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 اتجاهات معلمي العلوم نحو استخدام التقويم التشخيصي من وجهة نظر المعلمين أنفسهم 

 بو سليمأشذى  د.
 *براهيم الشرعإأ.د. 

 

 ملخص:

هددد ه هددلد الدرالددة كلددع التجددا  ددل اتجلهددله معلمدد  العلددون للمرتلددة األلللددية نتددو الددت دان الت ددوين 
( معلمدل ومعلمدة ا تيدروا  جدوا يل.  531 لدع   التج يص  و القته ببعض المتغيراه، طب ده الدرالدة 

ره ندا  م وندددة مدددل   د مدددل صددددقال و.بلتادددل. ون ادددره  ددد(   دددر  تدددن التتن 04ولتت يدددد هددددا الدرالدددة طدددون
اتجلهدله معلمد  العلدون نتدو الدت دان الت دوين التج يصد   لدع البعدد التلد  واألبعدلد ال ر يدة  النتل ج نلن 

لهددددلتان نتددددو الددددت دان الت دددددوين ج(  دددد  اتα  =4.41 دددددل    مرت عددددة. ون اددددره  روقددددل دالددددة كتصددددل يل
 ادر  روقدل دالددة كتصدل يل تعد س للجددن . التج يصد  تعد ل لتدن مددل الت صدب وال بدر ،  د  تدديل لدن ت  

 يدددينلتددددرمع معلمددد  العلددون لتو يدددا الت و دد  ءدددوت النتددل ج نوصدددع البلت.دددلل بءددرور    دددد ور   مددن 
جرات درالله ن رس تول الت وي  .ن التج يص  و   متغيراه ن رس التج يص ، وا 

 .العلون، االتجلهله الت وين التج يص ، معلموالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This study aimed at finding out the degree of science teachers' awareness 

of diagnostic evaluation, and their attitudes towards using it from their point 

of view. To accomplish the purpose of the study, a questionnaire of (40) 

items was developed and administrated on (135) science teachers. The 

results showed statistically significant differences at (α = 0.05) of science 

teachers` attitudes towards using diagnostic evaluation according to: 

teaching experience, specialization, while the differences were not 

statistically different according to gender. In the light of the given results, 

the researcher recommended holding workshops to make teachers familiar 

with diagnostic evaluation, and providing them with practical applications 

for using it. They also recommended enhancing the teachers' manuals by 

different models of diagnostic evaluation as practical examples carried out 

by teachers with their students, and conducting more of studies to study the 

diagnostic evaluation according to qualitative research tools. 

 

Key words: Diagnostic evaluation, Science teacher, Attitudes. 
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 :المقدمة
لن يعد الادا مل  ملية الت وين مجرد قيل  مدس تت يد نتلجله التعلن وتلع، بن نصبح ندا  

التعلمية،  مل تادا كلع  العمليةموءو ية تلتند كلع مناجية  لمية إل لد  تج ين التدرم  وتطومر 
 لل ال رار المدرو  لتتليل جمع البيلنله والمعلومله  ل ال لهر  موءع الدرالة مل نجن ات

ملتوس ندات الطلبة و  لتاتان. هلا وقد تتوله الن ر  مل الت وين الت ليدل اللل  لل ي.ير التنل   
   لع تتليل األدات وتبلدل ال براه بيل الطلبة مل  الل بيل الطلبة، كلع الت وين الت ي   اللل ير ن 

 واال تملد المتبلدل  يمل بينان.العمن التعلون  وم لد لديان الت ل ن اإليجلب  
ينبغ  الت طيط للعملية التعلمية التعليمية وتتديد األهداا والطرا د المنللبة لتت ي ال، والعمن 

الت وين التربول البوصلة الت  تتدد صالتية هلا الم طط. والت وين   لع متلبعتال وتت ي ال، ويعدن 
من ر كلع الت وين التج يص  مل نهن ننواع الت وين ر ل ر ي     الن لن التعليم . و  التربول يعدن 

  .(7442التربول، ن رًا ألهميته    التجا  ل ن لط ال و  ومواطل الءعا لدس الطلبة   متول، 
مل  الل   د ور  العمن متليًل  5991بدن تطبيد الت وين التج يص     األردل    العلن 

نتيجة النع لد مؤتمر التطومر التربول  لن لمعلميل يير مت مة لتطومر ندات او لرجيًل، و  ًل لمعل
   (.2004 و ار  التربية والتعلين، واللل نوصع بتطومر المجلرمع التربوية  5992

   هلا النوع مل الت وين بتوجيه التوصيله الت   7451هلا وقد اهتن مؤتمر التطومر التربول 
 ول ول ،والموهوبول  ،مان كلع   له  المتمي ول تاتن بمرا ل  ال روق ال ردية بيل المتعلميل، وت لي

االتتيلجله ال لصة(. و لل مل توصيلته: تطومر نو ية التعلين    برامج مدار  الملك  بد هللا 
 ، وا تيلر الطلبة المت وقيل والموهوبيل و د معليير وندواه متدد ، واالهتملن بتلجله ال.لن  للتمين 

ن منلجمة مع  بر تو ير بي ة تعلمية منللبة، ومصلدر تعلن الطلبة مل لول االتتيلجله ال لصة، 
 (.7451تلك االتتيلجله  مؤتمر التطومر التربول، 

ن الطلبة، وت عين ندواه الت وين الت ي  ، وبللتلل  يتعلن الطلبة ع ت وين تعلن لل يتطلن  للتدرم  ال عن 
،  للت وين مل هو كال  ملية تادا مل  الل الت وين  ي ية الت  ير    الت  ير، وا  لد  بنلت معر تان

كلع تطومر تعلن الطلبة، مل  الل التغلية الراجعة، لتتديد  ان الطلبة للمعر ة، لالا يلجأ المعلمول 
اللت دان الت وين التج يص  للوقوا  لع تلجله الطلبة التعلمية، لتتديد ن لط ال و  وتع م هل، 

 (7442ر  التربية والتعلين، و جا مواطل الءعا لوءع ال طط لمعللجتال  و ا
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وبللت وين التج يص  يتت د ت رمد التعلين، واالهتملن بتعلن الطلبة و  ًل لل روقله ال ردية بينان، 
   الت وين التج يص ،  يد ، ويلتطيع المعلن الت دان طرق  دومجعن  ملية الت وين  ملية ملتمر 

كلع مالت ة ندات الطلبة    األنجطة بج ن ال ي ار ءغوطًل  لع الطلبة؛ تيث يلجأ المعلن 
تلجلتان نو تتلين  كلع الص ية اليومية، نو مل  الل م لبلة الطلبة والتتدث معان،  يتعرا
 كنجل اتان التعليمية، نو تتلين نداتاتان  وتتلين نتل ج اال تبلراه الم تل ة.
م ، وربمل يعود اللبع    ون را ل لة اهتملن المعلميل بتو يا الت وين التج يص     ن.نلت التدر 

للك كلع ءعا و   المعلميل بأهمية  الت وين التج يص  واتجلهلتان نتو الت دامه    تعليمان؛ 
نو  دن معر تان بللتراتيجيلته و ي ية تن يلهل، و دن معر تان بأهميته    تتليل العملية التعلمية 

 تلت ص  اتجلهله معلم  العلون نتو  د جلته هلد الدرالة ل التعليمية وا  لد  تج ين التدرم ،
 ندا  للتدرم  والت وين.الت دان الت وين التج يص  

 :وأسئلتها مشكلة الدراسة
االهتملن بللتدرم  م  العلون، و االهتملن المت ايد بتدرم  العلون يعتمد  لع اإل داد الجيد لمعلن  لن ك

 ،   د نصبح الت وين التديث مل ن الطلبة ومتلبعته  طو  ب طو المعتمد  لع الت وين، لد ن تعلن 
االلتراتيجيله التدرملية الت  تتجا ملتوس ت دن الطلبة    تت يد النتلجله التعلمية واتتللع 
المعر ة. ون رًا ألهمية الت وين التج يص      جا مواطل الءعا لرلن ال طط الم تل ة 

هلا النوع مل الت وين؛ مل تيث  لمعللجتال، و ي جا ن لط ال و  لي.رمال؛   د تن تلليط الءوت  لع
مل ن.ر    مملرللتان  لهم  العلون به، واتجلهلتان نتو الت دامه    ن.نلت التدرم ، لمل اهتملن معلن 

 التدرملية وانع ل  للك  لع ندات الطلبة وتتصيلان.  
 Trends in International Mathematics  د نجلره نتل ج الطلبة األردنييل    ا تبلر

and Science Study (TIMSS)   اللل تن مه الرابطة الدولية لت يين 7455للدور  الرابعة  لن ،
 International Association for the Evaluation of Educationalالتتصين التربول 

Achievement (IEA)  العلون  مل  لنه  ليه     األردنييلكلع تدن  ملتوس ندات الطلبة   
( دولة جلر ه    اال تبلر  لع 10( مل نصن  79كل تصلوا  لع المر   الدوراه الللب ة؛ 

  ندات معلم  العلون     مليت  تدرم  العلون وت ويمال الملتوس الدول ، ممل يعط  مؤجرًا  لع تدنن 
 IEA, 2012طرق الت وين الت ليدية    ت وين العلون الت  تر    لع اال تبلراه،  (. ون را النتجلر

ندس كلع البتث  ل نللليع والتراتيجيله ت وين ت ي   للطلبة ومنال نللوع الت وين  األمر اللل
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 العلون نتو معلم اتجلهله  التج يص ، وهو مل تتلول  هلد الدرالة بتث جلنع مان  يه، وهو
  ، وتتديدًا تتلول هلد الدرالة اإلجلبة  ل األل لة اآلتية:الت دامه

  دان الت وين التج يص     التدرم ؟مل اتجلهله معلم  العلون نتو الت .5
(    اتجلهله معلم   α=4.41هن توجد  روق لاه داللة كتصل ية  ند ملتوس الداللة   .7

 ؟تغيراه  الجن ، ال بر ، والت صب(رم  تع س كلع المدالعلون نتو الت وين التج يص  الت

 أهداف الدراســـــــــة: 
الت وين التج يص  و القته العلون نتو الت دان جلهله معلم  هلد الدرالة كلع تعرا ات هد ه

 ببعض المتغيراه.

