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في   مدى كفاءة ُمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في بناء االختبارات التحصيلية    

مدارس التربية والتعليم بالبادية الشمالية الشرقية األردنية وفق معايير االختبار 

 .الجيد
 * امساعيل سعود حنيان العوند.                

                                          
 الملخص

 
هتدد ه هددلد ال  اىلددل ار اللىددده كفددة مدد م  ودداما ماىفبدد  لمىفبددا  الء اددل الدت ددال     ددام ا  لبددا ا  
اللحصدافال   مد ا ا الء ادل لاللىفداب دلباالددل ال دبالال ال ددنال اف امادل لاددت مىدالي ا  لبدا  ا اد      مدد  

فبد  لمىفبدا  الء ادل الدت دال   الوصدر ال  اىلد  افل  مدن ( مىفباً لمىفبدل مدن ماى160كا ل ال  اىلل من )
  لن  مت ا لادا هب  ردلةدل نصد للك    مد  افااا مدن :داأللن، افل   ا دلبر  2011/2012الىام ال  اىل  

( 35كفة مىف ما   خصال كدن ألادداا ال  اىلدل م در، ا د س  لاخلدملا  لالعهدر الىفبد   لال دام،    د   مدن )
ما ماىفبددد  لمىفبدددا  الء ادددل الدت دددال     دددام ا  لبدددا ا  اللحصدددافال مدددن  ادددث  دددا  ،   ددد اً لصددد   ودددا

)افهدد اه  لاللىفابددا   ل لا ددل   دد ا ا  لبددا  اللحصدداف   لالىددالي ال  كاددل    لا ددل ا  لبددا  اللحصدداف (ك 
  لبددا ا  اللحصددافال   ألظهددد  ال  اىلددل ال لدداية اك اددل،  ودداما ماىفبدد  لمىفبددا  الء اددل الدت ددال     ددام ا

مدد ا ا الء اددل لاللىفدداب دلباالددل ال ددبالال ال دددنال اف اماددل لاددت مىددالي ا  لبددا  ا ادد  )مل ىلددرل(  لأل   ودداما 
ماىفبدد  لمىفبددا  الء اددل الدت ددال    ددا  ، نالىددالي ال  كاددل    لا ددل ا  لبددا  اللحصدداف ن  لنافهدد اهن  

اما ماىفب  لمىفبا  الء ال الدت ال    ا  ن لا ل    ا ا  لبدا  اللحصداف ن لناللىفابا ن )مل ىلرل(  ل  و
) ىاول(, ك م ل: ا ادلق ذا  ا لل إ صايال  اىام إر ملغيا  ا  س  لاخلدملا  لالعهدر الىفبد   لل:د ا 

ال لدداية الدد  ادددلق ذا  ا لددل إ صددايال  اىددام ار ملغددي العهددر الىفبدد  لصددا، الدد  ف م الل ىلدد   ل   دد م 
 ألىلود  ك ها هلد ال  اىلل أللص  البا ث  ى ا من الل صاا ك

 ال فبا  الولا ال، ا  لبا ا  اللحصافال  الباالل ال بالال ال دنال اف امال   الء ال الدت الك 
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 الة مل،  -1 
قومي بصفة عامة على حتليل البياانت الرتبوية اليت يتم احلصول عليها ابستخدام وسائل القياا  يعتمد الت    

 هااملختلفااة وهاهااا اارتباااااتق والتقااومي النااا ي دااو الااري  ياااد  اف وتياال بعاا  ا داادا  ووعااديل بع اا
كالت الاايت ووا اا  اآلراا ق وياااد   ااريلغ اف وتياال ت ائااو التاادايمل والوسااائل املتبعااة   التعاا   علااى امل اا

العملية التعليمية والرتبويةق وعلى  وانب القاو  وال اعيف   عنا ا  املانه  ساا يعااعد علاى وادعيم  واناب 
ا يتجازه ماع عملياة التادايمل  . ان التقومي  زء  (23-21ق 2000شعلةق ) القو  ومعاجلة  وانب ال عيف

هن  يعاعد املتعلم على وقومي هدائ ق واملعلام علاى  وإل الح التعليم ووطوي ه.  املهمةحد املدارل هوالتعليمق و 
لااادااات والقيااادات  ق ويعتااا التقااومي الرتبااو  بمعااداو مهماااو و اا وا و (1989, وآراا ون  اااب ) وقااومي  فاءواا 

الرتبويةق ودو عملية مقصود  يقوم مع رالهلا املعنيون ابإلش ا  والتعديل ابلتأ د مع نوعية  ود  املنااد  
  ااوئ ق وبااريلغ نكااع علااى (2006حكاايمق ) العمليااة التعليميااةق اااد  التلعااي والتطااوي و افااة  وانااب 

 العمل على حتعي ووطوي  العملية الرتبوية والتعليمية والعل اا اف ا ف ل.
الرتبية ال   ية   قيا  ووقومي هداء و اليت يمعول عليها ممعلم املهمةومعد اارتبااات وسيلة مع الوسائل و    
ق ومع فااة معااتوادم التلصاايل ق دااريا مااع انحيااةق ومااع انحيااة هراا ا يااتم بوساااتتها هي اااو املتعلماايقمااداات و 

الوقو  على مدا حتقيو ا ددا  العلو ية هو النواو  التعليميةق وما يمقدموه مع ن اتات وعليمياة تتلفاة 
 .(2000شعلةق املتعلمي )ومعاعد على افع الكفا ت التلصيلية لدا 

هن  ((Oppenheim, 1996 هبنهايم فهاوم التقاومي الرتباو  وسااسااو  هما او لايمل حديادق حيا  يقاول يمعد م
معظم العلماء هو لوا    تاابهتم عا الق ون مزاولة اإلنعان للعملياات التقونياة وسااساة وقاومي ماا يقاوم با  

تم وقونهاا. و  يتخاري التقاومي مل عليا  البيةاة ماع  واناب عدياد  ياتهو ما يقوم ب  غلدم مع هعماالق وماا و ا
  وا  التخصص اا مع ظهوا الثوا  الصناعيةق وفيما يل  نبري  تتص   عع م احل وطوا التقومي الرتبو : 

(: يتمياز داريا العصا  بظهاوا والاو اارتباااات العقلياة وهسااليب 1900-1800عص  اإل الح ) -1-1
  كالت التعليمية.التعليم ووطبيو املقاييمل النفعية والعلو ية   امل

(: ظه ت   داريه الفارت  م ا وعات للتقاومي الرتباو  1930-1900عص  الكفاية واارتبااات ) -1-2
يغ اوقاااام عموعاااة ماااع العلمااااء همثاااال اوبااا ت  واناااد ,ارتصااات بتطاااوي  واساااتخدام اارتباااااات التلصااايلية

مهماااو   اذاااق القاا ااات  دااا عااامالو فاااد  مااع دا اهتااا واعتباا مبلاولااة  عاال عمليااة اارتباااا ه ثاا  علميااةق واإل
 .(2001الدوس  ق ) التعليمية
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(: ااوبطت دريه الفرت  بفك  وهعمال االايف اتيلاوا الاري  يمعاد اائاد 1945-1930عص  اتيلوا )  -1-3
عند  احلعبانالتقومي الرتبو ق فقد ه د على هاية دااسة الاام  واملناد  التعليمية وهددافهاق وهرري قلغ   

اتح هام  واملناد  ونواجتهاق ا م  الري  الا عملييت التعلم والتعليمق  ما ه د على هاية حتديد غا ت وقومي 
ساااعدت  هااوده علااى مقاانااة هداادا  الاااام  واملناااد  مبااا و الف  ااة لو ااع مقاااييمل وقونيااة م  عيااة ا ااغق 

 .(2001الدوس  ق ) ياد  اف نواو  فعلية
(:   داااريه الفااارت  ه ااابي التقاااومي الرتباااو  ماااع املقاااا اات 1957-1946ماااا قبااال عصااا  التوساااع ) -1-4

يقوم علي  بنااء  او بده اادتمام ابستخدام عمليات التقومي واعتباادا عنص او ائيع وال ئيعية    ليات الرتبيةق 
 .(2001الدوس  ق ) نظم وعليمة  ديد  وب ام  ومناد  فعالة

  مت التأ يد على هاية وقومي العاملي   اجملال (: رالل دريه الفرت 1972-1957عص  التوسع ) -1-5
 ال افعاا ) و ااريلغ وصااميم البلااور التج يبيااة لتقااومي الاااام ق وظهاا ت الاااقع وقااومي اجلااود  التعليميااة ,الرتبااو 

 .(2003و ا ق 
معااتم (:   دااريه الفاارت  هرااري التقااومي الرتبااو  شااكل التخصااص الاادقيو   -1972عصاا  املهنيااة )  -1-6

هن الدعو  ال املة إل الح التعلايم   العابعينات والثمانيناات عازهت مهماة  ومعتقلق   تخصص دااس 
التقومي الرتبو    ذطيط امل  وعات املهمةق واإلش ا  على ونفيريدا للتو ل اف وطوي  التعلايم ماع راالل 

مااع هداام عاااات  وطااوي  العياسااات واملناااد  والاااام  التعليميااةق و  الوقاات الاا ادع ه اابي التقااومي الرتبااو 
العلوم الرتبوية التطبيقية اليت و م املختصاي قو  القاداات العالياة علاى التطاوي  الرتباو  واإل االح املن اود 
  اجملاات الرتبويةق وه بي ا خيلاو ه  با انم  وعليما  هو واداي  ماع با انم  وقاون ق ساا هدا اف اهددااا 

 .(2000شعلةق )ية والرتبوية املتنوعة التقومي الرتبو     افة اجملاات التعليم
هناا  يعااع: اعطاااء ق و والتقااومي   اللتااة مااأروق مااع وقااومي ال اا ءق ه  وبيناات قيمتاا  ووعاادل واسااتوا         

قيمة ل  ء هو هم  هو شخص وبعاو لدا ة ووافق  مع غ ض من ود. هما   اا طالح الرتبو : وقدي  ووهن 
نتيجة وطبيق   مياو و يفياو وبعاو لتلقيو هددا  عملية التعليم ومع فة عوامل املتعلمي ما حقق  املنه    الو 

ال اعيف والقاو . ودنااد عادد ماع املفااديم عاع التقاومي الرتباو   ي  از  ال واحاد منهاا علاى بعاد هو ه ثا  مااع 
ق (1998 حيا,,) التقومي م ادفاو للقيا ق ومنها مع اعتاه ا داا حكاميعد التقوميق ومنها مع  عمليةهبعاد 

ومع ولغ التعااييف هن : عملية و يف دقيو لللصول علاى هو واوفل املعلوماات املفياد  لللكام علاى بادائل 
القااا اااتق والعملياااة الااايت وعااامي ابلو اااول اف حكااام عاااع قيماااة ال ااا ءق وحتدياااد مااادا التطاااابو باااي ا داء 

قيقهااق فهاو يعينناا علاى حتاد  وا ددا ق وحتديد ما بلتناه مع جناح   حتقيو ا ددا  الايت نعاعى اف حت
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 امل اكالت وو ااخيص ا و ااع ومع فااة العقباات لتلعااي العمليااة التعليمياة وافااع معاتوادا وحتقيااو هداادافها
 .(3ق 2004عبد هللاق )

ق الط ائااون التقااومي ا ااداا حكاام لتاا ض مااا علااى قيمااة ا فكااااق ا عمااالق احللااولق أب هموياا ا بع اا      
ام ا كااات واملعااتو ت واملعااايل لتقاادي  ماادا  فايااة ا شااياء ودقتهااا وفعاليتهاااق املااوادق وهناا  يت اامع اسااتخد

ودااو امااا  مياااو هو  يفياااوق والعمليااة الكاملااة لتلديااد ا داادا  املتعلقااة حانااب مااع  وانااب العمليااة الرتبويااة 
رااااا ون ق وآ اخلطياب) ووقومي مدا حتقيو دريه ا ددا ق وعملياة وق يا  قيماة هو  ادوا عملياة هو انوا  ماا

هو د  ولغ العملية املنهجية اليت وت مع مجع املعلومات عع مسة معينة ابلقيا  . (118-117ق 1985
الكماا  هو غاالهق ت اسااتخدام ولااغ املعلومااات   ا ااداا حكاام علااى ولااغ العاامة    ااوء هداادا   اادد  

 .(9ق 1997غامنق ) ع   مدا  فايتهاتل سلفاو 
ة هقدم  ثلاو مع القيا    ميدان علم النفملق وقد شع  امل بون قادناو ابحلا اة والقيا    ميدان الرتبي      

ق واحلا اااة اف التعااا   علاااى ناااواح  ال اااعيف فااايهمق  ماااا شاااع وا املتعلمااايعناااد اف قياااا  التقااادم والتاااأر  
مااع وقاادم فيمااا  املتعلمااونقهم   التاادايمل بقيااا  مااا يظهاا ه ائابحلا ااة اف قيااا  ماادا جناااح  هااوددم وتاا  

بعاااد قلاااغ  يداساااون ق و اااان القياااا  يعتماااد   هول ا مااا  علاااى املالحظاااة الرياوياااة واآلااء ال خصاااية ت مااا   
وية: م حلة اامتلاانت ال فهيةق وم حلة اامتلاانت التل ي ية مع ناوع املقاالق وامل حلاة الثالثاة ابمل احل اآل

ق 1990 هياادانق) امتلاااانت احلديثااةاب مااا يعاا   املو ااوعية هو ت يااو اامتلاااانت حااديثاو نعاابياو عااع باادهت
7). 

ويعاا   القيااا    نظاا  الرتبيااة وعلاام الاانفمل أبناا : عموعااة م وبااة مااع املثاالات هعاادت لتقاايمل بط يقااة         
 يفية بع  العمليات العقلية هو العمات هو اخلصائص النفعية. وقد وكون املثلات هسةلة    مية هو بط يقة

بةق وقد وكاون سلعالة ماع ا عاداد هو بعا  ا شاكال اهلندساية هو  اوااو هو شفهيةق هو هسةلة حت ي ية مكتو 
اسوماوق ود   لها مثلات وا   على الف د ووعتثل استجاابو ق واملقيا  جيب هن يعطا  نوعااو ماع الادا ات 
هو هن يقااايم وصااانيفاو و ااافياو هو  ميااااو هو  ليهمااااق فاااالت ض ماااع القياااا  داااو الك ااايف عاااع الفااا و  أبنواعهاااا 

ختلفةق اق هن  لو   وو د ف و  ملا  انت احلا ة اف القيا ق ولقد  ان للل بي العامليتي الف ل   دفع امل
ح  اااة القياااا  اجلمعااا  ابلاااريات واارتباااااات النفعاااية عمومااااو دفعاااة قوياااة. فكانااات اارتباااااات وطباااو علاااى 

مة بي الوا بات ءيل املتقدمي واملوا  املهع ليو هوا اف اخلدمات الععك ية وحتلآااملاليي الرييع هووا مع 
ف   لااادا اجملناااديع واملتطاااوعيق والقياااا    علااام الااانفمل يقاااوم علاااى ماااا اندا بااا  ااملطلوباااة واامكااااانت املتاااو 
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همحااادق ) فااامبقا  اااان مو اااوداو مبقاااداا فمبنااا  نكاااع قياسااا , يغ بقولااا : اقا و اااد شااا ء فمبنااا  يو اااد مبقااادااا واناااد
 (.21-13ق 1990

 
 افال،ا  لبا ا  اللحص -2
  العملية التعليمية  مهماو ولعب اارتبااات ب كل عام واارتبااات الت خيصية ب كل راص دوااو       

( فهاا  واااد  اف حتعااي العمليااة التعليميااة وت  اهتااا مااع Teaching Learning Processالتعلميااة )
 ,بااااات عاا امل احاال املختلفااةراالل العديااد ماع القاا ااات الاايت نكاع اذاقدااا    اوء نتااائ  مثاال داريه اارت

. (1997عاالمق) ووعتمد  لة الق ااات املتخري  علاى ناوع ودقاة املعلوماات والنتاائ  الايت يقادمها اارتبااا
لريا فقد انلت ح  ة اارتبااات ادتماماو ابلتاو لدا املن تلي ابجملال الرتبو ق مع ه ل بناء ارتبااات  يد  

