٗٔٓ( و)الشياب  ٛٔٔ،ٜٕٓٓ)خزعمي مف مدرسيو . 

 
 ت
 

 صبلحية الفقرات  الفقرات
 إعداد
 الباحثة

غير  صالحة
 صالحة

تحتاج 
الى 
 تعديؿ

يزيد إستيعابي  معموماتي العمميةإثراء  جد إفأ ٔ
 لممادة الدراسية.

    

أثناء الدرس  العممي يعف رأيأساىـ في التعبير  ٕ
 .دوف تردد

    

المعمومات العممية مف مصادر  نقؿأكوف دقيقًا في  ٖ
 موثوؽ بيا.

    

عممي في ال ف الجانبم أنظر الى المشكبلت ٗ
 التفكير.

    

     الم ستحدثات العممية والتكنموجية. أرغب بمتابعة ٘
     عالمًا إسوة بالعمماء السابقيف. ألكوفتطمع أ ٙ
أ بادر بنشر المعمومة العممية وعدـ إحتكارىا  ٚ

 لنفسي.
    

أ ّقدر عظمة الخالؽ في خمقو لمكوف والقوانيف التي  ٛ
 تحكمو.

    

أرى إف القراءة وسيمة إلستثمار الوقت وزيادة  ٜ
 المعمومات الثقافية.

    

    أؤمف باف العمـ أساس سعادة الفرد ورفاىية  ٓٔ
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 المجتمع.
أحكـ عمى رأي اآلخريف مف منظور عممي غير  ٔٔ

 شخصي.
    

     بجيود العمماء وفضميـ.أعترؼ  ٕٔ
اثناء دراستي  لتفكير االبداعيميارات ا تبنيأؤيد  ٖٔ

 .العممية
    

     .أناقش اآلخريف إستنادًا الى حجج عممية منطقية ٗٔ
   Social moral valuesثانيًا: القيم االجتماعية االخالقية 

ويميؿ الى مساعدتيـ ويعد ذلؾ  وىي تعكس إىتماـ الفرد وميمو الى غيره مف الناس فيو يحبيـ
اشباعا لو وينظر الى غيره عمى انيـ وسائؿ لغايات اخرى، ويتميز حامموا ىذه القيـ بالعطؼ،   
الحناف، وخدمة االخريف وينظر الييـ كغايات وليسوا وسائؿ لغايات اخرى )رزوقي وضمياء 

 اء وغيرىا.( وكذلؾ العدؿ،االحساف ،االحتراـ، الصدؽ،التواضع ،الوفٕٛٗ،ٕٚٔٓ

 (ٖٕٙ، ٕٛٓٓ)السميتي                                                                    

 صبلحية الفقرات                  الفقرات ت
 اعداد
 الباحثة

غير  صالحة
 صالحة

تحتاج الى 
 تعديؿ

عند قيامي بعمؿ يعود  كوف سعيداً أ ٔ
 بالفائدة لآلخريف.

    

في حالة وجود خبلؼ بيف أتدخؿ  ٕ
 زمبلئي.

    

أتواصؿ مع زمبلئي وأشعرىـ بأىمية  ٖ
 وجودىـ في حياتي.

    

 في أخطأ ما إذا يزميم أتسامح مع ٗ
 حقي.

    

اؤمف بمفاىيـ العدالة بيف األفراد  ٘
 بغض النظر عف الجنس والديف.
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أحتـر مدرسي وزمبلئي واآلخريف قوال  ٙ
 غيابيـ.وفعبل بوجودىـ أو 

    

     حديثي مع اآلخريف. في الصدؽ التـز ٚ
أتواضع مع اآلخريف وأتحدث الييـ  ٛ

 بإسموب راقي. 
    

أعتذر لمف أ سيء اليو بقصد أو بدوف  ٜ
 قصد.

    

صحبة االخيار ذوي  عمى أحرص ٓٔ
 االخبلؽ الفاضمة.

    

أتطوع لممشاركة في أي نشاط مف  ٔٔ
 شانو خدمة المجتمع.

    

التـز بوفاء الوعود بيني وبيف  ٕٔ
 الباحثة أصدقائي.

    

أكوف لطيفًا مع أخوتي وال أفتعؿ  ٖٔ
 الشجار معيـ.

    

 Environmental economic values القيم االقتصادية البيئية ثالثًا:

ويقصد بيا إىتماـ الفرد وميمو إلى ما ىو نافع )مادي(، ومف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ يتخذ مف 
العالـ المحيط بو وسيمة لمحصوؿ عمى الثروة وزيادتيا عف طريؽ العمؿ واإلنتاج والسعي )العمري 

كما إنيا تنظـ حياة االنساف في الجوانب الفكرية والسموكية والميارية والمتمثمة  ( ٘ٙٓٔ،ٕ٘ٔٓ
يجاد الحموؿ لمشكبلتيا وتحديد اإلختيارات الصح ية والسميمة باإلىتماـ بالبيئة والمحافظة عمييا وا 

 (ٕٛٛ، ٕٚٔٓ)رزوقي وضمياءمتعمـ والمجتمع عمى حد سواء. التي تسيؿ حياة ال

 صبلحية الفقرات               الفقرات           ت
اعداد 
 الباحثة

غير  صالحة
 صالحة

تحتاج 
الى 
 تعديؿ

     أحب اإلعتداؿ والوسطية في اإلنفاؽ. ٔ
    أتحكـ بيف توفير الماؿ والتمتع بمباىج  ٕ
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 الحياه.
أستثمر ضوء الشمس في إنارة منزلي  ٖ

 . بداًل مف الكيرباء
    

أىتـ بنوعية الغذاء أكثر مف كميتو  ٗ
 لمحفاظ عمى صحتي ورشاقتي.

