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Abstract 
 

The aim of this study is to identify alternative assessment in public schools in Hebron 

governorate from the point of view of principals and educational supervisors: the reality 

and the hope .For the first semester of the academic year (2019/2018), the study population 

consisted of (640) principals and educational supervisors. The sample was a class of (344) 

individuals.The researcher used questionnaire, consisting of (43) paragraphs divided into 

five areas. The validity and reliability of the tool were verified by appropriate educational 

and statistical methods. 

 

The results of the study have showed that the estimates of the principals and supervisors of 

the alternative evaluation in schools in Hebron governorate were "intermediate" for all 

areas of the study tool: (performance based assessment, observation, communication, self-

assessment, paper and pen) .It is also found that the highest indicators are the degree of the 

reality of the evaluation by paper and pen, the least of which is the school environment, but 

all of them are medium .In the hope, the results indicate that the estimates of the principals 

and educational supervisors are very high for all areas of the study tool: (performance-

based assessment, observation, communication, self-assessment and paper and pencil 

assessments) .It is also found that the highest indicator is the paper and pen as a degree of 

the reality of evaluation, but the least of which is the field of evaluation of self-revision, 

and all of them are large 

. 

The results of the study have showed differences between the estimates of the sample 

members of the study in the reality of the alternative evaluation due to the variable of the 

Directorate, which is in favor of Hebron Directorate, to the Job Title for school principals 

and to sex variable for females.The results have not shown differences in the estimates of 

the sample members of this study for the alternative evaluation, which is attributed to the 

variable of the scientific qualification.In the hope, there are differences attributed to the 

variables of the Directorate in favor of the Directorate of Hebron, and the Job Title for the 

Principals, while there were no differences in the estimates that are related to gender and 

the scientific qualification variables.In light of these results, the study recommends the 

need to hold specialized training courses on how to employ alternative assessment in all 

subjects and for all levels of education; in addition to include alternative assessment 

strategies in university courses and to prepare Teachers' Books to use alternative 

assessment appropriately for the course and educational material. 
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 : مشكلة الدراسة وأهميتهااألولالفصل 

____________________________________________________________ 

 
 المقدمة  1.1

يعتبرررلتقوتمرررليةتمنهجرررتتطلب جرررتتبتاهررربتكنرررضتقوبجبصررربنتمصررر متطلدرررلم ت   ررر  تطررر تط رررب  تطتعررر   ت

برربتقتمرر  لقنت بنثجهطحرر    تمبسررتا قأتو  قنتطاته ررتت طتللمررتتطرر توكررمتم رر ق توأ رربأت رر تدررل تو رر ق ت

 شررب تقوتمررليةته جرلاتطرر تقون رربينتقوتل ليرتت رر تقو ررللقنتقملجرل تباررل  ق تطهحل ررب ت تكنجرتتو تو وررتت  ر جت

رت رب تقونعهرةت جررأتقلتاتطتللمرت تهنربتقلتهروت   تب ت أ رب تورأتو ر ق  بتهرب تمهجرأتمبونبدر  ت و ررب تههجرب تمن 

لتط تبابجر تقيسرتلقبج جبنتقوتمهج يرتتقستلقبج جبنتأ  ثتت  تقوتمليةتقوتمهىتقونعهةتطلقكبت تل لي ت قوتحل 

موررررررىتقسررررررتلقبج جبنتقوتمررررررليةتقوبرررررر  متقوح  ثررررررتتقوترررررر تب ررررررتا أتوسرررررربوجبت قسررررررتلقبج جبنتطتللمررررررتت    هررررررتت

واسرررتلقبج جبنتقوتمهج يرررتتوهتعرررل تمورررىتط رررتلهتقواهبرررتت مررر  قببةت ررر تكنجرررضتقون ررربين ت ومجرررب تطبرررب قنت

ربي ت ت طحرل ق توهعنهجرتتقوتعهجنجرتتقوتعهنجرت ت برلتطر تو رةتملب رلتقونل لطرتتقوت كجلتقوعهجب ت كعمتقوابوبت ع 

ط تماطتتبمليةتقوابوبتمبستا قأتقستلقبج جبنت و  قنتقوتمليةتقوبر  متت  جصتكزت  بوتبو تباقوتل ليت؛ت

تط توكمتباليلتقول بأتقوتملين تقوتل لي.

ت

قوعنهجررتتقوتعهجنجرررت ت برررلت تاهررربتطررر تت رربوتمليةتقوبررر  متيمرررلأتمهرررىتوسرررب تكعررمتقوتمرررليةتكرررز ق توسبسرررجب تطررر 

قوابوبتقونتعهةتو تيملأتمنبنبنتبثجلتب كجلاتمبيستلب تموىتلبلقبأت طعب  أتقو بممت ت  ذقتط تشأصأتكعمت

قوتمليةتطنثا تمابلقبأتقوبلبئجتتبحت ةتمهىتقواهبتتقستا قأتطبب قنتب كجلتط توكرمتبحمجر تومهرىتط رتليبنت

ر تقواهبرتت طعهنرجبةتطر تبح  ر تقواارلقنتقو ل  ت  تقم ق  ت بز ي  ةتمبو ت ذيتتقولقكعرتتألوبرب تطنربتين  

ت(.Kerka, 1995قوازطتتوتح ج تبعهنبةت)
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ب ج رررلتط برررلأتقورررتعهةتطررر تقون برررلأتقوتمهجررر يتقو رررهله تقورررذيت تارررذت جرررأتقونرررتعهةتطلم رررب تسرررهبجب تطررر تقوعنهجرررتت

ل رر تقوحرر  ذتقوررذيت تاررذت جررأتقونررتعهةتموررىتقون بررلأتقوبلرربئ تقونعت قوتعهجنجررتتقوترر تي ررل ت جبرربتط ررل تطتهمرر 

  قبببتطلم ب تمي بقجب ت   لبطج جرب ت ر تقوعنهجرتتقوتعهجنجرت ت  ر تزطر توط ركت جرأتبكللولكجربتقونعهلطربنت ط رت

 تضررن تقسررتلقبج جبنتبمررليةتق  هررتتتك  رر ق تتو ت ررلبنتصب ررب تمررليةتقوتل ررليتوهتتهررب ت سررنتت ررذقتقوع ررلت  ب تررأ

كزتمهىتأمجمتت قمضتطبتبعهنأتقواهبت تمص متيضن تكل  تقوعنهجتتمبئنتتمهىتوسستمهنجتت طلب جت تبلب

قوتل ليررتت طالكبببرربتطرر تأجررذتطرر هتمونرربأتقونررتعهةتمررأئلق،تقوررتعهةت صتبئ ررأ ت بن لررأتطلبرربت  بمبصررأتوبرربت

(Marzano, 2002; Napoli & Raymond, 2004; Tomlinson, 2001.)ت

 

تتطبنرربنت ررعبتت بحرر يبنتبلنليررتت  لجررتت بمررضتمهررىتمرربب تطعهررةتقون ررتمبمت رر تم ررلتقمت ررب تقونعل رر

كبجررررل  ت   بصرررربنتطعل جررررتتبتاهرررربتسررررعتتو ررررر  ت  ي قنت كليررررتتققتكب يررررت ت لب ررررتتطررررضت كررررل تقوت رررررب  ت

قونعهلطررربب تقوحب رررمت ررر تهب رررتتطلررربأ تقونعل رررتت ط بيببرررب ت وبرررذقتيتقررر تو ت لقكررربت رررذقتقوتارررل ت ررر ت

تت بملينجررت.ت يتبمت ررلتو نجررتتقونعهررةتمهررىتقوتااررجوت قوترر  يست قوتمررليةتقسررتلقبج جبنتبااجاجررتت ب  ي ررج

 تبلباتطر تقب ب ربنتمي بقجرتتت قونبب قنتو هتقواهبت ت  صنبت تع قاتموىتطبت   اتقونببشلت  تبلنجتتقونعب  

ثلبئبرب تمرأ تينتهر تقلصربطنتممر ق تقونعهنرج تمبرمتقوا طرتت تصحلتقيقتكب يت ت  ذقتقمطلتقتاهربتقول رلت ر تق

ت.(7002 ت)طل ل  تقونعهةت  بنتقونعهةتقونب 

ت

م تقواارررل تقمسبسرررجتت ررر تقوتمرررليةت ررر ت رررلزتقولتبكررربنتقوتعهنجرررتتو تقم ررر ق تقوت  ي رررجتت  ررر تو ق تمجرررب ت

طلبسررربتتومجبسررربب.ت قيب ب ررربنتقوح  ثرررتت ررر تقوتررر  يستيتبلهرررزتمهرررىتقو بصررربتقونعل ررر  تقرررمتببرررتةتم نجرررضت

قت ررر لتمهرررىتو نجرررتتقم ررر ق تكلقصررربتقولنرررل تطررر تطلاهررر تقوتكبطرررمت قوترررلقز ت ررر تشا رررجتتقونرررتعهة ت  رررذ
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قيص عبوجررتت قوحلهجررتتويضررب  ت  لررب تقوكثجررلتطرر تقم رر ق ت رر ت ررذ  تقون رربوج تيتبمررب تمبيلتبررب قنتسررلق ت

ت(.7002)ما صت تتتطمبوج تتوكبصكتطلدلمجتتو 

ت

 يتاهبتمم ق تقونعهرةت بأ جهرأت ر ت رمتقوت جرلقنت قوتارل قنتقونعب رل تصنرلق تشربطا ت طتكربطا ت ر تكلقصربت

عهجةتقونعل جتت قونبب يتت قولك قصجت ت  بوتبو تمم ق اتمم ق ق تكجر ق ت ر تط ربلتبمرليةتومنربلتقواهبرتت طر هتقوت

و تقونؤس ررربنتقوتعهجنجرررتتبلهرررزت ررر تب  ي رررببت بملينبررربتوهنرررتعهةتمهرررىتتهنرررببحمرررجمبةتوا ررر ق تقونلكرررل .ت

ليتتقونعب ل تقوت تب عىتقو بصبتقونعل  ت موت ببنمتقو لقصبتقملله ت  ذقتيت لقكبتقيب ب بنتقوتل 

مورررىتبحمجررر تقو رررل  تقوصررربطهتت ررر تقوعنهجرررتتقوتعهجنجرررت تورررذقتهرررب تطررر تقوضرررل  يتممرررب  تقول رررلت ررر توسررربوجبت

 و  قنتقوتمليةتقوتل ليتقون تا طتت باليل ب تمحجذتبحم تشل طتقوتمليةتقو ج تقورذيت ت  رةتمبيسرتنلق يتت

ن تنعرر تقون ررتنلت  لررب تقو ررل تقونبرر  ت قونرر   تقوت قولقمعجررتت قوصررنلوجت ت يتلبسرربتطررضتطتاهبرربنتقوتاررل 

ت(.7007ت )مب تقون ج توحبكببأت طتاهببنتبم طأت صنلا

ت

بكررل تقولسررجهتتقولأجرر  تقوترر تببررج تطرر هتت قوترر تمرر ت ررل،تمهجررأطرر تقيطتحبصرربنتقوترر تب تم تمهرر تقوابورربت

يت ترل لت رر تت.ت  ر تهثجررلتطر تقمأجررب قوتعهجنرر تبح رجهأت ه ب بررأت  بوتربو ت تحرر  تمهرىتوسبسررببتط رجلا

قيطتحبصرربنتقوحرر تقم صررىتطرر تشررل طتقيطتحبصرربنتقو جرر   ت مرر تيعتبررلتقيطتحررب ت  ي ررب توهتمررليةتطنرربتي عررمت

ت(.7002 ت)قومج  تقوتهمج ت للق توهتعهجةت  و ت ؤثلتمص متسهب ت  تقوعنهجتتقوتل ليتت قوتعهجنجتتقلطتبب

ت

أبنتقوتل ليتت ر تقولييربنتقونتحر  ت ئجل ربت و ب تبمليةتقوتم أتقمكب ين توهاهبتتمضجتتطحل يتتوإل ا

ط تقو  لتقونتال  تطلرذتصببيرتتقوثنبصجلربنت ر تقومرل تقونبدر  ت بعر تو تهبصركتمنهجرتتبمرليةتقورتعهةتبلبكرزت

موىتطبب ئتقول ليتتقو هلهجتتقوت تبلهزتمص مت ئجستمهىتقيلتبب قنتمأصلقمببتقوناته ت تق وتقوتلكأتمورىت
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تتقونعل جررتت رر تب  ررجلتمنهجرربنتقوررتعهة توررذو تقرر ونتمنهجررتتمجررب تقوتح ررجمتقيمتنررب تمهررىتطبررب ئتقول ليرر

قمكررب ين توهاهبررتت بمررليةتو ق تبح رر تبعهنبررةت بمرر طبةتبت ررأتصحررلتقولقمررضت قوبجلررتتقوترر تبحتضرر تقوعنهجررتت

ت(.7002قوتعهجنجتتقوتعهنجتت)طبج قنت قونحبسلت ت

ت

 قمسرهل تلب رتت ر تقولييربنتقونتحر  تطر تت شب تقوتمليةتقوتل ليت  تقو رتجلبنتصمهرتتهبجرل ت ر تقونحترلهت

  تمطا تقومنرلتتلالت تل تممب  تقول لت  تقونلب نتمع تو ت لكئتقونل ل تقمطلي جل تمبوت ل تقوعهن 

(ت  تقيبحب تقو ل ججت ت مر ت برلتقوع  ر تطر تقوتل رليج تقورذ  ت هرز قتق تنبطربببةت ر ت قو لبم ت)سبلبلج

 تطنررربتهرررب توبرررةت ضرررمتهبجرررلت ررر تبحمجررر تStake ،Scriven ،Stufflebeamط ررربينتقوتمرررليةتوطثررربل ت

باررل تهبجررلت رر تطجرر ق تقوتمررليةتقوررذيتو ررب تق  تينثررمتطحررل ق ت ئج ررجب ت رر تقوعنهجررتتقوتل ليررتت مرر تباررل نت

  بئ أت وصلقمأت ينثمتقستا قأتقولنب جتقوتملينجتتقب ب بنتأ  ثتتطتنجز ت ر ت ترل تقو ربعجلبنتهنربتي برلت

 ئجرررل ةتطلرررذتصببيرررتتقوثنبصجلررربنت   قيرررتتقوت رررعجلبنتطررر تقومرررل تتScriven ،Stufflebeamطررر تهتبمررربنت

ت(.7022قونبد تولذنتقإلشب  تموىتب جلقنتطثمتبمليةتقم ق ت قوتمليةتقوب  مت)ط ج  ت

ت

بملأت كل تقوتمليةتقوب  متمهرىتقيمتنرب تمرأ تبعهرةتقوابوربت بم طرأتقو  قسر تين ر تبمججنبربتقلقسراتتومنربلت

بي تصصرراب تطثررمتقوبحررذت قوتحررليت رر تقونصرر انتقونعمرر  ت قومجرربأتمبوت ررب  تقونج قصجررت ت طبرربأتبتاهرربتقصصرر 

 قم ق تقونلب ض ت بع ست ذاتقواليمتتوتمرليةتو ق تقوارا تبحرلي تطر تقول رل تقإل سربوجتتوهرتعهةتمورىتقول رل ت

ت(.7007قوبلبئجتتقوت تب عمتقوابوبتوأتطعلىت أمجمتت)قو لق  ت

ت

قوتمررررليةت تتقوررررلقمع  قوتمرررليةت)تبصرررجلتموجررررأت طلبررررب مرررر تبعرررر  نتقون ررراهحبنتقوترررر ت ص رررلق توح قثررررتتقون برررلأت

 قوتمرررليةتقوبلررربئ  ت قوتمرررليةتتقو رررجبم  قوتمرررليةتقومررربئةتمهرررىتقم ق  ت تقوتمرررليةتقوحمجمررر  ت تقوتمرررليةتقم رررجم ت ت
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 قوتمررليةتقوكج رر  ت قوتمررليةتقونبحثرر  ت بمررليةتقوك ررب   ت قوتمررليةتقونتررلقز  ت قوتمررليةتقونتضررن ت رر تقونررلبن ت

(ت  رررربولئةتطرررر تبعرررر  ت ررررذاتقون ررررب جةتو تقومرررربئةتمهررررىتقونررررلبن ت قوتمررررليةتقونببشررررل ت قوتمررررليةتقوابجعرررر  ت...

قون رراهحبن تميتوصبرربتبتضررن تطل ررل ق تك  رر ق تو ه رر تتقوتمررليةت منهجببررأت وسرربوجبأت و  قبررأتبتااررىتأرر   ت

لتبب قنتقوتمهج يتتقونتعرب  تمهجبربت قوتر تقمسبوجبت قم  قنتقوتمهج يتتقوت تبعتن تقمتنب ق توسبسجب تمهىتقي

بتاهرربتقول مررتت قومهررة ت قيلتجررب تطرر تقررج تقرر قئمتطعاررب ت رر تط ررل قنتقيلتجررب تطرر تطتعرر   تو تقونزق كررتت

تت(.7002 ئجل ب)ماأ ت

ت

 Alternative مهجأ؛تي نىتقوتمليةتقوذيت لقم تبلكبربنتقوتمرليةتقوحر  ذتمربوتمليةتقوبر  متو تقورلقمع ت)

Assessmentت  ررلتقوتمررليةتقوررذيتيع ررستقص رربزقنتقونررتعهةت يمج ررببت رر تطلقمرروتأمجمجررت.ت بررلتقوتمررليةت.)

قوذيتياهبت جأتط تقواهبتتقيص نب ت  تطبنبنت قنتمجنتت طعلرىتمبول ربتتوبرةت بكرل تطلببارتتمربولقمضت

ل تقرج ت بحبك تقوحجب تقوجلطجت ت تبر  تهلصربطبنتبعهرةتينرب  ت جبربتقواهبرتتطبرب قنتقوت كجرلتقوعهجربت يلقئنر

طرر هتطت ررضتطرر تقونعررب  تيباررب تقومررلق قن توحررمتقونصرر انتقوحجببجررتتقوحمجمجررتتقوترر تيعجصررلصبب؛ت تتاررل ت

و  بةتقوم   تمهرىتقوت كجرلتقوترأطه تقورذيتي ربم  ةتمهرىتطعبو رتتقونعهلطربنت صمر  بت بحهجهبرب؛ت برلت لثر ت

)قو ليررر تقورررلطل توهتمرررلية تقو رررهتتقرررج تقورررتعهةت قوتعهرررجة تمنررربتي ررربم تقوابوررربتمهرررىتقورررتعهةتطررر هتقوحجرررب ت

ت(.7002

ت

 ر تمنهجربنتقوتعهرجةت قورتعهة تتبر  م قصاامب تطنبتسب تط تو قجبنت   قسبنتبؤه تو نجتتبل جروتقوتمرليةتقو

ابوررب ت يرررلع ست وررر تمهررىتقونالكررربنتقوتعهجنجرررتتقونعهرررةت تطرر تقومبمتبررب اتدرررل   تبرر مةتبلنجرررتتو ق تهرررمت

لذتمبيستلقبج جبنت و  قنتقوتمليةتقوب  متهب  متواىتقوتلكأتمبإلدب تتموت بحمج تئبيبنتقوتل جتت قوتعهجة 
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وهتمررليةتقوتمهجرر ي تبررأب تقو  قسررتتقوحبوجررتتوتح  رر تطرر هتقسررتا قأتقسررتلقبج جبنتقوتمررليةتقوبرر  مت رر تقونرر ق  ت

تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجم.

ت

 مشكلة الدراسة  1.1

طر تطلرب نتط ط رت ت طبرب قنتب كجرلتمهجرب ت  تدرل تقوتحرلينتقو ب يرتت ر تقو لقصربتقوتعهجنجرتت قوتل ليرتت

 وسبوجبتبعهةتبعب ص  ت ئجل ب ت إ تقيلتبب قنتقوتمهج يتتوةتبع تهب جتتو تطلبسبتتومجب تبح رجمتقونرتعهةت

ونلبسرربتببتت  تنرربأتهبجررلت رر تقو ررللقنتقملجررل بقوتمررليةتقوبرر  متمت(.توررذو تأ جرركتوسرربوجب7022)أ رر  ت

(تو تقوتمرررليةتقوبررر  متو هتمورررىت7002بتببرررج ت  قسرررتت)قوعلققررر  تكنررر وهنبرررب قنتقوناهل رررتتطررر تقونتعهنرررج .ت

(تو نجرتتقوتمرليةتقوبر  مت ر تهلصرأتيع رست7022)بح  تبح جمتقواا  ت أ  تهمتط تطحنل ت  اجركت

قولقمضتقو عه توهابوبتمل تبابجمأتوهنعل تت بل ج ببت  تطلقموتأمجمجت تو تطحبكب تقولقمضت قلمتقو و ت

(تقتلسجضتمبم  تقم  قنتط تلالتقستا قأتوسبوجبتقوتمرليةتقوبر  م ت7022)تكنبت طبوبتقوصلمتت  ب ب

طثرررم تقوتمرررليةتقونبلرررر تمهرررىتقم ق ت قوتمرررليةتمبوناأ ررررت ت قوعرررل ، ت قونحبكرررب ت ئجل رررربتطررر تقمسرررربوجبت

تقوتملينجت.ت

ت

تت مرر تكرررب نت كررل ت رررذاتقو  قسرررتتقصاامررب تطررر تو تمنهجرررتتقوتمررليةت ررر تقونررر ق  تمناتهرروتقونلقأرررمتقو  قسرررج

و بحكتطلبباتتمبيطتحبصبن ت و ب ت   تقونعهرةتقولئج ر تمجرب تقو بصربتقونعل ر تور هتقونتعهنرج تطرضت

ب ب متقو لقصبتقمللهتولنلتقونتعهة.ت مهرىتقورلئةتطر تو نجرتتقوتمرليةتقوبر  متقورذيتي ربم تمهرىتطعبو رتت

طبنتقونتعهنرج ؛تميتقونعهلطبنت صمهبربت بحهجهبرب ت ي ربةت ر تطلقمرب تقو رل  تقو ل يرتتطر تلرالتبعر  تصصرب

قوتمرليةتتتلقبج جبنسرقأ ركتمرأ تقونعهنرج تي رتا طل تو تقوببأثتت  توثلرب ت ترلقنتمنهبربت ر تقونر ق  تي
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ورررذقت برررلنتقوحبكرررتتمورررىتقومجررربأتقبرررذاتقو  قسرررتتقوتررر تبكصررروتمررر تطررر هتقسرررتا قأتت؛قوبررر  متقرررتح  تشررر   

ت  لي ت قونصل ج تقوتل ليج .قونعهنج توهتمليةتقوب  مت  تط ق  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون

ت

 أسئلة الدراسة  1.1

ت بتح  تطص هتتقو  قستت  تقمسلهتتق بجت 

طبت قمضتقستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت -2

ت قونصل ج تقوتل ليج ؟

طجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتطبتقونأطللتط تقستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لت -7

تقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج ؟

ت

 فرضيات الدراسة 1.1

 

تقصبث تم تقو ؤقلتقم لتقو لدجبنتق بجت 

ت) و ي  - تط تلهتقو يوت تمل  تمأ بئجت ت ل  ت قنت يوت تα≤0.05يتبلك  تمجلتت( تبم  لقنتق لق  قج 

تقوب  مت  تقوتقو  قست تقوتملية تص لت  ت قمضتقستا قأ تقواهجمتط ت كبت ت  تطحب  ت ن ق  تقوح لطجت

 .قون  ليتتب زهتونت جلقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج ت

ت) ثبصجب  - تط تلهتقو يوت تمأ بئجتتمل  ت ل  ت قنت يوت تα≤0.05يتبلك  تمجلتت( قج تبم  لقنتق لق 

تقوتقو  قست ت  تطحب  ت تقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجت تقوتملية تص لت  ت قمضتقستا قأ اهجمتط ت كبت

تتون نىتقول ج  .قتب زهتونت جلقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج ت
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ت) ثبوثب  - تط تلهتقو يوت تمل  تمأ بئجت ت ل  ت قنت يوت تα≤0.05يتبلك  تمجلتت( قج تبم  لقنتق لق 

تص لتتقو  قست تقواهجمتط ت كبت ت  تطحب  ت تقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجت تقوتملية   ت قمضتقستا قأ

تو لس.قتب زهتونت جل  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تقون

تα≤0.05يتبلك ت ل  ت قنت يوتتمأ بئجتتمل تط تلهتقو يوتت)  قمعب  - قج تبم  لقنتق لق تمجلتت(

تص لتتقو  قست تقواهجمتط ت كبت ت  تطحب  ت تقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجت تقوتملية   ت قمضتقستا قأ

تقونؤ متقوعهن .تونت جلتب زهتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج ت

ت

توطبتقو ؤقلتقوثبص ت بصبثمكتملأتقو لدجبنتق بجت 

ت) و ي  - تط تلهتقو يوت تمل  تمأ بئجت ت ل  ت قنت يوت تα≤0.05يتبلك  تمجلتت( تبم  لقنتق لق  قج 

قستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتتقونأطللتط   تتقو  قست

ت.قون  ليتتب زهتونت جلن  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تص لتقو

ت) ثبصجب  - تط تلهتقو يوت تمأ بئجتتمل  ت ل  ت قنت يوت تα≤0.05يتبلك  تمجلتت( قج تبم  لقنتق لق 

قستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتتقونأطللتط   تتقو  قست

تن نىتقول ج  .قوتب زهتونت جل ليج تص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتلت

ت) ثبوثب  - تط تلهتقو يوت تمل  تمأ بئجت ت ل  ت قنت يوت تα≤0.05يتبلك  تمجلتت( قج تبم  لقنتق لق 

قستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتتقونأطللتط   تتقو  قست

تو لس.قتجلب زهتونت ص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج ت

تα≤0.05يتبلك ت ل  ت قنت يوتتمأ بئجتتمل تط تلهتقو يوتت)  قمعب  - قج تبم  لقنتق لق تمجلتت(

قستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتتقونأطللتط   تتقو  قست

تؤ متقوعهن .قونتب زهتونت جلص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج ت
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 داف الدراسة أه 5.1

تب عىت ذاتقو  قستتموىتبحمج تقم  ق تق بجت 

قوتعل تموىت قمضتقستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتت -2

 ص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج .

 ل  ت  ت قمضتقستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتت كل تموىقوتعل ت -7

قواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تببعب تيلتا تقونت جلقنتق بجت تقون  ليت ت

 . قون نىتقول ج   ت قو لس ت قونؤ متقوعهن 

قونأطللتط تقستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط تقوتعل تموىت -2

 . لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج  كبتتص

 ت ل  ت  تقونأطللتط تقستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تلتك توتعل تمهىتق -2

طحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تببعب تيلتا تقونت جلقنتق بجت ت

 .قون  ليت ت قون نىتقول ج   ت قو لس ت قونؤ متقوعهن 

ت

 أهمية الدراسة 6.1

ط تو نجتتطلدل تقوتمرليةتقوبر  مت طربتورأتطر ت   ت ر تبحمجر تصتبكربنتبعهرةتطلببارتتببلزتو نجتتقو  قستت

 رر تنت ررهتتقلقمررضتقواهبررتتبنتقومررليةتبتلق رر تطررضت ررذاتقولتبكررمبونلبرربجت  ورر تمصررأتي ررتا أتقسررتلقبج جبنتب

مت(تمورىتو تقوتمرليةتقوبر  متي جرلت   تقونعهنرج  ت ربوتمليةتقوبر  7002 ت هنربتوشرب تكربقلت)أجبببةتقوجلطجت

تت. تاهبتقوتلهجزتمهىتقوابوبتق  كتتوكبل
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كنرربتو ت ررذاتقو  قسررتتسررتز  تقو برربنتقونات ررتت رر ت زق  تقوتل جررتت قوتعهررجةتم ررل  ت قدررحتت أمجمجررتتمرر ت

ت قمضتقستا قأتقونعهنج تيستلقبج جبنتقوتمليةتقوب  م ت ولرذ بتمعرج تقيمتبرب ت ر تقرلقطنتبر  يبتقونعهنرج 

برربتب جرر ت قدررع ت طاررل يتقونلررب نتولدررضتقسررتلقبج جبنتقوتمررليةتقوبرر  مت.تمدررب ت تموررىتوص بررأ جهبةتقوتل ررليت

ت. طتبمعتتبل جذ بت بابجمببت قلمتقو  ل ت و  قبأتدن تب نجةتقونلب ن

ت

قوررذيت تحرر  تمرر تقولقمررضت قونررأطللت رر تقسررتا قأتقوتمررليةت-أ رربتمهررةتقوببأثررت–تقم لت ص رلق تمصررأتقوبحررذ

متلقأرأتهنلقدرجضت؛ت إصرأتي رت تقون ربلتوهاهبرتتإلتل رليج تطعرب تقوب  متط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصرل ج تقو

تو  قسبنتيأمت.

ت

 حدود الدراسة 7.1ت

 تقولقمضت قونأطللت  تقوتمرليةتقوبر  مت ر تقونر ق  تقوح لطجرتت ر تطحب  رتتقواهجرمتالحدود الموضوعية-1

تط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج .

ت مهررىتطرر  ليبنتقوتل جررتت قوتعهررجةت رر تطحب  ررتتقواهجررمت)قواهجررمقمت ررلنتقو  قسررتتالحدددود المكاةيددة: -1

ت ياب(.ت كلل تقواهجم ت تشنبلتقواهجم ت

 قونصل ج تقوتل ليج تقوعبطهج ت  تتقوح لطجتتقمت لنتقو  قستتمهىتط  ليتقون ق  تالحدود البشرية:-1

تط  ليبنتطحب  تتقواهجم.

ت.7022/7022قوعبأتقو  قس تتط قو  متقم لتتطبمكت ذاتقو  قستت  تالحدود الزماةية:-1

تبح  نتقو  قستت  تقم ق تقون تا طت.تجرائية:الحدود اإل-5

ت

ت
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 ت الدراسة مصطلحا 8.1

 ت يعل تم  ق تأ ةتب باتش  تطبتو تطلدل تطب تو تمنعلىتآللت ر تقوعنهجرتتقوتر ت ه رأتموجبربتالتقويم

اته ررتتطرر تقم  قن تقونعهررة؛تونعل ررتتطرر هتص بأررأت رر تبحمجرر تو  ق ررأ تط ررتا طب توصلقمررب تط

قوت ت تةتبح   تصلمببت  تدل تقوب  تقونلق تمجبسأتهبيلتبب قنتقوتح رجهجت ت طمرب جست

قيب ب ررربن ت قونجرررللت طمرررب جستقومرررجة ت قوناأ ررربن ت قونمررربقانتقوصا رررجت ت بحهجرررمت

ت(.2222قو نمت قوهمبص  ت)تقونضنل  تو تئجلت و تط تقونمب جستقمللهت

ت

واهبتتمأ ق تطببأتط ج  ت  قنتطعلىت  يوت تطنبثهتتمصصاتتقوتعهجةت قوتعهة ت ورجست"مجبأتق: التقويم البديل

قلتبرررب قنتبمهج يرررت ت بتاهررربتطبرررب قنتب كجرررلتمهجرررب ت بل رررج تصارررب ت قسرررضتطررر تقونعل رررت ت

رربنتقوترر تي ررتل تموبرربتقوح ررةتت  بابررلتقواهبررتتممجنررتتقممنرربلتقو جرر     ورر تقتح  رر تقونح  

ت.)5 ت7002ت)ماأ تمهىتكل  ت ذاتقممنبل"

ت

 ت لتقوتمرليةتقورذيتيعتنر تقسرتلقبج جبنتأ  ثرتتبمرلأتمهرىتوتعرف الباحثة التقويم البديل في هذه الدراسة

قوناأ ررتت قوتابجرر تقوعنهرر  ت   رروتقونررتعهةتوهنررب  تمرربولقمضتقوحجرربب تموررىتكبصرربتقوتمررليةت

نعتنرر تمهررىتقوتمررليةتقوت بجررت قوتمهجرر يتقونعتنرر تمهررىتقول مررتت قومهررةت  رر تقيسررتلقبج جبنتق

ت قوتمليةتمنلقكعتتقوذقن.ت  قوتمليةتمبوتلق مت  قوتمليةتمبوناأ تت قم ق 

ت

  رر توكبررلتت7كررة222 تطحب  ررتت ه رراجلجتت قمعررتتكلررل تقوضرر تتقو ل جررتت ببهرر تط رربأتببتمحافظددة اليليددل

طر تو قدر تت%21طحب  بنتقوض تتط تصبأجتتقون بأتت قو ر ب تأجرذتببهر تط ربأتببت
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مليررتت ط  لررتتت200هررةت بتكررل تطر تت25 تمر تط  لررتتقومرر  تملقمرتتقوضر تتقو ل جررت ت ببعرر

ت.(7022)طلمضت ي جبج يبتقونلسلمتتقوحل  ت

ت

ط  ل تط ق  تقوتل جتت قوتعهجةت  تطحب  تتقواهجمتقوح لطجرتت)قوابدرعتتإل ق  ت سرهات(ت زق  تت المديرون 

قو  قسررر تتقوتل جرررتت قوتعهرررجةتقوعررربو تقو ه ررراجل تقورررذ  ت رررةتمهرررىت و تمنهبرررةتلرررالتقوعررربأ

ت(.7022/7022)

ت

 ت لتقوصاصتقونعج ت سنجب تط ت زق  تقوتل جتت قوتعهجةتون بم  تقونعهنرج تمهرىتبح رج تالمشرف التربوي 

 قئبةت صنل ةتقونبل ت بارليلتقوعنهجرتتقوتعهجنجرتتوتحمجر تو ر ق ببت)أ رج ت مرل،تقوهرأ تو

ت(.7001

ت

قوت تيح   بتقون ت جبتسرلق تهرب تطر  لق تو تت تبه تقو  كتتقو  لهتو تقوكبلهت)إجرائيًا( الواقع والمأمول

 ت قوت جررلقنتقونأطلوررتت رر تباررليلتقسررتا قطأتقوبرر  مبل ليررب تأررللتقسررتا قأتقوتمررليةتتطصررل ب ت

ت  و تط ت كبتتص لتقون  ق ت قونصل ج تقوتل ليج .

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة  : الفصل الثاةي

______________________________________________________ 

 المقدمة  1.1

ت بلب لت ذقتقو  متقإلطب تقول ليتوهتمليةتقوب  متط تلالتقوتعرل تق قيرتتمهرىتقوتمرليةتقوتل رليتط بلطرأ

ت  قب ب رربنتأ  ثررتت جررأ تثررةتقوحرر  ذتمرر تقوتمررليةتقوبرر  متطرر تأجررذتط بلطررأت  وصلقمررأت  وس ررأت  ط بيبررأ

طمب صرتتتمنرمجببأت و  قبأت ه بيبنتقونعهةتقورذيتي رتا طأ تثرةتثةتبلب لتقستلقبج ت  و  ق أت  وسبب ت بل ا

تقج تقوتمليةتقوتمهج يت قوتمليةتقوب  مت قصع بسبنتقوتمليةتقوب  متمهىتقوعنهجتتقوتل ليت.

ت

قو  قسربنتقو ربممتتأرللتطلدرل تقوبحرذتطلببرتتبلبجبرب تبلبزوجرب تتملدرك   تقوم ةتقوثبص تط ت رذقتقو  رمت

تمبو  قسبنتقمكلبجتت ولجلق تقوتعهج تمهىتقو  قسبنتقو بممت.ق  ق تمبو  قسبنتقوعل جتت ت قصتبب  

ت

 اإلطار النظري   1.1

 

 بين التقويم والتقييم 1.1.1

ياهرروت يرر طنتقوكثجررلتطرر تقوبرربأثج تقررج تط بررلط تقوتمررليةت قوتمجررجة ت يعتمرر تقورربع تطررلبةتمررأ تقون بررلطج ت

 رر تقجررب تمجنررتتقوصرر   تميتو تههنررتتقوتمررليةتيعاجررب تقونعلررىتص  ررأ ت مهررىتقوررلئةتطرر تو تها نرربتي جرر ق ت

وكثلتقصتصب ق ت ب ق ي تقج تقولرب  تهنربتوصبربتبعلر تمبإلدرب تتمورىتقجرب تمجنرتتقوصر  تبعر  متو تب رحج تطربت

تطلأ توطربتقوتمجرجةت تعلر تممارب تمجنرتتوهصر  ت مرو تأجرذتيتيمروتقوتمرليةتملر تأر تقجرب تمجنرتتشر  ت قْملج 

 (.ت7022أت بع  هأتمع تقوح ةتمهجأت)لضل تطب تقمتيتق تط تطحب وتتإل اأ
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 لمحة عن التقويم التربوي: 1.1.1

 برلتيرأب تت  ب وتقوح  ذتمب  تم تقوتمليةتقوتل ليتمبوتعل تموىتط بلأتقوتمليةتمص متمبأت هن بلأتو رليت

 ت7002ت قو ررربط يت قوررر  ققجض)ت"منعلرررىتقوتعررر  مت قوت رررليبت قوت رررحج  ت"قوتثنرررج ت  جرررب تمجنرررتتقوصررر  

مأصأ ت"منهجتتطل نتتو نضتقونعهلطبنت بحهجهببتم ل،تبح   ت  كتتبحمر تقم ر ق تتيعل  تبل ليب ت ت(22

قوتل ليتت قباب تقوملق قنتمصأصببتونعبو تتكلقصبتقوضعوت بل جلتقولنلتقو رهجةتقونتكبطرمتطر تلرالتممرب  ت

ت.(20ت 7020 مل  )تبل جةتقوبجلتتقوتل ليتت  ثلقئبب"

ت

(تمأصأ ت"قوعنهجتتقوتر تيمرلأتقبربتقو رل تو تقو نبمرتتونعل رتتطر هتقول رب تو ت225 ت7005 يعل  أتقولهجمت)

قو صررمت رر تبحمجرر تقم رر ق تقوعبطررتتقوترر ت تضررنلببتقونررلبن ت هررذو تصمرربطتقومررل ت قوضررعوتمررأتأتررىتين رر ت

ت.بحمج تقم  ق تقونلصل  تمأأ  ت ل  تطن لت"

ت

برتتط ررت  قنتقوع رلت قوتكللولكجرب تباررل  ته ررمتصتج رتتطلقكتتص رلق توهتارل قنتقوتر ت ق مرركتقوعنهجرتتقوتل لير

طضت و تبعليفتط برلأتقوتمرليةتأترىتمربنتقون برلأتقوحر  ذتوهتمرلية ت"منهجرتتطم رل  تطل نرتتببر  تمورىت

كنضتقونعهلطبنتمر تقوعنهجرتتقوتعهجنجرتت ب  رجلتقم ورتتمنربت رؤ يتمورىتم ر ق توأ ربأتبتعهر تمربواا تو ت

 ت ررر تبلكجرررأتقوعنرررمتقوتل رررليت قبارررب تقإلكرررلق قنتقونلبسررربتتقونعهنرررج تو تقوبرررلقطنتو تقون  سرررت؛تطنررربتي ررربم

ت(.22 ت7020وتحمج تقم  ق تقونلسلطت")ط ا ى ت

ت

منهجررتتقوح ررللتمهررىتطعهلطرربنتط جرر  تمأصررأ ت"تمل  ررأت(تمررأ تسررتب هبجة722 ت7002    تملرر تقوالق صررتت)

ت ببجلتبب؛توت بم تمهىتقون بدهتتقج تم  تط تقون ب قنتقوب  هت".
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ت

(تقوتمليةتقوتل ليتمأصأ ت"تق راا تيعبرلتمرأتمر تقولسرجهتتقوتر تب رتا أت77 ت7000جضت)مل  تمب تقو ن

وهح ررللتمهررىتطاتهرروتقوحمرربئ ت قونعهلطرربنتقوترر تبتعهرر تمبون  سررتت  بوابورربتطرر تط ررب  تطتعرر    تثررةت

 دضت ذاتقوحمبئ ت  ت ل  ت قدحتتبن ر تطر تب  رجل بتب  رجلق تمهنجرب تي صروتمر تطر هتطربتبحمر تطر ت

تت ت ي صوتم ت  كتت اأجتتقوعنهجتتقوتعهجنجت".و  ق تبل لي

ت

(تمأصأ ت"منهجتتمم ق تو تبااجوتم تطلي تقيمتنب تمهىتطعهلطبنتب جر ت ر ت22 ت7007 مل  أتطهحةت)

تبص متوأ بأتب تا أت  تقباب تملق تو ضمتط تقج تق قئمتطتع   تط تقوملق قن.

ت

ررربتزيترررل ت) ااارررتتبتضرررن تم ررر ق تقمأ ررربأتمهرررىت(تيعل  رررأ ت"منهجرررأتطلب جرررتتطل نرررتتط222 ت2221وط 

قو رررهل تو تقو كرررلتو تقولكررر ق تو تقولقمرررضت)قونمرررجس(تويتقوح رررةتمهرررىتصتررربئنتقومجرررب تقوتل رررلي ت  وررر تمعررر ت

طمب صتتقونلق  بنت قوحمبئ توذو تقو هل تو تقولقمضتقوذيتبةتقوتل متموجأتم تطلي تقومجب تقومبئةتمهرىت

تطعجب تو توسب تبةتبح   اتق متت  دل ".

ت

هجتتقوتمليةتدرل  يتتو نجرضتقم رلق  ت ي ربتو تبكرل تطتلق رهتت شربطهتتوكر تبرؤ يت  ج تبربتمهرىتم تمن

( ت وبررذقتبررز ق تو نجرتتقوتمررليةت لطررب ت7000قولكرأتقمكنررمت ر تبحمجرر تقم رر ق تقوتل ليرتتقونلصررل  ت)طهحرة ت

 تبتأكر تطر تص بمرتتمع ت رلأ ت ب مرب ت لير   تو تيعل رلقتط رتلهتوقلربئبةتقوتح رجه  ت  زق  تقوتعهرجةتبلير تو

قلقط ببتقوتعهجنجت ت   ذق.ت بوتمليةتكرز توسبسر تطر تقوعنهجرتتقوتل ليرت ت  رلتقوصر متقوصربئمتوهعربطهج ت ر ت

قوتل جررتت قوتعهررجة ت قوثررل  ت رر تط رربلتقوتمررليةتقرر ونتمبونجررب ت رر تقوثنبصجلرربنتطرر تقوعمرر تقوعصررلي تملرر طبتقرر ونت

بمررليةتو ق تقونتعهنررج ت رر تط ق سررببتمهررىتوطررمتو تقولييرربنتقونتحرر  تب ل تبرربتمبسررتا قأتطررل تك  رر  ت رر ت
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ي ب تقوتمليةتو ق ت بمهتت  تبلنجتتقوت  يستقو ج  ت قوتعهةتقو ج  ت طلقمبرتتقوتح رجمتقو  قسر توهاهبرتت ر ت

ت(.7007قمو جتتقوثبوثتت)قو لق  ت

ت

 تق قيررتت يمررلأتقوتمررليةتقوتل ررليتمهررىتمرر  تطرر تقونبررب ئ؛توتحمرر تقم رر ق تقونلكررل ت طرر تكنهررتتقونبررب ئتبهرر

بح  رر تقوبرر  تقو ررل،تطرر تمنهجررتتقوتمررليةتمبررمتقوبرر  تقبررب تثررةتقلتبررب تو ق تقوتمررليةتقونلبسرربتت قوتأكرر تطرر ت

( تهنربتي رربتقوتأكر تطرر ت2222 ر مببت  راأجتتقسررتا قطببتطرضتقو لررتتقون رتب  تت)قو رلي يت قواهجهرر  ت

صرربتقومرل ت قوضرعوت ر ت ررذاتو تقم  قنتبت روتمبوع قورتتوتبرج تقو رل  تقو ل يررتتقرج تقواهبرت ت طعل رتتكلق

)طهحررة تتتقم  قنت    ق تمرر أت كررل تو ق تبمررليةتباهررلتطرر تقوااررأت رر تب  ررجلتقولترربئنتو تولاررب تقو رر  

( ت ي رربتو تي ررل تقوتمررليةتقمت ررب يب ت رر تقول مرربنت قوتكه ررتت قولمرركت قو برر  تمدررب تتموررىتدررل   ت7002

قوتمرليةت ر تقوعنهجرتتقوتل ليرت ت مهرجبةتطلقمرب تشنلوجتتقوتمليةت بحمجر تقوتعرب  ت قوتكبطرمتقرج تقونعلجرج ت ر ت

ت(.2222قوابجب ت)  طب وتقو ينلملقطجتقستا قأت سبئمتطتللمتتط تقوتمليةتوجلقم ت جببتكلقصبتقإلص بصجتت

ت

وهتمليةتقوتل ليتط بينتم    ت طتللمتتب بم ت  تبلنجتت باليلتقوعنهجتتقوتعهجنجتت بلتو ي تي علىتقتمليةت

قأ تقولنررلتقوعمهجررتت قو  ررنجتت قول  ررجتت قيكتنبمجررت تثررةتمصررأتيعلرر تقتمررليةتقم رر ق تقواهبررتتطرر تكنجررضتصررلت

قوتل ليرررتتطررر تأجرررذت رررجبئتببت و نجتبررربت شرررنلوجتببت  ط بصجرررتتمجبسرررببت طاأ تبرررب تمبإلدرررب تتمورررىتبمرررليةت

كتنبمجتتقوكتب تقون  س ت قونعهةت ط  لتقون  ستت قولسبئمتقوتعهجنجتت قوبلب تقون  س ت قوبجلتتقو  جتت قي

ت(.7002 همتطبتياصت يلببوت  تقوعنهجتتقوتعهجنجتتقوتعهنجتت)قوبلي ي ت

ت

 بأب تو نجتتقوتمليةتقوتل ليت  تط بيبأتقونتع   توتحمج تقم  ق تقوتل ليرت ت ي ربت ر تل طرتتقوابوربت

تتو رر ت قونعهررةت و وجررب تقمطررل ت وررإل ق  تقوتل ليررتت بررلتي رربم تقإل ق  ت رر تبمررليةت دررضتقون  سررتته ررمتونعل رر
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ي رربتقوتح ررج ت قوتاررليل ت قيطنللررب تموررىتو تقون  سررتتبمرر أتقوابررلقنتقوازطررتتوهاهبررتتوأتي ت ررذقت ببررلزت

أتقواهبت ت طنربتيتشر ت جرأتو نجرتتقور   تقورذيت هعبرأتقوتمرليةت ر ت و نجتأت  تم سبلتبمب يلتواسل تم تبم  

وأ رربأتطلدررلمجت ت جر ت رر تم ر ق تقوتارليلتقوتل ررليتمهرىتكنجررضتقون رتليبنتقوتااجاجررتت قوتل جذيرتتطنرربتي

ت.(7005)طهحة تت قمتلق تقوملق قن

ت

قول ب ت بحمج تو ر ق ببت اقر تطر تطلقمرب تط نلمرتتطر تقمسرس تهرأ تتقوتل ليتت   قتطبتو ي توعنهجتتقوتملية

ي ل تقوتمرليةتشربطاتوكرمتط رتليبنتقم ر ق ت قوعلب رلتقوتعهجنجرت ت و ت بلرىتقوتمرليةتمهرىتوسرب تمهنر ت

لق لتقم  قنتقون تا طتت جأتط نلمتتط تقوا بئصتهبو   ت قوثببنت قونلدرلمجت تهنربتمنعلىتو تبت

ي بتق تي ل تقوتمليةت  ج جب تمنعلىتو تي ت ب تطلأت  تبح ج تقوعنهجتتقوتعهجنجتتقوتعهنجتتقب  تمأ ق ت

و تت  نرربتو تقوتمررليةتمنهجررتتبصررب هجتت جهررزأت( 7002ب جررلقنتمي بقجررتت رر تكنجررضتملب ررل بت)قو ررج تمهررى ت

يملأتقببتكنجرضتقونعلجرج ت ر تقوعنهجرتتقوتل ليرتتأجرذتيصرتل تقونعهنرج ت قوابرلق ت قونر  لي ت و وجرب تقمطرل ت

( ت مهجأتي بتو تي عىتقوتمليةتقوتل ليتوتح ج تو ق ت7002 قواهبتت  تمنهجتتقوتمليةت)م بصت ت قوهلول ت

ج ت  حج  تين  تو تيح ر تطر تو ق تقوتعهجن توهنعهنج ت قونتعهنج  تمبستا قأتقوتمليةتقوتل ليتمص متك

ت(.7002كهجبنبت)مب تقوبب ي ت

ت

باتهرروتمرربلتا تقو بررتتقوترر تبحترربجتموررىتصترربئنتقوتمررلية تأتررىت   تهررب تتقوتمررليةتقوتل ررليتتو رر ق تكنرربتو 

قوب  تقولئجستط تقوتمليةت لتبح ج تبعهةتقواهبت ت أ حب تقوملق تي تا طل تقوتمليةتولدضتقونعب جل ت

م  ق  ت    تصلمجتتقوتعهجة توطبتط  ل تقونؤس بنتقوتعهجنجتتي تا طل تقوتمليةتوتح   ت قوتلهجزتمهىتق

آثب تقومجب ت قوتمليةت بح   تصمبطتقومل ت قوضرعوت ر تقوبرلقطنتقوتعهجنجرت ت باارجوت بح رج تقوبرلقطن توط ربت
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 جررزتقواهبررت تقونعهنررل ت قإل ق يررل ت ج ررتا طل تقولترربئنتبهرر تول رر تبمرر أتقواررا  ت بمجررجةتقونلررب ن ت بح

ت(.7022 بح   تقو  كبن تقجلنبتي تا طأتقواهبتتوتمججةتصمبطتقومل ت قوضعوتو  بةت)ط ج  ت

ت

ت(توسبوجبت و  قنتقوتمليةتقوتل ليتقونتبعتت  تقو ل تقو  جتتمبواليمتتق بجت 7002 ي لوتماأت)

تمتت مهة.وسبوجبتبتاهبتمكبمتت حجحت ت بصتنمتمهىتقون ل قنتقيلتجب يتتقوت تبتاهبت  ت-2

وسبوجبتبتاهبتمكبمرتتأرل  ت بصرنمتمهرىت رج تقمسرلهتتقوتر تبتاهربتقسرت مب تقونعهلطربنت بل ج بربت-7

تو ل،تطعج .

