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 الشكر والتقدير

خدمة يرة في لما قام بو من جيود كب عرمان إبراىيم الدكتور إلى والعرفان الشكر بجزيل أتقدم بدايةً  
رشاداتو السديدةبتوجيياتو عمي  حيث لم يضن   ،ىذا البحث تقديم يد المساعدة لي عن  ولم يتوان   ،وا 

 . البحث ىذا عمل فترةطوال 

 

خواني أمي بالشكر أخص كما  طوال لي ومساندتيم عميّ  صبرىمل ،األعّزاء وأوالدي الغالية وزوجتي وا 
 في زمالئي أشكرو  ،بكممة ولو معي ووقف ساعدني من كل رأشك كما ،البحث ىذا وعمل دراستي فترة

 ،منسي كمال األستاذ منيم بالذكر أخصو  ،والمساندة والدعم العون يد لي امدو  الذين وأصدقائي العمل
 ،طميزة محمود الدكتور وكذلك، وبالل البطران، ف أبو زنيدوأحمد فسفوس، وأشر  ،ويوسف الشريف

 عمر دبابسة.واألستاذ  ،عدس محسن والدكتور

 

التي عممت عمى إثراء ىذا والشكر الموصول ألعضاء لجنة المناقشة عمى مالحظاتيم وتوجيياتيم 
 والدكتور إبراىيم عرمان. ،حث وىم :الدكتور محمود الشمالي، والدكتورة إيناس ناصرالب

 

  البحث اىذ كتابة فترة طوال وساندني معي تعب الذي الحاضر الغائب صديقي أشكروال أنس  أن  
بعد  رغم الصامد ناعراق من لي العون يد مد عن يتوان   لم حيث ،نصيف عثمان ليث الدكتور

جزاه اهلل عنا كل  الذي والمغفرة بالرحمة باجةق زياد الدكتور المرحوم يتغمد أن اهلل أدعو كما ،المسافات
  . البحث ىذا نجازإ في ساعدني من كل أشكروختاما  ،خير

 

 

 

 : الباحث                                                                                      

 اهلل فرج أحمد موسى
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 الممخص

معممي المغة العربية نحو التقويم النوعي وعالقتو  اتجاىاتعمى التعرف  إلىىدفت ىذه الدراسة 
في محافظة الخميل، ولتحقيق أىداف  يا لممرحمة األساسية العم الستراتيجيات التدريس الحديثة يمإدراكب

وتم تطبيق ىذه الدراسة في الفصل الدراسي  ،ىذه الدراسة اعتمد الباحث المنيج الوصفي االرتباطي
 ( معمم207وقد تكونت من ) ،وائيةطبقية عشعمى عينة  ،(2018/2019)الثاني من العام الدراسي 

لقياس اتجاىات معممي المغة العربية نحو التقويم األولى كانت :أداتي قياس  داموذلك باستخ ،ومعممة
تم وقد  ،الستراتيجيات التدريس الحديثةمعممي المغة العربية  إدراكوأما الثانية فكانت لقياس  ،النوعي

       ولألداة الثانية  (0.96معامل الثبات لألداة األولى )قيمة  تفكان ،التحقق من صدقيما وثباتيما
 (0.94. ) 

 

 ،مرتفع العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي اتجاىات أن دراسةال أظيرت
 المغة معممي إدراككذلك أظيرت الدراسة أن و  ،(0.50) معياري وبانحراف ،(3.68) حسابي بمتوسط
 ،(3.69) حسابي بمتوسط ،مرتفع العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية

 .( 0.56)  معياري وبانحراف
 

 معممي التجاىات الحسابية المتوسطات في إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة أظيرتكما  
 التخصص لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية المغة

 .  العميا الدراسات صالحول العممي، المؤىلو ، التدريس أساليب تخصص ولصالح

 المغة معممي التجاىات الحسابية المتوسطات في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم كذلك أظيرتو 
 سنواتو  ،الجنس لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية
   . المديريةو  ،الخبرة

 

  دراكإل الحسابية المتوسطات في إحصائية داللة ذات فروق جود عدم إلىالدراسة توصمت  وكذلك
 تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية المغة معممي
 . المديريةو  ،الخبرة سنواتو  ،العممي المؤىلو  ،التخصصو  ،الجنس لمتغير

 



 د
 

 النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي اتجاىات بين ةمرتفع طردية عالقة وجود الدراسةوأظيرت 
دراكو   . الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات يما 

 

 في الحديثة التدريس واستراتيجيات النوعي التقويم استخدامب : أوصى الباحث، وفي ضوء ىذه النتائج
 التدريس واستراتيجيات النوعي التقويم استخدام عمى العربية المغة مميمع تدريبو  ،العربية المغة تدريس
 في العربي األدب تخصص العربية المغة لمعممي عمل ورشات عقدو  ،والصرف النحو تعميم في الحديثة
 .الحديثة التدريس واستراتيجيات النوعي التقويم
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Abstract 

The study aimed to identify Arabic language Teachers attitudes toward 

authentic assessment, and its relation to teachers' perceptions of modern 

teaching strategies for upper primary stage in Hebron Governorate. The 

researcher adopted the descriptive correlational approach on a random 

stratified sample, which included (207) teachers from both genders during the 

second semester in 2018/2019. The researcher used two measuring 

instruments. The first was to measure Arabic language teachers attitudes 

toward authentic assessment. The other was to measure Arabic language 

Teachers perception of modern teaching techniques. The instruments' validity 

and stability were both verified. The stability coefficient of the first 

instrument is (0.96) and the second instrument is (0.94). 

           .                               

 The results revealed that Arabic language Teachers attitudes toward authentic 

assessment for upper primary stage are high; with an average of (3.68), and 

standard deviation of (0.50). In addition, the research found that teachers' 

perceptions about modern teaching strategies are high with an average of 

(3.69), and standard deviation of (0.56).                                                              
                                                                                                                               

The results revealed that there are statistically significant differences in 

Arabic language Teachers attitudes toward authentic assessment averages 

attributed to the variables of major, teaching methods, qualification in favor 

of high studies. 

          

The results  also revealed that there are no statistically significant differences 

in  Arabic language Teachers attitudes toward authentic assessment averages 

in Hebron Governorate attributed to the variables of gender, years of 

experience and the directorate .  
                                                                                             



 و
 

The results also revealed that there are no statistically significant differences 

in Arabic language Teachers perceptions about modern teaching methods 

attributed to the variables of gender, major, qualification, years of experience 

and the directorate. In addition, it found a high positive correlation between 

Arabic language Teachers attitudes toward authentic assessment and their 

perceptions about modern teaching methods for the upper primary stage in 

Hebron district.   
                                                                    

In the light of these results, the researcher recommended to use the qualitative 

evaluation and modern teaching strategies in teaching Arabic.  training Arabic 

language teachers to use the qualitative evaluation and modern teaching 

strategies in grammar, also holding workshops for teachers of Arabic 

language specialization Arabic in the qualitative evaluation and modern 

teaching strategies. 
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 الفصل األول
______________________________________________________ 

 مشكمة الدراسة وأىميتيا
 المقدمة  1.1

ن والمحتوى الدراسي والبيئة وغيرىا م ن عناصر عدة منيا :المعمم والمتعمممتتكون العممية التعميمية 
محور العممية  فالمتعمم ىو ،المرجوة األىدافخر لتحقيق العناصر التي تتفاعل معا كل يؤثر في اآل

المواطن يجاد إ إلىالتي وضعت من أجمو ىذه المنظومة التربوية التي تسعى في النياية  التعميمية
ذي يستطيع بوي الفيو القائد التر  ،عمى المعمم الذي يقوم بدور محوري وميموتقوم باألساس  ،الصالح

وىو الخبير الذي  ،وىو الذي يستطيع إنجاح ىذه المنظومة برمتيا ،األمانبر  إلىالوصول بالطالب 
دارتيايستطيع التعامل مع عناصرىا  خراج المحتوى إفيو القادر عمى  ،بشكل يخدميا ويخدم المتعمم وا 

لذا وجب أن  ،مية مياراتو العمياميما كان في قالب تعميمي يستطيع المتعمم فيمو والتفاعل معو لتن
خصوصا في تدريس لغة  بكل ما يتعمق بيذه المينة التي شرفو اهلل بياا مممّ و مؤىال جيدا المعمم يكون 
دب التربوي ليو األإخر ما توصل آو وأساليب التقويم وال بد لو من مواكبة االستراتيجيات الحديثة  ،القرآن

 بر األمان. إلىعمم ليستطيع حمل ىذه األمانة ويصل بالمت
 

يضع جيده لخدمة اليدف العام وعميو أن  ،عممية التعميم والتعمم يقوم المعمم بدور ميم في توجيو
أىم عامل في عممية التعمم والتعميم، وأقل ما يمكنو  واتجاىويعد  ،المتعممقدرات وىو تطوير  ،لمتربية

 إلىمؤسسات المختمفة اتجاىا ضارا يؤدي الضغوط الموجودة التي تفرضيا ال إلى يضيف عممو ىو أالّ 
التي تفرض عميو من أنظمة من القيود  االستفادةعميو بل  ،متعممالمعمم وال العالقة بينالضغط عمى 

 ،ة المعممالتي ال تخضع لسيطر  بيئتوکيف مع تالعمى متعمم ال ةساعدم، وذلك بوقوانين عميو االلتزام بيا
طويمة المدى في إعداد  صبحت الخططألقد  ،والمتعممالمعمم و بالنسبة لكل من وىو درس لو قيمت

 دورليا التي  ،معممينلم ةمن الكفاية في العالقات الشخصي قدرتحقيق أكبر  تستيدفالتي المعممين 
 تووجوداالتجاه نحو إطالة فترة التعميم  يضمنبما  يمالظروف المناسبة لمرعاية وتدريبىام في تييئة 

 .(2004)محمد،.
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لم يعد اليدف من الّتعميم ىو و  ،التي تعينو عمى أداء دورهكافة بد لممعمم من امتالك األدوات  وال 
السعي الحثيث نحو تحقيق الرفاىية لممتعّممين فقط، بل صار ضرورة من ضروريات الحياة، كما 

ّلنظام ، فأصبح ادرة عمى استشراق المستقبلالقاستمزم التربية كمنظومة اجتماعية تمكين الفرد من 
أركانو الخاصة، التي  إلىالّتربوي جزءا ال يتجّزأ من المجتمع لو برامجو وأىدافو ومناىجو، باإلضافة 

نتائج نزيية من شأنيا أن تنيض بالتعميم وتتوقف عند  إلىامتمكت طرائق وأساليب كان ليا أن تخمص 
تقويم التربوي المحكم الذي ال يكتفي أبرز الّصعوبات والمساوئ التي ينبغي تجاوزىا، وىذا ال يتّم إال بال

، وذلك في احتوائو لكّل االتسام بالشمولية والّصرامة إلىبإصدار األحكام فقط بقدر ما يسعى 
من المعّمم  ءاً التي تتعرض ليا التربية والتعميم، فقد تباينت مجاالتو ونطاقات استخدامو بد المعضالت

 .(2018 ،. )خروفامج التعميمية والمناىج التربويةكل ما لو عالقة بالبر  إلىوصوال و  المتعممو 
 

 كافة أىميتو في يفوق عموما، االنفعالي المجال مياراتو  والقيم االتجاىاتأن  (2003)الحيمةويرى 
 ذلك طبيعة وعمى المتعمم  يتعممو فيما واضحا أثرا يترك ألنو وذلك ،في التدريس األخرى المجاالت

 المرء يحممو ما أن عن قديما كتب حين ذلك إلى سبنسر ىربرت نجميزياإل الفيمسوف تنبو وقد. التعمم
 . وأكثرىا الحوادث عمى وأحكامو سموكو، في يؤثر اتجاىات من

 

 مضى، مما وتقبال وضوحا أكثر المينية قراراتيم لتبرير المربين حاجة أصبحت ىذه أيامنا وفي
 ترتكز أن يجب السميمة التربوية فالقرارات ،ةكافالمستويات  عمى والمديرين المعممين حالة في وبخاصة

 بموضوع صمة وذات دقيقة معمومات عمى يقوم أن يجب بدوره السميم التقويم وىذا سميم، تقويم إلى
 يجري الذي المجال جوانب تغطي بحيث بالشمولية تتصف أن جبي المعمومات ىذه أن كما م،التقوي
 حتى معممال تييئة ىو التقويم النوعي  دراسة وراء من ئيالنيا اليدف نأ القول يمكن ىنا من. تقويمو
 المتعممين عن وكذلك منفرد، بشكلمتعمم  كل عن سميمة قاعدة ذات تدريسية قرارات صنعمن  يتمكن
                          العممية التعميمية.تطوير وتزويد التربويين بيده المعمومات التي تساعد في  ،بشكل عامكميم 

 .(2006،المفتوحة القدس ةجامع)
                                                                 

 الميم الدور يتضح الثالثة، األلفية بداية عتابأ عمى ونحن اتيجيات التدريساستر  عن نتحدث عندما  
 العممي جارالنفا فمع التعميمي، النظام فيوصموا إليو  الذي األساسي لممركز نظرا لممعممين،

 التعميمية العممية محور وجعمو بالمتعمم، االىتمام ضرورة عمى أكد لذيا ىذا العصر في والتكنولوجي
 بفاعمية بعممو ليقوم باستمرار أصال تتغير التي العممية المادة المعمم يتقن أن يكفيولم يعد  التعممية،
 بشخصية متمتعا يكون أن الضروري من وبات لتعمميم، والمحفز والمشجع المنسق أصبح بل ،ونجاح
 فيم عمى فيو القادر  ،ومينيا وثقافيا عمميا اجيد إعداده بعد ة،خالق وبقدرات ومنفتحة، مستقرة متكاممة
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رشادىم توجيييم وعمى نموىم، ئصاوخص المتعممين احتياجات  لتيسير المناسبة األجواء وتأمين وا 
 نموىم ومساعدة احتياجاتيم، وتمبية وقدراتيم، ميوليم ميةوتن تعمميم زيحفتو  وتشويقيم الفعالة مشاركتيم
عدادىم المتكامل،  أفضل استخدام عمى كذلك وقادر التغير، سريع عمر في الحياة مطالب لمواجية وا 
 تقويم وعمى وخصائصيم، احتياجاتيم مع يتالءم بشكل يدرسيا التي المادة لتقديم واألساليب الوسائل
 عمى قدرتو إلى باإلضافة ،الفردية فروقيم مراعاة مع يتعممون كيف ميميموتع وتقدميم، تعمميم مدى
 العالمية والثقافة المعرفة عمى واالنفتاح المستجدات، ومتابعة باستمرار معموماتو وتجديد نفسو تنمية

 وعمل عممو من أساسيا جزءا تصبح أن والمتوقع الحديثة واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا باستخدام
 واستراتيجياتو التدريس طرائقب ممما كان إذا إال بفاعمية الحالي بدوره القيام لممعمم يمكن وال و،طمبت

 .(2003،الحيمة)  .جميعيا
 

ألن يمتمك ىذا المعمم كل ما يحتاجو من معارف وميارات وأدوات تمكنو  ،فأصبحت ىناك ضرورة  
وأن يخرج من قمقم   ،قدم العممي والتكنولوجيبد لو من مواكبة الت فال ،وجومن القيام بدوره عمى أكمل 

التي تمكنو  ،ميارات القرن الحادي والعشرين وال يتم ذلك إال إذا امتمك ،تألقالبداع و نحو اإل ةالتقميدي
باستراتيجيات التدريس  المعرفةال بد لو من جانب خبراتو التربوية  إلىف ،من القيام بدوره بشكل فعال

خصوصا المغوي  ،قدرتو عمى قولبة المحتوىوكذلك  ،م العميق ليايرفة بل الفوليس فقط المع ،الحديثة
المعرفة العميقة  إلىحية طليستطيع االنتقال بالطالب من المعرفة الس وفق ىذه االستراتيجيات ؛منو 

وليس ىذا كافيا فعمى  ،ما وراء المعرفة إلىفي تفكيره  ليصل ؛ألدواتيا فيصبح مولدا لممعرفة ممتمكا 
صدار القراراتالتقويم المناسبة لمعمم أيضا امتالك أدوات ا التربوية  التي تعينو عمى الحكم السميم وا 

وحتى  ،التقويم النوعي إلى التقميديوال يتحقق ذلك إال إذا انتقل من التقويم  ،الخاصة في ىذا المجال
ومن  ،و ونحو تطوير ذاتويستطيع امتالك ىذه األدوات ال بد أن يكون لو اتجاىات ايجابية نحو مينت

ىنا جاءت ىذه الدراسة لتحاول معرفة اتجاىات معممي المغة العربية نحو التقويم النوعي وعالقتو 
 .ةلحديثاالتدريس  الستراتيجيات يمإدراكب
 

 مشكمة الدراسة  2.1
م  2017/2018في العام الدراسي :  ،الدراسية المناىج بتغيير العالي والتعميم التربية وزارة قيامبعد 

 في تطبيقو  المعممين من وطمبت ،بدال من التقويم التقميدي التقويم النوعي فييا عممت عمى توظيف
 تمممالفقد رأى  كمعمم لمغة العربيةوبحكم عمل الباحث  ،خصوصا في تدريس المغة العربية المدارس
التقميدي  بالتقويمتمسكيم و  ،عن عدم معرفتيم بو اً ذلك ناتجوربما يكون  المعممين لو بعض منورفضا 

 لمعرفة الموضوع ىذا دراسة بضرورة الباحث س  أح األمر ىذا خضم في ،ويتقنون أدواتو ،الذي يعرفونو
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 التدريس استراتيجيات معرفة مع الموضوع ىذا ترابطونظرا ل ،النوعي التقويم نحو المعممين اتجاىات
مشكمة  استشعر الباحث الترابط ىذابسبب و  ،يالنوع التقويم عمى كميا تعتمد التيوفيميا  الحديثة
دراكو  االتجاىات ىذه بين عالقة ىناك وىل .النوعي التقويم نحو يماتجاىات لمتعرف عمىالدراسة   يما 

 ؟في تدريس المرحمة األساسية في محافظة الخميل الحديثة التدريس ستراتيجياتال

 
 

 أسئمة الدراسة  3.1
 تية:اآلألسئمة إلجابة عن ال جاءت ىذه الدراسة 

 

 السؤال األول:

 في العميا األساسية النوعي لممرحمة التقويم نحو العربية المغة معممي تجاىاتما المتوسط الحسابي ال
 ؟ الخميل محافظة

 

 السؤال الثاني:

 األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي تجاىاتىل تختمف المتوسطات الحسابية ال
 (؟المديريةو  ،وسنوات الخبرة المؤىل العممي،و  والتخصص،،)الجنس فباختال الخميل محافظة في العميا

 

 السؤال الثالث:

 األساسية لممرحمة الحديثة التدريس ستراتيجياتال العربية المغة معممي دراكما المتوسط الحسابي إل
 ؟ الخميل محافظة في العميا

 

 السؤال الرابع:

 لممرحمة الحديثة التدريس ستراتيجياتال العربية المغة معممي دراكحسابية إلىل تختمف المتوسطات ال
 ،وسنوات الخبرة،العممي المؤىلو  ،والتخصص)الجنس،فباختال الخميل محافظة في العميا األساسية

 المديرية (؟و 
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 السؤال الخامس:

دراكو  النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي اتجاىاتىل توجد عالقة ارتباطيو بين   الستراتيجيات يما 
 ؟الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس

 

 فرضيات الدراسة : 4.1

عند مستوى  فرضيات صفرية إلى لخامسوا الثاني والرابع السؤال:الدراسة  أسئمةقام الباحث بتحويل 
 عمى النحو اآلتي:(  α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة

 : والتي تنص  األولىصفرية الالفرضية 

 نحو العربية المغة معممي تجاىاتال"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية 
 .الجنس " تعزى لمتغير الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم

 

 :  تنص والتيالثانية  الصفرية الفرضية

 نحو العربية المغة معممي تجاىاتالئية في المتوسطات الحسابية "ال توجد فروق ذات داللة إحصا
 ." التخصص تعزى لمتغير  الخميل محافظة في العميا األساسية النوعي لممرحمة التقويم

 

 :  تنص والتيالثالثة الصفرية الفرضية

 نحو يةالعرب المغة معممي تجاىاتال"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية 
 ." المؤىل العممي تعزى لمتغير  الخميل محافظة في العميا األساسية النوعي لممرحمة التقويم

 

 :  تنص والتيالرابعة  الصفرية الفرضية

 نحو العربية المغة معممي تجاىاتال"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية 
 " سنوات الخبرة  تعزى لمتغير الخميل محافظة في العميا األساسية النوعي لممرحمة التقويم

 

 :  تنص والتيالخامسة  الصفرية الفرضية

 نحو العربية المغة معممي تجاىاتالال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية 
 ." المديرية   تعزى لمتغير الخميل محافظة في العميا األساسية النوعي لممرحمة التقويم
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 :  تنص والتيالسادسة  الصفرية رضيةالف
 

معممي المغة العربية  دراكإل" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية 
 ." الجنس   تعزى لمتغير الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات

 :  تنص والتيالسابعة الصفريةالفرضية 

المغة العربية معممي  دراكإلالحسابية  إحصائية في المتوسطاتداللة  فروق ذاتتوجد  "ال
   "التخصص تعزى لمتغير الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات

 

 :  تنص والتيالثامنة الصفريةالفرضية 

معممي المغة العربية  دراكإل " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية
 المؤىل تعزى لمتغير الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات

 ."العممي
 

 :  تنص والتيالتاسعة الصفريةالفرضية 

معممي المغة العربية  دراكإلال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية "
سنوات  تعزى لمتغير الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس تالستراتيجيا

 ."الخبرة
  

 :  تنص والتيالعاشرة الصفريةالفرضية 

معممي المغة العربية  دراكإل" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية 
 ."المديرية   تعزى لمتغير الخميل محافظة في مياالع األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات

 

 :  تنص والتيالحادية عشرةالصفرية الفرضية 

دراكو  النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي اتجاىات"ال توجد عالقة ارتباطيو بين   الستراتيجيات يما 
 ."الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس

 
 



8 
 

 الدراسة: أىمية 5.1

مادة نظرية تفيد المعممين وتثري األدب  أنيا توفر النظرية فيمن الناحية  لدراسةتكمن أىمية ىذه ا  
دراكالتربوي في مجالي اتجاىات معممي المغة العربية نحو التقويم النوعي و  الستراتيجيات التدريس  يما 

الستراتيجيات  يمإدراكوكذلك قياس  ،في قياس اتجاىات المعممين أدوات يمكن استخدامياتوفر وكذلك 
 .التدريس الحديثة 

رات المدرسية في ادأدوات تفيد التربويين واإلفي بناء  أىمية ىذه الدراسة فتكمنأما من الناحية العممية  
وتكمن  ،نحو االستراتيجيات الحديثة يمإدراكوكذلك قياس  ،االتجاىات نحو التقويم النوعيقياس 

حول اتجاىات المعممين نحو  لصانعي القرارمن الميدان  تقدم معمومات قيمة  في أنياأىميتيا أيضا 
دراكو  التقويم النوعي  ،وتساعدىم عمى رسم السياسات التربوية ،ستراتيجيات التدريس الحديثةال يما 

 .التربوية األىدافووضع الخطط  الكفيمة بتحقيق 

فاق أمام الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات اآلة فتكمن أىميتيا في أنيا تفتح وأما من الناحية البحثي
 وتفيدىم في دراساتيم المستقبمية . ،حول ىذا الموضوع

 

 أىداف الدراسة : 6.1

 : اآلتية األىدافالدراسة إلى تحقيق تيدف ىذه 

اتجاىات معممي المغة العربية نحو التقويم النوعي في تدريس المرحمة األساسية  إلىالتعرف  .1
 .محافظة الخميلفي  االعمي

معممي المغة العربية الستراتيجيات التدريس الحديثة في محافظة  إدراكمدى  إلى التعرف .2
 الخميل 

اتجاىات معممي المغة العربية نحو التقويم النوعي وبين ىناك عالقة بين  تإن كان التعرف .3
 الستراتيجيات التدريس الحديثة في محافظة الخميل. يمإدراك

 

 ةالدراسحدود  7.1
 

 :الحدود التالية  الدراسة عمى تشتمل 
 (.2018/2019لمعام الدراسي ) ثانيالفصل ال :ةزماني حدود 
 الحكومية  مدارس محافظة الخميلجميع   :ةمكاني حدود . 
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 معممي المغة العربية في المرحمة األساسية العميا في محافظة الخميلجميع  :ةبشري حدود. 
  والمعالجدددات  ،واألدوات مدددن حيدددث صددددقيا وثباتيدددا ،لمنيجتحدددددت الدراسدددة بدددا : ةد إجرائيدددحددددو

 وطرق اختيار مجتمع الدراسة وعينتيا. ،م استخدامياتالتي  اإلحصائية
  اقتصرت ىذه الدراسة عمى المفاىيم والمصطمحات الواردة فييا.  : ةمفاىيمي حدود 

 
 

 وتعريفاتيا االجرائية مصطمحات الدراسة 8.1
كان استجابة لمنبو أو شيء أو شخص أو أمر محدد، وكمما  سبي، وأنونمط ثابت وعام وناالتجاه:

االتجاه أقوى. ونستدل عمى االتجاه من خالل السموك  كان قيِّمااألمر  المنبو أو الشيء أو الشخص أو
 .(2007،)مرعي والحيمة  الذي يقوم بو الشخص. الظاىر

 

 أكانت سواء ،بو المحيطة حداثواأل والظواىر األشياء نحو اإلنسان نظرةبأنو :جرائياإيعرفو الباحث و 
، في ضوء األداة التي أعدىا الباحث إياىا رفضو أو االشياء ليذه تقبمو ويعكس سمبية، أو إيجابية

  اليدف.لتحقيق ىذا 
 

تقويم بديل عما ىو قائم في مدارسنا بغرض معالجة سمبيات التقويم القائم ىو  :)البديل(التقويم النوعي
من خالل التركيز أداء  ن أو التعديل أو التطويريالتحس إلىو تقويم بنائي مستمر ييدف وى ،حاليا

 .(2012،عالم وأبو سميمان).المتعمم 
 

 ،العممية التعميميةأثناء  المتعممين قياس أداءىو التقويم الذي يعتمد عمى  جرائيا:إويعرفو الباحث 
 وذلك باستخداممعرفة من  ،يم عمى تطبيق ما تعمموهن قدرتوالتأكد م عندىم،المختمفة الجوانب فيتناول 
  ، في ضوء األداة التي أعدىا الباحث لتحقيق ىذا اليدف.في التقويمعدة أدوات 

 

: عممية عقمية تتضمن تمثل األحداث الجديدة أو استيعابيا أو فيميا، وتحديد عالقتيا بما سبق دراكاإل
 .(2006القيسي ).الحالية في ضوء الخبرات السابقة من معرفة، كما تتضمن تقييم الخبرات اكتسابو

 

خالل تعديل  منبين المعمومات الجديدة والقديمة والمواءمة ما  الفيم والمعرفة: ويعرفو الباحث اجرائيا
  ، في ضوء األداة التي أعدىا الباحث لتحقيق ىذا اليدف.البنية المعرفية لمفرد في التعمم الجديد
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وأفعالو ونشاطاتو التي يقوم بيا بشكل منظم  ،تحركات المعمم داخل الصف :التدريس يةاستراتيج
، وعبيداتومترابط والتي تتكامل وتنسجم لتحقيق أىداف الدرس وتنمية قدرات الطالب العقمية .)حمادنة 

2012). 

 

 دمويستخ ما وكل ،وتحركات وأفعال إجراءات من المعمم بو يقوم ما كل بأنيا :إجرائيا الباحث ويعرفيا
، في ضوء األداة التي أعدىا الباحث لتحقيق ىذا التعميمية األىداف لتحقيق ووسائل أساليب من

  اليدف.
 