    

ونظافة جسمي  نفسيأعتني ب ٘
 .وىندامي

    

أحػػػػػػػػػػػػػافظ عمػػػػػػػػػػػػػى نظافػػػػػػػػػػػػػة مدرسػػػػػػػػػػػػػتي  ٙ
 وممتمكاتيا.

    

     أ شجع زراعو حديقة بيتي ومدرستي  ٚ
أمتنع عف البصؽ ورمي المخمفات مف  ٛ

 نافذة السيارة. 
    

أ لقي النفايات في األماكف المخصصة  ٜ
 ليا عند زيارتي لؤلماكف الترفييية. 

    

أفتخر بزيارة بعض المواقع األثرية في  ٓٔ
 بمدي.

    

اؤمف بأف التدخيف مضر صحيًا  ٔٔ
 وبيئيًا.

    

     أتجنب ىدر المياه. ٕٔ
أىتـ بفرز المخمفات لمحاولة إعادة  ٖٔ

 تدويرىا في المصانع.
    

أعامؿ الحيوانات برفؽ حيث انيا أحد  ٗٔ
 مكونات السمسمة الغذائية.

    

أشجع المنتج الوطني تحقيقا لئلكتفاء  ٘ٔ
 الذاتي.
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 National political valuesاالمنيةسادسًا:القيم الوطنية 

وىي مجموعة االىتمامات واالفكار لدى الفرد والتي تعبر عف عبلقتو بوطنو الذي يعيش فيو 
 وتعكس اليوية الوطنية واالنتماء لموطف( ٚ: ٕٔٔٓالعبادي وريما، والذي يؤمف حقوقو وواجباتو )

 واأللتزاـ األمني والبعد عف األنحراؼ بكؿ أشكالو. والمشاركة والجياد والتضحية في سبيمو

 (ٛٓٛ، ٜٕٓٓ)ابراىيـ:                                                                      
 
 صبلحية الفقرات                    الفقرات                      ت
 اعداد  

 الباحثة
غير  صالحة

 صالحة
تحتاج 
الى 
 تعديؿ

     .في المناسبات الوطنية أ شارؾ  ٔ
     .أعتز بالعيش في وطني العراؽ ٕ
تجاه زمبلئي عند تحمؿ المسؤولية أ ٖ

 إنتخابي قائد لممجموعو.
    

     لزمبلئي.  صالحة اف أكوف قدوة أفخر ٗ
أتجنب التحيز عند تطبيؽ التعميمات في  ٘

 جميع أنشطة العمؿ.
    

عند سماع النشيد  حماساشعر بال ٙ
 الوطني.

    

     نجاحي في دروسي ىو نجاح بمدي. ٚ
     داخؿ المدرسة. واألنظمة لقوانيفبا ألتـز ٛ
وأحارب الفساد بكافة  عتز بنزاىتيأ ٜ

 مجاالتو.
    

أحافظ عمى ممتمكات الدولة النيا ممؾ  ٓٔ
 لمجميع.

    

العناصر األمنية التي تسير عمى  حتـرأ ٔٔ
 سبلمة المواطف.
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أدعو الى الوحدة ونبذ الطائفية والعنؼ  ٕٔ
 لمعيش بسبلـ.

    

أتفاخر بجيشنا الذي يستمد قوتو مف  ٖٔ
 حب الوطف.

    

التي األفكار الضالة  أحصف عقمي مف ٗٔ
 تيدد األمف واألستقرار.
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 ب( -ٔٔممحؽ)

 القيـ بصورتو النيائيةمقياس 

 عزيزي الطالب

ارجو التفضؿ بقراءة كؿ فقرة بدقة وعناية ثـ االجابة عمى جميع الفقرات دوف أىماؿ اي فقرة 
 .( اماـ االختيار المناسب شاكريف تعاونكـ معنا√بوضع عبلمة )

موافؽ  الفقرات ت
 بشدة

غير  موافؽ
 موافؽ

إثراء معموماتي العممية أثناء دراستي  أجد إف ٔ
 لممقرر.

   

    عف رأي العممي دوف تردد.أساىـ في التعبير  ٕ
أكوف دقيقًا في نقؿ المعمومات العممية مف مصادر  ٖ

 موثوؽ بيا.
   

المشكبلت مف منظور عممي في الى  نظرأ ٗ
 التفكير.

   

    الم ستحدثات العممية والتكنموجية. رغب بمتابعةا ٘
    عالمًا إسوة بالعمماء السابقيف. ألكوفأتطمع  ٙ
أ بادر بنشر المعمومة العممية وعدـ إحتكارىا  ٚ

 لنفسي.
   

أرى اف القراءة وسيمة إلستثمار الوقت وزيبلدة  ٛ
 المعمومات الثقافية.

   

أؤمف باف العمـ أساس سعادة الفرد ورفاىية  ٜ
 المجتمع.

   

اآلخريف مف منظور عممي غير أحكـ عمى رأي  ٓٔ
 شخصي.

   

    أعترؼ بجيود العمماء وفضميـ. ٔٔ
   تبني ميارات التفكير االبداعي اثناء دراستي  أؤيد ٕٔ
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 العممية.
    أناقش اآلخريف إستنادًا الى حجج عممية منطقية. ٖٔ
عند قيامي بعمؿ يعود بالفائدة أكوف سعيدًا  ٗٔ

 لآلخريف.
   

    حالة وجود خبلؼ بيف زمبلئي.أتدخؿ في  ٘ٔ
أتواصؿ مع زمبلئي وأشعرىـ بأىمية وجودىـ في  ٙٔ

 حياتي.
   

    حقي. في أخطأ ما إذا يزميم أتسامح مع ٚٔ
اؤمف بمفاىيـ العدالة بيف األفراد بغض النظر عف  ٛٔ

 الجنس والديف.
   