بوابمق ) عية نكع اعتماددا    نع الق ااات واسم العياسات الرتبويةوقدم نتائ  ومعلومات مو وعية وواق
2005). 
ق ومع فااة نااواح  ال ااعيف والقااو   املتعلماايشااع  امل بااون منااري عهااود بعيااد  ب اا وا  قيااا  حتصاايل لقااد      

ياة و التدايمل والوسائل املعتخدمة لتعليمهمق وقد احتلات املالحظاة الرياوائلديهمق وللتأ د مع  الحية ت  
 .واآلااء ال خصية دوااو  بلاو عا اتايخ الرتبية   عملية التقومي اا هن اارتبااات م ت خبممل م احل

 يت:ود   اآل م احل اارتبااات -2-1
م حلااة اارتبااااات التل ي ياااة: و اال  تاااابت الصاااينيي القاادماء اف هن اارتبااااات التلصااايلية  -2-1-1

و انت على دا ة عالية ماع الصاعوبةق حيا   انات وعاتت   اإل اباة عنهاا التل ي ية  انت مع وفة لديهمق 
ساعة هحياانوق ويبدو هن دريا النوع  ان مع وفاو   اجملتمع اليوانين القدميق و  اجملتمع ال وماينق واساتم   24

 دريا النوع   املداا  حىت بداية العصوا الوسطى.
نصايبها منا ق  ةهوااب الظالم انلت اارتبااات التلصايلي م حلة اارتبااات ال فهية: عندما عم   -2-1-2

 لهاااا اارتبااااات ال ااافهية, واساااتم ت ا دا  الوحيااد  للتقاااومي حاااىت العاااام  فتاباات عاااع معااا ح الرتبيااة وحااال  
 ق وقد انت  ت   هم يكا مع ههنا ه ث  بالد العا  ادتماماو ابارتبااات واملقاييمل.1850

م  اتايااخ ماايالد اارتبااااات التل ي يااة 1850لتل ي يااة املقاليااة: يعتااا عااام م حلااة اارتبااااات ا -2-1-3
ابجلامعااات ا م يكيااةق ت مااا لبثاات هن ه اابلت هدا  لقيااا  التلصاايل    الطلبااةوقااد اسااتخدمت ارتباااا 
 املداا  مبختليف م احلها.
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هة لالرتبااات املقاليةق م حلة اارتبااات املو وعية:  انت مبثابة اد فعل على ااهتامات املو  -2-1-4
 الرياويةقوجتعل الثقة اا ه اق ود  وعتخدم ب كل واسع   املداا .عع فجاءت بصفات عديد  وبعددا 

للم حلااة العااابقة حياا  ظهاا ت احلا ااة اف  او م حلااة اارتبااااات املو ااوعية املقننااة: وعااد وطااوي   -2-1-5
ق فن اااأت فكااا   التقناااي علاااى املعاااتو ت  ااابط ووقناااي اإل ااا اءات والتعليماااات الااايت وعطاااى للمفلو اااي

املختلفااةق ودااريا دعااا اف فكاا   وقنااي املعااايلق ويو ااد اليااوم   الكثاال مااع بااالد العااا  الصااناع  العديااد مااع 
اارتباااااات املو اااوعية املقنناااة   تتلااايف املاااواد الدااسااايةق وعلاااى العماااوم فااامبن اارتباااااات الااايت دااا  هدوات 

 ا ناااو مهماااو   العلميااة الرتبويااةوم اف م حلااة دامااة  علاات مااع عمليااة التقااومي عمليااة التقااومي قااد و االت الياا
 (.21-20ق 1994ق وآر ون فااو )

ق  املتعلماايلقاد  ااان مفهاوم اارتبااااات قادناو ىرااري منلاى متاااي او ملاا و يااده الرتبياة املعا اا   لتقاومي          
ملا يمعد هلا مع ه واء مداسية وهس ية و ع  املختا أبهنا فقد  انت سابقاو وعع اخلو  والقلو والتوو  وال دبة 

مفهاااوم  الللظاااات احلامساااة الااايت يرتواااب عليهاااا النجااااح هو الف ااال. هماااا الياااوم و  ظااال الرتبياااة املعا ااا   وتااال
ح  ااات  ااال اجلهاااات الرتبوياااة والتعليمياااة علاااى وتيااال مفهومهاااا اف ا مثااال ليوا اااب التطاااوا  واارتبااااااتق 

م العلماا  والتكنولااو   القااائم علااى حتقيااو نااواو  وعليميااة ان لااةق فأ اابي اارتباااا يعااع احل اااا  والتقااد
قيااا  ووقااومي العمليااة املتمثلااة   مجيااع ا عمااال الاايت يقااوم اااا املعلاام مااع ه اال احلكاام علااى معااتوا حتصاايل 

 (.1998عود , ) واستيعاام وفهمهم للمو وعات اليت داسودا املتعلمي
 اغ هو عملياة نكاع اساتخدامها ااد  حتدياد حقاائو معيناة هو حتدياد  تباا أبنا : ه   ويع   اار        

معااايل الصاااواا هو الدقاااة هو الصااالة ساااواء   ق اااية مع و اااة للدااساااة هو املناق اااة هو لفااا ض معلاااو   ياااتم 
لتقيايم التثبت منا  بعادق ونكاع وع يايف اارتباااات أبهناا: هدا  قياا  وااد  اف احلصاول علاى بيااانت  مياة 

اارتباااا: دااو عباااا  عااع عموعااة مااع ا سااةلة واملهااام   ن ق وياا ا آراا  أب(91ق 1999فاا عق ) شاا ء مااا
 .(2005ق وسا   العيد )هو هداءو عملياو  هو حت ي او  ماد  وعليمية يمطلب مع املتعلم ااستجابة هلا شفادةو 

هن يقاايمل  وساالود شخصااي هو ه ثاا ق ويعاا     ونباااد اارتبااااات أبهنااا: ت يقااة منظمااة ملقاانااة          
 ,شيةاو مقصوداو  أن يعطا  دا اة هو قيماة هو اوباة. فهاد  اارتبااا دائمااو هن يقايمل هو يقايم شايةاو مقصاوداو 

املقابلة ال خصية ارتباااو  هناا ا وقايمل نوعااو واحاداو ماع العالود   مجياع  وعدوعلى  وء دريا التع ييف ا 
ملألو  و  ز ادتمامهاا علاى قياا   مياة املعلوماات الايت تكاع التلمياري ماع ا شخاصق واارتبااات مبعنادا ا

ق ويعاا   اارتباااا (18 ق1994ق وآراا ون فااااو ) اارتبااااات علااى ووااريادا   اإل ابااةحفظهااا وفهمهااا 
ملعلومااات ومهااااات   ماااد  دااسااية مت  املتعلماايناا : ت يقااة منظمااة لتلديااد معااتوا حتصاايل التلصاايل  أب
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ق  اخلطياب) تثال  تاوا املااد  الدااساية البناودق وقلاغ ماع راالل ا ااابهتم علاى عموعاة ماع وعلمها معبقاو 
2005). 
منهاااا: الصاااد : ويقصاااد بااا  قياااا  اارتبااااا ملاااا همعاااد   ويتعااام اارتبااااا اجلياااد بعااادد ماااع الصااافات        

مااد  العلاوم ماثالوق  الصيف العاابع ا ساسا  التلصايلية   والمري لقياس . فمبقا  مم اارتباا لقيا  قدا  
فهاو  ,حناو مااد  العلاوم املتعلمايه لهااق هماا اقا قاا  اجتاداات مع فيجب هن يقيمل دريه القدا  اليت  مم 

 املااتعلمالنعاا  ا يتتاال اقا هعيااد اارتباااا علااى  املااتعلميقصااد باا  هن م  ااز  الثباااتهمااا ارتباااا غاال  اااد ق 
هو  وا مكافةة ل  علاى اجملموعاة نفعاها ماع  ,بيو اارتباانفع . ودريا يعع استق اا النتائ  عند وك اا وط

ا فاا ادق واملو ااوعية: ويقصااد اااا عاادم ا اا  نتااائ  املفلااوص برياويااة املصااليق وال اامولية: ويقصااد اااا هن 
 ةوواااااه هايااااا .(23 -21 ق1994اآلغاااااق ) لألداااادا  التدايعااااية املاااا اد قياسااااها يكااااون اارتباااااا شااااامالو 
 املتعلماايق وقيااا  حتصايل املتعلمايمااع حيا : وعاا   ماواتع القااو  وال اعيف لاادا اارتباااات التلصايلية 

للااتعلمق ووقياايم ت ائااو التاادايملق ووقياايم املناااد  الدااساايةق وماادا املتعلمااي وماادا وقاادمهمق وادا  دافعيااة 
عااتوا وويل ا ماا  وه االاا القاا اا ابلتترييااة ال ا عااة عااع م املتعلماايق ووزويااد املتعلماايمالءمتهااا حلا ااات 

 .(11ق 1997الت يبق ) ق ووقييم الاانم  التعليم املتعلميحتصيل 
 : اآلويةونكع وقعيم اارتبااات اف ا نواع  ، ا  لبا ا  اللحصافالألنسام  -2-2
وقد استخدمها الصينيون واليواننيون القدماء  ,ود  هقدم هنواع اارتباااتا لبا ا   وهال   -2-2-1

الااااتعلمق وظلاااات سااااائد  اف فاااارت  متااااأر   مااااع العصااااوا احلديثااااةق و  دااااريا النااااوع مااااع م و يوسااااق اا   التعلاااا
هو املفلوص م افهةق ويتلقى ا ستاق هو الفاحص اإل ابةق ووعاتخدم    للمتعلماارتبااات وو   هسةلة 

ش انعااادام عاااال التااا ق وماااع سيزاهتاااا:(Gay, 1995) وقيااايم القااا اء  وا فوظاااات ومناق اااة ال ساااائل العلمياااة
وااساتفاد  ماع  هاد التالق ومالحظااة  ثال ماع اجلواناب الايت ا وك اافها واقاة اإل اباةق مثال اانفعااااتق 

ق ونكع التعمو (1996هبو لبد , ) وسالمة النطوق والثقة ابلنفملق وا وتطلب وكالييف   اجلهد هو املاد 
 او ع قلااغ اا هن لاريلغ الناوع عااددهو املفلاوصق ماع رااالل ا ابتا ق وما املااتعلم  املعلوماات املو اود  لادا 

هو املفلوص ا تثل عيناة سثلاة  تاو ت املااد ق وعادم  املتعلمن ا سةلة اليت وط ح على همع العيوا منها: 
هو املفلوص للتعبل عع قدااو ق  للمتعلمق وا ووف  الوقت الكا   متعلمالعدالة لتبايع ا سةلة املو هة لكل 

نكااع الفاااحص مااع اعاااد  القاا اء  ووصااليي التقياايمق واعتماددااا علااى التقاادي   ا اواإل ابااة غاال مكتوبااة ساا
 .(58-57ق 1997غامنق ) الريايت للمعلمق والتأ   حبالت 

 ود  اارتبااات اليت وكتب ا ابتهاق ود  نوعان:ا  لبا ا  اللحدلدلل   2-2-2
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وداا  ارتباااا   ق لتل ي يااة شاايوعاو وداا  مااع ه ثاا  هنااواع اارتبااااات ا ،ا  لبددا ا  الةالاددل -2-2-2-1
 ابتا  عاع ا ساةلة املو هاة لا ق وحيتااع وقادي  عالماوا  اف هحكااام اهن يكتاب  املاتعلم تاا  يطلاب فيا  ماع 
ومدا استيفائها للمطلواق ويعتعمل دريا النوع عندما ن يد القيام بقياا  مباشا   ,قاوية عع نوعية اإل ابة

ق  ساةلة الايت وباده بكلماات مثال: اشا ح قااانق  ايفق بايِّ ا   ددا  ونطو  على اجتادات سلو ية  ماا 
أبسلوا وا ي  بياو على التعبل عع نفع   تا املتعلميق وقد وعتخدم لتقييم قداات هشد وعقيداو   قدا  و ِّ 

 ااالييق هو علاااى ونظااايم هفكاااااه إلي ااااح نقطاااة معيناااة هو الااادفاع عنهااااق وماااع هبااا ه عيوبااا  هنااا  واااتم وقااادي  
 ع املااد   ماا   اارتباااات املو اوعيةياة قاوياةق وماع الصاعب هن وكاون هساةلت  شااملة جلمقالعالمات بط ي

 .(1995ق وآر ون بلوم)
ود  ارتبااات حت ي ية يتطلب اإل ابة عنها و ع اشاا   ي هو  ،ا  لبا ا  ال   كال -2-2-2-2

ية لعدم ودرل قاوية املصليق رطأق هو ارتياا مع متعددق هو املزاو ةق هو اإل مالق ويطلو عليها مو وع
وا ينطبااو دااريا علااى هسااةلة اإل مااال اق قااد وظهاا  ا اااابت غاال متوقعااة و ااط  املصاالي اف ااعتماااد علااى 
هحكام را ةق ولريا نكع وقعايمها اف قعامي ااا: اارتباااات القائماة علاى وزوياد معلوماات  ادد  عاع 

ارتبااااات القائمااة علااى اارتيااااق و ااي  رطااأق اإل مااال مثاال ا مااال عبااااات انقصااة هو ماالء الفاا ا ق وا
ق (61-59ق 1997غاامنق ) اارتياا مع متعدد مع مالحظة هن املو اوعية شا ا هساسا     ال ارتبااا

يت: تناااع التقاااادي  الااااريايتق ووفاااااد  غماااوض اإل ابااااةق واخلاااا وع عااااع ماااازا  اارتبااااااات املو ااااوعيةق اآلوماااع 
واملعلام عناد التصالييق واإلداا  املداساية  للماتعلمرتباااق وساهلة املو وعق وو امل  مياة  بال  ماع مااد  اا

 .(435ق  1990همحدق ) عند امل ا عة
م الو ا ف اد   اجلواناب العقلياة ان اارتبااات املقالية هو املو وعية وقيِّ  ،ا  لبا ا  افاايال -2-2-3

 يقاوماتق اجلت افيا ودناد ناوع ماع اارتباااات هو املع فية النظ ية   املق اات الدااسيةق مثل: اللتةق ال   ي
اارتباااااا احلقيقاااا   يعااااد   ناااا   ,وقااااد يكااااون ه ثاااا  هايااااة مااااع اجلوانااااب ا راااا ا ,علااااى وقياااايم ا داء العملاااا 

هو املفلاااوص ودقتااا  وفعاليتااا    العمااال. حيااا  وقااايم هعماااااوق مثااال:  املاااتعلمللمعااااا . فهااا  وقااايمل مهااااا  
دبل املنااازيلق واساااتخدام اجملهااا ق ويتلاااب اساااتخدامها   املاااداا  الصاااناعية الطباعاااة علاااى اآللاااة الكاوباااةق التااا

 .(61-59ق 1997غامنق ) والزااعية والفنية
والايت هتاد  للتلقاو ماع  ,ودا  ماع هدام هناواع اارتباااات ا كياة :ا  لبا ا  الل خاصدال -2-2-4

دود  و دد ق وو خيص الصعوابت ا تعاا املتعلم  فا ت هو مهااات هساسية وعا عع نواو  وعليمية  
الفهم هو عع  ءاليت وصادف  ه ناء وعلم  هو وداب ق والتع   على مصادا اارطاء سواء  انت انمجة عع سو 
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عدم الاتمكع ماع اا ا اءات هو العملياات الايت ونطاو  عليهاا داريه الكفاا ت هو املهاااات. وباريلغ وعااعد 
سابة ويعا  علاى املاتعلم وصاليي داريه ا رطااء ومتابعاة الاتعلم املعلم   وصميم هساليب وعليمياة عال ياة منا
ان هغ اض اارتبااات التلصيلية  .(2ق  2010العهل ق ) مع ه ل حتقيو الكفا ت هو املهااات امل  و 

