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: ملخص الذراست

دور المعالجت البيذاغىجيت في تحسين تحصيل المتعلمين،من وجهت هذفد انذساسح انحانيح إنى معشفح 

اعرمذوا عهى لذي أساتذة التعليم االبتذائي ببعض مذارس لىاليت مستغانم   نظز األساتذة ،دراست ميذانيت

أسرار و أسرارج ،ذم اخرياسها عه طشيك انمعايىح انعشىائيح انممصىدج ،مما ذم اعرمادوا (80)عيىح لىامها

عهى انمىهج انىصفي انرحهيهي، حيث اسرخذمىا أداج انثحث و انمركىوح في اسرثيان يشمي إنى انرعشف عهى 

 وجهاخ وظش نألساذزج وحىدوس انمعانجح انثيذاغىجيح،و مه ثمح لمىا تحساب انصذق و انثثاخ نالسرثيان

 :فتىصلنا إلً  النتائج التاليت

  ذساهم انمعانجح انثيذاغىجيح في ذحسيه ذحصيم انمرعهميه مه وجهح وظش األساذزج انمسرجىتيه

تذسجح عانيح 

  ذساهم انمعانجح انثيذاغىجيح مه خالل طشيمح انرذسيس في ذحسيه ذحصيم انمرعهميه مه وجهح

. وظش األساذزج انمسرجىتيه تذسجح عانيح

  ذساهم انمعانجح انثيذاغىجيح مه خالل انرحصيم انذساسي في ذحسيه ذحصيم انمرعهميه مه وجهح

. وظش األساذزج انمسرجىتيه تذسجح عانيح

  ذساهم انمعانجح انثيذاغىجيح مه خالل األهذاف انرعهيميح في ذحسيه ذحصيم انمرعهميه مه وجهح

. وظش األساذزج انمسرجىتيه تذسجح عانيح

  ال ذىجذ فشوق راخ دالنح إحصائيح في آساء و اذجاهاخ األساذزج انمسرجىتيه وحى مساهمح

. انمعانجح انثيذاغىجيح في ذحسيه ذحصيم انمرعهميه ، مه ووجهح وظشهم حسة مرغيش انجىس

  ال وىجذ فشوق راخ دالنح إحصائيح في آساء و اذجاهاخ األساذزج انمسرجىتيه وحى مساهمح

. انمعانجح انثيذاغىجيح في ذحسيه ذحصيم انمرعهميه،مه وجهح وظشهم حسة مرغيش انخثشج

: الكلماث المفتاحيت 

.  . األسرار. انرحصيم انذساسي . انمعانجح انثيذاغىجيح 
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    study Summary  

The present study aimed at identifying the role of pedagogic treatment in 

improving the achievement of learners from the point of view of professors, a 

field study among the teachers of primary education in some schools of the state 

of Mostaganem. We relied on a sample of (80) professors and professors, O n 

the descriptive analytical approach, where we used the research tool, which is 

formed in a questionnaire aimed at identifying the views of the teachers towards 

the role of pedagogic treatment, and from this we have calculated the 

truthfulness and consistency of the questionnaire, we reached the following 

results: 

Pedagogic treatment contributes to the improvement of learners' achievement 

from the point of view of highly questioned teachers. 

Pedagogic therapy, through a method of teaching, contributes to the 

improvement of the achievement of learners from the point of view of highly 

questioned professors. 

Pedagogic treatment through educational attainment contributes to the 

improvement of learners' achievement from the point of view of highly-trained 

teachers. 

Pedagogic treatment through educational goals contributes to improving the 

achievement of learners from the point of view of highly qualified teachers. 

There are no statistically significant differences in the opinions and attitudes of 

the teachers interviewed towards the contribution of pedagogical treatment in 

improving the achievement of learners from their point of view according to sex 

variable. 

There are no statistically significant differences in the opinions and attitudes of 

the teachers concerned about the contribution of pedagogical treatment in 

improving the achievement of learners from their point of view according to the 

variable of experience. 

key words : 

Pedagogy, educational attainment, professor,  
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 :مقدمة

تلعب التربٌة دورا هاما فً حٌاة الشعوب المدٌمة و الحدٌثة منها على السواء، و تتزاٌد األهمٌة الحٌوٌة 

.  للتربٌة فً الفترة الراهنة بصفة خاصة فمد برز االهتمام بالتربٌة باعتبارها أنها من أهم الشؤون المومٌة

و أصبحت إستراتٌجٌة الدفاع و األمن المومً على السواء و كذلن تعزز الدور الذي تموم به فً إحداث 

التمدم االلتصادي و االجتماعً المنشود،كما ٌعكس النظام التربوي طموحات األمة و ٌكرس اختٌاراتها 

الثمافٌة و االجتماعٌة ، و ٌسعى فً حركٌة دائمة إلى إٌجاد الصٌغ المالئمة لتنشئة األجٌال تنشئة 

اجتماعٌة تجعل منهم مواطنٌن فاعلٌن لادرٌن على االضطالع بأدوارهم االجتماعٌة و االلتصادٌة   

والثمافٌة على الوجه األكمل ، فحركٌة النظام التربوي تجد مصدرها ضرورة التوفٌك بٌن الثنائٌة المائمة 

على ضرورة الحفاظ على التراث الثمافً الوطنً و المٌم الدٌنٌة االجتماعٌة التً تمٌز المجتمع الجزائري 

عبر مسٌرته التارٌخٌة من جهة ، واستشراف المستمبل بمستلزماته العلمٌة والتكنولوجٌة من جهة 

ال ٌنبغً االكتفاء بتربٌة "ٌوجه نحو التربٌة فردٌة2008ٌناٌر 23أخرى،كما أن لانون التربٌة المؤرخ فً 

النجاح هو الهدف وال ٌمكن " و بعبارة أخرى "واحدة للجمٌع بل ٌجب أن نتطلع إلى تربٌة أفضل لكل فرد

ومن ثمة جاءت لفظة المعالجة البٌداغوجٌة  فً " ذلن إال باستغالل اإلمكانات كل واحد ألصى االستغالل 

الوسط المدرسً ، و لد أدرجت المعالجة فً جدول تولٌت المسم و صارت من مهام المدرس لٌشكل أداء 

ضبط و تعدٌل ضروري، لتحسٌن مردود المدرسة و تملٌص التسرب ، و ال ٌخفى علٌنا أن التسرب 

بصفته مؤشر النوعٌة لنظام التربوي، و معالج إحصائٌا هو فشل ذو بعد إنسانً للتلمٌذ لبل أن ٌكون 

فشال للنظام،و علٌه كانت المساعً تحارب هذه الظاهرة داخل حجرة الدرس و ضمن التولٌت 

 .البٌداغوجً

إن المعالجة تعتبر مكونا أساسٌا من مكونات عملٌات التعلم والتعلٌم ، إذ تشتغل فً سٌاق للمناهج 

الدراسٌة،وظٌفة التشخٌص و ضبط و تصحٌح و ترشٌد تلن العملٌات ،من أجل تملٌص الفارق بٌن 

مستوى تعلم التالمٌذ الفعلً و األهداف و الفاءات المستهدفة على مستوى البعٌد أو لرٌب المدى، 

 ولتحمٌك البد استخدام وسائل و استراتجٌات فعالة للوصول للغاٌات 

عموما كلمة المعالجة  ترتبط بالمعنى الطبً إعطاء دواء تمدٌم عالج  وهً من مجموعة من ترتٌبات 

البٌداغوجٌة التً ٌعدها األستاذ لتسهٌل تعلم التالمٌذ و ٌنبغً  تطبٌك المعالجة بطرق بٌداغوجٌة بإمكانها 

مساعدة التالمٌذ  المعنٌٌن من تجاوز صعوباتهم وذلن بتكٌٌف طرق التدخل  لتشخٌص مواطن الضعف 

الستدراكها و التفرٌد فً التعلم ،من هنا ٌمكن المول بأن المعالجة البٌداغوجٌة من خالل طرٌمة التدرٌس 

 الذي ٌموم بها األستاذ أثناء لٌامها لها أهمٌة بالغة فً تطوٌر كفاءة التلمٌذ و تشخٌص مستواه الدراسً من 
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2 
 

األسوء إلى األحسن ، كذلن رفع و تحسٌن تحصٌل الدراسً أي أداء الطالب أثناء تموٌمه فً حٌن تحمك 

 .األهداف التعلٌمٌة للطالب 

من هنا تناولنا هذا البحث من أجل رلع من مستوى التالمٌذ و تحمٌك لهم من أهداف على المدى المرٌب 

و  فً تنوع طرق تدرسٌة فعالة من لبل األساتذة و جاء هذا البحث إلعطاء لألساتذة للتعبٌر عن وجهة 

نظرهم حول المعالجة البٌداغوجٌة فمد تناولنا فً هذا البحث فصول تحتوي على عدة مباحث و هً 

  :كاآلتً

  :فً هذا الفصل إلى االطار المنهجً للدراسة من حٌث  تطرلنا:      الفصل األول 

 الدراسة حول الظاهرة المراد دراستها بإعطاء نظرة شاملة حول متغٌرات الدراسة ثم فٌما تكمن إشكالية

 .األهمٌة كل منهما و األهداف المنشودة ثم فً النهاٌة طرح تساؤل عام حول موضوع البحث

ثم  صٌاغة الفرضٌات و تحدٌد أسباب اختٌار الموضوع ، أهداف البحث و أهمٌة البحث ، ثم اإلشارة 

 .إلى الكلمات المفتاحٌة و التطرق إلى الدراسات السابمة

تناولنا تعرٌف المعالجة البٌداغوجٌة ثم ذكر الفرق بٌن المعالجة والدعم واالستدران،أنواع :الفصل الثاني 

الدعم البٌداغوجً ، كذلن أهدافه ، ثم التطرق إلى حصص المعالجة و ماهً العوامل المسببة فً ظهور 

 .صعوبات التعلم ، والفئة المعنٌة بذلن و مراحل سٌر حصص المعالجة ، و أنماطها و تمنٌاتها

تطرلنا إلى أهم عناصر األساسٌة بالنسبة لتحصٌل الدراسً :الفصل الثالث 

،تعرٌفه،أنواعه،مظاهره،خصائصه،شروطه،و العوامل المؤثرة علٌه ، كذلن سلون المعلم اتجاه ذوي 

 .تحصٌل متدنً،أسباب ضعفه،أدواته و أحسن طرق لتحسٌن تحصٌل الدراسً

تطرلنا فً هذا الفصل إلى اإلجراءات المٌدانٌة االستطالعٌة و األساسٌة من حٌث ذكر : الفصل الرابع 

الغرض األساسً من الدراسة االستطالعٌة ، مكان و زمان الدراسة االستطالعٌة ، أداة الدراسة التً 

 . اعتمدنا علٌها فً هدا البحث ،عٌنة الدراسة االستطالعٌة ،ثم الخصائص السٌكومترٌة ألداة الدراسة 

كذلن مما تحتوٌه الدراسة األساسٌة من حٌث منهج الدراسة،مكان الدراسة األساسٌة مدتها،طرٌمة إجرائها 

 .، تحدٌد المجتمع األصلً لتحدٌد عٌنة البحث ثم األسالٌب اإلحصائٌة المتبعة فً الدراسة

أي منالشة نتائج المتحصل علٌها خالل .عرض و تفسٌر ومنالشة الفرضٌات الدراسة :الفصل الخامس

 .تحلٌل و تفسٌر الفرضٌات 
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 :اإلشكالٌة .1

ٌعتبر لطاع التربٌة  والتعلٌم من أهم النظم األساسٌة التً تموم علٌها الدولة الجزائرٌة،  حٌث أنها      

 .بمثابة الهٌكل المائم على تنشئة األجٌال

فمطاع التربٌة مرتبطا أساسا بجملة من التؽٌرات التً تشهدها مختلؾ المؤسسات والهٌاكل التنظٌمٌة 

الخاصة بالحكومة ،وهدا نظرا العتبارها كركٌزة فعالة لمٌاس التكامل بٌن مختلؾ النظم ،فمد عرفت 

تطور بالػ لمواكبة مع التطورات التكنولوجٌة و البٌداؼوجٌة السٌما مع تزاٌد الكفاءات التعلٌمٌة والعلمٌة 

التً ٌشهدها التكوٌن فً هدا اإلطار ،ودلن من خالل التركٌز على العمل المتكامل بٌن كافة مصالح ,

انطاللا  بمجموعة من اإلجراءات النظرٌة و التطبٌمٌة المبنٌة أساسا  على رسم خطة ,البٌداؼوجٌة

بٌداؼوجٌة ناجحة ،والتً تتجسد فً نطاق ما ٌعرؾ بالمعالجة البٌداؼوجٌة ، 

إذ تعتبر المعالجة من أهم النشاطات البٌداؼوجٌة  ال تمارس إال بالتخطٌط الفعال ال تحمك أهدافها إال إدا  

وهً نشاط بعدي ٌبنى على بٌانات ومؤشرات تموٌمٌة بؽرض ,تأسست على معطٌات بٌداؼوجٌة 

حٌث تضم , أو دمج الموارد , وإزالة ما ٌعٌك عملٌة بناء التعلمات ,التصدي للصعوبات المسجلة 

ومن النمائص التً ,مجموعة من العملٌات التً تمكن أن تملص من الصعوبات التً ٌواجهها المتعلمٌن 

وال ٌمكن أن تحمك دلن إال باإلجراءات المختلفة ٌتصدرها ,والتً تؤدي بهم إلى اإلخفاق ,ٌعانون منها 

المعالجة 2016كما أشارت دراسة فرح بن ٌحٌى وهداٌة بن صالح ,التدخل البٌداؼوجً المستمر 

البٌداؼوجٌة   ودورها فً تحسٌن مستوى التالمٌذ دوي بطئ التعلم من وجهة نظر معلمً مدارس 

كما تمارس المعالجة بصفة دائمة عن طرٌك تصحٌحات مدمجة فً المسار البٌداؼوجً حتى ,االبتدائٌة 

كما أنها تعد مجموعة الترتٌبات التً ٌعدها ,ال تتحول النمائص المالحظة إلى النمائص ؼٌر لابلة للعالج 

حٌث تتطلب أدوات المالحظة والتحلٌل ذات فعالٌة ولابلة للتنفٌذ من لبل ,المعلم لتسهٌل تعلم التالمٌذ 

ومن منطلك أن المعالجة البٌداؼوجٌة هً طرٌمة ,الذي ٌنبؽً تكوٌنه تكوٌنا مالئما لطبٌعة العمل ,الدرس 

إذ لدٌها مجموعة من األهداؾ التً تسعى إلى ,لعالج النمائص والمشاكل التً ٌعانون منها المتعلمون 

ولد تكون متعلمة ,تحمٌمها انطاللا من نتائج المتحصل علٌها من خالل األسبوع أو فصل أو سنة دراسٌة 

كما أشارت دراسة أمٌنة تفتان وعائشة بن عٌسى ,بجوانب متعددة للتلمٌذ سواء كانت نفسٌة أو تعلٌمٌة 

. المعالجة البٌداؼوجٌة أثناء مولؾ التعلٌمً ألتعلمً 2017|2016

إذ ٌعتبر التحصٌل الدراسً  ,وبالتالً تسلٌط الضوء على تحصٌل المتعلمٌن ونتائجهم المتحصل علٌها 

وٌتضمن ,وٌعنً حدوث عملٌات التعلم المرؼوب فٌها ,مجموعة العالمات التً ٌتحصل علٌها المتعلم

( 23؛2011, ألجاللً)حمائك و العالمات و المهارات والمٌم واالتجاهات
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وتكمن أهداؾ المعالجة فً عالج النمائص المشخصة لدى تالمٌذ فً المواد األساسٌة أي فً مادة 

ومساعدة التالمٌذ المعنٌٌن على اللحاق بركب زمالئهم وتمكٌنهم من المشاركة اإلٌجابٌة فً ,الرٌاضٌات 

والشعور ,وتحرٌر المتعلم من المشاكل النفسٌة التً تعٌمه أثناء تمدٌم الدروس العادٌة الخجل ,الدروس

كما أشارت دراسة كرازة ,بالنمص والتخفٌؾ من حدة التسرب المدرسً والتأخر الدراسً 

والع المعالجة البٌداؼوجٌة فً مواجهة مشكلة التأخر الدراسً لدى تالمٌذ السنة 2018|2017,مفٌدة

. الثالثة ابتدائً 

: ومن هنا نطرح التساؤل

 ًة فً تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن من وجهة نظر األساتذة هل تساهم المعالجة البٌداؼوج

 المستجوبٌن بدرجة عالٌة؟

 األسئلة الفرعٌة :

  تساهم المعالجة البٌداؼوجٌة من خالل طرٌمة التدرٌس فً تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن من هل

 وجهة نظر األساتذة المستجوبٌن بدرجة عالٌة؟

  تساهم المعالجة البٌداؼوجٌة من خالل التحصٌل الدراسً فً تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن من هل

 وجهة نظر األساتذة المستجوبٌن بدرجة عالٌة؟

  تساهم المعالجة البٌداؼوجٌة من خالل األهداؾ التعلٌمٌة فً تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن من هل

 وجهة نظر األساتذة المستجوبٌن بدرجة عالٌة؟

  هل هنان اختالفات فً آراء و اتجاهات األساتذة المستجوبٌن نحو مساهمة المعالجة البٌداؼوجٌة

 فً تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن من وجهة نظرهم حسب متؽٌر الجنس؟

  هل هنان اختالفات فً آراء و اتجاهات األساتذة المستجوبٌن نحو مساهمة المعالجة البٌداؼوجٌة

 فً تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن من وجهة نظرهم حسب متؽٌر الخبرة؟ 

      : الفرضٌات  .2

 الفرضٌــــــة العامـــــــة :

 من وجهة نظر األساتذة المستجوبٌن تساهم المعالجة البٌداؼوجٌة فً تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن 

 .بدرجة عالٌة

 الفرضٌــــة الجزئٌـــــــة :

  تساهم المعالجة البٌداؼوجٌة من خالل طرٌمة التدرٌس فً تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن من وجهة

  .نظر األساتذة المستجوبٌن بدرجة عالٌة
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  تساهم المعالجة البٌداؼوجٌة من خالل  التحصٌل الدراسً فً تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن من

 .وجهة نظر األساتذة المستجوبٌن بدرجة عالٌة 

  تساهم المعالجة البٌداؼوجٌة من خالل األهداؾ التعلٌمٌة فً تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن من وجهة

 .نظر األساتذة المستجوبٌن بدرجة عالٌة

  ًهنان اختالفات فً آراء و اتجاهات األساتذة المستجوبٌن نحو مساهمة المعالجة البٌداؼوجٌة ف

 .تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن من وجهة نظرهم حسب متؽٌر الجنس

  ًهنان اختالفات فً آراء و اتجاهات األساتذة المستجوبٌن نحو مساهمة المعالجة البٌداؼوجٌة ف

 .تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن من وجهة نظرهم حسب متؽٌر الخبرة 

  : أسباب إختٌار الموضــوع 

: إن اختٌار الموضوع لم ٌكن صدفة وإنما راجع إلى أسباب ذاتٌة وأخرى موضوعٌة منها    

: األسباب الذاتٌة1

. محاولة تسلٌط الضوء على ما ٌعٌشه التالمٌذ داخل حجرة الدراسة   

. معرفة أسباب التالمٌذ المعنٌٌن بهذه المعالجة

: األسباب الموضوعٌة2

من بٌن األسباب الموضوعٌة إثراء البحث العلمً ودراسة المشكلة سلوكٌات التالمٌذ باإلضافة إلى أن     

. هذا الموضوع  ٌدخل ضمن تخصصنا حٌث ٌعتبر مشكلة تربوٌة 

       :أهداف الدراســـــة .3

تهدؾ الدراسة الحالٌة إلى معرفة دور حصص المعالجة البٌداؼوجٌة فً تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن      

ة المعالجة ، مع األخذ بعٌن االعتبار كٌفٌة مساهمساتذة المستجوبٌن بدرجة عالٌة جهة نظر األمن و

 من خالل  و مدى مساهمتها فً تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن ،البٌداؼوجٌة من خالل طرٌمة التدرٌس

 .المسطرةالفصول الدراسٌة،وفً تحمٌك األهداؾ التعلٌمٌة 

. ثم التوصل إلى النتائج,من جهة أخرى معرفة إذا كان تحسٌن المتعلمٌن مرتبط بالمعالجة البٌداؼوجٌة 

      :أهمٌة الدراســـــة .4

: تتجلى أهمٌة هذه الدراسة من خالل الموضوع الذي تتناوله وٌبرز ذلن من خالل      
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  وحتمٌة ,تزوٌد المتعلمٌن والعاملٌن فً الحمل التربوي بأهمٌة الحصص المعالجة البٌداؼوجٌة

اختالفها من الحصص التعلٌمٌة األخرى من خالل إتباع طرق التعلٌم تعتمد على مبدأ تفردي 

. التعلم

  تسلٌط الضوء على دور المعالجة البٌداؼوجٌة فً تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن. 

 فإن هنان حاالت ظرفٌة تعترض سبٌل بعضهم ,زٌادة الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ المٌم الواحد

كما تعٌك االستٌعاب  ما ٌمدم  لهم من ،فتحول دون تمكنهم من متابعة الدروس بكٌفٌة عادٌة

مفاهٌم وحمائك معرفٌة مما ٌتطلب ندارن النمائص المرتبة عن هذه الحاالت فً إطار ما ٌعرؾ 

. بٌداؼوجٌة الدعم

      :التعارٌــــف اإلجرائٌــــة .5

  تؽٌٌر أوجه  :ٌمصد بالمعالجة البٌداؼوجٌة اصطالحا  :اصطالحا :المعالجة البٌداغوجٌة

المراد تحمٌمها عن ,المعلومات لجعلها أكثر مالئمة لالهداؾ المعرفٌة أو السلوكٌة أو الوجدانٌة 

( 138:دس,مهدي )طرٌك التعلم 

وذلن بتشفٌرها واسترجاعها ,ومصطح المعالجة  ٌستعمل عادة للكالم عن معالجة المعلومات فً الدماغ

وحل المشكالت والمٌام بالعملٌات ,التفكٌر ,و التذكر ,عن اإلدران و التعلم ,وربطها بمعلومات أخرى 

( 192: 2012,محفوظً )الحركٌة الحسٌة 

ولد تعنً ,تعنً البٌداؼوجٌا  فً دالتها اللؽوٌة تهذٌب الطفل وتأدٌبه وتأطٌره وتكوٌنه وتربٌته:البٌداغوجٌا

( 08 :2015,حمدانً )الذي ٌرافك المتعلم للمدرسة وتدل أٌضا على التربٌة العامة 

أو ,تعرؾ البٌداؼوجٌا فً معجم التربوي بأنها مجموعة الوسائل المستعملة لتحمٌك التربٌة  :اصطالحا

( 101:دس,مهدي  ),هً طرق التدرٌس و األسلوب أو النظام الذي ٌتبع فً تكوٌن الفرد 

( 05:دس,حكٌم )أورد فً ندوة تربوٌة بعنوان بٌداؼوجٌا الخطأ

وتعنً على تربٌة األطفال وعند ممارنتها ,ٌعتبر دوركاٌم البٌداؼوجٌا بمثابة النظرٌة التطبٌمٌة للتربٌة 

: المعالجة البٌداغوجٌة

تمدم للتلمٌذ فً نهاٌة كل أسبوع ٌومً اإلثنٌن و ,هً حصص تدعٌمٌه استدراكٌة وحصص عالجٌة 

 (اللؽة العربٌة ,الرٌاضٌات )ٌختار المعلم بنفسه وتكون فً المواد األساسٌة ,الخمٌس 

 ًالتحصٌل الدراس :
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 zوتفاعل بناء الشخصٌة ,أداء الفرد فً االمتحانات حٌث ٌعتمد على لدرات الفرد العملٌة:تحصٌل  

. االجتماعٌة المحٌطة به  

إجراء منظم لتحدٌد  ممدار ما تعلمه  الطلبة فً موضوع ما فً ضوء  األهداؾ :1976عرفه  جروتلند

وٌسهم فً إٌجاد التخطٌط و ضبط التنفٌذ وتموٌم ,وٌمكن االستفادة  منه فً تحسٌن أسالٌب التعلم ,المحددة

( 76: 2013,صالح )اإلنجاز 

فهو  ,الذي ٌعزز الطالب فً مجال الدراسة, والتحصٌل ٌستخدم لإلشارة إلى الدرجة أو مستوى  النجاح

وٌعد التحصٌل ,ٌمثل اكتساب المعارؾ والمهارات والمدرة على استخدامها فً موالؾ حالٌة ومستمبلٌة

( 122: 2006,عالم  )عن الناتج النهائً للتعلٌم 

خالل فً مرحلة االبتدائً التً ٌتحصل علٌها المتعلم ,هو مجموعة من العالمات والنتائج  والمالحظات 

أو سنة دراسٌة  ,أو فصل دراسً ,أسبوع  

 تعرٌف األستاذ: 

صانع لرار ٌفهم طلبته و ٌتفهمهم ،لادرا على صٌاؼة المادة "بأنه"فلٌب جاكسون "ٌعرؾ األستاذ حسب 

: 2000عدس،)الدراسٌة و تشكٌلها ، ٌسهل على الطلبة استٌعابها ،ٌعرؾ ماذا ٌعمل و ٌعرؾ متى ٌعمل 

35) 

هو الشخص مسؤول عن تنفٌذ المنهاج ، و تحمٌك أهدافه ، ومعرفة خصائص التالمٌذ النفسٌة و المعرفٌة 

 ،و كٌفٌة توصٌل المادة إلى التلمٌذ

    : الدراسات السابقــــــــــــــــــة .6

دراسة زمعوش سامٌة،فعالٌة المعالجة البٌداغوجٌة فً التقلٌل من األخطاء اإلمالئٌة و النحوٌة  _1