أحتـر مدرسي وزمبلئي واآلخريف قوال وفعبل  ٜٔ
 غيابيـ.بوجودىـ أو 

   

    حديثي مع اآلخريف. في الصدؽ التـز ٕٓ
    أتواضع مع اآلخريف وأتحدث الييـ بإسموب راقي.  ٕٔ
    أعتذر لمف أ سيء اليو بقصد أو بدوف قصد. ٕٕ
صحبة االخيار ذوي االخبلؽ  عمى أحرص ٖٕ

 الفاضمة.
   

أتطوع لممشاركة في أي نشاط مف شانو خدمة  ٕٗ
 المجتمع.

   

     التـز بوفاء الوعود بيني وبيف أصدقائي. ٕ٘
    أكوف لطيفًا مع أخوتي وال أفتعؿ الشجار معيـ. ٕٙ
    أحب اإلعتداؿ والوسطية في اإلنفاؽ. ٕٚ
أستثمر ضوء الشمس في إنارة منزلي بداًل مف  ٕٛ

 . الكيرباء
   

أىتـ بنوعية الغذاء أكثر مف كميتو لمحفاظ عمى  ٜٕ
 ورشاقتي.صحتي 

   

    .ونظافة جسمي وىندامي نفسيأعتني ب ٖٓ
    أحافظ عمى نظافة مدرستي وممتمكاتيا. ٖٔ
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    أ شجع زراعو حديقة بيتي ومدرستي  ٕٖ
أمتنع عف البصؽ ورمي المخمفات مف نافذة  ٖٖ

 السيارة. 
   

أ لقي النفايات في األماكف المخصصة ليا عند  ٖٗ
 زيارتي لؤلماكف الترفييية. 

   

    أفتخر بزيارة بعض المواقع األثرية في بمدي. ٖ٘
    اؤمف بأف التدخيف مضر صحيًا وبيئيًا. ٖٙ
    أتجنب ىدر المياه. ٖٚ
أىتـ بفرز المخمفات لمحاولة إعادة تدويرىا في  ٖٛ

 المصانع.
   

أعامؿ الحيوانات برفؽ حيث انيا أحد مكونات  ٜٖ
 السمسمة الغذائية.

   

    أشجع المنتج الوطني تحقيقا لئلكتفاء الذاتي. ٓٗ
    أعتز بالعيش في وطني العراؽ. ٔٗ
أتحمؿ المسؤولية تجاه زمبلئي عند إنتخابي قائد  ٕٗ

 لممجموعو.
   

    لزمبلئي.  صالحةأفخر اف أكوف قدوة  ٖٗ
أتجنب التحيز عند تطبيؽ التعميمات في جميع  ٗٗ

 أنشطة العمؿ.
   

    اشعر بالحماس عند سماع النشيد الوطني. ٘ٗ
    نجاحي في دروسي ىو نجاح بمدي. ٙٗ
    داخؿ المدرسة. واألنظمة بالقوانيف ألتـز ٚٗ
    أعتز بنزاىتي وأحارب الفساد بكافة مجاالتو. ٛٗ
    الدولة النيا ممؾ لمجميع.أحافظ عمى ممتمكات  ٜٗ
أحتـر العناصر األمنية التي تسير عمى سبلمة  ٓ٘

 المواطف.
   

أدعو الى الوحدة ونبذ الطائفية والعنؼ لمعيش  ٔ٘
 بسبلـ.
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    أتفاخر بجيشنا الذي يستمد قوتو مف حب الوطف. ٕ٘
أحصف عقمي مف األفكار الضالة التي تيدد األمف  ٖ٘

 واألستقرار.
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 أ( - ٕٔممحؽ )

 األحياءعمـ القيمة التائية لفقرات مقياس الكفاءة المدركة لمدرسي 

 العدد الفئة الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 االختبار التائي
الداللة 

 اإلحصائية

 دالة 4.197 52 0.81 2.96 27 عميا 1

 0.88 2.00 27 دنيا 
   

 دالة 7.600 52 0.36 3.85 27 عميا 2

 0.89 2.44 27 دنيا 
   

 دالة 4.420 52 0.85 2.96 27 عميا 3

 0.81 1.96 27 دنيا 
   

 دالة 2.302 52 0.81 2.96 27 عميا 4

 0.85 2.44 27 دنيا 
   

 دالة 4.881 52 0.64 3.52 27 عميا 5

 0.75 2.59 27 دنيا 
   

 دالة 3.200 52 0.72 3.15 27 عميا 6

 0.64 2.56 27 دنيا 
   

 دالة 4.453 52 0.85 2.89 27 عميا 7

 0.86 1.85 27 دنيا 
   

 دالة 6.678 52 0.48 3.67 27 عميا 8

 0.98 2.26 27 دنيا 
   

 دالة 6.985 52 0.71 3.26 27 عميا 9



211 

 المبلحؽ..............................................................................
___________________________________________________________ 

 0.91 1.70 27 دنيا 
   

 دالة 7.586 52 0.64 2.22 27 عميا 10

 0.36 1.15 27 دنيا 
   

 دالة 6.378 52 0.61 2.30 27 عميا 11

 0.54 1.30 27 دنيا 
   

 دالة 3.964 52 0.73 3.33 27 عميا 12

 0.64 2.59 27 دنيا 
   

 دالة 5.629 52 0.40 2.19 27 عميا 13

 0.68 1.33 27 دنيا 
   

 دالة 4.009 52 0.98 3.04 27 عميا 14

 0.92 2.00 27 دنيا 
   

 دالة 12.227 52 0.00 2.00 27 عميا 15

 0.36 1.15 27 دنيا 
   

 دالة 3.295 52 0.78 3.30 27 عميا 16

 0.62 2.67 27 دنيا 
   

 دالة 2.713 52 0.54 2.30 27 عميا 17

 0.85 1.96 27 دنيا 
   

 دالة 4.723 52 0.69 3.41 27 عميا 18

 0.80 2.44 27 دنيا 
   

 دالة 2.542 52 0.80 2.52 27 عميا 19

 0.79 1.19 27 دنيا 
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 دالة 3.849 52 0.75 2.78 27 عميا 20

