
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد :  
 ه                                       ٍٔلُ طلٔناٌ عبذ اهلل الذسَٓ ,أ  

 مادظتري ختضط املياٍر ّطشم التذسٓع 

             باملنله٘ العشبٔ٘ الظعْدٓ٘ دامع٘ األمري ططاو بً عبذ العضٓض 

 إمياٌ سلنٕ علٕ .د

 أطتار مظاعذ تكئات التعلٔه 

             باملنله٘ العشبٔ٘ الظعْدٓ٘ دامع٘ األمري ططاو بً عبذ العضٓض
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 املتوصطة ألصاليبواقع اصتخداو معلنات الزياضيات يف املزحلة 
 البديل لتكويها

 ه                                       ٍٔلُ طلٔناٌ عبذ اهلل الذسَٓ ,أ  

 مادظتري ختضط املياٍر ّطشم التذسٓع 

             باملنله٘ العشبٔ٘ الظعْدٓ٘ دامع٘ األمري ططاو بً عبذ العضٓض 

 إمياٌ سلنٕ علٕ ,د

 أطتار مظاعذ تكئات التعلٔه 

             باملنله٘ العشبٔ٘ الظعْدٓ٘ دامع٘ األمري ططاو بً عبذ العضٓض

 ضتخل امل : 
ٖثف ايبحث إىل تكصٞ ٚاقع  ازعداثاّ َمًُعال ايدٜاتعٝال حاةداًع١ اةدٛزعا١ ة ذلا  ع١        
اخلعععدس ٭زعععايٝو ايدكعععِٜٛ ايبعععثٌٜا ٚايهطعععيت حتعععٔ اةمٛقعععال ايععع   عععث َعععٔ ازعععداثاَٗاا ٚاصعععد    
اةكرتاال اي  تمرذ ازعداثاّ سزعايٝو ايدكعِٜٛ ايبعثٌٜ ٚيدحكٝعل سٖعثاف ايبحعثا ازعداثَ  ة         

  ٛ (  َمًُععع١ َعععٔ َمًُعععال   08صعععاٞ اةسعععحٞا ٚينًععع  حتٝٓععع١ ايبحعععث َعععٔ       ٖعععحا ايبحعععث اةعععٓٗ  اي
% َٔ دلدُ  ايبحثا ٚازعداثَ   80ايدٜاتٝال حاةدا١ً اةدٛزا١ ة ذلا  ١ اخلدس مبا ينٌ 

ايباانععع١ ستا٠ ا٫زعععدبا١ْ نعععاتا٠ نُععع  ايبٝاْعععالا ٚيًدانعععث َعععٔ ةبعععال َٚصعععثاق١ٝ ا٫زعععدبا١ْا     
ُععععا ٚ  َمانعععع١ ايبٝاْععععال حتععععٔ  دٜععععل اسععععا    ازععععداثاّ َماَععععٌ حوزععععٕٛ ٚندْٚبععععاة سياععععا ن 

اةدٛزاال احلساح١ٝا ٚحمث َمانع١ ايبٝاْعال إاصعا٥ٝاو تٛصعً  ايباانع١ إىل ايٓدعا٥  ايدايٝع١ َعٔ         
سُٖٗععا سٕ اصععٍٛ إ ععايٞ ازععداثاّ َمًُععال ايدٜاتععٝال ٭زععايٝو ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ نهععٌ حتًعع٢     

زعععًٛ  ئعععدا٥ه اةاعععاِٖٝا تخجععع١ َدٛزعععا١ا اٝعععث حًعععب نعععٌ َعععٔ سزعععًٛ  قٛاحتعععث تكعععثٜد ا٭تا٤ا ٚ س 
ٚسزععًٛ  ًَععيت ا زلععاذ  ٝمٗععا حثخجعع١ نععبو٠ا حُٝٓععا سزععًٛ  ايدكععِٜٛ ايععحاتٞا ٚسزععًٛ  تكععِٜٛ          
ا٭قدإا ٚسزعًٛ  ايدكعِٜٛ حاة٬ا ع١ نعاْٛا حثخجع١ قًًٝع١ا ٚإ اةمٛقعال ايع   عث َعٔ ازعداثاّ            

بعععثٌٜ جعععا٤ل َمًُعععال ايدٜاتعععٝال حاةداًععع١ اةدٛزعععا١ ة ذلا  ععع١ اخلعععدس ٭زعععايٝو ايدكعععِٜٛ اي  
 ٝمٗعععا حعععثخجال َٛا كععع١ نعععبو٠ جعععثاوا ٚ سٕ احلًعععٍٛ اةكرتاععع١ ايععع   هعععٔ سٕ تسعععِٗ ة تمرٜعععر    
ازععداثاّ َمًُععال ايدٜاتععٝال حاةداًعع١ اةدٛزععا١ ة ذلا  عع١ اخلععدس ٭زععايٝو ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ   
جا٤ل  ٝمٗا حعثخجال َٛا كع١ نعبو٠ جعثاوا ٚة تع٤ٛ ْدعا٥  ايبحعث سٚصع  ايباانع١ مب ُٛحتع١           

 يدٛصٝال ٚاةكرتاال َٔ ا
 ايهًُال اةاداا١ٝ: سزايٝو ايدكِٜٛ ايبثٌٜا َمًُال ايدٜاتٝالا اةدا١ً اةدٛزا١.

The reality of the use of alternative assessment methods by mathematics 
teachers in the middle school 

Heilah Suleiman Abdullah Al-Durahim 

Dr. Iman Helmy Ali 

Abstract:  
The study aims to investigate the reality of the use of intermediate 

mathematics teacher in Al-Kharj Municipality for the alternative assessment 
methods and to reveal the suggestions that enhance their use. To achieve the 
objectives of the study, the descriptive survey method is used. The study 
sample is 80 intermediate teachers from Al-Kharj Municipality representing 
78% of the total population. The questionnaire is used as a tool for collecting 
data. To verify the reliability and validity of the questionnaire, The Pearson’s 
and Cronbach’s Alpha co-efficient are used in addition to the use the 
statistical mean to calculate the data. After analyzing the data statistically, the 
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study shows different results: The most important is that the total use of the 
teachers to the alternative assessment method is moderate, the result of each 
of the performance assessment rule, the concept maps method, and the method 
of achievement file are large, whereas, the method of self-evaluation as well 
as the method of peers evaluation are observed to be low, and the values that 
hinder the use of assessment method are all very compatible. In addition, the 
suggested solutions that can contribute for enhancing the use of alternative 
assessment method also are very compatible. Therefore, this study entails 
several suggestions and recommendations: The use of the alternative 
assessment methods in educational programs in the faculties of education with 
the aim to prepare and qualify the mathematics teachers in order to apply it in 
teaching. To conduct further studies to reveal the effect of the use of these 
methods not only to boost the performance of the intermediate schoolteachers 
but also to ensure their achievement rate in mathematics. 
Key words:  Method of alternative assessment, Mathematics teacher, Middle 
school 

  :مكدمة 
ا٠ا ا٭َعد  ٜطٗث ايمعا  َداًع١ تدسعِ حعايد وال اةد٬اكع١ ة ضعد٢ جٛاْعو احلٝع        

ايعععحٟ ٜداًعععو َعععٔ ايكعععا٥ُل حايمًُٝععع١ ايدمًُٝٝععع١ ايدهٝعععيت َععع  ٖعععحٙ اةسعععد ثالا     
حإاععثات ت ععٝو ةهْٛععال اةٓ َٛعع١ ايدمًُٝٝعع١ َٚٓٗععا حتًُٝعع١ ايدكععِٜٛا ٚجيععو حٗععثف      
 سل ٚتاٜٛد ايم١ًُٝ ايدم١ًُٝٝا اٝث حال ازعداثاّ ٚزعا٥ٌ يًدكعِٜٛ َعٔ ضعاْٗا      

ٝك١ٝ ت٬َش اٝات٘ سًَدا ة غاٜع١ ا٭ُٖٝع١ا   َمد ١ سةد َا ٜدمًُ٘ اةدمًِ حادٜك١ اك
ٚتعع ذ ايكُٝعع١ اةٓا عع١ حععاٟ تاععٛخ ة خٚا اةٓا سعع١ انععات٠ ٚا جععدا٤ال اةمععث ٠ يبٓععا٤        
ًٝعا زلعث سٕ ايمعا  ٜدٓعا ش ٚتد عا د جٗعٛتٙ ة         ًٝعا ٚحتًُ ايك١ُٝ ٚتاٛخٖاا ٚحتًٝ٘ حتًُ
 إاعععثات تٛزععع  َمًَٛعععاتٞ ة نا ععع١ اععععا٫لا اٝعععث ٜتععع  حتًععع٢ حتعععاتل اة٪زسعععال      
ايدم١ًُٝٝ ٚايرتحٜٛل َس٪ٚي١ٝ إحتثات اةدمًُل إحتثاًتا جًٝثا ة  ٝ  ايٓٛااٞا َٔ 
ئعع٬ٍ سزععايٝو اثٜنعع١ ٜكععّٛ حٗععا اةمًععِ يدكععِٜٛ سةععد ايععدمًِا ٖٚععٛ َععا ٜاًععل حتًٝٗععا         

 حايدكِٜٛ ايبثٌٜ.

ٜٚمد  ايدكِٜٛ ايبثٌٜ َعٔ ا٫ااٖعال احلثٜنع١ ٚاةاعاِٖٝ ايٛازعم١ ايع  تطعٌُ        
سزعايٝو ايدكعِٜٛا ثٝعث تداًعو َعٔ اةعدمًِ قٝاَع٘ حعاتا٤ َٗععاّ         سْٛاحتعا رلدًاع١ َعٔ    

َاٝعععث٠ ٚجال َمٓععع٢ ٚت٫يععع١ا َعععٔ سجعععٌ تٛوٝعععيت َٗاخاتععع٘ ٚتهعععٜٛٔ احدهعععاخال جثٜعععث٠ا   
 (. 42ا ص. 4882ٚتط   اةدمًِ حت٢ً اختاج ايكداخال ٚاٌ اةطه٬ل.  حت٬ّا

ازعع١ٝ ْٚ ععًدا يٮُٖٝعع١ ايعع    عع٢ حٗععا  ايدٜاتععٝال ايعع  تمدعع  َععٔ اةععٛات ايثخ      
ا٭زازععع١ٝ ايعععع  تٗٝععع٧ يًاايععععو  عععدص اندسععععا  َسعععدٜٛال حتًٝععععا َعععٔ ايهااٜععععال      
ايدم١ًُٝٝا ممعا ٜدعٝل يع٘ تُٓٝع١ قثختع٘ حتًع٢ ايعداهو ٚاعٌ اةطعه٬لا ٜٚسعاحتثٙ حتًع٢            
ايدماَععٌ َعع  َٛاقععيت احلٝععا٠ ٚتًبٝعع١ َداًباتٗععاا َعع  ايدانٝععث حتًعع٢ تٛوٝععيت ٚزععا٥ٌ   

ا 4848حٝعِٓٗ . ٚذاخ٠ ايدمًعِٝ     َدمثت٠ يدكِٜٛ ايا٬  ٚاي  تداحتٞ ايادٚم ايادتٜع١ 
 (. 5ص.
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ٚتمدعع  ستٚال ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ ساععث سحععدذ انٛاْععو اي٬ذَعع١ ايعع  ت٪نععث حتًٝٗععا         
ندععو َمًععِ ايدٜاتععٝال  -َكععدخال ايدٜاتععٝال احلثٜنعع١ا اٝععث تتععُٓ  َكثَعع١    

حدامٝعٌ ايدكعِٜٛ ايبععثٌٜ َعٔ ئع٬ٍ تتعُل ستٚاتع٘ ة تكععِٜٛ       -يًُداًع١ اةدٛزعا١  
سٖثاف اةكدخ حتًع٢ ايدٓعٛيف ة ازعداثاّ ستٚال تكٛ ٝع١ تمدُعث       اةكدخا ة ال خنرل

حتًععع٢ ستا٤ اياايعععو ٚتهعععٕٛ ٬َذَععع١ يمًُعععٝ  ايدمًعععِٝ ٚايعععدمًِ ة  ٝععع  َدااًعععٗا     
 ايدُٗٝث١ٜا ٚايده١ٜٝٓٛا ٚاخلدا١َٝ( ٚتعد٤٬ّ َع  ا٫زعرتاتٝ ٝال احلثٜنع١ ايكا٥ُع١      

اج ايكععداخال.  ٚذاخ٠ حتًع٢ ايٓطعا ال ٚايمُعٌ ايدمعاْٚٞ ٚايعداهو ٚاعٌ اةطعه٬ل ٚاختع        
 (. 4ا ص. 4804ايدمًِٝا

  :مشكلة البخح 
حتًعع٢ ايععدغِ َععٔ سُٖٝعع١ ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ ٚسزععايٝب٘ ة َععات٠ ايدٜاتععٝال ٚوٗععٛخ         
ايمثٜعععث َعععٔ  ايثخازعععال ايععع  ت٪نعععث حتًععع٢ ازعععداثاّ سزعععايٝو ايدكعععِٜٛ ايبعععثٌٜ ة    
 سععععل ايمًُٝعععع١ ايدمًُٝٝعععع١ ٚتُٓٝعععع١ ايدحصععععٌٝ ايثخازععععٞ ة تمًععععِ ايدٜاتععععٝال      

( ٚتخازع١  4802( ٚتخازع١ ايدًٜٚعٞ    4848(ٚتخاز١ احعٔ حتُعد   4848ثخاز١ ايصمٝثٟ ن
(ا إ٫ سٕ ايٛاقع  َعا ذاٍ ٜطعو إىل     4802(ا ٚتخاز١ اةعدا،ا ٚاحلدحعٞ    4802ايرحٝثٟ  

ق١ً ازداثاّ سزايٝو ايدكعِٜٛ ايبعثٌٜا َنعٌ قٛاحتعث تكعثٜد ا٭تا٤ ٚئعدا٥ه اةاعاِٖٝ        
    ٜ ِ ا٭قععدإا إتععا ١ إىل ايدكععِٜٛ حاة٬ا ععع١    ًَٚععيت ا زلععاذ ٚايدكععِٜٛ ايععحاتٞ ٚتكعععٛ

نم١ًٍُٝ يدكعِٜٛ رلدجعال ايعدمًِ يًاع٬  ٚإةبعال َمعد دِٗ ٚ ُٗٗعِ ٚناعا٤تِٗ         
ةععات٠ ايدٜاتععٝالا َعع  َداحتععا٠ ااجععاتِٗ َٚٝععٛيِ ا ٚحايدععايٞ ٜمهععش جيععو ة اععٌ         

 َطه٬تِٗ اي  ٜٛاجْٗٛٗا.

