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Abstract :
Researcher followed distributional analysis and survival and
fielded curriculum to achieve the research goal by a
compositing research society of Arabic language teachers
(female and male ) for primary stage so they were teaching
Arabic language in primary schools
that referred to
directorates of Baghdad governorate in AL-RUSAFA and ALKARKH wherein their number were (2026 ) of teachers
(female and male ) and the research sample were consists of
(200) of teachers they were selected randomly from research
society in reality of (100 ) female and ( 100 ) male in purpose
to gain on clauses represented the sixth campaigns that
included by amending process
Researcher has done scouting study reached to scout sample
as (50) teachers (female & male ) from those who teaching
Arabic language material and (10 ) from teachers who were
teaching Arabic language and (10 ) of them they were as
Arabic language supervisors and (5 ) of them they were as
curriculums' workers in education ministry and (10 ) of them
they were as methods of teaching and the curriculums in
colleges of Baghdad university , then researcher showed
explanation clauses on group of specialists in field of
education methods in case of to know the range of
authorization period of clauses upon achieve investigation of
apparent troth after they gave their opinions some of clauses
were canceled and it considered as in ratio of 80% from
acceptance the clause < so it become (107 ) clauses then such
clauses showed on group of experiences they had corrected
in previous time in fields of tool correction
and their
expectations as researcher used measurement tool called of
triple THYERSTON
after concluded to final shape of
amending model , researcher started with his application
through period between 20/1/2012 to 30/4/2012 on a sample of

Arabic language teachers for center of Baghdad that among of
(200 ( teachers ( female & male ) to achieve research's goal
and it is the amending of Arabic language in primary schools ,
therefore researcher used a computer to earn his results and
fourth chapter showed results that concluded this research .

الفصل األول
التعريف بالبحث
مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث الحالي فيي
أنّ إبقيياا المهييالد اليراعييية لي مييا لييي
ليييم ميين إييير إ ييا ها لتقييويع لمييي
معتمر فيي يوا ميا يعيتني مين أليياف
ييير
وأعيياليأ أميير يييىيت إل ي تعوي ي
فيييي منميييل العمليييية التعليميييية يييالر
 :3895ص.)58ويىكييييييييييي ييييييييييالر
 )3895أنّ مليييييييية تقيييييييويع المهيييييييالد
اليراعيية ينيأ أن تكيون بصيورم لمييية
ومعيييتمرم فيييي يييوا المعيييتنيا فيييي
األليييييياف العامييييية إ ييييييىيت يييييعف
التييوا ن بييين القييييع والحييييث إلي إ ا يية
فيييي منميييل العمليييية التربويييية-التعليميييية
الر  :3895ص.)58
وبعيي أن أنيرا الباحيث يييارم
ميياهية ليو ارم التربيية المييريية العامية
للمهالد) ونيي أن لهيام مشيكلة تعيتح
اليراعية والبحيث وليي أن مهيالد الل ية
العربية في الميرعة االبتيائيية تفتقير إلي
ونييوي أهمييو ك متكامييل للتقييويع إ أشييار
الكثييير ميين الم تصييين و بييراا المهييالد
في و ارم التربية إل ونيوي يعف فيي
المهييالد ولييي بحانيية إلي ت ييوير و لييم
مييين يييبلل التهقيييي واإل يييافة والحييي ف
واإلثراا وإ ايم الترتيأ .ومن لهيا شيعر
الباحث بالحانة إل بهاا أهمو ك متكاميل
لتقويع المههد يت من معايير مو يو ية
مشيييتقة مييين حانيييا المنتمييي والتبلميييي
و بيعييية البيئييية و يييايرم لييي تشييي يص
هيييواحي القيييوم وال يييعف فيييي هاصييير
الميههد نميعهيا ولييل الكتيأ فقي في ن
ل ه اليراعة تكون ا يمية مو يو ية

هيييييييي إعيييييييهايلا إلييييييي راا المعلميييييييين
والمعلما الي ين ليع لي تميال مباشير
به ه المهالد ألن ملية ت وير المهيالد
ألية مرحلة يراعية ال يمكن أن تأتي مين
ارنها بيل يف يل أن تكيون مين يا لهيا
والعيما من ال ين لهع صلة مباشرم بتليم
المهييالد .ل ي ا حيياول الباحييث ميين ري ي
ل ه اليراعة بهاا أهميو ك تقيويمي لميههد
الل ييية العربيييية فيييي المرحلييية االبتيائيييية
اليهيا  .عي أن تيىت ثمارليا المرنيوم
وييييتمكن األهميييو ك ميييين يييبلل ت بيقييييم
اإلنابة العلمية والمو و ية ن العىال
اآلتي-:
 ما ميا تحقي معايير المههد اليراعييال ت عيتوصل إليهيا البحيث فيي هاصير
المههد اليراعي لمههد الل ة العربيية فيي
المرحلة االبتيائية ؟
و لييي حيييي ليييع الباحيييث -ليييع تنييير أيييية
يراعيييية ملييييية بهيييياا أهمييييو ك وتقويمييييم
لمهييييالد الل يييية العربييييية فييييي المرحليييية
االبتيائية وبهحو متكاميل ويكيون بمثابية
معايير محييم مو و ية وثابتة يعترشيي
بم تقويع المهالد اليراعية.
ويمكيين ي ّي ل ي ه اليراعيية اعييهامة لمييية
متوا عة في ت وير تلم المهيالد للعميل
ل ي إينيياي حلييول مهاعييبة للمشييكلة التييي
توانييييم المييييبلم التيريعييييي المعلمييييين-
والمعلمييييا ) وتهيئيييية موا ييييف تعليمييييية
مهاعبة تعا ي ل ت ي هقا ال يعف
في ل ه المهالد.

أهمية البحث:
إن ألمييييية التعليييييع االبتيييييائي فييييي
العيييييرا تهبثييييي مييييين مبلمييييي الت يييييور
الحاصيييلة فيييي م تليييف منييياال الحييييام
اال تصيايية واالنتما يية والثقافيية ومين
مع يييا الت يييور العلميييي والتكهوليييوني

والمعرفي الي ت يشيهيه العيالع إ ليع يعيي
التعليع االبتيائي االل امي عي عيهوا )
كافييييا ت لتلبيييية تليييم االحتيانيييا ومواكبييية
الت ورا العلمية التي تنرت في العالع
ممييا يتونييأ مييي ل ي ا التعليييع االعاعييي)
الييي تعييي عيييهوا ليتيييا الحيييي االيهييي
الم لييييوأ ميييين المعلومييييا والمعييييارف
والمهييييارا واالتنالييييا بييييين أوعييييا
التبلمي لتلبية حانيا وم اليأ المنتمي
العرا ي.
ويعي المههد من ألع مو و ا التربيية
وأعاعيييها فهيييو الوعييييلة التيييي هعيييتعملها
لتحقيييي األليييياف التربويييية التيييي هب يييي
تحقيقهيييا وليييو ال ريييي إل يييياي األنييييال
القايميية للمعييتقبل بييي الهيييور :3899
ص .)97فالمهالد اليراعية لي أيام بهاا
اإلهعييييان القيييياير ليييي أياا يور فا ييييل
حا يييرات أو معيييتقببلت .و يييي أتيييي للييييول
المتقيمييييييية بتييييييييوافر نواهيييييييأ التقيييييييييع
واإلمكاها االلتمياع بمهالنهيا وت ييرليا
وت ويرلا حت لمع اآلثيار التيي ييرا
اليييبعا ناهبيييا ت كبييييرات مميييا أصيييابها فيييي
تقيييمها لييو التمامهييا بالمهييالد اليراعييية
وحرصييييها ليييي أن تكييييون لييييي اتهييييا
متقيميييية ومت ييييورم لكييييي تقييييوي الت يييييير
والتقيييع فييي المنتميي المه ميية العربييية
للتربيييييييية والثقافييييييية والعليييييييوع :3889
ص.)84
إن فا لييية المهييالد اليراعييية فييي إ ييياي
التبلمي ال تقتصر ألميتهيا فيي إ ييايلع
لمههييية معيهييية بيييل يتعييييا األمييير ليييم
ليشييمل الت ييييرا التيييي تحييييثها المهيييالد
اليراعييييية فييييي البهييييية الفكرييييية لؤلفييييراي
المتعلمين) .ل ه الت ييرا التيي تتيوااع
وتيييىيت فيييي ههايييية األمييير إلييي تكيييوين
اإلهعيييان المهيييتد بأوعييي معاهييييم فتهميييو
نميييييي مكوهاتيييييم الش صيييييية ال لقيييييية
االنتما ييييية والييهييييية وإيرلييييا التييييي
تنعلم يايرات لي إ امية بل يا اإلهتياك
والت ور والتي من إيرلا يكون ان ات
يين الع يياا مهمييا اكتعييأ ميين مهييارا

:3894

فهييية اإلبييراليع و بييي اليير ا
ص.)33
فييالمههد لييم ألمييية ال تهكيير ألت مييل أو
علوم إهعاهي فمن إيره يتحول العلوم
وريوي فعيل شيوائية
العايت إل
أما التربية ف هها عوف تحرع مين لويتهيا
العلميية حقيبلت ومين و يفتهيا االنتما يية
معىولية ومن يورلا فيي تربيية الهاشيئة
ور اية واعيتمرار المنتمي وتقيميم أت
أن التربيييية بيييبل ميييههد عيييوف تتعيييارا
أليييييافها وت ييييتل معارفهييييا وأهشيييي تها
بمعه ي ال تكييون لهييام تربييية بييبل مييههد
حميان  :3898ص.)33
والمههد وعيلة وليع إاية فيي اتيم أت
أنّ الهيييييييف األعاعييييييي وراا ح ييييييور
التبلمييييي إليييي مقا ييييي اليراعيييية لييييو أن
يتعلمييوا ويعيييلوا ميين عييلوكهع و لييم ميين
بلل تفا لهع م ال برا التيي يحتويهيا
المييههد ومييا يتعلمييم التبلمي ي ليعييهع فييي
همولع بي المونوي و يرون :3896
ص .)33وبيي لم تعييي المهييالد اليراعييية
األيام الرئيعيييية أو الفا ليييية فييييي تحقييييي
ألياف التربيية والمنتمي فيي أت منتمي
متقيييييما ت كييييان أو هاميييييا ت وتعكييييل أهمييييا
التفكيييييير العيييييائي فيهيييييا فهيييييي ت تليييييف
با تبلف الفلعفة التي يعتهقها كيل منتمي
اللقاهي  :3898ص.)67
إن المهييالد اليراعييية تحتييل مكاه يا ت مهمييا ت
في الحقل التربوت لكوهها ه اما ت متميي ات
لم أععم وته يماتم ومن بللم يعيت ي
المتعلع أن ي ل إل حقيل التربيية الواعي
أبو حويد  :4222ص.)445
إن ملية بهاا المهالد وت ويرلا تتع مين
بلل االرتكا ل أعل لمية رصيهة
أو مييين يييبلل أيوا تتصيييف بالصيييي
والمو يييو ية والتقيييويع األيام المهاعيييبة
لتحقييييي ليييييم إ يهييييييف إلييييي تيييييوفير
المعلوميييا والبياهيييا الت يييا القيييرارا
المهاعييييبة فييييي ملييييية ت ييييوير المهييييالد
وتحعيييين نواهبهيييا الهو يييية النعفيييرت
 :3898ص )9فقييي اتف ي المربييون فييي
العهوا األ ييرم لي أن أف يل ميي ل