: وتوصلت الدراسة إلى ما ٌلً(2017_2016)

تهدؾ الدراسة الحالٌة إلى الكشؾ عن مدى فعالٌة المعالجة البٌداؼوجٌة فً التملٌل من األخطاء      

اإلمالئٌة و النحوٌة،لدى تالمٌذ السنة الرابعة من التعلٌم االبتدائً ، واعتمدت الباحثة على عٌنة لوامها 

الممصودة،واستخدم اإلختبار التحصٌلً فً  تلمٌذا و تلمٌذة ، تم اختٌارها عن طرٌك المعاٌنة العشوائٌة11

مادة اللؽة العربٌة لمٌاس متوسط األخطاء اإلمالئٌة و النحوٌة،لبل و بعد إجراء حصة المعالجة 

. البٌداؼوجٌة ثم التحمك من دالالت صدله و ثباته

: ى ما ٌلً لوبعد تحلٌل النتائج توصلت الباحثة إ
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. عدم وجود فروق فردٌة بٌن الجنسٌن فً متوسط تحصٌل عل إختبار األخطاء اإلمالئٌة و النحوٌة_ 1

عدم وجود فروق بٌن التالمٌذ المعٌدٌن و ؼٌر المعٌدٌن فً متوسط التحصٌل على إختبار األخطاء _ 2

. اإلمالئٌة و النحوٌة

جابات تالمٌذ السنة الرابعة ابتدائً فً متوسط التحصٌل على إختبار األخطاء إهنان فروق فً _ 3

راء حصة المعالجة البٌداؼوجٌة لصالح المٌاس البعدي، أي ألمعالجة إجاإلمالئٌة و النحوٌة لبل و بعد 

.  البٌداؼوجٌة فعالٌة فً تملٌل من األخطاء اإلمالئٌة و النحوٌة 

دراسة فرح بن ٌحٌى ، دور حصص المعالجة البٌداغوجٌة فً تحسٌن المستوى التعلٌمً للتالمٌذ  _2

(. 2016_2015)بطًء التعلم من وجهة نظر المعلمً المدارس االبتدائٌة 

: هدفت الدراسة إلى ما ٌلً 

لمت الباحثة ببناء استبٌان ٌتكون من عشرة أسئلة موزعة على محورٌن أساسٌن حٌث ٌتم اعتماد     

.  معلم و معلمة من والٌة تلمسان224على المنهج الوصفً التحلٌلً ، ولد تكونت العٌنة  الدراسة من 

بالمئة فمط من المعلمٌن الذٌن هم على وعً بفئة األطفال ذوي بطًء 46كشفت نتائج الدراسة عن نسبة 

بالمئة لإلشارة ؼلى المعلمٌن الذٌن ٌمعون فً خطأ الخلط بٌن أفراد فئة 54التعلم ، فً حٌن جاءت نسبة 

الدراسة و ذوي صعوبات التعلم و التأخر الدراسً، كما ٌوجد داخل كل صؾ من الصفوؾ المدرسٌة ، 

بالمئة عن تمدٌرات المعلمٌن لدور 56تالمٌذ ٌعانون من بطىء فً التعلم ، وعبرت نسبة (5_ 1)مابٌن

المعالجة البٌداؼوجٌة فً تحسٌن مستوى هذه الفئة ممترحٌن بذلن ضرورة دمج هذه الفئة ضمن ألسام 

بالمئة مع تكثٌؾ 12بالمئة تلٌها استخدام حصص المعالجة البٌداؼوجٌة بنسبة 33خاصة بنسبة اتفاق 

. الواجبات المنزلٌة 

دراسة كرازة مفٌدة، واقع فعالٌة المعالجة البٌداغوجٌة فً مواجهة مشكلة التأخر الدراسً لدى _ 3

(. 2018_2017)تالمٌذ السنة الثالثة ابتدائً 

تهدؾ الدراسة الحالٌة إلى الكشؾ عن والع فعالٌة المعالجة البٌداؼوجٌة فً مواجهة مشكلة التأخر      

: الدراسً لدى تالمٌذ السنة الثالثة ابتدائً ، و لد تمحورت مشكلة الدراسة فً التساؤل التالً 

 هل تساهم حصص المعالجة البٌداؼوجٌة فً مواجهة مشكلة التأخر الدراسً ، لدى تالمٌذ السنة الثالثة 

ابتدائً ؟   
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توجد فروق ذات داللة إحصائٌة  بٌن نتائج : و لإلجابة علٌه الترحت فرضٌة اإلجرائٌة التالٌة     

إلى المعالجة البٌداؼوجٌة حٌث تم  التالمٌذ المتأخرون دراسٌا فً الثالثٌن األولى و الثانً ، تؽزى

اإلعتماد على المنهج الوصفً لصد جمع البٌانات ووصفها عن الظاهرة محل الدراسة ، و تمثلت عٌنة 

تلمٌذ و تلمٌذة ، تم 36الدراسة فً التالمٌذ المتأخرون دراسٌا فً المرحة االبتدائٌة و الذٌن بلػ عددهمإلى

: اختٌارها بالطرٌمة الممصودة ، و توصلت نتائج الدراسة إلى أن 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن نتائج التالمٌذ المتأخرون دراسٌا فً الثالثٌن األولى و الثانً ، 

. تؽزى إلى المعالجة البٌداؼوجٌة 

مسام نزٌهة ،اتجاهات أساتذة التعلٌم االبتدائً نحو المعالجة البٌداغوجٌة لذوي صعوبات دراسة _ 4 

هدفت الدراسة للتعرؾ على اتجاهات اساتذة التعلٌم االبتدائً نحو حصص (2017_2016)التعلم 

المعالجة البٌداؼوجٌة لذوي صعوبات التعلم حٌث طبمت هذه الدراسة على عٌنة طبمٌة عشوائٌة متكونة 

من ثالث و ثمانٌة أستاذ و أستاذة ،اعتمدت على المنهج الوصفً ، مع استخدام أداة لمٌاس اتجاهات 

 :أساتذة التعلٌم االبتدائً نحو حصص المعالجة البٌداؼوجٌة ، وتوصلت إلى نتائج التالٌة 

    ال ٌوجد اختالؾ دال إحصائٌا على طبٌعة االتجاهات أساتذة التعلٌم االبتدائً نحو حصص المعالجة 

 .البٌداؼوجٌة تؽزى لمتؽٌر الجنس و الخبرة و المؤهل العلمً 

 أساتذة التعلٌم االبتدائً نحو األسالٌب و الطرق المستخدمة فً حصص المعالجة البٌداؼوجٌة سلبا و كذا 

 .نحو أهمٌة استخدام الوسائل التعلٌمٌة فً حصص المعالجة البٌداؼوجٌة سلبٌة 

جاءت طبٌهة اتجاهات األساتذة التعلٌم االبتدائً حول خصائص ذوي صعوبات التعلم و نحو دور 

     . حصص المعالجة البٌداؼوجٌة لتكفل بذوي صعوبات التعلم سلبٌة 

 ألتعلمًدراسة أمٌنة تفتان ،عٌشة بن عٌسى ، المعالجة البٌداغوجٌة أثناء الموقف التعلٌمً _ 5

(2016_2017 )

 فً مرحلة التعلٌم ألتعلمًهدفت الدراسة إلى تناول المعالجة البٌداؼوجٌة أثناء المولؾ التعلٌمً     

: االبتدائً ، ولد تمحورت الدراسة وطرحت التساؤل 

اؼوجٌة فعال تصحٌحا ٌحمك تعدٌال بٌداؼوجٌا أثناء عملٌة تعلٌم المتعلم ؟ دهل المعالجة البً

: لتراحات للفرضٌات كالتالً اجابة علٌه عدة إلو لمد افترضت ا

. المعالجة البٌداؼوجٌة فعال تصحٌحا ٌحمك تعدٌال بٌداؼوجٌا أثناء عملٌة تعلٌم المتعلم
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. المعالجة البٌداؼوجٌة تحسن تعثرات التً تظهر  لدى متعلمٌن أثناء عملٌة التعلم 

تركز المعالجة البٌداؼوجٌة لتعثرات على تشخٌص الصعوبات و التعثرات التً تظهر لدى التلمٌذ أثناء 

. عملٌة التعلم 

اتبعت الباحثة المنهج الوصفً التحلٌلً الذي ساعدنا على جمع المعلومات الذي ٌعتبر من المناهج 

استخداما فً العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة، 

وكانت الفئة المستهدفة هً أساتذة مرحلة التعلٌم االبتدائً و اخترت العٌنة العشوائٌة البسٌطة حٌث    

       و لد لمنا بتوزٌع االستبٌان على األساتذة بشكل عشوائً بجمع البٌانات أستاذ، 36تتمثل العٌنة من 

 :التالٌةو تفرٌؽها و تحلٌلها حٌث توصلت إلى النتائج 

. المعالجة البٌداؼوجٌة فعال تصحٌحا ٌحمك تعدٌال بٌداؼوجٌا أثناء عملٌة تعلٌم المتعلم 

 , البٌداؼوجٌة فعال تصحٌحا لعثرات التً تظهر لدى المتعلمٌن أثناء عملٌة التعلم المعالجة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل الثاين  
 املعاجلة البيداغوجية 
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 :تمهيد

لمد بادرت وزارة التربٌة الوطنٌة إلى تخصٌص حصص المعالجة التربوٌة فً عدة مراسٌم لسد      

العجز عند بعض التالمٌذ حرصا منها على  تحمٌك مبدئً تكافؤ الفرص والفروق الفردٌة واعترافا  منها 

البد من الولوؾ علٌها وتنمٌتها فً وضع ٌجعله محور العملٌة التعلٌمٌة ,رؼبات,أن للتعلم حاجات ومٌول

. التعلمٌة

    :تعريف المعالجة البيداغوجية  (1

العملٌات التً ٌمكن أن تملص من الصعوبات التً ٌواجهها التالمٌذ ومن النمائص التً :تعرؾ بأنها     

والتً ٌمكن أن تؤدي بهم إلى اإلخفاق وال ٌمكن أن تحمك بذلن إال بإجراءات مختلفة ,ٌعانون منها 

( 32: 2008,سائحً)ٌتصدرها التدخل البٌداؼوجً المستمر 

تهدؾ إلى تسهٌل تعلٌمات ,فعل تصحٌحً ٌحمك تعدٌال بٌداؼوجٌا للتعلم:وتعرؾ أٌضا أنها     

الذٌن ٌحتاجون فً لحظة ما إلى التدخل الفارلً لمساٌرة مجموع التالمٌذ بنفس الوتٌرة , المتعلمون

( 03: 2008ادر،الكد عب) 

المعالجة البٌداؼوجٌة بأنها تدارن النمص لدى المتعلمٌن بعد عملٌتً (21: 2010,بونوة )ٌعرؾ      

تنظم حصص المعالجة البٌداؼوجٌة خالل األسبوع لفائدة التالمٌذ الذٌن ٌظهرون ,التموٌم و التشخٌص 

وفً اكتساب تعلٌمات ضرورٌة لبناء تعلمات جدٌدة ,صعوبات فً استٌعاب بعض المفاهٌم المدروسة

.  الحمة

المعالجة البٌداؼوجٌة بأنها جهاز بٌداؼوجً ٌتم (10: 2013,بوجالٌن)فً حٌن ٌعرؾ الحسن      

. لصد وضع خطة  المعالجة , وٌبنى على بٌانات ٌستخرجها المصحح من منتوج المعلمٌن ,بطرٌمة بعدٌة

   :  الفرق بين االستدراك والدعم والمعالجة  (2

المعالجة مصطلحات متماٌزة فعال ألنها لكنها تصب فً نفس ,االستدران,إن كلمات الدعم      

 .التً تهدؾ إلى حد من ظاهرة ضعؾ التحصٌل الدراسً ,البٌداؼوجٌا

 المعالجة: 

لمساٌرة التالمٌذ ذوي الصعوبات لبمٌة ,فعل تصحٌحً ٌحمك تعدٌال وضبط بٌداؼوجٌا التعلم  

ولد تشمل جوانب صحٌة أو نفسٌة أو اجتماعٌة أو ,والبلوغ بالجمٌع الكفاءة المرجوة ,زمالئهم 
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وللمعالجة تحمل .ولكل مختص دوره فً عالج الثؽرة المسجلة المعٌمة للتعلم والتعلٌم أٌضا,التصادٌة

. والتكهن بالشفاء ,تحدٌد األسباب والدواء,تشخٌص المرٌض,فحص المرٌض,المعنى الطبً 

 االستدراك :

ٌبحث من خاللها المعلم على أسباب ,كما أنه حصة إضافٌة عالجٌة,هو شكل من أشكال التموٌم      

. تدرٌجٌا,إذ ٌتم العالج فً حصص االستدران ,ضعؾ تلمٌذه وبعد اكتشافه ٌمضً على تلن األسباب 

والتخفٌؾ ,إذ تكمن أهمٌته فً الجانب النفسً  من خالل توظٌؾ المدرات العملٌة لدى التالمٌذ وتنمٌتها 

. عوالب النمص لدى تالمٌذ مستدركٌن بٌن زمالئهم فً المسم الواحد

وتعوٌد التلمٌذ على الحوار والمنالشة ,والجانب االجتماعً بتكٌٌؾ الجو الذي ٌعٌش فٌه وخاصة المسم

وإنشاء صدالات مع ؼٌره ,

إنه وسٌلة ٌضمن بها المعلم لدرا متساوٌا من المعلومات والخبرات لكل ,أما الجانب التعلٌمً والتربوي 

كما أنه ٌبعث ,وٌستدرن التالمٌذ  ما فاتهم  من مفاهٌم ودروس لم ٌستوعبونها فً الدروس السابمة ,تلمٌذ

اجتماع أعضاء الفرٌك التربوي لمدرسة دمحم ).روح االهتمام والنشاط واالجتهاد فً نفوس المتعلمٌن

( 2005,بكوشة

 الدعم :

وهً مجموعة ,ضمن بٌداؼوجٌا خاصة ٌصطلح علٌها بٌداؼوجٌا الدعم,وٌدل الدعم كمفهوم تربوي      

من الوسائل والتمنٌات ٌمكن إتباعها داخل المسم لتاللً ما لد ٌعترض بعض التالمٌذ من صعوبات 

زمام و بن عامر ، )تعلٌمٌة وتحول دون إبراز الكفاءات الحمٌمٌة لدعمهم والتعبٌر عن اإلمكانات الفعلٌة 

( 468:دس،وطاع هللا  

وهو ٌعمل ,ٌتوجه إلى المسم بكامله مركزا على التعمٌمات ؼٌر مستوعبة من طرؾ مجموع  المتعلمٌن 

والدعم ٌعمل على بلوغ الهدؾ المحدد والمؤشر المرسوم ,عدم انتظار حصول التأخر لٌتم التدخل بالدعم 

 (24: 2010,بونوة )ولذلن فمشكلته التً ٌعالجها آنٌة مؤلتة ,لبلوغ عتبة النجاح

  : أنواع الدعم البيداغوجي (3

   وإجراءاته  عملٌاته وفمها تنظم أنماط ثالثة على تنفٌذه مكانة حسب البٌداؼوجً الدعم عملٌة تشمل     

 :كالتالً  

 .التكوٌنً التموٌم عملٌة بعد المسم أنشطة خالل من وٌتم :المندمج الدعم 
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 إجراءات  أو وضعٌات أو خاصة ألسام خالل من المؤسسة داخل الدعم هذا وٌكون :المؤسسي الدعم 

 خالل من ذلن وٌكون المعلمٌن بتأطٌر  المسم داخل بٌداؼوجٌة

   . (18: 2011خالد،)  للبرنامج العادي السٌر عن تختلؾ وضعٌات أو خاصة ألسام «

 .التعلٌمٌة والصعوبات الدراسً التعثر أنواع كل تجاوز بهدؾ وذلن 

 والوسائل اإلجراءات  من مجموعة وهو المؤسسة خارج النوع هذا وٌنجز :الخارجي الدعم  

 لصد وذلن الثمافٌة والمؤسسات كاألسرة المدرسة خارجأطراؾ  توظفها أو بها تموم التً

 دروس شكل فً التعلم عملٌة لتسهٌل األساسٌة مهارتهم تطٌر أودراسٌا  المتعثرٌن التالمٌذ مساعدة

 .الجماعٌة والمذكرة منزلٌة وواجبات مبسطة

 :البيداغوجي الدعم أهداف (4

 فهم، عدم صعوبة،( المناسب الولت فًالدراسً  التعثر أشكال من شكل أي تجاوزل         

 داخل المستوٌات وتعدد المتعلمٌن بٌن الهوة وتوسع التعلم، عملٌة سٌر تعرلل  ،التًالالتكٌؾ فشل،

 .الواحد الفصل

 .الجدٌدة و التعلمات ) المكتسبات( السابمة التعلمات بٌن الربط عملٌة تٌسٌر 

 .الرسمٌة االمتحانات فً االختبارات  طبٌعة على وتدرٌبهم ، مكتسباتهم وتدعٌم التالمٌذ، أداء متابعة

 العامة المردودٌة تطوٌر  المدرسة من المطلوبة النجاعة وتحمٌك والمتسربٌن المعٌدٌن نسبة تملٌص

وتوسٌعها  التالمٌذ تعلمات فٌدعم المدرسة خارج راؾ طأ لمساهمة المجال فسح .المسم تالمٌذ لمجموع

 (12 :2010بونوة، )  

: حصص المعالجة البيداغوجية (5

بأن حصص المعالجة البٌداؼوجٌة هً حصص ممررة لجمٌع (338: 2012,حثروبً)ٌرى      

موجهة لفئة (اللؽة األجنبٌة,الرٌاضٌات ,اللؽة العربٌة )المستوٌات التعلٌمٌة فً مواد التعلم األساسٌة 

تستهدؾ تدارن النمائص فً بناء ,أو المستوى الدراسً الواحد,مشخصة من تالمٌذ المسم الواحد 

. فً أدوات التعلم,المفاهٌمً أو تجاوز الصعوبات التً تعٌك التحكم 

تدمج حصص المعالجة البٌداؼوجٌة وجوبا فً التنظٌم ,د45والزمن الممنوح للحصة الواحدة هو     

تحدد ,ونكون فً نهاٌة الفترة الصباحٌة أو المسائٌة,والتوزٌع األسبوعً للمدرسٌن,التربوي للمؤسسة 

 (:1)التالً،كما موضح فً الجدول رلم حصص المعالجة البٌداؼوجٌة على النحو 
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 3ـ 2ـ 1السنوات  5ـ 4السنوات 

 اللؽة العربٌة 

الرٌاضٌات 

 

 اللؽة العربٌة 

 الرٌاضٌات 

 

     :العوامل المسببة في ظهور صعوبات التعلم المعنية بالمعالجة  (6

وجود صعوبات فً التحصٌل الدراسً هو نتاج عوامل متعددة متداخلة تتفاوت فً نوعها وتأثٌرها     

ومن ٌبرزها  , اآلخر دائم ، وبعضهامن حالة إلى أخرى وبعض هذه العوامل ولتً وعارض

: فً ما ٌلً(04: 2014ي،صالح)

 وحسٌة كضعؾ السمع أو البصر ،وضعؾ فً الذاكرة ،تتمثل فً انخفاض نسبة الذكاء : عوامل عقلية

. العاهات مثل صعوبة النطك وعٌوب الكالم,

عدم االنتباه داخل المسم و انخفاض ، تتعلك بالتلمٌذة تتمثل فً إهمال فً أداء الواجبات :عوامل شخصية

. الدافعٌة للتعلم

.  التكٌؾ مع الجو االجتماعً المدرسًللمتعلم، عدم تتمثل فً طرٌمة التدرٌس :عوامل مدرسية

. الحرمان الثمافً و االلتصادي, تتمثل فً عدم توفٌر الجو المناسب للمراجعة فً البٌت :عوامل أسرية

    :المعنيون بحصص المعالجة البيداغوجية (7

ولد ٌكون ذلن ،أي الذٌن ٌتمٌزون ببطء فً اكتساب المفاهٌم والمعرفة والمهارات،المتأخرون دراسٌا

أو أسالٌب التدرٌس المجردة أو إلى عٌابات متكررة واكتظاظ ،راجع إلى نمل أو صعوبة المحتوٌات ذاتها

. المسم 

عند إجاباتهم لمختلؾ ،المتعثرون  دراسٌا هم  الذٌن ٌمعون فً ثؽرات و أخطاء أثناء عملٌة التعلم 

أو ،ولد ٌكون ذلن راجع إلى خلل فً بناء أو توظٌؾ المفاهٌم أو المعارؾ مكتسبة وضعٌات التموٌم

أو عدم امتالن منهجٌات و طرائك حل وضعٌات ،بسبب نمص المعارؾ أو ضعؾ المدرة على التذكر 

. المشكلة
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وباختصار فإن المعنٌٌن بحصص المعالجة البٌداؼوجٌة هم التالمٌذ الذٌن أظهر التموٌم بمختلؾ أشكاله 

لم تبلػ بعد المستوى المطلوب من التحكم فً اللؽات  أن أدائهم وإنجازاتهم سواء كانت شفهٌة أو كتابٌة,

:  والسبب فً ذلن ٌرجع إلى ما ٌلً ،األساسٌة الثالث

 خاصة بالمتعلم : عوامل ذاتية

   ًمستوى نموه النفس

  مدى التحكم فً المعارؾ والمهارات السابمة التً لها عاللة بالتعلمات الالحمة .

  (الشعور بالحاجة والرؼبة)اهتمام المتعلم واندفاعه للتعلم. 

 خاصة بمحٌط المتعلم :عوامل خارجية

   نوعٌة العاللة المتعلم بالمتعلمٌن

 ( 339: ،200,الحثروبً ).طرائك التدرٌس و التنشٌط و الوسائل البٌداؼوجٌة المستعملة

    :مراحل سير حصص المعالجة البيداغوجية (8

وحتى ٌتمكن ،إن لصد بتسٌٌر حصص المعالجة البٌداؼوجٌة  هو اإلنجاز الفعلً والملموس للحصة

: المتعلم من بلوغ أهدافها نرى ضرورة إتباع هذه المراحل والخطوات التالٌة

التموٌم )توزٌع التالمٌذ المعنٌٌن بالمعالجة حسب الحاجٌات وبشكل ٌتماشى وعملٌة التشخٌص الفعلً_1

فً المجموعة المعنٌة بالمعالجة فتشكل ذلن  وفً تصنٌفها للنمائص لد تمؾ على جانبٌن (التشخٌصً

: فوجٌن

مثال  (5)وهو فوج حاجة عدد أفراد خمسة _1الفوج 

مثال   (4)وهو فوج حاجة عدد أفراد أربعة_2الفوج

كما ٌتدرب التالمٌذ ،إن تجربة أكدت لنا أن العمل ضمن األفواج ٌساعد على تثبٌت المعارؾ وترسٌخها 

على التعاون وٌكون ذلن بإتاحة الفرصة لهم والعمل فً الجماعات أثناء األنشطة المختلفة داخل المدرسة 

و التجارب مع جعل التمدٌر النهائً منسوبا للجماعة ،كإشراكهم معا فً البحوث والمشروعات ,وخارجها

. وٌجب على التالمٌذ  اإلٌثار بٌنهم ,حتى ٌدعم الروح االجتماعٌة،كلها

. إعداد التوثٌك الخاص بنشاط كتحضٌر دفتر المعالجة و إعداد المذكرات الخاصة باألفواج_2

. إعداد وضعٌة إشكالٌة جامعة لألفواج لصد إثارة االهتمام_3
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. تسجٌل األجوبة على السبورة_4

. اعتماد أجوبة كل فوج كوضعٌة انطالق للمعالجة_5

. الشروع فً تمدٌم األنشطة إنجازٌه للفوج األول ثم الثانً وهكذا_6

. استهدافهم بوضعٌات تعلٌمٌة،الرجوع إلى الفوج األول للتعمٌب على المنجز_7

. تعزٌز التعلمات بوسائل تعلٌمٌة هادفة_8

. تمدٌم وضعٌات جدٌدة لتعزٌز التالمٌذ _9

( 22: 2010,بونوة).تموٌمهم فٌما تم تكوٌنهم فٌه_ 10

    :أنماط المعالجة البيداغوجية (9

: ثمة أنماط من المعالجة تتراوح مابٌن المعالجة البسٌطة إلى المعالجة المركبة ومنها     

: معالجة تعتمد على التغذية الراجعة_ 1

. تصحٌح المتعلم فً الحٌن_  أ

. ممارنة التصحٌح الذاتً بالتصحٌح ما ٌمدمه الطرؾ اآلخر _ب 

: معالجة تعتمد على اإلعادة واألعمال اإلضافية _2

. مراجعة مضامٌن معٌنة من التعلم_ أ

. إنجاز تمارٌن إضافٌة لدعم مكتسبات وتركٌزها_ ب

. مراجعة المكتسبات المبلٌة_ ج

: معالجة تعتمد على إستراتيجيات تعلم البديلة_ 3

.  المكتسبات  اعتماد طرائك تربوٌة بدٌلة لصد إرساء_ أ
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: تدخل أطراف خارجين_ 4

 أطباء العٌون النطك، أواللجوء إلى أطراؾ من خارج المؤسسة التربوٌة المختصون فً تموٌم      

اضطراب  ما فً السلون أو خلل ما فً التعلم   تصحٌح  وعلم النفس من أجل والسمع 

(  2014_ 2013:ٌوم تكوٌنً ).

     :تقنيات إنجاز حصص المعالجة البيداغوجية (10

الذي ٌمتضً لٌام المدرس ، ٌتولؾ النجاح فً تطبٌك حصص المعالجة على التحضٌر الجٌد:التحضير 

: باإلجراءات التالٌة

  (ٌومٌا أسبوعٌا)تشخٌص النمائص تشخٌص دلٌك. 

 تصنٌؾ النمائص المشخصة وتحدٌد نوعٌتها .