ٔ َمًُعال  َٚٔ ئ٬ٍ حتٌُ ايباان١ نُم١ًُ خٜاتعٝال  كعث ةسع  سٕ ايمثٜعث َع     
ايدٜاتععٝال حاةداًعع١ اةدٛزععا١  ٫ ٜدكععبًٔ  هععد٠ مماخزعع١ سزععايٝو ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ      
ٚايمٌُ حت٢ً اتبايف سزايٝو ايدكِٜٛ ايدكًٝث١ٜ  ة تكِٜٛ  ايباتٗٔ مما تحتا ايباانع١  
٭جدا٤ تخاز١ ازدا٬حت١ٝ حت٢ً دلُٛحتع١ َعٔ َمًُعال اةداًع١ اةدٛزعا١ مبحا  ع١       

ل ا ْٚعد  حتٓٗعا سٕ ازعداثاَٗٔ ٭زعايٝو ايدكعِٜٛ      َمًُعا  08اخلعدس ٚايبعايب حتعثتٖٔ    
ايبععثٌٜ تاععاٚل َععا حععل َدٛزععه ٚتععمٝيت ٚغععو َدععٛ دا اٝععث جععا٤ سزععًٛ  ايدكععِٜٛ     

%ا حُٝٓععا سزعًٛحٞ ايدكععِٜٛ ايكعا٥ِ حتًعع٢   48ايكعا٥ِ حتًعع٢ ا٭تا٤ حثخجع١ تععمٝا١ حٓسعب١    
ًَيت ا زلاذ  اي ٚتاٛيٝٛ( ٚتكِٜٛ ا٭تا٤ خبدا٥ه اةاعاِٖٝ جعا٤ا حثخجع١ َدٛزعا١     

% ا ٚسزععًٛحٞ ايدكععِٜٛ ايععحاتٞ ٚايدكععِٜٛ حاة٬ا عع١ جععا٤ا حثخجعع١ تععمٝا١      88حٓسععب١ 
 %ا حُٝٓا سزًٛ  تكِٜٛ ا٭قدإ غو َدٛ د.08حٓسب١ 

ٜٚ٪نععث جيعععو حتًععع٢ ٚجعععٛت تعععميت ة مماخزعععال اةمًُعععال حطعععهٌ حتعععاّ ٭زعععايٝو  
ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ خغععِ ايدٛجٗععال إيٝعع٘ ممععا ٜسععدثحت٢ ا٫ٖدُععاّ يًدمععدف حتًعع٢ ٚاقعع         
ازععداثاّ َمًُععال ايدٜاتععٝال ة اةداًعع١ اةدٛزععا١ ة ذلا  عع١ اخلععدس ٭زععايٝو      

تانٝعععث سُٖٝععع١ ايدكعععِٜٛ ايبعععثٌٜ ة حتًُٝععع١ تمًعععِٝ ٚتمًعععِ اياععع٬   زعععمٝاو َٓٗعععا ة   
مماخزععد٘ ة ْاععام حتًُععٗا ة اوا  عع١ ْٚطععد سُٖٝدعع٘ ة ذلٝاٗععا َٚمد عع١ ْكععا        
ايكعع٠ٛ ٚايتععميت يععثٜٗٔا ٖععحا ٚتدُنععٌ اةطععه١ً ة ايسعع٪اٍ ايد٥ٝسععٞ اٯتععٞ: َععا ٚاقعع       
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ازعععداثاّ َمًُععععال ايدٜاتععععٝال ٭زععععايٝو ايدكععععِٜٛ ايبععععثٌٜ ة اةداًعععع١ اةدٛزععععا١  
 مبحا  ١ اخلدس؟ 

 ايد٥ٝسٞ ا٭ز١ً٦ ايادحت١ٝ ايداي١ٝ: ٜٚداديف َٔ ٖحا ايس٪اٍ

    َععا تخجعع١ ازععداثاّ َمًُععال ايدٜاتععٝال حاةداًعع١ اةدٛزععا١ ة ذلا  عع١ اخلععدس
 ٭زايٝو ايدكِٜٛ ايبثٌٜ؟ 

   َععا اةمٛقععال ايعع   ععث َععٔ ازععداثاّ َمًُععال ايدٜاتععٝال حاةداًعع١ اةدٛزععا١ ة
 ذلا  ١ اخلدس ٭زايٝو ايدكِٜٛ ايبثٌٜ َٔ ٚج١ٗ ْ دٖٔ؟

 اعععال ايععع   هعععٔ سٕ تسعععِٗ ة تمرٜعععر ازعععداثاّ َمًُعععال ايدٜاتعععٝال      َعععا اةكرت
حاةداًععع١ اةدٛزعععا١ ة ذلا  ععع١ اخلعععدس ٭زعععايٝو ايدكعععِٜٛ ايبعععثٌٜ َعععٔ ٚجٗععع١    

 ْ دٖٔ؟

 :أٍداف البخح 
 تٗثف ايثخاز١ إىل:

     تكصعععٞ ٚاقععع  ازعععداثاّ َمًُعععال ايدٜاتعععٝال حاةداًععع١ اةدٛزعععا١ ة ذلا  ععع١
 اخلدس ٭زايٝو ايدكِٜٛ ايبثٌٜ. 

     ايهطعععيت حتعععٔ اةمٛقعععال ايععع   عععث  َعععٔ ازعععداثاّ َمًُعععال ايدٜاتعععٝال حاةداًععع١
 اةدٛزا١ ة ذلا  ١ اخلدس ٭زايٝو ايدكِٜٛ ايبثٌٜ.

     اصد اةكرتاال اي   هٔ سٕ تساحتث حت٢ً تمرٜر ازعداثاّ َمًُعال ايدٜاتعٝال
 حاةدا١ً اةدٛزا١ ة ذلا  ١ اخلدس ٭زايٝو ايدكِٜٛ ايبثٌٜ. 

  :أٍنية البخح 
 دُنٌ س١ُٖٝ ايبحث مبا ًٜٞ:ت

 .ٌٜتسِٗ ة خ ث اةهدب١ ايمدح١ٝ حثخاز١ حت١ًُٝ ذله١ُ ة ايدكِٜٛ ايبث 
         تاعععدل ايثخازععع١ يًبعععاانل ٚايباانعععال اععععاٍ  جعععدا٤ تخازعععال ازعععدهُا٫و يعععحا

اةٛتٛيف َٔ حتعث٠ جٛاْعوا ند ع  ايدحصعٌٝ ايثخازعٞ يعث٣ اياايبعال َعٔ ئع٬ٍ          
 ايدٓٛيف ة سزايٝو ايدكِٜٛ. 

  ايثخازعع١ يًبععاانل ٚايباانععال اعععاٍ  جععدا٤ تخازععال َطععاح١ٗ يععا ختععثّ     تاععدل
 ايداصصال ا٭ئد٣.

      ٜسععداات َعععٔ ْدععا٥  ٖعععحٙ ايثخازععع١ ة  ثٜععث ساعععث سٖععِ ا٫ادٝاجعععال ايدثخٜبٝععع١
ةمًُال ايدٜاتٝال ة إتاخ٠ تمًِٝ اخلدس ٚاي  تسعِٗ ة تصعُِٝ ئاع١ ايدعثخٜو     

  تكعاّ سٟ تٚخ٠ حٗعحا   –ٚحمعث تكصعٝٗا    حت٢ً اعث حتًعِ ايباانع١   –اةٗينا حتًُاو حاْ٘ 
 اخلصٛص.

      إ ات٠ اةُاخزل ة تٛجٝ٘ حت١ًُٝ ايدكِٜٛ تٛجٝٗاو صحٝحاو   ةعدا٤ تمًعِ اياع٬
ٚ كٝعععل سٖعععثاف تعععثخٜش ايدٜاتعععٝال ٚجيعععو حدكعععثِٜ قا٥ُععع١ سزعععايٝو ايدكعععِٜٛ   

 ايبثٌٜ ة ايدٜاتٝال.
   تعٝال َعٔ ئع٬ٍ    تٛانو ٖحٙ ايثخاز١ َطدٚيف ٚذاخ٠ ايدمًِٝ يداعٜٛد تمًعِٝ ايدٜا

 تابٝل ايدكِٜٛ ايبثٌٜ ة تكِٜٛ تمًِٝ ايدٜاتٝال.
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 :مصطلخات البخح 
 :التكويه البديل 

ٖععٛ تكععِٜٛ َدمععثت ا٭حمععات قععا٥ِ حتًعع٢ اةٗععاّا ٜٚداًععو َععٔ اةععدمًِ تٓاٝععح سْطععا١   
حيكل َٔ ئ٬ٍ إزلاذٖا رلدجعال تمًُع٘ ٜٚدتعُٔ سزعايٝو ٚستٚال َدٓٛحتع١ تكاحعٌ       

  ٚ تهطععيت حتععٔ ازععدمثاتِٖ ٚتدععٝل يععِ  ععدص تكُٝٝٝعع١     اادٝاجععال َٚٝععٍٛ اةععدمًُل 
َدمثت٠ يدحثٜث َسدٜٛال ايدحصعٌٝ يعثِٜٗ ة اععا٫ل ايعن٬ت: اةمعدةا ٚاةٗعاخٟا       

 (.05ا ص.4802ٚايٛجثاْٞ.  ايطدٜيتا

ًٝعا حاْعع٘  حتًُٝعع١ َدمعثت٠ ا٭حمععات تمدُعث حتًعع٢ ستا٤ اياايععو      ٚتمد ع٘ ايباانعع١ إجدا٥
ل حازداثاّ دلُٛحت١ َعٔ ا٭زعايٝو يًحهعِ    ةٗاّ اكٝك١ٝ ٚاقم١ٝ ة َات٠ ايدٜاتٝا

 حت٢ً َث٣ اندساح٘ يًُٗاخال ايدٜات١ٝ حصٛخ٠ َدها١ًَ .

 :أصاليب التكويه البديل 
 ا4885تمدف سزايٝو ايدكعِٜٛ ايبعثٌٜ نُعا جندٖعا َعٛنًٞ ْكع٬و حتعٔ ٜٚعٓ ٔ         

Wiggins     حاْٗا:   دلُٛحت١ سزايٝو تداًو َٔ اةدمًِ تٓاٝعح سْطعا١ تمًعِ قا٥ُع١ )
مبععععا ٜسععععُل يًُععععدمًُل إحععععداذ َععععا  هععععِٓٗ ستا٩ٙ ة َٛاقععععيت ٚاقمٝعععع١     حتًعععع٢ ا٭تا٤ 

 (.42اص. 4802 

ٜٚمعععدف إجدا٥ٝعععاو حاْععع٘  دلُٛحتععع١ َعععٔ ا٭زعععايٝو ٚا٭تٚال  قٛاحتعععث تكعععثٜد ا٭تا٤  
ٚئععععدا٥ه اةاععععاِٖٝ ًَٚععععيت ا زلععععاذ ٚايدكععععِٜٛ ايععععحاتٞ ٚتكععععِٜٛ ا٭قععععدإ ٚايدكععععِٜٛ  

  ٚ سْطععا١ سصعع١ًٝ َٚدتباعع١ مبكععدخ  حاة٬ا عع١( ايعع  ٜكععّٛ حٗععا اياايععو  زلععاذ َٗععاّ 
 ايدٜاتٝال ٚت٬َش ٚاق  ايا٬  َٚطه٬تِٗ  ٚجيو يدحكٝل ا٭ٖثاف اةدج٠ٛ.

  :حدود البخح 
     احلثٚت اةٛتٛحت١ٝ: تدٓاٍٚ ايثخاز١ ٚاق  ازداثاّ َمًُعال ايدٜاتعٝال حاةداًع١

اةدٛزا١ ة ذلا  ١ اخلدس ٭زايٝو ايدكِٜٛ ايبثٌٜا ٚتدُنٌ ة قٛاحتعث تكعثٜد   
ا٭تا٤ ٚئععععدا٥ه اةاععععاِٖٝ ًَٚععععيت ا زلععععاذ ٚايدكععععِٜٛ ايععععحاتٞ ٚتكععععِٜٛ ا٭قععععدإ       

 ٚايدكِٜٛ حاة٬ا ١. 
 دٜاتٝال حاةدا١ً اةدٛزا١ ة ذلا  ١ اخلدس. احلثٚت ايبطد١ٜ: َمًُال اي 
 .احلثٚت اةها١ْٝ: َثاخص ايبٓال يًُدا١ً اةدٛزا١ ة ذلا  ١ اخلدس 
  ٖٞع.0224احلثٚت ايرَا١ْٝ: اياصٌ ايثخازٞ ا٭ٍٚ يًماّ ايثخاز 

 اإلطار اليظزي: 
   احملور األول: التكويه البديل 

ُععا صععثخ ة سَدٜهععا ايدكدٜععد  اٝٓ 0204إٕ وٗععٛخ ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ ٜدجعع  إىل حتععاّ  
اةطععٗٛخ حتععٔ ايدمًععِٝ حمٓععٛإ  سَعع١ ة ئاععد ا اٝععث قععثّ ايدكدٜععد  هععد٠ إٕ ا٫ئدبععاخ      
جيعععو سٕ ٜهعععٕٛ ا٭تا٠ يًسٝازععع١ ايد٥ٝسععع١ٝ واخحععع١ اخلًعععٌ ايعععحٟ س صعععٝو حععع٘ ايٓ عععاّ  
ايدمًُٝعععٞ ا٭َدٜهعععٞا ٚ   ععع  حتًععع٢ جيعععو ٚقععع   ٜٛعععٌ اٝعععث صعععثخل اةدانعععر       

إجيععات َسععدٜٛال ستا٤ قَٛٝعع١ جثٜععث٠ تكععاص حاععدم     ٚا٭ثععات حتععث٠ تٛصععٝال َٚٓٗععا   
 (.402ا ص. 4884تدتُٔ ايداهو ٚا٫حدهاخ ٚاٌ اةطه٬ل.  ايصدافا 
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 ِِٜ ٍِ تكًٝثٟ إىل تكٛ ْٚ ًدا يحٙ ايدح٫ٛل احلاص١ً ة حت١ًُٝ ايدكِٜٛ َٔ تكٜٛ
 حثٌٜا سصبل يًدكِٜٛ ايبثٌٜ ٚوا٥يت ٚسغداض حتث٠ا َٔ سُٖٗا َا ًٜٞ: 

 اياايعععو يدحكٝعععل َسعععدٜٛال حتًٝعععا َعععٔ ايعععدمًِا اٝعععث إٕ  َداقبععع١ ٚتٛةٝعععل تمًععع ِ
ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ ٜٗععدِ مبٗععاخال سننععد اتسععاحًتا َععٔ ضععاْٗا إةععاخ٠ اٖدُععاّ اةععدمًِ         

 ٚ اٝرٙ يًاِٗ ايمُٝل يًُماخف ٚاةٗاخال.
          ًُععا ٜكععثّ ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ حٝاْععال َٚمًَٛععال حتععٔ َععث٣ تكععثّ تمًععِ اياايععو ن

 ٚنٝاوا.
 اععٍٛ ستا٤ اياايععو َععٔ ئعع٬ٍ حٝاْععال َمدُععث٠ حتًعع٢ َسععا٤ي١ اةمًُععل ٚاةسعع٪ٚيل 

سزععايٝو تكععِٜٛ اكٝكٝعع١ا ٚحايدععايٞ زععٝ٪ةد حتًعع٢ ت ععٝو سلععا  ايدععثخٜش ٚايب٦ٝعع١    
 ايدم١ًُٝٝ ٚايصا١ٝ ٚغوٖا.

     إحتاا٤ اياايو ضٗاتال ايدادس ٚ كوا يدحصًٝ٘ ٚخحه ستا٥ع٘ حا٭زعايٝو انثٜعث٠
 خ١ٜ ٚٚجثا١ْٝ حتًٝا.اةدٓٛحت١ يًدكِٜٛ ٚايٛصٍٛ إىل َسدٜٛال َمد ١ٝ َٚٗا

     احتدُععات اة٪زسععال ا٭نات ٝعع١ َععٔ ئعع٬ٍ تكٛ ٗععا ٚ كوععا ةكععاٜٝش َدمععثت٠ ٭تا٤
اياايوا ٚايمٌُ حت٢ً ايدحكل َٔ ْٛحت١ٝ ٚٚوا٥يت اي اَ  ايرتح١ٜٛ اي  تكثَٗا 

 اة٪زسال ايرتح١ٜٛ.
       ٌايدكِٜٛ حت٢ً ْاام ٚاز  ْٚٗ  َٓ ِ ٜ٪ةد حتًع٢ اةٓعاٖ  ٚحتًُٝع١ ايعدمًِ ٚايمُع

زعععدٓات إىل سزعععايٝو َعععٔ ضععععاْٗا  سعععٔ َعععٔ ْٛحتٝععع١ ايعععدمًِ ٚايعععع اَ         حتًععع٢ ا٫ 
 (.80ا ص.4882ايدم١ًُٝٝ.  حت٬ّا

 :خصائ  التكويه البديل 

ٜدُٝععر ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ خبصععا٥ز حتععث٠ يٝععرٙ حتععٔ ايدكععِٜٛ ايدكًٝععثٟا اٝععث          
 ( ٖٚٞ:88ا ص.4882جندٖا  حت٬ّا

      ٌ قعا٥ِ حتًع٢ إحعداذ     ا٫زدٓات إىل َسدٜٛال تدحٜٛع١ حتثٜعث٠ا اٝعث إٕ ايدكعِٜٛ ايبعثٜ
 َٗاخال اياايو ٚإجياحٝد٘.

       ا٫زدٓات إىل َٗاّ ستا١ٝ٥ تداًو ازد احال َعٔ ِقبعٌ اياايعوا ٚايع  ٜسعداثَٗا
 حلٌ اةطه٬ل ايٛاقم١ٝ.

 .ا٫زدٓات إىل ايدكِٜٛ اةباضد ٭تا٤ اياايو َٔ ئ٬ٍ ستٚال َم١ٓٝ 
 .ا٫زدٓات إىل حتٝٓال َٔ ا٭تا٤ ئ٬ٍ  رتال ذ١َٝٓ رلدًا١ 
 دٓات إىل سزععايٝو ايدكععِٜٛ ايكا٥ُعع١ حتًعع٢ َسععدٜٛال َٚ٪ضععدال تماععٞ صععٛخ٠     ا٫زعع

 ٚاتح١ حتٔ ستا٤ اياايو. 

 :احملور الجاىي: أصاليب التكويه البديل 

ُتمدف سزعايٝو ايدكعِٜٛ ايبعثٌٜ حاْٗعا ازعرتاتٝ ٝال ٚسزعايٝو تٗعثف إىل َداحتعا٠         
ستا٥ٝع١ سصع١ًٝ   تٛجٗال ايدكِٜٛ احلثٜن١ ٚتدهاٌَ َ  حت١ًُٝ ايدثخٜشا ٚتطٌُ َٗاّ 

سٚ ٚاقم١ٝ سٚ ذلانا٠ا ًَٚاال سحتُاٍا ٚصحا٥يتا َٚطدٚحتال  احت١ٝا َٚمدٚتعالا  
 (.٬َٚ4802ا ععال ٚتكععِٜٛ جاتععٞا ٚتكععِٜٛ سقععدإ ٚغععو جيععو.  ا٭صععك١ ٚايععث٫ٚل ا     

( حاْٗععا  دلُٛحتعع١ َععٔ اياععدم ٚاٯيٝععال ايعع  ٜسععداثَٗا       4802ٜٚمد ٗععا َععٛنًٞ  
 َمًُٛ ايدٜاتٝال يكٝاص ستا٤ ايا٬  . 
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ٚاحتدُثل ايباان١ ة ٖحٙ ايبحث حت٢ً زد١ سزعايٝو يعا سُٖٝدٗعا ة تكعِٜٛ َعات٠      
ايدٜاتٝال ينً  ة نٌ َٔ: سزًٛ  ايدكِٜٛ ايكا٥ِ حتًع٢ ا٭تا٤ا ٚسزعًٛ  ئعدا٥ه    
اةاععاِٖٝا ٚسزععًٛ  ًَععيت ا زلععاذا ٚسزععًٛ  ايدكععِٜٛ ايععحاتٞا ٚسزععًٛ  تكععِٜٛ ا٫قععدإ    

 ٚسزًٛ  ايدكِٜٛ حاة٬ا ١.