 تمتد من الصفالتي : المرحمة الدراسية المتوسطة من مراحل عممية التعميم المرحمة األساسية العميا
 .(2018)العالي والتعميم بيةالتر  وزارةالصف التاسع  حسب النظام التربوي الفمسطيني . إلىالخامس 

 

 ،أكبر المدن الفمسطينية مساحة عد  الجنوب من القدس وت إلىمدينة فمسطينية تقع  محافظة الخميل:
 عميو السالم. إبراىيم الخميل إلىسميت مدينة الخميل بيذا االسم نسبة 
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 الفصل الثاني 
______________________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 النوعي والتقويم  المعممين اتجاىات 1.2

 . الحديثة التدريس ستراتيجياتإدراك المعممين ال 2.2

 الدراسات السابقة 3.2

   :الدراسات العربية 1.3.2

 الدراسات األجنبية 2.3.2

 : السابقة الدراسات عمى التعقيب 4.2

المتعمقة باتجاىات المعممين نحو التقويم  عمى الدراسات السابقة التعقيب 1.4.2
 النوعي

الستراتيجيات التدريس  المعممينالمتعمقة بإدراك  عمى الدراسات السابقة التعقيب 2.4.2
  الحديثة  
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 والدراسات السابقة اإلطار النظري

_____________________________________________________ 

 النوعي والتقويم  المعممين اتجاىات 1.2
الدراسددات السددابقة العربيددة باإلضددافة إلددى  ،بموضدوع الدراسددة المتعمددقاإلطددار النظددري تنداول ىددذا الفصددل 

محدورين أساسدين انبثدق وقدد تدم تقسديم ىدذا الفصدل إلدى  ،واالجنبية المتعمقة بموضدوع الدراسدة ومتغيراتيدا
 تي:عنيما محاور ثانوية عدة عمى النحو اال

 .النوعي والتقويم المعممين . اتجاىات1

 .الحديثة التدريس إدراك المعممين الستراتيجيات .2

 المقدمة  1.1.2
وىذا التطور يستدعي تغييرا وتطورا في العممية التعميمية  ،ولوجيا ىائالوتكنيشيد العالم تطورا عمميا   

عادة النظر في مناىجنا الحالية التقميدية المعتمدة عمى التمقين والحفظ  قادرة  فمم تعد نظريات التعمم ،وا 
تنمي قدرات نظريات حديثة  إلىوال بد من االنتقال  ،عمى مواكبة ىذا االنفجار العممي والتكنولوجي

التي تقوم عمى فكرة أن التعمم  ،النظرية البنائية ،من ىذه النظرياتو  ،المتعمم  وميارات التفكير العميا
متعمم طريقة خاصة بو  ولكل ،المحيطة بو بالبيئةوذلك من خالل تأثره  ،مم نفسوالحقيقي يقوم بو المتع

وكي ننمي  ،العممية التعميمية روىو محو  ،فيو يبنييا وال يتمقاىا من المعمم ،المعموماتوتمقي في فيم 
فال بد من استخدام استراتيجيات تدريس حديثة تصقل شخصية المتعمم  ،ىذه الميارات عند المتعمم

المعتمدة عمى  ةأساليب التقويم التقميديال يناسبيا  ،وىذه االستراتيجيات الحديثة ،اتوتنمي قدر و 
لذا وجب البحث  ،ى قياس نمو الطالب وتطور قدراتوقادرة عم وغير والتي تقيس التحصيل ،االختبارات

 ،التي ىي األساس البنائية النظريةىذه االستراتيجيات المنبثقة عن تالئم عن أساليب تقويم حقيقية
التقويم  إلىاالنتقال أرى لزاما لذا  ،لتحقيق أىداف العممية التعميمية ،تقيس كل ما يتعمق بالمتعممو 

وعا من العدالة في تقييم نظرا لتنوع أدواتو واستراتيجياتو التي تعطي ن ،النوعي القائم عمى األداء
 المتعمم.
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 التي المواضيعيتفيم  أن لو مينة التعميم سيتخذ من كل إلى الضروريأنو من  (2003)الحيمةفيرى 
نو  التدريس، نف عمييا يرتكز التي يجب عمى  المواضيعمعرفتو استراتيجيات التدريس في مقدمة  ا 

 ال العميا التفكير ميارات نبأ االعتقاد فيو ساد الذي الزمان ذلك ولى لقدالمعمم إتقانيا واإللمام بيا، 
 نتائج البحوث  وجاءت الموىوبين، الناجحين الطمبة من الفئة تمك إال تاجياحت وال يقدر عمييا المعمم،

 العاديين، الطمبة لدى وتطويرىا العميا التفكير ميارات تنمية إمكانية لتثبت الحديثة والنفسية التربوية
 ناجحة ياةح ألطفالنا نريد كنا إذا أننا مؤكدا أمراً  وبات ،الكفء والمعمم المالئم المنياج توافر شريطة

 المعمومات الكتساب مستديمة كيرتف وميارات لافع بتعمم تزويدىم من بد فال متقدم، عالم في
 التدريس طرائق عن باالبتعاد إال ذلك لنا يتأتى أن يمكن وال آثارىا، ونقل معيا والتفاعل ومعالجتيا
 .لالمجا ىذا في تخدمنا خاصة تدريسية استراتيجيات إلى واالنتقالالتمقينية 

 

 مفيوم االتجاه  2.1.2
ُيعرِّف االتجاه عمى أنو استجابة مالزمة لموضوع معين أو حالة أو قيمة ما، ويكون ذلك      

مصحوبا باألحاسيس والعواطف، ويعرف أيضا بأنو استجابة مكتسبة الفعالية لمنبو أو مثير معين، 
ة نسبيا، ويرى آخرون بأنو موقف كموقف المرء من حرب ما أو مذىب ما، وتكون ىذه االستجابة ثابت

المرء تجاه إحدى القيم أو المعايير السائدة في البيئة االجتماعية ويتميز ىذا الموقف باالستقرار النسبي 
 (.2007.)مرعي والحيمة، 

 

: نظرة اإلنسان نحو األشياء والظواىر واألحداث المحيطة بو، سواء أكانت  جرائياإ الباحث ويعرفو
 بية، ويعكس تقبمو ليذه االشياء أو رفضو إياىا .إيجابية أم سم

 االتجاه مكونات 3.1.2   
 : وىي بينيا فيما تتفاعل لالتجاه ثالثة مكونات رئيسة

 االتجاه صاحب ،نظر وجية عمييا تنطوي التي والمعارف المعمومات وىو:  المعرفي المكون:  أوال
 موضوع حول والحقائق المعمومات زادت وكمما ،وبموقف العالقة ذات الفكرة وأ الحادثة وأ الشيء نحو

 اتجاىا يممك الذي فالطالب ،عممية أسس عمى مبنياً  االتجاه كان ،وصحيحة دقيقة وكانت االتجاه
 لمبشرية بأنواعيا اليندسة قيمة يعرف أنو بد الف ،مثال اليندسة مثل دراسي موضوع نحو قويا يجابياإ

 . عام بشكل نسانيةاإل الحياة تتحسن حتى؛  وتطويرىا استيادر  وضرورة ،المجتمع خدمة في ودورىا

 ويؤثر ،الشخص أو الشيء نحو الفرد لدى العام الشعور وىو:  الوجداني أو العاطفي المكون : ثانيا
 ،منطقيا العاطفي المكون ىذا يكون أن الضروري من وليس.  رفضو أو الشخص أو الشيء تقبل في
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 المقنعة األسباب يعرف أن دون دراستيا عمى ويقبل الرياضيات ادةم بحب الطالب أحد يشعر قد إذ
 . لذلك

: وىو الفعل الذي يقوم بو الفرد والذي يشير إلى اتجاىو نحو  ثالثا : المكون السموكي أو األدائي
أي أنو ترجمة عممية التجاىات الفرد نحو األشياء واألشخاص  ،شيء معين أو شخص أو فكر معين

د  المكون السموكي مؤشرًا جيدًا عمى اتجاه الطالب نحو المدرسة أو المواد الدراسية أو واألفكار، وُيع  
ومع  ،إذ أن ما يقوم بو الطالب من أفعال سموكية يدل عمى موقفو من ىذه القضايا التربوية ،المعممين

من  ىائل كم  فقد يتوفر ألحد الطالب  ،ذلك فإن ىذه المكونات تتباين من حيث قوتيا واستقالليا
ولكنو ال يممك الرغبة القوية في الممارسة الفعمية ليذا  ،المعمومات والمعارف حول موضوع معين

عل من شأنو أن يرتبط بالموضوع )أي أن المكون االنفعالي في أبوبالتالي يعزف عن القيام  ،الموضوع
 .(2007،المفتوحة القدس جامعة)والمكون السموكي يكونان ضعيفين( .

 

 خصائص االتجاه  4.1.2
أو الموضوعات التي  القضايا أو الموضوعات عمى الفرد فأحكام النسبي، بالثباتتتسم االتجاىات  

تعديميا  يمكن وبالتالي موروثة، وليست مكتسبة أي متعممة االتجاىاتتيمو ثابتة نسبيًا، وكذلك 
عامل معو الفرد، ومن ذي يتاالجتماعي ال السياقباالتجاه المرغوب، وكذلك تتأثر االتجاىات بظروف 

 في الفرد بسموك التنبؤ إمكانية: يتأثر بمواقف الخبرة التي مر بيا الفرد، وكذلك خصائصو أيضا
 لظواىر كمنبئات تعمل االتجاىات أن بمعنى السابقة،باتجاىاتو  المعرفة خالل من المختمفة المواقف
 لممعمومات معالجتو أو واستخدامو بو، المحيط لمعالم الفرد إدراك تعكس، وكما أنيا أىميتيا ليا نفسية
      اإلسقاطية األساليبو  المالحظة أساليبمنيا : االتجاىات قياسوىناك أساليب ل ،العالم ىذا عن
 .(2012،عالم وأبو سميمان).الفسيولوجية االستجابات مقاييسو 

 

ا ىو إال الحمقة األولى لمعرفة أن دراسة اتجاه المعممين نحو التقويم النوعي موفي ضوء ما سبق أرى  
استجاباتيم نحو التقويم النوعي، سواء أكانت إيجابية أم سمبية، وبما أن التقويم النوعي مطّبق بشكل 
فعمّي في المدارس، فيمكن تشكيل اتجاه إيجابي نحوه، وذلك إذا فيمو المعمم جيدًا، ويكون ذلك من 

فقط، بل نحو كفيل بتكوين اتجاىات إيجابية ليس نحوه خالل توضيحو ليم، وبيان كيفية تطبيقو، وىذا 
 .  عممية التدريس
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 السموكية والبنائية النظرية  5.1.2
عل الثورة ، في شتى المجاالت بفوتحوالت عدةمجتمع القرن الحادي والعشرين تحديات يواجو 

فمم تعد الطرائق والوسائل  ،ليس بعيدا عن ىذه التأثر والتغيروالمجال التربوي ، التكنولوجية والمعرفية
إعادة التفكير والتنظيم  ، ما أدى إلىىذه التحدياتواألدوات التقميدية االعتيادية قادرة عمى مواكبة 

والمناىج األمر الذي أدى إلى ظيور عدد من النظريات ، وزيادة الحاجة إلى إصالح التربية والبناء
نظرية السموكية ىي نظرية تفّسر السموك البشري من خالل فالمثل النظرية السموكية والبنائية، التعميمية 

تفترض السموكية أن السموك اإلنساني يمكن و  األسرة والمدرسة،ا من تحميل سموكيات الفرد الذي يكتسبي
بحثو بشكل عممي دون المجوء إلى الحاالت العقمية الداخمية، فيي تعمل عمى مراقبة السموك لمتحقيق 

والعقمية، وىي تركز عمى التعميم من وجو نظر معينة حيث التغيير في السموك في العمميات النفسية 
الخارجي يتحقق من خالل التعزيز والتكرار لمتعمم عن ظير قمب لتشكيل سموك األفراد، فوجد سكينر 
أن السموكيات يمكن تشكيميا عند تنفيذ التعزيز ويكافئ السموك المرغوب، في حين يعاقب السموك غير 

فيي تركز عمى الحفظ واالستظيار وتعتمد التقويم التقميدي المعتمد عمى االختبارات بالدرجة  ،بالمرغو 
 بأفكارىم الخاصة لممعاني بنائيم إعادة ثم المتعممين بناء أىمية عمى تؤكدف البنائية النظريةأما  األولى،
 تعمم عمى يحصل حتى لمتعمما عند الحواس لجميع إثارة تتطمب الخبرة وأن. حوليم من بالعالم المتعمقة

 أن عمى تركز فيي بياجيو، إلى ينسب الذي الجديد التفكير من جزءاً  التربية فيفيي تعد ، معنى ذي
 الجديدة والخبرات التجارب معاني إلدراك السابقة أفكاره التمميذ فييا يستخدم نشطة تفاعل عممية التعمم
يم النوعي المعتمد عمى األداء الذي ييتم بالمتعمم ، ويتكامل مع ىذه النظرية التقو ليا يتعرض التي

 .(2012)الشرقاوي، وتنمية قدراتو التعميمية .
 

  التربويالتقويم  6.1.2
تتصف  ،صادرىافيو يتطمب جمع بيانات من م ،التقويم التربوي من أىم عناصر العممية التعميمية ُيعد  

وذلك  ،محددة مسبقا وفق أداة ،نات المختمفةات جمع البياوذلك باستخدام أدو  ،بالصدق والموضوعية
ما ينعكس  ،القرارات واتخاذ ،ُيستند إلييا في إصدار األحكام المختمفة ،من أجل الوصول تقديرات معينة

 .(2004،)وزارة التربية والتعميم.أداء المتعمم وقدراتو وكفاءاتو  عمىإيجابيا 
 

 التقويم فإن ىنا منو  ،قيمتو وبيان تعديمو أي الشيء تقويمتعني فإنيا  ،وبالعودة ألصل كممة التقويم
وىذا يعني أن التقويم يحمل في  ،(2008،)دعمس ،والتطوير التجديد أو والتعديل التحسين يتضمن

وفي ىذا قال الخميفة العادل  ،التطوير والتحسين إلىولكنو مع ذلك يتجاوزه  ،ثناياه الحكم عمى الشيء
وأما في المجال التربوي فيعني  ،مو"فميقوّ  اعوجاجارأى فّي  : "من -رضي اهلل عنو-الخطابعمر بن 
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فيو عممية  وأما معنى التقويم التربوي بشكل عام : ،التربوية األىدافقيق حإصدار الحكم عمى مدى ت
التربوية في العممية  األىدافمن أجل معرفة مدى تحقيق  ،وتحميميا المعمومات والبيانات منظمة لجمع

معالجة جوانب الضعف وذلك بوضع الخطط العالجية المناسبة من أجل  ،القرارات واتخاذ ،التعميمية
 (.2005)الجمبي،  وغيرىا .

 
 

 تقويم النوعي ال 7.1.2
 التحصيمية عندما كانت عممية تقويم التعمم ترتكز عمى النظرية السموكية المعتمدة عمى االختبارات

 ،وجي والتوجو نحو النظرية المعرفية في تفسير عمميات التعممجار العممي والتكنولفومع االن ،بأنواعيا
ومن ىنا بدأ التركيز عمى  ،خصوصا في التقويم ،شيد العالم تغييرات وتوجيات في المجال التربوي

ضرورة  إلىمما أدى  ،وعمى ميارات الطمبة ومتابعة تطورىم ،العمميات التي يتم من خالليا التعمم
فأصبحت عممية التقويم أكثر  ،لتعمم الذاتيخالل ممارستيم اوذلك من  ،يمإشراكيم في عممية التقو 

ظير التقويم النوعي المعتمد عمى وفي خضم ىذا التطور  ،وتنوعت أغراض التقويم ،لية وعمقشمو 
 . (2008 ،مييدات والمحاسنة ).أداء الطمبة

 

 ،يددا تمثددل مرادفددات لمعنددى واحدددن عمددى ىددذا النددوع مددن التقددويم أسددماء عديدددة وىددي جميعق البدداحثو طم دديُ   
 والتقدويم البندائي، ،يم الندوعيوالتقدو  ،والتقويم الحقيقدي ،والتقويم األصيل ،ومن أمثمة ذلك :التقويم الشامل

وقدد عرفدو  ،ىدا مدن المصدطمحاتاألداء وغير  والتقدويم المعتمدد عمدى والتقدويم الطبيعدي، ،والتقويم المباشدر
 ،حيث يطبق فييدا معارفدو ومياراتدو ،نشطة التي يقوم بيا المتعمماأل أنو:   (  (Kinker‚ 1997كينكر 

: فيعرفددو بأنددو نددوع مددن ( Muller‚ 2003 )أمددا مددولر ،قددف حياتيددة واقعيددةافددي مو  عمميدداويظيددر ذلددك 
ُيطمددب فيددو مددن المددتعمم أداء ميمددات حياتيددة واقعيددة تبددين قدرتددو عمددى التطبيددق الفاعددل لممعددارف  ،التقددويم

ويددتم تقيدديم أو تقدددير أدائددو فددي ميددزان وصددفي متدددرج يبددين نوعيددة ذلددك األداء وفقددا  ،والميددارات األساسددية
 (.2012،)سميمان وأبو عالم أداء محددة لمستويات

 

ويفتدرض أن  ،التعميميدة العمميدة أثنداء الطمبدة أداء قيداس عمى يعتمد الذي التقويم أنو فو الباحث : ويعرّ  
وال يكددون ذلددك إال بوضددع الطالددب فددي مواقددف  ،وفددق فيمددو ليددا ،المعرفددة يكونيددا ويبنييددا المددتعمم بنفسددو

 عندد المختمفدة الجواندب يظير فييا خبراتدو التدي اكتسدبيا وبناىدا بنفسدو ،مدن خدالل تناولدو ،حياتية واقعية
 .  عدة أدوات باستخدام وذلك ،من معارف وميارات تعمموه ما تطبيق عمى قدرتيم ومدى  ،الطمبة
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 لنوعي التقويم ا أىداف 8.1.2
:منيا ،لمتقويم النوعيعدة  اً أىداف ،(2008) والمحاسنة مييدات ذكر  

، بو يقوم بما معرفتو ووعيو يعني الذي األمر ،عند المتعمم الذاتي التقويم وميارات  ممارسات تنمية
 دةمتعد جوانب قياس وكذلك ،الحياتية الواقعية والمشكالت التعمم لميام االستجابة عمىقدرتو  تنميةو 

 الفردية لمشاريعا ممارسة خالل منو إلنجازات المباشر التقويموأيضا  ،بمختمف أبعادىا ،شخصيتو من
 وتقويم قياس وكذلك  ،اآلخرين نظر لوجيات الطالب تقبل تنميةكما يؤدي ل ،التعاونية والجماعية
 ومؤشرات معايير تماداع، وأيضا عنده اإلبداعي التفكير ميارات كما وينمي ،لمتعمم األساسية الكفايات
 عمى دوره يقتصر ال بحيث ،االستجابة عمىقدرتو  تنميةوكذلك  ،وجئونتا المتعمم أداء لتقويم واضحة
 .مسبق بشكل تحديدىا تم اختبارات عدة بين من االختيار مجرد

 اماستخدو  ،عنده األساسية الميارات إلى باإلضافة العميا التفكير ميارات اختبارومن أىدافو أيضا :
 ، وأيضامباشر بشكل الجماعية واألعمال المشاريع تقييم ، وكذلك الطالب أعمال لتقييم متعددة بدائل
 والتوجيو، التقويم بين المزجو  ،أخرى جية من والطمبة المعمم وبين جية من الطمبة بين التعاون تشجيع
 في ومسيما ليم، فزامح يكون أن يجب بل ،فقط ئوأدا عن دقيقة معمومات يعكس أال يجب فالتقويم
 .التعمم عممية تحسين

 خصائص التقويم النوعي  9.1.2
 محددة تعمم  ونواتج معايير مستويات إلىاستناده  منيا: ،من الخصائص ( عدداً 2007)زيتونذكر  

فإنو  ،وكذلك ،قائمة تعميمية وبرامج مناىج إطار في  وتأمالتو ،وكفاياتو المتعمم  ميارات إبراز تتطمب
  يتطمبوأيضا  ،ما يفيد فيو تعمميم ونموىم ،االجتماعي والتعاضد التعاون أشكال من شكال يتضمن
 ،المتوقع وأدائو لسموكو  المباشرالتقويم  إلى يستندكما  ،لو العقميةحقيقية تنمي القدرات  واقعية  ميام
 األخرى قييماتالت إلى باإلضافة ،الصف غرفة فيوأدائو  ونتاجات عمى الحكم بإصدار المعمم ويقوم

 عبر األداء من مختمفة متقوي عمميات يتضمنوأيضا  ،مسبقامحددة  أداء معايير ضوء في المعتمدة
 عمى القائم التقويم نظام إلى يستندو  ،ونموه تعممو في وتقدم عمى تعرفال أجل منوذلك  ،الزمن

( أداء) عن واضحة صورة تعطي مؤشرات إلى بالتوصل الحقيقي واىتمام حيث من وذلك ،المستويات
 . وزمالئو أقرانو بأداء مقارنتو دون طالب كل
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 التقميدي من  بدال يالتقويم النوع استخدام مبررات 10.1.2 
 بواقع ارتباط ليا يكون ال وقد كتابية أسئمتوف ،التحصيميةات ختبار الاعمى  التقميدي التقويميركز  

 أو عبارةأو إكمال  ،من متعدد اً ختيار اأو  ،قصيرة مباشرة مقاليةإما تكون األسئمة  حيث ،المتعممين
 درسوىا أن ليم سبق التي المعمومات تذكرب ،ويطمب من المتعممين اإلجابة عنيا ،قصيرة جمل كتابة

 أغمب في عنيا اإلجابة في ويستخدمون  ،أوراق االمتحان إلىكأنيم يفرغون ما في عقوليم  ،وحفظوىا
 الميارات وىذه ،وال يستفيدون منيا في حياتيم ،مطموب ىو ما إلنجاز الدنيا التفكير ميارات األحيان
عمييا أو إجابتيم  وتكون ،مدة زمنية قصيرة االختبارات ىذه عن اإلجابة تأخذ إذ ،والحفظ بالتذكر ترتبط
حفظ ما تعمموه  ةأي أن ميم ،جابتيمإ صحة عمى بناء ،ىم فيياأداؤ  ويقدر فردية اتاالختبار عمى 

لن  ،فيما تعمموه سابقااالختبارات عن جزئية  انتياء بعد مدة من فإذا سئموا ،متحاناال ينتيي وقت
النوعي فيختمف  التقويموأما  ،ألن الميمة بالنسبة ليم انتيت وقت االمتحان؛ ااالجابة عنييستطيعوا 

 ،إنجازىان المتعممي عمى ينبغيواقعية  حقيقية ميام شكل فيو يقوم عمى ،كميا عن التقميدي بشكل عام
 فيستخدمون ،الميام إلتمام ومياراتيم معارفيم تطبيقفعمييم  ،بيا التي ُكّمفوا المياموحتى يقوموا بيذه 

التفكير مرحمة  من فينتقمون ،وتركيب وتقويم وتحميل تطبيق من لدييم إلنجازىا العميا التفكير ميارات
وكذلك فإن  ،ما وراء المعرفة إلىدمة مراحل متق إلىالعميق التي تمكنيم من الوصول  إلىالسطحي 

فيبقى الطمبة في حالة يقظة  ،عدة أيام أو ساعات إلى يمتد قد ،طويال زمنانجاز ىذه الميام يأخذ إ
أساليب عمى باالعتماد ،منيم المطموبةىذه الميمات  إلنجازيم التعاون فيما بينيم يمكنكذلك و  ونشاط،

 (.2008 زيتون،).وغيرىا اإلنجاز حقائب أو مشاريع شكل عمى تكون قد عدة
 

يثبط من اتجاىات قد  ،أن التقويم التقميدي المعتمد عمى االختبارات بالدرجة األولىويضيف الباحث 
خصوصا إذا كان متفوقا في المشاركة وحل الواجبات واألنشطة التي  ،المتعمم نحو المنيج الذي يتعممو

 ،مو وجيده ضاع سدىفيرى أن كل عم ،ألسباب عدةنا فيخفق في االختبارات أحيا ،افو المعمم بيكمّ 
وربما يكون سببا في  ،المنيج والمعمم ومن ثم نحو التعميمسمبية نحو  اتجاىاتون كّ يُ  يجعمومما 

فاالختبار جزء من  ،النقيض من ذلكعمى أما التقويم النوعي فيو ، أو اإلخفاق فيما بعد ،التسرب
أن  إلىكما أسمفت سابقا تؤدي  ،ف بيا وميام أدائية بقوم بيافيناك أنشطة يكم ،التقويم وليس كمو

 ،وتكوين اتجاىات إيجابية نحو المنيج والمعمم ،العممية التعميميةفي  حقيقيايصبح المتعمم مشاركا 
بتخصيص عالمة أكبر لمتقويم النوعي بنسبة  ،ويبدو ذلك واضحا من خالل قيام وزارة التربية والتعميم

وربما يتم  ،األمر الذي يعطي العدالة لمطالب في توزيع العالمات ،يدرسو مقرر أو% من كل مادة 30
ال بل تكوين قدرات  ،بالدرجة األولى ىو العالمة التي تشجع الطالبفالموضوع ليس  ،زيادة ىذه النسبة



19 
 

مقيا وليس مت ،ليصبح فاعال منتجا في مجتمعو ،والوصول بو الستخدام ميارات التفكير العميا ،المتعمم
 يفرغيا وقت االمتحان وال يستفيد منيا بعد ذلك . ،حافظا لممعمومة

 

 التقويم النوعي استراتيجيات  11.1.2
 :منيا النوعي لمتقويم عدة استراتيجيات  (2012)عالم وأبو سميمان ذكر
 عمالوأ فضلأ تمثل التي ،الطالب أعمال من مجموعة يضم ممف عن عبارةوىو  :ممف االنجاز -أوال
التأكيد  منيا : ،عدةمميزات ولو  ،ليعطي صورة واقعية عن أدائو المدرسي ،زمنية فترة خالل منجزةال

 من أطول زمنية فترة يغطي التقويم  ،لمتقويم دةيالوح األداة ىيليست  والقمم الورقة اختبارات أن عمى
، ويعطي األداء قياس في مرونة كثرأ فيي وبالتالي التقميدية التحصيمية االختبارات تتطمبيا التي تمك
بين  والتفاىم لمتواصل أكبر فرصة يعطيوكذلك  ،التعميم يةغا ىي التي األداء لتحسين متعددة اً فرص

ستمرارية والشمولية التقويم األساسية اال مبادئومن مميزاتو أيضا تحقيق  ،أولياء األمور والمدرسة
 الو.المتعمم بالمسؤولية تجاه أعموكذلك شعور  ،والموضوعية

 

: وىي عبارة عن ممف يضم كل المعمومات عن المتعمم طيمة حياتو  السجالت التراكمية -ثانيا 
ويكون مدونا عمييا كل ما يخص المتعمم منذ دخولو الصف األول حتى إنيائو المرحمة  ،الدراسية
 ،قعت عميوالعقوبات التي و و  ،سموكياتوو  ،ميولو واتجاىاتو ورغباتو ،فوقوجوانب ت وتضم ،الثانوية

 وكل ما يتعمق بو. ،والجوانب الصحية
 

داء من خالل االختبارات العممية فقياس األ ،قياس الميارات النفسحركية :قياس األداء العممي -ثالثا 
ي لزيادة فرص المشاركين ممويتم قياس األداء الع ،ليا االختبارات التحريرية ولكنو مكملٌ ليس بديال عن 

وكذلك لجعل قياس األداء  باستخدام حل المشكالت والتفكير الناقد،فكير العميا الوصول لميارات الت في
 ،فيم ومعموماتيم في مواقف واقعيةوأيضا لجعل التالميذ يستخدمون معار  ،مع محتوى المنيج متكامالً 

عية رات ممثمة لمواقف واقاوىي مي ،ي منيا : ميارات عينة العملمموىناك نماذج لميارات األداء الع
 والتجاربوالعروض  ،وأيضا المشاريع طويمة المدى ،يةاألداء الورقوكذلك اختبارات  ،الحياةن م

 والعروض الشفوية .
 

وتعني الحكم الشخصي عمى ما  ،لممتعمماالنطباع الذاتي أو  بطاقة التقدير الذاتي لمطالب : -رابعا
الذات د تقدير ويتحدّ  ،خص نفسوىا الشكما تبدو من االتجاىات التي يتبنا ،يستحقو الطالب بجدارة

وقد صممت ىذه البطاقة لقياس مجال  ،جزئيا من خالل المقارنة بين صورتو الحالية والمثالية المتوقعة
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 ،عن أدائو ممتعممل الراجعةإلعطاء التغذية  ؛في نياية كل وحدة دراسية أو أكثر التحصيل الدراسي 
لمعرفة ميولو واتجاىاتو نحو ما يتم طرحو من  ( ؛يوفي بعض مجاالت الجانب االنفعالي)الوجدان

 قضايا .
 

 ،: )العمل التعاونيمثل ،كافةالصفية : يدون فييا األنشطة تقارير األداء التي يعدىا المعمم -خامسا
القيام بالمشروعات الفردية  ،كتابة التقارير ،إعداد الواجبات البيتية، مثل : والالصفيةعل الصفي ( االتف

 والجماعية.
 