و ير وعيلة إلصبل المهيالد وتنييييلا
وت ويرلييا ميين ييبلل مليييا التقييويع
با تهيييييا المهيييييالد مو عيييييا ت اعيييييتراتينيا ت
حعاعا ت في العملية التعليمية هييما يه ير
للت ييي التربييوت ميين مه ييور النييويم
والمعتوا فالمهالد لي التي تنعي إلي
حييي كبييير م ييمون بيعيية التعل ييع التييي
ييييراي ت ييرليييا وت ويرليييا هيييي إحيييياث
تحول ن رت وشيامل فيي أليياف التعلييع
ومحتواه و ر م .
ت
ويعييي التقييويع أعاعييا ميين أعييل العملييية
التربوييييييية ولييييييو أول ييييييوم عييييييابقة
و ييييرورية فييييي أت برهييييامد لت ييييوير
العملييية التربوييية التييي لييي مه وميية ميين
العمليا المرتب ة ببع يها يشيارم فيي
حيييييييوثها منمو يييييية ميييييين المت يييييييرا
والمكوها التي يتفا ل مي بعيا وليو
ن ا ال يتن أ مين هعييد العميل التربيوت
و ييية بهائيييم وتعيييييره وييييوفر بياهيييا
لمية ن معتوا أياا التعلع وما ي يرأ
ليييييم ميييين ت يييييرا  .ولو ييييوم ميييين
وا العملية التعليمية و هصرات مهميا ت
ميين هاصيير المييههد ويمثييل ييامبلت مهم يا ت
فييي تونيييم بقييية مكوهييا المييههد وصييه
القرارا الم تلفة المتعلقة بهيا الييريد
 :3886ص.)333
فييالتقويع لييو الوعيييلة التييي هعييت ي ميين
بللهيييا الحكيييع لييي مييييا هناحهيييا فيييي
تحقييي األلييياف التربوييية و يييال ميييا
تحصييييل الميييتعلع مييين العمليييية التعليميييية
وميييا مييا حققتييم المهييالد ميين ألييياف
وليييو العيييبيل العمليييي لتحيييييي إينابياتهيييا
وعلبياتها ومين مثي اع العميل لي ت ويرليا
لرنة ومحمي  :3887ص.)77-73
وإ ا كييان يه يير إل ي المييههد اليييوع ل ي
أعال أهم مفهوع واع يتعي حتي يكياي
يشييمل كييل مييا تحتويييم العملييية التربوييية
ويه ر إل مكوهاتيم لي أههيا ال تقتصير
لييي المقيييررا اليراعيييية فحعيييأ بيييل
تتع ي لتشييمل ألييياف المييههد ومحتييواه
و رائييي تيريعيييم وأعييياليبم ووعيييائلم
والهشيييييا ا و مليييييية التقيييييويع لبييييييأ

و يييرون  :3896ص .)56ومييين لييي ا
المه ل يرا الباحيث أن تهياول هاصير
المههد في ملية التقيويع ليم ألميية بال ية
كوههيييا تعيييهع فيييي إينييياي ميييههد متكاميييل
يه ليي ميين المفهييوع الحييييث أو الواعيي
للمههد وال يقتصر ل المو يو ا أو
المقييررا اليراعييية و ييي اعييتعمل ليي ه
أهمو نا ت
العهاصر كل من حاول أن ي
للميييههد بعيييي تيييايلور و يييي اتفييي مع يييع
التربييويين ليي ليي ه العهاصيير المكوهيية
للمههد.
أن الههوا بالعملية التربوية يبيأ بتحييي
معار أليافها فمن إير و و األلياف
يتعثيير المعلييع والميرعيية والقييائمون فييي
محييييييياوالتهع التنييييييييييية فاألليييييييياف
التربوييية تعهييي الت يييرا المييراي إحييياثها
فييي عييلوم المتعلمييين ك يييايم معلومييا
نييييييم إلييي ميييا ليييييهع مييين معلوميييا أو
إكعييابهع مهييارا معيهيية فييي منييال ميين
المنيياال وتهمييية مفيياليع معيهيية لييييهع
ليان ولهيت  :3895ص.)99
إن وعييييلة تحقيييي األليييياف تتمثيييل فيييي
العهصر الثاهي للمههد أال وليو المحتيوا
متميييثبلت بمنمو ييية المعيييارف التيييي يقييي
ليهييا اال تيييار والتييي يييتع ته يمهييا لي
هحييو معييين اللقيياهي  :3887ص-438
 )439فهييو يمثييل أكثيير العهاصيير تييأثرات
باألليييياف التيييي يرميييي الميييههد تحقيقهيييا
عيييواا كاهييي لييي ه المعلوميييا العلميييية
حقيييييائ أو مفييييياليع أو أفكيييييارات أعاعيييييية
البكييييييرت و فيييييياف  :4224ص)79
و"أن المييييييييههد ال يو يييييييي بصييييييييورم
ارتنالية إ البي أن تكون ال برا التيي
يشيييملها محتيييوا الميييههد بيييرا لايفييية
ييية ومبهيييية لييي منمو ييية مييين
وم
األعيييل والمعيييايير" الفيييياا :3899
ص .)35ولتوصيييييييل المحتييييييوا إليييييي
التبلمييييي البييييي أن يعييييتعمل معلييييع الل يييية
العربية رائ تيريل مهاعيبة لمحتيواه
تعمل ل إيصال براتيم ب ريقية تيعير
التعلع ليييهع إ أن ريقية التييريل ليي
الوعيلة المهمة في ترنمة ما يصيبو إلييم

المييههد فهييي حلقيية الوصييل بييين ال الييأ
والم يههد ر ييوان  :3895ص)358
وإن هنا ريقية التييريل يتو يف لي
و ليئية التييريل القياير لي ته ييع
ال بييرا التعليمييية والهشييا ا العلمييية
وليييييم القييييرم لييي تونييييم لبتيييم كميييا
يو ليئية التييريل الي ت
يفكرون أت
يمتليييم المهيييارا التيريعيييية المعرفيييية
واأليائيييية) الشيييعيل و ايبييية :4224
ص.)8
أمييا الوعيييلة التعليمييية فهييي أيام معييا يم
للمعليييع تيعييير ليييم اعيييتعمال ريقييية ميييا
ويمكيين القييول إن ملييية التيييريل ت ييع
كبلت من الوعيلة وال ريقة والمعلع حيهما
ي تيييار ريقييية معيهييية ووعييييلة تتكاميييل
معهيييا إهميييا يصيييير يييرارات وا ييييا ت بهييي ا
الشييأن فييي إ ييار ه ييرم وا ييية وفاحصيية
ألليييييياف يرعيييييم ومحتيييييواه اللقييييياهي
 :3887ص.)448-449
أميييا الهشيييا ا المصييياحبة فتعيييهع فييييي
اكتعيييياأ المعلومييييا والمفيييياليع لل لبيييية
وكثيييييرات ميييين الهشييييرا التييييي تصيييييرلا
و ارم التربية والتعلييع ومراكي البحيوث
ييرورم العهاييية بالهشييا ا
تييي و إليي
الميرعية بل ان لهام مههنا ت من المهالد
النييييييييم أ لييييي لييييييم ميييييههد الهشيييييا
شحاتة  :3883ص.)35
ويعيييي التقيييويع مييين العهاصييير األعاعيييية
لمكوهيييا الميييههد ويمتيييا بقيرتيييم لييي
التأثير في بقية المكوهيا والتيأثير فيهيا
فقييي يييىيت تقييويع المييههد إلي ت يييير عييع
ييييع
ميين األليييياف أو تعييييلها إ ا أثبييي
صبلحيتها أو ثب مين المعيتحيل تحققهيا
أو إههييا إييير مهاعييبة للمتعلمييين وللتقييويع
أثر في المحتوا كأثره في األلياف فقيي
ييىيت إلي تعييليم أو إ يايم صيياإة عيع
ميين أن ائييم أو الحيي ف مههييا أو ال يييايم
ليهييا ولييم تييأثير وا ي فييي ال رائ ي
واألعيياليأ والهشييا ا أي ييات .والتقييويع
بتأثيره في هاصر الميههد نميعهيا ييىثر
فييي هفعييم أي يا ت ميين ييبلل الحكييع ل ي
صييبلحية أعيياليأ التقييويع و يييرتها ل ي

تحقي األلياف ولل يمكن ا تمايليا أو
مييييين الوانيييييأ تعيييييييلها أو ت ييرليييييا أو
ت ويرلييييا محمييييوي والوكيييييل :4223
ص.)334
وبميييا أن الميييههد ليييو مه ومييية متكاملييية
ومتفا ليية فيمييا بيههييا فيي ن أت لييل فييي
إحييييا لييي ه العهاصييير ييييىثر فيييي بقيييية
العهاصر ومن مث اع ال تتع العملية التعليمية
بشكل عليع ول ا يعهي أن الميرعة التي
ال تأ ييي به ييير اال تبييييار كيييل هاصيييير
المييههد باأللمييية هفعييها ف ههييا تفشييل فييي
تحقي أليافها.
ولميييا كاهييي المرحلييية االبتيائيييية مرحلييية
تعليع اعاعية بالهعبة ليبعا األفيراي في ن
ييييرات أعاعييييا ت مييين المفييياليع والتنيييارأ
اإلهعاهية ينيأ أن يشيملم ميههد المرحلية
االبتيائيييية فهيييي أهعيييأ المراحيييل فيييي
تكيييوين االتناليييا العلميييية ألن ال فيييل
ب بيعتييم كييائن حييي هشي يعييع للمعرفيية
ويتمت بقيرم فائقة ل حيأ االعيت بل
ومن بلل تفا لم الهش يكتعأ بيرا
متكاملييية و ا معهييي ال تهفصيييل فيهيييا
ييين المهيييارا أو القييييع أو
المعلوميييا
ر التفكير واالتنالا .
وتكياي مهييالد الل يية العربيية تكييون أ ييرأ
تلييم الوعييائل ألن فيهييا مفتييا ال رييي
لموانهة أشيكال التحييت والصيرا التيي
تفر ها بيعة العصر .والتربية العلميية
كن ا من مههد الميرعة االبتيائية تعيهع
في تحقي م الأ المتعلع وعي احتياناتيم
وتيييوفر بيييرا متراب ييية يتفا يييل فيهيييا
الهاشئ م موا ف تعليميية متهو ية تهييئ
لم فرص الهميو فيي الونهية التيي تعيا ي
ل ي تحقي ي ألييياف الميرعيية والمنتم ي
وعي احتيانا الميتعلع مييرم واليييأ
 :3894ص .)98وميين لهييا تبيييو ألمييية
التربييية العلمييية التييي تهيييف إلي التثقيييف
العلميي لهاشييئ اليييوع ومييوا ن المعييتقبل
وتأ يي فييي اال تبييار المشييكبل العلمييية
والتكهولونيا ولكي تقوع التربيية العلميية
بتحقي كل ليم البيي مين تيوافر الوعيائل

واإلمكاهيييييا المتاحييييية ومههيييييا المهيييييالد
اليراعية.
إن لمهييالد الل يية العربييية التييي ييرعييها
التبلمي األثر البار في تو ييف و ييايم
برا الفري المتعلع العلمية فكلميا كاهي
مهييييالد الل يييية العربييييية أكثيييير ارتبا ييييا ت
وموااميييية لوا يييي الحيييييام وأمييييتن صييييلة
بحانيييا الفيييري والمنتمييي اهعكيييل ليييم
ليييي توعييييي المعرفيييية العلمييييية للمعلييييع
وت يييور براتيييم بميييا ي ييييع التلميييي .
)(Gable, 1994: P.382
أهداف البحثث :يهثدف البحثث الحثالي
إلثثثث  -:بهيييياا أهمييييو ك لتقييييويع المهييييالد
اليراعية لمايم الل ة العربية في المرحلية
االبتيائية .
 تقييويع المهييالد اليراعييية لمييايمالل يييية العربييييية فييييي المرحليييية
االبتيائية فيي يوا األهميو ك
ال ت عيتوصل إليم الباحث.