 أهمية الدراســـــــــــــــة: 
ت صيال اتجلهله معلم  العلون  نتو الت دان الت وين التج يص  تنهمية هلد الدرالة مل  تنبع

الدرالة    ك داد ان هلد ملية التعلمية التعليمية. وقد تل   تدرم  ملد  العلون؛ ن رًا ألهميته    الع
م يل  يم ل نل يلت دن    التعرا كلع اتجلهله معلم  العلون نتو الت دان الت وين التج يص  

    تعلين العلون. 

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائيـة: 
 نللوع تدرم  ي ون  لع نجلط تواصل  بيل المعلن والطللع، لتتديد التقويم التشخيصي :

و ار    تلجله الطلبة  وبنلت ننجطة ص ية    ءوت نتل ج الت وين بمل يلبن  مواطل ال و  والءعا
 (.7444، التربية والتعلين

و   هلد الدرالة: هو مملرلة معلن العلون التعليمية    بداية  ن موءوع تدرمل  جديد ي ا 
المعلن مل  اللال  لع ن لط ال و  لدس طلبته    للك الموءوع،  مل يتدد مواطل الءعا 
لديان تجلد ن   الموءوع؛ مل نجن وءع ال طط المنللبة إل.رات ن لط ال و  ومعللجة ن لط 

 الءعا.

 تو يا معلم  العلون اللتراتيجية الت وين التج يص     تدرم  استخدام التقويم التشخيصي :
  العلون، ولت ل  درجة الت دامه    هلد الدرالة بمتولط ندات معلم  العلون  ل األدا  المعدن 

 ألغراض هلد الدرالة.
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 مجمو ة الم ونله المعر ية واالن عللية والللو ية لاه الصلة بللتجلبله اتجاهات المعلمين :
(. و   هلد الدرالة تعن  7454األ راد نتو موءوع مل مل تيث ال بول نو الر ض   متول، 

وت ل  بللدرجة قبول نو ر ض معلم  العلون اللت دان الت وين التج يص     ن.نلت التدرم ، 
 الت  يتصن  ليال المعلن اللتجلبته  ل   راه م يل  االتجلهله المعد لالا الغرض.

 الت صب للدرجة العلمية اللل تصن  ليه المعلن مل الجلمعة و   هلد تخصص المعلم :
 رض(.األعلون ال ي ملت، التيميلت، التيلت، األالدرالة يءن  

 هل المعلن    تدرم  العلون، و   هلد الدرالة تجمن :  دد لنواه ال دمة الت  نمءلالخبرة
 لنواه(. 54لنواه، ونت.ر مل  54كلع  1لنواه، مل  1.الث   له  نقن مل 

 حدود الدراســـــــــــــــــــــة ومحدداتها:
اقتصره هلد الدرالة  لع معلم  العلون للمرتلة األلللية التلبعة لمتل  ة البل لت    ال صن  -

 ، 7450/7451لعلن الدرال  ال.لن  مل ا
يتتدد تعمين نتل جال ا تملدًا  لع تجن العينة و ملية ا تيلرهل وطبيعة ندا  الدرالة و صل صال  -

 اللي ومترمة مل صدق و.بله.

 اإلطار النظري: 
نًل ر يلًل    منلهج العلون و نصرا ر يلل     ملية تطومر تعلين العلون الت وين    العلون م ون  يعدن 
 او يلب ال، ويال مال ومتبعال؛ لبتث المج اله واقتراح التلول لتطومر العملية  (.7454ل،   متو 

يم ل الوقوا  لع مدس تت يد (. وبللت وين 7457التربوية، بمل يت د األهداا المنجود   اللعدول، 
ن لط األهداا العلمية ود ن نل مل  نلصر ال و     العملية التعلمية التعليمية، ولتتن معللجة 

 ,Hein and Lee،  )7454  متول،  هوتتلين التعلين عا ونل .غراه  يال؛ مل نجن تطومرالء
2000.) 

اقترل م اون الت وين بدايًة بلال تبلراه التتصيلية لدس نغلع المعلميل. ونتيجة لتطور الن رمله 
ونله العملية التربوية ر،  أصبح يلعع كلع ت وين جميع م ع والتطون التربوية، بدن هلا الم اون بللتولن 

ل منال، ولن يعد م تصرًا  لع الجلنع المعر   لدس الطلبة  تلع، بن  وبج ن جمول  لتن م ون
ل نتو اًل ر يلًل مل تتواله العملية التربوية، والتتون نصبح ت وين المتعلن مل جميع الجوانع تتون 

نلتال الت وين الجلمن     ن مل يتعلد بالد العملية، و   (.Zhao, 2013ل ة  الم تم ون
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 ا التربومول الت وين التربول    ننواع م تل ة  للتلل :وقد صنن 
هو ت وين يجرمه المعلن قبن البدت بعرض موءوع الدر   :Pre- Evaluationالتقويم القبلي  :أولا 

ن الجديد وتتديد المتطلبله الللب ة للدر  الجديد كل  لنه موجود  لمعر ة التعداد الطلبة للتعلن 
 ( و د الغرض منه:5990لدس الطلبة نن ال. ويم ل ت ليمه تلع  متول  

يادا كلع  جا ن لط ال و  والءعا : Diagnostic Evaluationالت وين التج يص   .ن
ن الطلبة ممل ي ود كلع  جا المج اله الدرالية  ند الطلبة والت  تعوق     ملية تعلن 

 ت دمان الدرال .
يادا كلع الوقوا  لع درجة التعداد  :Readiness Evaluationت وين االلتعداد  .ع

 الطلبة للبدت بتعلن موءوع جديد نو لمعر ة درجة امتالتان للمالراه العلمية. 
يادا كلع الوقوا  لع ملتوس الطلبة : ((Placement Evaluationت وين التل يل  .ج

نو اهتململتان  تلع قدراتان العلميةبمامل  لل وءعان    الملتويله التعلمية والتعيلمية 
 وميولان العلمية .

هو ت وين ملتمر يادا كلع التطومر  :Formative Evaluationالتقويم التكويني  :ثانياا 
والتتليل    العملية التعلمية التعليمية وي دن التغلية الراجعة  ل لير هلد العملية، ومدس 

براهين، مالتمة التراتيجيله التدرم  الملت دمة  ويلل د الت وين التتومن   (.7454 لعلد  وا 
يلية المنللبة للموقا التعليم ، و المعلن    كيجلد الطرق وااللتراتيجيله التدرم  لل ال رار ا 

 (. 7441الللين المتعلد بللمنلهج و د معلومله صتيتة ونل  واقعية   ل ، 
ع قيل  مل هلا النوع مل الت وين يادا كل :Summative Evaluationالتقويم الختامي  :ثالثاا 

(. 7442تن تت ي ه مل األهداا، م.ن ت وين تتصين الطلبة    نالية اللنة الدرالية   متول، 
 Harding & Beachوغللبًل مل يتن الت دان ا تبلراه ال لن والورقة    هلا النوع مل الت وين 

,1991.) 

 التقويم التشخيصي:
 ة ويتملول م لهين بديلة، و .ير الطلبة يتءرول كلع ص وا العلون بمعت داه للب .ير مل 
رول  امًل  لميًل لليمًل لال؛  ان يعتمدول  لع توالان    التصول  لع معلر ان؛ منان ال يطون 

 للت دامان للعيل م.اًل، وم.ن هلد األدواه ال تعتبر ندواه  لمية    تطومر الم لهين مل وجاة 
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لبديلة الت  كل لن تواجه وتعدل لتصبح ج تًا مل الن ر العلمية، والنتيجة ه  ال ان ال طأ والم لهين ا
 (.Treagust, 2006كدراك الطلبة، وتتول بينان وبيل تعلمان الللين  يمل بعد  

األمر اللل د ل كلع ءرور  االهتملن بعملية الت وين التج يص  وت عيله     ملية التدرم  مل 
  هو نوع مل الت وين ال بل  يادا كلع نجن تصومع مواطل ال لن والبنلت  ليال.  للت وين التج يص

ومرس  لوال نل التج يب (. 5990تتديد مواطل الءعا الت  تلتد   التد ن والمعللجة   متول، 
هو نتد نغراض الت وين، وننه ي ون  لع تتديد جوانع ال و  ومواطل الءعا لدس الطلبة، لاللت لد  

ة مواطل الءعا؛ ممل يلتد   ت ويمًل ألللوع مل نتل ج هلا الت وين    د ن جوانع ال و ، ومعللج
 (. 7442التدرم ، نو تتع المنالج، نو نل  نصر مل  نلصر العملية التربوية   ن   لوال، 

كل الت وين التج يص  الملت دن مل نجن التعلن يؤ.ر    ءبط هلد العملية، ممل يلعع دورًا 
العملية التعلمية التعليمية تلتند كلع  نلن  ووجد نبو تطع وآ رولن  .ن   تطومر م رجله التعلن  ماملً 

التد األدنع مل تلك المعطيله الال مة لبدت التدرم ؛ والت  كل لن تتو ر لدس الطلبة، وجع  لع 
المعلميل، تم ينان منال بللت دان األنجطة العالجية، للد ال.غراه الت  قد تواجه بعءان؛ ليتم نوا 

 (. 7449نبو تطع و .ملل وصلدق، د  بج ن للين  مل االنطالق بان نتو المعر ة الجدي
( كلع نل الت وين التج يص  هو التراتيجية تدرم  ت ون  لع الجمع بيل 7443ونجلره صللح  

تغلية ن الطلبة ، لتو ي ال نللوب  التعلن والتعلين، ملتند  كلع جمع من ن للبيلنله  ل مدس ت دن تعلن 
مل نجن تلبية اتتيلجله الطلبة بمل يتنللع مع قدراتان راجعة    الت طيط للتعلن الملت بل ، 

