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يتناول هذا   فصلذو واذصام فجذنلد  فة   ذا ف و  مذت ع التجذس  فة   ذا و ونتلذا ف و ذافر سع    فة   ذا 

خةاا وطذت  ع ذة عها ف واذة لا وتها لذا ف  جذا يتذذجا هذا   فصلذو واذصا فلتذت      فتذ   فجست

 اات بلا   فهاحثا م   قنوا سعو    فة   ا و طهوقلا ف وسخوت     ذافو   ححلذاةوا  فتذ    تجذة  

  فهاحثا  لولا م   حلوو  فة   ا .
 

 منهجية الدراسة  

ت  يتتهس  فهاحث خطاهاف فولو م   فنلايا عفى نتاةد يجكا   تها  انلد  فهحث بأنه  فطتيقا  ف

 تعلق بافجوضوع احو  فة   اف وهو    لوب  فجنظم  فجستخةم فحو اشكلا  فهحثف عضاما عفى 

 سنه  فعلم  فاي يعن  بكوصوا عتت    فهحوث  فعلجوا.  

حسذ   سذتخةم  ذو اذنلد اذا هذان  فجنذاهدحوذث يو هناك  ة  اناهد  ستخةم م   فهحذث  فعلجذ  

 فظذذاهت   فتذذ  يذذتم ع   ذذتلا و ذذة يذذتم   ذذتخة م سرثذذت اذذا اذذنلد فة   ذذا نصذذ   فظذذاهت   ف وحوذذث س  

 فهاحثذذا  عذذتب اسذذهقام تو نذذ  وسبعذذاع  فظذذاهت  اوضذذس  فة   ذذا اذذا خذذال عطا لذذا  لذذى  فة   ذذا  

  فتخطذذذذذو  فجلذذذذذا     فثانويذذذذذا  فجتحلذذذذذا اعلجذذذذذا   اجا  ذذذذذا فسذذذذذابقا  فجتعلقذذذذذا بجوضذذذذذوع  فهحذذذذذث   

   فسذعوعيا  فعتبوذا بافججلكذا  فلوذة  الختهذا  وشذتو  اعايوت ومق  فتحلولوا فاختها    لحوحو فت

 ف و فذذذاي يتو مذذذق اذذذس  فجذذذنلد  فواذذذص   فتحلولذذذ   فذذذاي يلذذذةب عفذذذى  ذذذوموت  فهوانذذذا  و فحقذذذاةق  ذذذا 

 فجشكلا اوضوع  فهحث فتصسوتها و فو وب  لى عالال لاف وحوث س   فجنلد  فواص   فتحلول  يذتم 

خذذال  فتتذذوع فلوتذذاةق  فجختلصذذا  افكتذذ  و فلذذحي و فجلذذا  ودوتهذذا اذذا  فجذذو ع  فتذذ  يثهذذت  اذذا

اذذذة لا بلذذذةب  حلوللذذذا فلواذذذول عفذذذى سهذذذة ب  فهحذذذث ف مذذذا   فهاحثذذذا  ذذذتعتجة  لذذذى هذذذا   فجذذذنلد 



 

 

4 

 

فلواذذذول عفذذذذى  فجعتمذذذا  فة وقذذذذا و فتصلذذذولوا حذذذذول اشذذذكلا  فهحذذذذثف وفتحقوذذذق  لذذذذو  سمذذذذذو وسع  

ف  جا سنلا  تستخةم س لوب   فعونذا  فعشذو ةوا مذ   ختوا هذا فعونذا  فة   ذاف فلظاهت  اوضس  فة   ا

 و تستخةم  ال تهانا م  تجس  فهوانا    وفوا .

 طرق جمع البيانات:
   تجة   فهاحثا  لى نو وا اا  فهوانا 

 
  فهوانا    وفوا.-1

 فهحذذث وحلذذت  وذفذذر بافهحذذث مذذ   فلانذذ   فجوذذة ن  بتونيذذس   ذذتهوانا  فة   ذذا بعذذ  اصذذتع  

و لجوذذس  فجعلواذذا   فاناذذا مذذ  اوضذذوع  فهحذذثي واذذا تذذم  صتيتلذذا و حلوللذذا با ذذتخة م بتنذذااد 

SPSS   (Statistical Package for Social Science)  ححلذذاة  و  ذذتخة م 

 الختها     ححلاةوا  فجنا ذها بلذةب  فواذول فذةالال  ذ    وجذا وا شذت    ذة م اوضذوع 

  فة   ا .

 
 .ات الثانويةالبيان-2

 وب  قوم  فهاحثا بجت تعا  فكت  و  فةو يا  و  فجنشو     فخااا سو  فجتعلقا بافجوضوع  وة 
 لالختبارات والتصحيح التخطيط لمهارات الثانوية المرحلة معلمات  ممارسةة   ا ب   فة   اف و فت    تعلق

ف وسيا ات تس  ة  تى  فهاحثا   السعودية العربية بالمملكة الجيد االختبار وشروط معايير وفق التحصيلية
سنلا  سلم م  عتت    فة   ا بشكو  لج ف وينوي  فهاحث اا خال  فللو  فلجلاع   فثانويا م  
 فة   اف  فتعتب  لى      و  فطت   فعلجوا  فسلوجا م   تابا  فة   ا ف و افر سخا  لو  

 ة   ا  ام  ا آخت  فجستلة    فت  حةتت و  حةث م  الال  ف
 

 مجتمع  وعينة الدراسة:
و م سخا  الثانوية. المرحلة في  السعودية العربية المملكة في المعلمات جميع اايتكو  التجس  فة   ا 

. و ة  م  ونيس  ال تهانا   لى تجوس سمت ع  ونا  فة   ا ف  اعلكا 120 ا فصا  اا شو ةوا  ونا 
تحقق فنظت   سي   تهاناتم   تهعاع ي فم  انا ف وبعة  صحص  ال ته   تهانا 100و م   تتع ع 
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 100 فشتو   فجطلوبا فلتابا  لى  ال تهوا ف وبافر يكو   ةع  ال تهانا   فخاضعا فلة   ا 
   تهانا

 
 و فلة ول  فتافوا  هوا خلاةص و جا   ونا  فة   ا   جا يل :

 أواًل: المعلومات الشخصية:

 
 المؤهل العلمي: (1)

  ف و  بكافو يوسا هللم  فعلج      % اا  ونا  فة   ا 90.0   (  س1يهوا تةول   م )

  . ااتستوتا هللم  فعلج   %   10.0

 (1جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي
 90.0 90 بكافو يوس

 10.0 10 ااتستوت

 100.0 100  فجلجوع
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 سنوات الخبرة: (2)

 نو    5اا  1 ت وحت  نو    فلهت  فلم   % اا  ونا  فة   ا 52.0(  س  2يهوا تةول   م )

   .و   ن 10%   سرثت اا 20.0ف و نو      10-5%   اا 28.0  ف و 

 

 (2تةول   م )
  نو    فخهت   ونيس  ونا  فة   ا حس  اتتوت

 النسبة المئوية التكرار لخبرةسنوات ا
 52.0 52  نو   5اا  1

 28.0 28  نو   10-5اا 

 20.0 20  نا 10سرثت اا 

 100.0 100  فجلجوع

 

 

 

 أداة الدراسة :
 

 و ة  م ع ة ع  ال تهانا  لى  فنحو  فتاف :

 ا  و فجعلواا .ع ة ع   تهانا سوفوا اا  تو   تخة الا م  تجس  فهوان -1
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  تض  ال تهانا  لى  فجشتب اا  تو  ختها  اةى ااةجتلا فلجس  فهوانا . -2

  عةيو  ال تهانا بشكو سوف  حس  اا يت ن  فجشتب. -3

 ذذم  ذذذتض  ال ذذذتهانا  لذذذى الجو ذذذا اذذذا  فجحكجذذذوا و فذذذايا  ذذذااو  بذذذةو هم بتقذذذةيم  فنلذذذح  -4

 و ح شاع و عةيو وحاب اا يلزم.