حدود البحث:
يتحيي البحث الحالي بـ:
أوالت -مهييالد الل يية العربييية فييي المرحليية
االبتيائية المقررم للعاع اليراعي -4232
 4233مييييين يييييبلل العهاصييييير اآلتيييييية
األليياف التعليميية المحتيوا التعليمييي
رائييي التييييريل الوعيييائل التعليميييية
والتقهيا التربوية الهشيا ا التعليميية
أعاليأ التقويع).
ثاهييييا ت -معلميييو الل ييية العربيييية ومعلماتهيييا
الل ي ين ييرّعييون مييايم الل يية العربييية فييي
ميارل التعليع االعال التابعة للمييريا
العاميية لتربييية ب ييياي الرصييافة األول ي
الثاهية الثالثة) والكرخ األولي الثاهيية
الثالثة)
تحييي المص لحا :
 -3األهمو ك ّ :Modelرفم :
أ 3894 (Rivett) -بأهم :منمو ة من
العبل ا المه قية عواا كاهي هو يية أو
كمية التي عوف تيرب المبلمي المهاعيبة
للوا ييي الييي ت تهيييتع بيييم"(Rivett, .
)1972: P.9

أ -الشييبلي  3898بأهييم :ته يييع يع ييي
صورم ن شيا أو يصف ريقة لعميل
ما فهو به ا يعتهي إل إ ار ه رت يمثيل
فلعييييفتم وأععييييم العلمييييية ويتييييألف ميييين
يييوا ويصيييف العبل يييا والوعيييائل
واأليوا التييييييييي يهب ييييييييي اعييييييييتعمالها.
الشبلي  :3898ص)35
أما التعريف اإلجرائي لألنموذج:
فهييو ته يييع معييب لعملييية تقييويع المييههد
يشييتمل ل ي يييي ميين المعييايير العملييية
التي توصل إليها الباحث باتفيا ال بيراا
لئلفايم مهها في مليية تقيويع ميههد الل ية
العربيييييية للمرحلييييية االبتيائيييييية يع يييييي
مىشرا أعاعية هي الت بيي يففياي مههيا
فيييي الحكيييع وات يييا القيييرارا البل مييية
لت يييييوير الميييييههد والههيييييوا بمعيييييتواه
معتقببلت.
 -4التقويع  :Evaluationرّ فم :
أ -هيكليييي  :Neagley 1969بأهييييم:
ملييييية تنميييي بهييييا معلومييييا بواعيييي ة
القييييال والوعيييائل األ يييرا العيييتعمالها
أعاع يا ت إلصيييار أحكيياع بشييأن ش ي ص أو
مفحييييوص (Neagley, 1969:
).P.159
أ -ثورهيييييييييييييييايم )" : (Thorndike
ملييية متكامليية فتحييّي فيهييا ألييياف ناهييأ
من نواهيأ التربيية وتقييير اليرنية التيي
فتح ّقييي ف لييي ه األليييياف" عيييعاي :3896
ص.)654
نيييييـ -بيييييروفل ) " : (Provusمليييييية
مقارهييييية ال يييييالرم المههنيييييية بمعيييييايير
مو يييو ية يتقيييرر فيييي يييوئها مصيييير
المييييييههد باالعييييييتمرار أو التعييييييييل أو
اإلل يييياا وفييييي حيييياال أ ييييرا تعييييييل
المعييييايير المقترحيييية لقياعييييم وتقويمييييم"
الشمرت  :4223ص.)98
أ -العنيلييي  4227بأهييم :إصيييار حكييع
يمييي ليي صييائص األشييياا المقيييرم
تقييرات كميا ت أو كيفييا ت فيي يوا معييار أو
محم وات ا القرارا بشأهها من بلل
تحليييييل الم ييييمون العنيلييييي :4227
ص.)33

أما التعريف اإلجرائي للتقويم:
فهيييو مليييية مههنيييية محيييييم تيييوفر لهيييا
معلوميييا كميييية وهو يييية تعيييا يها فيييي
ن ميا فا ليية
إصيار أحكاع و رارا
مهييالد الل يية العربييية فييي بلييو األلييياف
المرعيييومة مييين أنيييل ت يييوير الميييههد
وتحعين األياا.
 -5المههد ّ :Curriculumرفم :
أ -نيييارلل  :Charles 1975بأهيييم
منمو يية ال بييرا التربوييية التييي تهيئهييا
الميرعييييية لتبلميييييي لا يا يييييل الميرعييييية
و ارنها بقصي تحقي الهمو الشيامل فيي
نمي ي الهييواحي وتعييييل هشييا اتهع بق يا ت
لؤللييياف التربوييية الم لوبيية إل ي أف ييل
مييييا تعييييت ي يييييراتهع (Charles,
).1975: P.145
أ -ملحييع  :4224بأهييم ملييية إ ييياي أو
ت يييي لمعلوميييا تفييييي فيييي تميييوين أو
تشييكيل أحكيياع تعييتعمل فييي ات ييا ييرار
أف ييييل ميييين بييييين بيييييائل متعييييييم ميييين
القرارا ملحع  :4224ص.)58
أما التعريف اإلجرائي للمنهج:
فهيييييو ته ييييييع متكاميييييل مييييين المعيييييارف
وال برا التربوية والثقافية والبيئية التي
تحتويها مهالد الل ة العربية في المرحلية
االبتيائييية ويشييمل األلييياف والمحتييوا
و يير التيييريل والوعييائل والهشييا ا
المصاحبة وأعاليأ التقويع.
 -6تقويع المههدّ :رفم :
أ -ييييويم  :3885بأهييييم ملييييية مه ميييية
لنم المعلوما وتحليلها ل يرا تحيييي
يرنيية تحقي األلييياف وات ييا القييرارا
بشأهها لمعالنية نواهيأ ال يعف وتيوفير
الهمييو العييليع المتكامييل ميين ييبلل إ ييايم
ته يييع البيئيية التربوييية و ثارلييا ييويم
 :3885ص.)47
 -7المرحلييييية االبتيائيييييية :ان مصييييي ل
المرحلة االبتيائية المقصوي به ه اليراعة
يعهي مرحلة التعليع االبتييائي فيي العيلع
التعليمي التي تكفيل لل فيل التميرل لي
رائيي التفكييير العييليع وتييىمن لييم حيييات
أيه من المعارف والمهارا وال برا

التيييي تعيييم ليييم بيييالههوا فيييي الحييييام
وممارعيية يوره كمييوا ن مهييتد وت ييع
ل ي ه المرحليية ثبلثيية صييفوف لييي االول
االبتيييييائي والثيييياهي االبتيييييائي والثالييييث
االبتيائي.

الفصل الثاني
جوانب نظرية ودراسات سابقة
مفهوع التقويع:
للتقيييويع معهييييان ل وييييان أولهميييا يعهيييي:
إ يياا الشيييا يمتييم فيقييال ييوع التييانر
الب ييا ة بمعه ي أ الييا يميية والثيياهي
بمعهييي ييييل .ففيييي لعيييان العيييرأ البييين
مه ور أ م الشيا و ومتم فقاع بمعه
اعتقاع) و ال االعيتقامة :ا تييال الشييا
واعيييييييتوائم) ابييييييين مه يييييييور :3889
ص .)568وفيييي التربيييية يعهيييي التقيييويع:
معرفة الت ير الحيايث فيي عيلوم الميتعلع
وتحييييي يرنتييم ومقيييار ل ي ا الت ييير فييي
وا معايير معيهة أبو نبللية :3888
ص .)39أو لييو العملييية التييي يحكييع بهييا
ل ي هن يا العملييية التربوييية فييي تحقي ي
األلييييياف المهشييييويم مر ييييي والحيليييية
 :4222ص.)87
ويه يير إلي التقييويع بأهييم ملييية مههنييية
ة تت من إصيار األحكاع
مه مة م
ل ي العييلوم أو الفكيير أو الونيييان) أو
الوا يييي المقيييييل و لييييم بعييييي موا هيييية
المواصييفا والحقييائ ليي لم العييلوم أو
الوا ييي ) التيييي تيييع التوصيييل إليهيييا ييين
ري ي القيييال م ي معيييار نييرا تحيييييه
بي ة وو و ل ا تت ليأ مليية التقيويع
إنييراا مليييا القيييال ب ييرا إصيييار
األحكاع ل العلوم في وا معييار أو
ليف محيي.
ت
ولهيييام اتفا يييا بيييين عيييع مييين
المربين ن التعاىال اآلتية:
 كيف ي مئن المعلع إلي هناحيمفييي تحقيي األلييياف المونييويم
في العملية التربوية؟
 لل يعيير اليتعلع هحيو األلييافالمهشويم بالعر ة الم لوبة؟

 إل أت مييا وصيل فيي تقيميمهحو تلم األلياف؟
إن العمليييية التيييي يىييهيييا المعليييع لمعرفييية
اإلنابيية يين ل ي ه األعييئلة تعييم ملييية
التقييويع ولك ي ا ف ي ن ل ي ه العملييية تصييب
مليييية تقييييير الت ييييرا العيييلوكية لييي
المعييتوا الفييريت أو النمعييي والبحييث
فيييييي العبل يييييا بيييييين لييييي ه المت ييييييرا
والعوامل المىثرم فيها .وليي بي لم تلقيي
ال ييييوا ليييي الفييييري وميييييا كفايتييييم
والنما ييية وهيييو العبل يييا بيههيييا وبيييين
البيئة بما فيها من روف و وامل تيىثر
فييي الفييري والنما يية إبييراليع :3897
ص.)577
ويرا الشبلي أهم مفهوع واع ي يع أكثر
من إرا فهو نمي العمليا المه مة
التيي تتفا ييل مي هاصيير الميههد لتحييييي
نيييوالا أو بيييان موا ي القييوم وال ييعف
فيها لت ويرلا أو معيا يم مت ي القيرار
للحعييييييييع بشييييييييأهها الشييييييييبلي :3896
ص.)38
بل ة القيال بالتقويع:
كثيييييرات مييييا يحيييييث ليييي بييييين التقييييويع
والقييييال فقيييي يعيييت يع أحييييلما مرايفيييا ت
لآل يير وإن كييان بيههمييا فيير وا ي إ
يشيييير كيييل مههميييا إلييي هيييو معيييين مييين
اإلنرااا إير أههما يرتب يان بع يهما
ببعا لي يما إر يا ت واحييات وليو ات يا
القييييرارا التربوييييية أو إصيييييار أحكيييياع
معيهييييية تتعلييييي باألليييييياف المو يييييو ة
معيييبقات .وتت ييي لييي ه العبل ييية بصيييورم
وا يييحة إ ا تصيييورها أن ال يييرا مييين
التقويع في العملية التيريعية يتل ص فيي
الحكيييييع لييييي مييييييا فعاليييييية البرهيييييامد
التيريعي وميا تقيع المتعلع فيي تحقيي
األلياف التيريعية أو العلوكية المرتب ة
باأللييياف العليييا للتربييية والمشييتقة ميين
حانييييا المييييتعلع كفييييري وحاناتييييم فييييي
منتم محلي ي وحاناتم فيي منتمي
أوعيييي ليشييييمل العييييالع كلييييم ميييين ييييبلل
المعلوميييا المتيييوافرم ييين ال صيييائص

أبو نيايو

ا العبل ة به ه اإلنرااا
 :4229ص.)674
فالقيييال ملييية تقيييير األشييياا منهوليية
الكييع والكيييف باعييتعمال وحيييا و يميية
متفييي ليهيييا يون إ ييياا تفعيييير لهييي ا
التقيير .أما التقويع فهيو أشيمل وأ يع مين
القيال وأوع مهم مهح فالتقويع يقيوع
ليي نميي البياهييا والمعلومييا عييواا
أكاه كمية أع وصفية ن الشيا المراي
تقويمييم عييواا كييان لييم بااللتنيياا إليي
القيال أو للمبلح ة والتنريأ اللقياهي
 :3898ص.)94
إن الحكييع لييي مييييا تحقيييي المتعلميييين
أللياف المههد يع ُّي حكميا ت عيلميا ت إ ا كيان
مبهيا ت ل يليل لمي وا عي ل ا الييليل
العلميييي هحصيييل لييييم بمقييياييل تربويييية
معيهييية يييبلل مليييية القييييال التربيييوت
لواهم  :3899ص.)424
ويعرف القيال بأهم العملية أو العمليا
التييي بهييا هحصييل ليي تقييييرا لكمييية
ي يقيييية ميييين األشييييياا مثييييل األ ييييوال أو
المعاحا ) ربي  :3885ص.)37
والقيييال عيياب للتقييويع وأعييال لييم فيي ا
و ه هفعم وكان و هم مئية و شيرون
كيلوإراما ت فه ا يال وإ ا ل صييقم
ل و هم ائبلت بأهم عمين فهي ا يعتبير
تقويما ت و ي حكيع لييم بأهيم عيمين بهياا
ل معيار معين كأن يكيون العيمين فيي
ه ره ي يي ن تععين كيلوإرامات.
وللتميي ي بييين مفهييومي القيييال والتقييويع
إن مفهيييوع التقيييويع يقتصييير لييي الحكيييع
الكلييييي ليييي ال ييييالرم  Globalأمييييا
القيييييييييال فيعهييييييييي الحكييييييييع التحليلييييييييي
 Analyticalال ت يعتمي لي اعيت ياع
اال تبارا وإيرلا من المقاييل األكثير
ي ييية .ويعيييي التقيييويع أكثييير موميييية مييين
القيييييال وفييييي كلتييييا الحييييالتين يت ييييمن
Value
إصيييييييار أحكيييييياع يمييييييية
 Judgementأبيييييو نيييييايو :4229
ص.)675
وبييالرإع ميين أن مفهييوع القيييال ي تلييف
يين مفهييوع التقييويع إال أههمييا مرتب ييان