 َٛجر حتٔ نٌ سزًٛ :ٚ ُٝا ًٜٞ ضدا 

 :أصلوب التكويه الكائه على األداء 

سٚ ايدكٝععِٝ اةمدُععث حتًعع٢ ا٭تا٤ا    Performance Assessmentإ تكٝعِٝ ا٭تا٤  
 دلُٛحتعع١ َععٔ ا٫زععرتاتٝ ٝال يدابٝععل اةمد عع١ ٚاةٗععاخال        Brualdiنُععا حتد عع٘  

ٚحتاتال ايمٌُ َٔ ئ٬ٍ ستا٤ اةعدمًِ ةُٗعال ذلعثت٠ ٜٓاعحٖا حطعهٌ حتًُعٞ َٚعدتبه        
 (.22ا ص. 4882حٛاق  احلٝا٠ ٚجال َم٢ٓ حايٓسب١ ي٘   ايثٚزدٟا 

 :أصلوب خزائط املفاٍيه 
اةمععدة يععث٣ اياايععوا تمععثخ ئععدا٥ه اةاععاِٖٝ َععٔ ا٫زععايٝو ايعع  تٗععدِ حععايدهٜٛٔ 

 ٗٞ تساحتث حت٢ً تٓ ِٝ اةمد ١ ايدٜات١ٝ ٚايمٌُ حت٢ً خحعه ايم٬قعال حعل اةاعاِٖٝ     
ٚتمععدف ئاخ عع١  انثٜععث٠ َعع  اةاععاِٖٝ ايسععاحك١ َععٔ ئعع٬ٍ خزععِ ختاٝاععٞ َععٓ ِ.   

اةاععاِٖٝ حاْٗععا ٚزعع١ًٝ ٚحتععدض حٝععاْٞ يًُمًَٛععال تٛتععل حتٓاصععد سٚ َهْٛععال َمٝٓعع١     
ٜٚ٪ٜععث جيععو  (.402ا ص.4808حمًتععا.  ايسععمثٟٚا ٚايم٬قععال ايعع  تدحاٗععا حبمتععٗا 

( حاْٗا:  ستا٠ سٚ ٚز١ًٝ تكِٜٛ تسداثّ يمدض ايم٬قال حل اةااِٖٝ 4848احٔ حتُد  
ايدٜاتعع١ٝ ة َععات٠ ايدٜاتععٝال ٚايم٬قععال  ُٝععا حٝٓٗععا حتًعع٢ ضععهٌ رلاععه ٖدَععٞ          

 َٓ ِ ٜبثس حاةااِٖٝ ايما١َ ا٭نند مشٛي١ٝ ٜٚٓدٗٞ حاةااِٖٝ اخلاص١ .

 التكويه الكائه على ملف اإلجناس )البورتفوليو(: أصلوب 
( ًَيت ا زلاذ  ايبٛختاٛيٝٛ(حاْ٘: حتبعاخ٠  442ا ص. 4808ٜمدف حتبث ايكاتخا حت٢ً  

ًٝا َٚطععاخند٘ ة           حتععٔ زعع ٬ل تدانُٝعع١ ٖات عع١ تٛتععل َععث٣ تكععثّ اياايععو تخازعع
نا عع١ دلععا٫ل ايثخازعع١ا ٚحايدععايٞ ٜٛتععل جٛاْععو ايكعع٠ٛ ٚايتععميت يثٜعع٘ا َٚععٔ ةععِ      

 احلهِ ٚايدكِٝٝ حهٌ َصثاق١ٝ َٚٛتٛحت١ٝ. إصثاخ

  التكويه الذاتيSelf-Assessment: 
ٜمععثخ ايدكععِٜٛ ايععحاتٞ حتٓععث اياايععو َ٪ضععًدا ٫ْدكايعع٘ إىل ا٫زععدك٬ي١ٝ ة ايععدمًِا  
اٝععث ٜداقععو اياايععو تمًُعع٘ ايطاصععٞا َٚععٔ ةععِ ٜكععّٛ حاختععاج ايكععداخال اععٍٛ َععا        

 (.4805َا ٚخا٤ اةمد ع١.  زعٛذإا    حيداج٘ ة اةسدكبٌ ٖٚحا ٜمين ازداثاَ٘ ةٗاخال
 ععايدكِٜٛ ايععحاتٞ َععٔ ا٭تٚال احلثٜنعع١ ة تكععِٜٛ ستا٤ اياايععوا ٚايعع  تدٛا ععل َعع          
ا٫ااٖععال احلثٜنعع١ نععايدمًِ اةسععدكٌا ٜٚععثٍ جيععو حتًعع٢ ذٜععات٠ تا مٝدعع٘ يًععدمًِ         

 (.4882ٚتكثٜدٙ يحات٘.  حت٬ّا 

  ٌتكويه األقزاPeer-Assessment: 
ختبا وعععا ٚةٝكوعععا حعععايدكِٜٛ ايعععحاتٞا اٝعععث ٜدتعععُٔ قٝعععاّ   ٜعععدتبه تكعععِٜٛ ا٭قعععدإ ا 

ٜٚمثخ تكعِٜٛ ا٭قعدإ ازعدهُايوا     (.400ا ص.4882اياايو تكِٜٛ سحتُاٍ سقداْ٘  حت٬ّا 
يً ٛاْععو ايعع  ٫ ٜ اٝٗععا ايدكععِٜٛ ايعععحاتٞ ٚئاصعع١ َععٔ ْااٝعع١ ايد حٜعع١ ايداجمععع١         
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 ِ سحتُايععع٘  اخلاخجٝععع١ يًاايعععوا ٚحايدعععايٞ ترٜعععث يعععث٣ اياايعععو ا٫زعععدك٬ي١ٝ ة تكعععٜٛ
ٚسحتُععاٍ سقداْععع٘ ممععا ٜعععنو يثٜععع١ َٗععاخال ايعععداهو ايٓاقعععث يٝٛانععو َٗعععاخال احلٝعععا٠     

 (.4808احلثٜن١  ايسمثٟٚا

  التكويه باملالحظةObservational Assessment: 
تمثخ ازرتاتٝ ١ٝ ايدكِٜٛ اةمدُث حت٢ً اة٬ا ١ َٔ سْٛايف ايدكِٜٛ ايٓعٛحتٞ ايعحٟ   

يدمعدف حتًع٢ اٖدُاَعال َٚٝعٍٛ ٚااعاٙ      ٜدصث  ٝٗعا زعًٛى اياايعوا ٚجيعو ح عدض ا     
اياايععععو يًحصععععٍٛ حتًعععع٢ اةمًَٛععععال ايعععع  تاٝععععث ة إصععععثاخ احلهععععِ حتًعععع٢ ستا٥عععع٘.        

 (.4802 صاحلا

   :الدراصات الضابكة 
( ٚاي  تٗثف إىل َمد ع١ تخجع١ ختعا ٚازعداثاّ اةمًُعل      4802تخاز١ احل ًٝٞ  

مًُٝعع١ ايدثخٜسعع١ٝ حاةًُهعع١ ايمدحٝعع١ ايسععمٛت١ٜ ٭زععايٝو ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ ة تكععّٛ اي  
حايدمًِٝ ايماّ َٚمٝكال ازداثاَ٘. ٚازداثَ  ايثخاز١ اةعٓٗ  ايٛصعاٞ. ٚتهْٛع     

َععٔ اةمًُعل مبٓعا ل اةًُهعع١ ايمدحٝع١ ايسعمٛت١ٜ ٚينًعع       25دلُٛحتع١ ايثخازع١ َعٔ    
ستٚال ايثخازعع١ ة ازععدبا١ْ ٚحااقعع١ اة٬ا عع١. ٚنععإ َععٔ سحععدذ ْدععا٥  ايثخازعع١ حتععثّ     

ا١ٝ٥ ة اةدٛزععععاال ايهًٝععع١ يثخجعععع١ ايٛاقععع  احلععععايٞ   ٚجعععٛت  عععدٚم جال ت٫يعععع١ إاصععع   
٭زععايٝو ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ ايعع  ٜسععداثَٗا َمًُععٞ ايدٜاتععٝال ة تكععِٜٛ ايمًُٝعع١    
ايدثخٜسعع١ٝ حععايدمًِٝ ايمععاّ حاةًُهعع١ ايمدحٝعع١ ايسععمٛت١ٜ اسععو اةداًعع١ ايدمًُٝٝعع١.        

يبعثٌٜ  ٚسٚص  ايثخاز١ حتدٚخ٠ ْطد ايٛحتٞ حعل س عدات اعدُع  حتعٔ سُٖٝع١ ايدكعِٜٛ ا      
آي١ٝ ازداثاَ٘ا ٚتعدٚخ٠ تٓاٝعح تٚخال تثخٜبٝع١ يًُمًُعل ٚاةطعد ل ايرتحعٜٛل حتعٔ        

 ايدكِٜٛ ايبثٌٜ. 

( ٚايعع  حمٓععٛإ: َمدكععثال َمًُععال ايدٜاتععٝال ة َثٜٓععع١      4800تخازعع١ ئًٝاعع١   
ايدٜاض اٍٛ ايدكِٜٛ ايدهٜٛين ٚاتبم  ايثخاز١ اةٓٗ  ايٛصاٞ اةسعحٞ َعٔ ئع٬ٍ    

( َمًُععع١ خٜاتعععٝال ة َعععثاخص َٓاكععع١   28حتٝٓععع١ ايثخازععع١    ستا٠ ا٫زعععدبا١ْ ٚينًععع  
مشاٍ ايدٜاضا ٚنإ َٔ سحدذ ْدا٥  ايثخاز١ سٕ ٖٓايو ااًْسا ة َٛا كع١  ٝع    

 س دات ايم١ٓٝ حت٢ً اي دض َٔ ازداثاّ ايدكِٜٛ ايدهٜٛين. 

(ا ٚايعع  حمٓععٛإ: تصععٛخ َكععرتا ي ْععاَ  تععثخٜ، ةمًُععال     4800تخازعع١ ايطععُدٟ  
ا١ً اةدٛزا١ ة ت٤ٛ احلاجال اةدتبا١ حايدكِٜٛ ايبعثٌٜا ٚاتبمع    ايدٜاتٝال حاةد

ايثخازعع١ اةععٓٗ  ايٛصععاٞ اةسععحٞ ٚازععداثَ  ستا٠ ا٫زععدبا١ْ نععاتا٠ نُعع  حٝاْععال   
( َم١ًُا ٚنعإ َعٔ سحعدذ ْدا٥ ٗعا احلاجع١ إىل      080ايثخاز١ا ٚينً  حت١ٓٝ ايثخاز١  

 ايدثخٜو حت٢ً سزايٝو ايدكِٜٛ ايبثٌٜ حطهٌ حتاّ.

( ٚاي  حمٓٛإ تخج١ مماخز١ َمًُٞ ايدٜاتعٝال   4802اةدا،ا ٚاحلدحٞ  تخاز١ 
حاةداًع١ اةدٛزعا١ ٭تٚال ايدكععِٜٛ ايبعثٌٜا ٚ  ازعداثاّ اةععٓٗ  ايٛصعاٞ اةسععحٞا      

( َمًُعععا َعععٔ َمًُعععٞ ايدٜاتعععٝال  48ٚ بكععع  ايثخازععع١ حتًععع٢ س عععدات ايمٝٓععع١ ٚحً ععع    
( حتبععاخ٠ 42ا عع١ َهْٛعع١ َععٔ   حاةداًعع١ اةدٛزععا١ا ٚينًعع  ستا٠ ايثخازعع١ حبااقعع١ ٬َ  

 دحت١ٝ َٛذحت١ حت٢ً سخحم١ ذلاٚخ خ٥ٝس١ ٭تٚال ايدكِٜٛ ايبثٌٜ  قٛاحتث تكعثٜد ا٭تا٤ا  



 (ASEP)دراصات عزبية يف الرتبية وعله اليفط 

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2المئة واثنان وأربعون جالعدد  

275 
 

ًَاععال ا زلععاذا ايدكععِٜٛ ايععحاتٞا تكععِٜٛ ا٭قععدإ(ا ٚتٛصععٌ ايبحععث إىل حتععث٠ ْدععا٥       
سُٖٗا: سٕ تخج١ مماخز١ َمًُعٞ ايدٜاتعٝال حاةداًع١ اةدٛزعا١ مبحا  ع١ ايكٓاعح٠       

دكععِٜٛ ايبععثٌٜ نهععٌ ناْعع  حدكععثٜد تععمٝيتا ٚسضععاخل ايٓدععا٥  إىل ٚجععٛت      ٭تٚال اي
ة تخجع١ مماخزع١ َمًُعٞ ايدٜاتعٝال      (α ≤ 0.05)  دٚم تاي١ إاصا٥ٝا حتٓعث َسعد٣ٛ  

٭تٚال ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ نهععٌ تمععر٣ ةععد و اخلعع ٠ ة ايدععثخٜشا ٚيصععاحل اةمًُععل   
     ٝ ا تمععر٣ ةععد و  ايععحٜٔ ئعع تِٗ  حتطععد زععٓٛال  ععانند(ا ٚٚجععٛت  ععدٚم تايعع١ إاصععا٥

 .ايثٚخال ايدثخٜب١ٝا ٚيصاحل اةمًُل ايحٜٔ ئتمٛا ي اَ  تثخٜب١ٝ

( ٚاي  حمٓٛإ: ٚاقع  ايدكعِٜٛ ايبعثٌٜ ة ايدمًعِٝ ايمعاّ ة      4802تخاز١ ايرحٝثٟ  
َٓاكعع١ َهعع١ اةهدَعع١ َععٔ ٚجٗعع١ ْ ععد َمًُععٞ ايدمًععِٝ ايمععاّا اٝععث اتبمعع  ايثخازعع١     

ٍ ستا٠ ا٫زعدبا١ْ ايع  ٚذحتع  حتًع٢ َمًُعٞ      اةٓٗ  ايهُٞ ايٛصاٞ ايدحًًٝعٞ َعٔ ئع٬   
اةٓاك١ا ٚناْ  سِٖ ايٓدا٥  اي  تٛصً  يا سٕ تخجع١ ازعداثاّ اةمًُعل يًدكعِٜٛ     

 ايبثٌٜ ٚستٚات٘ ناْ  َدٛزا١ حطهٌ حتاّ.

( ٚايع  حمٓعٛإ ٚاقع  ازعداثاّ َمًُعٞ ايدٜاتعٝال ٭تٚال       4848تخاز١ احٔ حتُد  
ٚج١ٗ ْ دِٖ ٚاةطد ل ايرتحعٜٛل مبثٜٓع١    ايدكِٜٛ ايبثٌٜ ة اةدا١ً اةدٛزا١ َٔ

ايدٜاضا اٝث اتبم  ايثخازع١ اةعٓٗ  ايٛصعاٞ اةسعحٞا ٚازعداثَ  ستا٠ ا٫زعدبا١ْ       
ٚ  484ٚينًععع  حتٝٓععع١ ايثخازععع١   ًُعععا يًدٜاتعععٝال ة اةداًععع١ اةدٛزعععا١  َطعععد وا  42َمً

ًٜععععا مبثٜٓعععع١ ايدٜععععاضا ٚنععععإ َععععٔ سحععععدذ ايٓدععععا٥  سٕ ٚاقعععع  ازععععداثاّ َمًُععععٞ       تدحٛ
ال ة اةداًعع١ اةدٛزععا١ ٭تٚال ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ َععٔ ٚجٗعع١ ْ ععدِٖ جععا٤ل   ايدٜاتععٝ

%ا ٚسٕ ٚاقععع  ازعععداثاّ َمًُعععٞ ايدٜاتعععٝال ة  2452% إىل  8550حٓسعععو َدااٚتععع١ َعععٔ  
اةدا١ً اةدٛزا١ ٭تٚال ايدكِٜٛ ايبثٌٜ َٔ ٚجٗع١ ْ عد اةطعد ل ايرتحعٜٛل جعا٤ل      

قععال ايعع  تٛاجعع٘ تابٝععل َمًُععٞ %ا ٚسٕ سحععدذ اةم4850ٛ% إىل 5054حٓسععو َدااٚتعع١ َععٔ 
ايدٜاتعععٝال ٭تٚال ايدكعععِٜٛ ايبعععثٌٜ َعععٔ ٚجٗععع١ ْ عععدِٖ ينًععع  ة ننعععد٠ سحتعععثات       
اياعع٬  ة ايصععاٛف ٚحتععثّ ٚجععٛت اععٛا ر َاتٜعع١ َٚمٜٓٛعع١ا ٚسًٜتععا حتععثّ تععٛ د تٚخال     
تثخٜبٝعع١ حتععٔ ايدكعععِٜٛ ايبععثٌٜ ٚستٚاتعع٘ا ٚسئعععًوا حتععثّ تععٛ د اياٗعععِ ايهاَععٌ يدابٝعععل        

 ٘.ايدكِٜٛ ايبثٌٜ ٚاتٚات

 :ُميَج البخح وإجزاءات 
ٜسداثّ اةٓٗ  ايٛصاٞ اةسحٞ. اٝث ٜمث ٖحا اةٓٗ  ا٭نند ١ُ٥٬َ ٭ٖعثاف  

 ايبحث ٚ بٝمد٘.