وطلقلتان بللتد األقصع.  مل ننال التراتيجية تتطلع ت رمد التعلين، بمل يتيح لتن طللع ال رصة 
بللتعلن لتت يد لاته، وتلبية اتتيلجلته، وترس صللح نل الت وين التج يص  يلعع دورًا مامًل    التعلن 

ه ج تًا ال يتج ن مل  ملية التعلن والتعلين، يملرله المعلن قبن ون.نلت وبعد والتعلين، مل تيث  ون
 ملية التعلين. وننال التراتيجية تعنع نلللًل بلل رد المتعلن، بل تراض نل لتن طللع    الغر ة 

 لر ة تعلمه.  ءاًل  لالص ية  يلنًل  لصًل و رمدًا ب دراته وتلجلته، 
ن وتعلين، يتطلع جمعًل من مًل للمعلومله يص  بأنه نللوع تعلن ا الت وين التج وهنلك مل  رن 

تول تتصين الطلبة، مل نجن تتديد  ن مل ن لط ال و  ومواطل الءعا  ندهن، وال يلن ببنلت 
نللوع وهو  (.7442األنجطة الص ية لتلبية تلجله الطلبة التعلمية الم تل ة  و ار  التربية والتعلين، 

تغلية التعلن  لع جمع المعلومله بج ن كجرا  ، وبدقة وتتديد، ليتن تو ي ال   ن وتعلين، يعتمد  تعلن 
 (. 7444راجعة لتن يل وتصتيح مللر العملية التعلمية التعليمية  و ار  التربية والتعلين، 
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نله  ل ن وتعلين، يعتمد  لع  ملية جمع من مة للبيل ه البطو  بأنه نللوع تعلن وقد  رن 
تغلية راجعة، مل نجن الت طيط للتعلن الملت بل  للطلبة ولتلبية التد  ي ال المتعلميل؛ ليتن تو 

 (. 7445األقصع مل اتتيلجلتان، واللل تلمح به قدراتان وطلقلتان  البطو ،
 ومادا الت وين التج يص  كلع مجمو ة مل األهداا:

 د النتلجله التعلمية.الوقوا  لع مدس تت ن   .5
 لر مدس  امان مل  الل الت وين اللات .ملل د  المعلميل لطلبتان ال تب .7
 (.Treagust, 2006ملل د  الطلبة  لع ال ان العميد للم لهين العلمية    المنالج   .3

ومرس جلرل  كم لنية الت دان الت وين التج يص  بج ن نلجح    تدرم   ن مل المعر ة 
ع    الدرالله العليل، والمالراه األلللية    نل ملتوس تعليم ، ابتدات مل رملض األط لل وتت

 (.,Charles  1978كم لنية الت دامه    بي له تعلمية م تل ة     ءاًل  ل
بينمل يرس ال رمد الوطن  للت وين نل الت وين التج يص  ي ول  لد  قبن البدت بعملية تن يل 

الدرال . البرنلمج المدرل ،  يم ل نل يلت دن قبن البدت بتدرم  وتد  معينة، نو    بداية العلن 
وم.ن هلا الت وين ي ول هد ه: الوقوا  لع المالراه الواجع  لع الطلبة امتالتال قبن ال يلن بتن يل 
البرنلمج، وللوقوا  لع مالراه الطلبة ومعلر ان، قبن بداية العملية التدرملية مل نجن معر ة مدس 

 (.7440تأ.ير هلا البرنلمج  ليان  ال رمد الوطن  للت وين، 
 .نالت وين التج يص  و د كجراتاه و طواه من مة، تبدن بللت طيط، .ن التعلن والتعلين، يلير  و

مرتلت  التلجين والت رمر وتنتا  بللت وين. وتدد المت صصول ا.نت   جر   طو  يملرلال المعلن 
 ة    الت وين التج يص  يبدن  يال بتتديد النتلجله ال لصة بللموقا التعليم  ومل .ن تتديد المعر 

ن المعلن المعر ة الللب ة الللب ة الال مة للتعلن الجديد، وتوقن  ع الصعوبله الت  قد تواجه الطلبة، .ن ي ون
ن المعلن يلجتتلع تلجله الطلبة، ومنتا  ببليتلنع له ت دين األنجطة العالجية واإل.را ية 

القة. كال نل تلك اإلنجل اه الت  نتمال طلبته، لي دن معلومله م يد  تول طلبته ألصتلع الع
ال طواه تمتل  بللمرونة؛  لي  بللءرور  نل ي ون بال المعلن  لال، كنمل له نل ي تصر منال تلع 

 (. 7442تلجله طلبته  و ار  التربية والتعلين، 
 ويلت دن الت وين التج يص  مجمو ة مل األدواه نهمال:

تصمَّن  كلندواه الت وين التج يص ، اال تبلراه التج يصية مل نهن  اال تبلراه التج يصية: تعدن  -
لت ي  المالراه والص له األت.ر  مومية مل تلك الت  ت يلال األدواه    الت وين التتومن . 
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 لال تبلراه التج يصية تعيل المعلن    تعرا مواطل الءعا، و نلصر ال و  لدس الطلبة، 
 طيط الللين للتدرم     وتلل د المعلن  لع تطومر البرامج العالجية، وتلل دد  لع الت

 (.7444الملت بن  و ار  التربية والتعلين، 
 تن مالت ة ندات الطلبة لألنجطة الص ية.ت كلالمالت ة:  -
التوار والن ل :  مل  الل التوار والمنلقجة يتعرا المعلن كلع جوانع ال و  ومواطل الءعا  -

 لدس الطلبة.
 لت  يواجاونال.ك طلت الطلبة  رصة التديث  ل نل مل الصعوبله ا -
 متلبعة الطلبة    الواجبله البيتية. -
 .الوقوا  لع نللليع تعلن الطلبة مل  الل المالت ة -

ويمتل  الت وين التج يص  بعد  م ايل جعلته يتتن مرتبة متمي   بيل نللليع والتراتيجيله 
الطلبة، وللك مل التدرم  الم تل ة؛ و يمل يل  بعض مل هلد المي اه: مرا لته ال روق ال ردية بيل 

 الل التجا  ل ن لط ال و  ومواطل الءعا، وبللتلل  لاولة تصنيا الطلبة تبعًل ل دراتان؛ ممل 
.رات ن لط ال و .  مل يعمن هلا األللوع  لع كجراك  يلل د المعلن  لع معللجة مواطل الءعا وا 

ينان؛ وبللتلل   ملد  جميع الطلبة    األنجطة الص ية،  يلل دهن  لع بنلت  القله جيد   يمل ب
تللبان مالر  الت وين اللات  ألدا ان.  للك،   ءاًل  لقدراتان  لع التعبير والتواصن، والت  ير، وا 

ر ع ملتوس تتصيلان الدرال  بج ن م إل الت وين التج يص  ي مد مل رغبة الطلبة    التعلن، و 
اراه، وتن يمال  يمل يتعلد بتعلن الطلبة لات ، كل ي ول دور المعلن  يه كجرا يًل وتوجيايًل بوءع ال ر 

 (.7445 الرواجد  و آ رول،

 التجاهات
ل د تعدده اآلرات    تعرما االتجلد،  انلك مل يرس نل االتجلد  ملية التجلبة مل ال رد 

مجمو ة مل العمليله ويجير االتجلد كلع نو الترد (،  ل بلل بول نو الر ض  التعن لموءوع معين 
د التجلبة ال رد ألل جلنع مل جوانع تيلته بلل بول نو معر ية، تنت ن بج ن دا ن لتتدن االن عللية وال

( بأنال التعداد   ل  و صب ، تتونه نتيجة 7444 ال ملتن  (. و رن 5999الر ض   متول، 
ال براه والتجلرع الللب ة الت  يمر بال ال رد وتعمن  لع توجيه التجلبته نتو موءوع نو موقا 
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يؤ.ر    الدوا ع ( ننال مين نلب   لط   م تلع 7445و الر ض. ومرس  طو   نبول ل بلل معين 
 ه للوك ال رد.وموجن 

لمة مورو.ة نو  طرمة،  وتلعع  براه ال رد دورا    تج ين اتجلهلته، و ليه  إل االتجلد ال يعدن 
ن مع البي ة بن ه  مين يم ل اتتللبه مل  الل ال بر  والمتلتل  والت ليد، وقد تتتلع بللت ل 

المتيطة بلل رد، وتنبع نهمية االتجلهله مل تتديدهل للوك األ راد؛ ممل يجعلال تتتن من لة  بير     
 (.7447 لن الن   التديث، و لن الن   االجتمل    قطلم  و د ، 

لد و لع الرغن مل ال.بله النلب  لالتجلهله، كال ننال قلبلة للتعدين والتغيير، وغللبًل مل ينجأ اتج
(.  لالتجلهله 7444كيجلب  نتو موءوع مل نتيجة االتصلل المبلجر بللك الموءوع  نبو جلدو 

ه للوك ال رد نتو الموءو له، والمواقا التيلتية الم تل ة، قبواًل نو ر ءًل بم.لبة الءلبط اللل يوجن 
نتو العلملت، كل تلع األ ءلية مل وجاة ن ر ال رد ومعت داته،  لالتجلد نتو العلون، واالتجلهله ب

الرغبة    درالة الم مد مل المللقله العلمية، ولي  صصول كلع نل هلا االهتملن يترجن يجير المت 
مجرد الرغبة    الت صب  يال، بتيث يرتبط االهتملن بللعلون ب و  الرغبة    درالة المللقله 

 (. Simpson &Troots, 1982العلمية  
مت    للطلبة لإلقبلل  لع درالة العلون وتلل دهن    اتتللع  االتجلهله العلمية ه   وامن كلن 

جاله لللوك الطلبة يم ل ا تملدهل األ  لر والمالراه العلمية، وتو ي ال    مواقا جديد ؛ وه  مون 
اان نتو الت دان طرق العلن    التنبؤ بنوع الللوك العلم  اللل لي ومول به وننال دوا ع توجن 