وسررربوجبتبتاهررربتو ق قن ت بعتنررر ت رررذاتقمسررربوجبتمهرررىتبابجررر ت بل جررروتقونعهلطررربنتقوتررر تقكت ررربببت-2

تقوابوبت  تطلقموتو قئجتتطتللمت.

جتتهثجررلتبتاهرربتطرر تقونعهررةتكنررضتطعهلطرربنتطرر تصتبكرربنتوسرربوجبتبتاهرربتصتبكرربن تبلكرر تطلقمرروت رر -2

تقواا تطثمتقوم صت قولسلأت قوتمب يل.

ت

 اتجاهات حديثة في التقويم التربوي  1.1.1

   تدل تم  تط تقونبل قنتقوت تب تلكبتممب  تقول لتت ص لق تيصتمب قنتم    ت كبكتوهتمليةتقوتمهج ي

لهتطرر تقسررتلقبج جبنتقوتمررليةتقوتل ررليتقوناته ررتتقوترر ت مرركت بررلنتوصررلق تولررت  رر تقول رربأتقوتمهجرر يتوهتمررلية

بعتن تمهىتقي تلق،تقومبئمتمأ تت وصلق تط تقوتمليةتقوتل ليتقوح  ثتتقبببمببت طلببتقوتلكببنتقوح  ثتتموى

قونعل رتتين رر تبكليلبرربت  لبئبربتقلقسرراتتقونررتعهة تأجررذتباتهروتبهرر تقونعل ررتتطرر تسرجب تموررىتآلررل ت بمررلأت

طرر تقوتمررليةتمهررىتمط بصجررتتبكررلي ت ررل  تطتكبطهررتتمرر تقونررتعهةت رر تدررل تط نلمررتتطرر ت كررل ت ررذقتقولررل ت

( ت وتمجرررجةت بمهجررررتتقوابرررلقنتقوتل ليررررتتي ررربتو تيتصكت رررر ت7022قوبررر قئمتمعضررررببتو تكنجعبررربت)تم بصررررت ت

مإماررب تقيلتبررب قن ت  صنرربتصتعرر ق بتموررىتقسررتا قأتو  قنتم  رر  تطرر تقونصررب    ت  ررذقت تاهرربتقلررب تو  قنت
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 تبنت قونبررب قنت قيب ب رربنت قونجررللبمررجستو كبررب تطحرر   تطرر تسررهل تقوابورربتهبونعل ررتت قونعهلطرر ررب متت

وبررذقتببل ررركتهثجررلتطررر تقورر  لتقسرررتلقبج جبنت و  قنتبملينجرررتتأ  ثررت تسرررن جكتمبسررتلقبج جبنتقوتمرررليةتقوبررر  مت

(Alternative Assessmentت و  قبأ)ت.(7020)قوعب   ت

ت

قوتح رررجمتقو  قسررر توهابوررربت ررر تقونرررلق تقوناته رررتتقرررمتبعررر قاتومجرررب تتورررةتيعررر تقوتمرررليةتطمت رررلق تمهرررىتمجرررب 

طملطرربنتشا ررجتتقوابورربتمصررتىتكلقصببرربت  ررذو تقب ررعكتط بيبررأت بللمرركتطلقئمررأت وسرربوجبأ ت يتاهرربت

قوتمليةتقوبر  متو تي رل تقواهبرتت ربمهج ت ر تو قئبرةتمبيمتنرب تمهرىتقونعهلطربنت قونعرب  تقوتر تي لصرلقتمر ت

تضن تم  ق تط تقمصصاتتقوتعهجنجتتقوننجز ت)قممحب  ت قونبرب قنتقوكتبقجرت ت طلقكعرتتقكت بل ب تهنبتوصأت 

و  ق تقوبحررذت طلبمصررتبب ت بحهجررمتقمأرر ق تقو جبسررجت ت قونصررب هتت رر تقونلررب لقن ت ئجل ررب( تهنرربتي ررممت

 تطبرررب قنتقوابوررربتقومبئنرررتتمهرررىتقوتحهجرررمت قم ق تقوعنهررر ت بل جرررذتقونصرررب يض ت يحمررر ت رررذقتقوتمرررليةتقو ررر 

 قوثبربنتمرر تطليرر تبلأجر تطعررب جلتقوتمررلية ت يرر  ضتقوتمرليةتقوبرر  متقواهبررتتموررىتقكتصرب تط رربط تقواهررمت رر ت

ت(.7002كلتط تقوتح يبنتقوحمجمجتت)تقو لي تقولطل توهتملية ت

 

 مفهوم التقويم البديل 1.1.1

تعهةتقوبرب   تق وتقستا قأتقوتمليةتقوب  متقل ر أتكرز ق تطر تط ربم تبارليلتقونلرب نتقوتر ت هرزنتمهرىتقور

 قوتررر تقسرررتب  كتمررر  تقإلط رررب تبارررليلتقوتملينررربنتقوتررر تب  ررر تقوتحررر يبنتقوحمجمجرررتتو تقولقمعجرررتت)قو رررلق ت

ت(.7007  صب   ت

ت
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(تمأصأت ل ت لتقوتمليةتقورذيتيع رستو ق تقوابوربت يمج رأت ر تطلقمروت7001بعل أت زق  تقوتل جتت قوتعهجةت)

قنتطعلىتمبول بتتوبةت جب  تهلصبطبنتبعهرةت وج ركتأجببجت تمحجذتي عمتقواهبتت ل ن ل ت  تطبنبنت 

تكبلتبب قن.

ت

 طرررنتقواهبرررتت ررر تطبررربأت قنتط رررزهت وبررربتكررر ق  ت  قنتطعلرررىت  رررذات"(تمأصرررأ ت22 ت7002مل  رررأتكررربقلت) ت

قوتملجرربنتبتاهرربت بتضررن تطبررب قنتب كجررلتمبوجررتتقون ررتلهت بررمز ق ت بلبسررمب تونرر هتمررلي تطرر تقونعررب   ت

أتمعنهبةتمهىتصحلتكج  تمحجذتب بلتقونعب جلتقوت تيح ةتمهىتكل بأت  ت بلممتموىتقواهبتتطعلىتقومجب

ت."دلئبب

ت

(تمأصرررأ ت"قوتمرررليةتقورررذيتيعتنررر تمهرررىتقي ترررلق،تقومبئرررمتمرررأ تقونعل رررتت رررتةت201 ت7002 مل رررأتقوحليرررليت)

تبكليلببت  لبؤ بتقلقساتتقونتعهة تأجذتباتهوتبه تقونعل تتط تسجب ت لل".

ت

منهجررتتط رتنل تبصرنمتقوابورب توهح ررللتمهرىتوأ ربأتأرللتباررل تمأصرأ ت"(ت221 ت7002ولير ت) يعل رأتم

تقوابوبت  تقوم   تقوه ليتتمبستا قأتقستلقبج جبنتبمججةتئجلتبمهج يت".

ت

ي ررتا أتقوتل ليررل تط بررلأتقوتمررليةتقوبرر  متوتح  رر تطنب سرربنتقواهبررتتقوترر تببرر  تموررىتقشررلقكبةت رر تمنهجررتت

ي ررل تبملينررب تقرر  ا تم قتمرربأتقوابورربتمررأ ق تطبرربأتط جرر  ت  قنتتبمررليةتبح ررجهبةتقو  قسرر تمأص  رربة ت رربوتملية

طعلىت  يوت ت  ذاتقونببأتقوتملينجتتبكل تطصبقبتتمصصاتتقوتعهةت وج كتقلتبب قنتبمهج يتت ح ب ت ب ت

بابلتقواهبتتممجنتتقممنربلتقو جر  تقتح  ر تقونح ربنتقوتر تي رتل تموجبربت ر تقوح رةتمهرىتطر هتكرل  ت رذات

ت(.7002 تقممنبلت)ماأ
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ت

(ت جعل  ررأتمأصررأ تمنهجررتتطتعرر   تقممعررب تبتاهرربتطرر تقونررتعهةتبل جررذتصصرربطبنت طبنرربنت7022وطرربتمهجررب ت)

تأمجمجتتببج تط هتبعهنأت  تطلقموت قمعجت.

ت

 قوتمرررليةتقوبررر  متبمرررليةتطتعررر  تقممعرررب تيتيمت رررلتمهرررىتقسرررتلقبج جبنتقوتمرررليةتقوتمهجررر ي تقرررمتيصرررتنمتمهرررىت

أ تتو ق تقونتعهةت قوتعهج تمهىتصتبكببرأ تو تمكرلق تومرب قنتطعرأ ت طلقكعرتتقستلقبج جبنتم     تطثمتطا

ت(.تWinzer, 2002مص بزقبأتقو بممتت)

ت

(تمأصرأ تقوتمرليةتقورذيتينثرمتبملينربت قمعجربتورا ق تم رل  تبع رستقون رتلهتقو عهر تونربت7001 مل  أت ل قجت)

تبعهنأتقوابوب.

ت

  مت تاهربتطر تقونرتعهةتقومجربأتمنبربأت طبرب قنت قنتطعلرىت يتض تط تقوتعلي بنتقونتعر   تو تقوتمرليةتقوبر

 وببت هتت مامتتمبولقمضتقوذيت لتن تموجرأتقونرتعهة ت  ور تمبببرب تقسرتلقبج جبنتبملينجرتتطاته رتتمر تبهر ت

تقيستلقبج جبنتقوتمهج يتتط توكمتبمليةتقوابوبت بل جلتقوت ذيتتقولقكعتتوأت قماباتقو ل تتقتمججةت قبأ.

ت

 التقويم البديلأهداف  5.1.1

بحمجرر تمرر  تطرر تقم رر ق  ت رربوتمليةتوررةتيعرر تتىي ررعىتقوتمررليةتقوبرر  متطرر تلررالتقسررتلقبج جببأتقوناته ررتتمورر

طمت لق تمهىتمجب تقوتح جمتقو  قس توهابوبتقمتبع قاتومجب تقونملطبنتقوصا رجتتور هتقوابوربتمصرتىت

 (توذو ت بلت ب  تموى 7022كلقصبببتهنبتوشب ت) منس ت

تب قنتقوحجببجتت قولقمعجت.باليلتقونب-و
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تبلنجتتقونبب قنتقوعمهجتتقوعهجب - 

تبلنجتتقم كب ت قيست بمبنتقواامتت قو     .-ج

تقوتلهجزتمهىتقوعنهجبنت قونلتنت  تمنهجتتقوتعهة.- ر

تبلنجتتطبب قنتطتع   تدن تطصل  تطتكبطم.- 

تبعزيزتم   تقوابوبتمهىتقوتمليةتقوذقب .-ز

ت ت  كتتبحمج تقواهبتتولتبكبنتقوتعهة.كنضتقوبجبصبنتقوت تببج ت- 

تقستا قأتقستلقبج جبنت و  قنتبمليةتطتع   تومجب تكلقصبتم    ت  تشا جتتقواهبت.-ط

ت

(تط تو  ق تقوتمليةتقوبر  متوصرأت تلرب لتقوعنهجربنتهنربت برتةتمربوللقبنتقولببئجرت ت7002 يضجوتوقلتماأت)

ي تطرر تقسررتلكب تطرربتبعهنررأت مررو ت يرر ط بةت رر تكنرربت تاهرربتطرر تقواهبررتتقوعنررمت رر تقونلدررل تقو  قسرر تقرر 

منهجررررتتط ررررتنل تملقطبرررربتبأطررررمتقوررررذقنت قوت كجررررلت رررر تقوررررتعهةت قونلقكعررررت ت يررررز   تقونعهررررةتمإأ ررررب ت قدرررر ت

ما رربئصتقواهبررتتقو ليرر  ؛ت بررلتيعبطررمتقوابورربتهإص ررب ت ليرر ت رر تشا ررجتأ تمبوترربو ت بررلت تررج تبمججنررب ت

تهل ب .مب ي تم ق تقوابوبت يل لت ل ب تطت ب يتتو

ت

وللهتوهتمليةتقوب  متهتلهجزاتمهىتومعب تطتع   توهمجب تق ي تطر تمعر ت قأر تهنربتتب ت لب تط تودب تو  ق  ت

 لتطلكل ت ر تقيلتبرب قنتقوتمهج يرت ت بمرليةتقونصرب يضتقو نبمجرتتم رل  تأمجمجرت ت قيمتنرب تمهرىتطعجرب ت

أ ربأتقإلص ربصجتت بلرل تقأتنبيببرب ت قد ؛ت  ذقتي عرمت ؤيرتتقواهبرتتوكثرلت درلأب  ت قو رنب تقتع  يرتتقم

ت(.7002مبإلدب تتإلببأتتقو ل تتوهاهبتتوجمج نلقتومنبوبةتمأص  بةت)زيتل ت قوبلب ت

ت
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قوتمررليةتقوبرر  متموررىتب ج ررلتكررل ليت رر تقوعنهجررتتقوتل ليررتت أ ررب تت مرر تو هلا ررتتطرربتسررب تطرر تقم رر ق ت

ون رجل تقوتعهجنجرت ت قونعهرةتو رب تقونلكررأتقوابوربت رلتطحل  ربتقم رة ت كعهترأتوكثرلتصصرربطب ت  بمهجرتت ر تق

 قونلش  ت و ب تيمجستطبب قنتقوت كجلتقوعهجبتقوت تهرب تيمرمتمجبسرببت ر تقوتمرليةتقوتمهجر ي ت يمر أتقوت ذيرتت

تقولقكعتتوهنعهةت قوابوبت  تآ ت قأ  تطنبتي بم ت  تبح ج تقوعنهجتتقوتعهجنجت.

ت

 التقويم البديلومزايا خصائص  6.1.1

 ,Cumming & Maxwellقوب  متما بئصتب بلتهم  قنتين  توهاهبتتقول ب ت جببت) ت ةتقوتمليةت

(تهإصترربجتقونعل ررتتقرر ي تطرر تبمرر يةتقسررت بمبنتممنرربلتيمررلأتقبرربتق لررل   ت قيستم ررب تقونررلببوت1999

مبو ل تقونعل  تقوذيتيملأتمهىتطعل تتسبممتتين  تقستا قطببتون بم  تقواهبرتت ر تمصتربجتطعل رتتك  ر   ت

بررةتقوعنجرر تقرر ي تطرر تقوررلم تقو رراح تواطررل  ت ويضررب تقومرر   تمهررىتبل ررجةت  لررب ت بكبطررمتوهنعهلطرربنت قو 

تمال تك    .

تا بئصتق بجت قو(تموىتو تقوتمليةتقوب  متيملأتمهىت7020 هنبتوشب تقو ع ق يت)

قأتو  قنتقستا  تمهن  تم تبنثمتب    تقوللقبنتقوتعهجنجتتقوناهل تتوهابوبتلال تطح نتتمص مت مج  ت-و

مجب تطتللمتتطح نتتثبكت اأجتببتواستا قأت بح  تطعب جلتو ق تمهنجتتطت ر تمهجبربتين ر تقيأتكربأت

تموجببتونعل تت قمضتبعهةتقوابوب.

طل  تويتي تا أتو ق نتطتللمتتطثم تملقئةتقول ر  ت سراوةتقوتمر  ل ت قو ر انتقول ر جت ت ئجل ربت- 

تتهرررذو  ت تتعررر  تقونلقمررروتقوتررر تب رررتا أت جبررربت رررذاتقم  قنتطررر تقم  قن ت ب رررتا أتقسرررتلقبج جبنتطتللمررر

ت قيستلقبج جبنتومجب تصلقبنتقوتعهةتقونعل جتت قولك قصجتت قونبب يت.

 ينلملقط  ت تةتط تلالتب  يبتقواهبتتمهىتبمرليةتوص  ربةت  ببأرتتأليرتتقوت كجرلتوبرة؛توجتن لرلقتطر ت-ج

ت  تبح   تطعب جلتقم ق تقوناهل ت.بحمج تصتبكبنتقوتعهة ت و تي لصلقتطصب هج ت بمهج ت
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مررب ل ت  ررلتو تبعارر توسررست طعررب لتقوتمررليةتقون ررتا طتتقولترربئنتص  ررببتطررضتقلررتا تقوزطررب ت ط ررب ت- 

تقوتابج تو تقلتا تقو ببنتقوت تبملأتمعنهجتتقوتملية.

ت

ت(تموررىتبهرر تقوا رربئص تو تقوتمررليةتقوبرر  مت ررلتبمررليةتقسررتنلق ي؛ت عنهجببررأتب ررجل7005ودررب تقورربا ت)

كلبب تموىتكلبتطضتمنهجتتقوت  يست قوتعهة ت   تطازطتتوكمتصصبطتيملأتمأتقوابوبتو تيصب  ت جأ ت  لت

شررررنلو ؛تيمررررجستقوعنهجرررربنتقإلكلقئجررررتت قونعل جررررتتقوترررر تيمررررلأتقبرررربتقوابورررربتمدررررب تتموررررىتقولترررربئنتقولببئجررررت ت

تجررب تقم ق تقونلبسرربتت قمت ررب ي؛ت تررتةتمنهجررتتقوتمررليةتمأمررمتبكه ررتتطب يررتتطن لررت ت يررأب ت ورر تطرر تأ رر تقل

قون تا طتتومجب تقوللقبنتمأممت مكت كبر  ت يؤهر تقوتمرليةتقوبر  متمهرىتطبر وتقوتعب صجرتت ج رل،تمهرىتهرمت

ط توأت هتتقتعهجةتقوابوبتهربونعهةت  ور تقمطرلت قونصرل ت طر  لتقون  سرتتو تيمرلأتهرمتقر   ات ي رتعج ت

تمب للي  توتحمج تقوللقبنتقوتعهجنجتتقونلصل  .

ت

ت(تط نلمتتط تقوا بئصت    7022 بصتت) يذهلتم

 قولقمعجت ت بونلقموتقوتعهجنجتتبابق تطلقموتقوحجب تقو عهجت.-و

رررربلتوحررررمت-   تاهرررربتقوح ررررةت قوت   رررر  تم تي رررربتمهررررىتقونررررتعهةتو تيابرررر تقونعل ررررتت قونبررررب  تمصرررر مت ع 

 قونص انتئجلتقونل نت.

أتم   تقونتعهةتمهىتقستا قأتقونعهلطبنت قونبب قنتم بم-ج تهجتت طبب  توهتعبطمتطضتطبنتتطعم  .يمل 

 ي ن تم لصتقوت  يبت قوننب ستت قوح للتمهىتقيست بمتتقولقكعتتونبتينب سأتط تومنبل.- 

 تاهبتط تقواهبتتقوعنمت  تقونلدل تق ي تط تب رنجضتو تقسرتلكب تطربتبعهنرلا تقرمتي ربتمهرجبةتو ت- ر

قوعهلأتو تقيكتنبمجبنتو تئجل بتطر تقونرلق تي تص لقت يعنهلقتدن تقونمل تقوذيت   سلصأتسلق تهب ت  ت

 (.7002)وقلتماأ ت
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ي عمتقونتعهنج تطل ن ج ت  تطبنبنت قنتمجنتت طعلىتمبول بتتوبةت تب  تهلصبطبنتبعهرةتينب سرل ت- 

 جببتطبب قنتقوت كجلتقوعهجب ت طبب قنتوحمتطص انتقوعبوةتقوحمجمجت ت  ص بزتطبنبنت قنتطعلرىت) ضرم ت

7002.) 

مصرررأتمررربئةتمهرررىتأرررمتقونصررر انتئجرررلتقونل نرررتتقوتررر تبتاهررربتطررر تقوابوررربتقبارررب تلجرررب قنتتققتكرررب ي -ز

ت(.Svinicki, 2004ط   ستت)

ت

يتنجزتقوتمليةتقوب  متمأصأتيعنمتمهىتبلصجوتقونتعهةت بح جزاتمهىتقإلص بز ت بمهجمتمه تقيلتبب ت بعزيزت ت

له جررربببةتقوثمب جرررتت قيكتنبمجرررت تط برررلأتقورررذقنتو يرررأ ت ي رررتا أتطرررضتهب رررتتقواهبرررتتمررربلتا تومنرررب  ة ت ت

 م  قببةتقوعمهجت تهنبتوصأت لن  تقيب ب بنتقإلي بقجتتصحلتقون  ستت صحلتقوتعهة ت يلن  تطبرب قنتقوتعرب  ت

ت.(7022قج تقواهبت ت يحم تطب وتقوتمليةتقون تنلتوهنتعهةت)أ   ت

ت

ت؛ت بونعهلطرربنتقوترر تل لتصترربئنت قنتطعلررىتمعرر  تطررل تطتللمرر ررأجررذتوصررأتيضررجوتآلررل  تطزقيرربتولررلهتت

صح متمهجببتط تقوتمليةتقوب  متين  تو تبكل توكثلتو نجتتط تصتبئنتقيطتحبصبن ت بص ضتقواهبتتمهرىت

بكررلي تآ قئبرررةت رر تقونصررر ان ت نررر تلررالتو  قنتقوتمرررليةتقوبرر  مت بررر يتقواهبرررتتمكبمرربنتبع رررست كبررربنت

نهجرتتقوتمرلية ت جرؤ يتمورىتل ر تمهر تص ل ةت  تقوحجرب تقوحمجمجرت تطنربت ؤهر تقور   تقو بمرمتوهنرتعهةت ر تم

ت(.Tamminga, 2002 قيطتحب ت)

ت

 ط ت لقئ تقوتمليةتقوب  متوصأتيعنمتمهىتققتكب تو  ق تك    توهنعهنج ؛تمحجذتي ل ت   تقونعهرةتط ربم  ت

طج ت قبجررج تط رر    ت  ماررب تق مررب ت   ق توكثررلت ررمتط ررؤ وجتتبعه نبررة ت و تي رربحلقتطمررل  قواهبررتتمهررىتبحن 

ضتصصرربطب ت رر  تمنهجررتتقوتمررلية تطرر تلررالتبررل جلتطعهلطرربنت ب  ررتت  قنتطعلررىتمرر تط ررتلهتقواهبررت ت بصرر  
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ق مب تمهىتو ت ل ل قتموىتطبت لتومع تط تبم  لقنتقيلتبب ت قوتمب يل تو تقوصبب قنتقون  سجتت  تبم يةت

برربتو ت يررذ بتمررب  تقوتمررليةتموررىتو تقونرر  ق تي رربتمهجت(Tsagari, 2004مص رربزتوقلرربئبةت بح ررجهبةت)

بر   تقواهبررتتوكرر تياترب  قتقيلتبررب قنتقوترر تبارر أتقم ر ق تقوتل ليررتتوهنررلبن ت  رذقتيعلرر تبلسررجضتقول ررل ت

ت.)7002مسبب تقوتملية ت طلدلمأ ت وكج جتتو تطليمتتقوتمليةت)كبقل ت

ت

 يلهررزتقوتمررليةتقوبرر  متمهررىتقول ررللتموررىتقبمررب تطبررب قنتقوحجررب تقوحمجمجررتت يرر مةتقونعهلطرربنتقوترر تبعلررىت

رر تقوابورربتونعبو ررتتقو نررل،ت قيسررتثلب قنتقرر ر)كجو( ت يررل لت  رر ق توررتعهةتقواهبررتتمهررىتطرر ق تقوررزط  ت ي عل

قوت تبلك ت  تو دب تأمجمجتتوهنصر ان ت يعار تقم وليرتتوت ه رمتقورتعهةتو توعنهجربنتقورتعهة ت يتاهربت

نبت تاهبتب  يبتقونعهنج تبل جذات متب تإل ق بأت قولمبمتتمهجأتمنبت تلبسبتطضتطعب جلتطلدلمجتتوهتملية ته

 بم ينررأتوهاهبررتتم ررل  تب  ي جررتتمحجررذتي ررب تطأول ررب تورر  بة؛تمصررأتيحترربجتموررىتطبررب قنتوتابجمررأت)قو ليرر ت

ت(.7002قولطل  ت

ت

 أسباب ظهور التقويم البديل  7.1.1

تط توقلزتقمسبب تقوت تو نتموىت بل تقوتمليةتقوب  متهنبت هل ب 

"ت ئجلاتط تقوتمب يلت  تقوثنبصجلجربنتقو قمجرتتمورىتطلكرتتA Nation at Riskبمليلتوطتت  تلالت"تل تصصْت

 ونتقوه لرررتتقوملطجرررتتوهن رررتليبنتهنررربتتطررر تم ررراأبنتقوتعهرررجةت قوتمرررليةتمهرررىتط رررتلهتقولييررربنتقونتحررر  .

و تقوتلهجررررزت رررر تقونبدرررر تمهررررىتت7000(ت رررر توطلي رررربتمرررربأتNCESTقوتل ليررررتت قوعنهجرررربنتقيلتبب يررررتت)

حرر تقم صررىتوهك بيرربن ت قوترر تبمت ررلتمهررىتقول مررتت قومهررةتهبصرركتوبرربتآثررب تسررهبجت تقوك بيرربن تو تقلتبررب قنتقو

 كب ت لب ت  ت عمتمليتط تكبصبتقونل ج تمضل   تقوتحللتط تقوتمليةتقونعتب تقوذيتيم أت ل  توأب يرتت
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عرب تقوبع تم تو ق تقوابوبتمبستا قأتوسهل تبمليةت قأ تموىتقوتمرليةتقوبر  متقورذيتيمر أت رل ق تطتعر   تقمم

ت.(7002 ماأ)تم تو ق تقوابوب؛تمبستا قأتوسبوجبتطتللمت

كثجررلتطرر تقونعهنررج ت قون ررؤ وج تقإل ق يررج ت ئجررل ةتطنرر تأررب ولقتممررب  تب ررنجةتقونلررب ن ت بح ررج تمنهجررتت

قورررتعهة ت كررر  قتو تقيلتبرررب قنتيتبع رررستق مرررتتقم ررر ق تقوتل ليرررتتقو   ررر   ت بزيرررب  تقسرررتا قأتقيلتبرررب قنت

ن ررتن  تطلبرربتوكثررلتلاررل   تص ررلق تم ت ررذاتقولترربئنتب ررتا أت رر تقباررب تمررلق قنتطتعرر   تو رربحكتقولترربئنتقو

بؤثلت  تبح جمتقواهبت ت بلكببببة ت   تو ق تقون     تقمت ر تقول ربأتقون  سر  تهنربتببرلزتطصر انت

بال  تو حب تهنبتو تتطتع   توبذاتقيلتبب قنتمل طبت تلببتمهجببتبأثجلقنتطبنتت  تط تمبمتقوابوب.

قممنبلتط تق تمب تقواهبتتقوذ  تسرل ت لضرنل تط رتمباتمورىتقومرل تقوعبطهرتتمورىتقوك بيربنتقونلكرل تقوتر ت

بؤ هبةتوهتلرب ست ر تقيمت رب تقوعربون تقونت رب   تهرمت ور تو هتمورىت برل تألهرتتم را تك  ر  تب رتل ت

ت.(7001) لقج تتموىتقوتمليةتقوب  م

ت

 (Alternative Assessment Strategies) استراتيجيات التقويم البديل 8.1.1

 Strategy Performance – based assessment أواًل: التقويم المعتمد على األداء

ط بلأتقوتمليةتقونعتن تمهىتقم ق  تبمليةتيعتن تمهىتبم  لتم   تقوابوبتمهىتبلكنتتطعل تأت  بنرأتمورىت

أتو  ورتتبصرجلتمورىتطبرب قنتو قئجرتتطتللمرتت عمت منرم ت  كبمرتتيااابربت يلصرلبب ت بتنجرزتمبم ربوت ت يمر  

ت(.7002مبستا قأتطعب  أت طبب قبأت)ماأ ت

ي ا تقوتمليةتقونعتن تمهىتقم ق تط بي ت قسعب تط تقمئلق، ت يمل تموىتبح جلبنتكل ليتت ر تقوعنهجرتت

 ق نتقوتعهجنجتتقوتعهنجتت  و تط تلالتقببأتتقو ل تتوهابوربتمبومجربأتمبوت رب  ت قمصصراتت قسرتا قأتقم

ت(.2222)وقلتزيلت ت

ت
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أتطؤشلقنت قوتتمهرىتقكت ربمأت  تاهبتقوتمليةتقومبئةتمهىتقم ق تم بب تقونتعهةتوتعهنأتط تلالتمنمتيم  

وتهرررر تقونبررررب قن ت بررررل جلت ل ررررتتقسررررتا قأتطررررلق تأ ررررجتتطثررررم تقم  قنتقوليبدررررجت ت قولسرررربئمتقوب ررررليت ت

اتبرلتقوتمرليةتقونعتنر تمهرىتقم ق تمر   تقواهبرتت( ت ي7002 قستا قأتقوحبسل ت)قو لي تقورلطل توهتمرلية ت

مهىتقستا قأتطبرب قببةتدرن تسرجبمبنت قمعجرتتطتللمرت ت يحترليتمهرىتهثجرلتطر تقمصصراتتطليهرتتقمكرمت

 م ررجل تقمكررمتقوترر تبتاهرربت رر تهثجررلتطرر تقمأجررب تو تيعنررمتقوابورربتمصرر متبعررب ص تطرر تلررالتبابجرر ت

 Pearson Education Development)تطبب قبرررأت طعب  رررأتطررر توكرررمتأرررمتقونصررر انتقونعمررر  

Group, 2013طرر تقمطثهررتتمهررىتبهرر تقمصصرراتت قو عبوجرربنتقونل  كررتتبحرركت ورر ت ررذاتقيسررتلقبج جت ت )

 تقوحر  ذتPerformance تقم ق تDemonstration  تقوعرل،تقوتلدرجح تPresentationقوتمر  لت

Speechتقونعرل،ت  Exhibitionتوعربتقم  ق ت Roleplayingبمصرتتو تقونلرب ل ت تتقونلDebateت

ت.)7002)قو لي تقولطل توهتملية ت

ت

(ت برررلت ررز   تقون رررب جةتقمسبسرررجتت قونبررب ئتطررر تكنجرررضت7007 وهتمررليةتمررربم ق تو ررر ق تأرر   بتقو رررلق ت)

طلقدررجضتأمررللتقونعل ررت ت ي عررمتقوابورربت ررل ق تيعتنرر تمهررىت قبررأ ت طلت ررب ت رر توسررلبأت ط تنعررأ تط كررلق ت

ت يل وتقج توكزق تقونعل تتقونتللمت.ت مب  ق تمهىتأمتطص ابأ 

ت

تMehrenz & Welhmnقوتمرليةتهنربتو   تتقون ضرهتت ر تسرتلقبج جبنيقتطر م تطبتي عرمتبمرليةتقم ق ت

تق بجت قمسبب تت)7022قولق  ت  ت)م بصت 

م ت   تقوتمليةت ز ق تط تلالتبنثمتقو هل تو تقوننب سبن تط تلالتقونحبكرب تقولقمعجرتتيسرتلتبجت-و

تهل تو تقوننب ستتقولقمعجتتقونلئل تتوهابوبتهلتج تتبعهنأ.قو 
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م تبنثجمتقوع   تط تقمصنبطتقو هلهجتت تج تولبتقوح للتمهىتقستلتبكبنتمبطتت شبطهتتأللتبال ت- 

تقواهبت توطبتقيلتبب قنتقوتمهج يتت تنث متصلمب ت قأ ق ت طح  ق تط تقو هل .

تج تقوتلل ت  تطنب سبنت طتاهببنتقوتملية.مصأت تضن توسبوجبت و  قنتمجب تطتع   تبت-ج

ت

 Communication Strategyثاةيًا: استراتيجية التقويم بالتواصل 

قوتر ت(تقستلقبج جتتقوتمليةتمبوتلق متمهرىتوصرأ ت"ط نلمرتتطر تقومر  قنت7002يعل تطبج قنت قونحبسلتت)

 رمتقوه  ر ت مرو تلمتونضربطج تشراصتآلرل تويتوصرأتيتيعلر تقوتلق ي تاجضتقلقساتببتقوصاصتو ت ر

ت. تقم نجتوجتتطبم تيعتبلتقوت بممتقيكتنبم تطضتق للي تمهىت  كتتم

ت

بملأت ذاتقيستلقبج جتتمهىتكنضتقونعهلطبنتط تم سبلت قستمببلتقم كب تمص متين   تقونعهةتط تطعل رتت

 رر تقوتااررجوتتقوتمرر أتقوررذيتأممررأتقواهبررت ت ررإ  ق تقونعهنررج توبررذاتقيسررتلقبج جتتين ررلبةتطرر تقيسررت ب  تطلررأ

و   سرربة ت بح  رر تقولتبكرربنتقوتعهجنجررتتوهنتعهنررج ت  مررب تون ررتليبببةت مرر  قببةت قوتعررل تموررىتطليمررتتب كجررلات

 وسهل أت  تأمتقونص ان ت ي بم تقونتعهنج ت  تقوح رللتمهرىتقونعهلطربنتقولقكعرتت قوتصر جضتقوهرذ  ت

ن ت قصع رب ت ور تمهرىتو قئبرةتي بنب ت  تبصاجصتأبكبببة؛تطنبتيعززتطر تمر  ببةتمهرىتطلقكعرتتقورذق

ت(.Patton, 1990( )Denscombe,1998( )7021  ط بصبببةت باليل بت)قوحنج يت قو  جلي ت

ت

بورتتوهتمرليةت برلتي رتا أتوثلرب تقم ق ت  يتنتضتقوتمليةتمبوتلق متمع  تل بئص تب عرمتطلرأتقسرتلقبج جتت ع 

 صجتتقرج تقونعهرةت قونرتعهة ت ب جر تقوابوربت ر تكتمليةتقلبئ ت مل تقكتنبوأتهتمليةتصببئ  ت يعتبلتمنهجتتبعب

ت.)7002باليلتم  قبأت  ط بصجببأتمهىتقوتعهةت)طبج قنت قونحبسلت ت

ت
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  رر تطرر تتInterviewبتعرر  تقمصصرراتت قو عبوجرربنتقوترر تبلرر  جتبحرركت ررذاتقيسررتلقبج جت ت  رر  تقونمبقهررتت

ثررررةتبمررررليةتمكبقتررررأتمهجبرررربتوسررررل تقمصصرررراتت بمررررلأتمهررررىتبلكجررررأتمرررر  تطرررر تقمسررررلهتتقونببشررررل توه ررررل ت طرررر ت

  لتومب تطبلطنتيعم تقج تقونعهةت قوابوبتوتمليةتط هتبم أتتConference تقونؤبنلت)7005)قوحب ث  

قوابوبت  تقص بزتطصل  تطعج تموىتبب يختطعج تط تلالتقولمبش ت ط تثرةتبلدرج تقواارلقنتقوازطرتت

ل ررتت باتهرروتمرر تقونمبقهررتت رر تو ت ررذات( تقمسررلهتت قمك7002وتح ررج تبعهنررأت)قو ليرر تقوررلطل توهتمررلية ت

قمسلهتتبكل ت وج  تقوهح تت قونلموت وج كتمحبكتتإلمر ق تط رب تآلرذ تصنروتقمسرلهتتقو ربقل ت)طبجر قنت

ت.)7002 قونحبسلت ت

ت

  Observation Strategy  ثالثًا: استراتيجية التقويم بالمالحظة

كلقصرربت ورر تقو ررهل تو تل بئ ررأ"تبعلرر تقوناأ ررتت"بلكجررأتقوحررلق تونصررب   تسررهل تطعررج ت ب رر جمت

( تو تقونصب   تقو مجمرتتو رب ل تطرب تطرضتقيسرتعبصتتمأسربوجبتقوبحرذت قو  قسرتتقوتر ت202 7002)لضل ت

( توطبت  تقون بلتقوتل ليت تع تقستلقبج جتتقوتمليةتقونعتن ت2227بتا أتطضتطبجعتت ذاتقو ب ل ت)مبسة ت

    تمأتسهل تقواهبتتقبر  تقوتعرل تمهرىتق تنبطربببةتقوذيتتوللم مهىتقوناأ تتط توسبوجبتقوتمليةتق

 طجلوبةت قب ب بببةت ب ب نبةتطضتمعضبةتقوبع ؛توهح للتمهىتطعهلطبنتب ج ت  تقوح رةتمهرىتقم ق ت

 جعل برربتت)27 7002 توطرربتأنرر ق ت)(Lanting, 2001 بمررليةتقونبررب قنت قونعررب  تقوترر تينتهكلصبرربت)

ص ررربص تقوتل رررليتقبررر  تمجرررب تقوتررر  يست قوتعرررل تمهرررىت  كرررتتمأصبرررب ت"بنثجرررمتولرررل تطحررر  تطررر تقو رررهل تقإل

تك ب تأ".

ت

 قوتمررليةتمبوناأ ررتتي ررتا أت رر تطاأ ررتتو ق تقونعهررةت  رر تقوتمررليةتقوررذقب توهنعهررةتطرر تلررالتقوناأ ررتت

 ت ببعرر تقسررتلقبج جتت)7005ئجررلتقونببشررل تطرر تلررالتقوت رر جمتقو ررلب تو تقونلئرر ت)سرربوةت ط ررا ى ت
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قوبع تم تقوعصلقئجتت عهىتقونعهرةتو تيحر  تط ربمب تطربتسرجتةتطاأ ترأ ت و تي ر متقوتمليةتمبوناأ تتهمت

ت.)7020قو هل تقون تب  ت مكتطاأ تأتمبستا قأتو ق تقول  ت قوتمليةتقونلبسبتت)قوبا صت ت

بع  نت لقئ تقوتمليةتمبوناأ رتت برلت رز   تقونعهنرج تمنعهلطربنتبع رزتقسرتلقبج جبنتقوتمرليةتقملرلهتمر ت

بورررتتتبز يررر  ة قبرررب ت بعاررر تقواهبرررتت رررل  تكجررر  تمررر تبارررل  ةتملررر طبتبكرررل ت لطجرررت؛ت بررر تقسرررتلقبج جتت ع 

 لب ررتت رر تقونررلبنتقون  سرر تطتعرر  تقون ررب   تأجررذتبعارر تقواهبررتتط رربي تيلتجررب تقونلقمرروتقوتعهجنجررتت

قوترررر تبلبسرررربتمرررر  قببةت طجررررلوبةت  ئبرررربببةتطنرررربت تررررج تط رررربي ت قسررررعب توهناأ ررررت ت ي رررربم ت رررر تقكتصررررب ت

ص انت  تأبلت بل  بت قوعنمتمهىتأهببتم  تقإلط ب ؛تطنربتبم طرأتطر تب ذيرتت قكعرتت ل يرتتوهاهبرتتقون

ت.)7002قونتعهنج ت)قو لي تقولطل توهتملية ت

م ت مرر تقونعهنررج ت قوتل ررليج تقبررذاتقيسررتلقبج جتتي رربم  ةت رر تقوح ررللتمهررىتهررةتطرر تقونعهلطرربنتقوترر ت

لق  ت قوصنلوجتت  تبمليةتقولتبكبنتقوتعهجنجتت ضا تمنبتبتنتضتبن  ةتق  كتتمبوجتتط تقوثمتتمل تقباب تقوم

مأت ذاتقيسرتلقبج جتتطر تطل صرتتمبوجرتتبن ر تقونعهنرج تطر تبكجج بربت ب رنجنببتمنربت تلبسربتطرضتصتبكربنت

ت.)7027()قوبصجلت  ل ة Adams & Hus, 1998قوتعهةتقوناته تت)

 تط تبح   ت بل جةتو  ق بب ت ط تثرةتبر  ي ت وك تبكل تقوناأ تتط  يتتهلسجهتتو نضتقونعهلطبنتيتق

قوناأ رررربنت رررر تقو رررر انتقوجلطجررررتتطررررضت هررررلتقو ررررهلهجبنت قو ررررل  تقونحجاررررتتمرررربونلموتقوررررذيتبنرررركت

ت.)7000طاأ تأت)مهجب ت آلل   ت

(تمهررىتوصررأتمرربولئةتطرر تقونزقيرربتقوترر تبتنتررضتقبرربتقسررتلقبج جتتقوتمررليةتمبوناأ ررتتميتو ت7020 ؤهرر تمررل  ت)

بح تطر تقسرتا قطببتمبون ربلتقوتل رليت برتهاصت رذاتقونصربكمتم رعل تتبارليلتمعر تت لب تم  تمجل 

و تطع ررررةت رررررذاتقم  قن ت لب رررررتتم قتهبصرررركتقو رررررنتتقونمبسرررررتتص  رررررجت تمبإلدررررب تتمورررررىتبعررررر  تقملارررررب ت

قونحتنهت؛تطنبتيمهمتطر ت  كرتتقولثرل تمبولتربئنت قومرلق قنتقونتلببرتتمهجبرب تهنربتو ت رعل تتبابجمبربتمصبربت
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أجبصب تموىتط   ج  تمبإلدب تتموىتقو ب ت قولمكتقوذيتبحتبكأتوناأ تتهرمتطبورب تلب رتتوصبربتبحتبجتو

تبحتبجتموىتبكلق تطاأ تتقو هل .

ت

 Pencil and Paper Strategyرابعًا: استراتيجية التقويم بالقلم والورقة 

مإأ رربأتب ررن توهنعهررةتبعتبررلتقيلتبررب قنتمأصلقمبرربتوسررب ت ررذاتقيسررتلقبج جتتمنرربتبم طررأتطرر تو  قنتطعرر  ت

مجب تمر  قنتقواهبرتت طبرب قببةت ر تط ربينتطحر    ت ببرج تط رتلهتقطرتاكبةتوهنبرب قنتقوعمهجرتت قم قئجرتت

 ت برررأب تو نجرررتت رررذاتقيسرررتلقبج جتت جنررربت)7005قورررلق   ت ررر تقونحترررلهتقو  قسررر تورررتعهنبةتقو ررربق ت)مرررل   ت

مجب تط تلهتبح جهبةت طر هتبمر طبةت جرأ تبم طأتوهنعهةتط تطعل تتقلمبطتقومل ت قوضعوتو هتقواهبت ت ت

ت(.2222طنبت ز  تقواهبتت و وجب تقمطل تمبوت ذيتتقولقكعتتأللتو قئبةت)ص ل ت

 بعررر تطررر تو رررةتو  قنتقوتمرررليةتقوتررر تطررربتزقوررركتبحترررمتط بصرررب تطبنرررب تقرررج تممجرررتتو  قنت قسرررتلقبج جبنتقوتمرررليةت

 رنبم  ت قلتبرب تمجرب تقومر   تمهرىتقوتعبجرلتقملله ت ط تقيلتبب قن تقلتبب تمجب تقوم   تمهىتقو بةتقو

قوص ب  ت قلتبب تمجب تقوم   تمهىتقو بةتقوملقئ  ت قلتبب تمجب تقومر   تمهرىتقوتعبجرلتقوتحهجهر  ت جنربتمعر ت

و لهكتبع  انتمهىت ذاتقيلتبب قنتأتىتب رب تطر تقسرتلقبج جبنتقوتمرليةتقوبر  متطثرمتقلتبرب تقوكترب ت

تجررررب تطرررر تطتعرررر  تمررررأ ت بررررل تقوابورررربتسررررببتقلتجررررب اتوإلكبمررررتت)سرررربوةتقون تررررل  ت بح ررررج تقلتبررررب قنتقيل

ت.)7005 ط ا ى ت

بكت ربت ررذاتقيسررتلقبج جتتو نجتبرربتطر توسرربب تطتللمررتت برر تبعررل تطرلقط تقومررل ت قوضررعوتورر هتقواهبررت ت

 بمجستبح جمتقواهبتت ط هتبم طبة تطضتمثب  تقو ق عجتتوهتعهة ت بمججةتطرل تقوتر  يست قونلرب نتقو  قسرجتت

هتطا طتببتوحبكبنتقواهبرت تمبإلدرب تتمورىتبز ير تقواهبرتت و وجرب تقمطرل ت و رحب تقومرلق تمبوت ذيرتت ط 

ت.)7002قولقكعتتم تط تلهتبح جمتقواهبتت)قو لي تقولطل توهتملية ت
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(تمأ تطبنبنتقيص بزتم تبكل تمهىتش متسؤقلتط تل تقيكبمتت)سؤقلتطمبو (تق ت2222قواهجه ) وشب ت

 تقسلهتتقيلتجب تط تطتع  تقوت تب   تأللتطص هتتطال أتت ياهبتط تقوابوبتمهىتش متط نلمتتط

ت.مبلتجب  بقوت تمبأتتقكبقتأببليلت

ت

  Reflection Assessment Strategyخامسًا: استراتيجية مراجعة الذات 

ط تبعرر تقسررتلقبج جتتطلقكعررتتقوررذقنتط تبأررب تطبنررب تإل بررب تطرر هتقولنررلتقونعل رر تورر هتقواهبررت؛تأجررذتو تبررزق

طلقكعتتقوذقنتطضتبم يةت وجمتمهىتقوتعهةتيع تطؤشلق تمهىتبحم تطلأهتتطبنتتطر تطلقأرمتقولنرلتقونعل ر ت

ررربل ت قورررتعهةتقون رررتنل ت بعاررر ت ل رررتتوتارررليلتطبرررب قببةت وبرررة ت  ررر تط رررل توسبسررر توهرررتعهةتقورررذقب تقو ع 

 بح  ر تأبكربببةتة تقونعل جت ت بلنجتتوصنبطتب كجل ة ت ط ربم ببةتمهرىتبح  ر تصمربطتقومرل ت قوضرعوتور  ب

ت(.Chang & Tseng, 2009 بص جمتقب ب بببةت)

 بعتن ت ذاتقيستلقبج جتتمهىتبمججةتطبتبعهنأتقواهبتتط تلالتبأطهبةتقوابل تقو بممت ت بح   تصمبطتقومل ت

 ت جم ررر تقبرررذاتقيسرررتلقبج جتت)7021 قوضرررعو ت بح  ررر تطررربتسرررجتةتبعهنرررأتيأمرررب ت)قوحنجررر يت قو  جرررلي ت

قو رربممتتموررىتبعهررة تقتمجررجةتطرربتبعهنررأتقواهبررتت بح  رر تطرربتسررجتعهنلصأتيأمررب  ت رربوتعهةتمنهجررتتبحليررمتقوابررل ت

هل تقشرررررررتمب تط رررررررزهت طعلرررررررىتطررررررر تقمأررررررر ق تقو ررررررربممت ت قوحبوجرررررررتتواسرررررررت ب  تطلبررررررربتهررررررر وجمت ررررررر تقو ررررررر

ت.)7025)قواهج بن تقون تمبه 

ت بل  جتبحكت ذاتقيستلقبج جتت ذاتقمسبوجب 

( ت يعلرر تمرر   تقوابورربتمهررىتقوناأ ررت ت قوتحهجررمت قوح ررةتمهررىتSelf-evaluuationبمررليةتقوررذقنت)-و

و قئأتمبيمتنب تمهىتطعب جلت قدحتتثةت دضتقوااوتوتح ج تو تبارليلتقم ق  تمبوتعرب  تقرج تقوابوربت

ت قونعهة.
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( ت   تطرذهل تي تربتوبربتقوابوربتلرلقطلاتأرللتطربتمرلواتو تطربتشرب  اتو تJournal لطجبنتقوابوبت)- 

تطبتسنعأ.