 : ويقصد بو إطالق حكم من أقران الطالب عميو وعمى أدائو وتقدمو .سادسا :تقويم األقران )الزمالء (
 

المشاىدة  :وساللم التقدير، والمالحظة العممية تعني ،مل قوائم الشطبوتش :سابعا :أدوات المالحظة 
 ،تيا واكتشاف أسبابياوتدوين كل ما يتعمق بيا بغرض دراس ،المقصودة لمظاىرة موضع البحث والدراسة

وتسمح بالحصول  ،منيا : تسجيل السموك أثناء حدوثو مما يقمل أثر ظاىرة النسيان ،عدةوليا مميزات 
وكذلك تسمح بمالحظة  ،كبيراً  وال تتطمب جيداً  ،اً قصير  اً وكذلك تستغرق وقت ،عمى معمومات دقيقة

 ليم .سموك األطفال الذين ال يجيدون التعبير المفظي عما يدور حو 
 

قياس العالقات االجتماعية ويقصد بو  متري (:سيو مقاييس العالقات االجتماعية )القياس السو  -اثامن
قياس  منيا: ،عدةولو مجاالت  ،األلفة والمودة والصداقةوىو وسيمة وصف درجات  ،فرادبين األ

 .العالقات االجتماعية بين الجماعات الصغيرة 
 

وىي من أكثر األساليب استخداما  ،ن اعتبارىا بمثابة استبانة شفويةيمك تاسعا :المقابمة الشخصية :
 ،تي نحصل عمييا من المالحظةزودنا بمعمومات مختمفة عن تمك الألنيا ت ؛تقييم الشخصيةفي 

 بينما في المالحظة يتم تقدير سموك المفحوص . ،فيتحدث الفرد عن نفسو
 

عن قائمة بالعبارات أو األسئمة التي يجيب عمييا ىي عبارة  االستفتاءات )االستبيانات(: -عاشرا 
ويمكن لمباحث تسجيل  ،الفرد بغرض الحصول عمى معمومات عن موضوع ما يستخدم في تقويم أدائيم

 إلىوتحميل السمة  ،منيا: تحديد اليدف من بنائيا ،واتوليا أد ،المعمومات مباشرة من المفحوص
 ،ت التي تغطي عناصر السمة المراد الحصول عميياوصياغة عدد من العبارا ،عناصرىا األولية

خراج االستبانة بشكميا النيائي ومن ثم  ،وذلك بعمل الصدق والثبات ،ومن ثم تحديد الخصائص ليا ،وا 
 ومن ثم تطبيقيا عمى العينة المختارة . ،تعديميا في ضوء ما نتج عن الصدق والثبات
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التي تعد معينا لو عمى تطبيق  ،مم ليذه األدواتأن استخدام المعبناء عمى ما سبق يمكن القول 
األمر  ،وتوجييم نحو أداء مياميم ،تعطي نوعا من العدالة بين المتعممين ،استراتيجيات تدريس حديثة
وىذا كفيل بإخراج المتعمم من  ،ونحو المنيج الذي يدرسو ،نحو المعمم ،الذي سيترك أثرا إيجابيا

وأساسيا الذي  ،رىامن منطمق أنو محو  ،في العممية التعميمية ،ة الفاعمةالمشارك إلى ،النمطية التقميدية
 ،يجابي مع المجتمع الذي يعيش فيوراتو العقمية وتييئتو لمتفاعل اإلوذلك لتطوير قد ،من أجمو بنيت

 والوصول لنواتج التعمم المرغوبة.

 

  الحديثة التدريس ستراتيجياتإدراك المعممين ال 2.2
 

 اإلدراك 1.2.2
 والمواقف واألشخاص األشياء ودالالت معاني إلى الفرد وصول في تسيم نفسية عممية ىو دراك:اإل
 في  وصياغتيا وتفسيرىا ،بيا المتعمقة الحسية المثيرات تنظيم طريق عنوداللتيا  معيا يتعامل التي

 لنا تسمح لتيا اإلجراءات من مجموعة إلى دراكاإل مفيوم يشير( وكذلك المفاىيم) معنى ذات كميات
 (.2009 فميس، ). العالم ىذا حول الخاصة الذىنية تصوراتنا وتكوين المحيط العالم عمى بالتعرف

 

 واألحداث األشياء فيمالتي تؤدي إلى  اإلجمالية العمميةاإلدراك ب مفيوم  (2012)الخيريوقد ذكرت 
 . نحوىا الفعل لرد واالستعداد وتسميتيا وتحديدىا وفيميا بيا واإلحساس البيئة، في

 

 دراكاإل عممية عناصر 2.2.2
 دراك:اإل( مكونات أو عناصر 2015)ذكر الكبيسي والخطيب

 .وذلك باستخدام الحواس الخمس التي تستقبل المثيرات : اإلحساس.1

وذلك باالنتباه لبعض المثيرات التي يريدىا اإلنسان باستخدام الحواس وتجاىل البقية لعدم : االنتباه.2
 في االنتباه ليا .  الرغبة

 بيا وتفسيرىا . نشعر التي المثيرات تنظيمب وذلك : دراكواإل التفسير.3

 

 
 

 



22 
 

 االستراتيجية  تعريف 3.2.2
 األىداف تحقيق في تسيم حتى طريقة بأفضل المتاحة الموارد استخدام بفن عرِّفت: ستراتيجيةاال

 يتبعيا التي واألساليب والطريقة عقمية، تعمميا تتضمن ديناميكية اجتماعية عممية وأنيا المرغوبة،
 إعطاء ويمكن معمومات، عمى الحصول مجرد أو محددة تعمم نواتج أو مخرجات إلى لموصول المعمم
 تحدث والتي الدراسي الصف داخل المعمم تحركات مجموعة أنيا عمى التعريفات ليذه جامع تعريف
 ( 2015،زاير وداخل.)ةالتعميمي األىداف تحقيق بيدف ومتسمسل منتظم بشكل

 

 يقوم التي التحركات مجموعة ىي التدريس استراتيجيةمنيا : ،تعريفات أخرى( 2003) زيتون ذكروقد  
 كل بتناوليا  وذلك  ،لمتدريس العامة الخطة ىيوكذلك  ،تعميمية ىدافأ تحقيق بيدف  المعمم بيا

أنيا عبارة فيا أيضا وعرِّ  ،تقويمالو  اليبواألس وسائلالو  طرقالو  األىداف :من التعميمي الموقف مكونات
في ضوء العممية التعميمية عمى تنفيذ  تساعدهبحيث  ،طيايخطيقوم المعمم بتجراءات التي اإلعن 
 التربوية . األىدافالمتاحة لتحقيق مكانات اإل

 

 اتوالممارس والتحركات ألفعالل جيدا ليا مخططال عامال طارباإل يا:فعرّ ( فقد 2006)أما الديب
 المواقف تنظيم وأ أنشطة بإعدادوذلك  ، المعمم ويديرىا ويقودىا ،والوسائل واألساليب واإلجراءات
 ،مقصود تتابع في تتم تفصيمية جزئية أساليب إلى  ياخطوات من خطوة كل تجزئةوكذلك  ،التعميمية
 .ومقصودة معينة نتائج إلى والوصول ،معينة أىداف لتحقيق وذلك

 

 تحقيق يدف ب والمتعمم المعمم بيا يقوم التي اإلجراءاتب فقد عّرفوىا : ،(2015)خرونوآ المسعوديأما 
 . التعميمية باألنشطة وارتباطيا التعمم نظريات إلى استنادا المرجوة عممتال نتاجات

 

 

 التدريس  استراتيجية عناصر 4.2.2
 تسير الذي المسار يحدد عميميت نشاط يالتعميمية األساس أل األىداف ُتعد  : التعميمية األىداف. 1

 . المعرفية والوجدانية والنفسحركية المتعممين قدرات المختارة األىداف تالئم بحيث ،االستراتيجية وفقو

 مفاىيمو  حقائق من ،عناصرىا إلى التعميمية المادة محتوى وذلك بتحميل:  الدراسي المحتوى. 2
 . العقمية ةالطمب قدرات مع مراعاة اتجاىاتو  مبادئو  مياراتو 
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 في بدني أو عقمي جيد من يبذلو بما وتعنى بالمتعمم تيتم التي واألنشطة البرامج : نشطةاأل . 3
  .قدراتو مع يتناسب الذي النشاط أنواع ممارسة

 تعديمو أو تغييره يجب وما والضعف القوة نقاط تحديدبيدف  استراتيجيات باستخدام وذلك :التقويم. 4
 (.2015،لمسعودي وآخرون)ا.  عميو بقاءاإل أو

 

 ات استراتيجيات التدريس الحديثة مميز  5.2.2
عطاءالعقمية والقدرات لدى المتعممين و تنمية الميارات و  ،الفردية بين المتعممين الفروق مراعاة نوع من  ا 

 ة آمنة من أجل نموتوفير بيئو  ،الفيم أجلالتعمم من تطوير اىتمامات الطمبة نحو و ،الحرية لممتعممين
تشجيع المتعممين عمى و  ،بحياة المتعمم الدراسي  ربط المحتوىو  ،راتيم واستعداداتيمدق المتعممين وفق

 .(2009 ،)الجييمي. واحترام آراء اآلخرين ،عن أنفسيمالتعبير 
 

عناصر الموقف شموليتيا ل منيا: ،ميزات أخرى الستراتيجيات التدريس الحديثةوجود الباحث  ويضيف
مكانية و  ،اجميعيالتعميمي  قدرة المعمم و  ،مكانات المتاحة لممدرسةتطبيقيا في البيئة الصفية وفق اإلا 

التعميمية التي  األىدافبارتباطيا الوثيق و  ،مي ونوع المادة التعميميةعمى تعديميا وفق الموقف التعمي
 مالءمتيا ألنماط اإلدارة الصفية .و  يسعى المعمم لتحقيقيا،

 

 استراتيجيات التدريس الحديثةفي  دور المتعمم  6.2.2
رف المعا اكتساب فيالفاعمية والنشاط لممتعمم و  ،وأساسيا التعميمية العممية محورالمتعمم ىو 
مراجعة و  ،التي يكمف بيا التعميمية والميام األنشطةفي المشاركة و  ،فيو مرسل ومستقبل ،والمعمومات

لحصة الدراسية االنسجام واالستمتاع باو  ،ة الفوريةإعطائو التغذية الراجعبوتطويره وذلك  ومستواهسموكو 
صدار القرارات بما يخص تعممو ،ايحل المشكالت التي يواجيو  ،والتعمم التعاوني المعرفة بني يو  ،وا 

 .(2010،شاىين).يريدىاوفق الطريقة التي 
 

 الحديثة التدريس استراتيجيات في المعمم دور 7.2.2
أنو :منيا ،يثةدأدوار المعمم في استراتيجيات التدريس الح ،(2013) الخالقيو  (2010)شاىينذكر 
حرص يو  ،التعمم الذاتي والتعاونيعمى توجيو المتعممين نحو يحرص و  ،لعممية التعميم والتعمم مسيلٌ 

دارة الصف بميارةو  ،اة الفروق الفردية بين المتعممينمراعو  ،عمى بناء شخصية المتعمم توظيف و  ،ا 
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ربط المدرسة و  ،تشجيع الطالب نحو اإلبداعو  ،قدرات المتعمم ومياراتو نميةتو  ،األنشطة المختمفة
 .تطوير أساليب التدريس ، وبالمجتمع

 

في استراتيجيات  ،والمتعمم التي يمارسيا المعمم ،أن ىذه األدوار الجديدة وفي ضوء ما سبق يمكن القول
حتى تنمو فيو قدراتيم  ،ممتعممينب لحبممن والمريح والمن شأنيا توفير الجو اآل ،لحديثةالتدريس ا
التعمم التي يريدىا الوصول لنواتج  إلىاألمر الذي سيؤدي  ،عن الخوف والعقاب اً بعيد ،وأحالميم

 المجتمع لنفسو.

 ة في اختيار استراتيجية التدريس العوامل المؤثر   8.2.2
حيث تعدد أنماط  ،يجية التدريسيؤثر نوع المنيج المستخدم في اختيار استرات : الدراسي جاالمني -أوال

 منيج ،الواسعة المجاالت منيجو  المترابطة المواد منيجو  ،المنفصمة المواد منيج مثل : المناىج 
 . الوحدات منيج و المحوري المنيجالنشاط و 

كغرف المصادر  ،اإلمكانات المادية والبشريةوذلك بتوافر  :مكانات المتاحة في المدرسةاإل -ثانيا
 وغيرىا . ،المقاعد وطبيعة الدراسة، غرفة  سعة :مثل،والبيئة الصفية ،والمكتبات ،اتوالمختبر 

فتختمف المواد األدبية عن  ،وذلك باختالف نوعيا ومواضيعيا :ونوعيا الدراسية المادة طبيعة -ثالثا
 لنوع المادة الدراسية . اً العممية وفق

 ت مناسب لمستوى األىدافاالستراتيجيا فبعض : طبيعتياو  السموكية األىدافمستويات  -رابعا
 وبعضيا مناسب لألىداف النفسحركية. ،الوجدانية األىدافوبعضيا مناسب لمستوى  ،المعرفية

 ،وقدرتو عمى تطبيقيا ،تقانياا  و  ،مدى قدرتو عمى فيم االستراتيجيات : ميارات المعمم وقدراتو -خامسا
 المتعمم منيا. ةواستفاد ،فادة من ىذه االستراتيجياتاإلىذه الميارات يزيد من فرصو في فامتالك المعمم 

فعمى المعمم مراعاة الفروق الفردية  ،وت في قدرات المتعممينا: ىناك تف المتعممين قدرات -سادسا 
 .(2012 ،)الفي  جميعيم  الطالب يار االستراتيجية ؛لكي تناسبعند اخت

 اع استراتيجيات التدريس الحديثة أنو  9.2.2
من ا عدد( 2007)وزيتون ،(2014)السامرائي والخفاجيو  ،(2009)السميدات وأبو يدعبذكر 

 منيا: ،استراتيجيات التدريس الحديثة

استراتيجية حل و  ،التعميم التعاوني استراتيجيةو  ،المتمايزاستراتيجية التعميم استراتيجية االستقصاء، و 
 استراتيجيةو  ،التخيل استراتيجيةو  ،ميم المدمجالتع استراتيجيةو  ،القبعات الست استراتيجيةو  ،المشكالت
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استراتيجية و  ،واستراتيجية الذكاءات المتعددة ،ية والذىنيةاستراتيجية الخرائط المفاىيمو  ،التعمم البصري
 ،العممية المحطات استراتيجيةو  التوليدي،التعمم  استراتيجيةو  ،س االتجاىات والمفاىيم والقيمتدري

التعمم دورة استراتيجيات و  لكتروني،التعمم اإل واستراتيجية ،يت الدائر واستراتيجية مخطط البي
استراتيجية و  ،شارك ،استراتيجية فكر، زاوجو V) استراتيجية الشكل )و  ،المفاىيمي التغير واستراتيجيات

 التساؤل الذاتي.

 

 يق استراتيجيات التدريس الحديثة المعوقات التي تواجو تطب 10.2.2
عدم مالءمة بيئة و  ،اإلمكانات لتنفيذ االستراتيجيات توفر الحصص وعدملمرتفع من نصاب المعممين ا 

يير التغ ورفض االستراتيجياتمالئمة لتنفيذ تمك ال الوسائل توفر عدمو  ،االستراتيجيات لتنفيذالصف 
رىاق المعمم باو  ،ب المرتفع في الصفعدد الطالو  ،واالقتناع بالتدريس التقميدي والمجان لميام اإلدارية ا 

 عزوفو  ،عداد والتنفيذفي اإلا لوقت طويل احتياجيو  ،مادة التعميمية المقررة وطبيعتياحجم الو  ،المختمفة
 (.2011،الكريم العبد)نشطة الطمبة عنيا بسبب كثرة األ
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 الدراسات السابقة  3.2
خصوصدددا تمدددك التدددي  ،عمييدددا لدراسدددات السدددابقة واالطدددالعاألدب التربدددوي، وامراجعدددة ب قيدددام الباحدددث بعدددد

تتحددث عددن اتجاىددات المعممددين نحددو التقددويم النددوعي، وكددذلك اسددتخدامو فددي العمميددة التعميميددة، وكددل مددا 
 .كافةجوانبيا ب نيا ما يفيد دراستو الحاليةفقد استقى الباحث ميتعمق بيذا الموضوع، 

 

 :الدراسات العربية 1.3.2
اتجاىدات المعممدين نحدو التقدويم الندوعي وكدذلك يدة التدي تحددثت ناول ىذا القسم الدراسدات السدابقة العربت

 الدراسات التي تحدثت عن إدراك المعممين الستراتيجيات التدريس الحديثة .

  المعممين نحو التقويم النوعي باتجاىات العربية السابقة  الدراسات 1.1.3.2
 المرحمة في العربية المغة مميمع استخدام مدىعمى  تعرفلم ( دراسة سعت2018أجرى بني خالد )   

 من الدراسةت عينة تكون وقد ،نحوىا واتجاىاتيم األردن في البديل التقويم الستراتيجيات األساسية
 تطوير تم الدراسة أىداف ولتحقيق ،األساسية المرحمة في الطمبة يدرسون ممن ومعممة معمم( 207)

تم التحقق من صدقيما وثباتيما  التقويم ستراتيجياتال العربية المغة معممي استخدام مدى لقياس استبانة
 التقويم استراتيجيات يستخدمون العربية المغة معممي أن الدراسة نتائج أظيرت وقدبالطرق المناسبة، 

 وجود أيضا النتائج أظيرت وقد يجابيةإ كانت ككل البديل التقويم نحو واتجاىاتيم ،مرتفعة بدرجة البديل
 في اإلناث، ولصالح ُتعزى لمجنس ( α ≤ 0.05)  الداللة مستوى عند ئيةإحصا داللة ذات فروق
 . التدريسية الخبرة لمتغير إحصائية داللة ذات اً فروق الدراسة تظير لم حين

 

 الميني بالتطور وعالقتو الواقعي التقويم استخدام واقع معرفة ( دراسة ىدفت إلى2018أجرى الحروب)
 سةاالدر  استخدمت الغرض ىذا ولتحقيق جنين، محافظة في الدنيا ساسيةاأل المرحمة معممي لدى الذاتي
 األساسية المرحمة ومعممات معممي من عنقودية طبقية  عينة اختيار وتم ،االرتباطي الوصفي المنيج
وقام الباحث بإعداد استبانة تم التحقق ، ومعممة معمماً ( 158)  عددىا والبالغ جنين محافظة في الدنيا

استخدام معممي المرحمة األساسية  أن الدراسة نتائج أظيرت وقدوثباتيا بالطرق المناسبة،  من صدقيا
 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائجوأظيرت  لمتقويم الواقعي كانت بدرجة كبيرة،

 الدنيا سيةاألسا المرحمة معممي لدى الذاتي الميني التطور واقع متوسطاتفي (  α ≤ 0.05)  الداللة
 الدراسة نتائج أظيرتو  الخبرة وسنوات والتخصص والمديرية الجنس لمتغير تعزى جنين محافظة في

 الميني التطور درجة وبين الواقعي التقويم أدوات استخدام درجة بين طردية ارتباطية عالقة وجود أيضا  
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 بدرجة الواقعي أدوات التقويم استخدام نإ حيث سة،االدر  عينة داأفر  والمعممات المعممين لدى الذاتي
 .المعممين لدى الذاتي الميني التطور من مرتفع مستوى وجود إلى يؤدي كبيرة

 

 المدارس معممي استخدام عمى درجة التعرف إلى ( دراسة ىدفت2018دبوس وآخرون ) ىأجر 
 الباحثون استخدموقد  استخدامو، ومعوقات نحوه واتجاىاتيم لمتقويم الواقعي اريحا محافظة في الحكومية
 معمما ( 125) عينة الدراسة بمغتوقد  ،الدراسة ألغراض لمالءمتونظرًا  التحميمي الوصفي المنيج
 ولتحقيق ؛ العشوائية بالطريقة اختيارىم تم ،أريحا محافظة في والتعميم التربية مديرية من ومعممة

 الدراسة نتائج أظيرت كما وثباتيا، ياصدق من التحقق تم ،استبانة بتطوير الباحثون قام أىداف الدراسة
 الواقعي التقويم نحو اتجاىاتيم وأن ،متوسطة بدرجة جاءت الواقعي لمتقويم المعممين استخدام درجة أن
 ( α ≤ 0.05 الداللة) مستوى عند داللة إحصائية ذات فروق وجود نتائج وأظيرت ،مرتفعة بدرجة كان
 نحوه واتجاىاتيم الواقعي لمتقويم أريحا محافظة ة فيالحكومي المدارس معممي درجة استخدام في

 درجة وحممة الذكور لصالح وجاءت ،العممي والمؤىل لمتغيري الجنس تعزى استخدامو ومعوقات
 فأعمى. الماجستير

 

( دراسة سعت إلى التعرف عمى التقويم البديل في مدارس محافظة الخميل من 2018أجرت شرباتي )
مشرفين التربويين : الواقع والمأمول، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي، وجية نظر المديرين وال

( مديرا ومشرفا تربويا، وقد استخدمت الباحثة العينة الطبقية العشوائية 640ودتكّون مجتمع الدراسة من )
( فردا من مجتمع الدراسة، واستخدمت الباحثة استبانة، تم التحقق من صدقيا وثباتيا 344وقد بمغت )

وأظيرت النتائج تقديرات المديرين والمشرفين لواقع التقويم البديل جاء بدرجة بالطرق المناسبة،
وأظيرت النتائج وجود فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع التقويم البديل تعزى لمتغير  متوسطة،

لح اإلناث ولم تظير المديرية لصالح مديرية الخميل والمسمى الوظيفي لصالح المدراء والجنس لصا
النتائج فروقا في تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع التقويم البديل تعزى لمتغير المؤىل العممي أما في 

 المأمول فقد ظيرت فروق تعزى لمتغيري الجنس والمؤىل العممي .
 

 مقميوا   األردن معممي استخدام مدى عمى لتعرف( دراسة سعت إلى ا2017أجرى الطيطي وسعيد )
 الدراسة عينة تكونت استخدامو، تواجو يتال معوقاتنحوه وال واتجاىاتيم البديل لمتقويم العراق كردستان

 العشوائية بالطريقة تم اختيارىم حيثمن إقميم كردستان العراق واألردن  ومعممة معمما (113) من
 عينة من المعممين نأ تائجالن وبينت، قد تم التحقق من صدقيا استبانة بتطوير الباحثان قام. البسيطة
 لصالح بسيط فرق وجود مع كبيرة بدرجة البديل التقويم يستخدمونكردستان  قميموا   األردن في الدراسة
 كردستانو  األردن يف والمعممات المعممين لدى قوية اتجاىات وجود النتائج بينت كما األردن، معممي
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 في المعممون منيا يعاني يتال المشكالت ىمإلى أ جالنتائ شارتوأ ل،البدي التقويم استخدام نحو العراق
 ،صحصلا عدد وارتفاع وتعميمية داريةإ يامفي م المعممين شغالإك البديل، التقويم طرق تطبيق
 التقويم دواتأ وتطبيق لمتدريب لممعممين كافية دورات عقد وعدم ،بالطمبة الصفية الغرف وازدحام
 . لمجنس ثرأ وجود عدم الدراسة نتائج بينت كما البديل،

 

 في اآللي الحاسب معممات استخدام مدى عمى التعرف إلى ىدفت( دراسة 2017أجرت التميمي)
 ،التحميمي الوصفي المنيج الباحثة استخدمتوقد  ،األداء عمى القائم التقويم ألساليب الدوادمي محافظة
م التحقق من صدقيا وثباتيا ت ، قدالبيانات لجمع المالحظة بطاقة عمى الحالية سةُ االدر  واعتمدت

 المرحمة مدارس في اآللي الحاسب معممات جميع من سةاالدر  مجتمعُ  تكّونبالطرق المناسبة، وقد 
 عينةُ  تكونت ، وقدمعممة ( 100) البالغ عددىن الدوادمي بمحافظة الحكومية والثانوية المتوسطة

 نتائج أبرز وتمثمت، البسيطة ائيةالعشو  العينة طريق عن اختيارىن تم معممة  (51) من سةاالدر 
جاء بدرجة  األداء عمى القائم التقويم ألساليب اآللي الحاسب معممات في أن استخدام سةراالد

 استخدام تاتقدير  متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق وجودمتوسطة، وأظيرت النتائج أيضا 
 عدد متغيرل تعزى األداء عمى لقائما التقويم ألساليب الدوادمي محافظة في اآللي الحاسب معممات
 .الخبرة سنوات عدد متغير حسب فروق وجود وعدم ،العممي المؤىل ومتغير التدريبية تاالدور 

 

( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى درجة رضا واستخدام المعممين بالمممكة العربية 2016أجرى الحجيمي)
لتدريسية بالتعمم العام ومعيقات استخدامو، وقد السعودية ألساليب التقويم البديل في تقويم العممية ا

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وقد تكّون مجتمُع الدراسة من جميع المعممين والمعممات في 
( معمما ومعممة تم اختيارىم عن طريق العينة العشوائية 2617وقد بمغ حجم العينة ) ،المممكة العربية

وقد ، ثباتيماث أداتين ىما: المالحظة واستبيان تم التحقق من صدقيما و البسيطة، وقد استخدم الباح
أظيرت النتائج أن درجة رضا واستخدام المعممين بالمممكة العربية السعودية ألساليب التقويم البديل 

وكذلك  عدم  ،وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ،جاء بدرجة متوسطة
وأيضا  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،ات داللة إحصائية تنسب لمتغير المؤىلوجود فروق ذ

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات  ويظير أيضا ،تنسب لمتغير سنوات الخبرة
يستخدميا معممو الرياضيات في تقويم  الكمية لدرجة محاور الواقع الحالي ألساليب التقويم البديل التي

 .ممية التدريسية بالتعميم العام بالمممكة العربية السعودية حسب المرحمة التعميميةالع
 

 المرحمة معممات استخدام درجة عمى التعرف إلى( دراسة ىدفت 2016أجرى الدوالت واألصقة )
 السعودية، العربية المممكة في القصيم منطقة في العموم تدريس في البديمة التقويم ألساليب المتوسطة
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وتكونت  تم التحقق من صدقيا وثباتيا بالطرق المناسبة، استبانة إعداد تم الدارسة، أىداف ولتحقيق
 في القصيم منطقة بمدارس المتوسطة لممرحمة العموم (  معممة من معممات 280من ) عينة الدراسة 

 ألساليب سطةالمتو  المرحمة معممات استخدام درجة أنوأظيرت النتائج ،السعودية العربية المممكة
جاءت بدرجة  السعودية العربية المممكة في القصيم منطقة في العموم تدريس في البديمة التقويم

 ألساليب العموم معممات استخدام في إحصائياً  دالة فروق وجود عدممتوسطة، وأظيرت النتائج أيضا 
 .بينيما اعلوالتف العممي والمؤىل والوظيفية الخبرة لمتغيرات: تعزى البديمة التقويم

 

التعرف عمى اتجاىات معممي الرياضيات بالمرحمة  إلى( دراسة ىدفت  2014أجرى العميان ) 
المتوسطة نحو استخدام التقويم البديل في تقويم تعمم الرياضيات، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي 

 ة الدراسة ، وتكونت عينبالطرق المناسبة تم التحقق من صدقيا وثباتياالمسحي، وتم استخدام االستبانة 
من معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة بالمدارس الحكومية بمحافظة الدوادمي.  ا( معمم37من )

 التقويم استخدام نحو المتوسطة بالمرحمة الرياضيات معممي اتجاىاتوقد أظيرت النتائج أن درجة 
 عند إحصائية داللة ذات وقفر  جاءت بدرجة متوسطة وكذلك أظيرت النتائج أيضا وجود  البديل
 البديل التقويم استخدام نحو الدراسة عينة اتجاىات متوسطفي ( α = 0.0.)الداللة اإلحصائية  مستوى

 15 من أكثر الخبرة ذوي لصالح وذلك التعميمية، الخدمة سنوات لمتغير تبعا الرياضيات تعمم تقويم في
 عينة اتجاىات متوسط بين (α=  0.05) وىمست عند إحصائية داللة ذات فروق دو وج، وكذلك سنة

 تدريبية، بدورات االلتحاق لمتغير تبعا الرياضيات تعمم تقويم في البديل التقويم استخدام نحو الدراسة
 تدريبية. دورات عمى الحاصمين لصالح وذلك

 

استقصاء درجة معرفة معممي التربية اإلسالمية مفاىيم   إلى( دراسة سعت 2014أجرى عمرو)
كالة الغوث ستراتيجيات وأدوات التقويم الواقعي ودرجة تطبيقيم ليا في منطقة الزرقاء التابعة لو وا

 قيوتطبالواقعي  التقويم الستراتيجياتدراسة العالقة بين معرفة المعممين وكذلك الدولية في األردن، 
 تم استبانة وِّرتوطُ  التحميمي، الوصفي المنيج خدماستُ  اليدف، ىذا ولتحقيق، االستراتيجياتىذه 
 من ومعممة معمما(  63) من الدراسة عينة وتكونت بالطرق المناسبة، وثباتيا صدقيا من التحقق
 باستخدام العينة العشوائية البسيطة، العميا األساسية المرحمة في اإلسالمية التربيةومعممات  معممي

 الواقعي التقويم وأدوات واستراتيجيات يممفاى اإلسالمية التربية معممي معرفة درجةأن  النتائج وأظيرت 
كان بدرجة كبيرة، وكذلك في بعد االتجاىات نحو التقويم الواقعي كان بدرجة كبيرة، وكذلك أظيرت 

 ،العممية والدرجة الجنس،:  اآلتية لممتغيرات تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أيضا
 .جميعيا  الواقعي التقويم أبعاد عمى اإلسالمية التربية معممي لدى والخبرة
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درجة ممارسة معممي العموم الطبيعية بالمرحمة عمى  التعرف إلى ( دراسة ىدفت2014)أجرى الخالدي 
 مجتمع تكون، وقد المسحي الوصفي المنيجوقد استخدم الباحث   المتوسطة لميارات التقويم البديل

 مدينة في المتوسطة المرحمة مديراتو  ومديري يةالطبيع العموم مشرفاتو  مشرفي جميع من الدراسة
 عددىم بمغ الطائف مدينة في العموم ومشرفات مشرفي من بسيطة عشوائية عينةوتم استخدام  الطائف

قام  ،( 77)  وعددىم المدارس ومديرات مديري من بسيطة عشوائية عينة اختيار تم كما ،( 19) 
وقد صدقيا وثباتيا بالطرق المناسبة،  قد تم التحقق من الباحث ببناء األداة ىي عبارة عن استبيان

كان  البديل التقويم لميارات المتوسطة بالمرحمة الطبيعية العموم معممي ممارسة درجةأظيرت النتائج أن
الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم أيضا النتائج أظيرتبدرجة ضعيفة، و 

 عدمالعمل، وكذلك  طبيعة لمتغير وفقاً  الدراسة عينة أفراد ستجاباتا نبي (  α ≤ 0.05) اإلحصائية
 وفقاً  الدراسة عينة أفراد استجابات بين الداللة اإلحصائية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود
 . االجتماعي  النوع لمتغير

 

تقويم الواقعي عمى اتجاىات المعممين نحو ال التعرف إلى( دراسة سعت 2014أجرى بني أحمد )
وقد تكون مجتمع الدراسة  وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي، ومشكالت استخدامو من وجية نظرىم،

ربد البالغ عددىم ) ( معمما ومعممة، وتكونت عينة 9859من جميع معممي ومعممات محافظتي جرش وا 
تخدمت استبانة لجمع وقد اس ،( معمما ومعممة تم اختيارىم بالطريقة العشوائية276من )الدراسة 

وقد أظيرت النتائج ،البيانات تم التحقق من صدقيا وثباتيا بالطرق المناسبة درجة  اتجاىاتأن
وجود فروق ذات داللة  ،وأظيرت النتائج أيضا، الواقعي كانت بدرجة متوسطة التقويم نحو المعممين

والدورات  ،جنس ولصالح الذكورتعزى ألثر ال(  α = 0.05 ) احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية
 التدريبية ولصالح الذين اشتركوا بدورات تدريبية عمى مقياس االتجاىات  .