 0.73 2.00 27 دنيا 
   

 دالة 6.786 52 0.75 2.21 27 عميا 21
    0.74 1.99 27 دنيا 

 دالة 5.447 52 0.70 3.56 27 عميا 22

 0.84 2.41 27 دنيا 
   

 دالة 5.248 52 0.64 3.56 27 عميا 23

 0.80 2.52 27 دنيا 
   

 دالة 6.391 52 1.02 2.96 27 عميا 24

 0.70 1.44 27 دنيا 
   

 دالة 2.509 52 0.86 2.74 27 عميا 25

 0.74 1.63 27 دنيا 
   

 دالة 4.386 52 0.64 3.56 27 عميا 26

 0.53 2.85 27 دنيا 
   

 دالة 4.766 52 0.91 2.70 27 عميا 27

 0.80 1.59 27 دنيا 
   

 دالة 4.328 52 0.95 3.15 27 عميا 28

 1.00 2.00 27 دنيا 
   

 دالة 3.341 52 0.97 2.89 27 عميا 29

 0.90 2.04 27 دنيا 
   

 دالة 2.371 52 0.48 2.33 27 عميا 30

 0.85 1.89 27 دنيا 
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 دالة 2.883 52 0.87 2.93 27 عميا 31

 0.72 2.30 27 دنيا 
   

 دالة 5.790 52 0.70 2.89 27 عميا 32

 0.93 1.59 27 دنيا 
   

 دالة 7.108 52 1.02 2.96 27 عميا 33

 0.67 1.30 27 دنيا 
   

 غير دالة 1.515 52 0.68 2.67 27 عميا 34

 0.92 2.33 27 دنيا 
   

 دالة 9.539 52 0.42 3.78 27 عميا 35

 0.00 3.00 27 دنيا 
   

 دالة 6.067 52 0.81 3.26 27 عميا 36

 0.97 1.78 27 دنيا 
   

 دالة 3.663 52 0.97 2.89 27 عميا 37

 0.96 1.93 27 دنيا 
   

 دالة 7.222 52 0.67 2.70 27 عميا 38

 0.69 1.37 27 دنيا 
   

 دالة 4.414 52 0.75 2.52 27 عميا 39

 0.85 1.56 27 دنيا 
   

 دالة 7.981 52 0.97 3.11 27 عميا 40

 0.67 1.30 27 دنيا 
   

 دالة 3.181 52 0.91 2.85 27 عميا 41
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 0.80 2.11 27 دنيا 
   

 دالة 4.867 52 0.51 3.48 27 عميا 42

 0.85 2.56 27 دنيا 
   

 دالة 2.395 52 0.66 3.15 27 عميا 43

 0.19 1.96 27 دنيا 
   

 دالة 2.646 52 0.64 2.89 27 عميا 44

 0.79 2.37 27 دنيا 
   

 دالة 2.376 52 0.66 2.26 27 عميا 45

 0.79 0.19 27 دنيا 
   

 دالة 6.949 52 0.53 2.15 27 عميا 46

 0.48 1.19 27 دنيا 
   

 دالة 4.733 52 0.58 3.52 27 عميا 47

 0.73 2.67 27 دنيا 
   

 دالة 3.976 52 0.72 3.15 27 عميا 48

 0.97 2.22 27 دنيا 
   

 دالة 8.483 52 0.83 2.81 27 عميا 49

 0.51 1.22 27 دنيا 
   

 دالة 4.429 52 0.75 2.41 27 عميا 50

 0.85 1.44 27 دنيا 
   

 دالة 8.452 52 0.67 4.13 27 عميا 51
    0.81 2.42 27 دنيا 
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 دالة 5.087 52 0.64 3.52 27 عميا 52

 0.69 2.59 27 دنيا 
   

 دالة 3.191 52 0.75 2.41 27 عميا 53

 0.87 1.70 27 دنيا 
   

 دالة 4.279 52 0.89 3.22 27 عميا 54

 1.01 2.11 27 دنيا 
   

 دالة 3.991 52 0.55 3.33 27 عميا 55

 0.85 2.56 27 دنيا 
   

 دالة 4.356 52 0.67 2.30 27 عميا 56

 0.58 1.56 27 دنيا 
   

 دالة 4.940 52 0.55 3.33 27 عميا 57

 0.98 2.26 27 دنيا 
   

 دالة 5.138 52 0.63 3.63 27 عميا 58

 0.79 2.63 27 دنيا 
   

 دالة 3.669 52 0.86 2.74 27 عميا 59

 0.85 1.89 27 دنيا 
   

 دالة 3.238 52 0.80 2.56 27 عميا 60

 0.88 1.81 27 دنيا 
   

 دالة 4.198 52 0.69 3.41 27 عميا 61

 0.45 2.74 27 دنيا 
   

 دالة 2.515 52 0.68 2.67 27 عميا 62
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 0.92 1.33 27 دنيا 
   