 معرفة التالمٌذ المعنٌٌن بالمعالجة وتصنٌفهم  حسب النمائص المشخصة.  

 وتباٌن أسباب التؽٌرات المعاٌنة  من حٌث لدراتهم العملٌة مراعاة الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ.  

التالمٌذ بطرٌمة تتناسب آلٌة الفهم .الحتٌاجات سبك فإنه ٌجب إعداد مذكرة دلٌمة تستجٌب على ماوبناء 

 الذي ٌخالؾ ، الحصةتناسب مع ٌتم بخصوص ٌنبؽً أن ذلن أن التحضٌر منهم، ومعنىلدعم كل واحد 

 03: 2011 ،محً الدٌن).طابع بمٌة الدروس العادٌة

: خالصة الفصل

أن نتطرق إلى منهجٌة المعالجة البٌداؼوجٌة باعتبارها تمنٌة من التمنٌات ,لمد حاولنا من خالل هذا الفصل 

حٌث تهدؾ إلى تحمٌك األهداؾ من بٌنها التخفٌؾ من ظاهرة الرسوب والتسرب ،الدعم التربوي

دٌل فعال للتكفل بالتالمٌذ الذٌن ٌعانون من بوتحسٌن مستوى التالمٌذ ورفع مردودٌته وإٌجاد   المدرسً

 .ضعؾ فً التحصٌل الدراسً

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل الثالث  
 التحصيل الدراسي
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 :تمهٌد

الذي ٌموم به التلمٌذ والذي ٌظهر فٌه  أحد الجوانب الهامة فً النشاط العملً ٌعتبر التحصٌل الدراسً    

كما ٌعمل ،فهو عمل مستمر ٌستخدمه المعلم لتمدٌر مدى تحمٌك األهداؾ عند المتعلم،أثر التفوق الدراسً

. على مساعدة المؤسسات التربوٌة فً استخدام نتابج التحصٌل فً عملٌة التخطٌط والتمدٌر

فالتحصٌل عملٌة معمدة ٌدخل فً حدوثه مجموعة من المتؽٌرات والعوامل وهذا ما سنحاول التعرؾ 

وكذلن ،خصابصه ،شروطه ،أنواعه ،تعرٌؾ التحصٌل ،حٌث سنتناول فٌه ،علٌه من خالل هذا الفصل 

العوامل المؤثرة فٌه  ، وأدوات المٌاس وأنواع االختبارات التحصٌلٌة ، وأهم مظاهره وأحسن طرق 

لتحسٌن تحصٌل المتعلمٌن  

   مفهوم التحصٌل الدراسً  (1

مأخوذ من كلمة فعل حصل تحصٌال،فنمول حصل الشًء أي ثبت ورسخ،والحاصل هو ما تبمى  :لغة

 (25: 1986طالب،)وتبٌن ما سواه،فنمول حصل الشًء والحصٌلة من التحصٌل 

هو مدى تمكن الطالب من المواد الدراسٌة،التً ٌموم بدراستها خالل العام الدراسً ،ومستواه : إصطالحا

فً كل مادة من هذه المواد،ولد وضعت ذلن تمدٌرات اصطالحٌة ممتازة،جٌد ، ضعٌؾ جدا ، وبذلن 

( 241: مٌخابٌل ،د س ).ٌمكن معرفة مستوى التالمٌذ فً كل مادة حتى ٌمكن تلمً أسباب الرسوب

( 13: 1960جبرابٌل، ).وهو الرصٌد الكلً لدرجات التالمٌذ فً جمٌع المواد الدراسٌة     

وذلن لتوضٌح المدى الذي ,إن التحصٌل الدراسً مرتبط ارتباطا مباشرا باألداء الدراسً للتلمٌذ    

. تحممت فٌه األهداؾ التً ترمً إلٌها العملٌة التعلٌمٌة 

: التعارٌف

  والتً ٌمكن ,ٌعرفه إبراهٌم الكنانً بأنه كل ما ٌموم به الطالب فً الموضوعات  المدرسٌة المختلفة

( 46: 1996,الطاهر)إخضاعه للمٌاس عن طرٌك درجات اختٌار أو تمدٌرات المعلمٌن أو كالهما 

  به ، وٌعنًأو تحصٌل دراسً للمادة تعلٌمً تعرٌؾ آخر ٌعرؾ التحصٌل الدراسً على أنه إنجاز 

وٌحدد ذلن اختبارات ممننة أو تمارٌر المعلمٌن ،بلوغ مستوى معٌن من الكفاٌة فً الدراسة

 ( 90: 2010،عبد الحمٌد )

  تعرٌؾ آخر التحصٌل الدراسً إلى المستوى األكادٌمً الذي ٌحرزه الطالب فً مادة دراسٌة معٌنة

( 210: 2002،العرؾ )بعد تطبٌك االختبار علٌه 
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  التً حصل علٌها الفرد نتٌجة التدرٌب ,كذلن ٌعرؾ التحصٌل الدراسً بأنه ممدار المعرفة والمهارة

( 300: 2002 ،العٌسوي )والمرور بخبرات سابمة,

 -المهارات و المعارؾ على الحصول هو و اكتساب" أنه التحصٌل كلمة عاقل فاخر الدكتور وٌعرؾ 

 ( Acquuisition ) باإلنجلٌزٌة و (106: 1971فاخر عالل ، )  (attaittmement ) وٌحدد

الفرنسٌة  باللؽة

 -ٌستوعبها أن التلمٌذ ٌستطٌع التً المهارات و المعرفٌة الخبرات مجموعة هو الدراسً التحصٌل" أن 

 التكرار و االنتباه و كالفهم متعددة عوامل ذلن فً ،مستخدما الضرورة عند ٌتذكرها و ٌحفظها و

    زمنٌة فترات على الموزعة

 الدراسٌة  المواد فً الفعلٌة المهارة أو المحممة المعرفة هو الدراسً  التحصٌل ) 1973 كود( وٌعرفه

 .للطلبة المدرسون ٌضعها التً بالدرجات مماسا 

 فً التلمٌذ ٌتعلمه أن ٌمكن ما كل تشمل عملٌة هو الدراسً  التحصٌل ) 1959 برٌسً( ٌعرفه كما 

 .واالنفعالٌة االجتماعٌة الجوانب أو الدافعٌة الجوانب أو المعرفٌة بالجوانب ٌتصل ما سواء مدرسته

 الفرد علٌها حصل التً المهارة أو المعرفة ممدار" بأنه التحصٌل) 2009 علً، سٌد تٌس،( وٌعرؾ 

 والمهارات  الدراسٌة والمعطٌات المعلومات مجموعة "أنه أو "سابمة بخبرات  والمرور التدرٌب نتٌجة

 طرٌك عن عملٌة مكتسبات من ٌحصله وما التعلم، عملٌة خالل من التلمٌذ ٌكتسبها التً والكفاءات

 "به المعمول التربوي المنهج إطار ضمن والخبرات  التجارب

 األداء بأنه ) 2010  فتٌحة كركوش،( فً إلٌه المشار   1992  وبرهوم لطامً  ٌعرؾ كما 

 المختلفة العلمٌة المجاالت وفً معٌن مجال فً الطفل به ٌموم الذي األكادٌمً

 مادة فً تعلٌمٌة أهداؾ من المتعلم ٌحممه ما ممدار بأنه ) 1997 ("  والطراونة السالم" وٌعرفه 

 .تعلمٌة تعلٌمٌة وموالؾ بخبرات  مروره نتٌجة مواد مجموعة أو دراسٌة

 بعد التلمٌذ علٌها ٌحصل التً النتٌجة الدراسً بأنه التحصٌل عرؾ فمد ) 1995 دمحم، الزعٌمً،( أما 

 .المستوٌات جمٌع برامج الدراسٌة  وفً فً والتعلم التعلٌم عملٌة إجراء 

 فً خبرات  من ٌتعلمونه لما التالمٌذ استٌعاب مدى بأنه ) 1971 ("عالل فاخر" عرفه كما 

 االختبارات التحصٌلٌة، على التالمٌذ علٌها ٌحصل التً بالدرجات وٌماس الممررة، الدراسٌة  المواد  

    أنواع التحصٌل الدراسً (2

: ٌمكن تمسٌم التحصٌل الدراسً إلى ثالثة أنواع

وفً نفس المسم ,فً نفس المستوى,ٌكون فٌه أداء التلمٌذ مرتفع عن معدل زمالبه: التحصٌل الجٌد_ 1 

واإلمكانات  التً نكفل للتلمٌذ الحصول على مستوى أعلى لألداء ,وٌتم باستخدام جمٌع المدرات 
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من الناحٌة اإلٌجابٌة  مما ٌمنحه ,بحث ٌكون فً لمة االنحراؾ المعٌاري ,ألتحصٌلً المرتمب منه 

. التفوق على بمٌة زمالبه

فً هذا النوع من التحصٌل تكون الدرجة التً ٌتحصل علٌها التلمٌذ تمثل نصؾ : التحصٌل المتوسط_2

. أدابه متوسط ودرجة انخفاضه من المعلومات متوسطة,اإلمكانات التً ٌمتلكها 

حٌث ٌكون ,ٌعرؾ هذا النوع من األداء بالتحصٌل الدراسً الضعٌؾ: التحصٌل الدراسً المنخفض_ 3

مما تمدم ,فنسبة استؽالله واستفادته ,بالممارنة مع بمٌة زمالبه ,فٌه أداء التلمٌذ ألل من المستوى العادي 

وفً هذا النوع من التحصٌل ٌكون استؽالل المتعلم ,من الممرر الدراسً ضعٌؾ إلى درجة االنعدام 

وٌمكن أن ٌكون , على الرؼم من تواجد  نسبة ال بأس بها من المدرات,لمدراته العملٌة والفكرٌة ضعٌؾ

ٌجد نفسه عاجزا عن فهم ,هذا التأخر فً جمٌع المواد وهو ما ٌطلك علٌه بالفشل الدراسً العام للتلمٌذ

أو لد ٌكون فً مادة واحدة  أو اثنٌن ,رؼم محاوالته للتفوق على هذا العجز,ومتابعة البرنامج الدراسً

( 2008:بن ٌوسؾ  ).وهذا حسب لدرات التلمٌذ وإمكاناته,فٌكون نوعً ,

: الدراسً التحصٌل مظاهر (3

 تعلٌمً مستوى فً الممررة الدراسٌة للمادة التلمٌذ استٌعاب بممدار تحدد الدراسً التحصٌل عملٌة إن

 سلبً أو إٌجابً إما تحصٌله فٌكون السنة، آخر فً تجري التً باالمتحانات عادة تماس والتً معٌن

 تحمٌك على لادرة دراسته فً تكون معلومات من له ٌمدم ما كل التلمٌذ ٌستوعب عندما ٌكون فاألول

      األستاذ طرؾ من له ٌمدم ما فهم ٌستطٌع ال تلمٌذ أي العكس عند فهو الثانً أما المطلوب، المستوى

 : كاآلتً هو و السلبً التحصٌل مظاهر من التلمٌذ هذا ٌعانً سوؾ بالتالً و

   "ةالدراسً الممررات مضامٌن استٌعاب على المدرة عدم هو الدراسً التأخر : الدراسً التأخر:أوال

 دمحم ٌعرفه كما المسم داخل دروس من ٌمدم ما فهم على التلمٌذ عجز ، أي(12: 1883زكرٌاء، )

 فً النجاح  و الدراسة متابعة ٌستطٌع فال التلمٌذ فٌها ٌمع اجتماعٌة تربوٌة بأنها مشكلة" زٌدان مصطفى

 أن ٌجب  كما  (185: زٌدان،دس )عدٌدة لمرات التلمٌذ هذا لرسوبا سبب فٌها ٌكون ولد الدراسٌة المواد

 ،على اعتبار المدرسً التأخر و التخلؾ بٌن ٌفصلون ال التربوي  بالمجال المختصٌن من الكثٌر أن نشٌر

 المتخلؾ أن هو دراسٌا المتأخر و مختلؾ بٌن الفرق" ٌمول من وهنان ، نفسها منهما لكل النهابٌة النتٌجة

 المعوق العامل أزٌل ما إذ إال عادٌة بصفة دراسته متابعة مستواه تحسٌن األحٌان أؼلب فً ٌستطٌع ال

 هذه ونجد العملٌة المدرة ضعؾ نتٌجة ٌكون الؽالب فً وهو3 "الدراسً تخلفه فً السبب كان الذي

 ٔ اصتذساكّ يًكٍ فئَّ انذساصي انتأخش ،بيًُا انتؼهيًيت انًشاحم يٍ األولى السنوات فً الحاالت

 يا ْٔزا انًضتٕٖ تحضيٍ
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 نالنتحاق االصتذساكيت أٔ انشايهت انذٔسة إنٗ يٕجّ انًتأخش ،ففي انجايؼي انًضتٕٖ في َجذِ

 . بألشاَّ

 و فمط الجزابر منها تعانً وطنٌة ظاهرة لٌست المدرسً التسرب ظاهرة  : الدراسً الرسوب:ثانٌا 

تها انعكاسا حدتها و درجة فً االختالؾ لكن مسبباته تتشابه تكاد عالمٌة ظاهرة هً إنما 

 دراستهم ٌنهون ال الذٌن التالمٌذ ٌخص الٌونسكو حسب المدرسً التسرب و ، ( 9: 2001بلعنترة، )

سنوات  أو السنة ٌعٌدون نهملكونهابٌا أو عنها  ٌنمطعون   ألنهم   ،إما لها المحددة السنوات عدد فً 

الذٌن  أولبن وعدد دراستهم ٌباشرون الذٌن التالمٌذ عدد بٌن الفرق عن عبارة فهو أدق بعبارة و معٌنة 

 :فبات ثالث اننه الجزابر ٌخص فٌما.المحددة اآلجال فً واٌنه 

 الوسط فً اإلناث خاصة سنة 16 سن لبل تهمإراد بمحض الدراسة عن تخلوا الذٌن وهم األولى الفبة

 . الرٌفً 

 . الضعٌفة نتابجهم بسبب سنة 16 سن لبل الدراسة مماعد مؽادرة على المرؼمون وهم:الثانٌة الفبة

 . مادٌة ألسباب ٌنمطعون للذٌن المستوٌات جمٌع تشمل و:الثالثة الفبة

  التعلٌم مسٌرة أن مواطن،إال لكل التعلٌم من األدنى الحد ضمان أجل من كبٌرة جهودا الجزابر بذلت ولد

مستوى  على حصولهم دون تحول التً العمبات و العرالٌل من جملة تعترضها ظلت للمتمدرسٌن بالنسبة

الراهنة   التربوٌة السٌاسة تفلح لم االلتصادٌة،و و االجتماعٌة الحٌاة فً الفاعل لالندماج ٌؤهلهم تعلٌمً 

 . سنوٌا التربوٌة المؤسسات تلفظهم الذٌن الراسبٌن و المتسربٌن حجم من التخفٌؾ فً

   التربوٌة المنظومة أداء تطور دون ٌحول ،ألنه كبٌرة تربوٌة معضلة ٌمثل الدراسً الرسوب و

على  سلبا ٌؤثر ،و البشرٌة و المادٌة الموارد فً كبٌرا نزٌفا ٌحدث ،و المروي العالم فً خصوصا

 . الداخلٌة مردودتٌها 

 و تمٌٌمه أجل من للتلمٌذ األستاذ ٌجرٌها التً الدراسً التحصٌل مماٌٌس أهم من االمتحانات فإن وعلٌه

المتوسطة  مرحلة فً التالمٌذ تدرٌس ٌعتمد و التعلٌمٌة العملٌة أثناء مهارات و خبرات من أخذه ما تموٌم 

و  تهم لدرا توظٌؾ علىراتهم لد و للدروس التالمٌذ استٌعاب مدى لتحدٌد أكثر االمتحانات طرٌمة على 

  ؼٌرها من ملكاتهم العملٌة،أكثر 

: خصائص التحصٌل الدراسً  (4

ٌتمحور حول المعارؾ والمٌزات التً تجسدها ,علمً,نظري,ٌكون التحصٌل الدراسً ؼالبا أكادٌمً

فالعلوم والرٌاضٌات والجؽرافٌا والتارٌخ  ,والتربٌة المدرسٌة عامة ,المواد الدراسٌة المختلفة خاصة

:  حٌث ٌتصؾ التحصٌل الدراسً بجملة من الخصابص منها 
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أو مجموعة مواد لكل واحدة معارؾ خاصة ,ٌمتاز التحصٌل الدراسً بأنه محتوى منهاج مادة معٌنة 

. بها

. األدابٌة,الشفهٌة ,عبر إجابات عن االمتحانات الفصلٌة الدراسٌة الكتابٌة ,ٌظهر التحصٌل الدراسً عادة 

داخل الصؾ وال ٌهتم بالمٌزات , التحصٌل الدراسً ٌعتنً بالتحصٌل السابد لدى أؼلبٌة التالمٌذ العادٌٌن 

. الخاصة 

فً ,ٌموم على توظٌؾ االمتحانات وأسالٌب  ومعاٌٌر جماعٌة موحدة ,التحصٌل الدراسً أسلوب جماعً 

( 184: 2009,مزٌود. التموٌمٌةإصدارا ألحكام

 :شروط التحصٌل الدراسً (5

 :من شروط التً تساعد على عملٌة التعلم ما ٌلً

المطلوب لتعلم الخبرة معٌنة حتى ٌتمكن ,من المعروؾ أن اإلنسان ٌحتاج إلى األداء : شروط التكرار_1

فإنه ,فالتكرار الموجه ٌؤدي إلى الكمال فلكً ٌستطٌع طلب حفظ لصٌدة  من الشعر ,من إجادة هذه الخبرة

وكذلن ٌؤدي التكرار إلى , وٌؤدي التكرار وظٌفة معٌنة أن تصبح ثابتة ,البد من أن ٌكررها عدة مرات 

بحث ٌستطٌع اإلنسان أن ٌموم باألداء المطلوب  بطرٌمة آلٌة وفً نفس الولت ,نمو الخبرة و ارتمابها 

إذ البد من أن ٌكون التوجٌه المعلم , والتكرار وحده ال ٌكفً العملٌة التعلمٌة, بطرٌمة سرٌعة ودلٌمة

. بطرٌمة الصحٌحة ونحو االرتفاع المستمر بمستوى األداء

الذي ٌحرن الكابن الحً نحو النشاط  الدافع وجود من البد التعلم عملٌة لحدوث: شروط الدافع_ 2

    نحو إشباع الحاجة فكلما كان الدافع لدى الكابن الحً لوٌا كان اإللبال,المؤدي 

والثواب والعماب لهما أثر بالػ فً فً تعدٌل ,الكابن الحً نحو النشاط المؤدي إلى التعلم لوٌا أٌضا

ولكن ٌنبؽً أن ,ألن األثر سواء كان طٌبا أم ضارا ٌؤدي إلى حدوث تؽٌٌر السلون ,السلون وضبطه 

فمن األفضل أن تتم عملٌة ,نسعى إلى أن تكون دوافع التعلم مرضٌة تؤدي إلى الشعور بالرضا والسعادة

. بدال من الشعور بالخوؾ والرهبة والعماب,التعلم فً ظروؾ المدح والشعور بالثمة فً النفس 

ٌمصد بالتدرٌب المركز ذلن الذي ٌتم فً ولت واحد وفً : التدرٌب أو التكرار الموزع والمركز_ 3

أما التدرٌب الموزع فٌتم فً فترات متباعدة تتخللها فترات من الراحة أو عند التدرٌب ,دورة واحدة 

كما أن ما تعلمه الفرد بطرٌمة المركزة ٌكون عرضة للنسٌان ,المركز ٌؤدي إلى التعب والشعور بالملل 
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هذا إلى ,وذلن ألن فترات الراحة التً تتخللها دورات التدرٌب الموزع ٌؤدي إلى تثبٌت ما ٌتعلمه الفرد

. جانب تجدد نشاط المتعلم بعد فترات االنمطاع  و إلباله على التعلم باهتمام أكبر

لمد أثبتت التجارب أن الطرٌمة الكلٌة أفضل من الطرٌمة الجزبٌة : الطرٌقة الكلٌة والطرٌقة الجزئٌة_ 4

وكلما كان الموضوع مراد عمله متسلسال تسلسال منطمٌا , حٌن تكون المادة المراد عملها سهلة ولصٌرة 

. أو طبٌعٌا كلما سهل تعلمه بالطرٌمة الكلٌة

وهو عملٌة ٌموم  بها الفرد محاولة استرجاع ما حصله من معلومات أو ما اكتسبه : التسمٌع الذاتً _5

إذ تبٌن , من خبرات ومهارات وذلن أثناء الحفظ  وبعده بمدة لصٌرة ولعملٌة التسمٌع هذه فابدة  عظٌمة 

: 2009,العبٌدي )للمتعلم ممدار ما حفظه  وما بمً فً حاجة إلى المزٌد من التكرار حتى ٌتم حفظه 

416_ 415 )

أفضل  من التحصٌل الذي ال  ,ال شن أن التحصٌل المابم أساس اإلرشاد والتوجٌه: اإلرشاد والتوجٌه _ 6

فاإلرشاد ٌؤدي إلى حدوث التعلم بمجهود ألل فً مدة زمنٌة ,ٌستفٌد فٌه الفرد من إرشادات المعلم 

, و أن ٌشعر المتعلم بالتشجٌع ال باإلحباط ,وٌجب أن تكون اإلرشادات ذات صٌؽة إٌجابٌة ال سلبٌة,ألصر

كما ٌنبؽً أن ٌوجه المعلم إرشاده  إلى تالمٌذه فً , وٌجب أن تكون اإلرشادات بطرٌمة متدرجة 

. وذلن حتى ٌبدأ التالمٌذ تحصٌلهم متبعٌن الطرق الصحٌحة منذ البداٌة,المراحل األولى من عملٌة التعلم 

الشن أن النشاط الذاتً هو السبٌل األمثل إلى اكتساب المهارات والخبرات : النشاط الذاتً _ 7

, فأنت ال تستطٌع تعلم السباحة إال عن طرٌك ممارسة السباحة نفسها, والمعلومات  والمعارؾ المختلفة

وعلى الرؼم من أن للمعلم ,وال ٌمكن أن تتمن تعلمها من كتاب  مصور أو سماع محاضرة عنها أو لراءة 

وفً هذا الصدد ,إال أن  ذلن ال ٌعنً لٌامه بالتعلم نٌابة عنهم ,دورا هاما فً توجٌه طالبه و إرشادهم

 (  73_72: 2009,العٌسوي).ٌمال إن التعلم الجٌد هو الذي ٌموم على النشاط الذاتً

: العوامل المؤثرة فً التحصٌل الدراسً (6

 : عوامل تنسب إلى المتعلم_1

فاألفراد ٌختلفون فً درجة أو نسبة ذكاء كل منهم وٌمدر هذا االختالؾ فً الذكاء : اختالؾ نسبة الذكاء

تشٌر نتابج العدٌد من ,(285: 2006,لضاه  )تتكون  إلى حد كبٌر االختالفات فً التحصٌل الدراسً

الدراسات إلى ارتباط الذكاء بعدد من الخصابص الشخصٌة المختلفة كالدافعٌة والتحصٌل الدراسً فعلى 

لوحظ أن دافعٌة األفراد ذوي الذكاء المرتفع نحو اإلنجاز و التحصٌل تكون أعلى منها عند ,سبٌل المثال 



التحصيل الدراسي:                                                                      الفصل الثالث   
 

34 
 

وهذا  ما دفع العدٌد لالعتماد أن درجات الذكاء ٌمكن أن تتنبأ بالتحصٌل  , األفراد ذوي الذكاء المنخفض 

( 324: 2007,زؼلول  )و النجاح المدرسً

ولد أهم العوامل  المحتملة لضعؾ التحصٌل منها تعرض التلمٌذ لمشاكل شخصٌة : الشخصٌة

( 101: 2009, المعاٌطة ) 

:  عوامل تنسب إلى المعلم_2

فهو الذي ٌعرض المادة العلمٌة و ,ال شن لكفاءة المعلم ومستواه دور أساسً فً التحصٌل الدراسً

كما ٌراعً مستوى التالمٌذ , وٌراعً التسلسل و الترابط لمحاور درسه, ٌحرص على التخطٌط لدروسه

: و ال ٌتحمك هذا إال بمراعاة ,فً كل األحٌان 

: وٌتمثل ذلن فً ,طرٌمة التدرٌس و إدارة لسم

. التخطٌط الدراسً المنظم_ 

تنوع فً األهداؾ السلوكٌة و األنشطة بان تكون ؼاٌة المعلم هو اكتساب  المتعلمٌن المفاهٌم و المٌم و _ 

: و أن ٌشمل الدرس تحمٌك األهداؾ السلوكٌة بمستوٌاتها الثالث,المبادئ من خالل المنهج الممرر 

المعرفٌة و المهارٌة و الوجدانٌة  

. مراعاة الفروق الفردٌة عن طرٌك تنوٌع األنشطة التعلٌمٌة_ 

تحفٌز التالمٌذ على االنضباط و االنتباه و المشاركة بأسالٌب فعالة تجعلهم ٌتفاعلون مع المعلم ومع _ 

( 109_108: 2012,مٌلود).بعضهم البعض

: التموٌم

. تنوع أسالٌب التموٌم  التً ٌستخدمها المعلم _ 

ٌراعً استمرارٌة التموٌم وشمولٌته و تنوعه دابما  _ 

( 109:مرجع سابك : رفٌك مٌلود)ٌوظؾ نتابج التموٌم فً تحسٌن أداء المتعلمٌن  دابما بفعالٌة_ 
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: العوامل أسرٌة_ 3

تلعب األسرة دورا كبٌرا فً مستوى تحصٌل الطالب من أبنابها من خالل طبٌعة البٌبة التً توفرها لهم 

(. 94: 2006,دمحم بن صالح)وٌؤدي البٌت دورا اكبر فً تنمٌة لدرات الطفل عل التعلم و اكتسابه  اللؽة ,

