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األداء علي ملف اإلجناز وعالقته تاألداء علي 
االختثاراخ ومستوى املثاترج واألسلوب املعريف 

 )التصلة/املرونح(
 *عبداملحسن رشيد املبدل

 

 

م التربىي ونلم الىُع  _خلص  امل التربىي بٙل هدَذ الدزاطت ئلى الخهٍس نلى نالْت ألاداء بملِ ئهجاش اإلاهمت ألاداةُت إلآسزي الخٍٓى

د اطخسدمذ الدزاطت ازخباز الطداْت الصخطُت  مً ألاداء نلى الازخبازاث ومظخىي اإلاثابسة وألاطلىب اإلاهسفي )الخطلب/اإلاسوهت(، ْو

رلٚ مُٓاض مظخىي اإلاثابسة مً ئنداد )الباخث(. وجٙىهذ نُىت 1مً ئنداد طىٍِ] [ لُٓاض ألاطلىب اإلاهسفي )الخطلب/اإلاسوهت(، ٖو

 مً ؾالب مٓسز نلم الىُع التربىي و )70) الدزاطت مً
ً

م التربىي للهام 60( ؾالبا  مً ؾالب مٓسز الخٍٓى
ً

هـ،  1435/1436( ؾالبا

 بحن ألاداء نلى ملِ ئهجاش اإلاهمت ألاداةُت، وألاداء نلى الازخبازاث إلآسزي 
ً

وجىضلذ الدزاطت ئلى وحىد نالْت ئًجابُت دالت ئخطاةُا

م التربىي ونلم الىُ  بحن اإلاثابسة، وألاداء نلى ملِ ئهجاش اإلاهمت ألاداةُت، الخٍٓى
ً

رلٚ وحىد نالْت ئًجابُت دالت ئخطاةُا ع التربىي، ٖو

 بحن 
ً

 لم جً٘ هىإ نالْت دالت ئخطاةُا
ً

 بحن اإلاثابسة، وألاداء نلى الازخبازاث، وأًػا
ً

بِىما لم جكهس هىإ نالْت دالت ئخطاةُا

 بحن  ألاطلىب اإلاهسفي )الخطلب/اإلاسوهت(،
ً

وألاداء نلى ملِ ئهجاش اإلاهمت ألاداةُت. في خحن جبحن وحىد نالْت طلبُت دالت ئخطاةُا

 .ألاطلىب اإلاهسفي )الخطلب/اإلاسوهت(، وألاداء نلى الازخبازاث. ٖما جم جُظحر الىخاةج في غىء ؤلاؾاز الىكسي والدزاطاث الظابٓت

م التربىي، ن الكلماث املفتاحيت: ُتملِ ؤلاهجاش، الخٍٓى  .لم الىُع التربىي، الازخبازاث، ألاطالُب اإلاهَس
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 املثابرة ومستىي  الاختباراث على باألداء وعالكته إلاهجاز ملف على ألاداء

 ( املروهت/التصلب) املعرفي وألاسلىب
 لدمت. امل1

ٗادًمُت التي         ٓت أداء الؿالب نلى اإلاهماث ألا مً اإلاهلىم أن ؾٍس

بت مً ألاداء الىاْعي جسخلِ نً أداةه نلى الازخبازاث  جٙىن ٍْس

ت الؿالب باإلاُاهُم واإلاهازاث  ت الخٓلُدًت؛ َمهَس ٍس ت أو الخدٍس الشٍُى

إلاادة ما ال حهني بالػسوزة ْدزجه نلى جؿبُٔ هره اإلاُاهُم واإلاهازاث 

[ 
ً
ٔ ألاداء 2واْهُا حز السةِس ي ًٙىن نلى الخهلم نً ؾٍس [، ئذ أن التٖر

ص  م حدًدة جٖس س أطالُب جٍٓى الهملي؛ ونلُه ًدخاج اإلاهلمىن ئلى جؿٍى

نلى أداء الؿالب اإلاهازي، وأخد هره الؿّس هى اطخسدام ملُاث 

م جأزر بهحن الانخباز 3] ؤلاهجاش [، لرلٚ َان الاججاهاث الخدًثت للخٍٓى

 
ً
أهمُت ملِ ئهجاش اإلاهمت ألاداةُت للؿالب، والري ًمً٘ انخبازه مدزال

م؛ خُث ًخم َُه مخابهت أداء الؿالب ؾىاٛ مخٙ ب والخٍٓى  للخدٍز
ً
امال

الُطل الدزاس ي، ومساْبت همىه اإلاهسفي واإلاهازي، وما ًطاخب ذلٚ مً 

 ].4جصخُذ وحهدًل إلاظاز هرا الىمى ]

م الخدطُل؛        لخٍٓى
ً
 خدًثا

ً
هد أداء الؿالب نلى ملِ ؤلاهجاش مدزال وَُ

هصش الخهلم الطُي،  خُث أهه ٌه٘ع أهداٍ اإلآسز بشٍٙل  ئحساتي، َو

وهرا ًٓىد ئلى الىضٛى ئلى مهلىماث نً أداء الؿالب الُهلي والتي مً 

ت؛ خُث  ٍس ت والخدٍس الطهب الىضٛى ئليها مً زالٛ الازخبازاث الشٍُى

ل اإلاهاٍز ئلى مهازاث أداةُت؛  ج٘شِ نً مدي ْدزة الؿالب نلى جدٍى

ظُت ذلٚ أن ألاداء نلى ملِ ؤلاهجاش بالخٙامل  بحن اإلامازطاث الخدَز

 ألنماله، ٖما ٌصجهه نلى 
ً
 ذاجُا

ً
مُت، ًجهل اإلاخهلم مٓىما والخٍٓى

 بأداةه وما ًٓىم به مً 
ً
ت؛ لٙي ًٙىن وانُا ممازطت مهازاث ما وزاء اإلاهَس

 ].5,6] أنماٛ، ئغاَت ئلى جىمُت اإلاثابسة والخهلم اإلاظخمس ؾٛى الخُاة

شحر ٗل مً البالدي ]       [ ئلى أن ملِ ؤلاهجاش ٌهؿي 8مؿلٔ ][ وأبى 7َو

م البرامج  ظاند نلى جٍٓى الُسضت للمهلم إلاخابهت مدي جٓدم الؿالب، َو

م مً زالٛ   في الخٍٓى
ً
ٙا جهل الؿالب شٍس واإلآسزاث الدزاطُت، ٍو

م ألاهداٍ الخهلمُت م الراحي، وجٍٓى  .ممازطت الخٍٓى

ُت للؿالب في ٖما جخطح أهمُت اطخسدام ملِ ئهجاش اإلاهمت ألاداة      

ُت لدي  أهه ٌظاند اإلاهلم في ال٘شِ نً حىاهب شخطُت ومهَس

ٗاألطالُب  الؿالب ْد ًٙىن لها دوز في أداةه نلى ملِ ؤلاهجاش: 

ٗادًمُت، والتي ْد ال ًمً٘ الخهٍس  ُت، واإلاثابسة في أداء اإلاهمت ألا اإلاهَس

مُت أزسي   .نليها بىطاةل جٍٓى

ُت حهد مً        الهىامل التي ًُترع أنها ذاث نالْت َاألطالُب اإلاهَس

بأداء الؿالب نلى ملِ ئهجاش اإلاهمت الاداةُت؛ خُث ٌهخبر ألاطلىب 

؛ لخُظحر الهملُت التي جخىطـ خدور اإلاثحر وضدوز 
ً
 َسغُا

ً
ىا اإلاهسفي جٍٙى

ُت مً أهم مدازل َهم ألاوشؿت 9الاطخجابت ] [. حهد ألاطالُب اإلاهَس

مسخلِ اإلاىاِْ الخُاجُت، ئذ حشحر ئلى الهٓلُت التي ًمازطها الُسد في 

ٗاث، وهى  مدي جماًص ألاَساد في ُُُٖت اطخٓباٛ ومهالجت وجىكُم اإلادز

ُت التي جبدأ مً  مُهىم ًمً٘ أن ٌظخىنب ٗل الهملُاث الهٓلُت اإلاهَس

 .لخكت اطخٓباٛ اإلاثحر

ُــب اإلاهـــطالُى ألا ــسون ئلــً ًىكــاضٍســمهــع الـــاء الىُــم نلمـــومهك        ت ــَس