 دالة 5.444 52 0.58 3.44 27 عميا 63

 0.57 2.59 27 دنيا 
   

 دالة 6.639 52 0.74 2.37 27 عميا 64

 0.56 1.19 27 دنيا 
   

 دالة 7.973 52 0.92 3.19 27 عميا 65

 0.74 1.37 27 دنيا 
   

 دالة 6.899 52 0.94 2.74 27 عميا 66

 0.59 1.26 27 دنيا 
   

 دالة 7.320 52 0.51 3.56 27 عميا 67

 0.89 2.11 27 دنيا 
   

 دالة 3.585 52 0.94 2.96 27 عميا 68

 0.80 2.11 27 دنيا 
   

 دالة 8.012 52 0.54 3.70 27 عميا 69

 0.76 2.26 27 دنيا 
   

 دالة 3.546 52 0.85 2.78 27 عميا 70

 0.92 1.93 27 دنيا 
   

 دالة 3.403 52 0.88 2.67 27 عميا 71

 0.80 1.89 27 دنيا 
   

 دالة 3.781 52 0.77 3.15 27 عميا 72

 0.74 2.37 27 دنيا 
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 دالة 4.232 52 0.58 2.22 27 عميا 73

 0.64 1.52 27 دنيا 
   

 دالة 6.285 52 0.85 2.56 27 عميا 74

 0.49 1.37 27 دنيا 
   

 دالة 6.876 52 0.89 2.89 27 عميا 75

 0.58 1.48 27 دنيا 
   

 دالة 2.266 52 0.75 2.52 27 عميا 76

 0.81 2.04 27 دنيا 
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 ب ( -ٕٔممحؽ ) 

 لدرجة الكميةلمجاؿ وامعامؿ االرتباط/ عبلقة فقرة مقياس الكفاءة با       

 الفقرة
 عالقت الفقرة بـ

 الفقرة
 عالقت الفقرة بـ

 الفقرة
 عالقت الفقرة بـ

 الفقرة
 عالقت الفقرة بـ

 المجبل
الدرجت 
 الكلٍت

 المجبل
الدرجت 
 الكلٍت

الدرجت  المجبل
 الكلٍت

الدرجت  المجبل
 الكلٍت

1 0.249 0.372 21 0.336 0.459 41 0.288 0.311 61 0.306 0.373 

2 0.520 0.643 22 0.315 0.438 42 0.368 0.491 62 0.297 0.364 

3 0.244 0.367 23 0.271 0.394 43 0.280 0.303 63 0.384 0.451 

4 0.226 0.249 24 0.360 0.483 44 0.249 0.272 64 0.417 0.484 

5 0.366 0.489 25 0.204 0.327 45 0.201 0.324 65 0.465 0.532 

6 0.297 0.320 26 0.287 0.410 46 0.370 0.493 66 0.392 0.459 

7 0.307 0.430 27 0.225 0.348 47 0.309 0.432 67 0.442 0.509 

8 0.487 0.610 28 0.216 0.339 48 0.311 0.423 68 0.273 0.34 

9 0.409 0.532 29 0.299 0.322 49 0.468 0.591 69 0.606 0.673 

10 0.405 0.528 30 0.271 0.394 50 0.237 0.360 70 0.243 0.310 

11 0.375 0.498 31 0.224 0.247 51 0.348 0.471 71 0.208 0.275 

12 0.264 0.387 32 0.297 0.42 52 0.224 0.347 72 0.267 0.334 

13 0.272 0.395 33 0.348 0.471 53 0.235 0.258 73 0.257 0.324 

14 0.249 0.372 34 0.075 0.048 54 0.285 0.308 74 0.405 0.472 

15 0.512 0.635 35 0.446 0.569 55 0.303 0.426 75 0.481 0.548 

16 0.217 0.340 36 0.367 0.49 56 0.203 0.326 76 0.309 0.376 

17 0.251 0.374 37 0.265 0.288 57 0.376 0.499    

18 0.335 0.458 38 0.385 0.508 58 0.301 0.424    

19 0.231 0.354 39 0.219 0.342 59 0.298 0.321 
   

20 0.248 0.371 40 0.403 0.526 60 0.225 0.292 
   

 

 



271 

 المبلحؽ..............................................................................
___________________________________________________________ 

 (أ-ٖٔ ممحؽ)

 األحياءعمـ القيمة التائية لفقرات مقياس القيـ لطمبة لمدرسي 

 العدد الفئة الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

القيمة التائية 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

1 
 دالة 4.982 78 0.55 2.58 40 عميا

 0.62 1.93 40 دنيا
   

2 
 دالة 5.116 78 0.59 2.60 40 عميا

 0.63 1.90 40 دنيا
   

3 
 دالة 2.684 78 0.42 2.78 40 عميا

 0.64 2.45 40 دنيا
   

4 
 دالة 4.014 78 0.36 2.85 40 عميا

 0.70 2.35 40 دنيا
   

5 
 دالة 3.071 78 0.55 2.55 40 عميا

 0.74 2.10 40 دنيا
   

6 
 دالة 3.971 78 0.68 2.53 40 عميا

 0.83 1.85 40 دنيا
   

7 
 دالة 3.766 78 0.71 2.60 40 عميا

 0.72 2.00 40 دنيا
   

8 
 غير دالة 723. 78 0.46 2.88 40 عميا

 0.46 2.80 40 دنيا
   

 دالة 2.856 78 0.53 2.65 40 عميا 9
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 0.71 2.25 40 دنيا
   

10 
 دالة 2.406 78 0.41 2.80 40 عميا

 0.60 2.53 40 دنيا
   

11 
 دالة 2.570 78 0.71 2.45 40 عميا

 0.68 2.05 40 دنيا
   

12 
 دالة 3.573 78 0.42 2.78 40 عميا

 0.62 2.35 40 دنيا
   

13 
 دالة 2.837 78 0.38 2.83 40 عميا

 0.68 2.48 40 دنيا
   

14 
 دالة 2.846 78 0.48 2.65 40 عميا

 0.68 2.28 40 دنيا
   

15 
 دالة 3.846 78 0.60 2.55 40 عميا

 0.68 2.00 40 دنيا
   

16 
 دالة 5.124 78 0.27 2.93 40 عميا

 0.59 2.40 40 دنيا
   

17 
 دالة 3.907 78 0.45 2.83 40 عميا

 0.72 2.30 40 دنيا
   

18 
 دالة 3.550 78 0.51 2.73 40 عميا

 0.73 2.23 40 دنيا
   

19 
 دالة 3.210 78 0.27 2.93 40 عميا

 0.64 2.58 40 دنيا
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20 
 دالة 4.249 78 0.30 2.90 40 عميا