العلمية بمناجية  لمية    البتث والت  ير واللل ال يلت ين الت  ير العلم  و مليلته، والمالراه 
 (.5990دونال   متول، 

د  لع الجوانع الوجدانية تأتيدهل  لع الجوانع اله التدي.ة    ك داد معلن العلون تؤ ن والتوجن 
علمية مع  ن مل د الدور المنلط بمعلن العلون النلجح، تيث تتتلمن االتجلهله الالمعر ية ممل يتدن 

ل االهتملن بتنمية االتجلهله المعر ة والمالراه والميول، ممل ي ن  ول اتجلهله كيجلبية مرغوع  يال، وا 
ن اإليجلبية لدس المعلميل نتو تدرم  العلون هو بداية االهتملن بتنمية االتجلهله اإليجلبية نتو تعلن 

 (.7449العلون   بد اللطيا، 
 لمن مل  وامن كتللع الطلبة لالتجلهله العلمية، بمل يو رد مل  هلا ويعد معلن العلون نهن

منلخ منللع وتن يل األنجطة وتن المج اله العلمية وتو ير ال رب للتعبير  ل الرنل    الغر ة 
لا مل  لنه اتجلهله معلن العلون 7445  اتجلهله الطلبة العلمية  نجوال، الص ية، بمل يع ن  (. وا 



          براهين الجرعكن.د. د. جلس نبو للين،                              .........اتجلهله معلم  العلون نتو الت دان الت وين

121 

ون،  إنال تنع    لع مملرللته التدرملية، وبللتلل  تنع   للبًل  لع للبية نتو تدرم  العل
  (.5992ر    تتصيلان األتلديم    متول،ن العلون وتؤ.ن اتجلهله الطلبة نتو تعلن 

تنلوله  دد مل الدرالله الت وين التج يص  والمتغيراه الم تل ة الت  ترتبط به؛ كال ننال  وقد
طلبة وقيل  ن.ر تطبي ه    تتصيلان، وقلياًل مل تطرقه الدرالله    مع مال قد ارتبطه بأدات ال

كلع المتغيراه المتعل ة بللمعلميل. و يمل يل  بعض الدرالله الت  تنلوله موءوع الت وين 
 التج يص 

( درالة للتجا  ل ن.ر التدرم  بللت دان الت وين التج يص  Saud,1986  د نجرس لعود  
لنوية    المملتة العربية اللعودية    ملد  العلون، طب ه  لع العالج  لطلبة المرتلة ال.

امل اال تبلراه التج يصية ولن يلت دن مع األ رس. ون اره النتل ج يلت دن    كتدل، امجمو تي  
وجود  روق لاه داللة كتصل ية لال تبلراه التج يصية     الج مواطل الءعا لدس الطلبة 

 الجية.الليل تل وا ا تبلراه تج يصية  
ن.ر تدرم  وتد  متتلملة    الت وين ( كلع قيل  7447وهد ه درالة لالمة والجمرل    

التج يص  لمعلم  العلون والرملءيله قبن ال دمة    تتصيلان الدرال  واتجلهلتان نتو درالتال، 
ج الدرالة ( طللبًل وطللبة مل  لية التربية األلللية    التومه، ون اره نتل 24نه العينة مل  تتون 

نل تدرم  موءوع الت وين التج يص  مل  الل وتد  متتلملة له ن.ر  بير     ملد  تتصيلان 
 لل    اتجلهلتان نتو درالتال.الدرال ، وله تأ.ير  عن 

ا ن.ر الت دان التراتيجية الت وين التج يص  الت  (  اد ه كلع تعرن 7447نمل درالة الطويل   
ين  بر مجروع الت وين التج يص  آنلاك،    التتصين    ملد   ممتال و ار  التربية والتعل

( طللبًل مل طلبة 95نه  ينة الدرالة مل  الرملءيله لدس طلبة الصا العلجر األللل . وقد تتون 
الصا العلجر األللل  مل كتدس مدار  متل  ة معلل. و لل مل نتل ج هلد الدرالة: وجود ن.ر 

ن طلبة الصا العلجر    الرملءيله يع س كلع الت دان دال كتصل يل    التدرم     تتصي
الت وين التج يص .  مل نجلره النتل ج كلع نل مد  اتت لظ الطلبة بللمعلومله وال در   لع تطبي ال 

  لنه نت.ر كيجلبية لدس المجمو ة التجرمبية.
تتصين (   د هد ه كلع معر ة ن.ر الت دان الت وين التج يص     7440 وض   ل درالةنمن 

( طللبًل 574طلبة الصا العلجر األللل ،    قوا د اللغة العربية، تيث تتونه  ينة الدرالة مل  
دبل    األردل، ون اره نتل جال نل أالعلجر األللل      ن مل  ملل وموطللبة مل الصا 
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بة متولط تتصين الطلبة الليل درلوا بللت دان الت وين التج يص  ن لع مل متولط تتصين الطل
 الليل درلوا الطرم ة اال تيلدية.

(  أجرس درالة هد ه كلع معر ة درجة مملرلة معلم  (Jaradat, 2004جراداه ل ونمن 
الرملءيله ألللوب  االلت صلت والت وين التج يص     تدرم  الطلبة    المرتلة األلللية، تتونه 

ن اره النتل ج نل درجة ( معلمًل ومعلمة مل معلم  متل  ة كربد و 511 ينة الدرالة مل  
بلغ  كلالمملرلله التدرملية للمعلميل بأللوع الت وين التج يص   اده  ل المتولط الم بول تربويل 

 (.3.92المتولط  
( هد ه كلع 7441و   درالة نجرتال مبلدر  التعلين إلتدس مؤللله ال طلع ال لب الاندية  

( مدرلة 044نه العينة مل  ن الطلبة؛ وتتون   تعلن قيل  ن.ر التغلية الراجعة التج يصية للمعلميل  
مل الاند، ن اره النتل ج التأ.ير اإليجلب  للتغلية الراجعة التج يصية  لع دوا ع المعلميل التعليمية 
كال ننال لن ت ار نتل ج كيجلبية    تتصين الطلبة ن رًا لتأ.ير  وامن ن رس  لع نتل ج الدرالة 

 Muralidharan & Sundararaman, 2006.) 
( كلع قيل  ن.ر الت دان الت وين التج يص     التتصين 7449وهد ه درالة الجوب    

( 595والمؤجن لطللبله الصا ال لم  األللل ، تيث تتونه  ينة الدرالة مل   الاندل  اآلن ن 
طللبة مل الصا ال لم  األللل  تن ا تيلرهل مل مدار  و للة الغوث الدولية    منط ة جملل 

داللة كتصل ية    تتصين الطللبله اآلن  تبعًل اللتراتيجية  ا ملل. ون اره النتل ج وجود ن.ر ل
 الت وين التج يص ، ولن ت ار النتل ج ن.رًا لل داللة كتصل ية    التتصين المؤجن لديال.

(،  اد ه كلع تطومر التراتيجية لتدرم  الرملءيله مبنية  لع 7449نمل درالة المغرب   
وين التج يص  و جا ن.رهل    التتصين واالتت لظ بللمعلومله لدس طلبة الصا ال لم  الت 

 وا    ( طللبًل وطللبة مل مدار  الء ة الغربية و ن 539نه  ينة الدرالة مل  األللل ، تتون 
مجمو تيل؛ تجرمبية وءلبطة، ن اره نتل جال وجود  روق لاه داللة كتصل ية    تتصين الطلبة 

 بللمعلومله ولصللح المجمو ة التجرمبية.واتت ل ان 
(  أجرس درالة هد ه كلع التجا  ل ن.ر التدرم  بللت دان الت وين 7444ل المجلقبة  نمن 

التج يص  العالج     تتصين طلبة الصا الللبع األللل     متل  ة الم رق للمعلرا العلمية 
ًل وطللبة تن ا تيلرهن بللطرم ة العجوا ية ( طللب574نه  ينتال مل     وتد  االتتلد التيميل  ، تتون 
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البليطة. وقد ن اره نتل ج الدرالة وجود ن.ر يع س للتعلن بنمولج تعليم  و د نللوع الت وين 
 التج يص  العالج .

( طللبًل مل طلبة المرتلة ال.لنوية ا تيروا 072ه  ( درالة ءمن Sam, 2013 مل نجرس  
لتتديد مواطل الءعا    درالة األتيلت بللت دان الت وين   جوا يَل مل نربع منلطد مل نيجيرمل

التج يص . وقد ن اره النتل ج نلبلع ءعا الطلبة    ملد  األتيلت واللل جلت نتيجة قلة معر ة 
دراك الطلبة للت ل د والم لهين العلمية، وبللتلل  تعرا المعلمول جوانع الءعا لدس الطلبة ممل  وا 

يجلد اتجلهله كيجلبية نتو درالتال.  لان  ليان الت طيط الللين  للمعر ة الجديد  وا 

 التعقيب على الدراسات السابقة
يالتظ قلة الدرالله الت  تنلوله المتغيراه لاه العالقة بللمعلميل    الت دان الت وين 

(. وقد ر  ه الدرالله    مع مال،  لع 7440؛ جراداه،  7447التج يص   لالمة والجمرل، 
التعلن بأللوع الت وين التج يص  بللمتغيراه لاه الصلة بللطلبة وتتصيلان، كال نل  درالة  القة

هنلك مؤجراه  .ير     تأ.ير هلا النوع مل الت وين    اتجلهله ومملرلله المعلميل التعليمية. 
ونجلر الت.ير مل هلد الدرالله كلع نهمية ت عين نللوع الت وين التج يص     التعلين؛ لتتليل 

ع التلللن ال من  وس  ان الطلبة، وملتوس تتصيلان، و ملد   تر  اتت ل ان بللمعلومله. وبتتبن ملت
للدرالله الللب ة يالتظ االهتملن بالا االللوع منل  مل بعيد وتتع اآلل ممل يدل  لع نهمية 

ة و  ًل نللوع التدرم  بللت وين التج يص  واللل يعللج مواطل ال لن    البنلت المعر   لدس الطلب
ا كلع اتجلهله معلم  العلون نتو للن رمة البنل ية. ومل هنل تأت  نهمية هلد الدرالة    التعرن 

الت دان الت وين التج يص   أللوع تدرم  تديث، و القته ببعض المتغيراه. ممل ي تح بلبًل 
وبللت دان ندواه للبلت.يل    درالة ن.ر نللوع الت وين التج يص     التعلين و  ًل لمتغيراه ن رس 

 مغلير  لألدا  الملت دمة    هلد الدرالة.