 ,10,11,12,13,14,15] ٖىهج واند لدزاطت الُسوّ الُسدًت للصخطُت

ُت جسجبـ بالهدًد مً   [16,17,18 ومً اإلاهسوٍ أن ألاطالُب اإلاهَس

ٗادًمي، وخل  ُت مثل: ؤلادزإ، والخهلم، وألاداء ألا الىقاةِ اإلاهَس

ٗاء، وؤلابدام وفي   [15,18,19,20,21,22,23].اإلاش٘الث، والخُ٘حر، والر

ذ هُظه ٌهخٓد ٖحرجىن وآزسون ُت هي  [24] الْى أن ألاطالُب اإلاهَس

 .حهبحر مباشس نً طماث الصخطُت

ًلي ]        دًىٌ و َو سي ٍز [ أن الظلٕى البشسي ًخددد في اإلآام 11ٍو

ُمه، وما ئلى ذلٚ(، في  ألاٛو بمىازد الصخطُت )مهاهُه، وزؿؿه، ْو

ُت د ص أو ئغهاٍ خحن جلهب ألاطالُب اإلاهَس  مً زالٛ حهٍص
ً
 جابها

ً
وزا

ا ] ٓدم شٙىزاجَى ت 25ُٖاءة مىازد الصخظ. ٍو [ وحهت هكس مخؿَس

ُت  لغى مً َئت الهملُاث اإلاهَس
ُ
ُت ًجب أن ج  أن ألاطالُب اإلاهَس

ً
مدنُا

 ."البدخت" وأن جداٛ ئلى َئت الظماث الصخطُت

ً اإلاهلىم        ُت هماذج لخٍٙى اث وجىاولها وبانخباز أن ألاطالُب اإلاهَس

ٗان الهالم  ومهالجتها بًؼ الىكس نً مطدز هره اإلاهلىماث، طىاًء أ

الخازجي اإلادُـ بالُسد، أم الُسد هُظه؛ لرلٚ َهي حظاهم في جُظحر 

ُت حه٘ع ٖال  ْؿام هام مً الخُاة الىُظُت للُسد، َاألطالُب اإلاهَس

ت والصخطُت للظلٕى البشسي. هىإ بالُهل بهؼ  مً الجىاهب الٍُ٘س

ُت والصخطُت  [16].الدزاطاث التي حشحر ئلى الهالْت بحن ألاطالُب اإلاهَس

د هىدحُ٘يظىن وطادلس طمُث ]      ٖإ [ نلى أن ألاطلىب اإلاهسفي 23ٍو

ُت والصخطُت في ٗل  ٌظمذ لهلماء الىُع بخىخُد الهملُاث اإلاهَس

 بحن 15واخد. وأشاز طخحرهبرى ]
ً
س حظسا [ ئلى أن "ألاطالُب ًمً٘ أن جَى

ُِ دزا ُِ هخهلم، ٖو طت ؤلادزإ )نلى طبُل اإلاثاٛ: ُِٖ هخطىز، ٖو

هُ٘س(، ودزاطت الصخطُت"؛ وبالخالي ًمً٘ أن وظخٓي مً ألاطالُب 

 ألداء الؿالب نلى ملِ ئهجاش اإلاهمت ألاداةُت. ونلى ذلٚ 
ً
ُت جُظحرا اإلاهَس

حز في الدزاطت الخالُت نلى ألاطلىب اإلاهسفي  َٓد جم التٖر

مً مىؿلٔ أن مخؿلباث ملِ ؤلاهجاش مخىىنت وجدخاج  )الخطلب/اإلاسوهت(

ئلى الخىٓل اإلاهازي، والخُ٘حر في اججاهاث مسخلُت مً أحل الىضٛى ئلى 

 .أَػل أداء

وألاطلىب اإلاهسفي )الخطلب/اإلاسوهت( ًىضِ بأهه: "همـ ًسجبـ        

بالُسوّ بحن ألاَساد َُما ًخهلٔ بمدي جأزسهم بمشدخاث الاهدباه 

ُت التي ًخهسغىن لها، َاألَساد الرًً جٙىن لديهم  والخىاْػاث اإلاهَس

ِ بشٙل مباشس ًم٘نهم اطدبهاد  الٓدزة نلى الاهدباه ئلى زطاةظ اإلاْى

ِ، َهإالء ًىضُىن بأنهم مسهىن  ، flexible اإلاشدخاث اإلاىحىدة في اإلاْى

أما ألاَساد الرًً ال ٌظخؿُهىن ئدزإ اإلاشدخاث بدزحت ٖبحرة، مما 

اطخجابتهم جخأزس بالخىاْؼ اإلاىحىد بحن اإلاثحراث َانهم أَساد ًجهل 

، َاإلاسوهت حهني ْدزة الُسد نلى حًُحر شواًا constricted" [26] مخطلبىن 

زؤاه لألشُاء واإلاىاِْ اإلاخهددة واإلاخباًىت، والاهخٓاٛ الخس بحن َئاث 

ِ أو الاْخطاز نلى َ٘سة مهُىت  ].27] ألاَٙاز دون الخْى

ُت، والتي ٖما أ       ن اإلاثابسة حهد مً الجىاهب الصخطُت الالمهَس

ٗادًمي للؿالب، ومً ذلٚ ألاداء نلى  ًُترع أن لها نالْت باألداء ألا
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ملِ ئهجاش اإلاهمت ألاداةُت؛ َاإلاثابسة واخدة مً طماث الصخطُت التي 

 لدي الُسد ًدَو به 
ً
، خُث حظدثحر جىجسا لها ؾابو دًىامي مدٕس للظلٕى

ه وجمحزه، واإلاثابسة لها دوز هام ألن ٌظلٚ بؿ ٓت زاضت حظخٓس في طلٖى ٍس

في الخأزحر نلى مخًحراث الجاهب اإلاهسفي وألاداتي لدي الُسد ًمً٘ مهها 

الخيبإ بشٙل دُْٔ نً اطخجابت الُسد إلاش٘الث واْهه، وجٓدًس مظخىي 

[. ومً مىكىز نلم الىُع ؤلاًجابي حهخبر اإلاثابسة ْىة 28أداةه ]

جبؿت بالصخت الىُظُت؛ َهىدما ًىجم اليشاؽ اإلاظخدام الصخطُت اإلاس 

نً ْىة دازلُت، َاهه ًٙىن حرابا للًاًت، ونىدما ً٘خمل اليشاؽ، 

 ].29َاهه ًىلد السغا ]

وحشحر هخاةج الدزاطاث ئلى أن مثابسة الؿالب حهد أٖثر اإلاخًحراث       

لت  اإلادي الىُظُت أهمُت في جُظحر ألاداء نلى اإلاهام ذاث ألاهداٍ ؾٍى

از يازطُا ]30] د جَى [ أن الخهلُم الٓاةم نلى هدٍ 31[، ونلى ذلٚ ًٖإ

 مً اإلاثابسة
ً
 نالُا

ً
ل ألاحل ًخؿلب مظخىا  .ؾٍى

 Programme for وفي طُاّ بسهامج الخُُٓم الدولي للؿالب بِظا      

International Student Assessment (PISA) -  أخد بسامج مىكمت

جم دزاطت اإلاسوهت ومثابسة  - (OECD) ْخطاديالخىمُت والخهاون الا

خألِ  ت لهملُاث الخهلم. ٍو الؿالب نلى خل اإلاش٘الث ٖمددداث جدُحًز

 بخىحهاث ألاهداٍ 
ً
 وزُٓا

ً
هران اإلاخًحران مً نىاضس جسجبـ ازجباؾا

، وجطِ زيبت الؿالب في الاهسساؽ في خل اإلاشاٗل،  والصخطُت واإلاُٛى

ومً زالٛ ما جىضلذ ئلُه الدزاطاث [. 32ختى نىد مىاحهت الهٓباث ]

ُت  خٛى الهالْت ؤلاًجابُت بحن ٗل مً اإلاسوهت واإلاثابسة مو الٓدزاث اإلاهَس

و بىحىد نالْت ئًجابُت للمثابسة 33,34الهامت للؿلبت ] [، ًمً٘ الخْى

واإلاسوهت مو خل اإلاش٘الث بما في ذلٚ ألاداء نلى ملِ ئهجاش اإلاهمت 

هلُمُت أداةُت جخؿلب مً الؿالب اإلاثابسة بانخبازها مشٙلت ح -ألاداةُت

رلٚ جخؿلب اإلاسوهت في الخجاوب مو مخؿلباتها. ٖما أن  نلى أدائها، ٖو

و ] (PISA) هخاةج بسهامج بِظا [. ونلى السيم مً 35,36جدنم هرا الخْى

دزطا بهد  ًُ ، َانهما لم 
ً
 مُاهُمُا

ً
أن اإلاثابسة واإلاسوهت ًكهسان جدازال

ت ]  ].37بطىزة مشتٖر

مً زالٛ مساحهت الدزاطاث الظابٓت، لم ًجد الباخث دزاطت      

ج٘شِ نً نالْت ألاداء نلى ملِ ئهجاش اإلاهمت ألاداةُت بٙل مً 

مظخىي اإلاثابسة وألاطلىب اإلاهسفي، ولً٘ جكهس بهؼ ؤلاشازاث الػمىُت 

في هخاةجها حشحر ئلى الهالْت بحن مخًحراث الدزاطُت الخالُت. َمً 

ٗادًمُت ما ْامذ الدزاطاث التي أه خمذ بمظخىي اإلاثابسة نلى اإلاهام ألا

ٗاهذ تهدٍ ئلى بىاء وخدة مٓترخت في الاْخطاد 38به الظُد ] [ والتي 

ظها باطخسدام شبٙاث الخُ٘حر البطسي، زم ُْاض َانلُتها  اإلاجزلي وجدَز

في جىمُت مهازاث الخُ٘حر الخأملي، وجدظحن مظخىي اإلاثابسة في أداء اإلاهام 

ٗادًم ُت اإلاسجبؿت باالْخطاد اإلاجزلي لدي جالمُر اإلاسخلت الابخداةُت، ألا

( جلمُرة بالطِ الخامع الابخداتي 65وجٙىهذ نُىت البدث مً )

