
 

 

 يف ضوء هعايري اجلودة تقوين هنهج اللغت العربيت للكبار

 

 (ورقت بحثيت هشتقت هي رسالت الواجستير)

 

 

 إعذاد

 أمساء عبذ الناصر السيذ حموود 

 

 

 

 

 

 

 إشراف

 هبت السيذ الغتويد/ أ.م.                        عجيزمحذ أ عادل/ أ.د            

 الوٌاهج وطرق التدريس الوساعدأستاذ          الوتفرغ      الوٌاهج وطرق التدريسأستاذ       

 جاهعت الوٌىفيت -كليت التربيت                          جاهعت الوٌىفيت     -كليت التربيت           

 
 

 
 0202 ديسوبر  –  الثالثجاهعت الوٌىفيت           العدد  –هجلت كليت التربيت            

 
 0202 ًىفوبر  –  الثالثفيت           العدد جاهعت الوٌى –هجلت كليت التربيت            

 

 0202 ديسوبر  –  الثالثجاهعت الوٌىفيت           العدد  –هجلت كليت التربيت            

 
 0202 ًىفوبر  –  الثالثجاهعت الوٌىفيت           العدد  –هجلت كليت التربيت            



 ...تقىين هٌهج اللغت العربيت للكبار في ضىء هعايير الجىدة 

 

 

 

 

 0202 ديسوبر – الثالثالعدد جاهعت الوٌىفيت                                            –هجلت كليت التربيت 

 

37 

 تقوين هنهج اللغت العربيت للكبار يف ضوء هعايري اجلودة   
 إعذاد

 أمساء عبذ الناصر السيذ حموود 

 إشراف
 هبت السيذ الغتويد/ أ.م.                             عجيزمحذ أ عادلأ.د/             

 الوٌاهج وطرق التدريس الوساعدأستاذ                 الوتفرغ     الوٌاهج وطرق التدريس أستاذ         

 جاهعت الوٌىفيت -كليت التربيت                             جاهعت الوٌىفيت     -كليت التربيت               

 
 ص لخستامل

حغدَد  -2،حغدَد معاَُس الضىدة الىاصب حىافسها فً منهش اللغت العسبُت للكبازً: اسخهدف البغذ الغالٍ إل

حغدَد مسخىي صىدة منهاس اللغت العسبُت للكباز فً  ،مدي حضمن منهش اللغت العسبُت للكباز لمعاَُس الضىدة

 دة .ضىء معاَُس الضى

ومن أصل حغمُك هره األهداف فمد احبعج الباعزت المنهش الىصفً الخغلُلً ولد اعخمدث هره الدزاست علً 

 لائمت بمعاَُس صىدة منهش اللغت العسبُت للكباز األدواث البغزُت اِحُت:

فمامج الباعزت بعمل حصىز ممخسط فً ضىء معاَُس الضىدة ولُاس أرس الخصىز الممخسط علً حغصُل 

 دازسُن الكباز، ولامج الباعزت باخخباز لمُاس الخغصُل.ال

 وتىصلت الدراست إلى الٌتائج التاليت:

 ازة )االسخماع( صاءث مهازة ) الخغدد ( بالمسحبت االولً، ومهازة )المساءة( بالمسحبت الزانُت ، ومه

ألخُسة مهازة ومهازة )الكخابت( بالمسحبت السابعت بُنما صاءث فً المسحبت ا ،بالمسحبت الزالزت

 .)المىاعد والخساكُب اللغىَت(

 :غصُل الدازسُن كاِحًوصاءث نخائش ح       

  ٍوصىد فسق ذي داللت إعصائُت بُن مخىسطً دزصاث المضمىعخُن الخضسَبُت والضابطت ف

 الخطبُك البعدٌ الخخباز الخغصُل )الخركس( لصالظ المضمىعت الخضسَبُت

 خىسطً دزصاث المضمىعخُن الخضسَبُت والضابطت فٍ وصىد فسق ذي داللت إعصائُت بُن م

 الخطبُك البعدٌ الخخباز الخغصُل )الفهم( لصالظ المضمىعت الخضسَبُت.

  ٍوصىد فسق ذي داللت إعصائُت بُن مخىسطً دزصاث المضمىعخُن الخضسَبُت والضابطت ف

 الخطبُك البعدٌ الخخباز الخغصُل )الخطبُك( لصالظ المضمىعت الخضسَبُت.

 د فسق ذي داللت إعصائُت بُن مخىسطً دزصاث المضمىعخُن الخضسَبُت والضابطت فٍ وصى

 الخطبُك البعدٌ الخخباز الخغصُل ككل لصالظ المضمىعت الخضسَبُت.
 

 

 0202/  6/  11البحث : إستالم تاريخ 

 
 2222:    /     /  البحثإستالم خ تاري

 

 2222:    /     /  البحثإستالم تاريخ 

 
 2222:    /     /  البحثإستالم تاريخ 

 0202/ 7/  9البحث :  قبىلتاريخ 

 
 2222:    /     / البحث قبىلتاريخ 

 

 2222:    /     / البحث قبىلتاريخ 

 
 2222:    /     / البحث قبىلتاريخ 
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Evaluation of Arabic Language Curriculum for Adults 

in the Light of Quality Standards 
 

Abstract 

The current study aimed to: 1- Determine the quality standards that must be met in 

the Arabic language curriculum for adults. 2- Determine the extent to which the 

Arabic language curriculum for adults includes quality standards 

3- Determining the quality level of the Arabic language curriculum for adults in 

light of the quality standards. 

In order to achieve these goals, the researcher followed the descriptive analytical 

method, and this study relied on the following research tools: 

1- List of quality standards for the Arabic language curriculum for adults 

2- Arabic Language Curriculum for Adults (Learn to Enlighten) 

3-The researcher made a suggested perspecctive in the light of the quality standards 

and measured the effect of the proposed perspective on the achievement of the 

adult students.  

4-The researcher conducted a test to measure the achievement. 

First: The study reached the following results: 

The skill of (speaking) came first, the skill of (reading) was second, the skill of 

(listening) was third, and the skill of writing was fourth, while the skill (grammar 

and linguistic structures) came in the last place 

Second:The results of the students' achievement were as follows: 

-There is a statistically significant difference between the mean scores of the 

experimental and those of the control groups in the achivement posttest (recall) in 

favor of the experimental group. 

-There is a statistically significant difference between the mean scores of the 

experimental and those of the control groups in the achivement posttest 

(comprehension) in favor of the experimental group. 

-There is a statistically significant difference between the mean scores of the 

experimental and those of the control groups in the achivement posttest 

(application) in favor of the experimental group. 