 الّطريقة واإلجـــراءات
 منهجية الدراســــــــــــــة: 

اتجلهلتان نتو  ا كلعالوص   التتليل  لمالتمته للدرالة التللية، وللك للتعرن  المناج الت دن
 الت دان الت وين التج يء  مل وجاة ن ر المعلميل نن لان.
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 ع الدراسة وعينتها:مجتم
مل جميع معلم  ومعلمله العلون    المدار  التلبعة لمتل  ة لمديرمة  الدرالة مجتمع ل تتون 

( معلمًل 7452والبللغ  ددهن   7450/7451التربية والتعلين ل صبة الللط، مل العلن الدرال  
مل معلم  العلون     ( معلمًل ومعلمة ا تيروا  جوا يلً 513نه  ينة الدرالة مل  ومعلمة، وتتون 

 ( تو مع ن راد  ينة الدرالة و  ًل لمتغيراتال.5ح الجدول  موءن مديرمة التربية والتعلين ل صبة الللط. و 
 (. توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاا لمتغيراتها1الجدول )

 المجموع العدد مستوى المتغير المتغير

 الجن 
  04 ل ر

 553 نن.ع 513

 الت صب

 73  لون معلن مجلل
 
 
 
513 

 74 نتيلت
 05  ي ملت
 50  يميلت

 3  لون نرض
 17 ن رس 

 ال بر 
 01 لنواه 1نقن مل 

 
 19 ( لنواه54-1مل   513

 14 لنواه 54نت.ر مل 

 أداة الدراسة
ر البلت.لل ندا  الدرالة ل يل  اتجلهله معلم  العلون نتو الت دان الت وين التج يص     طون 

(   ر  و د م يل  لي ره ال ملل   موا د بدرجة  بير  جدًا 59لتدرم ؛ تيث تألا الم يل  مل  ا
، غير موا د 7، موا د بدرجة قليلة = 3، موا د بدرجة متولطة =0، موا د بدرجة  بير  =1=
 (، وصيغه جميعال بصور  كيجلبية. وجمله .ال.ة نبعلد:5=

 (   راه.1: رءل المعلن  ل ن له  ند الت دامه الت وين التج يص ، وم.لته  األول
 (   راه.1: ت ل ن المعلن مع التعلين بللت دان الت وين التج يص ، وم.لته  الثاني
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 (   راه.9: ت ل ن المعلن مع طلبته  ند الت دامه الت وين التج يص ، وم.لته  الثالث

  صدق أداة الدراســــــــــــــة
(   ر   لع 71للتت د مل صدق ندا  الدرالة،  رءه األدا  بصورتال األولية تيث تتونه مل  

( مت ميل مل ن ءلت هي ة التدرم     الجلمعله األردنية ومجمو ة مل مجر   العلون 54 
دراتال ،  للمرتلة األلللية ومديرل مدار ، وللك إلبدات آرا ان ومالت لتان تول لالمة ال  راه وا 

نتمل ال للبعد اللل ت يله. و   ءوت االقتراتله والمالت له الت  نبداهل المت مول، نجرمه وا
( مل المت ميل، تيث تن تعدين الصيلغة لبعض %94التعدياله الت  نجمع  ليال نت.ر مل  

(   راه منال، وبعد كجرات التعدياله الت  نجلر كليال المت مول نصبته األدا  1ال  راه وتل ه  
 ((.7(   ر ،  الملتد رقن 59تال النال ية م ونة مل  بصور 

 ثبات أداة الدراســة: 
( معلمًل ومعلمة مل مجتمع الدرالة و لرج 31بتو معال  لع   د مل .بله ندا  الدرالةتن التت ن 

 ينتال، وتلع معلمن نل ل  رونبلخ لمعر ة االتللق الدا ل  وتراوته معلماله  رونبلخ نل ل لألبعلد 
 (.4.29( ، ولألدا    ن   4.93 – 4.21ية بيل   ال ر 

 إجراءات الدراسة
 مره هلد الدرالة بمجمو ة اإلجراتاه اآلتية:

 د مل  صل صال اللي ومترمة مل صدق و.بله.بنلت ندا  الدرالة والتت ن  -
 تو مع األدا  الدرالة  لع ن رد العينة. -
جرات المعللجة اإلتصل ية بلل - ت دان الر ن اإلتصل ية للعلون االجتمل ية جمع البيلنله وت رمغال وا 

 SPSS.) 
 الت الب نتل ج الدرالة ومنلقجتال واقتراح التوصيله. -

 متغيرات الدراسة:
 اجتمله الدرالة  لع المتغيراه التللية:

 الجن ، وله   تلل: ل ر ونن.ع. .5
 لنواه. 54لنواه، نت.ر مل  54-1 لنواه، مل 1ال بر ، ولال .الث   له: نقن مل  .7
لت صب ويجمن له   له: معلن مجلل  لون، نتيلت،  ي ملت،  يميلت،  لون األرض، و ن رس ا .3

  هندلة  را ية، تربية ط ن،...(.
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 المعالجة اإلحصائية
لإلجلبة  ل اللؤال ال.للث، تلبه المتولطله التللبية واالنترا له المعيلرمة لت ديراه معلم  

األول وال.لن  ومجلاله  ن منامل. ولإلجلبة  ل  يالبج نالعلون    كجلبلتان  لع   راه األدا  
  One- Way ANOVA، وتتلين التبليل األتلدل T-testاللؤاليل ال.لن  الت دن ا تبلر  ه( 

( وا تبلر Scheffeلمعر ة داللة ال روق، لمعر ة لصللح مل تع س ال روق، الت دن ا تبلر جي يه  
 LSD.للم لرنله البعدية ) 

 ـــة ومناقشتهانتائج الدراســ
  يمل يل  ت صين لنتل ج الدرالة بتلع تلللن نل لتال:

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:
لإلجلبة  ل هلا اللؤال، تلبه "مل اتجلهله معلم  العلون نتو الت دان الت وين التج يص ؟"  

 ر ية ولتن   ر  مل ال  راه، المتولطله التللبية واالنترا له المعيلرمة للمجلل التل  ونبعلدد ال
  ( تلك النتل ج.7وموءح الجدول  

ن مدس متولط اتجلهله معلم  العلون نتو الت دان الت وين  ولتلاين الت ن  لع النتل ج؛ ق لنِّ
-5، ليصبح تو مع الملتويله   3÷نقن متولط(  -التج يص   لع .ال.ة ملتويله  ن لع متولط

 مرت ع(.  1-3.12متولط،  3.11-7.30متدل،  7.33
 (. المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمتوسطات اتجاهاتهم نحو استخدام التقويم التشخيصي2الجدول )

المتوسط  البعد
 الحسابي

النحراف 
 التقدير الترتيب المعياري 

ت ل ن المعلن مع طلبته  ند الت دامه الت وين 
 التج يص 

 مرت ع 5 0.79 4.24

   ملية التعلين بللت دان الت وين ت ل ن المعلن  
 التج يص 

4.07 0.81 
 مرت ع 7

رءل المعلن  ل ن له  ند الت دامه الت وين 
 التج يص 

 مرت ع 3 0.83 4.03

 مرت ع  4.29 3.90 التل 
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( تصول البعد التل  التجلهله معلم  العلون نتو الت دان الت وين 7يتءح مل الجدول  
( بت دير مرت ع. وجلت    الترتيع األول 4.29وانتراا معيلرل   (3.90التج يص   لع متولط  

(، تالد بعد  ت ل ن 0.70بعد  ت ل ن المعلن مع طلبته  ند الت دامه الت وين التج يص ( بمتولط  
(، وتصن بعد  رءل المعلن 0.42المعلن     ملية التعلين بللت دان الت وين التج يص ( بمتولط  

( و تصله 0.43الت وين التج يص (  لع الترتيع األ ير بمتولط   ل ن له  ند الت دامه 
 جميعال  لع ت دير مرت ع. و يمل يل  ت صين النتل ج بتلع األبعلد.

 سلوب التقويم التشخيصي.أضا المعلم عن نفسه عند استخدامه البعد األول: ر 
مل   راه هلا البعد ( المتولطله التللبية واالنترا له المعيلرمة لتن   ر  3الجدول   حيوءن 

 والترتيع ودرجة الت دير الت ويم .
  رضا المعلم عن نفسه(. المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لبعد 3الجدول)

 .سلوب التقويم التشخيصيأعند استخدامه 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 التقدير الترتيب

 يلم  نجعر بءرور  ت صيب الوقه التل   ل
 مرت ع األول 4.84 4.49 بللت وين التج يص     العلون.

نبلدر لت دين الملل د  لل مالت  ل الت وين 
 التج يص .

 مرت ع ال.لن  4.66 4.16

نجعر بللرءل  ل ندا    ند تطبي   للت وين 
 التج يص     تعلين العلون.

 مرت ع ال.للث 4.67 3.91

د الت وين نجعر بللتمي  بيل  مال    ندمل نطب
 التج يص     تعلين العلون.

 مرت ع الرابع 4.91 3.82

نرغع    تءور دوراه تول التدرم  بللت وين 
 التج يص .