و ال اعيف لادا همتصلة أبغ اض القيا  والتقومي عامةق ومنهاا: الت اخيص ه  التعا   علاى  واناب القاو  
اناب التلصاايل لالساتفاد  مااع النتاائ ق مااع ماا يعااتدعي  قلاغ مااع وقيايم  ساالوا    اناب مااع  و  املاتعلم

التادايمل هو املنهااعق وماع هن دناااد ارتباااات را اة ابلت اخيص اا هن ارتبااااات التلصايل الصافية وفيااد  
اف ذصصات تتلفاة ه اادن ق هااعا   للمتعلمي (Hopkins and Antes, 1995) وصنييف    ريلغ

قااادااهتم ومياااوهلمق و  داااريه احلالاااة غالبااااو ماااا وعاااتخدم ارتباااااات ق ااااء هو مياااولق وقياااا   وفاااو همهو وصااانيف
. ه  قياا  ماادا حتقاو ا دادا  التعليمياة لادا املااتعلم   (61-61ق 1997غاامنق ) معاتوا التلصايل

ماااد  دااساايةق وونصااب معظاام ارتبااااات التلصاايل علااى حتقيااو دااريا اهلااد  )قيااا  ا داادا ( ووعااتخدم 
 .(2008 النواق) غ اض املعي والتنباهي او  

 
ومعااد اارتبااااات التلصاايلية ه ثاا  هساااليب التقااومي شاايوعاوق باال قااد وكااون الوحيااد     ثاال مااع ا حيااان,  ل

و  الق ااات الرتبوية املبنياة املتعلمي ا ة   وقومي حتصيل خبواشغ هن هلا دوااو مهماو   العملية التعليمية و 
ابانتقال مع  يف آلر  هو يبقاى    اف , وبنااءو  للمتعلمى نتائ  اارتبااات يعمي على قلغ, فبناءو عل

لتخصااص دون آراا , وعمليااة بناااء واسااتخدام اارتبااااات التلصاايلية وتطلااب مهااااات  املااتعلمعليهااا يو اا  
 .(Horn, 2003) متعدد  مع املعلمق واوباع رطوات علمية منّظمة   اعداددا وونفيريدا ووصليلها

 ، ر ا  إك اا ا  لبا ا  اللحصافال -2-3
, ولكا  يكاون املاتعلميعاد اارتبااا هدا  لقياا  ناواو  الاتعلم عناد  حت ل  اهل ه من ا  لبدا ، -2-3-1

 .(1999هبو هينة, ) القيا  دقيقاو فالبد هن يقوم املعلم بتلديد هددا  اارتباا بدقة وو وح
حتدياد  ويعاد  الوسايلة ال ئيعاة لتلقياو ا دادا  املن اود , ا تاوا  يعاد   حت ل  لحتفادر اتلد م، -2-3-2

ااات التلصاايليةق وهن عملياااة بااوحتلياال املو ااوعات الاايت ي اااملها اارتبااااق رطااو  هساسااية   اعاااداد اارت
حتليااال  تاااوا الاااتعلمق تثااال احااادا املهاااااات ا ساساااية للمعلااامق والااايت ماااع شاااأهنا  ااامان التخطااايط اجلياااد 

 داادا  التعلاايم والااتعلم وسااهولة قياسااهاق ومااع تّ و ااخيص الصااعوابت وعال هاااو اامان حتقيااو ه ,للاادا 
 . (2003بدو ق )
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  داااريه اخلطاااو  حتديااااد  وياااتم   حت لددد  لصددداادل افهددد اه اللىفابادددل ل  دددد كا  ا  لبدددا ، -2-3-3
ة سالو يةق وفاو  اياغتها بط يقاة ا  ائيا تم  وا(ق و املتعلمايا ددا  التعليمية )نواو  التعلم املا اد حتققهاا عناد 

موا اافات ومعااايل  اااياغة ا داادا  العاالو يةق وقاااد  ااّنيف بلاااوم وآراا ون هداادا  اجملاااال املعاا   اف ساااتة 
معاااتو ت متدا ااااة ماااع العمليااااات العقلياااة البعاااايطة اف العملياااات العقليااااة املتقدماااة مبااااا يتفاااو مااااع املباااااد  

 :ال املعاا   اف سااتة معااتو تق وداا والنظاا  ت النفعااية للااتعلمق حياا  وصااّنيف ا داادا  التعليميااة   اجملاا
 .(2007عالمق ) املع فةق الفهم هو ااستيعااق التطبيوق التلليلق الرت يبق التقومي

ولالرتباا اجليد عدد مع الصفاتق ود : املو وعية: ويكون اارتباا مو وعياو اقا  انت نتائ            
ق (1995ق وآراااا ون لاااوم)ب تاااة مهمااااا وتااال املصااااللوندب املااااتعلماارتبااااا هو العالمااااة الااايت حيصاااال عليهاااا 

والصااد : اق يكااون اارتباااا  ااادقاو اقا قااا  الوظيفااة الاايت و ااع اارتباااا مااع ه لهاااق والثبااات: يتصاايف 
و  ظاا و  متما لااةق  املتعلمااياارتباااا ابلثبااات اقا هعطااى نفاامل النتااائ  عنااد وكاا اا اارتباااا علااى نفاامل 

ق ويكاون ع او  املاتعلمب هن يقايمل العالو يات الايت جياب هن يتصايف ااا ن اارتباا جيهوال مولية: ووعع 
وداو الاري  حيتاو  علاى عيناة ماع  ,ديةة التدايمل هق ا اف قيا  )ال امولية( عنادما يكاون اارتبااا شاامالو 

وهن وكااون ا سااةلة  املااتعلم,ا سااةلة وتطاا  ه ااا عاادد سكااع مااع ا داادا  العاالو ية امل غااوا حتقيقهااا عنااد 
 .(2003ليهمع وميه نز ق ) هاايةاملنفعاليةق و ااع فيةق و امللة للعلو يات امل غوبة عينة سث
ق املتعلماايبااي  للفاا  همااا التمااايز: اق يتصاايف اارتباااا اجليااد ابلتمااايز اقا  ااان قااادااو علااى الك اايف         

بةق وقلاغ التمياز حيتو  على هساةلة قات معاتو ت متنوعاة ماع العاااهولة والصاعو  دو جليد الري اواارتباا 
تتلفااااون  متعلمااااوناارتباااااا مقنناااااو اقا اسااااتخدم   : ويكااااونق والتقنااااي(2002الصاااا ا ق املتعلمااااي )بااااي 

وحصالوا علااى نتااائ  متما لااةق ووقنااي اارتباااا يمفيااد   هن وكاون لنتااائ  القيااا  قيماا  ونبايااةق وحااىت يصاابي 
ق فتقني اارتبااا يعاع املتعلمي مناسبة ملعتوا وهن وكون  ,اارتباا مقنناو جيب اادتمام بصياغة ا سةلة

ق ومااع  اافات اارتباااا اجليااد (2000ق  االح الااديع) و اع شاا وا موحااد  لتطبيااو اارتباااا ووصااليل 
هي او امكانية ااستخدام: ودا  ماع العوامال ا ادد  ارتيااا وسايلة التقاومي وامكانياة ولاغ اإلداا ق و اريلغ 

ن نقا ا ه  ناوع همناساب   اعاداددا وهماع ا اابهتاا ووصاليلهاق و يايف  اعداد ارتبااات حتتااع اف وقات
 (.29-21ق 2001الق ينق ) مع اارتبااات علينا هن خنتاا

 ن دناد عموعة مع ا غ اض لالرتبااات التلصيليةق ود :ويري   أب      
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  الت اااااخيص: ان داااااريه اارتباااااااات وعااااااعد   و اااااخيص  واناااااب ال اااااعيف والقاااااو    حتصااااايل
رتوااب علااى قلااغ اذاااق قاا ااات و بويااة وا اا اءات هتااد  اف واادعيم يللمااواد الدااساايةق و  مااياملتعل

 نواح  القو  ووعزيزداق والعمل على عالع ال عيف ووالفي .
   املتلققاااة علاااى اارتباااااات التلصااايلية نكاااع وصااانيفهم اف املتعلماااي التصااانييف:    اااوء نتاااائ

يب التاادايمل مبااا يااتالءم وولااغ املعااتو تق ويلاا  معااتو ت تتلفااةق اااد  ونويااع ا ن ااطة وهسااال
وميااااااوهلم وقاااااادااهتم  املتعلماااااايمتطلبااااااات التفاااااااوت    وانااااااب املاااااانه  املختلفااااااةق و  حا ااااااات 

اف الفاااا وع املتعلمااااي  واسااااتعداداهتمق واف  انااااب قلااااغق فاااامبن دااااريا التصاااانييف يعاااااعد   وو ياااا 
 املختلفة. 

   د  اعاداداو  ياداو وساائل فعالاة    ابط عملياة الاتعلم اارتباااات املعا  بط التعلم ووو يها : وعاد
ق وااتحاة الفاا ص املتعلمايووو يههااق وماع هبا ه الفوائاد   داريا اجملاال اساتثاا  حاوافز اجيابياة عناد 

  يوا هوهنا.لتصويب ا رطاء اليت  املتعلميهمام 
   قع ماع املعااا  واملهاااات ف  او ملمااسة الاا للمتعلميم: وتيي اارتبااات التلصيلية وثبيت التعل

الاايت ساابو هلاام ولقيهاااق ودااريه النماااقع وكااون علااى شااكل مهااام وهعمااال و ااعت بعنايااة   ولااغ 
علاى الااتعلم املتعلماي يتمثال   معاااعد   وعليميااو  اارتبااااتق ساا جيعاال اارتباااات وااد  غ  اااو 

 وعلى وثبيت ما وعلموه اف  انب الت ض التقون  الري  و طلع ب .
 وعلماا  وعاااعد   معاااا حاادور  معاااا حاادور التعلاايم: فالط يقااة املتبعااة   وقااومي مااا يااتم   حتديااد

 م اليت يهتم اا املنه  ومعتو و .التعليمق نظ او ااوباا عال التقومي أبنواع التعل  
  اجتاااه بلااو   املتعلمااونقيااا  معااتوا التلصاايل: ويقصااد باا  حتديااد ماادا التقاادم الااري  هحاا هه  

 بوية املق ا ق هو مدا ا تعاام للنتا ات التعليمية امل اد منهم ا تعااا.ا ددا  الرت 
   اذاق ق ااات مناسبة وتعلو بعلمية التطوي  الرتبو : ان نتائ  ارتبااات التلصيل وعااعد  اانع

ف  ماع االق ااات الرتبوية   اذاق ق ااات مناسبة حول عملياة التطاوي  الرتباو ق فماع راالل ماا يتاو 
ت عااع معااتوا ا داء احلااايل وعااع الظاا و  واإلمكاااانت املتاحااة   املداسااة واملعلومااات معلومااا

قات الصااالةق يعاااتطيع  اااانعو القااا ااات اذااااق القااا ااات العاااليمة الااايت وااااد  اف حتعاااي ووطاااوي  
 .(58-18ق 2004الصماد ق ) العملية التعليمية

ت حلا تهم اف وسائل يقيعون بوساتتها مدا التتل الرتبية ال   ية هلريه اارتبااا وهلريا يلجأ ممعلم      
ق املتعلمينتيجة لعملية التعّلمق وعلى ال غم مع وطبيو ووفعيل وسائل هر ا لتقييم  للمتعلميالري  حيدر 
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ق وعليااااة فاااامبن اعااااداد (2005عباااادهق ) فاااامبن اارتبااااااات الواقيااااة مااااا هالاااات الوساااايلة ا  ثاااا  قبااااواو وشاااايوعاو 
علماا  الرتبيااة ال   ااية حبياا  يعاااتطيعو اارتبااااات املداسااية 

م
ااة هساسااية مل ن ه نب ااكل  االيي ي ااكل مهم 

يوظفودااا   وقااومي ااساااتعداد للااتعلمق وم اقبااة وقااادم العمليااة التعليميااةق وو اااخيص  ااعوابت الااتعلم ووقاااومي 
حتديااد  م  فهاا  ومعااد وساايلة مهّمااة   ياادهق فبناااء علااى نتائجاا    اارتبااااات ياات للمااتعلمنتائجاا ق همااا ابلنعاابة 

ن مااع هداام مبفهاا  وثاال دافعيتاا  للدااسااة وفاعليتاا    التلصاايل. وعلياا  فاا وعل ماا قن ااات  الدااساا ق وهساالوا 
 وسائل القيا  والتقومي الرتبو  اارتبااات التلصيلية.

 ال  اىلا  السا ةل،  -3
ااساة احلالياةق ودا   وتناول دريه الدااساة عادداو ماع الدااساات الايت هلاا عالقاة مباشا   هو غال مباشا   ابلد    

  اآليت:
 ا به  لل - احل ل ا م لدلل   ال  ىل  اللةااب لمما ىلا  ألىلالاب (1988دااسة القباات  ) -3-1

دادفت اف التعا   علاى هسااليب وسااساات  والايت ,اللحصدافال ا  لبدا ا  :د اا لمسدل م -الاب ادل
هم هلاااق وه اا   اال مااع اخلااا  والدا ااة العلميااة التقياايم املداساا ق و فااا ت بناااء اارتبااااات املداسااية وسااساات

( 298واجلنمل على مثل دريه املع فةق حي  تبو ارتباا راص بكفا ت بناء اارتبااات املداساية علاى )
مع معلم  العلوم للم حلة ا ساسيةق وقام بتلليل ا اابهتمق  ما عمل على  وقادي  دا اة سااساتهم  معلماو 

هعاددا املعلماون لطلباتهمق وقلاغ ابملالحظاة املباشا  .  او ( ارتبااا 120يلا  لااا )لبناء اارتبااات مع راالل حتل
ق وسااساااتهم هلاااريه الكفاااا ت   وصااال اف املعاااتوا املطلاااوا و باااو و ي هشااااات النتاااائ  اف هن مع فاااة املعلمااا
 املياادان. لصاا  محلاة البكاالوايو  فماا فاو  ولاريو  اخلاا  القصال    وهظها ت النتاائ  ف وقاا دالاة احصاائياو 

وقااد هو ااى بااز د  اادتمااام بتأدياال املعلمااي قباال اخلدمااة وه نائهااا ل فااع دا ااة  فااايتهم ومعااااتهم   بناااء 
 اارتبااات.