بع هما ببعا إ إن القيال ن ا مهيع
مييين مليييية أكبييير وأشيييمل ليييي مليييية
التقيييويع وبييي لم هنيييي أن مليييية القييييال
تعب التقويع وتمهي لم وتعهيه.
وظائف التقويم:
يىيت التقيويع و يائف كثييرم فيي العمليية
التعليمية والتعلمية ومهها:
 -3و ائف تعليمية وتشمل :
أ-الكشييف يين ميييا تقيييع التبلمي ي هحييو
األلياف التعليمية الم لوبية والتأكيي مين
مرا اتهيييا ل صيييائص و بيعييية الميييتعلع
وحانييييييا المنتميييييي و بيعيييييية المييييييايم
اليراعييية والتعييرف ليي هييواحي القيييوم
وال يييييعف هيييييييلع وتونييييييم العملييييييية
التعليميية بحيييث تييىيت إلي تقيييع التبلميي
بيييييييي الونييييييييوي و ييييييييرون :3893
ص.)384
أ-تحييييي مييا حصييل ليييم التبلمي ي ميين
هتييائد الييتعلع وتحييييي ميييا إفييايتهع ممييا
تعلموه ومن ثع مقارهة لي ه األليياف بميا
تعع الميرعة إل تحقيقم.
نييـ-تونيييم ملييية الييتعلع التونيييم العييليع
وا تبيييار مييييا هنيييا رائييي التييييريل
المتبعة فيما ي ص المعلع.
ي-معا يم أولياا أمور التبلمي لي فهيع
أبه يائهع ميين حيييث ميييا همييولع وميييولهع
وإمكاهياتهع المحتملة من هاحية التحصييل
والقيرم ل التعلع.
ليييـ-تقريييير عيييير المتعلميييين بييير العيييلع
التعليمي الهنا والرعوأ).
بحرت و ايف  :3897ص)436
 -4و ائف ته يمية :وتشمل:
أ-معرفييية ميييا حققيييم التربوييييون مييين بهيييام
للمييههد ومهفي ين ممييا يي ويلع بمىشييرا
يعييييت يعون بمونبهييييا ت ييييي ملهييييع
البلح .
أ-الحصيييول لييي المعلوميييا البل مييية
لتقعييييييع المتعلميييييين وتيييييونيههع تعليمييييييا ت
والبرامد البل مية
ال
ومههيا ت وو
ل لم.
نـ-الحصول لي البياهيا البل مية ين
ميا كفايية اإلمكاهييا الماييية والبشيرية

بقصيييي اإلفيييايم مههيييا لييي أف يييل هحيييو
ممكن.
ي -الحصيييول لييي المعلوميييا البل مييية
ألوليييياا األميييور والمنتمييي ومىععييياتم
الم تلفييية لحعييين االفيييايم مييين م رنيييا
التعليع.
لبيأ و رون  :3896ص-356
)357
أنواع التقويم:
تهييياول المت صصيييون التقيييويع
مييين واييييا م تلفييية تعبييير ييين ونهيييا
ه رلع ل لم تعيي أهوا م .وتحييي هو
التقيييويع يتو يييف لييي هيييو المعلوميييا
والبياهييا البل ميية فييي البرهييامد المقيييع.
ويمكييين تقعييييع التقيييويع بشيييكل ييياع إلييي
هو ين لما:
 -3التقويع الرعمي :وليو التقيويع
ال ت يتع بمونبم التوصل إل
ييرارا وأحكيياع بشييان ميييا
تحقيييييي األلييييييياف المحييييييييم
معبقا ت وتكيون راراتيم مبهيية
ل ي أعييل محييييم وتقييوع بييم
المىععا التربوية.
 -4التقييويع إييير الرعييمي :ولييو
التقويع ال ت يتع التوصل ل
أعاعييم إل ي ييرارا وأحكيياع
من إير تحييي معب لؤلعيل
التييي يقييوع ليهييا .ويمكيين أن
يتحق لم ن ريي مقابلية
األشييييييي اص ميييييييثبلت اآلبييييييياا
والمعلميييييين أو مييييين يييييبلل
اعت بل الرأت.
ومييين حييييث الشيييمول يقعيييع التقيييويع إلييي
هو ين أي ا ت لما:
 -3التقييويع المص ي ر :ولييو تقييويع
تقييييع ال اليييأ وهميييوه يييبلل
التعلييييع أت اال تصيييار لييي
تقييويع ميياينرت يا ييل الصييف
ميين إييير ربييي لييم بأه مييية
فر ية أ را.
 -4التقييويع المكبيير :ولييو التقييويع
اليي ت يهيييتع بتقييويع م رنيييا

اليه ع كلهييا و بل تهييا بألييياف
المنتمييي وليييو يعيييتعمل فيييي
مليا الت ي التربوت.
محمي  :3882ص)443
ويقعع التقويع بحعيأ و ي إنرائيم لي
أربعة أهوا لي:
 -3التقيييييييويع التمهيييييييييت :وليييييييو
يعيييت يع للتعيييرف لييي كميييية
المعلومييييييا التييييييي يمتلكهييييييا
التبلمييييي بييييل بيييييا اليراعيييية
و لم من أنل أن يتأكي المعلع
ميين ال لفييية العلمييية لل الييأ
ولييو ينييرت يياي تم فييي بياييية
العاع اليراعي.
 -4التقيييويع التكيييويهي :وييييتع فيييي
أثهاا العملية التعليمية ويكيون
الهيييييف مهييييم ت ويييييي المعلييييع
والمييييتعلع بالت ييييية الرانعيييية
لتحعيين التعلييع ومعرفية ميييا
التقيع الحاصل ليا التبلمي .
 -5التقيييييويع التش يصيييييي :وليييييو
يرتب بالتقويع التكويهي و ليم
ميين أنييل تأكيييي االعييتمرارية
فييييي التقييييويع .والهيييييف مهييييم
تشيييي يص صييييعوبا الييييتعلع
وتحييييييييييي نواهييييييييأ القييييييييوم
وال يييييييعف فيييييييي معيييييييتوا
التحصيل اليراعي ف بل ين
تحييييي األ يياا الشييائعة بييين
التبلمي عواا فيي معيارفهع أو
مهاراتهع أو اتنالاتهع.
 -6التقييويع ال تييامي :ولييو يييىيت
إل ي معرفيية مييا حققييم المييههد
ميين ألييياف و لييم ميين ييبلل
تحقي ي المتعلمييين للم رنييا
الرئيعيييية لتعليييييع مقييييرر مييييا
والهييييف اليييرئيل مهيييم تحيييييي
معتوا التبلميي تمهيييات ليهقلهع
لصف أ ل .
نامل  :4222ص)392-388
الخطوات الرئيسة للتقويم التربوي:

تمييير مليييية التقيييويع التربيييوت ب يييوا
متتاليييية مهعيييقة يكميييل بع يييها اليييبعا
يوا التقيويع
اآل ير ويمكين تو يي
التربوت بما يأتي:
 -3تحييي األلياف :ولي ال وم
األول في ملية التقويع التيي
ينأ أن تتعع بالي ة والشمول
والتييييوا ن والو ييييو حتيييي
تكيون مهاعيبة للعميل التربييوت
ال ت هريي تقويمم.
 -4تحيييييي المنييياال التيييي ييييراي
تقويمها والمشكبل التي يراي
حلهيييييا :فههيييييام الكثيييييير مييييين
المناال التربوية التي يمكين
تقويمهيييييييا فههيييييييام الميييييييههد
ومكوهاتيييم والمعليييع و ييياياه
والتلمييييي وهمييييوه والميرعيييية
وإيارتهييييا وإييييير لييييم ميييين
المناال .
 -5االعيييتعياي للتقيييويع :ويت يييمن
إ ييياي الوعييائل واال تبييارا
والمقييياييل وإيييير ليييم مييين
أيوا التقييويع وك ي لم إ ييياي
القييوم البشييرية الميربيية للقييياع
بعملية التقويع.
 -6التهفييييي  :هييييي البيييييا بعملييييية
التقييويع إ البييي ميين االتصييال
بالنهيا التييي عييوف يتهاولهييا
التقيييويع مييين أنيييل تفهيييع لييي ه
النهييييييا بألييييييياف التقييييييويع
والتعييياون مييي القيييائمين لييي
مليييية التقيييويع وصيييوالت إلييي
تحقي أف ل الهتائد.
 -7تحلييييل وتفعيييير واعيييت بلص
الهتيييائد :تمثيييل لييي ه ال يييوم
نميييييي البياهييييييا الم لوبيييييية
وتصييييييييييييييهيفها وتحليلهييييييييييييييا
واعت بلص الهتائد.
 -8التعيييييل وفييي هتيييائد التقيييويع:
بعي الحصول ل الهتائد مين
ال ييوم العييابقة يمكيين تقييييع
مقترحييا مهاعييبة تهيييف إل ي

تحقيييي أليييياف مهشيييويم فيييي
ملية التقويع.
 -9تنريييييأ الحلييييول المقترحيييية:
ويهب ييييييي أن ت يييييي ليييييي ه
المقترحييييا للتنربيييية بهيييييف
التأكييي ميين عييبلمتها ميين نهيية
ومييين أنيييل يراعييية مشيييكبل
الت بيييي وات يييا اإلنيييرااا
البل مييية لعبلنهيييا مييين نهييية
أ را.
ملحع  :4224ص)69-69

ثانيا -المنهج:
المفهثثثثثثوم القثثثثثثديم للمثثثثثثنهج التقليثثثثثثدي
(الضيق):
لهام مفهومان عائيان للمههد األول لو
المفهيوع التقليييت أو ال ييي الي ت يعييتمي
مقومات يم ميين مفيياليع العصييور الوع ي
ومقوماتها إ كاه الفلعفة المونهة ليم
والمحييم ألليافيم ليي هفعيها التيي كاهي
تحكع مهالد تلم العصور وما ال ثار
ل ا المفهيوع عيائيم فيي الكثيير مين اليه ع
التربوية في و تهيا لي ا شيحاتة :3889
ص.)37
فقييي اتع ي ل ي ا المييههد فييي الو ي ال ي ت
كاه فيم ألياف التربية محييم و اصيرم
ترتك ل ناهأ المعلوما والمعرفية
وال تكييياي تعيييرف ناهبيييا ت ييير عيييواه فقيييي
كاه نهوي الميرعة ترك ل المعرفة
با تبارلييا ألييع ثمييرا ال بييرم اإلهعيياهية
وتنييارأ البشيير بيير القييرون الما ييية
عييييرحان  :3889ص )84إ إن لييييع
الميرعة كان مهصبا ت ل ت ويي التبلميي
بالمعلومييا وحشييو أ ليياههع بالتعريفييا
والقوا ييييييي والمفيييييياليع والمصيييييي لحا
والمتييييون الصييييعبة ويعييييوي لييييم إليييي
ألميتهييييا ميييين نهيييية و يييييّلا األلييييياف
الوحييم التي تعع الميرعة إل تحقيقهيا
مييين نهييية أ يييرا الييييمريا :3889
ص.)92
وب ي لم يمكيين القييول إن المفهييوع التقلييييت
للميييييههد يعهيييييي "منميييييو المعلوميييييا
والحقيييييائ والمفييييياليع واألفكيييييار التيييييي

ييرعها التبلمي في صورم مواي يراعيية
اصييييي ل لييييي تعيييييميتها بيييييالمقررا
اليراعيييية" .و لييييم فييي ن الميييههد يعهيييي
منمييو المييواي اليراعييية التييي ييرعييها
التبلمي يا ل الصف اعيتعيايات لبلمتحيان
الههييائي أمييا الهشييا ا والفعاليييا التييي
يقوع بها التبلمي يارك الصيف كالهشيا
الريا يييي أو الهواييييا الم تلفييية بقصيييي
إشبا حاناتهع ال اصة أو تهميية مييولهع
فكان يه ر إليهيا لي أههيا يارك ه يا
الميييييههد اليراعيييييي الحعييييين والقاييييييي
 :3882ص.)9
المفهوم الواسع للمنهج (الحديث):
هييييير المفهيييييوع الواعييييي أو
-3
الحييث للمههد كري فعل ل
المفهييوع ال ييي أو التقلييييت
ال ي ت يقتصيير ل ي منمو يية
المقررا اليراعية وااللتمياع
بالناهيييأ العقليييي فيييي العمليييية
التعليمييييية بحييييرت و ييييايف
 :3899ص .)33وهتينييييييييييية
ل هييور الكثييير ميين اله ريييا
التربويييية التيييي ي ييي لتبهيييي
مفهييوع حييييث وواع ي للمييههد
يأ بعين اال تبار اإل فا ا
التييي ميير بهييا المفهييوع ال ييي
للميييييييههد وتنييييييياو هقيييييييا
ال يييعف التيييي هييير فييييي
المفهييوع القييييع للمييههد اهبث ي
المفهوع الحييث للمههد.
إن العوامل المي كورم هفيا ت نعلي الميههد
يعتهي إلي محياور أ يرا إيير المعرفية
والتييييراث اإلهعيييياهي اليييي ت ينييييأ هقلييييم
وحف م ومن ل ه المحاور.
-3الميييييييههد منيييييييال معرفيييييييي ميييييييه ع:
)(Disciplines
ا تييييير نييييييروع بروهييييير) فيييييي بيايييييية
العيييتيهيا فيييي كتابييية مليييية التربيييية أن
المههد يمكن بهاىه وفقا ت لبهيتيم المعرفيية..
والبهية المعرفية ليي التراكييأ اليا ليية
للمعرفة أت ما تشملم المعرفة من حقيائ
ومفيياليع وتعميمييا وه ريييا و مليييا