( تطهروت تضرن تصنرب جتطر تومنربلتقواهبرت ت ق تنبطربببةتقوتر تStudent Portfolioطهروتقإلص ربزت)-ج

أتقوابوبتمبلتقولمكت)قو لي تقولطل توهتملية ت ت.)7002 تةتقصتمبؤ بتمعلبيتتوت بلتط هتبم  

ت

 Recording Strategiesأدوات التقويم البديل  9.1.1

وتمر  لتقول ر  ت سراوةتقوتمر  ل ت قو ر انتقو ر جت ت سراوةتقتمرلقئةت  ر   ت  قنتطتعر   ووهتمليةتقوب  مت

ت(.7020 تلل  تآ)ققلتشعجل ت تتقوه  جت

ت نبت ه  قنتقوتمليةتقوب  متمو  بتنثمت

 بصررنمتمررلقئةتقول رر تق تقوصررابتمبئنررتتقي عرربلتق تقو ررهلهجبنتقوترر ت ت (Check List)مرلقئةتقول رر –و

طبنررررتتق تطبررررب  تبعهجنجرررتت قأرررر  تق تقكثررررلت  ورررر تقل رررر ت ل ررر  بتقونعهررررةتق تقونررررتعهةتورررر هتمجبطرررأتقتل جررررذت

تقيست بمبنتمهىت ملقبببتمبلتجب تقأ تبم  لي تط تقيز قجتقيبجت ت  تق تلاأ تطلق  تق تئجلتطلق  .

ملأت ذاتقي ق تمهرىتب زئرتتقونبنرتتقونرلق تبملينبربتقورىتط نلمرتتبت (Rating Scale):ساوةتقوتم  ل– 

تطررتا تقواهبررتتوبررب ت  رر تبرر  ينتطرر تق  ررضتق تلنررستط ررتليبن.ملتطرر هتطرر تقونبرربأتقو زئجررتتمصرر متي برر

بتررج ت ررذاتقي ق توهنعهررةتو ت رر  جت رر تط ررتليبنتقونبررب  تقونررلق ت( تRubric) سرراوةتقوتمرر  لتقوه  رر -ج

كثررلتب  ررجا تطرر تسرراوةتقوتمرر  ل تق ت ررتةتبح  رر ت  رروتوبملينبرربتو  جررب تقوررىتمرر  تطرر تقون ررتليبنتمصرر مت

تواهبت. مج تون تلهتق ق تق

شرجب تملو ربتو تشرب   بتو توبعبجرلتقوابوربتأرللتت( تم  (Learning Logسر مت  روتسرجلتقورتعهة- 

 ت بجرئتقوبجلرتتق طلرتتتوهرىتقونعهرةتبعهنبب تبتج توهنعهةت ل تتقيطا تمهىتو ق تقواهبرتت قسرت بمبببة ت م

ت         (.7022 ت ل ةوتص جضتقواهبتتمهىتقوتعبجلتمحليتتمنبتيصعل  تمأتت)قوبصجلت ت
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ت               

 مقارةة بين التقويم التقليدي والتقويم البديل 11.1.1

تقو ر  ل ر تياتهوتقوتمليةتقوب  متم تقوتمرليةتقوتمهجر يتطر تمر  تو كرأت قوتر تطر توقلز ربتطربت رلتطلدر ت

ت( 7002)زيتل  تت(2.7)

 ( الفرق بين التقويم التقليدي والتقويم البديل1.1الجدول )

 التقويم التقليدي لالتقويم البديت

طببأتأمجمجرتتطاهرل تطر تقوارا تمص بز ربتت ل 1

ت.و تو قئبب

ترتمرر تيتبكررل توبرربت يألررذتشرر متقلتبررب تبح ررجه توسررلهتأتهتبقجررت

ترتطاهررررل تطرررر تقواررررا تقإلكبمررررتتملبرررربت  ررررهتتقلقمررررضتقوابوررررب

ت.مبلتجب تمكبمتت حجحتتو تبكنهتتمبب  تو تهتبمتتكنمتم جل 

جررررر تطبرررررب قببةت تاهرررربتطررررر تقواهبرررررتت طررررنت باب 1

ت طعب  بةتإلص بزتقونبنت.

ت.تاهبتط تقواا تبذهلتطعهلطبنتسب توبةت  قستبب 

 ل رررضتطررر تمررر   تقواهبرررتتمهرررىتبل جررروتطبرررب قنت 1

قوت كجرررلتقوعهجررربتم ق تقونبنرررتت)بحهجرررم تبلهجرررب ت

تبابج  تبملية(.

طبرب قنتقوت كجرلتقور صجبتتمرب  ت تمت رلتمهرىتيح تط تم   تقواهبرت

تقنتقوتذهل تقيستجعب (.)طبب تتإلص بزتقونبنت

بحترربجتقونبنررتتم قئبرربت متررب تطليررمتصلمررب تطرربتمرر ت 1

تي ل تسبمبنتو تويبأ.

تي ت ل ت متب تم جلق تص بجب تطبتقج ت  ضتسبمتتموىتسبمتج .

تقإلكبمتت قوتمليةت ل يتقلب تمهىتمكبمتتقوابوبت مو.تين  تو ت تعب  تقواهبتتم ق تقونبنت. 5

  تقونببأتقمتنرب ق تمهرىتتببو تةتبم  لتو ق تقوا 6

تملقم ت)طلقزي (بم  ل.

قوترر تأ ررمتمهجبرربتقلررب  تمهررىتتبوعاطررتمتأيمرر  تو ق تقوابورربت جرر

ت. حتتمكبقتأتم تقمسلهت

 ررررتةتبمجررررجةتقواررررا تمعرررر  توسرررربوجب تقلتبررررب قنت 7

ت.قم ق  تأمبئبتقإلص بز تطصل مبن

تتتيمت لتقوتمججةتمب  تمهىتقيلتبب قنتقوتح جهجتتقوكتبقجت.
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 اةعكاسات التقويم البديل على العملية التربوية ت11.1.1

ملرر طبت رررتةتبابجرر تقوتمرررليةتقوبررر  متمصرر متطرررازأتوهعنهجرررتتقوتعهجنجررتتقوتعهجنرررتت رررإ تطنب سررتأتبرررلع ستمهرررىت

توطلق تقوعنهجتتقوتعهجنت تط تأجذ 

نتطعلرىتقواهبرت تأجرذت بجرئتقواهبرتتوهحجرب تقوجلطجرتتقون رتمبهجت؛تأجرذت تاهربتطلرأتقص ربزتطبنربنت ق -و

 يحتبكبررربت ررر تأجببرررأتقوجلطجرررت تو تبكرررل تمهرررىتشررر متطصررر انت قمعجرررتتبلقكرررأتقوابورررب تطنررربتيعرررززتو يرررأت

ت.قإلأ ب تمبون ؤ وجتتم تبعهنأت ط تلهتبم طأ

ت

قونعهررة تيعار تقوتمررليةتقوبر  متوهنعهررةتقصاببمرب تمنرربتيعل ررأتقوابوربت طرربت رةتمررب  ي تمهرىتقومجرربأتمررأ ت - 

ت ت  تم  قنتقواهبتت ط هتقست ب ببةتط تقوت ذيتتقولقكعت. يتج ت ل تتوناأ تتط هتقوتح 

ت

و وجب تقمطرل  تيعار تقوتمرليةتقوبر  متطعهلطربنت قدرحتتم وجرب تقمطرل تأرللتبعهرةتوقلربئبةت ط رتلهت -ج

تبم طبة ت يعززتقوتلق متقج تقوبجكت قون  ستتأجذتوصأتبمليةتبصب ه .

ت

 ؛تورذقت إصررأتي  ر تدررل   تمرل،تقونحتررلهتقوتعهجنرر تقونلررب نتقو  قسرجت ت تاهرربتقوتمرليةتقوبرر  متقوتلررلت - 

مهىتش متوصصاتت طبنبنت طص انتأجببجتتبتح هتم  قنتقوابوبت ب رتثجلت  ق عرأت  ق عجترأت)طبجر قنت

ت.)7002 قونحبسلت ت

ت

ت

ت

ت
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 الدراسات السابقة 1.1

نتقوتررر تق تنررركتبللمررركتقو  قسرررب مررر تبعتبرررلتقو  قسررربنتقو ررربممتتم ثرررب تمهنجرررب تبلقكنجرررب توهبررربأثج ت قونبتنرررج  ت

منلدررل تقوتمررليةتقوبرر  متمن ررنجببأتقونتاه ررتت نلبرربتطرربت   تقولقمررضت و  قبررأ ت  عضررببتق لررلت هررزتمهررىت

كبصرربتطرر ت ررذاتقون رربينت مرربأتق  قسررتأ ت كررز تطلبرربتقونعجمرربنتقوترر تبلقكررأتبابجرر تقوتمررليةتقوبرر  م ت  ررذقت

ت  وتطلكزتوبع تقو  قسبنت  تطلدل تقوتمليةتقوب  م 

 

 العربيةالسابقة سات الدرا  1.1.1

  كتمورررىتطعل رررتت  كرررتتبابجررر توسرررببذ تقوتعهرررجةتقونتلسررروتمشررر بلتقوتمرررليةت ررر (1118دراسدددة حريدددزي )

 ر تطر ق  تتقون تنل ت و ةتقو عل بنتقوت تبعتلدبةتوثلب تبابجمرأتطر ت كبرتتص رلتقمسرببذ ت قون تصرج 

طرب  تقوتا رص ت تلقنتقوعنرم تمر  تسرل ت تأ بتطت جلقنتقو  قستتقوتبوجرت ت)قو رلس تقون جهتت  تقو زقئل

(ت مرل تطلزمرتت20طر ت)تتط لصرتببصتبةتقستا قأتقونلبنتقول    تهنبتبةتقستا قأتقستتقوتكلي (.تطؤس ت ت

(تط تصب ت22(توستب ق ت )221مهىتمجلتتمصلقئجتتململ يتتط لصتتط ت)ببتبةتبابجم تمهىتلن تتطحب  ت

 كل ت ل  تقج تقست بمبنتوسببذ تت ت  وىو ت  كتتقوتابج تهبصكتق  كتتطتلساتتموىت بل هكتقو  قست

قوتعهررجةتقونتلسرروت رر تبمرر  ل ةتو  كررتتبابررجمبةتمشرر بلتقوتمررليةتقون ررتنلتقولسررنجتت ئجررلتقولسررنجت ت هبصرركت

قرررج تقسرررت بمبنتقون تصرررج ت ررر تبمررر  ل ةتو  كرررتت  كرررل ت رررل  تتو ررربو توشررر بلتقوتمرررليةتقون رررتنلتقولسرررنجت.

ليةتقون رتنلتقولسرنجتت ئجرلتقولسرنجت ت هبصركتو ربو توشر بلتبابج توسببذ تقوتعهجةتقونتلسوتمش بلتقوتمر

 كررل ت ررل  تقررج تقسررت بمبنتقمسررببذ ت قون تصررج ت رر تبمرر  ل ةتو  كررتتبابجرر ت تتقوتمررليةتقون ررتنلتقولسررنجت.

ت.لتقولسرررنجت ت هبصررركتو ررربو تقمسرررببذ وسرررببذ تقوتعهرررجةتقونتلسررروتمشررر بلتقوتمرررليةتقون رررتنلتقولسرررنجتت ئجررر

 رربئجتتقررج تقسررت بمبنتوسررببذ تقوتعهررجةتقونتلسرروت رر تبمرر  ل ةتو  كررتتبابررجمبةت كررل ت ررل  ت قنت يوررتتمأ ت



38 

 

مشرر بلتقوتمررليةتقون ررتنلتقولسررنجتتأ رربتطت جررلتطررب  تقوتا ررص ت هبصرركتقو ررل  تو رربو تمعرر تقونررلق ت

تقم قجتتمهىتأ ب تمع تقونلق تقوعهنجت.

ت

ةتقوحمجمرر ت رر تبلنجررتتموررىتقستم ررب توثررلتقسررتا قأتقسررتلقبج جبنتقوتمررلي رر  كت )أ1117دراسددة العددو ) 

قوت كجلتقوبل س تو هتطبوببنتقو وتقوعبشلتقمسبس ت  تقم   ت قب ب ب تصحلتقوليبدجبن تقلتجرلنت

هكتط نلمرتتدربماتتطر ت) ر   طبوبرتت    ركتب نرضتت)22ط  ستتقستكصب جتتط تط ق  تورلق تقو بطعرت ت ش 

(تطبوبرررررتت   ررررركت257)ت(ط نلمررررربنتب ليبجرررررتتطررررر 2قيسرررررتلقبج جبنت)قومهرررررةت قول مرررررت ت قوناأ رررررت( ت )

(تطبوبرررت ت قون نلمرررتتقوثبصجرررتت50قون نلمرررتتقم ورررىتقسرررتلقبج جبنت)قم ق  ت قومهرررةت قول مرررت ت قوناأ رررت()

)طلقكعررتتقوررذقن ت(طبوبررت ت قون نلمررتتقوثبوثررتت   رركت57    رركت)قوتلق ررم ت قومهررةت قول مررت ت قوناأ ررت()

برررب  تقون ررربأبتطتعررر  تقونت جرررلقنتقوتبمعرررتتقسرررتا أتبحهجرررمتقوت (تطبوبرررت.50 قومهرررةت قول مرررت ت قوناأ رررت()

وإلكبمررتتمررر توسرررلهتتقو  قسرررت تأجررذتو برررلنتقولتررربئنت كرررل توثرررلت يت يوررتتمأ ررربئجتت ررر تبلنجرررتتقوت كجرررلت

قوبل سرر تقررج تط نلمرربنتقو  قسررتتيعررزهتوابوبرربنتطلقكعررتتقوررذقنتطرر تقررج تقون نلمرربن ت  كررل توثررلت يت

قوتح جه ت  تبلنجتتقوت كجلتقوبل س تو بو تب نرضتت يوتتمأ بئجتتوهت بممتقج تقيستلقبج جتت قون تلهت

ن رتلهتطلقكعتتقوذقنتطر ت  يتقون رتلهتقوتح رجه تقوعربو  ت و ربو تط نلمرتتب نرضتقم ق تطر ت  يتقو

قنتطر تقرج تقون نلمربن ت  تقيب ب بنتو بو تط نلمتتطلقكعتتقوذقوتح جه تقونلا   ت  كل توثلت

قون رررتلهتقوتح رررجه ت ررر تبلنجرررتتقيب ب ررربنتو ررربو تب نرررضتوت بمرررمتقرررج تقيسرررتلقبج جتت ت  كرررل توثرررلت ررر تق

 طلقكعتتقوذقنتط ت  يتقون تلهتقوتح جه ت)قوعبو  ت قونلا  (.ت

ت

طعلمرربنتبابجرر تقسررتلقبج جبنتقوتمررليةتقوررلقمع ت و  قبررأتطرر تتأرر  نت(1116دراسددة الثوايبددة والسددعودي )

ةتقيكتنبم  ت طؤ اببة ت سللقنت كبتتص لتطعهن تقوتل جتتقإلساطجتت  تطحب  تتقوا جهتتببعب توللمب
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 وتحمجرر ت رر  تت(.22(تطعهنررب ت طعهنررت تقسررت ب تطررلبةت)220لبررلببة.ت مرر تبررأووتط تنررضتقو  قسررتتطرر )

(ت مررل تطلزمررتتمهررىتو  عررتتومعررب  تهنرربتبررةتقوتأكرر تطرر ت رر  ت71قو  قسررتتبررةتباررليلتقسررتببصتتط لصررتتطرر ت)

تتم ل  تقوتابج تكب نتمبونلببتتقم وى تبهتببتقم ق ت ثببببب ت م تو بلنتقو  قستتو تقونعلمبنتقونتعهم

قونعلمبنتقونتعهمتتمبونعهة تثةتقونعلمربنتقونتعهمرتتمربونمل تقو  قسر  ت كرب نتقونعلمربنتقونتعهمرتتمبواهبرتت

قرج تطتلسرابنتطعجمربنتقوتمرليةتقورلقمع تبعرزهت  تقونلببتتقملجل  تهنبتوشب نتقولتبئنتمورىت كرل ت رل  ت

لتقونعجمررربنتقونتعهمرررتتمبواهبرررتت قونعهرررةت قونمرررل تقو  قسررر تو ررره تقونعهنررربن تمررربولل تقيكتنررربم ت ررر تط رررب

  كررل ت ررل  تقررج تطتلسررابنتطعجمرربنتقوتمررليةتقوررلقمع تبعررزهتموررىتقونلأهررتتقو  قسررجتت رر تط رربو تقواهبررتت

  قونمل تقو  قس  تقجلنبتوةتب بلت ل  ت قنت يوتتمأ بئجتتبعزهتوبمجتتقونت جلقنتو تقوت بمانتقجلبنب.

ت

بعل ركتمهرىتطنب سربنتقوتمرليةتطر توكرمتقورتعهةتور هتطعهنر تقوليبدرجبنتوهنلأهرتتت(1115ة ريان )دراس

قمسبسرررجتت ررر تقونررر ق  تقوح لطجرررتتمبواهجرررمتطررر ت كبرررتتص رررل ة تهنررربتسرررعكتوهكصررروتمررر تقو رررل  تقرررج ت

طتلسررابنت  كررتتقوننب سرربنت  مررب تونت جررلقن تقو ررلس ت قونؤ ررمتقوعهنرر  ت سررللقنتقوابررل .تبررةتقسررتا قأت

(تطعهنررب ت طعهنررتتطرر تطعهنرر ت طعهنرربنتقوليبدررجبنت رر تطرر  ليبنت772تتمهررىتمجلررتتط لصررتتطرر ت)قسررتببص

بل جتتقواهجم.تقجلكتصتبئنتقو  قستتو ت  كتتطنب ستتطعهنر تقوليبدرجبنتوهتمرليةتطر توكرمتقورتعهةتطلب عرت.ت

 تكنرربتهصرر كتمرر ت كررل ت ررل  ت قنت يوررتتمأ رربئجتتقررج تطتلسررابنت  كررتتقوننب سررتت  مررب تونت جررلتقوابررلت

سللقن ت ر تأرج تورةتبكر تت20سللقن(ت طن تبزي تلبلببةتم ت20-5و بو تط تبلق أكتلبلببةتقج ت)

  لب ت ل  تبعزهتونت جليتقو لست قونؤ متقوعهن .

ت

م لَجكت  تقوتعل تمهىتقب ب بنتطعهن تقوليبدجبنتمبونلأهرتتقونتلسراتتصحرلتت(1111دراسة العليان )

قوليبدرجبن ت قسررتا أتقوببأرذت رر ت رذاتقو  قسررتتقونرلبنتقول رر  تقسرتا قأتقوتمررليةتقوبر  مت رر تبمرليةتبعهررةت
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(تطعهنب تط تطعهنر تقوليبدرجبنتمبونلأهرتتقونتلسراتتمبونر ق  ت22قون ح  ت بكلصكتمجلتتقو  قستتط ت)

قوح لطجررتتمنحب  ررتتقورر  ق ط ت رر تقو ررعل يت ت قسررتا أتقوببأررذتو ق تو نررضتقوبجبصرربنتقيسررتببصت تو بررلنت

بنتمجلتتقو  قستتصحلتقستا قأتقوتمليةتقوب  متمي بق تق  كتتمبوجت ت  بلت كرل تصتبئنتقو  قستتو تقب ب 

 ل  تقج تطتلسروتقب ب ربنتمجلرتتقو  قسرتتصحرلتقسرتا قأتقوتمرليةتقوبر  مت ر تبمرليةتبعهرةتقوليبدرجبنتببعرب ت

(ت25)تونت جلتسللقنتقوا طتتقوتعهجنجتت ونت جلتقيوتحب تمبو   قنتقوت  يبجتتو بو ت  يتقوابل توكثلتط 

 سلتت قوحب هج تمهىت   قنتب  يبجت.

ت

كررب نتوهتعررل تمهررىتقيأتجبكرربنتقوت  يبجررتت رر تقسررتلقبج جبنتقوتمررليةتقوبرر  متت(1111دراسددة عالوةددة )

 و  قبررأتملرر تطعهنرر تقوليبدررجبنت رر تط  ليررتتقوتل جررتت قوتعهررجةت رر تط  لررتتصرربقهس ت  رر  كتموررىتبح  رر توكثررلت

وت  يبجررتت رر تقسررتلقبج جبنتقوتمررليةتقوبرر  م ت قببررضتقوببأررذتقونررلبنتطحررب  تقو  قسررتتبررأثجلق ت رر تقيأتجبكرربنتق

(ت مل  تبةتبابجمببتمهرىتمجلرتتمصرلقئجتتطبمجرتت22قول    ت قستا أتو نضتقوبجبصبنتقستببصتتطؤو تتط ت)

(تطعهنرب ت طعهنرت ت مر توسر لنتصتربئنتقو  قسرتتمورىتو تقيأتجبكربنت222ط تط تنضتقو  قستتقون لصتتطر ت)

قستلقبج جبنتقوتمليةتقوبر  م ت و  قبرأتملر تطعهنر تقوليبدرجبنتهبصركتطتلسرات تهنربتببرج تو تقوت  يبجتت  ت

 لب ت ل  ت قنت يوتتمأ ربئجتت ر تقيأتجبكربنتقوت  يبجرتت ر تقسرتلقبج جبنتقوتمرليةتقوبر  مت و  قبرأتملر ت

 كرل ت رل  تطعهن تقوليبدجبنتبعزهتون بينتقو  قست ت قو  كرتتقوكهجرت تهنربت وشرب نتقولتربئنتمورىتمر أت

 قنت يورررتتمأ ررربئجتت ررر تقيأتجبكررربنتقوت  يبجرررتت ررر تقسرررتلقبج جبنتقوتمرررليةتقوبررر  م ت و  قبرررأتملررر تطعهنررر ت

قوليبدررجبنتبعررزهتونت جررلقنتقولررل تقيكتنرربم  ت قونؤ ررمتقوعهنرر  ت قونلأهررتتقو  قسررجت ت سررللقنتقوابررل ت ت

  ط ب تقون  ست ت بهم تقوت  يبت  تط بلتقوتمليةتقوب  م.

ت
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مهررىت قمررضتقسررتا قأتقلتبررب قنت طمررب جستقوتمررليةتقوبرر  مت رر توهتعررل ت سررعكت(1111ويهري )دراسددة السدد

طررررب  تقوليبدررررجبنتوه رررر ل تقوعهجرررربت رررر تقونلأهررررتتقيقت قئجررررتت رررر تط ررررتتقون لطررررت ت قببررررضتقوببأررررذتقونررررلبنت

قول    ت قستا أتقوببأذتو نضتقوبجبصبنتمابمتتطاأ تتطر تممر ق تقوببأرذتولقمرضتقسرتا قأتقيلتبرب قنت

مب جستقوتمليةتقوب  م ت قستببصتتوه عل بنتقوت تبلقكأتقسرتا قأتقلتبرب قنت طمرب جستقوتمرليةتقوبر  مت ر ت ط

(تطر تطعهنر تطرب  تقوليبدرجبنت252طب  تقوليبدجبن ت قوذيتبةتبابجمأتمهىتمجلتتقو  قستتقون لصتتط ت)

صركتطر ت) طر تطر  ليتقونر ق  ت(ت255وه ر ل تقوعهجربت ر تقونلأهرتتقيقت قئجرتت ر تط رتتقون لطرت تهنربتبكل 

(تط تطصل  تطب  تقوليبدجبنتوه ر ل تقوعهجربت ر تقونلأهرتتقيقت قئجرتت22قيقت قئجتت  تط تتقون لطت ت )

مبيلتبب قنتقوكتبقجرتتمهرىتت   تط تتقون لطت ت م توس لنتصتبئنتقو  قستتم تقستحلق توسهل تبمليةتقم ق

وبر  مت ر تطرب  تقوليبدرجبنتوه ر ل تقوعهجربت ر تومهىتص بتتقستا قأتط تقج تقلتبب قنت طمب جستقوتمليةتق

(تمبب ب تقو ب  تقون  لي ت قونصل ج  ت  كل ت رل  ت%22.21قونلأهتتقيقت قئجتت  تط تتقون لطتتقلقمضت)

ولقمرررضتقسرررتا قأتقلتبرررب قنت طمرررب جستقوتمرررليةتقوبررر  مت ررر تطرررب  تقوليبدرررجبنتوه ررر ل تقوعهجررربت ررر تقونلأهرررتت

ون تربتقوتل جرتت قوتعهرجةت ببعرب تولرل تقون  سرت تهنربتقسرتحل نتقو رعل بنتقيقت قئجتت  تط تتقون لطتتببعب ت

قواب تتمابجعتتوسهل تقوتمليةتقوب  متقون تا أتمهىتومهرىتص ربتتطر تقرج تقو رعل بنتقوتر تبحرللتوطربأت

قستا قأتقلتبب قنت طمب جستقوتمليةتقوب  مت  تطب  تقوليبدجبنتوه  ل تقوعهجبت  تقونلأهتتقيقت قئجتت  ت

قررج تقون نررل تقوكهرر توه ررعل بنتقوترر تت(تمبب ررب تقونعهنررج  ت  كررل ت ررل  ت%12.27ون لطررتتقلقمررضت)ط ررتتق

بحللتوطبأتقستا قأتقلتبب قنت طمب جستقوتمليةتقوبر  مت ر تطرب  تقوليبدرجبنتوه ر ل تقوعهجربت ر تقونلأهرتت

نتقوابرررل  تقيقت قئجرررتت ررر تط رررتتقون لطرررتتببعرررب توهنؤ رررم ت يت لكررر ت رررل  ت ررر ت رررذاتقو رررعل بنتببعرررب تو رررللق

  قو   قنتقوت  يبجت ت قوتا ص.

ت
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 رر  كتموررىتقوكصرروتمرر توثررلتبل جرروتوسرربوجبتقوتمررليةتقوبرر  مت رر تبلنجررتتقوت كجررلتت(1111دراسددة حميددد )

 ررر تط  سرررتت بنررر تقو لكرررب يتتقوتررأطه ت طبرررب قنت سرررةتقوارررلقئوتمبو  لق جررربتوررر هتطبوبرربنتقو ررروتقوعبشرررل

ذتوسرررهل تقوتمرررليةتقوبررر  مت)بمرررليةت قبررر ت بمرررليةت ت وبهرررلدت ررر  تقو  قسرررتتومررر تقوببأرررقمسبسرررجتتئرررل تئرررز 

قمملق ( ت قببضتقونلبنتقوت ليب تب نجةتمبه ت  ع يتوهن نلمتج  ت قستا أتو نضتقوبجبصبنتو قببتقلتبب ت

(ت12قوت كجلتقوتأطه ت قلتبب تطبب قنت سرةتقوارلقئو ت قورذيتبرةتبابجمرأتمهرىتمجلرتتقو  قسرتتقون لصرتتطر ت)

شلتقمسبس ت  تقون  ست تطلزمج تمهرىتشرعبتج ت  قسرجتج تبرةتقلتجب  نربتطبوبتتط تطبوببنتقو وتقوعب

مصررلقئجب تشررعبتتدرربماتت شررعبتتب ليبجررت تو بررلنتصترربئنتقو  قسررتت كررل ت ررل  ت قنت يوررتتمأ رربئجتتقررج ت

طتلسابنت  كبنتطبوببنتقون نلمتتقوت ليبجتت قون نلمتتقوضبماتت  تقلتبب تقوت كجلتقوتأطه تقوبع يت

  سةتقوالقئوتقوبع يتو بو تقون نلمتتقوت ليبجت. قلتبب تطبب قنت

ت

مهررىتقستم ررب تطعتمرر قنتطعهنرر تقوليبدررجبنتمبونلأهررتتقيقت قئجررتتأررللتتبعل  رركت(1111دراسددة حسددن )

قوتمررليةتقوبرر  م ت طرر هتطنب سررتبةتوررأتمهررىتو ،تقولقمررض تقسررتا أتقوببأررذتو نررضتقوبجبصرربنتو قبررج تمابمررتت

ىتمجلررتتقو  قسررتتطعهنرر تقوليبدررجبنتمنلأهررتتقوتعهررجةتقيقترر قئ تطاأ ررتت قسررتببصت ت قوترر تبررةتبابجمبرربتمهرر

(تطعهنرب ت طعهنرت ت مر تو برلنتصتربئنتقوبحرذتو تقوننب سربنتقوت  ي رجتت720منحب  تتشرنبلتسرجلب تطر ت)

ونعهنرر ت طعهنررربنتقوليبدرررجبنتمبونلأهرررتتقيقت قئجرررتتوهتمرررليةتقوبررر  مته رررمتطتلسرررات ت ببرررج تقولتررربئنت كرررل ت

تتقررج تطعتمرر قنتقونعهنررج ت قونعهنررج تبعررزهتوعرر  تسررللقنتقوابررل تأررللتقوتمررليةت ررل  ت قنت يوررتتمأ رربئج

 قوب  مته مت أللتط بيبأتقوثاثتت)طبجعتتقوتمليةتقوب  م ت طزقيبتقوتمليةتقوب  م ت طنب سبنتقونعهنج (.

ت

وهتعرررل تمهرررىت  كرررتتطنب سرررتتطعهنررر تقو  قسررربنتتكرررب نت(1111دراسدددة الرفددداعي وطوالبدددة والقددداعود )

جتت  تقونلأهتتقمسبسجتتقونتلسراتت)قواربطست قو رب  ت قو ربمض(ت ر تط  ليرتتبل جرتت بعهرجةتم  ر تقيكتنبم
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يسرررتلقبج جبنتقوتمرررليةتقورررلقمع  ت وثرررلتطت جرررلقنتقو رررلس ت قوابرررل ت قونؤ رررمتقوعهنررر  ت ررر ت  كرررتت-قم ورررى

 عبوجربنتقو لمجرتتطنب ستتبه تقيستلقبج جبن.تبةتمم ق تو ق تقشتنهكتمهىتقستلقبج جبنتقوتمرليةتقورلقمع ت قو

(تطعهنرب ت طعهنررت.تو برلنتقولترربئنتو ت  كررتت227قونتلسراتتم ررمتقسرتلقبج جت.تبكلصرركتمجلرتتقوبحررذتطرر ت)

طنب سررتتقونعهنررج تيسررتلقبج جبنتقوتمررليةتقوررلقمع تكررب نتق  كررتتطتلسررات تهنرربتهصرر كتمرر ت كررل ت ررل  ت

ب قنتقوب ربول يل .تهنربت قنت يوتتبعزهتوه لستو بو تقوذهل  ت قونؤ متقوعهنر تو ربو تطر تأنهرتتشرب

 قجلكتقو  قستتم أت كل ت ل  ت قوتتبعزيتوهابل .

ت

 ر  كتمورىتقستم رب ت  كرتتقسرتا قأتطعهنر تقوليبدرجبنت قوه رتتقوعل جرتت( 1111دراسة البشير وبدرهم )

يستلقبج جبنتقوتمليةتقوب  مت و  قبأت ر تقم    ت قببرضتقوببأثرب تقونرلبنتقوكنر ت قولرلم  ت قلتجرلنتمجلرتت

قسررتتماليمررتتمصررلقئجت ت و نررضتقوبجبصرربنتقسررتا أتقوببأثررب تو ق تقيسررتببصت ت زمرركتمهررىتمجلررتتقو  قسررتتقو  ت

(تبا رصتو رتتمل جرت ت و ق ت22(تبا رصت يبدرجبنت )22(تطعهنرب ت طعهنرت تطرلبةت)21قون لصتتط ت)

(تبا رررصتو رررتتمل جرررت ت20(تبا رررصت يبدرررجبنت ت)20(تطعهنرررب ت طعهنرررتت)70طمبقهرررتتشا رررجتتطرررضت)

بئنتقو  قستتو ت  كتتقستا قأتقونعهنج تيستلقبج جبنتقوتمليةتقونعتن تمهىتقم ق ت قوناأ تت و بلنتصت

 قوتلق رررمتقجلبنررربتهبصررركت  كرررتتقسرررتا قطبةتمهجهرررتتيسرررتلقبج جتتطلقكعرررتتقورررذقنت يسرررتا قأتو  قنتقوتمرررليةت

 ل مررب تقوبرر  م.تهنرربت و رركتمهررىت كررل ت ررل  ت قنت يوررتتمأ رربئجتتبعررزهتمثررلتقوتا ررصتقجلنرربتو بررلنت

 بعزهتوع  تسللقنتقوابل ت مثلتقو   قنتقوت  يبجت.

 

 رر  كتموررىتقستم ررب تطعتمرر قنتطعهنرر تقو  قسرربنتقيكتنبمجررتت (1111دراسددة أبددو عددواد وأبددو سددنينة )

أررللتقوتمررليةتقوبرر  مت رر تقونلأهررتتقمسبسررجتتقوعهجرربت رر تطرر ق  ت هبوررتتقو ررل ت رر تقم    ت قببررضتقوببأثررب ت

(ت مل تطلزمتت22 قستا أتقوببأثب تو نضتقوبجبصبنتقستببصتتطال  تط لصتتط ت)تقونلبنتقول   تقوتحهجه  
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مهررىتطمرررب جستلنبسررجتتقوتررر  ين ت بصررنمتمهرررىتثاثرررتتومعررب ت ررر  تطبجعررتتقوتمرررليةتقوبرر  م ت طزقيررربتقوتمرررليةت

(ت22قوب  م ت طنب سبنتقونعهنج ت  تقوتمليةتقوب  م ت قوذيتبةتبابجمأتمهرىتمجلرتتقو  قسرتتقون لصرتتطر ت)

عهنرب ت طعهنرتتطر تطعهنر تقو  قسرربنتقيكتنبمجرتتوهنلأهرتتقمسبسرجتتقوعهجربت رر تطر ق  ت هبورتتقو رل ت رر تط

صترربئنتقو  قسررتتو تطعهنرر تقو  قسرربنتقيكتنبمجررتتيحنهررل تطعتمرر قنتمي بقجررتت قمنررتتتو بررلنقم    ت مرر ت

 ر تت رل  تتمر أت كرل ونزقيبتقوتمليةتقوب  م ت طبجعترأت طنب سرتتقونعهنرج تألورأ تهنربتوشرب نتقولتربئنتمورىت

آ ق تقونعهنج تمبوتمليةتقوب  متبعزهتوهنت جلقنتق بجرت تقونؤ رمتقوعهنر توهنعهرة ت با  رأ ت مر  تسرللقنت

تلبلبأ ت  و تمهىتوأ تط بينتو ق تقو  قستتو تكنجعبب.

ت

مورىتبح  ر تقيب ب ربنتقوح  ثرتت ر تقوتمرلية تهنربت ر  كتمورىتبح  ر ت قمرضتتسرعكت(1111دراسدة عفاةدة )

-أتطعهن ت طعهنبنتقوه تتقوعل جتت  تقونلأهتتقإلم ق يتت  تط ق  ت هبوتتقو ل ت  تمارب تئرز قستا ق

مسبوجبتقوتمليةتقوب  م ت قوكصوتم ت ل  تمأ ربئجتت ر تقسرتا قأتقونعهنرج تمسربوجبتقوتمرليةتمربلتا ت

صكتمجلرتت قو  قسرتتطر تطت جلتقو لس.تقستا طكتقو  قستتو قبج  ت نب تقستببصتت  ابمتتطاأ ت.ت م تبكل 

(تطررر  لق ت طصرررل ب  ت مررر تبل رررهكتقو  قسرررتتمورررىتو تقو  كرررتتقوكهجرررتتيسرررتا قأت72(تطعهنرررب ت طعهنرررتت ت)10)

( ت قأتررمتقوبعرر تقو رربمضتوبابمررتتقوناأ ررتت%25.2قونعهنررج ت)قوررذهل (تمسرربوجبتقوتمررليةتقوحرر  ذتقه رركت)

كهجرررتتيسرررتا قأتقونعهنررربنتمسررربوجبت)بمرررليةتقم ق تمبيلتبرررب قنتقوكتبقجرررت(تقونلببرررتتقم ورررى ت و تقو  كرررتتقو

( ت قأتررمتط رربلتمابمررتتقوناأ ررتت)بمررليةتقم ق تمبيلتبررب قنتقوكتبقجررت(ت%52.2قوتمررليةتقوح  ثررتتقه رركت)

(ت  ررلتومهرىتقم زق تقول رربجت.تكررب تقونتلسروتقوح رربق تمهرىت قمررضتقيسررتا قأت%22.1قرلز تص ررب تمر  ات)

ببتور هتقونعهنرج ت ر تط ربلتطت جرلتقو رلس.تهنربتهبصركتمسبوجبتقوتمليةت)قوب  م(تومهىتو هتقونعهنبنتطل

قو  كررررتتقوكهجررررتتيسررررتا قأتقونعهنررررج ت قونعهنرررربنتمسرررربوجبتقوتمررررليةتقوح  ثررررتتطرررر ت كبررررتتص ررررلتقونرررر  لي ت

 (.%20.2 قونصل ج تقه كت)
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 ررر  كتمورررىتقوكصررروتمررر تقوعلقئررر تقوتررر تبلقكرررأتبابجررر تت(1111دراسدددة أبدددو ادددقر  واادددتيو  و بددداري )

ةتقولقمع تمهىتطهبتتقو  ل تقم  عتتقم وىت)قم ل ت قوثربص  ت قوثبورذ ت قولقمرض(تطر تقستلقبج جبنتقوتملي

طلأهررتتقوتعهرررجةتقمسبسرر ت ررر تطحب  ررتتقوز مرررب ت ررر تقم   .تقسررتا طكتقو  قسرررتتقيسررتببصتت  زمررركتمهرررىت

وتل ليرررتت(تطصرررل ب تبل ليرررب ت طررر  لق ت طعهنرررب .ت مررر تو برررلنتقولتررربئنتو تقوعلقئررر تقونتعهمرررتتممهرررتتقوبرررلقطنتق212)

قونم طررتتوهنعهنررج  ت دررعوتقإلط بصرربنتقونب يررتتبعرر تطرر توكثررلتقوعلقئرر تقوترر تبلقكررأتبابجرر تقسررتلقبج جبنت

تقوتمليةتقولقمع ت  تطحب  تتقوز مب .

 

وهتعررل تمهررىت بمهجررتتقسررتا قأتوسرربوجبتقوتمررليةتقوبرر  مت رر تبح ررجمتتكررب نت(1119دراسددة المددزرو  )

نت  تقوبحذتقوتل ليتو هتطبوببنتقو  قسبنتقوعهجبت  تكبطعبنتط ب جةتقوبحذتقوتل ليت زيب  ت عبوجتتقوذق

ط  لررتتقوليررب،ت رر تقو ررعل يت ت قببعرركتقوببأثررتتقونرررلبنتقوت ليبرر ت رر تقوبحررذت قوت ررنجةتشرربأتقوت ليبررر ت

قونعل  تقت نجةتقون نلمتتقوضبماتتطضتقلتبب تمع يت مو ت يتنثمتقوت  يستمبستا قأتوسبوجبتقوتمليةت

 ت)للقئوتقون ب جة ت سهةتقوتم  ل ت بمرليةتقممرلق ( ت و نرضتقوبجبصربنتقسرتا طكتقوب  متهنت جلتط تممت 

و قبج ت نبتقلتبب تبح جه ت طمجب ت عبوجتتقوذقنت قلتب نتقوببأثتتقوعجلتتماليمتتم  يتت بأو كتقوعجلتت

م أت(تطبوبتت  تقلصبطنتطبك تجلتقوتل جتت  تط  لتتقوليب،ت  تقو عل يت ت وشب نتقولتبئنتموىت22ط ت)

 كرل ت ررل  ت قنت يورتتمأ رربئجتتقرج تقون نلمررتتقوت ليبجررتت قون نلمرتتقوضرربماتت ر تقلتبررب تقوتح ررجمت

قوارربصتمن ررب جةتقوبحرررذتقوتل ررلي ت  ورررىت كررل ت ل مرربنت قنت يورررتتمأ رربئجتتقرررج تقون نلمررتتقوت ليبجرررتت

ت قون نلمتتقوضبماتت  تطمب جستبم  لت عبوجتتقوذقنت  تقوبحذتو بو تقوت ليبجت.

ت
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 رر  كتموررىتطعل ررتتطرر هتقسررتا قأتطعهنرر تقوه ررتتقوعل جررتتيسررتلقبج جبنتقوتمررليةتت(1117ة هياجنددة )دراسدد

قوبررر  مت مجرررب توثرررلتقلصررربطنتبررر  يب ت ررر تطنب سرررتبةتوتهررر تقيسرررتلقبج جبنت ررر تم  ررر تقم ورررىت ررر تقم   .ت

تت(تطعهنرررب ت طعهنرررتتوه رررتتقوعل جررر20قسرررتا طكتقو  قسرررتتوسرررهل تقوناأ رررت.تبكلصررركتمجلرررتتقو  قسرررتتطررر ت)

مبونلأهرررررتتقوثبصليرررررت ت و برررررلنتقولتررررربئنت كرررررل ت رررررل  ت قنت يورررررتت ررررر تطنب سرررررتتطعهنررررر تقوه رررررتتقوعل جرررررتت

يسرررتلقبج جبنتقوتمرررليةتقوبررر  متيعرررزهتمورررىتقوبلصررربطنتقوتررر  يب تو ررربو تقون نلمرررتتقوت ليبجرررت.تهنررربتو برررلنت

لبنبت  ج تقوبلصبطنتقولتبئنت كل ت ل  ت قوتت  تط هتطنب ستتقوتمليةتقوب  متبعزهتموىتقوابل ت قوت بممتقج

 قوت  يب .

 

سرعكتمورىتبمرليةت عبوجرتتقمسربوجبتقون رتا طتت ر تبعهرةتقواهبرتتطرب  تملقمرر تت(1111دراسدة لل عجيدان )

قوه ررتتقوعل جررتت رر تقو رروتقم لتقونتلسرروت رر تط  لررتتقورر طبأت رر تقو ررعل يت تقسررتلب ق تموررىتطعررب لتقوتمررليةت

(تطعهنرب ت قون نلمرتتقوثبصجرتتطر ت25ورىتبكلصركتطر ت)قو ع بلت م تطبمكت ذاتقو  قستتمهرىتط نرلمتج تقم ت

(تطعهنب توكبقلقتم توسلهتتقيستببصتت م تيأر تقوببأرذتوسربوجبتقوتمرليةتقوتكرليل تقون رتا طتتملر  ةت77)

مرر تطليرر تو ق تقوناأ ررت ت  ورر ت رر تقونرر ق  تقوح لطجررتتقوتبمعررتتوهمابمرربنتقوتعهجنجررتتوهنعهنررج تقوررذ  ت

قوعل جررت ت طرر تو ررةتقولترربئنتقوترر تبل ررمتموجبرربتقوببأررذتو توئهرربتطعهنرر تتيحنهررل تقوب رربول يل ت رر تقوه ررت

طب  تملقم تقوه رتتقوعل جرتتوه روتقم لتقونتلسروتينجهرل تمورىت درضتوسرلهتتطتللمرتتقرج تقونمربو تقوم رجلت

 قمسرلهتتقونلدررلمجت ت هبصركتوكثررلتقمسرلهتتقونلدررلمجتتشرجلمبتورر هتقونعهنرج ت رر تقلتجرب تطرر تطتعرر   ت

تتكنجم توسلهتتقو لق ت قوااأ ت وممتقمسلهتتشجلمب ت  توسلهتتقونمبقهت.بهجببتوسلهتتقو

ت

ت

ت
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 األجنبية السابقة الدراسات 1.1.1

 

موررىت  قسررتتوثررلتقسررتا قأتقوالياررتتقون ب جنجررتتت رر  كت(Bramwell & Rainford,2014دراسددة )

عل جرررتتوررر هتطهبرررتتكإسرررتلقبج جتتبمرررليةتقررر  مت ررر ت ررر ل تقوبجلولكجررربتوهن رررتلهتقونتمررر أتمهرررىتقونبرررب قنتقون

طرر ق  تهل  ررتل ت رر تكنبي ررب ت وثل رربتمهررىتط ررب جةتمهررةتقمأجررب تقوناتررب   ت  رر تقونررلبنتقوت ليبرر  ت بررةت

(تطعهنرررج  ت مرر تو برررلنت2(تطبوبررب  ت )251بابجرر تقلتبررب تمبهررر ت  عرر ي ت بكلصررركتمجلررتتقو  قسررتتطررر ت)

 تقوتررر تب رررتا أتقواليمرررتتصتررربئنتقو  قسرررتتو تقسرررتا قأتقوارررلقئوتقون ب جنجرررتتبرررؤ يتمورررىتط بسررربتب رررل تبهررر

قوتمهج يت ت و بلنتو تو ق تطا تقون نلمتتقوت ليبجتتقوذ  تقستا طلقتقوتمليةتقوب  متو ضمتطر تومرلقصبةت

ت  تقون نلمتتقوضبماتت  تقونبب قنتقونعل جتتيلتبب تمهةتقمأجب .

ت

تعررل تمهررىت كبرربنتص ررلتطعهنرر تقو  لق جرربتمرر توهت رر  كت((Akabas&Gencturk,2013دراسددة 

 تقببضتقوببأثب ت  تط ق  تبلهجبتسبوجبتقوتمليةتقوب  مت ط تلهتبابجمأت قونص انت قومجل تقوت تبلقكببةو

(ت202)تمهرىقونلبنتقول   تقون ح  ت قسرتا أتقوببأثرب تو نرضتقوبجبصربنتقيسرتببصت ت قوتر تبرةتبابجمبربت

بصرركتص رربتتقونعهنررج تطرر تطعهنرر تقو  لق جرربتقونصررب هج ت رر تطلققررزق   تكجلسررل  تو    ت  يررز  تمحجررذته

(تط تقوحب هج تمهىت  كتتقونبك تجل ت مر توسر لنت%22(ت هبصكتص بتتقونعهنبنت)%52قونصب هج ت)

تصتبئنتقو  قستتو تقونعهنج تي تا طلقتوسبوجبتقوتمليةتقوتمهج يتوكثلتط توسبوجبتقوتمليةتقوب  م.