 

 لمصدددفوف الرياضددديات معممدددي معرفدددة عمدددى درجدددة التعدددرف إلدددى ( دراسدددة ىددددفت2013أجدددرت الزغبدددي)
   مدن الدراسدة عيندة تكوندت ،وأدواتدو الدواقعي التقدويم السدتراتيجيات وممارسدتيم األردن في األساسية العميا

 أىددداف ولتحقيددق محافظدة إربددد األولدى تربيددة مديريدة فددي الرياضديات معممددي مدن ومعممددة معممداً (  91) 
 وتددم اسددتخدامبددالطرق المناسددبة، وثباتيددا ياصدددق مددن التحقددق تددم اسددتبانة بتطددوير الباحثددة قامددت الدراسددة
 األساسددية لمصددفوف الرياضدديات معممدديوأظيددرت النتددائج أن درجددة اسددتخدام  ،البسدديطة العشددوائية العينددة
 تظيدددر لدددمو  كاندددت بدرجدددة متدنيدددة، وأدواتدددو الدددواقعي التقدددويم السدددتراتيجيات وممارسدددتيم األردن فدددي العميدددا
 الندوع لتفاعدل أثدر ىنداك كان ولكن والمؤىل، والخبرة، النوع االجتماعي،: المتغيرات من ألي اأثر  النتائج

 . الواقعي التقويم حول والمعممات المعممين راءآل الجزء المخصص في والمؤىل االجتماعي
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 الحديثة التدريس الدراسات السابقة المتعمقة بإدراك المعممين الستراتيجيات 2.1.3.2
 استراتيجيات استخدام نحو المعممين اتجاىاتعمى عرف الت إلى ( دراسة ىدفت2017) عزامال ىأجر 

 طور الدراسة أىداف ولتحقيق ،لباحث المنيج الوصفيوقد استخدم ا ،إربد محافظة في الحديثة التدريس
تم التحقق من  ،الحديثة التدريس استراتيجيات م استخدا نحو المعممين اتجاىات لقياس   أداة الباحث

 العينة اختيرتوقد  ،ومعممة معمماً  ( 1120 ) عمى العينة اشتممت ،بالطرق المناسبة صدقيا وثباتيا
 والتعميم التربية مديريات ومعممات  معمميوىو جميع  ،مجتمع الدراسة من الطبقية العشوائية بالطريقة

    الداللة  مستوى عند إحصائية داللة وجود فروق ذات  الدراسة نتائج أظيرتوقد ، إربد محافظة في
 ( α =0.05) الجنس بين والتفاعل لمجنس تعزى الحديثة التدريس الستراتيجيات المعممين الستخدام 

. لمخبرة عزىت ( α =0.05 )الداللة  مستوى عند إحصائية داللةفروق ذات  وجدي ال نوأ كما والخبرة،
(  ( α =0.05  داللةفروق ذات داللة احصائية عند مستوى ال يوجد ال أنو أظيرت النتائج فإن وأخيرا

 .والتخصص العممي، لممؤىل تعزى الحديثة التدريس ستراتيجياتال المعممين الستخدام
 

 تستخدميا التي االستراتيجياتالتعرف عمى  إلى( دراسة ىدفت 2017) النقيبو  الصماديأجرى 
 استخدمت ،الرياضية لممسألة العميق الفيم من االبتدائية المرحمة تمميذات لتمكين الرياضيات معممات
 وقد  ،بالطرق المناسبة تم التحقق من صدقيا وثباتيا استبانة بناء تم حيث الوصفي، المنيج الدراسة
 الرياضيات معمماتجميع  من عشوائية بطريقة اختيارىن تم معممة(  120)  من الدراسة عينة تكونت
 العميق الفيم الستراتيجيات المعممات استخدام أن النتائج كشفتتبوك،  بمدينة االبتدائية لممرحمة

 في احصائية لةدال ذات فرق وجود كذلك النتائج أظيرتو  متوسطة، بدرجة جاء الرياضية لةسألمم
 تغيرمل يعزى بشكل عام الرياضية المسألة لبنية العميق الفيم الستراتيجيات المعممات استخدام درجة
 بكالوريوس العممي حممة المؤىل من المعممات ولصالح الخبرة، سنوات عدد ولمتغير العممي المؤىل
 أكثر) الطويمة الخبرة مع ارنةمق( سنوات 5 -1)  القميمة الخبرة ذوات من المعممات ولصالح تربوي،

 المعممات مع مقارنة( سنوات 10 -5) المتوسطة الخبرة ذوات من المعممات ولصالح ،(سنوات 10من
 الطويمة. الخبرة ذوات من

 

 العربية المغة منيج تدريس التعرف عمى مشكالت إلى( دراسة ىدفت 2016أجرى خميفة والشيري )
 العربية المغة معممي نظر وجية السعودية من العربية مكةبالمم المتوسطة المرحمة في المطور

 أداتي التحميمي، مستخدمين الوصفي المنيج الباحثان استخدم ذلك، ولتحقيق. تدريسو نحو واتجاىاتيم
نحو  اتجاىيم مقياساستبانة و  المطور، المنيج تدريس مشكالت حول المعممين رأي استطالع: البحث
 معمماً (  34) عمى  البحث عينة ممتتشاو  ،بالطرق المناسبةما وثباتيما ، تم التحقق من صدقيتدريسو
 معممي اتجاىاتأن درجة  البحث نتائج وأظيرت ،د واستخدم الباحث العينة العشوائية البسيطة ومعممة
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عدم كذلك  النتائج وأظيرت  ،كان بدرجة متوسطة المطور تدريس المنيج نحو العربية المغة ومعممات
 وعمى حدة، عمى كل المقياس أبعاد عمى والمعممات المعممين تقديرات إحصائيًا بين دالة فروق وجود

 عمى المعممين تقديرات بين ضعيفة سالبة ارتباطية وجود عالقة النتائج أظيرت كذلك. ككل المقياس
 نحو االتجاه مقياس عمى تيماوتقدير  العربية المطور، المغة منيج تدريس مشكالت حول آرائيم استطالع
 .تدريسو

 

التعرف عمى  واقع تطبيق أعضاء ىيئة التدريس في بعض  إلى( دراسة ىدفت 2016أجرى الرحيمي)
الجامعات اإلسالمية الستراتيجيات التدريس الحديثة من وجية نظر طالبيم في ضوء بعض 

لتحقق من واعتمدت الدراسة في جمع بياناتيا عمى المنيج الوصفي من خالل استبانة تم ا ،المتغيرات
وطبقت عمى عينة من طالب الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة  ،بالطرق المناسبةصدقيا وثباتيا 

استخدام العينة العشوائية وتم ، طالب( 200( طالبا، وجامعة األزىر بمصر قواميا )476قواميا)
ت اإلسالمية تطبيق أعضاء ىيئة التدريس في بعض الجامعا وأظيرت النتائج أن درجة  ،البسيطة

أن  إلى وتوصمت الدراسة  ،الستراتيجيات التدريس الحديثة من وجية نظر طالبيم جاء بدرجة متوسطة
صالح الجامعة اإلسالمية. كما وجدت فروق دالة لصائيا بين الجامعتين بشكل عام ىناك فروقا دالة إح

الح ذوي التخصص إحصائيا بين أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األزىر حسب متغير التخصص لص
 النظري، بينما لم توجد فروق دالة إحصائيا حسب نفس المتغير بالجامعة اإلسالمية.

 

 نحو العربية المغة معممي التعرف عمى اتجاىات إلى ( دراسة ىدفت2014أجرت مستريحي )
 االبتدائية لممرحمتين العربية المطورة المغة مناىج في الموجودة الحديثة والتقويم التدريس استراتيجيات
 ىذه نحو اتجاىاتيم في التدريسية والخبرة العممي والمؤىل الجنس من كل وأثر والمتوسطة،

 وقد طورت الباحثة األداة )االستبانة ( ليذا الغرض وقد تم التحقق من صدقيا وثباتيا االستراتيجيات،
 العربية المغة جمنيا سونيدر  ممن ومعممة معمما ( 124 ) من الدراسة عينة تكونت، بالطرق المناسبة 

 التابعة الحكومية المدارس موزعين عمى لمتدريب، خضعوا والمتوسطة، االبتدائية المرحمتين في المطورة
 نحو العربية المغة معممي اتجاىاتوأظيرت النتائج أن درجة  الخفجي محافظة في التعميم إلدارة

 االبتدائية لممرحمتين المطورة العربية المغة اىجمن في الموجودة الحديثة والتقويم التدريس استراتيجيات
 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود أظيرت النتائج أيضا عدمو  ،كان بدرجة مرتفعةوالمتوسطة 

كما  ،العممي والمؤىل التدريسية، الخبرة لمتغيري عزىت االتجاىات، في ( a=0.05 ) الداللة مستوى
 االتجاىات، في(  a=0.05) الداللة  مستوى عند حصائيةإ داللة ذات فروق وجود النتائج أظيرت
 . التقويم الحديثة استراتيجيات في اإلناث   ولصالح الجنس لمتغير تعزى
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معممي الرياضيات والطالب المعممين  إدراكمعرفة مستوى  إلى ىدفت  دراسة( 2012) يأجرى العمر 
الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي ولتحقيق ىدف  ،ستراتيجيات حل المشكالتالتخصص الرياضيات 

في مدينة  الرياضيات في المرحمة المتوسطة يمن معمم ا( معمم172الدراسة من ) وتكونت عينة
من طالب كمية المعممين  امعمم ا( طالب22ومن ) ،العشوائية الطبقيةواستخدمت العينة الرياض، 

المعممين، والطالب المعممين  اكإدر قياس مستوى ممثمت أداة الدراسة في اختبار بالرياض. وت
 إدراكأن درجة  وقد أظيرت نتائج الدراسة ،تم التحقق من صدقيا وثباتيا استراتيجيات حل المشكالت

كان بدرجة  المشكالت حل الستراتيجيات الرياضيات تخصص المعممين والطالب الرياضيات معممي
          الداللة إحصائية عند مستوىعدم وجود فروق ذات داللة  وأظيرت النتائج  أيضا ،منخفضة

(α =0.05  ) وجود  وكذلك ،استراتيجيات حل المشكالت إدراك بين المعممين والطالب المعممين في
بين المعممين الذين خبرتيم أقل من  ( α =0.05)  الداللة عند مستوی إحصائيةفروق ذات داللة 

الح لص  المشكالتاستراتيجيات حل  اكإدر خمس سنوات والذين خبرتيم أكثر من عشر سنوات في 
          الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستویوأيضا ، المعممين ذوي الخبرة األكثر

 (α =0.05 )  بين المعممين الذين حصموا عمى دورات تدريبية والذين لم يحصموا عمى دورات، في
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم وكذلك استراتيجيات حل المشكالت.  يمإدراك

استراتيجيات حل المشكالت  إدراكبين درجات الطالب المعممين في اختبار  ( α =0.05)  الداللة 
 ومعدالتيم التراكمية. 

 

 الستخدام الدنيا األساسية المرحمة معممي إدراك مدى  معرفة إلىىدفت  دراسة( 2010أجرت عدوي )
 مجتمع تكون، لحم بيت محافظة في ومعيقاتيا الرياضيات تدريس في كالتالمش حل استراتيجية
 : عددىم والبالغ الرياضيات يدرسون الذين الدنيا األساسية المرحمة ومعممات معممي جميع من الدراسة

 استمارة ببناء الباحثة قامت حيث الوصفي األسموب الدراسة استخدمتوقد  ،ومعممة معمًما(  233 )
 إدراك رجةأن دوقد أظيرت النتائج بالطرق المناسبة  وثباتيادراسة تم التحقق من صدقيا  داةكأ استبيان
 داللة ذات فروق دو وجوأظيرت النتائج أيضا  ،متوسطاً  كان المشكالت حل أسموب الستخدام المعممين
 حل يةالستراتيج يمإدراك لمستوى الدنيا األساسية المرحمة معممي تقديرات متوسطات بين إحصائية
 من أكثر الخبرة ذوي المعممين لصالح وكانت الخبرة سنوات لمتغير تعزى الرياضيات في المشكالت

 المرحمة معممي تقديرات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وكذلك وجود  ،سنوات 10
 ةالجي لمتغير تعزى الرياضيات في المشكالت حل الستراتيجية يمإدراك لمستوى الدنيا األساسية
 بين إحصائية داللة ذات فروق وكذلك وجود، الحكومة مدارس معممي لصالح وكانت المشرفة

 المشكالت حل استراتيجية استخدام معيقات حول الدنيا األساسية المرحمة معممي تقديرات متوسطات
 داللة ذات فروق توجد كذلكو  ،الذكور لصالح الفروق وكانت الجنس لمتغير تعزى الرياضيات في
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 حل استراتيجية استخدام معيقات حول الدنيا األساسية المرحمة يمممع تقديرات متوسطات بين ائيةإحص
 المدارس معممي لصالح الفروق وكانت المشرفة، الجية لمتغير تعزى الرياضيات في المشكالت
 .الخاصة

 

 ألساسيةا المرحمة في العامة العموم معممي إدراك إلى لمتعرف ىدفت( دراسة 2007أجرى شتات )
 من الدراسة مجتمع تكون حيث ،نظرىم وجية من استخداميا ومعيقات المفاىيمية الخرائط الستخدام

 العاشر الصف وحتى األول الصف من العامة العموم مادة يدرسون الذين والمعممات المعممين جميع
 والبالغ والبيرة، هللا رام محافظة في الغوث لوكالة والتابعة والخاصة الحكومية المدارس في األساسي،
 حيث العشوائية، الطبقية بالطريقة الدراسة عينة واختيرت معممة،( 382) و معمما،( 292) عددىم
 من التأكد تم لدراستو كأداة استبانة الباحث استخدموقد ، معممة( 204) و معمما،( 133) من تكونت
 المرحمة في العامة العموم معممي راكإدأن درجة  وقد أظيرت النتائجبالطرق المناسبة وثباتيا  صدقيا

 فروق وجود عدموأظيرت النتائج أيضا  ،كان بدرجة مرتفعة المفاىيمية الخرائط الستخدام األساسية
 وسنوات والتخصص الجنس لمتغير تعزى عام بشكل المفاىيمية الخرائط الستخدام إحصائيا دالة

 وفي العممي، المؤىل لمتغير تدريسية كطريقة ميةالمفاىي الخرائط الستخدام دراكاإل مجال وفي الخبرة،
 الخرائط استخدام عند أما المشرفة، الجية لمتغير تقويمية كطريقة استخداميا ألىمية دراكاإل مجال

 ولصالح العممي المؤىل لمتغير إحصائيا دالة فروق فوجدت  والتقويم التخطيط في  كطريقة المفاىيمية
 أما، الخاصة المدارس ولصالح المشرفة الجية لمتغير وتخطيطية تدريسية وكطريقة البكالوريوس،

 دالة فروق وجود عدم تبين فقد المفاىيمية، الخرائط استخدام دورة في لممشاركة المعممين دراكإل بالنسبة
 التخطيط، في استخداميا عند الفروق وجود مع تقويمية أو تدريسية طريقة استخداميا عند إحصائيا
 .الدورة في شاركوا الذين ينالمعمم ولصالح

 جنبية:الدراسات األ 2.3.2

 النوعي، التقويم نحو المعممين اتجاىات عن تحدثت التي األجنبية  السابقة الدراسات القسم ىذا تناول
 ستراتيجيات التدريس الحديثة.ال ادراك المعممين  عنالتي تحدثت  وكذلك

  المعممين نحو التقويم النوعي المتعمقة باتجاىات السابقة الدراسات  1.2.3.2
 

 التقدددويم أدوات اسدددتخدام عالقدددةعمدددى  التعدددرف إلدددى  سدددعت دراسدددة (Wagetti‚ 7.02) واقيتدددي أجدددرى
 فدي المنداطق مختمدف مدن معممدا( 28) بمغت المعممين من عينة باختيار الباحث وقام الطمبة، بتحصيل
 نتددائج وأظيددرت الطمبددة، عالمددات ورصددد ،المعممددون يسددتخدميا التددي التقيدديم أدوات برصددد وقددام إنجمتددرا،
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 المددواد فددي أفضددل طمبددتيم تحصدديل مسددتوى كددان التقيدديم أدوات فددي ينوعددون الددذين المعممددين أن الدراسددة
 .العممية

 

 عمددى المسددتند التقددويم دور اكتشدداف إلددى  ىدددفت بدراسددة  ( Hee Kim، 7.02)  کدديم ىددي  قددام وقددد
 عمدى والقددرة التفكيدر ميدارات وتعزيدز االبتدائيدة المرحمة وطالبات لطالب الدراسي التحصيل عمى األداء

 عينددة الباحددث أخددذ ،ذلددك عمددى الدراسددية والمرحمددة والجددنس العددرق تددأثير مدددى وكددذلك ،العممددي اإلنجدداز
 تددم وكددذلك ،(متروبولتيددان) العممددي لإلنجدداز(  PBAS) اختبددار اسددتخدام وتددم عشددوائية، بطريقددة الدراسددة
 ،الشددددفيي ( NNAT) واختبددددار ( TCT2004 وآخددددرون، بددددروکن) ل اقدددددالن التفكيددددر مقيدددداس اسددددتخدام
     األداء إلددى المسددتند التقددويم اسددتراتيجية اسددتخدام أن إلددى الدراسددة نتددائج وتشددير أدائيددة، ميمددات وتحديددد

 (PBA ) الصارمة المناىج تمك في (ICM) وتزيدد الطدالب لددى التفكيدر ميدارات تعزيدز عمدى تسداعد 
 .الدراسية مراحميم أو عرقيم أو جنسيم عن النظر بغض عام بشكل العممي جازاإلن عمى القدرة من

 

 المعممين راءآ عمى التعرف إلى ىدفت دراسة (Metin and Ozmen  ‚7.00)  زمنو أميتن و  وأجرى
  ىذه أجريت حيث الدراسية، والمادة االجتماعي، بالنوع ذلك وعالقة األداء، عمى المعتمد بالتقويم
 وقد تركيا، في ورايز أرتفن مدينتيمن  ةاالبتدائي المرحمة معممي منمعمما  ( 610) عمى الدراسة
 إيجابية اتجاىات وجود إلى الدراسة وتوصمت ،وثباتيا صدقيا من التحقق تم استبانة الباحثان استخدم
 عممييم،وم الطمبة بين العالقة بزيادة تتمثل األداء عمى المعتمد التقويم استخدام حول المعممين لدى

 الطمبة وتمكين بأنفسيم، ثقتيم وزيادة اإلبداعي، التفكير ميارات وتطوير لطمبتيم، المعممين فيم وزيادة
 بعدم تتمثل الواقعي التقويم نحو سمبية اتجاىات وجود أظيرت كما، الذاتي التقويم ميارات إتقان من

 بكيفية المعممين إلمام وعدم ألداء،ا عمى المعتمد التقويم حول الكافية لممعمومات المعممين امتالك
 .المشاريع ممفات تقويم عمى قدرتيم وعدم المفظي، التقرير سجل استخدام

 

 لكشدفا إلدى سدعت دراسدة ( Kasikci and،  Caliskan ‚2010) وكاسديكي کميسدكان  أجدرى وأيضدا
 وقددام ،المسددحي األسددموب اسددتخدام وتددم ،البددديل لمتقددويم االجتماعيددة الدراسددات معممددي تطبيددق واقددع عددن

 معممدا( 241) مدن مكوندة عيندة عمدى ىداوأجريا وثباتيدا صددقيا مدن التحقدق تدم استبانة بتطوير الباحثان
 اختبدددارات مثدددل التقميددددي التقدددويم عمدددى يركدددزون زالدددوا مدددا المعممدددين أن الدراسدددة نتدددائج وأظيدددرت ،ومعممدددة
 .البديل التقويم دواتأ استخدام في ضعف وىناك المفتوحة، والنيايات متعدد، من االختيار
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 الحديثة التدريس الدراسات السابقة المتعمقة بإدراك المعممين الستراتيجيات 2.2.3.2
الكشف عن اتجاىات المعممين نحو استخدام  إلىدراسة ىدفت  (Omolara, 2015أجرى أوموالر ) 

 وقد تكونت،المنيج الوصفيوقد استخدم الباحث  ،إستراتيجيات التدريس التعاوني في المواد االجتماعية
بناء ( معممًا ومعممة من مدارس مدينة )ايمورين( في نيجيريا. وقام الباحث ب 345الدراسة من )  عينة 

.وأظيرت  بالطرق المناسبة التجاىات تم التحقق من صدقيا وثباتيالاألداة وىي عبارة عن مقياس 
وأظيرت النتائج ،  مرتفعةتعمم التعاوني كانت نتائج الدراسة أن اتجاىات المعممين نحو استراتيجية ال

 ات:ذات داللة إحصائية نحو استخدام استراتيجية التعمم التعاوني تعزى لمتغير  اً ىناك فروقأيضا أن 
 سنوات الخبرة.و المؤىل العممي، و التخصص، و الجنس، 

 

 اىاتاتج عمى لتعرفإلى ا  سعت دراسةب ( Somb & Chemwei ‚ 7.00) جًٕٛ٘ ٔعٕيت لبو ٔ
( 312) من العينة تكونت ،(المغة) الشعر في( التعاوني التعمم) إستراتيجية استخدام نحو المعممين
 مرتفعا، كان االستراتيجيات استخدام نحو المعممين اتجاىات أن الدراسة نتائج أظيرت ،ومعممة معمما
 الطمبة، لدى والشكمية المفظية، الطالقة وميارات والشكمي، المفظي اإليداع ميارات في تحسن ووجود
 استخدام نحو المعممين اتجاىات في إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال بأنو الدراسة نتائج بينت كما

 .الخبرةو  العممي، والمؤىل والتخصص، الجنس، ات:لمتغير  تعزي اإلستراتيجيات
 

 اتجاىات استقصاء إلى  ىدفت دراسةب (  Standslause et al 2013)ٔآخشٌٔ  ٕطلبو عزبَذنٔ
 عينة تكونت. كينيا في الوطنية الثقافة تدريس في العممي االستقصاء استراتيجية استخدام نحو المعممين
. (Siaya) سيايا(  مدينة في والثانوية األساسية المرحمتين من ومعممة معمماً (  455) من الدراسة
كانت  العممي االستقصاء ةاستراتيجي استخدام نحو المعممين اتجاىات أن الدراسة نتائج وأظيرت
 االستراتيجية استخدام نحو المعممين اتجاىات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال وأنو ،مرتفعة
 .العممي المؤىلو  الجنس،و  الخبرة، ات:لمتغير  تعزى

 

اتجاىات المعممين نحو استخدام  التعرف ىدفت إلى راسةبد Odiri), 2011أوديري ) كما قام
مادة تدريس )االكتشاف، حل المشكالت النموذج اإلبداعي( في تدريس الحديثة وىي الاستراتيجيات 

( معمما ومعممة لممرحمتين األساسية والثانوية في مدينة 820. تكونت العينة من )االجتماعيةالدراسات 
نت الثالث كا االستراتيجيات أسيمالي( في نيجريا. وأظيرت نتائج الدراسة أن اتجاىات المعممين نحو)
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وجود فروق ذات داللة في اتجاىات المعممين نحو االستراتيجيات الثالث  وأظيرت النتائج عدم، مرتفعة
 ۔التخصصو المؤىل العممي، و رة، بالخو لمتغير الجنس،  ىتعز 

 

 بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى  (sork,ness &  Gibson 2..7)س نوسوركجيبسون وقام 
وقد  راتيجية التصور العقمي واستحضار الصور الذىنية في القراءة.اتجاىات المعممين نحو استخدام است

ومعممة. أظيرت نتائج الدراسة أن اتجاىات المعممين نحو  ا( معمم203من ) عينة الدراسة تكونت 
كانت مرتفعة وأن الطمبة لدييم قدرة عمى استحضار صور ذىنية مناسبة لكل جممة، كما  االستراتيجية

وجود فروق  عدمنتائج الدراسة وأظيرت حتفاظ بيا واسترجاعيا بسيولة ويسر. أنيم قادرين عمى اال
 والتخصص، والمؤىل العممي،لمتغير الجنس ىتعز ذات داللة إحصائية نحو استخدام االستراتيجية 

  

  السابقة الدراسات عمى التعقيب 4.2

التقويم  نحوالمتعمقة باتجاىات المعممين  عمى الدراسات السابقة التعقيب 1.4.2
   النوعي

 التقويم نحو العربية المغة معممي اتجاىات الدراسة موضوع حول ،السابقة الدراسات استعراض بعد 
 الواقعي التقويم استخدم فبعضيا ،النوعي التقويم مسمى في اختمفت الدراسات أن واضحا يبدو ،النوعي
أو  حقيقي،أو  نوعي، تقويم نم: المسمى اختالف في ضير وال ،البديل التقويم استخدم وبعضيا
 . نفسو متقويمل المسميات من وغيرىا األداء عمى معتمدأو  واقعي،أو  ،أصيل

 

 القسم فجاء ،النوعي لتقويما تناوليا في السابقة الدراسات موضوعات تنوعت فقد ،اليدف حيث ومن 
    ،(2018) وآخرون ودبوس ،(2018) الحروب :دراسة  مثل ،وتطبيقو استخدامو متناوال منيا األول

 ،(2016) واألصقة والدوالت ،(2017)والتميمي ،(2017) وسعيد والطيطي ،(2018)وشرباتي
 وکميسكان ،(Wagetti ‚ 2017) واقيتيو  ،(2013)والزغبي، (2014) والخالدي ،(2014)وعمرو

 .( Kasikci &Caliskan‚2010 ) وكاسيكي
 

 :   دراسة مثل ،دراسات عدة في نحوه االتجاىات لبتناو  وذلك عنو تحدثت فقد الثاني القسم أما 

 مع يتفق ما وىذا .(2014) أحمد وبني، ( 2014) والعميان ،(2016)الحجيمي،(2018) خالد بني
 . الدراسة ىذه ىدف
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  عرضيا تم التي السابقة الدراسات معظم أن الباحث الحظ فقد ،المستخدم المنيج جانب من وأما
 بعضيا ولكن ،الدراسة ىذه مع يتفق ما وىذا ،لمدراسة كأداة واالستبانة ،الوصفي المنيج استخدمت
 ( .2017)والتميمي( 2016)الحجيمي:  مثل المالحظة  بطاقة استخدم

 

 وآخرون دبوس:  مثل ، الدراسات بعض في البسيطة العشوائية بين تفاوتت فقد ،فييا العينة نوع وأما 
 ،(2014)وعمرو ،(2016) واألصقة الدوالت ،(2016)والحجيمي ،(2017) والتميمي ،(2018)

           کيم وىي ،( 2014)  العميان ،(2013)والزغبي ،(2014) أحمد وبني ،(2014) والخالدي
 (2014‚ Hee Kim )، مثل الدراسة ىذه مع يتفق ما وىو العشوائية الطبقية ةالعين استخدم وبعضيا 

 (.2018) الحروب:  مثل العنقودية بقيةالط استخدم وبضعيا، (2018)شرباتي:  دراسة

 معممي اتجاىات وىي وتطويرىا األولى الدراسة أداة عدادإ في الدراسات تمك من الباحث استفاد وقد
 (.2018) خالد وبني ،(2014)العميان دراسة خصوصا ،النوعي التقويم نحو العربية المغة

 

الستراتيجيات التدريس  المعممين بإدراكالمتعمقة  عمى الدراسات السابقة التعقيب 2.4.2
   الحديثة 

 ،معممي المغة العربية الستراتيجيات التدريس الحديثة إدراكحول  ،بعد استعراض الدراسات السابقة
بعضيا يتحدث عن واقع توظيف أن فمن حيث ىدف الدراسة يالحظ  ،يالحظ أنيا جاءت متنوعة

 (.2017) الصماديو  ،(2016)الرحيميسة مثل درا ،ات التدريس الحديثةواستخدام استراتيجي
 

:مثل دراسة ،من حيث اليدف عن اتجاىات المعممين نحو تمك االستراتيجياتجزء منيا تحدث كما   
 ,Omolara)   ٔأٔيٕالس ،(7.02ٔيغزشٚذٙ ) ،(7.02(، ٔخهٛفخ ٔانشٓش٘ )7.02انؼضاو )

             أوشل وستاندألوسومايتو  ،(  Somb &  Chemwei,  7.00)وجيموي وسومب  ،(2015
Maito Ochiel& Standslause‚ 2013) )،  أوديريو (7.00 ‚ Odiri و )وسوركنس جيبسون 

(2008  Gibson& sork,ness ).  مثل  ،المعممين لتمك االستراتيجيات إدراكوىناك دراسات تناولت
 (.2007وشتات ) ،(2010وعدوي ) ،(2012العمري ) دراسة :



وىذا ما  ،فقد ظير لمباحث أن معظم الدراسات استخدمت المنيج الوصفي ،ج الدراسةأما من حيث مني
فقد تنوعت فييا بين  ،وأما من ناحية األداة المستخدمة لجمع البيانات ،يتفق ومنيج الدراسة الحالية

ات غير أن غالبية ىذه الدراسات قد استخدمت االستبانة لجمع البيان ،رأياستطالع استبانة ومقابمة و 
 وىذا ما يتفق مع الدراسة الحالية .
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 :مثل دراسة  ،نة العشوائية البسيطةالعيّ  الدراساتفقد استخدمت بعض  ،ناحية العينة المختارةوأما من  
وبعضيا استخدم العينة الطبقية  ،(2014) ومستريحي ،(2017) والصمادي ،(2016) والشيري خميفة

وىذا ما يتفق مع  ،(2007) وشتات،(2012) العمريو،(2017) العزاممثل دراسة : ،العشوائية
 العينة المختارة ليذه الدراسة .