 وداما الىفدب   ا لبدا  بعناوان: (,1989Gentry and Stallings) وساتالنكز  نارت دااساة  -3-2
وقرتح دريه الواقة  ا وا  و اات مع اعداد املعلمق بناء اارتباييم عملية وقواليت ددفت اف  ال  اىل  الص 

الفهااااام الوا اااااي واملع فاااااة العاااااليمة اب دااااادا  و اااااداول املوا ااااافات  هناااااا وااااااد  اف وطاااااوا اباه   نوعياااااة 
و ايف  و اريلغ مت   ,اارتبااات والصافات امل ارت ة   ارتيااا  تاوا اارتباااق ووطاوي   اداول املوا افات

 واارتبااات ا كية امل  ع مبا فيها ارتبااات اإلوقان. اارتبااات املعيااية امل  عق
يايم وقدادفت اف   اللةد   الء د و لالةاداادااسة بعناوان:  (,1985Williams( وليامزوه  ا  -3-3

الااااااايت حتعاااااااع ماااااااع نوعياااااااة اارتبااااااااا الاااااااري    املعلمي النظاميي واخلا ي مع حي  ا ادهتم للمهااات
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تاواق وقادم رطوتااو ع ي اة لبنااء اارتباااات املو اوعية واملقالياةق ولكيفياة والري  يعتماد علاى ا  ,ي عون 
ى انتقاء ا سةلة: مثل ا سةلة القصل ق واملو اوعيةق واملقالياةق واإل ماالق والصاي واخلطاأق واملزاو اةق وهو ا

ليت وقيمل ابستخدام  داول املوا فات لتأ يد  د   توا اارتبااق ولتطوي  هسةلة اارتياا مع متعدد ا
الرتبااق ويلق  لللتخلص مع ا رطاء البنائية وال كلية  مهااات التفكل العلياق  ما ويقرتح البل  حلواو 

 ما وقدم الباح  مااد  لكتاباة ارتبااا  ياد علاى شاكل مالحاو ,ال وء على معاو   ل نوع مع ا سةلة
لفهااام  متعلمااايفياااةق ودليااال للودااا : قائماااة هفعاااال يعاااتخدمها املعلااام حعاااب وصااانييف بلاااوم لألدااادا  املع  

 الكلمات   ا سةلة املقالية.
 ة   ا  لبا ا  اللحصافال لااا ال اباام لفصد  بدااسة بعناوان:   (1993احلمي   )وقام  -3-4 

داادفت اف قيااا  ماادا مع فااة وسااسااة , الىا ددد لاددت مىددالي  صددباب لإ ددداا ا  لبددا  اللحصدداف  ا ادد 
ية ابمل حلة الثانوية مبدينة ال  ض   اململكة الع بية الععودية إبعداد ووصليي معلمات الدااسات اا تماع

ا معامل  بات اارتباا ابستخدام ت يقاة اومت بناء ارتباا لقيا  مع فة املعلمي وحعقوحتليل اارتبااات 
اساتبانة  ماا هعادت   ,( 0.83وابساتخدام ت يقاة التجزئاة النصافية فكاان )  ,(0.97وو اد هنا  )ق اإلعااد 

 ,(0.75وبط يقاة التجزئاة النصافية فو اد هنا  ) ,(0.93)معامال  باهتاا  باهتا ت يق  اإلعااد  فكاان  عب  حم 
( معلمااة 171ومت وطبيااو  اال مااع اارتبااااات وااسااتبانة علااى ) ,(0.86الفااا فبلاا  ) –وبط يقاا    ونبااا  

( بااي املعلمااات   0.01عااتوا )عنااد م النتااائ  اف و ااود فاا و  دالااة احصااائياو  ع ااوائياو. وهشاااات ناراارت 
مدا املع فة لصاا  عموعاة البكاالوايو ق بينماا هشااات النتاائ  اف عادم و اود فا و  دالاة   مادا املع فاة 

عند معتوا  وعز  لتخصص هو لعنوات اخلا  التعليميةق  ما هشاات النتائ  اف و ود ف و  دالة احصائياو 
د ووصااليي وحتلياال اارتبااااات لصااا  محلااة البكااالوايو ق  مااا (   سااساة الكفاااء  اخلا ااة إبعاادا0.01)

 ,(   سااسااااة املعلمااااات لصااااياغة ا داااادا  العاااالو ية0.05عنااااد معااااتوا ) و ااادت فاااا و  دالااااة احصااااائياو 
عناااد معاااتوا  وو ااادت فااا و  دالاااة احصاااائياو  ,سااان  فاااأ ث ( 11ووصاااليي اارتباااااات لصاااا  فةاااة اخلاااا  )

 عة اعاد  ا واا  بعد التصليي واستخدام عبااات الت جيع فةة اخلا  (   سااسة املعلمات   س0.05)
(   استخدام ارتباا املقال لصا  فةة اخلا  0.05عند معتوا ) ا  ث ق  ما و دت ف و  دالة احصائياو 

  مدا سااسة املعلمات    النتائ  اف عدم و ود ف و  دالة احصائياو  تشاا هق وهرلا سنوات  (6-10)
 .لتخصصل عزااد  وصليي اارتبااات وم اع
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 ةددددد   ا  لبدددددا ا  ال  ىلدددددال    ددددد م  رددددد لد بعناااااوان:  دااساااااةب( 1997العمااااا   ) ماااااا قاااااام   -3-5
ف وقاومي اارتباااات املداساية   ادادفت  والايت ا  لبا ا  )خترارها لإ دا:ها  ل رباةهدا ل صدحاحها(

( 171 فاة املعلماي. هعادت اساتبانة ومت وطبيقهاا علاى ) وء وطوي  اارتباااتق ومت بناء ارتباا لقياا  مع
( بااااي 0.01عنااااد معااااتوا ) النتااااائ  اف و ااااود فاااا و  دالااااة احصااااائياو  شااااااتمعلمااااة ارتاااالت ع ااااوائياو. وه

املعلمات   مدا املع فاة لصاا  عموعاة البكاالوايو ق بينماا هشااات النتاائ  اف عادم و اود فا و  دالاة   
و لعنوات اخلا  التعليميةق  ما هشاات النتائ  اف و ود ف و  دالة احصائياو لتخصص ه امدا املع فة وعز 
(   سااسااااة الكفاااااء  اخلا ااااة إبعااااداد ووصااااليي وحتلياااال اارتبااااااات لصااااا  محلااااة 0.01عنااااد معااااتوا )

(   سااسااااة املعلمااااات لصااااياغة 0.05عنااااد معااااتوا ) البكااااالوايو ق  مااااا و اااادت فاااا و  دالااااة احصااااائياو 
سن  فأ ث (ق وو دت ف و  دالة احصائياو  11ية ووصليي اارتبااات لصا  فةة اخلا  )ا ددا  العلو 
(   سااساااة املعلماااات   ساااا عة اعااااد  ا واا  بعاااد التصاااليي واساااتخدام عبااااااات 0.05عناااد معاااتوا )

(   اسااتخدام ارتباااا 0.05عنااد معااتوا ) الت ااجيع فةااة اخلااا  ا  ثاا ق  مااا و اادت فاا و  دالااة احصااائياو 
   ق وهراالا اشاااا  النتااائ  اف عاادم و ااود فاا و  دالااة احصااائياو ساانوات (10-6ملقااال لصااا  فةااة اخلااا  )ا

 مدا سااسة املعلمات   اعاد  وصليي اارتبااات وعزا للتخصص.
 
 ةااب ا  لبا ا  اللحصافال   م لدلل دااسة بعنوان :  (2011)وآر ون  الط اونةوه  ا  -3-6 

ف التع   على مدا اددفت  واليت ,لف ام الاا  ا   يب لات مىالي ا  لبا  ا ا  /الء ال لاللىفاب
ووافو اارتبااات التلصيلية اليت يعددا املعلمون   مدي ية الرتبية والتعليم للواء املزاا اجلنو  مع معايل 

اية النعبية لألنواع املختلفة ووصميم وار اع اارتباا التلصيل  اجليدق وددفت الدااسة اف التع   اف ا 
( 60وطبيو الدااسة على عينة مالفة مع ) مت  و مع ا سةلة   اارتبااات التلصيلية اليت يعددا املعلمون. 

   ل مع  2011-2010ارتباا مع اارتبااات التلصيلية    هناية الفصل الدااس  ا ول مع العام 
ية واللتة ااجنليزيةق وقد اعتمد الباحثون على ااستبانة   مجع اآلوية: ال   يات واللتة الع ب املباح 

ود  على النلو اآليت: ان اارتبااات  ,بياانت الدااسة. وو لت الدااسة اف عموعة مع النتائ 
 (ق وان%61التلصيلية مبدي ية الرتبية والتعليم للواء املزاا اجلنو  وتوافو مع معايل اارتباا اجليد بنعبة )

وهسةلة   املطابقة  سةلة هاية نعبة هدىن (   حي  انت%51املقالية ) لألسةلة  انت هاية نعبة علىه
( بي α ≤ 0.05عند معتوا ) (ق وو ود ف و  دالة احصائياو %12مةوية ) اارتياا مع متعدد بنعبة

 بناء معايل مع املزاا اجلنو   مدي ية الرتبية والتعليم  للواء  متوسطات دا ة ووافو اارتبااات التلصيلية
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ووصميم وار اع اارتباا التلصيل  اجليد ابرتال  النوع اا تماع  ملعد اارتباا التلصيل  )ق واق 
اانر( ولصا  اإلانرق وقد هو ى الباحثون مبجموعة مع التو ياتق مع هب هدا: عقد دواات وم اغل 

 بااات التلصيلية.ودايبية للمعلمي ه ناء اخلدمة مبجال بناء اارت
و فا ت بناء  ف التع   على هساليب وسااسات التقييم املداس قاددفت الدااسات العابقة  -3-7

ومدا ووافو اارتبااات التلصيلية مبعايل ووصميم وار اع اارتباا التلصيل   اارتبااات املداسيةق
  نرت ق(2011) وآر يع نةوالط او  (ق1997والعم   ) (ق1988اجليد. ما   دااسة القبات  )

. (1993احلمي   )ق و  (,1985Williams( وليامزق (,1989Gentry and Stallings) وستالنكز
ونبثو هاية الدااسة احلالية مع قلة الدااسات والبلور اليت وناولت  فاء  ممعلم  ومعلمات الرتبية و 

وفو  ا ادنية عليم ابلبادية ال مالية ال  قيةال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والت
 معايل اارتباا اجليد سا جيعل دريه الدااسة وث   املكتبة الع بية مبا و يف  مع مع فة علمية   دريا اجملال.

 م  فل ال  اىلل، -4
ا  او ات  اازءاارتباااا  ساسااية للعمليااة الرتبويااة والتعليميااةق وومعااد  حااد العنا اا  ا هل عمليااة التقااومي و ااكِّ       
مع عملية التقومي.  ما ومعّد مع الوسائل املهّمة اليت يمعتمد عليها   قيا  ووقومي قاداات الطلباة علاى  هيتجز 

وو اااخيص نقااااا القاااو   ,ارااتال  معاااتو هتم الدااساااية, فماااع رالهلاااا نكاااع الك اايف عاااع عنا ااا  النجااااح
دريا املنطلو فقد ح ص الرتبويون على هن مع ه ل اااوقاء ووطوي  املعتواق ومع  املتعلميوال عيف لدا 

وكون دريه اارتبااات قات  فاء  عاليةق ووتصيف ابملو وعية والصد  والثبات وحعع اإلعداد واإلر اعق 
علااى حااد سااواءإ  هنااا اقا   وعااد وفااو معااايل اارتباااا  املااتعلم للمعلاام و وابل ااكل الااري  وكااون فياا  عااوانو 

 2002 وسليمانق م اد) اب ف اد قو  العالقة نفعياو وو بو و وا تماعياو فمبهنا ستللو ا قا وال  ا  ,اجليد
مدا  فاء  ممعلم  ومعلمات الرتبية ال   ية   بنااء اارتباااات . هلريا فقد اااا الباح  التع   على (

 .التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية ال  قية وفو معايل اارتباا اجليد
 ئفل ال  اىلل،ألىل -5
هتااااد  الدااساااااة اف التعاااا   علاااااى  فااااااء  ممعلماااا  ومعلماااااات الرتبياااااة ال   ااااية   بنااااااء اارتباااااااات       

وفااااو معااااايل اارتباااااا اجلياااادق  ا ادنيااااةالتلصاااايلية   مااااداا  الرتبيااااة والتعلاااايم ابلباديااااة ال اااامالية ال اااا قية 
 سة عع ا سةلة اآلوية:اوابلتلديد فقد ه ابت الدا 
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مدا  فاء  ممعلم  ومعلمات الرتبياة ال   اية   بنااء اارتباااات التلصايلية   ماداا  الرتبياة  ما -5-1
وفااو معااايل اارتباااا اجليااد مااع حياا  ا داادا ق والتعليماااتق  ا ادنيااة والتعلاايم ابلباديااة ال اامالية ال اا قية

 .تلصيل ؟اارتباا التلصيل ق واملعايل النوعية    تابة اارتباا ال بنودو تابة 
  مااااادا  فااااااء  ممعلمااااا   (α ≤ 0.05دااااال وو اااااد فااااا و  قات دالاااااة احصاااااائية عناااااد معاااااتوا ) -5-2

 ومعلمات الرتبية ال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية ال  قية
 .ومعزا اف متتلات اجلنملق واخلا ق واملادل العلم ؟ ا ادنية

 
 ال ال  اىلل،ألمه -6

 نكع اجياه هاية دريه الدااسة بعدد مع النقاا اآلوية:
 فااء  ممعلما  ومعلماات الرتبياة ال   اية   بنااء اارتباااات التلصايلية و  يز اادتمام على مادا   -6-1

 .  مداا  الرتبية والتعليم وفقاو ملعايل اارتباا اجليد
 اارتباااات بنااء ومعلماات الرتبياة ال   اية   فااء  ممعلما   مادا عاع الك ايف ومعااعد   -6-2

 الدواات رالل مع ومعاجلتها ال عيف ونقاا والرت يز عليهاق لديهم القو  نقاا على والوقو  التلصيليةق
 العلمية املتخصصة. واللقاءات التدايبية

هن وعاااعد  ومعاااعد   وقاادمي معلومااات وبياااانت مااع املبلااو ي وتعلااو اااريه امل ااكلةق ومااع املمكااع -6-3
اا ا فيهااا مثاال دااريه الدااسااة   ا ادن  دااريه املعلومااات والبياااانت   فهاام امل ااكلةإ و هنااا املاا   ا وف الاايت جتم

بناااااء  عمومااااو و افظااااة املفااا   رصو اااااو فيماااا يتعلااااو بتقيااايم ممعلماااا  ومعلماااات الرتبيااااة ال   اااية مااااع حيااا 
ديااداو يعااتدع  ونفيااري العديااد مااع الدااسااات املتعلقااة ل عااااو حبثياااو  .  مااا ههنااا و ااكِّ اارتبااااات التلصاايلية

 ابارتبااات.
الو ف ق وومدرلها تاادا ابناء اارتبااات التلصيلية مع ايتها هي او مع  وهنا ذ ع مب كلة هواه  -6-4

   ميدان البل  العلم  ال  ي.
 :ال  اىلل أله اه -7

 هتد  الدااسة احلالية اف:
  ومعلمااات الرتبيااة ال   ااية   بناااء اارتبااااات التلصاايلية   مااداا   فاااء  ممعلمااالتعاا   علااى   -7-1

 اجليد. مع معايل بناء ووصميم وار اع اارتباا التلصيل  ا ادنيةالرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية ال  قية 
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ا ووافاااو لعااادد ماااع متتااالات اجلااانملق واخلاااا ق واملادااال العلمااا    ماااد املقااناااة باااي املعلماااي وفقااااو  -7-2
 ملعايل اارتباا التلصيل  اجليد. ارتباااهتم وفقاو 

 الصرفحا  لاللىدلوا  اإل:دايال، -8
 كع حص  عموعة املصطللات اليت وتناوهلا دريه الدااسةق ابآليت:ن
ملعلومااات  املتعلماايهنااا ت يقااة منظمااة لتلديااد معااتوا حتصاايل   أب: ووعاا   اارتبااااات التلصاايلية -8-1

 بصاابتة امسيااة مااع رااالل ا ابتاا  عااع عينااة مااع ا سااةلة   دااسااية  ااان قااد وعلمهااا معاابقاو ومهااااات   ماااد
 . (66 ق1993عود ق )
  أبن  اارتباا الاري  يم اعا    وصاميم  املعاايل وا سامل  الرتبوياة يع   اارتباا التلصيل  اجليد:  -8-2

أبن  اارتباا الري   الباحثون ا  ائياو  اخلا ة إبعداد ووصميم وار اع اارتباا التلصيل  النموق  . ويع ف 
ن يكتعبها معلمودا عناد اعاداددم للواقاة حيقو املعايل اليت وععى اليها وهاا  الرتبية والتعليمق واليت و غب أب

 غاااا اض الدااسااااةع رااااالل ا دا  الاااايت مت اعااااداددا  اارتباايااااةق ونكااااع الك اااايف عااااع اارتباااااا اجليااااد ماااا
(Gronlundm, 2000ق) ( 1999ا ق اجلناه.) 