 

نتقوتمرليةتقوبر  متمهىتوثلتقستا قأتصصبطبوهتعل تتسعكت((Kirikkaya&Vurkaya,2011دراسة 

مهررىتقون ررتلهتقوتح ررجه ت قب ب رربنتقواهبررتتطرر تلررالتبل جرروت ررذاتقمصصرراتت رر ت أرر  تقوكبل ررب ت رر ت

أجببلبتدن تطلبنتقوعهلأ ت قببضتقوببأثب تقونلبنتشبأتقوت ليبر تب رنجةتمبهر تمعر ي ت قسرتا طبتقلتبرب ت
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(ت11طبوبررب تمحجررذتهرربصلقت)(ت227بح ررجمت طمجررب تقب رربا ت قوررذيتبررةتبابجمررأتمهررىتقوعجلررتتقون لصررتتطرر ت)

(تصصرربطب ت22(تطبوبررب تطرر تطرر ق  تققت قئجررتت رر تط  لررتتهلكرربو تقوتلهجررت ت قسررتا أتقوببأثررب ت)11طبوبررتت ت)

وهتمليةتقوب  مت قوت تبتأووتط تشرب تتقيب ربينتقوبج هجرت تلب طرتتبصاج رجت ت صصربطبنتطعتنر  تمهرىت

قون نررلمتج تقوضرربماتت قوت ليبجررتت جنرربتقوناأ ررتت قوصررل  ت مرر توسرر لنتقو  قسررتتمرر ت كررل ت ررل  تقررج ت

 تعهرر تمبيب ب رربنت قوتح ررجمتقو  قسرر تو رربو تقون نلمررتتقوت ليبجررت ت بررةتمي ررب تمامررتتمي بقجررتتمنلطررب ت

قرررج تطتلسررروت  كررربنتقواهبرررتتقوتررر تأ رررمتمهجبررربتطهبرررتتقون نلمرررتتقوت ليبجرررتتطررر ت رررذاتقولصررربطبنت  رررج ت

تصتبئ ببت  تقيلتبب تقومبه تقوبع ي.

ت

كب نتوهتعرل تمورىتو  قنتقوتمرليةت)قوتمهج يرتت قوب  هرت(تقوتر تت((Caliskan & Kasikci,2010دراسة 

ي رررتا طببتطعهنرررلتقو  قسررربنتقيكتنبمجرررت تقمتنررر نتقو  قسرررتتمهرررىتقمسرررهل تقون رررح تهنرررلبنتوه  قسرررت ت

صرركتقوعجلررتتطرر ت) و ت(تطعهنررب ت رر تقونرر ق تقوتبمعررتتونمبطعررتتهبببولصجرربتقإلسررببصجت ت مرر تقجلرركتقولترربئنت722بكل 

طع ررةتقونعهنررج تي ررعل تموررىتبابجرر تو  قنتقوتمررليةتقوتمهج يررتتلب ررتتقيلتبررب قنتهبلتبررب تقيلتجررب تطرر ت

طتعررر   ت قيسرررلهتتقون تلأرررتت قيكبمررربنتقوم رررجل  ت ررر تأرررج تهرررب تقومهجرررمتطرررلبةت ه رررأتمورررىتقسرررتا قأتو  قنت

 قوتمليةتقوح  ثتتهبونصب يضت ومنبلتقواهبت.

 

قوررذقب تقون ررتل تمهررىتموررىتقستم ررب توثررلتقسررتا قأتقوتمررليةتتسررعكت(Andrade et al.,2009)دراسددة 

صررركتمجلرررتتقو  تط نلمرررتتطررر تقإل (تطررر تطهبرررتتقونررر  ق ت712قسرررتتطررر ت) شرررب قنت ررر تقوك رررب  تقوذقبجرررت ت بكل 

قت قئجررتت قيم ق يررتت رر ت ييررتتصجليررل  تقمطلي جررت تأجررذتومرر تطررؤبنلتيحررليتط نلمررتتطرر تقي شررب قنتقإل

قوترر تي رربتو ت لقمجبرربتقوابورربت رر تقوتمجررجةتقوررذقب تممنبوررأ ت ومجررب تتوهاهبررتتبحررليتمرر  ق تطرر تقونعررب جل

(توشرب نتصتربئنتقو  قسرتتself-efficacy scaleقوك ب  تقوذقبجتتوكتبمببأتثةتمم ق تطمجرب تقوك رب  تقوذقبجرتت)
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موررىتو تقوك ررب  تقوذقبجررتت رر تقوكتبمررتت رر تقون نلمررتتقوت ليبجررتتهررب تو ضررمتطرر تقون نلمررتتقوضرربمات تهنرربت

وثرلتوه ررلس تأجرذتقجلرركتقو  قسرتتو ته ررب  تقوابوبربنتقوذقبجررتتهبصركتومهررىتطرر تتقولترربئنتمورىت كررل وشرب نت

 ك ب  تقواهبتتقوذقبجت.

ت

ونعل تت  كتتطنب ستتطعهنر تقوليبدرجبنتمسربوجبتقوتمرليةتقوبر  متتسعك( (Wikstorm,2007دراسة 

 تبكلصركتمجلرتتبلوةت ر تقو رلي   تطر ق  تسرتلهت  تبمليةتقوعنهجتتقوت  ي جتت قب ب بببةتصحلتقستا قطبب

 ت م تقستا طكتقيستببصتتهأ ق تو نرضتقونعهلطربن ت ق  تقوتعهجةتقمسبس (تطعهنب تط تط21قو  قستتط ت)

(تطر تقونعهنرج تي رتا طل تقمشر بلتقوتمهج يرتتطر تقوتمرلية تطثرمت%21قجلكتصتبئنتقو  قستتو تطبتص ربتأت)

تتط تمم ق تقونعهة تو تقيلتبب قنتقولطلجتتقونحهجت ت  توسلهتتقوكتب تقون  س  تو تقيلتبب قنتقوتح جهج

 (تطررلبةتي ررتا طل تقسررتلقبج جبنتقوتمررليةتقوبرر  م تطثررم تسررهةتقوتمرر  لتقوه  رر %22أررج تو تطرربتص رربتأت)

ت. قونصب يضتقو ل يت ت قونصب يضتقو نبمجت ت قونلبمصبنتقو  جت ت قوتم ية ت قوعل،تقوتلدجح 

ت

حجتتقبرر  تقستم ررب توسرربوجبتقوتمررليةتقو رربئ  ت رر تب ررضت ييرربنتكررب نتقون ررت((Ohlsen,2007دراسددة 

(تطعهنرب ت طعهنرت ت لتنرل ت717وطلي جتتوهنلأهتتقوثبصليتت  تطرب  تقوليبدرجبن تبأو ركتمجلرتتقو  قسرتتطر ت)

( ت بكلصرررركتو ق تقو  قسرررتتطرررر تقسرررتببصتتطعرررر  توبررررذقتNCTMمورررىتقون هررررستقورررلطل توتعهررررجةتقوليبدرررجبنت)

 لرب تطزكرب تقرج تقسرتا قأتوسربوجبتقوتمرليةتقوتمهج يرتت وسربوجبتقوتمرليةتقوبر  م تقو ل، تو بلنتقولتبئنتو ت

( ت قمتلأررركت%20 و تقول ررربتتقوكبرررلهتهبصررركتوالقئررر تقوتمرررليةتقوتمهج يرررتتطثرررمتقيلتبرررب قن تأجرررذتقه ررركت)

 قو  قستتب عجمتوسبوجبتقوتمليةتقوب  متو هتقون  سج .

ت
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تملينجرتت ر تطر ق  ت رلصنتهلصر ت ر تقو رج  تسعكتموىتطعل رتتقوننب سربنتقوت((Cheng,2006دراسة 

(تطعهنررررج ت2 طرررر هتقسررررتا قأتوسرررربوجبتقوتمررررليةتقوبرررر  مت رررر ت ررررذاتقونرررر ق   تبكلصرررركتمجلررررتتقو  قسررررتتطرررر ت)

(تطرر ق   تقسررتا طكتقونمبقهررتت2(تسررلتت رر ت)25-22 طعهنرربن ت   سررل تطهبررتتبلق أرركتومنررب  ةتقررج ت)

ا أت ررر تقو ل رررتتقو ررر جتت طلقئمرررأ ت طترررىتو نرررضتقوبجبصررربنت ببررر  تمورررىتقجرررب توسررربوجبتقوتمرررليةتقوتررر تب رررت

ب تا أ؟ت و بلنتصتبئنتقو  قستتو ت لب تقمتنب تط تقونعهنرج ت قونعهنربنتمهرىتطلقئر تقوتمرليةتقوتمهج يرتت

وعررر أتطعرررل تبةتقوكب جرررتتمأسررربوجبتقوتمرررليةتقوب  هرررتتطرررضت ئبرررتبةت ررر تقيطرررا تمهرررىتهج جرررتتقسرررتا قطبب تهنررربت

مبررمتقونرر  لي ت قونصررل ج ت بصرر جعبةتمهررىتقسررتا قأتوسرربوجبتو بررلنتقولترربئنتدررل   ت مررةتقونعهنررج تطرر ت

 قوتمليةتقوب  هت ت دل   تب  يببةتمهىتوسبوجبتقوتمليةتقوب  م.

ت

 برر  كتمورىتقوتعرل تمهررىتقيب ب ربنتقو رربئ  تصحرلتقسرتا قأتقوتمررليةتقوبر  مت رر تت((Watt,2005دراسدة 

قسررررتببصتتط ررررحجتتطمللررررتتو نررررضتتقوليبدررررجبن ت قببعرررركتقوببأثررررتتقونررررلبنتقول رررر  تقوتحهجهرررر  ت قسررررتا طك

(تطعهنرب ت طعهنرتتطر تطعهنر تقوليبدرجبنت10قوبجبصبن ت مر تبرةتبابجمبربتمهرىتمجلرتتقو  قسرتتقون لصرتتطر ت)

(تط  ستتثبصليتتمن  لتتس ص تقلييتتصجلتسب  ت يهزتمأستلقوجب ت مر توسر لنتصتربئنت22قوذ  تيعنهل ت  ت)

ستا قأتقوتمليةتقوب  متطمب صتتمبوتمليةتقوتمهج ي تهنبتقو  قستتم تب ضجمتطعهن تقوليبدجبنتقونصب هج تي

 كص كتقولتبئنتم تق ب ب تص بتتب ضجمتقونعهنج تيستا قأتقوتمليةتقوب  متههنبتزق نتسللقنتلبلببة.

ت

 مر ت رر  كتمورىتقستم ررب توثرلتبرر  يبتطهبرتتمصررلتطرر ق  تت((Mcdonald & Boud,2003دراسدة 

تتمهىتمنهجتتقوتمرليةتقورذقب ت ر تبح رجهبةتقو  قسر  تبرةتبم رجةتثبصليتتط تط ق  تط  لتتسج ص تقمستلقوج

(تطبوبرررب  تبهمرررلقتبرر  يبب تمهرررىتطبرررب قنتقوتمرررليةت751مجلررتتقو  قسرررتتمورررىتط نررلمتج  تب ليبجرررتتبكلصررركتطرر ت)

(تطبوبب .تو بلنتصتبئنتقو  قستتب ل تقواهبتتقوذ  تبهملقتمنهجتتقوت  يبتمهىت751قوذقب  ت دبماتتط ت)
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مررررليةتقوررررذقب تممنرررربوبة ت بح رررر تقون ررررتلهتقوتح ررررجه تقو  قسرررر تورررر  بةتطمب صررررتتماهبررررتتمكررررلق تمنهجررررتتقوت

تقون نلمتتقوضبمات.

ت

موىتقوتعل تمهىتوصنبطتقوتمليةتقون تا طتتط تمبمتمجلتتط تسعكت ((McNair et al.,2003دراسة 

أتقونمرربقانتطعهنرر تقونلأهررتتقمسبسررجتت رر ت ييررتتطجتصرر ب تمأطجلهررب ت وتحمجرر تو رر ق تقو  قسررتتبررةتقسررتا ق

(تطعهنب ت طعهنتتبةتقلتجب  ةتط تطعهن تقو  ل تط ت252 تطبمكتمهىتمجلتتط لصتتط ت) قوبجبصبنتقوت

قو ررروتقم لتمورررىتقو ررروتقولقمرررضتقمسبسررر  تقجلررركتقولتررربئنتو تئبوبجرررتتطعهنررر تقو ررر ج تقوثبورررذت قولقمرررضت

 تقيمتنررب تمهررجا توررر هتقمسبسررج تيعتنرر   تمهررىتقلتبررب تقول مرررتت قومهررةت رر تبمررليةتطهبررتبة ت ررر تأررج تهررب

طعهن تقو  ج تقم لت قوثبص تقمسبسجج  تهنبتكب نتقوناأ تت  تقوتلبجبتقوثبص تو هتقونعهنج تهب ت ت

 ببررج  تطرر تقولترربئنتبل جرروتقونعهنررج تومررلقئةتقول رر ت طهرروتقإلص رربزتم ررل،تقوتمررليةتقواترربط توكثررلتطلررأت

 وهتمليةتقوتكليل .

 

قستم ب تقب ب بنتطعهن تقو  ل تتقب   م توكليكتت((Culbertson & Wenfan,2003دراسة 

صركتمجلرتتقو  قسرتت) (ت22(تطعهنرب ت طعهنرت تقلتجرل قتطر ت)252قيقت قئجتتصحلتطنب ستتقوتمرليةتقوبر  م تبكل 

(ت مرل تطلببرتت ر تمبئنرتت  ر ت20ط  ستتققت قئجتت ر ت ييرتتقل ره بصجب ت طبمركتمهرجبةتقسرتببصتتط لصرتتطر ت)

نتط تلأرتتقإلكبمررتتياهربت جبربتطرر تقون حرلصتو تيعبرلتقه تررأتقواب رتتمرر تبر  ينتوج رب ن ت ثررا ت مرلق

قب ب ببأتصحلتقوتمليةتقوب  م.ت م تو بلنت ذاتقولتبئنتو ت لرب تمر  ق تطر تقوعلقطرمتقونرؤثل ت ر تقب ب ربنت

قونعهنرررج تصحرررلتقسرررتلقبج جبنتقوتمرررليةتقوبررر  م ت طلبرررب تمررر  تطهبرررتتقو رررو ت صلمجرررتتقوتررر  يبتقورررذيتبهمررربات

 بيتتقولمكتقونا صتوهتااجو ت قوتل جذت قوتمرليةتوهنلمروتقوتعهجنر تقوتعه نر  ت ه بيرتتقونعل رتتقونعهة ت ه

قواب ررتتمرربوتمليةتقوبرر  مت طنب سررتأ تهنرربتبررأثلنتقب ب رربنتقونعهنررج تمبوحليررتتقونتبأررتتوهنعهررةت رر تقلتجررب ت
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ج ررررتت مررررةتقإل ق  تقسررررتلقبج جبنتقوتمررررليةت و  قبررررأ تهنرررربت كرررر تو تطنب سررررتتقونعهررررةتوهتمررررليةتقوبرررر  متبررررز ق تصت

تقون  سجت ت ه بيتتقون ب  ت قونلق  .

 

   كتوهتعل تمهىت بمهجتتقلصبطنتوت  يبتطعهن تقوليبدجبنت  تسل ب ل  تمهرىت ((Fan,2002دراسة 

قسررتا قأتقوتمررليةتقوبرر  مت ررر تباررليلتو قئبررةت قلرررمتقو ررو ت قببررضتقوببأرررذتقونررلبنتقول رر  ت قوت ليبررر  ت

(ت25وبجبصرربن ت قوررذيتبررةتبابجمررأتمهررىتمجلررتتقو  قسررتتقون لصررتتطرر ت) قسررتا أتقوببأررذتقوناأ ررتتو نررضتق

طعهنرررب ت طعهنرررتتطررر تطعهنررر تقوليبدرررجبنت ررر تقونلأهرررتتقوثبصليرررتتشرررب هلقت ررر تقرررلقطنتب  يبجرررتت ررر تكبطعررررتت

سل ب ل   تم نكتموىتثا تط نلمبنت  و توت  يببةتمهرىتقلرب تطبربأت يبدرجتت ر تدرل تو  قنتقوتمرليةت

تتقم ورىت قوثبصجرتتمهرىتآوجربنتبابجر ت ب عجرمتملقمر تبمر  لتقم ق ت ر تبمرليةتقوب  م تأجذت   كتقون نلمر

قونببأتقولقمعجتت قونصب يضت قوعل ، ت مهىتقستا قأتطه بنتقإلص بزت  تمنهجبنتقوتمرلية توطربتقون نلمرتت

قوثبوثرررتت رررتةتبررر  يبببتمهرررىتقوتمرررليةتقورررذقب ت بمرررليةتقممرررلق  ت مررر توسررر لنتصتررربئنتقو  قسرررتتمررر تبارررل تو ق ت

ونعهنررج ت قلررمتئل ررتتقو رروت رر تقونمجررب تقوبعرر يتوهن نلمررتتقم وررىت قوثبصجررت ت وررةتي بررلتباررل ت رر تق

قون نلمررتتقوثبوثررتت قوترر ت   رركتمهررىتبمررليةتقممررلق ت قوررذقب ت و كررضتقوببأررذتقو ررببتومهررتتمرر  تقون نلمررتت

 متموررىت(تطعهنررج  تمنلطررب تمرر توقرر هتقونعهنررل ت دررب ةتمرر تبابجرر تو  قنتقوتمررليةتقوبرر 2 قوترر تمرر   بت)

 كبصبتقيلتبب قن.

 

   كتموىتمنمتطمب صتتقرج تطنب سربنتقونعهنرج تت((Alberg & Nunnery & Ross,2002دراسة 

صكتقوعجلتتط ت) (تطعهنب ت طعهنت ت  كلق تطمبقانتطضت500وهتمليةت  تقون ق  تأ بتسببتبل جذ ب تبكل 

(ت22وتمرليةتقوبر  متطلرذتسرلت ت )(تط  سرتتققت قئجرتتطبر ت جبربتق22(تطعهنج ت  ت)20مجلتتمصلقئجتتط ت)

(ت ر تقولييربنتMemphisط  ستتققت قئجتتطب ت جببتقوتمليةتقوب  متطلذتو  ضتسللقنتطر تطر ق  تط  لرتت)
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قونتحررر  تقمطلي جرررت.ت شرررنهكتقمسررربوجبتقون رررتا طت تطهررروتقص ررربزتقوابورررب ت بمجرررجةتقم ق  ت قوناأ رررت ت

نتمررر ت كرررل ت رررل  ت قنت يورررتتمأ ررربئجتت ررر ت  كرررتت قوتمرررليةتقورررذقب  ت قوتمرررليةتقوتمهجررر ي.تهصررر كتقولتررربئ

طنب ستتوسهل  تطهوتقص بزتقوابوبت قوتمليةتقوذقب  تقج تقون ق  ت قنتقو لتت  تقوتابج ت  قنتقم  رضت

سرررللقن تو ررربو تقونررر ق  ت قنتقم  رررضتسرررللقن ت و برررلنتق بببطرررب تمي بقجرررب تقرررج ت  كرررتتقسرررتا قأتوسررربوجبت

قونعهنررج تمسربوجبتقوتمرليةتقوبرر  م تهنربتو برلنتق بببطررب تقي بقجرب تقررج تقوتمرليةتقوبر  مت قوت جررلت ر تقسرتا قأت

  كتتقسرتا قأتوسربوجبتقوتمرليةتقوبر  مت قوت جرلت ر تقونالكربنتقوتعهجنجرت تأجرذتهبصركتومهرىتق  كرتتهبجرل ت

ط تقي بببطبنتقجلببت  رج تقسرتا قأتقوتمرليةتقوتمهجر ي.ت  جلركتصتربئنتقونمربقانتقز يرب تقسرتا قأتقونعهنرج ت

متط توسبوجبتقوتمليةتقوب  م ت قز يرب تمر  ببةتمهرىتبارليلت وجرمتقوت رحج تطرضتقز يرب تسرللقنتبابرجمبةتوك

مسبوجبتقوتمليةتقوبر  م ت هرب تقوت رب  تصحرلتقوت ججرلت ر توسربوجبتقوتمرليةتوكبرلتو هتقونر ق  ت قنتلبرل ت

تو  ضتسللقن.

ت

 التعقيب على الدراسات السابقة  1.1.1

 قسبنتقو بممتت تبج توصببتبلب وكت قمضتقوتمليةتقوب  م ت قب ب بنتقونعهنج ت  تدل تطبتبةتملدأتط تقو 

صحلا ت قستلقبج جببأتقونتبعتتطضتقوتال ت  تمعضببتمثرلتبابجمرأ ت قولمرل تمهرىتقونعجمربنت قو رعل بنت

تت ر تقوت تبلقكأتبابج تقوتمليةتقوب  م توطبتقو  قستتقوحبوجتت تلب وكتقوتمليةتقوبر  مت ر تقونر ق  تقوح لطجر

طحب  ررتتقواهجررمت قمعررب ت طررأطلي تطرر ت كبررتتص ررلتطرر  ليتبهرر تقونرر ق  ت قونصررل ج تقوتل ررليج  ت مرر تو ررب نت

قو  قسبنتقو بممتتقو  قستتقوحبوجتتط تأجذتوصببتوماكت كل تم تقوتمليةتقوب  مت  قمعأت قو رعل بنتقوتر ت

وب  مت  تقونر ق  ؛تقورذيتطر تبلقكأتبابجمأت و دحكت   تقونعهنج ت  تقي تنبأتمصأ تبابج تقوتمليةتق

شررررأصأتقيصتمرررربلتمرررربونتعهةتطرررر تطلأهررررتتقوح رررر ت قوتهمررررج تموررررىتقيقرررر ق ت قيقتكررررب  تهنرررربتومارررركت كررررل تمرررر ت

قستلقبج جبنتقوتمليةتقوب  مت و  قبأت طجزقبرأت و  ق رأ تهنربتط لركتطر تقولمرل تمهرىتقإلطرب تقول رليتقورذيت
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بوجررتتمرر تقوتمررليةتقوبرر  م ت بكررلي تب ررل تشرربطمتقأتلبررأتقو  قسرربن توتح  رر تقإلطررب تقول ررليتوه  قسررتتقوح

وهنلدررل  تطرر تأجررذتو  ق ررأ ت و نجتررأ ت طررلبنتقو  قسررت ت  مرر ق تقيسررتببصتتقواب ررتتمبو  قسررتتقوحبوجررتتطرر ت

أجررررذتقون رررربينت قوعبررررب قنتقوترررر تيحتليبرررربتهررررمتط رررربل ت طمجررررب تبرررر  جتقإلكبمرررربنت بح  رررر تقمسرررربوجبت

تقإلأ بئجت.

ت

ت

ت

ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت

 

ت

ت
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   منهج الدراسة وإجراءاتها: لثالفصل الثا

______________________________________________________ 

 المقدمة  1.1

ت قستالقجت ت باليل ب  تمم ق  ب  تأجذ تط  تقو  قست ت و ق  ت مجلتبب  تقو  قست تط تنض تقو  م ت ذق يصنم

تيس توهبجبصبن تقإلأ بئجت ت قونعبو ت تقو  قست  ت  كلق قن ت قوثببن  تقو    تقولتبئن تطعبطم تااص

ت قونت جلقنتقوتبمعتت قون تمهت.

ت
 منهج الدراسة 1.1

مصاامب تط تطبجعتتقو  قستت قم  ق تقوت تب عىتموىتبحمجمبب تقست ا أتقونلبنتقول   تمبمتبب اتوص بت

قونلب نتقوبحثجتتوبذاتقو  قست؛تمصأتي وت يحهمتآ ق تط  ليتقون ق  تقوح لطجتت قونصل ج تقوتل ليج ت

تقوتعل تموىتوهتملي تموى ت تع قا تقم تقوب  م  تقوتملية تبصاجصت قمض تقوبحذت   تي ت  ت ذق ت ي تقوب  م  ة

تقونأطللت  تقوتمليةتقوب  م.

ت
 مجتمع الدراسة 1.1

تقوتل ليج ت  تط  ليبنتقوتل جتت ت قونصل ج  تط  ليتقون ق  تقوح لطجت تط تكنجض تقو  قست بكل  تط تنض

ت  ت ه اج  تقواهجم ت  تطحب  ت تقو  قس ت قوتعهجة تقوعبأ ت   تم   ة ت قوببو  (ت120)ت7022/7022 

ت) تطلبة ت طصل ب   ت)570ط  لق  تقلقمض تطلزمج  ت ط  ل  تط  لق  تقواهجم ت252( تط  ليت ت   ت ط  ل   تط  لق  )

ت )205 ) تقواهجم  تشنبل تط  ليت ت   ت ط  ل   تط  لق  تكلل تقواهجم ت225( تط  ليت ت   ت ط  ل   تط  لق  )

ت22 ) ت   ت ط  ل   تط  لق  تقم  ضت( تقون  ليبن ت   تقوتل ليج  تقونصل ج  تم   تقه  تأج  ت   تياب. ط  ليت

ت)270) تطلبة ت طصل ت  تطصل ب  ت )25( تقواهجم  ت  تط  ليت ت طصل ت  تطصل ب  ت  ت20( ت طصل ت  تطصل ب  )
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ت ) ت )20ط  ليتتشنبلتقواهجم  ت  تط  ليتتكلل تقواهجم  ت طصل ت  تطصل ب  تط ت25( ت طصل ت  تطصل ب  )

ت.7022/7022 ت  تقوعبأتقو  قس تط  ليتتيابت  و

ت

 عينة الدراسة 1.1

(ت%5338  تطحب  تتقواهجمتقل بتت)تط  لق ت ط  ل  ت طصل ب ت طصل ت ت(ت344بكلصكتمجلتتقو  قستتط ت)

ت تقو  قست تط تنض تمصلقئجت ط  تطبمجت تمجلت تت هبصك تقوعجلتتت(133) قو   ل تل بئص  لد 

تقو ينلئلق جت 

 مو رافية(: خصائص العينة الدي.13جدول )

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 المديرية

 31.4 108 قواجم

 21.2 73 قواهجم شنبل

 30.5 105 كلل تقواهجم

 16.9 58 ياب

 100.0% 344 المجمو 

 المسمى الوظيفي
 77.9 268 ط  ل/ 

 22.1 76 طصل / 

 100.0% 344 المجمو 

 الجنس
 50.9 175  هل

 49.1 169 وصثى

 100.0% 344 المجمو 

 المؤهل العلمي
 70.6 243 م بول يل 

 29.4 101تطبك تجلت أمهى

 100.0% 344 المجمو 

ت

ت
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   الدراسة أدا 5.1

منعهلطبنتقم  تقوتل ليتقولق   ت  تقونلقكضت قو  قسبنتطل  نتقوببأثتتقستببصتتمبيستعبصتت قيستلشب ت

ت.(7022 قسبنتقو بممت ت  بملصت  قستت)م بصت ت بستببصبنتقوببأثج ت  تقو قو بممت ت ت

أجذتبعل  كتقوببأثتتمهىتقيستببصبنتقون تا طت ت قون بينتقوت تبةتبلب وبب ت  جبئتتمع تقو ملقنت

ت ملقنتك      تبتكل تط تت  دب ت تقم وجت تهبصكتم ل ببب ت  تقونهح تت50 طل  نتقستببصت تهنب  مل 

ت تإلملق  بتم ل بببتقولببئجت.( تثةتملدكتقيستببصتتمهىتقونح نج2)

ت
 صدق األدا   6.1

 صدق المحكمين: -أ

تمهىت تقو  قست تمل،تو ق  تقمطل تمب ئ ت   تبة تأجذ تقونح نج   ت    تقمت ن  تقم ق  ت    يلتبب 

ط نلمتتط تقونح نج ت قونات ج ت  تقونج ق تقوتل لي ت   يتلبل ت  تط بلتقومجب ت قوتمليةت قإل ق  ت

ت تم   تأجذتقه  ت)قوتل ليت  تقإل ق  ت70قونح نج  ت   ت قونبك تجل تقو هتل ق  تشبب   تأنهت تط  تطح نب  )

ت لت  تقونهح ت) تهنب تقومجب ت قوتملية تقو ملقنتط ت7 قوتل جتت لبلق  تقولويت  ت ذا تط توكمتمق ق   )

أجذتقصتنب تقو ملقنتموىتط بيببب ت هلصببتبمجستطبت دعكتمكهأ ت بع  مت أذ تطبت ل صأتطلبسبب ت

تق تقو  قست. يا أتو  

ت  كلق ت تقونح نل   تقوناأ بنتقوت توق ق ب تكنجض تطلقكعت تبة تط تقونح نج   تقيستببصت تقستل ق    ع 

صكتقيستببصتت  ت ل بببتت%20قوتع  انتقوناهل تت قونمتلأتتط توكثلتط ت ط تقونح نج .ت م تبكل 

ت لت  تقونهح ت)50قم وجتتط ت) تهنب ت مل  ت ملقنتق2( ت  تأج تو ب تم   تقوتع  مت(  يستببصتتمع 

ت.( تطلزمتتمهىتقون بينتقوانس2(ت مل تهنبت لت  تقونهح ت)22 قوحذ ت قيدب تت)

 من قسمين: في صورتها النهائية وتكوةت االستباةة 
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 القسم األول:

تقون  ليت ت ت     تقيستببصت  تقتعبلت تيملأ تقوذي تقونل و تم  تقوعبطت تقوبجبصبن تمهى تقوم ة ت ذق قأتله

تج   ت قو لس ت قونؤ متقوعهن . قون نىتقول 

 القسم الثاةي:

ت(ت مل تطلزمتتمهىتلن تتط بين تمنحل ي ت) قمعب ت طأطلي (ت    22 بكل  تط ت)

ت.2-2(تط بلتقوتمليةتقونعتن تمهىتقم ق  ت ب اجأتقو ملقنت2

ت.22-20(تط بلتقوتمليةتمبوناأ ت ت ب اجأتقو ملقنت7

ت.75-22و ملقنت(تط بلتقوتمليةتمبوتلق م ت ب اجأتق2

ت.22-71(تط بلتقوتمليةتمنلقكعتتقوذقن ت ب اجأتقو ملقنت2

ت.22-25(تط بلتقوتمليةتمبول متت قومهة ت ب اجأتقو ملقنت5

 

 صدق االتساق الداخلي: -ب

طر تت مرل وكرمت(تPearson Correlationق ببربطتقجلسرل ت)مح رب تطعبطرمتتقم ق تبةتقوتحمر تطر ت ر  ت

 ر تت(7.2)قو ر  لت ت  و تهنبت رلت قدر ت ر توهن بلطضتقو  كتتقوكهجتت ملقنتقون بلتقوذيتبلتن تموجأت

ت(.1قونهح ت)

طرضتقو  كرتتتقون ربلموىتو تكنجضتمجةتط  ل تتق بببطت ملقنتت(233)بصجلتقونعاجبنتقولق   ت  تقو   لت

عبرلت ت  رذقتمبوتربو تيهرمتط ربل قوتتمأ بئجب  تطنبتيصجلتموىتمل تقيب ب تقور قله تو مرلقنتتوهن بلقوكهجتت

تم ت   ت ملقنتقم ق ت  تمجب تطبت ج كتط توكمتمجبسأ.

ت
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 ثبات األداة  3.7

 الثبات بطريقة معامل ألفا كروةباخ -أ

تو رربوهل صبررب تتطعبطررمتح ررب تقوثبرربنتماليمررتتقيب ررب تقورر قله ت  ح ررب تطعب وررتتقوثبرربنمتتقوببأثررتكمبطرر

(Cronbach alpha)ت.(2.2  و تهنبت لتطلد ت  تقو   لت)ت ت

 .دراسةال أدا  خ ألفا لثباتكروةبا(: ةتائج معامل 1.1جدول )

 معامل ثبات كروةباخ ألفا عدد الفقرات جالالم

 0.221ت2 التقويم المعتمد على األداء
 0.222 2 التقويم بالمالحظة
 0.225ت2 التقويم بالتواصل

ت0.222ت2 تقويم مراجعة الذات
ت0.222ت2 التقويم بالورقة والقلم )االختبارات(

 1.911 11 درجة الكلية لألداةال
كنجررضتمررجةتطعرربطانتثبرربنتهل صبررب توو رربتو نجررضتط رربينتت(تو 2.2بصررجلتقوبجبصرربنتقوررلق   ت رر تقو رر  لت)

( ت  ه كتمجنتت0.222ت–ت0.225قو  قستتطلب عت تأجذتبلق أكتمجةتقوثببنتونعبطمتهل صبب توو بتقج ت)

تتنتضبتقم ق تتجنتتثببنتطلب عت تطنبتيصجلتموىتو (ت   تم0.222ه مت)توا ق تطعبطمتثببنتهل صبب توو بت

طرر تتكحمر تقم رر ق تقوتر ت دررعبتقم ق تطؤشرلق تمهررىتو تتت ت  رذقتيعارر تقوببأثررطر تقوثبرربنمبوجررتتق  كرتت

 .وهتابج ت  تقوبجلتتقو ه اجلجتتت بوحتبوكهببت وصب

 

 

 متغيرات الدراسة   3.7

 

 اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

قوتبمعت ت لت)قوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقونت جلقنت-2

تقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج  تقولقمضت قونأطلل(.

 المتغيرات المستقلة، وهي:-2
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 ( المديرية ولها أربع مستويات: )الخليل، وشمال الخليل، وجنوب الخليل، ويطا(13

ت  ت)ط  ل ت طصل (.(تقون ن ىتقول ج  ت وأتط تليب7

ت(تقو لس.2

ت(تقونؤ متقوعهن ت وأتط تليب  ت)م بول يل  تطبك تجلت أمهى(.2

ت
 إجراءات الدراسة  9.1
تقوتل ليت-2 تقونج ق  ت   ت   يتقوابل  تقونح نج  تط  تمهىتم   تمعلدبب تقم ق  تط ت    تقوتأك  مع 

ةتط تن ضتقو  قستتموىتمجلتتطبمجتتمصلقئجتت قإل ق يت   تط بلتقومجب ت قوتمليةت قوتأك تط تثببببب تم   

تط تثنبص تطبمبنتأ بتطت جليتقون  ليتت قون نىتقول ج  .

تي ج تمأ تقوببأثتتبملأت2 ت2 ت7 ت2بةتقوح للتمهىتهتب تطلكأتط تقو بطعتت  تقوناأ ت)-7  )

 لي تقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون معللق ت)معنمت  قستت

توت بجمتطبنتببت  تقون  ليبنتقم  ض.ت( قونصل ج تقوتل ليج  تقولقمضت قونأطلل

طلقكعتتقون ؤ وج ت  تط  ليبنتقوتل جتت قوتعهجةت  تط  ليبنتطحب  تتقواهجم تأجذتبنكتقونلق متت-2

ت) تقوناأ  ت   تطلكل  ت ل تهنب تقو  قست ت ذا تطثم تمكلق  ت1مهى ت2  ت2  تقتلزيضت2  توبب ت قو نب  )

تبصبنتمهىتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج ت  تقون  ليبنتقم  ض.قيستب

ت)210)قوببأثتت ز مكت-2 تقستل ق  تبة تقستببصت  ت)250( تقستبعب  تثة تطلبب  تقستببصبنت قوبمب تمهىت1( )

ت(تقستببصتت بوحتتوهتحهجمتقيأ بئ .222)

تق-5 تقونعهلطبن ت   لبل تقإلأ بئ  توهتحهجم تقو بوحت تقيستببصبن تقوببأثت تموىتأ لن ت جبب ولق   

تقيكتنبمجتت توهعهلأ تقإلأ بئجت تقولزطت تقلصبطن تمبستا قأ تمأ بئجب  ت طعبو تبب توتحهجهبب  قوحبسل 

(SPSSت)Statistical Package for Social Sciences.ت

ت
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 المعالجة اإلحصائية  11.1

أزطتتقوبلقطنتت تمجلتتقو  قستو لق مهىتتقم  قنمع تبابج تتب  تبحهجمتقجبصبنت  قستبتتقوببأثتنقمتن 

تت قيأ بئجتتوهعهلأتقيكتنبمجت

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences, Version (24) 

ت بةتقستا قأتقيلتبب قنتقإلأ بئجتتقوتبوجت 

 .قوتكلق قنت قم زق تقول بجت 

 قونتلسابنتقوح بقجت تقيصحلق بنتقونعجب يت. 

 تقلتبب تهل صبب توو ب(Cronbach alpha)ونعل تتثببنت ملقنتقيستببصت.ت 

 (طعبطمتقي بببطتقجلسل تPearson Correlation)ونعل تت   ت ملقنتقيستببصت.ت 

 (ت)ن(قلتبب تIndependent samples T-Testتونعل تت )قو ل  تقج تطتلسابنتمجلتج ت يوتت

 ط تمهتج .

 (قلتبب تبحهجمتقوتبب  تقمأب يتOne-Way Analysis of Varianceتوه)نمب صتتقج تقونتلسابنت

 نتلسابن.قوقج تت قوتتو تقوتل متموىتملق ت تعه تقلكل تو تم أت كل ت ل  ت

 (قلتبب تشج جأتScheffe.  توهنمب صبنتقوثلبئجتتقوبع يتتإلي ب تط   تقو ل) 

ت

تتصحيح األدا : .113

تمجلتتقو  قستتو لق تط تلالتمكبمبنقم ق تتب حج أجذتبةتت قوب قئمتلنبسجتتو ق تتتقوببأثتكقستا ط

(ت  كبن ت وماجكتمكبقتبةتق  كتتهبجل ت5أجذتوماجكتمكبقتبةتق  كتتهبجل تك ق ت) تقم ق تتمهىتمبب قن

(ت  كبن ت وماجكتمكبقتبةتق  كتتدعج تت)  كتب ( ت2(ت  كبن ت وماجكتمكبقتبةتق  كتتطتلساتت)2)

ت وماجكتمكبقتبةتق  كتتدعج تتك ق ت)  كتت قأ  (.
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 ح لقراء  المتوسطات الحسابية:مفتاح التصحي .1.3

 قراء  المتوسطات الحسابية(: .43)جدول 

 التقويم البديل: الواقع والمأمول فئات المتوسط الحسابي

 التقدير

تطلا ضتت2.00-7.22
تطتلساتت7.22-2.12
تطلب عتت2.12-5.00

ت
ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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 : ةتائج الدراسةالرابعالفصل 

______________________________________________________ 

 مقدمة:ال 134

تتكمتقإلكبمتتمهىتوسلهو  و تط تت  قست قوتقولبب تتم تهبجبصبنوتمأ بئجب تت تضن ت ذقتقو  متبحهجا ت

ت.قو  قست

 ةتائج أسئلة الدراسة 34.

 

ما واقع استيدام التقويم البديل في المدارس الحكومية في محافظة اليليل من وجهة السؤال األول: 

 ظر المديرين والمشرفين التربويين؟ة

لقمرضتوقول ربجتت قم زق تقو ؤقلتبةتقستالقجتقونتلسابنتقوح بقجتت قيصحلق بنتقونعجب يرتتت ذقتوإلكبمتتم 

قستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجرتت ر تطحب  رتتقواهجرمتطر ت كبرتتص رلتقونر  لي ت قونصرل ج ت

ت(.2.2 لت)  و تهنبت لتطلد ت  تقو   تقوتل ليج 

واقع استخدام التقويم البديل واألوزان النسبية ل (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية134) جدول

 3في المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين

 المتوسط مجالال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

 درجة

 االستخدام

 متوسطة 4 61.2 0.56 3.06 التقويم المعتمد على األداء

 متوسطة 3 63.6 0.56 3.18 التقويم بالمالحظة

 متوسطة 2 64.8 0.54 3.24 التقويم بالتواصل

 متوسطة 5 56.8 0.64 2.84 تقويم مراجعة الذات

 متوسطة 1 66.2 0.57 3.31 التقويم بالورقة والقلم )االختبارات(

لواقةةةع اسةةةتخدام التقةةةويم درجةةةة الكليةةةة ال

 البديل
 متوسطة 62.6 0.58 3.13

ت



64 

 

 قمرضتقسرتا قأتقوتمرليةتقوبر  مت ر تقونر ق  تقوح لطجرتت ر ت(تو ت2.2بصجلتقونعاجبنتقولق   ت  تقو ر  لت)

 تأجرذتقهر تقونتلسروتطتلسراتكب تق  كتتتطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج 

.تأجررذت(%17.1)ت  ل رربتتطلليررتتقه ررك(ت2.22)  كررتتقوكهجررتتولقمررضتقسررتا قأتقوتمررليةتقوبرر  متوهقوح رربق ت

(ت ص رربتتطلليررتت2.22كررب ت رر تقونلهررزتقم لتقوتمررليةتمبول مررتت قومهررةت)قيلتبررب قن(تمنتلسرروتأ رربق تقهرر ت)

(ت ص ررربتتطلليرررتت2.72( ت كرررب ت ررر تقونلهرررزتقوثررربص تقوتمرررليةتمبوتلق رررمتمنتلسررروتأ ررربق تقهررر ت)11.7%)

(ت ص رربتتطلليررتت2.22( ت كررب ت رر تقونلهررزتقوثبوررذتقوتمررليةتمبوناأ ررتتمنتلسرروتأ رربق تقهرر ت)12.2%)

(ت ص ررربتت2.01( ت قأترررمتقونلهرررزتقولقمرررضتقوتمرررليةتقونعتنررر تمهرررىتقم ق تمنتلسررروتأ ررربق تقهررر ت)12.1%)

( ت أررررمت رررر تقونلهررررزتقوارررربطست قملجررررلتبمررررليةتطلقكعررررتتقوررررذقنتمنتلسرررروتأ رررربق تقهرررر ت%12.7طلليررررتت)

ت(.%51.2 ص بتتطلليتت)ت(7.22)

لقمررررضتقسررررتا قأتقوتمررررليةتقوبرررر  مت رررر تقونرررر ق  تقوح لطجررررتت رررر تطحب  ررررتتقواهجررررمتطرررر تق وطرررربت جنرررربت تعهرررر 

وكررررررررمتط رررررررربلتطرررررررر تط رررررررربينتقوتمررررررررليةتقوبرررررررر  م ت مرررررررر تت كبررررررررتتص ررررررررلتقونرررررررر  لي ت قونصررررررررل ج تقوتل ررررررررليج 

لتمهررررررررىتقسررررررررتالككتقونتلسررررررررابنتقوح رررررررربقجتت قيصحلق رررررررربنتقونعجب يررررررررتت قم زق تقول رررررررربجتتوكررررررررمتط ررررررررب

تقولحلتقوتبو  

 :(7في الملحق ) (1.1التقويم المعتمد على األداء، ويبينه الجدول ) لأ( مجا

 ر تقونر ق  تتقسرتا قأتقوتمرليةتقونعتنر تمهرىتقم ق  قمرضت(تو ت7.2بصجلتقونعاجربنتقورلق   ت ر تقو ر  لت)

 تأجرذتطتلسرات كتتكب تق تط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج قوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمت

 ر تقونر ق  تقوح لطجرتتتولقمرضتقسرتا قأتقوتمرليةتقونعتنر تمهرىتقم ق قه تقونتلسوتقوح بق توه  كرتتقوكهجرتت

تقل رررربتتطلليررررتتقه ررررك(ت2.01)تطرررر ت كبررررتتص ررررلتقونرررر  لي ت قونصررررل ج تقوتل ررررليج  رررر تطحب  ررررتتقواهجررررمت

ت(.ت2.22ت–ت7.12بلق أكتقونتلسابنتقوح بقجتتقج ت)تم  ت ت(12.7%)



65 

 

قسررتا قأتولقمررضت(تمرر تأ ررهكتمهررىتومهررىت  كررتتمبول رربتت7 ت2(تو تقو مررلقنت)7.2 تطرر تقو رر  لت) يتضرر

 ررر تقونررر ق  تقوح لطجرررتت ررر تطحب  رررتتقواهجرررمتطررر ت كبرررتتص رررلتقونررر  لي تقوتمرررليةتقونعتنررر تمهرررىتقم ق ت

 تيح  تقونعهنل تقوعاطرتتقونمبقهرتتوكرمتط رتلهتطرت ت م تبنحل نت ذاتقو ملقنتألل  قونصل ج تقوتل ليج 

ت. تبمضتقونعهنل تطهبتبةت  تطلقأمتطاته تتوثلب تو قئبةتوهنبنبنتقو  قسجت تط تليبنتو ق تطهبتبة

(تمرر تأ ررهكتمهررىتومررمت  كررتتمبول رربتتولقمررضتقسررتا قأتقوتمررليةتقونعتنرر تمهررىت2 ت1 رر تأررج تو تقو مررلقنت)

 ت مرر توتل ررليج  رر تقونرر ق  تقوح لطجررتت رر تطحب  ررتتقواهجررمتطرر ت كبررتتص ررلتقونرر  لي ت قونصررل ج تققم ق ت

 تررج تقونعهنررل تواهبررتبةت ل ررتتقونصررب هتتقتمجررجةتومررلقصبةتطرر تلررالتمجرربطبةتتبنحررل نت ررذاتقو مررلقنتأررلل 

أتقونعهنررل تطهبررتبةتطرر تلررالتمررل،تبلدررجح ت)شرر ليتو تمنهرر (توتلدررج ت، قت رر جمتقوناأ رربن يمررل 

 .  كل تطب

 (:1.1التقويم بالمالحظة، ويبينه الجدول ) ل( مجاب

لواقع استخدام التقويم بالمالحظة من واألوزان النسبية  لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: ا334) جدول

 3وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين

رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن *

 النسبي %
 الترتيب

واقع 

 االستخدام

13  
ود مالحظتة  لةد  يحدد المعلمون بدقةة السةلوا المق ة

 طلبتهم 
 متوسط 3 64.2 0.82 3.21

23  
يةةوفر المعلمةةةون معلومةةات وميةةةة ونوعيةةة مةةةن  ةةةالل 

المالحظة عن نتاجات التعلم مما يوفر درجة عالية من 

 الثقة  

 متوسط 5 63.2 0.83 3.16

33  
يةةوزا المعلمةةون اهتمةةامهم علةةى جميةةع طلبةةتهم أ نةةا  

 توظيف المالحظة وأداة للتقييم
 متوسط 2 70.6 0.80 3.53

43  
ن المعلمةةون مالحظةةاتهم حةةول تطةةور وةةل طالةة   يةةدو 

 ب ورة مستمرة
 متوسط 4 63.6 0.88 3.18

53  
يستخدم المعلمون بطاقات مالحظةة لمعرفةة مةد  تقةدم 

 طلبتهم في المهارات المحددة أسبوعيا  
 متوسط 7 53.1 0.90 2.66

63  
ن المعلمون مالحظاتهم في ملف  اص بعد مناقشة  يدو 

   طلبتهم من أفكارما يطرح
 متوسط 6 56.7 0.84 2.83

73  
يستخدم المعلمون المالحظة المسةللة عةن الطالة  فةي 

 التقويم النهائي
 متوسط 4 63.6 0.86 3.18

 وبير 1 74.4 0.92 3.72 يالحظ المعلمون تفاعل طلبتهم دا ل الغرفة ال فية  83

 متوسط 63.6 0.85 3.18 الدرجة الكلية لواقع استخدام التقويم بالمالحظة

ت*قول بتمع تقوتمليب
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 ر تقونر ق  تقوح لطجرتتتقسرتا قأتقوتمرليةتمبوناأ رت قمضت(تو ت2.2بصجلتقونعاجبنتقولق   ت  تقو   لت)

 تأجررذتقهررر تطتلسررراتكرررب تق  كررتتتطرر ت كبرررتتص ررلتقونررر  لي ت قونصررل ج تقوتل ررليج  رر تطحب  ررتتقواهجرررمت

 ر تقونر ق  تقوح لطجرتت ر تطحب  رتتتيةتمبوناأ رتولقمرضتقسرتا قأتقوتمرلتقونتلسوتقوح بق توه  كتتقوكهجرتت

تمررر  ت ت(%12.1)تقل ررربتتطلليرررتتقه رررك(ت2.22)تطررر ت كبرررتتص رررلتقونررر  لي ت قونصرررل ج تقوتل رررليج قواهجرررمت

ت(.ت2.27ت–ت7.11بلق أكتقونتلسابنتقوح بقجتتقج ت)

 قأتقسرتاولقمرضت(تم تأ هكتمهىتومهىت  كتتمبول ربتت27 ت22(تو تقو ملقنت)2.2 يتض تط تقو   لت)

قونررر  لي ت قونصرررل ج ت ررر تقونررر ق  تقوح لطجرررتت ررر تطحب  رررتتقواهجرررمتطررر ت كبرررتتص رررلتتمبوناأ رررتقوتمرررليةت