 

 إدراكالتي تقيس الدراسات في بناء أداة الدراسة الثانية  ستفاد الباحث من اطالعو عمى تمكوقد ا
وشتات  ،(2010عدوي ) : دراستيوبخاصة  ،تراتيجيات التدريس الحديثةمعممي المغة العربية الس

(2007.) 

بين  تربطمن أولى الدراسات التي  -عمى حد عمم الباحث  -وقد تميزت الدراسة الحالية بأنيا
دراكالمغة العربية  نحو التقويم النوعي و  معممياتجاىات   الستراتيجيات التدريس الحديثة . يما 
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 الفصل الثالث 
______________________________________________________________ 

جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 

 مقدمةال 1.3
جراءاتيا التي اتبعت فييا وفقا لمم وذلك  ،نيج العممييتضمن ىذا الفصل عرضا لخطوات الدراسة وا 

يضا ألداتي الدراسة من وأ ،وكذلك لمعينة ونوعيا ،مفصل لكل من : منيج الدراسة ومجتمعيا بشكل
وأخيرا المعالجات  ،ومتغيراتياوعرض إلجراءات تطبيق الدراسة  ،امىما وصدقيما وثباتيبناؤ  ،حيث

 لتحميل البيانات واستخراج النتائج. ،المتبعة اإلحصائية
 

 منيج الدراسة 2.3
 .وأىدافيا متو لطبيعة ىذه الدراسةءلمال  نظرا االرتباطيالوصفي ستخدم الباحث المنيج ا

 مجتمع الدراسة 3.3
المغة العربية في المرحمة األساسية العميا فدي محافظدة ومعممات معممي ع تكون مجتمع الدراسة من جمي

العدام الفصل الثداني مدن  في يطا( و  ،وجنوب الخميل ،بمديرياتيا األربع:) شمال الخميل، والخميل الخميل
       ( معممددددددددددا635مددددددددددنيم ) ،( معممددددددددددا ومعممددددددددددة1378:)والبددددددددددالغ عددددددددددددىم   ،م2018/2019الدراسددددددددددي 

 ،وذلددك حسدددب السددجالت الرسددمية فدددي مددديريات التربيددة والتعمددديم فددي محافظددة الخميدددل ،( معممددة734)و
 (1.3حسب الجدول :)
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 م.2018/2019:توزيع مجتمع الدراسة عمى مديريات محافظة الخميل ( 1.3الجدول:)

 
 المديرية

 

 الجنس
 المجموع

 أنثى ذكر

 576 335 241 الخميل
 387 196 191 جنوب الخميل
 245 130 115 لشمال الخمي

 170 82 88 يطا
 1378 743 635 المجموع

 الدراسة عينة 4.3
وذلك بنسدبة  ،ومعممة ( معمم207فقد بمغ عددىا:) ،العشوائية الطبقيةعينة الدراسة بالطريقة  تم اختيار 

 فقد بمغ عددىم حسب النسبة المئوية ليم في ،من مجتمع الدراسة الذين تم تعيينيم عشوائيا ،%(15: )
وفدي مديريدة  ،( معمما ومعممدة59وفي مديرية جنوب الخميل : )  ،( معمما ومعممة86مديرية الخميل : )
ذلددك حسددب الجدددول و  ،( معممددا ومعممددة25: )  وفددي مديريددة يطددا ،( معممددا ومعممددة37شددمال الخميددل:)

(:2.3.) 

 ( توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات .2.3الجدول : )

 النسبة المئوية  العدد  الفئة  المتغير

 الجنس 
 45 % 94 ذكر 
 55 % 113 أنثى 
 100 % 207 المجموع

 التخصص 
 44 % 82 أساليب تدريس
 66 % 125 أدب لغة عربية

 100 % 207 المجموع

 سنوات الخبرة 

 16 % 34 ( سنوات 5أقل من )
 27 % 56 (10-5من )
 57 % 117 ( سنوات10أكثر من )

 100 % 207 المجموع
 9 % 18 دبموم المؤىل العممي 
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 84 % 174 بكالوريوس 
 7 % 15 دراسات عميا
 100 % 207 المجموع

 المديرية 

 41 % 86 الخميل
 29 % 59 جنوب الخميل 
 18 % 37 شمال الخميل

 12 % 25 يطا
 100 % 207 المجموع

 

 

 الدراسة تاأدا 5.3
 ىما  لجمع المعمومات تينأداستخدم الباحث في ىذه الدراسة ا     

 اتجاىات معممي المغة العربية نحو التقويم النوعي قياس أداة 1.5.3

والدراسدددددددات السدددددددابقة خصوصدددددددا دراسدددددددة كدددددددل مدددددددن : دراسدددددددة  ،عمدددددددى األدب التربدددددددوي االطّدددددددالعبعدددددددد 
 مددددا سدددداعد الباحددددث عمدددى بندددداء أداة الدراسددددة األولددددىم ،(2018(، ودراسددددة  بنددددي خالدددد )2014العميدددان)
وقددد اعتمددد الباحددث مقيدداس ليكددارت الخماسددي  ،( فقددرة37فددي صددورتيا النيائيددة مددن ) ،ة فقراتيددا وصددياغ

 (1)ممحق  (5،4،3،2،1)رج إجابة فقراتيا من:بتد
 

 صدق األداة   1.1.5.3

ومدن العداممين فدي  ،األداة عمدى عددد مدن المحكمدين مدن ذوي الخبدرة واالختصداصقدام الباحدث بعدرض  
قدام  ومدن ثدم ،الذين قاموا بدورىم فدي اقتدراح التعدديالت الالزمدة عمييدا ،(3)ممحق  مجال التربية والتعميم

المرجدوة  األىددافوذلدك لتحقيدق  ،وفق تعديالت واقتراحات المحكمدين ،الباحث بتعديل األداة )االستبانة(
 .  (2)ممحق ،(33) فقد بمغ عدد فقراتيا بعد التحكيم: ،منيا

 

 ثبات األداة  2.1.5.3

( معممدا ومعممدة مدن 20قواميدا ) ،قام الباحدث بتطبيقيدا عمدى عيندة اسدتطالعية ،ن ثبات األداةلمتحقق م
 كرونبدداخمعامددل  فكددان، فددي مديريددة يطددا ،معممددي المغددة العربيددة الددذين يدرسددون المرحمددة األساسددية العميددا
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رجة عاليدة ( وبذلك تكون أداة الدراسة قد تمتعت بد0.96الكمي قد بمغ : )( Cronbach's alpha )ألفا
 (  .2 ممحق)،فقرة( 33)من  النيائي فقراتيا عدد نكوّ وت،من الثبات

 

 معممي المغة العربية الستراتيجيات التدريس  إدراكأداة قياس  2.5.3

 ،(2010) عدددوي :مددن كددل دراسددة خصوصددا السددابقة والدراسددات ،التربددوي األدب عمددى االطّددالع سدداعد
حيدث  ،النيائيدة صدورتيا فدي ،فقراتيدا وصدياغة الثانيدة الدراسدة أداة بناء عمى الباحث ،(2007) وشتات

 فقراتيدددددددا إجابددددددة بتدددددددرج الخماسددددددي ليكددددددارت مقيدددددداس الباحدددددددث اعتمددددددد وقددددددد ،فقددددددرة( 37) مددددددنتكونددددددت 
 (.1)ممحق (.5،4،3،2،1:)من

  األداة صدق  1.2.5.3

 في اممينالع ومن ،واالختصاص الخبرة ذوي من المحكمين من عدد عمى األداة ،بعرض الباحث قام
 قام ثم ومن ،عمييا الالزمة التعديالت قتراحا في بدورىم قاموا ،الذين(3)ممحق  والتعميم التربية مجال
 المرجوة األىداف لتحقيق وذلك ،المحكمين واقتراحات تعديالت وفق ،(االستبانة) األداة بتعديل الباحث
   (.2)ممحق ،فقرة( 33:)التحكيم بعد فقراتيا عدد بمغ فقد ،منيا

 

  األداة ثبات 2.2.5.3

 مدن ومعممدة معممدا( 20) قواميدا ،اسدتطالعية عيندة عمدى بتطبيقيدا الباحدث قام ،األداة ثبات من لمتحقق
  األفد كرونبداخ معامدل فكدان يطدا مديريدة في ،العميا األساسية المرحمة يدرسون الذين العربية المغة معممي

 (Cronbach's alpha )عاليددة بدرجددة تمتعدت قددد الدراسدة أداة تكددون بددذلكو  (0.94):  بمدغ قددد الكمدي 
 (.2)ممحق ،( فقرة33) من  ن عدد فقراتيا النيائيكوّ وت ،الثبات من

 

 إجراءات تطبيق الدراسة 6.3
 الدراسة تبعا لمخطوات التالية:أجرى الباحث  

 .االطالع عمى البحوث والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الرسالة ومجاالتيا.1

من رئيس برندامج الماجسدتير فدي كميدة العمدوم التربويدة فدي جامعدة ب تسييل ميمة صول عمى كتا.الح2
 (4)ممحق ديريات التربية في محافظة الخميل، القدس موجو لم

 (.4)ممحق ،بية  والتعميم في محافظة الخميل. استصدار كتب تسييل من مديريات التر 3
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لمحصول عمى أسماء جميدع المددارس الحكوميدة والخاصدة زيارة مديريات التربية في محافظة الخميل  .4
فددي وكددذلك أعددداد المعممددين فددي الفئددة المددذكورة سددابقا  ،التددي يددتم فييددا تدددريس المرحمددة األساسددية العميددا

 م2018/2019العام الدراسي : الفصل الثاني من

مدن المعممدين  ةيعمدى عيندة اسدتطالع تطبيقيمداو ا ما عمدى المحكمدين وتعدديميموعرضي األداتين. بناء 5
 . ليماثبات الوخارج عينة الدراسة لغرض عمل  ة( معمما ومعمم 20وعددىم ) 

 . ا عمى عينة من المجتمعمتوزيعيو  ثبات ألداتي الدراسةالصدق و العمل  .6

 . من أفراد عينة البحث . جمع االستبانات7

لمعمدوم االجتماعيدة  اإلحصدائيةج .إدخال البيانات ومعالجتيدا وتحميميدا إحصدائيا باسدتخدام حزمدة البدرام8
(spss  ( . 

 التوصيات بناء عمى نتائج الدراسة . . تفسير النتائج ومناقشتيا وصياغة9
 

 متغيرات الدراسة  7.3
 الدراسة عمى المتغيرات اآلتية: اشتممت

 المتغيرات المستقمة : 1.7.3
 تي:ى خصائص المستجيبين عمى النحو اآلعم واشتممت

 .ستويان) ذكر وأنثى( .الجنس : ولو م1

 . (أدب لغة عربية و  ،أساليب التدريس ) ولو مستويان.التخصص: 2

 ، ودراسات عميا(بكالوريوسولو ثالثة مستويات ) دبموم، و  .المؤىل العممي:3

 10أكثددر مددن و  ،سددنوات  10-5مددن و  ،سددنوات  5أقددل مددن وليددا ثددالث مسددتويات ) .سددنوات الخبددرة:4
 (  .سنوات

 يطا(.وجنوب الخميل، و  ،شمال الخميل،و الخميل ليا أربع مستويات )و  .  المديرية:5

 المتغيرات التابعة 2.7.3
 :عمى واشتممت   

 .الخميل محافظة في العميا األساسية النوعي لممرحمة التقويم نحو العربية المغة معممي اتجاىات *
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 محافظدددة فدددي العميدددا األساسدددية لممرحمدددة الحديثدددة التددددريس السدددتراتيجياتمعممدددي المغدددة العربيدددة  إدراك *
 .الخميل

 التحميل اإلحصائي 8.3

         كرونبدداخ ألفددا معامددل  باسددتخداممعامددل الثبددات  تددم حسدداب،بعددد قيددام الباحددث ببندداء أداتددا الدراسددة 
(Cronbach’s Alpha)،  عمدددى عيندددة مدددن المجتمدددع ، ومدددن ثدددم وبعدددد ذلدددك قدددام بتوزيدددع االسدددتبانات 

واختبدددار ) ت ( لمعيندددات المسدددتقمة  حسددداب المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة  وتدددمجمعيدددا، 
(Independent t-test)،  وتحميدل التبداين األحدادي(One way ANOVA)،  والتحميدل اإلحصدائي

لمعمددوم االجتماعيددة  اإلحصددائيةباسددتخدام حزمددة البرنددامج كددل ذلددك (  LSD) ( Post hoc)المتقدددم 
(Spss ). 

 

 مفتاح التصحيح: 9.3

 تي :استخدم الباحث مفتاح التصحيح اآل

 مفتاح التصحيح 3.3الجدول                 

 درجة مرتفعة درجة متوسطة درجة منخفضة
          _ 

X  ≤ 2.33 

             _ 
2.33 < X ≤ 3.66 

              _ 
X > 3.66 
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 الفصل الرابع

________________________________________________ 

 ج الدراسة نتائ
 نتائج السؤال األول

 نتائج السؤال الثاني

 نتائج السؤال الثالث

 نتائج السؤال الرابع

 نتائج السؤال الخامس
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 الفصل الرابع

_____________________________________________________ 

 نتائج الدراسة :
 :لنتائج الدراسة ومفصل كامل يحتوي ىذا الفصل عمى عرض 

 نتائج السؤال األول : 1.4

 العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي التجاىات الحسابي المتوسط ما
 ؟ الخميل محافظة في

المتوسط الحسابي  حيث بمغ ،المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري تم حسابعن ىذا السؤال  لإلجابة
أن أعمى متوسطات ، ويالحظ أيضا ( 0.50)رجة مرتفعة وبانحراف معياري وكان بد ،(3.68): ميالك

 تعمم تقويم في الحديثة االستراتيجيات منالتقويم النوعي  ُيعد  " :( والتي تنص1)حسابية كانت لمفقرة رقم 
يا الفقرة رقم ثم تمت ،(0.77)وبانحراف معياري  (3.99)توسط الحسابي ليا محيث بمغ ال ،"العربية المغة

" حيث بمغ المتوسط لالىتمام مثيرة نشطة خبرات لمطاّلبالتقويم النوعي  ُيوّفر"  :والتي تنص( 2)
في حين كانت أقل المتوسطات الحسابية لمفقرة رقم ( 0.68 (وبانحراف معياري (3.9)الحسابي ليا 

حيث بمغ  ،" والصرف النحو عّممت صعوبة تقميل في التقويم النوعي  ُيساعد " :( والتي تنص10)
: " تنص والتي( 31) رقم الفقرة ياتمت ثم ،(0.95)وبانحراف معياري  ( 3.37 )المتوسط الحسابي ليا

 (3.38 )ليا الحسابي المتوسط بمغ حيث"  الحصص أثناء والجيد الوقت النوعي التقويم ُيوّفر
 .(5 محمق)،(1.02 )معياري وبانحراف

 

 ثاني :نتائج السؤال ال 2.4

 لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي التجاىات الحسابية المتوسطات تختمف ىل
 وسنوات العممي، والمؤىل والتخصص،الجنس،) باختالف الخميل محافظة في العميا األساسية

 ؟( والمديرية ،الخبرة
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 ( α ≤ 0.05)  اإلحصائيةة وى الداللتتحويمو لفرضيات صفرية عند مسلإلجابة عن ىذا السؤال تم 
 تي :عمى النحو اآل

 

 : والتي تنص  األولى الصفرية الفرضية 1.2.4

 المتوسطات في ( α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عندإحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 حافظةم في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي التجاىات الحسابية
 " الجنس لمتغير تعزى الخميل

ا يتضح مك (Independent t-test) المستقمة لمعينات(  ت) استخدام اختبار  تملفحص الفرضية  
 ( 1.4جدول :)في  

 معممي التجاىات (Independent t-test) المستقمة لمعينات(  ت)  اختبارنتائج  :(1.4جدول )
 تعزى لمتغير الجنس.  الخميل محافظة في العميا األساسية حمةلممر  النوعي التقويم نحو العربية المغة

 المتغير
 )الجنس(

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الحرية
(df) 

 "تقيمة "
 المحسوبة

 مستوى الداللة
 المحسوبة

 0.48 1.06 205 0.48 3.64 94 ذكور
 0.52 3.71 113 إناث

 

أكبر من مستوى الداللة ىي ( 0.48) وقيمتيا  المحسوبةوى الداللة ( أن مست1.4يتضح من الجدول )
 إحصائية داللة ذات فروق وجود  وعميو يتم قبول الفرضية الصفرية بعدم ،( α ≤ 0.05) اإلحصائية

 المغة معممي التجاىات الحسابية المتوسطات في(  α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند
 .الجنس لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة عيالنو  التقويم نحو العربية

 

 :  تنص والتي الثانية الصفرية الفرضية 2.2.4

 المتوسطات في(  α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي التجاىات الحسابية
 " التخصص  لمتغير تعزى الخميل
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 في يتضح كما (Independent t-test) المستقمة لمعينات(  ت)  اختبار استخدامتم  الفرضية لفحص
 .(2.4:) جدول

 

 المغة معممي التجاىات( Independent t-test) المستقمة لمعينات( ت)اختبار نتائج: ( 2.4جدول )
 تعزى لمتغير التخصص. الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم ونح العربية

 

المتوسط  العدد التخصص
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الحرية
(df) 

 "تقيمة "
 المحسوبة

 مستوى الداللة
 المحسوبة

 0.01 1.94 205 0.40 3.76 82 أساليب
 0.55 3.63 125 أدب

 

 

 الداللة مستوى منأقل  ىي ،(0.01) وقيمتيا المحسوبة الداللة مستوى أن( 2.4) جدول من يتضح
 فروق وقبول الفرضية البديمة بوجود الصفرية الفرضية رفض يتم وعميو ،( α ≤ 0.05) اإلحصائية

 النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي التجاىات الحسابية المتوسطات في إحصائية داللة ذات
 .التخصص لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا ألساسيةا لممرحمة

 

 وبانحراف معياري (3.76) وقيمتو أن المتوسط الحسابي لألساليب يتضح( 2.4جدول )ومن خالل  
المتوسط وعميو فإن   (0.55)وبانحراف معياري  (3.63)وقيمتو والمتوسط الحسابي لألدب  ( 0.40)

تخصص فتكون الفروق لصالح  ، صص أدب لغة عربيةتخألساليب أعمى من لتخصص الحسابي 
 األساليب.

 

 :  تنص والتيالثالثة الصفرية الفرضية 3.2.4

 المتوسطات في(   α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي التجاىات الحسابية
 . "  العممي المؤىل  لمتغير تعزى الخميل
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 العربية المغة معممي التجاىاتحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفحص الفرضية تم 
كما ، العممي المؤىل لمتغير تعزى  الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو

 (.3.4جدول )يتضح في 

 

 العربية المغة معممي التجاىاتالحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات األعداد و  :(3.4جدول )
 لمتغير المؤىل العممي  . تعزى  الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي 
 0.30 3.56 18 دبموم

 0.52 3.67 174 بكالوريوس
 0.31 3.99 15 دراسات عميا
 0.50 3.68 207 المجموع

 

 

 العربية المغة معممي ( وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية التجاىات3.4جدول )من  يتبين
ولمعرفة  ،ميالعم المؤىل لمتغير تعزى  الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو

 One Way)استخدام اختبار تحميل التباين األحادي تم  ،إذا كانت ىذه الفروق ذات داللة إحصائية

ANOVA)، (: 4.4كما يتضح من جدول.) 
 

 العربية المغة معممي التجاىات (One Way ANOVA)( نتائج تحميل التباين األحادي4.4جدول )
   المؤىل العممي. لمتغير تعزى  الخميل محافظة في مياالع األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو

درجة الحرية  مجموع المربعات مصدر التباين
df)) 

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 المحسوبة

 0.03 3.49 0.86 2 1.73 بين المجموعات
 0.24 204 50.59 داخل المجموعات

 206 52.32 المجموع
 

 الداللة مستوى من أقلىي  ،(0.03) وقيمتيا المحسوبة الداللة مستوى أن( 4.4) جدول نم يتبين   
 فروق بوجود البديمة الفرضية وقبول الصفرية الفرضية رفض يتم وعميو ،( α ≤ 0.05) اإلحصائية
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 النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي التجاىات الحسابية المتوسطات في إحصائية داللة ذات
لصالح من تمك  ولمعرفة ،المؤىل العممي لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية رحمةلمم

 .( Post hoc)استخدام التحميل االحصائي المتقدم تم  ،الفروق

 التجاىاتالبعدية والمتوسطات الحسابية  ( Post hoc ( )LSDالفروقات البعدية ) :(5.4جدول )
 لمتغير تعزى  الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي ويمالتق نحو العربية المغة معممي
  .العممي المؤىل

 دراسات عميا بكالوريوس دبموم (iالمؤىل ) 
 *-0.429 0.106  دبموم

 *-0.323  0.106 بكالوريوس
  3.323 *0.429 عميادراسات 

 * دال إحصائيا

حممة كانت لصالح  ،الدبموم وعمياحممة بين  عند مقارنة المتوسط الحسابي( 5.4)جدول من  يتضح
بين بكالوريوس  المتوسطات قارنةموعند  ،*(-0.429) قيمتو العميا بمتوسط حسابيالدراسات 

وكذلك  ،*(-0.323 )قيمتو حسابي بمتوسطالعميا الدراسات حممة كانت أيضا لصالح  ،عميادراسات و 
 العميا بمتوسط حسابيالدراسات كانت لصالح م  دبمو العند مقارنة المتوسطات الحسابية بين عميا و 

 لصالح الدراسات العميا . فروقالوعميو تكون  ،(0.429 )قيمتو 
 

 :  تنص والتيالرابعة الصفرية الفرضية 4.2.4

 المتوسطات في(   α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية لمغةا معممي التجاىات الحسابية
 "  الخبرة سنوات لمتغير تعزى الخميل

 

 

 العربية المغة معممي التجاىات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حسابلفحص الفرضية تم 
 كما ،سنوات الخبرة لمتغير زىتع الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو

 (.6.4) جدول في يتضح
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 العربية المغة معممي التجاىاتمعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات الاألعداد و  :( 6.4جدول )
 لمتغير سنوات الخبرة  . تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو

 االنحراف المعياري ط الحسابيالمتوس العدد سنوات الخبرة
 0.45 3.77 34 سنوات 5أقل من 
 0.46 3.70 56 10 - 5من 

 0.53 3.64 117 10أكثر من 
 0.50 3.68 207 المجموع

 

 العربية المغة معممي التجاىات الحسابية المتوسطات بين ظاىرية فروق وجود( 6.4) جدول من يتبين
 ولمعرفة ،سنوات الخبرة لمتغير تعزى  الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو
 One Way) األحادي التباين تحميل اختبار استخدامتم  ،إحصائية داللة ذات الفروق ىذه كانت إذا

ANOVA)، (.7.4) جدول من يتضح كما 
 

 النوعي تقويمال نحو العربية المغة معممي نتائج تحميل التباين األحادي التجاىات :(7.4جدول )
   الخبرة سنوات لمتغير تعزى  الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة الحرية 
df)) 

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 المحسوبة

 0.40 0.90 0.231 2 0.46 بين المجموعات
 0.254 204 51.86 داخل المجموعات

 206 52.32 المجموع
 

 الداللة مستوى من أكبرىي  ،(0.40)وقيمتيا  المحسوبة الداللة مستوى أن( 7.4) الجدول من يتضح
 إحصائية داللة ذات فروقوجود  بعدم الصفرية الفرضية قبول يتم وعميو ،( α ≤ 0.05) اإلحصائية

 المغة معممي التجاىات بيةالحسا المتوسطات في(  α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند
 .سنوات الخبرة لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية
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 :  تنص والتي الخامسة الصفرية الفرضية 5.2.4
 

 المتوسطات في(  α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
 محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي التجاىات ةالحسابي
 . "   المديرية لمتغير تعزى الخميل

 

 العربية المغة معممي التجاىات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب لفحص الفرضية تم
 في يتضح كما ،المديرية لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو
 (.8.4) جدول

 

 العربية المغة معممي التجاىاتنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واال: األعداد و ( 8.4جدول )
 لمتغير المديرية  . تعزى  الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو

 االنحراف المعياري توسط الحسابيالم العدد المديرية
 0.41 3.71 86 الخميل

 0.43 3.81 37 شمال الخميل
 0.65 3.61 59 جنوب الخميل

 0.44 3.54 25 يطا
 0.50 3.68 207 المجموع

 

 

 

 العربية المغة معممي التجاىات الحسابية المتوسطات بين ظاىرية فروق وجود( 8.4) جدول من يتبين
 إذا ولمعرفة ،المديرية لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو
 One Way) األحادي التباين تحميل اختبار استخدامتم  ،إحصائية داللة ذات الفروق ىذه كانت

ANOVA)، (.9.4) جدول من يتضح كما 
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 النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي نتائج تحميل التباين األحادي التجاىات :(9.4جدول )
   المديرية . لمتغير تعزى  الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة الحرية 
df)) 

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 المحسوبة

 0.13 1.87 041 3 1.412 بين المجموعات
 0.25 203 50.917 داخل المجموعات

 206 52.32 المجموع
 

 الداللددة مسددتوى مددن أكبددر ىددي ،(0.13)وقيمتيدا  المحسددوبة الداللددة مسددتوى أن( 9.4) جدددول مددن تبديني
 إحصدائية داللدة ذات فدروقوجدود  بعددم الصدفرية الفرضدية قبدول يدتم وعميدو ،( α ≤ 0.05) اإلحصائية

 المغددة معممددي التجاىددات الحسددابية المتوسددطات يفدد(  α ≤ 0.05) اإلحصددائية الداللددة مسددتوى عنددد
 .المديرية لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية

 

 :الثالثنتائج السؤال  3.4

 األساسددية لممرحمددة الحديثددة التدددريس السددتراتيجيات العربيددة المغددة معممددي دراكإل الحسددابي المتوسددط مددا
 ؟ الخميل محافظة في العميا

 المتوسدددط حيدددث بمدددغ   المعيددداري واالنحدددراف الحسدددابي المتوسدددط تدددم حسددداب السدددؤال ىدددذا عدددن لإلجابدددة
 أعمددى أن أيضددا ويالحددظ ،( 0.56) معيدداري وبددانحراف مرتفعددة بدرجددة وكددان ،(3.69:)الكمددي الحسددابي
 االتصدال عمميدة مدن يزيدد تطبيقيدا أنّ  أعمدم" : تدنص والتدي ،(12) رقدم لمفقدرة كاندت حسدابية متوسطات
 تمتيا ثم ،(0.84) معياري وبانحراف (3.86) ليا الحسابي المتوسط بمغ حيث" الصف داخل والتواصل

 بمددددغ حيددددث ،"التعمدددديم تكنولوجيددددا  ميددددارة ُيكسددددبني معرفتيددددا أنّ  أدرك: " تددددنص والتددددي ،(26) رقددددم الفقددددرة
 الحسدابية المتوسطات أقل كانت ينح في ،((0.85 معياري وبانحراف ،(3.86) ليا الحسابي المتوسط

" كمعمدم لدديّ  الخطدأ المفداىيم تصحيح  عمى يساعدني تطبيقيا أنّ  أعمم: " تنص والتي ،(24) رقم لمفقرة
( 9) رقدددم الفقدددرة يددداتمت ثدددم ،(0.94) معيددداري وبدددانحراف ،( 3.46) ليدددا الحسدددابي المتوسدددط بمدددغ حيدددث ،

 الحسدابي المتوسدط بمدغ حيدث"  الطدالب ضدعف جعدال عمدى يساعدني استيعابيا أنّ  أرى: " تنص والتي
 (.6محمق )،(0.86) معياري وبانحراف ،(3.60) ليا
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 :الرابع نتائج السؤال 4.4

 لممرحمددة الحديثددة التددريس السددتراتيجيات العربيددة المغدة معممددي دراكإل الحسددابية المتوسدطات تختمددف ىدل
 ،الخبدرة وسدنوات العممدي،  والمؤىدل خصدص،والت ،الجدنس)بداختالف الخميل محافظة في العميا األساسية
 ؟( والمديرية

(  α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند صفرية فرضيات إلى تحويموتم  السؤال ىذا عن لإلجابة
 : تياآل النحو عمى

 :والتي تنص  األولى الصفرية الفرضية 1.4.4

 المتوسطات في(  α ≤ 0.05) ئيةاإلحصا الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال" 
 في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية المغة معممي دراكإل الحسابية
 ."   الجنس لمتغير تعزى الخميل محافظة

 

 كما (Independent t-test) المستقمة لمعينات(  ت)  اختبار باستخدام الباحث قام الفرضية لفحص
 . (10.4) دولج في يتضح

 المغة معممي دراكإل (Independent t-test) المستقمة لمعينات(  ت)  اختبار نتائج :(10.4جدول )
تعزى لمتغير  الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية
 الجنس.