 نوا سوفوا فا تهانا و عةيو حس  اا ينا  .عتت   ع   ا  ختها يه اوة  -5

وفقذة  ذم  قسذوم ،   ونيس  ال ذتهانا  لذى تجوذس عمذت ع  فعونذا فلجذس  فهوانذا   فاناذا فلة   ذا -6

  جا يل :  تزسيا ال تهانه عفى 

 مقت وافعونا  فة   ا ويتكو  اا    وفوا: يتكو  اا  فهوانا   األول الجزء 

 التحصيلية لالختبارات التخطيط لمهارات الثانوية المرحلة معلمات سةممار درجة: يتذجا  الثاني الجزء

  جا يل : احو ياو م  قسوجه عفى   الجيد االختبار وشروط معايير وفق

 مقت  .10ويتكو  اا التخطيط :  المحور األول ✓
 مقت  .   11ويتكو   اا   التصحيح:  المحور الثاني ✓

 
  فخجا  .قواس فوكا   و ة  انت  حتابا   لى  و مقت   حس   ا

 
 صدق وثبات االستبيان:

 
ف 1(429: 1995اة   ال تهانا يعن   فتأرة اا سنلا  وب  قو  اا س ة  فقوا ه ) فعسابف 

رجا يقلة بافلة    شجول  ال تهانا فكو  فعناات  فت  يل  س   ةخو م   فتحلوو اا ناحواف 

                                                 
 (. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية في العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة العبيكان.1995العساف صالح حمد.)- 1
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اصلواا فكو اا يستخةالا ) هوة    ووضوح مقت  لا واصتع  لا اا ناحوا تانواف بحوث  كو  

 ف و ة  اات  فهاحثا بافتأرة اا اة  سع    فة   ا  جا يل :2(179ف 2001وآختو  

 

 :  م  فتأرة اا اة  مقت    ال تهوا  بطتيقتوا. صدق فقرات االستبيان ❖

  فلة   فظاهتي فألع   ) اة   فجحكجوا( (1

ا  لى الجو ا اا  فجحكجوا  أفصت اا  اات  فهاحثا بعتض سع    فة   ا م  او  لا   وفو
 فتتبوا وطت  اتخللوا م  اعا   فسعوعيا  فلا( س ذا  اا س ذا   فلوئا  فتة يسوا م  7)

( س جا   فجحكجوا  فايا  ااو  اشكو يا بتحكوم سع    فة   ا. 1. ويوضح  فجلحق   م ) فتة ي  
ةجا  فعها    فقواس اا وضعت و ة طلهت  فهاحثا اا  فجحكجوا اا عبة   آ  ةلم م  اةى اا

 تلهف واةى وضوح اوادا  فعها    واةى انا ها  و  ها   فلجحو   فاي ينتج  عفوه.واةى 
رصايا  فعها    فتتطوا  و احو  اا احاو  اتتوت    فة   ا    ا وا ها  باحضاما عفى   تت ح 

 ها    تةية   ع    فة   اف اا يتونه ضتو يا اا  عةيو اوادا  فعها    سو حاملاف سو عضاما 
و افر عبة   آ  ةلم موجا يتعلق بافهوانا    وفوا )  فخلاةص  فشخلوا و فوظوصوا  فجطلوبا اا  
 فجهحوتواف عفى تان  اقواس فوكا    فجستخةم م   ال تهانا. و ت ز   وتولا   فجحكجوا  لى 

جتكت  ف  جا س  بع   فجحكجوا  نتقاع طول  ال تهانا حوث  انت  حتوي  لى بع   فعها     ف
نلحو  بذتو    قلوص بع   فعها    اا بع   فجحاو  وإضاما بع   فعها    عفى احاو  

 سختى.
و  تناع  عفى  فجاحظا  و فتوتولا   فت  سبة ها  فجحكجو   اات  فهاحثا باتت    فتعةيا   فت  

اب سو عضاما  فهع   آلخت   صق  لولا اعظم  فجحكواف حوث  م  عةيو اوادا  فعها    وح

 . انلا

 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة -2

 ذذذم حسذذذاب  ال سذذذا   فذذذة خل  فصقذذذت    ال ذذذتهوا   لذذذى  ونذذذا  فهحذذذث  ال ذذذتطا وا  فهذذذاف  

اصذذذتع ف وذفذذذر بحسذذذاب اعذذذااا   ال  هذذذا  بذذذوا  ذذذو مقذذذت  و فة تذذذا  فكلوذذذا   30حلجلذذذا  
                                                 

م( البحث العلمي، مفهومه، أدواته، وأساليبه. عمان: 2001عبيدات، ذوقان، وعدس، عبد الرحمن، وعبد الخالق، كايد)-2
 دار الفكر.
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عذذااا   ال  هذذا  بذذوا  ذذو مقذذت  اذذا مقذذت   ا  (3ول   ذذم ) فلجحذذو   فتابعذذا فذذه ويهذذوا تذذة

 فجحذذذو  و فجعذذذةل  فكلذذذ  فصقت  ذذذه ف  و فذذذاي يهذذذوا س  اعذذذااا   ال  هذذذا   فجهونذذذا ع فذذذا  نذذذة 

 rو وجذذذا  0.05فكذذذو مقذذذت    ذذذو اذذذا  (فحوذذذث ع   فقوجذذذا  الحتجافوذذذا 0.05اسذذذتوى عالفذذذا )

 قت    ال ذتهاناف  وبافر  عتهت م0361 فلةوفوا و فت   ساوي. r فجحسوبا  رهت اا  وجا 

 .ااع ا فجا وضعت فقوا ه

 

 

 (3تةول   م )
  فلة   فة خل  فصقت    ال تهانا

 التصحيح:  المحور الثاني التخطيط:  المحور األول
  فقوجا  الحتجافوا اعااو  ال  ها    م  فصقت   فقوجا  الحتجافوا اعااو  ال  ها    م  فصقت 

1 0.706 0.000 1 0.712 0.000 
2 0.554 0.001 2 0.765 0.000 
3 0.829 0.000 3 0.568 0.001 
4 0.653 0.000 4 0.654 0.000 
5 0.671 0.000 5 0.746 0.000 
6 0.730 0.000 6 0.532 0.002 
7 0.593 0.001 7 0.624 0.000 
8 0.596 0.001 8 0.735 0.000 
9 0.624 0.000 9 0.433 0.017 
10 0.781 0.000 10 0.735 0.000 
   11 0.673 0.000 

 0.361    ساوي 28وع تا حتيا   0.05 فلةوفوا  نة استوى عالفا  r وجا 
 
 
 
 