 حم اا  ال  اىلل،  -9
قتصاا ت دااريه الدااسااة علااى  ااددات همانيااة ومكانيااةق وداا : مت وطبيااو دااريه الدااسااة علااى ممعااد  ا       

اارتبااااات التلصاايلية اخلا ااة مبعلماا  ومعلمااات الرتبيااة ال   ااية بنهايااة الفصاال الدااساا  ا ول مااع العااام 
 .ا ادنية ابلبادية ال مالية ال  قية   مداا  الرتبية والتعليم 2011/2012الدااس  
 م هجال ال  اىلل، -10

وو ااامل و ااافاو  فااا اد الدااساااةق وهدا  الدااساااةق وا ااا اءات الصاااد  والثباااات لاااألدا  املعاااتخدمة          
الدااساةق  ماا وتنااول و افاو للمعاجلاات اإلحصاائية الايت ستعاتخدم   حتليال البيااانتق واساتخ اع النتاائ ق 

هسلوا حتليال ا تاواق واملانه  الو اف  التلليلا  الايت وعاتهد  وصاوي ق وحتليالق ة على الدااسواعتمدت 
 .(Oppenheim, 1996,.1) ووقومي رصائص عموعة معينة هو موقيف معي يتلب علي   فة التلديد

 ألاداا ال  اىلل، -11
 ااية   الفصاال مااع ممعلماا  ومعلمااات الرتبيااة ال   معلمااةو  معلماااو ( 160الدااسااة مااع )عيِّنااة وكوناات       

   ماااداا  الرتبياااة والتعلااايم ابلبادياااة ال ااامالية ال ااا قية 2011/2012الدااسااا  ا ول ماااع العاااام الدااسااا  
( يو اااي ووهياااع هفااا اد الدااساااة حبعاااب اجلااانملق 1ارتيااااادم بط يقاااة قصاااديةق واجلااادول ) ق وقاااد مت   ا ادنياااة

 واخلا ق واملادل العلم .



 2016 –الثالث العدد  -المجلد الرابع عشر  .................……. . مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 193 

 (1 ل  )ا 
 سب ا  س  لاخلملا  لالعهر الىفب   زلع ألاداا ال  اىلل حب

 العدد                                ع %
  رصائص هف اد الدااسة

 معلم 96 60%
 معلمة 64 %40 اجلنمل 

   ل 160 100%
 قل وه( سنوات 5)  116 72.5%

 سنوات10-6 15 %9.37 اخلا 
 وه ث  سن 11-15 29 18.13%
  ل  160 100%
 لدبلوم املتوسطا 15 9.37%

املاداااااااااااااااال 
 العلم  

 البكالوايو  92 57.5%
 الدااسات العليا 53 33.13%
  ل  160 100%

 ألااا ال  اىلل، -12
 وسيلة ائيعة جلمع البياانت مع رالل استطالع استجاابت هف اد عينة الدااساة   ةاستخدام ااستبان مت      

اء اارتباااااات التلصاايلية   ماااداا  الرتبيااة والتعلااايم  فاااء  ممعلمااا  ومعلمااات الرتبياااة ال   ااية   بنااحااول  
ماااع راااالل م ا عاااة ا دا املتعلاااو ابلقياااا   ةوصاااميم ااساااتبان وقاااد مت   قا ادنياااة ابلبادياااة ال ااامالية ال ااا قية

عادادداق ومع فاة آااء وو هاات نظا  املتخصصاي ابلقياا  اوالتقومي واارتبااات التلصيلية وت يقة ومعايل 
 علومات شبكة اإلنرتنتق واخلا  امليدانية للباح .والتقوميق وم

 اااتمل علااى معلومااات شخصااية عاااع هفاا اد الدااسااة  ااااجلنملق يوكوناات ا دا  مااع  اازهيع: ا ولق و        
صيف  فاء  ممعلما  ومعلماات الرتبياة ال   اية   ي بنداو ( 35واخلا ق واملادل العلم ق والثاين: يتكون مع )

اارتبااا التلصايل ق  بناود لية مع حي  عااات: )ا دادا ق والتعليمااتق و تاباةبناء اارتبااات التلصي
واملعايل النوعياة    تاباة اارتبااا التلصايل (ق وبنيات ا دا  علاى شاا لة مقياا  ليكا ت اخلماسا ق ودا   

ق 5علاى الرتوياب: )  اآليت: دائماوق غالباوق هحياانوق قليالوق ا وعتخدم اتالقاوق تثال اقميااو ابلعالماات اآلويااة
 (.1ق 2ق 3ق 4

 ص ق افااا لثباهتا، -13
مت عاا ض هدا  الدااسااة علااى عموعااة مااع قو  اخلااا  واارتصاااص مااع امل اا في الرتبااويي, وتلااب لقااد     

حيا   الحظااهتما دا  واجملااات الايت وناداع حتتهااق ومت ا راري مب بنودحول  مالحظاهتماليهم ابداء آاائهم و 
هرااا اق ووعاااّد داااريه اإل ااا اءات الااادليل العملااا  علاااى  اااد  ا دا ق  بناااودوا اااافة  البناااودمت حاااري  بعااا  
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(ق علاى عيناة مكوناة Test-Retestوابلنعبة للثبات فقد مت حعاب  عع ت يقة اارتباا واعاد  اارتبااا )
ت اساتخ ع ق ( ف داو مع رااع عينة الدااساة بفااا  هاباع هساابيع باي التطبياو ا ول والتطبياو الثااين30مع )

( وداو 0.93نا  )هفو اد  (Cronbach's alpha  ونباا  هلفاا )معادلاة  الباح  معامل الثباات ابساتخدام 
 كااعتماد على ا دا   غ اض البل امكانية  معامل  بات ي ل اف

 
 :ألىلالاب مىا ل البااان  لحتفافها -14
نة الدااسة امليدانية احصائياو ابستخدام الاانم  عاجلة البياانت اليت مّت احلصول عليها مع هف اد عيِّ ومل         

حااىت ا حياادر  قو ميااز متتاالات الدااسااة بط يقااة وا االة :اإلحصااائ  للعلااوم اا تماعيااة مااع رااالل اآليت
ال  اوع اليا   لكا  ياتم   قرلط   دالة ال ماوه املعطاا ق ووعاجيل  ال متتال وال ماز الاري  هعطاى لا    قائماة

ق وقلااغ بعااد و قيمهااا حااىت نكااع احلاسااوااانت ااسااتبانة املصااللة معاابقاو اف عنااد احلا ااةق وادرااال بياا
ق وصاليي ا دا  ال هال  وع اليها للتأ د مع بياانهتا عند احلا ة لريلغق وحتديد تاول راال  املقياا  ماع 

 ااستبانة. بنود واحتعاا
والنعاابة املةويااةق  قات التك اايااةم التوهيعااالتلقيااو هداادا  الدااسااة واإل ابااة عااع هسااةلتها مّت اسااتخدو        

واملتوسااط احلعااا ق وااحناا ا  املعياااا ق وهساااليب التللياال ااسااتنتا   للبياااانت: لتلديااد ماادا  ود يااة 
(ق وحتليال التباايع Cronbach's alphaاارتالفاات باي ا ااابت املبلاو يق ودا   ااآليت:   ونباا  هلفاا )

 Levene's Test forواارتبااا اإلحصاائ  )ق (One Way ANOVAا حااد  متعادد املتتالات )
Equality of Variances. إ للتلقو مع الف و) 

 كدض ال لاية لم ان لها، -15

مع فااة ماادا  فاااء  ممعلماا  ومعلمااات الرتبيااة ال   ااية   بناااء اارتبااااات داادفت دااريه الدااسااة اف        
وفاو معاايل اارتبااا اجليادق ومع فاة  ا ادنياة  ا قيةالتلصيلية   مداا  الرتبية والتعلايم ابلبادياة ال امالية ال

 اجلنملق واخلا ق واملادل العلم ق وقد مت  فيما اقا  انت دناد ف و  قات دالة احصائية ومعزا اف متتلات 
 ع ض النتائ  م وبة    وء هسةلة الدااسة.

اددل الدت ددال     ددام مدد م  ودداما ماىفبدد  لمىفبددا  الء السددعا  افل ، مددا إ:دداد   ملدداية -13-1
 ا  لبا ا  اللحصافال   م ا ا الء ال لاللىفاب دلباالل ال بالال ال دنال لات مىالي ا  لبا  ا ا 
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ا  لبا  اللحصاف   لالىدالي ال  كادل    لا دل ا  لبدا      اافه اه  لاللىفابا   ل لا ل من  اث 
 ؟ اللحصاف 

مادا  فااء  ممعلما  ومعلماات الرتبياة  بنادصايف  ال يق بناود( 4) علاىل اي تمل دريا اجملاق افه اه أللً ،
وفااو ا ادنيااة ال   ااية   بناااء اارتبااااات التلصاايلية   مااداا  الرتبيااة والتعلاايم ابلباديااة ال اامالية ال اا قية 

وال وبة  حعاا املتوسطات احلعابية وااحن افات املعيااية هلريا مت   قا ددا مع حي   معايل اارتباا اجليد
 (.2دول )اجل كل  ما دو   جملال  وا البنودمع  بندلكل 

 (2 ل   )ا 
 افه اه كفة لالد بلالىاا لل لا حندااا  احلسا ال الل ىلرا  

ااحن ا   ال وبة
 املعياا 

املتوسط 
 ال قم ا ددا هواو:  احلعا 

ميااااوهلمإ وفااااو قااادااهتم و  املتعلماااياداااتم ابلتصااانييفق ه  وصاااانييف  2.70 0.73 2
 .1  غ اض املعي والتنبا.

 .2 ادتم حوانب التلصيل لالستفاد  مع النتائ . 2.80 0.75 1
 .3 ااغب بتقييم هسلوا التدايمل هو املنهاع. 2.23 1.18 4
اداااااتم حاناااااب الت اااااخيصق ه  التعااااا   علاااااى  واناااااب القاااااو  هو  2.28 0.92 3

 .4 .املتعلم ال عيف لدا 
  كل  اجملال 2.50 0.70 *2

 ا ر ا. املصدا: )الدااسة امليدانية(.مجاات ابلنعبة للال * و ويب اجمل
 ا ددا عال  بنودمع  بند( املتوسطات احلعابية وااحن افات املعيااية وال وبة لكل 2يبي اجلدول )    

( حي  2.80-2.23و اوحت بي ) ن هعلى املتوسطات احلعابية هلريا البمعدهواجملال  كلق ويالحظ 
(ق 2.80)حعا  ( "ادتم حوانب التلصيل لالستفاد  مع النتائ " امل وبة ا وف مبتوسط 2) البندل احت

وفو قدااهتم وميوهلمإ  غ اض املعي والتنبا"    املتعلمي( "ادتم ابلتصنييفق ه  وصنييف 1) البندو اء 
يصق ه  التع   على ( "ادتم حانب الت خ4) البند(ق و اء 2.70امل وبة الثانية مبتوسط حعا  )
 فاء    (. سا يعع هن2.28"   امل وبة الثالثة مبتوسط حعا  ) املتعلم وانب القو  هو ال عيف لدا 

ممعلم  ومعلمات الرتبية ال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية 
حي  بل  املتوسط احلعا  توسطة( ما ددا  )مع حي  يد وفو معايل اارتباا اجل ا ادنية ال  قية

 .(2.50استجاابت عينة الدااسة )
 فاء  ممعلم  ومعلمات الرتبية ن حول  و  اا عليها املبلو هاليت  البنودهظه ت النتائ  ان هعلى       

وفو  ا ادنية ة ال  قيةال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال مالي
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ادتم ق و ادتم حوانب التلصيل لالستفاد  مع النتائ   انت على النلو اآليت:معايل اارتباا اجليد  
ادتم حانب الت خيصق ق و  غ اض املعي والتنبا وفو قدااهتم وميوهلم املتعلميابلتصنييفق ه  وصنييف 

و وح ا ددا  اليت  تبت وفع  دريه النتائ  بق و املتعلمه  التع   على  وانب القو  هو ال عيف لدا 
مع ه لها اارتبااات التلصيلية, فاملعلم عندما يبده بو ع اارتباا التلصيل  ي ع   اعتبااه  وانب 
مدا حتقو ا ددا  العامة واخلا ة مع اامتلان, ومدا حتقو دريه النواو  اببعاددا العلو ية املع فية 

ا  اجلوانب التصنيفية اليت وتناسب وقداات وامكاانت املتعلمي مع رالل واملهااية والو دانية, وم اع
و كيلها حبعب الكم املع   وا دائ  ووعلعلها مع حي  العهولة والصعوبة حبي  وتناسب وقداات 
وامكاانت املتعلميق وم اعا  اجلوانب الت خيصية والتنباية بقداات املتعلمي مع ه ل م اعا  الف و  

 فاء  ممعلم  ومعلمات الرتبية دا ة   هلريا  اءت دريه النتائ  ومعا عع هن .  عملية التعليمالف دية 
وفو  ا ادنيةال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية ال  قية 

  استجاابت عينة الدااسة حي  بل  املتوسط احلعاتوسطة( ما ددا  )مع حي  معايل اارتباا اجليد 
 1989Gentry) وستالنكز  نرت ودااسة  (1988دااسة القبات  ) (. وتفو دريه النتائ  مع2.50)

and Stallings,) هن مع فة املعلمي وسااستهم هلريه الكفا ت  مع حي ق  (1993احلمي   )ودااسة ق
ان اارتبااات مع حي   (2011) وآر يع نةدااسة الط او . ووتفو مع   وصل اف املعتوا املطلوا و بو و 

 .(%61التلصيلية مبدي ية الرتبية والتعليم للواء املزاا اجلنو  وتوافو مع معايل اارتباا اجليد بنعبة )
 فااااء  ممعلماا  ومعلمااات الرتبياااة   بنااد صاايف  اال  يق بناااود ( 6) علااىال ي اااتمل دااريا اجملااق اللىفابددا اثماددًا، 

وفااو ا ادنيااة اات التلصاايلية   مااداا  الرتبيااة والتعلاايم ابلباديااة ال اامالية ال اا قية ال   ااية   بناااء اارتبااا
حعااااا املتوساااطات احلعاااابية وااحن افاااات املعيااياااة  هلاااريا مت   قالتعليمااااتماااع حيااا  معاااايل اارتبااااا اجلياااد 

 (.3دول )اجل كل  ما دو   جملال  وا البنودمع  بندوال وبة لكل 
 (3 ل   )ا 

 اللىفابا  كفة لالد بلالىاا لل لا حندااا  احلسا ال  الل ىلرا 
ااحن ا   ال وبة

 املعياا 
املتوسط 
 ال قم التعليماتدنياو:  احلعا 

اعمال ابن يت اامع اارتباااا وعليمااات عامااة )اليااومق التاااايخق  2.07 0.98 4
 .5 اسم املاد (.

 .6 تباا.تلديد التعليمات همع اإل ابة عع ااراقوم ب 1.88 1.08 5
 .7 حتدد التعليمات عدد هسةلة اارتباا. 2.66 0.90 2
 .8 حتدد التعليمات العالمة امل  ود  لكل ساال. 2.35 1.05 3
 .9 حتدد التعليمات عدد  فلات اارتباا. 2.72 0.68 1
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ااحن ا   ال وبة
 املعياا 

املتوسط 
 ال قم التعليماتدنياو:  احلعا 

 تاباااااااة التعليماااااااات اخلا اااااااة لكااااااال سااااااااال بو اااااااوح  2.72 0.68 1
 .10 وبصياغة بعيطة و دد .