 
 الجنس

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ةدرجة الحري
(df) 

 مستوى الداللة ت المحسوبة
 المحسوبة

 0.68 1.21 205 0.52 3.64 94 ذكور
 0.59 3.73 113 إناث

 

 الداللة مستوى من أكبر وىي( 0.68)وقيمتيا  المحسوبة الداللة مستوى أن( 10.4) جدول من يتبين
 إحصائية داللة ذات فروقوجود  بعدم الصفرية الفرضية قبول يتم وعميو ،( α ≤ 0.05) اإلحصائية

 العربية المغة معممي دراكإل الحسابية المتوسطات في(  α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند
 ." الجنس لمتغير تعزى  الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات
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 :والتي تنص  الثانية الصفرية الفرضية 2.4.4

 المتوسطات في(  α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية المغة معممي دراكإل الحسابية
 ."التخصص لمتغير تعزى الخميل محافظة

 يتضح كما ،(Independent t-test) المستقمة لمعينات(  ت)  اختبار استخدامتم  الفرضية لفحص 
 .(11.4:) الجدول في

 

 المغة معممي دراكإل (Independent t-test) المستقمة لمعينات(  ت)  اختبار نتائج :(11.4جدول )
تعزى لمتغير  الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية

 التخصص.

 
 التخصص

 المتوسط العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة ت المحسوبة (df)درجة الحرية 
 المحسوبة

 0.13 2.94 205 0.47 3.83 82 أساليب
 0.59 3.60 125 أدب

 

 الداللة مستوى من أكبر ىي ،(0.13) وقيمتيا المحسوبة الداللة مستوى أن( 11.4) جدول من يتبين 
 إحصائية داللة ذات فروقوجود  بعدم الصفرية الفرضية قبول تمي وعميو ،( α ≤ 0.05) اإلحصائية

 العربية المغة معممي دراكإل الحسابية المتوسطات في(  α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند
 ." التخصص لمتغير تعزى في محافظة الخميل  العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات

 

 :والتي تنص  الثالثة صفريةال الفرضية 3.4.4

 المتوسطات في(  α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية المغة معممي دراكإل الحسابية
 ."العممي المؤىل لمتغير تعزى الخميل محافظة

 

 الستراتيجيات العربية المغة معممي دراكإل المعيارية واالنحرافات الحسابية لمتوسطاتا حسابتم 
 (.12.4) جدول في يتضح كما، العممي المؤىللمتغير  تعزى العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس
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 بيةالعر  المغة معممي دراكالمعيارية إلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات و :األعداد (12.4)جدول
لمتغير المؤىل  تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات

 العممي.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي
 0.41 3.57 18 دبموم

 0.57 3.68 174 بكالوريوس
 0.55 3.95 15 دراسات عميا
 0.56 3.69 207 المجموع

 

 العربية المغة معممي دراكإل الحسابية المتوسطات بين ظاىرية فروق وجود( 12.4) الجدول من يتبين
 المؤىل لمتغير تعزىفي محافظة الخميل  العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات

 األحادي باينالت تحميل اختبار استخدامتم  ،إحصائية داللة ذات الفروق ىذه كانت إذا ولمعرفة ،العممي
(One way ANOVA)، (.13.4) جدول من يتضح كما 
 

 العربية المغة معممي دراكإل( One Way ANOVA)األحادي التباين تحميل نتائج ( 13.4جدول )
المؤىل  لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات

   العممي.

 مجموع مصدر التباين
 المربعات

درجة الحرية 
df)) 

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 المحسوبة

 0.12 2.06 0.65 2 1.307 بين المجموعات
 0.31 204 64.53 داخل المجموعات

 206 65.83 المجموع
 

 الداللة ىمستو  من أعمى ىي ،(0.12) وقيمتيا المحسوبة الداللة مستوى أن( 13.4) جدول من يتبين
 إحصائية داللة ذات فروق وجودبعدم  الصفرية الفرضية قبول يتم وعميو ،( α ≤ 0.05) اإلحصائية

 األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية المغة معممي دراكإل الحسابية المتوسطات في
 .العممي المؤىل لمتغير تعزى   العميا
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 :والتي تنص عةالراب الصفرية الفرضية 4.4.4

 المتوسطات في(  α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال" 
 في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية المغة معممي دراكإل الحسابية
 ."  الخبرة سنوات لمتغير تعزى الخميل محافظة

 

 الستراتيجيات العربية المغة معممي دراكإل المعيارية واالنحرافات لحسابيةا المتوسطات حسابتم 
 (.14.4) جدول في يتضح كما، سنوات الخبرة لمتغير تعزى العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس

 

 العربية المغة معممي دراكالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  إل :األعداد(14.4جدول )
 سنوات الخبرة  لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس اتيجياتالستر 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة
 0.56 3.73 34 سنوات 5أقل من 
 0.44 3.76 56 10 - 5من 

 0.61 3.64 117 10أكثر من 
 0.56 3.69 207 المجموع

 

 العربية المغة معممي دراكإل الحسابية المتوسطات بين ظاىرية فروق وجود( 14.4) الجدول من يتضح
 الخبرة سنوات لمتغير تعزى الخميل محافظة في  العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات

 األحادي نالتباي تحميل اختبار استخدامتم  ،إحصائية داللة ذات الفروق ىذه كانت إذا ولمعرفة ،
(One Way ANOVA)، (.15.4) جدول من يتضح كما 

 العربية المغة معممي دراكإل (One Way ANOVA)األحادي التباين تحميل نتائج :(15.4جدول )
  .الخبرة سنوات لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات

مجموع  مصدر التباين
 عاتالمرب

درجة الحرية 
df)) 

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 المحسوبة

 0.41 0.876 0.280 2 0.56 بين المجموعات
 0.320 204 65.27 داخل المجموعات

 206 65.83 المجموع
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 اللةالد مستوى من أعمى ىي( 0.41)وقيمتيا المحسوبة الداللة مستوى أن( 15.4) جدول من يتبين  
 إحصائية داللة ذات فروق وجود بعدم الصفرية الفرضية قبول يتم وعميو ،( α ≤ 0.05) اإلحصائية

 األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية المغة معممي دراكإل الحسابية المتوسطات في
 .سنوات الخبرة  لمتغير تعزى العميا

 

 :ي تنص والت الخامسة الصفرية الفرضية 5.4.4

 المتوسطات في(  α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال" 
 في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية المغة معممي دراكإل الحسابية
 ."المديرية لمتغير تعزى الخميل محافظة

 

 الستراتيجيات العربية المغة معممي دراكإل المعيارية نحرافاتواال الحسابية المتوسطات حسابتم 
 .(16.4) جدول في يتضح كما، المديرية لمتغير تعزى العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس

 

 العربية المغة معممي دراكالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إل: األعداد و (16.4جدول )
 لمتغير المديرية  . تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المديرية
 0.54 3.73 86 الخميل

 0.53 3.74 37 شمال الخميل
 0.62 3.63 59 جنوب الخميل

 0.54 3.61 25 يطا
 0.56 3.69 207 المجموع

 

 العربية المغة معممي دراكإل الحسابية المتوسطات بين ظاىرية فروق وجود( 16.4) جدول من يتضح
 ،المديرية لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات

          األحادي التباين تحميل اختبار استخدامتم  ،إحصائية داللة ذات الفروق ىذه كانت إذا ولمعرفة
(One Way ANOVA)، (.17.4) جدول من يتضح كما 
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 العربية المغة معممي دراكإل (One Way ANOVA) األحادي التباين تحميل نتائج: ( 17.4جدول )
   المديرية . لمتغير تعزى  الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

جة الحرية در 
df)) 

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 المحسوبة

 0.60 0.610 0.196 3 0.58 بين المجموعات
 0.321 203 65.25 داخل المجموعات

    206 65.83 المجموع

 

 مستوى من أعمى ىي ،(0.60)وقيمتيا  المحسوبة الداللة مستوى أن( 17.4) جدول من بينيت 
 داللة ذات فروق وجود بعدم الصفرية الفرضية قبول يتم وعميو ،( α ≤ 0.05) اإلحصائية لةالدال

 لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية المغة معممي دراكإل الحسابية المتوسطات في إحصائية
 . المديرية لمتغير تعزى   العميا األساسية

 

 :الخامس  السؤال نتائج 5.4

دراكو  النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي اتجاىات بين ارتباطيو قةعال توجد ىل  يما 
 الخميل؟ محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات

 : اآلتي النحو عمى صفرية لفرضية تحويموتم  السؤال ىذا عن لإلجابة

 المغدة معممدي اتجاىدات بدين (  α ≤ 0.05) يةاإلحصدائ الداللدة مسدتوى  عنددارتباطيدو عالقدة توجد ال"
دراكو  النددددوعي التقددددويم نحددددو العربيدددة  فددددي العميددددا األساسددددية لممرحمدددة الحديثددددة التدددددريس السددددتراتيجيات يدددما 
 ."الخميل محافظة

 

معممدددي المغدددة العربيدددة لمتقدددويم  اتجاىددداتحسددداب معامدددل ارتبددداط بيرسدددون بدددين تدددم لفحدددص ىدددذه الفرضدددية 
دراكو النوعي  الكميدة لكدل منيمدا كمدا  تيجيات التدريس الحديثة لممرحمة االساسدية العميدا والدرجدةالسترا يما 
 .(18.4جدول رقم :)في   يتضح

 

 

 



62 
 

 نحو العربية المغة اتجاىات معممي بين المحسوبة والداللة بيرسون ارتباط معامل :(18.4جدول )
دراكو  النوعي التقويم  الخميل. محافظة في العميا ساسيةاأل لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات يما 

قيمة معامل االرتباط  المتغيرات
 )ر(

مستوى الداللة 
 المحسوبة

 0.001 0.746 النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي اتجاىات
 الحديثة التدريس الستراتيجيات  يمإدراك
  اإلحصائيةدالة إحصائيا عند مستوى الداللة(α ≤ 0.05 ). 

 

 مسدددتوى مدددن أقدددل وىدددي( 0.001)وقيمتيدددا المحسدددوبة الداللدددة مسدددتوى أن( 18.4) جددددول مدددن يتبدددين   
وقبدول الفرضدية البديمدة بوجدود  الصدفرية الفرضدية رفدض يدتم وعميدو ،( α ≤ 0.05) اإلحصدائية الداللدة
دراكو  الندوعي التقدويم نحو العربية المغة معممي اتجاىاتبين  ارتباطية عالقة  التددريس السدتراتيجيات يدما 
 لممرحمة األساسية العميا في محافظة الخميل . الحديثة

 مددا يدددل عمددى  ،( 0.746) قيمددة معامددل ارتبدداط بيرسددون أن  (  18.4)  جدددول مددن أيضددا  يالحددظو  
دراكو  الندددددوعي التقدددددويم نحدددددو العربيدددددة المغدددددة معممدددددي اتجاىدددددات بدددددين وجدددددود عالقدددددة طرديدددددة مرتفعدددددة   يدددددما 

 . الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات
 

 خص النتائجمم 6.4
 ما يأتي : الدراسةنتائج  أظيرت

 بمتوسط ،مرتفع العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي اتجاىات أن.1
 .(0.50) معياري وبانحراف ،(3.68) حسابي

 ،مرتفع العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية المغة معممي أن إدراك. 2 
 .( 0.56)  معياري وبانحراف ،(3.69) حسابي بمتوسط

 نحو العربية المغة معممي التجاىات الحسابية المتوسطات في إحصائية داللة ذات فروق وجود .3
 تخصص ولصالح التخصص لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم
 .  العميا الدراسات ولصالح العممي، المؤىل، و التدريس أساليب
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 العربية المغة معممي التجاىات الحسابية المتوسطات في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم .4
، الخبرة سنوات، و الجنس لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو
   . ريةالمديو 

 العربية المغة معممي دراكإل الحسابية المتوسطات في إحصائية داللة ذات فروق جود عدم. 5
 ،الجنس لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات
 . المديريةو  ،الخبرة سنوات، و العممي المؤىلوالتخصص، و 

دراكيمو  النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي اتجاىات بين مرتفعة طردية وجودعالقة.6  ا 
 . الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات
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 الخامس الفصل

________________________________________________ 

  مناقشة النتائج والتوصيات

 األول السؤال نتائجمناقشة 

 الثاني السؤال مناقشة نتائج

 الثالث السؤال مناقشة نتائج

 الرابع السؤال مناقشة نتائج

 الخامس السؤال مناقشة نتائج

  واالقتراحات التوصيات

 
 
  
 
 

 

 



65 
 

 

 

 

 الخامس الفصل

_____________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات 

 المقدمة 1.5
 المرحمة تدريس في النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي اتجاىات عمى لتعرفا ىذه الدراسة ىدفت

 الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية المغة معممي إدراك مدى عمى التعرفوكذلك  ،العميا األساسية
 ،، والمديريةةوسنوات الخبر  ،والمؤىل العممي ،والتخصص ،وذلك باختالف الجنس ،الخميل محافظة في

تّم وقد أجابت ىذه الدراسة عن األسئمة التي  ،ىناك عالقة بين المتغيرين توكذلك التعرف إن كان
 عرضيا في الفصل الرابع .

 

 مناقشة النتائج 2.5
  مناقشة نتائج السؤال األول : 1.2.5

 العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي التجاىات الحسابي المتوسط ما
 ؟ الخميل محافظة في

أظيرت نتائج الدراسة الحالية أن اتجاىات معممي المغة العربية نحو التقويم النوعي لممرحمة األساسية 
 إلى ذلك الباحث ويعزو ،(0.50وبانحراف معياري : ) (،3.68بمتوسط حسابي: ) ،العميا مرتفع

التعميم واستخدام تطوير وزارة التربية ل توجوالل وذلك من خ ،تطبيق التقويم النوعي في المدارس
وكذلك  ،أساليب التقويمفي تجديد  ورغبة المعممين ،أساليب التقويم الحديثة التي تركز عمى أداء المتعمم

ضافة بند التقويم النوعيو  ،بتغيير تعميمات النجاح والرسوبوزارة المن خالل قيام تغيير نمطو   ،ا 
عطائ ، ناىيك عن عدالة ىذه النوع من التقويم ، وكذلك قدرتو المات الطمبة % من ع 30و نسبة وا 

عمى تنمية ميارات التفكير عند الطمبة ، من خالل تكميفيم بميمات أدائية تجبر الطالب عمى تطبيق 
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تمع كل ما تعممو عمى أرض الواقع األمر الذي سينمي شخصيتو ويصبح عضوا فاعال في المج
 جتمع وىو بناء المواطن الصالح.مستقبال ، كما أراد الم

      (2018ودبوس وآخرون ) ،(2018والحروب ) ،(2018ىذه الدراسة مع دراسة بني خالد ) اتفقتو 
الحجيمي و  ،(2018مع دراسة شرباتي )بينما اختمفت  ،(2014عمرو )و  ،(2017والطيطي وسعيد )

          وبني أحمد  ،(2014ي )والخالد ،(2014والعميان ) ،(2016والدوالت واألصقة ) ،(2016)
 والظروف ، المجتمع ثقافة اختالف إلى االختالف ىذا الباحث ويعزو ،،(2013والزغبي ) ،(2014) 

 .والمجتمع العينة نوع وكذلك ، األدوات تطبيق فييا تم التي
 

  :الثاني السؤال مناقشة 2.2.5

 لممرحمة النوعي التقويم نحو ربيةالع المغة معممي التجاىات الحسابية المتوسطات تختمف ىل
 وسنوات العممي، والمؤىل والتخصص، الجنس،) باختالف الخميل محافظة في العميا األساسية

 .( ؟ والمديرية ،الخبرة
 

 : األولى الصفرية الفرضية

 المتوسطات في(   α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي التجاىات الحسابية
 ." الجنس لمتغير تعزى الخميل

 

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدمأظيرت نتائج اختبار ىذه الفرضية 
 التقويم نحو العربية ةالمغ معممي التجاىات الحسابية المتوسطات في(  α ≤ 0.05) اإلحصائية

 .الجنس لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي
 

في وضع العالمات  ؛ لعدالتواىتمام المعممين من كال الجنسين بالتقويم النوعي إلى ذلكويعزو الباحث 
ونفس الظروف فس المستوى وتأىيل الجنسين بن ،عن أساليب التقويم التقميدية بعيداً  ،المناسبة لممتعممين

وخضوعيم لبرامج التأىيل التي تعدىا الوزارة ،باالشتراك مع الجامعات الفمسطينية حول التقويم النوعي، 
األمر الذي ينعكس إيجابا عمى لدى المعممين مرتفعة أدى ذلك إلى تكوين اتجاىات إيجابية و وقد 

 .المتعممين 

 ،(2016) والحجيمي ،(2017) وسعيد والطيطي ،(2018) الحروب مع الدراسة ىذه اتفقت وقد
 وآخرون ودبوس،(2018) خالد بني دراسة مع اختمفت بينما ،(2013) والزغبي ،(2014) وعمرو
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ويعزو الباحث ىذا االختالف بسبب الظروف (، 2014بني أحمد )و  ،(2018، وشرباتي )(2018)
 لعينة   .التي طبقت فييا تمك الدراسات ، كاختالف المجتمع ونوع ا

 : الثانية الصفرية الفرضية

 المتوسطات في(  α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي التجاىات الحسابية
 " التخصص المؤىل لمتغير تعزى الخميل

 

    اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود الفرضية ىذه اختبار ائجنت أظيرت
(α ≤ 0.05  )لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي التجاىات الحسابية المتوسطات في 

  .ولصالح أساليب التدريس التخصص لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية
 

، ل من تخصص األدب وأساليب التدريسطبيعة الدراسة في الجامعة لك إلى لباحث ذلكويعزو ا
وية مواد ترب ةأي وال يعطى الطمبة المعممون ،كز عمى المواد األدبيةفتخصص المغة العربية في األدب ير 

عمى  ،خرىبالتقويم النوعي واألساليب التربوية األ ودراية يم أقل خبرةما يجعم ،تتعمق بأساليب التدريس
مع وقد اختمفت  ،م تأىيميم تربويا أثناء الدراسةعكس الطمبة المعممين الذين يدرسون األساليب ويت

العينة ، فقد ، وكذلك نوع مجتمعويعزو الباحث ىذا االختالف إلى اختالف ال، (2018الحروب )دراسة 
 . العينة الطبقية العنقودية ( 2018الحروب )استخدم 

 

 :الثالثة الصفرية الفرضية

 المتوسطات في(   α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي التجاىات الحسابية
 ." المؤىل العممي لمتغير تعزى الخميل

 

   اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق دجو  الفرضية ىذه اختبار نتائج أظيرت
(α ≤ 0.05  )لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي التجاىات الحسابية المتوسطات في 

 ، ولصالح الدراسات العميا  .العممي المؤىل لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية
 

 والتقويم التدريس أساليب عمىفي الجامعات  الماجستير مساقات يزترك إلى ذلك الباحث ويعزو
 من النوع ليذا عميا دراسات كطالب خضوعيم وكذلك ،التدريس أساليب برنامج خصوصا ،الحديثة
 اتجاىاتيم عمى ايجابيا انعكس مما ،النوعي التقويم وعدالة أىمية يدركون جعميم الذي األمر ،التقويم
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 وآخرون دبوس مع الدراسة ىذه اتفقت وقد المدارس في طمبتيم عمى طبيقوت نحو وتوجييم ،نحوه
 ،(2016) والحجيمي ،(2018) شرباتي دراسة مع اختمفت وقد ،(2017) والتميمي ،(2018)

، ويعزو الباحث ىذا االختالف إلى  (2013) والزغبي ،(2014) وعمرو ،(2016) واألصقة والدوالت
وبعضعيا تناول مجتمع المشرفين والمديرين، بعضيا فقد تناولت  ،ونوع العينة اختالف المجتمع 
 كذلك اختالف الثقافة السائدة .المجتمع ككل ،و 

 

 : الرابعة الصفرية الفرضية

 المتوسطات في(  α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي التجاىات الحسابية
 ."  الخبرة سنوات لمتغير تعزى الخميل

 

 اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق جود عدم الفرضية ىذه اختبار نتائج أظيرت
(α ≤ 0.05  )لممرحمة يالنوع التقويم نحو العربية المغة معممي التجاىات الحسابية المتوسطات في 

 .سنوات الخبرة لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية
 

وذلك بسبب  اقية في تقويم المتعممين،دإلى ما يتميز بو التقويم النوعي من مص ذلك ويعزو الباحث
ن اختمفت سنوات عمميم في التعميم  عمى العدالة بين المتعممين في توزيع حرص المعممين جميعا وا 

حول التقويم ووضوح التعميمات والتعميمات والنشرات التي تصدرىا وزارة التربية والتعميم  ،العالمات
يمتزمون بيا جميعا وفق ما نصت األمر الذي جعل المعممين  ،وتحديثيا باستمرار ،النوعي وتطبيقو

ىذه بغض النظر عن سنوات الخبرة أو الخدمة فالكل مطالب بتنفيذ  ،عميو ىذه التعميمات والنشرات
 خالد بني مع الدراسةىذه  اتفقت وقد ،لتطبيقياالمدارس  متابعة المشرفين التربويين ومديريو  ،التعميمات

فت ماختوقد  ،(2013) والزغبي ،(2014) وعمرو ،(2017) والتميمي ،(2018) والحروب ،(2018)
د تناولت دراسة ختالف العينة ، فقويعزو الباحث ىذا االختالف إلى ا (،2014مع دراسة العميان )

وكذلك (، معممي الرياضيات في حين تناولت ىذه الدراسة معممي المغة العربية ،2014العميان )
 (.2014اختالف البيئة التي طبقت فييا ىذه الدراسة، مع البيئة السعودية في دراسة العميان )

. 

 : الخامسة الصفرية الفرضية

 المتوسطات في(  α ≤ 0.05) اإلحصائية لداللةا مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
 محافظة في العميا األساسية لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي التجاىات الحسابية
 ."   المديرية لمتغير تعزى الخميل
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 اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق جود عدم الفرضية ىذه اختبار نتائج أظيرت
(α ≤ 0.05  )لممرحمة النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي التجاىات الحسابية المتوسطات في 

 .المديرية  لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية
 

بضرورة تطبيق التقويم  ،كافة مديريات الوطنلوزارة التربية والتعميم تعميمات  إلى ذلكويعزو الباحث 
وكذلك عقد دورات وورشات  ،رسوب ونسبة التقويم النوعي فيياالنجاح وال بتعميم أسسا وقيامي ،النوعي

حول التقويم بعقد دورات لممعممين  االذين قامو  ،كافة المديريات فيعمل حول التقويم النوعي لممشرفين 
تقويم مر الذي انعكس عمى عدم وجود فروق في اتجاىات المعممين نحو الاأل ،النوعي وتدريبيم عميو

 يعزى لمتغير المديرية .النوعي 
 

 :الثالث السؤال مناقشة 3.2.5

 األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية المغة معممي دراكإل الحسابي المتوسط ما
 ؟ الخميل محافظة في العميا

 لممرحمة الحديثة دريسالت الستراتيجيات العربية المغة معممي إدراك أن الحالية الدراسة نتائج أظيرت
ويعزو الباحث ذلك  ،(0.56: ) معياري وبانحراف ،(3.69: )حسابي بمتوسط ،مرتفع العميا األساسية

قاموا بدراستيا في التي  ،تراتيجيات التدريس الحديثة وتطبيقياإلى الخمفية النظرية ليم حول اس
ما أدى  ،يعرفون أىميتيا الذي جعميم األمر ،واستخدام أساتذة تمك الجامعات ليا وتطبيقيا ،الجامعات

والعمل  ،إدراكيم ليامن  زادالذي  األمر وتطبيقيا، إعدادىاوطرق  بالمفاىيم الخاصة بيا، إلى إلماميم
الدور الميم لوزارة التربية والتعميم من خالل برامج إعداد  ويرجع ذلك إلىفي الصفوف، عمى تطبيقيا 

 .لنوعي وتطبيقو ، التي ركزت عمى التقويم االمعممين
 

، وتطبيقياويرجع ذلك أيضا إلى تركيز المناىج الفمسطينية عمى استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة 
 ،عمى زيادة دافعية الطمبة نحو تمك المناىج لما ليا األثر األكبر ؛خصوصا في مناىج المغة العربية 

التي تتطمب من المعمم  ،البالغة بأنواعياخصوصا دروس العموم المغوية المتمثمة في النحو والصرف و 
األمر الذ جعل معمم المغة العربية يسعى  ،ساليب التدريس الحديثةواعتمادىا عمى أ ،اإلعداد الجيد ليا
 ومستريحي ،(2017) العزام مع الدراسة ىذه وقد اتفقت ،ما زاد من إدراكيم ليا ،باستمرار إلتقانيا

 & Somb , 2015) وسومب وجيموي ،(Omolara, 2015) أوموالرو  ،(2007) وشتات ،(2014)

 Chemwei  )، وستاندألوس أوشل ومايتو( Maito Ochiel,& Standslause 2013 )، أوديريو 
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(2011,  (Odir وسوركنس جيبسون، و (2..7  Gibson& sork,ness)، الصمادي وقد اختمفت مع
عدوي و  ،(2012العمري )و  ،(2016والرحيمي ) ،(2016وخميفة والشيري ) ،(2017) والنقيب

( ، ويعزو الباحث ىذا االختالف إلى اختالف ثقافة المجتمع ، والظروف التي تم فييا تطبيق 2010)
  األدوات ، وكذلك نوع العينة والمجتمع .

 

 :الرابع السؤال مناقشة 4.1.5

 لممرحمة الحديثة سالتدري الستراتيجيات العربية المغة معممي دراكإل الحسابية المتوسطات تختمف ىل
 ،الخبرة وسنوات،مؤىل العمميوال ،التخصصو  الجنس،)باختالف الخميل محافظة في العميا األساسية
 ؟( والمديرية

 

 : السادسة الصفرية الفرضية

 المتوسطات في(  α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال" 
 في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية غةالم معممي دراكإل الحسابية
 ."   الجنس لمتغير تعزى الخميل محافظة

 

 اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق جود عدم الفرضية ىذه اختبار نتائج أظيرت
(α ≤ 0.05  )الحديثة التدريس ستراتيجياتالمعممي المغة العربية  دراكإل الحسابية المتوسطات في 

 .الجنس لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة
 

 بالميام سواء،نفسيا الظروف إلى والمعممات المعممين من الجنسين كال تعرض إلى ذلك الباحث ويعزو
 ،إناثا أم كوراذ أكانوا سواء المعممين عند التدريس بيئات وكذلك ،الحصص بنصاب أو إلييم الموكمة

أو من خالل  ،سواء من خالل البحث في المراجع والمصادر ،وسعييم إلى تطوير قدراتيم في التدريس
األمر الذي جعميم يدركون  ،؛ لتركيز المناىج الدراسية عمييالاللتحاق ببرامج إعداد المعممين سعييم 

    ما يخدم العممية التعميمية .وتطبيقيا ب ،ىذه االستراتيجيات
 

 ،(Somb &Chemwei , 2015)  وسومب وجيموي ،(2007) شتات  مع الدراسة ىذه اتفقت وقد
 , 2011) أوديريو  ،( (Maito  Ochiel,& Standslause 2013وستاندألوس أوشل ومايتو

(Odiri وسوركنس جيبسون، و (2..7  Gibson& sork,ness)،  (2017العزام )وقد اختمفت مع، 
، ويعزو الباحث ىذا (Omolara, 2015) وأوموالر ،(2010) عدوي، و (2014مستريحي )و 

 في ظروف تطبيق األداة والدراسة ككل .االختالف إلى 
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 :السابعة الصفرية الفرضية

 المتوسطات في(  α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس يجياتالسترات العربية المغة معممي دراكإل الحسابية
 ." العممي المؤىل لمتغير تعزى الخميل محافظة

 

 اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق جود عدم الفرضية ىذه اختبار نتائج أظيرت
(α ≤ 0.05  )الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية المغة معممي دراكإل الحسابية المتوسطات في 

 .المؤىل العممي لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة
 

يسعون لتحقيق  وباختالف مؤىالتيم العممية ،المديريات أن المعممين في كافة إلىذلك  الباحث ويعزو
ستراتيجيات اال توال يكون ذلك إال إذا استخدم،وتنمية قدرات المتعممين ،العممية التعميمية أىداف

 ،وىذا ما يشتركون بو جميعا ،التي تحقق تمك األىداف وتنمية قدرات المتعممين ،الحديثة في التدريس
يسعون لفيم وتطبيق  الذي جعميم جميعا ورغم اختالف مؤىالتيم العمميةاألمر  ،رغم اختالف المديرية
ومستريحي  ،(2017العزام ) عم الدراسة ىذه اتفقت وقد ،يايدركونما جعميم  ،تمك االستراتيجيات

        وستاندألوس أوشل ومايتو ،(  Somb &  Chemwei,  7.00) وسومب وجيموي ،(2014)
( Maito  Ochiel,& Standslause 2013 )،  2011) أوديريو , (Odiri وسوركنس جيبسون، و 
(7..2 Gibson& sork,ness)،  وأوموالر(،2017الصمادي والنقيب )مع وقد اختمفت             

 (Omolara, 2015) ويعزو الباحث ىذا االختالف إلى اختالف المجتمع، فمثال في دراسة ،
، وقد تم استثناء مجتمع (، تم اختيار المجتمع من جميع المعممات فقط2017الصمادي والنقيب )

قافة ، فيرجع إلى اختالف الث(Omolara, 2015)  وأوموالرالمعممين، أما االختالف مع دراسة 
 والمجتمع .