بُت واخدة(، واشخملذ ألادواث البدثُت نلى ازخباز  )مجمىنت ججٍس

ٗادًمُت  لُٓاض مهازاث الخُ٘حر الخأملي، ومُٓاض اإلاثابسة في أداء اإلاهام ألا

ال ألاداجحن مً ئنداد الباخثت، ودلذ  اإلاسجبؿت باالْخطاد اإلاجزلي، ٖو

ا في مخًحراث البدث الخابهت  ًُ الىخاةج نلى وحىد َسوّ دالت ئخطاة

ٗادًمُت( لطالح  )مهازاث الخُ٘حر الخأملي، واإلاثابسة في أداء اإلاهام ألا

ع اؾُت مىحبت بُنها ٖىدُجت ـــت ازجبـــالْــىد نـــدي، ووحــاض البهــالُٓ  لخدَز

 .الىخدة اإلآترخت للخلمُراث

اث 39] ٖما أحسي ابىنُٓل       [ دزاطت هدَذ ئلى ال٘شِ نً مهْى

اطخسدام ملِ ؤلاهجاش لدي ؾلبت مٓسز التربُت بجامهت الخلُل الهلمُت، 

رلٚ اججاهاتهم هدىه، وجٙىهذ  وأهمُت اطخسدامه مً وحهت هكسهم، ٖو

 وؾالبت، ومً أحل جدُٓٔ أهداٍ الدزاطت جم 94الهُىت مً )
ً
( ؾالبا

داد اطدباهت جػمىذ زالزت انخماد اإلاىهج الىضُي، خُث ْام بان

شُذ هخاةج الدزاطت نً  اث، والخىحه. ٖو مجاالث وهي: ألاهمُت، واإلاهْى

وحىد أهمُت إلالِ ؤلاهجاش وأهمها أهه مجمىنت مً ألانماٛ الراجُت، 

اث في ندم وحىد الىعي الٙافي بُُُ٘ت اطخسدامه،  وج٘مً أهم اإلاهْى

 .لخجدًد والخىىمأما أهم الاججاهاث َٙاهذ السيبت هدى الخًُحر وا

[ دزاطت تهدٍ ئلى جددًد 40وفي هُع الظُاّ أحسث َلمبان ]       

أهمُت ملِ ؤلاهجاش، ودزحت اطخسدامه، وأبسش الطهىباث التي جدٛى 

دون اطخسدامه، ولخدُٓٔ أهداٍ الدزاطت اطخسدم اإلاىهج الىضُي؛ 

 ( نبازة، واشخملذ نلى زالزت53خُث ْامذ بانداد اطدباهت مٙىهت مً )

مداوز )ألاهمُت، ودزحت الاطخسدام، والطهىباث(، وؾبٓذ نلى نُىت 

ؾبُٓت نشىاةُت مً مهلمـاث اللًـت الهسبُـت باإلاسخلت الابخداةُت 

اث نلى حهلُمها. وبلٌ ندد أَساد الهُىت ) اث التربٍى ( مهلمت 153واإلاشَس

ت، ومً أبسش الىخاةج التي جىضلذ ئليها 21لًت نسبُت، و) ت جسبٍى ( مشَس

دزاطت، أن الطهىباث التي جدٛى دون اطخسدام مهلماث اللًت ال

م ألاداء اللًـىي لـدي جلمُراث الطِ  الهسبُت ملِ ؤلاهجاش في جٓـٍى

ٗاهذ الاطخجابت بدزحت نالُت. وجمثلذ في  الظادض الابخداتي، خُث 

( ضهىبت مً أهما: ْطىز ونـي الخلمُراث وأولُاء ألامىز بأهمُت 19)

حاهب غهِ اْخىام اإلاهلمت بجدوي اإلالِ، وشٍادة ملِ ؤلاهجاش، ئلى 

 .ندد الخلمُراث في الطِ الدزاس ي

حن ويحر 41ٖما ْام دشتي ]         [ بدزاطت حظتهدٍ الُسوّ بحن اإلاَُ٘ى

حن في بهد اإلاسوهت الخطلب، والخيبإ مً زالله بمظخىي الخُّى -اإلاَُ٘ى

ذ الدزاطت نلى  ذ، وأحٍس  60)الهٓلي لدي الؿالب بدولت الٍٙى
ً
( ؾالبا

، و 30مٓظمحن ئلى )
ً
ا (، وجم انخباز  30ؾالبا مَُ٘ى  يحر مٍُ٘ى

ً
ؾالبا

رلٚ جم اطخسدام مُٓاض  ٗادًمي ٖمإشس للخُّى الهٓلي، ٖو ؤلاهجاش ألا

الخطلب الصخص ي، ومً الىخاةج التي جىضلذ اليها الدزاطت، أهه ال 

ٗادًمي مً زالٛ أهىم الظلٕى الخطلبي  .ًمً٘ الخيبإ باألداء ألا

ٗاث ]         [ هدَذ هره الدزاطت ئلى الخهٍس 42وفي دزاطت أحساها بس

ت  نلى مظخىي الجمىد الرهني لدي ؾالب اإلاسخلخحن ألاطاطُت والثاهٍى

طخسدم 
ُ
وجأزحر ذلـٚ نلى ْدزتهم في خل اإلاش٘الث والخدطُل الدزاس ي، أ

، مُٓاض أًصهٚ وولظىن للجمىد الرهني  لهرا الًسع مُٓاطحن: ألاٛو

Eysenck & Wilson Dogmatism– Flexibility Scale وآلازس، مُٓاض ،

أطالُب خل اإلاش٘الث )ئنداد الباخث(، وجٙىهذ نُىت الدزاطت مً 

 وؾالبت، منهم )240)
ً
، و )120( ؾالبا

ً
( ؾالبت، مىشنحن نلى 120( ؾالبا

ت بالدظاوي، وزلطذ الىخاةج ئلى أن ما  اإلاسخلخحن ألاطاطُت والثاهٍى

 مً الجمىد %24.2وـظبخه )
ً
 مسجُها

ً
( مً الؿالب ْد أقهسوا مظخىا

 مً الجمىد 47.1الرهني، بِىما أقهس ما وظبخه )
ً
 مىسُػا

ً
%( مظخىا

الرهني، ٖما أقهسث الىخاةج ندم وحىد نالْت ازجباؾُت بحن مظخىي 

ٓـدزة نلـى خـل اإلاش٘الث. وأًػا وحىد َسوّ دالت  الجمىد الـرهني وال

 بحن دزحاث الخدط
ً
هصي إلاظخىي الجمىد الرهني، ئخطاةُا

ٌ
ُل الدزاس ي ح
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وذلـٚ في اججاه َئت الؿالب ذوي اإلاظخىي اإلاىسُؼ مً الجمىد 

 .الرهني

ذ       ُت 43] ٖما أن دزاطت محًر [ هدَذ ئلى بدث اإلاخًحراث اإلاهَس

اغُاث واللًت  ٗادًمي في مٓسزي الٍس ُت اإلاسجبؿت باإلهجاش ألا والظلٖى

ت، وذلٚ نلى ) مً جالمُر الطٍُى الخاطو والهاشس ( 411الاهجلحًز

 )مً ئنداد الباخث(، ًِٓع 
ً
والخادي نشس، وجم اطخسدام اطخبُاها

جىحهاث الهدٍ واإلاخًحراث ذاث الطلت )ُْمت اإلاهمت، والُ٘اءة الراجُت 

اغُاث  ت، واإلاثابسة في ألاداء نلى اإلاهمت( َُما ًخهلٔ بالٍس اإلادٖز

ت، ٖما جم اطخسدام دزحاث مٓس  ت وؤلاهجلحًز اغُاث ؤلاهجلحًز زي الٍس

ٗادًمي. وأقهسث هخاةج جدلُل الاهدداز أن اإلاثابسة  ٖمٓاًِع ؤلاهجاش ألا

ٗادًمي ٗادًمُت مً أهم اإلاخًحراث التي جإزس نلى ؤلاهجاش ألا  .نلى اإلاهمت ألا

[ دزاطت للخهٍس نلى دوز الُهم الٓساتي واإلاثابسة في 44وأحسي َالي ]       

د جم الىجاح أو الُشل في مٓس  ز الخهلُم الراحي بمظاندة الخاطىب. ْو

 ًخٙىن مً حصأًً، 114ئنؿاء )
ً
 حصخُطُا

ً
 خاطىبُا

ً
 ازخبازا

ً
( ؾالبا

ٗان نلى الؿالب ْساءة  الجصء ألاٛو هى ازخباز الٓساءة الهامت، خُث 

الُٓساث والهثىز نلى اإلاهلىماث اإلاخىاْػت، أما الجصء الثاوي َٙان 

بت ذاث الطلت باإلآسز، جليها أطئلت ًخػمً طلظلت مً الٓؿو اإلا٘خى 

الازخُاز مً مخهدد. ٖما جم َدظ ندد اإلاداوالث الىاجخت والُاشلت 

مٓازهت بمظخىي مثابسة الؿالب. وزلظ ئلى أهه في خحن أن َهم الٓساءة 

مهم، َان اإلاخًحر ألاٖثر أهمُت في جددًد هجاح الؿالب في مٓسز الخهلُم 

 .الراحي هى اإلاثابسة

شحر الُه في الدزاطت  ومً       
ٌ
اطخهساع الدزاطاث الظابٓت ًدبحن ما أ

الخالُت، خُث ًمً٘ الخهُٓب نليها مً حاهب هدٍ الدزاطت، وأدواتها، 

والىخاةج التي جىضلذ ئليها. َمً خُث الهدٍ، هجد أن دزاطت الظُد 

ت أزس بسهامج حهلمي في جدظحن مظخىي اإلاثابسة نلى 38] [ طهذ ئلى مهَس

لمبان 39اةُت، بِىما هدَذ دزاطتي ٗل مً ابىنُٓل ]اإلاهام ألاد [ َو

اث اطخسدام ملِ ؤلاهجاش، في خحن أن 40] [ ئلى ال٘شِ نً مهْى

ذ ]44دزاطت َالي ] صث في بهؼ أهداَها نلى 43[ ودزاطت محًر [ ٖز

ٗاث  ٗادًمي. ٖما أن بس نالْت اإلاثابسة في ألاداء نلى اإلاهمت باإلهجاش ألا

في دزاطخيهما بهالْت مخًحر )الخطلب/اإلاسوهت( [ اهخما 41[ ودشتي ]42]