  كل  اجملال 2.40 0.68 *3
 ا ر ا. املصدا: )الدااسة امليدانية(.مجاات ابلنعبة للال * و ويب اجمل

 التعليماتعال  البنودمع  بند( املتوسطات احلعابية وااحن افات املعيااية وال وبة لكل 3يبي اجلدول )    
( حي  2.72-1.88) و اوحت بي واجملال  كلق ويالحظ ان هعلى املتوسطات احلعابية هلريا البمعد

(  " تابة التعليمات اخلا ة لكل 10) البند( "حتدد التعليمات عدد  فلات اارتباا"ق 9) البند احتل  
(  "حتدد 7) البند(ق و اء 2.72)حعا  ساال بو وح وبصياغة بعيطة و دد " امل وبة ا وف مبتوسط 

( "حتدد 8) البند(ق و اء 2.66ط حعا  )التعليمات عدد هسةلة اارتباا"   امل وبة الثانية مبتوس
 فاء    (. سا يعع هن2.35التعليمات العالمة امل  ود  لكل ساال"   امل وبة الثالثة مبتوسط حعا  )

ممعلم  ومعلمات الرتبية ال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية 
حي  بل  املتوسط احلعا  توسطة( مالتعليمات )مع حي  و معايل اارتباا اجليد وفا ادنية ال  قية 

  .(2.40استجاابت عينة الدااسة )
 فاء  ممعلم  ومعلمات الرتبية اليت استجاا عليها املبلو ي حول   البنودهظه ت النتائ  ان هعلى        

وفو  ا ادنية ة والتعليم ابلبادية ال مالية ال  قيةال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبي
 تابة التعليمات ق و حتدد التعليمات عدد  فلات اارتباا  انت على النلو اآليت:معايل اارتباا اجليد  

حتدد ق و دد التعليمات عدد هسةلة اارتبااق وحتاخلا ة لكل ساال بو وح وبصياغة بعيطة و دد 
  قدع ممعلم  ومعلمات  التعليماتو وح د  لكل ساالق ووفع  دريه النتائ  بالتعليمات العالمة امل  و 

الرتبية ال   ية مع ه ل   يف ه  غموض قد يوا   املتعلمي   حال ااستجابة علي  فنجد دااء 
املعلمي حيددون التعليمات واليت وت مع عدد الصفلات ووعليمات  ل ساال مع ا سةلة أبسلوا بعيط 

ا املتعلمي وووهيع عالمات املتعلمي حبي  يصل املتعلم اف دا ة  بل  مع الوع  واادااد ومفهوم لد
ابمتلان ق ودريا يعاعد هي او للتخلص مع ااوفاع ا  وات بعد بدء اارتباا سا حيقو نوعاو مع ا احيية 

ممعلم  ومعلمات الرتبية   فاء دا ة   عا عع هنوم هلريا  اءت دريه النتائ   .للمتعلم واملعلم على حٍد سواء
وفو  ا ادنيةال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية ال  قية 

حي  بل  املتوسط احلعا  استجاابت عينة توسطة( مالتعليمات )مع حي  معايل اارتباا اجليد 
 (.2.40الدااسة )



 ............................... د. العون بية الرياضية في بناء االختبارات التحصيلية مدى كفاءة ُمعلمي ومعلمات التر 
 
 

 198 

 فااء  ممعلما    بنادصايف  ال يق بناداو ( 14) علاىال ي تمل دريا اجملاق   اللحصاف ا  لبا    ا لا ل اثل ًا،  
ومعلمات الرتبية ال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية ال  قية 

حعااا املتوساطات  هلاريا مت   قاارتبااا التلصايل  بناود تاباة ماع حيا   وفو معايل اارتبااا اجلياد  ا ادنية
 (.4دول )اجل كل  ما دو   جملال  وا البنودمع  بنداحلعابية وااحن افات املعيااية وال وبة لكل 

 
 
 

 (4 ل   )ا 
 ا  لبا  اللحصاف     ا لا ل   كفة لالد بلالىاا لل لا حندااا  احلسا ال الل ىلرا  

ااحن ا   ال وبة
 املعياا 

املتوسط 
 ال قم اارتباا التلصيل  بنودبة  تادلثاو:   احلعا 

اارتباا بط يقاة وا الة و ادد  ووبتعاد  بنود ياغة  2.84 0.79 1
  .1 عع ا لفاظ املعقد .

املعاااااااااااتخدمة )مقاليااااااااااا ق  بناااااااااااودالتنوياااااااااااع   هناااااااااااواع ال 2.58 0.86 2
  .2 مو وعية(.

8 1.14 2.08 
اارتباا حعب وعلعل منطق  )العهل  بنودوداع 

املقااااااااااااا ا الدااسااااااااااااا ,  اف الصاااااااااااااعبق التعلعااااااااااااال  
 معتو ت ا ددا (.

3.  

اارتباااااااااا انبعاااااااة ماااااااع معااااااااتو ت  بناااااااودمعاااااااتو ت  2.14 0.75 7
  .4 ا ددا .

  .5 و تمل هسةلة اارتباا الكفا ت املق ا  للدااسة. 2.30 0.99 4
  .6 ا سةلة وا لة املطلب وبعيد  عع غ يب اللتة. 2.30 0.99 4
7 

0.75 2.14 
 تاااوا العااااال الواحاااد  جتناااب ا ساااةلة امل  باااة وجتزئاااة

اف عاااد  هساااةلة قصااال  يااادوا  ااال منهاااا حاااول فكااا   
 واحد .

7.  

  .8 .املتعلمحتديد نقاا هساسية حتدد معاا ا ابة  1.69 0.93 9
  .9 حتديد  م اإل ابة ) عدد الكلمات هو ا سط (. 2.14 0.97 7
  .10 ذصيص معاحة  افية لا ابة على واقة اارتباا. 2.18 0.77 5
  .11 ه ث  مع ا ابة. للبندحبي  ا يكون  البنود ياغة  2.16 1.09 6
  .12 و ع الف ا    هناية العبااات. 2.30 0.99 4
  .13 عدم  تابة  زء مع اجلملة يوح  ابجلزء الناقص. 2.30 0.99 4
  .14 هن يكون    ل عباا  ف ا  هو ف اغان  لد هقصى. 2.56 1.01 3
  كل  اجملال 2.26 0.82 *4

 ا ر ا. املصدا: )الدااسة امليدانية(.مجاات بة للابلنعال * و ويب اجمل
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 تابااة   عااال بنااودمااع  بنااد( املتوسااطات احلعااابية وااحن افااات املعياايااة وال وبااة لكاال 4يبااي اجلاادول )        
و اوحاات بااي  ن هعلااى املتوسااطات احلعااابية هلااريا البمعاادهواجملااال  كاالق ويالحااظ  اارتباااا التلصاايل  بنااود

اارتباااا بط يقااة وا االة و اادد  ووبتعااد عااع  بنااود ااياغة (  "11) البنااد   احتاال  ( حياا1.69-2.84)
 البنااااودالتنويااااع   هنااااواع ( "12) البنااااد(ق و اااااء 2.84)حعااااا  " امل وبااااة ا وف مبتوسااااط ا لفاااااظ املعقااااد 
كاون هن ي( "24) البناد(ق و ااء 2.58"   امل وبة الثانية مبتوساط حعاا  )ق مو وعية(ةاملعتخدمة )مقالي

 فاااء    (. سااا يعااع هن2.56"   امل وبااة الثالثااة مبتوسااط حعااا  )   اال عباااا  فاا ا  هو ف اغااان  لااد هقصااى
ممعلم  ومعلمات الرتبية ال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال امالية 

حي  بل  توسطة( ماارتباا التلصيل  ) بنودتابة مع حي   قوفو معايل اارتباا اجليد  ا ادنيةال  قية 
اا عليهااا ه ااالاايت  البنااودهظهاا ت النتااائ  ان هعلااى  .(2.26املتوسااط احلعااا  اسااتجاابت عينااة الدااسااة )

 فاااء  ممعلماا  ومعلمااات الرتبيااة ال   ااية   بناااء اارتبااااات التلصاايلية   مااداا  الرتبيااة ن حااول  و املبلو اا
 بناود اياغة   انات علاى النلاو اآليت:وفو معايل اارتبااا اجلياد   ا ادنية مالية ال  قيةوالتعليم ابلبادية ال 

املعاتخدمة )مقاليا ق  البناودالتنوياع   هناواع ق و اارتباا بط يقاة وا الة و ادد  ووبتعاد عاع ا لفااظ املعقاد 
ابن لاادا ممعلماا   ووفعاا  دااريه النتااائ ق هن يكااون    اال عباااا  فاا ا  هو ف اغااان  لااد هقصااىق و مو ااوعية(

حبي  ا ينعجم انعجاماو اتماو يتفاو ماع  اارتباا التلصيل  بنود تابة ومعلمات الرتبية ال   ية  عفاو    
بدااية ورا  اتمة ويتم بناؤدا  املتعلميلتقييم حتصيل  عملياو  وطبيقاو تبيعة املتعلمي حي  ومعد واقة اارتباا 
 املتعلمايوعتند اف معايل علمية ع بة و بتت فعاليتها على حتصيل  مع ه ل اعداد اارتباا بط يقة علمية

تلديد الت ض    ابوباع رطوات عملية علميةودريا تبعاو   يتواف  مع قبل ممعلم  ومعلمات الرتبية ال   ية 
ء   فاادا اة   هلاريا  ااءت داريه النتاائ  ومعاا عاع هنإ حتدياد ا دادا  العالو ية هو اإل  ائياةق و مع اارتباا

ممعلم  ومعلمات الرتبية ال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال امالية 
حي  بلا  ( نخف ةم) اارتباا التلصيل  بنود تابة   مع حي وفو معايل اارتباا اجليد  ا ادنية ال  قية

 (1988القبات  ):  دااسةدريه النتيجة مع  اوفقت (.2.26املتوسط احلعا  استجاابت عينة الدااسة )
احلمي اا  ق و (,1985Williams( وليااامزق  (,1989Gentry and Stallings) وسااتالنكز  ناارت ق
 .هن مع فة املعلمي وسااستهم هلريه الكفا ت   وصل اف املعتوا املطلوا و بو و مع حي   (1993)

بناٍد  صايف  ال يق بناداو ( 11) علاىال ي تمل داريا اجملاق حصاف الىالي ال  كال    لا ل ا  لبا  الل  ا ىًا،
 فاء  ممعلما  ومعلماات الرتبياة ال   اية   بنااء اارتباااات التلصايلية   ماداا  الرتبياة والتعلايم ابلبادياة 

 قاملعايل النوعية    تابة اارتباا التلصيل مع حي  وفو معايل اارتباا اجليد  ا ادنية ال مالية ال  قية
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 كال  ماا داو جملاال  وا البناودماع  بنادحعاا املتوسطات احلعابية وااحن افاات املعيااياة وال وباة لكال  هلريا مت  
 (.5دول )اجل  

 (5 ل   )ا 
 الىالي ال  كال    لا ل ا  لبا  اللحصاف  كفة لالد بلالىاا لل لا حندااا  احلسا ال الل ىلرا  

ااحن ا   ال وبة
 املعياا 

وسط املت
 ال قم  املعايل النوعية    تابة اارتباا التلصيلاابعاو:  احلعا 

 .25 عدم و ود هرطاء امالئية هو لتوية. 2.45 1.05 6
 .26 املعافة مناسبة بي العاال ا ول والري  يلي . 2.38 1.05 8
 .27 تباعة اارتباا خبط مناسب ومق وء للجميع. 2.18 0.83 9
ل هاقام هسةلة اارتباا وعدم وكا اا اقام سااال وعلع 2.16 1.20 10

 .28 هو ف ع.
 .29 تباعة اارتباا وا لة ومق وء  بعد التصوي . 2.44 1.56 7
 .30 ت مع فك   هساسية واحد .يوا ي ودقيو و  البند 4.13 0.80 4
ا وت اامع العباااااات  لماااات واااوح  بصاااواا العبااااا   4.17 0.82 3

 .31 با, مجيع ... اخل(.هو رطأدا )فقط, دائما , غال
اابتعاااد عااع النمطيااة   و ويااب العبااااات الصااليلة  4.17 0.82 3

 .32 وغل الصليلة.
 .33 هن ا وبده العبااات ابلنف . 3.81 1.01 5
 .34 عبااات احدا اجملموعتي ه ث  مع ا ر ا. 4.26 0.60 2
 وو اايي  يفيااة اإل ابااة بدقااة ) اال خبااط,  ااع الاا قم 4.48 0.50 1

 .35 املناسب(.
  كل  اجملال 3.33 0.73 *1

 ا ر ا. املصدا: )الدااسة امليدانية(.مجاات ابلنعبة للال * و ويب اجمل
املعايل عال  بنودمع  بند( املتوسطات احلعابية وااحن افات املعيااية وال وبة لكل 5يبي اجلدول )    

 ن هعلى املتوسطات احلعابية هلريا البمعدهويالحظ  واجملال  كلق النوعية    تابة اارتباا التلصيل 
ي  يفية اإل ابة بدقة ) ل خبط,  ع يو و( "35) البند( حي  احتل 4.48-2.16و اوحت بي )
عبااات احدا اجملموعتي ( "34) البند(ق و اء 4.48)حعا  " امل وبة ا وف مبتوسط ال قم املناسب(

ا وت مع العبااات  ( "31) البند(ق و اء 4.26توسط حعا  )"   امل وبة الثانية مبه ث  مع ا ر ا
اابتعاد ( "32) البند"ق و , مجيع ... اخل(, غالباو  ها )فقط, دائماو ة لمات ووح  بصواا العباا  هو رط

(. سا 4.17"   امل وبة الثالثة مبتوسط حعا  )عع النمطية   و ويب العبااات الصليلة وغل الصليلة
ء  ممعلم  ومعلمات الرتبية ال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم  فايعع هن  

وفو معايل اارتباا اجليد مع حي  املعايل النوعية    تابة اارتباا  ا ادنيةابلبادية ال مالية ال  قية 
 .(3.33ة )حي  بل  املتوسط احلعا  استجاابت عينة الدااس( توسطةمالتلصيل  )
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 فاء  ممعلم  ومعلمات الرتبية ن حول  و  اا عليها املبلو هاليت  البنودن هعلى ههظه ت النتائ            
وفو  ا ادنية ال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية ال  قية

و يي  يفية اإل ابة بدقة ) ل خبط,  ع ال قم و  انت على النلو اآليت:معايل اارتباا اجليد  
ا وت مع العبااات  لمات ووح  بصواا ق و عبااات احدا اجملموعتي ه ث  مع ا ر اق و املناسب(

اابتعاد عع النمطية   و ويب العبااات الصليلة ق و , مجيع ... اخل(, غالباو  ها )فقط, دائماو ةالعباا  هو رط
اق يهتم ممعلمو ومعلمات  املعايل النوعية    تابة اارتباا   وء  نتائ ق ووفع  دريه الوغل الصليلة

الرتبية ال   ية ابملعايل ااساسية لالرتباا النا ي مع ا ل الو ول ابارتباا اف هقصى دا ة مع 
ق اف هددا  سلو ية قابلة للقيا  واملالحظة حتديد ا ددا  الوسيطةاملو وعية والصد  والثباتق و 

حتديد الوهن ق و ديد مكوانت املع فة اليت سيقيعها اارتباا )احلقائو قاملفاديم ق املباد  ق املهااات (حتو 
و ويب ق و على هسا   دول املوا فات البنودو ع ق و بناء  دول املوا فاتق و  تواوا النع  لألددا 

 دريه النتائ  ومعا عع هن اءت فقد هلريا إ و ع وعليمات اارتبااق و حبعب الصعوبة والعهولة البنود
 فاء  ممعلم  ومعلمات الرتبية ال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم دا ة  

املعايل النوعية    تابة اارتباا مع حي  وفو معايل اارتباا اجليد  ا ادنيةابلبادية ال مالية ال  قية 
(. وتفو دريه النتائ  3.33سط احلعا  استجاابت عينة الدااسة )حي  بل  املتو توسطة( مالتلصيل  )

دااسة . ووتفو هي او مع  فا ت بناء اارتبااات املداسيةمع حي    ق(1988القبات  ) دااسة مع
ان اارتبااات التلصيلية مبدي ية الرتبية والتعليم للواء املزاا اجلنو  مع حي   (2011) وآر يع الط اونة

 .(%61عايل اارتباا اجليد بنعبة )وتوافو مع م
بكفاء  ممعلم  ومعلمات الرتبية ال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا   هما فيما يتعلو         

حعاا املتوسطات  ق فقد مت  وفو معايل اارتباا اجليد ا ادنيةالرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية ال  قية 
 (.6دول )اجل   وا دا   كل  ماعال مع اجملاات  ات املعيااية وال وبة لكلاحلعابية وااحن اف

 (6 ل   )ا 
 فااا   رالفبجا   ل  لالد بلالىاا لل  لا حندااا احلسا ال  الل ىلرا 

ومعلمات الرتبية ال   ية مدا  فاء  ممعلم  
  بناء اارتبااات 

 التلصيلية

ااحن ا   ال وبة
 املعياا 

سط املتو 
 احلعا 

 ال قم اجملاات

 .1 ا ددا  2.50 0.70 2 متوسطة
 .2 التعليمات 2.40 0.68 3 متوسطة
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ومعلمات الرتبية ال   ية مدا  فاء  ممعلم  
  بناء اارتبااات 

 التلصيلية

ااحن ا   ال وبة
 املعياا 

سط املتو 
 احلعا 

 ال قم اجملاات

اارتباا  بنود تابة  2.26 0.82 4 ةمنخف 
 التلصيل 

3. 