 مرت ع ال لم  1.06 3.78

 مرت ع  0.83 4.03 البعد التل 
( نل البعد التل  لرءل المعلن  ل ن له  ند الت دامه نللوع الت وين 3يتءح مل الجدول  

تصله ال  ر   نجعر بءرور  ( بت دير مرت ع. وقد 0.43ن  لع متولط  التج يص  تص
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ت صيب الوقه التل   ل يلم  بللت وين التج يص     العلون(،  لع الترتيع األول بمتولط 
(، 0.51(، تلتال ال  ر   نبلدر لت دين الملل د  لل مالت  ل الت وين التج يص  ( بمتولط  0.09 

للتمي  بيل  مال    ندمل نطبد الت وين التج يص     تعلين العلون(     يمل جلته ال  ر   نجعر ب
(، وجلته ال  ر      الترتيع األ ير نرغع    تءور 3.97الترتيع  قبن األ ير بمتولط   

(. ممل يعن  نل معلم  3.29دوراه تول التدرم  بللت وين التج يص  (، تيث بلغ متولطال  
   نت.ر  ند الت دامان الت وين التج يص     التدرم . ولعن للك العلون يتمتعول بللرءل  ل الن

يع س كلع نل ندات معلن العلون اللل يلت دن نللوع الت وين التج يص  مع طلبته  ي ول ن ءن؛ ممل 
ي مد مل . ة المعلن بن له، وهلا بدورد ينع   كيجلبًل  لع مدس رءل المعلن  ل ندا ه  ند الت دامه 

  .الت وين التج يص

 البعد الثاني: تفاعل المعلم مع عملية التعليم باستخدام التقويم التشخيصي.
( المتولطله التللبية واالنترا له المعيلرمة ودرجة الت دير الت ويم   لتن 0الجدول    حيوءن 

   ر  مل   راه هلا البعد والبعد التل .
 مع عملية تفاعل المعلم  (. المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لبعد4الجدول )

 استخدام التقويم التشخيصي التعليم 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 التقدير الترتيب المعياري 

نجعر نل ال نل ة ب ل لية الت وين التج يص  ت مد ال ل د  
 مرت ع األول 0.63 4.30 ن وتعلين العلون.المتوقعة مل تطبي ه    تعلن 

ت وين التج يص  يم ل تو ي ه بأل التدرم  بلل نت ن 
 مرت ع ال.لن  1.02 4.10    م تلا المواد الدرالية.

ندرك نل الت وين التج يص  يلل د معلن العلون  لع 
 مرت ع ال.للث 0.87 4.00 الليطر   لع متتوس الملد  العلمية.

نجعر نل الت وين التج يص  يلل د معلن العلون  لع 
 0.79 3.99 الت طيط ال ل ن للتدرم 

 مرت ع الرابع 

 ند  اً بأل تعلين العلون يصبح نت.ر لاولة ويلر  نت ن 
 مرت ع ال لم  0.72 3.98 الت دان الت وين التج يص .

 مرت ع  0.81 4.07 التل 



          براهين الجرعكن.د. د. جلس نبو للين،                              .........اتجلهله معلم  العلون نتو الت دان الت وين

111 

( تصول البعد التل  لت ل ن المعلن مع  ملية التعلين بللت دان الت وين 0يتءح مل الجدول  
 دير مرت ع، ونل المتولطله التللبية ل  راه هلا البعد تراوته ( بت0.42التج يص   لع متولط  

( وجميع ت ديراتال مرت عة. هلا وقد تصله ال  ر   نجعر نل ال نل ة ب ل لية 3.99 -0.43بيل  
الت وين التج يص  ت مد ال ل د  المتوقعة مل تطبي ه    تعلن وتعلين العلون(  لع الترتيع األول 

ال  ر   نت  بأل التدرم  بللت وين التج يص  يم ل تو ي ه    م تلا (، تلتال 4.30بمتولط  
(. بينمل تصله ال  ر   ندرك نل الت وين التج يص  0.54(، تيث بلغ متولطال  المواد الدرالية

يلل د معلن العلون  لع الليطر   لع متتوس الملد  العلمية(  لع الترتيع ال.للث وبمتولط م دارد 
نجعر نل الت وين التج يص  يلل د معلن العلون  لع الت طيط ال ل ن  ر   (. وجلته ال 4.00 

نت  بأل تعلين  (.نمل الترتيع األ ير   لل لل  ر   3.99للتدرم (    الترتيع قبن األ ير بمتولط  
(. وقد يع س للك 3.99 ند الت دان الت وين التج يص ( بمتولط   اً العلون يصبح نت.ر لاولة ويلر 

ل ة المعلميل ب ل لية الت وين التج يص      ملد  ال ل د  المتوقعة مل تطبي ه    تعلن نتيجة ل ن
العلون وتعليمال، و د مل نجلره كليه ال  ر  األولع مل هلا البعد. وقد يع س كلع نل الت وين 
التج يص  يلل د معلم  العلون  لع الليطر  نت.ر  لع متتوس الملد  العلمية، والت طيط ال ل ن 

 للتدرم  ممل يلان  ملية تعلين العلون.

 البعد الثالث: تفاعل المعلم مع طلبته باستخدام التقويم التشخيصي.
( 1ح الجدول  تلبه المتولطله التللبية واالنترا له المعيلرمة للبعد التل  ول  راته، وموءن 

 تلك النتل ج.
 تفاعل المعلم مع طلبته باستخدام التقويم التشخيصي (. المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لبعد5الجدول )

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

النحراف 
 التقدير الترتيب المعياري 

د نجعر بللعمن اإليجلب  مع طلبت   ندمل نطبن 
 الت وين التج يص     تعلين العلون.

 مرت ع األول 4.68 4.44

نرس نل تن يل األنجطة العالجية واإل.را ية    
 ي مد مل الت ل ن اإليجلب  مع طلبت . العلون

 مرت ع ال.لن  4.79 4.31

ن ت د نل الت وين التج يص  ير ع ملتوس ال. ة 
 لدس  ن مل معلن العلون وطلبته.

 مرت ع ال.للث 4.74 4.31
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المتوسط  الفقرة
 الحسابي

النحراف 
 التقدير الترتيب المعياري 

نرس نل المعلومله الت  نتت ظ بال  ل طلبت  
 ند الت دام  الت وين التج يص  لاه قيمة 

  للية.
 مرت ع رابعال 4.73 4.27

نجعر نل التغيراه اإليجلبية لدس طلبت   ند 
 الت دام  الت وين التج يص  تلتتد الجاد.

 مرت ع ال لم  4.76 4.24

نرس نل الت وين التج يص  ي مد مل دا عية طلبت  
 ورغبتان    تعلن العلون.

 مرت ع الللد  4.80 4.18

ن ت د نل الت وين التج يص  يلل د  لع كتداث 
 مرت ع الللبع 4.86 4.23 ر المطلوع    طرم ة تعلن طلبت  للعلون.التغي

ن ت د نل تو يا الت وين التج يص     تعلن 
 العلون ي مد مل انتبلد طلبت  وتر ي هن.

 مرت ع ال.لمل 4.90 4.15

نرس نل الت وين التج يص  يءل ا مل متلبعة 
 طلبت  لواجبلتان المدرلية.

 مرت ع التللع 4.83 4.08

 مرت ع  0.79 4.24 تل ال

( بت دير 0.70( نل تصول الت دير التل  لالا البعد  لع متولط م دارد  1مل الجدول   يتءح
( وتصله جميعال 0.49 -0.00مرت ع، وتراوته المتولطله التللبية ل  راه هلا البعد بيل  

مل نطبد الت وين ال  ر   نجعر بللعمن اإليجلب  مع طلبت   ند لع ت ديراه مرت عة. وقد جلته 
(، تلتال ال  ر   نرس نل تن يل 0.00التج يص     تعلين العلون(،    الترتيع األول بمتولط  

األنجطة العالجية واإل.را ية    العلون ي مد مل الت ل ن اإليجلب  مع طلبت ( تيث بلغ 
العلون ي مد  (،  يمل تصله ال  ر    ن ت د نل تو يا الت وين التج يص     تعلن0.35متولطال 

(، وجلته ال  ر   نرس نل 0.51مل انتبلد طلبت  وتر ي هن(  لع الترتيع قبن األ ير بمتولط  
الت وين التج يص  يءل ا مل متلبعة طلبت  لواجبلتان المدرلية(،    الترتيع األ ير؛ تيث بلغ 

ل هلا األللوع (. وربمل تع س هلد النتيجة كلع نل معلم  العلون الليل يطب و 0.49متولطال   
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يجعرول برءل  بير  ل الن  . وربمل نل تن يل المعلميل لألنجطة العالجية واإل.را ية    تعلين 
 العلون، ي مد مل ت ل ن الطلبة مع معلميان ومر ع ملتوس . ة الطلبة بان.

وبج ن  لن؛ يالتظ نل معلم  العلون يتملول اتجلهله كيجلبية، بدرجة مرت عة، نتو الت دان 
 Muralindharan and وين التج يص     تعلين العلون، وهلا يت د مع درالة  الت

Sundaraman, 2006 الت  نجلره كلع التأ.ير اإليجلب  للتغلية الراجعة التج يصية  لع دوا ع )
( الت  نجلره نتل جال كلع نل 7447المعلميل التعليمية. وتت د مع نتل ج درالة  لالمة والجمرل، 

تتلملة لمعلم  العلون والرملءيله قبن ال دمة، بأللوع الت وين التج يص ، له تأ.ير تدرم  وتد  م
( الت  نجلره نتل جال كلع وجود اتجلهله 5994 علل    اتجلهلتان،  مل تت د مع درالة متمد  

 كيجلبية نتو تدرم  العلون لدس الطللبله.

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
   اتجلهله معلم  ( α  =4.41لة كتصل ينة  ند ملتوس الداللة  توجد  روق لاه دال"هن  

 العلون نتو الت دان الت وين التج يص  تع س كلع متغيراه: الجن ، وال بر ، والت صب"؟
لإلجلبة  ل هلا اللؤال تلبه المتولطله التللبية واالنترا له المعيلرمة اللتجلبله ن راد 

والت دن ا تبلر  ه(،  مل one-way ANOVA  األتلدل العينة،  مل الت دن تتلين التبليل 
للم لرنله البعدية لمعر ة لمل تع س ال روق، و يمل يل   LSDوا تبلر  Scheffeالت دن ا تبلر 

 ت صين للنتل ج تبعًل لتلللن المتغيراه.