ٗادًمي. أما مً خُث ألادواث، َمً الىاضح أن الدزاطاث  باألداء ألا

الظابٓت التي أهخمذ باإلاثابسة اطخسدمذ أدواث مً أنداد الباخثحن 

لمبان ]39[ ودزاطت ابىنُٓل ]38] مثل الظُد [ دزاطت َالي 40[ َو

ذ ]44] زاطاث التي أهخمذ باألطلىب اإلاهسفي [، في خحن أن الد43[ ومحًر

)الخطلب/اإلاسوهت( اطخسدمذ أدواث طابٓت. والدزاطت الخالُت 

ظخسدم في ُْاض اإلاثابسة أداة مً انداد الباخث، وحظخسدم في ُْاض 
ُ
ح

الاطلىب اإلاهسفي )الخطلب/اإلاسوهت( أداة جم ئندادها مظبٓا. أما مً 

ى ازجُام مظخىي [ ئل38خُث الىخاةج َٓد جىضلذ دزاطت الظُد ]

دها ما جىضلذ ئلُه  ٍإ اإلاثابسة في أداء اإلاهام مو اطخسدام ملِ ؤلاهجاش ٍو

ذ ]44دزاطت ٗل مً َالي ] [ مً أن اإلاثابسة نلى اإلاهمت 43[ ومحًر

ٗادًمُت مً أهم اإلاخًحراث التي جإزس نلى ؤلاه ٗادًمي. ٖما اجُٓذ ألا جاش ألا

ندم الىعي بأهمُت ملِ [ في أن 40[ مو َلمبان ]39نُٓل ] بىأدزاطت 

اث التي جىاحه اطخسدام ملِ  ُُُت اطخسدامه مً أهم اإلاهْى ؤلاهجاش ٖو

ؤلاهجاش، ئلى حاهب غهِ اْخىام اإلاهلمت بجدوي اإلالِ، مما ٌشحر ئلى 

مظخىي مسجُو مً الخطلب في الخهامل مو ملِ ؤلاهجاش. في خحن 

ٗاث ] [ َُما 41] [ ودشتي42ازخلُذ الىدُجت التي جىضل اليها ٗل مً بس

ٗادًمي.  ًسظ الهالْت بحن ألاطلىب اإلاهسفي )الخطلب/اإلاسوهت( وألاداء ألا

ٗاث ] ٗادًمي بمظخىي الجمىد 42جىضلذ دزاطت بس [ ئلى جأزس ألاداء ألا

[ ئلى أهه ال ًمً٘ 41الرهني )الخطلب(، بِىما جىضلذ دزاطت دشتي ]

ٗادًمي مً زالٛ أهىم الظلٕى الخطلبي  .الخيبإ باألداء ألا

وفي هرا الشأن َان الدزاطت الخالُت جخمحز نً الدزاطاث الظابٓت        

في مداولت الىضٛى ئلى جطىز أٖثر شمىلُت في الهالْت بحن هره 

ت نالْت ألاداء نلى ملِ ئهجاش  اإلاخًحراث، مً زالٛ الظعي ئلى مهَس

م التربىي ونلم الىُع التربىي بٙل مً  اإلاهمت ألاداةُت إلآسزي الخٍٓى

اء نلى الازخبازاث ومظخىي اإلاثابسة وألاطلىب اإلاهسفي ألاد

 (.)الخطلب/اإلاسوهت

 مشكلت الدراست. 2

ت مً اإلاُهىم الظاةد، واإلاىكىز الػُٔ       حهاوي ألاوطاؽ التربٍى

م، والري ًٓخطس نلى الامخداهاث الانخُادًت ] [، لدزحت أن 45للخٍٓى

ستٛز في أًام  ًُ طىاء -الازخبازاث َٓـ الُطل الدزاس ي ًمً٘ أن 

، وئذا خظبىا -الازخبازاث الخاضت بأنماٛ الُطل أو الازخبازاث النهاةُت

هره ألاًام َٓد ال جخجاوش الثالزت أًام نلى مظخىي اإلآسز الىاخد. 

والدزحاث التي جيخج نً هره الازخبازاث ال حهبر في ٖثحر مً ألاخُان نً 

د مً مظخىي الخىجس  مظخىي ألاداء الخُٓٓي للؿالب، ئغاَت ئلى أنها جٍص

 .والٓلٔ لدي الؿالب

م الىاْعي         Authentic وبسشث الخاحت في الظىىاث ألازحرة ئلى الخٍٓى

Assessment  م البدًل ٖخىحه  Alternative Assessment أو الخٍٓى

م الري  م الٓاةمت نلى الازخبازاث، أي الخٍٓى ٌهالج ئشٙالُت الخٍٓى

جهلهم ًىًمظىن في ٌه٘ع ئهجاشاث الؿالب  في مىاِْ خُُٓٓت، ٍو

مهماث ذاث ُْمت ومهنى باليظبت لهم، َُبدو ٖيشاؾاث حهلم ولِع 

ت ]  ].46ازخبازاث طٍس

وهىا جبرش اشٙالُت الهالْت بحن ألاداء نلى الازخبازاث وألاداء نلى      

ملِ ئهجاش اإلاهماث ألاداةُت، والتي ًمً٘ الىكس ئليها نلى أنها م٘ملت 

البهؼ بد٘م أن ألاداء نلى الازخبازاث ٌه٘ع الجىاهب لبهػها 

ت  ُت، في خحن أن ألاداء نلى ملِ ؤلاهجاش ٌه٘ع الجىاهب اإلاهاٍز اإلاهَس

 .ألاداةُت

ومً زالٛ مخابهت الباخث ألداء الؿالب نلى ملِ ئهجاش اإلاهمت       

م التربىي )  222هُع( ونلم الىُع التربىي ) 151ألاداةُت إلآسزي الخٍٓى

( في ٗلُت التربُت بجامهت اإلالٚ طهىد، الخل أن هىإ مٓاومت مً هُع

بهؼ الؿالب في الُٓام بالخهدًالث، أو أنهم ًٓدمىن الخهدًالث بىُع 

ِ نً اطخ٘ماٛ أداء  أطلىبهم الظابٔ، ٖما أن البهؼ منهم ًخْى

أهه  ساءجه للمالخكاث اإلا٘خىبت نليها، ٖو اإلاهمت بمجسد ئنادتها ئلُه ْو

ً ؤلاخباؽ مً أٛو أو زاوي مسة حهاد ئلُه اإلاهمت لخهدًلها أضِب بىىم م

ِ نً ئٖمالها، وال ٌظخمس في ئهجاش اإلاؿلىب  .َُخْى

ا لها للخدٓٔ       ًٓ ـي غـىء هـره ؤلاشٙالُت جأزر هره الدزاطت مىؿل َو

م  مً هره اإلاشٙلت في ألاداء نلى ملِ ئهجاش اإلاهمت ألاداةُت إلآسز الخٍٓى

 (.مً اإلاثابسة وألاطلىب اإلاهسفي )الخطلب/واإلاسوهت التربىي ونالْخه بٙل

مً٘ جلخُظ مشٙلت الدزاطت في ألاطئلت الخالُت  :ٍو
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 أ. أسئلت الدراست

هل جىحد نالْت بحن ألاداء نلى ملِ ئهجاش اإلاهمت ألاداةُت وألاداء  -1

 نلى الازخباز النهاتي؟

 مت ألاداةُت؟هل جىحد نالْت بحن اإلاثابسة وألاداء نلى ملِ ئهجاش اإلاه -2

 هل جىحد نالْت بحن اإلاثابسة وألاداء نلى الازخباز النهاتي؟ -3

هل جىحد نالْت بحن ألاطلىب اإلاهسفي )الخطلب/اإلاسوهت( وألاداء نلى  -4

 ملِ ئهجاش اإلاهمت ألاداةُت؟

هل جىحد نالْت بحن ألاطلىب اإلاهسفي )الخطلب/اإلاسوهت( وألاداء نلى  -5

 .الازخباز النهاتي؟

 أهميت الدراستب. 