فعندما تكون أسرة ال تمارس فٌها العبادات وال المٌم و األخالق التً تأخذ صفة الخبر ،فإنها ال تربً 

(. 229: 2008,رسمً علً عابد)األطفال و ال الشباب التربٌة الالزمة وال تزودهم بالمفاهٌم الصحٌحة 

. فاألسرة لها دور كبٌر فً تحدٌد مستوى تحصٌل الطالب من خالل توفٌر الجو المالبم للدراسة

: ظاهرة تدنً التحصٌل وسلوك المعلم اتجاه ذوي التحصٌل المتدنً (7

: ظاهرة تدنً التحصٌل _ أ

: تنمسم النتابج التً ٌتحصل علٌها التالمٌذ عموما فً مادة دراسٌة إلى ثالثة أنواع 

مرتفعة و متدنٌة أو ضعٌفة ، ولمد ٌلفت نظر معلم المادة أن بعض التالمٌذ على الرؼم من ذكابهم أو 

استعدادهم العادٌة وصحتهم العامة المناسبة،لد تحصلوا على عالمات ألل مما هو متولع منهم ،حٌث 

ٌستدعً أمرهم هذه المالحظة الجادة والتعرؾ على مسببات سلوكهم وتعدٌله،وعلٌه سٌؽطً مفهوم 

ضعؾ التحصٌل فً هذه الفترة التالمٌذ الذٌن ٌتدنى إنجازهم عما ٌستعطون فً الوالع،مهما بلػ مستوى 

هذا اإلنجاز سواء أكان مرتفعا بعض الشًء أو متوسطا او ضعٌفا ،و إن من أهم المظاهر ضعؾ 

التحصٌل هو تدنً إنجاز بعض التالمٌذ الكتابً أو العملً أو الشفوي عما ٌمكن تحصٌله فً األحوال 

( 100:مرجع سابك,المعاٌطة ).العادٌة الستعدادهم و ظروفهم المادٌة و النفسٌة

: سلوك المعلم تجاه ذوي تحصٌل المتدنً_ ب

تم إجراء دراسات منطمٌة فً كثٌر من الموالؾ الصفٌة ذات األهمٌة من خالل دراسة منظور تولع 

المعلمٌن ،والذي ٌتضمن أن المعلمٌن الذٌن ٌتولعون تولعا محددا  ألداء الطالب  وخاصة تولعا متدنٌا 

فإن هؤالء الطلبة سٌعاملون بطرق مختلفة،و إن ذلن  ٌملل فرصة أمامهم للتعلم و ٌساهم فً التحصٌل 

. المتدنً

ٌشٌر جود إلى أن المعلمٌن الذٌن ٌظهرون ردود فعل عاطفٌة فإنهم ٌبالؽون فً إظهار إدراكهم للطلبة 

( 343: 2005,لطامً ).على أنهم ذوي تحصٌل متدنً ، وٌسهم ذلن فً تطور مشاعر الفشل لدٌهم 

 :قٌاس التحصٌل الدراسً (8
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 فً و األفراد فً مرؼوبة تؽٌرات إحداث منها الؽرض تحرر و بناء عملٌة نهابأ التربٌة تعرؾ      

 نفسٌا أو وجدانٌا سلوكا أو بالمدرسة ٌتعلمنها  التً الدراسٌة بالمواد ٌرتبط معرفٌا كان سواء سلوكهم

 جوانب فً التؽٌرات حدوث مدى لٌاس إلى المدرسة تلجأ هذا ،وعلى (95: 1983رجاء،) حركٌا

 كالمدرة كلها التعلٌم نتابج لٌاس إلى أساسا ترمً التً التحصٌلٌة االختبارات خالل من الدراسً التحصٌل

 تفكٌر أسلوب فً التعلم آثار تطبع و المشكالت حل فً بالمعلومات االنتفاع و االستٌعاب و الفهم على

 من اكتسبه ما وإنفاق التمحٌص و البناء النمد على ولدرته األمور معالجة فً وطرٌمته اتجاهاته و التلمٌذ

 (143: 1995خلٌفة،)  مفٌدة خبرات و مهارات

  ٌلً فٌما نذكرها الؽرض هذا فً مختلفة طرق استخدام إلى المدارس لجأت المٌاس هذا ألهمٌة ونظرا :

 (370:صالحً،دس  )

 : التقليدية االختبارات-أ

 يضجم أثُاءِ ،ٔ انمضى داخم تالييزِ ػهٗ انذسس بئنماء األصتار يمٕو: اليومية الدراسية العالمات1_

 ػالياث
 . انتمييى بؼذ فيًا ػهيٓا ،يبُٗ دسس كم في انتهًيز ػهيٓا يحصم يٕييت

 انًؼهى يصححٓا ٔ انتالييز يكهف بٓا ،انتي انًُزنيت انبحٕث ٔ انٕظائف بٓا ٔيمصذ: ليةنزالم األعمال 2-

 . تٕجيٓٓى ػهٗ ٔيؼًم انخطأ يٕاطٍ نٓى ،ٔيظٓش بؼذ فيًا

 تكٌٕ ،ٔ يباششة تهًيز كم ػهٗ أكثش أٔ صؤال بطشح انًذسس يمٕو فيًا ٔ: الشفوية االختبارات 3-

 أٌ ػهٗ انتهًيز تضاػذ االختباساث آخش،ْٔزِ تهًيز إنٗ يُتمم أخطأ إرا ٔ انتهًيز لبم يٍ شفٓيا ػهيّ اإلجابت

 . يكٌٕ يمظا

 ٔ انتؼبيش ػهٗ لذستّ إلظٓاس فشصت نهتهًيز تتاح ُْٔا : المناقشة و التقارير و المقال اختبار 4-

 يذة خالل تحشيشيت اإلجابت تكٌٕ ٔ انتالييز جًيغ ػهٗ يطشح حش صؤال ػٍ ػباسة ْٔي انتؼًيىانتُظيى،

بغ انًضتٕياث    ػُذ فهضفي أٔ ػهًي أٔ ،(396 : 1994انجضًاَي، ) يمال شكم ػهٗ تكٌٕ اإلجابت ٔ يؼيُت

 أٌ نهًمال شكم يمال،ٔيًكٍ ػهٗ اإلجابت نيُشئ حفظّ ٔ فًّٓ يا ػهٗ يؼتًذ انطشيمت ْزِ ٔفي"، انًتمذيت

 ْٔزا بيُٓا انتُضيك ٔ سبطٓا ػهٗ ٔلذستّ انًًٓت انحمائكٔ األفكاس اختباس انتهًيز ػهٗ لذسة يظٓش

 ،األصانيب انٕاسدة انهغت أصاس ػهٗ يكٌٕ انتمييى   انتالييز اصتزكاس ػاداث ػهٗ أثشِ يؼكش

 انتحهيم،ٔصحت ٔ األفكاس تضهضم ٔ يطشحٓا انتي األفكاس انًختاسة، انكهًاث ٔ انهغٕيت
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 االيتحاٌ ػكش ػهٗ االيتحاٌ َتائج ػهٗ االطالع انتالييز انًمذيت،ٔيضتطيغ انًؼهٕياث

 .انشفٓي

 : يهي يا يُٓا َزكش : المقننة أو الحديثة االختبارات-ب

 من االختبار هذا ،وٌتكون لسهولتها نظرا الموضوعٌة األسبلة أشهر من: الصواب و الخطأ اختبار 1-

 و خاطبة العبارات نصؾ تكون أن ،وٌشترط خاطا اآلخر البعض و صحٌحة بعضها عبارات مجموعة

 هذا وٌختص"، ترتٌب أو نظام دون بعضها مع خلطها ٌتم و مختصرة تكون أن و صحٌح اآلخر النصؾ

: نفس المرجع )الموانٌن  و المصطلحات و األسماء بمعرفة الخاصة التربوٌة األهداؾ بمٌاس النوع

403)  

 "تكمٌلها المتمدرس من ٌطلب و نالصة عبارات النوع هذا فً ٌكتب: الفراغات ملء اختبار 2-

 وٌستخدم

: نفس المرجع  ) الحسابٌة المسابل حل و التعرٌفات و التوارٌخ و المصطلحات معرفة لمٌاس النوع هذا .

408) 

 التعرٌفات و الكلمات معانً معرفة فً استعماال األنواع أكثر هو و: المقابلة أو المطابقة اختبار 3-

 االصطالحٌة

 أو الرموز أو المصٌرة العبارات من لابمٌن عن عبارة األدبٌة،وهو و التارٌخٌة الصفات على التعرؾ و

 تحصٌل لمٌاس الممابلة أسبلة وتستخدم"، فٌها بشبٌهه الشبٌه إلحاق من المتمدرس من ٌطلب األرلام،و

 البٌانً الرسم فً تستخدم ،كما الشخصٌات و األحداث و التوارٌخ و الكلمات ومعانً الحمابك فً التالمٌذ

: نفس المرجع)  . " أسمابها و بالوظابؾ األجزاء بممابلة التلمٌذ ٌموم و الرسم أجزاء ترمز الخرابط،و أو

407) 

 بطرٌمة مرتبة ،ؼٌر عشوابٌة متعددة جمل تعطى االختبارات من النوع هذا فً: الترتٌب اختبار 4-

 و ترتٌبها توضح وعبارات جمل أمام متسلسال رلما ٌضع بأن التلمٌذ من ٌطلب منطمٌة،و و منتظمة

 . بناء و مفهوم و سلٌم معنى ذات الجمل و العبارات تكون بالتالً

  -:الدراسً  التحصٌل قٌاس أدوات (9

 عملٌة إنه بل فمط، األهداؾ تحمك مدى معرفة على ٌتولؾ ال التحصٌل لٌاس من الهدؾ إن      

 تعلٌمٌة محاوالت وتخطٌط جدٌدة، أهداؾ ووضعراهنة ال التعلٌمٌة األهداؾ تعدٌل من تمكن مستمرة

 .التعلٌمٌة األهداؾ تحمٌك مجال فً فعالٌة أكثر
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 حكم إصدار من المعلم ٌتمكن حتى موضوعٌة ووسابل أدوات إلى راسً دال التحصٌل لٌاس ٌحتاج

 متناسمة لٌاس أدوات على االعتماد ٌتطلب ما وهذا أهداؾ، من تحمك وما التلمٌذ تعلمه ما على صابب

 :ٌلً ما األدوات هذه بٌن ومن التربوي، العمل مع

 

بمصد  الطالب نحو المختلفة بحواسه المعلم فٌها ٌتوجه إستراتٌجٌة  – هً :المالحظة 1   

مهاراته  وفً تموٌم علٌه، الحكم فً تفٌد معلومات على الحصول أجل من وذلن نشط، مولؾ فً مرالبته 

 موضوعٌة مالحظة تصبح بحٌث محددة معاٌٌر وللمالحظة تفكٌره، وطرٌمة وأخاللٌاته وسلوكه ولٌمه 

 سٌتم ما مسبما ٌحدد أن المعلم على ٌجب كما العشوابٌة، عن البعد كل وتبتعد نوعٌة، رجعة ا تؽذٌة تمدم

 كسلم (المناسبة الرصد أداة استخدام راعٌا  م حدوثه ولت المستهدؾ السلون ٌسجل وأن مالحظته،

 .المالحظة عملٌة فً المستؽرق والولت )الرصد ولابمة التمدٌر

 التً المعارؾ توظٌؾ على المتعلم لدرة مدى أي األداء مستوى لٌاس أدوات إحدى المالحظة تعتبر

 خالل من الصؾ، ؼرفة فً استجاباتهم وٌسجل للتالمٌذ اللفظً السلون المعلم ٌالحظ حٌث تعلمها،

 لمٌاس الكتابٌة االختبارات  بدل المالحظة استخدام إلى المعلمون وٌلجأ واألجوبة، األسبلة فً مشاركاتهم

 استخدام أو علمٌة تجربة تصمٌم أو الجٌد التعبٌر السلٌمة، المراءة  الذهنٌة، كالمهارة المهارات  بعض

 ...الموامٌس

 تحدٌد على ٌساعد الذي المالحظة، سجل المعلم استخدم إذا فعالٌة أكثر ٌكون المالحظة استخدام إن

 .التنمٌط سلم وتحدٌد األداء محكات

 

 لهم الموجهة - للمعرفة تالمٌذه تحصٌل مستوى تحدٌد للمعلم ٌمكن :الجماعٌة أو الفردٌة المقابالت 2   

 فٌها وٌتم ،)جماعٌة أو فردٌة(معهم ٌجرٌها التً الممابالت خالل من التعلٌمٌة األهداؾ تحمٌك ومدى

 ومستوى المعرفة اكتساب مستوى تمدٌر على النماش ٌساعد حٌث معهم، ومنالشتها الشفوٌة األسبلة طرح

 .التالمٌذ ٌحملها التً والمٌول واالتجاهات التفكٌر

 فً اإلبداع على المتعلم لدرة لمٌاس األدوات هذه - تستخدم :البحوث ومشروعات الطلبة تقارٌر 3  

 مع العمل لدرته على إلى إضافة المعرفة، أجزاء  بٌن التكامل وإحداث التخطٌط على ولدرته ما، عمل

 .حمٌمٌة حٌاتٌة موالؾ فً وتعاون بنشاط اآلخرٌن

 وتحدٌد التموٌم عملٌة فً تستخدم بحث مشروعات أو تمارٌر شكل فً تمدم التً الطلبة انجازات  إن

 األهداؾ نحو التالمٌذ تمدم مستوى على التعرؾ من خاللها من المعلم ٌتمكن حٌث التحصٌل، مستوى

 .الدراسً المنهاج من المتوخاة التعلٌمٌة
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 مماٌٌس - باستخدام وذلن تعلموه، ما مستوى ٌحددون التالمٌذ ترن إلى وٌهدؾ :الذاتً التقوٌم 4  

 والدلة بالموضوعٌة الوسابل هذه تتصؾ أن ضرورة مع المصححة، واالستبانات الشطب ولوابم التمدٌر

 من التلمٌذ ٌمكن هام عامل إنها بل فمط التحصٌل لٌاس على تساعد ال الذاتً التموٌم أدوات استخدام إن

 التالمٌذ بٌن للممارنة للمعلم مساعدة وسٌلة أنها كما المستمبلً، أدابه وتموٌم وضعفه لوته مواطن معرفة

 التالمٌذ تحصٌل مستوٌات

 

 اختبارات ٌموم - وهً المدرسٌة، االمتحانات باسم التحصٌل اختبارات  تسمى :اختبارات التحصٌل 5  

 اختبارات التحصٌل وتستخدم تالمٌذه، تحصٌل مستوى تمدٌر أجل من علٌها واالعتماد بإعدادها المعلم

 :منها أؼراض  لعدة بأنواعها

 - .محددة بمهنة االلتحاق أو علٌا مدرسة إلى األفراد للدخول كاختٌار :والتعٌٌن االختٌار

 تحسٌن - بؽرض الدراسً  تحصٌله حٌث من التلمٌذ فً والضعؾ الموة مناطك تحدٌد :التشخٌص

 .مستواه

 -الراجعة  التؽذٌة

 - طرق فاعلٌة ومدى ومالبمتها صالحٌتها حٌث من البرامج  تموٌم عملٌة إن : البرامج  تموٌم

 .التالمٌذ تحصٌل مستوى لٌاس إلى تحتاج المستعملة، التدرٌس

 

:  االختبارات التحصٌلٌة أنواع (10

 اتخاذ من تمكنه بمعلومات المعلم وتزوٌد التالمٌذ تعلمه ما لٌاس فً التحصٌل اختبارات  تستخدم      

 هً التحصٌل اختبارات  أن كما المستمبلٌة، التعلٌمٌة بالنشاطات العاللة ذات المرارات  من لدر أكبر

 من كثٌرة أنواعا المعلمون وٌستخدم محدد، مجال فً التلمٌذ تعلم ما لمعرفة استخداما األكثر الوسٌلة

 :ما ٌلً أهمها التحصٌل اختبارات 

 - :المقننة االختبارات 1  

 مجاال تشمل بحٌث االختبارات ، وبناء المٌاس فً المختصٌن طرؾ من االختبارات  هذه تصمم    

 االختبارات  هذه وتستخدم واسع، مجال فً للتطبٌك لابلة اختبارات  فهً التربوٌة، األهداؾ من واسعا

 معٌن، تعلٌمً مستوى ٌخص فٌما مدارس عدة تالمٌذ بٌن الفروق إبراز  أجل من

 مادة ولٌس بالمٌاس المعنً التعلٌمً المستوى فً لمات والتع المواد كل ٌشمل المٌاس مجال فإن وبالتالً

 .منها جزء أو فمط واحدة
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 دراسة  أجل من التالمٌذ من عٌنة على وتطبٌمه بنوده تحلٌل ٌتم ممنن كاختبار اختبار أي اعتماد لبل    

 تحلٌل فً تتمثل الخطوات وهذه وثباتها، صدلها ودراسة  التمٌٌزٌة، ولدرتها البنود وسهولة صعوبة مدى

 االختبارات التحصٌلٌة  أمثلة ومن . ممننا ختباراا االختبار من تجعل التً هً والثبات والصدق البنود

 اختبار المواعد، والمراءة ، الفهم اختبار:التالٌة ارات االختب تضم والتً للتحصٌل ستانفورد بطارٌة الممننة

 .اإلنسانٌة العلوم اختبار األساسٌة، العلوم اختبار الرٌاضً، التفكٌر اختبار الحساب، اختبار

 

 - :االختبارات األدائٌة  2

 اختبارات  وهً اللفظٌة، ؼٌر االختبارات  أو العملٌة االختبارات باالختبارات  من النوع  هذا ٌسمى    

 المولؾ وٌعتبر والملم، الورلة اختبارات  به تسمح مما أكبر بدرجة الطبٌعً المولؾ محاكاة فٌها ٌتم

 باألداء المتعلمة التعلم مخرجات لمٌاس االختبارات  هذه وتستخدم األداء، محن الحالة هذه فً الطبٌعً

 محمود، (.المخبر فً العملٌة المهارات  لمٌاس العلوم ممررات  فً تستخدم كأن والعملً، الحركً

،2007 :389)  

 :هما نوعٌن إلى العملٌة االختبارات وتصنؾ

  المخبرٌة – واألدوات باألجهزة التحكم على التلمٌذ لدرة مستوى وتمٌس :التحكم اختبارات 

 .المخبري العمل نشاطات وتنفٌذ )العلمٌة(

  والمواد األشٌاء على للتعرؾ معارفه توظٌؾ على التلمٌذ لدرة وتمٌس :التعرف اختبارات  

 .المجهولة

 

 - :الشفوٌة االختبارات   3

 إلى وتهدؾ كتابة، دون عنها اإلجابة طلب ي مكتوبة ؼٌر أسبلة شكل اختبارات على هً  

 من النوع هذا وٌهدؾ نفسه، عن التعبٌر على لدرته الدراسٌة ومدى للمادة التلمٌذ فهم مدى معرفة

 كما والتفكٌر، الفهم سرعة ومدى التفكٌر مستوى ولٌاس المعرفً التواصل لدرة لٌاس إلى االختبارات 

 عن والدفاع المنالشة على التلمٌذ لدرة وتمٌس وتعدٌلها، المفاهٌمٌة األخطاء عن الكشؾ على تساعد أنها

 .التالمٌذ ومٌول اتجاهات عن أٌضا وتكشؾ آرابه 

 :ما ٌلً الشفوٌة االختبارات  عٌوب أهم من

 - .المعلم بذاتٌة الشفوٌة  االختبارات  تتأثر -الدراسً  الممرر مواضٌع جمٌع تشمل ال الشفوٌة األسبلة

 تلمٌذ تحصٌل- مستوى على المعلم ٌحكم فمد للتالمٌذ، الموجهة األسبلة وسهولة صعوبة مستوى اختالؾ

 للتلمٌذ سهلة أسبلة وجه أنه مع ، منخفضا  بأنه آخر تلمٌذ تحصٌل مستوى على وٌحكم مرتفع، أنه على
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 مواجهة على ولدرته للتلمٌذ اللؽوٌة بالمدرة الشفوٌة اإلجابة تتأثر .الثانً للتلمٌذ صعبة وأسبلة األول

  .االختبار مولؾ

 اإلجابة ونمط األسبلة شكل ناحٌة من ؼٌره عن التحصٌلٌة االختبارات  أنواع من نوع كل ٌتمٌز    

 اختبارات  التحصٌل هو المعلمٌن عند وشٌوعا استخداما األكثر النوع أن ؼٌر التصحٌح، ومعٌار

 أنها كما تصحٌحها، وسهولة وموضوعٌة وإجابتها، أسبلتها لموضوعٌة الموضوعٌة،

 من األكبر الجانب تحصٌل لٌاس على ولدرتها التالمٌذ، تحصٌل مستوٌات بٌن بالممارنة تسمح

 الدراسً  الممرر

 دون وحدها استخدامها ٌعنً ال الموضوعٌة التحصٌل اختبارات  بها تتصؾ التً الممٌزات  إن    

 المراءة  على المدرة اختبار ففً المناسبة، المٌاس أداة ٌحدد الذي هو التعلٌمً المولؾ أن بل ؼٌرها،

 لٌاس أدوات تعدد أن كما ،..العملً االختبار ٌستخدم البدنٌة التربٌة وفً الشفوي، االختبار المعلم ٌستخدم

 .للتحصٌل الحمٌمً المستوى عن دلة أكثر نتابج ٌعطً الواحد التعلٌمً المولؾ فً التحصٌل

 :الموضوعٌة التحصٌل اختبارات-  4  

 لٌاسه المراد  الموضوع كبٌرة بدرجة بنودها تمثل.  

 كبٌر بنوده عدد - .التعلٌمٌة المادة عناصر مختلؾ تشمل.  

 ومحددة دلٌمة أجوبة وتتطلب دلٌمة بنودها     

 التً المصٌرة اإلجابات ذات األسبلة من مجموعة عن عبارة الموضوعٌة التحصٌل اختبارات  تعتبر

 وتكون للدرس، المحدد الولت فً علٌها اإلجابة وٌمكن والتعرؾ، االستدعاء لٌاس على تساعد

 ذاتٌة استبعاد فٌها وٌراعً  المنطمً، التفكٌر ٌسودها سلٌمة أسس على مبنٌة الموضوعٌة االختبارات 

 بالوضوح تتصؾ أسبلتها أن كما اإلجابات، درجات تمدٌر عند المصحح وذاتٌة اإلجابة عند التلمٌذ

 اختبار والخطأ، الصواب اختبار اإلجابات، متعدد اختبار :مثل مختلفة أشكاال تأخذ أسبلتها أن كما والدلة،

 .زوجة ا الم اختبار التكملة،

 أكبر تؽطً وأنها والتصحٌح، التطبٌك سهلة أنها الموضوعٌة التحصٌل ممٌزات االختبارات  أهم ومن

 الطالب لتحصٌل المستوٌات المتباٌنة تحدد أنها كما بنودها، عدد لكثرة التعلٌمٌة المادة من ممكن جزء

 .والصعوبة السهولة درجة حٌث من وتباٌنها األسبلة لكثرة نظرا 

 التحصٌل ضعف أسباب (11

إن ضعؾ التحصٌل الدراسً نتٌجة ألسباب عدٌدة بعضها ذاتٌة ذات عاللة الفرد و أخرى بٌبٌة      

تتعلك بالمناخ و المحٌط للفرد ،السٌما المناخ األسري و المدرسً ،و من أهم األسباب االجتماعٌة لتدنً 

التحصٌل الدراسً للطلبة ، تلن األسباب تتلك بالصحة البٌبٌة و المشكالت األخاللٌة ، و ثمة أسباب 
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نفسٌة تتعلك بعدم الثمة بالنفس ، و اإلهمال و سابر االضطرابات السلوكٌة ، ومنها أسباب صحٌة مرتبطة 

بكثرة الؽٌاب و المعولات السمعٌة أو بصرٌة ، أو حركٌة ذات الصلة بعدم المدرة على التركٌز و أداء 

المهام المدرسٌة بطرٌمة مرٌحة ،و هنان عوامل أخرى ال تمل األهمٌة عن األمور السابمة عن مثل جودة 

أداء االدارة المدرسٌة و دورها فً تشٌل البٌبة المدرسٌة الفاعلة ،و الرٌب أن المعلم المدٌر ٌجذب ذهن 

و التشوٌك مما ٌترن األثر ٌس طالبه نحو إعمال العمل و حب المعرفة و استخدام أحدث الطرق فً التدر

. الحمٌد فً حس المتعلم و ٌنتج عنه المناخ التعلٌمً المناسب على وجه العموم 

:   طرق تحسٌن تحصٌل الدراسً (12  

:  هنان عشر طرق لتحسٌن تحصٌل المتعلمٌن من بٌنها    

. ضع لنفسن أهدافا واضحة و طموحة _ 1

. احرص على ستة شروط للتعلم _ 2

. التشجٌع األسري باعث حمٌمً على التمدم الدراسً _ 3

. احذر على سلبٌات الدروس الخصوصٌة _ 4

. المثابرة طرٌك العبالرة _ 5

. الثمٌنة  صحتن السلٌمة ثروتن_ 6

. خمس خطوات لتنمٌة مهارة المراءة _ 7

. البٌت و المدرسة شركاء _ 8

. العناٌة بعمل البحوث و التمارٌر تجعل العلم ؼزٌرا و العمل متدبرا _ 9

 .عالج التعثر الدراسً بسٌاسة سلٌمة_ 10

خالصة الفصل 

 ٌتم تم التً الهامة الموضوعات أحد باعتباره الدراسً  التحصٌل موضوع الفصل هذا تناول لمد      

 مجموعة إلى التطرق تم حٌث العمومً التربوي النظام أداء وعلى المتعلمٌن أداء على الحكم بواسطتها

 أخرى وأحٌانا وتربطه للمتعلم الشخصٌة بالخصابص ا أحٌان تربطه والتً تناولته التً التعارٌؾ من

 فً تؤثر عوامل عدة هنان أن على التربٌة مجال فً المختصون أجمع ولد الدراسٌة ، والمادة بالمنهاج

 تم األخٌر وفً المدرسٌة، والعوامل األسرٌة والعوامل الشخصٌة العوامل منها الدراسً  التحصٌل
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واالختبارات  الجماعٌة أو الفردٌة لممابالتاأو كالمالحظة الدراسً  التحصٌل لٌاس أدوات إلى التطرق

 .ودلٌك و أخٌرا طرق تحسٌن التحصٌل الدراسً  مفصل بشكل أنوعها إلى التطرق تم التً التحصٌلٌة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل الرابع   
 اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية



اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية   :                                             الفصل الرابع  
 

38 
 

 :تمهٌد

 حٌث ، جزئٌن فً كذلن  ؛و دراسة المٌدانٌة  لاإلجراءات المنهجٌة ل إلى الفصل  هذا  سنتطرق فً     

من األداة المستخدمة  الغرض ذكر من حٌث إلى الدراسة االستطالعٌة  األول الجزء سنتناول 

أفرزته  ما إلى  وصوال  ،و ممٌزاتهاٍا  ;اشتملتهما، التً كالعٌنة مكان الدراسة المٌدانٌة ، إلى إضافة،فٌها

فتضمن  الدراسة  الثانً الجزء أما ؛ الدراسة  ألداتً السٌكومترٌة  الخصائص ٌخص فٌها نتائج من 

 ، وصوال إلى المٌام بها وكٌفٌة و مكان و زمان إجرائها و مدتها ، ،ً اتبعته الذم المنهجٍا  بتحدٌد األساسٌة

من  على النتائج  الحصول فً المستخدمة واألداة  هماهٍا، شملت التً كالعٌنة المجتمع خصائص تحدٌد

النتائج  تحلٌل  فً المتبعة  اإلحصائٌة كاألسالٌب الخام، الدرجات إعطاء و تصحٌحها اٍا  كٌفٌة ذكر خالل 

 .المتحصل إلٌها 

  :ستطالعٌةاإلجراءات المنهجٌة للدراسة اال

: الغرض من الدراسة االستطالعٌة  _1  

إجراءات المٌدانٌة  على كالتدرٌب البحث، لمٌدان االطالع  هوولٌة من الدراسة األ األساسً الغرض إن

 لجمع  كاستعمال المٌاس السٌكومترٌة ألداة  كالخصائص المعاٌنة، كطرٌمة منهج البحث من حٌث ،

 .لمعالجتها  اإلحصائٌة كاألسالٌب العٌنة أفراد من البحث بٌانات

 هداف الدراسة االستطالعٌة أ: 

 حٌث نموم فً ضوئها حساب الصدق وثبات االستبٌانوتُحمك الدراسة االستطالعٌة فوائد عدٌدة منها    

 بإعادة صٌاغة األسئلة أو حذفها والتً ٌتبٌن أنها تعانً من الغموض، أو غٌر ثابتة أو غٌر متسمة

:  مع بعدها وٌمكن المول إن األهداف من وراء الدراسة االستطالعٌة هً كاآلتً (صادلة)

 استطالع ظروف وصعوبات المٌدان، وكذا التمهٌد للدراسة األساسٌة. 