املعايل النوعية    تابة  3.33 0.73 1 متوسطة
 اارتباا التلصيل 

4. 

 ا دا   كل 2.62 0.62 متوسطة
 ة امليدانية(.املصدا: )الدااس  

وا دا    عال ماع اجملااات لكل ( املتوسطات احلعابيةق وااحن افات املعياايةق وال وبة6يو ي اجلدول )     
 حياا  احتاال اجملااال ,(3.33-2.26و اوحاات بااي )للمجاااات   كالق ويالحااظ هن املتوسااطات احلعااابية

ال (ق و ااء اجملاا3.33) ا وف مبتوساط حعااا  (  "املعاايل النوعيااة    تاباة اارتباااا التلصايل " امل وبااة4)
(  "التعليماااات"   امل وباااة 2)ال (ق و ااااء اجملااا2.50  امل وباااة الثانياااة مبتوساااط حعاااا  ) (  "ا دااادا "1)

  امل وباااة ال ابعاااة  اارتبااااا التلصااايل " بناااود( " تاباااة 3)ال و ااااء اجملاااق (2.40الثالثاااة مبتوساااط حعاااا  )
 فاء  ممعلم  ومعلمات الرتبياة ال   اية   بنااء اارتباااات سا سبو هن   (. يت ي2.26مبتوسط حعا  )

( توسطةموفو معايل اارتباا اجليد ) ا ادنية التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية ال  قية
  . (2.62حي  بل  املتوسط احلعا  استجاابت عينة الدااسة )

 فاء  ممعلم  ومعلمات الرتبية ن حول  و  اا عليها املبلو هاليت اات هعلى اجملن ههظه ت النتائ         
وفو  ا ادنيةال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية ال  قية 

ق التلصيل "املعايل النوعية    تابة اارتباا "  انت على النلو اآليت:معايل اارتباا اجليد  
   وء وعلعل  وفع  دريه النتائ قد اارتباا التلصيل "ق و  بنود" تابة ق و"التعليمات"ق و"ا ددا "و

عاات الدااسة اقا  اءت استجاابت املبلو ي مع معلم  ومعلمات الرتبية ال   ية أب ث دا دااية ومع فة 
ة على املعايل النوعية ودريا يا د على واقع احلال ابلنعبة هلااء املعلمي واملعلمات, فانصب ادتمامهم بداي

اق و  ز الدواات الرتبوية اليت وعقد للمعلمي اجلدد مبعايل نوعية لالرتباا اجليد ودريه النتيجة وتفو مع 
ددا  والتعليمات فالتصوا املعبو الريدع لالرتباا جيعل مع املعلم ممعداو مقبول اداا اهتم ومعاافهم وا 

ا  ان يتفو ومع فت  وامكاانو ق هما العنص  املفقود دو  يفية  تابة بنود اارتباا التلصيل  بط يقة نوعاو ما مل
علمية وتفو واملو وعية والصد  والثبات والتمييز وغلدا مع العنا   التج يبية اليت جتعل اارتباا يصل 

ممعلم  ومعلمات م عموماو ودريا   يتواف  عند اف دا ة عالية مع املو وقية لدا املتعلم واملعلم والرتبية والتعلي
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عع  اارتباان يكون هويفرتض ا ادنية.  الرتبية ال   ية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية ال  قية
 هو هداءو عملياو  عموعة مع ا سةلة واملهام   ماد  وعليمية يمطلب مع املتعلم ااستجابة هلا شفادة هو حت ي او 

وقومي معتوا ق و (املتعلمحتديد املوقع املناسب للمتعلم )ه  معتوا ق و حتديد الت ض مع اارتبااعدما يتم ب
قيا  معتوا التلصيل   هناية الفصل ق و و خيص الصعوابت التعليميةق و التقدم   عمليات التعلم

ارتبااات التلصيلية    فاء  ممعلم  ومعلمات الرتبية ال   ية   بناء االدااس . يت ي سا سبو هن  
حي  بل  ( توسطةموفو معايل اارتباا اجليد ) ا ادنية مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية ال  قية
 (1988القبات  ) دااسة وتفو دريه النتائ  معو  (ق2.62املتوسط احلعا  استجاابت عينة الدااسة )

مع حي   (2011) وآر يع دااسة الط اونةتفو هي او مع . و و فا ت بناء اارتبااات املداسيةمع حي   
ان اارتبااات التلصيلية مبدي ية الرتبية والتعليم للواء املزاا اجلنو  وتوافو مع معايل اارتباا اجليد بنعبة 

(61)%. 
 ≥ αهر   :  ادلق ذا  ا لل إ صايال ك   مسل م ) السعا  ال ام،إ:اد   ملاية -13-2

 واما ماىفب  لمىفبا  الء ال الدت ال     ام ا  لبا ا  اللحصافال   م ا ا   م م   (05ك0
 اىام إر ملغيا  ا  س  لاخلملا  لالعهر الىفب   اف امال الء ال لاللىفاب دلباالل ال بالال ال دنال

 ؟
مدا  فاء     (α ≤ 0.05لبيان ما اقا  ان دناد ف و  قات دالة احصائية عند معتوا )و             

اات ومعزا اف متتلات اجلنمل على اجملممعلم  ومعلمات الرتبية ال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية 
وا دا   كل مت حعاا املتوسطات احلعابية وااحن افات املعياايةق وا  اء اارتباا اإلحصائ  

(Levene's Test for Equality of Variancesإ للتلقو مع ال)ف   بي املتوسطات احلعابية 
 (.7دول )اجل.  ما   للمعلمي واملعلمات

 (7 ل   )ا 
 لافااا   را   ( لفودلق  ني الل ىلرا  كفة اجملLevene's Testملاية ا لبا  لاوني )

ااحن ا   قيمة   معتوا الدالة
 املعياا 

املتوسط 
 احلعا 

 اجملال اجلنمل العدد

 ا ددا  معلم 96 2.51 0.69 0.010 9220.
 معلمة 64 2.49 0.72

 التعليمات معلم 96 2.43 0.66 0.814 3680.
 معلمة 64 2.35 0.71

اارتباا  بنود تابة  معلم 96 2.24 0.84 0.037 8480.
 معلمة 64 2.30 0.81 التلصيل 
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ااحن ا   قيمة   معتوا الدالة
 املعياا 

املتوسط 
 احلعا 

 اجملال اجلنمل العدد

املعايل النوعية    تابة  معلم 96 3.30 0.73 0.004 9490.
 معلمة 64 3.38 0.74 صيل اارتباا التل

 ا دا   كل معلم 96 2.62 0.62 0040. 9480.
 معلمة 64 2.63 0.62

 
ماادا  فاااء  ممعلماا  ومعلمااات ( عاادم و ااود فاا و  قات دالااة احصااائية   7) دولاجلااك اايف ي         

  . وا دا   كلاات ومعزا اف متتلات اجلنمل على اجملالرتبية ال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية 
مدا  فاء  ممعلم  ومعلمات عدم و ود ف و  قات دالة احصائية   نتيجة  ونكع وفعل           

ن ق أبوا دا   كلاات ومعزا اف متتلات اجلنمل على اجملالرتبية ال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية 
اات واامكاانت   اعداد اارتبااات التلصيلية, هو معلم  ومعلمات الرتبية ال   ية لديهم نفمل القد

دااسة القبات  هن يكونوا قد وع  وا لنفمل ظ و  التدايب والتعليم والتاديلق وذتليف دريه النتيجة مع 
. اجلنملمع حي  و ود ف و   ود ية ملتتل  (2011) وآر يع الط اونةق و (1997العم   )ق و (1988)

مدا  فاء  ممعلم     (α ≤ 0.05و  قات دالة احصائية عند معتوا )وملع فة فيما اقا  ان دناد ف  
 ومعلمات الرتبية ال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية ال  قية

ة وااحن افات حعاا املتوسطات احلعابي وا دا   كل فقد مت  اات ومعزا اف متتل اخلا  على اجمل ا ادنية
(إ للتلقو مع الف   بي متوسطات One - way ANOVAاملعياايةق وا  اء حتليل التبايع ا حاد  )

 (.8دول  )اجلوقدي ات عينة الدااسة  ما   
 (8ا  ل  )

 الل ىلرا  احلسا ال لا حندااا  الىاا لل لفبجا   لافااا   ر حبسب ملغي اخلملا
 ااتاجمل اخلا  املتوسط احلعا  ااحن ا  املعياا  العدد
 ا ددا  واقل  ( سنوات5)  2.54 690. 116
 سنوات 6-10 2.48 740. 15
 سنة فا ث  11 2.37 730. 29

  ل  2.50 700. 160
 التعليمات واقل ( سنوات5)  2.45 660. 116
 سنوات 6-10 2.33 760. 15
 سنة فا ث  11 2.24 710. 29

  ل  2.40 680. 160
 اارتباا التلصيل  بنود تابة  واقل ( سنوات5)  2.29 830. 116
 سنوات 6-10 2.09 830. 15
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 ااتاجمل اخلا  املتوسط احلعا  ااحن ا  املعياا  العدد
 سنة فا ث  11 2.24 830. 29

  ل  2.26 820. 160
املعايل النوعية    تابة اارتباا  وهقل ( سنوات5)  3.33 720. 116

 سنوات 10-6 3.18 780. 15 التلصيل 
 سنة فا ث  11 3.41 760. 29

  ل  3.33 730. 160
 ا دا   كل واقل ( سنوات5)  2.65 620. 116
 سنوات 6-10 2.52 660. 15
 سنة فا ث  11 2.57 620. 29

  ل  2.62 620. 160
 املصدا: )الدااسة امليدانية(.

لرتبية ال   ية   حول  فاء  ممعلم  ومعلمات ا ( هن وقدي ات عينة الدااسة8يت ي مع اجلدول )        
ومعزا اف متتل  ا ادنية بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية ال  قية
( 2.65) واقل ( سنوات5اخلا  على ا دا   كل. حي  بل  هعلى متوسط حعا  ملع لديهم را  )

هلم  هعلى املتوسطات احلعابيةفقد بلتت  ث  أف سنة 11لديهم را  ق يلي  سع (620.ابحن ا  معياا  )
بل  متوسطهم احلعا  سنوات اق  10-6لديهم را  . يلي  سع (620.( ابحن ا  معياا  )2.57)
  . (660.) معياا  ( ابحن ا 2.52)

مدا  فاء  ممعلم  وللتع   على ما اقا  ان دناد ف و  بي متوسط وقدي ات عينة الدااسة حول        
 مات الرتبية ال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية ال  قيةومعل

ومعزا اف متتل اخلا  على عاات الدااسة وا دا   كلق مت استخدام حتليل التبايع ا حاد   ا ادنية
(One - way ANOVAق واجلدول) (يو ي قلغ.9 ) 

 (9ا  ل  )
 ال  اىلل لافااا   ر ا    حتفار اللبالن اف ااو حبسب ملغي  اخلملا كفة ملاية

متوسط  قيمة   معتوا الدالة
 امل بعات

 اجملاات امل بعات عموع دا ات احل ية

 ا ددا  6150. 2 307. 616. 5420.
  .499 157 78.379 
   159 78.994 
 التعليمات 1.079 2 5390. 1.152 3190.
  .4680 157 73.511 
   159 74.590 
 اارتباا التلصيل  بنود تابة  5910. 2 2950. 4270. 6530.
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متوسط  قيمة   معتوا الدالة
 امل بعات

 اجملاات امل بعات عموع دا ات احل ية

  .6920 157 108.687 
   159 109.278 
املعايل النوعية    تابة اارتباا  5050. 2 2530. 4620. 6310.

 85.769 157 5460.   التلصيل 
   159 86.274 
 ا دا   كل 3480. 2 1740. 4460. 6410.
  .3900 157 61.307 
   159 61.655 

 املصدا: )الدااسة امليدانية(.
ماادا  فاااء  ممعلماا  ومعلمااات ( عاادم و ااود فاا و  قات دالااة احصااائية   9)  اادولك اايف ي         

ونكاع  دا   كال.وا اات ومعزا اف متتلات اخلا  على اجملاالرتبية ال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية 
فا اد الدااساة ماع حيا  ا تعااا القاداات هن اخلا   انت متقاابة باي املبلاو ي ماع دريه النتيجة أب وفعل

واامكاااانت فتعاا ض ممعلماا  ومعلمااات الرتبيااة ال   ااية اجلماادد لكافااة اخلاااات التعليميااة والتعلميااة  عاال مااع 
( ا ياااا    ثااالاو حبيااا   ث أسااانة فااا 11ق واتسااان 10-6ق  قاااله و ( سااانوات5)متتااال اخلاااا  ومعاااتو و  )

ه اابلت وتقااااا مااع ه االاا اخلاااات الطويلااة همنياااو بعاابب وطااوا التكنولو يااا املع فيااة   اجملااال الرتبااو  
عاااع الااادواات املكثفاااة الااايت يتعااا ض هلاااا معلماااو ومعلماااات الرتبياااة ال   ااايةق  واوعااااع املع فاااة ووعااادددا ف اااالو 

مااع حياا  و ااود فاا    ااود    (1993احلمي اا  )و  (1988القبااات  )وذتلاايف دااريه النتيجااة مااع دااسااة 
عادم و اود فا و  دالاة   مادا املع فاة مع حيا   (1997دااسة العم   )ملتتل اخلا ق ووتفو النتيجة مع 

 .لعنوات اخلا  التعليميةا وعز 
ا  فاء  مد   (α ≤ 0.05وملع فة فيما اقا  ان دناد ف و  قات دالة احصائية عند معتوا )     

ممعلم  ومعلمات الرتبية ال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية 
حعاا املتوسطات احلعابية  وا دا   كل فقد مت  اات ومعزا اف متتل املادل العلم  على اجمل ال  قية

(إ للتلقو مع الف   بي One - way ANOVAحاد  )وااحن افات املعياايةق وا  اء حتليل التبايع ا 
 (.10دول  )اجلمتوسطات وقدي ات عينة الدااسة  ما   

 (10ا  ل  )
 الل ىلرا  احلسا ال لا حندااا  الىاا لل لفبجا   لافااا   ر حبسب ملغي العهر الىفب 

 ااتاجمل املادل العلم  املتوسط احلعا  ااحن ا  املعياا  العدد
 ا ددا  الدبلوم املتوسط 2.88 770. 15
 البكالوايو  2.39 650. 92
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 ااتاجمل املادل العلم  املتوسط احلعا  ااحن ا  املعياا  العدد
 الدااسات العليا 2.59 730. 53

  ل  2.50 700. 160
 التعليمات الدبلوم املتوسط 2.76 660. 15
 البكالوايو  2.27 640. 92
 الدااسات العليا 2.53 690. 53

  ل  2.40 680. 160
 اارتباا التلصيل  بنود تابة  املتوسطالدبلوم  2.80 690. 15
 البكالوايو  2.11 810. 92
 الدااسات العليا 2.38 820. 53

  ل  2.26 820. 160
املعايل النوعية    تابة اارتباا  الدبلوم املتوسط 3.61 530. 15

 البكالوايو  3.24 770. 92 التلصيل 
 الدااسات العليا 3.41 700. 53

  ل  3.33 730. 160
 ا دا   كل الدبلوم املتوسط 3.01 580. 15
 البكالوايو  2.50 580. 92
 الدااسات العليا 2.73 640. 53

  ل  2.62 620. 160
 املصدا: )الدااسة امليدانية(.