ًمً٘ أن حظهم الدزاطت الخالُت في لُذ اهدباه الباخثحن ئلى الكىاهس . 1

ٗاإلاثابسة والاطلىب اإلاهسفي  الىُظُت اإلاخهلٓت باألداء نلى ملِ ؤلاهجاش: 

 مً البدث والاطخٓطاء
ً
دا   .)الخطلب/اإلاسوهت( والتي جخؿلب مٍص

حراث الدزاطت جصوٍد اإلاسخطحن بخطىز نً ؾبُهت الهالْت بحن مخً. 2

د مً البدىر والدزاطاث في اإلاجاٛ  إلاٍص
ً
 .الخالُت لخٙىن مىؿلٓا

س . 3 رلٚ جصوٍد الباخثحن بمُٓاض للمثابسة وهى مً مٓاًِع الخٍٓس ٖو

الراحي؛ خُث ًدظم مجاٛ ُْاض اإلاثابسة بهدد ْلُل مً اإلآاًِع 

 .الىُظُت

ملِ اطخسدام هخاةج البدث الخالي في جُظحر أداء الؿالب نلى . 4

ؤلاهجاش مً زالٛ َهم نالْخه باألداء نلى الازخبازاث ومظخىي اإلاثابسة 

 (.وألاطلىب اإلاهسفي )الخطلب/واإلاسوهت

ا في اإلاُدان . 5 ٖما ج٘مً أهمُت الدزاطت في جىاولها مىغىًنا خُىًٍ

ت، مما ْد  التربىي، ًمً٘ جؿبُٓه والاطخُادة مىه في اإلاإطظاث التربٍى

و مظخىي ألاد اء نىد الؿالب وجىمُت الاججاهاث ؤلاًجابُت، ٌظهم في َز

د ٌظهم في ئنادة الىكس في زؿـ اإلآسزاث في الخهلُم الجامعي  ْو

 .وحهدًلها لخدىاطب مو أهداٍ ملِ ؤلاهجاش

م أداء . 6 ٌهد ملِ ئهجاش اإلاهمت ألاداةُت أداة مهمت في نملُت جٍٓى

ُت نلُا؛ الؿالب، ئذ أنها حهخمد نلى ما لدي الؿالب مً مهازاث نٓل

ُت  ومً هىا بسشث الخاحت لدزاطت نالْتها مو اإلاخًحراث الىُظُت واإلاهَس

 .التي ْد ًٙىن لها جأزحر في مظخىي ألاداء نليها

 هدف الدراستج. 

تهدٍ الدزاطت الخالُت ئلى الخهٍس نلى ألاداء نلى ملِ ئهجاش       

م التربىي ونلم الىُع  التربىي، ونالْخه اإلاهمت ألاداةُت إلآسزي الخٍٓى

باألداء نلى الازخبازاث ومظخىي اإلاثابسة، وألاطلىب اإلاهسفي 

 .)الخطلب/واإلاسوهت( لدي ؾالب ٗلُت التربُت في حامهت اإلالٚ طهىد

 دراستالمصطخلحاث د. 

 :ملِ ؤلاهجاش

ُاث إلالِ ؤلاهجاش منها: حهٍسِ حابس ]      [ الري ًسي 47قهسث ندة حهٍس

بأهه "ملِ ًدخىي نلى جىزُٔ وججمُو هادٍ ألنماٛ الؿالب ومهازاجه، 

[ بأن 48أو أَٙازه خٛى مظاّ ما". في خحن ًسي ٗل مً مع وطىزٍىلي ]

ملِ ؤلاهجاش هى "مجمىنت مً أنماٛ الؿالب وأوشؿخه التي ْام بها 

ظخسدم ٖدلُل نلى حهلم الؿالب لرلٚ  أزىاء حهمله إلاىغىم ما، وَُ

اإلاىغىم"، ٖما ُنٍس بأهه: "خطُلت ذاث أهداٍ وأيساع نً أنماٛ 

الؿالب جمثل حهىده التي ْام بها ووشاؾاجه التي أهجصها، جىضح مدي 

ما أخسشه مً جٓدم أو همى دزاس ي، وما خٓٓه مً ئهجاشاث في هرا 

جاالث الدزاطُت، أو مىغىم مً الاججاه، وذلٚ في مجاٛ ما مً اإلا

 بأهه: مجمىنت مىكمت مً 49مىغىناث الدزاطت" ]
ً
[. ٖما ُنٍس أًػا

أنماٛ الؿالب ًمً٘ ُْاطها مً زالٛ مهاًحر جٓدًس مهسوَت مٓدًما، 

وهره اإلاهاًحر حشمل أدلت جٓدًس، أو بؿاْاث مالخكت، أو ْىاةم مساحهت، 

مً٘ أن حشمل نلى جُٓ ُماث مبيُت نلى ألاداء، أو مٓاًِع الخٓدًس، ٍو

س بدثُت س مهملُت، أو جٓاٍز ه ئطمانُل ]50] أو جٓاٍز [ بأهه: 51[. ٖما ٌهَس

"ججمُو مخىىم ألَػل ألانماٛ اإلاىخٓاة للؿالب زالٛ َتراث مخخابهت مً 

دزاطخه إلاظاّ حهلُمي مهحن، وجسخلِ مٙىهاث اإلالِ مً ؾالب آلزس 

ت في جىكُم ذلٚ اإلالِ". ه زلُل ] خظب َلظُخه التربٍى هَس [ بأهه: 52َو

خػمً  "البُان اإلاىزٔ اإلاادي لىمى الؿالب وجٓدمه في الخهلُم، ٍو

مجمىنت هادَت مً أداةه والتي جمثل أَػل ما أهجصه، وجىضح حهىده، 

 ."وجسوي ْطت جٓدمه زالٛ َترة دزاطُت مدددة

ُاث الظابٓت، ًخطح أن ملِ ؤلاهجاش نبازة نً        مً زالٛ الخهٍس

وهادٍ ألنماٛ الخالمُر، في ملِ ًطىِ جدذ مهازاث  حمو مىكم

مهُىت، َهى مجمىنت هامُت، ومخٙازسة لهمل الخلمُر، و ٌشحر ئلى ئهجاشاجه 

وجٓدمه الدزاس ي، ولِع خاَكت، أو وناء ًدخىي نلى حمُو أنماٛ 

اث  د نلى أن مدخٍى ُاث جٖإ ، َالخهٍس
ً
الخلمُر، أو أنماٛ مىخٓاة نشىاةُا

 نلى خدور الخهلم، وما  اإلالِ ًخم اهخٓاؤها
ً
بهىاًت؛ لخٓدم دلُال

ٌظخؿُو أن ًإدًه الخلمُر في مجاٛ دزاس ي مهحن، وفي مىاِْ خُُٓٓت، 

ت. َبىحىد زؿىؽ أطاطُت، وأمثلت واضخت  ولِع في اإلاىاِْ الازخباٍز

إلاا ًجب أن ٌهسع في اإلالِ، طُجد الخلمُر بىغىح مهاًحر للهمل 

وشـ؛ مما ًجهله هى مدىز الهملُت الجُد، وهىا ًطبذ الخلمُر مخهلم و 

 مً اإلاهلم ]
ً
 ].53الخهلُمُت بدال

سي الباخث أن ملِ ئهجاش اإلاهمت ألاداةُت للؿالب هى: "نبازة نً       ٍو

أنماٛ مىزٓت ًٓدمها الؿالب في مٓسز دزاس ي ما زالٛ َترة شمىُت 

اجه وؾّس نسغه  ٔ مهاًحر مدددة طلُا، وجسخلِ مدخٍى مدددة َو

ٓت التي ًدبهها اإلاهلم وجكهس َُه مدي ْدزة بازخالٍ  اإلآسز والؿٍس

 ."الؿالب نلى اطخسدام اإلاهاٍز وجؿبُٓها في مىاِْ خُُٓٓت

م التربىي   :ألاداء نلى ملِ ئهجاش اإلاهمت ألاداةُت إلآسز الخٍٓى

م و       َهّسٍ الباخث ألاداء نلى ملِ ئهجاش اإلاهمت ألاداةُت إلآسز الخٍٓى

ًدطل نليها الؿالب مٓابل ألانماٛ التي ًٓدمها في  بأهه: "الدزحت التي

ا  ًُ ٔ مهاًحر مدددة طل م التربىي زالٛ َترة شمىُت مهُىت َو مٓسز الخٍٓى

 ."إلالِ ؤلاهجاش

م التربىي )  (هُع 151اإلاهمت ألاداةُت في مٓسز الخٍٓى

 ]54اطم اإلاهمت: ئنداد ازخباز جدطُلي ]

ٍم التربىي ئلى جصوٍد الؿالب تهدٍ اإلاهمت ألاداةُت إلآسز الخٓى         

بمهازاث ئنداد وجؿبُٔ وجدلُل هخاةج الازخباز، وجأحي هره اإلاهمت 

 للمهمت ألاداةُت إلآسز نلم الىُع التربىي، والتي حهلم الؿالب 
ً

اطخ٘ماال

 إلاهمت زؿت الدزض في 
ً

ُت، وأًػا اطخ٘ماال َيها ضُايت ألاهداٍ الظلٖى

ع، والتي حهلم الؿال ب َيها ُُُٖت الخدػحر لخطت مٓسز ؾّس الخدَز

ظُت وجىُُرها  .جدَز

 :زؿىاث ئنداد ازخباز جدطُلي

 :إلنداد هره اإلاهمت ًٓىم الؿالب بما ًلي
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اتها . 1 ُت والخأٖد مً مىاطبتها وجىىم مظخٍى ضُايت أهداٍ طلٖى