 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة •
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( يهذذوا اعذذااا   ال  هذذا  بذذوا اعذذةل  ذذو احذذو   اذذا احذذاو   فة   ذذا اذذس  فجعذذةل 4تذذةول   ذذم )

ف  0.05ة اسذتوى عالفذا  فكل  فصقت    ال تهانا و فاي يهوا س  اعااا   ال  ها   فجهونذا ع فذا  نذ

 r فجحسذذذذوبا  رهذذذذت اذذذذا  وجذذذذا  rو وجذذذذا  0.05فكذذذذو احذذذذو    ذذذذو اذذذذا  حوذذذذث ع   فقوجذذذذا  الحتجافوذذذذا

 .0.361 فلةوفوا و فت   ساوي 

 
 (4جدول رقم ) 

 معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

  فقوجا  الحتجافوا ا اعااو  ال  ه  نو    فجحو   فجحو 
 0.000 0.717   فتخطو    ول
 0.000 0.764   فتلحوح  فثان 

 0.361    ساوي 28وع تا حتيا   0.05 فلةوفوا  نة استوى عالفا  r وجا 
 

 
 

 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 

   طهوقلذذا  لذذى ساذذا تهذذا  سع    فة   ذذا موعنذذ   فتأرذذة اذذا س   حتابذذا  ذذتكو  و حذذة   قتيهذذا فذذو  كذذت 

. و ة ستت   فهاحثا خطذو    فثهذا   لذى 3(430: 1995  شخاص ذ  لم م  سو ا  ) فعسابف 

  فعونا  ال تطا وا نصسلا بطتيقتوا هجا طتيقا  فتلزةا  فنلصوا واعااو سفصا  تونهاخ.

 

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

                                                 
 (. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية في العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة العبيكان.1995مد.)العساف صالح ح- 3
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عةل    ئلا  فصتعيا  فت ها واعذةل    ذئلا  فزوتوذا   فت هذا  م عيلاع اعااو    ها  بوت و  بوا ا 

فكو بعة و ة   م  لحوح اعااا   ال  ها   با تخة م اعااو    هذا   ذهوتاا   بذت و  فلتلذحوح 

(Brown Coefficient-Spearman )4 :حس   فجعاعفا   فتافوا 

اعااو  فثها  =   
1

2

ر+

( يهوا س  هناك اعااو 5و ة بوا تةول   م )حوث   اعااو  ال  ها  ر

وهو  0.858تها   هوت نسهوا فصقت    ال تهوا  حوث بل  اعااو  فثها  فلجوس مقت    ال تهانا 
 اجا يطجئا  فهاحثا  لى   تخة م  ال تهانا بكو طجأنونا  0.70 رهت اا 

 
 

 (5تةول   م )
 اعااو  فثها  ) طتيقا  فتلزةا  فنلصوا(

  فقوجا  الحتجافوا اعااو  ال  ها     فجحو  نو   فجحو 
 0.837 0.720   فتخطو    ول
 0.898 0.814   فتلحوح  فثان 

 0.858 0.751 تجوس  فجحاو 
 
 

 
 
 

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2

و ة  فقواس تها   ال تهانا   طتيقا تانوا فقواس  فثها  5  تخةات  فهاحثا طتيقا سفصا  تونهاخ 
( س  اعااا   فثها  ات صعا حوث بل  اعااو  فثها  فلجوس مقت    ال تهانا 6يهوا تةول   م )

 اجا يطجئا  فهاحثا  لى   تخة م  ال تهانا بكو طجأنونا  0.70وهو  رهت اا  0.867
 

 (6تةول   م )

                                                 
4 Eisinga, R.; Te Grotenhuis, M.; Pelzer, B. (2012). "The reliability of a two-item scale: Pearson, 

Cronbach or Spearman-Brown?". International Journal of Public Health. 58 (4): 637–642 

5 Ritter, N. (2010). Understanding a widely misunderstood statistic: Cronbach's alpha. Paper presented 

at Southwestern Educational Research Association (SERA) Conference 2010, New Orleans 
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 اعااو  فثها  ) طتيقا و فصا  تونهاخ(
  فجحو 

  نو    فجحو 
 ةع 
فصا  تونهاخاعااو س  فصقت    

 0.837 10   فتخطو    ول
 0.881 11   فتلحوح  فثان 
 0.867 21 تجوس  فجحاو  

 
 
 

 

 المعالجات اإلحصائية:

فتحقوذذق سهذذة ب  فة   ذذا و حلوذذو  فهوانذذا   فتذذ   ذذم  لجوعلذذاف مقذذة  ذذم   ذذتخة م  فعةيذذة اذذا    ذذافو  

 Statistical Package forتجا وذا ححلاةوا  فجنا ها با تخة م  فحزم  ححلاةوا فلعلوم  الت

Social Science ( SPSS)    وموجذا يلذ  الجو ذا اذا    ذافو   ححلذاةوا  فجسذتخةاا مذ

  حلوو  فهوانا :

 

 ذذم  تاوذذز وإعخذذال  فهوانذذذا  عفذذى  فحا ذذ   آلفذذ ف حسذذذ  اقوذذاس فوكذذت   فخجا ذذ  ف وفتحةيذذذة  -1

جسذذتخةم مذذ  احذذاو   فة   ذذاف  ذذم طذذول متذذت  اقوذذاس فوكذذت   فخجا ذذ  )  فحذذةوع  فذذةنوا و فعلوذذا(  ف

(ف تذذم  قسذذوجه  لذذى  ذذةع متذذت    فجقوذذاس  فخجسذذا فلحلذذول  لذذى طذذول 4=1-5حسذذاب  فجذذةى) 

( ف بعة ذفر  م عضاما هان  فقوجا عفى   و  وجا م   فجقواس  )وه   فو حذة 0.8=4/5 فصقت  سي )

يوضح سطذو ل  فصتذت   ( 7 فلحوح( وذفر فتحةية  فحة    لى فلصتت    وفى وهكا   وتةول   م )

 رجا يل :
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 (7جدول رقم)

 اقواس فوكت   فخجا  
الفترة)متوسط 

 5-4.2 4.2-3.4 3.4-2.6 2.6-1.8 1.8-1 الفقرة(

 موافق بشدة موافق موافق إلى حد ما غير موافق غير موافق بشدة التقدير

 5 4 3 2 1 الدرجة
 %100-%84 %84-%68 %68-%52 %52-%36 %36-%20 الوزن النسبي

 

 

 ذذذم حسذذذاب  فتكذذذت     و فنسذذذ   فجئويذذذا فلتعذذذتب  لذذذى  فلذذذصا   فشخلذذذوا فجصذذذتع    فة   ذذذذا  -2

 و حةية   تلابا  سمت عها  لان  ها     فجحاو   فتةوسوا  فت   تذجنلا سع    فة   ا

وذفر فجعتما اةى    صاع سو  نخصاض   تلابا  سمت ع  فة   ا  ذا   Mean فجتو    فحساب  -3

هذا    اتتوذذت    فة   ذذا    ا ذواف اذذس  فعلذذم بأنذه يصوذذة مذذ   ت وذ   فعهذذا    حسذذ  رذو  هذذا   اذذا  

 لجا با   صسذوت اذةى  ال ذتخة م سو اذةى  فجو مقذا  6(89ف 1996س لى اتو   حساب  )  شر ف 

  لى  فعها   .