There is a statistically significant difference between the mean scores of the 

experimental and those of the control groups in the achievement posttest as a whole 

in favor of the experimental group. 
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 :البحث  مقدمة 
تؤدى المغة دورا أساسيا فى حياة الفرد عامة, والمتعمم خاصة, فعن طريقيا تنمو شخصيتو ويتفاعل 
مع بيئتو, ومجتمعو, وىى أداتو لتحصيل المعمومات والمعارف اإلنسانية بل ووسيمتو فى اكتساب 

 خصية.االتجاىات والقيم والمثل وأنماط الخبرات والسموك, وىى وسيمة تكامل الش
حظيت المغة العربية بما لم تحظ بو أية لغة من االىتمام والعناية, وىذا أمر اهلل نافذ فييا؛ ألنيا لغة 
القرآن الكريم وىذا بدوره أعظم شرف وأكبر أىمية لمغة العربية ألن اهلل جل جاللو اختارىا من بين 

ومن سيأتى بعدنا إلى قيام لغات األرض ليكون بيا كالمو الخالد الذى أعجز بو من كان قبمنا 
الساعة, وال يكون ىذا اإلعجاز إال لكون ىذه المغة تحتمل ثقل الكالم اإلليى وقوة الخطاب الربانى, 
ومما يستنتج من كون القرآن الكريم أنزلو اهلل بالمغة العربية أنو لغة خالدة ستبقى بإرادة اهلل سبحانو 

 (12, 1002وتعالى. )فتحى يونس: 
ة العربية أىمية كبيرة فى حياة الدارسين الكبار والمجتمع العربى بصفة عامة حيث إن وتمثل المغ

المغة العربية منيج حياة لإلنسان أىم وسائل التواصل واالتصال والتعبير عن التفكير والمشاعر, كما 
تسب أنيا تكون ميولو واتجاىاتو وقيمو, وىى أيضا أىم وسيمة يحصل بيا المعارف والمعمومات, ويك

بيا الميارات فى المواد الدراسية األخرى فى مجال تعميم الكبار, كما أن الدارس الكبيريوظف المغة 
 العربية فى قضاء حاجاتو اليومية.

وتختمف طرق تعميم الكبار عن الصغار نظرا لطبيعة المرحمة العمرية ومتطمباتيا الحياتية ودورىا 
من الميم معرفة حاجات الكبار التعميمية وأدواىم فى  ومسئولياتيا التى تقوم بيا,وعمى ذلك يكون

المجتمع من أجل إعداد مناىج موجية وىادفة تكون مؤثرة وقابمة لمتطبيق عمى مستوى حياتيم 
الواقعى. ويالحظ أن تعميم الكبار ال يعنى محو األمية, ألن تعميم القراءة والكتابة لمكبار تعتبر جزء 

 (12,  2991دكور:من تعميم الكبار.)عمى أحمد م
ويعد تقويم منيج المغة العربية فى ضوء معايير الجودة أمرا ميما ألن التقويم ىو األساس الذى يبنى 
عميو التطوير, وىو أداة ميمة من أدوات تطوير المنيج؛ فتقويم محتوى الكتب الدراسية يؤدى دورا 

فى العممية التربوية, فالمنيج بمفيومو بالغ األىمية بالنسبة لممنيج, بل يعتبر التقويم جزءا أساسيا 
 الواسع يتضمن ثالثة جوانب رئيسة ىى:
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 ينحصر فى تحديد األىداف التربوية.الجانب األول : 
 ينحصر فى وضع الخطط والبرامج الالزمة لتحقيق ىذه األىداف عن طريق الجانب الثانى :

رق التدريس واألساليب, تحديد الجوانب المختمفة لممنيج, واختيار األنشطة التعميمية وط
 والوسائل المناسبة.

 تقويم جوانب المنيج ونتائج العممية التربوية بكافة أبعادىا.الجانب الثالث : 
وألن تقويم المحتوى أساس تقويم المنيج من حيث صدقو, وثباتو, ومدى إشباعو لحاجات المتعممين, 

معمم تعمميا, من الكل إلى الجزء, ومن وقدراتيم, ومشكالتيم, وتنظيم المعمومات بشكل يسيل عمى ال
 (00, ـ1000السيل إلى الصعب. )حممى الوكيل, محمد المفتى:

 مشكمة البحث:
 تتحدد مشكمة البحث فى معرفة مدى توافر معايير الجودة الشاممة فى منيج المغة العربية لمكبار.

 لى:ولمتصدى لحل ىذه المشكمة حاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس التا
 كيف يمكننا تقويم منيج المغة العربية لمكبار فى ضوء معايير الجودة ؟

 وتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية اآلتية:
 ما مدى توافر منيج المغة العربية لمكبار لمعايير الجودة ؟ .2
 تصور مقترح لتقويم منيج المغة العربية لمكبار فى ضوء معايير الجودة. .1
 التطبيق(. –لممستويات الثالث )التذكر الفيم  مى تحصيل الدارسين الكبارالتصور المقترح عأثر  .3

 أهداف البحث:
 .تحديد معايير الجودة الواجب توافرىا فى منيج المغة العربية لمكبار 
 .تحديد مدى تضمن منيج المغة العربية لمكبار لمعايير الجودة 
 ايير الجودة .تحديد مستوى جودة منياج المغة العربية لمكبار فى ضوء مع 

 أهمية البحث:
 .تقديم قائمة بمعايير الجودة الواجب توافرىا فى منيج المغة العربية لمكبار 
  تقديم أداة تحميل وفق معايير الجودة قد يستفيد منيا الباحثون فى ىذا المجال وطمبة

 الدراسات العميا فى بناء أدواتيم مما يوفر عمييم الوقت والجيد.
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 ى العممية التربوية بمعمومات عن أىمية تحسين وتطوير المقررات الخاصة تزويد القائمين عم
 بتعميم الكبار وتحويميا إلى مقررات وفق معايير الجودة .

  عادة النظر فى بنائو تقديم نتائج تفيد مخططة ومطورى منياج المغة العربية لمكبار لتطويره وا 
 لتحسين مستوى جودتو.

 حدود البحث:     
 حث عمى الحدود التالية:اقتصر الب   

 ( 1010 -1029الحدود الزمانية: العام الدراسى )
 الحدود العممية: كتاب المغة العربية )أتعمم أتنور( لتعميم الكبار.