 صٌاغة الجٌدة لعبارات ووضوحها، تحدٌد الزمن المالئم ):عداد استبٌان مالئم للدراسة من حٌث إ

  (لإلجابة عن االستبٌان، وتحدٌد طول االستبٌان، عدد العبارات كل بعد

 حساب الصدق وثبات االستبٌان .

 : مكان و زمان الدراسة االستطالعٌة  _2

بعد تمدٌم الباحثة رخصة التربص  بالمدارس االبتدائٌة بمدٌر التربٌة لوالٌة مستغانم ،تمت الموافمة على 

إجراء الدراسة ، وكانت على مستوى مدرستً بالبشٌر حمو بمستغانم و مدرسة الشهٌد دانً الشارف ب 

 21 إلى غاٌة 2019فٌفري 27مدٌنة بولٌرات ، ودامت الدراسة االستطالعٌة  فً فترة ممتدة من 

 .2019أفرٌل 
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 : أداة الدراسة _ 3

ٌعد االستبٌان وسٌلة من وسائل حمع المعلومات ، ولد ٌستخدم على إطار واسع لٌشمل األمة أو فً إطار 

ضٌك على نطاق المدرسة ، وبطبٌعة الحال فهو ٌختلف فً طوله و درجة تعمٌده ،إن الجهد األكبر فً 

ومن األهمٌة بمكان أن تكون . االستبٌان ٌنصب فً بناء الفمرات جٌدة ،و الحصول على استجابات كاملة 

 .أسئلة الدراسة و فرضٌاتها واضحة و معرفة كً ٌكون باإلمكان بناء فمرات بشكل جٌد 

 (91: 2007الضامن ، )

كما ٌعرف االستبٌان بأنه وسٌلة من وسائل جمع البٌانات لتحدٌد درجة أمتالن الشًء أو شخص لصفة 

معٌنة ، كما ٌعرف بأنه نوع من الممارنة التً تعرض بشكل رلمً ،و تبدأ الممارنة بالنواحً الكٌفٌة     

 .و تنتهً  إلى النواحً الكمٌة عن ممدار وجود الصفة أو مستواها 

و ٌعد االستبٌان من أدوات جمع البٌانات الشائعة االستخدام فً مٌدان البحوث االجتماعٌة كما أنه وسٌلة 

هامة من وسائل جمع البٌانات لوامها االعتماد على مجموعة من األسئلة التً توجه لألفراد بغٌة 

 (144: 2012سالم ،).الحصول على بٌانات معٌنة 

 مواصفات االستبٌان الجٌد: 

عند لٌام ببناء أو تصمٌم االستبٌان على المصمم أن ٌنطلك من أن المبحوث فرد بسٌط لد ال ٌفهم بسرعة 

أو ال ٌفهم جٌدا، و لد ٌكون صعب الطباع و مزاجً،و علٌه ال بد من صٌاغة و طرح األسئلة بوضوح  

 ـ :و اختصار و دبلوماسٌة فائمة ، و من مواصفات االستبٌان الجٌد كالتالً

  الموضوعٌة   

  الصدق   

  الثبات   

  الشمول   

  التكامل   

 للة األسئلة   

  االهتمام بحجم العٌنة  

  منح الولت الكافً لالستجابات  

  تمبل االستجابات باعتبارها نهائٌة   
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 :  كاألتً الجٌد االستبٌان شروط (فراس عزة. د)و لمد حدد 

ـ السهولة و عدم الغموض ، كصٌاغة األسئلة بوضوح بعٌدا على التعمٌد اللفظً لتفادي اللبس و سوء 

 ,الفهم

 .ـ عدم التحٌز 

 .ـ تجنب األسئلة التً توحً باإلجابة

 .ـ التراح بدائل كافٌة لإلجابة 

 .ـ اإلجابة على األسئلة ال تتطلب مجهود فكري شاق

ـ تجنب توجٌه األسئلة الحساسة التً تمس الحٌاة الخاصة للفرد بصٌاغة األسئلة بعٌدا عن اإلحراج   

 .و إثارة الحساسٌة 

 . ـ صٌاغة األسئلة بطرٌمة ال توحً بأي شكل من األشكال بإجابة معٌنة 

 .ـ تفادي طرح األسئلة التً تترتب عنها إجابات بدٌهٌة تثٌر االستهزاء و السخرٌة 

 ـ عدم طرح األسئلة المركبة 

 (تكرار بعض األسئلة بصٌغ مختلفة لتأكد من صدق المبحوث)ـ  تصمٌم مفتاح صدق االستمارة 

 . ـ مراعاة التدرج فً ترتٌب األسئلة

 .(حسب طبٌعة الموضوع  ) ـ مراعاة الترتٌب المنطمً لألسئلة 

 .ـ مراعاة و التسلسل و الربط بٌن محتوى األسئلة 

 .ـ طرح األسئلة فً إطار محاور واضحة و مستملة

 .ـ تجنب األسئلة العنٌفة

 

    ولبناء أداة البحث اعتمدنا فً بحثنا لغرض جمع البٌانات المالئمة لمتغٌرات الدراسة مجموعة من 

أدوات المٌاس،و بناءا على طبٌعة المشكلة و الهدف األساسً للبحث، تم االعتماد االستبٌان كأداة لجمع 

المعلومات ، و لكن لعدم توفر استبٌان جاهز لجأنا إلى بنائها اعتمادا على الخطوات العلمٌة ،و نظرا 

ألهمٌة أداة االستبٌان فً جمع البٌانات البحث لمنا بإجراء اطالعات و لراءات فً الجانب النظري و 

على بعض الدراسات التً تناولت متغٌرات دراستنا و كٌفٌة إعداد استبٌان على عدٌد من المماٌٌس التً 

استخدمت فً دراسات سابمة لغرض المٌاس الذي ٌفٌد بحثنا ، و لمد ممرنا بعدة مراحل لبناء االستبٌان 

 :فً صورته النهائٌة

 تصمٌم أداة البحث 

  مرحلة االتصال بالمٌدان. 

 مرحلة تحدٌد األبعاد. 



اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية   :                                             الفصل الرابع  
 

41 
 

  مرحلة صٌاغة الفمرات. 

 مفتاح التصحٌح 

  تمدٌمه إلى لجنة التحكٌم                                                              . 

 :تصمٌم أداة البحث  .1

     نظرا لعدم توفر استبٌان جاهز ٌمٌس المعالجة البٌداغوجٌة من وجهة نظر المعلمٌن ،لجأنا إلى 

رئٌسة  أبعاد (3) فمرة موزعة على ثالثة 34تصمٌم استبٌان ، ٌتألف االستبٌان فً صورته األولى من

طرٌمة التدرٌس، التحصٌل الدراسً،  )تتناول دور المعالجة البٌداغوجٌة من وجهة نظر المعلمٌن 

و تم تصمٌمها على شكل استجابات على الممٌاس ،بحٌث ٌجٌب المبحوث عن كل  (االهداف التعلٌمٌة

 :فمرة من فمرات االستبٌان بأحد الخٌارات التالٌة

 (دائما، غالبا، أحٌانا ،نادرا ،أبدا)

 :مرحلة االتصال المٌدانً  .2

    و من أهم و أول خطوة التً لمنا بها فً الدراسة االستطالعٌة للحصول على معلومات أولٌة 

للموضوع بحثنا، و كذا التعرف على الظروف و اإلمكانات المتوفرة و المتاحة لنا فً المٌدان تم إجراء 

لماء مع  بعض أساتذة التعلٌم االبتدائً لمعرفة مدى وضع موضوعنا للبحث و دراسة متغٌرات البحث 

 .من وجهة نظرهم  (المعالجة  البٌداغوجٌةـ التحصٌل الدراسً )

 : مرحلة تحدٌد األبعاد  .3

بعد إطالعنا على الجانب النظري للبحث و جمع المادة المناسبة للمعالجة البٌداغوجٌة و التحصٌل 

 :الدراسً لبناء أداة تمٌس فعال ما ٌجب لٌاسه، تلخصت األبعاد االستبٌان فٌما ٌلً 

  التدرٌس طرٌمة: البعد األول 

 التحصٌل الدراسً:الثانً البعد  

 التعلٌمٌة األهداف: البعد الثالث  

 

  ٌتضمن مجموعة من األسئلة هدفها الحصول على معلومات حول طرٌمة التدرٌس، أي : البعد األول

الطرٌمة التً ٌستعٌن بها المعلم أثناء حصة المعالجة البٌداغوجٌة ، و ما الوسائل المستعملة خالل الحصة 

 .1،4،7،10،1316،19،22،25،28،30،32: أرلامه هً (12)الدراسٌة ،و ٌماس هذا البعد ب 

 

  ًٌمٌس هذا البعد عن كشف عن نتائج التالمٌذ خالل المعالجة البٌداغوجٌة  و مدى : البعد الثان

تمٌٌمها و تموٌمها بإبراز نماط الموة ة تعزٌزها و تحفٌزهم نحو األحسن و تدارن نماط الضعف 

 .2،5،8،11،14،17،20،23،26: أرلامه هً (9)الستدراكها و دعمها، و ٌماس هذا البعد ب 
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 ٌمٌس هدا البعد مدى تحمٌك المتعلم لألهداف التعلٌمٌة من أهداف معرفٌة و أهداف : البعد الثالث

تفسٌة حركٌة و أهداف وجدانٌة ، وهً عبارة عن حصٌلة التعلم و التعلٌم تترجمم إلى سلون ٌمكن 

 :أرلامه هً (13)مالحظنه و لٌاسه، و ٌماس هذا البعد ب 

3،6،9،12،15،18،21،24،27،29،31،33،34. 

 

 : ٌوضح األبعاد و الفمرات المنتمٌة إلٌه (2)و الجدول رلم 

 
 
 

 :مرحلة صٌاغة الفمرات  .4

المعالجة البٌداغوجٌة        )تم صٌاغة فمرات االستبٌان من لبل إطالعنا على الجانب النظري للدراسة 

كذلن من دراستنا للدراسات السابمة للموضوع ،وتمت بناء فمرات االستبٌان من  (و التحصٌل الدراسً

 فمرة 34خالل الباحثة و األستاذ المشرف بتمدٌمه للتوجٌهات لها ، وعلى هذا األساس نكون لد شكلنا 

 (2)موزعة على ثالثة أبعاد كما هو موضح فً الجدول رلم 

 :مفتاح التصحٌح .5

( 3)بما أن االستبٌان خماسً التمدٌر ،ٌتم تصحٌح فمراته االٌجابٌة بالطرٌمة الموضحة فً الجدول رلم 

 : التالً

 

 أبدا نادرا أحٌانا غالبا دائما الفمرة

 درجة1 درجة2 درجة3 درجة4 درجة5 

 

 

 إٌجابٌة

 

 الفمرات األبعاد

 1،4،7،10،13،16،19،22،25،28،30،32 طرٌمة التدرٌس

 2،5،8،11،14،17،20،23،26 التحصٌل الدراسً

          األهداف التعلٌمٌة

 34،6،9،12،15،18،21،24،27،29،31،33،3         
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 :مرحلة تحكٌم االستبٌان  .6

بعد أن تمت صٌاغة األبعاد لالستبٌان و فمراته بصورته األولٌة ، لامت الباحثة بعرض على المحكمٌن 

للحكم على مدى فاعلٌته و صالحٌاته لمٌاس ما صمم لمٌاسه،لالستفادة من مالحظاتهم و التراحاتهم 

المالئمة لبنود لمجاالت الدراسة،من حٌث سالمة األسلوب فً طرح أسئلة االستبٌان ، بعد ذلن تم التعدٌل 

من لبل مالحظاتهم و التراحاتهم ، ثم انتظار التأكد من صدلها و ثباتها بعد اختبارها فً الدراسة 

 .االستطالعٌة

 :ٌمثل فمرات لبل التعدٌل و بعد التعدٌل(4)جدول  رلم 

 

 

 :عٌنة الدراسة االسطالعٌة  .7

الصدق )لمد تم اختٌار عٌنة الدراسة االستطالعٌة إلجراء حساب الخصائص السٌكومترٌة

الستبٌان المعالجة البٌداغوجٌة ، وهم مجموعة من األساتذة التعلٌم االبتدائً لمعرفة (والثبات

وجهة نظرهم حول مساهمة المعالجة البٌداغوجٌة ، و الذٌن تم اختٌارهم بطرٌمة عشوائٌة ، و 

 :، و لد تم إجراء الدراسة االستطالعٌة بتارٌخ(20)بلغ عدد مفردات العٌنة االستطالعٌة لوامها 

 2019 فٌفري 27

 

 

 

 

 

 فمرات لبل العدٌل

 فمرات بعد التعدٌل 

 تهتم بالواجبات المنزلٌة للمتعلمٌن

  

 ترالب واجبات منزلٌة للمتعلمٌن

تنظم حصص المعالجة البٌداغوجٌة 

 انطاللا من تصحٌح أوراق االمتحان 

تنظم حصص المعالجة البٌداغوجٌة 

 انطاللا من نتائج التالمٌذ

 تكلف التالمٌذ بحل التمارٌن  ٌموم بحل التمارٌن

تحث التالمٌذ على المٌام بحل تمارٌن  ٌموم بتمارٌن رٌاضٌة

 رٌاضٌة

 مطالبة التالمٌذ بتمدٌم تمرٌر عن رحلة تمدٌم تمرٌر عن رحلة 

 تشجع التالمٌذ على تحسٌن بٌئتهم  ٌعمل على تحسٌن بٌئته بنفسه
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  المعالجة البٌداغوجٌة"ٌوضح توزٌع العٌنة االستطالعٌة استبٌان  (5)جدول رلم:" 
 
 

عدد  اسم االبتدائٌة

 األساتذة

  الجنس

 

 

ابتدائٌة الشهٌد 

 دانً الشارف 

    إناث ذكور 10

3 7 

 بولٌرات 

ابتدائٌة الشهٌد  

بالبشٌر حمو 

 مستغانم 

 10 1 9 

  " 16 4 20  المجموع

  

 
 

 (االستبٌان)ألداة الدراسة  الخصائص السٌكو مترٌة(8

 -الدراسة االستطالعٌة:   

فً إطار حساب الصدق وثبات االستبٌان  لمنا التجرٌب األولً لالستبٌان أو ما ٌعرف بالدراسة    

االستطالعٌة، كما أن التحلٌل المنطمً ونصائح المحكمٌن لٌست بدٌال عن الدراسة االستطالعٌة، فهذه 

وٌترتب علٌنا هنا أن نختار عٌنة . الدراسة تأتً مساندة ومدعمة ألراء وتحلٌل المحكمٌن ومتممة له

من األشخاص من المجتمع الدراسة نفسه الذي ستسحب منه عٌنة الدراسة األساسٌة فٌما  (استطالعٌة)

 شخصا فً حاالت ولد ٌكون من 30 أو 20ولد ال تتجاوز عدد أفراد العٌنة االستطالعٌة . بعد

 (106: 2016مخائٌل ،)الضروري تجاوز هذا العدد بكثٌر فً حاالت أخرى

 حساب صدق وثبات االستبٌان .1

 ٌمصد بصدق أداة الدراسة؛ أن تمٌس فمرات االستبٌان ما وضعت لمٌاسه، :  صدق االستبٌانتعرٌف

. صدق االتساق الداخلً لعبارات االستبٌان ولمنا بالتأكد من صدق االستبٌان من خالل

  أنها تعطً نفس النتٌجة لو تم إعادة توزٌع ٌمصد بثبات أداة الدراسة؛ وثبات االستبٌانتعرٌف 

االستبٌان أكثر من مرة، تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى، أن ثبات االستبٌان؛ ٌعنً 
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االستمرار فً نتائج االستبٌان، وعدم تغٌٌرها بشكل كبٌر، فٌما لو تم إعادة توزٌعها على أفراد العٌنة، 

 عدة مرات، خالل فترات زمنٌة معٌنة

 

 وفما لمعامل ارتباط بٌرسون: صدق االتساق الداخلً (1

تهدف من استخدام طرٌمة صدق االتساق الداخلً ووفما لمعامل ارتباط بٌرسون إلى معرفة مدى لدرة     

. كل مجموعة من عبارات المحور على لٌاس متغٌر بوضوح

( 1-)عندما ٌتم حساب معامل االرتباط بٌن متغٌرٌن فإن هذا المعامل ٌتراوح فً كل الحاالت بٌن

، لكن هذا المعامل ال ٌكتسب داللته من لٌمته المطلمة، وٌتعٌن أن ٌتم تفحص داللة معامل (1+)و

لكل معامل ارتباط  مع مستوى   (sig)االرتباط بٌرسون  وهذا من خالل ممارنة لٌمة مستوى المعنوٌة 

  فان معامل االرتباط 0.05: ألل أو تساوي مستوى الداللة  (sig) ، فإذا كانت لٌمة0.05الداللة 

بٌرسون ذا داللة إحصائٌة أي توجد عاللة بٌن العبارة ومحورها أي بعبارة أخرى  أن العبارة صادلة 

.  مع مفهوم المحور الذي تنتمً إلٌه ٌتالءمومتسمة لما وضعت لمٌاسه  أي أن مضمون العبارة 

مالحظة
 

 (26ـ24: 2013عبد الكرٌم بو حفص،):

تظهر فً مخرجات البرامج : (P-value) (احتمال الخطأ)أو ما ٌسمى ب (:Sig)مستوى المعنوٌة 

 .حصائٌة لنتائج الدراسة المٌدانٌةاإل، وعلى أساسها ٌتم اختبار داللة Spssاإلحصائٌة مثل برنامج 

فً دراسات العلوم وهً لٌمة ٌختارها الباحث فً بحثه وعادة( 0.05)مستوى الداللة اإلحصائٌة و

 وٌعنً ذلن ان الباحث ٌشن 0.05اإلنسانٌة واالجتماعٌة ٌتم اختبار مستوى الداللة شائع االستخدام وهو 

وٌعنً ذلن أن االحتمال الممبول بالخطأ فً المعاٌنة، ٌجب أال ٌزٌد عن % 5فً النتائج المٌدانٌة بنسبة 

  . 0.05ال تزٌد عن  sig  لٌمةذا كانتإ أو بمعنى آخر ٌُمبل ممدار خطأ فً صحة النتائج 0.05

 SPSS. V 25))برنامج  وعلٌه لمنا بحساب االتساق الداخلً وفما لمعامل االرتباط بٌرسون باالستعانة

ونتائج مبٌنة فً الجدول التالً 
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a)  .طرٌمة التدرٌس: االتساق الداخلً لعبارات البعد األول المتعلك بمٌاس 
:   ٌوضح مدى االتساق الداخلً لعبارات المحور األول( 6 )الجدول رلم 

 

 

Correlation 
de 

Pearson 

Sig. 
(bilatérale) 

N 
 

Correlation 
de 

Pearson 

Sig. 
(bilatérale) 

N 

الفمرة 
رلم 
01 

0.511* 0.021 20 
الفمرة 
رلم 
25 

0.800** 0.000 20 

الفمرة 
رلم 
04 

0.497* 0.026 20 
الفمرة 
رلم 
28 

0.788** 0.000 20 

الفمرة 
رلم 
07 

0.590** 0.006 20 
الفمرة 
رلم 
30 

0.541* 0.014 20 

الفمرة 
رلم 
13 

0.516* 0.049 20 
الفمرة 
رلم 
32 

0.572** 0.008 20 

الفمرة 
رلم 
16 

0.528* 0.043 20 

 
الفمرة 
رلم 
19 

0.723** 0.002 20 

الفمرة 
رلم 
22 

   

  

  
البعد األول عبارات : من النتائج االرتباطات الثنائٌة المبٌنة أعاله نالحظ أن: التعلٌك على الجدول أعاله

تمتاز باالتساق الداخلً مع محورها حٌث أن العاللة االرتباط بٌن  الدرجة الكلٌة ( طرٌمة التدرٌس)

لمٌم اإلحصائٌة لمعامل ارتباط  (مستوى المعنوٌة) SIGللمحور وعباراته دالة إحصائٌا، إذ أن لٌمة 

المحسوبة فً كل عبارة من عبارات المحور هً ألل من  (Correlation de Pearson)بٌرسون 

( Correlation de Pearson) المعتمد من طرفنا فً البحث ، كما نجد أن لٌم0.05مستوى داللة 

 ومنه (.25الفمرة رلم  لدى 0.800والصى لٌمة 04الفمرة رلم  لدى 0.449أدنى لٌمة )محصورة بٌن 

. صادلة ومتسمة، لما وضعت لمٌاسه( طرٌمة التدرٌس)البعد األول المتعلك بمٌاس  عبارات
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b) التحصٌل الدراسً :  المتعلك بمٌاس02االتساق الداخلً لعبارات البعد
:   ٌوضح مدى االتساق الداخلً لعبارات المحور األول( 7 )الجدول رلم 

 

 

Correlation 
de 

Pearson 

Sig. 
(bilatérale) 

N 
 

Correlation 
de 

Pearson 

Sig. 
(bilatérale) 

N 

الفمرة 
رلم 
02 

0.650
**

 0.002 20 
الفمرة 
رلم 
17 

0.530
*

 0.016 20 

الفمرة 
رلم 
05 

0.585
**

 0.007 20 
الفمرة 
رلم 
20 

0.531
*

 0.016 20 

الفمرة 
رلم 
11 

0.778
**

 0.000 20 
الفمرة 
رلم 
23 

0.520
*

 0.019 20 

الفمرة 
رلم 
14 

0.758
**

 0.000 20 
الفمرة 
رلم 
26 

0.635
**

 0.003 20 

  

  

البعد عبارات : من النتائج االرتباطات الثنائٌة المبٌنة أعاله نالحظ أن: التعلٌك على الجدول أعاله

تمتاز باالتساق الداخلً مع محورها حٌث أن العاللة االرتباط بٌن  الدرجة ( التحصٌل الدراسً )02

لمٌم اإلحصائٌة لمعامل  (مستوى المعنوٌة) SIGالكلٌة للمحور وعباراته دالة إحصائٌا، إذ أن لٌمة 

المحسوبة فً كل عبارة من عبارات المحور هً  (Correlation de Pearson)ارتباط بٌرسون 

 Correlation de) المعتمد من طرفنا فً البحث ، كما نجد أن لٌم0.05ألل من مستوى داللة 

Pearson ) الفمرة  لدى 0.778والصى لٌمة 23الفمرة رلم  لدى 0.520أدنى لٌمة )محصورة بٌن

. صادلة ومتسمة، لما وضعت لمٌاسه( التحصٌل الدراسً) المتعلك بمٌاس 02 ومنه عباراتالبعد(.11رلم 
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c) األهداف التعلٌمٌة :  المتعلك بمٌاس03االتساق الداخلً لعبارات البعد
:   ٌوضح مدى االتساق الداخلً لعبارات المحور األول (8 )الجدول رلم 