حول  فاء  ممعلم  ومعلمات الرتبية ال   ية  ( هن وقدي ات عينة الدااسة10يت ي مع اجلدول )        
ومعزا اف متتل املادل  بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية ال  قية  

 ,(3.01العلم  على ا دا   كل. حي  بل  هعلى متوسط حعا  ملع لديهم مادل الدبلوم املتوسط )
 هعلى املتوسطات احلعابية فقد بلتت لديهم مادل الدااسات العلياق يلي  سع (580.ابحن ا  معياا  )

بل  متوسطهم احلعا  لديهم مادل البكالوايو  اق . يلي  سع (640.ابحن ا  معياا  ) ,(2.73)هلم 
  . (580.) معياا  ( ابحن ا 2.50)

مدا  فاء  ممعلم  وللتع   على ما اقا  ان دناد ف و  بي متوسط وقدي ات عينة الدااسة حول        
 ل   ية   بناء اارتبااات التلصيلية   مداا  الرتبية والتعليم ابلبادية ال مالية ال  قيةومعلمات الرتبية ا

استخدام حتليل التبايع ا حاد   ومعزا اف متتل املادل العلم  على عاات الدااسة وا دا   كلق مت  
(One - way ANOVAق واجلدول) (يو ي قلغ.11 ) 
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 (11ا  ل  )

 ال  اىلل لافااا   ر ا    لبالن اف ااو حبسب ملغي  العهر الىفب  كفةملاية حتفار ال
متوسط  قيمة   معتوا الدالة

 امل بعات
 اجملاات عموع امل بعات دا ات احل ية

 ا ددا  3.703 2 1.851 3.861 0230.
  .4800 157 75.291 
   159 78.994 
 التعليمات 4.486 2 2.243 5.023 0080.
  .4470 157 70.104 
   159 74.590 
 اارتباا التلصيل  بنود تابة  7.193 2 3.596 5.531 0050.
  .6500 157 102.085 
   159 109.278 
املعايل النوعية    تابة اارتباا  2.286 2 1.143 2.137 1210.

 83.988 157 5350.   التلصيل 
   159 86.274 
 ا دا   كل 4.208 2 2.104 5.750 0040.
  .3660 157 57.448 
   159 61.655 

 املصدا: )الدااسة امليدانية(.
مدا  فاء  ممعلم  ومعلمات الرتبية ( و ود ف و  قات دالة احصائية   11)  دولك يف ي       

املتوسط على الدبلوم لصا  ومعزا اف متتلات املادل العلم  ال   ية   بناء اارتبااات التلصيلية 
وا دا   كلق وعدم و ود  ,(اارتباا التلصيل  بنودا ددا ق والتعليماتق و تابة اات ااوية: )اجمل

ف و  قات دالة احصائية ومعزا اف متتل املادل العلم  على عال )املعايل النوعية    تابة اارتباا 
( Scheffe ث  وقدي او مّت وطبيو ارتباا )د  ا  وملع فة ه  فةات متتل املادل العلم  التلصيل (.

 ( يبي قلغ.12للمقااانت البعديةق واجلدول )
 (12ا  ل  )

 العهر الىفب  كفة افااا   رللغي  ا لبا   اواه لفبةا ان  البى لل
 املقااانت املتعدد 

 معتوا الدالة
 

Mean 
Difference 

(I-J) 
 (Iاملادل العلم  ) (Jاملادل العلم  )

 الدبلوم املتوسط البكالوايو  0.01 0.990
 الدااسات العليا 0.16 *0.003
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 البكالوايو  الدبلوم املتوسط 0.01 0.990
 الدااسات العليا 0.14 0.208
 الدااسات العليا الدبلوم املتوسط 0.16 *0.003
 البكالوايو  0.14 0.208

  0.05= * قات دالة احصائية عند معتوا 
ا دا    ( اف هن مصادا الف و  اليت هظه دا ارتباا شيفي  للمقااانت البعدية على12اجلدول )ي ل      
الدبلوم لصا   الدااسات العلياو  البكالوايو و  الدبلوم املتوسط ل   عند مقاانةاحصائياو دالة   كل

ادل املعلك ق فف  دريه النتيجة أبن العبب ال ئيمل هلريا الف   دو احلصول على امل ونكع وفعل. املتوسط
ا ادن يمعد مع حيمل الدبلوم املتوسط مادالو معلكياو ه ث  مع غله مع محلة بكالوايو  الرتبية ال   يةق 
فاملعلم الري  حيمل الدبلوم املتوسط لدي  اديل معلك  وآ ادن    آن واحدق ودريا يعطي  الدااية املع فية 

ه ث  مع غله   عال ا ددا  والتعليمات و تابة بنود اارتباا.  والرتبوية   اعداد اارتبااات التلصيلية
( 2011)وآر يع الط اونة ق و (1997العم   )ق و (1988القبات  )وتفو دريه النتيجة نعبياو مع دااسة 

 .الدا ة العلميةمع حي  و ود ف و   ود ية لصا  متتل 
 الل صاا ، -16

 ع التو يات العلمية والعمليةق ود   اآليت:م هن نتائ  دريه الدااسة وقود اف عددٍ       
بك  جل ب الت خيصوانحو  واملنهاع بتقييم هسلوا التدايمل امدتم  وا  اا -16-1

م
 وانب القو امل

 .املتعلمي قبل اعداد اارتبااات التلصيليةوال عيف لدا 
لالرتبااات عامة اليمات تعلوالعناية ابل همع اإل ابة عع اارتبااو حتديد التعليمات الرت يز على  -16-2

 التلصيلية.
عب بنود اارتباا حب وداعاملتعلم و حتدد معاا ا ابة اليت ساسية ا نقاا الحتديد العمل على  -16-3
 .نطق املتعلعل ال

تباعاااة اارتبااااا خباااط و  وعلعااال هاقاااام هساااةلة اارتبااااا وعااادم وكااا اا اقااام سااااال هو فااا عمم اعاااا   -16-4
 .مياملتعل جلميع مناسب ومق وء

مبجاااال بنااااء اارتبااااااات  وقبلهاااا عقاااد دواات وم ااااغل ودايبياااة للمعلماااي ه ناااااء اخلدماااة ااا وا   -16-5
 ن  ات و بوية مع قبل قعم اإلش ا  الرتبو  خبصوص بناء اارتبااات التلصيلية.ق واجياد التلصيلية

مت وزويد مجيع املداا   وفعيل الدليل اإلاشاد  اخلاص ببناء اارتبااات التلصيلية والري   وا   -16-6
 ب .
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 الدا:ع
 الدا:ع الىد ال، 

ق ق مكتباااة النه اة املص ياااااااااااااةق القااد  الةاداا ال وسد  لالء د و(ق 1990همحدق  ماد عبد العاالم ) -
  مص  الع بية. مجهواية

ك ااو حتفار ألىلئفل ا ملحاان  ال هايال لةد  الىف م لفص  ال الث اإل(. 1994اآلغاق احعان ) -
. مجاعااة القيااا  والتقااومي ابلتعاااون مااع (3العاادد ) علااة القيااا  والتقااومي الرتبااو  .مبدد ا ا نردداة ددداا
 .ق فلعطي امعة ا هد  غز  

ق داا الفكا  1ق ااىلءا اجاا     ىفاب ل ة    ىفب الدت اا (ق 2003بدو ق ام ان مععد ) -
 للطباعة الن   والتوهيعق عمانق ا ادن.

. و مجااة:  مااد  مااود اخلوالااد  مظددام  صدد ا  افهدد اه الء  لددل(ق 1995مي وآراا ون )بلااومق بنجااا -
 ق داا ال  و  للن   والتوهيع والطباعة ق د . 1و اد  اب اديم عود . ا

ق و مجة مايد فوه  ق  ة   الىبفال الل  لسال ما حيلاا أل  لىداه الىفب  (ق 2005بوابمق  يممل ) -
 فلعطي .ق داا الكتاا اجلامع ق غز 

ق داا النه اة الع بياةق بالوت, افىلس الىامل لفلد  لس(, 1989 اب ,  اب  عبد احلميد وآر ون ) -
 لبنان.

 ة   ا  لبا ا  اللحصافال لااا ال اباام لفصد  (ق 1999اجلناها ق همحد مصطفى عبد ال ها  ) -
من وا ق  امعة  ل غلق اسالة ما عتالىا د لات مىالي  صباب لإ داا ا  لبا  اللحصاف  ا ا 

 القد . فلعطي.
ق م  ز ردمة اجملتماع  ةابل    لبال -ا  لبا ا  لالةااا لاللة   (ق 2006حكيمق عبد احلميد ) -

 اململكة الع بية الععودية. قوالتعليم املعتم ق  لية املعلمي ق وهاا  التعليم العايلق مكة املك مة
 ةددد   ا  لبدددا ا  اللحصدددافال لدددااا ال ابادددام (. 1993) ان ااا  باااع عبااادهللا عبااادالعزيزق احلمي ااا  -

 . اساااالة ما عاااتل غاااللفصددد  الىا دددد لادددت مىدددالي  صدددباب لإ دددداا ا  لبدددا  اللحصددداف  ا اددد 
 من وا ق  امعة القد . فلعطي.

 .ادنا ق داا املعتقبل ق عمانق البحددددددث لاللة   الء دددددد و(ق 1985اخلطيبق هحااااااااامد وآراااا ون ) -
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ق عمااااانق ا ادينق  داا الكتااااب الةادددداا لاللةدددد     ال  ىلددددل(ق 2005اخلطياااابق ف يااااد مصااااطفى ) -
 .ا ادن

ق مكتااب الرتبيااة العاا   لاادول اإلطددا  الد:ىدد  لفلةدد   الء دد و(ق 2001الدوساا  ق اباا اديم مبااااد ) -
 اخللي ق ال  ض. 

 ق القاد  .الع  ق داا الفكااااااااا    والء الةااا لاللة لددددددب (ق 2000 الح الديع  مود عالم ) -
ق 3ق االلةد   الء د و، ألىلسده لإ:داما ده(ق 2003ال افع ق  اب  ماودق و اا ق مااد  امساعيال) -

 مكتبة ال شد للن   والتوهيعق ال  ض.
ااااااااااةق  ااااد ق ق عااااا  املع فاااااا  لبددددا ا  لالةالاددددددددددس ال وسادددددددددددددل(ق 1990هياااادانق  مااااااااااااد مصااااطفى ) -

 اململكة الع بية الععودية.
ق داا الف قااااانق عمااااان, الدت دددداا  م اهجهددددا لألصدددد      لسددددها(, 1999هبااااو هينااااة, ف يااااد  اماااال ) -

 ا ادن.
ندددداما    لددداب ا  لبدددا ا  الل خاصدددال مد:ىادددل اتددد    ق ( 2010)العاااهل ق عبااادهللا  ماااد  -

وي  واعاااداد اارتبااااااتق اداا  التاطااااوي  الرتباااو ق ق قعااااام وطااااجملدددا   الء  لدددل لال وسدددال لالل  لبادددل
 ال  ضق اململكة الع بية الععودية.

ق مكتبااااة ال شاااادق اللةدددد     ال ظ مددددل الء  لددددل(ق 2005وسااااا ق همحااااد  مااااد ) إالعااايدق علاااا  همحااااد -
 ال  ض.

  الع  ق ق داا الفكاللة   الء  و لفب ظ مل اللىفابال(ق 2000شعلةق اجلميل  مد عبد العميع ) -
 القاد  .

 ق داا الكتاا احلدي ق القاد  .الةااا لاللة     الء ال لاللىفادددب(ق 2002الص ا ق قاسم عل  ) -
ق م  از يزياد الةااا لاللة   ال وس  لالء  و  ني ال ظدلدل لاللربادت(ق 2004الصماد ق عباد هللا ) -

 للن   والتوهيع, عمانق ا ادن.
 ةاددداب ا  لبدددا ا  اللحصدددافال   م لدلدددل الء ادددل لاللىفددداب/  (ق2011وآرااا ون ) لط اوناااةق عيعاااىاى -

لفد ام الدداا  ا  د يب لاددت مىدالي ا  لبددا  ا اد   ا اىلددل حتفافادل  ل لدداية الرفبدل لفوصددر  ال  اىلدد  
ق وهاا     مبا ددث الفغددل الىد اددل / الدت دداا  / الفغددل ا  فاالددل  2011/ 2010افل  لفىددام 
 .ا ادنق عمانق الرتبية والتعليم
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ق مكتبة ال شدق اللة   الء  و لفبلىفبني ل م الىفبام السفبني(ق 2004عبد هللاق عبد هللا همحد ) -
 مكة املك مة.

ق الاداا لالةاداا السدا  ل :ة الء  وا جتاها  احل ل ل ىف اللة   (ق 2005عبدهق هش   عل  ) -
 الصولتية للرتبيةق ال  ض.

ق داا الفكا  الار الىفب    ة   الرفبدل   ال  اىلدا  ا :لباكادل(ق 1997عالمق  الح الديع ) -
 الع  ق القاد  .

ق ق داا املعل ق عمانالةااا لاللة   الء  و   الىبفال الل  لسال(ق 2007عالمق  الح الديع ) -
 .ااادن

ق علااة ااهددا اجتاهددا  الىفبددني حندد  ا  لبددا ا  ال  ىلددال لالى امددر الددعثدا(ق 1993عااود ق همحااد ) -
 .ق  امعة اللمود ق اابد ق ااادن(4) 5هحبار اللمود, سلعلة العلوم اإلنعانية واا تماعية 

 ق داا ا مااااااالق اابااااد, ا ادن.الةااا لاللةددددددد     الىبفادددددددل الل  لسال(ق 1998عاااااااااود , همحد ) -
ال  ىلددال    دد م  ردد لد ا  لبددا ا  )خترارهددا  ةدد   ا  لبددا ا  (.  1997العماا  ق حعااان )  -

 . اسالة ما عتل غل من وا ق  امعة اللمودق ا ادن.(لإ دا:ها  ل رباةها ل صحاحها
 ق داا ا ندلاااااااملق حائلق اململكة الع بية الععودية.الةااا لاللة لددددب(ق 1997غامنق  مود  مد ) -
مصااا   مجهواياااةالع بياااةق القااااد  ق  ق النه اااة  ال  ىلدددل لالةاددداا اللةددد  (ق 1997الت يااابق امزياااة ) -

 الع بية.
ق املكتباة املكياةق 3ق ام  ر إر الةااا الء  و لال وس (ق 1994فااو ق عبد العالم وآر ون ) -

 مكة املك مة.
 ق ا جنلو املص ياااااااااةق القاد  ق مجهواية مص  الع بية.الةااا ال ودددددددددس (ق 1999ف عق  فوت )  -
 ا به  لدل - احل ل ا م لدلل   ال  ىل  اللةااب لمما ىلا  ألىلالاب(ق 1988منصاوا ) القبات ق -

 اجلامعاة ا ادنياةق من اوا ق غال ما عاتل اساالة .اللحصدافال ا  لبدا ا  :د اا لمسل م -الاب ال
 .ا ادنعمان ق

ق وهاا   ا  اللحصافالالار الىفبني لالىفبا     ة   ا  لبا(ق 2001الق ينق ان   بع  ا  ) -
 املعاا ق اإلداا  العامة لالرتباااتق اململكة الع بية الععودية.

 ق داا املعياااااااااا   للن   والتوهيعق عمان, ا ادن.الةااا لاللة لددددددب(, 1996هبو لبد , سبع  اااااامد ) -
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ق و مجااااة: لكفددددب الدددد وس الةادددداا لاللةدددد     الء اددددل(ق 2003لاااايهمعق اياااا فعق وميه ناااازق ويليااااامز ) -
 الزبيد ق ديثم  امل. داا الكتاا اجلامع . العي.

 ال وسدال الىفد م   لالةدالاس ا  لبدا ا ق  )2002)هماي علا  وساليمانق إهمحاد  االح ما ادق -
 احلدي ق القاد  . الكتاا داا قل صايصها إك ااها  ر ا  :لالء  لل

والتوهياعق  للن ا  ق اجلناداياةالد وس لكفدب الء ادل   لاللةد   الةاداا ق(2008)يعقاوا  همحاد النواق -
 عمانق ا ادن.

 , الداا الصولتية للن   والتوهيع, ال  ض.ال  ر إر الل  لس الوىا (ق 1998حي,, حعع عايل ) -
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