 الحدود البشرية: دارسى تعميم الكبار.
 منهج البحث:

منيج المغة لالطالع عمى الدراسات السابقة التى تناولت تقويم  المنهج الوصفىاعتمدت الباحثة 
العربية فى ضوء معايير الجودة , والمنيج شبو التجريبى لمبحث , باختيار عينة عشوائية أحدىما     

) تجريبية( تدرس باستخدام معايير الجودة واألخرى )ضابطة( تدرس باستخدام الطريقة المعتادة, وتم 
بعدى (  –ميم التجريبى ) قبمى تطبيق االختبار قبميا وبعديا عمى المجموعتين, وذلك باستخدام التص

 تجريبية( . –لمجموعتين ) ضابطة 
 أدوات البحث :

 )تحديد قائمة بمعايير منيج المغة العربية لمكبار )أتعمم أتنور 
 .استمارة لتقويم لمنيج المغة العربية لمكبار)أتعمم أتنور( فى ضوء معايير الجودة 
 ر.استمارة تحميل محتوى لمنيج المغة العربية لمكبا 

 مصطمحات البحث:
 :التقويم 

يعرف عمى سيد, وأحمد سالم تقويم المنيج بأنو "العممية التى يتم بواسطتيا إصدار حكم معين عمى 
مدى وصول العممية التربوية إلى أىدافيا ومدى تحقيقيا ألغراضيا والكشف عن نواحى النقص فييا 
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". )أحمد محمد سالم, عمى أحمد السيد: أثناء سيرىا واقتراح الوسائل المناسبة لتالفى ىذا النقص
1002 ,22) 

وأشار الوكيل إلى أن التقويم فى المنيج ىو:"العممية التى يقوم بيا الفرد, أو الجماعة؛ لمعرفة مدى 
النجاح, أو الفشل فى تحقيق األىداف التى يتضمنيا المنيج, وكذلك نقاط القوة والضعف بو؛ حتى 

 (90, 1002أفضل". )الوكيل: يمكن تحقيق ىذه األىداف بطريقة
ويعرف تقويم المنيج عمى أنو " عممية تشخيص وعالج ووقاية لممنيج المدرسى, وعممية التشخيص 
تتضح فى تحديد جوانب القوة والضعف فى المنيج ومحاولة التعرف عمى أسبابيا والعالج, واقتراح 

القوة, والوقاية ىنا تعنى تدارك  الحمول المناسبة لمتغمب عمى نواحى الضعف واإلستفادة من نواحى
 (292, 1000األخطاء". )محمد مجاور, وفتحى الديب:

: "العممية التى تقوم بيا الباحثة لتقويم منيج المغة العربية لمكبار وتعرف الباحثة إجرائًيا التقويم بأنه
عربية لموقوف عمى جوانب القوة والضعف فى ىذا التقويم , ووضع تصور مقترح لمنيج المغة ال

 لمكبار فى ضوء معايير الجودة.
 :المنهج 

يعرفو طعيمة بأنو"خطة يتم عن طريقيا تزويد التالميذ بمجموعة من الفرص التعميمية التى تعمل 
عمى تحقيق أىداف عامة عريضة مرتبطة بأىداف خاصة مفصمة فى منطقة تعميمية أو مدرسة 

 (.12, 1002معينة".)طعيمة: 
جموعة متنوعة من الخبرات التى يتم تشكيميا والتى يتم إتاحة الفرص لممعمم وعرفو المقانى بأنو: "م

لممرور بيا , وىذا يتضمن عمميات التدريس التى تظير نتائجيا فيما يتعممو التالميذ , ويشترط فى 
ىذه الخبرات أن تكون منظمة وقابمة لمتطبيق والتأثير" )أحمد حسين المقانى, وعمى أحمد الجمل: 

1003) 
: نظام تعميمى ييدف إلى تزويد تقويم منهج المغة العربية لمكبار بأنه عرفه الباحثة إجرائياوت

المتعممين الكبار بميارات وفنون المغة العربية,)االستماع والتحدث والقراءة والكتابة( ويقوم البحث 
لصحيحة الحالى بتقويميا فى ضوء معايير الجودة, وذلك الكساب المتعممين الكبار العادات ا

واالتجاىات السميمة حتى يصل المتعمم إلى مستوى لغوى مناسب, وىى مجموعة االجراءات 
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واألساليب التى تتخذ لمعرفة مدى مراعاة المنيج لمعايير الجودة ومؤشراتيا من خالل تقويم ىذا 
صدار حكم تجاىيا.  المنيج وا 

 :معايير الجودة 
متطمبات األساسية لتقويم الظاىرة أيا كانت طبيعتيا يعرفيا مجدى عزيز " بأنيا تعنى المحددات وال

وكينونتيا وبالنسبة لمتعميم فقد تتعمق ىذه المعايير بالمناىج فى تطورىا الشامل وتتمحور حول فاعمية 
المدرسة ذاتيا أو حول أداء المعمم وتتمركز حول صالحيات النظام التعميمى". )مجدى عزيز: 

1002 ,222) 
أنيا: معايير الجودة فى التعميم تعنى بيان المستوى المتوقع الذى وصفتو ىيئة  وعرفتيا سييمة محسن

مسؤولية بشأن درجة أو ىدف معين , أو التميز المراد الوصول إليو لتحقيق قدر منشود من الجودة, 
فيى المستوى النموذجى المطموب لألداء أو اإلطارالمرجعى الذى يقوم عمى أساسو األداء الواقعى 

 (31, 1002مدى ابتعاده أو اقترابو من ىذه المعايير. )سييمة محسن:  ويحدد
: مجموعة من الغايات واألىداف المتاحة لممتعممين الكبار وتعرفه الباحثة معايير الجودة اجرائيا بأنه

 والتى يسعون لتحقيقيا عند دراسة منيج المغة العربية.
 تعميم الكبار:

ىو الفرص التعميمية المتاحة لمكبار من وجية نظر المجتمع يعرفو إبراىيم محمد إبراىيم بأنو:
إلكسابيم المعمومات والمعارف وتكوين الميارات بطريقة منتظمة لمعرفة اإلتجاىات الجديدة بيدف 

 (21, 1002تطوير أنفسيم والمجتمع الذى يعيشون فيو. )إبراىيم محمد إبراىيم:
 :االطار النظرى لمبحث 

مية أساسية من أىم عمميات تطوير المنيج , فاليدف من تمك العممية تحديد عممية التقويم تعتبر عم
جوانب القوة وجوانب الضعف فى المنيج الدراسى, وذلك لمعالجة جوانب الضعف والتركيز عمى 
جوانب القوة , حتى تكون الخطوة االولى فى تطوير ىذا المنيج , وقد تم اعتماد البحث الحالى عمى 

السابقة فى وضع الخطوط العريضة والرئيسة ليذا الفصل فى محاوره تقويم مجموعة الدراسات 
 المنيج ومعايير الجودة.
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 خطوات التقويم:
 سارت عممية التقويم وفقا لمخطوات التالية:

 الحصول عمى احدث طبعة من كتاب المغة العربية لمكبار ) أتعمم أتنور( . .2
مستويات المعيارية الصادرة عن الييئة العامة دراسة قائمة معايير الجودة الواردة بوثيقة ال .1

 ( .1022لتعميم الكبار لعام )
قراءة كل موضوع من موضوعات منيج المغة العربية المقررة عمى الدارسين الكبار , وتكون  .3

 ىذه القراءة متأنية فاحصة.
استخراج ما يحتويو كل موضوع من الموضوعات, من جمل تشير بشكل واضح عمى توافر  .2

 ر الجودة .معايي
 تفريغ تكرارات توافر المعايير فى كل مؤشر من المؤشرات المحددة فى استمارة تفريغ خاصة. .2
تحديد عدد مرات تكرار وتناول معايير الجودة فى كل مؤشر من المؤشرات, حسب المعايير  .1