 .لجدٛو اإلاىاضُاث

ٔ مخؿلباث حدٛو اإلاىاضُاث. 2  .ٖخابت أطئلت الازخباز َو

طىزة مالةمت، لُٙىن حاهًصا للخؿبُٔ وذلٚ بمساناة ئزساج الازخباز ب. 3

ت  .مىاضُاث ألاوزاّ الازخُاٍز

بُت مً الؿلبت اإلاظتهدَحن. 4  .جؿبُٔ الازخباز نلى نُىت ججٍس

م التربىي واطخسساج . 5 ٔ مُسداث مٓسز الخٍٓى جدلُل الازخباز َو

 اإلاإشساث ؤلاخطاةُت اإلاالةمت "الطهىبت، والخمُحز، واإلاخىطـ الخظابي،

 ."والاهدساٍ اإلاهُازي 

الخُ٘س في حمُو الخؿىاث الظابٓت، واْتراح حهدًالث لخدظحن ألاداء . 6

 .نلى الازخباز بىاء نلى جدلُل الىخاةج

 ٔ م التربىي َو ٓاض ألاداء نلى ملِ ئهجاش اإلاهمت ألاداةُت إلآسز الخٍٓى ٍو

ت جٓدًس لُكي مٙىهت مً زمع مساخل   مطَُى

 1 حدول 

 مصفىفت جلدًر لفظي ويلاس ألاداء على ملف إهجاز املهمت ألادائيت مللرر التلىيم التربىي 

 املحكاث غير ملبىل  ملبىل  مستهدف

ٖخابت أطئلت جخىأَ حمُهها أو أيلبها مو 

اث بلىم اإلادددة في حدٛو اإلاىاضُاث  مظخٍى

خُث الىىم ومُسداتها وألاطئلت مخىىنت مً 

ت.  جخالءم مو اإلاسخلت الهمٍس

اث  ٖخابت أطئلت ًخىأَ بهػها مو مظخٍى

بلىم اإلادددة في حدٛو اإلاىاضُاث وألاطئلت 

مخىىنت مً خُث الىىم ومُسداتها جخالءم مو 

ت.  اإلاسخلت الهمٍس

اث بلىم  ٖخابت أطئلت يحر مخُٓت مو مظخٍى

اإلادددة في حدٛو اإلاىاضُاث، أو أنها 

ٔ بشٙل مددود وألاطئلت مً هىم جخُ

ثحر مً مُسداتها ال جالةم اإلاسخلت  واخد ٖو

ت.  الهمٍس

ٖخابت ألاطئلت 

والخأٖد مً جىآَها 

مو حدٛو 

 اإلاىاضُاث

دظم بدزحت  ئزساج الازخباز بشٙل مخًٓ ٍو

نالُت مً الىغىح والخيظُٔ، ًساعي حمُو 

شمل )اإلاظاَاث  ت َو مىاضُاث الىزْت الازخباٍز

ألاطئلت، وحجم الخـ، ووغىح ألاشٙاٛ بحن 

 والسطىماث ئن وحدث(.

ئزساج الازخباز بشٙل ًدظم بدزحت مٓبىلت 

ساعي مهكم  مً الىغىح والخيظُٔ، ٍو

شمل  ت َو مىاضُاث الىزْت الازخباٍز

)اإلاظاَاث بحن ألاطئلت، وحجم الخـ، 

 ووغىح ألاشٙاٛ والسطىماث ئن وحدث(.

خُث  ئزساج الازخباز بشٙل يحر مالةم مً

الخيظُٔ وندم مساناجه إلاىاضُاث الىزْت 

شمل: )اإلاظاَاث بحن ألاطئلت،  ت َو الازخباٍز

وحجم الخـ، ووغىح ألاشٙاٛ 

 والسطىماث ئن وحدث(.

 ئزساج الازخباز

جم جؿبُٔ الازخباز نلى الهُىت اإلاظتهدَت زم 

 جصخُده.

جم جؿبُٔ الازخباز نلى نُىت يحر اإلاظتهدَت 

 زم جصخُده.

جؿبُٔ الازخباز  جؿبُٔ الازخباز وجصخُده.لم ًخم 

 وجصخُده

جم جدلُل الىخاةج بشٙل مخًٓ لجمُو َٓساث 

ه٘ع الخدلُل  الازخباز، وللدزحت الٙلُت، َو

جمً٘ الؿالب مً ندد مً اإلاإشساث 

ؤلاخطاةُت التي جالةم َٓساث الازخباز والدزحت 

 الٙلُت ئغاَت ئلى مإشساث الطدّ والثباث.

الازخباز بشٙل مالةم جم جدلُل هخاةج 

ت الؿالب بهدد مً  ه٘ع الخدلُل مهَس َو

اإلاإشساث ؤلاخطاةُت اإلاالةمت للُٓساث 

 والدزحت الٙلُت.

لم ًخم جدلُل هخاةج الازخباز، أو أن 

ت  ُخٓس الؿالب اإلاهَس الخدلُل يحر مالةم ٍو

باإلاإشساث ؤلاخطاةُت اإلاالةمت والخدلُل 

يحر شامل لجمُو مدخىي الازخباز أو 

 زحت الٙلُت.الد

جدلُل هخاةج الازخباز 

واطخسساج اإلاإشساث 

 ؤلاخطاةُت اإلاالةمت

ْادز نلى جددًد حىاهب الٓىة والػهِ مً 

خُث مالءمت َٓساث الازخباز إلاظخىي الؿلبت 

ٓترح الخهدًالث نلى ألاهداٍ  ال٘لي، ٍو

ٓت الخدَزع، أو ؾّس الخُُٓم  ُت، أو ؾٍس الظلٖى

 زخباز.التي حظعى لخدظحن ألاداء نلى الا 

ْادز نلى جددًد حىاهب الٓىة والػهِ مً 

خُث مالءمت َٓساث الازخباز واْتراح 

ٓترح ؾّس  الخهدًالث بىاء نلى الىخاةج، ٍو

ُت اإلاظتهدَت  جُُٓم بدًلت لألهداٍ الظلٖى

ٗان ألاداء نليها يحر مسٍع.  التي 

يحر ْادز نلى جددًد حىاهب الٓىة 

 والػهِ بشٙل مىاطب إلادخىي الازخباز.

 الخُ٘س في الازخباز

 :التربىي  الىُع نلم إلآسز  ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى ألاداء

 الىُع نلم إلآسز  ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى ألاداء الباخث ٌهّسٍ

 التي ألانماٛ مٓابل الؿالب نليها ًدطل التي الدزحت: "بأهه التربىي 

ٔ مهُىت شمىُت َترة زالٛ التربىي  الىُع نلم مٓسز  في ًٓدمها  َو

ا مدددة مهاًحر ًُ  ."ؤلاهجاش إلالِ طل

 (هُع 222) التربىي  الىُع نلم مٓسز  في ألاداةُت اإلاهمت

ُت لألهداٍ ضُايت ئحساء: اإلاهمت اطم ُت" الظلٖى  والاهُهالُت اإلاهَس

ُت والخع   ما مىغىم في" خٖس
ً
 الهدٍ بىاء ْىاند ذلٚ في مظخسدما

ي  ].54] الظلٗى

 :وهدَها اإلاهمت وضِ

ُت ألاهداٍ ضُايت مهمت حهخبر  نلم مٓسز  مخؿلباث غمً الظلٖى

 ًٓىم خُث اإلآسز؛ أطخاذ ئشساٍ جدذ( هُع -222) التربىي  الىُع

ُت ألاهداٍ بانداد الؿالب  جسططه، خظب ٗلٌ  ما مىغىم في الظلٖى

ي الهدٍ ٖخابت مهازاث الدازض ئٖظاب ئلى اإلاهمت تهدٍ ئذ ، الظلٗى

ج للؿالب ألاداةُت الٓدزة مً والخدٓٔ  .الخٍس

 :وؤلاحساءاث الخهلُماث

ُت أهداٍ بطُايت الؿالب بخٙلُِ اإلآسز  أطخاذ ًٓىم -1  لىخدة طلٖى

 .جسططه خظب ٌٗل  دزاطُت

ىاند شسوؽ مساناة -2 ي الهدٍ ٖخابت ومهازاث ْو  .الظلٗى

  الؿالب ًٓىم -3
ً
ٓا ٛ  َو ُت ألاهداٍ بهسع شمني لجدو  بهد الظلٖى

  منها الاهتهاء
ً
ٓا  .اإلآسزة الصمىُت للمدة َو

ا اإلآسز  أطخاذ ْبل مً الدازض أداء جُُٓم -4 ًٓ  ٖما واضخت إلادٙاث َو

 هدٍ ضُايت مهازاث حه٘ع والتي ألاداء حىاهب أمام مىضح هى

ي  .طلٗى

ٓاض        الىُع نلم إلآسز  ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى ألاداء ٍو

ٔ التربىي  ت َو  :مساخل أزبو مً مٙىهت لُكي جٓدًس مطَُى
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 2 حدول 

 التربىي  النفس علم مللرر  ألادائيت املهمت إهجاز ملف على ألاداء ويلاس لفظي جلدًر مصفىفت

 املستىياث اللياسيت املتدرحت لألداء املحكاث

 أداء متميز أداء ملبىل  أداء غير ملبىل 

جدلُل اإلآسز 

واهداَه 

 الخهلُمُت

ال ًرٖس ألاهداٍ الخهلُمُت، 

وال ٌظخؿُو ئزباز الدازطحن 

و منهم، وما  ما هى مخْى

ًجب نليهم بالخددًد 

خه وما الىخاحاث  مهَس

 الخهلُمُت اإلاظخىخاة منهم؟.