معرفييية) ولكيي ا فيي ن المييههد وفقييا ت لهيي ا
االتنييياه :بيييارم ييين ممارعييية ملييييا
البحييث واالعتقصيياا فييي بهييية المعرفيية
وان العملية المقصويم بها البحث الميه ع
فييييييي المنيييييياال المعرفييييييية المه ميييييية
الم لل  :3887ص.)48
-4المييييييههد بييييييرم تعليمييييييية مونهيييييية:
)(Experience
ولو المحور ال ت يه ر إل المههد ل
أهيييم منمو ييية مييين ال بيييرا التيييي ييييتع
تشكيلها والتي ييتع إتاحية الفيرص للميتعلع
المرور بهيا ويشيتر فيي لي ه ال بيرا
أن تكون مه قية و ابلة للت بي اللقاهي
 :3887ص .)62إن لييي ا المفهيييوع عييياي
فيييي مع يييع األيبييييا التيييي تيييرا أن ميييا
يتعلميييييييم التبلميييييييي ال يقتصييييييير لييييييي
المقييررا ولكهييم يتييأثر ببيئيية الميرعيية
كلها.
-5المههد ة للعمل(Plan) :
ولو المحور ال ت يه ر إل المههد ل
أهييم ييية للعميييل تعييي معيييبقا ت وبرهيييامد
للهشا ا ولو أعاعا ت لتربية التبلمي فيي
أثهاا ونويلع بميرعة معيهة .
(Systems
 -6الميييييههد ه يييييياع:
)Analysis
وليييو المحيييور الييي ت يه ييير إلييي الميييههد
ه ييرم كلييية شيياملة بوصييفم نيي اات ميين
ه اع أكبير ليو اله ياع التعليميي واله ياع
التعليمييي لييو ن ي ا ميين الثقافيية القومييية
وأن ليييي ه األ يييييرم نيييي ا ميييين الثقافيييية
اإلهعاهية إبراليع  :3899ص )39ل ا
في ن المييههد لييو بهيياا ه ييامي يتشييكل ميين
هاصر ومكوها لم مي بل وتيتع مين
بلليييم ملييييا تهتهيييي إلييي م رنيييا
تتمثل في المتعلمين ال ين تعيلع بمعتوا
معييين ل يميية الييهفل والمنتم ي والتكيييف
ميييي وا يييي الحيييييام بمعييييتنياتها الحييثيييية
ليان و ياأ  :3895ص.)7
دراسات سابقة
 -3يراعة الع اوت) :4224
نر ل ه اليراعة في نامعة ب ياي/كليية
التربية ابن رشي) وليف إل :

أ -بهاا اهمو ك لتقويع كتأ التربية
اإلعييييييييبلمية فييييييييي المرحليييييييية
المتوع ة في العرا .
أ -تقييييويع ليييي ه الكتييييأ باعييييت ياع
االهمو ك المعي.
و يي صييمم الباحثية أيام اليراعيية ممثليية
في اعتباهة و تها بين يهة اعيت بل ية
مىلفة مين  )72فيريات مين ميرعيي ميايم
التربية اإلعبلمية وميرعاتها والمشيرفين
التربييييييويين والعيييييياملين فييييييي المهييييييالد
وتيريعيييي النامعييية مييين حملييية شيييهايتي
اليكتوراه والمانعتير.
وتأكي الباحثة مين صيي األيام وثباتهيا
واتبع م  )37بييرات أعيلوأ يلفيي)
في نيوال ثيبلث للوصيول إلي أهميو ك
التقييويع الم لييوأ وبالمنيياال الثماهييية
لي:
 األلياف التربوية لمايم التربييةاإلعييييييييبلمية فييييييييي المرحليييييييية
المتوع ة.
 مفريا الكتاأ. محتوا الكتاأ. ل ة الكتاأ. األهش ة والفعاليا المصاحبة. الوعائل التعليمية. التقويع. اإل راك الفهي للكتاأ.وت من االهميو ك  )325فقيرم مو ية
بين المناال الثماهية الم كورم هفات.
وتحقيقا ت للهيف الثاهي فان الباحثة بق
االهميييو ك الييي ت توصيييل إلييييم اليراعييية
ل يهة من ميرعي التربية اإلعيبلمية
وميرعيييياتها للمرحليييية المتوعيييي ة التييييي
بل ي  )388فييريات واعييت يم الباحثيية
المتوعيييييي ا الحعييييييابية واالهحرافييييييا
المعياريييييية والهعيييييأ المئويييييية وعيييييائل
إحصائية للتوصل إل الهتائد.
ومن أبر هتائد اليراعة:
أ -ونييوي تفا ييل بييين المنيياال الثماهييية
الهمييو ك التقييويع مي إمكاهييية حعيياأ كييل
منييال ميين ل ي ه المنيياال اهمو نيا ت ائم يا ت
ب اتم يمكن اعتعمالم في ملية التقويع.

أ -لهيييام التمييياع ملميييول بل ييية الكتيييأ
المىلفة وكي لم اإل يراك الفهيي لهيا يقابيل
ليييي ا ليييية االلتميييياع بييييالهواحي التربوييييية
والهفعية .وأوص الباحثة:
 -3ا تمييييييياي المييريييييييية العامييييييية
للمهييييالد فييييي و ارم التربييييية
لي اهمييو ك التقيويع الي ت تييع
التوصل إليم.
ييرورم مشيياركة الميرعييين
-4
والمت صصييييين فييييي العلييييوع
التربوييييية والهفعييييية والقيييييال
والتقييييويع فييييي ت ييييوير كتييييأ
التربية اإلعبلمية.
وا ترح الباحثة:
أ -إنييراا يراعيية مماثليية لليراعيية
الحالية لمراحل يراعية أ را.
أ -بهييييياا اهميييييو ك لتقيييييويع ميييييههد
التربية اإلعيبلمية فيي المرحلية
المتوعيي ة وموا هتييم بيياهمو ك
التقيييييويع اليراعييييية الحاليييييية).
العييييييييييي اوت  :4224ص-4
)483
 -4يراعة الما ي) :4225
نر ل ه اليراعة في نامعة ب ياي/كليية
التربية ابن رشي) وليف إل :
أ -بهيييياا اهمييييو ك لتقييييويع المييييههد
اليراعييييي لل يييية العربييييية فييييي
معالييييييييي إ ييييييييياي المعلمييييييييين
والمعلما .
أ -تقيييويع لييي ا الميييههد باعيييت ياع
االهمو ك المعي.
لتحقييييي لييييييف اليراعيييية األول امييييي
الباحثة باإلنرااا اآلتية:
 -3اإل ييييييبل ليييييي األيبيييييييا
والبحيييوث ا العبل ييية ببهييياا
المههد اليراعي وتقويمم.
 -4اإل يييييييبل لييييييي الهميييييييا ك
ال اصييييييية بتقيييييييويع الميييييييههد
اليراعي.
 -5يهييية اعيييت بل ية مىلفييية مييين
 )62فريات مين ميرعيي الل ية
العربييية وميرعيياتها ومشييرفي

الل ييييييية العربيييييييية مييييييين وت
اال تصاصا في المهالد في
و ارم التربيييييية ومييييين حملييييية
شهايتي اليكتوراه والمانعتير
فيييي الل ييية العربيييية و رائييي
تيريعها.
وللحصول ل الشكل الههائي لبلهميو ك
ر ييييي الباحثييييية فقيييييرا االهميييييو ك
بصي تم األولية البال ة  )384فقرم ل
يهة من ال براا مىلفة من  )42بييرات
من الم تصين في الل ة العربيية والعليوع
التربوييية والهفعييية والعيياملين فييي منييال
المهالد اليراعية.
وا تمييي الباحثيية ل ي أعييلوأ يلفييي)
الييي ت يت ليييأ يييرا االهميييو ك لييي
ال براا أهفعهع ليثبلث ميرا نيوال ).
وبعي معالنة البياها إحصيائيا ت باعيت ياع
االهحراف المعيارت والمتوعي الحعيابي
وتحلييييل التبييياين حصيييل الباحثييية لييي
الشيييييكل الههيييييائي لبلهميييييو ك المت يييييمن
 )359فقرم مو ة ل عبعة مناال
ل الهحو اآلتي:
أ -منيييييال األليييييياف التربويييييية العامييييية
لمعاليييم المعلمييين والمعلمييا وت ييمن
 )38فقرم.
أ -منال ألياف مههد الل ة العربية فيي
معاليييي المعلميييين والمعلميييا وت يييمن
 )39فقرم.
نـ -منال محتوا المههد اليراعيية لل ية
العربية وت من  )47فقرم.
ي -منيييال رائييي التييييريل وأعييياليبها
وت من  )38فقرم.
لييـ -منييال الوع يائل التعليمييية وتقهياتهييا
وت من  )39فقرم.
و -منيييييييييال الهشيييييييييا ا والفعالييييييييييا
المصاحبة وت من  )39فقرم.
 منال التقويع وت من  )46فقرم.ولتحقيييي الهييييف الثييياهي مييين اليراعيييية
بق الباحثة االهمو ك ل  )62فيريات
من ميرعي الل ة العربية وميرعاتها فيي
معالي إ ياي المعلميين والمعلميا وبعيي
معالنيييية البياهييييا إحصييييائيا ت باعييييت ياع

الوعييييي المييييييرن واليييييو ن المئييييييوت
توصل الباحثة إل الهتائد اآلتية:
 -3تحق مناال االهميو ك نميعهيا فيي
المههد اليراعي لل ية العربيية فيي معاليي
إ ياي المعلمين والمعلما من ونم ه ير
الميرعين والميرعا .
 -4بلغ يي المعايير المتحققة في الميههد
اليراعييي  )96فقييرم أمييا المعييايير إييير
المتحققة فكان ييلا  )85فقرم.
وفيييي يييوا هتيييائد اليراعييية توصيييل
يم مهها:
الباحثة إل اعتهتانا
أ -أن االهمو ك المقتر بمناالتم العيبعة
يشكل مه ومة متكاملة ومتفا لة ال يمكن
ألت مههييا أن يعمييل بفا لييية ميين إييير أن
يعتمي ل المناال األ را.
أ -أن المعايير التقويميية التيي ت يمهتها
منييييياال االهميييييو ك ت هييييير بصيييييورم
وا حة لما يهب ي أن يكون ليم الميههد
اليراعييي لل يية العربييية فييي معالييي إ ييياي
المعلمين والمعلما .
وأوص ي الباحثيية ب ييرورم االفييايم ميين
االهمو ك في تقويع المههد اليراعيي لل ية
العربيييييييييية فيييييييييي معاليييييييييي المعلميييييييييين
والمعلما /المرحلة العامة.
وا ترحييي بهييياا اهميييو ك لتقيييويع الميييههد
اليراعيييييي لل ييييية العربيييييية فيييييي معاليييييي
المعلميييييييييييييييييين والمعلما /مرحلييييييييييييييييية
اال تصاص وبهاا اهميو ك لتقيويع كفايية
ميرعيييي الل ييية العربيييية وميرعييياتها فيييي
معالييييييييييييييييي إ ييييييييييييييييياي المعلمييييييييييييييييين
والمعلما /المرحلييية العامييية .الما يييي
)8-3 :4225
 -5يراعة البيايهة -:4226
نر ل ه اليراعة في نامعة ب ياي/كليية
التربييية ابيين رشييي) وليييف إل ي "بهيياا
أهمييو ك لتقييويع مييههد التربييية اإلعييبلمية
للمرحليية الثاهوييية الفيير األكيياييمي فييي
األرين وت بقم".
وتحقيقيييا ت للهييييف األول بهييياا األهميييو ك)
ا تميييييي الباحيييييث االعيييييتباهة أيام لبحثيييييم
و ها ل يهة اعيت بل ية مىلفية مين
 )72فييييييريات ميييييين ميرعييييييي التربييييييية