 0.60 2.45 40 دنيا
   

21 
 دالة 5.469 78 0.27 2.93 40 عميا

 0.55 2.40 40 دنيا
   

22 
 دالة 5.033 78 0.38 2.90 40 عميا

 0.54 2.38 40 دنيا
   

23 
 دالة 2.545 78 0.58 2.65 40 عميا

 0.65 2.30 40 دنيا
   

24 
 دالة 3.305 78 0.38 2.90 40 عميا

 0.55 2.55 40 دنيا
   

25 
 دالة 4.094 78 0.55 2.43 40 عميا

 0.65 1.88 40 دنيا
   

26 
 دالة 2.927 78 0.46 2.80 40 عميا

 0.60 2.45 40 دنيا
   

27 
 دالة 3.844 78 0.71 2.40 40 عميا

 0.69 1.80 40 دنيا
   

28 
 دالة 2.381 78 0.64 2.48 40 عميا

 0.58 2.15 40 دنيا
   

29 
 غير دالة 1.639 78 0.68 2.45 40 عميا

 0.69 2.20 40 دنيا
   

 دالة 3.255 78 0.61 2.20 40 عميا 30
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 0.76 1.70 40 دنيا
   

31 
 دالة 5.058 78 0.52 2.70 40 عميا

 0.78 1.95 40 دنيا
   

32 
 دالة 3.422 78 0.16 2.98 40 عميا

 0.58 2.65 40 دنيا
   

33 
 دالة 6.505 78 0.38 2.83 40 عميا

 0.59 2.10 40 دنيا
   

34 
 دالة 5.727 78 0.33 2.88 40 عميا

 0.76 2.13 40 دنيا
   

35 
 دالة 3.189 78 0.44 2.90 40 عميا

 0.60 2.53 40 دنيا
   

36 
 دالة 4.554 78 0.16 2.98 40 عميا

 0.64 2.50 40 دنيا
   

37 
 دالة 3.644 78 0.45 2.73 40 عميا

 0.79 2.20 40 دنيا
   

38 
 دالة 4.122 78 0.16 2.98 40 عميا

 0.75 2.48 40 دنيا
   

39 
 دالة 3.871 78 0.56 2.70 40 عميا

 0.70 2.15 40 دنيا
   

40 
 دالة 3.740 78 0.73 2.03 40 عميا

 0.64 1.45 40 دنيا
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41 
 دالة 2.696 78 0.67 2.63 40 عميا

 0.66 2.23 40 دنيا
   

42 
 دالة 3.057 78 0.64 2.43 40 عميا

 0.75 1.95 40 دنيا
   

43 
 غير دالة 1.131 78 0.73 2.03 40 عميا

 0.84 1.83 40 دنيا
   

44 
 دالة 4.264 78 0.42 2.78 40 عميا

 0.70 2.23 40 دنيا
   

45 
 دالة 4.061 78 0.44 2.75 40 عميا

 0.78 2.18 40 دنيا
   

46 
 دالة 3.399 78 0.30 2.90 40 عميا

 0.68 2.50 40 دنيا
   

47 
 دالة 3.168 78 0.42 2.78 40 عميا

 0.74 2.35 40 دنيا
   

48 
 دالة 4.515 78 0.33 2.88 40 عميا

 0.69 2.33 40 دنيا
   

49 
 دالة 4.244 78 0.43 2.85 40 عميا

 0.66 2.33 40 دنيا
   

50 
 دالة 3.185 78 0.46 2.80 40 عميا

 0.70 2.38 40 دنيا
   

 دالة 2.534 78 0.46 2.80 40 عميا 51
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 0.51 2.53 40 دنيا
   

52 
 دالة 7.602 78 0.27 2.93 40 عميا

 0.63 2.10 40 دنيا
   

53 
 دالة 4.819 78 0.16 2.98 40 عميا

 0.50 2.58 40 دنيا
   

54 
 دالة 2.421 78 0.33 2.88 40 عميا

 0.48 2.65 40 دنيا
   

55 
 دالة 4.837 78 0.00 3.00 40 عميا

 0.49 2.63 40 دنيا
   

56 
 دالة 4.202 78 0.60 2.55 40 عميا

 0.68 1.95 40 دنيا
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 ( ب -ٖٔممحؽ) 

 بالمجاؿ والدرجة الكميةمعامؿ االرتباط عبلقة فقرة مقياس القيـ 

 الفقرة
 عالقت الفقرة بـ

 الفقرة
 عالقت الفقرة بـ

 الفقرة
 عالقت الفقرة بـ

 المجال
الدرجت 
 الكليت

 المجال
الدرجت 
 الكليت

 المجال
الدرجت 
 الكليت

1 0.355 0.400 20 0.342 0.376 39 0.249 0.306 

2 0.395 0.44 21 0.353 0.387 40 0.234 0.291 

3 0.200 0.245 22 0.364 0.398 41 0.293 0.250 

4 0.305 0.350 23 0.282 0.216 42 0.224 0.281 

5 0.204 0.249 24 0.275 0.309 43 0.050 0.107 

6 0.347 0.392 25 0.340 0.374 44 0.273 0.330 

7 0.230 0.275 26 0.255 0.289 45 0.306 0.363 

8 0.053 0.098 27 0.350 0.384 46 0.292 0.249 

9 0.248 0.293 28 0.267 0.201 47 0.212 0.269 

10 0.281 0.226 29 0.128 0.162 48 0.299 0.356 

11 0.278 0.223 30 0.260 0.294 49 0.290 0.347 

12 0.276 0.321 31 0.372 0.406 50 0.206 0.263 

13 0.245 0.290 32 0.245 0.279 51 0.218 0.275 

14 0.274 0.319 33 0.510 0.544 52 0.547 0.604 

15 0.266 0.311 34 0.458 0.492 53 0.335 0.392 

16 0.399 0.444 35 0.282 0.316 54 0.259 0.216 

17 0.269 0.314 36 0.322 0.356 55 0.302 0.359 

18 0.276 0.321 37 0.338 0.372 56 0.295 0.352 

19 0.289 0.234 38 0.352 0.386 
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 (ٗٔممحؽ )