 :ُجمتنع البخح وعييت 
تهعععٕٛ دلدُععع  ايبحعععث َعععٔ  ٝععع  َمًُعععال ايدٜاتعععٝال حاةداًععع١ اةدٛزعععا١          

( 084ٖعععع ٚايبعععايب حتعععثتٖٔ  0224مبحا  ععع١ اخلعععدس ة اياصعععٌ ايثخازعععٞ ا٭ٍٚ يمعععاّ 
َمًُععع١ا ٚتدُنعععٌ حتٝٓععع١ ايبحعععث ة حتعععثت َمًُعععال ايدٜاتعععٝال حاةداًععع١ اةدٛزعععا١         

 % َٔ دلدُ  ايبحث.80( َم١ًُ مبا ينٌ 08حً     مبحا  ١ اخلدس اٝث

 :أداة البخح 
يدحكٝععععل سٖععععثاف ايبحععععث ٚا جاحعععع١ حتععععٔ تسععععا٫٩ت٘ ازععععداثَ  ستا٠ ا٫زععععدبا١ْ  

حاةداًععع١ اةدٛزعععا١ ة  يًدمعععدف حتًععع٢ َعععث٣ تخجععع١ ازعععداثاّ َمًُعععال ايدٜاتعععٝال     
 ذلا  ١ اخلدس ٭زايٝو ايدكِٜٛ ايبثٌٜ.
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 :أواًل: إعداد قائنة ببعض أصاليب التكويه البديل املضتخدمة يف مادة الزياضيات 
حمععث َداجمععع١ ا٭تحٝعععال ٚايثخازعععال ايسععاحك١ جال ايم٬قععع١ حعععايدكِٜٛ ايبعععثٌٜا     

ٓازععب١ يدكععِٜٛ َععات٠ إحتععثات قا٥ُعع١ حازععايٝو ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ ٚتطععٌُ زععد١ سزععايٝو َ
ايدٜاتععععٝال حصععععٛختٗا ا٭ٚيٝعععع١ا ٚحتدتععععٗا حتًعععع٢ دلُٛحتعععع١ َععععٔ اوهُععععلا ٚٚ ععععل       

 تٛصٝاتِٗا   إحتثات ايكا١ُ٥ حصٛختٗا ا٭ٚي١ٝ.

 :ثاىيًا: بياء االصتباىة 
   حٓا٤ ا٫زدبا١ْ حن٬ة١ ذلاٚخ ٖٚٞ:

   ٌُ١ ( حتباخ٠  دحت١ٝ َٛذحت١ حت٢ً زعد 40اوٛخ ا٭ٍٚ: سزايٝو ايدكِٜٛ ايبثٌٜ ٚتط
 ذلاٚخ خ٥ٝس١ ٭زايٝو ايدكِٜٛ ايبثٌٜ ٖٚٞ حت٢ً ايٓحٛ ايدايٞ:

   حتباخال  دحت2.١ٝاوٛخ ا٭ٍٚ: ايدكِٜٛ ايكا٥ِ حت٢ً ا٭تا٠ا ٜٚطٌُ حت٢ً ) 
   حتباخال  دحت2.١ٝاوٛخ ايناْٞ: ئدا٥ه اةااِٖٝا ٜٚطٌُ حت٢ً ) 
   حتباخال  دحت8.١ٝاوٛخ اينايث: ًَيت ا زلاذا ٜٚطٌُ حت٢ً ) 
  حتباخال  دحت5.١ٝايداح : ايدكِٜٛ ايحاتٞا ٜٚطٌُ حت٢ً  اوٛخ ) 
   حتباخال  دحت5.١ٝاوٛخ اخلاَش: تكِٜٛ ا٭قدإا ٜٚطٌُ حت٢ً ) 
   حتباخال  دحت2.١ٝاوٛخ ايساتص: ايدكِٜٛ حاة٬ا ١ا ٜٚطٌُ حت٢ً ) 

 نحيو اضدًُ  ا٫زدبا١ْ حت٢ً ذلٛخٜٔ آئدٜٔ ُٖٚا:
   ًُعععال حتٓعععث تابٝعععل سزعععايٝو ايدكعععِٜٛ   اوعععٛخ اينعععاْٞ: اةمٛقعععال ايععع  تٛاجععع٘ اةم

 ايبثٌٜ.
   اوععٛخ اينايععث: احلًععٍٛ اةكرتاعع١ ايعع  تععد٣ سْٗععا َٓازععب١  يًد ًععو حتًعع٢ اةمٛقععال

 اي   ٍٛ َٔ تابٝل ايدكِٜٛ ايبثٌٜ.

   :ثالجًا: صدق أدوات البخح 
يًدحكععل َععٔ صععثم ا٫تسععام ايععثائًٞ ي٬زععدبا١ْا   ازععداثاّ َماَععٌ اختبععا      

قع١ حعل نعٌ حتبعاخ٠ ٚايثخجع١ ايهًٝع١ يٮزعًٛ  سٚ اوعٛخ ايعحٟ          حوزعٕٛ  يكٝعاص ايم٬  
يعحٟ تٓدُعٞ يعع٘ا   تٓدُعٞ إيٝع٘ا ٚنعحيو حعل نعٌ سزععًٛ  ٚايثخجع١ ايهًٝع١ يًُحعٛخ ا        

 ًٜٞ:ٚناْ  ايٓدا٥  نُا

( سٕ  ٝ  َما٬َل ا٫ختبا  حل نٌ حتباخ٠ ٚا٭زعًٛ  سٚ  0ٜدتل َٔ انثٍٚ  
 (.8.80ٝا حتٓث َسد٣ٛ  اوٛخ اةٓد١ُٝ إيٝ٘ ناْ  َٛجب١ ٚتاي١ إاصا٥

( َما٬َل اختبا  سزايٝو ايدكِٜٛ ايبعثٌٜ حايثخجع١ ايهًٝع١ يع٘     4ٜٚبل انثٍٚ  
(ا ٖٚعحا ٜعثٍ حتًع٢    8.80ٚ ٝمٗا ناْ  َٛجب١ ٚتاي١ إاصا٥ٝاو حتٓث َسعد٣ٛ ت٫يع١    

 سٕ  ٝ  حتباخال ا٫زدبا١ْ ناْ  صاتق١ا ٚتكٝش ايثف ايحٟ ٚتم  َٔ سجً٘.

 :الجبات 
ا٫زعععدبا١ْ   إجيعععات َماَعععٌ ةبعععال سياعععا ندْٚبعععاة وعععاٚخ     يًدحكعععل َعععٔ ةبعععال  

 ا٫زدبا١ْا ٚناْ  ايٓدا٥  نُا ًٜٞ:

( قعععِٝ َمعععا٬َل سياعععا ندْٚبعععاة وعععاٚخ ا٫زعععدبا١ْا ٖٚعععٞ قعععِٝ  4ٜعععبل انعععثٍٚ  
 َدتام١ا مما ٜا٦ُٔ إىل سٕ ا٫زدبا١ْ تدُد  حكثخ َدتا  َٔ اينبال.
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 لُ ستْس بالذسد٘ الهلٔ٘(معامالت استباط عباسات نل أطلْب أّ 1دذّل )

معامل  العباسٗ معامل االستباط العباسٗ األطلْب احملْس

 االستباط

ّاقع اطتخذاو 

معلنات 

الشٓاعٔات 

ألطالٔب التكْٓه 

 البذٓل

 قْاعذ تكذٓش األداٛ

1 3.783

** 4 3.739

**

 

2 3.831

**

 5 3.773

**

 

3 3.898

**

 6 3.868

**

 

 خشاٜط املفأٍه

1 3.687

** 3 3.937

**

 

2 3.873

**

 4 3.777

**

 

 ملف اإلجناص

1 3.926

** 5 3.938

**

 

2 3.922

**

 6 3.924

**

 

3 3.934

**

 7 3.829

**

 

4 3.919

**

   

 التكْٓه الزاتٕ

1 3.934

**

 4 3.857

**

 

2 3.815

**

 5 3.811

**

 

3 3.863

**

   

 تكْٓه األقشاٌ

1 3.877

**

 4 3.843

**

 

2 3.889

**

 5 3.772

**

 

3 3.878

**

   

 التكْٓه باملالسع٘

1 3.837

**

 4 3.898

**

 

2 3.821

**

 5 3.792

**

 

3 3.878

**

   

 املعْقات

1 3.764

**

 5 3.629

**

 

2 3.751

**

 6 3.759

**

 

3 3.739

**

 7 3.473

**

 

4 3.785

**

   

 اذتلْل املكرتس٘

1 3.773

**

 3 3.878

**

 

2 3.886

**

 4 3.933

**

 

 (3.31** دال٘ عيذ )  

 (معامالت استباط أطالٔب التكْٓه البذٓل بالذسد٘ الهلٔ٘ هلا2دذّل )

 معامل االستباط األطلْب

3.913 قْاعذ تكذٓش األداٛ 

** 
3.754 خشاٜط املفأٍه

**

 

3.883 ملف اإلجناص

**

 

3.895 التكْٓه الزاتٕ 

**

 

3.866 قشاٌتكْٓه األ

**

 

3.937 التكْٓه باملالسع٘ 

**

 

 (3.31** دال٘ عيذ )

 (قٔه معامالت الجبات حملاّس االطتباى3٘دذّل )

 معامل ألفا نشّىباخ البعذ احملْس

ّاقع اطتخذاو معلنات 

الشٓاعٔات ألطالٔب 

 التكْٓه البذٓل

3.913 قْاعذ تكذٓش األداٛ

** 
3.754 خشاٜط املفأٍه

**

 

3.883 ملف اإلجناص

**

 

3.895 التكْٓه الزاتٕ

**

 

3.866 األقشاٌتكْٓه 

**

 

3.937 التكْٓه باملالسع٘

**

 

 3.913

**

 

3.754 املعْقات

**

 

3.883 اذتلْل املكرتس٘

**

 

 :ىتائج البخح 
ٚ ُٝعا ًٜعٞ حتدتععا تاصعًٝٝاو اععٍٛ تخجع١ ازعداثاّ َمًُععال ايدٜاتعٝال حاةداًعع١       

 اةدٛزا١ ة ذلا  ١ اخلدس ٭زايٝو ايدكِٜٛ ايبثٌٜ:
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  تكديز األداء:أواًل: أصلوب قواعد 

ٚيإلجاح١ حتٔ ٖحا ايس٪اٍ   اسا  اةدٛزاال احلساح١ٝ ٚا٫سلدا عال اةمٝاخٜع١   
٫زععععد احال س ععععدات ايمٝٓعععع١ اععععٍٛ تخجعععع١ ازععععداثاّ َمًُععععال ايدٜاتععععٝال حاةداًعععع١  
اةدٛزععا١ ة ذلا  عع١ اخلععدس ٭زععًٛ  قٛاحتععث تكععثٜد ا٭تا٤ا ٚناْعع  ايٓدععا٥  نُععا  

 ٜٛتحٗا انثٍٚ اٯتٞ
 طات اذتظابٔ٘ ّاالحنشافات املعٔاسٓ٘ الطتذابات أفشاد العٔي٘ سْل(املتْط4دذّل )

 دسد٘ اطتخذاو معلنات الشٓاعٔات باملشسل٘ املتْطط٘ يف ستافع٘ ارتشز ألطلْب قْاعذ تكذٓش األداٛ 

 العباسٗ الشقه
املتْطط 

 اذتظابٕ
االحنشاف 

 املعٔاسٖ
دسد٘ 

 الرتتٔب االطتخذاو

4 

أقددذو للطالبددات التػزٓدد٘ الشادعدد٘ خددالل تيفٔددز املَدداو األدأٜدد٘        

 الشٓاعٔ٘ بؼهل ميتعه ّفْسٖ. 

 1 نبريٗ  3.735 3.65

2 

أّعح قْاعذ تكذٓش األداٛ للطالبدات قبدل تيفٔدز أٖ مَند٘ أدأٜد٘      

 سٓاعٔ٘.

 2 نبريٗ  3.838 3.56

6 

ٛ يف حتذٓذ ىكاط الغعف لذٚ  ً ىتاٜر قْاعذ تكذٓش األدا أطتفٔذ م

الطالبدددات يف الشٓاعدددٔات ّرلدددو للعندددل علدددٙ تعضٓدددض االطدددتٔعاب 

 املفأٍنٕ الشٓاعٕ لذًَٓ.

 3 نبريٗ  3.843 3.49

1 

اطتخذو قْاعذ تكذٓش األداٛ يف تكدْٓه أعندال الطالبدات مدً مَداو      

أدأٜ٘ سٓاعٔ٘ )املؼاسٓع ّالعشّض ّغريٍا( طدْاٛ نداٌ التكدْٓه    

 تؼخٔضٕ أو ختامٕ.

 4 نبريٗ  3.921 3.47

3 

أّظف قْاعذ تكذٓش األداٛ خالل التفاعل بني الطالبات عيذ تيفٔز 

 املَنات االدأٜ٘.

 5 نبريٗ  3.937 3.46

5 

أطتخذو الطشٓك٘ الهلٔ٘ ّالتشلٔلٔ٘ لتكدذٓش أداٛ الطالبدات عيدذ    

 إمتاو املَاو األدأٜ٘ الشٓاعٔ٘.

 6 متْطط٘  3.884 3.36

  نبريٗ  3.694 3.53 املتْطط العاو 

( سٕ اةدٛزاال احلساح١ٝ ٫زد احال س دات ايمٝٓع١ اعٍٛ تخجع١    2انثٍٚ  ٜٚبل 
ازداثاّ َمًُال ايدٜاتٝال حاةدا١ً اةدٛزا١ ة ذلا  ١ اخلدس ٭زًٛ  قٛاحتث 

( ٚاي  2(ا اٝث اصً  ايمباخ٠ خقِ  4.25 – 4.42تكثٜد ا٭تا٤ تداٚا  قُٝٗا حل  
ٍ تٓاٝح اةٗاّ ا٭تا٥ٝع١ ايدٜاتع١ٝ   تٓز حت٢ً:   سقثّ يًاايبال ايد ح١ٜ ايداجم١ ئ٬

( ٚتخجع١ ازعداثاّ   4.25حطهٌ َٓد ِ ٚ ٛخٟ   حت٢ً سحت٢ً َدٛزه اساحٞ ٚقُٝدع٘   
( ٚايعع  تععٓز حتًعع٢:   سزععداثّ  ايادٜكعع١    5نععبو٠ا ة اععل اصععً  ايمبععاخ٠ خقععِ     

ايه١ًٝ ٚايدح١ًًٝٝ يدكثٜد ستا٤ اياايبال حتٓث إيعاّ اةٗعاّ ا٭تا٥ٝع١ ايدٜاتع١ٝ   حتًع٢      
نُا ٜبل انعثٍٚ   ( ٚتخج١ ازداثاّ َدٛزا4.42.١ٛزه اساحٞ ٚقُٝد٘  سقٌ َد

( ٚتخجعع١ ازععداثاّ  4.58اصععٍٛ إ ععايٞ ايمبععاخال حتًعع٢ َدٛزععه اسععاحٞ قُٝدعع٘        
نبو٠ا ٖٚحا ٜعثٍ حتًع٢ سٕ تخجع١ ازعداثاّ َمًُعال ايدٜاتعٝال حاةداًع١ اةدٛزعا١         

 ة ذلا  ١ اخلدس ٭زًٛ  قٛاحتث تكثٜد ا٭تا٤ نإ حثخج١ نبو٠.

ٚتمرٚ ايباان١ ٖحٙ ايٓدٝ ١ اىل َث٣ يهٔ َمًُعال ايدٜاتعٝال ة ازعداثاّ        
سزًٛ  تكثٜد ا٭تا٤ ْ ًدا يد و سزايٝو ايدكِٜٛ حمث جا٥ح١ نٛخْٚا ٚتٛج٘ ايٛذاخ٠ 
٫زداثاّ اةُٗال ا٭تا١ٝ٥ َٔ َطاخٜ  ٚحتدٚض ٚغوٖعا ة تمُٝعل اياٗعِ ايدٜاتعٞ     

١ اي  تمدُث حت٢ً ايٛخق١ ٚايكًِ ة تكِٜٛ يث٣ اياايبال حث٫و َٔ ا٭زايٝو ايكث 
( ة نععٕٛ 4848ٚاتاكع  ٖعحٙ ايٓدٝ ع١ َع  تخازع١ اةٓحخٜع١ ٚايدٜعاَٞ         تمًعِ اياع٬ .  