فلتعذذذتب  لذذذى اذذذةى  نحذذذت ب   (Standard Deviation) ذذذم   ذذذتخة م  النحذذذت ب  فجعوذذذا ي -4

ع  فة   ا فكو  ها   اا  ها    اتتوت    فة   ا وفكو احو  اا  فجحاو   فتةوسوا   تلابا  سمت 

 ذذذا اتو ذذذطلا  فحسذذذاب ف وياحذذذ  س   النحذذذت ب  فجعوذذذا ي يوضذذذح  فتشذذذتت مذذذ    ذذذتلابا  سمذذذت ع 

 فة   ا فكو  ها   اا  ها    اتتوت    فة   ا عفى تان   فجحاو   فتةوسذواف مكلجذا   تتبذت  وجتذه 

                                                 

خة اا لا م  الاال   فخةاا م(. اهاعئ  ححلا  و  ت1996رشرف احجة بللت. )- 6
  التتجا وا. ع    فطها ا  فحت ف  ح كنة يا.الت.
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ا  ت ز   ال تلابا  و نخص   شتتلا بذوا  فجقوذاس ) عذ   ذا   النحذت ب  فجعوذا ي اا  فلصت  لج

 و حة احوحا مأ لى موعن   ةم  ت ز  ال تلابا  و شتتلا( 

  ختها  سفصا  تونهاخ فجعتما تها  مقت    ال تهانا .5

 اعااو    ها  بوت و  فقواس اة   فصقت   و فعا ا  بوا  بعاع  فة   ا. .6

 بت و  فلثها اعاعفا  هوتاا   .7

 -1 ذجتنوب فجعتمذا نذوع  فهوانذا  هذو  تهذس  فتونيذس  فطهوعذ  سم ال ) - ختهذا   وفذوالتوب .8

S-Sample K ) 7 

فجعتمذا  فصذت  بذوا اتو ذ   فصقذت  One sample T test 8فجتو ذ   ونذا و حذة    t ختهذا   .9

   3و فجتو    فحواعي  

 9 فلصت  بوا اتو ط   ونتنا استقلتوا. t ختا   .10

  حلوو  فتهايا   حاعي فلصت  بووا اتو طا  تاث  ونا  استقلا مأرثت. ختا   .11

 

                                                 
7 Daniel, Wayne W. (1990). "Kolmogorov–Smirnov one-sample test". Applied Nonparametric Statistics 

(2nd ed.). Boston: PWS-Kent. pp. 319–330 

8 Good, P. Permutation Tests: A Practical Guide to Resampling Methods for Testing Hypotheses, 2nd 

ed. New York: Springer-Verlag, 2000 
9 Gelman, Andrew (2008). "Variance, analysis of". The new Palgrave dictionary of economics (2nd 

ed.). Basingstoke, Hampshire New York: Palgrave Macmillan 

 

https://books.google.com/books?id=0hPvAAAAMAAJ&pg=PA319
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/038798898X/ref=nosim/ericstreasuretro
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/038798898X/ref=nosim/ericstreasuretro
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

 
 اختبار التوزيع الطبيعي ❖
 الدراسةوفرضيات تحليل فقرات  ❖
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 ((Sample K-S -1)سمرنوف   -كولمجروف اختبار)اختبار التوزيع الطبيعي

 ذذجتنوب  فجعتمذذا هذذو  فهوانذذا   تهذذس  فتونيذذس  فطهوعذذ  سم ال وهذذو  - ذذنعتض  ختهذذا   ذذوفجلتوب

 ختهذذا   ضذذتو ي مذذ  حافذذا  ختهذذا   فصتضذذوا  ال  اعظذذم  الختهذذا     فجعلجوذذا  شذذتت  س  يكذذو  

فكذذو  القيمةةة االحتماليةةةحوذذث س   ( نتذذاةد  الختهذذا 8 ونيذذس  فهوانذذا  طهوعوذذا. ويوضذذح  فلذذةول   ذذم )

.05.0)  0.05 رهذذت اذذا  احذذو  sig  وهذذا  يذذةل  لذذى س   فهوانذذا   تهذذس  فتونيذذس  فطهوعذذ )

 ويل    تخة م  الختها     فجعلجوه.

 
 (8جدول رقم )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي)
  فجحو 

  نو    فجحو 
قيمة 

Z 
 الحتماليةالقيمة ا

 0.071 0.085   فتخطو    ول
 0.073 0.095   فتلحوح  فثان 
 0.316 0.849 تجوس  فجحاو  

 

 ومحاور الدراسةتحليل فقرات 

 
( فتحلوذذو مقذذت    ال ذذتهانا ف One Sample T testفلعونذذا  فو حذذة  )  T ذذم   ذذتخة م  ختهذذا  

 فجحسذذوبا  t لذذى احتو هذذا عذ   انذذت  وجذذا  و كذذو   فصقذذت   يلابوذذا بجعنذذى س  سمذذت ع  فعونذذا يو مقذذو  

و فذذون   0.05  ذذو اذذا  فقوجذذا  الحتجافوذذا )سو 1.98  فلةوفوذذا  و فتذذ   سذذاوي  t رهذذت اذذا  وجذذا 

 كذو  دوذت ذفذر  ف و  3 و فجتو    فحساب   رهت اا  فجتذوي   فجحايذة  %  60 فنسه   رهت اا 

  لى احتو ها.دوت  يلابوا بجعنى س  سمت ع  فعونا ال يو مقو   فصقت  
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 تخطيط ومعايير لشروط الثانوية  المرحلة معلمات ممارسة درجة مااألول:  الرئيس السؤال  

عند  العربية المملكة مدارس في التحصيلية االختبارات بناء في.  وتصحيحه واخراجه االختبار
  05.0)مستوى داللة 

 التالية:ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية 
 
اا ع تا اجا  ا اعلجا   فجتحلا  فثانويا فجلا     فتخطو  فاختها     فتحلولوا ومق -1

 05.0عند مستوى داللة اعايوت وشتو   الختها   فلوة 
  

( 9فلعونذا  فو حذذة  و فنتذاةد اهونذا مذذ  تذةول   ذذم ) tفلتابذا  لذى هذذا   فسذ  ل  ذم   ذذتخة م  ختهذا  

ات هذا اذا    لذى  فذى (  فتخطذو يهوا آ    سمذت ع  ونذا  فة   ذا مذ   مقذت    فجحذو   الول ) و فاي

 حس   فون   فنسه  ه   جا يل :  ال صو

%ف  و  فقوجذا  60%   وهذ  سرهذت اذا 94.60  “     بلذ   فذون   فنسذه    7م   فصقذت    ذم   .1

سخهذذذت  فطذذذاب      اجذذذا يذذذةل  لذذذى عنذذذ 0.05  وهذذذ  س ذذذو اذذذا 0.000 الحتجافوذذذا  سذذذاوي    

   .بجو ة  الختها   هو  الختها  بو ت  اب 

%ف  و  فقوجذذذا  60%   وهذذذ  سرهذذذت اذذذا 92.20“    بلذذذ   فذذذون   فنسذذذه    6مذذذ   فصقذذذت    ذذذم   .2

سحذذتص  لذذى س       اجذذا يذذةل  لذذى عنذذ 0.05  وهذذ  س ذذو اذذا 0.000 الحتجافوذذا  سذذاوي    

   .يكو  ناا  الختها  انا   فطول  ال ئلا 

%ف  و  فقوجذذذا  60%   وهذذذ  سرهذذذت اذذذا 90.40“    بلذذذ   فذذذون   فنسذذذه    4قذذذت    ذذذم  مذذذ   فص .3