والمجاالت المندرجة تحتيا, وىى مجاالت: )االستماع, والتحدث, والقراءة, والكتابة, 
 اكيب المغوية والقواعد (, وبعدىا تم حساب نسبة توافر كل مؤشر من ىذه المؤشرات.والتر 

 حساب عدد التكرارات فى كل مجال من المجاالت الخمسة المحددة, ونسبة كل مجال. .0
 تحميل محتوى منيج المغة العربية لمكبار فى ضوء معايير الجودة 

 اتضحت النتائج التالية:
عدد  المعيار المجال

 راتالمؤش
النسبة المئوية 

 لمتوافر
المعيار االول: تعرف االصوات والكممات  االستماع

 والجمل المسموعة
51 48.62% 

 %24.74 54 المعيار الثانى: فهم ما يستمع إليه 
 %3.53 6 المعيار الثالث: نقد السموع وتذوقه 
 %44.84 3 المعيار الرابع: تتبع ما يستمع إليه 
 %134.4 36 المجال ككل 

 %17.34 53المعيار األول: نطق األصوات والكممات  التحدث



 ...تقىين هٌهج اللغت العربيت للكبار في ضىء هعايير الجىدة 

 

 

 

 

 0202 ديسوبر – الثالثالعدد جاهعت الوٌىفيت                                            –هجلت كليت التربيت 

 

78 

 والجمل نطقا صحيحا:
المعيار الثانى: اختيار األفكار وتنظيمها  

 تنظيما مناسبا:
54 22.22% 

المعيار الثالث: اختيار الكممات والجمل  
والعبارات الصحيحة المعبرة عن مضمون 

 الموقف:

55 17.36% 

تخدام اإلشارات والمالمح المعيار الرابع: اس 
 المعبرة عن مضمون الحديث:

6 17% 

المعيار الخامس : تكييف الحديث واإللتزام  
 بآدابه مع جمهور المستمعين

54 15.84% 

 %23.34 18 المجال ككل 
المعيار األول: معرفة الحروف والكممات  القراءة

 والجمل العربية ونطقها نطقا صحيحا
55 24.43% 

لثانى: القراءة السريعة مع المعيار ا 
 المحافظة عمى الفهم

6 21.35% 

 %28.45 53 المجال ككل 
المعيار األول: كتابة الكممات والجمل كتابة  الكتابة

 صحيحة )اإلمالء(
53 3.84% 

المعيار الثانى: كتابة الحروف والكممات  
 العربية كتابة صحيحة

54 44.14% 

وترتيبها المعيار الثالث: اختيار االفكار  
 بصورة واضحة.

53 55.44% 

المعيار الرابع: استخدام القواعد المغوية  
 وتوظيفها فى الكتابة.

6 5.72% 

 %17 1 المعيار الخامس: تنظيم وتنسيق ما يكتب 
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المعيار السادس: الكتابة فى موضوعات  
 متنوعة تعبيرا عن النفس

58 6.61% 

 %43 84 المجال ككل 
التراكيب 
المغوية 

 القواعدو 

المعيار األول: الجممة الفعمية ومكمالتها 
 ومكوناتها

43 7.38% 

المعيار الثانى: تعرف الجممة االسمية  
 ومكوناتها ومكمالتها

47 7.24% 

المعيار الثالث: يتعرف األساليب المغوية  
 وأجزاءها

2 4.76% 

المعيار الرابع: تعرف األدوات المستخدمة  
 فى بناء الجممة وترابطها

4 5.53% 

المعيار الخامس: تعرف التغيرات التى تطرأ  
 عمى بنية بعض الكممات

1 7% 

 %7.18 13 المجال ككل 
 

 أسفرت التجربة االستطالعية عن:
 كانت التعميمات واضحة لمعظم الدارسين, حيث قامت الباحثة بتوضيحيا وضوح التعميمات :

 وشرحيا, ولم يتم إجراء أى تعميمات ليا.
 تم إعداد مفتاح تصحيح االختبار, ورصد درجات العينة حيح االختبارمفتاح تص :

 االستطالعية.
 تحميل مفردات االختبار: 

وفى ضوء النتائج التى أسفرت عنيا عمميات حساب معامالت الصعوبة والصدق والتمييز والثبات 
حصيل لدى الدارسين أصبح االختبار فى صورتو النيائية جاىزا لالستخدام والتطبيق الفعمى لقياس الت

 الكبار لمنيج المغة العربية لمكبار.



 ...تقىين هٌهج اللغت العربيت للكبار في ضىء هعايير الجىدة 

 

 

 

 

 0202 ديسوبر – الثالثالعدد جاهعت الوٌىفيت                                            –هجلت كليت التربيت 

 

77 

 أساليب المعالجة االحصائية: النموذج االحصائى المستخدم:
 استخدمت الباحثة الرزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية المعروفة باسم 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences v. 18 
بحث, واستخدام اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين المتوسطات, لمتحميل االحصائى لبيانات ال

وحساب حجم األثر, بيدف معرفة التصور المقترح لتقويم منيج المغة العربية لمكبار فى ضوء معايير 
 الجودة لدى الدارسين الكبار.

 الدراسة االستطالعية: 
دارسا, وذلك بيدف  22ددىا تم تطبيق أداة البحث )اختبار التحصيل( عمي عينة استطالعية ع

 التحقق من ضبط وتقنين االختبار والتحقق من صالحيتو لمتطبيق, وذلك وفقًا لما يمي: 
 :أوأل: الصدق 

 تم التحقق من الصدق بطريقتين وهما صدق المحكمين وصدق االتساق الداخمي:
ن, وقد ابدى : حيث تم عرض االختبار بصورتو المبدئية عمى مجموعة من المحكميصدق المحكمين

 وقامت الباحثة بإجرائيا والوصول لمصورة النيائية لالختبار.بعض المحكمين مجموعة من التعديالت , 
 صدق االتساق الداخمي:-أ

تم حساب صدق االتساق الداخمى الختبار التحصيل باستخدام معامل ارتباط بيرسون وذلك عن 
بالدرجة الكمية لالختبار والجدول يوضح  طريق حساب مصفوفة معامالت االرتباط بين درجات كل بعد

 ذلك.
 ( معامالت االتساق الداخمي ألبعاد االختبار )معامالت ارتباط بيرسون(5جدول )

 التطبيق الفهم التذكر البعد

 **0.002 **0.022 **0.023 معامل االرتباط بالدرجة الكمية
 0.02** دالة إحصائًيا عند مستوى 
معامالت اإلرتباط بين درجات كل بعد والدرجة الكمية دالة عند  ويتضح من الجدول السابق أن