تخجعع١ ازععداثاّ اةمًُععال ٭زععًٛ  قٛاحتععث تكععثٜد ا٭تا٤ ناْعع  َدتامعع١ ٖٚععٞ تععُٔ   
سزععععايٝو ايدكععععِٜٛ ايبععععثٌٜ ايعععع    قٝازععععٗاا حُٝٓععععا ختدًععععيت َعععع  تخازعععع١ اةععععدا،    
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ٕ  ازداثاّ اةمًُعال  4804(ا ٚتخاز١ ايبطو ٚحدِٖ 4802ٚاحلدحٞ  ( اي  سضاختا إىل س
 ٭زايٝو ايدكِٜٛ ايبثٌٜ َٚٔ تُٓٗا سزًٛ  تكثٜد ا٭تا٤ ناْ  حثخج١ تمٝا١. 

 :ثاىيًا: أصلوب خزائط املفاٍيه 

ٚيإلجاح١ حتٔ ٖحا ايس٪اٍ   اسا  اةدٛزاال احلساح١ٝ ٚا٫سلدا عال اةمٝاخٜع١   
ات ايمٝٓعععع١ اععععٍٛ تخجعععع١ ازععععداثاّ َمًُععععال ايدٜاتععععٝال حاةداًعععع١  ٫زععععد احال س ععععد

اةدٛزعععا١ ة ذلا  ععع١ اخلعععدس ٭زعععًٛ  ئعععدا٥ه اةاعععاِٖٝا ٚناْععع  ايٓدعععا٥  نُعععا  
 ٜٛتحٗا انثٍٚ اٯتٞ:

 (املتْططات اذتظابٔ٘ ّاالحنشافات املعٔاسٓ٘ الطتذابات أفشاد العٔي٘ سْل5دذّل )

 املتْطط٘ يف ستافع٘ ارتشز ألطلْب خشاٜط املفأٍهدسد٘ اطتخذاو معلنات الشٓاعٔات باملشسل٘  

املتْطط  العباسٗ الشقه

 اذتظابٕ
االحنشاف 

 املعٔاسٖ
دسد٘ 

 االطتخذاو
 الرتتٔب

1 

أّدددُ الطالبددات بالعنددل علددٙ بيدداٛ خددشاٜط املفددأٍه يف بعدد     

 املْاعٔع الشٓاعٔ٘.

4.31 3.658 

نبريٗ 

 دذا

1 

2 

نٔفٔدد٘ بيدداٛ  أسددذد مظددبكاا ستهددات ّاعددش٘ ّدقٔكدد٘ علددٙ      

 خشاٜط املفأٍه الشٓاعٔ٘ بؼهل صشٔح.

4.25 3.717 

نبريٗ 

 دذا

2 

4 

أطلب مً الطالبات اطدتهنال خدشاٜط مفدأٍه ىاقضدُ تتعلدل      

 باملْعْعات الشٓاعٔ٘.

 3 نبريٗ  3.963 4.17

3 

ٗ للتكْٓه التؼخٔضٕ ّالبياٜٕ  أطتخذو خشاٜط املفأٍه نأدا

ارتاطٝدد٘ الددع تتعلددل  للطالبدد٘ بَددذف الهؼددف عددً املفددأٍه   

 باملْعْعات الشٓاعٔ٘.

 4 نبريٗ  3.922 4.11

 3.666 4.21 املتْطط العاو 

نبريٗ 

  دذا

( سٕ اةدٛزاال احلساح١ٝ ٫زد احال س دات ايمٝٓع١ اعٍٛ تخجع١    5ٜٚبل انثٍٚ  
ازعععداثاّ َمًُعععال ايدٜاتعععٝال حاةداًععع١ اةدٛزعععا١ ة ذلا  ععع١ اخلعععدس ٭زعععًٛ        

( 0(ا اٝعث اصعً  ايمبعاخ٠ خقعِ      2.40 – 2.00تداٚا  قُٝٗعا حعل    ئدا٥ه اةااِٖٝ 
ٚايعع  تععٓز حتًعع٢:   سٚجعع٘ اياايبععال حايمُععٌ حتًعع٢ حٓععا٤ ئععدا٥ه اةاععاِٖٝ ة حمعع       

( ٚتخجعع١ ازععداثاّ 2.40اةٛاتععٝ  ايدٜاتعع١ٝ   حتًعع٢ سحتًعع٢ َدٛزععه اسععاحٞ ٚقُٝدعع٘  
ثّ ئعدا٥ه  ( ٚايع  تعٓز حتًع٢:   سزعدا    4نبو٠ جثاوا ة ال اصً  ايمبعاخ٠ خقعِ    

اةااِٖٝ ناتا٠ يًدكِٜٛ ايدطاٝصٞ ٚايبٓا٥ٞ يًاايب١ حٗثف ايهطعيت حتعٔ اةاعاِٖٝ    
اخلا ٦عع١ ايعع  تدمًععل حاةٛتععٛحتال ايدٜاتعع١ٝ   حتًعع٢ سقععٌ َدٛزععه اسععاحٞ ٚقُٝدعع٘     

نُا ٜبل انثٍٚ اصعٍٛ إ عايٞ ايمبعاخال حتًع٢      ( ٚتخج١ ازداثاّ نبو٠.2.00 
نععبو٠ جععثاوا ٖٚععحا ٜععثٍ حتًعع٢ سٕ    ( ٚتخجعع١ ازععداثا2.40َّدٛزععه اسععاحٞ قُٝدعع٘   

تخج١ ازداثاّ َمًُال ايدٜاتٝال حاةدا١ً اةدٛزا١ ة ذلا  ع١ اخلعدس ٭زعًٛ     
ٚتمعععرٚ ايباانععع١ ة اصعععٍٛ سزعععًٛ    ئعععدا٥ه اةاعععاِٖٝ نعععإ حثخجععع١ نعععبو٠ جعععثاو.  

ئععدا٥ه اةاععاِٖٝ يثخجعع١ نععبو٠ جععًثا يهْٛعع٘ نععإ َدماخ ععاو َٓععح اْاعع٬م ايععدمًِ           
١ْ ا٭ئو٠ ال ْاتل ايٛذاخ٠ َ٪ئًدا حدابٝكٗا    َ ١ً ايٓطه َٔ ج١ٗا ٚة اٯٚ

( تخجع١ ة اياصعٌ ايثخازعٞ ايٛااعث َعٔ      48اةٗاّ ا٭تا١ٝ٥ ٚٚت  تخج١ حتاي١ٝ حتًٝٗا  
ٕ  ٖععحا ا٭زععًٛ  َععٔ ا٭زععايٝو ايٓاجمعع١ ة تكععِٜٛ          جٗعع١ سئععد٣. انععثٜد حايععحند س

     ٖ ِٝ ايدٜاتعع١ٝ اياايبععال ٭ْٗععا تععٛاٞ حايٓطععا  يععث٣ اياايبعع١ حرتزععٝب ٚحٓععا٤ اةاععا
ٌٍ َعععٔ تخازععع١ ايرحٝعععثٟ    يعععثٜٗا. ( ٚتخازععع١ احعععٔ 4802ٚاتاكععع  ٖعععحٙ ايٓدٝ ععع١ َععع  نععع

ٕ  تخج١ ازداثاّ سزًٛ  ئدا٥ه اةااِٖٝ ة تكِٜٛ اياع٬  ناْع    4848حتُد  ( ة س
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ٕ  4848َدتامععع١ا حُٝٓعععا ائدًاععع  َععع  تخازععع١ اةٓحخٜععع١ ٚايدٜعععاَٞ   ( ايععع  سضعععاخل إىل س
 اياايبال جا٤ل تمٝا١.ازداثاّ ئدا٥ه اةااِٖٝ ة تكِٜٛ 

 :ثالجًا: أصلوب ملف اإلجناس 

ٚيإلجاح١ حتٔ ٖحا ايس٪اٍ   اسا  اةدٛزاال احلساح١ٝ ٚا٫سلدا عال اةمٝاخٜع١   
٫زععععد احال س ععععدات ايمٝٓعععع١ اععععٍٛ تخجعععع١ ازععععداثاّ َمًُععععال ايدٜاتععععٝال حاةداًعععع١  
اةدٛزا١ ة ذلا  ١ اخلدس ٭زًٛ  ًَيت ا زلاذا ٚناْ  ايٓدا٥  نُا ٜٛتحٗا 

 انثٍٚ اٯتٞ:
 (املتْططات اذتظابٔ٘ ّاالحنشافات املعٔاسٓ٘ الطتذابات أفشاد العٔي٘ سْل6دذّل )

 دسد٘ اطتخذاو معلنات الشٓاعٔات باملشسل٘ املتْطط٘ يف ستافع٘ ارتشز ألطلْب ملف اإلجناص 

املتْطط  العباسٗ الشقه

 اذتظابٕ
االحنشاف 

 املعٔاسٖ
دسد٘ 

 االطتخذاو
 الرتتٔب

7 

ملف اإلجناص ذتفغ أعنال الطالبات مجل أّسام العنل, أطتخذاو 

 التكاسٓش الْٔمٔ٘ ّاملطْٓات.

 1 نبريٗ دذا 1.319 4.51

 2 نبريٗ دذا 1.124 4.31 أبني للطالبات مأٍ٘ ملف اإلجناص ّمتٙ ٓظتخذو؟ 1

5 

أعددع ستهددات ّاعددش٘ ّميعندد٘ يف اذتهدده علددٙ ملددف اإلجندداص    

 الشٓاعٕ لذٚ الطالبات.

 3 نبريٗ دذا 1.146 4.26

3 

ُ الطالبات يف إعذاد ملف اإلجناص ّحتذٓذ احملتْٚ الشٓاعٕ  أّد

 املياطب لُ.

 4 نبريٗ دذا 1.172 4.24

6 

أطتفٔذ مً ملفات اإلجناص يف سفع التشضٔل الذساطٕ ّحتظدني  

 اإلجتاِ اإلجيابٕ حنْ تعله الشٓاعٔات.

 5 نبريٗ دذا 1.163 4.23

4 

ىكدداط الكددْٗ ّالغددعف لددذٚ  أطددتخذو ملددف اإلجندداص يف حتذٓددذ  

 الطالبات.

 6 نبريٗ  1.177 4.18

2 

أعشض للطالبات عذٗ منارز متنٔضٗ مللفات إجنداص   تضدنٔنَا   

 مً قبل آخشًٓ تتعلل مبادٗ الشٓاعٔات.

 7 نبريٗ  1.187 4.14

  نبريٗ دذاا 1.344 4.26 املتْطط العاو 

س دات ايمٝٓع١ اعٍٛ تخجع١    ( سٕ اةدٛزاال احلساح١ٝ ٫زد احال 2ٜٚبل انثٍٚ  
ازداثاّ َمًُال ايدٜاتٝال حاةدا١ً اةدٛزعا١ ة ذلا  ع١ اخلعدس ٭زعًٛ  ًَعيت      

ا 4ا 5ا 0ا 8(ا اٝعث اصعً  ايمبعاخال خقعِ      2.50 – 2.02ا زلاذ تداٚا  قُٝٗعا حعل    
( ٚايعع  تععٓز 8( حتًعع٢ تخجععال ازععداثاّ نععبو٠ جععثاوا نععإ سحت٬ٖععا ايمبععاخ٠ خقععِ     2

ا زلاذ حلاظ سحتُعاٍ اياايبعال َنعٌ سٚخام ايمُعٌا ايدكعاخٜد      حت٢ً:   ازداثاّ ًَيت 
(ا ة 2.50ايَٝٛٝعع١ ٚاةاٜٛععال  اٝععث اصععً  حتًعع٢ سحتًعع٢ َدٛزععه اسععاحٞ ٚقُٝدعع٘    

ال اصً  حاقٞ ايمباخال حت٢ً تخجعال ازعداثاّ نعبو٠ نعإ ستْاٖعا ايمبعاخ٠ خقعِ        
  ( ٚايععع  تعععٓز حتًععع٢:   سحتعععدض يًاايبعععال حتعععث٠ لعععاجس َدُٝعععر٠ ةًاعععال إزلعععاذ     4 

تصُُٝٗا َٔ قبٌ آئدٜٔ تدمًل مبات٠ ايدٜاتٝال   اٝث اصً  حت٢ً سقٌ َدٛزه 
نُا ٜبل انثٍٚ اصٍٛ إ ايٞ ايمباخال حتًع٢ َدٛزعه    (.2.02اساحٞ ٚقُٝد٘  
( ٚتخجععع١ ازعععداثاّ نعععبو٠ جعععثاوا ٖٚعععحا ٜعععثٍ حتًععع٢ سٕ تخجععع١    2.42اسعععاحٞ قُٝدععع٘  

١ اخلعدس ٭زعًٛ  ًَعيت    ازداثاّ َمًُال ايدٜاتٝال حاةدا١ً اةدٛزعا١ ة ذلا  ع  
ٚتمرٚ ايباان١ ٖحٙ ايٓدٝ ١ حسبو تامٌٝ ايدمًِ  ا زلاذ نإ حثخج١ نبو٠ جثاو.

ايٓطععععه ٚاصععععٍٛ اةمًُععععال حتًعععع٢ ايععععثٚخال ايدثخٜبٝعععع١ اخلاصعععع١ مبًاععععال ا زلععععاذا  
ٚإيععراَٗٔ حدابٝكعع٘ ة  عع  سحتُععاٍ اياايبععال َععٔ سجععٌ  ثٜععث َسععد٣ٛ ستا٥ٗععٔ.          

 ٔ ٕ  ًَععيت ا زلععاذ َعع ا٫ااٖععال احلثٜنعع١ ايعع  تععد٥٬ِ َعع  تكععِٜٛ   نععثٜد حايععحند س
 ايم١ًُٝ ايدثخٜس١ٝ ٚت٪تٟ إىل حٓا٤ اةمد ١ حطهٌ َٓ ِ َٚدهاٌَ.
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(ا ٚتخازععععععع١ ايدًٜٚعععععععٞ 4802ٚاتاكععععععع  ٖعععععععحٙ ايٓدٝ ععععععع١ َععععععع  تخازععععععع١ ايرحٝعععععععثٟ 
( ة اصععٍٛ ايدكععِٜٛ مبًععيت ا زلععاذ حتًعع٢     4802(ا ٚتخازعع١ ايمدععٝ،  4802ٚاحلدحععٞ 

(ا 4804ايٓدٝ ع١ َع  ْدعا٥  تخازع١ ايبطعو ٚحعدِٖ       تخج١ حتاي١ٝا ة ال ختدًعيت ٖعحٙ   
( اي  سضعاختا إىل تعثْٞ ازعداثاّ ًَعيت ا زلعاذ يعث٣       4802ٚتخاز١ اةدا، ٚاحلدحٞ 

 َمًُٞ ايدٜاتٝال.

 :رابًعا: التكويه الذاتي 

ٚيإلجاح١ حتٔ ٖحا ايس٪اٍ   اسا  اةدٛزاال احلساح١ٝ ٚا٫سلدا عال اةمٝاخٜع١   
تخجعععع١ ازععععداثاّ َمًُععععال ايدٜاتععععٝال حاةداًعععع١  ٫زععععد احال س ععععدات ايمٝٓعععع١ اععععٍٛ

اةدٛزعععا١ ة ذلا  ععع١ اخلعععدس ٭زعععًٛ  ايدكعععِٜٛ ايعععحاتٞا ٚناْععع  ايٓدعععا٥  نُعععا     
 ٜٛتحٗا انثٍٚ اٯتٞ:

 (املتْططات اذتظابٔ٘ ّاالحنشافات املعٔاسٓ٘ الطتذابات أفشاد العٔي٘ سْل7دذّل )

 افع٘ ارتشز ألطلْب التكْٓه الزاتٕدسد٘ اطتخذاو معلنات الشٓاعٔات باملشسل٘ املتْطط٘ يف ست 

املتْطط  العباسٗ الشقه

 اذتظابٕ
االحنشاف 

 املعٔاسٖ
دسد٘ 

 االطتخذاو
 الرتتٔب

2 

أّدُ الطالبات يف تكْٓه راتًَ ّتضدْٓب أخطداًَٜ الشٓاعدٔ٘ مدً     

 خالل الشدْع للكاعذٗ الشٓاعٔ٘ يف الذسغ.

 1 متْطط٘ 3.614 2.71

1 

ّالتعله املرتابط ّتعضٓض املؼاسن٘ أّعح للطالبات التْدُٔ الزاتٕ 

 بٔيًَ يف سل املؼهالت الشٓاعٔ٘ مً خالل أدّات التكْٓه الزاتٕ.

 2 متْطط٘ 3.754 2.64

5 

ٙ التفهري التأملٕ  ً عل ٘ تظاعذٍ ٗ تظاؤالت سٓاعٔ أطال الطالبات عذ

 الزاتٕ يف أعناهلً.