 

 :الثامنة الصفرية الفرضية

 المتوسطات في(  α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال" 
 في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية المغة معممي دراكإل الحسابية
 ."   التخصص لمتغير تعزى الخميل محافظة

 

 اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق جود عدم الفرضية ىذه اختبار نتائج أظيرت
(α ≤ 0.05  )الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية المغة معممي  دراكإل الحسابية المتوسطات في 

 .التخصص لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة
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دراكمعرفة و أن  إلىذلك  حثالبا ويعزو ومن ثم تطبيقيا  ،التدريس الحديثة ستراتيجياتالمعممين ال ا 
  ،بالمحتوى الدراسي في المغة العربية لمصوف الدراسيةاإللمام   ينعمى أرض الواقع يحتاج من المعمم

وكذلك  ،موعمى في اتخدم ذلك المحتوى بشكل يجعل المتعمم قادر التدريس التي  ساليب واستراتيجياتوبأ
في األدب  يمسواء أكان تخصص ،المغة العربية يمعممكل وىذا اليدف يسعى لو  ،تنمية قدراتو العقمية

عداد تأىيل  تأىيل التخصصين في برامج اشتراك كال من وذلك ناتج ،العربي أو أساليب التدريس  وا 
با عمى المتعمم بالدرجة األمر الذي انعكس إيجا ،الدورات التي تعقدىا التربية من خاللالمعممين 

,  2015) وسومب وجيموي ،(2007شتات )و  ،(2017العزام ) مع الدراسة ىذه اتفقت وقد،األولى
Somb &  Chemwei  )، 2011) أوديريو , (Odiri 2..7) وسوركنس جيبسون، و  Gibson& 

sork,ness ). 
 

 :التاسعة الصفرية الفرضية.

 المتوسطات في(  α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال" 
 في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية المغة معممي دراكإل الحسابية
 ."  الخبرة سنوات لمتغير تعزى الخميل محافظة

 

 اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق جود عدم الفرضية ىذه اختبار نتائج أظيرت
(α ≤ 0.05  )الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية المغة معممي  دراكإل الحسابية المتوسطات في 

 .سنوات الخبرة  لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة
 

ومن ثم س الحديثة استراتيجيات التدري إدراكعمى ة أن قدرة معممي المغة العربي إلى ذلكويعزو الباحث 
، ولكنيا تعتمد بالدرجة األولى ال تعتمد عمى الخبرةالتعميمية  األىدافلتحقيق  ،تطبيقيا داخل الصفوف

فقد يكون  ،فالخبرة ال تقاس بعدد سنوات الخبرة في التدريس ،عمى التدريب والمران المستمر عمييا
في التعميم ؛ وقد يكون ذلك مرجعو طويمة من أمضوا سنوات يمتمك خبرة تزيد عقد المعمم جديدا ولكنو 

العزام  مع الدراسة ىذه اتفقت وقد ،باستمرار قدراتوإلى سعة إطالع ذلك المعمم ورغبتو في تطوير 
 ,& 2015Somb) وسومب وجيموي ،(2007وشتات ) ،(2014مستريحي )و  ،(2017)

Chemwei  )، وستاندألوس أوشل ومايتو Maito  Ochiel,& Standslause 2013) )،  أوديريو 
(2011 , (Odiri، (، 2010، وعدوي )(2012(، والعمري )2016الخميفة والشيري ) مع اختمفت وقد

مستخدمة وظروف ، ويعزو الباحث ىذا االختالف إلى نوع األدوات ال(Omolara, 2015)  وأوموالر
 وكذلك نوع العينة المستخدمة . ،تطبيقيا
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 :العاشرة الصفرية الفرضية

 المتوسطات في(  α ≤ 0.05) اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجدت ال" 
 في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية المغة معممي دراكإل الحسابية
 ."   المديرية لمتغير تعزى الخميل محافظة

 

 اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق جود عدم الفرضية ىذه اختبار نتائج أظيرت
(α ≤ 0.05  )الحديثة التدريس الستراتيجيات العربية المغة معممي  دراكإل الحسابية المتوسطات في 

 .المديرية  لمتغير تعزى الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة
 

د دورات تدريبية لمعممي المغة العربية في قبع عميموالت التربية وزارة قيام  إلى النتيجة ىذه الباحث ويعزو
األمر الذي انعكس عمى  ،نفسيا الظروفوب ،التدريس الحديثة استراتيجياتعمى  الوطن مديريات كافة
 إدراكفي  ذات داللة فروق وجود لذلك كانت النتيجة عدم ،ليا وتطبيقيا  عمى أرض الواقع  يمإدراك

د ، وفي حدود عمم الباحث ال يوجالمديريةألساسية العميا تعزى لمتغير معممي المغة العربية لممرحمة ا
 نتائج ىذه الفرضية .لمقارنتيا مع  ،دراسات تناولت المديرية كمتغير

 

 :الخامس السؤال مناقشة 5.1.5

دراكو  النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي اتجاىات بين ارتباطية عالقة توجد ىل  يما 
 الخميل؟ محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة تدريسال الستراتيجيات

 

 :عشرة الحادية الفرضية

دراكو  النوعي التقويم نحو العربية المغة معممي اتجاىات بين ارتباطية عالقة توجد ال"   الستراتيجيات يما 

 ."الخميل محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس
 

 العربية المغة معممي اتجاىات بينطردية مرتفعة ر ىذه الفرضية وجود عالقة أظيرت نتائج اختبا  
دراكيم النوعي التقويم نحو  محافظة في العميا األساسية لممرحمة الحديثة التدريس الستراتيجيات وا 

 . الحديثة التدريس الستراتيجيات إدراكيم زاد اتجاىاتيم زادت كمما أي  طردية العالقة وىذه،الخميل

أن التقويم النوعي يعد لى إ التدريس الحديثة والتقويم النوعي استراتيجياتبين  الترابط ىذايعزو الباحث و 
 ،المتعممينوتطور أداء وقدرات يعطي المعمم صورة عن مدى تقدم  ،في العممية التعميميةجزءا أصيال 

 .باستخدام تمك االستراتيجيات
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دراسة ربطت بين اتجاىات معممي المغة العربية نحو  وفي حدود عمم الباحث تعد ىذه الدراسة أول
لمقارنتيا مع ىذه   ال يوجد دراساتلذا  ،راك استراتيجيات التدريس الحديثةالتقويم النوعي ، مع إد

 الفرضية .

 :  واالقتراحات التوصيات 2.5
 فإن الباحث يوصي بما يأتي: ،بناء عمى نتائج الدراسة

 س الحديثة في تدريس المغة العربية .اتيجيات التدرياستخدام التقويم النوعي واستر  .1
واستراتيجيات التدريس الحديثة في تدريب معممي المغة العربية عمى استخدام التقويم النوعي  .2

 تعميم النحو والصرف .
في التقويم النوعي عقد ورشات عمل لمعممي المغة العربية تخصص األدب العربي  .3

 واستراتيجيات التدريس الحديثة .
عن األخطاء المفاىيمية استخدام استراتيجيات التدريس التي تساعد المعمم في الكشف  .4

 وعالجيا .
من  ،مج الدراسات العميابراعمى االلتحاق ب وزارة التربية والتعميم معممي المغة العربيةتشجيع  .5

 .خالل توفير منح دراسية ليم في الجامعات الفمسطينية أسوة بباقي التخصصات 
 األدب العربي . المغة العربية  في اقات تربوية في الجامعات الفمسطينية لتخصصإضافة مس .6
ومراحل تعميمية  ،إجراء دراسات مماثمة عمى عينات أكثر وفي موضوعات وتخصصات أخرى .7

 مختمفة.
وزارة التربية والتعميم برنامج تأىيل المعممين خصوصا تخصص األدب  استكمالضرورة  .8

 العربي.
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 اجع :المر    

 : العربية المراجعأوال :

 ،ومشكالت الواقعي التقويم نحو المعممين (.اتجاىات2014أيمن عبد الرحمن ) بني أحمد 
 25-22ص ص  ،2، العدد 51المجمد  ،مجمة رسالة المعمم نظرىم، وجية من استخدامو
 .األردن .

 

 (2018بني خالد، نزيو سميمان.)األساسية المرحمة في العربية المغة معممي استخدام مدى 
ماجستير)غير . رسالة نحوىا واتجاىاتيم األردن في البديل التقويم الستراتيجيات

 األردن. ،(.جامعة آل البيتمنشورة
 

 ،ألساليب الدوادمي محافظة في اآللي الحاسب معممات استخدام درجة(.2017خمود) التميمي 
 ،33العدد ،،واإلنسانية التربوية لمعموم يةاألساس التربية كمية مجمةاألداء،  عمى القائم التقويم

 العراق. ،، جامعة بابل102-93ص ص 
 

 ( 2007جامعة القدس المفتوحة. )القدس جامعة منشورات. طرائق التدريس والتدريب العامة 
 فمسطين. ،المفتوحة

 

 (.2006جامعة القدس المفتوحة.)فمسطين. ،.منشورات جامعة القدس المفتوحة القياس والتقويم 
 

  والتربويةالمقاييس النفسية (.أساسيات بناء االختبارات و 2005شاكر)الجمبي، سوسن، 
 سوريا. ،دمشق ،مؤسسة عالء الدين لمطباعة والتوزيع

 

 ،مقررات تدريس في الحديثة التدريس استراتيجيات استخدام معوقات( 2009) أحمد الجييمي 
 العدد ،اإلسالمية سعود بن محمد إلماما جامعة مجمة ،الثانوية المرحمة في الشرعية العموم

 .السعودية،155-96 ص ص ،(12)
 

 ،العربية بالمممكة المعممين واستخدام رضا درجة .(2016)حمد بن عبد العزيز م الحجيمي 
 استخدامو، ومعيقات العام بالتعمم التدريسية العممية تقويم في البديل التقويم ألساليب السعودية

 ،، جامعة الممك سعود261-207 ص ص، 24 المجمد،2العدد ،مجمة العموم التربوية
 السعودية .
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 ،بالتطور وعالقتو الواقعي التقويم استخدام واقع(.2018محمد موسى نصر اهلل ) الحروب 
 غير) ماجستير رسالةجنين، محافظة في الدنيا األساسية المرحمةمعممي لدى الذاتي الميني
 .فمسطين ،القدس ،جامعة(منشورة

 

 مفاىيم التدريس في  (.2012خالد حسين محمد ) محمد محمود ساري ؛عبيدات، ادنة،حم
 األردن. ،اربد ،عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ،العصر الحديث

 

 ،دار الكتاب الجامعي .العين 3.ط طرائق التدريس واستراتيجياتو(.2003محمد محمود) الحيمة.
 .اإلمارات العربية المتحدة.

 

 بالمرحمة               الطبيعية العموم معممي ممارسة (. درجة2014ادي بن عبد الكريم )الخالدي، ع
،ص 3 المجمد,  38 ، العددالتربية عين شمس كمية مجمةالبديل،  التقويم لميارات المتوسطة

 .مصر .415 – 463ص 
 

 ،المفيوم الّتعّممية الّتعميمية المنظومة ترقية في ودوره الّتربوي التّقويم (.2018)سماح  خروف 
 لبنان. ،125-117 ،ص ص39العدد  والفكرية، األدبية الدراسات جيل مجمة ،األىدافو 

 

 ،الجديدة لممعمم بمممكة البحرين في ضوء األدوار (.2013عادل محمد موسى ) الخالقي
 .،الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة (منشورة غير) ماجستير رسالة،معايير الجودة الشاممة

 

 ،العربية المغة منيج تدريس (. مشكالت2016) عمي بن محمد فيمي؛ الشيري، حمادة خميفة 
 واتجاىاتيم المعممين نظر وجية من السعودية بالمممكة العربية المتوسطة المرحمة في المطور
-279ص ص ، 2عدد ال ،11 المجمد ،( التربوية العموم)  طيبة جامعة مجمةتدريسو،  نحو
 ة.، السعودي298

 

 العراق . ،بغداد ،مكتبة عدنان ،عمم النفس المعرفي(. 2012أروة محمد ) ،الخيري 
 

 ،درجة(.2018) الدين محي محمد ،؛عساف روحي رجاء ،؛سويدان طالب محمد دبوس 
 ومعوقات نحوه واتجاىاتيم لمتقويم الواقعي اريحا محافظة في الحكومية المدارس معممي استخدام
المركز . 110 -86 ص ص،2العدد  .ولية لمدراسات التربوية والنفسيةالمجمة الد ،استخدامو

  ألمانيا. ،الديمقراطي العربي
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 لمنشر غيداء دار ،وأدواتو الحديث التقويم استراتيجيات( .2008) نمر مصطفى ،دعمس 
 . األردن ،عمان ،والتوزيع

 

 ،المرحمة تمعمما استخدام درجة(.2016حصة محمد ) ،األصقة عدنان سالم؛ الدوالت 
 العربية المممكة في منطقة القصيم في العموم تدريس في البديمة التقويم ألساليب المتوسطة
 .األردن.1عدد ال ،43مجمد  ،العموم التربوية ،دراسات السعودية.

 

 عالم الكتباستراتيجيات معاصرة في التعمم التعاوني(.2006محمد مصطفى ) ،الديب ،، 
 مصر . ،القاىرة

 

  ،فيواقع تطبيق أعضاء ىيئة التدريس  (.2016) محمد بن سميم اهلل بن رجاء اهللالرحيمي 
ضوء  فيطالبيم  التدريس الحديثة من وجية نظر الستراتيجياتاإلسالمية  بعض الجامعات
 ،4 زء, ج 170 ددعال ،مجمة التربية لمبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية ،بعض المتغيرات

 العراق. ،.جامعة بغداد890 – 792
 

 ،العربية المغة تدريس في حديثة اتجاىات(.2015) تركي سماء ،داخل ؛ عمي سعد زاير، 
 . األردن عمان ،والتوزيع لمنشر المنيجية الدار

 

 ،التقويم الستراتيجيات الرياضيات معممي وممارسة معرفة (. درجة2013آمال أحمد ) الزغبي 
، 3،العدد 21، المجمدوالنفسية التربوية لمدراسات اإلسالمية الجامعة مجمة .وألدواتو الواقعي
 فمسطين. غزة، ،197– 165ص ص

  

 مصر. ،القاىرة ،، عالم الكتبالتدريس نماذجو ومياراتو(.2003كمال عبد الحميد ) ،زيتون 
  

 (2007زيتون، عايش محمود.)دار الشروق  ، النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم
 األردن . ، عمانلمنشر والتوزيع

 

 ،المفيومات والتطبيقات الصوتية ،أصول التقويم والقياس التربوي(.2008حسن) زيتون، 
 السعودية . ،الرياض
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 ،االتجاىات الحديثة في طرائق (.2014رائد ادريس ) الخفاجي، محمد؛قصي  السامرائي
 عمان االردن. ،منشورات دار حجمة ،التدريس

 

 ،القياس والتقويم في العموم (.2012رجاء محمود) ،أمين عمي محمد ؛أبو عالم سميمان
 مصر . ،القاىرة ،،دار الكتاب الحديث2ط،االنسانية

 

 التعمم واستراتيجيات المتقدمة التدريس استراتيجيات( 2010عبد الحميد حسن ) ،شاىين 
 جامعة االسكندرية . ،التعمم وأنماط

 

 األساسية المرحمة في لعامةا العموم معممي اتإدراك (.2007سمطان شعيب محمد )،شتات 
 غير) ماجستير رسالة .نظرىم وجية من استخداميا ومعيقات المفاىيمية الخرائط الستخدام
 .فمسطين ،القدس ،جامعة(منشورة

 

 ،وجية من الخميل محافظة مدارس في البديل التقويم(.2018عرين عبد اليادي) شرباتي 
 ،جامعة(منشورة غير) ماجستير رسالة.المأمولو  الواقع : التربويين والمشرفين المديرين نظر

 .فمسطين ،القدس
 

 ،(.التعمم نظريات وتطبيقات ،مكتبة االنجمو المصرية.2012أنور محمد )  الشرقاوي 
 

 االستراتيجيات التي  .(2017رحاب منصور ) ،النقيب ؛الصمادي، محارب عمي محمد
التمميذات من الفيم العميق لبنية  كينتستخدميا معممات الرياضيات في المرحمة االبتدائية لتم

 ،جامعة جمفة، 91-70 ص ص،26 العدد ،مجمة دراسات وأبحاث، المسألة الرياضية المفظية
 الجزائر.

 

 ،االردن في العموم معممي استخدام مدى( .2017) شوان فرج سعيد، مسمم يوسف؛ الطيطي 
 نحوه ومعوقات اتجاىاتيمو  المنيج تنفيذ في البديل لمتقويم العراق كردستان واقميم

 العراق.،كردستان،356-334 ص ص،4عددال،4مجمد ال، مجمة جامعة كرمياناستخدامو،
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  وجية من الحديثة التدريس طرق استخدام معيقات (.2011الحسين) بن راشد الكريم، العبد 
 ةالتربوي العموم - سعود الممك جامعة مجمة ،الرياض بمدينة المتوسطة معممي المرحمة نظر

 السعودية . ،409-391 ص ص ،2عددال ،23 مجمدال ،اإلسالمية والدراسات
 

 استراتيجيات التدريس في القرن الحادي (.2009أبو السميد، سييمة ) ذوقان؛ ،عبيدات
 األردن. ،عمان ديبونو لمنشر والطباعة والتأليف، ،والعشرين  دليل المعمم والمشرف التربوي

 

 الستخدام الدنيا األساسية المرحمة معممي إدراك مدى(.2010نعمة عبد الرحمن ) عدوي،
 رسالة ،لحم بيت محافظة في ومعيقاتيا الرياضيات تدريس في المشكالت حل إستراتيجية
 .فمسطين ،القدس ،جامعة(منشورة غير) ماجستير

 

 ،اتجاىات المعممين نحو استخدام استراتيجيات التدريس  (.2017عماد فيصل ىالل ) العزام
والدراسات التربوية  لألبحاثمجمة جامعة القدس المفتوحة  ،يثة في محافظة إربدالحد

 ، فمسطين.163-152ص ص ، 20عدد ال، 6مجمد ال ،والنفسية
 

 ،اتجاىات معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة نحو  (.2014فيد بن عبد الرحمن) العميان
 العدد ،النفس وعمم التربية رسالة ةمجم ،استخدام التقويم البديل في تقويم تعمم الرياضيات
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 جامعة القدس

 كمية الدراسات العميا

 برنامج أساليب التدريس

 حضرة األستاذ / الدكتور .......................المحترم.

 ،،،،،،تحية طيبة وبعد

 ةالموضوع : تحكيم استبيان

اتجاىات معممي المغة العربية نحو التقويم النوعي وعالقتو :" يقوم الباحث بإجراء دراسة يعنوان      

وذلك استكماال  الستراتيجيات التدريس الحديثة لممرحمة األساسية العميا في محافظة الخميل يمإدراكب

ولتحقيق أغراض الدراسة، قام الباحث بتطوير  ،لمتطمبات درجة الماجستير في برنامج أساليب التدريس

بداء  ،عد االطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقةاستبانة وذلك ب لذا يرجى التكرم بتحكيميا، وا 

 رأيكم ومقترحاتكم  فييا .

 

 

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير                        

 

 

 الباحث                                                                                                 

 موسى أمحد فرج اهلل

 

 (1ممحق )

 االستبانة بصورتيا األولية
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 أخي المعمم /أختي المعممة،
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو :

اتجاىات معممدي المغدة العربيدة نحدو التقدويم الندوعي وعالقتدو  يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان:     
وذلدك اسدتكماال  ،العميا في محافظة الخميلالستراتيجيات التدريس الحديثة لممرحمة األساسية  يمإدراكب

 جامعة القدس . فيأساليب التدريس  تخصصلمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير 
 

وألغدددراض ىدددذه الدراسدددة قدددام الباحدددث بإعدددداد اسدددتبانة مكوندددة مدددن ثالثدددة محددداور :المحدددور األول يتعمدددق 
غدددة العربيدددة نحدددو التقدددويم الندددوعي بمعمومدددات عامدددة عندددك، والمحدددور الثددداني يقددديس :اتجاىدددات معممدددي الم

معممددي المغددة العربيددة السددتراتيجيات التدددريس الحديثددة لممرحمددة األساسددية  إدراك والمحددور الثالددث يقدديس:
لددذا أرجددو مددن حضددرتكم التكددرم باإلجابددة عمددى فقددرات ىددذا االسددتبيان بصدددق وموضددوعية بوضددع ،العميا

، عممدددا بدددأن الدراسدددة سدددتحاط بالسدددرية التامدددة فدددي عمدددود اإلجابدددة المناسدددب أمدددام كدددل فقدددرة× ( إشدددارة ) 
 وستستخدم ألغراض البحث العممي فقط .

  شاكرا لكم حسن تعاونكم
 الباحث                                                                                 

 موسى أحمد فرج اهلل
 المحور  األول : معمومات شخصية وعامة

 داخل مربع اإلجابة الذي تراه مناسبا :×  ( ة )  الرجاء وضع إشار 
 ذكر                     أنثى                الجنس :

 سنوات.0أكثر من                 .0 – 0سنوات          من  0أقل من         سنوات الخبرة :
 أساليب تدريس            أدب لغة عربية          التخصص :

 . دبموم                     بكالوريوس               دراسات عميا        ىل العممي :المؤ 
      .يطا         الخميل            شمال الخميل          جنوب الخميل      وسط        المديرية :

 
 

 جامعة القدس

 استبانة  كمية الدراسات العميا
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 المحور الثاني : 
 األساسية العميا في محافظة الخميل. اتجاىات معممي المغة العربية نحو التقويم النوعي لممرحمة

 التعديل            غري مالئمة  مالئمة  الفقرات الرقم

1 
ٚؼزجش انزمٕٚى انُٕػٙ يٍ االرجبْبد انذذٚثخ فٙ رمٕٚى 

 رؼهى انهغخ انؼشثٛخ0
   

2 
ٕٚفش انزمٕٚى انُٕػٙ نهطالة خجشاد َشطخ يثٛشح  

 نالْزًبو 
   

    انفؼبل0 ٚذمك  انزمٕٚى انُٕػٙ انزؼهى 3
4 

ٚثٛش اعزخذاو انزمٕٚى انُٕػٙ انفٕضٗ داخم انصف 

 انذساع0ٙ
   

    إػذاد أعبنٛت انزمٕٚى انُٕػٙ يٍ يٓبو انًؼهى0  5
    ٚشكض اعزخذاو انزمٕٚى انُٕػٙ ػهٗ سثظ انزؼهى ثبنذٛبح0  6
7 

ٚمذو انزمٕٚى انُٕػٙ نهًؼهى رغزٚخ ساجؼخ ػٍ أدائّ  

 انزذسٚغ0ٙ 
   

    انًٕضٕػٛخ 0 إنٗانزمٕٚى انُٕػٙ  ٚفزمش 8
    ٚخضغ اعزخذاو انزمٕٚى انُٕػٙ نًضاج انًؼهى0 9
    ٔلذ طٕٚم نزُفٛزْب0  إنٗرذزبج ػًهٛخ انزمٕٚى انُٕػٙ   11
11 

ٚکشف انزمٕٚى انُٕػٙ ػٍ دبالد صؼٕثبد انزؼهى نذٖ 

 انطالة0 
   

12 
هغٕٚخ ٚضٚذ اعزخذاو أعبنٛت انزمٕٚى انُٕػٙ يٍ انمذسح ان

 ػهٗ رؼجٛش انطالة ػٍ أَفغٓى  0
   

13 
ٚغبػذ اعزخذاو أعبنٛت انزمٕٚى انُٕػٙ انطالة ػهٗ 

 رطٕٚش رٔارٓى 0
   

14 
أسٖ ػذو انجذٖٔ  العزخذاو أعبنٛت انزمٕٚى انُٕػٙ فٙ  

 رمٕٚى أداء انطالة0 
   

15 
ٚمذو انزمٕٚى انُٕػٙ صٕسح دلٛمخ ٔدمٛمٛخ ػٍ رذصٛم 

 انطالة ٔإَجبصْى 
   

16 
ٕٚفش انزمٕٚى انُٕػٙ ثٛئخ آيُخ رشجغ انطالة ػهٗ  

 انذٕاس انهغٕ٘  0
   

17 
ٚذمك اعزخذاو أعبنٛت انزمٕٚى انُٕػٙ  انؼذانخ ثٍٛ 

 انطالة 
   

    ًُٚٙ انزمٕٚى انُٕػٙ لذسح انطالة ػهٗ انزمٕٚى انزارٙ 0  18
19 

أسغت ثبالنزذبق ثذٔساد رذسٚجٛخ دٕل اعزخذاو انزمٕٚى 

 ٙ 0انُٕػ
   

    ٚشكم اعزخذاو انزمٕٚى انُٕػٙ ػجئب إضبفٛب ػهٗ انًؼهى0  21
    انشربثخ ٔانًهم0 إنًٗٚٛم انزمٕٚى انُٕػٙ  21
22 

ٚزالءو اعزخذاو انزمٕٚى انُٕػٙ يغ طجٛؼخ انًمشس  

 انذساع0ٙ 
   

    ًُٚٙ انزمٕٚى انُٕػٙ انمذساد انؼمهٛخ انؼهٛب نذٖ انطالة0  23
    شفخ انًضٚذ دٕل انزمٕٚى انُٕػٙ ٔأعبنٛج0ّ أسغت فٙ  يؼ 24
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25 
أسٖ أٌ انزمٕٚى انُٕػٙ يؼمذ ٔصؼت انزطجٛك داخم 

 انصف انذساع0ٙ 
   

26 
أسٖ أٌ انزمٕٚى انُٕػٙ ٚمضٙ ػهٗ سٔح انزُبفظ ثٍٛ 

 انطالة0 
   

27 
ٚزطهت انزمٕٚى  انُٕػٙ رؼهى انطالة فٙ يجًٕػبد 

 يزؼبَٔخ0 
   

    ُٕػٙ انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انطالة 0 ٚشاػٙ انزمٕٚى ان 28
29 

انزذسٚت فٙ يجبل انزمٕٚى انُٕػٙ غٛش يذهٙ ٔال ًٚكٍ  

 انصف انذساع0ٙ  إنَٗمم أثشِ 
   

31 
ٚغبْى انزمٕٚى انُٕػٙ ثشفغ دافؼٛخ انطالة نزؼهى انهغخ 

 انؼشثٛخ  0
   

    ٚغبْى انزمٕٚى انُٕػٙ فٙ رطجٛك انًفبْٛى انًكزغجخ0  31
32 

ذ اعزخذاو أعبنٛت انزمٕٚى انُٕػٙ انًٓبساد انًكزغجخ ٚضٚ

 فٙ  دٛبح انطالة انٕٛيٛخ0
   

33 
ٚغبػذ انزمٕٚى  انُٕػٙ فٙ رمهٛم صؼٕثخ انهغخ انؼشثٛخ 

 نذٖ انطالة  
   

34 
رغًخ خطخ رذسٚظ انهغخ انؼشثٛخ ثبعزخذاو أعبنٛت  

 انزمٕٚى انُٕػ0ٙ 
   

35 
إسضبء  إنٗٙ ٚٓذف اعزخذاو أعبنٛت انزمٕٚى انُٕػ

 انًششفٍٛ انزشث0ٍٕٛٚ 
   

36 
إسضبء يذساء  إنٗٚٓذف اعزخذاو أعبنٛت انزمٕٚى انُٕػٙ 

 انًذاسط
   

37 
اعزخذاو أعبنٛت انزمٕٚى انزمهٛذٚخ أفضم يٍ أعبنٛت انزمٕٚى 

 انُٕػ0ٙ
   

ألساسيت العليا في محافظت معلمي اللغت العربيت الستراتيجياث التذريس الحذيثت  للمرحلت ا إدراكالمحىر الثالث :  

 الخليل.