( مما يدل عمى أن االختبار بوجو عام يتمتع بدرجة عالية من الصدق وصادق لما 0.02مستوى )
 وضع لقياسو.
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 ثبات االختبار: باستخدام طريقة إعادة التطبيق 
أسابيع  3تطالعية بفاصل زمني تم حساب الثبات بطريقة إعادة تطبيق االختبار عمي العينة االس

 وحساب معامل االرتباط بين التطبيقين كمؤشر لمثبات
 ( ثبات المقياس بطريقة إعادة التطبيق4جدول)

 االختبار ككل التطبيق الفهم التذكر البعد

 7.88 7.16 7.13 7.32 معامل الثبات
 7.88معامل الثبات لالختبار ككل 

 بدرجة مرتفعة من الثبات وصالح لمتطبيق. يتضح من الجدول أن االختبار يتميز
 تعميق عام عمى نتائج السؤال األول :

 الذى نصو : ما مدى توافر منيج المغة العربية لمكبار لمعايير الجودة؟
 حيث يالحظ من خالل النتائج ما يأتى:

 وجود تفاوت فى توافر مؤشرات المعايير المختمفة فى منيج المغة العربية لمكبار. .2
 عض المعايير تقاربت فى توافرىا فى منيج المغة العربية لمكبار.ىناك ب .1
 ىناك بعض المعايير تماثل عدم وجودىا فى منيج المغة العربية لمكبار. .3
بعض المؤشرات قد ال تنطبق تماما عمى الدارسين الكبار, ولذلك ظير عدم توافرىا فى منيج  .2

 المغة العربية لمكبار.
 لمغة العربية لمكبار.توافر معظم مؤشرات فى منيج ا .2

 وتم إتباع الخطوات اآلتية:
 اإلطالع عمى األدبيات والبحوث والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث. .2
 تحميل محتوى منيج المغة العربية لمكبار فى ضوء معايير الجودة. .1
 تحديد نقاط القوة والضعف فى منيج المغة العربية لمكبار. .3
 ميل التى تم التوصل إلييا بإستخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة.معالجة وتفسير نتائج التح .2
 صياغة توصيات البحث ومقترحاتو. .2
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 لإلجابة عن السؤال الثانى من أسئمة الدراسة والذى نصه:
 تصور مقترح لتقويم منهج المغة العربية لمكبار فى ضوء معايير الجودة.

 تم اتباع الخطوات اآلتية:
 أوال:

 مغوية لمتصور المقترح.تحديد األسس ال .2
 تحديد األسس الثقافية لمتصور المقترح. .1
 تحديد األسس االجتماعية والفمسفية لمتصور المقترح. .3
 تحديد األسس النفسية لمتصور المقترح. .2
 اإلطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث. .2
 العربية لمكبار. التعرف عمى التوجيات المستقبمية لتعميم وتعمم المغة .1
 تحديد المقصود بالتصور المقترح. .0
 تحديد أىداف التصور المقترح. .2
 تحديد مواصفات محتوى التصور المقترح. .9

 تحديد الوسائل التعميمية المناسبة لمتصور المقترح. .20
 تحديد وسائل التقويم المناسبة لمتصور المقترح.. .22
 .األساليب اإلحصائية المستخدمة 
يانات البحث استخدمت الباحثة الرزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية لمتحميل االحصائي لب -

  SPSS: Statistical Package for the Social Sciences v.18المعروفة باسم 
استخدمت الباحثة التحميل االحصائي الوصفي بحساب التكرارات والنسب المئوية  -

 صغر درجة.والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وأكبر درجة وأ
 استخدمت الباحثة معامالت االرتباط لدراسة الصدق والثبات لالختبار التحصيمي -
 استخدمت الباحثة التمثيل البياني باألعمدة. -
استخدمت الباحثة اختبار مان ويتني لداللة الفرق بين درجات مجموعتين مستقمتين )ال تتوافر  -

 بيم شروط االختبار البارامتري(
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 ختبار التحميل البعدي لقياس حجم األثر.استخدمت الباحثة ا -
 )إجابة السؤال البحثي الثالث: )ما أثر التصور المقترح عمي تحصيل الدارسين الكبار؟ 

 تم عمل اختبار لقياس أثر التصور المقترح عمى تحصيل الدارسين الكبار:
 اختبار لغة عربية لتعميم الكبار

 الزمن : ساعتان                                                 السؤال األول : 
 اقرأ ثم أجب:                                                   االسم:.....................

 تاريخ والدتى فى شيادة الميالد.
 نطمب شيادة الميالد أول مرة من الوحدة الصحية.

 من شيادة الميالد نعرف مواعيد التطعيم.
 اريخ والدتى؟  ...........................................................                      أين يوجد ت - أ
 من أين نطمب شيادالميالد؟ ........................................................                                     -ب
 .................................................                                      اذكر أىمية شيادة الميالد.  ....... -جـ 
 استخرج من الفقرة: -د 
 كممة بيا الم قمرية                       -1 –كممة بيا الم شمسية  –2

.............................................................................. 
 السؤال الثانى :             

 هات ما يمى: 
 كممة بيا مد وبين نوع المد .................................-أ
 اسم                          ..................................-ب
 فعل                          ..................................-ت
 ..................................حرف جر                   -ث
 اسم اشارة                   ....................................-ج
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 السؤال الثالث : 
 كون من الحروف المعطاه كممة :

 ه (   ...........................................                                        –ة  –د  –ش  -) ا -ا
 م(   ....................................                               –ى  –ا  –ق  –و  –) ل  -ب
 س(      ...........................................   –ى  –د  –) ع  -جـ
 ق (            ........................................... –ع  –) د       -د
 و(    ..........................................                            –ن  –م  –ا  –ط )    -ىـ 

 السؤال الرابع:   
 اكمل بما بين القوسين :

 ىذه (                -.............  بطاقة الرقم القومى.      ) ىذا  -أ
 كيف  (              –............. أنا ؟                        ) من  -ب
 أنت (   -................ معمم ماىر .                ) أنتم  -ج
 فى ( –عمى  –الولد يمعب ......... الحديقة .            ) إلى  –د 
 نحن (              –........... أذاكر الدرس.                 ) أنا  -ىـ

 السؤال الخامس: 
 سين:اختر مما بين القو 

 فى( –يمتمك  كل مواطن فى المجتمعات .........  مسكنا وأرضا.  )الجديدة -أ
 نشاطيم (  –قدم طارق طمبا لمحصول عمى .................. ) إجازة -ب

 السؤال السادس:
 ضع خطا تحت الكممة المتشابية:

 التعميم . –واجب  –حق  –مواطن  –التعميم -أ
 سد .فا –الدواء  –فاسد  –المعدة  –تشكو -ب
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 السؤال السابع :
 رتب الكممات لتكون جممة مفيدة:

 و (.   -اإلنسان  –األمية  –عمى  –خطر  –) اإلنتاج  -أ 
.............................................................. 

 مسكن (.                  -لألسرة  –الصحى  –) ضرورى  -ب 
.............................................................. 