 3 قلٔل٘ 3.776 2.59

3 

التضدددشٔح الدددزاتٕ أعددع ستهدددات ّاعدددش٘ للطالبدددات عيددذ إددددشاٛ   

 للنَنات الشٓاعٔ٘ لذًَٓ.

 4 قلٔل٘ 3.836 2.58

4 

أّدددُ الطالبددات يف نتابدد٘ تكشٓددش مفضددل عددً مددذٚ اطددتٔعابًَ        

 للنفأٍه الشٓاعٔ٘.

 5 قلٔل٘ 1.187 2.14

  قلٔل٘ 3.713 2.53 املتْطط العاو 

( سٕ اةدٛزاال احلساح١ٝ ٫زد احال س دات ايمٝٓع١ اعٍٛ تخجع١    8ٜٚبل انثٍٚ  
ازعععداثاّ َمًُعععال ايدٜاتعععٝال حاةداًععع١ اةدٛزعععا١ ة ذلا  ععع١ اخلعععدس ٭زعععًٛ        

ا 4(ا اٝث اصعً  ايمباختعإ خقعِ     4.80 – 4.02ايدكِٜٛ ايحاتٞ تداٚا  قُٝٗا حل  
( ٚايع  تعٓز حتًع٢:      4( حت٢ً تخجال ازداثاّ َدٛزا١ نإ سحت٬ٖا ايمباخ٠ خقِ  0

ايدٜاتعع١ٝ َععٔ ئعع٬ٍ ايدجععٛيف  سٚجعع٘ اياايبععال ة تكععِٜٛ جاتٗععٔ ٚتصععٜٛو سئاععا٥ٗٔ  
يًكاحتععث٠ ايدٜاتعع١ٝ ة ايععثخص   اٝععث اصععً  حتًعع٢ سحتًعع٢ َدٛزععه اسععاحٞ ٚقُٝدعع٘  

( ٚايععع  تعععٓز حتًععع٢:   سٚجععع٘ اياايبعععال ة 2(ا ة اعععل اصعععً  ايمبعععاخ٠ خقعععِ  4.80 
نداح١ تكدٜد َاصٌ حتٔ َث٣ ازدٝماحٗٔ يًُااِٖٝ ايدٜات١ٝ   حت٢ً سقعٌ َدٛزعه   

نُا ٜبل انثٍٚ اصعٍٛ إ عايٞ    اثاّ ق١ًًٝ.( ٚتخج١ ازد4.02اساحٞ ٚقُٝد٘  
( ٚتخجعع١ ازععداثاّ قًًٝعع١ا ٖٚععحا ٜععثٍ   4.54ايمبععاخال حتًعع٢ َدٛزععه اسععاحٞ قُٝدعع٘    

حت٢ً سٕ تخج١ ازداثاّ َمًُال ايدٜاتعٝال حاةداًع١ اةدٛزعا١ ة ذلا  ع١ اخلعدس      
ٚتمرٚ ايباان١ ٖحٙ ايٓدٝ ١ إىل سٕ ٖحا  ٭زًٛ  ايدكِٜٛ ايحاتٞ نإ حثخج١ ق١ًًٝ.

يٓعععٛيف َعععٔ ايدكعععِٜٛ ٜداًعععو تعععثخًٜبا ٚتخاٜععع١ ٚازعععم١ يدابٝكععع٘ حتًععع٢ ايٛجععع٘ ا٭ْسعععو   ا
ًٝا يًحصٍٛ حت٢ً ْدا٥  َدتٝ٘ا ة ال سٕ ذٜات٠ حتثت اياايبال  ٚنحيو ٚقًدا نا 
ٚذٜعات٠ ا٭ْصعب١ يًُمًُععال قعث حيععث َعٔ تابٝكعع٘ حطعهٌ صععحٝل َٚدهاَعٌ. ٚاتاكعع        

( ة جيعوا حُٝٓعا   4802دحعٞ  ( ٚتخازع١ اةعدا، ٚاحل  4804َم٘ تخاز١ ايبطعو ٚحعدِٖ    
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( ة نْٛٗععععا اصععععً  حتًعععع٢ تخجعععع١  4802ائدًاعععع  َعععع  تخازعععع١ اةععععدا، ٚاحلدحععععٞ    
 َدٛزا١ا تُٔ سزايٝو ايدكِٜٛ ايبثٌٜ ا٭ئد٣ اي    قٝازٗا.

 :ٌخامضًا: أصلوب تكويه االقزا 

ٚيإلجاح١ حتٔ ٖحا ايس٪اٍ   اسا  اةدٛزاال احلساح١ٝ ٚا٫سلدا عال اةمٝاخٜع١   
دات ايمٝٓعععع١ اععععٍٛ تخجعععع١ ازععععداثاّ َمًُععععال ايدٜاتععععٝال حاةداًعععع١  ٫زععععد احال س عععع

اةدٛزعععا١ ة ذلا  ععع١ اخلعععدس ٭زعععًٛ  تكعععِٜٛ ا٭قعععدإا ٚناْععع  ايٓدعععا٥  نُعععا         
 ٜٛتحٗا انثٍٚ اٯتٞ:

 (املتْططات اذتظابٔ٘ ّاالحنشافات املعٔاسٓ٘ الطتذابات أفشاد العٔي٘ سْل8دذّل )

 املتْطط٘ يف ستافع٘ ارتشز ألطلْب تكْٓه األقشاٌدسد٘ اطتخذاو معلنات الشٓاعٔات باملشسل٘  

املتْطط  العباسٗ الشقه

 اذتظابٕ
االحنشاف 

 املعٔاسٖ
دسد٘ 

 االطتخذاو
 الرتتٔب

5 

أساعدٕ الفددشّم الفشدٓد٘ بددني الطالبددات عيدذ تكددْٓه األقددشاٌ    

 بعغًَ البع .

 1 متْطط٘ 3.613 2.75

3 

تيفٔدز  أمسح للطالبات يف العنل بٔديًَ بؼدهل تعداّىٕ عيدذ     

 املَاو االدأٜ٘ الشٓاعٔ٘.

 2 قلٔل٘ 3.825 2.53

4 

أمسح للطالبدات بتبدادل أعنداهلً ّاإلطدتفادٗ مدً خد اتًَ       

ٛل للذاىددب املعددشيف ّبجلددا للددشّة التيافظددٔ٘ فٔنددا بٔدديًَ     إثددشا

بػشض تضّٓذ بعغًَ البع  بالتػزٓد٘ الشادعد٘ الفْسٓد٘    

 عيذ تكْٓه ميذضاتًَ.

 3 قلٔل٘ 3.825 2.48

1 

ٛل علدٙ معدآري ّاعدش٘      أعع  للطالبات ستهات ّاعدش٘ بيدا

لتظاعذًٍ يف تكْٓه أقشاىًَ أثيداٛ تيفٔدز املَندات األدأٜد٘     

 الشٓاعٔ٘.

 4 قلٔل٘ 3.954 2.23

2 

ٗ الشٓاعٔات بعغًَ  ً يف ماد أمسح الطالبات بتكٔٔه ىتاٜذَ

ٍ٘ أنجش فعالٔ٘ ّبعٔذٗ عً التشٔضات  ٍ٘ دساطٔ لبع  يف بٔٝ

 بٔيًَ.

 5 قلٔل٘ 1.318 2.11

  قلٔل٘ 3.726 2.42 املتْطط العاو 

( سٕ اةدٛزاال احلساح١ٝ ٫زد احال س دات ايمٝٓع١ اعٍٛ تخجع١    0ٜٚبل انثٍٚ  
ازداثاّ َمًُال ايدٜاتٝال حاةدا١ً اةدٛزا١ ة ذلا  ١ اخلدس ٭زًٛ  تكعِٜٛ  

 ( ٚايعع 5(ا اٝععث اصععً  ايمبععاخ٠ خقععِ     4.85 – 4.00ا٭قععدإ تداٚاعع  قُٝٗععا حععل     
تععٓز حتًعع٢:   سخاحتععٞ اياععدٚم ايادتٜعع١ حععل اياايبععال حتٓععث تكععِٜٛ ا٭قععدإ حمتععٗٔ          

( ٚتخجع١ ازعداثاّ َدٛزعا١ا ة    4.85ايبم   حت٢ً سحت٢ً َدٛزعه اسعاحٞ ٚقُٝدع٘     
( ٚاي  تٓز حت٢ً:   سمسعل اياايبعال حدكٝعِٝ ْدعا٥ ٗٔ     4ال اصً  ايمباخ٠ خقِ  

نعععد  مايٝععع١ ٚحمٝعععث٠ حتعععٔ   ة َعععات٠ ايدٜاتعععٝال حمتعععٗٔ يعععبم  ة ح٦ٝععع١ٍ تخازععع١ٍٝ سن   
 ( ٚتخج١ ازعداثاّ قًًٝع١.  4.00ايدحٝرال حٝٓٗٔ  حت٢ً سقٌ َدٛزه اساحٞ ٚقُٝد٘  

( 4.24نُا ٜبل انعثٍٚ اصعٍٛ إ عايٞ ايمبعاخال حتًع٢ َدٛزعه اسعاحٞ قُٝدع٘          
ٚتخجعع١ ازععداثاّ قًًٝعع١ا ٖٚععحا ٜععثٍ حتًعع٢ سٕ تخجعع١ ازععداثاّ َمًُععال ايدٜاتععٝال          

 س ٭زعًٛ  تكعِٜٛ ا٭قعدإ نعإ حثخجع١ قًًٝع١.      حاةدا١ً اةدٛزا١ ة ذلا  ع١ اخلعد  
(. 400ا ص.4882ٚيهٕٛ ايدكِٜٛ ايحاتٞ ٚتكِٜٛ ا٭قدإ حُٝٓٗا اختبا  ٚةٝلا  حت٬ّا 

 ععإٕ ايباانعع١ تمععرٚ ٖععحٙ ايٓدٝ عع١ ٭زععبا  حتععث٠ َٚععٔ تععُٓٗا تععٝل ايٛقعع  َعع   ععٍٛ   
اةكععدخ ٚتراٜععث سحتععثات اياايبععال. ْاٖٝععو حتععٔ قًعع١ ٚحتععٝٗٔ ة ايكععثخ٠ حتًعع٢ ايععداهو          

يٓاقععث ايبٓععا٤ ة ٖععحٙ اةداًعع١ ايمُدٜعع١ حايدحثٜععث ممععا حيععٍٛ َععٔ تابٝكعع٘ حصععٛخ٠       ا
 سنند  ماي١ٝ ٚجث٣ٚ ٚحيكل ايثف اةٓطٛت َٔ سجً٘.
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( ايعععع  سضععععاخل اىل إ 4804ٚتداععععل ٖععععحٙ ايٓدٝ عععع١ َعععع  تخازعععع١ ايبطععععو ٚحععععدِٖ   
ازداثاّ اةمًُعل ٚاةمًُعال يدكعِٜٛ ا٭قعدإ نعإ حثخجع١ قًًٝع١ا ة اعل ائدًاع           

( ايععع  سضعععاخل اىل سٕ ازعععداثاّ  تكعععِٜٛ ا٭قعععدإ( نعععإ   4802تخازععع١ ايرحٝعععثٟ  َععع 
 حثخج١ َدٛزا١ا تُٔ سزايٝو ايدكِٜٛ ايبثٌٜ ا٭ئد٣ اي    قٝازٗا.

 :صادصًا: أصلوب التكويه باملالحظة 

ٚيإلجاح١ حتٔ ٖحا ايس٪اٍ   اسا  اةدٛزاال احلساح١ٝ ٚا٫سلدا عال اةمٝاخٜع١   
١ اععععٍٛ تخجعععع١ ازععععداثاّ َمًُععععال ايدٜاتععععٝال حاةداًعععع١  ٫زععععد احال س ععععدات ايمٝٓعععع

اةدٛزععا١ ة ذلا  عع١ اخلععدس ٭زععًٛ  ايدكععِٜٛ حاة٬ا عع١ا ٚناْعع  ايٓدععا٥  نُععا   
 ٜٛتحٗا انثٍٚ اٯتٞ:

 (املتْططات اذتظابٔ٘ ّاالحنشافات املعٔاسٓ٘ الطتذابات أفشاد العٔي٘ سْل9دذّل )

 دسد٘ اطتخذاو معلنات الشٓاعٔات باملشسل٘ املتْطط٘ يف ستافع٘ ارتشز ألطلْب التكْٓه باملالسع٘ 

املتْطط  العباسٗ الشقه

 اذتظابٕ
االحنشاف 

 املعٔاسٖ
دسد٘ 

 االطتخذاو
 الرتتٔب

1 

أقددْو مبشاقبدد٘ ّمتابعدد٘ طددلْنٔات الطالبدد٘ ّأداَٜددا للتندداسًٓ   

 الشٓاعٔ٘ بَذف مجع املعلْمات ّتذّٓيَا.

 1 متْطط٘ 3.635 2.65

5 

أعنددل علددٙ تكددذٓه التػزٓدد٘ الشادعدد٘ ّالفْسٓدد٘ للطالبدد٘ أثيدداٛ  

 تأدٓتَا للنَاو ّاملظاٜل الشٓاعٔ٘ ّبعذ االىتَاٛ ميَا.

 2 متْطط٘ 3.777 2.61

4 

أنلف الطالب٘ مبَاو ّمظاٜل سٓاعٔ٘ ّالعندل علدٙ مالسعد٘    

 خطْات سلَا ّمً ثه تْدََٔا بؼهل صشٔح.

 3 قلٔل٘ 3.983 2.31

2 

أصدنه أداٗ التكدْٓه باطدتخذاو طدالت التكدذٓش ّقدْاٜه الؼدطب        

 ّغريٍا لتكْٓه املناسطات الشٓاعٔ٘.

 4 قلٔل٘ 1.345 2.24

3 

أعددذ بطاقدد٘ مالسعدد٘ حتددْٖ علددٙ متػددشات ّستهددات تياطددب     

املْقف التعلٔنٕ للنفدأٍه الشٓاعدٔ٘ ّتشاعدٕ الفٝد٘ العنشٓد٘      

 املشاد تكْميَا.

 5 قلٔل٘ 1.156 2.14

  قلٔل٘ 3.772 2.39 املتْطط العاو 

( سٕ اةدٛزاال احلساح١ٝ ٫زد احال س دات ايمٝٓع١ اعٍٛ تخجع١    2ٜٚبل انثٍٚ  
ازعععداثاّ َمًُعععال ايدٜاتعععٝال حاةداًععع١ اةدٛزعععا١ ة ذلا  ععع١ اخلعععدس ٭زعععًٛ        

(ا اٝععث اصععً  ايمبععاخ٠ خقععِ  4.25 – 4.02ايدكععِٜٛ حاة٬ا عع١ تداٚاعع  قُٝٗععا حععل   
تٓز حت٢ً:   سقّٛ مبداقب١ َٚداحمع١ زعًٛنٝال اياايبع١ ٚستا٥ٗعا يًدُعاخٜٔ      ( ٚاي  0 

ايدٜاتعع١ٝ حٗععثف  عع  اةمًَٛععال ٚتععثٜٚٓٗا  حتًعع٢ سحتًعع٢ َدٛزععه اسععاحٞ ٚقُٝدعع٘        
( ٚايعع  تععٓز  4( ٚتخجعع١ ازععداثاّ َدٛزععا١ا ة اععل اصععً  ايمبععاخ٠ خقععِ        4.25 

يت ايدمًُٝعٞ  حت٢ً:   سحتث حااق١ ٬َا ١  ٟٛ حت٢ً َ٪ضدال ٚذلهال تٓازو اةٛقع 
يًُاعععاِٖٝ ايدٜاتععع١ٝ ٚتداحتعععٞ ايا٦ععع١ ايمُدٜععع١ اةعععدات تكٛ ٗعععا   حتًععع٢ سقعععٌ َدٛزعععه  

نُا ٜبل انثٍٚ اصعٍٛ إ عايٞ    ( ٚتخج١ ازداثاّ ق4.02.١ًًٝاساحٞ ٚقُٝد٘  
( ٚتخجعع١ ازععداثاّ قًًٝعع١ا ٖٚععحا ٜععثٍ   4.42ايمبععاخال حتًعع٢ َدٛزععه اسععاحٞ قُٝدعع٘    

اةداًع١ اةدٛزعا١ ة ذلا  ع١ اخلعدس     حت٢ً سٕ تخج١ ازداثاّ َمًُال ايدٜاتعٝال ح 
ٚتمععرٚ ايباانعع١ ٖععحٙ ايٓدٝ عع١ إىل  ٭زععًٛ  ايدكععِٜٛ حاة٬ا عع١ نععإ حثخجعع١ قًًٝعع١. 