اإلعيييييييبلمية وميرعييييييياتها والمشيييييييرفين
التربييييييويين والعيييييياملين فييييييي المهييييييالد
وتيريعييييي النامعييية مييين حملييية شيييهايم
اليييييكتوراه والمانعييييتير و ييييي تو يييي
االعتباهة ل معة مناال لي-:
أ -ألياف تيريل مايم التربية اإلعبلمية.
أ -المحتييييوا اليراعييييي لمييييايم التربييييية
اإلعبلمية.
نييـ -رائيي تيييريل التربييية اإلعييبلمية
وأعاليبها.
ي -الوعائل التعليمية والتقهية.
لـ -الهشا ا الصفية والبلصفية.
يييرك الباحيييث بمنمو ييية مييين الفقيييرا
بل يييييي  )374فقييييييرم مو يييييية بييييييين
المنيياال الم ي كورم هف يات .وتأكييي الباحييث
من صيي األيام إ ر يها لي )37
بيرات لتحيييي صيبلحيتها أو ييمها و يي
ا تمي الباحث ل أعيلوأ يلفيي) الي ت
يت لأ القيياع بيثبلث نيوال و ر ي
لي لنهيية ال بييراا ييييلع  )42بيييرات
مييين وت اال تصييياص للحصيييول لييي
أ ل معتوا لصيي األيام وثباتهيا و يي
ولنيييي البياهييييا إحصييييائيا ت باعييييت ياع
الوع ي الحعييابي واالهحييراف المعيييارت
تحليل التباين الثهائي وب لم أصيب ييي
فقييرا األهمييو ك بشييكلم الههييائي )343
فقرم مو ة ل المناال ال معة.
ولتحقيييي الهييييف الثييياهي تقيييويع ميييههد
التربيييييية اإلعيييييبلمية) بييييي الباحيييييث
األهميييو ك الييي ت توصيييل إلييييم اليراعييية
ليييييي ميرعييييييي التربييييييية اإلعييييييبلمية
وميرعاتها البالغ ييلع  )522فريات.
ييم
و ي توصل الباحيث إلي اعيتهتانا
ألمها-:
أ -ونيييوي تفا يييل بيييين المنييياال العيييتة
العييالفة ال ي كر تتفا ييل فيمييا بيههييا لو ي
الشييكل الههييائي ألهمييو ك التقييويع لمههيياك
التربية اإلعبلمية في المرحلة الثاهوية.
أ -يرنيية تحق ي هاصيير مييههد التربييية
اإلعبلمية لع يكن بالمعتوا الم لوأ.
وفييي ييوا الهتييائد التييي توصييل إليهييا
اليراعة أوص الباحث بـ-:

أ -اإلفايم من األهمو ك ال ت توصيل إلييم
الباحيييث فيييي اليراعييية الحاليييية مييين بيييل
و ارم التربية والتعليع.
أ -األ به ا األهمو ك من أنيل إنيراا
مليييية تقيييويع شييياملة ومعيييتمرم لميييههد
التربية اإلعبلمية.
وا تر الباحث-:
 -3بهيييياا أهمييييو ك لتقييييويع كتييييأ
تفعييييير القيييير ن الكييييريع فييييي
المرحلة الثاهوية وت بيقم.
 -4يراعيييية تتهيييياول بهيييياا مييييههد
مقتر لمايم التربية اإلعبلمية
في المرحلة الثاهوية في وا
ت بيي األهمييو ك فييي اليراعيية
الحاليييييية .البيايهييييية :4226
ص)395-34
موازنة الدراسات السابقة:
 ليييف اليراعييا الحالييية الييبهيييياا همييييا ك لتقييييويع المهييييالد
اليراعية م ت بيقها .
 تبايه ي اليراعييا العييابقة فيييالمراحيييييييل اليراعيييييييية التيييييييي
ا تارتها فقي تهاولي يراعية
الهيا ي) المرحلة النامعيية
امييييا يراعيييية العيييي اوت) فقييييي
تهاوليييي اليراعيييية المتوعيييي ة
و يراعيييية الما ييييي) تهاوليييي
معها ا ياي المعلمين في حين
ا تيييييار يراعييييية البيايهييييية)
المرحلة الثاهوية .
 ا تميييييي مع يييييع اليراعيييييااالعتباهة ايام لها .
 تبايهيييي اليراعييييا فييييي ييييييالمناال اليراعية التي تتشكل
مههيا هاصيير الميههد اليراعييي
ومييين ثيييع ا تلفييي فيييي ييييي
المناال التي ومتها فبعا
معييييييية
اليراعيييييييا ومييييييي
منيييييييياال مثيييييييييل يراعييييييييية
الهيا ي) و يراعية البيايهية)
و يراعة وم عيبعة منياال
مثييييييل يراعيييييية الما ييييييي) و

يراعييية ومييي ثميييان منييياال
مثل يراعة الع اوت) .
اعيييت يم مع يييع اليراعيييا
العييييييابقة الوعيييييي الحعييييييابي
والوعيي المييرن واالهحييراف
المعييييارت واليييو ن المئيييوت
والهعييييييبة المئوييييييية وتحليييييييل
التبييييييياين وعيييييييائل احصيييييييائية
لمعالنة البياها التيي توصيل
اليها .
 تبايه ي اليراعييا العييابقة فيييالمهالد اليراعية التيي تهاولتهيا
مثييل يراعيية الهيييا ي) التييي
تهاوليييييي المييييييههد اليراعيييييييي
للنامعة التكهولونية ويراعة
الما ييي) التييي تهاول ي مييههد
الل ييييييية العربيييييييية ويراعييييييية
الع ي اوت) ويراعيية البيايهيية)
اللتييييين تهاولتييييا مييييههد التربييييية
اإلعبلمية.
 تبيياين حنيييع العيهيية المعيييت يعفييي اليراعييا العييابقة بحعييأ
أليييييافها فقييييي تراوحيييي بييييين
 )522فييييييريات فييييييي يراعيييييية
البيايهيية) و  )388فييري فييي
العيي اوت) و  )87فييري فييي
يراعييييية الهيييييييا ي) و )62
فريات في يراعة الما ي) .

الفصل الثالث
منهج البحث واجراءاته
منهج البحث :
اتبيي الباحييث المييههد الوصييفي التحليلييي
والمعيييييحي والمييييييياهي لتحقيييييي لهييييييف
البحث .إ يرا ويم  )3897أن مثيل
ل ا المههد يم ّكين مين احتيواا المو يو
بصورم شياملة وي يقية فيي ن واحيي مميا
يحق يرنة اليية مين الصيي  .يويم
 :3897ص)72
أوال -مجتمع البحث:
تييألف منتمي البحييث الحييالي ميين معلمييي
مايم الل ة العربية ومعلماتها في المرحلية
االبتيائييية ال ي ين يقومييون بتيييريل ل ي ه

بل يي العيهيية االعييت بل ية  )72معلمييا
الميييايم فيييي المييييارل االبتيائيييية التابعييية
ومعلمة مين القيائمين بتييريل ميايم الل ية
للميييريا العاميية للتربييية فييي الرصييافة
العربيييييية و  )32مييييين مشيييييرفي الل ييييية
 )5/4/3الكييرخ  )5/4/3فييي محاف يية
العربية و  )7مين العياملين فيي المهيالد
ب ييياي حيييث بلييغ ييييلع  4248معلمييا
في و ارم التربية و  )32من تيريعيي
ومعلمة).
رائييي التييييريل والمهيييالد فيييي كلييييا
ثانيا -عينة البحث:
نامعة ب ياي .ال را من إنيراا يراعية
يهيية البحييث الحييالي )422
تألف ي
اعييت بل ية الحصييول لي فقييرا تمثييل
معلع ومعلمة ا تيروا مين منتمي البحيث
المنيييياال العييييتة التييييي شييييملتها ملييييية
الكلييييي البييييالغ حنمييييم  )4248معلمييييا
التقييييييويع ولييييييي منيييييياال  :األلييييييياف
ومعلميية باألعييلوأ ال بقييي العشييوائي
والمحتوا اليراعي و رائي التييريل
بوا  )322معلما و  )322معلمة.
والوعييائل التعليمييية والتقهيييا التربوييية
ثالثا -خطوات بناء االنموذج:
والهشا ا الصفية والبلصيفية والتقيويع
ال وم األول  :العيهة االعت بل ية:
في النيول .)3
كما لو مو
نيول )3
يمثل الو يفة والنهل للعيهة االعت بل ية
النهل/الو ي
فة
كور
إهاث
المنمو

معلع ل ة ربية مشرف تربوت
47
47
47

املون في المهالد تيريعيون المنمو

7
7
32

9
4
32

3
6
7

44
49
72

وبعييي اال ي بييارائهع تييع ح ي ف وا ييافة
بعيييا الفقيييرا وا تبييير الباحيييث هعيييبة
 %92بول الفقرم .
وبعييييي التعييييييل والحيييي ف اصييييبح
الفقييييرا  329فقييييرم ليييي وفيييي عيييي
منيياال وكمييا لييو مو ي فييي النيييول

ال وم الثاهية :صي األيام :Validity
لتحقييييي صييييي االعييييتباهة االيام )
ييرا الباحييث فقييرا االعييتباهة ليي
منمو يية ميين المت صصييين فييي منييال
التربيييييية و رائييييي التييييييريل ل يييييرا
التعيييرف لييي مييييا صيييبلحية فقراتهيييا
والنيييل التحقييي مييين الصيييي ال يييالرت
.)4
نيول )4
يي الفقرا في كل منال من مناال االهمو ك بصي تم األولية
يو
3
4
5
6
7
8

المناال
ألياف تيريل مايم الل ة العربية
المحتوا اليراعي المفريا )
رائ تيريل الل ة العربية وأعاليبها
الوعائل التعليمية والتقهيا التربوية
الهشا ا الصفية والبلصفية
التقويع
المنمو

ال وم الثالثة:
بعيييييي أن تيييييع االهتهييييياا مييييين لييييي ه
اإلنيييرااا وال يييوا المشيييار إليهيييا

يي الفقرا
42
39
38
42
37
39
329

أصب يي فقرا اهمو ك تقويع المهيالد
اليراعية لمايم لل ة العربيية فيي المرحلية
االبتيائييية ي ييع  )329فقييرا مو يية

لييي عيييتة منييياال المشيييار إليهيييا فيييي
نيول .)4
ال وم الرابعة:
الفقرا التي ت مهتها االعتباهة
ر
الم لقيية بمناالتهييا العييتة بشييكلها األولييي
والتي بل بعي التصيفية  )329فقيرا
ل ي منمو يية ميين ال بييراا ال ي ين عييب
لهع تصحي األيام و يي اعيتعمل الباحيث
أعيييلوأ يلفيييي للتأكيييي مييين راا ال بيييراا
بالمكوها األعاعية لمناال أيام التقويع
وفقراتها التي يت مهها كل منال وال ت
يت من القياع بثبلث نوال .
منمو ة ال براا في أعلوأ يلفي:
اعت يع الباحيث اعيلوأ يلفيي )Dilphi
للتعيييرف لييي مييييا صيييبلحية فقيييرا
األيام االهمو ك) في تحقيي ميا و يع
ألنلييم ال ي ت يتكييون ميين ثييبلث نييوال
بعرا األيام االهمو ك) ل منمو ية
من ال براا.
ت
ل ا ا تار الباحيث  )37بييرا مين وت
اال تصييييياص فيييييي منييييياال المهيييييالد
و رائ التيريل والقيال والتقويع.
ت بي أعلوأ يلفي في البحث الحالي:
را الباحث االعيتباهة لي يهية مين
ال بيييراا الم تصيييين التيييي تكوهييي مييين
 )37بيييرات ليي ميييا ثييبلث نييوال
و ل الهحو اآلتي-:
النولة األول :
لأ من كيل بيير فيي الصيفحة األولي
ميين االعييتباهة أن يبييين رأيييم فيمييا يتعلي
بالمنيييياال األعاعيييييية التيييييي يت يييييمهها
اهمييييو ك تقييييويع مهييييالد الل يييية العربييييية
للمرحلية االبتيائيية و لي الفقيرا التييي
يحتويها كل منيال و يي اعيت يع الباحيث
مقييييال ثيرعيييتون الثبلثيييي لتحيييييي مييييا
موافقيية ال بييراا ولييو يتكييون ميين البيييائل
مواف نيات موافي إلي حيي ميا إيير
موافي ) .وإ ياا و ن مئيوت لكيل بيييل
تييراو مييا بييين  )4يرنتييين لييـ مواف ي
نييات) ويرنيية واحيييم ليـ موافي إلي حييي
ما) وصفر إل إير مواف ).
النولة الثاهية:

أ يياي الباحييث فييي ل ي ه النوليية االع يتباهة
إل ال براا أهفعيهع كيل لي اهفيراي مي
بلصة التعليقا واآلراا التي أيلوا بهيا
فييي النوليية األوليي  .ليي أن يقييوع كييل
واحييي مييههع بمقارهيية إنابتييم فييي النوليية
األولي مي إنابييا اآل ييرين المثبتيية فييي
النييييول المرفييي باالعيييتباهة مييين يييبلل
تكيييييرار اإلنابيييييا والوعييييي الحعيييييابي
واالهحيييراف المعييييارت وتحلييييل التبييياين
لكل فقرم وفي وا ل ه المقارهية لي
ال بيييير إن ليييع يكييين متفقيييا ت مييي أكثريييية
ال بييييراا ليييي أييييية فقييييرم ميييين فقييييرا
االعييتباهة أت إ ا بيير يين رأيييم با تيييار
أحي البيائيل مواف إل حي ميا) أو إيير
ليييم أن ي تييار أحييي اإلنييرائين
مواف ي
اآلتيين.
أ -ت ييييير رأييييم واالتفيييا مييي األكثريييية
بتأشير مواف نيات).
أ -كر األعباأ والمعيوإا فيي حالية
البقاا ل اإلنابة األولي للفقيرا التيي
لع يىشر ل البييل مواف نيات).
ت
وبعييي تفريييغ اإلنابييا أ ييي نيييوال يير
كييير فييييم الهتيييائد واألعيييباأ التيييي بيههيييا
بعا ال براا الي ين بقيوا مصيرين لي
إنابييياتهع العيييابقة وأرفييي مييي االعيييتباهة
و يع لل براا في النولة الثالثة.
النولة الثالثة:
هتائد النولة الثاهية م األعباأ
ر
التيييي ييييمها بعيييا ال بيييراا معيييوإا
لئلبقييياا لييي إنابييياتهع العيييابقة ليييبعا
فقييرا االعييتباهة ليي ال بييراا و لييأ
مههع مرانعة إناباتهع العابقة فيي يوا
تليييم األعيييباأ وات يييا أحيييي اإلنيييرائين
اآلتيين-:
أ -البقاا ل إناباتهع العابقة كما لي.
أ -ت ييير إنابيياتهع با تيييار أحييي البييييلين
مواف ي إل ي حييي مييا) أو إييير موافيي )
تكييون اإلنابييا فييي النوليية الثالثيية إييير
مفييييم إال أههييا فييي ل ي ه المييرم إالب يا ت مييا
تقيع ا تراحا ويكون مع يع ال بيراا يي
توصييلوا إليي شييبم اتفييا نمييا ي وبعييي
االهتهاا من النولة الثالثة حصل الباحيث

مهيييم أيييية فقيييرم كييي لم بالهعيييبة للمنيييال
ل ي  88فقييرم) مو يية ل ي منيياال
ال امل فلع تح ف أية فقرم أميا بالهعيبة
األهمو ك بصيي تها الههائيية إ تيع حي ف
للمنال العايل فقيي حي ف أربي فقيرا
بعا الفقرا من المناال ففي المنال
لي  )38 37 9 8وكما لو مو ي
األول ح ف الفقرا  )39 8والمنيال
فييييي نيييييول  )5وتييييع حعيييياأ الوعيييي
الثاهي لع تح ف مهم فقيرا وإهميا ييل
الحعيابي واالهحيراف المعيييارت ألههيا لييع
بع ييها .أمييا المنييال الثالييث فقييي ح ي ف
تحصييل ل ي هعييبة اتفييا الم لوبيية ميين
فقرتيييييان أي يييييا ت لميييييا  )37 34مييييين
يي ال براا.
منمو هيا أميا المنيال الرابي فليع تحي ف
نيول )5
يي الفقرا للمناال العتة بصي تم الههائية
يو
3
4
5
6
7
8

الفقرا
المناال
39
منال ألياف تيريل مايم لل ة العربية
39
منال المحتوا اليراعي المفريا )
منال رائ تيريل لل ة العربية وأعاليبها 36
منال الوعائل التعليمية والتقهيا التربوية 42
36
منال الهشا ا الصفية والبلصفية
37
منال أعاليأ التقويع
88
المنمو

مييا أشييار اليييم يم ي ) (Adamsفييي أن
الثبات :Reliability
الميم ال مهية الفاصلة بين الت بيي األول
ويقصييييي بالثبييييا االتعييييا أو الرعييييوخ
والثييييياهي ليييييؤليام ينيييييأ أن ال تتنييييياو
واالعييييييتقرار والقابلييييييية ليييييي التهبييييييى
أعييييبو ين أو ثبلثيييية أعييييابي  .واعييييت يع
بالمقييييييييييييييال .أن مييييييييييييياير :3882
الباحيييييييث معاميييييييل ارتبيييييييا بيرعيييييييون
ص )334ويقصيي بيم أي يا ت مييا اتعييا
) (Pearsonالعيييييت راك ثبيييييا األيام
ن
المقيال فيما ي ويها بم من معلوما
بوصيييفم أكثييير معيييامبل االرتبيييا ي ييية
عييلوم األفييراي .أبيييو ح ييأ و يييرون
وشيو ات .يرت  :3879ص)479
 :3899ص)323
و ي وني أن يمية معاميل متوعي الثبيا
ولتحقيييي ثبيييا األيام اعيييتعمل الباحيييث
يعيياوت  )96.655ويعتقييي الباحييث اهييم
ريقيييييييية إ ييييييييايم اال تبييييييييار (Test-
معامييييل ثبييييا نيييييي وكيييياف ألإييييراا
) Retestفيييييي ييييييال ثبيييييا اعيييييتباهة
البحث.
لي منمو ية مين
االهمو ك التي ف بّق
واعيت رك الباحييث القييع لمعييامبل ثبييا
معلمي ومعلميا ميايم الل ية العربيية بليغ
كل منال مين منياال االهميو ك العيتة
ييلع  )62معلما ت ومعلمة.
ول ا كيان لكيل منيال معاميل ثبيا معيين
و ييييي بل يييي الميييييم بييييين الت بييييي األول
في النيول .)6
كما لو مو
والت بيي الثيياهي أعييبو ين ا تمييايات ل ي
النيول )6
معامل ثبا مناال االهمو ك وثباتها كبلت
يو
3
4
5
6

معامبل الثبا للمناال
المناال
2.97
ألياف تيريل مايم الل ة العربية
2.93
المحتوا اليراعي المفريا )
2.98
رائ تيريل لل ة العربية وأعاليبها
2.98
الوعائل التعليمية والتقهيا التربوية

ثبا االهمو ك كبلت
2.96

7
8

الهشا ا الصفية والبلصفية
أعاليأ التقويع

إجراءات تطبيق االنموذج:
بعييي أن تييع التوصييل إل ي الشييكل الههييائي
الهميييو ك التقيييويع بييييأ الباحيييث بت بيقيييم
بلل الميم الوا عة ما بين 4234/3/42
إليييي 4234/6/52ع ليييي العيهيييية ميييين
معلمييييي لل يييية العربييييية فييييي الميييييارل
العرا ية لمرك ب ياي والي ت بليغ يييلع
 ) 422معلما ت ومعلمية لتحقيي الهييف
مييين البحيييث وليييو تقيييويع مهيييالد الل ييية
العربية في المرحلة االبتيائية اليهيا و يي
وف ِ م مي ان تقييرت ماعي لو:
 -3موافيييي نيييييات وأ ييييي -6-
يرنا .
 -4مواف وأ ي  -5-يرنا .
 -5إليييي حييييي مييييا وأ ييييي -4-
يرنا .
 -6إييييير موافيييي وأ ييييي -3-
يرنة واحيم.
منـ ل
 -3المتوع الحعابي= ــــــ
ن
إ أن :منـ :المنمو
ل  :اليرنة
ن  :يي اليرنا .
العيي  :3898ص)95
 -4االهحراف المعيارت=

2.97
2.98

 -7إييير مواف ي م لق يا ت وأ
صفر).
يعي ل ا الميا مبلئميا ت ألهيم يتيي للمنييأ
المعلييع) فرصيية أوع ي ال تيييار اإلنابيية
المهاعيييبة أو المعييييار بشيييكل ييياع وليييو
منمو ة من الشيرو الم يبو ة لمييا ت
ييييتع التوصيييل إليهيييا مييين يييبلل اليراعييية
العلميييية والبحيييث اليييي ي بحييييث يكيييون
متفق يا ت ليهييا ويمكيين ميين ييبلل ت بيقهييا
هعييرف هييواحي القييوم ومييوا ن ال ييعف
فيمييا يييراي تقويمييم وإصيييار الحكييع ليييم.
)(Good, 1973: P. 153-154
الوعائل اإلحصائية المعت يمة:
اعت يع الباحث الحاعوأ فيي اعتحصيال
الهتييائد باعييت ياع المتوعيي ا الحعييابية
واالهحرافييا المعيارييية وتحليييل التبيياين
الثبلثي:
يي

منـ ل-ع)4
ـــــــــ
ن

إ أن :ل :اليرنة
ع :المتوع
البييييييييياتي و كريييييييييا
ن :يي اليرنا .
 :3899ص)384
 -5اعت ياع تحليل التباين الثبلثي متعيي المت يرا .
 -6معامل ارتبا بيرعون ): (Pearson
و ليييم لتحيييييي معاميييل ثبيييا كيييل منيييال مييين المنييياال التيييي ت يييمهها االهميييو ك.
العيي  :3898ص)528
 -7معايلة الوع المرن ومعايلة الو ن المئوت :

و لم ل را معرفة اليرنة التي تحقق بها كيل فقيرم مين فقيرا االهميو ك وفي ميا
يأتي:
×3 +3×4 +4×5 +5×4 +6×3صفر
معايلة الوع المرن = ــــــــــــــــــــــــ
ن
لبيأ  :3895ص)452
الوع المرن
معايلة الو ن المئوت= ــــــــــ× 322
اليرنة القصوا*
ال ريأ  :3897ص)389
م

لهمو ك التقويع ال ت توصل إليم الباحث

ألياف تيريل
مايم لل ة العربية

المحتوا
اليراعي

العمليا

رائ التيريل

الوعائل

أعاليأ التقويع

الهشا ا
الصفية
والبلصفية
*

اليرنة القصوا :أ ل يرنة في المقيال ال ت يبيأ بصفر ويهتهي بـ .)6

التقويع

الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرها
را الهتائد وتفعيرلا:
هها ل ه اليراعة-:
عيعرا الباحث في ل ا الفصل الهتائد التي أعفر
 الهتائد المتعلقة بت بي همو ك التقويع ول ا يعهي اإلنابة ين الهييف الثياهي الي ت ا تمييليم في ل ا البحث.
وفيما يأتي را له ه الهتائد.
نيول )7
ميا تحق مناال أهمو ك التقويع في مهالد الل ة العربية من ونهة ه ر المعلمين مرتبة
تها ليا ت بحعأ الوع المرن والو ن المئوت
يي الفقرا
الترتيأ تعلعييييييييييل
المنال
المنال
37
8
3
39
3
4
5

5

36

6

7

36

7

4

39

8

6

42

الوعييييييييييييي
في المناال
المرن
4.86
أعاليأ التقويع
4.98
ألياف تيريل مايم الل ية
العربية
4.95
رائييييي تييييييريل الل ييييية
العربية وأعاليبها
4.93
الهشييييييييييا ا الصييييييييييفية
والبلصفية
4.92
المحتييوا اليراعييي لمييايم
الل ة العربية
4.99
الوعيييييييييييائل التعليميييييييييييية
والتقهيا التربوية