 اإلناث (.        –خطر  –الزواج  –عمى  –حياة  –) المبكر  -ج
 ................................................................. 

 بأمر (. –اخذ  –الطبيب  –) الدواء  –د 
.................................................................. 

 : اقرأ وصل :السؤال الثامن 
 الغذاء الجيد        اكتب طمب الوحدة السكنية إلى           -أ 
 سجل فى محضر الشرطة                    االسم والفاقد  -ب 
 الجية اإلدارية    قدم طمب اإلجازة إلى                        -ج
 الرئيس المباشر           أطمب دفتر التوفير من                -د

 مكتب البريد                                                                      
 السؤال التاسع :   
 اكتب بخط واضح
 النظافة من اإليمان

........................................... 
 السؤال العاشر : 

 اكتب ما يممى عميك:
................................................................................................

......................................................................................... 
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 ولالجابة عمي السؤال البحثي تم اختبار صحة الفروض اإلحصائية التالية:
صائية بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في يوجد فرق ذوداللة إح .2

 التطبيق البعدي الختبار التحصيل )التذكر( لصالح المجموعة التجريبية.
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في  .1

 ريبية.التطبيق البعدي الختبار التحصيل )الفيم( لصالح المجموعة التج
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في  .3

 التطبيق البعدي الختبار التحصيل )التطبيق( لصالح المجموعة التجريبية.
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في  .2

 ككل لصالح المجموعة التجريبية. التطبيق البعدي الختبار التحصيل
 :اختبار صحة الفرض األول 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق 
 البعدي الختبار التحصيل )التذكر( لصالح المجموعة التجريبية.

الحسابي واالنحراف  والختبار صحة ىذا الفرض تم وصف وتمخيص البيانات بحساب المتوسط
المعياري لدي الدارسين الكبار مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار 

 بالنسبة لبعد التذكر, كما يوضحيا الجدول التالي :
( االحصاءات الوصفية لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 3جدول )

 لالختبار )التذكر(

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أكبر 
 درجة

أصغر 
 درجة

 الدرجة الكمية

 37 47 57 4.34 52.33 51 ضابطة
 46 47 4.47 43.43 51 تجريبية

ويتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجريبية بالنسبة لبعد 
( 22.93ي من المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة الذي بمغ )( وىو أعم13.03التذكر بمغ )

درجة(, مما يبين ارتفاع درجات المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة وذلك  2.2بفارق )



 

 د / هالت سعُد عبد ا ذ

 

 

 

 
 

 

 0202 ديسوبر  – ثالثالالعدد جاهعت الوٌىفيت                                            –هجلت كليت التربيت 

72 
  أسواء  عبد الٌاصر السيد .أ، هبت السيد الغتوي د. ، عادل أحود عجيز  أ.د.                        

 
 د/ إيواى هحود عبدالعال لطفي                                                           

 
 ال لطفيد/ إيواى هحود عبدالع                                                           

 
 د/ إيواى هحود عبدالعال لطفي                                                           

نتيجة المعالجة التدريسية المتمثمة في التدريس باستخدام التصور المقترح الذي تعرضت لو المجموعة 
 التجريبية.

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي باستخدام شكل األعمدة البيانية وبتمثيل درجات 
 لمتوسطات درجات المجموعتين اتضح ما يمي: 

 
 ( األعمدة البيانية لمتوسطات درجات المجموعتين في التطبيق البعدي لالختبار )التذكر(5شكل ) 

نيا بين درجات مجموعتي البحث ويوضح والتمثيل البياني السابق يعكس وجود فروق واضحة بيا
ارتفاع درجات المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة, مما يعكس تأثرىم االيجابي بعد 

 تعرضيم لممعالجة التجريبية )التصور المقترح(.
( لممجموعتين zولمتحقق من وجود فرق بين مجموعتي البحث تم استخدام اختبار مان ويتني)

)حيث تم استخدام أساليب االحصاء االستداللي الالبارامتري وذلك لعدم تحقق شروط المستقمتين 
 تطبيق اختبار )ت( نتيجة صغر حجم العينة( وكانت النتائج كما يمي:
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 : مان ويتني( لدرجات الدارسين الكبار المجموعتين z(نتائج اختبار)2جدول )
 في التطبيق البعدي الختبار التحصيل )التذكر(

 العدد وعةالمجم
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
  (z) 

مستوي الداللة 
 االحصائية

 حجم األثر
r 

مستوي 
 األثر

 2.834 545 6.74 51 ضابطة
  

دالة عند مستوي 
7.75 7.33 

 أثر كبير
 322 44.33 51 تجريبية

وأن الفرق  يتضح من الجدول أن متوسط الرتب لممجموعة التجريبية أعمي منيا لممجموعة الضابطة
بالنسبة لبعد التذكر وأن ىذا التحسن  0.02بين متوسطي درجات المجموعتين دال عند مستوي 

 والفرق دال لصالح المجموعة التجريبية. 
( 7.75يوجد  فرق ذو داللة إحصائية )عند مستوي أي أنو يتم قبول الفرض الذي ينص عمي " 

طة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضاب
 )التذكر( لصالح درجات المجموعة التجريبية.

فروق ونتائج ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين لصالح يتضح مما سبق وجود 
المجموعة التجريبية. ولكن تسميمًا بأن وجود الشيء قد ال يعني بالضرورة أىميتو, فالداللة 

ي ذاتيا ال تقدم لمباحث سوي دلياًل عمي وجود فرق بين متغيرين بصرف النظر عن اإلحصائية ف
ماىية ىذا الفرق وأىميتو, من ىنا فالداللة اإلحصائية وحدىا غير كافية الختبار فروض البحث فيي 
شرط ضروري ولكنو غير كافي, فالضرورة تتحقق بوجود الداللة اإلحصائية والكفاية تتحقق بحساب 

ثر وأىمية النتيجة التي ثبت وجودىا إحصائيًا, ولذلك وجب أن تتبع اختبارات الداللة حجم األ
اإلحصائية ببعض اإلجراءات لفيم معنوية النتائج الدالة إحصائيًا وتحديد أىمية النتائج التي تم 

 (.rالتوصل إلييا, ومن ىذه األساليب المناسبة لمبحث الحالي اختبار حجم األثر )
اللة العممية واألىمية التربوية لمنتيجة التي ثبت وجودىا احصائيا بحساب حجم التأثير تم دراسة الد

(r , وتكون قيمة 120:  1022( المناسب الختبار مان ويتني الالبارامتري )عزت حسن , )R    
قوي ( )أكبر  0.9حتي  0.0متوسط ( )أكبر من  0.0حتي  0,2ضعيفة( )أكبر من  0.2)أقل من 

 جدا(.  قوي 0.9من 
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أي أن لمتصور المقترح تأثير قوي جدًا وأن  0.99ويوضح الجدول السابق أن قيمة حجم التأثير = 
 ىناك فاعمية مرتفعة جدًا في تنمية التذكر لدي الدارسين الكبار.