لم  تلبه المتولطله التللبية واالنترا له المعيلرمة لمعر ة اتجلهله معلمتغير الجنس:  بالنسبة
العلون نتو الت دان الت وين التج يص  تبعًل لمتغير الجن ، والت دن ا تبلر  ه( للعينله الملتل ة 

 ( تلك النتل ج.1وموءح الجدول  
  لتجاهاتالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وقيمة اختبار )ت( (.6الجدول )

 معلمي العلوم نحو التقويم التشخيصي تبعاا للجنس

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

النحراف 
 مستوى الدللة درجة الحرية قيمة )ت( المعياري 

 4.39 0.43 04 ل ر
5.07 515 4.07 

 4.09 0.51 553 نن.ع
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=  α( كلع  دن وجود  روق لاه داللة كتصل ينة  ند  1تجير النتل ج الموءتة    الجدول  
ن نللوع الت وين التج يص ، ممل يجير كلع نل ( بيل اتجلهله الل ور واإلنلث نتو الت دا4.41

 اتجلهله المعلميل والمعلمله نتو الت دان نللوع الت وين التج يص  متجلباة.
وقد يع س للك كلع نل  ال الجنليل يملرللل ن   اإلجراتاه التدرملية والت ويمية    مالمان 

 ول تعرض  ليامل لن    روا التعلين؛ ممل يج ن وجاله ن ر مت لربة بيل  ال الجنليل. وقد ي
العمن و ءو امل لن   الن لن التربول اللل ير    لع جود  التعلين بغض الن ر  ل الجن ؛ ن.ر 
   هلد النتيجة  تنجأ الدوا ع لاتال لدس الجنليل نتو المانة، تيث يعي   الهمل    مجتمع 

لهله متجلباة نتو الت دان الت وين متجلن  كلع تد مل    العلداه والت لليد وال ين؛ ممل ي لبان اتج
 ,Kempa & Dube  التج يص     تعلين العلون. وا تل ه هلد النتيجة نو ل مل مع نتيجة درالة

( الت  نجلره كلع وجود  روق لاه داللة كتصل ية    اتجلهله الطلبة نتو تدرم  العلون 1994
 تع س للجن  ولصللح البنيل.

تعرا كلع ن.ر ال بر     اتجلهله معلم  العلون نتو الت دان للأما بالنسبة لمتغير الخبرة: 
( تلك 54الت وين التج يص ؛ تلبه المتولطله التللبية واالنترا له المعيلرمة وموءح الجدول  

 النتل ج.
 معلمي العلوم النحرافات المعيارية في اتجاهاتالمتوسطات الحسابية و  (.11الجدول)

 لمتغير الخبرةي تبعاا نحو استخدام التقويم التشخيص 
 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الخبرة

 0.11 3.54 01 لنواه 1نقن مل
 0.44 3.05 19 ( لنواه54-1مل 

 0.33 3.91 14 لنواه 54نت.ر مل 

( وجود  روق  لهرمة بيل المتولطله التللبية    اتجلهله معلم  العلون 54الجدول   يبيل
ين التج يص  تبعًل لمتغير ال بر . ولمعر ة داللة هلد ال روق الت دن تتلين نتو الت دان الت و 

 (.55الجدول   الموءتة نتل جه    one-way ANOVAالتبليل األتلدل 
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 لتجاهات معلمي العلوم (One Way –ANOVA)تحليل التباين األحادي  (.11الجدول )
 نحو استخدام التقويم التشخيصي تبعاا للخبرة 

درجات  ع المربعاتمجمو  
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة )ف( المربعات

 الدللة
 1.56 2 3.12 ال بر 

 4.21 150 30.82 ال طأ *4.00 7.61
  152 33.95 المجموع

 (α   =4.41* لاه داللة كتصل ية  

( بيل α =4.41وجود  روق لاه داللة كتصل ية  ند ملتوس   ( 55مل الجدول   يتءح
اتجلهله معلم  العلون نتو الت دان الت وين التج يص  تع س كلع متغير لتللبية    المتولطله ا

 البعدية والجدول للم لرنله Scheffeال بر ؛ ولمعر ة لصللح مل تع س ال روق الت دن ا تبلر 
 ( يوءح تلك النتل ج.57 

 العلوم علىللمقارنات البعدية بين استجابات معلمي  Schaffeنتائج  اختبار  (.12الجدول )
 بعد التجاهات نحو استخدام التقويم التشخيصي تبعاا للخبرة  
 (3.91) سنوات 11أكثر من  سنوات 11 – 5 

 * 4.40 * 4.43 (3.54لنواه   1نقن مل 
 5.44 - (3.05لنواه    54 – 1

 (α   =4.41* لاه داللة كتصل ية  
لهله معلم  العلون نتو الت دان ( وجود  روق بيل المتولطله    اتج57يتءح مل الجدول  

( نت.ر 3.10لنواه   1،   لنه اتجلهله معلم  العلون لول ال بر  نقن مل الت وين التج يص 
(، بينمل  لنه اتجلهله معلم  العلون لول ال بر  3.41( لنواه  54-1كيجلبية مل لول ال بر   

 لنواه. 1ال بر  نقن مل ( ن ءن مل اتجلهله معلم  العلون لول 3.95لنواه   54نت.ر مل 
لنواه  ءعوا كلع دوراه  1وقد يع س للك كلع نل معلم  العلون مل لول ال بر  نقن مل 

تدرمبية م . ة ومتتللية  معلميل جدد؛ ممل ي ول لديان  بر   ل ية بأللليع الت وين التدي.ة،  ءاًل 
ل مل لول ال بر  و ل المعلمر يل التربوميل. وقد ي و  ل  ءو ان للمتلبعة الملتمر  مل قبن المج

الطوملة والمتولطة قد تراجع ملتوس ندا ان نتيجة الملن ولوت األوءلع االقتصلدية الت  يعلنيال 
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وبللنلبة كلع متغير  ل؛ ممل انع   للبًل  لع اتجلهلتان م لرنة بلول ال بر  ال صير .و هؤالت المعلم
علون نتو الت دان الت وين الت صب: للتعرا  لع ن.ر الت صب    اتجلهله معلم  ال

 ( يبيل تلك النتل ج.53التج يص ،   د تلبه المتولطله التللبية واالنترا له المعيلرمة والجدول 
 لستجابات معلمي العلوم على بعدالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية  (.13جدول )ال

 خصصالتجاهات نحو استخدام التقويم التشخيصي تبعاا لمتغير الت 
 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد التخصص

 0.12 3.44 73 معلن مجلل  لون
 0.47 3.35 74 نتيلت
 0.22 3.71 05  ي ملت
 0.18 3.24 50  يميلت

 0.66 3.03 3  لون نرض
 0.99 3.53 17 ن رس 

العلون  ( وجود  روق  لهرمة بيل المتولطله التللبية    اتجلهله معلم 53يبيل الجدول 
نتو الت دان الت وين التج يص  تبعًل لمتغير الت صب. وللتعرا كلع داللة هلد ال روق الت دن 

 (.50تتلين التبليل األتلدل الموءتة نتل جه    الجدول  
بين المتوسطات  (One Way –ANOVA)(. نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 14الجدول )

 مي العلوم نحو استخدام التقويم التشخيصي تبعاا للتخصصالحسابية لستجابات اتجاهات معل

 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة )ف( المربعات

مستوى 
 الدللة

 4.59 5 2.93 بيل المجمو له
 4.21 147 31.02  الل المجمو له *024. 2.78

  152 33.95 المجموع
 (α  =4.41* لاه داللة كتصل ية  

وجود  روق لاه داللة كتصل ية بيل المتولطله التللبية التجلهله ( 50دول  مل  الج يتءح
؛ ولمعر ة لمتغير الت صب( تبعًل α  =4.41معلم  العلون نتو الت دان الت وين التج يص   ند  
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( 51  للم لرنله البعدية والجدول (Scheffe)لصللح مل تع س ال روق، الت دن ا تبلر جل يه 
 يوءح تلك النتل ج

 ن المتوسطات الحسابية فيللمقارنات البعدية بيشافيه (. نتائج اختبار 15لجدول )ا
 معلمي العلوم نحو استخدام التقويم التشخيصي تبعاا للتخصص اتجاهات 

 معلم مجال علوم 
(3.44) 

 أحياء
(3.35) 

 فيزياء
(3..1) 

 كيمياء
(3.24) 

 علوم األرض
(3.13) 

 أخرى 
(3.53) 

معلن مجلل 
  لون

- 4.09 5.44 4.19 4.27 4.25 

 5.44 5.44 5.44 4.71 - - نتيلت
 4.39 4.11 4.04 - - -  ي ملت
 5.44 5.44 - - - -  يميلت

 5.44 - - - - -  لون األرض
( بللت دان ا تبلر جل يه للم لرنله البعدية بيل متولطله 51يتءح مل نتل ج الجدول  

 يص  ننال غير دالة و  ًل للت صب، للا؛ الت دن اتجلهله معلم  العلون نتو الت دان الت وين التج
 (. 51المبينة نتل جه    الجدول   LSDا تبلر م لرنله آ ر نت.ر دقة وهو ا تبلر 

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية في اتجاهات LSD(. نتائج اختبار 16الجدول )
  معلمي العلوم نحو استخدام التقويم التشخيصي تبعاا للتخصص

 معلم مجال علوم 
(3.44) 

 أحياء
(3.35) 

 فيزياء
(3..1) 

 كيمياء
(3.24) 

 علوم األرض
(3.13) 

 أخرى 
(3.53) 