            التعديل  مالئمة غير  مالئمة انفمشاد انشلى
    استراتيجياث التذريس الحذيثت : 

    رغبػذَٙ ػهٗ رًُٛخ لذسارٙ انؼهًٛخ0 1
    رضٚذ يٍ  ثمزٙ ثُفغٙ 0 2
    رضٚذ  يٍ دافؼٛزٙ َذٕ انزذسٚظ0  3
    أفضم0رًكُُٙ يٍ أداء يٓبيٙ ثشكم  4
    انزؼهًٛٛخ 0 األْذافرغبػذَٙ ػهٗ رذمٛك  5
    رغبػذَٙ ػهٗ إٚصبل انًذزٕٖ ثشكم أفضم 0 6
    رًكُُٙ  يٍ رشخٛص جٕاَت انضؼف فٙ انًُٓبج  0 7
    رًكُُٙ يٍ ػًم دسٔط إجشائٛخ نهًذزٕٖ 0 8
    رغبػذَٙ فٙ ػالج ضؼف انطهجخ فٙ انهغخ انؼشثٛخ 0  9

    ٚبدح خجشرٙ انزذسٚغٛخ 0رغٓى  فٙ ص 10
    رغٓى  فٙ صٚبدح دافؼٛخ انطهجخ نهزؼهى0 11
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    رضٚذ يٍ ػًهٛخ االرصبل ٔانزٕاصم داخم انصف0 12
    رغبػذَٙ ػهٗ انزًٛض ٔاإلثذاع فٙ انزذسٚظ 0  13
    رًكُُٙ يٍ رذسٚظ فشٔع انهغخ انؼشثٛخ ثفبػهٛخ أكجش0   14
    انفشدٚخ ثٍٛ انطالة0رغبػذَٙ ػهٗ يشاػبح انفشٔق  15
    رغبػذَٙ ػهٗ رذذٚذ األَشطخ انًُبعجخ 0  16
    رغبػذَٙ ػهٗ رذذٚذ انٕعبئم انًُبعجخ نهذصص0 02
    رغبػذَٙ ػهٗ |اخزٛبس أعبنٛت انزمٕٚى انًُبعجخ 0 02
    0  بألْذافرًكُُٙ يٍ سثظ انًذزٕٖ ث 01
    انزذسٚظ رغبػذَٙ ػهٗ رجبٔص انؼمجبد انزٙ رٕاجُٓٙ فٙ .7
    رضٚذ يٍ انؼتء انذساعٙ ػهٙ كًؼهى0  70
    رغبػذَٙ ػهٗ ثُبء انخطظ انؼالجٛخ 0 77
    رغبػذَٙ فٙ إػطبء رغزٚخ ساجؼخ ػٍ ػًهٛخ انزذسٚظ0 72
    رٕاجُٓٙ  صؼٕثبد فٙ رطجٛمٛٓب 0 72
    ٔلذ كجٛش فٙ إػذادْب 0 إنٗرذزبج  70
    خ 0رًكُُٙ  يٍ صٚبدح رذصٛم انطهج 72
    رظٓش انًْٕجخ ػُذ انطالة 0 72
    رغبػذَٙ ػهٗ رصذٛخ انًفبْٛى انخبطئخ ػُذ انطهجخ  72
    رغبػذَٙ ػهٗ رصذٛخ انًفبْٛى انخبطئخ نذ٘ كًؼهى 0 71
    رًُٙ نذ٘ يٓبساد انزفكٛش انزأيه0ٙ .2
    ركغجُٙ يٓبسح انزؼبيم يغ ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى  20
ػهٗ دم انًشكالد انزٙ رٕاجُٓٓٙ فٙ رضٚذ يٍ لذسرٙ  27

 انزذسٚظ 0
   

رًكُُٙ يٍ رًُٛخ يٓبسرٙ انجذث ٔاالعزمصبء ػُذ  22

 انطالة 0
   

رغبػذَٙ ػهٗ سثظ  انخجشاد انغبثمخ ثبنزؼهى انجذٚذ ػُذ  22

 انطالة0
   

    رغبػذَٙ ػهٗ رًُٛخ انزفكٛش انُبلذ ػُذ انطالة 0 20
    نزؼهى انزارٙ ػُذ انطهجخ   رغبػذَٙ ػهٗ رًُٛخ يٓبساد ا 22
    رًكُُٙ يٍ رطجٛك انزؼهى انزؼبَٔٙ ثٍٛ انطهجخ 0 22
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 أخي المعّمم/ أختي المعّممة،
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو، وبعد:
اّتجاىددات معّممددي المغددة العربّيددة نحددو التقددويم النددوعّي وعالقتددو  يقددوم الباحددث بددإجراء دراسددة بعنددوان:

، وذلدك اسدتكمااًل الستراتيجّيات التدريس الحديثة لممرحمة األساسّية العميا في محافظة الخميل يماكإدر ب
 أساليب التدريس في جامعة القدس. تخصصلمتطّمبات الحصول عمى درجة الماجستير 

  قددام الباحددث بإعددداد اسددتبانة مكّونددة مددن ثالثددة محدداور: أّمددا األّول فيشددتمل عمددى المعمومددات الشخصددّية 
ألفدددراد عّيندددة الدراسدددة، وأّمدددا الثددداني فيتعمّدددق باّتجاىدددات معّممدددي المغدددة العربّيدددة نحدددو التقدددويم الندددوعّي، وأّمدددا 

معّممددي المغددة العربّيددة السددتراتيجّيات التدددريس الحديثددة لممرحمددة األساسددية  إدراكالمحددور الثالددث فيتعمّددق بدد
ىذا االستبيان بموضوعّية وذلك بوضدع إشدارة العميا، لذا أرجو من حضرتكم التكّرم باإلجابة عمى فقرات 

( في العمود المناسب أمام كدّل فقدرة، عمًمدا بدأّن البياندات التدي سديتم  الحصدول عمييدا سدتحاط بالسدّرّية √)
 التاّمة، وستستخدم ألغراض البحث العممّي فقط.

  شاكًرا لكم حسن تعاونكم
 الباحث: موسى أحمد فرج اهلل                                                                   
 المحور األّول: معمومات شخصّية وعاّمة.

 ( في داخل مرّبع اإلجابة الذي تراه/ ترْينو ُمناسًبا: √الرجاء وضع إشارة ) 

 ذكر                     أنثى.                 الجنس:

 أدب لغة عربّية. أساليب تدريس           التخّصص:             

 ( سنوات.10أكثر من )     (     10 – 5وات          من )( سن5أقّل من )       سنوات الخبرة: 

 .دبموم                بكالوريوس           دراسات عميا         المؤّىل العممّي:

 ب الخميل          يّطا. الخميل            شمال الخميل          جنو المديرّية:         

 (2ممحق )

 االستبانة بصورتيا النيائية  

 جامعة القدس

 كمّية الدراسات العميا
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المحور الثاني: اّتجاىات معّممي المغة العربّية نحو التقويم النوعّي لممرحمة األساسّية العميا في محافظة 
 الخميل.

 التقىيم النىعي:  الرقم
أوافق 

 بشّذة

أعارض    أعارض         محايذ أوافق

 بشّذة

         ى انهغخ انؼشثٛخ0ُٚؼذُّ يٍ االعزشارٛجٛبد انذذٚثخ فٙ رمٕٚى رؼه 1

      ُٕٚفّش نهطاّلة خجشاد َشطخ يثٛشح نالْزًبو0  2

      ُٚذمّك انزؼهّى انفّؼبل0 3

      ُٚغبػذ ػهٗ رصُٛف انطهجخ ٔفك لذسارٓى0 4

5 0 ّ٘ ٌّ اعزخذايّ أفضم يٍ اعزخذاو انزمٕٚى انزمهٛذ       أػزمذ أ

      بح0ُٚشّكض اعزخذايّ ػهٗ سثظ انزؼهّى ثبنذٛ  6

7   0 ّٙ       ُٚمّذو نهًؼهّى رغزٚخ ساجؼخ ػٍ أدائّ انزذسٚغ

      انزؼهًّٛٛخ0 األْذافُٚغٓى فٙ رذمٛك  8

      رذمٛك جٕدح انزؼهٛى0 إنَٗٚٓذف  9

      ُٚغبػذ فٙ رمهٛم صؼٕثخ رؼهّى انُذٕ ٔانصشف0    11

      َٚکشف ػٍ صؼٕثبد انزؼهّى نذٖ انطالة0 11

      انطالة فٙ انزؼجٛش ػٍ أَفغٓى0 ُٚغبػذ 12

      ُٚغبػذ انطاّلة فٙ رطٕٚش رٔارٓى0 13

      ٚكشف ػٍ يٕٛل انطاّلة ٔارّجبْبرٓى0 14

      ُٚمّذو صٕسح دلٛمخ ٔدمٛمّٛخ ػٍ رذصٛم انطاّلة ٔإَجبصْى0 15

      ُٕٚفّش ثٛئخ آيُخ رُشّجغ انطالة ػهٗ انذٕاس انهغ0ٕ٘  16

      خذايّ انؼذانخ ثٍٛ انطالة0ُٚذمّك اعز 17

ٙ لذسح انطالة ػهٗ انزمٕٚى انزار0ٙ  18 ًّ ُُٚ      

      َٚزًذٕس دٕل انًزؼهّى0 19

      ًُِٚكٍ اعزخذايّ فٙ رذسٚظ انهغخ انؼشثٛخ0  21

      َٚزّغى ثبنًٕضٕػّٛخ0 21

22   0 ّٙ       َٚزالءو اعزخذايّ يغ طجٛؼخ انًمّشس انذساع

23  ٙ ًّ       انمذساد انؼمهٛخ انؼهٛب نذٖ انطالة0 ُُٚ

ّٙ ٔأدٔار0ّ  24       أسغت فٙ يؼشفخ انًضٚذ دٕل انزمٕٚى انُٕػ

      أظٍ أَّّ عٓم انزطجٛك داخم انصف0  25

      أػزمذ أَّّ  ًُٚٙ انزُبفظ ثٍٛ انطالة0  26

      ُٚشاػٙ انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انطالة0  27

      دمٛمٛخ نخجشاد انًزؼهّى0 ًُٚثّم ػًهٛخ ثُبء  28
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      َٚشفغ دافؼّٛخ انطالة نزؼهّى انهغخ انؼشثٛخ0 29

      ُٚؼّضص رطجٛك انًفبْٛى انًكزغجخ0  31

      ٕٚفش انٕلذ ٔانجٓذ أثُبء انذصص0 31

      ٚذمك انشضب ػٍ أدائٙ انزذسٚغ0ٙ 32

      أػزمذ أَّ ٚشجغ ػهٗ انؼًم انزؼبَٔٙ 0 33

 معّممي المغة العربّية الستراتيجّيات التدريس الحديثة  لممرحمة األساسية العميا في محافظة الخميل. إدراكالثالث: المحور 
كبيرة  استراتيجياث التذريس الحذيثت: الرقم

 جذا  

 قليلت جذا   قليلت متىّسطت كبيرة

ٌّ رطجٛمٓب ُٚغبػذَٙ ػهٗ رًُٛخ لذسارٙ انؼًهٛخ داخم انصف0 1       أدسن أ

ٌّ يؼشفزٓب ٚضٚذ يٍ ثمزٙ ثُفغ0ٙ 2       أسٖ أ

ٌّ اعزخذايٓب ٚضٚذ يٍ دافؼّٛزٙ َذٕ انزذسٚظ انصف0ٙ 3       أػهى أ

ٌّ َجبدٙ فٙ انزذسٚظ ٚكٌٕ أفضم كهًّب طجّمزٓب0 4       أدسن أ

ٌّ يؼشفزٓب ُٚغبػذَٙ ػهٗ رذمٛك  5       انزذسٚغٛخ0 األْذافأسٖ أ

ٌّ رذهٛهٓب ٚغبػذَٙ 6       ػهٗ اخزٛبس انٕعبئم انًُبعجخ0 أػشف أ

ٌّ فًٓٙ نٓب ٚضٚذ يٍ لذسارٙ انزشخٛصٛخ  فٙ انًُٓبج0 7       أػهى أ

ٌّ فًٓٙ نٓب  8       ػًم دسٔط إجشائٛخ نهًذز0ٖٕيمّكننيمنأدسن أ

ٌّ اعزٛؼبثٓب ٚغبػذَٙ ػهٗ ػالج ضؼف انطالة0  9       أسٖ أ

ٌّ فًٓٓب ًّٚكُُٙ يٍ رذهٛم لذ 10       .ساد انطالةأػشف أ

ٌّ رطجٛمٓب ُٚغٓى فٙ صٚبدح دافؼٛخ طالثٙ نهزؼهى0 11       أسٖ أ

ٌّ رطجٛمٓب ٚضٚذ يٍ ػًهٛخ االرصبل ٔانزٕاصم داخم انصف0 12       أػهى أ

      أسٖ أَّٙ يؼهّى يزًّٛض ألَٙ أعزخذيٓب 0 13

ٌّ رطجٛمٓب ًّٚكُُٙ يٍ  رذسٚظ انهغخ انؼشثٛخ ثفبػهٛخ أك 14       جش0  أدسن أ

ٌّ فًٓٓب ُٚغبػذَٙ ػهٗ يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انطالة0 15       أػشف أ

ٌّ رذهٛهٓب ٚغبػذَٙ ػهٗ رذذٚذ األَشطخ انًُبعجخ نهزذسٚظ0  16       أسٖ أ

ٌّ انزًٛٛض ثُٛٓب ًُّٚكُُٙ يٍ اخزٛبس أعبنٛت انزمٕٚى انًُبعجخ0 17       أػهى  أ

ٌّ يؼشفزٓب ًّٚكُُ 18       0بألْذافٙ يٍ سثظ انًذزٕٖ ثأدسن أ

ٌّ رطجٛمٓب ًّٚكُُٙ يٍ رجبٔص ػمجبد انزذسٚظ انزٙ رٕاج0ُٙٓ 19       أػشف أ

ٌّ اعزخذايٓب ٚغبػذَٙ ػهٗ رًُٛخ انزفكٛش اإلثذاػٙ ػُذ انطاّلة0 21       أػشف أ

ٌّ رطجٛمٓب  21       انًزؼهّى يذٕس انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ انزؼهًٛخ0 يجعلأدسن أ

ٌّ فًٓٓب ًّٚكُُٙ يٍ رذغٍٛ رذصٛم انطالة0 22       أسٖ أ

م انًغؤٔنٛخ نذٖ انطالة0 23 ًّ ٙ رذ ًّ ٌّ رطجٛمٓب ُٚ       أػشف أ

ّ٘ كًؼهى0 24 ٌّ رطجٛمٓب ٚغبػذَٙ ػهٗ  رصذٛخ انًفبْٛى انخطأ نذ       أػهى أ

ّ٘ يٓبساد انزفكٛش انزأيه0ٙ 25 ٙ نذ ًّ ٌّ فًٓٓب ُٚ       أسٖ أ
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ٌّ يؼش 26       فزٓب ُٚكغجُٙ يٓبسح  ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى0أدسن أ

ٌّ يؼشفزٓب  َٚضٚذ يٍ لذسرٙ ػهٗ دّم انًشكالد0  27       أػهى أ

ٌّ اعزخذايٓب ًُٚٙ يٓبسرَٙ انجذث ٔاالعزمصبء ػُذ انطالة0 28       أسٖ أ

ٙ انًٓبساد االجزًبػٛخ نذٖ انطالة0 29 ًّ ٌّ رطجٛمٓب ُٚ       أػهى ّ أ

ٌّ رطج 31       ٛمٓب ٚغبػذَٙ ػهٗ رًُٛخ انزفكٛش انُبلذ ػُذ انطالة0أػشف أ

ٌّ يؼشفزٓب ًّٚكُُٙ ِيٍ رًُٛخ يٓبساد انزؼهّى انزارٙ ػُذ انطالة0    31       أػهى أ

ٌّ اعزخذايٓب ًُّٚكُُٙ يٍ رطجٛك انزؼهى انزؼبَٔٙ ثٍٛ انطالة0 32       أسٖ أ

ٌّ رطجٛمٓب ُٚغبْى فٙ إظٓبس انًْٕجخ ػُ 33       ذ انطالة0أدسن أ

 شكرًا لتعاونكم
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دراكأسدددماء المحكمدددين لمقياسدددي اتجاىدددات المعممدددين نحدددو التقدددويم الندددوعي و  السدددتراتيجيات التددددريس  يدددما 
 .الحديثة 

 مكان العمل  المؤىل العممي  اسم المحكم الرقم
 المفتوحةجامعة القدس  دكتوراة اىينش محمد.د.أ 1
 جامعة الخميل دكتوراة صري د.إبراىيم الم 2
 المفتوحة القدس جامعة دكتوراة د.خالد كتمو 3
 جامعة الخميل دكتوراة د.عبد اهلل النجار 4
 العراق /إلىدي جامعة دكتوراة د. ليث عثمان  5
 جامعة القدس دكتوراة د.محسن عدس 6
 جامعة النجاح دكتوراة د.محمود الشمالي 7
 جامعة فمسطين األىمية ةدكتورا محمود طميزة  د. 8
 معمم لغة عربية  دكتوراة د.ناصر طميزة  9

 جامعة الخميل /نائب مدير التربية الفني/يطا ماجستير أ.إبراىيم قرعيش 10
 جامعة القدس المفتوحة/مدير مدرسة ماجستير أ.كمال منسي 11
 جامعة الخميل ماجستير أ.نواف القرب 12
 كيتكنيمعة البولجا ماجستير أ.وجيو العدرة 13
 

 

 

 

 

 

 

 

 أسماء المحكمين (3ممحق  )
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 (4ممحق  ) 

 كتب تسييل الميمة 
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 النددوعيّ  التقددويم نحددو العربّيددة المغددة معّممددي المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة الّتجاىددات
 . حسب المتوسطات الحسابية،مرتبة ترتيبا تنازليا والدرجة الكمية لمفقرات،العميا األساسّية لممرحمة

  معلمين نحى التقىيم النىعيفقراث اتجاهاث ال الرقم
المتىسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 الذرجت 

 يشرفؼخ  022. 2011 ُٚؼذُّ يٍ االعزشارٛجٛبد انذذٚثخ فٙ رمٕٚى رؼهى انهغخ انؼشثٛخ0 1

 يشرفؼخ  022. 2017 ُٕٚفّش نهطاّلة خجشاد َشطخ يثٛشح نالْزًبو0  2

  مرتفعة 022. 2022 ُٚغبػذ انطاّلة فٙ رطٕٚش رٔارٓى0 13

  مرتفعة 020. 2022 أػزمذ أَّ ٚشجغ ػهٗ انؼًم انزؼبَٔٙ 0 33

  مرتفعة 022. 2020 َٚزًذٕس دٕل انًزؼهّى0 19

  مرتفعة 022. 2022 ٚكشف ػٍ يٕٛل انطاّلة ٔارّجبْبرٓى0 14

  مرتفعة 022. 2022 ُٚغبػذ انطالة فٙ انزؼجٛش ػٍ أَفغٓى0 12

ّٙ ٔأدٔار0ّ أسغت فٙ يؼشفخ انًضٚذ  24   مرتفعة 021. .202 دٕل انزمٕٚى انُٕػ

  مرتفعة 022. 2021 ًُِٚكٍ اعزخذايّ فٙ رذسٚظ انهغخ انؼشثٛخ0  21

  مرتفعة 022. 2022 أػزمذ أَّّ  ًُٚٙ انزُبفظ ثٍٛ انطالة0  26

  مرتفعة 022. 2020 ُٚذمّك انزؼهّى انفّؼبل0 3

  مرتفعة 020. 2020 ُٚغبػذ ػهٗ رصُٛف انطهجخ ٔفك لذسارٓى0 4

  مرتفعة 027. 2020 ُٚشاػٙ انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انطالة0  27

ٙ انمذساد انؼمهٛخ انؼهٛب نذٖ انطالة0  23 ًّ   مرتفعة 021. 2027 ُُٚ

  مرتفعة 022. 2027 ُٚشّكض اعزخذايّ ػهٗ سثظ انزؼهّى ثبنذٛبح0  6

  ةمرتفع 022. 2020 انزؼهًّٛٛخ0 األْذافُٚغٓى فٙ رذمٛك  8

ٙ لذسح انطالة ػهٗ انزمٕٚى انزار0ٙ  18 ًّ   مرتفعة .02. 2020 ُُٚ

  مرتفعة 022. 2021 ُٕٚفّش ثٛئخ آيُخ رُشّجغ انطالة ػهٗ انذٕاس انهغ0ٕ٘  16

22   0 ّٙ   مرتفعة 021. 2022 َٚزالءو اعزخذايّ يغ طجٛؼخ انًمّشس انذساع

  فعةمرت 027. 2022 ُٚؼّضص رطجٛك انًفبْٛى انًكزغجخ0  31

 يزٕعطخ  021. 2022 ًُٚثّم ػًهٛخ ثُبء دمٛمٛخ نخجشاد انًزؼهّى0  28

 متوسطة 021. 2027 َٚشفغ دافؼّٛخ انطالة نزؼهّى انهغخ انؼشثٛخ0 29

 متوسطة 00.0 2001 أظٍ أَّّ عٓم انزطجٛك داخم انصف0  25

 متوسطة 011. 2002 ُٚذمّك اعزخذايّ انؼذانخ ثٍٛ انطالة0 17

 متوسطة .01. 2002 غى ثبنًٕضٕػّٛخ0َٚزّ  21

7   0 ّٙ  متوسطة 021. 2002 ُٚمّذو نهًؼهّى رغزٚخ ساجؼخ ػٍ أدائّ انزذسٚغ

 متوسطة 017. 2002 ٚذمك انشضب ػٍ أدائٙ انزذسٚغ0ٙ 32

 متوسطة 027. 2002 رذمٛك جٕدح انزؼهٛى0 إنَٗٚٓذف  9

ٌّ اعزخذايّ أفضم يٍ اعزخذاو انزمٕٚى انز 5 0أػزمذ أ ّ٘  متوسطة 012. 2000 مهٛذ

 متوسطة 010. 2000 َٚکشف ػٍ صؼٕثبد انزؼهّى نذٖ انطالة0 11

 متوسطة 012. 2022 ُٚمّذو صٕسح دلٛمخ ٔدمٛمّٛخ ػٍ رذصٛم انطاّلة ٔإَجبصْى0 15

 متوسطة 00.7 2022 ٕٚفش انٕلذ ٔانجٓذ أثُبء انذصص0 31

 متوسطة 010. 2022 شف0  ُٚغبػذ فٙ رمهٛم صؼٕثخ رؼهّى انُذٕ ٔانص  11

  مرتفعة 1.51 3.68 الذرجت الكليت  

 

 

 

 (5ممحق )
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العربيددة السددتراتيجيات التدددريس  المغددة معّممددي دراكإل المعياريددة واالنحرافددات الحسددابية المتوسددطات
 المتوسددطات حسددب،لمفقرات الكميددة والدرجددة تنازليددا ترتيبددا مرتبددة،العميا األساسددّية لممرحمددة الحديثددة 
 . الحسابية

  المتىسط الحذيثت ستراتيجياث التذريسالمعلمين ال إدراكفقراث   الرقم

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري

 الذرجت 

ٌّ رطجٛمٓب ٚضٚذ يٍ ػًهٛخ االرصبل ٔانزٕاصم داخم انصف0 12   مرتفعة 0.84 3.86 أػهى أ

ٌّ يؼشفزٓب ُٚكغجُٙ يٓبسح  ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى0 26   مرتفعة 0.85 3.86 أدسن أ

ٌّ رذهٛهٓب ٚغبػذَٙ ػهٗ رذذٚذ األَشطخ انًُبعجخ نهزذسٚظ0  16   مرتفعة 0.79 3.79 أسٖ أ

ٌّ اعزخذايٓب ًُّٚكُُٙ يٍ رطجٛك انزؼهى انزؼبَٔٙ ثٍٛ انطالة0 32   مرتفعة 0.84 3.78 أسٖ أ

ٌّ انزًٛٛض ثُٛٓب ًُّٚكُُٙ يٍ اخزٛبس أعبنٛت انزمٕٚى انًُبعجخ0 17   عةمرتف 0.81 3.77 أػهى  أ

ٌّ يؼشفزٓب ًّٚكُُٙ يٍ سثظ انًذزٕٖ ث 18   مرتفعة 0.84 3.77 0بألْذافأدسن أ

ٌّ رطجٛمٓب ُٚغبْى فٙ إظٓبس انًْٕجخ ػُذ انطالة0 33   مرتفعة 0.89 3.77 أدسن أ

ٌّ رطجٛمٓب ُٚغبػذَٙ ػهٗ رًُٛخ لذسارٙ انؼًهٛخ داخم انصف0 1   مرتفعة 0.78 3.76 أدسن أ

ٌّ يؼشفزٓب ٚضٚ 2   مرتفعة 0.77 3.76 ذ يٍ ثمزٙ ثُفغ0ٙأسٖ أ

ٌّ رطجٛمٓب ٚجؼم انًزؼهّى يذٕس انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ انزؼهًٛخ0 21   مرتفعة 0.89 3.75 أدسن أ

ٌّ اعزخذايٓب ٚضٚذ يٍ دافؼّٛزٙ َذٕ انزذسٚظ انصف0ٙ 3   مرتفعة 0.90 3.71 أػهى أ

ٌّ فًٓٓب ًّٚكُُٙ يٍ رذهٛم لذساد انطالة0 11   مرتفعة 0.79 3.71 أػشف أ

ٌّ اعزخذايٓب ٚغبػذَٙ ػهٗ رًُٛخ انزفكٛش اإلثذاػٙ ػُذ انطاّلة0 21   مرتفعة 0.89 3.71 أػشف أ

ٌّ يؼشفزٓب  َٚضٚذ يٍ لذسرٙ ػهٗ دّم انًشكالد0  27   مرتفعة 0.84 3.71 أػهى أ

ٌّ رطجٛمٓب ُٚغٓى فٙ صٚبدح دافؼٛخ طالثٙ نهزؼهى0 11   مرتفعة 0.88 3.71 أسٖ أ

ٙ انًٓبساد االجزًبػٛخ نذٖ انطالة0 أػهى ّ 29 ًّ ٌّ رطجٛمٓب ُٚ   مرتفعة 0.86 3.70 أ

ٌّ يؼشفزٓب ًّٚكُُٙ ِيٍ رًُٛخ يٓبساد انزؼهّى انزارٙ ػُذ انطالة0    31   مرتفعة 0.83 3.70 أػهى أ

ٌّ اعزخذايٓب ًُٚٙ يٓبسرَٙ انجذث ٔاالعزمصبء ػُذ انطالة0 28   مرتفعة 0.91 3.69 أسٖ أ

14  ٌّ   مرتفعة 0.89 3.68 رطجٛمٓب ًّٚكُُٙ يٍ  رذسٚظ انهغخ انؼشثٛخ ثفبػهٛخ أكجش0   أدسن أ

ٌّ فًٓٓب ُٚغبػذَٙ ػهٗ يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انطالة0 15   مرتفعة 0.88 3.68 أػشف أ

ٌّ فًٓٙ نٓب ًّٚكُُٙ يٍ ػًم دسٔط إجشائٛخ نهًذز0ٖٕ 8   مرتفعة 0.80 3.67 أدسن أ

  متوسطة 0.91 3.66 زًّٛض ألَٙ أعزخذيٓب 0أسٖ أَّٙ يؼهّى ي 13

م انًغؤٔنٛخ نذٖ انطالة0 23 ًّ ٙ رذ ًّ ٌّ رطجٛمٓب ُٚ   متوسطة 0.87 3.65 أػشف أ

ّ٘ يٓبساد انزفكٛش انزأيه0ٙ 25 ٙ نذ ًّ ٌّ فًٓٓب ُٚ   متوسطة 0.88 3.64 أسٖ أ

ٌّ رطجٛمٓب ٚغبػذَٙ ػهٗ رًُٛخ انزفكٛش انُبلذ ػُذ انطالة0 31   متوسطة 0.88 3.64 أػشف أ

ٌّ رذهٛهٓب ٚغبػذَٙ ػهٗ اخزٛبس انٕعبئم انًُبعجخ0 6   متوسطة 0.85 3.63 أػشف أ

ٌّ رطجٛمٓب ًّٚكُُٙ يٍ رجبٔص ػمجبد انزذسٚظ انزٙ رٕاج0ُٙٓ 19   متوسطة 0.86 3.62 أػشف أ

ٌّ َجبدٙ فٙ انزذسٚظ ٚكٌٕ أفضم كهًّب طجّمزٓب0 4   متوسطة 0.94 3.61 أدسن أ

ٌّ ف 7   متوسطة 0.90 3.61 ًٓٙ نٓب ٚضٚذ يٍ لذسارٙ انزشخٛصٛخ  فٙ انًُٓبج0أػهى أ

ٌّ يؼشفزٓب ُٚغبػذَٙ ػهٗ رذمٛك  5   متوسطة 0.93 3.61 انزذسٚغٛخ0 األْذافأسٖ أ

ٌّ فًٓٓب ًّٚكُُٙ يٍ رذغٍٛ رذصٛم انطالة0 22   متوسطة 0.94 3.61 أسٖ أ

ٌّ اعزٛؼبثٓب ٚغبػذَٙ ػهٗ ػالج ضؼف انطالة0  9   متوسطة 0.86 3.60 أسٖ أ

ّ٘ كًؼهى0 24 ٌّ رطجٛمٓب ٚغبػذَٙ ػهٗ  رصذٛخ انًفبْٛى انخطأ نذ   متوسطة 0.94 3.46 أػهى أ

 مرتفعت 0.56 3.69 الذرجت الكليت  

 

 (6ممحق )
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