 :اختبار صحة الفرض الثاني 
التطبيق  يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في

 البعدي الختبار التحصيل )الفيم( لصالح المجموعة التجريبية.
والختبار صحة ىذا الفرض تم وصف وتمخيص البيانات بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف 
المعياري لدي الدارسين الكبار مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار 

 يوضحيا الجدول التالي: بالنسبة لبعد الفيم, كما
 (االحصاءات الوصفية لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة1جدول )

 في التطبيق البعدي لالختبار )الفهم(

 العدد المجموعة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الدرجة  أصغر درجة أكبر درجة
 الكمية

 37 44 57 3.53 52.34 51 ضابطة
 37 47 3.47 42.44 51 تجريبية

ويتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجريبية بالنسبة لبعد 
( 22.90( وىو أعمي من المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة الذي بمغ )12.10الفيم بمغ )

ذلك درجة(, مما يبين ارتفاع درجات المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة و  9.3بفارق )
نتيجة المعالجة التدريسية المتمثمة في التدريس باستخدام التصور المقترح الذي تعرضت لو المجموعة 

 التجريبية.
وبتمثيل درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي باستخدام شكل األعمدة   

 البيانية لمتوسطات درجات المجموعتين اتضح ما يمي: 
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 مدة البيانية لمتوسطات درجات المجموعتين في التطبيق البعدي لالختبار )الفهم((األع4شكل )
والتمثيل البياني السابق يعكس وجود فروق واضحة بيانيا بين درجات مجموعتي البحث ويوضح 
ارتفاع درجات المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة, مما يعكس تأثرىم االيجابي بعد 

 جة التجريبية )التصور المقترح(.تعرضيم لممعال
( لممجموعتين zولمتحقق من وجود فرق بين مجموعتي البحث تم استخدام اختبار مان ويتني) 

المستقمتين )حيث تم استخدام أساليب االحصاء االستداللي الالبارامتري وذلك لعدم تحقق شروط 
 مي:تطبيق اختبار )ت( نتيجة صغر حجم العينة( وكانت النتائج كما ي

: مان ويتني( لدرجات الدارسين الكبار المجموعتين في التطبيق البعدي  z( نتائج اختبار)8جدول)
 الختبار التحصيل )الفهم(

 العدد المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
(z) 

مستوي الداللة 
 االحصائية

 حجم األثر
r 

مستوي 
 األثر

 2.243 541 6.33 51 ضابطة
 

دالة عند 
 7.75مستوي 

 أثر كبير 7.38
 327 44.84 51 تجريبية
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يتضح من الجدول أن متوسط الرتب لممجموعة التجريبية أعمي منيا لممجموعة الضابطة وأن الفرق 
بالنسبة لبعد الفيم وأن ىذا التحسن  0.02بين متوسطي درجات المجموعتين دال عند مستوي 

 والفرق دال لصالح المجموعة التجريبية. 
( 7.75وجود فرق ذى داللة إحصائية )عند مستوي تم قبول الفرض الذي ينص عمي " أي أنو ي

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل 
 )الفهم( لصالح درجات المجموعة التجريبية.

قترح تأثيرا قويا جدًا وأن أي أن لمتصور الم 0.91ويوضح الجدول السابق أن قيمة حجم التأثير = 
 ىناك فاعمية مرتفعة جدًا في تنمية الفيم لدي الدارسين الكبار.

 :اختبار صحة الفرض الثالث 
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق 

 البعدي الختبار التحصيل )التطبيق( لصالح المجموعة التجريبية.
ختبار صحة ىذا الفرض تم وصف وتمخيص البيانات بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف وال

المعياري لدي الدارسين الكبار مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار 
 بالنسبة لبعد التطبيق, كما يوضحيا الجدول التالي:

 ن التجريبية والضابطة( االحصاءات الوصفية لدرجات المجموعتي4جدول )
 في التطبيق البعدي لالختبار )التطبيق(

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 أكبر درجة
أصغر 
 درجة

الدرجة 
 الكمية

 44 54.1 4.61 54.53 51 ضابطة
27 

 34.1 42.1 2.53 35.74 51 تجريبية
درجات المجموعة التجريبية بالنسبة لبعد ويتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسط الحسابي ل

( 20.23( وىو أعمي من المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة الذي بمغ )32.00التطبيق بمغ )
درجة(, مما يبين ارتفاع درجات المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة وذلك  23.92بفارق )
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دام التصور المقترح الذي تعرضت لو المجموعة نتيجة المعالجة التدريسية المتمثمة في التدريس باستخ
 التجريبية.

وبتمثيل درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي باستخدام شكل األعمدة   
 البيانية لمتوسطات درجات المجموعتين اتضح ما يمي: 

  
 

 عدي لالختبار )التطبيق(( األعمدة البيانية لمتوسطات درجات المجموعتين في التطبيق الب3شكل )
والتمثيل البياني السابق يعكس وجود فروق واضحة بيانيا بين درجات مجموعتي البحث ويوضح 
ارتفاع درجات المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة, مما يعكس تأثرىم االيجابي بعد 

 تعرضيم لممعالجة التجريبية )التصور المقترح(.
( لممجموعتين zبين مجموعتي البحث تم استخدام اختبار مان ويتني) ولمتحقق من وجود فرق 

المستقمتين )حيث تم استخدام أساليب االحصاء االستداللي الالبارامتري وذلك لعدم تحقق شروط 
 تطبيق اختبار )ت( نتيجة صغر حجم العينة( وكانت النتائج كما يمي:
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 دارسين الكبار المجموعتين: مان ويتني( لدرجات ال z( نتائج اختبار)6جدول )
 في التطبيق البعدي الختبار التحصيل )التطبيق(

 العدد المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 (zقيمة ) 
مستوي الداللة 

 االحصائية
 حجم األثر

r 
مستوي 

 األثر

 2.886 547 6 51 ضابطة
 

دالة عند 
 7.75مستوي 

 أثر كبير 5
 321 43 51 تجريبية

( أن متوسط الرتب لممجموعة التجريبية أعمي منيا لممجموعة الضابطة وأن  2)  يتضح من جدول
بالنسبة لبعد التطبيق وأن ىذا  0.02الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين دال عند مستوي 

 التحسن والفرق دال لصالح المجموعة التجريبية. 
( 7.75صائية )عند مستوي وجود فرق ذى داللة إحأي أنو يتم قبول الفرض الذي ينص عمي " 

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل 
 )التطبيق( لصالح درجات المجموعة التجريبية.
أي أن لمتصور المقترح تأثير قوي جدًا وأن ىناك  2ويوضح الجدول السابق أن قيمة حجم التأثير = 

 تنمية التطبيق لدي الدارسين الكبار. فاعمية مرتفعة جدًا في
 :اختبار صحة الفرض الرابع 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق 
 البعدي الختبار التحصيل ككل لصالح المجموعة التجريبية.