 

 

Correlation 
de 

Pearson 

Sig. 
(bilatérale) 

N 
 

Correlation 
de 

Pearson 

Sig. 
(bilatérale) 

N 

الفمرة 
رلم 
03 

0.647
**

 0.002 20 
الفمرة 
رلم 
27 

0.622
**

 0.003 20 

الفمرة 
رلم 
06 

0.610
**

 0.004 20 
الفمرة 
رلم 
29 

0.745
**

 0.000 20 

الفمرة 
رلم 
09 

0.886
**

 0.000 20 
الفمرة 
رلم 
31 

0.699
**

 0.001 20 

الفمرة 
رلم 
12 

0.505
*

 0.023 20 
الفمرة 
رلم 
33 

0.602
**

 0.005 20 

الفمرة 
رلم 
18 

0.551
*

 0.012 20 
الفمرة 
رلم 
34 

0.599** 0.005  

الفمرة 
رلم 
21 

0.582
**

 0.007 20 

 
الفمرة 
رلم 
24 

0.870
**

 0.000 20 

   

 03البعد عبارات : من النتائج االرتباطات الثنائٌة المبٌنة أعاله نالحظ أن: التعلٌك على الجدول أعاله

تمتاز باالتساق الداخلً مع محورها حٌث أن العاللة االرتباط بٌن  الدرجة الكلٌة ( األهداف التعلٌمٌة)

لمٌم اإلحصائٌة لمعامل ارتباط  (مستوى المعنوٌة) SIGللمحور وعباراته دالة إحصائٌا، إذ أن لٌمة 

المحسوبة فً كل عبارة من عبارات المحور هً ألل من  (Correlation de Pearson)بٌرسون 

( Correlation de Pearson) المعتمد من طرفنا فً البحث ، كما نجد أن لٌم0.05مستوى داللة 

 ومنه (.09الفمرة رلم  لدى 0.886والصى لٌمة 12الفمرة رلم  لدى 0.505أدنى لٌمة )محصورة بٌن 

. صادلة ومتسمة، لما وضعت لمٌاسه( األهداف التعلٌمٌة) المتعلك بمٌاس 03عباراتالبعد

 

 ٌعتبر صدق االتساق البنائً أحد مماٌٌس :صدق االتساق البنائً وفما لمعامل ارتباط بٌرسون-.02     

صدق أداة الدراسة، حٌث ٌمٌس مدى تحمك األهداف التً تسعى األداة الوصول إلٌها، وٌبٌن صدق 
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االتساق البنائً مدى ارتباط كل محور من محاور أداة الدراسة بالدرجة الكلٌة لعبارات االستبٌان 

 :نمجتمعة، والجدول التالً ٌوضح ذل

 ٌوضح صدق االتساق البنائً ألداة الدراسة  (9)جدول رلم
 

 أبعاد االستبٌان

  االرتباط مع الدرجة الكلٌة لالستبٌان 
= ٌساوي

Pearson 
Correlation 

Sig n 

 

01 
 ( طرٌمة التدرٌس )01البعد 

0.600
*
 

0.01
8 

20 

02 
 ( التحصٌل الدراسً )02البعد

0.744
**
 

0.00
1 

20 

03 
 ( األهداف التعلٌمٌة )03البعد 

0.846
**
 

0.00
0 

20 

  
 Pearsonنجد معامالت االرتباط  أعاله  من خالل الجدول:التعلٌك على الجدول أعاله

Correlation بٌن كل المحور من محاور االستبٌان والدرجة الكلٌة لإلجمالً عبارات االستبٌان دالة 

، ومنه تعتبر محاور 0.05 الل من بمستوى داللة (مستوى المعنوٌة) SIGأن لٌمة إحصائٌا، حٌث 

 .االستبٌان صادلة ومتسمة، لما وضعت لمٌاسه

 طرٌمة معامل ألفا كرومباخ وفك طرٌمة االستبٌان حساب ثبات-. -03

طرٌمة معامل ألفا وفً دراستنا تم التحمك من ثبات عبارات االستبٌان الدراسة، من خالل استخدام 

ٌعد من أكثر مماٌٌس الثبات استخداما من طرف الباحثٌن، حٌث ٌمٌس درجة ثبات عبارات و:كرومباخ

االستبٌان، بمعنى ما نسبة الحصول على نفس النتائج أو االستنتاجات فٌما لو أعٌد تطبٌك نفس األداة وفك 

 (149: 2018طوٌطً،مصطفى ) .ظروف مماثلة

: Cronbach's Alphaمعامل ومجاالت المختلفة لدرجة الثبات ل 

( Alpha) ٌوضح المجاالت المختلفة لدرجة الثبات  10 :جدول رلم 

( Alpha)لٌمة ( Alpha)داللة 

 Alpha<0.6 غٌر كافٌة

 Alpha>0.6<0.65ضعٌفة 

 Alpha>0.65<0.70ممبولة نوعا ما 

 Alpha>0.70<0.85حسنة 

 Alpha>0.85<0.90جٌدة 

 Alpha>0.90ممتازة 
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 فً حساب الثبات بطرٌمة ألفا الكروم باخ وتحصلنا على النتائج spssوفً دراستنا تم استعانة ببرنامج 

 :التالٌة

 Cronbach's Alphaثبات عبارات  االستبٌان بطرٌمة  ٌبٌن  :  11 جدول رلم 

  Reliability Statistics لٌم إحصائٌة الثبات 

Cronbach's Alpha 
 معامل ألفا كرونباخ

N of Items 
 عدد الفمرات

 12 0.685 ( طرٌمة التدرٌس )01البعد 

 09 0.650 ( التحصٌل الدراسً )02البعد

 13 0.781 ( األهداف التعلٌمٌة )03البعد 

 34 0.791 جمٌع الفمرات االستبٌان

  فرد20: تم حساب الثبات عبارات االستبٌان على عٌنة استطالعٌة

   

 فان لٌمة معامل ألفا كرومباخ ذات لٌم مرتفعة لجمٌع عباراتنجد  أعاله من خالل الجدول

 0.791حٌث بلغ (دور المعالجة البٌداغوجٌة فً تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن)المتعلك بمٌاس االستبٌان

.  دل على أن لٌمة الثبات مرتفعة01وتجدر اإلشارة انه معامل ألفا كرومباخ كلما التربت لٌمته من 

التً أعددناه لمعالجة المشكلة  (االستبٌان)أداة الدراسة   ومنه نستنتج أن0.6واكبر من الحد األدنى

 المطروحة هً صادلة وثابتة فً جمٌع عباراتها وهً جاهزة للتطبٌك على عٌنة الدراسة

 

II) اإلجراءات المنهجٌة للدراسة األساسٌة    :  

 :منهج الدراسة (1

ٌندرج بحث دراستنا ضمن الدراسات الوصفٌة التحلٌلٌة،و الذي ٌتالءم مع طبٌعة مشكلة هذه الدراسة فً 

 .تحدٌد خصائص الظاهرة ووصف طبٌعتها و تحدٌد دورها و مدى تأثٌر متغٌراتها مع بعضها البعض

أن البحث الوصفً هو األسلوب األكثر استخداما و األكثر مالئمة فً دراسة الظواهر اإلنسانٌة و 

االجتماعٌة ،حٌث ٌصعب إخضاع بعض الظواهر للتجرٌب و المختبر فتبمى الدراسات الوصفٌة هً 

 .األسلوب الوحٌد لدراسة ظواهر عدٌدة

ٌعتبر المنهج الوصفً مظلة واسعة و مرنة تتضمن عددا من المناهج و األسالٌب الفرعٌة المساعدة مثل 

 .المسوح االجتماعٌة أو الدراسات المٌدانٌة أو دراسة حالة أو غٌرها 

ٌموم المنهج الوصفً على رصد و متابعة دلٌمة لظاهرة أو حدث معٌن بطرٌمة كمٌة أو نوعٌة فً فترة " 

زمنٌة معٌنة أو عدة فترات ،من أجل التعرف على الظاهرة أو الحدث من حٌث المحتوى و المضمون ، 

 (48:علٌان،دس )"للوصول إلى نتائج و تعمٌمات تساعد فً فهم الوالع و تطوٌره
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و على األساس فهذا النوع من المنهجٌة ٌالئم هدف دراستنا فً معرفة دور المعالجة البٌداغوجٌة فً 

تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن ، من وجهة نظر األساتذة المستجوبٌن بدرجة عالٌة ، وكذا معرفة الموضوع 

 .المحط الدراسة كما و كٌفا

 :مكان الدراسة األساسٌة (2

 لمد تم إجراء الدراسة األساسٌة على سبع ابتدائٌات بوالٌة مستغانم ، واشتملت على أساتذة التعلٌم 

 .االبتدائً ، تم اختٌارهم وفك معاٌنة العشوائٌة الممصودة

  إسم االبتدائٌة

  

  

  

  

  

  

  

  

 الشهٌد دانً الشارف 

 الشهٌد بلبشٌر حمو

 مدرسة أوالد بن ٌوسف

 الشهٌد جٌاللً مختار الشارف

 دمحم اسطبولً

 بدانً عبد المادر

 عبد المادرالشهٌد تكون 

 

 

 

 :مدة الدراسة األساسٌة (3

، بحٌث تضمنت هذه الفترة       2019ماي 27 ماي إلى غاٌة  13 دامت الدراسة األساسٌة من   ـ

 .بتوزٌع استبٌان على أساتذة التعلٌم االبتدائً لمعرفة وجهة نظرهم حول المعالجة البٌداغوجٌة 

 :طرٌمة إجراء الدراسة األساسٌة (4

: جراء الدراسة األساسٌة وفك خطوات التالٌة ذكرهاإتم 

االتصال برئٌس الشعبة علم النفس بتسهٌل المهمة فً إطار تحضٌر لمذكرة التخرج ماستر تخصص  .1

 .2019 ماي 12األنظمة التعلٌمٌة و المناهج الدراسٌة،و لمد حصلنا علٌها ٌوم 

  مدٌرٌة التربٌة لوالٌة مستغانم و بالضبط مصلحة التكوٌن و التفتٌش و ذلن للحصول على رنا ز .2

ترخٌص إلجراء البحث المٌدانً ، بتوزٌع استبٌان على أساتذة التعلٌم االبتدائً ، و معرفة العدد اإلجمالً 

 .لألساتذة لوالٌة مستغانم من أجل تحدٌد مجتمع البحث و عٌنة البحث



اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية   :                                             الفصل الرابع  
 

52 
 

بعد الذهاب إلى المدارس االبتدائٌة فكان االستمبال جٌد و مرحب به من لبل المدٌر و نائبه و ذلن  .3

 .بتسلٌم رخصة الموافمة من مدٌرٌة التربٌة لوالٌة مستغانم، بأخذ موافمتهم بتوزٌع االستبٌان

وعلٌه اصطحبنا كل من مدٌر المدرسة االبتدائٌة إلى األلسام ، وهذا فً كل مدرسة بتوزٌع  .4

 .االستبٌان على األساتذة

 .تستغرق مدة تطبٌك ألداة الدراسة فً كل مدرسة حوالً ٌومٌن  .5

 .بعد االنتهاء من التطبٌك لمنا بجمع االستبٌانات كل مدرسة ابتدائٌة .6

بعد االنتهاء مباشرة لمنا بتفرٌغ جمٌع درجات األساتذة  باستخدام الحاسوب اآللً  عن طرٌك  .7

 .  و استغرلت العملٌة حوالً ٌومٌنexcelبرنامج  

  spss إلى برنامج  excelلمنا بتحوٌل البٌانات من برنامج  .8

باستخدام برنامج الحزمة ا وأخٌرا لمنا بتحلٌل البٌانات باستخدام األسالٌب اإلحصائٌة و هذ .9

 .اإلحصائٌة فً العلوم االجتماعٌة 

 : مجتمع البحث  (5

ٌتكون مجتمع الدراسة من جمٌع أساتذة التعلٌم االبتدائً بوالٌة   بلغ حجم  مجتمع الدراسة األساسٌة

 : أستاذ موزعٌن كاألت4331ًمستغانم حٌث بلع عددهم حوالً  

  07معلم  

 2796أستاذ المدرسة االبتدائٌة 

 1168أستاذ مكون 

 

 :عٌنة الدراسة األساسٌة (6

موزعة على سبعة مدارس ابتدائٌة              ( ة)أستاذ (80)تم تطبٌك األداة فً بداٌة على عٌنة لوامها 

مدرسة الشهٌد دانً الشارف ، مدرسة الشهٌد جٌاللً مختار الشارف ، مدرسة أوالد بن ٌوسف ،  )

                          (مدرسة اسطبولً ،مدرسة بن دانً عبد المادر ، مدرسة بلبشٌر حمو و مدرسة الشهٌد تكون عبد المادر

التً تتماشى و خصائص وحدتها أو مفرداتها (العٌنة الممصودة )و نوع العٌنة المستخدمة فً بحثنا هذا 

مجتمعة من حٌث النوع و التناسب مع خصائص أفراد المجتمع األصلً التً طبمت علٌه عٌنة 

 (:12)كما هو موضح فً الجدول رلم .الدراسة
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عدد   اسم االبتدائٌة
 األساتذة

 الجنس

 إناث ذكور   

  
الشهٌد دانً 

 الشارف
 10 3 7 

الشهٌد بلبشٌر 
 حمو

 10 1 9 

 

    
الشهٌد جٌاللً  7

 مختار الشارف
 
 

11 4 

     

مدرسة أوالد 
 بن ٌوسف

 
 

13 7 6 

     
 7 4 11  دمحم اسطنبولً

 بدانً عبد 
 المادر

 12 5 7 

      

الشهٌد تكون 
 عبد المادر

 13 6 7 

 50 30 80  المجموع
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 :مواصفات  ألفراد عينة الدراسة (6 

الجنس، فئة الخبرة :  فردا وهم يتوزعون حسب البيانات الشخصية والمتثمة في80بمغ افراد عينة الدراسة 

 المهنية، والجداول التالية توضح التكرارات والنسبة المئوية حسب كل متغير 

 :بالنسبة لمتغير الجنس-01

  يبين توزيع أفراد العينة حسب متعير الجنس13جدول رقم  

 
Frequency Percent 

 الجنس
 37.50 30 ذكر
 62.50 50 أنثى

Total 80 100.0 
     

موزعين عمى حسب متغير الجنس بنسب مختمفة، حيث نالحظ النسبة أفراد نجد  أعاله من خالل الجدول

 لصالح الفئة الذكور والشكل %37.50ونسبة %62.50 في الفئة اإلناث بنسبة نالكبيرة منهم متواجدي

 الجنسالتالي يوضح التوزيع العينة حسب 

  يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس1شكل رقم  
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: بالنسبة لمتغير الخبرة المهنية-02
  يبين توزيع افراد العينة حسب متعير الخبرة المهنية14جدول رقم  

 Frequency Percent 

 الخبرة

 21.3 17  سنوات5أقل من 
 40.0 32  سنوات10 إلى 6من 

 38.8 31  فما فوو 10من 
Total 80 100.0 

  

 فئات خبرة مهنية بنسب مختمفة، حيث نالحظ النسبة 03موزعين عمى افراد نجد  أعاله من خالل الجدول

 لصالح الفئة %40.00ونسبة%21.30بنسبة  ( سنوات5أقل من )الكبيرة منهم متوجدين في الفئة الخبرة 

والشكل التالي  ( فما فوو 10من ) لصالح فئة %38.80يميها بنسبة  ( سنوات10 إلى 6من )الخبرة 

 يوضح التوزيع العينة حسب الخبرة المهنية

  يبين توزيع افراد العينة حسب الخبرة المهنية2شكل رقم  

 

  
 
 :األدوات اإلحصائٌة المستخدمة فً الدراسة(3

تم إخضاع البٌانات إلى عملٌة التحلٌل اإلحصائً باستخدام برنامج التحلٌل اإلحصائً للعلوم االجتماعٌة 

(SPSS: V25)SPSS: Statistical Package for the Social Sciences وتم

: االعتماد على بعض األسالٌب اإلحصائٌة كما ٌلً

 .وهذا لوصف اإلحصائً للبٌانات الشخصٌة ألفراد عٌنة الدراسة: التكرارات والنسبة المئوٌة-01
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وهو متوسط مجموعة من المٌم، أو مجموع المٌم المدروسة ممسوم على عددها، :المتوسط الحسابً- 02

. وذلن بغٌة التعرف على متوسط إجابات المبحوثٌن حول عبارات كل محور وأبعاده

وذلن من أجل التعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة اتجاه : االنحراف المعٌاري- 03

الدرجة الكلٌة لألبعاد ومحاور االستبٌان، وٌوضح التشتت فً استجابات أفراد الدراسة فكلما التربت 

. لٌمته من الصفر فهذا ٌعنً تركز اإلجابات وعدم تشتتها

(:Correlation de Pearson)معامل االرتباط بٌرسون -04
 

 (279: 2012دمحم بالل الزغبً ،)

وٌستخدم لمٌاس اتجاه ولوة العاللة : اق الداخلً لعبارات االستبٌان حٌثتسواستخدم فً الصدق اال

 وهذه المٌمة تدل على لوة أو ضعف 1 +إلى 1-الخطٌة بٌن المتغٌرٌن وتمع لٌمة معامل االرتباط بٌن 

 كنت المٌمة كبٌرة كافٌة بغض النظر عن اإلشارة فإن العاللة بٌن المتغٌرٌن فإذاالعاللة بٌن المتغٌرٌن، 

: وٌمكن تمسٌم لٌمة معامل االرتباط على الشكل التالً. لوٌة، والعكس صحٌح، أي أن العاللة عكسٌة

 

 

ضعٌفة  ∓0.3ألل من 

متوسطة  ∓0.7  الى ∓0.3من 

لوٌة  ∓0.7أكبر من 

 
 

 ٌعد من أكثر مماٌٌس الثبات استخداما من طرف (Cronbach's Alpha)باخنمعامل ألفا كرو- 05

الباحثٌن، حٌث ٌمٌس درجة ثبات عبارات االستبٌان، بمعنى ما نسبة الحصول على نفس النتائج أو 

 . االستنتاجات فٌما لو أعٌد تطبٌك نفس األداة وفك ظروف مماثلة

الختبار الفروق بٌن : (Independent Sample T test )لعٌنتٌن مستملتٌن- ت-اختبار - 06

. ناثإلمستملتٌن للذكور وا(مجموعتٌن)متوسطٌن لعٌنتٌن 

الختبار الفروق بٌن متوسطٌن : (Independent Sample T test )لعٌنتٌن مستملتٌن- ت-اختبار 

. مستملتٌن للذكور واإلناث(مجموعتٌن)لعٌنتٌن 

وٌستخدم لفحص الفروق بٌن أكثر من متوسطٌن .: (تحلٌل التباٌن األحادي) (ANOVA)اختبار -.07 

 .لــ أكثر من عٌنتٌن مستملتٌن
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 عرض وتفسري ومناقشة الفرضيات
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 :عرض نتائج اختبار الفرضيات الدراسة ومناقشتها

 :شرح األدوات اإلحصائية المستخدمة في اختبار الفرضيات .1

 :بالنسبة لمفرضيات المتعقمة اختبار مستويات المساهمة - أ

المعالجة تتمحور ىذه فرضيات في معرفة مدى مساىمة المعالجة البيداغوجية افراد العينة 

في تحسين تحصيل المتعممين (  األهداف التعميمية، التحصيل الدراسي،طريقة التدريس)البيداغوجية 

 من وجهة نظر األساتذة المستجوبين

دليل تحديد مجاالت المتوسط الحسابي لمستويات ) دليل الموافقةالختبار الفرضيات نقوم بإعداد 

وتحديد مستويات مساىمة المعالجة  لتحميل (المساىمة المتغيرات محل الدراسة وفق أراء أفراد العينة

فانو تم اعتماد  (مساىمة عالية، متوسطة،أم، منخفضة)البيداغوجية نحو تحسين تحصيل المتعممين ىل

:  والوزن النسبيالمدى، المتوسط الحسابي، االنحراا المعيارر : عمى أدوات اإلحصائية التالية

المستخدم في االستبيان الدراسة  الخماسي لتحديد مجاالت ل مقياس ليكرت : المدى

 البدائل دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا

 الدرجة 05 04 03 02 01

 04(=1-5) =(أدني درجة في مقياس- أعمى درجة في مقياس)= حيث تم حساا المدى و يساور 

ولمحصول عمى طول الفئة  لمتنقل بين المجاالت الموافقة نقوم بقسمة المدى عمى عدد دراجات الموافقة 

 ) نقصد بيا مستويات المساىمة 03 مالحظة رقم 1.333=4/03=طول الفئة  : وذلك عمى نحو التالي

 في كل مرة لمحد األدنى لدرجة الموافقة نحصل (1.333 ) وبإضافة ىذه القيمة (منخفض، متوسط، مرتفع

  وىو [2.333-  1] فنحصل عمى مجال 2.333=1.333+1: عمى الحد األعمى   لكل مجال  مثال 

  (228: 2018طويطي، ) بدرجة منخفضةالمساىمةمجال 
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، وتفيد ىذه العممية في التعرا عمى موقف اُلمشترك إلجمالي أفراد العينة المساىمةوىكذا مع كل مجاالت 

:  حيث حيث نحصل عمى المجاالت كما يميبعد من ابعاد االستبيانعمى كل 

  ما المعالجة البيداغوجيةإلجابات العينة حول درجة المساىمة إذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي 

 ؛منخفضةدرجة  تمثل المساىمة فان ىذا يعني أن درجة [2.333- 1]بين 

  ما المعالجة البيداغوجيةإلجابات العينة حول درجة المساىمة إذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي 

 ؛متوسطةدرجة  تمثل المساىمة فان ىذا يعني أن درجة [3.666- 2.333]بين 

  ما المعالجة البيداغوجيةإلجابات العينة حول درجة المساىمة إذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي 

 ؛عاليةدرجة  تمثل المساىمة فان ىذا يعني أن درجة [5- 3.666]بين 

 :بالنسبة لمفرضيات المتعقمة اختبار الفروق في اتجاهات العينة حسب المتغير الشخصية-. ب

إحصائية في أراء داللة ذاتفي ىذه الفرضيات نحاول معرفة مدى وجود او عدم وجود اختالفات 

المتغيرات ولمعرفة تأثير  (الجنس، الخبرة المينية) الشخصية الختالا المتغيرات تبعا.المستجوبين

عمى اتجاىات  و أراء أفراد  فإننا ندرس كل متغير عمى  حدا    ولمكشف عن داللة الفروق الشخصية 

 في حالة  دراسة الفروق بين (T-TEST)بين المتوسطات الفئات المتغيرات الشخصية نستخدم اختبار 

 في حالة  one – way ANOVA، واختبار التباين األحادر (ذكور، إناث )المتوسطين مثال الجنس 

 الى 06من/  سنوات5أقل من  )دراسة الفروق بين أكثر من متوسطين مثال حالة متغير الخبرة المينية

  .( فما فوق 10 من  / سنوات10

 عرض ومناقشة نتائج اختبار الفرضية العامة: 

 :الفرضية العامة

 من وجية نظر األساتذة  في تحسين تحصيل المتعممينالمعالجة البيداغوجيةتساىم :نص الفرضية

 المستجوبين بدرجة عالية
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 نتائج اختبار الفرضية العامةيبن  : 15 جدول رقم 

اتجاهات 
 افراد العينة

Descriptive Statistics 

 االحصائيات الوصفية لالجابات العينة

تقيم المساهمة المعالجة البيداغوجية 
 في تحسين تحصيل المتعممين

 المتوسط الحسابي

Mean 

 االنحراف المعيارر 

Std. Deviation 
 

المتوسط الحسابي الكمي 
 موجود ضمن مجال 

 النتيجة

4.1320 0.17397 
 الى 3.666]من

 درجة[5

مساىمة 
 مرتفعة

    .              