سحذتص  لذى  نذوع      اجذا يذةل  لذى عنذ 0.05  وه  س و اذا 0.000 الحتجافوا  ساوي    

   .اقافوه( –مقت    الختها )اوضو وا 
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وجذذذا %ف  و  فق 60%   وهذذذ  سرهذذذت اذذذا 89.60“    بلذذذ   فذذذون   فنسذذذه    3مذذذ   فصقذذذت    ذذذم   .4

سحذذتص  لذذى س       اجذذا يذذةل  لذذى عنذذ 0.05  وهذذ  س ذذو اذذا 0.000 الحتجافوذذا  سذذاوي    

   . تط  مقت    الختها  سهة ب  فجقت  

%ف  و  فقوجذذا  60%   وهذذ  سرهذذت اذذا 88.60“     بلذذ   فذذون   فنسذذه    5مذذ   فصقذذت    ذذم   .5

حذذذةع اسذذذتوى س     اجذذذا يذذذةل  لذذذى عنذذذ 0.05  وهذذذ  س ذذذو اذذذا 0.000 الحتجافوذذذا  سذذذاوي    

   . فجلال  فاي يقوسه  الختها  م  ضو   ة     فطلها وطهوعا  فجاع   فتعلوجوا 

%ف  و  فقوجذذذا  60%   وهذذذ  سرهذذذت اذذذا 86.80“    بلذذذ   فذذذون   فنسذذذه    9مذذذ   فصقذذذت    ذذذم   .6

  ذتخةم    ذذافو       اجذا يذةل  لذذى عنذ 0.05  وهذ  س ذذو اذا 0.000 الحتجافوذا  سذاوي    

   .صي اا  لق  الختها  فةى  فطلها  فتتبويا  فت   خ

%ف  و  فقوجذذا  60%   وهذذ  سرهذذت اذذا 85.60“    بلذذ   فذذون   فنسذذه    10مذذ   فصقذذت    ذذم   .7

سحذةع طتيقذا وسفوذا      اجذا يذةل  لذى عنذ 0.05  وهذ  س ذو اذا 0.000 الحتجافوا  سذاوي    

   . لحوح  الختها  فذه  ستت  فتخجوا وستت  فلافا 

%ف  و  فقوجذذذا  60%   وهذذذ  سرهذذذت اذذذا 85.20“    بلذذذ   فذذذون   فنسذذذه    2مذذذ   فصقذذذت    ذذذم   .8

سحذةع نذوع  الختهذا       اجا يذةل  لذى عنذ 0.05  وه  س و اا 0.000 الحتجافوا  ساوي    

   .بجا يتنا   اس  فجو ي  فتعلوج  

%ف  و  فقوجذذذا  60%   وهذذذ  سرهذذذت اذذذا 82.80“    بلذذذ   فذذذون   فنسذذذه    8مذذذ   فصقذذذت    ذذذم   .9

سحذذذةع   هذذذة ب      اجذذذا يذذذةل  لذذذى عنذذذ 0.05  وهذذذ  س ذذذو اذذذا 0.000جافوذذذا  سذذذاوي     الحت

   . فعااا و فخااا اا  الختها   فتحلول  ي هو ع ة عن 
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%ف  و  60%   وهذذذ  سرهذذذت اذذذا 67.60  “     بلذذذ   فذذذون   فنسذذذه   1مذذذ   فصقذذذت    ذذذم    .10

س وم بتلذجوم      عن اجا يةل  لى 0.05  وه  س و اا 0.001 فقوجا  الحتجافوا  ساوي    

   .تةول او اصا  فاختها  

 

 
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول  )التخطيط( تساوي 

"  ، واالنحراف المعياري يساوي   3وهي أكبر من  القيمة المتوسطة المحايدة  "  4.32

% " 60النسبي المحايد "  % وهي أكبر من  الوزن 86.34والوزن النسبي  يساوي 0.476

الجدولية والتي تساوي   tوهي أكبر من قيمة  27.662المحسوبة المطلقة  تساوي    tوقيمة 

أن ممارسة مما يدل على  0.05وهي أقل من    0.000، و القيمة االحتمالية تساوي  1.98

معلمات المرحلة الثانوية لمهارات التخطيط لالختبارات التحصيلية وفق معايير وشروط االختبار 

   05.0عند مستوى داللة   الجيد عالية

 

 تعليق الباحثة  ) تعليقها على النتيجة من وجهة نظرها الشخصية وربطها بالدراسات السابقة(

 
 

  
 (9جدول رقم )

 التخطيطحليل فقرات المحور االول : ت

 الفقرات م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ي   ر

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

يب
لترت

ا
 

 1 0.000 33.948 94.60 0.510 4.73 أخبر الطالب بموعد االختبار قبل االختبار بوقت كاف  7
 2 0.000 28.412 92.20 0.567 4.61أحرص على أن يكون زمن االختبار مناسب لطول  6
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 الفقرات م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ي   ر

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

يب
لترت

ا
 

 سئلة.اال

 3 0.000 21.186 90.40 0.717 4.52  مقاليه(– موضوعية)االختبار فقرات تنوع على حرصأ 4
 4 0.000 21.489 89.60 0.689 4.48 المقرر هدافأ االختبار فقرات غطيأحرص على أن ت 3

5 
أحدد مستوى المجال الذي يقيسه االختبار في ضوء 

 طلبة وطبيعة المادة التعليميةقدرات ال

4.43 0.685 88.60 20.863 0.000 5 

9 
استخدم األساليب التربوية التي تخفف من قلق االختبار 

 لدى الطلبة 

4.34 0.781 86.80 17.150 0.000 6 

10 
أحدد طريقة وألية تصحيح االختبار لضبط أثر التخمين 

 وأثر الهالة 

4.28 0.817 85.60 15.658 0.000 7 

 8 0.000 15.521 85.20 0.812 4.26 أحدد نوع االختبار بما يتناسب مع الموقف التعليمي  2

8 
أحدد األهداف العامة والخاصة من االختبار التحصيلي 

 ,قبل إعداده .

4.14 0.985 82.80 11.574 0.000 9 

 10 0.001 3.458 67.60 1.099 3.38 لالختبار مواصفات جدول بتصميم قومأ 1
  0.000 27.662 86.34 0.476 4.32 وس  فصقت  تج 

 1.98   ساوي 99  و ع تا حتيا   0.05 فلةوفوا  نة استوى عالفا     t وجا 

 

 وشيروط معيايير وفي  التحصييلية لالختبارات التصحيح لمهارات الثانوية المرحلة معلمات ممارسة درجة .ما2

    .05.0عند مستوى داللة  الجيد االختبار

( 10فلعونا  فو حذة  و فنتذاةد اهونذا مذ  تذةول   ذم ) tفلتابا  لى ها   فس  ل  م   تخة م  ختها  

و فاي يهوا آ    سمت ع  ونا  فة   ا م   مقت    فجحذو   فثذان  ) فتلذحوح( ات هذا اذا    لذى  فذى 

  ال صو حس   فون   فنسه  ه   جا يل :

%ف  و  فقوجذذا  60%   وهذذ  سرهذذت اذذا  95.60  “ن   فنسذذه     بلذذ   فذذو  1مذذ   فصقذذت    ذذم    .1