الييييييييييييو ن
المئوت
95.7
93.7
92.97
92.47
92.2
88.7

من النيول  )7أن الوع المرن لمناال أهمو ك التقيويع تراوحي بيين -4.86
يت
 )4.99وتراوح ي أو اههييا المئوييية  )88.7-95.7وتشييير ليي ه الهتييائد إليي أن منيياال
أهمو ك التقويع ي تحقق نميعها في مهالد الل ة العربية وفيما يأتي مها شة له ه الهتائد.
أوالت:
القيييييرارا بشيييييأهها لمعالنييييية نواهيييييأ
 -3احتييل منييال أعيياليأ التقييويع الترتيييأ
ال ييعف وتييوفير الهمييو العييليع المتكامييل
األول وكييييان الوعيييي المييييرن )4.86
ميين ييبلل إ ييايم ته يييع البيئيية التربوييية
واليو ن المئييوت  )95.7ولي ا يعهييي أن
وإثرائهييييا .االميييياع وا ييييرون :3883
إالبية يهة البحث من معلميي ومعلميا
ص. )93
مايم الل ة العربية أشاروا إل تحقي ل ا
 -4احتيييل منيييال أليييياف تييييريل الل ييية
المنال بشكل ال ول ا ييل ل ألمية
العربيييية الترتييييأ الثييياهي وكيييان وعييي م
لييي ا المنيييال با تبيييار أن التقيييويع ركييين
الميييييييرن  )4.98وو هيييييييم المئيييييييوت
أعاعييي فييي العملييية التعليمييية ولييو يعييي
.)93.7
ت يييية رانعييية للتبلميييي إ يعيييي التقيييويع
وإن تحق لي ا المنيال نياا بشيكل نييي
الميير م األعاعييية التييي تعكييل مييا تحققييم
ولؤللياف عمة مهمة ولي تهمية ييرا
المهالد من ألياف يايم ل اهم يشيكل
الفييييييري وإ ييييييبل إمكاهياتييييييم وتقييييييويع
هصيييرات أعاعييييا ت حيثميييا وري الحانييية
ش صييييتم إلييي أ صييي حيييي تعيييم بيييم
الت يييا يييرارا بوصيييفم مليييية نمييي
اعتعياياتم فالتربية يهب ي أن ترمي إلي
وتحليل المعلوما ل يرا تحيييي يرنية
تي يع مرك العلع لئلفيايم مهيم فيي أوعي
تحقييييييي األلييييييياف التربوييييييية وات ييييييا

ه يييا فالمعرفييية يييوم والمعرفييية بو يفتهيييا
العلمييية يهب ييي أن تكييون مييىثرم فييي تفكييير
التبلمي ي وعييلوكهع التييأثير ال ي ت يقييربهع ميين
تحقيي األليياف(N, 1960: P.144) .
فاألليييياف ليييي حنييير ال اويييية فيييي العمليييية
التعليميييية يتيييون  :4223ص )65وتعيييي
أعييال كييل هشييا تعليمييي مثميير ومصيييرات
رئيعييييا ت لتونييييم العميييل نروهليييي :3894
ص)39
 -5ح ييييي منييييال رائيييي تيييييريل الل يييية
العربيييية وأعييياليبها الترتييييأ الثاليييث وكيييان
الوع المرن لم  )4.95واليو ن المئيوت
 )92.97مما يييل لي تحقي لي ا المنيال
بشييكل نيييي ويعييوي عييبأ لييم إليي ألمييية
رائ التيريل وأعاليبها التي تعي هصرات
رئيعيييا ت مييين هاصييير الميييههد تتعييياون مييين
بللهييييا العهاصيييير األعاعييييية فييييي العملييييية
التربوية-التعليمية لتحقي ما يعم باأللياف
التربويييييييية المههنيييييييية حمييييييييان :3899
ص.)325
 -6احتل منال الهشا ا الصفية والبلصفية
المرتبيييية الرابعيييية بوعيييي مييييرن )4.93
وو ن مئييييوت  )92.47وليييي ا ييييييل ليييي
تع يي لي ا المنيال فيي المهيالد لميا لهيا ميين
يور فعيييال فيييي إكعييياأ التبلميييي مهيييارا
متعيييييم وتهميييية اتنالييياتهع و ييييرتهع لييي
التفكييير ومعرفيية مييييولهع .يوران :3897
ص)88
وتحتل الهشا ا مكان القلأ في الميههد إ
إههييا تييىثر تييأثيرات كبيييرات فييي تشييكيل بييرا
الميييتعلع ومييين ثيييع ت ييييير عيييلوكم ناميييل
 :4222ص)343
 -7حصييييييل منييييييال المحتييييييوا اليراعييييييي
المفييريا ) ل ي الترتيييأ ال ييامل بوع ي
مييرن  )4.92وو ن مئييوت  )92.2ممييا
ييل لي أن لي ا المنيال ليع يحي م بااللتمياع
المرنو مما ال يهعنع مي ألميية المحتيوا
بوصفم العهصير الثياهي مين هاصير الميههد
إ تعييبقم األلييياف وتليييم رائ ي التيييريل
والهشا ا والوعائل ثع التقويع.
شحاتم  :3889ص)96
 -8احتل منيال الوعيائل التعليميية والتقهييا
التربويييية الترتييييأ العيييايل بوعييي ميييرن
 )4.99وو ن مئييييييييوت  )88.7وليييييييي ه
الهتينة تبين أن ل ا المنال لع يح م بااللتماع
المرنييو ول ي ا ال يهعيينع م ي ألمييية الوعييائل

التعليميييية والتقهييييا إ إههيييا تييي وي التبلميييي
ب بييييرا متهو يييية ومشييييو ة وتعييييهل فهييييع
البياها والنياول والعبل ا المعقيم ويشيير
الهيير  )3889إلي أن الوعيييلة التعليمييية
لي من أبر المناال التي يمكن أن تحيول
المنييييري إليييي ثوابيييي فييييي اليييي لن وترفيييي
معتوا برا كل من المعلع والمتعلع لي
حي عيواا .الهير  :3889ص )34كميا
يشيييير عيييمعان  )3894إلييي أن ال يييبلأ
يهتييابهع اإلحبييا إ ا كلفييوا بأ مييال ووانبييا
لييييهع ال تيييتبلاع مييي اعيييتعياياتهع
فر ييي
و يراتهع عمعان  :3894ص.)85
الفصل الخامس
االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
أوال -االستنتاجات:
فييي ييوا هتييائد البحييث توصييل
الباحث إل االعتهتانا اآلتية:
 -3تقييييارأ ونهيييييا اله ييييير بيييييين
من
ال براا في تقويع الفقرا
نوال أعلوأ يلفي الثبلث.
 -4أ هييييير الهتيييييائد أن منييييياال
التقويع وأليياف الميايم اليراعيية
و رائيييي التيييييريل وأعييييياليبها
والهشييا ا الصييفية والبلصييفية
والمحتوا اليراعي تحتل يرنية
نيييييم ولييي ه كلهيييا منتمعييية لهيييا
األولويييية فيييي الميييههد اليراعيييي
ول ا يعهي رورم العهاية بهي ه
المنييياال مميييا تت لبيييم العمليييية
التعليمية.
 -5لع يح م منال الوعائل والتقهيا
باليرنة المرنوم إ ميا ليي إال
وامييل معييا يم وهعييتهتد مييين
لييم ا تميياي تيييريل مييايم الل يية

العربييية ل ي المعلييع والكتيياأ
و رائ التيريل والتقويع.
ثانيا -التوصيات:
فييي ييوا هتييائد البحييث التييي
توصيييل إليهييييا الباحيييث يمكيييين ال ييييروك
بالتوصيا اآلتية:
 -3إمكاهيييية افيييايم و ارم التربيييية
ميين لي ا األهمييو ك هييي تقييويع
مهيالد الل يية العربيية والعيييما
هييييما تكيييون مليييية التقيييويع
شاملة لنمي المناال .

ييييرورم أن تكمييييل المهييييالد
-4
اليراعية أحيلا بياآل ر و ليم
ة متكاملة
من بلل و
له ه المهيالد ابتييا تا بالمرحلية
األولييييي وتهتهيييييي بالمرحلييييية
العايعة.
 -5االلتميياع بيرنيية أكبيير بتهمييية
ش صييية التلميييي وت ويرليييا
و ييييايم يرتيييم لييي التفكيييير
واإلبيييا ولييو تييع ليي ا ليي
حعييييييياأ الو ييييييي والنهيييييييي
الم صصييييييييييين لتحصيييييييييييل
المعلوما .
 -6إ ييييايم اله يييير فييييي صييييياإة
األلياف التربويية بميا ي يمن
الي ة والو و .
يييييرورم ت وييييييي المعلميييييين
-7
والمعلمييا بيييليل يياص يين
األلياف التربويية لميايم الل ية
العربيييييييية مكتيييييييوأ بصييييييييغ
وا حة.
 -8مرا ييييام األمييييور الفهييييية فييييي
با يييييية الكتييييييأ اليراعييييييية
ومقبول
المقررم بشكل وا
إلثارم يافعية التبلمي للتعلع.
ثالثا -المقترحات:
اعيييتكماالت لهييي ا البحيييث يقتييير
الباحييث إنييراا بحييوث أ ييرا يمكيين أن
تكون مكملة للبحث الحالي ومهها:
 -3تحليييييل كتييييأ الل يييية العربييييية
والتربييييية الصييييحية للمرحليييية
االبتيائيييييييية لمعرفييييييية مييييييييا
ت يتها لؤللياف المو يو ة
لها.
 -4إنييراا تقييويع يورت ومعييتمر
لمههد الل ة العربية العتيعاأ
المعتنيا التربويية المبلئمية
التييي تمكيين ميين اإلعييهاع فييي
ت وير ل ه المهالد.
 -5يال االتنالا العلميية لييا
التبلمييي فييي ييوا الموا ييف
وال برا التي ت رحها كتيأ

الل ييييييية العربيييييييية والتربيييييييية
الصحية للمرحلة االبتيائية.
 -6إنراا يراعة لمعرفة العبل ية
بيييييين كتيييييأ ومهيييييالد الل ييييية
العربية في المرحلة االبتيائيية
الييييهيا وكتيييأ ومهيييالد إ يييياي
معلمي الل ة العربية.
المصادر::أوال -المصادر العربية:
* القرآن الكريم.
 -3إبييييراليع بعيييييوهي ميييييرم .المييييههد
و هاصييره  4يار المعييارف
القالرم .3899
 -4اإلبراليع بي اليرحمن حعيون و بيي
الييير ا يييالر  .اعيييتراتينيا
ت يييي المهيييالد وت ويرليييا فيييي
الببلي العربية يار الهه ة العربيية
القالرم .3894
 -5إبييييراليع منيييييت ييييي  .ييييرااا فييييي
المهيييييييالد  3مكتبييييييية الهه ييييييية
العربية القالرم .3897
 -6ابييين مه يييور أبيييي الف يييل نميييال الييييين
محمي بن مكرع .لعان العيرأ 3
منليييييييييه يار الصييييييييياي لل با يييييييية
والهشر بيرو .3889
 -7أبو نايو صيال محميي ليي .ليع اليهفل
التربييييييييوت  4يار المعيييييييييرم

-8

-9
-9

-8

-32

للهشييييير والتو يييييي وال با ييييية
كليةالل يييييية العربييييييية التربوييييييية
النامعة مان .4229
أبييييو نبلليييية صييييبحي حميييييان .فييييي
رائ تيريل العلوع تبة الفيبل
للهشيييييير والتو ييييييي الكوييييييي
.3888
أبيييو ح يييأ فيييىاي و يييرون .التقيييويع
الهفعييييي  5مكتبييييية االهنليييييو
المصرية القالرم .3899
أبو حويد مروان  .المهيالد التربويية
المعاصرم اليار العلمية اليولية
ويار الثقافييية للهشييير والتو يييي
مان األرين .4222
اإلمييييييياع مصييييييي ف محميييييييوي
و ييرون .التقييويع والقيييال يار
الحكمة لل با ية والهشير ب يياي
.3883
االمين شاكر محموي وا رون.
ر تيريل الميواي االنتما يية

-33
-34
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-36

-37

-38

-39

-39
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للصفين الراب وال امل لمعاليي
المعلمييين فيييي العيييرا م بعييية
و ارم التربية ب ياي .3899
ن ماير  .ليع اليهفل التنريبيي
ترنميية ليييل إبييراليع البييياتي
ب ياي .3882
البيايهيية يحي ي مريحيييل  .بهيياا
اهمييييو ك لتقييييويع مييييههد التربييييية
االعبلمية للمرحلة الثاهوية الفير
األكيييياييمي فييييي األرين وت بيقييييم
ا روحيييية يكتييييوراه إييييير مهشييييورم
نامعة ب ياي كلية التربية  /ابن رشيي
ب ياي .4226
بحييرت مييي يييوهل و ييايف حبيييأ
العيياهي .المييههد والكتيياأ الميرعييي
م بعيييييية نامعيييييية ب ييييييياي ب ييييييياي
.3897
البكيييرت أميييل و فييياف الكعيييواهي.
أعيياليأ تعليييع العلييوع  4مييان
يار الفكييييييييير لل با ييييييييية والهشييييييييير
والتو ي .4224
البييياتي بييي النبييار توفيي و كريييا
اثهاعييييييييول الكهييييييياهي .اإلحصييييييياا
الوصيييفي واالعيييتياللي فيييي التربيييية
و لع الهفل م بعية مىععية الثقافية
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