معلن مجلل 
  لون

- 4.40* 4.91 4.41 4.49 4.49 

 4.04 4.13 5.44 *4.45 - - نتيلت
 *4.47 4.42 *4.47 - - -  ي ملت
 4.01 4.10 - - - -  يميلت

 4.34 - - - - -  لون األرض
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( نل ال روق بيل 51للم لرنله البعدية المبينة    الجدول   LSDيتءح مل نتل ج ا تبلر 
المتولطله التللبية    اتجلهله معلم  العلون نتو الت دان الت وين التج يص  لاه داللة 
كتصل ية تبعل لت صصان؛ تيث  لنه اتجلهله معلم  العلون لول الت صب معلن مجلل  لون 

(.    3.31( نت.ر كيجلبية مل مت صص  العلون التيلتية  3.00 وين التج يص   نتو الت دان الت
( ن ءن مل اتجلهله المعلميل لول 3.25تيل  لنه اتجلهله معلم  العلون مت صص  ال ي ملت  

 ((  لع الترتيع.3.70( ، 3.31(،  3.13الت صصله  ن رس، نتيلت،  يميلت(،   

وع العلن الم تل ة مل  ي ملت و يميلت ونتيلت و لون نرض وقد تع س هلد النتيجة كلع طبيعة  ر 
ممل يؤ.ر    اتجلهله المعلميل نتو الت دان الت وين التج يص     تدرملان  روع العلن الم تل ة. 
وقد يتأ.ر للك بعوامن كنللنية ن رس تعود لطبيعة ج صية المعلن وتيلته االجتمل ية، ومدس تأ.رد 

لد  األتيلت لتعلملال مع األتيلت وجلن اإلنللل قد ي ول لال بعد بت صصه، وربمل نل طبيعة م
 ان علل  انع    لع اتجلهله معلم  األتيلت نت.ر مل معلم  المواد األ رس.

 التوصيات: 
    ءوت نتل ج الدرالة، يوص  البلت.لل بمل يل :

د  هلا النوع مل نللليع الت وين تبنن  .5 م  العلون  لع ، وتدرمع معلنللوع تدرم  للعلون بعدن
الت دان الت وين التج يص  مع التر ي   لع مدار  الل ور وتججيعان  لع الت دامه    

 تدرم  العلون.
همية الت دان الت وين التج يص     تدرم  ن  لمعلميل بنجراه و طوط  رمءة تولت ومد ا .7

 العلون.
 واه بتث نو ية. رس والت دان ندنلت وين التج يص     موءو له كجرات درالله تتعلد بل .3

 المراجع: 
- http://t1t.net/52w.htm 
(،  ملل، األردل: دار الملير  للنجر 7،  ط علم النفس التربوي (. 7444نبو جلدو، صللح   -

 والتو مع والطبل ة.
ل لهر : م تبة (، ا0،  ط التقويم النفسي(. 7449نبو تطع،  ؤاد و .ملل، ليد وصلدق،آملل   -

 األنجلو المصرمة.

http://t1t.net/52w.htm
http://t1t.net/52w.htm
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مجلة رسالة (. نللوع الت وين التج يص  بيل الن رمة والتطبيد. 7445البطو ، كبراهين   -
 .93-99(،0 04، المعلم

 ، العدد ال.لن ، نيلول.نشرة رؤى تربوية(. الت وين    مدارلنل كلع نيل؟ 7444جلبر، ليلنل   -
داه،  بد الت ين ونبو نص ر، ر ق والبرغو. ، رابح الرواجد ، كبراهين وال.وابية، نتمد وماي -

مجلة (. الت وين التج يص : التراتيجية تدرمع وت وين. 7445والغرايبة، نتمد والعمرل، يولا  
 .33-2(، 0  04، رسالة المعلم

، الطبعة األولع، تنمية اإلبداع والتفكير اإلبداعي في تدريس العلوم(. 5992 متول،  لي    -
  ملل المطلبع التعلونية.  ملل: جمعية

(، 5،  طالتجاهات العالمية المعاصرة في مناهج العلوم وتدريسها(. 7454 متول،  لي    -
  ملل: دار الجروق للنجر والتو مع.

. الطبعة األولع،  ملل: جمعية التجاهات والميول في تدريس العلوم(. 5999 متول،  لي   -
  ملل المطلبع التعلونية.

الطبعة األولع.  ملل: دار الجروق للنجر أساليب تدريس العلوم، (. 5990 متول،  لي   -
 والتو مع.

(،  ملل: دار 5، طالنظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم(. 7442 متول،  لي   -
 الجروق للنجر والتو مع.

براهين،  بد هللا   - (،  ملل: دار 2.  طالمنهج المدرسي المعاصر(. 7454لعلد ، جوده وا 
 ل  ر نلجرول ومو  ول.ا

(. مبلتث    طرا د تدرم  التربية اإللالمية ونللليع ت ويمال. 7457اللعدول،  لدلة   -
 .5591 -5541، 743، األستاذ

(. ن.ر تدرم  وتد  متتلملة    الت وين التج يص  7447لالمدة،  بدالرتين والجمرل، بندر  -
لان الدرال  واتجلهلتان نتو  لع تتصي -قبن ال دمة  -لمعلم  العلون والرملءيله 

 . 33-5، 51،مجلة القراءة والمعرفةدرالتال.
أثر التدريس باستخدام استراتيجية التقويم التشخيصي في التحصيل (. 7449الجوب  ، كنل    -

. رلللة ملجلتير غير منجور ، الهندسي اآلني والمؤجل لطلبة الصف الخامس األساسي
 الجلمعة األردنية،  ملل، األردل.
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(. مجروع تطومرل لتتليل   لية معلمله اللغة العربية    التعلين 7443صللح، ص لت   -
. مر   التطومر التربول. و للة HT(ff. دورة اإلدارة المدرسيةبأللوع الت وين التج يص . 

 الغوث الدولية.
. ورقة بت.ية مالحظات حول التقويم التشخيصي: حالة تطبيقية(. 7447الطويل ،  ملد   -

 مل الموقع: 77/54/7450 رجة مل الجب ة العللمية لإلنترنه بتلرمخ ملت
التجاهات نحو العلوم وتدريسها وعالقتها بالمؤهل الدراسي لدى (. 5994 بد اللالن، ندات   -

. رلللة ملجلتير غير منجور ، جلمعة معلمات العلوم بالمرحلة البتدائية بمدينة مكة المكرمة
 نن ال رس. اللعودية

(. ن.ر التطبيد الميدان     االتجلهله نتو تدرم  العلون لدس 7449للطيا، ميلد    بد ا -
 .015 -005(،0،  مجلة كلية التربيةطللبله معاد ك داد المعلمله، 

 ، ال لهر :  للن التتع.علم النفس الجتماعي(. 7445 طو ، نتمد   -
مجلة العلوم العملية التعليمية،  (. الت وين وال يل  التربول ودورد    كنجلح7442 لوال، يتيع   -

 .35-9 (،55،  اإلنسانية
. الطبعة األولع، طنطل: دار وم تبة اإللرات تقويم وقياس تعلم العلوم(. 7441 ل ، متمد   -

 للطبع والنجر والتو مع.
أثر التدريس بأسلوب التقويم التشخيصي في تحصيل طلبة الصف (. 7440 وض، كينل    -

. رلللة ملجلتير غير منجور ، الجلمعة األردنية، عد اللغة العربيةالعاشر األساسي في قوا
  ملل، األردل.

 ،  ملل: دار ال  ر.علم النفس العام(. 7447قطلم ، يولا و د ،  بد الرتمل  -
(. اتجلهله طللبله  لية التربية    الطل ا جلمعة نن ال رس نتو تدرم  5994متمد،  لي     -

 .507-571(، 1  5، لتربويةالمجلة االعلون وال لد منه، 
أثر التدريس باستخدام التقويم التشخيصي العالجي في تحصيل (. 7444المجلقبة، نلين   -

طلبة الصف السابع األساسي في محافظة المفرق للمعارف العلمية في وحدة التحاد 
 . رلللة ملجلتير غير منجور ، جلمعة اليرموك، اربد، األردل.الكيميائي
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(. ن.ر تو يا كلتراتيجية م ترتة للتدرم  بللت دان الت وين التل يص  7449 المغرب ، نبين -
مجلة  لع التتصين واالتت لظ بللمعلومله    الرملءيله لدس طلبة الصا ال لم  األللل ، 

 .297-201(، 3 73، جامعة النجاح لألبحاث
الملير  للنجر ،  ملل: دار القياس والتقويم في التربية وعلم التفس(. 7444ملتن، للم   -

 والتو مع والطبل ة.
 ، ال لهر : دار المعر ة الجلمعية.التقويم التربوي (. 5999منل ، متمود   -
 .www.moe-edc.gov.jo. (7451 التطوير التربوي مؤتمر  -
  رقلل للنجر والتو مع.(،  ملل: دار ال7،  ط الجديد في تعليم العلوم(. 7445نجوال، يع وع   -
، و ار  التربية والتعلين، مديرمة استراتيجيات التقويم وأدواته(. 7440و ار  التربية والتعلين   -

 اال تبلراه، ملل، األردل.
(،  ملل: 5،  طالعلوم للصف السادس األساسي(  ن(.  تلع 7451و ار  التربية والتعلين   -

 الم تبة الوطنية.
(،  ملل: 5،  طالعلوم الحياتية للصف التاسع األساسي(  ع(. 7451ن  و ار  التربية والتعلي -

 الم تبة الوطنية.
، المديرمة العلمة رزمة تدريبية ألسلوب التقويم التشخيصي(. 7444و ار  التربية والتعلين  -

 لالمتتلنله، قلن اال تبلراه التج يصية،  ملل.
 الطبعة األولع،  ملل: الو ار .هج. اإلطار العام للمنا(. 7440و ار  التربية والتعلين  -
، المديرمة العلمة مرشد المعلم في التقويم التشخيصي(. 7442و ار  التربية والتعلين  -

 لالمتتلنله، قلن اال تبلراه التج يصية،  ملل.
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