ط الحسابي واالنحراف والختبار صحة ىذا الفرض تم وصف وتمخيص البيانات بحساب المتوس
المعياري لدي الدارسين الكبار مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار 

 ككل, كما يوضحيا الجدول التالي:
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 ( االحصاءات الوصفية لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة3جدول )
 في التطبيق البعدي لالختبار ككل

 العدد المجموعة
ط المتوس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 أكبر درجة
أصغر 
 درجة

الدرجة 
 الكمية

 18 34.1 1.47 24.73 51 ضابطة
577 

 32 84 6.64 43.74 51 تجريبية
( 09.00ويتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجريبية بمغ )

درجة(,  31.02( بفارق )20.03الذي بمغ )وىو أعمي من المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة 
مما يبين ارتفاع درجات المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة وذلك نتيجة المعالجة التدريسية 

 المتمثمة في التدريس باستخدام التصور المقترح الذي تعرضت لو المجموعة التجريبية.
لتطبيق البعدي باستخدام شكل األعمدة وبتمثيل درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في ا  

 البيانية لمتوسطات درجات المجموعتين اتضح ما يمي: 

  
 ( األعمدة البيانية لمتوسطات درجات المجموعتين في التطبيق البعدي لالختبار ككل2شكل )
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والتمثيل البياني السابق يعكس وجود فروق واضحة بيانيا بين درجات مجموعتي البحث ويوضح 
اع درجات المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة, مما يعكس تأثرىم االيجابي بعد ارتف

 تعرضيم لممعالجة التجريبية )التصور المقترح(.
( لممجموعتين zولمتحقق من وجود فرق بين مجموعتي البحث تم استخدام اختبار مان ويتني) 

اللي الالبارامتري وذلك لعدم تحقق شروط المستقمتين )حيث تم استخدام أساليب االحصاء االستد
 تطبيق اختبار )ت( نتيجة صغر حجم العينة( وكانت النتائج كما يمي:

 : مان ويتني( لدرجات الدارسين الكبار المجموعتينz( نتائج اختبار )57جدول )
 في التطبيق البعدي الختبار التحصيل ككل

 العدد المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 (zقيمة ) 
مستوي الداللة 

 االحصائية
 حجم األثر

r 
مستوي 

 األثر
 2.886 547 6 51 ضابطة

 
دالة عند 

 7.75مستوي 
 أثر كبير 5

 321 43 51 تجريبية
يتضح من الجدول أن متوسط الرتب لممجموعة التجريبية أعمي منيا لممجموعة الضابطة وأن الفرق 

بالنسبة لالختبار ككل وأن ىذا التحسن  0.02 بين متوسطي درجات المجموعتين دال عند مستوي
 والفرق دال لصالح المجموعة التجريبية. 

( 7.75يوجد فرق ذو داللة إحصائية )عند مستوي أي أنو يتم قبول الفرض الذي ينص عمي " 
بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل ككل 

 المجموعة التجريبية. لصالح درجات
أي أن لمتصور المقترح تأثيرا قويا جدًا وأن ىناك  2ويوضح الجدول السابق أن قيمة حجم التأثير = 

 فاعمية مرتفعة جدًا في تنمية التحصيل الدراسي لدي الدارسين الكبار.
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 فى ضوء نتائج البحث وتفسيرها يمكن إيجاز بعض التوصيات والمقترحات:

 :التوصيات 

  رة إعادة النظر فى محتوى منيج المغة العربية لمكبار فى ضوء نتائج ىذا البحث.ضرو 
  تضمين المؤشرات التى توصل البحث إلى ضعف توافرىا أو ندرتو فى منيج المغة العربية

 لمكبار, بالشكل المطموب والمناسب لممتعممين الكبار.
 يير, التى اعتمد عمييا البحث تطوير منيج المغة العربية لمكبار فى ضوء المؤشرات والمعا

 الحالى.
 :المقترحات 

 .إجراء دراسة مشابية لمدراسة الحالية فى محتوى منيج الحساب لممتعممين الكبار 
 .تقويم التدريبات واألنشطة المتضمنة فى منيج المغة العربية لمكبار 
 .تقويم دليل معمم المغة العربية لمكبار 
  بية لمكبار فى ضوء معايير الجودة.تقويم برامج إعداد معمم المغة العر 
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 المراجع
 ( التعميم المفتوح لتعميم الكبار: رؤى وتوجيات. القاىرة: دار 1002إبراىيم محمد إبراىيم .)

 الفكر العربى.
 ( التقويم فى المنظومة التربوية. القاىرة: مكتبة 1002أحمد محمد سالم, عمى أحمد سيد .)

 الرشد.
 (. معجم المصطمحات التربوية المعرفة فى 1003, عمى أحمد الجمل )أحمد حسين المقاني

 . القاىرة: عالم الكتاب لمنشر.3المناىج وطرق التدريس. ط
 ( التعميم الجامعى بين رصد الواقع ورؤى 1002رشدي أحمد طعيمة, محمد بن سميمان .)

 التطوير. القاىرة: دار الفكر العربي.
 ( 1002حممى الوكيل وحسن محمود.)  االتجاىات الحديثة في تخطيط وتطوير مناىج

 المرحمة األولى: مرحمة التعميم األساسي. القاىرة: دار الفكر العربي.
 ( المناىج: المفيوم والعناصر واألسس 1000حممى أحمد الوكيل, محمد أمين المفتى .)

 والتنظيمات والتطوير. القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.
 (. الجودة فى التعميم: المفاىيم, المعايير, المواصفات, 1002الوى )سييمة محسن كاظم الفت

 المستويات. سمسمة طرائق التدريس, الكتاب الثامن. عّمان: دار الشروق. 
 ( األساليب اإلحصائية في العموم النفسية والتربوية واالجتماعية. 1000صالح أحمد مراد .)

 القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.
  (. استراتيجيات تعميم المغة العربية ,القاىرة,مطبعة الكتاب 1002نس )فتحى عمى يو

 الحديث.
 ( المنيج المدرسي: 1000فتحى عبد المقصود الديب, محمد صالح الدين عمى مجاور .)

 أسسو وتطبيقاتو. الكويت: دار العمم.
 ( اإلحصاء النفسي والتربوي: تطبيقات باستخدام 1022عزت عبدالحميد محمد حسن .)

 . القاىرة: دار الفكر العربي.SPSS18رنامج ب
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 ( كتاب منيج تعميم الكبار: النظرية والتطبيق. القاىرة: دار الفكر 2991عمى أحمد مدكور .)
 العربى.

 ( تطوير التعميم وفقا لممستويات المعرفية استجواب لمن ييمو 1002مجدي عزيز إبراىيم .)
 س. المؤتمر العممى السابع عشر.األمر. الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدري

 
 