حتثّ اٖدُاّ اةمًُال حازًٛ  اة٬ا ١ ٭ْ٘ ٜداًو َٓٗٔ ٚقًدا  ٬ٜٛو ٚيهٔ سنند 
 حاة٪ضدال ٚاوهال اخلاص١ ح٘ا مما ٜداًو َداحتا٠ اياعدٚم ايادتٜع١ حعل اياايبعالا    
نععحيو َععٔ سٖععِ سزععبا  حتععثّ  كععل ايدكععِٜٛ حاة٬ا عع١ا ننععد٠ سحتععثات اياايبععال    
ٖٚععحا َععٔ ٚجٗعع١ ْ ععد ايباانعع١ حتععا٥ل نععبو حيععث َععٔ  كٝععل ايدكععِٜٛ حاة٬ا عع١        

 حطهٌ صحٝل َٚدهاٌَ.
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( 4802( ٚتخازع١ ا٫صعك١   4804ٚختدًيت ٖحٙ ايٓدٝ ع١ َع  تخازع١ ايبطعو ٚحعدِٖ       
 ايدكِٜٛ حاة٬ا ١ جا٤ حثخج١ َدٛزا١. اي  سضاختا إىل سٕ تخج١  كل ازداثاّ

        ىتائج إجابة الضؤال الجاىي، والذي يي  على: "ما املعوقاات الاحت  اد ماً اصاتخداو معلناات
 الزياضيات باملزحلة املتوصطة يف حمافظة اخلزج ألصاليب التكويه البديل مً وجَة ىظزًٍ؟"

سلدا عال اةمٝاخٜع١   ٚيإلجاح١ حتٔ ٖحا ايس٪اٍ   اسا  اةدٛزاال احلساح١ٝ ٚا٫
٫زد احال س دات ايم١ٓٝ اٍٛ اةمٛقال اي   ث َٔ ازداثاّ َمًُعال ايدٜاتعٝال   
حاةداًع١ اةدٛزععا١ ة ذلا  عع١ اخلععدس ٭زععايٝو ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜا ٚناْعع  ايٓدععا٥   

 نُا ٜٛتحٗا انثٍٚ اٯتٞ:
 العٔي٘ سْلاملتْططات اذتظابٔ٘ ّاالحنشافات املعٔاسٓ٘ الطتذابات أفشاد  (13دذّل )

املعْقات الع حتذ مً اطتخذاو معلنات الشٓاعٔات باملشسل٘ املتْطط٘ يف ستافع٘ ارتشز ألطالٔب التكْٓه  

 البذٓل

املتْطط  العباسٗ الشقه

 اذتظابٕ
االحنشاف 

 املعٔاسٖ
دسد٘ 

 املْافك٘
 الرتتٔب

5 

عٔل ّقد  اذتضد٘ الذساطدٔ٘ ّنجدشٗ أعدذاد الطالبدات يف الضدف        

 التكْٓه البذٓل بؼهل صشٔح ّمتهامل.تعٔل مً تطبٔل 

4.82 3.492 

نبريٗ 

 1 دذا

 3.493 4.79 عذو ّعْة آلٔ٘ التكْٓه البذٓل لذٚ أّلٔاٛ األمْس.  7

نبريٗ 

 2 دذا

3 

عذو تْفش اإلمهاىات املادٓ٘ الالصم٘ إلمتاو بع  أطالٔب التكدْٓه  

 البذٓل.

4.61 3.757 

نبريٗ 

 دذا

3 

2 

 ً ً املَاو املختلف٘ مما ٓظبب تعكٔذ التكْٓه البذٓل ٓتغن العذٓذ م

 لعنلٔ٘ التكْٓه.

4.49 3.843 

نبريٗ 

 دذا

4 

 3.868 4.48 ال ْٓدذ دّسات تذسٓبٔ٘ عً التكْٓه البذٓل ّأطالٔبُ. 6

نبريٗ 

 دذا

5 

4 

عددذو تددْفش اإلسػددادات الالصمدد٘ للنعلندد٘ مددً قبددل إداسٗ املذسطدد٘     

 ّاملؼشفني الرتبْٓني.

4.44 3.981 

نبريٗ 

 6 دذا

1 

مععدده املعلنددات لددٔع لددذًَٓ ارتدد ٗ الهافٔدد٘ يف تطبٔددل التكددْٓه  

 البذٓل.

4.42 3.968 

نبريٗ 

 دذا

7 

 3.554 4.58 املتْطط العاو 

نبريٗ 

  دذا

( سٕ اةدٛزعععاال احلسعععاح١ٝ ٫زعععد احال س عععدات ايمٝٓععع١ اعععٍٛ  08ٜٚعععبل انعععثٍٚ  
اةدٛزععععا١ ة اةمٛقععععال ايعععع   ععععث َععععٔ ازععععداثاّ َمًُععععال ايدٜاتععععٝال حاةداًعععع١   
( 2.04 – 2.24ذلا  ععع١ اخلعععدس ٭زعععايٝو ايدكعععِٜٛ ايبعععثٌٜ تداٚاععع  قُٝٗعععا حعععل        

( ٚايع  تعٓز   5ٚ ٝمٗا حثخجال َٛا ك١ نعبو٠ جعثاوا اٝعث اصعً  ايمبعاخ٠ خقعِ        
حتًعع٢:   تععٝل ٚقعع  احلصعع١ ايثخازعع١ٝ ٚننععد٠ سحتععثات اياايبععال ة ايصععيت تمٝععل َععٔ   

ًععع٢ سحتًععع٢ َدٛزعععه اسعععاحٞ  تابٝعععل ايدكعععِٜٛ ايبعععثٌٜ حطعععهٌ صعععحٝل َٚدهاَعععٌ  حت  
( ٚاي  تعٓز حتًع٢:  َم عِ اةمًُعال     0(ا ة ال اصً  ايمباخ٠ خقِ  2.04ٚقُٝد٘  

يٝش يثٜٗٔ اخل ٠ ايها ١ٝ ة تابٝل ايدكِٜٛ ايبعثٌٜ  حتًع٢ سقعٌ َدٛزعه اسعاحٞ      
نُا ٜبل انثٍٚ اصٍٛ إ ايٞ ايمباخال حت٢ً َدٛزعه اسعاحٞ    (.2.24ٚقُٝد٘  
ّ نبو٠ جثاوا ٖٚحا ٜثٍ حت٢ً سٕ  ٝع  ٖعحٙ ايمبعاخال    ( ٚتخج١ ازداثا2.50قُٝد٘  

ينععٌ اةمٛقععال ايعع   ععث َععٔ ازععداثاّ َمًُععال ايدٜاتععٝال حاةداًعع١ اةدٛزععا١ ة  
 ذلا  ١ اخلدس ٭زعايٝو ايدكعِٜٛ ايبعثٌٜ َعٔ ٚجع٘ ْ عدٖٔ ٚحثخجع١ نعبو٠ جعثاو.         

َعداو  َٚٔ ئ٬ٍ ْدعا٥  ٖعحا ايسع٪اٍ اتتعل يًباانع١ سٕ تابٝعل ايدكعِٜٛ ايبعثٌٜ حعال س         
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صععمًبا حطععهٌ حتععاّ ٚجيععو يٛجععٛت حتععث٠ َمٛقععال َععٔ سُٖٗععا ذٜععات٠ سْصععب١ َمًُعععال            
ايدٜاتٝال ة اٯ١ْٚ ا٭ئو٠ا ٚنحيو تٝل ٚق  احلص١ ايثخاز١ٝ ٚننعد٠ سحتعثات   
اياايبال ة ايصيتا ٚحت٢ً ايدغِ َٔ َمد ١ حم  اةمًُال مباّٗٛ ايدكِٜٛ ايبثٌٜ 

ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ حطععهٌ صععحٝل   حطععهٌ حتععاّ إ٫ سٕ ٖععحٙ اةمٛقععال تمٝععل َععٔ تابٝععل     
 (.4848َٚدهاٌَا ٖٚحا َا اتاك  َم٘ تخاز١ احٔ حتُد 

          ىتائج إجابة الضؤال الجالح، والذي ياي  علاى: "ماا اللاول املكرتحاة الاحت  كاً أٌ تضاَه يف
تعشيش اصتخداو معلناات الزياضايات باملزحلاة املتوصاطة يف حمافظاة اخلازج ألصااليب التكاويه         

 ً "؟البديل مً وجَة ىظزٍ
ٚيإلجاح١ حتٔ ٖحا ايس٪اٍ   اسا  اةدٛزاال احلساح١ٝ ٚا٫سلدا عال اةمٝاخٜع١   
٫زعععد احال س عععدات ايمٝٓععع١ اعععٍٛ احلًعععٍٛ اةكرتاععع١ ايععع   هعععٔ سٕ تسعععِٗ ة تمرٜعععر   
ازعععداثاّ َمًُعععال ايدٜاتعععٝال حاةداًععع١ اةدٛزعععا١ ة ذلا  ععع١ اخلعععدس ٭زعععايٝو    

 نثٍٚ اٯتٞ:ايدكِٜٛ ايبثٌٜا ٚناْ  ايٓدا٥  نُا ٜٛتحٗا ا
املتْططات اذتظابٔ٘ ّاالحنشافات املعٔاسٓ٘ الطتذابات أفشاد العٔي٘ سْل اذتلْل املكرتس٘ الع  (11دذّل )

ميهً أٌ تظَه يف تعضٓض اطتخذاو معلنات الشٓاعٔات باملشسل٘ املتْطط٘ يف ستافع٘ ارتشز ألطالٔب 

 التكْٓه البذٓل

 العباسٗ الشقه
املتْطط 

 اذتظابٕ
االحنشاف 

 املعٔاسٖ
دسد٘ 

 الرتتٔب املْافك٘

4 

تْفري مٔضاىٔ٘ لتلبٔ٘ استٔادات تطبٔدل التكدْٓه   

 البذٓل.

 1 نبريٗ دذا 3.637 4.81

3 

إعذاد معامل للشٓاعٔات لتيفٔز أىؼط٘ التكدْٓه  

 البذٓل.

 2 نبريٗ دذا 3.734 4.83

1 

إعدددذاد دلٔدددل إسػدددادٖ ٓتغدددنً أٍدددذاف التكدددْٓه  

 البذٓل ّأطالٔبُ ّطبٔعتُ.

 3 نبريٗ دذا 3.713 4.74

2 

عكذ دّسات تذسٓبٔد٘ مظدتنشٗ ختدتط بدالتكْٓه     

 البذٓل.

 4 نبريٗ دذا 3.731 4.72

  نبريٗ دذا 3.583 4.77 املتْطط العاو 

( سٕ اةدٛزعععاال احلسعععاح١ٝ ٫زعععد احال س عععدات ايمٝٓععع١ اعععٍٛ  00ٜٚعععبل انعععثٍٚ  
ايدٜاتعععٝال احلًعععٍٛ اةكرتاععع١ ايععع   هعععٔ سٕ تسعععِٗ ة تمرٜعععر ازعععداثاّ َمًُعععال    

حاةدا١ً اةدٛزا١ ة ذلا  ١ اخلدس ٭زايٝو ايدكِٜٛ ايبثٌٜ تداٚا  قُٝٗعا حعل   
( ٚ ٝمٗععا حععثخجال َٛا كعع١ نععبو٠ جععثاوا اٝععث اصععً  ايمبععاخ٠ خقععِ   2.00 – 2.84 
( ٚايعع  تععٓز حتًعع٢:   تععٛ و َٝراْٝعع١ يدًبٝعع١ اادٝاجععال تابٝععل ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ   2 

( ٚايع   4(ا ة اعل اصعً  ايمبعاخ٠ خقعِ      2.00حت٢ً سحت٢ً َدٛزه اسعاحٞ ٚقُٝدع٘    
تععٓز حتًععع٢:  حتكعععث تٚخال تثخٜبٝععع١ َسعععدُد٠ ختعععدز حعععايدكِٜٛ ايبعععثٌٜ   حتًععع٢ سقعععٌ  

 (.2.84َدٛزه اساحٞ ٚقُٝد٘  

نُعععا ٜعععبل انعععثٍٚ اصعععٍٛ إ عععايٞ ايمبعععاخال حتًععع٢ َدٛزعععه اسعععاحٞ قُٝدععع٘  
ال ينعٌ  ( ٚتخج١ ازداثاّ نبو٠ جثاوا ٖٚحا ٜعثٍ حتًع٢ سٕ  ٝع  ٖعحٙ ايمبعاخ     2.88 

احلًعععٍٛ اةكرتاععع١ ايععع   هعععٔ سٕ تسعععِٗ ة تمرٜعععر ازعععداثاّ َمًُعععال ايدٜاتعععٝال     
حاةدا١ً اةدٛزعا١ ة ذلا  ع١ اخلعدس ٭زعايٝو ايدكعِٜٛ ايبعثٌٜ َعٔ ٚجع٘ ْ عدٖٔ          

 ٚحثخج١ نبو٠ جثاو.
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ٜٚدتعععل يًباانععع١ سٕ ٖعععحٙ اةكرتاعععال جعععر٤ َٗعععِ ة  كٝعععل  احتًٝععع١ ازعععداثاّ     
ٝعع١ تكععِٜٛ َععات٠ ايدٜاتععٝال حتًعع٢ ٚجعع٘ اخلصععٛص     سزععايٝو ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ ة حتًُ 

ٚجيو ةٛانب١ ايداٛخال احلثٜن١ احلاص١ً ة حت١ًُٝ تمًِٝ ٚتمًِ ايدٜاتعٝال َعٔ   
ج١ٗا ٚا٫زد اح١ يعثحت٠ٛ ٚذاخ٠ ايدمًعِٝ حدامٝعٌ ايدكعِٜٛ ايبعثٌٜ َعٔ ئع٬ٍ تتعُل         

١ سزععععايٝب٘ ة َكععععدخال ايدٜاتععععٝال اةاععععٛخ٠ اةبٓٝعععع١ حتًعععع٢ اةبععععات٨ ٚاةمععععاٜو ايماةٝعععع    
 ( َٔ ج١ٗ سئد٣.NCTMيًدٜاتٝال اةثخز١ٝ 

 بال سًَدا َِٗ سٕ ٜعدِ تامٝعٌ اةكرتاعال ٚا٫ٖدُعاّ حٗعا َعٔ قبعٌ إتاخال ايدمًعِٝ         
ٚاةطععد ل ٚاةطععد ال َععٔ ئعع٬ٍ حتكععث ايععثٚخال جال ايصعع١ً َٚداحمعع١ جيععو َٝععثاْٝاوا    
اٝعععث اتتعععل سٕ اةمًُعععال اي٬تعععٞ تًكعععل تٚخال تثخٜبٝععع١ ختعععدز حعععايدكِٜٛ ايبعععثٌٜ   

صععبل يععثٜٗٔ تاععٛخ ٚ سععٔ ة ايكععثخال اةٗاخٜعع١ ٚيهععٓٗٔ ة تٛوٝاعع٘ ة حتًُٝعع١         س
تكععِٜٛ اياايبععال ة َععات٠ ايدٜاتععٝال حطععهٌ تععاّا ٖٚععحا َععا سنثتعع٘ تخازعع١ اةععدا،ا      

 (.4802(ا ٚتخاز١ ايدًٜٚٞ 4802(ا ٚتخاز١ ايطُدٟ 4802ٚاحلدحٞ 

 :توصيات البخح 
إٕ ايباان١ إتخاس تٛصعٞ مبعا   ة ت٤ٛ ايٓدا٥  اي  وٗدل َٔ ئ٬ٍ ٖحا ايبحث  

 :ًٜٞ 

     إحتثات ٚتٓاٝح تٚخال تثخٜب١ٝ يًدكِٜٛ ايبثٌٜ حت٢ً َسد٣ٛ اوا  ع١ تطعٌُ حتًع٢
سزععايٝو ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ ايععٛاخت٠ حايبحععث ةٓازععبدٗا يدكععِٜٛ ايمًُٝعع١ ايدثخٜسعع١ٝ   

 ةات٠ ايدٜاتٝال.
       حٗععثف  إتخاس ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ ة ايعع اَ  ايرتحٜٛعع١ ايكا٥ُعع١ ة نًٝععال ايرتحٝعع١

إحتععععثات ٚتاٖٝععععٌ َمًُععععال ايدٜاتععععٝال يدٛوٝععععيت ايدكععععِٜٛ ايبععععثٌٜ ة ايمًُٝعععع١       
 ايدثخٜس١ٝ.

     إحتععثات َماَععٌ َدهاًَعع١ تسععِٗ ة تٓاٝععح سْطععا١ ايدكععِٜٛ ايبععثٌٜ حطععهٌ صععحٝل
 ٚجاج ا ٚايمٌُ حت٢ً تحتُٗا حا َهاْال ايا١ٝٓ ٚايدك١ٝٓ اي٬ذ١َ.

 ٜدتعُٔ سٖعثاف ايدكعِٜٛ     إحتثات تيٌٝ إخضاتٟ يًُطد ال ٚاةمًُال ٚسٚيٝا٤ ا٭َٛخ
ُٜسععععِٗ ة  كٝععععل سحتًعععع٢   ايبععععثٌٜ ٚسزععععايٝب٘ ٚ بٝمدعععع٘ ٚنٝاٝعععع١ تابٝكعععع٘ا مبععععا 

 اةسدٜٛال ة اةُاخزال ايدثخٜس١ٝ ٚايدكٛ ١ٝ ْٚطد ايٛحتٞ اعدُمٞ.