 فتلذحوح ع ةجذام بقلذم اجا يذةل  لذى ع      0.05  وه  س و اا 0.000 الحتجافوا  ساوي    

   .اتايت فلو   تابا  فطاب 
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%ف  و  فقوجذذا  60%   وهذذ  سرهذذت اذذا 91.40“    بلذذ   فذذون   فنسذذه     4مذذ   فصقذذت    ذذم   .2

 البتعذاع  ذا  فا  وذا اجذا يذةل  لذى ع      0.05  وه  س و اذا 0.000  الحتجافوا  ساوي   

   . ة   حاكا  م   فتلحوح 

%ف  و  فقوجذذا  60%   وهذذ  سرهذذت اذذا 90.91“    بلذذ   فذذون   فنسذذه     6مذذ   فصقذذت    ذذم   .3

سرتذذذ   فة تذذذا      اجذذذا يذذذةل  لذذذى عنذذذ 0.05  وهذذذ  س ذذذو اذذذا 0.000 الحتجافوذذذا  سذذذاوي    

   . ل  فجستحقا فكو    

%ف  و  فقوجذذا  60%   وهذذ  سرهذذت اذذا 90.40“    بلذذ   فذذون   فنسذذه   3مذذ   فصقذذت    ذذم     .4

 فتلذحوح اذا خذال اجا يةل  لى ع      0.05  وه  س و اا 0.000 الحتجافوا  ساوي    

   .نجاذج  حتابا  فجنا ها فاختها  

%ف  و  فقوجذذا  60اذذا  %   وهذذ  سرهذذت89.40“    بلذذ   فذذون   فنسذذه   7مذذ   فصقذذت    ذذم     .5

س هذذو سي تذذذو ب      اجذذذا يذذةل  لذذى عنذذ 0.05  وهذذ  س ذذو اذذا 0.000 الحتجافوذذا  سذذاوي    

   .احوح آخت يقةاه  فطاف  دوت اا و ع م   فكتاب سو  فحلا  فة   وا 

%ف  و  فقوجذذا  60%   وهذذ  سرهذذت اذذا 88.40“    بلذذ   فذذون   فنسذذه    2مذذ   فصقذذت    ذذم    .6

س لنذذ   فتلذذحوح       اجذذا يذذةل  لذذى عنذذ 0.05  وهذذ  س ذذو اذذا 0.000   الحتجافوذذا  سذذاوي  

   .وسنا اتهق سو سات بذتو  نصسوا  

%ف  و  فقوجذذا  60%   وهذذ  سرهذذت اذذا 86.20“    بلذذ   فذذون   فنسذذه    5مذذ   فصقذذت    ذذم    .7

ساذذحح    ذذئلا      اجذذا يذذةل  لذذى عنذذ 0.05  وهذذ  س ذذو اذذا 0.000 الحتجافوذذا  سذذاوي    

   .افطتيقا  فشجوفوا  فجقافوا ب
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%ف  و  فقوجذذا  60%   وهذذ  سرهذذت اذذا 83.80“    بلذذ   فذذون   فنسذذه    9مذذ   فصقذذت    ذذم    .8

ستوذذ   ذذا س ذذئلا      اجذذا يذذةل  لذذى عنذذ 0.05  وهذذ  س ذذو اذذا 0.000 الحتجافوذذا  سذذاوي    

   . فطلها بعة  النتلا  اا  طهوق  الختها  

%ف  و  فقوجذذا  60%   وهذ  سرهذذت اذا 76.80“      بلذذ   فذون   فنسذذه  11مذ   فصقذذت    ذم    .9

سفتذزم بصتذت  احذذةع       اجذذا يذةل  لذى عنذذ 0.05  وهذذ  س ذو اذا 0.000 الحتجافوذا  سذاوي    

   .فتلحوح سو     الختها  

%ف  و  60%   وهذذذ  سرهذذذت اذذذا 75.80“    بلذذذ   فذذذون   فنسذذذه    10مذذذ   فصقذذذت    ذذذم    .10

س ذذلم سو         اجذا يذذةل  لذى عنذ 0.05س ذو اذا   وهذذ  0.000 فقوجذا  الحتجافوذا  سذاوي    

   . الختها  فلطلها بعة  فتلحوح 

%ف  و  فقوجا  60%   وه  سرهت اا 70.20“    بل   فون   فنسه   8م   فصقت    م     .11

سرتذذ  ااحظذذا        اجذذا يذذةل  لذذى عنذذ 0.05  وهذذ  س ذذو اذذا 0.000 الحتجافوذذا  سذذاوي    

   .   ئلا  فجقافوا  لى عتابا   فطلها  نة  لحوح 

 
( تساوي التصحيح)  الثانيوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 

 "  ، واالنحراف المعياري يساوي  3وهي أكبر من  القيمة المتوسطة المحايدة  "  4.27

% " 60% وهي أكبر من  الوزن النسبي المحايد " 85.35والوزن النسبي  يساوي  0.455

الجدولية والتي تساوي   tوهي أكبر من قيمة   27.854  المحسوبة المطلقة  تساوي  tوقيمة 

 أن ممارسةمما يدل على  0.05وهي أقل من    0.000، و القيمة االحتمالية تساوي  1.98

 وشروط معايير وفق التحصيلية لالختبارات التصحيح لمهارات الثانوية المرحلة معلمات

   05.0عند مستوى داللة   رتفعةمالجيد  االختبار
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 تعليق الباحثة  ) تعليقها على النتيجة من وجهة نظرها الشخصية وربطها بالدراسات السابقة(

 
 

  
 (10جدول رقم )

 التصحيح:  الثانيتحليل فقرات المحور 

 الفقرات م
بي

سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ي   ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t 

الق
لية

تما
الح

ة ا
يم

 

يب
لترت

ا
 

1 
 . الطالب كتابة للون مغاير قلمدائماً ب التصحيح

  

4.78 0.440 95.60 40.461 0.000 1 

 2 0.000 23.959 91.40 0.655 4.57 االبتعاد عن الذاتية قدر اإلمكان في التصحيح 4
 3 0.000 20.244 90.91 0.760 4.55 أكتب الدرجة المستحقة لكل سؤال    6
 4 0.000 22.555 90.40 0.674 4.52 .لالختبار المناسبة اإلجابة نماذج خالل من لتصحيحا 3

7 
ما ورد  أي جواب صحيح آخر يقدمه الطالب غيرأقبل 

 أو الحصة الدراسية في الكتاب

4.47 0.810 89.40 18.154 0.000 5 

 6 0.000 16.385 88.40 0.867 4.42 . مرهق أو أمر بضغوط نفسية  وأنا  التصحيح تجنبأ 2
 7 0.000 15.878 86.20 0.825 4.31 أصحح األسئلة المقالية بالطريقة الشمولية   5
 8 0.000 12.123 83.80 0.982 4.19 أجيب عن أسئلة الطلبة بعد االنتهاء من تطبيق االختبار 9
 9 0.000 8.381 76.80 1.002 3.84 ألتزم بفترة محددة لتصحيح أوراق االختبار  11
 10 0.000 6.878 75.80 1.149 3.79 أسلم أوراق االختبار للطلبة بعد التصحيح  10

