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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 
 

  