 البعدي( –متوسط الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في مقياس القيـ)القبمي 

 ث
 ابطتض جريبيهت

 عديب بلًق عديب بلًق

1 155 155 124 126 

2 156 165 120 122 

3 156 158 115 102 

4 125 127 136 130 

5 143 143 133 134 

6 121 121 141 140 

7 139 144 136 119 

8 131 147 123 131 

9 131 160 114 126 

10 130 140 128 128 

11 159 164 155 155 

12 121 122 133 123 

13 152 156 126 128 

14 141 158 144 138 

15 156 158 112 114 

16 142 144 123 133 

17 143 143 118 117 

18 125 135 150 150 

19 124 152 142 131 

20 129 151 118 134 

21 136 138 125 129 

22 143 130 125 116 

23 136 136 126 106 

24 110 139 122 126 

25 141 138 145 144 

26 133 147 134 125 

27 131 140 135 136 

28 140 133 122 123 

29 122 132 145 126 

30 131 144 109 103 

31 131 141 136 130 

32 131 137 129 127 

33 144 149 144 154 

34 147 155 130 141 

35 130 128 136 151 

36 138 117 110 97 
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37 142 137 141 142 

38 131 132 128 142 

39 126 129 128 120 

40 125 139 148 142 

41 114 157 131 100 

42 97 97 138 108 

43 124 150 110 90 

44 148 122 127 133 

45 142 106 142 141 

46 125 103 141 142 

47 133 139 119 127 

48 129 196 129 118 

49 136 126 122 118 

50 143 100 140 130 

51 108 113 132 127 

52 122 138 140 135 

53 123 111 131 118 

54 132 141 125 128 

55 120 145 152 145 

56 139 128 145 134 

57 141 156 138 132 

58 129 140 132 122 

59 113 140 125 141 

60 146 138 123 141 

61 139 144 138 136 

62 145 129 126 126 

63 141 139 121 135 

64 138 138 93 103 

65 148 146 117 130 

66 127 140 129 111 

67 146 134 149 150 

68 139 134 112 135 

69 126 124 129 111 

70 131 118 151 128 

71 136 140 120 135 

72 136 151 138 160 

73 118 138 118 129 

74 146 125 141 139 

75 136 147 118 145 

76 117 108 111 147 

77 102 122 130 119 

78 113 122 107 112 

79 156 113 131 141 
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80 115 123 127 135 

81 134 143 126 149 

82 128 117 122 138 

83 106 160 129 155 

84 137 129 147 149 

85 148 119 139 151 

86 113 124 138 148 

87 144 123 141 131 

88 123 123 129 136 

89 127 133 144 145 

90 128 129 136 135 

91 126 150 149 147 

92 115 150 118 106 

93 123 150 133 136 

94 153 138 147 152 

95 125 143 153 150 

96 118 153 133 157 

97 122 109 124 151 

98 136 140 120 134 

99 130 147 114 147 

100 134 128 134 153 

101 146 103 132 142 

102 141 132 141 139 

103 138 109 136 146 

104 123 141 123 125 

105 126 134 114 141 

106 141 111 128 157 

107 126 158 154 141 

108 129 148 133 129 

109 123 141 126 156 

110 119 138 145 133 

111 115 109 113 140 

112 136 139 122 142 

113 133 144 116 147 

114 143 154 150 148 

115 136 138 143 119 

116 123 153 118 98 

117 113 137 125 123 

118 128 135 125 125 

119 155 157 126 143 

120 133 148 122 127 

121 126 140 146 141 

122 144 149 134 138 
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123 112 149 135 143 

124 123 120 123 122 

125 118 150 144 104 

126 151 139 109 107 

127 142 131 136 122 

128 117 125 126 155 

129 125 136 144 150 

130 125 151 130 142 

131 125 115 135 146 

132 122 144 110 123 

133 145 143 142 141 

134 134 132 128 140 

135 135 120 128 134 

136 122 113 148 139 

137 145 144 131 130 

138 109 141 138 118 

139 136 128 110 111 

140 128 154 126 130 

141 144 152 142 133 

142 130 158 141 140 

143 136 144 119 128 

144 110 119 128 139 

145 141 149 122 114 

146 128 149 140 135 

147 128 144 132 139 

148 148 152 140 135 

149 131 132 131 114 

150 139 149 125 125 

151 110 154 152 143 

152 127 154 143 137 

153 142 152 138 137 

154 141 142 131 139 

155 119 129 125 127 

156 129 156 123 142 

157 123 142 138 135 

158 140 144 126 139 

159 132 132 121 148 

160 140 142 93 90 

161 131 130 116 101 

162 125 131 129 144 

163 152 151 146 133 

164 145 138 113 128 

165 138 156 129 139 
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166 132 149 151 127 