ًرٖس ألاهداٍ الخهلُمُت ل٘نها لِظذ واضخت. ٖما ًصود 

و منهم، وال اإلاخهلمحن ببهؼ اإلاهلىماث اإلاخهلٓت  بما هى مخْى

ٗاَُت خٛى ما ًجب نليهم حهلمه  ًصودوا بمهلىماث مدددة و

لُٙىن ْادزا نلى جدُٓٔ الىخاحاث الخهلُمُت. ٌظخسدم ئحساءاث 

مىاطبت لخدُٓٔ مسسحاث حهلُمُت ئال أن بهؼ الخؿىاث يحر 

مىاطبت أو يحر مىؿُٓت وال جيسجم مو الهدٍ )مىغىم الدزض(. 

سدامه ألاَهاٛ الصخُدت اإلاظخمدة مً ئغاَت ئلى ندم اطخ

 جطيُِ بلىم.

ألاهداٍ الخهلُمُت ومىغىناتها واضخت، 

و  واإلاخهلمىن لديهم َهم واضح إلاا هى مخْى

دزة نلى جددًد ما ًجب نليهم  منهم، ْو

ً نلى جدُٓٔ الىخاحاث  خه لُٙىهىا ْادٍز مهَس

الخهلُمُت والخهلمُت. واإلاهم أًًػا أن حمُو 

َت ضًُذ أَهالها اطدىاًدا اإلاىغىناث اإلاظتهد

 ئلى جطيُِ بلىم لٙل مظخىي.

الخؿىاث 

ؤلاحساةُت: 

ُُُٖت بىاء 

ألاهداٍ 

ُت  الظلٖى

زؿىاث جدُٓٔ الهدٍ 

لِظذ م٘خملت ويحر 

مىؿُٓت. ٖما أنها يحر 

مىاطبت وال جيسجم مو 

 مىغىم الدزض.

بهؼ الخؿىاث ؤلاحساةُت مىاطبت لىخاحاث الخهلم، والبهؼ 

 إلاىغىم الدزض وزبما يحر مىؿٓي.آلازس يحر مالةم 

الخؿىاث الخهلُمُت مىاطبت وجدٓٔ هخاحاث 

حهلُمُت، ٖما أن الخؿىاث اإلاخبهت جدُذ 

للؿالب َسضت حهلم اإلاادة بشٙل طلع 

ومدظلظل، مما ًػمً جدُٓٔ الهدٍ مً 

 الدزض.

ٓت لخُُٓم  الخُُٓم ال ًىحد ؾٍس

الؿلبت ْابلت للمالخكت 

والُٓاض وئن ُوحدث َهي 

مسجبؿت باألهداٍ يحر 

الخهلُمُت للمٓسز او 

حساةُت التي ضايها مً ؤلا 

 ْبل.

ٓت جُُٓم حهلم الؿلبت يامػت وئن ُوحدث َهي ال حهخمد نلى  ؾٍس

اث الخُ٘حر نىد  ْاةمت شؿب أو جصخُذ مظدىدة ئلى مظخٍى

س مدٙاث الخُُٓم.  بلىم، ئذ أنها حهخمد نلى اإلاهلم دون جَى

ٓت جُُٓم حهلم الؿلبت واضخت وأضُلت،  ؾٍس

وهي مسجبؿت جماًما مو جطيُُاث بلىم 

ومىغىناجه. وجدظم باإلاىغىنُت والازجباؽ 

 باألهداٍ ؤلاحساةُت.

الخىكُم 

 والهسع

نسع يحر مىكم ولم ًٓدم 

ٓت مسجبت ونلمُت  ألاداء بؿٍس

دمذ  ألاداء مىكم ئال أن جٓدًمه لِع حراًبا او باهًسا. زؿت الدزض م٘خملت بجمُو أبهادها ْو

ٓت ممحزة وحرابت.  بؿٍس

 :اإلاثابسة

لت لُترة طاةًدا انخٓاًدا قل أن بهد اإلاثابسة مُهىم قهس       للجىاهب ؾٍى

ُت يحر   اإلاهَس
ً
  دوزا

ً
ا  ًمً٘ ال أهه جبحن ولً٘. الخهلُم نملُت في زاهٍى

ُت الجىاهب َطل ُت يحر الجىاهب نً اإلاهَس  ئن خُث الخهلُم؛ في اإلاهَس

ُت يحر الجىاهب  شاخىت ٖٓىة وحهمل الدماى، بىقُُت جسجبـ اإلاهَس

ت ميشؿت ُت للخؿـ ومدٖس ت، والبيُت اإلاهَس  الظلٕى أن ٖما الٍُ٘س

 الجاهب في حظاويهم مو ألاشخاص بازخالٍ ًسخلِ الري الكاهس

  ٌهخبر اإلاهسفي
ً

ُت يحر الجىاهب لدوز  دلُال  ].38] الظلٕى جددًد في اإلاهَس

 ؾىعي اطخمساز" أنها نلى ؤلاًجابي الىُع نلم مجاٛ في اإلاثابسة وحهّسٍ

 والطهىباث الهٓباث مً السيم نلى الهدٍ هدى اإلاىحه للهمل

 ].29] "واإلالل وؤلاخباؽ

       
ً
 َمً الُىز، نلى جدل أن ًدخمل ال اإلاهٓدة اإلاشاٗل ألن وهكسا

د. خلها أحل مً اإلاثابسة الػسوزي   اطخمسوا الرًً ألاَساد أن جبحن ْو

ٛ  لُترة   أٖثر اإلاشاٗل خل مداوالث في أؾى
ً
 ].55] اإلاشٙلت لخل اخخماال

ُت اإلاخًحراث أهم مً اإلاثابسة وحهخبر     ٗادًمي، للهمل الالشمت الالمهَس  ألا

د ها ْو  ئٖماٛ مداولت في لالطخمساز مُل: "بأنها ,Guilford حُلُىزد نَس

  بالهدٍ والخهلٔ اإلاشاّ مً السيم نلى مهُىت مهمت
ً
 الىخاةج نً زيما

 ].56"]والخثبُـ واإلآاومت اله٘ظُت

هٍس     ِع ٗل َو حز في ؤلاضساز"  بأنها اإلاثابسة[ 29] دًمان&  ماٖز  التٖر

لت َترة  مس نلى الهدٍ بىُع والاهخمام الجهد نلى الخُاف مو ؾٍى

ذ،  مهمت ئهجاش اإلاثاٛ، طبُل نلى". ألاولي الُشل مً بالسيم الْى

ٗادًمُت  .ؤلاضساز طمت ًىضح الطهىبت مً نالُت دزحت ذاث أ

بحر أما د[ 57] ٍز  حظخمس التي الهملُاث ئلى حشحر اإلاثابسة أـً نلى َُٖإ

سي [. 57] وحــىًدا اطخـثازها الري للمثحر ًٙىن  ال أن بهد ختى  شهسان ٍو

 أو وؤلاضساز واإلاداومت اإلاثابسة ئلى حشحر Persistence ٗلمت أن[ 46]

ها. ؤلالخاح أو الهىاد هَس  ومىاضلت جدمل نلى الٓدزة" بأنها[ 58] يىُم َو

 ٖما". ومثبؿاث مخانب مً الُسد ًطادٍ ما زيم الهمل في الجهد برٛ

ها  مساث الجهد برٛ مداولت: "بأنها[ 27] والهخُبي َساج مً ٗل نَس

و غُٔ أو ملل، دون  ومساث  ًٓابلها التي والطهىباث اإلاش٘الث مً طَس

  الُسد
ً
 ."للخل وضىال

 نلى ؤلاضساز: هي perseverance اإلاثابسة أن الباخث ًسي  ذلٚ ومً     

 .الاخباؽ ومٓاومت اإلاشٓت وجدمل الجهد برٛ مو الهدٍ جدُٓٔ

هٍس   اإلاثابسة الباخث َو
ً
 ًدطل التي الدزحاث مجمىم: "بأنها ئحساةُا

 ."الخالُت الدزاطت في اإلاظخسدم اإلاثابسة مُٓاض نلى الؿالب نليها

 (:اإلاسوهت/الخطلب) اإلاهسفي الاطلىب

 مهسفي وظٔ نً نبازة( اإلاسوهت/ الخطلب) اإلاهسفي ألاطلىب ٌهد     

 وفي للمهلىماث جىقُُه في الُسد به ًخمحز الري الاحظاّ ًطِ مًلٔ

الخل، ومخباًىت مخىىنت مىاِْ ت باألخٙام الخمظٚ مً ٍو  التي اإلاخؿَس

ٛ  ئلى واإلاُل ومظاًستها والجمىد بالثباث جخطِ  أو اإلاؿلٔ، الٓبى

ؼ  اإلاسوهت أما. الًمىع جدمل وندم الخًُحر مٓاومت مو اإلاؿلٔ الَس
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 في الصخظ ًمحز الري الاحظاّ ًطِ مهسفي وظٔ نً نبازة َهي