8 
أكتب مالحظاتي على إجابات الطلبة عند تصحيح األسئلة 

 المقالية 

3.51 1.078 70.20 4.732 0.000 11 

  0.000 27.854 85.35 0.455 4.27 تجوس  فصقت   
 1.98   ساوي 99  و ع تا حتيا   0.05 فلةوفوا  نة استوى عالفا     t وجا 
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 ومعيايير لشيروط الثانويية  المرحلية معلميات ممارسية درجية مياالسؤال الرئيس األول:  تحليل 

 المملكيية مييدارس فييي التحصيييلية االختبييارات بنيياء فييي.  وتصييحيحه واخراجييه االختبييار تخطيييط

    .05.0عند مستوى داللة  العربية

 

( 11فلعونا  فو حذة  و فنتذاةد اهونذا مذ  تذةول   ذم ) tلى ها   فس  ل  م   تخة م  ختها  فلتابا  

ت ها اا    لى او مقا  فى  ال و او مقا ا  فة   او فاي يهوا آ    سمت ع  ونا  فة   ا م   احاو  

 حس   فون   فنسه  ه   جا يل :

 % و ة  حتو  فجت ها   وفى. 86.34( بون  نسه   فتخطو )-

 % و ة  حتو  فجت ها  فثانوا85.35( بون  نسه    فتلحوح)-

 

وهةو أكبةر مةن  القيمةة  4.29  = المحةاور وبصفة عامة يتبةين أن المتوسةط الحسةابي لجميةع 

والةةةةةوزن النسةةةةةبي   0.421 "  ، واالنحةةةةةراف المعيةةةةةاري يسةةةةةاوي    3المتوسةةةةةطة المحايةةةةةدة  "

المحسةةةوبة  t% " وقيمةةةة 60يةةةد " وهةةةي أكبةةةر مةةةن  الةةةوزن النسةةةبي المحا   %85.82يسةةةاوي 

، و القيمةة 1.99الجدوليةة والتةي تسةاوي   tأكبةر مةن قيمةة وهي   30.673 المطلقة تساوي  

 معلميات ممارسية درجيةأن ممةا يةدل علةى  0.05وهي أقل من    0.000االحتمالية تساوي  

 االختبيارات بنياء فيي.  وتصحيحه واخراجه االختبار تخطيط ومعايير لشروط الثانوية  المرحلة

     .05.0عند مستوى داللة عالية   العربية المملكة مدارس في التحصيلية

 

 تعليق الباحثة  ) تعليقها على النتيجة من وجهة نظرها الشخصية وربطها بالدراسات السابقة(
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 (11تةول   م )
  فة   ا حلوو احاو  

 المحور م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

ف 
حرا

االن
ي  ر

عيا
الم

 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

يب
لترت

ا
 

 1 0.000 27.662 86.34 0.476 4.32  فتخطو  1
 2 0.000 27.854 85.35 0.455 4.27  فتلحوح 2

  0.000 30.673 85.82 0.421 4.29 جميع المحاور 
 1.99   ساوي 99  و ع تا حتيا   0.05 فلةوفوا  نة استوى عالفا     t وجا 

 

 معلمات  ممارسة درجة في  .05.0 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل.3

 وشروط معايير وفق التحصيلية لالختبارات والتصحيح التخطيط لمهارات الثانوية المرحلة
 .؟ برة،الخ و العلمي المؤهل ، متغيرات إلى تُعزى  السعودية العربية بالمملكة الجيد االختبار

 

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

 معلمات  ممارسة درجة في  .05.0 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -1

 وشروط معايير وفق التحصيلية لالختبارات والتصحيح التخطيط لمهارات الثانوية المرحلة
 .؟ العلمي المؤهل متغير إلى تُعزى  السعودية بيةالعر بالمملكة الجيد االختبار

 

  ممارسة درجة فيالختها   فصتو  بوا اتو طا  عتابا   فجهحوتوا   t م   تخة م  ختها  

 معايير وفق التحصيلية لالختبارات والتصحيح التخطيط لمهارات الثانوية المرحلة معلمات

 نة استوى  العلمي المؤهل متغير إلى تُعزى  السعودية العربية بالمملكة الجيد االختبار وشروط

 فجحسوبا فلجوس  t( و فاي يهوا س   وجا 12و فنتاةد اهونا م  تةول   م ) 05.0عالفا  

ف  جا س   1.99 فلةوفوا و فت   ساوي  tوه  س و اا  وجا  1.439 فجحاو  التجعا  ساوي 

اجا يةل   لى  ةم  0.05وه   رهت اا   0.181وي   فقوجا  الحتجافوا فلجوس  فجحاو   سا
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 الثانوية المرحلة معلمات  ممارسة درجة فياتو طا  عتابا   فجهحوتوا  بوا وتوع متو  

 الجيد االختبار وشروط معايير وفق التحصيلية لالختبارات والتصحيح التخطيط لمهارات

 05.0 نة استوى اعنويا  لميالع المؤهل متغير إلى تُعزى  السعودية العربية بالمملكة

 

 
 (12جدول رقم )

 الثانوية المرحلة معلمات  ممارسة درجة فيللفروق بين متوسطات إجابات المبحوثين   tنتائج  اختبار 

 بالمملكة الجيد االختبار وشروط معايير وفق التحصيلية لالختبارات والتصحيح التخطيط لمهارات

 العلمي المؤهل متغير إلى تُعزى  ةالسعودي العربية

 المؤهل المحور
المتوسط  العدد العلمي

 الحسابي
االنحراف 
 tقيمة  المعياري 

القيمة 
 االحتمالية

  فتخطو 
 1.365 0.440 4.35 90 بكافو يوس

 

0.203 

 0.698 4.04 10 ااتستوت 

 1.383 0.451 4.29 90 بكالوريوس  فتلحوح

 

0.194 

 0.471 4.07 10 ماجستير 
جميع 
 المحاور

 بكالوريوس
90 4.32 0.399 1.439 

 

0.181 

 0.555 4.06 10 ماجستير 
 1.98تساوي  0.05" ومستوى داللة 98الجدولية عند درجة حرية " tقيمة 

 

 

 

  ممارسة درجة في  .(≥α 0,05 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .2

 معايير وف  التحصيلية لالختبارات والتصحيح التخطيط تلمهارا الثانوية المرحلة معلمات
 .الخبرة ؟ متغير  إلى تُعزى  السعودية العربية بالمملكة الجيد االختبار وشروط

 

 م   تخة م  ختها   حلوو  فتهايا   حاعي الختها   فصتو  م  ع تا اجا  ا  اعلجا   فجتحلا 
   فتحلولوا ومق اعايوت وشتو   الختها   فلوة  فثانويا فجلا     فتخطو  و فتلحوح فاختها  

و فنتاةد اهونا  ≥α 0.05بافججلكا  فعتبوا  فسعوعيا  ُ عزى عفى اتتوت   فخهت   نة استوى عالفا  
وه   6.158 فجحسوبا فجحو   فتخطو   ساوي    F وجا  ( و فاي يهوا س 13م  تةول   م )
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 0.003ف  جا س   فقوجا  الحتجافوا  ساوي    3.09 فلةوفوا و فت   ساوي  Fاا  وجا  رهت 
اتو طا  عتابا   فجهحوتوا  م  ع تا بوا اجا يةل   لى  وتوع متو   0.05اا س و وه  

اجا  ا  اعلجا   فجتحلا  فثانويا فجلا     فتخطو  فاختها     فتحلولوا ومق اعايوت وشتو  
اتتوت   فخهت   نة استوى عالفا  الختها   فلوة بافججلكا  فعتبوا  فسعوعيا  ُ عزى عفى 