إلجابات أفراد العينة  اإلجمالي المتوسط الحسابي لمدرجاتمن خالل الجدول أعاله   نالحظ أن 

 3.666) وىذا األخير موجود ضمن مجال المساىمة مرتفعة من(x = 4.132)بمغاالستبيان  عباراتعمى

 المعالجة مدى مساىمةنحو  اتجاىات وأراء األفراد العينة المستجوبين حول ىي نأأر (درجة05درجة الى 

 .هي بدرجة عالية من وجية نظر األساتذة المستجوبين البيداغوجية في تحسين تحصيل المتعممين

لمتوضيح أكثر قمنا بتحويل الدرجات  الموسط الحسابي الى تكرارات ونسبة مئوية ووزعت عمى ثالثة 

 : النتائج كما يميوكانت (منخفض، متوسط، مرتفع)مستويات المساىمة 

   التوزيع تكرار درجات االتجاهات األساتذة نحو مدى مساهمة المعالجة البيداغودية16الجدول رقم  

%  تكرار المجال المتوسط الدرجات المساىمة

 1.3 1 مساىمة منخفضة [2.333- 1]

 3.8 3 مساىمة متوسطة [3.666- 2.333]

 95.0 76 مساىمة مرتفعة [5- 3.666]

 100.0 80 المجموع

   

 المعالجة البيداغوجية تمثيل بياني التوزيع تكرار درجات مساهمة3الشكل رقم 
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  SPSS .V 25 مخرجات برنامج: املصدر

أستاذ من عدد اإلجمالي  من لألساتذة المستجوبين وبنسبة 76ومن الجدول والشكل أعاله يتبن لنا أن

  مساهمة عالٌة فً تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن يرون أن المعالجة البيداغوجية72.50%

 مناقشة الفرضية: 
اذن نستنتج من أراء األساتذة المستجوبين أن ىناك مساىمة عالية لممعالجة البداغوجية  وىذا يدعم 

 وىذا (x =4.132)المتعمقة بالمتوسط الحسابي التجاىات األساتذة الذر بمغاكثر النتيجة أعاله و

 قبول الفرضية العامةيدفع  وىذا ما ( درجة05 درجة الى 3.666)من مجال األخير موجود ضمن 

 من وجية نظر األساتذة  في تحسين تحصيل المتعممينالمعالجة البيداغوجيةتساىم :والتي مفادىا

 المستجوبين بدرجة عالية

القول بأن المعالجة البيداغوجية ليا دور فعال و مساىمة بدرجة عالية في تحسين تحصيل إذ يمكن 

المتعممين وىذا راجع من خالل تشخيص نقاط الضعف و تعزيز نقاط القوة ، وتدارك النقائص لتدعيميا 

بأن المعالجة البيداغوجية فعال  (2017_2016)في األخير ، كما أكدت دراسة تفتان أمينة و عائشة

تصحيحا يحقق تعديال بيداغوجيا وكانت نتائجيا متفقة مع نتائجنا من حيث أىمية المعالجة البيداغوجية و 

 .دورىا في تحسين تحصيل المتعممين وىذا بطبيعة الحال من وجية نظر األساتذة المستجوبين 
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 الفرضيات الفرعيةعرض ومناقشة نتائج اختبار  

 01 الفرعية ةاختبار ومناقشة الفرضي: 

 من في تحسين تحصيل المتعممينطريقة التدريس من خالل  المعالجة البيداغوجيةتساىم :نص الفرضية

 وجية نظر األساتذة المستجوبين بدرجة عالية

 01نتائج اختبار الفرضية الفرعية يبن  : 17 جدول رقم 

اتجاهات افراد 
 العينة

Descriptive Statistics 

 االحصائيات الوصفية لالجابات العينة

تقيم المساهمة المعالجة البيداغوجية 
 في تحسين تحصيل المتعممين

المتوسط 
 الحسابي

Mean 

 االنحراف المعيارر 

Std. Deviation 
 

المتوسط الحسابي الكمي 
 موجود ضمن مجال 

 النتيجة

4.1188 0.22880 
 الى 3.666]من

 درجة[5

مساىمة 
 مرتفعة

   

العينة  إلجابات أفراد اإلجمالي المتوسط الحسابي لمدرجاتمن خالل الجدول أعاله   نالحظ أن 

 وىذا األخير موجود ضمن مجال (x = 4.118)بمغ طريقة التدريسالبعد األول المتعمق ا  عباراتعمى

 اتجاىات وأراء األفراد العينة المستجوبين نأأر  ( درجة05 درجة إلى 3.666)المساىمة مرتفعة من 

في تحسين تحصيل طريقة التدريس من خالل  المعالجة البيداغوجية مدى مساىمةنحو حول ىي 

 .عالية هي بدرجة من وجية نظر األساتذة المستجوبين المتعممين

لمتوضيح أكثر قمنا بتحويل الدرجات  المتوسط الحسابي الى تكرارات ونسبة مئوية ووزعت عمى ثالثة 

 :  النتائج كما يميوكانت (منخفض، متوسط، مرتفع)مستويات المساىمة 
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  التوزيع تكرار درجات االتجاهات األساتذة نحو مدى مساهمة المعالجة البيداغوجية من18الجدول رقم 

 طريقة التدريس خالل

%  تكرار المجال المتوسط الدرجات المساىمة

 0.0 0 مساىمة منخفضة [2.333- 1]

 3.8 3 مساىمة متوسطة [3.666- 2.333]

 96.3 77 مساىمة مرتفعة [5- 3.666]

 100.0 80 المجموع

       

 طريقة التدريسمن خالل المعالجة البيداغوجية تمثيل بياني التوزيع تكرار درجات مساهمة4الشكل رقم 

 
  SPSS .V 25 مخرجات برنامج: املصدر

 أستاذ من عدد اإلجمالي  من لألساتذة المستجوبين وبنسبة 77ومن الجدول والشكل أعاله يتبن لنا أن

مساهمة عالٌة فً تحسٌن تحصٌل طريقة التدريس من خالل  يرون أن لممعالجة البيداغوجية96.30%

من خالل اذن نستنتج من أراء  األساتذة المستجوبين أن ىناك مساىمة عالية لممعالجة البداغوجيةالمتعلمٌن

المتعمقة بالمتوسط الحسابي التجاىات األساتذة الذر   وىذا يدعم اكثر النتيجة أعاله وطريقة التدريس

قبول يدفع  وىذا ما ( درجة05 درجة إلى 3.666)من مجال  وىذا األخير موجود ضمن (x = 4.11)بمغ
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في تحسين تحصيل طريقة التدريس من خالل  المعالجة البيداغوجيةتساىم :والتي مفادىا 01الفرضية 

  من وجية نظر األساتذة المستجوبين بدرجة عاليةالمتعممين

 مناقشة الفرضية: 

القول بأن  تساىم المعالجة البيداغوجية من خالل طريقة التدريس حيث بمغت نسبتيا من خالل يمكننا 

وىذا راجع من خالل براعة األستاذ في كيفية استخدام طرائق (4.11)اتجاىات األساتذة المستجوبين 

التدريس أثناء المعالجة  البيداغوجية ، وىي العممية تفاعل مابين األستاذ و المتعمم لتحقيق األىداا 

 .التعميمية كما تتفاعل فييا كافة األطراا العممية التعميمة 

 ومن ىنا نستنتج بأن طريقة التدريس تمعا دورا كبيرا أثناء القيام بالعممية التعميمية التعممية كما أشارت 

نحو اتجاىات األساتذة نحو دور المعالجة البيداغوجية ،من خالل (2016_2015)دراسة فرح بن يحيى

  .الطرق و األساليا الفعالة في الحقل التعميمي

 :وذلك يوضع الفرضيتين, الثبات صحة ىذه الفرضية نستخدم اختبار كار تربيع لالستقاللية
H0 : " من المعالجة البيداغوجية  بين0.05 ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 

   ".تحسين تحصيل المتعممين و طريقة التدريسخالل 

H1  : من خالل المعالجة البيداغوجية  بين0.05توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 
  ". تحسين تحصيل المتعممينو  طريقة التدريس

. SPSSوفٌما ٌلً النتائج المتحصل علٌها باستخدام برنامج 

المتغٌر  
قٌمة كاي 

تربٌع 
درجة 
الحرٌة 

 V deقٌمة 
Cramer 

مستوى 
 الداللة
Sig 

تحصيل 
 المتعممين

 خالل من المعالجة البيداغوجية
 طريقة التدريس

14,235 
 

4 
0.776 

 
0.037 
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 و  طريقة التدريس من خالل  المعالجة البيداغوجيةاختبار كاي تربيع الستقاللية(19 )جدول رقم

 تحسين تحصيل المتعممين

 0.037 عند مستوى داللة 14,235من خالل الجدول السابق نالحظ  أن قٌمة كاي تربٌع تساوي

  .تحسين تحصيل المتعممينو   من خالل طريقة التدريسالمعالجة البيداغوجية بٌن( 0.05أقل من ) 

إذن نرفض الفرضٌة الصفرٌة ونقبل الفرضٌة البدٌلة التً تنص على  وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة , 

 عند مستوى داللة تحسين تحصيل المتعممينو   من خالل طريقة التدريسالمعالجة البيداغوجيةبٌن 

.  فإن العالقة بٌن المتغٌرٌن قوٌة0.776 تساوي V de Cramerبمأن قٌمة . 0.05

. تحسين تحصيل المتعممينو   من خالل طريقة التدريس المعالجة البيداغوجيةإذن  توجد عالقة بٌن 

  02اختبار ومناقشة الفرضية الفرعية: 

 في تحسين تحصيل المتعممينالتحصيل الدراسي من خالل المعالجة البيداغوجيةتساىم :نص الفرضية

 من وجية نظر األساتذة المستجوبين بدرجة عالية

 02نتائج اختبار الفرضية الفرعية يبن  : (20 )جدول رقم 

اتجاهات 
افراد 
 العينة

Descriptive Statistics 

 االحصائيات الوصفية لالجابات العينة

تقيم المساهمة المعالجة البيداغوجية 
 في تحسين تحصيل المتعممين

 المتوسط الحسابي

Mean 

 االنحراف المعيارر 

Std. Deviation 
 

المتوسط الحسابي الكمي 
 موجود ضمن مجال 

 النتيجة

4.1944 0.29714 
 الى 3.666]من

 درجة[5

مساىمة 
 مرتفعة

    

إلجابات أفراد العينة  اإلجمالي المتوسط الحسابي لمدرجاتمن خالل الجدول أعاله   نالحظ أن 

 وىذا األخير موجود ضمن مجال (x = 4.19)بمغالتحصيل الدراسي البعد األول المتعمق ا   عباراتعمى
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 اتجاىات وأراء األفراد العينة المستجوبين نأأر  ( درجة05 درجة إلى 3.666)المساىمة مرتفعة من 

في تحسين تحصيل التحصيل الدراسي من خالل  المعالجة البيداغوجية مدى مساىمةنحو حول ىي 

 .هي بدرجة عالية من وجية نظر األساتذة المستجوبين المتعممين

لمتوضيح أكثر قمنا بتحويل الدرجات  المتوسط الحسابي الى تكرارات ونسبة مئوية ووزعت عمى ثالثة 

 :  النتائج كما يميوكانت (منخفض، متوسط، مرتفع)مستويات المساىمة 

التوزيع تكرار درجات االتجاهات األساتذة نحو مدى مساهمة المعالجة البيداغوجية  (21)الجدول رقم 

 التحصيل الدراسيمن خالل 

%  تكرار المجال المتوسط الدرجات المساىمة

 2.5 2 مساىمة منخفضة [2.333- 1]

 2.5 2 مساىمة متوسطة [3.666- 2.333]

 95.0 76 مساىمة مرتفعة [5- 3.666]

 100.0 80 المجموع

  SPSS .V 25 مخرجات برنامج بيانات الاستبيان و باالعتماد علىمن إعداد الطالبة: املصدر

التحصيل من خالل  المعالجة البيداغوجية تمثيل بياني التوزيع تكرار درجات مساهمة5الشكل رقم 
 الدراسي
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 أستاذ من عدد اإلجمالي  من لألساتذة المستجوبين وبنسبة 76ومن الجدول والشكل أعاله يتبن لنا أن

مساهمة عالٌة فً تحسٌن تحصٌل التحصيل الدراسي من خالل  يرون أن لممعالجة البيداغوجية95.00%

من خالل اذن نستنتج من أراء  األساتذة المستجوبين أن ىناك مساىمة عالية لممعالجة البداغوجيةالمتعلمٌن

المتعمقة بالمتوسط الحسابي التجاىات األساتذة الذر   وىذا يدعم اكثر النتيجة أعاله والتحصيل الدراسي

قبول يدفع  وىذا ما ( درجة05 درجة إلى 3.666)من مجال  وىذا األخير موجود ضمن (x = 4.19)بمغ

في تحسين تحصيل التحصيل الدراسي من خالل  المعالجة البيداغوجيةتساىم :والتي مفادىا02الفرضية 

  من وجية نظر األساتذة المستجوبين بدرجة عاليةالمتعممين

 مناقشة الفرضية: 

بحيث نستطيع (4.19)يمكن القول بأن آراء األساتذة نحو التحصيل الدراسي درجة عالية حيث بمغت 

القول بأن تساىم المعالجة البيداغوجية من خالل التحصيل الدراسي مساىمة عالية ،وتكمن قيمة المعالجة 

المبيداغوجية في دورىا و مساىمتيا في تحسين تحصيل المتعممين من تنوع في االختبارات و المقاييس في 

العممية التعميمية التعممية ،و التجنا من مشاكل المدرسية من بينيا التأخر الدراسي ، كما اتفقت دراسة 

 (2018_2017)كرازة مفيدة

 ونستنج بأن المعالجة البيداغوجية ىي العالج و الدواء لمتعممين منخالل تحسين تحصيميم الدراسي ، 

 .و االلتحاق بزمالئيم في القسم ، و االبتعاد عن افشل الدراسي 

 :وذلك يوضع الفرضيتين, الثبات صحة ىذه الفرضية نستخدم اختبار كار تربيع لالستقاللية

H0 : " من المعالجة البيداغوجية  بين0.05 ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 

   ".تحسين تحصيل المتعممين و التحصيل الدراسيخالل 

H1  : من خالل المعالجة البيداغوجية  بين0.05توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 

  ". تحصيل المتعممينتحسين و  التحصيل الدراسي
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. SPSSوفٌما ٌلً النتائج المتحصل علٌها باستخدام برنامج 

المتغٌر  
قٌمة كاي 

تربٌع 
درجة 
الحرٌة 

 V deقٌمة 
Cramer 

مستوى 
 الداللة
Sig 

تحصيل 
 المتعممين

المعالجة 
 من البيداغوجية

 التحصيل خالل
 الدراسي

13,235 
 

4 
0.811 

 
0.002 

 

 

 و التحصيل الدراسي من خالل  المعالجة البيداغوجيةاختبار كاي تربيع الستقاللية(22 )جدول رقم 

 تحسين تحصيل المتعممين

 0.002 عند مستوى داللة 13,235من خالل الجدول السابق نالحظ  أن قٌمة كاي تربٌع تساوي

  .تحسين تحصيل المتعممينو   من خالل التحصيل الدراسيالمعالجة البيداغوجية بٌن( 0.05أقل من ) 

إذن نرفض الفرضٌة الصفرٌة ونقبل الفرضٌة البدٌلة التً تنص على  وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة , 

 عند مستوى داللة تحسين تحصيل المتعممينو   من خالل لتحصيل الدراسيالمعالجة البيداغوجيةبٌن 

. فإن العالقة بٌن المتغٌرٌن قوٌة0.811 تساوي V de Cramerبمأن قٌمة . 0.05

. تحسين تحصيل المتعممينو   من خالل التحصيل الدراسي المعالجة البيداغوجيةإذن  توجد عالقة بٌن 

  03اختبار ومناقشة الفرضية الفرعية: 

 في تحسين تحصيل المتعمميناألهداف التعميمية من خالل المعالجة البيداغوجيةتساىم :نص الفرضية

 من وجية نظر األساتذة المستجوبين بدرجة عالية
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 03نتائج اختبار الفرضية الفرعية يبن  : (23 )جدول رقم 

اتجاهات 
أفراد 
 العينة

Descriptive Statistics 

 اإلحصائيات الوصفية لإلجابات العينة

تقيم المساهمة المعالجة البيداغوجية 
 في تحسين تحصيل المتعممين

 المتوسط الحسابي

Mean 

 االنحراف المعيارر 

Std. Deviation 
 

المتوسط الحسابي الكمي 
 موجود ضمن مجال 

 النتيجة

 الى 3.666]من 0.23370 4.1010
 درجة[5

مساىمة 
 مرتفعة

    

إلجابات أفرادا لعينة  اإلجمالي المتوسط الحسابي لمدرجاتمن خالل الجدول أعاله   نالحظ أن 

 وىذا األخير موجود ضمن مجال (x =4.101)بمغاألهداف التعميمية البعد األول المتعمق ا  عباراتعمى

 اتجاىات وأراء األفراد العينة المستجوبين نأأر  ( درجة05 درجة إلى 3.666)المساىمة مرتفعة من 

في تحسين تحصيل األهداف التعميمية من خالل  المعالجة البيداغوجية مدى مساىمةنحو حول ىي 

 .هي بدرجة عالية من وجية نظر األساتذة المستجوبين المتعممين

لمتوضيح أكثر قمنا بتحويل الدرجات  الموسط الحسابي الى تكرارات ونسبة مئوية ووزعت عمى ثالثة 

 :  النتائج كما يميوكانت (منخفض، متوسط، مرتفع)مستويات المساىمة 
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التوزيع تكرار درجات االتجاهات األساتذة نحو مدى مساهمة المعالجة البيداغوجية (24)الجدول رقم 

 األهداف التعميميةمن خالل 

%  تكرار المجال المتوسط الدرجات المساىمة

 0.00 00 مساىمة منخفضة [2.333- 1]

 7.5 6 مساىمة متوسطة [3.666- 2.333]

 92.5 74 مساىمة مرتفعة [5- 3.666]

 100.0 80 المجموع

  

من خالل األهداف  المعالجة البيداغوجية تمثيل بياني التوزيع تكرار درجات مساهمة6الشكل رقم 

 التعميمية

 
   

 أستاذ من عدد اإلجمالي  من لألساتذة المستجوبين وبنسبة 74ومن الجدول والشكل أعاله يتبن لنا أن

مساهمة عالٌة فً تحسٌن تحصٌل األهداف التعميمية من خالل  يرون أن لممعالجة البيداغوجية80.00%

من خالل اذن نستنتج من أراء  األساتذة المستجوبين أن ىناك مساىمة عالية لممعالجة البداغوجيةالمتعلمٌن
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المتعمقة بالمتوسط الحسابي التجاىات األساتذة الذر وىذا يدعم اكثر النتيجة أعاله واألهداف التعميمية 

قبول يدفع  وىذا ما ( درجة05 درجة إلى 3.666)من مجال  وىذا األخير موجود ضمن (x =4.101)بمغ

في تحسين تحصيل األهداف التعميمية من خالل  المعالجة البيداغوجيةتساىم :والتي مفادىا03الفرضية 

  من وجية نظر األساتذة المستجوبين بدرجة عاليةالمتعممين

 مناقشة الفرضية: 

كما يمكننا القول بأن مساىمة المعالجة البيداغوجية من خالل األىداا التعميمية درجة عمية بمغت 

من خالل وجية نظر األساتذة المستجوبين ،في حيت تكمن قيمة المعالجة  من خالل تحقيق (4.101)

 .األىداا التعميمية ، بحيث يستطيع المتعمم معرفة نشاطات التحميل و التركيا و التقويم 

 و يصبح المتعمم يمارس مستويات األىداا منيا المعرفية و الحسية الحركية و الوجدانية لموصول لميدا 

المراد الوصول إليو، ومدى ابتعاده عن صعوبات التعمم ،كما توصمت إليو دراسة زمعوش 

 في تخفيف من صعوبات التي قد يقع فييا المتعمم أثناء تعميمو ، (2017_2016)سامية

بطبيعة الحال  يمكننا القول بأن المعالجة البيداغوجية ىي الطريقة الواضحة التي يستعين بييا األستاذ 

 .  لتحقيق األىداا المتوخاة تحقيقيا 

 :وذلك يوضع الفرضيتين, الثبات صحة ىذه الفرضية نستخدم اختبار كار تربيع لالستقاللية

H0 : " من المعالجة البيداغوجية  بين0.05 ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 

   ".تحسين تحصيل المتعممين و األهداف التعميميةخالل 

H1  : من خالل المعالجة البيداغوجية  بين0.05توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 

  ". تحصيل المتعممينتحسين و  األهداف التعميمية

. SPSSوفٌما ٌلً النتائج المتحصل علٌها باستخدام برنامج 
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المتغٌر  
قٌمة كاي 

تربٌع 
درجة 
الحرٌة 

 V deقٌمة 
Cramer 

مستوى 
 الداللة
Sig 

تحصيل 
 المتعممين

المعالجة 
 من البيداغوجية

 األهداف خالل
 التعميمية

 

14,525 
 

4 
0.787 

 
0.000 

 

 

 األهداف التعميمية من خالل  المعالجة البيداغوجيةاختبار كاي تربيع الستقاللية(25 )جدول رقم 
 تحسين تحصيل المتعممين و 

 0.000 عند مستوى داللة 14,525 من خالل الجدول السابق نالحظ  أن قٌمة كاي تربٌع تساوي

  .تحسين تحصيل المتعممينو  ألىداا التعميميةا من خالل البيداغوجية بٌن( 0.05أقل من ) 

إذن نرفض الفرضٌة الصفرٌة ونقبل الفرضٌة البدٌلة التً تنص على  وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة , 

 عند مستوى داللة تحسين تحصيل المتعممينو   من خالل األىداا التعميميةالمعالجة البيداغوجيةبٌن 

. إن العالقة بٌن المتغٌرٌن قوٌة   ف0.787  تساوي V de Cramerبمأن قٌمة . 0.05

. تحسين تحصيل المتعممينو   من خالل األىداا التعميمية المعالجة البيداغوجيةإذن  توجد عالقة بٌن 

  04اختبار ومناقشة الفرضية الفرعية 

 المعالجة البيداغوجيةنحو مساهمةاألساتذة المستجوبين أراء واتجاىات  هناك اختالفات فً :نص الفرضية

 الجنسحسب متغٌر  من وجية نظرىم في تحسين تحصيل المتعممين

 /-أر

األساتذة المستجوبين في أراء واتجاىات (α0.05≥ )توجد فروق ذات داللة إحصائيةال:الفرضية الصفرية 

حسب متغٌر  من وجية نظرىم  في تحسين تحصيل المتعممينالمعالجة البيداغوجيةنحو  مساهمة 

 .(الجنس)
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نحو   األساتذة المستجوبين في أراء واتجاىات (α0.05≥ ) فروق ذات داللة إحصائيةتوجد:الفرضية البديمة

 .(الجنس)حسب متغٌر  من وجية نظرىم  في تحسين تحصيل المتعممينالمعالجة البيداغوجيةمساهمة 

( T-TEST)'  ت ' استخدام اختبار من صحة الفرضية تم لمتحقق: األدوات اإلحصائية الختبار الفرضية

-T)  ويستخدم اختبار(أنثى/ذكر )لمتغير الجنس ن فقط وىمالمداللة عمى الفروق بين المتوسطات لفئتي

TEST) لتقدير الفرق بين المتوسطي ىما   . 

 Test T)عينتين مستقمتين  لــ (T-TEST)اختبارممخص لنتائج )والجدول التالي هو ممخص لمجداول 

pour échantillons indépendants) ... انظر ممحق  مخرجات برنامجspss 

 .(الجنس)متغير تبعااتجاهات العينة   يوضض الفروق (26)الجدول رقم 

 

أراء واتجاىات 
أفراد عينة 

الدراسة حسا 
 متغير الجنس

 المتغبر
حجم 
العينة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراا 
المعيارر 

(T-
TEST)المحسوبة 

درجة 
الحرية 

Sig 
مستوى 
 المعنوية

القرار 

 0.19405 4.1088 30 ذكر
-0.922 78 0.360 

 ال 
توجد 
 0.16120 4.1459 50 انثى فروق 

 

:  لناأعاله تبينمن خالل الجدول 

-T)والقيمة مستوى المعنوية المصاحبة لقيمة اختبار (Tcal=0.922)بمغت  (T-TEST)قيمة : أن

TEST)  0.360)بمغت =(Sigأراء واتجاىات اختالفات فً توجدال  ومنو0.05مستوى الداللة  منكبرأ

 من وجية نظرىم  في تحسين تحصيل المتعممينالمعالجة البيداغوجيةنحو مساهمة األساتذة المستجوبين 

 .بين اإلناث والذكور

توجد فروق ذات ال:الفرضية الصفرية ونقبل : الفرضية البديمةمما سبق توصمنا فإننا نرفض اتخاذ القرار 

 المعالجة البيداغوجيةنحو   مساهمة األساتذة المستجوبين في أراء واتجاىات (α0.05≥ )داللة إحصائية
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مما نستنتج أنو ال يوجد فروق .(الجنس)حسب متغٌر  من وجية نظرىم المتعممين.  في تحسين تحصيل

بين كال الجنسين ذكور و اإلنات في إتجاىاتيم حول المعالجة البيداغوجية حيث أثبتوا أن ليذه األخيرة 

دور ىام و فعال في التحصيل الدراسي كما أنيا تساىم في رفع مستوى المتعمم االبتدائي، ميما كان 

فإنيا توصمت إلى نفس النتيجة  (2017_2016)دراسة زمعوش سامية:كما اتفقت نتائج مستواه الدراسي، 

مقارنة مع نتائج بحثنا إلى أنو ال توجد فروق فردية بين الجنسين في متوسط تحصيل عمى اختبار 

 .                  األخطاء اإلمالئية و النحوية

 - 05اختبار ومناقشة الفرضية الفرعية  

 المعالجة البيداغوجيةنحو مساهمةاألساتذة المستجوبين أراء واتجاىاتهناك اختالفات فً :نص الفرضية

 الخبرة المهنيةحسب متغٌر  من وجية نظرىم في تحسين تحصيل المتعممين

 /-أر

األساتذة المستجوبين في أراء واتجاىات (α0.05≥ )توجد فروق ذات داللة إحصائيةال:الفرضية الصفرية 

حسب متغٌر  من وجية نظرىم  في تحسين تحصيل المتعممينالمعالجة البيداغوجيةنحو   مساهمة 

 (.الخبرة المهنية)

نحو األساتذة المستجوبين في أراء واتجاىات (α0.05≥ )فروق ذات داللة إحصائية توجد:الفرضية البديمة

الخبرة )حسب متغٌر  من وجية نظرىم  في تحسين تحصيل المتعممينالمعالجة البيداغوجيةنحو مساهمة 

 (.المهنية

تحميل ) (ANOVA)اختبار استخدام  من صحة الفرضية تم لمتحقق: األدوات اإلحصائية الختبار الفرضية

الخبرة وىما لمتغير (أكثر من فئتين)أكثر من متوسطين لمداللة عمى الفروق بين (التباين األحادر

 ( فما فوق 10من  / سنوات10 إلى 06من/  سنوات5 من أقل)المهنية
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.: (تحميل التباين األحادر) (ANOVA)اختبار ممخص لنتائج )والجدول التالي هو ممخص لمجداول 

 spssانظر ممحق مخرجات برنامج

 متغيرالخبرة المهنيةتبعااتجاهات العينة  يوضض الفروق (27 ) الجدول رقم 

 

 مجموع المربعات Sum of Squares مصدر التباين

Mean Square 
درجة 
 الحرية

 df 

متوسط 
المربعات 

Mean Square 

قيمة 
(F-test) 