167 125 132 120 117 

168 123 146 138 138 

169 138 156 118 150 

170 126 154 140 125 

171 121 137 119 124 

172 93 154 112 130 

173 117 147 129 128 

174 129 147 107 103 

175 149 152 130 134 

176 112 138 126 131 

177 129 137 125 107 

178 151 151 123 127 

179 120 146 129 130 

180 138 140 145 133 

181 118 126 139 132 

182 141 152 136 145 

183 118 143 142 153 

184 111 157 130 132 

185 130 143 143 151 

186 107 144 135 122 

187 131 146 148 136 

188 127 141 118 127 

189 127 135 133 144 

190 122 135 145 127 

191 129 130 153 158 

192 148 150 131 137 

193 141 147 124 113 

194 138 139 124 126 

195 141 148 120 124 

196 127 154 117 116 

197 144 147 135 137 

198 136 155 133 136 

199 149 158 142 143 

200 118 162 136 137 

201 133 162 123 124 

202 147 150 115 123 

203 153 156 127 125 

204 133 147 154 137 

205 143 151 133 132 

206 145 146 126 128 

207 137 155 145 118 

208 130 165 114 100 
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209 142 148 122 126 

210 125 157 117 126 

211 133 166 150 147 

212 132 151 142 126 

213 122 148 118 120 

214 128 162 125 132 

215 145 149 125 126 

216 117 153 127 128 

217 145 160 122 126 

218 142 148 145 143 

219 148 164 134 129 

220 144 156 133 133 

221 140 160 123 134 

222 133 147 145 114 

223 126 151 109 106 

224 132 142 138 137 

225 139 162 129 118 

226 133 147 144 137 

227 141 152 130 120 

228 127 141 136 113 

229 136 151 110 120 

230 121 148 140 111 

231 126 150 128 136 

232 132 144 127 112 

233 136 156 147 130 

234 139 151 132 121 

235 124 137 138 122 

236 131 149 109 116 

237 138 165 127 105 

238 126 137 143 118 

239 129 130 141 158 

240 134 143 118 150 
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Abstract 
        The current research  aims to construct a training program  

pursuant to  human  development dimensions of  Biology teachers  and 
its effect on  their perceived efficacy and values  development in their 
students.  

   In order to achieve  the research goals , it has been formulated  the 
following hypotheses: 

1.There are not statistically differences  at the level 0,05  between  
grades average of  biology teachers  ( experimental group)  who 
participated into  the training program  and grades average  of  biology 
teachers  ( control group)  who did not participate into  the training 
program according to the aware efficiency  . 

2. There are not statistically differences  at the level 0,05  between  
Average differences for grades of  students of biology teachers  
(experimental group)  who participated into  the training program  and 
Average differences for grades  of   students of biology teachers  (control 
group)  who did not participate into  the training program according to 
the pre- and post- values scale.  

   Experimental Design Frameworks with partial control of experimental 
and control groups to post-test  the perceived efficiency of  biology 

teachers and test the pre- and post- values scale for year (  2017- 2018),  

The student community is represented by all students in the fourth grade 

of  Baghdad directorate/Rusafa/2- 

    The research community represents the fourth grade scientific 

teachers and biology teachers grade of  Baghdad directorate/Rusafa/2- 

The training program was structured according to the systems approach 
(input_process_products ), A model was presented to a number of 
semantic arbitrators before it could be applied 

     It has  been chosen  the research sample  randomly, their number 
(48)  male and female  biology teachers , For the scientific fourth grade 
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of  Baghdad directorate/Rusafa/2-related secondary schools that being 
randomly  distributed  between the two groups , one of them with 24 
male and female teachers  who participated into   training program  and 
the other one ( 24)  male and female teachers  who did not participate 
into  the training program.  These two groups have been equivalent  
with variables ( sex, certificate,  service years ,  efficiency ) . The sample  
has been randomly chosen from the teachers' students  and  every 
teacher has a definite section  with (25-38) male and female students  in 
every section  in respect to experimental  groups teachers , and (30-42) 

male and female students in every section for  the control  group 
teachers . They have  been equivalent with variables (  age,  intelligence 
test,  former education ,  values  scale) . 

       The program  has been applied in the first semester  for the 
academic year (  2017- 2018) , the experience  lasted for two intensive 
weeks , The researcher  has  trained  teachers with all her own self , the 
training units (10) have been prepared for the experimental group , with 
( two sessions)  for every unit  with 4 hour  in one day , there is a lapse of 
time (15m).  

      The criterion of perceived efficiency of biology teachers of scientific 

fourth grade has been built, and a reference to the theory of Bandora 
defined the four dimensions of the scale (cognitive - social-protection 
and effort  ,emotionl ), where  their items (76)  item of quartered 

alternative (  always applied on me, sometime applied on me, rarely 
applied on me and  never applied on me) consequently .  

     It has built  values scale student  of biology teachers of scientific 
fourth grade, Which consists of four types of values (scientific cultural - 

social moral - environmental economic - - national security) their number 

amounted 56 item  ( triple alternatives ) (strongly agree , agree, do not 
agree)  

     Statistic means  have been used  : K square , average,  standard 
diversion. T-test  for two independent samples  ( SPSS) ,  Alfa  formula, 
crombakh, Pearson correlation ,  spearman Brown's  correction  

     The results have indicated  the superiority  of   experimental group 's  
teachers  that participated in the training program  according to  the 
human development dimensions on teachers  of control group  that did 



c 
 

not participate  in the training program  according to  the human 

development dimensions in  the variable of perceived efficiency.  

      The results have indicated  the superiority  of   students of  
experimental group  teachers  that participated in the training program  
according to  the human development dimensions on  students of 
control group teachers   that did not participate  in the training program  
according to  the human development dimensions in  the variable of 
values.  

  In the light of the results of the research, the researcher made a 
number of recommendations and suggestions of which: 

-Adopt the proposed training program pursuant to human development 
in the on-service biology teacher training programs to develop them. 

Study similar to other study stages and different specialties- 
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