05.0. ( فصتو  بوا مئت    14ويهوا  ختها  شصوه تةول   م     ) ف   نو   10سرثت اا  
  ف  جا  وتة متو  بوا مئت      نو   10سرثت اا انو     و فصتو  فلافح  فصئا    5 -1 

.     نو   10سرثت اا فلافح  فصئا    نو     و فصتو   10 -5  ف     نو   10سرثت اا 
وه   2.853  فجحسوبا فلجوس  فجحاو  التجعا  ساوي   F وجا وبلصا  ااا  هوا  فنتاةد    

ف  جا س   فقوجا  الحتجافوا فلجوس  فجحاو   ساوي    3.09 فلةوفوا و فت   ساوي  Fس و اا  وجا 
اتو طا  عتابا  بوا  اجا يةل   لى   ةم وتوع متو   0.05وه   رهت اا  0.063

  والتصحيح التخطيط لمهارات الثانوية المرحلة معلمات  ممارسة درجة في فجهحوتوا  

  السعودية العربية بالمملكة الجيد االختبار وشروط معايير وفق التحصيلية لالختباراتمجتمعين 

 .05.0 نة استوى عالفا  الخبرة متغير  إلى تُعزى
 الباحثةتعليق 

 
 (13جدول رقم )

 درجة فيللفروق بين متوسطات إجابات المبحوثين   (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

 وشروط معايير وفق التحصيلية لالختبارات والتصحيح التخطيط لمهارات الثانوية المرحلة معلمات  ممارسة

 . 05.0عند مستوى داللة   الخبرة متغير  إلى تُعزى  السعودية العربية بالمملكة الجيد االختبار

 الة   فتهايا  فجحو 
الجوع 
  فجتبعا 

ع تا 
  فحتيا

اتو   
  فجتبعا 

  وجا
  F   

 فقوجا 
  الحتجافوا

  فتخطو 
 1.264 2 2.528 بوا  فجلجو ا 

6.158 

 

0.003 

 
 0.205 97 19.913 ع خو  فجلجو ا 

  99 22.441  فجلجوع

  فتلحوح
 0.238 2 0.475 بوا  فجلجو ا 

1.152 

 

0.320 

 
 0.206 97 20.018 ع خو  فجلجو ا 

  99 20.493  فجلجوع

 جميع المحاور
 0.487 2 0.974 بوا  فجلجو ا 

2.853 

 

0.063 

 
 0.171 97 16.563 ع خو  فجلجو ا 

  99 17.537  فجلجوع
 3.09 ساوي   0.05  واستوى عالفا 97ف 2يا   فلةوفوا  نة ع تا حت  F وجا 

 
 (14جدول رقم )
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 اختبار شفيه للفروق المتعددة حسب متغير الخبرة

 و   ن 10سرثت اا    نو   10-5اا   نو   5اا  1 الفرق بين المتوسطات

 *0.396- 0.003  سنوات 5من  1

 *0.399-  0.003- سنوات 10-5من 

  *0.399 *0.396 واتسن 10أكثر من 

 

 

 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 

 
 أوال : النتائج:

 من خالل الدراسة الميدانية توصلت الباحثة الى النتائج التالية:

اجا  ا اعلجا   فجتحلا  فثانويا فجلا     فتخطو  فاختها     فتحلولوا ومق اعايوت  .1
 وشتو   الختها   فلوة  افوا.

 يا  فت   خصي اا  لق  الختها  فةى  فطلها ستخةم  فجعلجا     افو   فتتبو  .2
 اقافوه(– حتص  فجعلجا   لى  نوع مقت    الختها )اوضو وا  .3
  حةع  فجعلجا  طتيقا وسفوا  لحوح  الختها  فذه  ستت  فتخجوا وستت  فلافا .4
  خهت  فجعلجا   فطاب بجو ة  الختها   هو  الختها  بو ت  اب .5
 ختها  انا   فطول حتص  فجعلجا   لى س  يكو  ناا  ال .6
  حةع  فجعلجا    هة ب  فعااا و فخااا اا  الختها   فتحلول  ي هو ع ة عن .7
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اجا  ا اعلجا   فجتحلا  فثانويا فجلا     فتلحوح فاختها     فتحلولوا ومق اعايوت  .8
 وشتو   الختها   فلوة ات صعا

ة تا  فجستحقا فكو  هتعة  فجعلجا   ا  فا  وا  ة   حاكا  م   فتلحوح ف  جا  كت   ف .9
    ل ف ويكو   فتلحوح اا خال نجاذج  حتابا  فجنا ها فاختها 

 قهو  فجعلجا  سي تو ب احوح آخت يقةاه  فطاف  دوت اا و ع م   فكتاب سو  .10
 فحلا  فة   وا  جا يتلنهو   فتلحوح  وسنا اتهق سو سات بذتو  نصسوا  ف و لحح 

    ئلا  فجقافوا بافطتيقا  فشجوفوا
 ستو   ا س ئلا  فطلها بعة  النتلا  اا  طهوق  الختها  .11
اتو طا  عتابا   فجهحوتوا  م  ع تا اجا  ا  اعلجا  بوا  ةم وتوع متو   .12

 فجتحلا  فثانويا فجلا     فتخطو  و فتلحوح فاختها     فتحلولوا ومق اعايوت وشتو  
 فج هو  فعلج   نة استوى   الختها   فلوة بافججلكا  فعتبوا  فسعوعيا  ُ عزى عفى اتتوت

 05.0اعنويا 
اتو طا  عتابا   فجهحوتوا  م  ع تا اجا  ا  اعلجا  بوا وتوع متو   .13

 فجتحلا  فثانويا فجلا     فتخطو  فاختها     فتحلولوا ومق اعايوت وشتو   الختها  
. 05.0 نة استوى عالفا  فلوة بافججلكا  فعتبوا  فسعوعيا  ُ عزى عفى اتتوت   فخهت  

 نو     و فصتو  فلافح  فصئا    5 -1  ف    نو   10سرثت اا و  فصتو  بوا مئت    
 10 -5  ف     نو   10سرثت اا   ف  جا  وتة متو  بوا مئت      نو   10سرثت اا 

    نو   10سرثت اا  نو     و فصتو  فلافح  فصئا   
اتو طا  عتابا   فجهحوتوا  م  ع تا اجا  ا  اعلجا  بوا  ةم وتوع متو   .14

 فجتحلا  فثانويا فجلا    فتلحوح  فاختها     فتحلولوا ومق اعايوت وشتو   الختها  
 . فلوة بافججلكا  فعتبوا  فسعوعيا  ُ عزى عفى اتتوت   فخهت 

 
 ثانيا التوصيات:

 يل : اا خال نتاةد   فة   ا  فجوة ن   وا   فهاحثا بجا
     قوم  فجعلجا   بتلجوم تةول او اصا  فاختها . .1

 . التابا  ا س ئلا  فطلها بعة  النتلا  اا  طهوق  الختها  .2

 . الفتز م بصتت  احةع  فتلحوح سو     الختها  .3
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 . سلوم سو     الختها  فلطلها بعة  فتلحوح .4

 .المقاليةعلى إجابات الطلبة عند تصحيح األسئلة   فجعلجا  ااحظا لمرتابا  .5

 
 

 

 