 رلز ت ت اأ تقونعهنل تب بممتطهبتبةت قلرمتقو ل رتتقو ر جتت ت م تبنحل نت ذاتقو ملقنتألل قوتل ليج 

ت.قونعهنل تق تنبطبةتمهىتكنجضتطهبتبةتوثلب تبل جوتقوناأ تتهأ ق توهتمججة

تمبوناأ رت(تمر تأ رهكتمهرىتومرمت  كرتتمبول ربتتولقمرضتقسرتا قأتقوتمرليةت25 ت22ج تو تقو مرلقنت)  تأر

 ت مر تبنحرل نتقوتل رليج   تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج ت

قونحر   تي تا أتقونعهنل تمابمبنتطاأ تتونعل تتط هتبمر أتطهبرتبةت ر تقونبرب قنتت ذاتقو ملقنتألل 

  .     تقونعهنل تطاأ بببةت  تطهوتلبصتمع تطلبمصتتطبتيالأأتطهبتبةتط تو كب ، وسبلمجب ت

 

 :(8في الملحق )  (1.1التقويم بالتواصل، ويبينه الجدول ) ل( مجاج

  تقون ق  تقوح لطجتتتقستا قأتقوتمليةتمبوتلق م قمضت(تو ت2.2بصجلتقونعاجبنتقولق   ت  تقو   لت)

ت تطحب  ت ت   تقوتل ليج قواهجم ت قونصل ج  تقون  لي  تص ل ت كبت تتط  تق  كت تقه تطتلساتكب  تأجذ  

تقوكهجتت تمبوتلق مقونتلسوتقوح بق توه  كت تقوتملية   تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتتولقمضتقستا قأ

ت تقوتل ليج قواهجم ت قونصل ج  تقون  لي  تص ل ت كبت ت2.72)تط  تقه ك( تطلليت ت(%12.2)تقل بت تم  ت 

ت(.ت2.22ت–ت7.27قونتلسابنتقوح بقجتتقج ت)تبلق أك
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ت) تو تقو ملقنت)2.2 يتض تط تقو   لت مة ت22( ت72  تمبول بت تم تأ هكتمهىتومهىت  كت ولقمضت(

ت تقوتملية تقون  لي تتمبوتلق مقستا قأ تص ل ت كبت تط  تقواهجم تطحب  ت ت   تقوح لطجت تقون ق     

 تج تقونعهنل تقمسلهتتمص مت قد توهاهبتي ت ت م تبنحل نت ذاتقو ملقنتألل  قونصل ج تقوتل ليج 

أتقونعهنل تقإلكبمتت ل تقوح للتمهجبب ت.يمل 

  تتمبوتلق م(تم تأ هكتمهىتوممت  كتتمبول بتتولقمضتقستا قأتقوتمليةت77 ت75  تأج تو تقو ملقنت)

 ذات ت م تبنحل نتقوتل ليج قون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج ت

، يعج  تقونعهنل تطلدل توهكتبمتتطثمتقونمبوتتثةت لبم تطضتقو وتمبئنتتطعب جلتوتملينببتقو ملقنتألل 

 . يص ضتقونعهنل تطهبتبةتم تطلي تقمسلهتتقونتتبمعتتوهح للتمهىتطزي تط تقإلكبمبن

 

 :(9في الملحق ) (5.1تقويم مراجعة الذات، ويبينه الجدول ) ل( مجاد

  تقون ق  تقوح لطجتت  تتقستا قأتبمليةتقوذقن قمضت(تو ت5.2ق   ت  تقو   لت)بصجلتقونعاجبنتقولت

 تأجذتقه تقونتلسوتطتلساتكب تق  كتتتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج طحب  تتقواهجمت

ط ت كبتت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتتولقمضتقستا قأتبمليةتقوذقنقوح بق توه  كتتقوكهجتت

بلق أكتقونتلسابنتتم  ت ت(%51.2)تقل بتتطلليتتقه ك(ت7.22)تلتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج ص 

ت(.ت2.71ت–ت7.52قوح بقجتتقج ت)

قستا قأتولقمضت(تم تأ هكتمهىتومهىت  كتتمبول بتت27 ت72(تو تقو ملقنت)5.2 يتض تط تقو   لت)

 تقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج ص لتت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتبمليةتقوذقن

يحللتقونعهنل تقوابل تقو بممتتو هتطهبتبةتموىتبعهةتقتمججةتطبتيم طلصأتت م تبنحل نت ذاتقو ملقنتألل 

ت.ي بم تقونعهنل تطهبتبةت  تقصتمب تطحتليبنتقونهوت  مَبتواالطتمليضت ت بح   تطبتسجعهنلصأ
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تم تأ هكتمهىتوم72 ت72  تأج تو تقو ملقنت) ت( تمبول بتتولقمضتقستا قأ   تقوذقنتبمليةتمت  كت

 ت م تبنحل نت ذاتقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج 

تألل  ت قيستببصبنتتقو ملقن تقونلقكعت تمبئنت تمبستا قأ ت  قببة تبملية تمهى تطهبتبة تقونعهنل  يص ض

هوتقونعهنل تطهبتبةتمبشتمب تط نلمتتط تقمسلهتت قإلكبمتتملببت  تي ،  قيلتبب قنت قوتم  لقنتقوذقبجت

 . طب  تطعجلت

 
 (:6.1، ويبينه الجدول )التقويم بالورقة والقلم )االختبارات( له( مجا

التقويم بالورقة والقلم لواقع استخدام واألوزان النسبية  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية634) جدول

 3من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين ارات()اال تب

رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

واقع 

 االستخدام

93  
يسةةةةتخدم المعلمةةةةون األسةةةةولة الشةةةةاملة وفقةةةةا  للةةةةدول 

 المواصفات
 متوسط 8 61.3 0.75 3.06

113  
تفكيةةر عنةةد يعةةد المعلمةةون ا تبةةارات تقةةي  مهةةارات ال

 طلبتهم
 متوسط 9 60.1 0.91 3.01

 متوسط 1 72.6 0.86 3.63 ي حح المعلمون األسولة بموضوعية  113

123  
يةةوزا المعلةةم األسةةولة علةةى المةةادة التعليميةةة باالعتمةةاد 

 على جدول المواصفات
 متوسط 5 64.9 0.78 3.25

 متوسط 6 64.7 0.91 3.24 تقي  األسولة النواتج المهمة في المحتو    133

143  
يحلل المعلمون نتائج اال تبار للوقوف علةى مسةتويات 

 طلبتهم ووضع مقترحات لرفع تح يلهم
 متوسط 4 69.0 0.91 3.45

 متوسط 2 71.3 0.84 3.56 يستخدم المعلمون األسولة بمختلف أنواعها  153

163  
يختةةار المعلمةةون التةةدريج المناسةة  علةةى سةةلم التقةةدير 

 لتقدير مد  تقدم طلبتهم
 متوسط 3 69.2 0.90 3.46

173  
يسةةةتعين المعلمةةةون لتقةةةويم الطلبةةةة باال تبةةةارات التةةةي 

 تعدها جهات متخ  ة
 متوسط 7 63.5 0.97 3.17

 متوسط 66.3 0.87 3.31 التقويم بالورقة والقلم )االختبارات(الدرجة الكلية لواقع استيدام 

ت
 رر تت( قومهررةت)قيلتبررب قنتقوتمررليةتمبول مررتقسررتا قأت قمررضت(تو ت1.2بصررجلتقونعاجرربنتقوررلق   ت رر تقو رر  لت)

كرررب تق  كرررتتتطررر ت كبرررتتص رررلتقونررر  لي ت قونصرررل ج تقوتل رررليج قونررر ق  تقوح لطجرررتت ررر تطحب  رررتتقواهجرررمت

ت(قوتمرليةتمبول مرتت قومهرةت)قيلتبرب قنولقمرضتقسرتا قأت تأجذتقه تقونتلسوتقوح ربق توه  كرتتقوكهجرتتطتلسات
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(ت2.22)تنررر  لي ت قونصرررل ج تقوتل رررليج طررر ت كبرررتتص رررلتقو ررر تقونررر ق  تقوح لطجرررتت ررر تطحب  رررتتقواهجرررمت

ت(.ت2.12ت–ت2.02بلق أكتقونتلسابنتقوح بقجتتقج ت)تم  ت ت(%11.2)تقل بتتطلليتتقه ك

ولقمرضتقسرتا قأت(تم تأ هكتمهىتومهىت  كتتمبول ربتت22 ت22(تو تقو ملقنت)1.2 يتض تط تقو   لت)

حب  رتتقواهجرمتطر ت كبرتتص رلتقونر  لي تقوتمليةتمبول متت قومهةت)قيلتبب قن(ت  تقون ق  تقوح لطجتت ر تط

ي رتا أت تي رح تقونعهنرل تقمسرلهتتمنلدرلمجتت ت مر تبنحرل نت رذاتقو مرلقنتأرلل  قونصل ج تقوتل ليج 

ت.قونعهنل تقمسلهتتمناتهوتوصلقمبب

مبول مرتت قومهرةتقوتمليةت(تم تأ هكتمهىتوممت  كتتمبول بتتولقمضتقستا قأت25 ت21  تأج تو تقو ملقنت)

 ت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقونر  لي ت قونصرل ج تقوتل رليج ت قن()قيلتبب

ي ررتا أت، يعر تقونعهنررل تقلتبررب قنتبمرجستطبررب قنتقوت كجررلتملر تطهبررتبةت مر تبنحررل نت رذاتقو مررلقنتأررلل 

 . قونعهنل تقمسلهتتقوصبطهتت  مَبتو   لتقونلق  بن

 

ت ق بجت(ت2-2)نتأجذتقصبث تم تقو ؤقلتقم لتقو لدجب

اسدتيدام التقدويم  فدي واقدع (α≤0.05)إحصدائية عندد مسدتوال داللدة  توجد فروق ذات داللدة الأواًل: 

البديل في المدارس الحكومية في محافظة اليليل من وجهة ةظر المديرين والمشرفين التربويين تبعدًا 

 .لمتغير المديرية

قرج ت(توه رل  تOne Way Anovaب  تقمأرب يت)بةتقستا قأتقلتبرب تبحهجرمتقوتبرتو حصت ذاتقو لدجت

قسررتا قأتقوتمررليةتقوبرر  مت رر تقونرر ق  تقوح لطجررتت رر تطحب  ررتتقواهجررمتطرر ت كبررتتص ررلتت قمررضطتلسررابنت

ت (2.2قو   لت) ت  و تهنبت لتطلد ت  تونت جلتقون  ليتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تببعب ت
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استخدام التقويم  واقعلاالنحرافات المعيارية (: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية و734جدول )

البديل في المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين تبعا  

 لمتغير المديرية

يالمتوسط الحساب العدد المديرية مجالال  
االنحراف 

 المعياري

التقويم المعتمد على 

 األداء

 0.53 3.16 108 الخليل

 0.61 3.17 73 شمال الخليل

 0.56 2.95 105 جنوب الخليل

 0.51 2.94 58 يطا

 0.56 3.06 344 المجموع

 التقويم بالمالحظة

 0.45 3.28 108 الخليل

 0.68 3.13 73 شمال الخليل

 0.58 3.14 105 جنوب الخليل

 0.56 3.15 58 يطا

 0.56 3.18 344 المجموع

 التقويم بالتواصل

 0.51 3.28 108 ليلالخ

 0.62 3.36 73 شمال الخليل

 0.47 3.11 105 جنوب الخليل

 0.56 3.25 58 يطا

 0.54 3.24 344 المجموع

 تقويم مراجعة الذات

 0.65 2.95 108 الخليل

 0.73 2.96 73 شمال الخليل

 0.58 2.69 105 جنوب الخليل

 0.58 2.77 58 يطا

 0.64 2.84 344 المجموع

التقويم بالورقة والقلم 

 )االختبارات(

 0.49 3.36 108 الخليل

 0.67 3.46 73 شمال الخليل

 0.53 3.19 105 جنوب الخليل

 0.60 3.26 58 يطا

 0.57 3.31 344 المجموع

الدرجة الكلية لواقع 

 استخدام التقويم البديل

 0.39 3.20 108 الخليل

 0.57 3.21 73 شمال الخليل

 0.45 3.01 105 خليلجنوب ال

 0.48 3.07 58 يطا

 0.47 3.12 344 المجموع

قسررتا قأتقوتمررليةتت قمررض رر تقررج تقونتلسررابنتقوح رربقجتتت ب ليررت(ت كررل ت ررل  ت2.2 تضرر تطرر تقو رر  لت)

قوبرر  مت رر تقونرر ق  تقوح لطجررتت رر تطحب  ررتتقواهجررمتطرر ت كبررتتص ررلتقونرر  لي ت قونصررل ج تقوتل ررليج تببعررب ت

قلتبرررب تبحهجرررمتقوتبرررب  تقمأرررب يتتتقوببأثرررتك وهتحمررر تطررر ت يورررتت رررذاتقو رررل  تقسرررتا ط.تونت جرررلتقون  ليرررت

(One Way Anovaتهنبت لتطلد ت  تقو   لت)(2.2) ت
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واقع استخدام التقويم ( للتعرف على الفروق بين متوسطات One Way Anovaنتائج ا تبار تحليل التباين األحادي ): (2.2جدول )

 (344)ن= 3لمتغير المديريةية في محافظة الخليل من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين تبعا  البديل في المدارس الحكوم

 مصدر التباين جالالم
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

التقويم المعتمد 

 على األداء

 1.321 3 3.964 بين الملموعات
**4.311 .0050 

دالة عند 

0.00 
 3061. 340 104.201 دا ل الملموعات

 ------- 343 108.165 الملموا

 

 التقويم بالمالحظة

 4821. 3 1.445 بين الملموعات

 3151. 340 107.205 دا ل الملموعات غير دالة 2071. 1.528

 ------- 343 108.651 الملموا

 التقويم بالتواصل

 9411. 3 2.824 عاتبين الملمو
*3.313 .0200 

دالة عند 

0.00 
 2841. 340 96.609 دا ل الملموعات

 ------- 343 99.433 الملموا

تقويم مراجعة 

 الذات

 1.699 3 5.098 بين الملموعات
**4.213 .0060 

دالة عند 

0.00 
 4031. 340 137.154 دا ل الملموعات

 ------- 343 142.253 الملموا

التقويم بالورقة 

والقلم 

 )االختبارات(

 1.169 3 3.506 بين الملموعات
*3.701 .0120 

دالة عند 

0.00 
 3161. 340 107.385 دا ل الملموعات

 ------- 343 110.892 الملموا

الدرجة الكلية 

لواقع استخدام 

 التقويم البديل

 9120. 3 2.736 بين المجموعات
**4.211 .0060 

لة عند دا

0.00 
 2170. 340 73.634 داخل المجموعات

 ------- 343 76.370 المجموع

 (0.00* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.00دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) **

 كل ت ل  ت قنت يوتتمأ بئجتتمل تط تلهت(ت2.2)قولق   ت  تقو   لتت تض تط تلالتقولتبئن

ت) تα≤0.05قو يوت ت  تطحب  تتت قمضتقج تطتلسابن( تقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجت تقوتملية قستا قأ

تت.ونت جلتقون  ليتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تببعب ت

تقج قوثلبئجتتقوبع يتتوه ل  تتوهنمب صبن (Scheffeشج جأت) إلي ب تط   تقو ل  تقستا أتقلتبب ت

تص لتقستا قت قمضطتلسابنت ت كبت تط  تقواهجم ت  تطحب  ت تقون ق  تقوح لطجت ت   تقوب  م تقوتملية أ

ت(.2.2 ت  و تهنبت لت قد تط تلالتقو   لت)ونت جلتقون  ليتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تببعب ت

ت
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واقع متوسطات بين ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق Scheffe(: نتائج ا تبار شيفي  )2.2جدول )

م التقويم البديل في المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر المديرين والمشرفين استخدا

 لمتغير المديريةالتربويين تبعا  

 المقارنات جالالم
المتوسط 

 الحسابي
 يطا جنوب الخليل شمال الخليل

قوتمليةتقونعتن تمهىت
 قم ق 

 *0.21768 *0.20400 ------- 3.16 الخليل

 *0.23177 *0.21809  3.17 لشمال الخلي

 -------  ------- 2.95 جنوب الخليل

  ------- ------- 2.94 يطا

 قوتمليةتمبوتلق م

 ------- *0.16233 ------- 3.28 الخليل

 ------- *0.24359  3.36 شمال الخليل

 -------  ------- 3.11 جنوب الخليل

  ------- ------- 3.25 يطا

 كعتتقوذقنبمليةتطلق

 ------- *0.26076 ------- 2.95 الخليل

 ------- *0.27518  2.96 شمال الخليل

 -------  ------- 2.69 جنوب الخليل

  ------- ------- 2.77 يطا

قوتمليةتمبول متت قومهةت
 )قيلتبب قن(

 ------- *0.17266 ------- 3.36 الخليل

 ------- *0.26661  3.46 شمال الخليل

 -------  ------- 3.19 جنوب الخليل

  ------- ------- 3.26 يطا

الدرجة الكلية لواقع 

 استخدام التقويم البديل

 ------- *0.18915 ------- 3.20 الخليل

 ------- *0.20222  3.21 شمال الخليل

 -------  ------- 3.01 جنوب الخليل

  ------- ------- 3.07 يطا

 (1.15ق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوال )* الفر

ت) تقو   ل ت    تقوبع يت تقوثلبئجت تقونمب صبن ت2.2بصجل تقو ل   تو  تموى تتقج ( قستا قأتت قمضطتلسابن

قوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج ت

ت تقون  ليتببعب  تو بتهبصكتونت جل ت قمض تهب  تقوت  تقواهجم ت شنبل تقواهجم تط  ليت  تقوتمليةتو  قستا قأ

ت.؛ت مهجأتبمبمتقو لدجتتقو  ليتقونعتن تمهىتقم ق ت جببتومهى

ت

اسدتيدام التقدويم  فدي واقدع (α≤0.05)إحصائية عند مسدتوال داللدة  توجد فروق ذات داللة ال: ثاةياً 

جهة ةظر المديرين والمشرفين التربويين تبعدًا البديل في المدارس الحكومية في محافظة اليليل من و 

 ير المسمى الوظيفي.لمتغ
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-Independent-Sample T)توهعجلبنتقون تمهتتقلتبب ت)ن(تقستا طكتقوببأثتتو حصت ذاتقو لدجت

Testقسرتا قأتقوتمرليةتقوبر  مت ر تقونر ق  تقوح لطجرتت ر تطحب  رتتت قمضتقج تطتلسابنو ل  تإلي ب تق(ت
ت.قون نىتقول ج  ونت جلتلتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تببعب تقواهجمتط ت كبتتص 

بين ( للتعرف على الفروق Independent-Sample T-Test( نتائج ا تبار )ت( )20.2جدول )

واقع استخدام التقويم البديل في المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر المديرين متوسطات 

 3(222)ن =  المسمى الوظيفيلمتغير ا  والمشرفين التربويين تبع

 مجالال
المسمى 

 الوظيفي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 التقويم المعتمد على األداء

 0.52 3.15 268 مدير
6.061** 

 
0.000 

دالة 

عند 

1311 
 0.58 2.73 76 مشرف

 

 التقويم بالمالحظة

 0.54 3.28 268 مدير

6.119** 0.000 

دالة 

عند 

1311 
 0.53 2.85 76 مشرف

 التقويم بالتواصل

 0.52 3.31 268 مدير

4.424** 0.000 

دالة 

عند 

1311 
 0.53 3.00 76 مشرف

 

 تقويم مراجعة الذات

 0.61 2.96 268 مدير
**6.828 0.000 

دالة 

عند 

1311 
 0.57 2.42 76 مشرف

 ورقة والقلم التقويم بال

 0.53 3.42 268 مدير

6.754** 0.000 

دالة 

عند 

1311 
 0.56 2.95 76 مشرف

الدرجة الكلية لواقع استخدام 

 التقويم البديل

 0.44 3.22 268 مدير
**7.647 0.000 

دالة 

عند 

1311 
 0.41 2.79 76 مشرف

 743(، درجات الحرية = 0.00ند مستوال داللة )(، * دالة إحصائيًا ع0.00* *دالة إحصائيًا عند مستوال داللة )
 3.03 =( 0.00، قيمة )ت( الجدولية عند مستوال داللة )1..0 =( 0.00قيمة )ت( الجدولية عند مستوال داللة )

ت  تقو   لت) تط تلهتقو يوتت20.2بصجلتقولتبئنتقولق    تمأ بئجتتمل  ت ل  ت قنت يوت تموىت كل  )

(1315 ≤ ت)ستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط تقت قمضتطتلسابنقج ت

ت تببعب  تقوتل ليج  ت قونصل ج  تقون  لي  تص ل ت كبت تقول ج  ونت جل تقون نى ت)ن(ت  تمجنت تقه ك أجذ

 ت1.272 ت2.272 ت1.222 ت1.012قونح ل تتون بينتقوتمليةتقوب  مت وه  كتتقوكهجتتمهىتقوتلبجبت)

(؛ت مهجأت0.02(تمل تط تلهت يوتت)7.52تت)وكبلتط تمجنتت)ن(تقو   وجت(ت كنجعبب2.122 ت1.252

تبل  تقو لدجتتقو  ليت.

ت
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اسدتيدام التقدويم  فدي واقدع (α≤0.05)إحصائية عند مسدتوال داللدة  توجد فروق ذات داللة ال: ثالثاً 
يين تبعدًا البديل في المدارس الحكومية في محافظة اليليل من وجهة ةظر المديرين والمشرفين التربو 

 ير الجنس.لمتغ
-Independent-Sample T)توهعجلبنتقون تمهتتقلتبب ت)ن(تقستا طكتقوببأثتو حصت ذاتقو لدجتت

Testقستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتت قمضتقج تطتلسابنو ل  تإلي ب تق(ت

(ت1134 ت بلنت  تقو   لت)قو لسلتونت جقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تببعب ت

ت.(11  تقونهح ت)

ت  تقو   لت) تط تلهتقو يوتت22.2بصجلتقولتبئنتقولق    تمأ بئجتتمل  ت ل  ت قنت يوت تموىت كل  )

(1315 ≤ ت)قستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط تت قمضتطتلسابنقج ت

أجذتقه كتمجنتت)ن(تقونح ل تتوه  كتت تقو لسونت جلتتل ليج تببعب ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقو

(ت  قوتتمأ بئجب  ت   ت0.022(تق يوتتمأ بئجتتقه كت)7.227قوكهجتتولقمضتقستا قأتقوتمليةتقوب  مت)

( ت م تهبصكتقو ل  تو بو تقإلصب ت0.05(تمل تط تلهت يوتت)2.21وكبلتط تمجنتت)ن(تقو   وجتت)

ت.؛ت مهجأتبل  تقو لدجتتقو  ليت(توهذهل 2.02(تطمبقمت)2.22)تمنتلسوتأ بق تقه 

ت
اسدتيدام التقدويم  فدي واقدع (α≤0.05)إحصائية عند مسدتوال داللدة  توجد فروق ذات داللة ال: رابعاً 

البديل في المدارس الحكومية في محافظة اليليل من وجهة ةظر المديرين والمشرفين التربويين تبعدًا 
 ي.ير المؤهل العلملمتغ
 

-Independent-Sample T)توهعجلبنتقون تمهتتقلتبب ت)ن(تقستا طكتقوببأثتو حصت ذاتقو لدجتت

Testقستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتت قمضتقج تطتلسابنو ل  تإلي ب تق(ت

ت.قونؤ متقوعهن ونت جلتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تببعب ت
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بين ( للتعرف على الفروق Independent-Sample T-Test( نتائج ا تبار )ت( )27.2ل )جدو

واقع استخدام التقويم البديل في المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر المديرين متوسطات 

 3(222)ن =  المؤهل العلميلمتغير والمشرفين التربويين تبعا  

 جالالم
المؤهل 

 العلمي
 العدد

لمتوسط ا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 التقويم المعتمد على األداء

 0.56 3.09 243 بكالوريوس

1.476 0.141 
غير 

 دالة
ماجستير 

 فأعلى
101 2.99 0.56 

 التقويم بالمالحظة

 0.57 3.21 243 بكالوريوس

1.323 0.187 
غير 

 دالة
ماجستير 

 فأعلى
101 3.12 0.55 

 التقويم بالتواصل

 0.52 3.24 243 بكالوريوس

-0.061 0.951 
غير 

 دالة
ماجستير 

 فأعلى
101 3.24 0.59 

 

 تقويم مراجعة الذات

 0.66 2.90 243 بكالوريوس

2.517 0.012 

دالة 

عند 

1315 
ماجستير 

 فأعلى
101 2.71 0.58 

التقويم بالورقة والقلم 

 )االختبارات(

 0.57 3.34 243 وريوسبكال

1.110 0.268 
غير 

 دالة
ماجستير 

 فأعلى
101 3.26 0.56 

الدرجة الكلية لواقع استخدام 

 التقويم البديل

 0.47 3.15 243 بكالوريوس

1.645 0.101 
غير 

 دالة
ماجستير 

 فأعلى
101 3.06 0.46 

 743(، درجات الحرية = 0.00د مستوال داللة )(، * دالة إحصائيًا عن0.00* *دالة إحصائيًا عند مستوال داللة )
 3.03 =( 0.00، قيمة )ت( الجدولية عند مستوال داللة )1..0 =( 0.00قيمة )ت( الجدولية عند مستوال داللة )

 كل ت ل  ت قنت يوتتمأ بئجتتمل تط تلهتقو يوتتم أت(تموىت27.2بصجلتقولتبئنتقولق   ت  تقو   لت)

(1315 ≤ ت)قستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط تتض قمتطتلسابنقج ت

أجذتقه كتمجنتت)ن(تقونح ل تت تقونؤ متقوعهن ونت جلت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تببعب ت

ت) تقوب  م تقوتملية تقستا قأ تولقمض تقوكهجت تقه كت)2.125وه  كت تمأ بئجت تق يوت ت قوتت0.202( ت ئجل )

تقو   وجتمأ بئجب   ت)ن( تمجنت ت)   توكبلتط  ت)2.21ت تط تلهت يوت تمل  )α≤0.05تبمبمت ت مهجأ (؛

تقو لدجتتقو  ليت.

ت

استيدام التقويم البديل في المدارس الحكومية في محافظة اليليل  منما المأمول : السؤال الثاةي

 من وجهة ةظر المديرين والمشرفين التربويين؟
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تم  تقستالقجت ذقتوإلكبمت تبة تتقو ؤقل تقونعجب يت ت قيصحلق بن تقوح بقجت تقونتلسابن قول بجتت قم زق 

قستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي تتوهنأطللتط 

ت(.22.2  و تهنبت لتطلد ت  تقو   لت) ت قونصل ج تقوتل ليج 

استخدام  للمأمول منواألوزان النسبية  ارية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي1334) جدول

التقويم البديل في المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر المديرين والمشرفين 

 3التربويين

 المتوسط لمجالا

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي

% 

 الترتيب
درجة 

 المأمول

 وبيرة 4 88.8 0.42 4.44 التقويم المعتمد على األداء

 وبيرة 3 89.8 0.45 4.49 التقويم بالمالحظة

 وبيرة 2 90.5 0.38 4.53 التقويم بالتواصل

 وبيرة 5 87.6 0.50 4.38 تقويم مراجعة الذات

التقويم بالورقة والقلم 

 )االختبارات(
 وبيرة 1 91.6 0.41 4.58

للمةةأمول مةةن اسةةتخدام الدرجةةة الكليةةة 

 التقويم البديل
 كبيرة 89.7 0.43 4.48

قسرررتا قأتقوتمرررليةتقوبررر  مت ررر تقونررر ق  تتقونرررأطللتطررر (تو ت22.2بصرررجلتقونعاجررربنتقورررلق   ت ررر تقو ررر  لت)

 تأجذتقه تهبجل كب تق  كتتتقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج 

ت  ل ررربتتطلليرررتتقه رررك(ت2.22)وه  كرررتتقوكهجرررتتوهنرررأطللتطررر تقسرررتا قأتقوتمرررليةتقوبررر  متقونتلسررروتقوح ررربق ت

.تأجرررذتكرررب ت ررر تقونلهرررزتقم لتقوتمرررليةتمبول مرررتت قومهرررةت)قيلتبرررب قن(تمنتلسررروتأ ررربق تقهررر ت(22.2%)

( ت كرررب ت ررر تقونلهرررزتقوثررربص تقوتمرررليةتمبوتلق رررمتمنتلسررروتأ ررربق تقهررر ت%22.1(ت ص ررربتتطلليرررتت)2.52)

تتمنتلسرروتأ رربق تقهرر ت( ت كررب ت رر تقونلهررزتقوثبوررذتقوتمررليةتمبوناأ رر%20.5(ت ص رربتتطلليررتت)2.52)

( ت قأتررمتقونلهررزتقولقمررضتقوتمررليةتقونعتنرر تمهررىتقم ق تمنتلسرروتأ رربق ت%22.2(ت ص رربتتطلليررتت)2.22)

( ت أمت  تقونلهزتقوابطست قملجلتبمليةتطلقكعتتقورذقنتمنتلسروت%22.2(ت ص بتتطلليتت)2.22قه ت)

ت(.%22.1(ت ص بتتطلليتت)2.22أ بق تقه ت)
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قسررررررتا قأتقوتمررررررليةتقوبرررررر  مت رررررر تقونرررررر ق  تقوح لطجررررررتت رررررر تطحب  ررررررتتتطرررررر مبونررررررأطللت وطرررررربت جنرررررربت تعهرررررر 

وكرررررمتط ررررربلتطرررر تط ررررربينتقوتمرررررليةتقوبررررر  م تتقواهجررررمتطررررر ت كبرررررتتص ررررلتقونررررر  لي ت قونصرررررل ج تقوتل ررررليج 

 مرررررر تقسررررررتالككتقونتلسررررررابنتقوح رررررربقجتت قيصحلق رررررربنتقونعجب يررررررتت قم زق تقول رررررربجتتوكررررررمتط رررررربلتمهررررررىت

تقولحلتقوتبو  

 (:11.1تمد على األداء، ويبينه الجدول )التقويم المع لأ( مجا

للمأمول من استخدام التقويم المعتمد واألوزان النسبية  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية1434) جدول

 3على األدا  من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين

رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

درجة 

 المأمول

13  
يكلةةةةف المعلمةةةةون طلبةةةةتهم بتقةةةةديم عةةةةر  مخطةةةةط 

 لموضوا ما
 وبيرة 5 88.0 0.62 4.40

23  
يتابع المعلمون طلبتهم في مراحةل مختلفةة أ نةا  أدائهةم 

 للمهمات الدراسية
 وبيرة 2 91.5 0.57 4.57

33  
يكلةف المعلمةةون طلبةةتهم بةةأدا  مهمةةات محةةددة  ظهةةار 

 رفية مهاراتهم المع
 وبيرة 3 89.2 0.63 4.46

43  
م المعلمون طلبتهم بطةرق مختلفةة مثةل البحة  عةن  يقو 

 مواقف حياتية حقيقية مشابهة
 وبيرة 4 89.1 0.63 4.45

53  
م المعلةةم الطلبةةة عةةن طريةةن حةةديثهم عةةن موضةةوا  يقةةو 

 معين  الل فترة محددة
 وبيرة 6 86.8 0.66 4.34

63  
بتقييم أقةرانهم يتيح المعلمون لطلبتهم فرصة المشاروة 

 من  الل قيامهم بتسليل المالحظات 
 وبيرة 7 83.9 0.70 4.19

73  
د المعلمةون طلبةتهم بتغةيةة راجعةة لتحديةد مسةتو   يزو 

 أدائهم
 وبيرة 1 91.5 0.56 4.58

83  
م المعلمةةون طلبةةتهم مةةن  ةةالل عةةر  توضةةيحي  يقةةو 

 )شفوي أو عملي( لتوضيح فكرة ما 
 وبيرة 5 88.0 0.62 4.40

93  
لمعلمةةةون العالمةةةة المقابلةةةة لكةةةل مسةةةتو  مةةةن يحةةةدد ا

 مستويات أدا  طلبتهم
 وبيرة 2 91.5 0.62 4.57

 كبيرة 88.8 0.62 4.44 استخدام التقويم المعتمد على األداء للمأمول منالدرجة الكلية 

 ر تتقسرتا قأتقوتمرليةتقونعتنر تمهرىتقم ق تقونرأطللتطر (تو ت22.2بصجلتقونعاجبنتقورلق   ت ر تقو ر  لت)

 تهبجرل كرب تق  كرتتتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج ون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتق

 ررر تتوهنرررأطللتطررر تقسرررتا قأتقوتمرررليةتقونعتنررر تمهرررىتقم ق أجرررذتقهررر تقونتلسررروتقوح ررربق توه  كرررتتقوكهجرررتت

قل رربتت(ت2.22)تطرر ت كبررتتص ررلتقونرر  لي ت قونصررل ج تقوتل ررليج قونرر ق  تقوح لطجررتت رر تطحب  ررتتقواهجررمت

ت(.ت2.52ت–ت2.22بلق أكتقونتلسابنتقوح بقجتتقج ت)تم  ت ت(%22.2)تطلليتتقه ك



78 

 

وهنأطللتطر ت(تم تأ هكتمهىتومهىت  كتتمبول بتت7 ت2(تو تقو ملقنت)22.2 يتض تط تقو   لت مةت)

ص ررررلت ررر تقونررر ق  تقوح لطجرررتت ررر تطحب  رررتتقواهجرررمتطررر ت كبرررتتقسرررتا قأتقوتمرررليةتقونعتنررر تمهرررىتقم ق ت

 تج تقونعهنل تواهبتبةت ل تتقونصرب هتتت ت م تبنحل نت ذاتقو ملقنتألل ي ت قونصل ج تقوتل ليج قون  لت

 تربمضتقونعهنرل تطهبرتبةت ر تطلقأرمتطاته رتتوثلرب ت تقتمجرجةتومرلقصبةتطر تلرالتمجربطبةتقت ر جمتقوناأ ربن

ت.و قئبةتوهنبنبنتقو  قسجت

قونعتنر تقسرتا قأتقوتمرليةتتوهنرأطللتطر بتت(تمر تأ رهكتمهرىتومرمت  كرتتمبول ر5 ت1  تأج تو تقو ملقنت)

 ت  تقون ق  تقوح لطجرتت ر تطحب  رتتقواهجرمتطر ت كبرتتص رلتقونر  لي ت قونصرل ج تقوتل رليج مهىتقم ق ت

 تج تقونعهنل تواهبتبةت ل تتقونصب هتتقتمججةتوملقصبةتط تلالتمجبطبةتت م تبنحل نت ذاتقو ملقنتألل 

أتقونعهةتقوا، قت  جمتقوناأ بن  . هبتتم تطلي تأ  ثبةتم تطلدل تطعج تلالت تل تطح   يمل 

 (.11في الملحق ) (15.1التقويم بالمالحظة، ويبينه الجدول ) ل( مجاب

  تقون ق  تتقستا قأتقوتمليةتمبوناأ تتقونأطللتط (تو ت25.2بصجلتقونعاجبنتقولق   ت  تقو   لت)

 تأجذتقه تهبجل كب تق  كتتتصل ج تقوتل ليج ط ت كبتتص لتقون  لي ت قونقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمت

ت تقوكهجت تمبوناأ تقونتلسوتقوح بق توه  كت تقوتملية ت  تتوهنأطللتط تقستا قأ   تقون ق  تقوح لطجت

 ت(%22.2)تقل بتتطلليتتقه ك(ت2.22)تط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج طحب  تتقواهجمت

ت(.ت2.20ت–ت2.22بلق أكتقونتلسابنتقوح بقجتتقج ت)تم  ت

وهنأطللتط ت(تم تأ هكتمهىتومهىت  كتتمبول بتت27 ت22(تو تقو ملقنت)25.2 يتض تط تقو   لت)

ت تقوتملية تتمبوناأ تقستا قأ تص ل ت كبت تط  تقواهجم تطحب  ت ت   تقوح لطجت تقون ق   قون  لي ت  

تقوتل ليج  تقو ملقنتألل  قونصل ج  تبنحل نت ذا ت م  تقو ل تت اأ تقونعهنل تب بممتطهبتبت  ت قلم ة

ت. لز تقونعهنل تق تنبطبةتمهىتكنجضتطهبتبةتوثلب تبل جوتقوناأ تتهأ ق توهتمججة تقو  جت
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تقو ملقنت) تو  تأج  ت22   ت25  تمبول بت ت  كت تومم تأ هكتمهى تم  تط ( تقوتمليةتتوهنأطلل قستا قأ

 تقوتل ليج  ت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل جتمبوناأ ت

تقو ملقنتألل  تبنحل نت ذا ت  تت م  تطهبتبة تط هتبم أ تونعل ت تمابمبنتطاأ ت تقونعهنل  ي تا أ

     تقونعهنل تطاأ بببةت  تطهوتلبصتمع تطلبمصتتطبتيالأأتطهبتبةت، قونبب قنتقونح   توسبلمجب ت

  .ط تو كب 

 

 (:16.1التقويم بالتواصل، ويبينه الجدول ) ل( مجاج
للمأمول من استخدام واألوزان النسبية  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية1634) جدول

 3التقويم بالتواصل من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين

رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

درجة 

 المأمول

 وبيرة 1 93.3 0.56 4.67 مت قد توهاهبتمص قمسلهتتتل تي ج تقونعهن  113

113  
م رررررل تطاته رررررتتأترررررىتي برررررةتقو رررررؤقلتتل تيعجررررر تقونعهنررررر

تطهبتبةتقوب  تط تقو ؤقل
 وبيرة 3 91.8 0.56 4.59

 وبيرة 2 92.9 0.55 4.65 وإلكبمتتواهبتبةتقولمكتقوكب  تل تيعا تقونعهن  123

أتقونعهن  133  يرةوب 4 91.1 0.60 4.56 قإلكبمتت ل تقوح للتمهجببتل تيمل 

143  
مرر تطليرر تقمسررلهتتقونتتبمعررتتتل تطهبررتبةيصرر ضتقونعهنرر

 وهح للتمهىتطزي تط تقإلكبمبن
 وبيرة 7 87.6 0.63 4.38

153  
 ررر تسررر متلررربصتتطهبرررتبةتماطررربنتل تي ررر متقونعهنررر

 طلدحب تطبتبةتقبمبصأ
 وبيرة 5 90.6 0.61 4.53

163  
طرر هتوإلكبمرربنتوتمليررلتتطهبررتبةو ررل تتل تي ررتنضتقونعهنرر
  حتتقإلكبمت

 وبيرة 6 90.4 0.60 4.52

173  
يعج  تقونعهنل تطلدل توهكتبمتتطثمتقونمبوتتثةت لبم تطرضت

 قو وتمبئنتتطعب جلتوتملينبب
 وبيرة 8 86.6 0.67 4.33

 كبيرة 90.5 0.60 4.53 بالتواصلاستخدام التقويم  للمأمول منالدرجة الكلية 

 رر تقونرر ق  تتوتمررليةتمبوتلق ررمقسررتا قأتقتقونررأطللتطرر (تو ت21.2بصررجلتقونعاجرربنتقوررلق   ت رر تقو رر  لت)

 تأجذتقه تهبجل كب تق  كتتتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج قوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمت

 رر تقونرر ق  تقوح لطجررتت رر تتوهنررأطللتطرر تقسررتا قأتقوتمررليةتمبوتلق ررمقونتلسرروتقوح رربق توه  كررتتقوكهجررتت



81 

 

 ت(%20.5)تقل ربتتطلليرتتقه رك(ت2.52)تل ليج ط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتطحب  تتقواهجمت

ت(.ت2.12ت–ت2.22بلق أكتقونتلسابنتقوح بقجتتقج ت)تم  ت

وهنرأطللت(تم تأ هكتمهىتومهرىت  كرتتمبول ربتت70 ت22(تو تقو ملقنت)21.2 يتض تط تقو   لت مةت)

 لي ت رر تقونرر ق  تقوح لطجررتت رر تطحب  ررتتقواهجررمتطرر ت كبررتتص ررلتقونرر تمبوتلق ررمقسررتا قأتقوتمررليةتتطرر 

 تي رج تقونعهنررل تقمسرلهتتمصر مت قدر توهاهبررتت ت مر تبنحرل نت ررذاتقو مرلقنتأرلل  قونصرل ج تقوتل رليج 

ت.يعا تقونعهنل تقولمكتقوكب  تواهبتبةتوإلكبمت

قسرررتا قأتقوتمرررليةتتوهنرررأطللتطررر (تمررر تأ رررهكتمهرررىتومرررمت  كرررتتمبول ررربتت77 ت75 ررر تأرررج تو تقو مرررلقنت)

 ت م تقوتل ليج   تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج ت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحبتمبوتلق م

يعررج  تقونعهنررل تطلدررل توهكتبمررتتطثررمتقونمبوررتتثررةت لرربم تطررضتقو رروتمبئنررتتتبنحررل نت ررذاتقو مررلقنتأررلل 

يصرررر ضتقونعهنرررل تطهبررررتبةتمررر تطليرررر تقمسرررلهتتقونتتبمعررررتتوهح رررللتمهررررىتطزيررر تطرررر ت، طعرررب جلتوتملينبرررب

 . قإلكبمبن

 

 :(11في الملحق ) (17.1اجعة الذات، ويبينه الجدول )تقويم مر  ل( مجاد

ت) تقو   ل ت   تقولق    تقونعاجبن ت22.2بصجل تو  تط ( تقوذقنتقونأطلل تبملية تقون ق  تتقستا قأ   

 تأجذتقه تهبجل كب تق  كتتتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج قوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمت

  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتتلقمضتقستا قأتبمليةتقوذقنوقونتلسوتقوح بق توه  كتتقوكهجتت

تقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج  تص ل ت2.22)تط ت كبت تقه ك( تطلليت ت(%22.1)تقل بت بلق أكتتم  ت 

ت(.ت2.52ت–ت2.75قونتلسابنتقوح بقجتتقج ت)

توهنرأطللتطر بتت(تم تأ هكتمهىتومهىت  كرتتمبول ر71 ت72(تو تقو ملقنت)22.2 يتض تط تقو   لت)

قونرر  لي ت قونصررل ج ت رر تقونرر ق  تقوح لطجررتت رر تطحب  ررتتقواهجررمتطرر ت كبررتتص ررلتتبمررليةتقوررذقنقسررتا قأت
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مورىتبعهرةتقتمجرجةتيحللتقونعهنل تقوابل تقو ربممتتور هتطهبرتبةتت ت م تبنحل نت ذاتقو ملقنتألل قوتل ليج 

ت.بعهنبةت قبجَبتمبكتصب تولابئبة تج تقونعهنل تواهبتبةتبمليةتت طبتيم طلصأت بح   تطبتسجعهنلصأ

قورذقنتبمرليةتقسرتا قأتتوهنرأطللتطر (تم تأ هكتمهرىتومرمت  كرتتمبول ربتت72 ت72  تأج تو تقو ملقنت)

 ت مر تبنحرل نت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل رليج 

  قببررةتمبسررتا قأتمبئنررتتقونلقكعررتت قيسررتببصبنتيصرر ضتقونعهنررل تطهبررتبةتمهررىتبمررليةتت ررذاتقو مررلقنتأررلل 

ي هوتقونعهنل تطهبتبةتمبشتمب تط نلمتتط تقمسلهتت قإلكبمتتملببت  ت،  قيلتبب قنت قوتم  لقنتقوذقبجت

 . طب  تطعجلت

 

 (:18.1، ويبينه الجدول )التقويم بالورقة والقلم )االختبارات( له( مجا

التقويم بالورقة للمأمول من استخدام واألوزان النسبية  نحرافات المعيارية(: المتوسطات الحسابية واال1834) جدول

 3من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين والقلم )اال تبارات(

رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

درجة 

 المأمول

183  
فقةةةةا  للةةةةدول يسةةةةتخدم المعلمةةةةون األسةةةةولة الشةةةةاملة و

 المواصفات
 وبيرة 3 92.3 0.57 4.62

193  
يعةةد المعلمةةون ا تبةةارات تقةةي  مهةةارات التفكيةةر عنةةد 

 طلبتهم
 وبيرة 7 90.9 0.63 4.54

 وبيرة 1 94.2 0.49 4.71 ي حح المعلمون األسولة بموضوعية  213

213  
يةةوزا المعلةةم األسةةولة علةةى المةةادة التعليميةةة باالعتمةةاد 

 على جدول المواصفات
 وبيرة 6 91.4 0.62 4.57

 وبيرة 8 90.5 0.62 4.52 تقي  األسولة النواتج المهمة في المحتو    223

233  
يحلل المعلمون نتائج اال تبار للوقوف علةى مسةتويات 

 طلبتهم ووضع مقترحات لرفع تح يلهم
 وبيرة 5 91.6 0.62 4.58

 وبيرة 2 93.8 0.53 4.69 يستخدم المعلمون األسولة بمختلف أنواعها  243

253  
تةةار المعلمةةون التةةدريج المناسةة  علةةى سةةلم التقةةدير يخ

 لتقدير مد  تقدم طلبتهم
 وبيرة 4 92.0 0.63 4.60

263  
يسةةةتعين المعلمةةةون لتقةةةويم الطلبةةةة باال تبةةةارات التةةةي 

 تعدها جهات متخ  ة
 وبيرة 9 87.2 0.75 4.36

التقويم بالورقة والقلم استيدام  للمأمول منالدرجة الكلية 
 كبيرة 91.6 0.61 4.58 )االختبارات(
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قوتمررررررليةتمبول مررررررتت قومهررررررةتقسررررررتا قأتتقونررررررأطللتطرررررر (تو ت22.2بصررررررجلتقونعاجرررررربنتقوررررررلق   ت رررررر تقو رررررر  لت)

تطر ت كبرتتص رلتقونر  لي ت قونصرل ج تقوتل رليج   تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  رتتقواهجرمتت()قيلتبب قن

قوتمليةتمبول مرتت قومهرةت تقستا قأتوهنأطللتط تأجذتقه تقونتلسوتقوح بق توه  كتتقوكهجتتهبجل كب تق  كتت

تطر ت كبرتتص رلتقونر  لي ت قونصرل ج تقوتل رليج   تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  رتتقواهجرمتت()قيلتبب قن

ت(.ت2.22ت–ت2.21بلق أكتقونتلسابنتقوح بقجتتقج ت)تم  ت ت(%22.1)تقل بتتطلليتتقه ك(ت2.52)

ولقمررررضتكتمهررررىتومهررررىت  كررررتتمبول رررربتت(تمرررر تأ رررره22 ت22(تو تقو مررررلقنت)22.2 يتضرررر تطرررر تقو رررر  لت)

قوتمليةتمبول متت قومهةت)قيلتبب قن(ت  تقونر ق  تقوح لطجرتت ر تطحب  رتتقواهجرمتطر ت كبرتتص رلتقستا قأت

 تي رح تقونعهنرل تقمسرلهتتمنلدرلمجتت ت م تبنحل نت ذاتقو مرلقنتأرلل قون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج 

ت.ي تا أتقونعهنل تقمسلهتتمناتهوتوصلقمبب

مبول مرتت قومهرةتقوتمليةت(تم تأ هكتمهىتوممت  كتتمبول بتتولقمضتقستا قأت22 ت22أج تو تقو ملقنت)  ت

 ت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقونر  لي ت قونصرل ج تقوتل رليج ت)قيلتبب قن(

بعررر  بتكبررربنتتي رررتعج تقونعهنرررل توتمرررليةتقواهبرررتتمبيلتبرررب قنتقوتررر ت مررر تبنحرررل نت رررذاتقو مرررلقنتأرررلل 

 . طتا  ت تبمجستقمسلهتتقوللقبنتقونبنتت  تقونحتلهت

 

ت(تقوتبوجت 2-2ط ت)تص تقو لدجبنم تقو ؤقلتقوثبقصبث ت ت

ت

اسدتيدام  المدأمول مدنفدي ت(α≤0.05)إحصدائية عندد مسدتوال داللدة  توجد فروق ذات داللة الأواًل: 
هددة ةظددر المددديرين والمشددرفين التقددويم البددديل فددي المدددارس الحكوميددة فددي محافظددة اليليددل مددن وج

 .لمتغير المديريةالتربويين تبعًا 
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قرج ت(توه رل  تOne Way Anovaبةتقستا قأتقلتبرب تبحهجرمتقوتبرب  تقمأرب يت)و حصت ذاتقو لدجتت

قسررتا قأتقوتمررليةتقوبرر  مت رر تقونرر ق  تقوح لطجررتت رر تطحب  ررتتقواهجررمتطرر ت كبررتتتقونررأطللتطرر طتلسررابنت

ت (22.2  لت) ت  و تهنبت لتطلد ت  تقو ونت جلتقون  ليتتل ليج تببعب تص لتقون  لي ت قونصل ج تقو

استخدام  للمأمول من(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 1934جدول )

التقويم البديل في المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر المديرين والمشرفين 

 ير المديريةلمتغالتربويين تبعا  

يالمتوسط الحساب العدد المديرية جالالم  
االنحراف 

 المعياري

التقويم المعتمد على 

 األداء

 0.33 4.53 108 الخليل

 0.54 4.35 73 شمال الخليل

 0.40 4.45 105 جنوب الخليل

 0.43 4.39 58 يطا

 0.42 4.44 344 المجموع

 التقويم بالمالحظة

 0.30 4.61 108 الخليل

 0.68 4.35 73 شمال الخليل

 0.38 4.48 105 جنوب الخليل

 0.43 4.46 58 يطا

 0.45 4.49 344 المجموع

 التقويم بالتواصل

 0.29 4.62 108 الخليل

 0.50 4.45 73 شمال الخليل

 0.36 4.49 105 جنوب الخليل

 0.40 4.53 58 يطا

 0.38 4.53 344 المجموع

 تقويم مراجعة الذات

 0.40 4.51 108 خليلال

 0.69 4.26 73 شمال الخليل

 0.45 4.35 105 جنوب الخليل

 0.46 4.32 58 يطا

 0.50 4.38 344 المجموع

التقويم بالورقة والقلم 

 )االختبارات(

 0.38 4.63 108 الخليل

 0.56 4.48 73 شمال الخليل

 0.33 4.61 105 جنوب الخليل

 0.36 4.55 58 يطا

 0.41 4.58 344 وعالمجم

الدرجة الكلية لواقع 

 استخدام التقويم البديل

 0.24 4.58 108 الخليل

 0.55 4.38 73 شمال الخليل

 0.32 4.47 105 جنوب الخليل

 0.34 4.44 58 يطا

 0.37 4.48 344 المجموع
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قسرتا قأتتقونرأطللتطر  ر تقرج تقونتلسرابنتقوح ربقجتتت ب ليرت(ت كرل ت رل  ت22.2 تض تط تقو ر  لت)

قوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتطر ت كبرتتص رلتقونر  لي ت قونصرل ج تقوتل رليج ت

قلتبرب تبحهجرمتقوتبرب  تقمأرب يتتتقوببأثرتك.ت وهتحم تط ت يوتت ذاتقو رل  تقسرتا طونت جلتقون  ليتببعب ت

(One Way Anovaتهنبت لتطلد ت  تقو   لت)(70.2)  

( للتعرف على الفروق بين متوسطات One Way Anovaنتائج ا تبار تحليل التباين األحادي )( 70.2جدول )

استخدام التقويم البديل في المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر المديرين والمشرفين  المأمول من

 (344)ن=  3لمتغير المديريةالتربويين تبعا  

 مصدر التباين جالالم
مجموع 

 عاتالمرب

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

التقويم المعتمد 

 على األداء

 0.541 3 1.622 بين الملموعات

3.074* 0.028 
دالة عند 

0.00 
 1761. 340 59.793 دا ل الملموعات

 ------- 343 61.415 الملموا

 

 التقويم بالمالحظة

 1.021 3 3.062 بين الملموعات

5.110** 0.002 
دالة عند 

0.00 
 2001. 340 67.907 دا ل الملموعات

 ------- 343 70.969 الملموا

 التقويم بالتواصل

 0.470 3 1.411 بين الملموعات

3.274* 0.021 
دالة عند 

0.00 
 1441. 340 48.840 دا ل الملموعات

 ------- 343 50.251 الملموا

مراجعة تقويم 

 الذات

 1.023 3 3.068 بين الملموعات

4.169** 0.006 
دالة عند 

0.00 
 2451. 340 83.382 دا ل الملموعات

 ------- 343 86.450 الملموا

التقويم بالورقة 

والقلم 

 )االختبارات(

 0.407 3 1.220 بين الملموعات

 1661. 340 56.466 دا ل الملموعات غير دالة 0.064 2.448

 ------- 343 57.686 الملموا

الدرجة الكلية 

 للمأمول من

استخدام التقويم 

 البديل

 0.618 3 1.854 بين المجموعات

4.629** 0.003 
دالة عند 

0.00 

 1340. 340 45.403 داخل المجموعات

 ------- 343 47.258 المجموع

 (0.00دالة إحصائياً عند مستوى داللة )*   (.0.00دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) **

ت  تقو   لتت تض تط تلالتقولتبئن تط تلهت(ت70.2)قولق    تمأ بئجتتمل  ت ل  ت قنت يوت  كل 

ت) تα≤0.05قو يوت تطتلسابن( تط تقج  ت  تتقونأطلل تقون ق  تقوح لطجت ت   تقوب  م تقوتملية قستا قأ

 تأجذت بلنت ل  تونت جلتقون  ليت ليج تببعب تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتلت

  تقو  كتتقوكهجتتوهنأطللتط تقستا قأتقوتمليةتقوب  م ت  بلنت ل  ت  تط بلتقوتمليةتقونعتن تمهىت
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ت بلنتقو ل  ت  تط بلت تهنب تمبوتلق م  تقوتملية ت   تط بل تمبوناأ ت  تقوتملية ت   تط بل قم ق  

تبمليةتطلقكعتتقوذقن.