Sig 
مستوى 
 المعنوية

 النتيجة

Between Groups 
 0.064 2 0.128بين المجموعات 

2.172 0.121 

ال توجد 
 فروق 
 

Within Groups 0.029 77 2.263 داخل المجموعات 
  79 2.391المجموع 

   

:   لناأعاله تبينمن خالل الجدول 

والقيمة مستوى المعنوية المصاحبة لقيمة  (Fcal=2.172)بمغت F( F-test)اختبار قيمة : أن

أراء اختالفات فً توجدال  ومنو0.05مستوى الداللة أكبر منSig)= 0.121) بمغت (F-test)اختبار

 من  في تحسين تحصيل المتعممينالمعالجة البيداغوجيةنحو مساهمة األساتذة المستجوبين واتجاىات 

 ( فما فوق 10 من  / سنوات10 إلى 06من/  سنوات5 من أقل)بين الفئات الخبرة المينيةوجية نظرىم 

توجد فروق ذات الالفرضية الصفرية ونقبل : الفرضية البديمةمما سبق توصمنا فإننا نرفض اتخاذ القرار 

 المعالجة البيداغوجيةنحو  مساهمة األساتذة المستجوبين في أراء واتجاىات (α0.05≥ )داللة إحصائية

من  جية أخرى ـأنو (.الخبرة المهنية)حسب متغٌر  من وجية نظرىم في تحسين تحصيل المتعممين

اليوجد فروق وفق عامل الخيرة المينية ، فرغم إختالا سنوات العمل إال أنيم يتفقون بأن المعالجة 

( 2017_2016)كما اتفقت نتائج دراسة مسمم نزييةالبيداغوجية ضرورية في عممية التحصيل الدراسي،

فإنيا توصمت إلى نفس النتيجة مفادىا أن ال توجد اختالا دال إحصائيا عمى طبيعة اتجاىات أساتذة 

 . التعميم االبتدائي نحو حصص المعالجة البيداغوجية تغزى إلى لمتغير الخبرة 
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 :خاتمة

      إن أفضل طرق تعلٌمٌة التً لد ٌستعٌن بها األستاذ فً الحمل التربوي هو إدران كل جوانب العملٌة 

التعلمٌة التعلٌمٌة، لتعزٌز نماط الموة و تدارن نماط الضعف أي ٌمدم لها تدعٌمات و تمٌٌمات و تشخٌص 

التعلمات ،لكً ٌتجنب من انخفاض فً التحصٌل الدراسً مما ٌؤدي به إلى التسرب المدرسً و التأخر 

 .الدراسً الذي لد ٌعرلل مسار المنظومة التربوٌة

ٌمكن أن نلخص فنمول أن المعالجة البٌداغوجٌة  لدٌها مساهمة بدرجة عالٌة فً تحسٌن تحصٌل 

المتعلمٌن فً إطارها العام ، أما فً إطارها الخاص فمد تساهم من خالل طرٌمة التدرٌس الذي ٌموم بها 

األستاذ نحو تالمٌذه و تعتبر من اإلجراءات الصفٌة تساعده فً تخطٌط للدرس و المساهمة فً نجاح 

المولف التعلٌمً ، إذ  تعتبر األداة الفعالة و الضرورٌة لتحمٌك األهداف التعلٌمٌة العامة و الخاصة،     

و مساهمة المعالجة من خالل التحصٌل الدراسً إذ تزود للمتعلم معارف و مكتسبات خالل إعادته 

 للدرس 

     من هنا جاء هدا العرض لمعرفة دور المعالجة ومدى فعالٌتها من أجل تخفٌف من حدة المشاكل 

المدرسٌة، و التعرف على آراء و اتجاهات األساتذة نحو هذه العملٌة من خالل متغٌر الجنس و الخبرة 

 .العملٌة
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  ال بد للمعالجة البٌداغوجٌة أن تمس كل أطراف المثلث الدٌداكتٌكً أي بٌن المعرفة و المتعلم 

 و المعلم 

  المعالجة البٌداغوجٌة البد تمس المنهاج و المقررات الدراسٌة أي المقاربة بالكفاءات مناهج

 .الجٌل الثانً

  ال بد على األستاذ مراعاة الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ. 

 تنوع فً أسالٌب التدرٌس إلثراء معارف التالمٌذ . 

  قٌام بعملٌات القٌاس و التقٌٌم و التشخٌص لمعرفة مستوى الطالب. 

 



 

 

قــائمة المصادر 

 والمراجع
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 :لائمة المراجع  

 .دار الملم : الكوٌت.(1)الطبعة .الفروق الفردٌة و تطبٌماتها التربوٌة(. 1983)رجاء أبو عالم   .1

عمان ، .(1)الطبعة .بناء االختبارات و المماٌٌس التربوٌة(.2016)ناٌف مخائٌل إمطانٌوس .2

 .دار اإلعصار العلمً:أردن

مولع منهل .و كٌفٌة التعامل مع أخطاء المتعلمٌن بٌداغوجٌا الخطأ(.2017)آٌت مهدي )عثمان .3

     www.manhal.net/profile/57الشفافة التربوٌة

 .مستغانم. اجتماع أعضاء الفرٌك التربوي لمدرسة بكوشة(.2005)بتواتً  .4

 .دار مصر للطباعة:مصر.(2)الطبعة.2ج االختبارات و المماٌٌس الطلبٌة(.1995)خلٌفة بركات    .5

 .دار الكتاب:لبنان.(دط.)لاموس التربٌة و علم النفس التربوي.(1960)فرٌد جبرائٌل  .6

بٌروت   .(1)الطبعة .علم النفس و تطبٌماته االجتماعٌة و التربوٌة(. 1994)عبد العالً  الجسمانً   .7

 .دار العربٌة للعلوم 

 . مكتبة المثمف. بٌداغوجٌا الخطأ( .2015)حمداوي جمٌل  .8

دار : الجزائر.(دط). الدلٌل البٌداغوجً لمرحلة التعلٌم االبتدائً(. 2012)دمحم صالح الحثروبً  .9

 .الهدى للطباعة والنشر و التوزٌع 

 .مماطعة لالمة : الجزائر.، مفتشٌة التعلٌم االبتدائًالمعالجة البٌداغوجٌة(. 2008)سائحً حسان  .10

 .المركز الجهوي لمهن التربٌة و التكوٌن:مراكش.التموٌم التربوي(.2013)بوجالبن حسن    .11

 .ٌوم تكوٌنً. المعالجة البٌداغوجٌة. (2014)الخلٌة التربوٌة  .12

بٌت :عمان.(دط).إجراءاته، البحث العلمً أسسه ، مناهجه و أسالٌبه.(دس)علٌان/ربحً مصطفى  .13

 .األفكار الدولٌة

دار :عمان  .(1)الطبعة .ضعف التحصٌل الدراسً أسبابه عالجه( .2008)علً عابد رسمً  .14

 .جرٌر

أنواع :الجزائر .(1)الطبعة .التموٌم التربوي و عاللته بالتحصٌل الدراسً(.2012)مٌلود رفٌك  .15

 .المعرفة

اإلمارات العربٌة .العٌن .(2)الطبعة .مدخل إلى علم النفس الكتاب الجامعً(.2007)عماد زعلول   .16

 .المتحدة

الثمافة :عمان.(1)الطبعة.البحث االجتماعً األسالٌب المناهج اإلحصاء(.2012)سالم سالم سماح  .17

 .للنشر  و التوزٌع 
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(. 2)الطبعة . (والتطبٌمٌة األسس النظرٌة ) سٌكولوجٌة التعلم و التعلٌم( .2006)ملحم سامً دمحم  .18

 .  دار المسٌرة: عمان

دٌوان المطبوعات : الجزائر.(دط). عاللة التفكٌر بالتحصٌل الدراسً(.1996)طاهر سعد هللا  .19

 .الجامعٌة

 .دار المعرفة :مصر.(7الطبعة.التربٌة الجدٌدة. (د س)عبد العزٌز صالحً  .20

دار العلوم للنشر           : الجزائر.(دط).منهجٌة البحث العلمً للجامعٌن(.2003)شروخ صالح الدٌن   .21

 .و التوزٌع

 .دار المسٌرة :عمان . (1)الطبعة  .أساسٌات البحث العلمً(.2007)الضامن منذر  .22

  الجزءspssاألسالٌب اإلحصائٌة و تطبٌماتها ٌدوٌا و باستخدام  (.2013)بوحفص عبد الكرٌم    .23

                                                                الدٌوان المطبوعات الجامعٌة:الجزائر . (دط).  الثانً

 .المركزالوطنً للوثائك التربوٌة : الجزائر.المعجم التربوي .(د س)آٌة مهدي عثمان، .24

دار الكتاب :الكوٌت. (دط).المٌاس و التموٌم فً التربٌة و التعلٌم(. 2002)لاسم علً العرف  .25

 .الحدٌث

: عمان .(1)الطبعة .االختبارات و المماٌٌس النفسٌة و التربوٌة(. 2006)عالم عالم صالح الدٌن   .26

 .دار الفكر للنشر و التوزٌع

 .دار المعرفة الجامعٌة: االسكندرٌة. (دط). علم النفس اإلنتاج(.2002)العٌسوي عبد الرحمان .27

 .2ط .(عربً_فرنسً_إنجلٌزي) معجم علم النفس، .(1971)عالل فاخر .28

دار إحٌاء التراث : بٌروت.(دط)كتاب العٌن(.2005)الفراهٌدي ، أبً عبد الرحمان الخلٌل بن أحمد .29

 العربً، 

مماطعة تسمسٌلت . الدعم التربوي و المعالجة البٌداغوجٌة فً التعلٌم االبتدائً(.2011)خالد لدور .30

 ,األولى

مجلة اآلداب و العلوم . أهمٌة التموٌم فً لٌاس التحصٌل الدراسً. (2010)كركوش فتٌحة  .31

 .العدد الثالث.  البلٌدة. جامعة سعد دحلب.االجتماعٌة

 فهم و تحلٌل البٌانات spss  النظام اإلحصائً(.2012)الزغبً،دمحم بالل  ، الطالفحة عباس  .32

 .دار وائل للنشر: عمان .(3)الطبعة .اإلحصائٌة

، أبرز العوامل األسرٌة المؤثرة على مستوى التحصٌل (2006)عبد هللا شراز دمحم بن صالح  .33

 مجلة جامعة أم لرى مكة المكرمالدراسً ، 

 www.alukah.netشبكة األلوكة  . المعالجة الٌداغوجٌة(. 2010)بونوة دمحم   .34

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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 المملكة  . بٌداغوجٌا الخطأ،ندوة تربوٌة األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن. (د س)حكٌم دمحم   .35

  .دراسة سٌكولوجٌة تربوٌة لتلمٌذ التعلٌم العالً. (د س)زٌدان دمحم مصطفى   .36

 .ملتمى تكوٌنً . المعالجة البٌداغوجٌة(.2011)لاضً محً الدٌن  .37

التحلٌل اإلحصائً لبٌانات االستبٌان تطبٌمات علمٌة على (.2018)الطوٌطً مصطفى  .38

 .دار النشر الجامعً تلمسان : الجزائر    excelبرنامج

 .، بٌروت31دار الشروق ط .(1986)طالب منجد  .39

تمنٌة دروس الدعم بٌن لانون الرسمٌات .(دس) زمام نور الدٌن ،بن عامر وسٌلة، وطاع هللا حسنٌة .40

 الجزائر, مخبر المسألة التربوٌة.و الوالع العلمً

 .دار الفكر:عمان. (1)الطبعة . نظرٌات التعلم و التعلٌم(.2005)لطامً ٌوسف محمود  .41

 .مكتبة عرٌب. رعاٌة المراهمٌن.(د س)مٌخائٌل أسعد ٌوسف  .42

http://dspace.univ-bisakra.dz.8080/jspui/bitsaream/123456789/5478/1 
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(1)ملحق رقم
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(2)ملحق رقم
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استبٌان اللجنة التحكٌم  (  3 )ملحك رلم  

 اسم و لمب األستاذ الرتبة الجامعة األصلٌة

 د كروجة الشارف  أستاذ محاضر  جامعة مستغانم 

 بلماسمً بو عبد هللا  مفتش تعلٌم االبتدائً  مماطعة عشعاشة 

 د بتواتً حٌاة أستاذ محاضر  جامعة مستغانم 

  أ بوثلٌجة رمضان  أستاذ محاضر  جامعة مستغانم 
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:استبٌان للجنة التحكٌم  (4)ملحك رلم  

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

:(ة)الفاضل  (ة)الدكتور (ة)األستاذ  

 السالم علٌكم ورحمة هللا تعالى و بركاته

.دور المعالجة البٌداغوجٌة فً تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن من وجهة نظر األساتذة :موضوع البحث   

:االشكالٌة العامة  

ة في تحسين تحصيل المتعلمين من وجهة نظر األساتذة المستجوبين هل تساهم المعالجة البيداغوجي

 بدرجة عالية؟

:األسئلة الفرعٌة  

تساهم المعالجة البيداغوجية من خالل طريقة التدريس في تحسين تحصيل المتعلمين من وجهة نظر هل 

 األساتذة المستجوبين بدرجة عالية؟

تساهم المعالجة البيداغوجية من خالل التحصيل الدراسي في تحسين تحصيل المتعلمين من وجهة هل 

 نظر األساتذة المستجوبين بدرجة عالية؟

تساهم المعالجة البيداغوجية من خالل األهداف التعليمية في تحسين تحصيل المتعلمين من وجهة هل 

 نظر األساتذة المستجوبين بدرجة عالية؟

هل هناك اختالفات في آراء و اتجاهات األساتذة المستجوبين نحو مساهمة المعالجة البيداغوجية في 

 تحسين تحصيل المتعلمين من وجهة نظرهم حسب متغير الجنس؟

هل هناك اختالفات في آراء و اتجاهات األساتذة المستجوبين نحو مساهمة المعالجة البيداغوجية في 

 تحسين تحصيل المتعلمين من وجهة نظرهم حسب متغير الخبرة؟

.المعالجة البٌداغوجٌة ـ التحصٌل الدراسً ـ األستاذ ـ التعلٌم االبتدائً : الكلمات المفتاحٌة  

دور المعالجة البٌداغوجٌة فً تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن ، من وجهة " فً إطار تحضٌر بحث بعنوان 

لنٌل شهادة " نظر المعلمٌن ، دراسة مٌدانٌة لتالمٌذ السنة الثانٌة ابتدائً ببعض مدارس دائرة بولٌراط

الماستر تخصص األنظمة التعلٌمٌة و المناهج الدراسٌة ،  أرجو من حضرتكم بتمدٌم رأٌكم السدٌد 

بشأن فمرات االستبٌان ، إذا كان صالحا  أوغٌر صالحا ، ومدى انتماء كل فمرة للمجال المحدد لها ، و 
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دائماـ غالباـ : أٌة التراحات و تعدٌالت ترونها مناسبة لذلن، علما أن البدائل اإلجابة على الفمرات هً 

.أحٌاناـ نادراـ أبدا   

:                                                                                        المتغٌرات   

أنثى                ذكر:     الجنس   

  سنوات               10 إلى 6من                سنوات5 أقل من :  الخبرة 

  فما فوق     10من             

غٌر  التعدٌالت
 مالئمة

البعد  الرلم  الفمرات مالئمة 
 األول

تعتمد على األنشطة المحسوسة فً بناء    
 التعلمات 

01 

سم 
خل الم
ء دا
ألدا
بعد ا

  :
س
طرٌمة التدرٌ

 

تختار تمارٌن منزلٌة بناءا على الفروق    
 الفردٌة 

02 

 03 تمهد الدرس الجدٌد بأسئلة شفهٌة    

تعتمد على أسلوب التغذٌة الراجعةفً بناء    
 التعلمات 

04 

 05 تختم كل ممطع سلوكً بتمرٌن مناسب    

تغٌر الطرٌمة التدرسٌة فً حالة تشعر بعدم    
 جدواها 

06 

 07 تخصص دفترا للمعالجة البٌداغوجٌة    

 08 تهتم الواجبات المنزلٌة للمتعلمٌن    

تلجأ إلى إعادة الدرس فً حالة عدم بلوغ    
 األهداف 

09 

ترى تحسن فً أداء التالمٌذ بعد لٌامن    
 بالمعالجة 

10 

 11 تستخدم نشاط دٌنامٌة المجموعات    

 12 تهتم بالنشاطات الالصفٌة    
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غٌر  التعدٌالت
 مالئمة

 الرلم الفمرات مالئمة 
 

 

البعد 
 الثانً

 

بعد لٌامن بالمعالجة ترى تحسن دائما فً    
 نتائج التالمٌذ 

01 

 بعد التماٌز

تصنف التالمٌذ حسب لدراتهم بناءا على    
نتائج التموٌم لكً تتم المعالجة خالل 

 األسبوع 

02 

تنظم حصص المعالجة إنطاللا من تصحٌح    
 أوراق االتالمٌذ 

03 

 04 تخصص أولات إلزامٌة للمٌام بالمعالجة    

تركز على فئة من التالمٌذ لتحسٌن    
 نتائجهم 

05 

 06 تحرص على جو التنافس بٌن التالمٌذ    

تستعٌن بممترحات مناسبة فً إستجابة    
 المتعلم للمعالجة 

07 

تالحظ صعوبات األكثر إنتشارا أثناء    
 المعالجة 

08 

تتبع طرٌمة مناسبة فً إختٌار فئة    
 المستهدفٌن للمعالجة 

09 
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غٌر  التعدٌالت
 مالئمة

 البعد الرلم  الفمرات مالئمة 
 الثالث

تعتمد على الوسائل التعلٌمٌة فً تمدٌم    
 الدرس 

01 

ف التعلٌمٌة
ألهدا
 ا

ٌمكن أن تفصل لعبة تعلمٌة و ٌموم التلمٌذ    
 بتركٌبها بشكل صحٌح 

02 

تعتمد على التمارٌن المنزلٌة كمجال للتطبٌك    
 الدرس 

03 

 04 تمٌم مدى بلوغ األهداف التعلٌمٌة    

 05 تهتم بتمدٌم  التعلمات    

 06 ٌموم بحل التمارٌن    

 07 ٌموم بنشاطات التحلٌل و التركٌب    

 08 ٌموم بتمارٌن رٌاضٌة    

 09 تمدٌم تفرٌر عن رحلة    

تمدٌم تمرٌر لزٌارة دار المسنٌن لتأثٌر    
 علٌهم باإلٌجاب 

10 

 11 ٌعمل على تحسٌن بٌئته بنفسه    

 12 ٌهتم بنظافة محٌطه    

 13 محافظ على تباتات الموجودة فً المدرسة    

ترى فً حصص المعالجة فائدة كبٌرة    
 للمتعلمٌن 

14 
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 إستبٌان الدراسة  (5)ملحك رلم

أخً األستاذ أختً األستاذة السالم علٌكم و رحمة هللا تعالى و بركاته ، فً إطار تحضٌر بحث تربوي 

" دور المعالجة البٌداغوجٌة فً تحسٌن تحصٌل المتعلمٌن ، من وجهة نظر المعلمٌن " تحت عنوان 

.نرجو من حضرتكم اإلجابة على فمرات هدا االستبٌان بكل صدق و موضوعٌة   

. ممابل اإلجابة الصحٌحة ×  و ذلن بوضع  اإلشارة   

ذكر                          أنثى : الجنس   

  فما فوق10 سنوات                من 10 إلى 6 سنوات                  من 5ألل من : الخبرة 

 دائما غالبا أحٌانا نادرا أبدا
 

 الرفم الفمرات

 01 تعتمد على األنشطة المحسوسة فً بناء التعلمات      

 02 بعد لٌامن بالمعالجة هل ترى تحسن فً نتائج التالمٌذ      

 03 تعتمد على الوسائل التعلٌمٌة فً تمدٌم الدرس      

 04 تختار تمارٌن منزلٌة بناءا على الفروق الفردٌة للمتعلمٌن      

 05 تصنف التالمٌذ حسب مستواهم بناءا على نتائج التموٌم      

ٌمكن أن تفصل لعبة تعلٌمٌة و ٌموم المتعلم بتركٌبها بشكل      
 صحٌح 

06 

 07 تمهد الدرس بأسئلة شفهٌة      

 08 تنظم حصص المعالجة البٌداغوجٌة انطاللا من نتائج التالمٌذ      

 09 تعتمد على التمارٌن المنزلٌة كمجال لتطبٌك الدرس      

 10 تعتمد على أسلوب التغذٌة الراجعة فً بناء التعلمات      

 11 تخصص أولات إلزامٌة للمٌام  بالمعالجة البٌداغوجٌة      

 12 تمٌم التلمٌذ على مدى بلوغه لألهداف التعلٌمٌة      

تختم كل ممطع سلوكً بتمرٌن مناسب حسب موضوع الدرس      
 المتناول 

13 
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 14 تركز على فئة   من التالمٌذ لتحسٌن نتائجهم      

 15 تهتم بتمٌٌم التعلمات      

 16 تغٌر الطرٌمة التدرٌسٌة فً حالة تشعر بعدم جدواها      

 17 تحرص على جو التنافس بٌن التالمٌذ      

 18 تكلف التالمٌذ بحل التمارٌن      

 19 تخصص دفترا للمعالجة البٌداغوجٌة      

 20 تستعٌن بممترحات مناسبة لكً تتم المعالجة بشكل فعال      

 21 ٌموم التلمٌذ بنشاطات التحلٌل و التركٌب      

 22 ترالب واجبات المنزلٌة للمتعلمٌن      

 23 تالحظ صعوبات أثناء المٌام بالمعالجة البٌداغوجٌة      

 24 تحث التالمٌذ على المٌام بالتمارٌن الرٌاضٌة      

 25 تلجأ إلى إعادة الدرس فً حالة عدم بلوغ األهداف      

 26 تعتمد على طرٌمة معٌنة فً اختٌار التالمٌذ للمعالجة      

 27 مطالبة التالمٌذ بتمدٌم تمرٌر عن رحلة      

تكتشف تحسن مستوى المتعلمٌن بعد استفادتهم من حصص      
 الدعم و المعالجة 

28 

 29 تمدٌم تمرٌر لزٌارة دار المسنٌن لتأثٌر علٌهم باإلٌجاب      

 30 تستخدم نشاط  دٌنامٌة المجموعات      

 31 تشجع التالمٌذ  على  تحسٌن بٌئته      

 32 تهتم بالنشاطات الالصفٌة      

 33 تعلم المتعلمٌن االهتمام بمحٌطه خارج المؤسسة و داخلها      

 34 ترى للحصص المعالجة البٌداغوجٌة فائدة كبٌرة للمتعلمٌن      
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  spssٌتضمن مخرجات برنامج الحزمة االحصائٌة للعلوم االجتماعٌة ( 6  )ملحك رلم 

 (25اصدار )

SPSS:Statistical Package for the Social Sciences. 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=q1 q4 q7 q10 q13 q16 q19 q22 q25 q28 q30 q32 q2 q5 q8 q11 q14 

q17 q20 q23 q26 q3 q6 q9 

    q12 q15 q18 q21 q24 q27 q29 q31 q33 q34 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.791 34 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=q1 q4 q7 q10 q13 q16 q19 q22 q25 q28 q30 q32 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.685 12 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=q2 q5 q8 q11 q14 q17 q20 q23 q26 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.650 9 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=q3 q6 q9 q12 q15 q18 q21 q24 q27 q29 q31 q33 q34 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.781 13 

Frequencies 

Statistics 

 العمر الجنس 

N Valid 80 80 

Missing 0 0 
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Frequency Table 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 37.5 37.5 37.5 30 ذكر 

 100.0 62.5 62.5 50 انثى

Total 80 100.0 100.0  

 الخبرة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  21.3 21.3 21.3 17  سنوات5أقل من 

 61.3 40.0 40.0 32  سنوات10 إلى 6من 

 100.0 38.8 38.8 31  فما فوق10من 

Total 80 100.0 100.0  

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TAOOO 80 3.65 4.44 4.1320 .17397 

Valid N (listwise) 80     

Total 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.3 1.3 1.3 1 مساهمة منخفضة 

 5.0 3.8 3.8 3 مساهمة متوسطة

 100.0 95.0 95.0 76 مساهمة مرتفعة

Total 80 100.0 100.0  
DESCRIPTIVES VARIABLES=m1 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

طريقة التدريس:01البعد  80 3.58 4.58 4.1187 .22880 

Valid N (listwise) 80     

طرٌمة التدرٌس:01البعد  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.8 3.8 3.8 3 مساهمة متوسطة 

 100.0 96.3 96.3 77 مساهمة مرتفعة

Total 80 100.0 100.0  

 
 

DESCRIPTIVES VARIABLES=m2 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

التحصيل الدراسي:02البعد   80 3.44 4.78 4.1944 .29714 

Valid N (listwise) 80     
 

DESCRIPTIVES VARIABLES=m3 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

 
Descriptives 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

االهداف التعليمية:03البعد  80 3.46 4.62 4.1010 .23370 

Valid N (listwise) 80     

 
 

االهداف التعلٌمٌة:03البعد  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 7.5 7.5 7.5 6 مساهمة متوسطة 

 100.0 92.5 92.5 74 مساهمة مرتفعة

Total 80 100.0 100.0  

 

 

COMPUTE ttt=MEAN(q1 to q34). 

EXECUTE. 

T-TEST GROUPS=z1(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=ttt 

  /CRITERIA=CI(.95). 

T-Test 

Group Statistics 

 

 N Mean الجنس

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

Ttt 03543. 19405. 4.1088 30 ذكر 

 02280. 16120. 4.1459 50 انثى
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

T

t

t 

Equal variances 

assumed 

.700 .405 -

.92

2- 

78 .360 -

.03706- 

.04022 -.11712- .04300 

Equal variances not 

assumed   

-

.88

0- 

52.

646 

.383 -

.03706- 

.04213 -.12157- .04745 

 

 

ANOVA 

Ttt 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .128 2 .064 2.172 .121 

Within Groups 2.263 77 .029   

Total 2.391 79    
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(7)ملحق رقم
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