 :مكرتحات البخح 
ازدهُا٫و يحا ايبحعثا ٚاعدص ايباانع١ ة إةعدا٤ اةٝعثإ ايرتحعٟٛ حعايبحٛت جال        

 تخازال َسدكب١ًٝ نايدايٞ:ايص١ً  إْٗا تكرتا 

       إجععدا٤ ثععٛت ٚتخازععال ةمد عع١  احتًٝعع١ حدْععاَ  تععثخٜ، َكععرتا يدععثخٜو َمًُععال
ايدٜاتعععٝال عُٝععع  اةدااعععٌ ا٫حدثا٥ٝععع١ ٚاةدٛزعععا١ ٚايناْٜٛععع١ حتًععع٢ ازعععداثاّ        

 سزايٝو ايدكِٜٛ ايبثٌٜ ة ايم١ًُٝ ايدثخٜس١ٝ ة ذلا  ١ اخلدس.
 يٝو ايدكِٜٛ ايبعثٌٜ ة ستا٤  ايبعال   إجدا٤ تخازال يًهطيت حتٔ سةد ازداثاّ سزا

 اةدا١ً اةدٛزا١ ٚحت٬قد٘ حد   ايدحصٌٝ ايدٜاتٞ يثٜٗٔ.
 .إجدا٤ سثات اٍٛ ايدكِٜٛ ايبثٌٜ ة َكدخال تخاز١ٝ سئد٣ 
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 العزبية  املزاجع: 
(. ّاقددع اطددتخذاو معلنددٕ الشٓاعددٔات ألدّات التكددْٓه البددذٓل يف      2323. )عبددذ اهلل ابددً عنددش, طددعذ    -

ادتنعٔد٘ املضدشٓ٘   تْطط٘ مً ّدَ٘ ىعدشٍه ّاملؼدشفني الرتبدْٓني مبذٓيد٘ الشٓداض.      امل املشسل٘ 

 .338-243,(3)23 ,لرتبْٓات الشٓاعٔات
٘  (. 2318أبددْ دىٔددا, ىادٓدد٘ عبددذِ. )  - ( 2ط). الكٔدداغ ّالتكددْٓه اليفظددٕ ّالرتبددْٖ يف العنلٔدد٘ التعلٔنٔدد

 الذماو: مهتب٘ املتييب.
ٖ   (. 2319أبْ ػعباٌ, ػٔناٛ صبشٕ, ّعطْاٌ, أطدعذ سظدني. )   - ّ الكٔداغ ّالتكدْٓه الرتبدْ : داس ت. بدري

 الهتب العلنٔ٘.
   (. دسد٘ اطتخذاو معلنات املشسل٘ املتْطط٘ 2316)سض٘ ستنذ, ّالذّالت, عذىاٌ طات. , ُصكاأل -

 .الظددعْدٓ٘العشبٔدد٘ ألطددالٔب التكددْٓه البذٓلدد٘ يف تددذسٓع العلددْو يف ميطكدد٘ الكضددٔه يف املنلهدد٘   

 .48-37, (1)43 الرتبْٓ٘,العلْو 
 )عبدددذ اهلل  اطدددرتاتٔذٔات التكدددْٓه التهدددْٓد لهدددل صدددف دساطدددٕ.      (.2315بشّنَددداست, طدددْصاٌ و. )  -

 الهٔالىٕ, مرتده(. الشٓاض: مهتب الرتبٔ٘ العشبٕ لذّل ارتلٔر.
اطددتخذاو اطددرتاتٔذٔات التكددْٓه البددذٓل ّأدّاتددُ يف تكددْٓه   (.2312) اسٓددر.  أنددشو, ّبددشٍه,البؼددري,  -

 .273-241(,1)13العلْو الرتبْٓ٘ ّاليفظٔ٘, ٘زتل .األسدٌتعله الشٓاعٔات ّاللػ٘ العشبٔ٘ يف 
(. دسدددد٘ سعدددا ّاطدددتخذاو املعلندددني يف املنلهددد٘ العشبٔددد٘      2316. )ضاذتذٔلدددٕ, ستندددذ عبدددذ العضٓددد    -

زتلد٘ العلددْو  الظدعْدٓ٘ ألطدالٔب التكدْٓه البدذٓل يف تكدْٓه العنلٔدد٘ التذسٓظدٔ٘ بدالتعلٔه العداو.         

 .261-235(,2)24الرتبْٓ٘, 
(. فاعلٔ٘ اطتخذاو قْاعذ األداٛ التشلٔلٔ٘ علدٙ التشضدٔل الذساطدٕ    2319)اذتشبٕ, إبشأٍه طلٔه.  -

(, 5)22ادتنعٔ٘ املضشٓ٘ لرتبْٓات الشٓاعدٔات,  يف الشٓاعٔات لتالمٔز الضف ارتامع االبتذاٜٕ. 

142-172. 
 املياٍر لليؼش ّالتْصٓع.   س. عناٌ: داالتكْٓه الرتبْٖ(.  2317اذتشٓشٖ, سافذِ. ) -
اطدددددتخذاو اطدددددرتاتٔذٔات التكدددددْٓه البدددددذٓل يف حتضدددددٔل الطلبددددد٘  أثدددددش(. 2319) أسّٖ.  اذتددددْاسٖ,  -

(, 25)3زتلدد٘ العلددْو الرتبْٓدد٘ ّاليفظددٔ٘,  .ابَه مَدداسات مددا ّساٛ املعشفدد٘ يف مبشددح العلددْوّإنظدد

95-112. 
, ّاملضدداّسٗ, طددامٕ طددالمُ. )د.ت.(. سؤٓدد٘ معاصددشٗ يف اطددرتاتٔذٔات      خغددريات, ستنددذ عبددذ اهلل   -

 الدددددددتفهري املٔتدددددددا معشفٔددددددد٘ د مندددددددارز ّتطبٔكدددددددات يف التدددددددذسٓعد. داس الهتددددددداب الجكدددددددايف.  
https://books.google.com.sa/books?id=ZwbhDwAAQBAJ&printsec=f

age&q&rontcover&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onep
f=false 

معتكددذات معلنددات الشٓاعددٔات يف مذٓيدد٘ الشٓدداض سددْل التكددْٓه  (. 2318)خلٔفدد٘, عاٜؼدد٘ ستنددذ.  -

 .42-56(, 1)4, التهْٓد. اجملل٘ الذّلٔ٘ للذساطات الرتبْٓ٘ ّاليفظٔ٘
 . عناٌ: داس الفهش.الكٔاغ ّالتكْٓه الرتبْٖ اذتذٓح(. 2334الذّطشٖ, ساػذ محاد. ) -
-   ّ ً      (. 2331)ْٓطدف, ستندذ.   سّفأٜدل, عضداو,  . تعلدٔه ّتعلده الشٓاعدٔات يف الكدشٌ اذتدادٖ ّالعؼدشٓ

 الكاٍشٗ: مهتب٘ االجنلْ املضشٓ٘.
دسدددد٘ مماسطددد٘ اطدددرتاتٔذٔات التكدددْٓه البدددذٓل لدددذٚ . (2319اذتشبدددٕ, بذسٓددد٘. )عآدددذ, ّالشّٓلدددٕ,  -

 ٗ ادتنعٔد٘ املضدشٓ٘    .معلنات الشٓاعٔات يف عْٛ املياٍر املطْسٗ للنشسل٘ الجاىْٓ٘ باملذٓي٘ امليدْس

 .113-88(, 9)22لرتبْٓات الشٓاعٔات. 
 .املهشمدد٘(. ّاقددع الكددْٓه البددذٓل يف التعلددٔه العدداو يف ميطكدد٘ مهدد٘    2319) ستنددذ سظددً.  الضبٔددذٖ, -

 .354-323 (,66)الرتبْٓ٘. عاجملل٘ 

https://books.google.com.sa/books?id=ZwbhDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.sa/books?id=ZwbhDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.sa/books?id=ZwbhDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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. الشٓداض:  أصدْل التكدْٓه ّالكٔداغ الرتبدْٖ املفَْمدات ّالتطبٔكدات      (. 2337صٓتٌْ, سظً سظدني. )  -

 الذاس الضْلتٔ٘ للرتبٔ٘.
دلٔدددل املعلددده للتكدددْٓه املعتندددذ علدددٙ األداٛ مدددً اليعشٓددد٘ إ         (. 2313صدددا). ) الظدددعذّٖ, عبدددذ اهلل  -

 الشٓاض: مهتب الرتبٔ٘ العشبٕ لذّل ارتلٔر. التطبٔل.
 . دبٕ: داس الكله.تعلٔه الشٓاعٔات للكشٌ اذتادٖ ّالعؼشًٓ(. 2334الظْاعٕ, عجناٌ ىآف. ) -
(. فاعلٔ٘ بع  أطالٔب التكْٓه البدذٓل يف قٔداغ التشضدٔل الذساطدٕ     2319لذ سظً. )الؼشٓف, خا -

مبكشس مَاسات التعله ّالتفهري لذٚ عٔي٘ مً طالب نلٔع الرتبٔ٘ ّاآلداب دامع٘ امللو فٔضل 

٘   ت. اجمللد٘ الذّلٔد٘ للذساطدا   )دساط٘ مكاسى٘ مع التكْٓه التكلٔدذٖ(  -79(, 2)5. الرتبْٓد٘ ّاليفظدٔ

96. 

(. تضْس مكرتة ل ىامر تذسٓيب ملعلنات الشٓاعٔات باملشسل٘ املتْطط٘ 2318, عٔذِ فَذ. )الؼنشٖ -

. املتطظ٘ العام٘ لالطتؼداسات العلنٔد٘ ّتينٔد٘ املدْاسد     يف عْٛ اذتادات املشتبط٘ بالتكْٓه البذٓل

 .217-173(,1)62البؼشٓ٘.
 التطبٔددددل(.-عشٓدددد٘الي-األٍددددذاف-التكددددْٓه الرتبددددْٖ )األطددددع (. 2316صددددا), مادددددذٗ ستنددددْد. )  -

 اإلطهيذسٓ٘: داس املعشف٘ ادتامعٔ٘.
٘  (. 2316صدد ٖ, مدداٍش أمساعٔددل. )  - . دامعدد٘بيَا: التكددْٓه الرتبددْٖ أطددع ىعشٓدد٘ ّمنددارز تطبٔكٔدد

 سابط٘ الرتبْٓني العشب.
 .. داس الهتاب اذتذٓح(. الكٔاغ ّالتكْٓه يف الرتبٔ٘ ّالتعلٔه2332الضشاف, قاطه علٕ. ) -
(. ّاقددع مماسطدد٘ معلنددٕ الشٓاعددٔات باملشسلدد٘ الجاىْٓدد٘      2323لظددٔذ. )الضددعٔذٖ, ميضددْس مسددري ا   -

     ُ . ادتنعٔددد٘ لالستٔاددددات التذسٓبددد٘ يف زتدددال اطدددتخذاو اطدددرتاتٔذٔات التكدددْٓه البدددذٓل ّأدّاتددد

 .99-55(, 3)23املضشٓ٘ لرتبْٓات الشٓاعٔات. 
 مهتب٘ املتييب. . الذماو:التكْٓه الرتبْٖ(. 2317عبذ الكادس, آدو األمني, ّعلٕ, ماسٓا سظني. ) -
داس املظددريٗ  التكددْٓه الددْاقعٕ يف العنلٔدد٘ التذسٓظددٔ٘. عندداٌ:     (. 2313 )العبظددٕ, ستنددذ مضددطفٙ.    -

 لليؼش ّالتْصٓع.
ملف اإلجناصد البْستفْلٔدْد ندأداٗ تكْمئد٘ للندتعله      و(. أٍنٔ٘ اطتخذا2316)العتٔيب, ىْال طعذ.  -

٘ ّاملعلده مدً ّدَد٘ ىعدش معلندات الشٓاعددٔات مبذٓيد٘ مهد٘ امل        املضدشٓ٘ لرتبْٓددات   ٘. ادتنعٔد هشمد

 .138-153(, 1)19الشٓاعٔات.

. التكْٓه البذٓل ناجتاِ سذٓح يف تكدْٓه أداٛ الطدالب  (. 33-29ش, أنتْب2316عبْد, ٓظشٚ صنٕ. ) -

 دامع٘ امللو خالذ., املتمتش الذّلٕ املعله ّعضش املعشف٘ الفشظ ّالتشذٓات

 العلْو الظلْنٔ٘. الشٓاض: داس الضٍشاٛ.(. املذخل ا  البشح يف 2316العظاف, صا). ) -
التكْٓه الرتبْٖ البذٓل أطظُ اليعشٓ٘ ّامليَذٔد٘ ّتطبٔكاتدُ   (. 2334عالو, صالة الذًٓ ستنْد. ) -

 داس الفهش العشبٕ. الكاٍشٗ: .املٔذاىٔ٘
(. فاعلٔدد٘ اطددتخذاو اطددرتاتٔذٔات التكددْٓه البددذٓل يف حتضددٔل  2323. )ًالعنددشٖ, ّفدداٛ عبددذ الددشمح -

ادتنعٔدد٘ -نلٔدد٘ الرتبٔدد٘-. دامعدد٘ عددني  ددعالشٓاعددٔات لددذٚ طالبددات الضددف األّل متْطددط

 .261-227(, 22)4املضشٓ٘ للكشاٛٗ ّاملعشف٘.

(. دسدددد٘ مماسطددد٘ معلندددٕ الشٓاعدددٔات   2319)علدددٕ, ّاذتشبدددٕ, إبدددشأٍه طدددلٔه.    محدددذأ ,ٙبدددشسامل -

 .453-428, 122 سابط٘ الرتبْٓني العشب.. باملشسل٘ املتْطط٘ ألدّات التكْٓه البذٓل
(. تكٔدٔه ّاقدع اطدتخذاو معلندٕ العلدْو التكدْٓه البدذٓل يف        2317معؼٕ, خالدذ, ّاملكشده, إبدشأٍه. )    -

 .269-235, 13زتل٘ العلْو الرتبْٓ٘,املشسل٘ االبتذأٜ٘ مبذٓي٘ الشٓاض. 
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(. دسدد٘ مماسطد٘ معلندات الشٓاعدٔات     2323, ستنذ ىاصش. )ّالشٓامٕ, ًعبذ الشمحامليزسٓ٘, ميال  -

. زتل٘ العلدْو  دّاتُ يف مشسل٘ التعلٔه األطاطٕ يف طلطي٘ عناٌأ الطرتاتٔذٔات التكْٓه البذٓل

 .34- 19(. 42)4الرتبْٓ٘ ّاليفظٔ٘: املشنض الكْمٕ للبشْخ غضٗ, 
امللخددط التيفٔددزٖ املَّذنلنددع ليتدداٜر  OECD. (2020)ميعندد٘ التعدداٌّ االقتضددادٖ ّالتينٔدد٘  -

 _PISA. https://www.oecd.org/pisa/Combined _Executive_Summariesالختبدددداس  
PISA_2018.pdf 

تضددْس مكددرتة لتفعٔددل أطددالٔب التكددْٓه البددذٓل لددذٚ معلنددٕ        (. 2319مددْنلٕ, أمحددذ إبددشأٍه. )   -

. )سطال٘ مادظدتري ميؼدْسٗ(. نلٔد٘ الرتبٔد٘, دامعد٘ امللدو خالدذ:        ٘ االبتذأٜ٘الشٓاعٔات باملشسل

 أبَا.
مظدددتكبل تعلدددٔه الشٓاعدددٔات يف املنلهددد٘ العشبٔددد٘  .(28-26, مددداسغ2319. )اليدددزٓش, ستندددذ عبدددذ اهلل -

  ٘ املددتمتش الظدددادغ لتعلدددٔه ّتعلددده   .الظددعْدٓ٘ يف عدددْٛ االجتاٍدددات اذتذٓجدد٘ ّالتيافظدددٔ٘ الذّلٔددد

 دامع٘ أو الكشٚ. مه٘ املهشم٘. ,الظعْدٓ٘ للعلْو الشٓاعٔ٘ ددظشدادتنعٔ٘  الشٓاعٔات,
التكدْٓه الرتبدْٖ مفَْمدُ, أطدالٔبُ,     (. 2315ٍاػه, ننال الذًٓ ستنذ, ّارتلٔف٘, سظً دعفش. )  -

 طبع٘ مضٓذٗ( الشٓاض: مهتب٘ الشػذ.) زتاالتُ, تْدَاتُ اذتذٓج٘
ٕ    إداسٗ ادتدْدٗ  (. 2318اهلْش, أبدْ بهدش ستندْد. )    - . الكداٍشٗ:  الؼدامل٘ يف اجملدالني التعلٔندٕ ّارتدذم

 داس محٔجشا لليؼش ّالرتمج٘.
٘  (. 2313)ّصاسٗ التعلدددٔه.  - : ػدددشن٘ ض. الشٓدددادلٔدددل نتددداب معلددده الشٓاعدددٔات باملشسلددد٘ املتْطدددط

 . edu.sa/#/teacherGuide/121https://ibs.ien.العبٔهاٌ لألحباخ ّالتطْٓش. 
للضدددددددددف األّل متْطدددددددددط.    دلٔدددددددددل نتددددددددداب الطالدددددددددب الشٓاعدددددددددٔات  (. 2323)ّصاسٗ التعلدددددددددٔه.  -

https://ibs.ien.edu.sa/#/courses/12. 
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