ت تب بل توة تأج  ت   تط بل ت   ت)قيلتبب قن( ل   ت قومهة تمبول مت تقو يوتتت قوتملية تمجنت تهبصك أجذ

ت.ت(ت ئجلت قوتتمأ بئجب ت0.05قإلأ بئجتتوبذقتقون بلتوكبلتط تط تلهتقو يوتت)

ت تقلتبب  تقستا أ تقو ل   تط    ت) إلي ب  تتوهنمب صبن (Scheffeشج جأ توه ل   تقوبع يت تقج قوثلبئجت

تقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتقستا تقونأطللتط طتلسابنت تقوتملية قأ

ت تببعب  تقوتل ليج  ت قونصل ج  تقون  لي  تقون  ليتص ل تقو   لتونت جل تلال تط  ت قد  ت ل تهنب ت  و   

ت(.72.2)

متوسطات بين ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق Scheffe(: نتائج ا تبار شيفي  )72.2جدول )

استخدام التقويم البديل في المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر  نالمأمول م

 لمتغير المديريةالمديرين والمشرفين التربويين تبعا  

 المقارنات جالالم
المتوسط 

 الحسابي
 يطا جنوب الخليل شمال الخليل

قوتمليةتقونعتن تمهىت
 قم ق 

 *0.14272 ------ *0.17922 4.53 الخليل

 ------ ------  4.35 ل الخليلشما

 ------  ------ 4.45 جنوب الخليل

  ------ ------ 4.39 يطا

 التقويم بالمالحظة

 *0.15437 *0.13724 *0.25897 4.61 الخليل

 ------ ------  4.35 شمال الخليل

 ------  ------ 4.48 جنوب الخليل

  ------ ------ 4.46 يطا

  مقوتمليةتمبوتلق
 ------ *0.12884 *0.16197 4.62 الخليل

 ------ ------  4.45 شمال الخليل

   ------ 4.49 جنوب الخليل

  ------ ------ 4.53 يطا

 بمليةتطلقكعتتقوذقن

 *0.19125 *0.15582 *0.24442 4.51 الخليل

 ------ ------  4.26 شمال الخليل

 ------  ------ 4.35 جنوب الخليل

  ------ ------ 4.32 يطا

الدرجة الكلية لواقع 

 استخدام التقويم البديل

 *0.13285 *0.10288 *0.19905 4.58 الخليل

 ------ ------  4.38 شمال الخليل

 ------  ------ 4.47 جنوب الخليل

  ------ ------ 4.44 يطا

 (1.15* الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوال )
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ت)بص تقو   ل ت    تقوبع يت تقوثلبئجت تقونمب صبن تقو ل  ت72.2جل تو  تموى تط طتلسابنتتقج ( تقونأطلل

قستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج ت

ت تببعب  تقون  ليتقوتل ليج  تقأ بئجب تتونت جل ت قوت ت ل   ت)تموىت كل  تقو يوت تط تله   تت(α≤0.05مل 

قستا قأتقو  كتتقوكهجتتوهنأطللتط تقستا قأتقوتمليةتقوب  متو بو تط  ليتتقواهجمتقوت تهب تقونأطللتط ت

ت؛ت مهجأتبل  تقو لدجتتقو  ليت.مل  ةتومهىتقوب  مقوتمليةت

ت

اسدتيدام  المدأمول مدنفدي ت(α≤0.05)إحصائية عند مستوال داللدة  توجد فروق ذات داللة الثاةيا: 
لبددديل فددي المدددارس الحكوميددة فددي محافظددة اليليددل مددن وجهددة ةظددر المددديرين والمشددرفين التقددويم ا

 .سمى الوظيفيلمتغير المالتربويين تبعًا 
-Independent-Sample T)توهعجلبنتقون تمهتتقلتبب ت)ن(تقستا طكتقوببأثتتو حصت ذاتقو لدجت

Testوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تقستا قأتقوتمليةتقتقونأطللتط تقج تطتلسابنو ل  تإلي ب تق(ت
هنبتي بلتتقون نىتقول ج  ونت جلتطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تببعب ت

ت.(13(ت  تطهح ت)2234  تك  لت)
ت

ت  تقو   لت) تط تلهتقو يوتت77.2بصجلتقولتبئنتقولق    تمأ بئجتتمل  ت ل  ت قنت يوت تموىت كل  )

(1315 ≤ ت تقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتتقونأطللتط تلسابنطتقج ت( تقوتملية قستا قأ

أجذتقه كتمجنتت تقون نىتقول ج  ونت جلتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تببعب ت

(ت0.022بئجتت)(تق يوتتمأ 2.222وتمليةتقوب  مت))ن(تقونح ل تتوه  كتتقوكهجتتوهنأطللتط تقستا قأتق

(.تأجذتهبصكتقو ل  ت  تα≤0.05(تمل تط تلهت يوتت)2.21وكبلتط تمجنتت)ن(تقو   وجتت)ت   

(تطمبقمت2.50ه ت)قو  كتتقوكهجتتوهنأطللتط تقستا قأتقوتمليةتقوب  متو بو تقون  لي تمنتلسوتأ بق تق

تت(توهنصل ج ؛ت مهجأتبل  تقو لدجتتقو  ليت.2.22)



87 

 

ت

اسدتيدام  المدأمول مدنفدي ت(α≤0.05)ة عند مسدتوال داللدة إحصائي توجد فروق ذات داللة ال: ثالثاً 
التقددويم البددديل فددي المدددارس الحكوميددة فددي محافظددة اليليددل مددن وجهددة ةظددر المددديرين والمشددرفين 

 .الجنسلمتغير التربويين تبعًا 
-Independent-Sample T)توهعجلبنتقون تمهتتقلتبب ت)ن(تقستا طكتقوببأثتتو حصت ذاتقو لدجت

Testقستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تتقونأطللتط تقج تطتلسابنو ل  ت تقإلي ب(ت

ت.قو لسونت جلتطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تببعب ت

بين ( للتعرف على الفروق Independent-Sample T-Test( نتائج ا تبار )ت( )72.2جدول )

ام التقويم البديل في المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر استخد المأمول منمتوسطات 

 3(222)ن =  اللن لمتغير المديرين والمشرفين التربويين تبعا  

 العدد الجنس المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 التقويم المعتمد على األداء
 0.38 4.44 175 ذور

-0.011 0.991 
غير 

 0.46 4.44 169 أنثى دالة

 التقويم بالمالحظة
 0.39 4.49 175 ذور

0.036 0.971 
غير 

 0.51 4.49 169 أنثى دالة

 التقويم بالتواصل
 0.37 4.55 175 ذور

1.105 0.270 
غير 

 0.39 4.50 169 أنثى دالة

 

 تقويم مراجعة الذات

 0.45 4.42 175 ذور
1.562 0.119 

غير 

 0.55 4.33 169 أنثى دالة

التقويم بالورقة والقلم 

 )االختبارات(

 0.38 4.58 175 ذور
0.129 0.898 

غير 

 0.44 4.57 169 أنثى دالة

 للمأمول منالدرجة الكلية 

 استخدام التقويم البديل

 0.31 4.50 175 ذور
0.688 0.492 

غير 

 0.43 4.47 169 أنثى دالة

 743(، درجات الحرية = 0.00(، * دالة إحصائيًا عند مستوال داللة )0.00دالة إحصائيًا عند مستوال داللة )* *
 3.03 =( 0.00، قيمة )ت( الجدولية عند مستوال داللة )1..0 =( 0.00قيمة )ت( الجدولية عند مستوال داللة )

وتتمأ بئجتتمل تط تلهتقو يوتت كل ت ل  ت قنت يم أت(تموىت72.2بصجلتقولتبئنتقولق   ت  تقو   لت)

(1315 ≤ ت تقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتتقونأطللتط تطتلسابنقج ت( تقوتملية قستا قأ

ت تببعب  تقوتل ليج  ت قونصل ج  تقون  لي  تص ل ت كبت تط  تقواهجم تقو لسونت جل ت)ن(ت  تمجنت تقه ك أجذ

تقوب تقوتملية تقستا قأ تط  توهنأطلل تقوكهجت توه  كت ت)قونح ل ت تقه كت0.122  م تمأ بئجت تق يوت )
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ل تط تلهت يوتت(تم2.21(ت   تئجلت قوتتمأ بئجب  ت   تو  لتط تمجنتت)ن(تقو   وجتت)0.227)

(α≤0.05.؛ت مهجأتبمبمتقو لدجتتقو  ليت)ت

ت
اسدتيدام  المدأمول مدنفدي ت(α≤0.05)إحصائية عند مستوال داللدة  توجد فروق ذات داللة ال: رابعاً 

فددي المدددارس الحكوميددة فددي محافظددة اليليددل مددن وجهددة ةظددر المددديرين والمشددرفين التقددويم البددديل 
 المؤهل العلمي.لمتغير التربويين تبعًا 

 
-Independent-Sample T)توهعجلبنتقون تمهتتقلتبب ت)ن(تقستا طكتقوببأثتتو حصت ذاتقو لدجت

Testتقون ق  تقوح لطجتت  تقستا قأتقوتمليةتقوب  متتقونأطللتط تقج تطتلسابنو ل  تإلي ب تق(ت  

ت.قونؤ متقوعهن ونت جلتطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تببعب ت

بين ( للتعرف على الفروق Independent-Sample T-Test( نتائج ا تبار )ت( )72.2جدول )

الخليل من وجهة نظر  استخدام التقويم البديل في المدارس الحكومية في محافظة المأمول منمتوسطات 

 3(222)ن =  المؤهل العلميلمتغير المديرين والمشرفين التربويين تبعا  

 المجال
المؤهل 

 العلمي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 التقويم المعتمد على األداء

 0.45 4.42 243 بكالوريوس

-1.189 0.235 
غير 

 دالة
ماجستير 

 فأعلى
101 4.48 0.33 

 التقويم بالمالحظة

 0.48 4.48 243 بكالوريوس

-0.508 0.612 
غير 

 دالة
ماجستير 

 فأعلى
101 4.51 0.38 

 التقويم بالتواصل

 0.41 4.51 243 بكالوريوس

-1.171 0.242 
غير 

 دالة
ماجستير 

 فأعلى
101 4.56 0.31 

 

 تقويم مراجعة الذات

 0.53 4.36 243 وسبكالوري

-0.780 0.436 

دالة 

عند 

1315 
ماجستير 

 فأعلى
101 4.41 0.42 

التقويم بالورقة والقلم 

 )االختبارات(

 0.45 4.55 243 بكالوريوس

-2.129* 0.034 

 دالة

عند 

0.00 

ماجستير 

 فأعلى
101 4.65 0.30 

 للمأمول منالدرجة الكلية 

 استخدام التقويم البديل

 0.40 4.46 243 سبكالوريو

-1.336 0.182 
غير 

 دالة
ماجستير 

 فأعلى
101 4.52 0.28 

 743(، درجات الحرية = 0.00(، * دالة إحصائيًا عند مستوال داللة )0.00* *دالة إحصائيًا عند مستوال داللة )
 3.03 =( 0.00، قيمة )ت( الجدولية عند مستوال داللة )1..0 =( 0.00قيمة )ت( الجدولية عند مستوال داللة )
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 كل ت ل  ت قنت يوتتمأ بئجتتمل تط تلهتقو يوتتم أت(تموىت72.2بصجلتقولتبئنتقولق   ت  تقو   لت)

(1315 ≤ ت تقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتتقونأطللتط تطتلسابنقج ت( تقوتملية قستا قأ

ت تببعب  تقوتل ليج  تقون  لي ت قونصل ج  تص ل تقواهجمتط ت كبت تقوعهن قونونت جل تؤ م أجذتقه كتمجنتت 

تقوب  مت) تقوتملية توهنأطللتط تقستا قأ تقوكهجت توه  كت تقونح ل ت تقه كت2.221)ن( تمأ بئجت تق يوت )

ت)0.227) تقو   وجت ت)ن( تمجنت تط  تو  ل ت    تمأ بئجب   ت قوت ت ئجل ت يوتت2.21( تط تله تمل  )

(α≤0.05).ت؛ت مهجأتبمبمتقو لدجتتقو  ليت

 
 

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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ت

ت

 : مناقشة ةتائج الدراسةاليامس الفصل

______________________________________________________ 

 مقدمةال 0.0

ت

وهتل رجبنتقوتر تبل رهكتتثرةتملدرب ت ت  مربتمسرلهتببت بضن ت ذقتقو  متطلبمصتتصتبئنتقو  قستت ب  رجل ب

تقو  قستتقلب تمهىتصتبئ بب.تتموجبب

ت

 مناقشة اسئلة االستباةة 3.0

 :األولناقشة ةتائج سؤال الدراسة م 0.3.0

تص لتقون  لي ت تقواهجمتط ت كبت ت  تطحب  ت تقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجت تقوتملية ت قمضتقستا قأ طب

ت قونصل ج تقوتل ليج ؟

 قمررضتقسررتا قأتقوتمررليةتقوبرر  مت رر تقونرر ق  تقوح لطجررتت رر تطحب  ررتتأ تببررج تطرر تلررالتصترربئنتقو  قسررتتمرر

 تأجذتقه تقونتلسوتقوح ربق تطتلساتكب تق  كتتتي ت قونصل ج تقوتل ليج قواهجمتط ت كبتتص لتقون  لت

.تأجررذتكررب ت رر ت(%17.1)ت  ل رربتتطلليررتتقه ررك(ت2.22)وه  كررتتقوكهجررتتولقمررضتقسررتا قأتقوتمررليةتقوبرر  مت

 ت كب ت  تقونلهزتقوثبص ت(2.22تبب قن(تمنتلسوتأ بق تقه ت)قونلهزتقم لتقوتمليةتمبول متت قومهةت)قيل

وناأ ررتتمنتلسرروت كررب ت رر تقونلهررزتقوثبوررذتقوتمررليةتمبت( 2.72بوتلق ررمتمنتلسرروتأ رربق تقهرر ت)متقوتمررلية

( ت2.01 قأترمتقونلهرزتقولقمرضتقوتمرليةتقونعتنر تمهرىتقم ق تمنتلسروتأ ربق تقهر ت)ت( 2.22أ بق تقه ت)
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بت كبصركتكنجعبرت( 7.22قهر ت)ت أمت  تقونلهزتقواربطست قملجرلتبمرليةتطلقكعرتتقورذقنتمنتلسروتأ ربق 

تق  كتتطتلسات.

 

و ت رذقتقولرل تطر تقوتمرليةت)قوتمرليةتقوبر  م(ت  مرب تولكبرتتص رلتو رلق تقوعجلرتتتمورىت رذاتقول ربت بعز تقوببأثرتت

يعتبررلتأرر  ذتقوتابجرر ت رر ت زق  تقوتعهررجة ت بمسرربوجبتقوتمهج يررتت رر تقمسرربوجبتقوترر توو ل رربت قمتررب  قتمهجبرربت

نعهنل توص  بةتطهبتتموىت مكتوجستمبوبعج  تهنبتو ت  ساكت  تو  بصبةتهننب سبنتبملينجتتطلذتهب تقو

طثررمت ررذاتقيسررتلقبج جبنتقوتملينجررتتمرر تي لصررلقتوررةتينررل قتقبرربتوثلررب ت  قسررتبةتقو بطعجررتتوحرر قثتبب ت وررةت تهمررلقت

   قنتب  يبجررتتطات ررتتقبررذقتطرر تمبررم تهنرربتو توا ل ررجتتمعرر تقونررلق ت قونلقأررمتقو  قسررجتتطبررل ت  ق ت

ق ت  ع تقونلقأمتقو  قسجتتم تي ل تقببتقستا قأت رذاتقيسرتلقبج جبنت تاهربت ذاتقول بتت إ تمع تقونلت

ت.ب بجزقنتطعجلتتئجلتطل ل 

قوتمرليةتبعرز تقوببأثرتت رذقتقمطرلتمورىتهرل توطبتقو ببت  تو تقوتمليةتمبول متت قومهةتكب تمبونلببتتقم ورى ت

مصبررةتقمتررب  قتمهررىتهنررل تقومرر طب تصلمررب تطررب ت مرر ت  جتمهجررأتقونعتأرر  ذ-مبول مررتت قومهررةت ررلتبمررليةتبمهجرر ي

 تمهرررىتمجرررب تطررر هتقطرررتا تقواهبرررتتوملررربمتبةتمرررأ ت رررذقتقولرررل تصررركتقمسررربوجبتقوتملينجرررتتمرررب ت قسرررتا قطبب

 و ت ذقتقولل تط تقوتمليةتي صوتم بلوتتم تطلقط تقومل ت قوضرعوتور هتبب قنتقولق   ت  تقونلببج توهن

وطرربتبمررليةتطلقكعررتتقوررذقنت مرر تكررب تمررأ صىتطلقبرربتتن.قواهبررت تهنرربتوصررأتسرربمتقوتابجرر ت سرربمتب  ررجلتقولترربئ

ص لق تي تمب تقونعهنج تونبب  تقوتعبطمتطضت ذقتقولل تطر تقمسربوجبتقوتملينجرت تطنربت رؤ يت  و تتقون بين

وع أتم  ببةتمهىتب  يبتقواهبتتمهىت رذاتقونبرب قن تهنربتين ر تب  رجل بتمعر أتق تنربأت أرلصتقونعهنرج ت

ة ت هثل تقونلدلمبنت قونببأتقوت  ي جتتقونتضنلتت ر تقونرلبنتقوت  ي ر ت قوتر تمهىت ذقتقولل تط تقوتملي

تباهبتط تقونعهةتقيصتبب تطلببت  ت مكتطح  .

تتت
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(تقوتر ت ر  كتمورىتقستم رب تطعتمر قنتطعهنر تقوليبدرجبنت7027قب مكت ذاتقولتربئنتطرضت  قسرتت)أ ر  ت

(تقوترر ت رر  كتموررىتقستم ررب تطعتمرر قنت7022مبونلأهررتتقيقت قئجررتتأررللتقوتمررليةتقوبرر  م ت   قسررتت)م بصررت ت

طعهنرر تقو  قسرربنتقيكتنبمجررتتأررللتقوتمررليةتقوبرر  مت رر تقونلأهررتتقمسبسررجتتقوعهجررب ت رر تأررج تقلته رركتطررضت

(تقوت ت ر  كتيستم رب ت  كرتتقسرتا قأتطعهنر تقوليبدرجبنت قوه رتتقوعل جرتت7027)ت  قستتقوبصجلت  ل ة

  كرررتتقيسرررتا قأتمهجهرررت تهنررربتلبو ررركتقولتررربئنت  قسرررتت يرررب تتيسرررتلقبج جبنتقوتمرررليةتقوبررر  مت و  قبرررأت هبصرررك

قوترر تسررعكتموررىتطعل ررتتطنب سرربنتقوتمررليةتطرر توكررمتقوررتعهةتورر هتطعهنرر تقوليبدررجبنتوهنلأهررتتت(7025)

قمسبسرررررجتت ررررر تقونررررر ق  تقوح لطجرررررتتمبواهجرررررمت قبضررررر تو ت  كرررررتتقوننب سررررربنتهبصررررركتطلب عرررررت ت   قسرررررتت

قب ب رربنتطعهنرر تقوليبدررجبنتمبونلأهررتتقونتلسرراتتصحررلت(تقوترر ت رر  كتموررىتقوتعررل تمهررىت7022)قوعهجررب 

تقستا قأتقوتمليةتقوب  مت كب نتق  كتتمبوجت.

 

 :فرضيات سؤال الدراسة األولمناقشة ةتائج  1.1.5

 

استيدام التقويم البديل  في واقع (α≤0.05)إحصائية عند مستوال داللة  توجد فروق ذات داللة ال

ير لمتغليل من وجهة ةظر المديرين والمشرفين التربويين تبعًا في المدارس الحكومية في محافظة الي

  }المديرية، الجنس، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي{.

ت  ذقتقو ؤقلتط تلال لدجبنتأجذتبةتمل،تصتبئنت

 أواًل:



93 

 

استيدام التقويم البديل  في واقع (α≤0.05)إحصائية عند مستوال داللة  توجد فروق ذات داللة ال

ير لمتغس الحكومية في محافظة اليليل من وجهة ةظر المديرين والمشرفين التربويين تبعًا في المدار 

 .المديرية

ت

قرررج تبمررر  لقنتق رررلق تمجلرررتتت(α≤0.05ملررر تط رررتلهتقو يورررتت)تمأ ررربئجت رررل  ت قنت يورررتتت كرررل ببرررج تت-

كبرررتتص رررلتقسرررتا قأتقوتمرررليةتقوبررر  مت ررر تقونررر ق  تقوح لطجرررتت ررر تطحب  رررتتقواهجرررمتطررر ت تلقمرررضتقو  قسرررتتو

تت.ونت جلتقون  ليتبعزهتتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج 

ت

تمررليةتقوبرر  م تو رربو تطرر  ليت تقواهجررمت شررنبلتأجررذت بررلنتقو ررل  ت رر تقو  كررتتقوكهجررتتولقمررضتقسررتا قأتقو

 مهىتقولئةتط تو تولقئ تقمص نتت قومرلقصج تقونعنرللتت جبنبت قمضتقوتمليةتقوب  متومهى قواهجمتقوهتب تهب ت

 وكرر تبعررز تقوببأثررتتقو ررببت رر ت ورر تموررىتمكبمرربنتقونبحررلثج تمهررىتهب ررتتقونرر  ليبنت رر ت قببررب تتقبرربت رر 

 رر تقوكترربتقولزق يررتتياتهرروتبابجمبرربتطرر تقوت ررب نت رر تقيوتررزقأتقتابجرر تطرربتيررأب تتط رربينتقيسررتببصت ت ررإ 

 رر تهررمتتط  ليررتتموررىتولررلهتقلررب تمهررىتقكتبررب قنتقوتلكجررأت قإلشررلق تقوتل ررليتقلررب تمهررىتقولقمررضتقونلكررل 

بررةتجنبةتوهنعهنررج ت و قئ ررذقتموررىتكبصرربت كبرربنتقول ررلتقوترر ت لتب برربتقونصررل ل ت قونرر  ق ت رر تبمجررتط  ليررت 

ت   تطبت ل صأتطلبسبب ت  مبتوهلقمضتقونلكل ت  تط ق سبةت  ج تطعهنجبة.

ت

(تقوترر تو بررلنتو ت لررب ت ررل  ت قوررتتمأ رربئجب تبعررزيت7022)ت قب مرركت ررذاتقولترربئنتطررضت  قسررتتقو ررليبليت

ت جلتقون  ليتت  ت قمضتقستا قأتقستلقبج جبنتقوتمليةتقوب  م.ونت

ت

ت
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 ثاةيًا:

استيدام التقويم البديل  في واقع (α≤0.05)إحصائية عند مستوال داللة  توجد فروق ذات داللة ال

 يرلمتغفي المدارس الحكومية في محافظة اليليل من وجهة ةظر المديرين والمشرفين التربويين تبعًا 

 .يفيلمسمى الوظا

 

قررج تت(α≤0.05ملرر تط ررتلهتقو يوررتت)تمأ رربئجت ررل  ت قنت يوررتتوشررب نتصترربئنتقو  قسررتتقوررىت كررل تت-

 قمضتقستا قأتقوتمرليةتقوبر  مت ر تقونر ق  تقوح لطجرتت ر تطحب  رتتقواهجرمت  تبم  لقنتق لق تمجلتتقو  قستت

أجررذتهبصرركتقو ررل  تتقون ررنىتقوررل ج   تونت جررلبعررزهتت طرر ت كبررتتص ررلتقونرر  لي ت قونصررل ج تقوتل ررليج 

ت.تقون  ق تطمبقمتقونصل جج تقوتل ليج و بو ت

ت

طرضتت ت يعتبرلتب بمهرأين  تب  جلتقو ل  تو بو تقون  ق  ت  تو تقون  لتيعتبلتطصل تطمجةت  تقون  سرت

طنررربتين لرررأتطررر تطتبمعرررتتقونعهرررةتمصررر متوكبرررلتطررر توكبرررلتطررر تب بمرررمتقونصرررل ج تقوتل رررليج تطعبرررة تطعهنجرررأت

طنرربتي عهررأتمررب  َقتمهررىتبح  رر ت اتقولمرربق تم ررل  ت   يررتت   تررلقنتزطلجررتتطتمب  ررتتقونصررل  تمدررب تتموررىت  ت

قولقمررضتوهتمررليةتقوبرر  متم ررل  تو   تهنرربتوصررأتي ررل تمهررىتمطررا توشررنمتم ب ررتتقممنرربلتقوكتبقجررتتوهنعهررة ت

 تهنربتو ت  إط بصأتبح   تب ذيتت قكعتتم توسبوجبتقوتمليةتقون تا طتتويضربتطر تلرالتقواهبرتتو ت  يبرة

قونعهةت ب  تموىتمقلقزتط تلهتطعهنجأت  قمعبةتمص متطنجزتوت بلتط  ستأتم ل  تطنجز  تقجلنربت تعبطرمت

قونصررل تطررضتمبمرر  توكبررلتطرر تقونعهنررج تطرر ت قنتقوتا ررصتطنرربتي عررمتأ نررأتمهررىتقمسرربوجبتياررتصت

منلأهرررتت با رررصتطعرررج  تمع رررستقونررر  ق تقورررذ  تيصرررل ل تمهرررىتطعهنرررجبةتمناتهررروتقونلقأرررمتقوت  ي رررجتت

ت.ب تتقوتا  بن   
ت
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ت

 :ثالثاً 

اسدتيدام التقدويم البدديل  في واقدع (α≤0.05)إحصائية عند مستوال داللة  توجد فروق ذات داللة ال

 يرلمتغفي المدارس الحكومية في محافظة اليليل من وجهة ةظر المديرين والمشرفين التربويين تبعًا 

 الجنس.

ت

قرج تبمر  لقنتق رلق تمجلررتتت(α≤0.05لهتقو يورتت)ملرر تط رتتمأ ربئجتببرج توصرأتبلكر ت رل  ت قنت يورتتت-

قسرررتا قأتقوتمرررليةتقوبررر  مت ررر تقونررر ق  تقوح لطجرررتت ررر تطحب  رررتتقواهجرررمتطررر ت كبرررتتص رررلتلقمرررضتقو  قسرررتتو

تت.قو لستو بو تقإلصب تونت جلبعزهتت قون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج 

ت

قيصضررببطت قيوتررزقأتمرربوملقصج تتموررىبنجررمتمررب  تتقإلصررب و تطرر ق  تتموررى بلكررضتقوببأثررتت كررل ت ررذاتقو ررل  ت

 ت ربمصثىتمرب  تبنجرمتمورىتقي تنربأتقتل جرذتطربتقوابجعرتتقوبصرليتتمورىور ت  يلكرضتت  قوملقم تقونل نتتوهعنرم

و تت  تأج ت ط تمبمتقو ببنتقإل ق يتتقوعهجبت ط تمبمتقإلشلق ت قوتلكجأتقوتل ليتتياهبتطلببتط تملقصج 

قوهلقب تيعتبل توكثرلتهج يتقوذيت  كلقتمهجأ تمع ستطع ةتقيصب تينجهل تموىتقو بصبتقوتمتتتقوذهل ئبوبج

ق تنبطب تمنلقكبرتتقون رت  قنتقوتل ليرتت ر تط ربلتقوتمرليةتقوبر  م ت وكثرلتبابجمرب تونربتبر    تمهجرأت جنربتيمر أت

ت.موجب تط ت   قنتب  يبجت

ت

 ب ررربنتقوتمرررليةت(تقوتررر تهبصررركت جبررربتقو رررل  ت ررر تقب7022)تم بصرررت مررركتصتررربئنتقو  قسرررتت رررذاتطرررضت  قسرررتتقب

(تقوترر تهبصرركت7027)قوررلقمع تبعررزهتوإلصررب  ت جنرربتقلته رركتقولترربئنتطررضت  قسررتتقول رربم ت طلقوبررتت مرربمل ت
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وتررر تورررةتي برررلتقبررربت رررل  ت قورررتت(تق7022  قسرررتتما صرررتت)قو رررل  تقو قورررتتقبررربتبعرررزيتو ررربو تقورررذهل  ت ت

تت.(7025)   قستت يب تمأ بئجتتبعزهتوه لست هذو ت

 :رابعاً 

اسدتيدام التقدويم البدديل  في واقدع (α≤0.05)إحصائية عند مستوال داللة  ذات داللةتوجد فروق  ال

 يرلمتغفي المدارس الحكومية في محافظة اليليل من وجهة ةظر المديرين والمشرفين التربويين تبعًا 

 للمؤهل العلمي؟

 

 لق تمجلتت  لقنتوقج تبمت(α≤0.05مل تط تلهتقو يوتت)تمأ بئجتببج توصأتيتبلك ت ل  ت قنت يوتتت-

قسرررتا قأتقوتمرررليةتقوبررر  مت ررر تقونررر ق  تقوح لطجرررتت ررر تطحب  رررتتقواهجرررمتطررر ت كبرررتتص رررلتلقمرررضتقو  قسرررتتو

ت.تقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تببعب توهنؤ متقوعهن 

 

قمسبسرجتت ر ت تقونعرب  ت قونبرب قنتوتمورىتقونؤ متقوعهنر  بعز تقوببأثتتم أت كل تقو ل  تببعبتونت جلت

تمربلتا تطرؤ اببةتقوعهنجرت ت قدرحتت طحر   ت طعل  رتتوه نجرضتقونعهرة ت تنترضتقبربتوقوتر تي ربتقوتمليةت

 توهر   قنت قونحبدرلقنتقوتر تبمرلأتقبربتوهنبتقإلطب  ت  ت ذقتتوهنؤ متقوعهن وذو تيتي بلتبأثجلتهبجلت

ق تقوعنرمت ر تقونعهنج تقو   تمبونبرب قنتقوازطرتتم تمك ب قون ق  ت قون  ليبنتمهىتأ تسلق ت   ت  ت

منربت رلتك  ر ت ر تط ربلتت قونر  ق ت قونصرل ج يرتةتبز ير ت تعهجةتمص متمبأت قوتمليةتمصر متلربصط بلتقوت

قور   قنتقوت  يبجرتتقونتا  رتت توهنربت ت تقوثبصليرتوتقمسبسرجتسلق تهبصلقت  تقون ق  تتتمليةتقون  س  قو

طر تطعرب  ت طبرب قنتلصرأتج تطربتينتهكطر تسر تقو  رلقنتقرت قونر  ق ت قونصرل ج ت نعهنجقوبن  تتقوتملية  ت

قوتملينجتت  تبمليةتقواهبتتطنبتيح تط تقو ل  تقوت تكمتبحمج تقوك بيتتوط تت  تي لصلقتمهجأو طبت لب  ت

ت.بعزهتوهنؤ متقوعهن 
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ت

(تقوت توةتي بلتقببت ل  ت قوتتمأ بئجب تبعزهتوهنؤ مت7025)تقب مكتصتبئنت ذاتقو  قستتطضت  قستت يب 

(تقوتر ت برلنتقبربت رل  ت7027)تقلته كت ذاتقولتبئنتطضت  قستتقول بم ت طلقوبتت مبمل قوعهن  تقجلنبت

ت قنت يوتتمأ بئجتتبعزهتونت جلتقونؤ متقوعهن تو بو تأنهتتشبب  تقوب بول يل .

ت

 :سؤال الدراسة الثاةيةتائج مناقشة  1.1.5

 

فظة اليليل من وجهة ةظر ما المأمول من استيدام التقويم البديل في المدارس الحكومية في محا

 المديرين والمشرفين التربويين؟ 

ت

و تقونأطللتط تقستا قأتقوتمليةتقونعتن تمهىتقم ق ت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجرمتببج تت-

طرر ت كبررتتص ررلتقونرر  لي ت قونصررل ج تقوتل ررليج تكررب تق  كررتتهبجررل  تأجررذتقهرر تقونتلسرروتقوح رربق توه  كررتت

ستا قأتقوتمليةتقونعتن تمهىتقم ق ت  تقونر ق  تقوح لطجرتت ر تطحب  رتتقواهجرمتطر تقوكهجتتوهنأطللتط تق

( ت مرررر تبلق أرررركت%22.2(تقل رررربتتطلليررررتتقه رررركت)2.22 كبررررتتص ررررلتقونرررر  لي ت قونصررررل ج تقوتل ررررليج ت)

 (.2.52ت–ت2.22قونتلسابنتقوح بقجتتقج ت)

 

قوتل ررليج تمابجعررتتقوحرربلتيانحررل تتبعررز تقوببأثررتتسررببت ررذاتقو  كررتتقونلب عررتتموررىتو تقونرر  ق ت قونصررل ج 

م تي رررل تقم ق تمهرررىتهب رررتتقم رررع  تمهرررىتو ضرررمت كرررأتمررر  تقون رررتاب  ت بونرررأطللتوررر  بةتو تي رررمت

قونعهنل ت  تبابج تقوتمليةتقوب  متموىت  كتتهبجل ت شبطهتتوكب تتط بينتقوتملية تثةتم تقوتال تقو ليضت

اتقوتاررل قنت قوعنررمتم ررمتطرربت ررلتط ررتح  ت يعررل تقوتل ليررتتي ررت م تطلقكبررتت ررذتل لطررتقوررذيتبنررلتمررأتقون
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 ذقتمبإلدب تتموىتو تقولقمضتوةتي  تمعج ق ت و تقوبعر تمبو بئ  تمهىتقوابوبت مهىتقون جل تقوتعهجنجتته م ت

تم تقونأطلل تقمتمهىتقوع ستهب تطؤشلق ت قدحبتوهل للتموىتطأطلٍلتو ضمت    كتتومهى.

ت

ت

 :الثاةيسة الدرا فرضيات سؤالمناقشة ةتائج  1.1.5

 

استيدام التقويم  المأمول منفي  (α≤0.05)إحصائية عند مستوال داللة  توجد فروق ذات داللة ال

البديل في المدارس الحكومية في محافظة اليليل من وجهة ةظر المديرين والمشرفين التربويين تبعًا 

  ير }المديرية، الجنس، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي{.لمتغ

 

ت  لدجبنت ذقتقو ؤقلتط تلالل،تصتبئنتأجذتبةتم

 أواًل:

استيدام التقويم  المأمول منفي  (α≤0.05)إحصائية عند مستوال داللة  توجد فروق ذات داللة ال

البديل في المدارس الحكومية في محافظة اليليل من وجهة ةظر المديرين والمشرفين التربويين تبعًا 

 .المديريةير لمتغ

ت

 رررلق تمجلرررتتقرررج تبمررر  لقنتوت(α≤0.05ملررر تط رررتلهتقو يورررتت)تمأ ررربئجتقنت يورررتت رررل  ت ت كرررل ببرررج تت-

قسرررتا قأتقوتمرررليةتقوبررر  مت ررر تقونررر ق  تقوح لطجرررتت ررر تطحب  رررتتقواهجرررمتطررر ت كبرررتتص رررلتلقمرررضتقو  قسرررتتو

تت.ونت جلتقون  ليتبعزهتتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج 
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قوتر تقواهجرمتتتمليةتقوب  م تو ربو تط  ليرتقوتقستا قأتهنأطللتط أجذت بلنتقو ل  ت  تقو  كتتقوكهجتتو

 بتلم ررضتقوببأثررتتو تقو ررببت رر ت ورر تيعررل تموررىتو تقوتمررليةتقوبرر  متومهررى تتقونررأطللتطرر تقسررتا قأبتكررب ت جبرر

ط  ليتتقواهجمتهب تقولقمضت جببتقممهىتقج تقون  ليبنت نر تقونتلمرضتو تي رل تقونرأطللت جبربت رلتقممهرى ت

تتهبصرركتبصررجلت رر تطع نبرربتموررىتو تقونررأطللت رر تهب ررتتقون رربينت رر تط  ليررتتكنرربتو تبمرر  لقنتو ررلق تقوعجلرر

قواهجررمتهبصررركتق  كرررتتهبجررل  ت  رررذقت ررر لتمهررىتق تنررربأتقوتلكجرررأت قيشررلق تقوتل رررليت قإل ق قنتقوتل ليرررتت ررر ت

قواهجرررمتقتارررليلتقسرررتلقبج جبنتقوتمرررليةتقوبررر  مت قي تنررربأتقتابجمبررربت  ررر تطلب جرررتتقورررلزق  تقوح  ثرررتتت ليرررتط 

ت.قستلقبج جبنتقوتمليةتقوح  ثتتت  تبابج تقونتبع

ت

 ثاةيًا:

استيدام التقويم  المأمول منفي  (α≤0.05)إحصائية عند مستوال داللة  توجد فروق ذات داللة ال

البديل في المدارس الحكومية في محافظة اليليل من وجهة ةظر المديرين والمشرفين التربويين تبعًا 

 لمسمى الوظيفي.ا يرلمتغ

 

قررج تت(α≤0.05ملرر تط ررتلهتقو يوررتت)تمأ رربئجت ررل  ت قنت يوررتتوررىت كررل تنتصترربئنتقو  قسررتتموشررب تت-

قستا قأتقوتمرليةتقوبر  مت ر تقونر ق  تقوح لطجرتت ر تطحب  رتتتقونأطللتط ت   لق تمجلتتقو  قستتبم  لقنتو

صرركتقون ررنىتقوررل ج   تأجررذتهبتونت جررلبعررزهتت قواهجررمتطرر ت كبررتتص ررلتقونرر  لي ت قونصررل ج تقوتل ررليج 

ت.تقو ل  تو بو تقون  ق تطمبقمتقونصل جج تقوتل ليج 

ت

 رر تو تقولقمرررضتطررر تقوتمررليةتقوبررر  متهرررب تو رربو تقونررر  ق تمسررربب تين رر تب  رررجلتقو ررل  تو ررربو تقونررر  ق  ت

رررحكت ررر تب  رررجلتقو رررؤقلتقوثررربص تم زئرررأتقوثررربص  ت ورررل ستقمسررربب تيعتبرررلتقونررر  ق توكثرررلتقب ررربي تطرررضت  د 
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ليج ت ومرررل توبرررةتم رررببتبعررربطهبةتقوجرررلط تطعرررب  تهنررربتو تقونررر  لتمإط بصرررأت رررقونعهنرررج تطررر تقونصرررل جج تقوتلت

طاأ تتقونعهةتمص متوكبلتط تلالتب م قبأتقون تنل ت قلمتطلق  تقون  ستتطنبتي عمتبم  لقنتقونر  ق ت

 وكثلت قمعجتتمصبةتيصب    تو ق تقونعهنج تمص متئجلتم  يتمب  .
ت

ت

 :ثالثاً 

اسدتيدام التقدويم  المأمول منفي  (α≤0.05)عند مستوال داللة  إحصائية توجد فروق ذات داللة ال

البديل في المدارس الحكومية في محافظة اليليل من وجهة ةظر المديرين والمشرفين التربويين تبعدًا 

 لجنس.ا يرلمتغ

ت

قرج تبمر  لقنتق رلق تمجلرتتت(α≤0.05مل تط تلهتقو يورتت)تمأ بئجت ل  ت قنت يوتتتم أت كل ببج تت-

قسرررتا قأتقوتمرررليةتقوبررر  مت ررر تقونررر ق  تقوح لطجرررتت ررر تطحب  رررتتقواهجرررمتطررر ت كبرررتتص رررلتلقمرررضتسرررتتوقو  ق

تت.ونت جلبعزهتت قون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج 

ت

قو ل ررج تي رربلتتمرر أت كررل تقو ررل  تموررىتو ت رر  تقونرر  ق ت قونصررل ج تقوتل ررليج تطرر تهررا بلكررضتقوببأثررتت

تربئنتقونلدرجتت قونلب عرتتولتبكربنتقورتعهةتوهابوربت وهنعهرةتم تي متمبونعهةتم ضمتو ق  ت  نبتيحم تقول

بةتينجهل تصحلتباليلتوسبوجبتقوت  يست قوتمليةت طلقكبتتبلكببنتقورلزق  تقوح  ثرت ت  رذقتطربت تهنبتوصص  أ

ت.ون تأتقوببأثتتط تلالتبم  لقنتو لق تقوعجلتتمهىت ملقنتقونأطللتقوناته تت  تهب تتقون بين

ت

ت
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 :رابعاً 

اسدتيدام التقدويم  المأمول منفي  (α≤0.05)إحصائية عند مستوال داللة  روق ذات داللةتوجد ف ال

البديل في المدارس الحكومية في محافظة اليليل من وجهة ةظر المديرين والمشرفين التربويين تبعدًا 

 مؤهل العلمي.ال يرلمتغ

 

 لق تمجلتتقج تبم  لقنتوت(α≤0.05مل تط تلهتقو يوتت)تمأ بئجتببج توصأتيتبلك ت ل  ت قنت يوتتت-

قسرررتا قأتقوتمرررليةتقوبررر  مت ررر تقونررر ق  تقوح لطجرررتت ررر تطحب  رررتتقواهجرررمتطررر ت كبرررتتص رررلتلقمرررضتقو  قسرررتتو

ت.تقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تببعب توهنؤ متقوعهن 

 

 ت ر تقونرأطللتطر تقسرتا قأتقوتمرليةتقوبرر  متقونؤ رمتقوعهنر بعرز تقوببأثرتتمر أت كرل تقو رل  تببعربتونت جرلت

موررىتو تقونرر  ق ت هررذو تقونصررل ج تقوتل ررليج تسررلق تطرر تأنهررتتشرربب قنتقوب رربول يل تو تأنهررتتقونبك ررتجلت

 أمهى تكنجعبةتط تقإل ق يج ت قونصل جج ت  يتقوابل ت  تط بلتقوت  يستطنبتي عهبةتمهرىتطعل رتتكجر  ت

 كرل ت ررل  ت قنتتلين تطنربت ر ومتمهررىتمر أمنربتيحتبكرأتقونعهرةتطرر ته بيربنت ر تقو بصربتقوت  ي رر ت قوتمر

ت يوتتمأ بئجت.

ت

(تطنربتيعلر تو تقولقمرضت2.25(تويتم رب  ت)2.22(ت وهنرأطللت)2.22وطبتقو  كتتقوكهجتتوهلقمضت م تقه ركت)

 قونأطللتوةتي  تقو ل تقجلبنبت  تقونتلسابنتقوح بقجتتهبجلق  ت  بوتبو ت إ ت و تين ر تب  رجلاتمورىتمر أت

قوحربو  ت وكلرأتيابر تقل ربتتطتلسراتتطرضتقو رع تقو رب ت قور ؤ  تتقصع قأتبابج تقوتمليةتقوب  مت  تقولقمرض

وه برربنتقوتل ليررتتقون ررؤ وتتوتابجمررأتق  كررتتوكبررلتطنرربت ررلتمهجررأتق   تطرر تلررالتممرر ت   قنتوهنعهنررج ت

ت قون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تأللتقوتمليةتقوب  مت آوجتتبابجمأ.
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 التوصيات 1.5

 ت قونرأطللتطر تقسرتا قأتقوتمرليةتقوبر  متمصر متمربأتتلسراتطتةتقوب  مقوتمليكبصكتقولتبئنتقو قوتتمهىت قمضت

ت طلقكبررتتقوتاررل قنت قوتحرر  ثبنت رر تقوتمررليةتقوبرر  مكرمتووررذو تكررب نتقوتل ررجبنتطرر تت ببعررب تتق  كرتتهبجررل  

قوتلكررأتمررربوتمليةتتطرر توكرررمت  ق لررل طحب وررتتب ررب زتمعررر تقو  ررلقنت قوث ررلقنتقوتررر تب بررلتقررج تقوحرررج ت

ت.وا ضم

تبئنت ذاتقو  قستتبل  تقوببأثتتمنبت ه    تدل تصت

مم ت   قنتب  يبجتتطتا  تت  تهج جتتبل جوتقستلقبج جبنتقوتمليةتقوب  مت  تب  يستهب رتتقونرلق ت .2

 قوتعهجنجتت وكب تتقونلقأمتقو  قسجت.
تت

 .بضنج تقستلقبج جبنتقوتمليةتقوب  مت  تقون بمبنتقو  قسجتتقو بطعجت .7
ت

 .هج جتتقستا قأتقوتمليةتقوب  متوت  يبتقونصل ج ت قون  لي تمهىنمتمم ت   قنتب  يبجتت   شتمت .2
ت

 .قوعنمتمهىتبا جوتقممبب ت قونببأتقونلههتتوهنعهةتوجتن  تط تطتبمعتتقواهبتت بملينبةت .2
ت

قو ررع تموررىتبمهجررمتئجررلتطاررمتوهنحتررلهتقو  قسرر تأتررىت ررتن  تقونعهررةتطرر تبابجرر تقوتمررليةتقوبرر  مت   ت .5

 جتتقونب  تقوتعهجنجت.قوال تط تم أتقستكنبلتشل تمم

 .مم ق تو وتتوهنعهنج تيستا قأتوسبوجبتقوتمليةتقوب  متطتلبسبتتطضتقونلأهتتقو  قسجتت قونب  تقوتعهجنجت .1

 

 مقترحات بحوث ودراسات مستقبلية 1.5

 .قوتمليةتقوب  متلب تتوهنلأهتتقمسبسجتمنمت  قستتم ت .2

ت.ومهةت بم يةتصنب جتطمتلأتوسبوجبتبمججةتق  هتتوهل متت قمنمت  قستتمحثجتتبتلب لت .7
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تقائمة المراجع

 

 أواًل: المراجع باللغة العربية:
 
( تطعجمبنتبابج تقستلقبج جتتطل لطتتقوتمليةت7020وقلتشعجل  تلبو ت  شتجلا ت لزيت ئبب ي تثبئل.ت)-ت

مجلة قولقمع تمهىتباطجذتقو  ل تقم  عتتقم وىتط تطلأهتتقوتعهجةتقمسبس ت  تطحب  تتقوز مب  ت
ت.222-225( ت2)72 تالنجاح ألبحاث العلوم اإلةساةية

ت
ت)ت- ت كب . تماأ  ت7002وقل النظريات الحديثة في القياس والتقويم وتطوير ةظم االمتحاةات، ( 

ت قوتمليةتالمركز القومي لالمتحاةات والتقويم التربوي  تقيطتحبصبن تقم ل  تقوعل   تقونؤبنل تمحل   
تقوتل ليت ؤيتتط تمبهجت.

ت
( تطعتم قنتطعهن تقو  قسبنتقيكتنبمجتتأللتقوتمليةت7022ق  ت ليبلت وقلتسلجلت تمل  .ت)وقلتملتت-

مجلة جامعة القدس المفتوحة قوب  مت  تقونلأهتتقمسبسجتتقوعهجبت  تط ق  ت هبوتتقو ل ت  تقم    ت
ت.711-772( ت72)2 تلألبحاث والدراسات

ت
ت  ق كت- تمولي  ت7002). تقو قط  تليم اللغوي أساسيات التقييم في التع(  تقوعزيز تمب  تلبو  تبلكنت  

تكبطعتتقونه تسعل  تقو عل يت.
ت
ت)ت- تمقلق جة. تم جب   ت7002آل تقويم فعالية األساليب المستيدمة في تعلم الطلبة ماد  قواعد ( 

 تقو بطعتتقم  صجت تمنب  تقم   ت) سبوتتاللغة العربية في الصف األول المتوسط في مدينة الدمام
تئجلتطلصل  (.تطبك تجل

ت
ت)ت- تو ين. ت  ل ة  توكلأ تبعهةت7027قوبصجل  تبملية ت   ت و  قبأ تقوب  م تقوتملية تقستلقبج جت تقستا قأ  )

ت.720-722( ت2)22 تقوبحلي  تمجلة العلوم التربوية والنفسيةقوليبدجبنت قوه تتقوعل جتت  تقم    ت
ت
ت)ت- ت وج . ت7005قوبا   والتقويم وتطبيقاته في ميدان االتجاهات الحديثة في مجال القياس ( 

ت ت زق  تقوتل جتت قوتعهجة تمنب  تقم   .2 تطالتربية الياصة
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ت
ت)ت- ت بن . تقوليبد ت7020قوبا صت  تقوت كجل ت  تبلنجت تمهىتقم ق  تقومبئة تقوتملية تقستلقبج جت توثل  )

 تلعلوم اإلةساةيةمجلة جامعة النجاح ألبحاث ا قوم   تمهىتأمتقونص انتو هتطهبتتقونلأهتتقوثبصليت ت
ت.7720-7772( ت2)72
ت
( تطعلمبنتبابج تقستلقبج جبنتقوتمليةتقولقمع ت و  قبأتط ت7021قوثلق بت توأن ت قو عل ي تلبو .ت)-

ت تقوا جهت  -715( ت2)ت22 تمجلة العلوم التربوية كبتتص لتطعهن تقوتل جتتقإلساطجتت  تطحب  ت
ت.720
ت
 تاهات وتجارب معاصر  في تقويم أداء التلميذ والمدرساتج( ت7002كبقل تكبقلتمب تقوحنج .ت)ت-

ت ق تقو كلتقوعل   تقومب ل  تط ل.
ت
ت)ت- تكبلقئجم. تهنبلت  صب    توهتل جتت2 تطالتقويم الصفي والتعلم( ت7007قو لق   تقوعل جت تقونل نت  

ت قوثمب تت قوعهلأ ت طص  تسل يب.
ت
ت)ت- تمقلق جة. ت7005قوحب ث   تقوليب، تيس الحديثةالجديد في أساليب التدر (  تقولش   تط تبت  

تقو عل يت.
ت
ت ت ق تقونلب ن تمنب  تقم   .التقويم التربوي ( ت7002قوحليلي ت ق  ا.ت)ت-
ت
ت)ت- تقلكنعت. ت7022أليزي  واقع وصعوبات تطبيق أساتذ  التعليم المتوسط ألاكال التقويم ( 

تئجلتطلصل  (.ت) سبوتت هتل ق تت تكبطعتتطحن تقلدجب  تقون جهت تقو زقئلالمستمر
ت
( ت قمضتطنب ستتطعهن تقوليبدجبنتمبونلأهتتقيقت قئجتتوهتمليةتقوب  مت مامتت7022أ   تمقلق جة.ت)ت-

ت.707-227( ت7)72 تمجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس و تمنعتم قببة ت
ت
ق تقو كل ت ت اتجاهات حديثة في اإلاراف التربوي ( ت7001أ ج  تساطتت مل،تقوهأ تمل،.ت)ت-

تمنب  تقم   .
ت
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 ت ق تقوتل جتتأدوات المالحظة الصفية مفاهيمها وأساليب قياسها للتربية( ت7002أن ق  تطحن .ت)ت-
تقوح  ثت تمنب  تقم   .

 
ت)ت- تشب ي. ت7022أنج   أثر توظيف التقويم البديل في تنمية التفكير التأملي ومهارات رسم ( 

تئز  تف العاار األساسياليرائط بالجغرافيا لدال طالبات الص تقإلساطجت  تقو بطعت تقوتل جت  تههجت  
ت ه اج  ت) سبوتتطبك تجلتئجلتطلصل  (

ت
( تط هتقستا قأتطعهن تقوه تتقوعل جتتمبونلأهتتقونتلساتت7021قوحنج ي تأبط ت قو  جلي تطحن .ت)ت-

ت.720-212( ت2)2 تمجلة العلوم التربويةق  وتتقوكليكتمسبوجبتقوتمليةتقوب  متط ت كبتتص ل ة ت
ت
 ت2/27/7022 تقستلكعكتقتب يختالفرق بين مصطلحي التقويم والتقييم( ت7022لضل توأن .ت)-

ت.https://www.alukah.net/web/khedr/0/50989ط تقونلمضت
ت
  تقم   تيستلقبج جبنتقوت  يست قوتمليةتت( ت  كتتقستا قأتطعهن تقو جزيب 7025لهج بن تسبوة.ت)-

ت.27-22( ت5)ت72 تمجلة جامعة النجاح ألبحاث العلوم اإلةساةيةقونتضنلتت  تطلب نتقوعهلأ ت
ت
ت.220-222 ت271 تمجلة التربية( تقوتمليةتقوحمجم ت  تقوتل جت ت2222قواهجه  تلهجمت لسوت)ت-
ت
( ت ق ت2 تط)ناهج وأساليب التدريس الحديثةاستراتيجيات تطوير الم( ت7022 منس تط ا ى.ت) -

تئج ق توهلصلت قوتلزيض تمنب  تقم   .
ت
ت)ت- تمقلق جة. ت قومبمل   ت ب ي ت قوالقوبت  تمبجل تقو  قسبنت7027قول بم   تطعهن  تطنب ست ت  كت  )

ت تقولقمع   تيستلقبج جبنتقوتملية تم    ت  تطحب  ت مجلة جامعة ام القرال للعلوم التربوية قيكتنبمجت
ت.22-15( ت2)2 تالنفسيةو 
ت
(تو هتطعهن تقوليبدجبنتوهنلأهتتAFLP( تطنب ستتقوتمليةتط توكمتقوتعهةت)7025 يب  تمب ل.ت)ت-

ت تص ل ة  ت كبت تط  تمبواهجم تقوح لطجت تقون ق   ت   مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات قمسبسجت
ت.200-727( ت2)72 تالتربوية والنفسية

ت

https://www.alukah.net/web/khedr/0/50989
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ت)ت- تأ  تأ ج . ت2221زيتل   تقو ق تالمفهومات والتطبيقات-أصول التقويم والقياس التربوي (   
تقو لبجتتوهلصلت قوتلزيض تقوليب، تقو عل يت.

ت
ت)ت- تمبي . ت7002زيتل   تمنب  تالنظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم(  تقوصل    ت ق   

تقم   .
ت
ت)ت- تهنبلت قوبلب تمب ل. يم: أدوات بديلة في التقويم سجالت األداء وخرائط المفاه( ت7002زيتل  

تقوتل لي تالحقيقي من منظور الفكر البنائي توهنؤبنلتقوعل  تقم لت"قيطتحبصبنت قوتملية تمحذتطم أ  
ت تط  تقو تل  ت   تقوتل لي ت قوتملية تواطتحبصبن تقوملط  توهنلهز تط تمبهجت" ت ق تت72-77 ؤيت  ي نبل 

تقوضجب تتم بطعتتمج تشنس تقومب ل .
ت
ت طت- توأن  ت)سبوة  توأن . ت بمهجتتقلصبطنتبعهجن تطمتل ت  تبلنجتتطبب قنتقوتمليةت7005 ا ى   )

ت  ت تقونعهة تو ل   تقوملطجت تقونعب جل ت  تدل  تقوتل جت تم هجت تقو لص جت تقوه ت قوتل ليتو هتطا تشعبت
ت.272-21ت 7ت تكبطعتتقونه تسعل  تقوليب، تقو عل يت مجلة كلية التربيةط ل ت

ت
 تدليل المعلم للتقويم المعتمد على األداء من النظرية إلى التطبيق( ت7020سع ق ي تمب تقوهأ.ت)ت-

تط تبتتقوتل جتتو  لتقواهجنتقوعل   تقوليب، تقو عل يت.
ت
 ت ق تقومهةتالمنهاج مفهومه وتصميمه وتنفيذه وصياةته( ت2222قو لي ي تلهج تت قواهجم تلهجم.ت)ت-

توهلصلت قوتلزيض ت ق .
ت
 ت ق تقون جل توهلصلت قوتلزيض تمنب  تالتربية العملية وتدريس العلوم( ت7002قو ج تمه  تطحن .ت)ت-

تقم   .
ت
ت)ت- تأج   ت  ب ب  تصبئم تقونلأهتت7022قوصلمت  تطعهن  تو ه تقوتملينجت تقوننب سبن تقستم ب   )

تمجلة العلوم التربوية والنفسيةقمسبسجتت  تقم    تصحلتوصنل جتشبطمت طتكبطم ت -22( ت7)22 
ت.202
ت
ت)قوت- تمبسة. ت7007 لق   تقومب ل  تالقياس والتقويم في التربية والتعليم(  تقوكتب تقوح  ذ  ت ق   

تط ل.
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ت
القياس والتقويم النفسي والتربوي بين النظرية ( ت7002قو نب ي تمب تقوهأت تقو  ققجض تطب ل.ت)ت-

ت ت ق ت قئمتوهلصلت قوتلزيض تمنب  تقم   .والتطبيق
ت
 تقون تبتقو بطع  تقإلس ل  يت تالتقويم والقياس النفسي والتربوي ( ت2222قوابجب توأن تطحن .ت)ت-

تط ل.
ت
ت)ت- تقوعل جتت7002قوالق صت تطحن . تقوه ت تقوتصاج  ت  تبعهةتملقم  توسهل تقوتملية توثلتقستا قأ  )

ت تطعب   تطحب  ت تط ق  تم بت ت   تقمسبس  تقوتبسض تقو و تطهبت مجلة كلية التربية بجامعة و ه
ت.202-22( ت2)72 تة المتحد االمارات العربي

ت
ت)ت- تقو نجمتطحن . تقو نجض   تاتجاهات وتطلعات-التقويم التربوي للمنظومة التعليمية( ت7000مب 

ت ق تقو كلتقوعل   تقومب ل  تط ل.
ت
ت)ت- تكبقل. تقون ج   ت7007مب  تطمنظومة التقويم التربوي الشامل لمرحلة التعليم األساسي(   ت2 

تمنب  تقم   .ت زق  تقوتل جتت قوتعهجة 
ت
 ت ق تالقياس والتقويم التربوي واستيدامه في مجال التدريس الصفي( ت7002مب تقوبب ي تصبجم.ت)ت-

ت قئمتوهاببمتت قولصل تمنب  تقم   .
ت
ت)ت- تطحن . ت7020قوعب    تطالتقويم الواقعي في التدريسية(  تقون2  ت ق  ت قوتلزيضتت جل   وهلصل

ت قواببمت تمنب  تقم   .ت
ت
فاعلية التقويم البديل على التحصيل والتواصل وخفض قلق الرياضيات ( ت7002علقق  تطحن .ت)قوت-

تقولقمض لتالميذ المرحلة االبتدائية تقوعهن  تقونؤبنل تت  توتل ليبنتت 7001 لصجل تقون ليت قو نعجت
ت.722-222 ت2 تقوليبدجبنتمن ل

ت
ت)ت- تطحن . ت7022م بصت  ألساليب التقويم في المرحلة واقع استيدام معلمي اللغة العربية ( 

تقو بطعتتاإلعدادية في مدارس وكالة الغوث الدولية في قطا   ز  في ضوء االتجاهات الحديثة  
تقإلساطجت تئز  ت ه اج  ت) سبوتتطبك تجلتئجلتطلصل  (.
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ت
ت)ت- ت تحجت. ت قوهلول  تمز  ت7002م بصت   تأساليب تطويره-واقعه-المنهاج المدرسي أساسياته( 

تقإلساطجت تئز  ت ه اج .قو بطعتت
ت
 ت ق تقونج ل توهلصلتالقياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية( ت7002ماأ ت ا تقو   .ت)ت-

ت قوتلزيض تمنب  تقم   .
ت
ت)ت- تقو   . ت ا  ت7002ماأ  التقويم التربوي البديل: أسسه النظرية والمنهجية وتطبيقاته ( 

تقومب ل  تط ل. ت ق تقو كلتقوعل   تالميداةية
ت
ت)ت- ت صبأ. ت7002ما صت  ممارسات معلمي العلوم ألساليب التقويم البديل في تدريس العلوم ( 

م    تقم   ت) سبوتتت تكبطعتتقوجلطل  للصف الثامن األساسي في األردن والصعوبات التي تواجهها
تطبك تجلتئجلتطلصل  (.

ت
ت)ت- تمثنب . ت ئلجة  ت  ح  ت7000مهجب   توهلصل تليب البحث العلميمناهج وأسا(  تقو  ب  ت ق   

تمنب  تقم   .
ت
ت)ت- ت ب . تقوتمليةت7022قوعهجب   تقستا قأ تصحل تقونتلسات تمبونلأهت تقوليبدجبن تطعهن  تقب ب بن  )

ت.21-52 ت25 تمجلة رسالة التربية وعلم النفسقوب  مت  تبمليةتبعهةتقوليبدجبن ت
ت
 ت ق تقمطمتوهلصلت قوتلزيض تمنب  تملية التدريسيةالقياس والتقويم في الع( ت7020مل   توأن .ت)ت-

تقم   .
ت
 ت ق تقمطمتوهلصلت قوتلزيض ت1 تطالقياس والتقويم في العملية التدريسية( ت7005مل   توأن .ت)ت-

تمنب  تقم   .
ت
ت)ت- ت لزي. تقوت كجلتقوبل س تو( ت7022قوعل،  تقوحمجم ت  تبلنجت تقستلقبج جبنتقوتملية وثلتقستا قأ

مجلة الزرقاء للبحوث  تبوببنتقو وتقوعبشلتقمسبس ت  تقم   ت قب ب ب تصحلتقوليبدجبنو هتط
ت.722-752( ت2)22 توالدراسات اإلةساةية

ت



119 

 

استراتيجيات التقويم وأةواعه، اإلطار النظري، إدار  االمتحاةات ( ت7002قو لي تقولطل توهتملية.ت)ت-
ت  تقم   . ت زق  تقوتل جتت قوتعهجة تمنب2 تطواالختبارات

ت
ت تطها بنت سبئمت هتل ق  تقولقمضتقوعهن .التقويم التربوي مفاهيم وأدوار( ت7001 لقج تطح  .ت)ت-
ت
ت)ت- تصبجم. تقوب  مت  تقونلبنتقوملط توهن  ستتقون ليت.ت7002 ضم  تطبب ئت آوجبنتقوتمججة ورقة ( 

سبتنبلتت تربية لجامعة طنطامقدمة في الندو  العلمية األولى لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية ال
ت.ثل  تقونعهلطبنت بح يبنتقوعلونتتقونلبنتقوملط ت  تقون  ستتقون ليتتقج ت 7005

ت
ت تقمص هلتقون ليت تقومب ل  تط ل.المنطق الحديث ومناهج البحث( ت2222مبسة تطحنل .ت)ت-
ت
ت)ت- تبج جل. ت قوت7002قومج    تقوتح جم ت   تطمتل  تبملين  تصنل ج تقستا قأ توثل تقوليبد ت(   كجل

ت تقم     ت   تقمسبس  تقوتبسض تقو و تطبوببن تو ه تقوليبدجبن تصحل مجلة العلوم التربوية  قيب با
ت.202-22ت( 2)ت2 تالنفسية

ت
معجم المصطلحات التربوية والمعرفة في المناهج وطرق ( ت2222قوهمبص  توأن ت قو نم تمه .ت)ت-

ت تمبوةتقوكتب تقومب ل  تط ل.التدريس
ت
 ت ق تقو  ب توهلصلت قوتلزيض ت2 تطتطورات معاصر  في التقويم التربوي ( ت7022س .ت)ط ج  تسلتت-

تمنب تقم   .
ت
ت)ت- توشل ت  اجك تطؤصس. تقوتمليةتقم جمت)قوبل ب جهجل(تمهىتبلنجتت7022طحنل   توثلتقستا قأ  )

تقإلقت قئجت تقونلأهت تقوليبدجبنتو هتباطجذ تصحل توثلتتمع تطبب قنتقوتلق متقوليبد ت قيب با   مب 
بعهنبة تقونؤبنلتقوعهن تقوثبط تمصل تطلب نتبعهجةت  لب تقإلص ب تقوعل   ت ق تقوضجب ت تمج تشنس ت

ت.222-222 ت2 تالجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ت7021 لوجلت
ت
ةت(.ت عبوجتتقوتمليةتقوب  مت  تبح جمتط ب جةتقوتمليةتقوب  مت  تبح جمتط ب ج7002قونز    ت جب.ت)ت-

ت تقوذقنت  تقوبحذتو هتطبوببنتقو  قسبنتقوعهجب  ت عبوجت مجلة اتحاد الجامعات قوبحذتقوتل ليت زيب  
ت.255-272 ت52 تمنب  تقم    تالعربية

ت
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ت ت ق تقوب قيت تمنب  تقم   .2 تطاستراتيجيات التقويم في التعليم( ت7020ط ا ى تصلقل.ت)ت-
ت
ت)ت- تسبط . ت7005طهحة  تطي التربية وعلم النفسالقياس والتقويم ف(  ت2  تقون  وهلصلتت جل  ق 

ت تمنب  تقم   . قوتلزيضت قواببمت
ت
ت)ت- تسبط . ت7007طهحة  تطالقياس والتقويم في التربية وعلم النفس(  ت7  تقون  وهلصلتت جل  ق 

ت تمنب  تقم   . قوتلزيضت قواببمت
ت
وهلصلتت جل  ق تقون تالتطبيقيةسيكلوجية التعلم والتعليم األسس النظرية و ( ت7002طهحة تسبط ت)ت-

ت تمنب  تقم   . قوتلزيضت قواببمت
ت
ت)ت- تسبط . ت7000طهحة  تالقياس والتقويم وعلم النفس(  تقون  ت قواببمتت جل  ق  ت قوتلزيض  توهلصل

تمنب  تقم   .
ت
ت)ت- تط ا ى. ت7002طل ل    تالتحديات التربوية العولمية المتعلقة بالمدرسة وسبل مواجهتها( 

تئز  ت ه اج .ت 7002بنلزتتأتونؤبنلتقإلساأت قوتح يبنتقونعب ل  تقو بطعتتقإلساطجت محذتطم 
ت
ت)ت- تمقلق جة. ت قونحبسلت  تقوح جة تمب  ت7002طبج قن  تطالتقويم الواقعي(  توهلصلت2  تكليل ت ق   

ت قوتلزيض تمنب  تقم   .
ت
ت)ت- تأن ق . تو2222ص ل  ت   تقوعل جت تقوه ت تطعهن  ت بلليض تقستا قأ تط ه وجبت و  قنتبمليةتسب( 

-222( ت2)22 تكبطعتتمال تمجلة مركز البحوث التربويةقوتعهجةتقوعبأت  تقم    تقواهبتتمنلقأمت
ت.222
ت
 تقو لي تقولطل توهتملية تاستراتيجية التقويم وأدواته، اإلطار النظري ( ت7001 زق  تقوتل جتت قوتعهجة.ت)ت-

تم ق  تقيطتحبصبنت قيلتبب قن تمنب  تقم   .
ت
ت)ت- تطحن . ت قون ت   تأهن  ت7005قولهجم  تأسس بناء المناهج وتنظيمها(  تقون  وهلصلتت جل  ق 

ت تمنب  تقم   . قوتلزيضت قواببمت
ت
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ت)ت- تزي . ت7002قوبلي ي  تقإلطب قنتأساسيات القياس والتقويم التربوي (  تقو بطع   تقوكتب  ت ق   
تقوعل جتتقونتح  .

ت
ت)ت- توأن . ت7002 جبكلت  ام معلمي اللغة العربية استراتيجيات التقويم البديل وأثر مدال استيد( 

 تم    تقم   .ت)وطل أتت هتل ق تبرةامج تدريسي في ممارساتهم هذه االستراتيجيات، جامعة اليرموك
تئجلتطلصل  (.

ت
ت)ت- تقوحل   تقونلسلمت ت7022 ي جبج يب تقتب يخ تقواهجم  تطحب  ت تقونلمضت2-27-7022(  تم  تصما   

تتقإلوكتل ص .
http://ar.wikipedia.org/wiki/. 

 
ت)ت- تيحجى. تطمل قنت7022 لسو  ت بعهة تبعهجة ت   تقوحمجم  تقوتملية تبابج  تبلقكأ تقونعجمبنتقوت   )

 تقلوج  تالمجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية تطلامتتببل تقوتعهجنجت تقوتل جتتقإلساطجتتمن ق ت
ت.221-727( ت7)2وونبصجب ت

ت
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 ( االستبانة قبل التحكيم1ملحن )

 

 ماد  الدراسات العلياع
 أبو ديس-جامعة القدس

 كلية العلوم التربوية

 

 

 

 استباةة للرأي
ت

 مشرفد/دة المحترمد/دةال مدير/ ،الحضر  
 تحية طيبة وبعد،

التقدويم البدديل فدي المددارس الحكوميدة فدي تواقدعت"إكلق ت  قستتبب  تموىتقوتعرل تمهرىمتتملأتقوببأثب
" ت  ور تقسرتكنبي تونتاهبربنتقوح رللتيرين والمشدرفين التربدويينمحافظة اليليل من وجهة ةظر المدد
يررت تمهنررب تمررأ تقونعهلطرربنتقوترر تسررجتةتقوح ررللتمهجبرربتلتقوتل قإل ق  تمهررىت  كررتتقونبك ررتجلت رر تقلصرربطنت

 .سليتت   تمئلق،تقوبحذتقوعهن ت مو
 اكرًا لحسن تعاوةكم

ت
  عرين ارباتي: ةإعداد الطالب

ت
 القسم األول: معلومات عامة

 ( في داخل المربع الذي ينطبق عليكم:الرجاء وضع إاار  )
 ت _تيابتتتج_تكلل تقواهجمتتتت _تقواهجمتتتتتتو_تشنبلتقواهجمالمديرية:        -1

ت _تطصل تتتتتتتتتتو_تط  لت المسمى الوظيفي: -2

 توصثى _تتتت هلو_تتتتتتتتتالجنس: -3

تم بول يل تتتتتتتتتتو_ت قهلأتالمؤهل العلمي: -4 _ ت ت ت ت ت ت ت ت أمهىت تطبك تجل ج_

سللقنت11ج_وكثلتط تتتتسللقنت11-5 _تتتتسللقنت5وممتط تت_وت:سنوات اليبر   -5ت
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 استراتيجيات التقويم البديلالقسم الثاةي: 
 رررررر تقيسررررررتلقبج جبنتقوترررررر تب ررررررعىتموررررررىتبحمجرررررر تصتبكرررررربنتطتللمررررررتتاسددددددتراتيجيات التقددددددويم البددددددديل: 

 تقسرررررررررتلقبج جتتقوتمرررررررررليةتقونعتنررررررررر تمهرررررررررىتقم ق  ت قسرررررررررتلقبج جتتقوناأ رررررررررت تطلببارررررررررتتمبونلبررررررررربج ت  ررررررررر
ت قستلقبج جتتقوتلق م ت قستلقبج جتتقول متت قومهة ت قستلقبج جتتطلقكعتتقوذقن.

 
 

 الفقرة الرقم

بدرجة 

كبيرة 

 جداً 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

ضعيفة 

 جداً 

ويقصد به قيام المتعلم بتوضيح تعلمه، من خالل توظيف : عتمد على األداءالتقويم الم: االستراتيجية األولى
 مهاراته في مواقف حياتية حقيقية أو قيام بعرو  عملية حقيقية.

ي هرررروتقونعهررررةتقواهبررررتتقتمرررر يةتمررررل،تطاارررروتتت1
  طل ةتونلدل تطح  

تتتتت

 لقمرربتقونعهررةتقواهبررتت رر تطلقأررمتطاته ررتتوثلررب تت2
 و قئبةتوهنبنبن

تتتتت

ي هرررروتقونعهررررةتقواهبررررتتمررررأ ق تونبنرررربنتطحرررر   تت3
 إل بب تقونعل تت قونبب قنتطثمتمصتبجتط  ة

تتتتت

أتقونعهررررةتقواهبررررتتمرررر تطليرررر تقونحبكررررب تو تت4 يمررررل 
وعرررربتقم  ق تو تقوبحررررذتمرررر تطلقمرررروتأجببجررررتت

 أمجمجتتطصبقبت

تتتتت

أتقونعهررررةتقواهبرررتتمرررر تطليررر تأرررر  ثبةتمرررر تت5 يمرررل 
تطلدل تطعج تلالت تل تطح   ت م جل 

تتتتت

ي بم تقونعهةتقواهبتت  تقوح للتمهرىتقونرلق تت6
  قوت بجزقنتقوازطت

تتتتت

 ت برررضتقونعهرررةتوسرررهل تقونلرررب ل ت ررر تشرررل تطرررب  تت7
 طعجلتت

تتتتت

 تررررج تقونعهررررةتوهاهبررررتت ل ررررتتقونصررررب هتتقتمجررررجةتت8
 وملقصبةتط تلالتمجبطبةتقت  جمتقوناأ بنت

تتتتت

تلقأررربنت رررز  تقونعهرررةتقواهبرررتتقت ذيرررتت قكعرررتت قمت9
 أللتبال  ةت

تتتتت

يمررررررلأتقواهبررررررتتمعررررررل،تبلدررررررجح ت)شرررررر ليتو تت11
منه (توتلدج ت كرل تطربتإل برب تطر هتمر  ببةت

تتتتت
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 الفقرة الرقم

بدرجة 

كبيرة 

 جداً 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

ضعيفة 

 جداً 

تمهىتممب  تمل،تط بلأتطعج 
 

عملية يتوجه فيها المعلم بحواسه الميتلفة ةحو المتعلم بقصد مراقبته : التقويم بالمالحظة: االستراتيجية الثاةية
 عليه وتقويم مهاراته.في موقف ةشط للحكم 

يحرر  تقونعهررةتقو ررهل تقونم ررل تطاأ تررأتورر هتت11
 قوابوب

تتتتت

 تعررررررب  تقونعهررررررةتطررررررضتزطائررررررأتقونعهنررررررج تملرررررر تت12
تطاأ تتطهبتتطعجلج تمل تقوضل   

تتتتت

 اأررررر تقونعهرررررةتب بمرررررمتقواهبرررررتت قلرررررمتقو ل رررررتتت13
 قو  جت

تتتتت

 رررلز تقونعهرررةتق تنبطرررأتمهرررىتكنجرررضتقواهبرررتتطررر تت14
 وناأ تلالتق

تتتتت

ي ررر متقونعهرررةتوصنررربطتسرررهل تيتين ررر تقوتعبجرررلتت15
 ملبب

تتتتت

    تطاأ ببأتأللتبال تهمتطبوبتم رل  تت16
 ط تنل 

تتتتت

ي رررتا أتمابمررربنتطاأ رررتتونعل رررتتطررر هتبمررر أتت17
 قوابوبت  تقونبب قنتقونح   توسبلمجب ت

تتتتت

 رر    تطاأ ببررأت رر تطهرروتلرربصتمعرر تطلبمصررتتت18
 تتط تو كب طبتيالأأتقواهب

تتتتت

ي رررررررتا أتقونعهررررررررةتقوناأ ررررررررتتقون رررررررر هتتمرررررررر تت19
 قوابوبت  تقوتمليةتقولببئ 

تتتتت

 ررررررل لتقونعهررررررةتطعهلطرررررربنتهنجررررررتت صلمجررررررتتمرررررر تت21
 صتبكبنتقوتعهةتطنبت ل لت  كتتمبوجتتط تقوثمت

تتتتت

دم به المعلم األسئلة هو تقويم يقوم على لقاء المعلم بالمتعلم يستي :التقويم بالتواصل: االستراتيجية الثالثة
 .للحصول على معلومات تتعلق بأفكار المتعلم واتجاهاته ةحو موضو  معين

ي ج تقونعهةتقمسرلهتتم رج تتط بلطرتت طأول رتتت21
 وهابوب

تتتتت

يعجرر تقونعهررةتقو ررؤقلتوكثررلتطرر تطررل ت  ررأكثلتطرر تت22
  جبئتتأتىتي بةتقوابوبتط زهتقو ؤقل

تتتتت

تتتتت وهابوبتوإلكبمتتيعا تقونعهةتقولمكتقوكب  ت23
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 الفقرة الرقم

بدرجة 

كبيرة 

 جداً 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

ضعيفة 

 جداً 

تتتتت ياهبتقونعهةتط تقوابوبتببليلتمكبقتأت24
أتقونعهةتقإلكبمتت ل تقوح للتمهجببت25 تتتتت يمل 
يصررررر ضتقونعهرررررةتقوابوررررربتمررررر تطليررررر تقمسرررررلهتتت26

 قونتتبمعتتوهح للتمهىتطزي تط تقإلكبمبن

تتتتت

ي  متقونعهةت  كربنتقواهبرتت ر تسر متلربصتت27
يعل برربت بهرر تقوترر تو يررأتتطمل صررب تمبون ررب جةتقوترر 

  بةتلبطئتملبب

تتتتت

ي ررتنضتقونعهررةتو ررل تقوابورربتوإلكبمرربنتوتمليررلتت28
 ط تلهتصامأتقو هجة

تتتتت

يعرررج تقونعهرررةتطلدرررل توهكتبمرررتتطثرررمتقونمبورررتتثرررةتت29
 لررربم تطرررضتقو ررروتمبئنرررتتطعرررب جلتوتمرررليةت رررذات

 قونمبوت

تتتتت

يعارر تقونعهررةت   سرربتوهاهبررتت رر تقون رربلتقوررذيتت31
  ت جأت عل تتم قتهب تقمطلتدل  يب ت لقكبلت

تتتتت

عملية الرجو  إلى ما وراء المعرفة للتفكير الجاد بمغزاها من خالل  :االستراتيجية الرابعة: تقويم مراجعة الذات
 .تطوير استدالالت وتتضمن تقويم الذات ويوميات الطالب وملف الطالب" االةجاز"

 
بجررررررررَبت تررررررررج تقونعهررررررررةتوهابورررررررربتبمررررررررليةتبعهنررررررررأت قت31

 مبكتصب تولابئأتأج تيمجنأ

تتتتت

ي هرررروتقونعهررررةتقوابورررربتقشررررتمب تط نلمررررتتطرررر تت32
 قمسلهتت قإلكبمتتملببت  تطب  تطعجلت

تتتتت

يصررررررر ضتقونعهرررررررةتقوابوررررررربتمهرررررررىتبمرررررررليةتص  رررررررأتت33
مبسرررررررررررتا قأتمبئنرررررررررررتتقونلقكعرررررررررررتت قيسرررررررررررتببصبنت

  قيلتبب قنت قوتم  لقنتقوذقبجت

تتتتت

موىتبعهرةتقتمجرجةتطربتتيحللتقونعهةتقوابل تقو بممتت34
تم طأت بح   تطبتسجعهنأ

تتتتت

يصررر ضتقونعهرررةتقوابوررربتمهرررىتب ررر جمتطررربتأممرررأتت35
تط تو  ق تمنمب صتتمص بزقبأتمإص بزقنتزطائأ

تتتتت

ي رررتا أتقونعهرررةتطه ررربنتمص ررربزتقوابوررربتوتح  ررر تت36
ط ررتلهتو قئررأتقوترر تببلز رربتبهرر تقممنرربلتلررالت

  تل تقوتعهةتو ت  تصبب تبب

تتتتت
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 الفقرة الرقم

بدرجة 

كبيرة 

 جداً 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

ضعيفة 

 جداً 

 رررربم تقونعهررررةتقوابورررربت رررر تقصتمررررب تطحتليرررربنتيت37
 قونهوت  مَبتواالطتمليضت

تتتتت

ي تا أتقونعهةتطه بنتقإلص بزتط توكمتم بب تت38
 صمبطتقومل ت قوضعوتوهابوب

تتتتت

ي ررررررن تقونعهررررررةتمعررررررل،تطلبسرررررربتيصع بسرررررربنتت39
 قوابوبت بأطابأتقوذقبجت

تتتتت

ي  متقوابوبتقصاببمببأتقم وجتتأللتقونلموتت41
هجنرر ت ررل تقونصررب   تو تقو ررنب تو تقومررلق  تقوتع

 وج  كببت  تقونهو

تتتتت

هو الوسيلة التي تستيدم في قياس مدال ما يحققه  :االستراتيجية اليامسة: التقويم بالورقة والقلم )االختبارات(
ت.الفرد في ةهاية اليبر  التعليمية

ي رررتا أتقونعهرررةتقمسرررلهتتقوصررربطهتت  مرررَبتو ررر  لتت41
 قونلق  بن

تتتتت

يعرررر تقونعهررررةتقلتبررررب قنتبمررررجستطبررررب قنتقوت كجررررلتت42
 قولبم تمل تقواا 

تتتتت

يضررضتقونعهررةتقلتبررب قنتبمررجستطبررب قنتقوت كجررلتت43
 قإلق قم تمل تقواا 

تتتتت

يضرررررضتقونعهرررررةتوسرررررلهتتبمرررررجستكنجرررررضتط رررررتليبنتت44
ونعل ررررتت قوترررذهلت قوتابجرررر ت قوتحهجررررمتققوت كجرررلت)

  قوتلهجبت قوتملية(

تتتتت

تتتتت نعهةتقمسلهتتق متت طلدلمجتي ح تقوت45
 رررررلز تقونعهرررررةتقمسرررررلهتتمهرررررىتقونرررررب  تقوتعهجنجرررررتتت46

  ج اجببتب اجتتهبطهت

تتتتت

بمررررجستقمسررررلهتتقولررررلقبنتقونبنررررتت رررر تقونحتررررلهتت47
ت وجستقوابلقنتقو بممت

تتتتت

يحهرررررمتقونعهرررررةتصتررررربئنتقيلتبرررررب توهلمرررررل تمهرررررىتت48
ط ررررررتليبنتقواررررررا ت  دررررررضتطمتلأرررررربنتول ررررررضت

تبح جهبة

تتتتت

ي ررررررررتا أتقونعهررررررررةتقمسررررررررلهتتقونمبوجررررررررتتم ررررررررجل تت49
قإلكبمرررررت ت قيسرررررلهتتقوتررررر تبحتررررربجتمورررررىتمكبمرررررتت

تطالوتتوتمليةتطبب قنتطاته ت

تتتتت



119 

 

 الفقرة الرقم

بدرجة 

كبيرة 

 جداً 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

ضعيفة 

 جداً 

ي تعج تقونعهرةتوتمرليةتقواهبرتتمبيلتبرب قنتقوتر تت51
تبع  بتكببنتطتا  ت تهبيلتبب قنتقونمللت

تتتتت

 تعاوةكماكرًا لحسن 
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 التحكيم (: أسماء أعضاء لجنة3ملحق )
تبلزيضتقيستببصتتمهىتومضب تو لتتبح جةتقوتبوجتتوسنبؤ ة تتبة

 مكان العمل التيصص االسم الرقم

 كبطعتتقوم   م ق  تبل ليتت و. .طحنل توقلتسنل  1

 كبطعتتقوم  تقون تلأت  ه  تتقوتل جت و. .مب لت يب  2

 كبطعتتقوم  تقون تلأت قومجب ت قوتملية و. .طعز زتما صت 3

 كبطعتتقوم  تقون تلأت بل جتت مهةتص س و. .تطحن تشب ج  4

 كبطعتتقوم   بكللولكجبتقوتعهجة  .ققلق جةتملطب  5

 كبطعتتقوم   وسبوجبتقوت  يست  .زيب تمببكت 6

 كبطعتتقواهجم بل جتت مهةتص س  .أببةتمبق    7

 كبطعتتقواهجم م ق  تبل ليت  .كنبلتطابطل  8

 كبطعتتقواهجم بل جتت مهةتص س  .مب تقولب لتسليا  9

 كبطعتتقواهجم و للتقوتل جت  .طحن تم ل  10

 كبطعتتقواهجم قومجب ت قوتملية  .سلب توقلتئلش 11

 كبطعتتقواهجم وسبوجبتب  يس  .ققلق جةتوقلتممجم 12

 كبطعتتقواهجم وسبوجبتب  يس  .طلبلتوقلتطلصب  13

 قون تلأتتتكبطعتتقوم   قومجب تقوتملية  .لبو تهتهل 14

 كبطعتتقوم  تقون تلأت م ق  تبل ليت  .لبو تقل تصنل ت 15

 كبطعتتقوم  تقون تلأت طلب نتب  يس  .سعب تمب تقولأن  16

 كبطعتتقوم  تقون تلأت م ق  تبل ليتت  .صبئمتمب تقولأن  17

 كبطعتتقيطبأتطحن تق تسعل تقيساطجت م ق  تبل ليت  .مب تقونح  تقو نج  18

 كبطعتتقواهجم و للتقوتل جت .منل تسعج ب و 19

 ط  ليتتقوتل جتت قوتعهجةتقواهجم وسبوجبتب  يس و.صضبلتق  تهبببت 20
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 ( االستباةة بعد التحكيم3ملحق )
 
 

 عماد  الدراسات العليا
 أبو ديس-جامعة القدس

 كلية العلوم التربوية

 

 

 

 استباةة للرأي
 دةمشرفد/دة المحترمد/ال مدير/ ،الحضر  

 ؛تحية طيبة وبعد
التقدددويم البدددديل فدددي المددددارس الحكوميدددة فدددي ت"إكلق ت  قسرررتتببررر  تمورررىتقوتعرررل تمهرررىمرررتتمررلأتقوببأثرررب

" ت  ور تقسررتكنبي ت: الواقددع والمددأمولمحافظدة اليليددل مدن وجهددة ةظددر المدديرين والمشددرفين التربدويين
مهنب تمأ تقونعهلطربنتقوتر تسرجتةتيت تلتقوتل قإل ق  تونتاهببنتقوح للتمهىت  كتتقونبك تجلت  تقلصبطنت
 .قوح للتمهجببتسليتت   تمئلق،تقوبحذتقوعهن ت مو

 اكرًا لحسن تعاوةكم
  عرين ارباتي: ةإعداد الطالب

 إاراف: د. رجاء العسيلي
ت

 القسم األول: معلومات عامة
 ( في داخل المربع الذي ينطبق عليكم:الرجاء وضع إاار  )

 ت _تيابتتتتتتتت _تشنبلتقواهجمتتتتج_تكلل تقواهجمتتتتو_تقواهجمتتتتتتالمديرية:  -1

ت _تطصل تتتتتتتتتو_تط  لت  المسمى الوظيفي: -2

 توصثى _تتتتتتتتتتتت هلو_تتتتتتتتتتتتتتالجنس: -3

 ت _تطبك تجلت أمهىتتتتتتو_تم بول يل تتتالمؤهل العلمي:   -4

ابورررربت يمج ررررأت رررر تطلقمرررروتأجببجررررت تمحجررررذتي عررررمت ررررلتقوتمررررليةتقوررررذيتيع ررررستو ق تقوالتقددددويم البددددديل: 

 قواهبتت ل ن ل ت  تطبنبنت قنتطعلىتمبول بتتوبةت جب  تهلصبطبنتبعهةت وج كتهبلتبب قن.
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 الرجاء اإلجابة عن الواقع والمأمول لكل فقر  من فقرات االستباةة االتية:القسم الثاةي: 

 المأمول  الواقع 

 الرقم
بدرجة 

 كبيرة جداً 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

ضعيفة 

 جداً 

 الفقرة

بدرجة 

كبيرة 

 جداً 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

ضعيفة 

 جداً 

 : التقويم المعتمد على األداءالمجال األول
قونعهنرررررل تطهبرررررتبةتي هررررروتتتتتتت1

قتمرررررررر يةتمررررررررل،تطاارررررررروت
 ونلدل تطب

تتتتت

تطهبررررررتبةتل تقونعهنررررررت ترررررربمضتتتتتت2
طلقأرررمتطاته رررتتوثلرررب ت ررر ت

 قو  قسجتتو قئبةتوهنبنبن

تتتتت

تل تطهبرررررتبةي هررررروتقونعهنرررررتتتتتت3
مرررررررررأ ق تطبنررررررررربنتطحررررررررر   ت

 تطبب قببةتقونعل جتإل بب ت

تتتتت

أتقونعهنرررررررل تطهبرررررررتبةتتتتتتت4 يمرررررررل 
قوبحرذتطاته تتطثرمتت تمالت

م تطلقموتأجببجرتتأمجمجرتت
 طصبقبت

تتتتت

أتقونعهررررةتقواهبررررتتمرررر تتتتتتت5 يمررررل 
مرررررررررررر تطليرررررررررررر تأرررررررررررر  ثبةت

طلدررل تطعررج تلررالت تررل ت
تطح   

تتتتت

تواهبررررررتبةتل ت تررررررج تقونعهنررررررتتتتتت6
 ل ررررررتتقونصررررررب هتتقتمجررررررجةت
ومررلقصبةتطررر تلرررالتمجررربطبةت

 قت  جمتقوناأ بنت

تتتتت

ت7
ت

طهبررررررتبةتتل ت تقونعهنرررررر ررررررز  تتتتتت
توتح  ررررررررر قت ذيرررررررررتت قكعرررررررررتت
 ط تلهتو قئبة

تتتتت

قونعهنل تطهبتبةتطر تأتيمل تتتتتتت8
مررررل،تبلدررررجح تلررررالت

و تمنهررررررررررررررررررر (ت)شررررررررررررررررررر ليت
 وتلدج ت كل تطبت

تتتتت
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 المأمول  الواقع 

 الرقم
بدرجة 

 كبيرة جداً 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

ضعيفة 

 جداً 

 الفقرة

بدرجة 

كبيرة 

 جداً 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

ضعيفة 

 جداً 

يحررررر  تقونعهنرررررل تقوعاطرررررتتتتتتتت9
قونمبقهرررتتوكرررمتط رررتلهتطررر ت
تط تليبنتو ق تطهبتبة

تتتتت

 المجال الثاةي: التقويم بالمالحظة
تل تق مرررررررررتيحررررررررر  تقونعهنرررررررررتتتتتت11

قو رررررررررررررررررررررهل تقونم رررررررررررررررررررررل ت
 تطهبتبةطاأ تأتو هت

تتتتت

طعهلطررربنتتل ت رررل لتقونعهنرررتتتتتت11
التطرررر تلرررركنجررررتت صلمجررررتت
مرررررر تصتبكرررررربنتقوناأ ررررررتت
طنررررربت رررررل لت  كررررررتتقورررررتعهةت

 تمبوجتتط تقوثمتت

تتتتت

تةق تنرررربطبتل ت رررلز تقونعهنررررتتتتتت12
وثلرررب تتطهبرررتبةمهرررىتكنجرررضت

بل جرررروتقوناأ ررررتتهررررأ ق ت
 وهتمججة

تتتتت

قونعهنرررررررررررررررررررررررررل ت ت ررررررررررررررررررررررررر   تتتتتتت13
أرررررللتبارررررل تتةطاأ رررررببب

 كمتطبوبتم ل  تط تنل 

تتتتت

مابمبنتقونعهنل تي تا أتتتتتتت14
اأ رررررررتتونعل رررررررتتطررررررر هتط

 ر تقونبرب قنتتطهبرتبةبمر أت
 قونح   توسبلمجب ت

تتتتت

تقونعهنرررررررررررررررررررررررررل تت ررررررررررررررررررررررررر    تتتتتتت15
 رررررررر تطهررررررررروتتةطاأ ررررررررببب

لررررربصتمعرررررر تطلبمصررررررتتطرررررربت
 ط تو كب تيالأأتطهبتبة

تتتتت

تل تي رررررررررررررررررررتا أتقونعهنرررررررررررررررررررتتتتتت16
قوناأ ررررتتقون رررر هتتمرررر ت
قوابورررررررررررربت رررررررررررر تقوتمررررررررررررليةت

 قولببئ 

تتتتت
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 المأمول  الواقع 

 الرقم
بدرجة 

 كبيرة جداً 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

ضعيفة 

 جداً 

 الفقرة

بدرجة 

كبيرة 

 جداً 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

ضعيفة 

 جداً 

ب بمررررمتتل ت اأرررر تقونعهنررررتتتتتت17
 قلرررررررررمتقو ل رررررررررتتهبرررررررررتبةتط

 قو  جت

تتتتت

 المجال الثالث: التقويم بالتواصل
قمسررررلهتتتل تي ررررج تقونعهنررررتتتتتت18

 مص مت قد توهاهبت

تتتتت

قو رررررررؤقلتتل تيعجررررررر تقونعهنرررررررتتتتتت19
م ررل تطاته ررتتأتررىتي بررةت
 طهبتبةتقوب  تط تقو ؤقل

تتتتت

قولمررررركتتل تيعاررررر تقونعهنرررررتتتتتت21
 وإلكبمتتواهبتبةتقوكب  

تتتتت

أتقونعهنررررررتتتتتت21 قإلكبمررررررتتتل تيمررررررل 
  ل تقوح للتمهجبب

تتتتت

تل تطهبررررتبةيصرررر ضتقونعهنررررتتتتتت22
مرررررررررررر تطليرررررررررررر تقمسررررررررررررلهتت
قونتتبمعررررتتوهح ررررللتمهررررىت

 طزي تط تقإلكبمبن

تتتتت

تماطرربنتل تي رر متقونعهنررتتتتتت23
 ررر تسررر متلررربصتتطهبرررتبة

 طلدحب تطبتبةتقبمبصأ

تتتتت

و رررررررل تتل تي رررررررتنضتقونعهنرررررررتتتتتت24
وتمليررررلتتوإلكبمرررربنتطهبررررتبة

 ط هت حتتقإلكبمت

تتتتت

يعررررررج  تقونعهنررررررل تطلدررررررل تتتتتتت25
وهكتبمررررررتتطثرررررررمتقونمبوررررررتتثرررررررةت
 لرررربم تطررررضتقو رررروتمبئنررررتت

 طعب جلتوتملينبب

تتتتت

 المجال الرابع: تقويم مراجعة الذات
تواهبررررررتبةتل ت تررررررج تقونعهنررررررتتتتتت26

 قبجرررررررررررررَبتتةبمرررررررررررررليةتبعهنبررررررررررررر
تتتتت
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 المأمول  الواقع 

 الرقم
بدرجة 

 كبيرة جداً 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

ضعيفة 

 جداً 

 الفقرة

بدرجة 

كبيرة 

 جداً 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

ضعيفة 

 جداً 

 تةمبكتصب تولابئب

تبرررررتبةطهتل تي هررررروتقونعهنرررررتتتتتت27
بشررررررررتمب تط نلمررررررررتتطرررررررر تم

قمسلهتت قإلكبمتتملبربت ر ت
 طب  تطعجلت

تتتتت

يصرررر ضتقونعهنررررل تطهبررررتبةتتتتتتت28
ت  قببرررررررررررررةبمرررررررررررررليةتتمهرررررررررررررى

مبسرررتا قأتمبئنرررتتقونلقكعرررتت
 قيسرررررتببصبنت قيلتبرررررب قنت

  قوتم  لقنتقوذقبجت

تتتتت

قوابررررررل تتل تيحررررررللتقونعهنررررررتتتتتت29
مورررىتتوررر هتطهبرررتبةتقو ررربممت

تصرررررأيم طلتبعهرررررةتقتمجرررررجةتطررررربت
تلصأ بح   تطبتسجعهن

تتتتت

طهبررررتبةتتل تيصرررر ضتقونعهنررررتتتتتت31
ط تتمهىتب  جمتطبتأمملا

تةو ررر ق تمنمب صرررتتمص ررربزقبب
 ةمإص بزقنتزطائب

تتتتت

طه ررربنتتل تي رررتا أتقونعهنرررتتتتتت31
وتح  رررررررر تتطهبررررررررتبةمص رررررررربزت

قوت تببلز ربتتةط تلهتو قئب
بهررر تقممنررربلتلرررالت ترررل ت

 صبب تببتقوتعهةتو ت  ت

تتتتت

ي رررربم تقونعهنررررل تطهبررررتبةتتتتتتت32
 رررررررررر تقصتمررررررررررب تطحتليرررررررررربنت
قونهرررررررررروت  مررررررررررَبتوااررررررررررلطت

 مليضت

تتتتت

طه ررربنتتل تي رررتا أتقونعهنرررتتتتتت33
قإلص ررربزتطررر توكرررمتم برررب ت
ورر هتصمرربطتقومررل ت قوضررعوت

 طهبتبة

تتتتت
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 المأمول  الواقع 

 الرقم
بدرجة 

 كبيرة جداً 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

ضعيفة 

 جداً 

 الفقرة

بدرجة 

كبيرة 

 جداً 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

ضعيفة 

 جداً 

معررررل،تتل تي ررررن تقونعهنررررتتتتتت34
تطهبررررتبةتتررررأطانطلبسرررربتو
 قوذقبجت

تتتتت

 لم )االختبارات(المجال اليامس: التقويم بالورقة والق
قمسررلهتتتل تي رتا أتقونعهنرتتتتتت35

قوصرررررررررربطهتت  مررررررررررَبتو رررررررررر  لت
 قونلق  بن

تتتتت

ل تقلتبرررررب قنتيعررررر تقونعهنرررررتتتتتت36
مل تتبمجستطبب قنتقوت كجل

 طهبتبة

تتتتت

قمسررلهتتتل تي ررح تقونعهنررتتتتتت37
 نلدلمجتم

تتتتت

 ررلز تقونعهررةتقمسررلهتتمهررىتتتتتتت38
مبيمتنررب تتقونررب  تقوتعهجنجررت

 مهىتك  لتقونلق  بن

تتتتت

بمررررررررجستقمسررررررررلهتتقولررررررررلقبنتتتتتتت39
تقونبنتت  تقونحتلهت

تتتتت

صترررررررربئنتتل تيحهررررررررمتقونعهنررررررررتتتتتت41
قيلتبررررررب توهلمررررررل تمهررررررىت

  درررضتطهبرررتبةتط رررتليبنت
تطمتلأبنتول ضتبح جهبة

تتتتت

ي رتا أتقونعهنرل تقمسررلهتتتتتتتت41
تمناتهوتوصلقمبب

تتتتت

نتياتررررب تقونعهنررررل تقوترررر  يتتتتتت42
قونلبسبتمهىتسهةتقوتم  لت
توتم  لتط هتبم أتطهبتبة

تتتتت

وتمررررليةتتل تي ررررتعج تقونعهنررررتتتتتت43
قواهبررررتتمبيلتبررررب قنتقوترررر ت
تبع  بتكببنتطتا  ت

تتتتت

 تعاوةكماكرًا لحسن 
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 .من جامعة القدس ( كتب تسهيل المهمة4ملحق )
ت.ط  ليتت سوتقواهجمتموىهتب تب بجمتطبنتتتو(
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ت.قواهجمتشنبلط  ليتتتموىطبنتتكتب تب بجمتت (
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ت.قواهجمتكلل ط  ليتتتموىكتب تب بجمتطبنتتتج(
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ت.يابط  ليتتتموىكتب تب بجمتطبنتتت (
 

ت

ت

ت
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ت.من مديريات التربية والتعليم في محافظة اليليل ( كتب تسهيل المهمة0ملحق )
ت.قواهجمهتب تب بجمتطبنتتكنضتقوبجبصبنتط تط  ليتتتو(
ت

ت

ت

ت

ت

ت
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ت.شنبلتقواهجمهتب تب بجمتطبنتتكنضتقوبجبصبنتط تط  ليتتت (
ت

ت

ت

ت
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ت.كلل تقواهجمهتب تب بجمتطبنتتكنضتقوبجبصبنتط تط  ليتتتج(
ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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ت.يابهتب تب بجمتطبنتتكنضتقوبجبصبنتط تط  ليتتت (
ت
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ت. الف تحكيم االستباةة( 1لحق )م
ت

 بسم الل  الرحمن الرحيم

 

 

 

 ........................ المحترمد/دةالسيد/ .....................
ت
ت

 الموضو : تحكيم استباةة بحثية
 
 
 

تبحجتتطجبتت  ع ؛
ت

بملأتقوببأثتتمإكلق ت  قستتأللت" قمضتقستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمت
تق ت  و تهنتاهبتوهح للتمهىت  كت تقوتل ليج "  تقون  لي ت قونصل ج  تص ل ت  تط ت كبت ونبك تجل

تقإل ق  تقوتل ليتتط تكبطعتتقوم  .
ت

ت  ملقببب ت ت  و تمبيطا تمهىتط بيببب تقونل مت  تقيستببصت تبح جة تقوببأثتتط تأضلقبكة  مهجأتبلكل
 بمججةتط هتطا طتببتونلدل تقو  قست ت ط هتطلبسبتت ه بيتتهمت مل توهن بلتقوذيتبلتن تموجأ ت ط هت

ت ملقنتقيستببصتتمهىتب تموىتويتم    تمبإلدب ت ت ذق تمص متسهجة  حمج تقوب  تقوذيتوم نتط توكهأ
قمتلق تبل صأتطلبسبب تط تبع  متو تممب  ت جبئتتوه ملقنتو تأذ بب تو تمدب تت ملقنتك    ت قنتمامتت

تمبونلدل .
ت
ت
ت

ت وكةتكزيمتقوص لت قيأتلقأ
ت

ت
ت تملي تشل بب قوابوبت
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ت.(3.7جدول )( 3ملحق )
لمصفوفة ارتباط كل فقر  من فقرات  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )عامل (: ةتائج م.3.)جدول 
 .للمجالمع الدرجة الكلية  المجال

رقم 
 الفقر  

 الفقرات

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 المجال األول: التقويم المعتمد على األداء

 0.00 **0.62 ونلدل تطبتقونعهنل تطهبتبةتقتم يةتمل،تطااوي هوت  .2
 0.00 **0.58 قو  قسجتت  تطلقأمتطاته تتوثلب تو قئبةتوهنبنبنتطهبتبةتل تقونعهنت تبمض  .7
 0.00 **0.72 تطبب قببةتقونعل جتمأ ق تطبنبنتطح   تإل بب تتل تطهبتبةي هوتقونعهن  .2

2.  
أتقونعهنررررل تطهبررررتبةتماررررلت قوبحررررذتمرررر تطلقمرررروتأجببجررررتتأمجمجررررتتطاته ررررتتطثررررمتت تيمررررل 

 قبتطصب
0.73** 0.00 

أتقونعهةتقواهبتتم تطلي تأ  ثبةتم تطلدل تطعج تلالت تل تطح     .5  0.00 **0.65تيمل 

1.  
 ل ررتتقونصررب هتتقتمجررجةتومررلقصبةتطرر تلررالتمجرربطبةتقت رر جمتتواهبررتبةتل ت تررج تقونعهنرر
 قوناأ بنت

ت0.00 **0.73

 0.00 **0.63 ط تلهتو قئبةتوتح   قت ذيتت قكعتتطهبتبةتتل ت تقونعهن ز  ت  .2

مل،تبلدجح ت)ش ليتو تمنه (توتلدج ت كل تقونعهنل تطهبتبةتط تلالتأتيمل ت  .2
 طبت

ت0.00 **0.70

ت0.00 **0.58تيح  تقونعهنل تقوعاطتتقونمبقهتتوكمتط تلهتط تط تليبنتو ق تطهبتبة  .2
 المجال الثاني: التقويم بالمالحظة

 0.00 **0.69 تبةطهبتقو هل تقونم ل تطاأ تأتو هتتل تق متيح  تقونعهن  .20

22.  
طنربتم تصتبكبنتقوتعهةتط تلالتقوناأ تتطعهلطبنتهنجتت صلمجتتتل ت ل لتقونعهن

 ت ل لت  كتتمبوجتتط تقوثمتت
0.63** 0.00 

 0.00 **0.68 وثلب تبل جوتقوناأ تتهأ ق توهتمججةتطهبتبةمهىتكنجضتتةق تنبطبتل ت لز تقونعهن  .27
 0.00 **0.70 طبوبتم ل  تط تنل أللتبال تهمتتةطاأ بببقونعهنل ت ت    ت  .22

22.  
 رررر تقونبررررب قنتتطهبررررتبةمابمرررربنتطاأ ررررتتونعل ررررتتطرررر هتبمرررر أتقونعهنررررل تي ررررتا أت

 قونح   توسبلمجب ت
0.57** 0.00 

25.  
طرر تت رر تطهرروتلرربصتمعرر تطلبمصررتتطرربتيالأررأتطهبررتبةتةطاأ رربببتقونعهنررل تت رر    ت
 و كب 

0.70** 0.00 

ت0.00 **0.67   تقوتمليةتقولببئ تقوناأ تتقون  هتتم تقوابوبتل تي تا أتقونعهن  .21
 0.00 **0.68  قلمتقو ل تتقو  جتطهبتبةتب بممتتل ت اأ تقونعهن  .22

 المجال الثالث: التقويم بالتواصل

 0.00 **0.65 مص مت قد توهاهبتقمسلهتتتل تي ج تقونعهن  .22
ت0.00 **0.69 م ل تطاته تتأتىتي بةتطهبتبةتقوب  تط تقو ؤقلقو ؤقلتتل تيعج تقونعهن  .22
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رقم 
 الفقرات الفقر  

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 **0.64 وإلكبمتتواهبتبةتقولمكتقوكب  تل تيعا تقونعهن  .70
أتقونعهن  .72  0.00 **0.61 قإلكبمتت ل تقوح للتمهجببتل تيمل 

77.  
مررر تطليررر تقمسرررلهتتقونتتبمعرررتتوهح رررللتمهرررىتطزيررر تطررر تتل تطهبرررتبةيصررر ضتقونعهنررر
 قإلكبمبن

0.62** 0.00 

ت0.00 **0.67 قبمبصأطلدحب تطبتبةت  تس متلبصتتطهبتبةتماطبنتل تي  متقونعهن  .72
 0.00 **0.74 ط هت حتتقإلكبمتوإلكبمبنتوتمليلتتطهبتبةو ل تتل تي تنضتقونعهن  .72

يعرررج  تقونعهنرررل تطلدرررل توهكتبمرررتتطثرررمتقونمبورررتتثرررةت لررربم تطرررضتقو ررروتمبئنرررتتطعرررب جلت  .75
 وتملينبب

0.58** 0.00 

 المجال الرابع: تقويم مراجعات الذات

 0.00 **0.76 تة قبجَبتمبكتصب تولابئبتةببمليةتبعهنتواهبتبةتل ت تج تقونعهن  .71

72.  
بشرررتمب تط نلمرررتتطررر تقمسرررلهتت قإلكبمرررتتملبررربت ررر تطرررب  تمتطهبرررتبةتل تي هررروتقونعهنررر

 طعجلت
ت0.00 **0.73

72.  
مبسررتا قأتمبئنررتتقونلقكعررتت قيسررتببصبنتت  قببررةبمررليةتتيصرر ضتقونعهنررل تطهبررتبةتمهررى
  قيلتبب قنت قوتم  لقنتقوذقبجت

0.75** 0.00 

72.  
 بح  ر تطربتتيم طلصرأمورىتبعهرةتقتمجرجةتطربتتور هتطهبرتبةتقوابل تقو ربممتتل تنعهنيحللتقو
تلصأسجعهن

0.59** 0.00 

تةطررر تو ررر ق تمنمب صرررتتمص ررربزقببتطهبرررتبةتمهرررىتب ررر جمتطررربتأممرررلاتل تيصررر ضتقونعهنررر  .20
 ةمإص بزقنتزطائب

0.73** 0.00 

22.  
بتبهررر تقوتررر تببلز رررتةوتح  ررر تط رررتلهتو قئبرررتطهبرررتبةطه ررربنتمص ررربزتتل تي رررتا أتقونعهنررر

 صبب تببتقممنبلتلالت تل تقوتعهةتو ت  ت
ت0.00 **0.75

 0.00 **0.72 ي بم تقونعهنل تطهبتبةت  تقصتمب تطحتليبنتقونهوت  مَبتواالطتمليضت  .27
 0.00 **0.74 و هتطهبتبةطه بنتقإلص بزتط توكمتم بب تصمبطتقومل ت قوضعوتتل تي تا أتقونعهن  .22
 0.00 **0.73 قوذقبجتتطهبتبةتتأطانمعل،تطلبسبتوتل تي ن تقونعهن  .22

 المجال الخامس: التقويم بالورقة والقلم )االختبارات(

 0.00 **0.62 قمسلهتتقوصبطهتت  مَبتو   لتقونلق  بنتل تي تا أتقونعهن  .25
ت0.00 **0.66 طهبتبةمل تتل تقلتبب قنتبمجستطبب قنتقوت كجليع تقونعهن  .21
 0.00 **0.59 نلدلمجتقمسلهتتمتل تي ح تقونعهن  .22
 0.00 **0.69 مبيمتنب تمهىتك  لتقونلق  بنت لز تقونعهةتقمسلهتتمهىتقونب  تقوتعهجنجت  .22
 0.00 **0.68تبمجستقمسلهتتقوللقبنتقونبنتت  تقونحتلهت  .22

  دررضتطمتلأرربنتطهبررتبةتصترربئنتقيلتبررب توهلمررل تمهررىتط ررتليبنتتل تيحهررمتقونعهنرر  .20
تول ضتبح جهبة

ت0.00 **0.70

 0.00 **0.62تمسلهتتمناتهوتوصلقمببي تا أتقونعهنل تق  .22
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رقم 
 الفقرات الفقر  

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 **0.70تياتب تقونعهنل تقوت  ينتقونلبسبتمهىتسهةتقوتم  لتوتم  لتط هتبم أتطهبتبة  .27
 0.00 **627.توتمليةتقواهبتتمبيلتبب قنتقوت تبع  بتكببنتطتا  تتل تي تعج تقونعهن  .22

 (α≤0.00) عند إحصائياً  دالة*  ،(α≤0.00** دالة إحصائيًا عند ) 

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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ت.(3.4جدول )( 3ملحق )

لواقع استخدام التقويم المعتمد على واألوزان النسبية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (234) جدول

ت3األدا  من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين

رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن *

 بي %النس
 الترتيب

واقع 

 االستخدام

13  
يكلةةةةف المعلمةةةةون طلبةةةةتهم بتقةةةةديم عةةةةر  مخطةةةةط 

 لموضوا ما
 متوسط 6 58.8 0.83 2.94

23  
يتابع المعلمون طلبتهم في مراحةل مختلفةة أ نةا  أدائهةم 

 للمهمات الدراسية
 متوسط 2 67.7 0.77 3.38

33  
يكلةف المعلمةةون طلبةةتهم بةةأدا  مهمةةات محةةددة  ظهةةار 

 ية مهاراتهم المعرف
 متوسط 4 61.5 0.82 3.08

43  
م المعلمون طلبتهم بطةرق مختلفةة مثةل البحة  عةن  يقو 

 مواقف حياتية حقيقية مشابهة
 متوسط 7 58.5 0.86 2.93

53  
م المعلةةم الطلبةةة عةةن طريةةن حةةديثهم عةةن موضةةوا  يقةةو 

 معين  الل فترة محددة
 متوسط 5 59.0 0.82 2.95

63  
قييم أقةرانهم يتيح المعلمون لطلبتهم فرصة المشاروة بت

 من  الل قيامهم بتسليل المالحظات 
 متوسط 9 52.2 0.95 2.61

73  
د المعلمةون طلبةتهم بتغةيةة راجعةة لتحديةد مسةتو   يزو 

 أدائهم
 متوسط 3 66.7 0.79 3.34

83  
م المعلمةةون طلبةةتهم مةةن  ةةالل عةةر  توضةةيحي  يقةةو 

 )شفوي أو عملي( لتوضيح فكرة ما 
 متوسط 8 57.7 0.87 2.88

93  
علمةةةون العالمةةةة المقابلةةةة لكةةةل مسةةةتو  مةةةن يحةةةدد الم

 مستويات أدا  طلبتهم
 متوسط 1 68.7 0.95 3.44

 ةمتوسط 61.2 0.85 3.06 الدرجة الكلية لواقع استخدام التقويم المعتمد على األداء

ت*قول بتمع تقوتمليب
ت

ت

ت

ت

ت

ت
ت
ت
ت
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ت.(4.4جدول )( .ملحق )

لواقع استخدام التقويم بالتواصل من واألوزان النسبية  يةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار (434) جدول

 3وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين

رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن *

 النسبي %
 الترتيب

واقع 

 االستخدام

 متوسط 1 68.8 0.83 3.44 مص مت قد توهاهبتقمسلهتتتل تي ج تقونعهن  13

23  
م رررررل تطاته رررررتتأترررررىتي برررررةتقو رررررؤقلتتل تقونعهنررررريعجررررر ت

تطهبتبةتقوب  تط تقو ؤقل
 متوسط 5 65.6 0.74 3.28

 متوسط 3 68.1 0.83 3.40 وإلكبمتتواهبتبةتقولمكتقوكب  تل تيعا تقونعهن  33

أتقونعهن  43  متوسط 2 68.5 0.89 3.43 قإلكبمتت ل تقوح للتمهجببتل تيمل 

53  
ونتتبمعررتتمرر تطليرر تقمسررلهتتقتل تطهبررتبةيصرر ضتقونعهنرر

 وهح للتمهىتطزي تط تقإلكبمبن
 متوسط 7 61.6 0.81 3.08

63  
 ررر تسررر متلررربصتتطهبرررتبةتماطررربنتل تي ررر متقونعهنررر

 طلدحب تطبتبةتقبمبصأ
 متوسط 4 66.7 0.88 3.34

73  
طرر هتوإلكبمرربنتوتمليررلتتطهبررتبةو ررل تتل تي ررتنضتقونعهنرر
  حتتقإلكبمت

 متوسط 6 64.6 0.86 3.23

83  
متتطثمتقونمبوتتثةت لبم تطرضتيعج  تقونعهنل تطلدل توهكتب
 قو وتمبئنتتطعب جلتوتملينبب

 متوسط 8 54.4 0.87 2.72

 متوسط 64.8 0.84 3.24 بالتواصلالدرجة الكلية لواقع استخدام التقويم 

ت*قول بتمع تقوتمليب
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
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ت.(0.4جدول )( 00ملحق )

لواقع استخدام تقويم مراجعة الةات من ان النسبية واألوز المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (534) جدول

 3وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين

رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن *

 النسبي %
 الترتيب

واقع 

 االستخدام

13  
 قبجرررَبتمبكتصرررب تتةبمرررليةتبعهنبرررتواهبرررتبةتل ت ترررج تقونعهنررر
 تةولابئب

 متوسط 5 54.7 0.86 2.74

23  
بشرتمب تط نلمرتتطر تقمسرلهتتمتطهبرتبةتل تي هوتقونعهنر

  قإلكبمتتملببت  تطب  تطعجلت
 متوسط 7 53.0 0.94 2.65

33  

مبسررتا قأتت  قببررةبمررليةتتيصرر ضتقونعهنررل تطهبررتبةتمهررى
مبئنررررتتقونلقكعررررتت قيسررررتببصبنت قيلتبررررب قنت قوتمرررر  لقنت

 قوذقبجت

 متوسط 8 51.4 1.01 2.57

43  
موررىتبعهررةتتورر هتطهبررتبةتل تقو رربممتقوابررتل تيحررللتقونعهنرر
تلصأ بح   تطبتسجعهنتيم طلصأقتمججةتطبت

 متوسط 1 65.1 0.77 3.26

53  
طررر تتطهبرررتبةتمهرررىتب ررر جمتطررربتأممرررلاتل تيصررر ضتقونعهنررر

 ةمإص بزقنتزطائبتةو  ق تمنمب صتتمص بزقبب
 متوسط 3 58.4 0.92 2.92

63  

وتح  ر تط رتلهتتطهبرتبةطه بنتمص بزتتل تي تا أتقونعهن
قوترر تببلز رربتبهرر تقممنرربلتلررالت تررل تقوررتعهةتو تتةو قئبرر
 صبب تببت  ت

 متوسط 4 57.8 0.80 2.89

73  
ي ررربم تقونعهنرررل تطهبرررتبةت ررر تقصتمرررب تطحتليررربنتقونهررروت

   مَبتواالطتمليضت
 متوسط 2 59.3 0.92 2.97

83  
طه رررربنتقإلص رررربزتطرررر توكررررمتم بررررب تتل تي ررررتا أتقونعهنرررر

 و هتطهبتبةصمبطتقومل ت قوضعوت
 متوسط 3 58.4 0.92 2.92

93  
تطهبرررررتبةتترررررأطانمعرررررل،تطلبسررررربتوتل تي رررررن تقونعهنررررر

 قوذقبجت
 متوسط 6 53.1 0.98 2.66

 متوسط 56.8 0.90 2.84 تقويم مراجعة الذاتالدرجة الكلية لواقع استخدام 

ت*قول بتمع تقوتمليب
ت
ت
ت
ت
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ت.(00.4جدول )( 00ملحق )

بين ( للتعرف على الفروق Independent-Sample T-Test( نتائج ا تبار )ت( )22.2جدول )

واقع استخدام التقويم البديل في المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر المديرين متوسطات 

 3(222)ن =  اللن لمتغير والمشرفين التربويين تبعا  

 العدد الجنس المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 التقويم المعتمد على األداء

 0.54 2.98 175 ذور

-2.783** 0.006 

دالة 

عند 

1311 
 0.58 3.15 169 أنثى

 التقويم بالمالحظة

 0.54 3.08 175 ذور

-3.428** 0.001 

دالة 

عند 

1311 
 0.57 3.29 169 أنثى

 التقويم بالتواصل
 0.52 3.20 175 ذور

-1.398 0.163 
غير 

 0.55 3.28 169 أنثى دالة

 

 تقويم مراجعة الذات

 0.65 2.83 175 ذور
-0.190 0.850 

غير 

 0.64 2.85 169 أنثى دالة

التقويم بالورقة والقلم 

 )االختبارات(

 0.56 3.27 175 ذور
-1.488 0.138 

غير 

 0.58 3.36 169 أنثى دالة

الدرجة الكلية لواقع استخدام 

 التقويم البديل

 0.46 3.07 175 ذور

-2.172* 0.031 

دالة 

عند 

1315 
 0.48 3.18 169 أنثى

 743(، درجات الحرية = 0.00(، * دالة إحصائيًا عند مستوال داللة )0.00* *دالة إحصائيًا عند مستوال داللة )
 3.03 =( 0.00، قيمة )ت( الجدولية عند مستوال داللة )1..0 =( 0.00قيمة )ت( الجدولية عند مستوال داللة )
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ت.(00.4جدول )( 03ملحق )

للمأمول من استخدام التقويم بالمالحظة واألوزان النسبية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (1534) جدول

 3من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين

رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن *

 النسبي %
 رتيبالت

درجة 

 المأمول

13  
يحدد المعلمون بدقةة السةلوا المق ةود مالحظتة  لةد  

 طلبتهم 
 وبيرة 3 91.0 0.61 4.55

23  
يةةوفر المعلمةةةون معلومةةات وميةةةة ونوعيةةة مةةةن  ةةةالل 

المالحظة عن نتاجات التعلم مما يوفر درجة عالية من 

 الثقة  

 وبيرة 6 89.7 0.61 4.48

33  
لبةةتهم أ نةةا  يةةوزا المعلمةةون اهتمةةامهم علةةى جميةةع ط

 توظيف المالحظة وأداة للتقييم
 وبيرة 2 92.3 0.58 4.61

43  
ن المعلمةةون مالحظةةاتهم حةةول تطةةور وةةل طالةة   يةةدو 

 ب ورة مستمرة
 وبيرة 4 90.5 0.61 4.53

53  
يستخدم المعلمون بطاقات مالحظةة لمعرفةة مةد  تقةدم 

 طلبتهم في المهارات المحددة أسبوعيا  
 وبيرة 8 83.8 0.81 4.19

63  
ن المعلمون مالحظاتهم في ملف  اص بعد مناقشة يدو  

 ما يطرح  طلبتهم من أفكار
 وبيرة 7 87.5 0.69 4.38

73  
يستخدم المعلمون المالحظة المسةللة عةن الطالة  فةي 

 التقويم النهائي
 وبيرة 5 89.8 0.72 4.49

 وبيرة 1 94.0 0.56 4.70 يالحظ المعلمون تفاعل طلبتهم دا ل الغرفة ال فية  83

 كبيرة 89.8 0.65 4.49 استخدام التقويم بالمالحظة للمأمول منجة الكلية الدر

ت*قول بتمع تقوتمليب
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ت.(03.4جدول )( 07ملحق )

للمأمول من استخدام تقويم مراجعة واألوزان النسبية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (1734) جدول

ت3رفين التربويينالةات من وجهة نظر المديرين والمش

رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن *

 النسبي %
 الترتيب

درجة 

 المأمول

13  
 قبجرررَبتمبكتصرررب تتةبمرررليةتبعهنبرررتواهبرررتبةتل ت ترررج تقونعهنررر
 تةولابئب

 وبيرة 2 89.0 0.628 4.45

23  
بشرتمب تط نلمرتتطر تقمسرلهتتمتطهبرتبةتل تي هوتقونعهنر

 طب  تطعجلتت قإلكبمتتملببت  
 وبيرة 7 85.7 0.700 4.28

33  

مبسررتا قأتت  قببررةبمررليةتتيصرر ضتقونعهنررل تطهبررتبةتمهررى
مبئنررررتتقونلقكعررررتت قيسررررتببصبنت قيلتبررررب قنت قوتمرررر  لقنت

 قوذقبجت

 وبيرة 8 85.0 0.765 4.25

43  
موررىتبعهررةتتورر هتطهبررتبةتقوابررل تقو رربممتتل تيحررللتقونعهنرر
تلصأ بح   تطبتسجعهنتيم طلصأقتمججةتطبت

 وبيرة 1 90.9 0.624 4.54

53  
طررر تتطهبرررتبةتمهرررىتب ررر جمتطررربتأممرررلاتل تيصررر ضتقونعهنررر

 ةمإص بزقنتزطائبتةو  ق تمنمب صتتمص بزقبب
 وبيرة 6 86.4 0.742 4.32

63  

وتح  ر تط رتلهتتطهبرتبةطه بنتمص بزتتل تي تا أتقونعهن
قوترر تببلز رربتبهرر تقممنرربلتلررالت تررل تقوررتعهةتو تتةو قئبرر
 صبب تببت  ت

 وبيرة 5 87.8 0.670 4.39

73  
ي ررربم تقونعهنرررل تطهبرررتبةت ررر تقصتمرررب تطحتليررربنتقونهررروت

   مَبتواالطتمليضت
 وبيرة 4 88.1 0.694 4.41

83  
طه رررربنتقإلص رررربزتطرررر توكررررمتم بررررب تتل تي ررررتا أتقونعهنرررر

 و هتطهبتبةصمبطتقومل ت قوضعوت
 وبيرة 3 88.7 0.658 4.43

93  
تطهبرررررتبةتترررررأطانمعرررررل،تطلبسررررربتوتل تي رررررن تقونعهنررررر

 قوذقبجت
 وبيرة 6 86.4 0.710 4.32

 كبيرة 87.6 0.688 4.38 تقويم مراجعة الذاتاستخدام  للمأمول منالدرجة الكلية 

ت*قول بتمع تقوتمليب
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ت.(33.4جدول )( 04ملحق )

بين ( للتعرف على الفروق Independent-Sample T-Test( نتائج ا تبار )ت( )77.2جدول )

البديل في المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر استخدام التقويم  المأمول منمتوسطات 

 3(222)ن =  المسمى الوظيفيلمتغير المديرين والمشرفين التربويين تبعا  

 المتغير
المسمى 

 الوظيفي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 التقويم المعتمد على األداء
 0.37 4.46 268 مدير

1.904 0.060 
غير 

 0.58 4.36 76 مشرف دالة

 

 التقويم بالمالحظة

 0.42 4.52 268 مدير

2.236* 0.026 

دالة 

عند 

0.00 
 0.56 4.39 76 مشرف

 التقويم بالتواصل
 0.36 4.54 268 مدير

1.247 0.213 
غير 

 0.46 4.48 76 مشرف دالة

 

 تقويم مراجعة الذات

 0.47 4.40 268 مدير
1.855 0.064 

غير 

 0.59 4.28 76 مشرف دالة

التقويم بالورقة والقلم 

 )االختبارات(

 0.39 4.59 268 مدير
1.057 0.291 

غير 

 0.47 4.53 76 مشرف دالة

 للمأمول منالدرجة الكلية 

 استخدام التقويم البديل

 0.33 4.50 268 مدير

1.974* 0.049 

دالة 

عند 

0.00 
 0.48 4.41 76 مشرف

 743(، درجات الحرية = 0.00(، * دالة إحصائيًا عند مستوال داللة )0.00* *دالة إحصائيًا عند مستوال داللة )
 3.03 =( 0.00، قيمة )ت( الجدولية عند مستوال داللة )1..0 =( 0.00قيمة )ت( الجدولية عند مستوال داللة )
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 فهرس المالحق
ت

 

 رقم الصفحة ن الملحقعنوا رقم الملحق

 111 مبمتقوتح جةتقيستببصت 1

 121 مبئنتتومضب تو لتتقوتح جة 2

 121 مع تقوتح جةقيستببصتت 3

 121 ط تكبطعتتقوم  تكتبتب بجمتقونبنت 1

5 
ط تط  ليبنتقوتل جتت قوتعهجةت  تطحب  تتتكتبتب بجمتقونبنت

 قواهجم
131 

ت135تئا تبح جةتقيستببصتت6

ت1
ت) ت)233ك  ل تقجلسل  تقي بببط تطعبطم تصتبئن )Pearson 

correlationتون  ل تتق بببطتهمت مل تط ت ملقنتقون بلتطضت)
تقو  كتتقوكهجتتوهن بل.

ت136

ت8
ت) تقونعجب يتت231ك  ل ت قيصحلق بن تقوح بقجت تقونتلسابن )

تمهىتقم ق تط ت تقونعتن  تقوتملية تولقمضتقستا قأ  قم زق تقول بجت
ت قونصل ج تقوتل ليج  كبتتص لتقون  لي ت

ت140

ت9
ت) تقونعجب يتت131ك  ل ت قيصحلق بن تقوح بقجت تقونتلسابن )

 قم زق تقول بجتتولقمضتقستا قأتقوتمليةتمبوتلق متط ت كبتتص لت
تقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج .

ت141

ت11
ت) تقونعجب يتت531ك  ل ت قيصحلق بن تقوح بقجت تقونتلسابن )

تقستا تولقمض تقول بجت تقوذقنتط ت كبتت قم زق  تطلقكعت تبملية  قأ
تص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج .

ت142

 Independent-Sample(تصتبئنتقلتبب ت)ن(ت)1131ك  لت)ت11

T-Testتقستا قأت ت قمض تطتلسابن تقج  تقو ل   تمهى توهتعل  )
ت143
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تط ت تقواهجم تطحب  ت ت   تقوح لطجت تقون ق   ت   تقوب  م قوتملية
قوتل ليج تببعب تونت جلتقو لست) ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج ت

ت(.311=ت

ت12
ت) تقونعجب يتتت(1531ك  ل ت قيصحلق بن تقوح بقجت قونتلسابن

تط ت تمبوناأ ت تقوتملية تقستا قأ تط  توهنأطلل تقول بجت  قم زق 
ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج .

ت144

ت13
ت) تقونعجب ي1131ك  ل ت قيصحلق بن تقوح بقجت تقونتلسابن تت(

تقوذقنتط ت تطلقكعت تبملية توهنأطللتط تقستا قأ  قم زق تقول بجت
ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج .

ت145

ت11

 Independent-Sample(تصتبئنتقلتبب ت)ن(ت)2231ك  لت)

T-Testتط ت تقونأطلل تطتلسابن تقج  تقو ل   تمهى توهتعل  )
تطحب   ت   تقوح لطجت تقون ق   ت   تقوب  م تقوتملية تتقستا قأ
قواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تببعب تونت جلت

ت(.311قون نىتقول ج  ت) ت=ت

ت146
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 فهرس الجداول
ت

 

 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 35 .وتمليةتقوتمهج يت قوتمليةتقوب  م لد تقو ل تقج تق 132

 56 .ل بئصتقوعجلتتقو ينلئلق جت 133

 59 ل صبب توو بتوثببنتو ق تقو  قست.صتبئنتطعبطمته 333

 62 ملق  تقونتلسابنتقوح بقجت. 133

قونتلسررررابنتقوح رررربقجتت قيصحلق رررربنتقونعجب يررررتت قم زق تقول رررربجتتولقمرررررضت 131
قستا قأتقوتمليةتقوب  مت ر تقونر ق  تقوح لطجرتت ر تطحب  رتتقواهجرمتطر ت

  كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج .

63 

نتقوح رررربقجتت قيصحلق رررربنتقونعجب يررررتت قم زق تقول ررررب تولقمرررررضتقونتلسرررراب 331
قسرررررتا قأتقوتمرررررليةتمبوناأ رررررتتطررررر ت كبرررررتتص رررررلتقونررررر  لي ت قونصرررررل ج ت

 قوتل ليج .

65 

قونتلسررررابنتقوح رررربقجتت قيصحلق رررربنتقونعجب يررررتت قم زق تقول رررربجتتولقمرررررضت 631
لي تقسررتا قأتقوتمررليةتمبول مررتت قومهررةت)قيلتبررب قن(تطرر ت كبررتتص ررلتقونرر  

  قونصل ج تقوتل ليج .

68 

ولقمرررررضت برررررج تقممررررر ق ت قونتلسرررررابنتقوح ررررربقجتت قيصحلق ررررربنتقونعجب يرررررتت 131
قستا قأتقوتمليةتقوب  مت ر تقونر ق  تقوح لطجرتت ر تطحب  رتتقواهجرمتطر ت

 ونت جلتقون  ليت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تببعب ت

11 

(توهتعرل تOne Way Anovaب يت)صتربئنتقلتبرب تبحهجرمتقوتبرب  تقمأر 831
 قمرضتقسرتا قأتقوتمرليةتقوبر  مت ر تقونر ق  تمهىتقو رل  تقرج تطتلسرابنت

قوح لطجرررتت ررر تطحب  رررتتقواهجرررمتطررر ت كبرررتتص رررلتقونررر  لي ت قونصرررل ج ت
 .ونت جلتقون  ليتقوتل ليج تببعب ت

11 

بددددين ( للمقارةددددات الثنائيددددة البعديددددة للفددددروق Scheffeةتددددائج اختبددددار ادددديفيه ) 931
واقددع اسددتيدام التقددويم البددديل فددي المدددارس الحكوميددة فددي محافظددة وسددطات مت

 لمتغير المديريةاليليل من وجهة ةظر المديرين والمشرفين التربويين تبعًا 

12 
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(توهتعررررل تIndependent-Sample T-Testصترررربئنتقلتبررررب ت)ن(ت) 1131
ت قمرضتقسرتا قأتقوتمرليةتقوبر  مت ر تقونر ق  قرج تطتلسرابنتمهىتقو رل  ت

قوح لطجرررتت ررر تطحب  رررتتقواهجرررمتطررر ت كبرررتتص رررلتقونررر  لي ت قونصرررل ج ت
 .ونت جلتقون نىتقول ج  قوتل ليج تببعب ت

13 

(توهتعل تIndependent-Sample T-Testصتبئنتقلتبب ت)ن(ت) 1231
 قمضتقستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقج تطتلسابنتمهىتقو ل  ت

لتقون  لي ت قونصل ج تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص 
 .ونت جلتقونؤ متقوعهن قوتل ليج تببعب ت

15 

قونتلسررابنتقوح رربقجتت قيصحلق رربنتقونعجب يررتت قم زق تقول رربجتتوهنررأطللت 1331
ط تقستا قأتقوتمليةتقوبر  مت ر تقونر ق  تقوح لطجرتت ر تطحب  رتتقواهجرمت

 ط ت كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج .

15 

نتقوح رربقجتت قيصحلق رربنتقونعجب يررتت قم زق تقول رربجتتوهنررأطللتقونتلسرراب 1131
طرررر تقسررررتا قأتقوتمررررليةتقونعتنرررر تمهررررىتقم ق تطرررر ت كبررررتتص ررررلتقونرررر  لي ت

  قونصل ج تقوتل ليج .

11 

قونتلسررابنتقوح رربقجتت قيصحلق رربنتقونعجب يررتت قم زق تقول رربجتتوهنررأطللت 1631
  لي ت قونصرررل ج تطررر تقسرررتا قأتقوتمرررليةتمبوتلق رررمتطررر ت كبرررتتص رررلتقونررر

 قوتل ليج .

19 

 

قونتلسررابنتقوح رربقجتت قيصحلق رربنتقونعجب يررتت قم زق تقول رربجتتوهنررأطللت 1831
طررررر تقسرررررتا قأتقوتمرررررليةتمبول مرررررتت قومهرررررةت)قيلتبرررررب قن(تطررررر ت كبرررررتتص رررررلت

 قون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج .

81 

وهنرأطللتطر ت بج تقمم ق ت قونتلسابنتقوح بقجتت قيصحلق بنتقونعجب يرتت 1931
قستا قأتقوتمليةتقوب  مت ر تقونر ق  تقوح لطجرتت ر تطحب  رتتقواهجرمتطر ت

 . كبتتص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تببعب تونت جلتقون  ليت

83 

 One Way(تصترربئنتقلتبررب تبحهجررمتقوتبررب  تقمأررب يت)2131كرر  لت) 2131

Anovaتوهتعررل تمهررىتقو ررل  تقررج تطتلسررابنتقونررأطللتطرر تقسررتا قأت)
قوتمررليةتقوبرر  مت رر تقونرر ق  تقوح لطجررتت رر تطحب  ررتتقواهجررمتطرر ت كبررتت

 ص لتقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج تببعب تونت جلتقون  ليت.

81 
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(توهنمب صبنتقوثلبئجرتتقوبع يرتتوه رل  تقرج تScheffeصتبئنتقلتبب تشج جأت) 2131
طتلسرابنتقونرأطللتطر تقسرتا قأتقوتمررليةتقوبر  مت ر تقونر ق  تقوح لطجررتت

طحب  تتقواهجمتطر ت كبرتتص رلتقونر  لي ت قونصرل ج تقوتل رليج تببعرب تت  
 .ونت جلتقون  ليت

85 

(توهتعررررل تIndependent-Sample T-Testصترررربئنتقلتبررررب ت)ن(ت) 2331
مهررىتقو ررل  تقررج تطتلسررابنتقونررأطللتطرر تقسررتا قأتقوتمررليةتقوبرر  مت رر ت
قونرررر ق  تقوح لطجررررتت رررر تطحب  ررررتتقواهجررررمتطرررر ت كبررررتتص ررررلتقونرررر  لي ت

 .قونصل ج تقوتل ليج تببعب تونت جلتقو لس ت

81 

(توهتعررررل تIndependent-Sample T-Testصترررربئنتقلتبررررب ت)ن(ت) 2131
مهررىتقو ررل  تقررج تطتلسررابنتقونررأطللتطرر تقسررتا قأتقوتمررليةتقوبرر  مت رر ت
قونرررر ق  تقوح لطجررررتت رررر تطحب  ررررتتقواهجررررمتطرررر ت كبررررتتص ررررلتقونرررر  لي ت

 .وعهن  قونصل ج تقوتل ليج تببعب تونت جلتقونؤ متق

88 
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 فهرس المحتويات
 
 الصفحة الموضو 

 و ................................................................................................................................مملق ت
   ...................................................................................................................ت مل ب ش لت

 ج ......................................................................................طهاصتقو  قستتمبوه تتقوعل جتت
   ..................................................................................طهاصتقو  قستتمبوه تتقيص هجزيتت

  

  قو  متقم ل ت
 2 .................................................................................................................طم طتتت2.2تت
 1 ...................................................................................................طص هتتقو  قستتت7.2تت
 2 .....................................................................................................قو  قستتوسلهتتت2.2تت
 2 ...............................................................................................قو  قستت لدجبنتت2.2تت
 2 ...................................................................................................قو  قستتو  ق تت5.2تت
 2 .....................................................................................................و نجتتقو  قستتت1.2تت
 20 .....................................................................................................قو  قستتتأ   ت2.2تت
 22 ............................................................................ط اهحبنتقو  قستتقإلكلقئجتت2.2تت
  

  قو  متقوثبص  تقإلطب تقول ليت قو  قسبنتقو بممتت
 22 .................................................................................................................تطم طتت2.7تت
 22 .....................................................................قإلطب تقول ليتونلدل تقو  قستتت7.7تت

ت22ت..............................................................................................قو  قسبنتقو بممتت2.7
 22 ...................................................................قو  قسبنتقو بممتتمبوه تتقوعل جتتت2.2.7تت
 22 ..............................................................قو  قسبنتقو بممتتمبوه تتقيص هجزيتتت7.2.7تت
 52 ..........................................................................بعمجبتمهىتقو  قسبنتقو بممتتت5.7تت
  

 ثبوذ تقواليمتت قإلكلق قنقو  متقو
 

 55 ................................................................................................................طم طتتتت2.2تت
 55 ....................................................................................................طلبنتقو  قستتتت7.2تت
 55 ...................................................................................................ط تنضتقو  قستتت2.2تت
 51 ......................................................................................................مجلتتقو  قستتت2.2تت
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 52 ........................................................................................................قو  قستتتو ق تت5.2تت
 52 .......................................................................................................ت   تقم ق تت1.2تت
 52 .........................................................................................................تثببنتقم ق تت2.2تت
 52 ..................................................................................................طت جلقنتقو  قستت2.2تت

ت10ت.................................................. ...........................................مكلق قنتقو  قستتت2.2
ت12ت................................................... .................................قونعبو تتقإلأ بئجتتت20.2
ت12ت............................................................. .................................قم ق تتب حج ت22.2
ت17ت...............................................ط تب تب حج توملق  تقونتلسابنتقوح بقجتتت27.2

  

 قو  متقولقمض تمل،تصتبئنتقو  قست
 

 12 ...............................................................................................................طم طتتت2.2تت
 12 ........................................................................................مل،تصتبئنتقو  قستتت7.2تت
  

  ئنتقو  قستت قوتل جبنتتقو  متقوابطس تطلبمصتتصتب
 20 ...................................................................................................................طم طتتت2.5ت
 20 ...........................................................تقيستببصتتوسلهتت  لدجبنصتبئنتتطلبمصتت7.5ت
 207 ............................................................................................................قوتل جبنتت2.5ت
 207 ............................................................................................................تقونمتلأبنت2.5ت
  

 202 ............................................................................................................................قونلقكضت
 221 ................................................................................................................ بل تقوناأ 
 222 ...............................................................................................................ت بل تقو  ق ل

 252 ........................................................................................................... بل تقونحتليبنت
  

  