 بهدم وجكهس واإلاخباًىت، اإلاسخلُت اإلاىاِْ في للمهلىماث جىقُُه

ت باألخٙام الخمظٚ  ئلى واإلاُل والجمىد بالثباث جمخاش التي اإلاخؿَس

 ٛ ؼ أو اإلاخدزج، الٓبى  وجدمل الخًحر، نلى ؤلاْباٛ مو اإلاخدزج الَس

 ].9] الًمىع

 اطخأزسث التي ألاطالُب مً( اإلاسوهت/ الخطلب) اإلاهسفي وألاطلىب       

: مثل اإلاخًحراث مً بهدد زبؿه زالٛ مً الدزاطاث مً ال٘ثحر باهخمام

ىة والاججاهاث، والهطابُت، اإلاش٘الث، خل  ومظخىي  ألاها، ْو

إدي. وؤلاهجاش الخدطُل،  دوًزا( اإلاسوهت/ الخطلب) اإلاهسفي ألاطلىب ٍو

ا
ً
 ٌظهم أهه ٖما اإلاسخلُت، اإلاىاِْ في الاطخجابت أهماؽ جددًد في وشؿ

 الخ٘م ئضداز في أهمُتها لها َاإلاسوهت ،[59] الؿالب شخطُت بىاء في

 مو الخُِ٘ في الخُ٘حر مسوهت نً ينى وال ،[60] الُ٘سي  والاهخاج

 َان ونلُه الؿالب، ًىاحهها التي الجدًدة واإلاهلىماث اإلاظخجداث

م في الخدًثت وألاطالُب اإلاظخجداث مً ؤلاهجاش ملِ نلى ألاداء  جٍٓى

 .مهها للخُِ٘ الخُ٘حر في مسوهت ئلى جدخاج والتي الؿالب،

هد          ألاطلىب جىاولىا الرًً الباخثحن أشهس مً[ 61] مِظُٚ وَُ

 ونالْت اإلاهسفي الىكام زطاةظ زالٛ مً( الخطلب/اإلاسوهت) اإلاهسفي

 الخطلب ئن[. 61] الخطلب أو اإلاسوهت مدي جددًد في الخطاةظ هره

 الٓدزة وندم الخُ٘حر أو الظلٕى أو ألاداء مً بىىم الخمظٚ مً هىم

( الخطلب/اإلاسوهت) أطلىب أن ئلى Lewin  لُُحن أشاز َٓد حًُحره، نلى

و بمدي ًُظس أن ًمً٘  نً ونصله الىُظُت بُئخه دازل الُسد جْٓى

ٛ  بداةـ( الخُاة مجاٛ) الخازجي الهالم  اإلاىؿٓت بحن الاْتراب دون  ًدى

 نلى الٓدزة ندم أو الٓدزة وزبـ الخُىي، واإلاجاٛ الدازلُت الصخطُت

 ًٓاوم الري الجامد الىطـ أو اإلاسن، بالىطـ الظلٕى اججاه حًُحر

هد ،[10] الخًحر ً مً Rockeach زوُٖدش َو  بالبىاء اإلاهخمحن اإلاىكٍس

 ًخطِ نىده َاإلاخطلب ،(الخطلب/اإلاسوهت) وزاضت للُسد اإلاهسفي

 وندم الخًحر، ومٓاومت للمهخٓداث، اإلاهسفي والاوًالّ بالدظلؿُت

 . الًمىع اخخماٛ

 وجدمل الخًُحر جٓبل نلى بالٓدزة جخطِ نىده اإلاسوهت أن خحن في      

 نلى والاهُخاح الخلٓاةُت ئلى واإلاُل اإلاػادة آلازاء مو والدظامذ الًمىع

ت الخطاةظ ئخدي حهد الخُ٘حر في واإلاسوهت[. 62] الخبرة  الػسوٍز

ً مو الاجطاٛ ئحادة وفي َهالت بطىزة اإلاش٘الث إلاهالجت  ولهب آلازٍس

ٛ  ئلى والخىضل الجزاناث وخل والخُاوع ألادواز  ئبدانُت خلى

 الهٓل مو ًدىاْؼ الرهني والجمىد الخطلب أن خحن في للمش٘الث،

خًري الخبراث نلى داةما ًىُخذ الري الهلمي [. 63] الخجازب مً ٍو

شحر اجه الُسد حًُحر نً اليظبي العجص ئلى الخطلب مُهىم َو  لخطَس

 ].64] ذلٚ اإلاىغىنُت الكسوٍ جخؿلب نىدما واججاهاجه

 في ًسيب ال مهُىه اججاهاث لدًه الصخظ ًٙىن  أن ٌهني: والخطلب

ظخمس حًُحرها،  مظخٓبله أو بصخخه مػسة ٗاهذ وئن ختى نليها َو

 ].1] الىقُُي

هٍس       ( اإلاسوهت/الخطلب) اإلاهسفي الاطلىب الباخث َو
ً
: بأهه ئحساةُا

 الري الطداْت ازخباز نلى الؿالب نليها ًدطل التي الدزحاث مجمىم"

ِ أنده  اإلاسجُهت الدزحت وجدٛ". الخالُت الدزاطت في اإلاظخسدم[ 1] طٍى

 .اإلاسوهت نلى اإلاىسُػت والدزحت الخطلب نلى

 البحث فروض

  دالت ئًجابُت نالْت جىحد -1
ً
 ألاداء بحن( 0.05) مظخىي  نىد ئخطاةُا

 .النهاتي الازخباز نلى وألاداء ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى

  دالت ئًجابُت نالْت جىحد -2
ً
 اإلاثابسة بحن( 0.05) مظخىي  نىد ئخطاةُا

 .ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى وألاداء

  دالت ئًجابُت نالْت جىحد -3
ً
 بحن نالْت( 0.05) مظخىي  نىد ئخطاةُا

 .النهاتي الازخباز نلى وألاداء اإلاثابسة

  دالت طلبُت نالْت جىحد -4
ً
 بحن نالْت( 0.05) مظخىي  نىد ئخطاةُا

 اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى وألاداء( اإلاسوهت/الخطلب) اإلاهسفي ألاطلىب

 .ألاداةُت

  دالت طلبُت نالْت جىحد  -5
ً
 بحن نالْت( 0.05) مظخىي  نىد ئخطاةُا

 .النهاتي الازخباز نلى وألاداء( اإلاسوهت/الخطلب) اإلاهسفي ألاطلىب

 الطريلت والاحراءاث. 4

 الدراست أ. منهج

 الري الازجباؾي الىضُي اإلاىهج الخالي الدزاطت في الباخث اطخسدم    

ً بحن الهالْاث نً بال٘شِ يهخم ت أٖثر أو مخًحًر  الازجباؽ مدي إلاهَس

 .ٖمُت بطىزة ننها والخهبحر اإلاخًحراث هره بحن

 تها:عينو  الدراست ب. مجتمع

 مٓسزي في اإلاسجلحن اإلاىخكمحن الؿالب مً الدزاطت مجخمو جٙىن      

م  وذلٚ ،(هُع 222) التربىي  الىُع ونلم( هُع 151) التربىي  الخٍٓى

ٛ  الدزاس ي الُطل في ٗان هـ، 1435/1436 نام ألاو ( 275) نددهم و

،
ً
 ( 130) ازخُاز جم ؾالبا

ً
ٓت ؾالبا   60. )البظُؿت الهشىاةُت بالؿٍس

ً
 ؾالبا

م مٓسز  مً  ( 70( )الخٍٓى
ً
 .التربىي  الىُع نلم مٓسز  مً ؾالبا

 الدراست ج. أدواث

 (الباخث ئنداد) اإلاثابسة مُٓاض

 الدزاطاث هخاةج نلى اإلآُاض هرا ئنداد في الباخث انخمد      

 غىء وفي َسعي، ٖبهد أو مباشس بشٙل اإلاثابسة جىاولذ التي واإلآاًِع

 مً جٙىن  خُث للمُٓاض ألاولُت الطىزة بطُايت البدث ْام ذلٚ

-داةًما) بهبازة ًبدأ مخدزج مُٓاض زالٛ مً نليها ًجاب َٓسة،( 42)

ا ال-هادًزا-أخُاًها -يالًبا
ً
 زمظت نلى اإلآُاض نسع جم ذلٚ بهد(. ئؾالْ

د طهىد، اإلالٚ بجامهت الىُع نلم في اإلاخسططحن اإلاد٘محن مً  ْو

د نليها الاجُاّ وظبت ٗاهذ التي بالُٓساث الباخث اخخُل  نلى جٍص

 النهاةُت الطىزة وزسحذ. اإلآترخت الخهدًالث باحساء ْام ٖما ،%(80)

  .َٓسة( 32) في الخدُ٘م بهد للمُٓاض

( 70) مً نُىت نلى اطخؿالنُت دزاطت ئحساء جم الثباث ولخظاب      

 
ً
ٗاهذ التربُت، ٗلُت ؾالب مً ؾالبا  ،(0.86) ٖسوبىار لُاأ مهامل ُْمت و

 .اإلآُاض لثباث مسجُهت ُْمت ئلى ٌشحر مما

 بحن الازجباؽ مهامل بدظاب الباخث ْام الطدّ مً وللخدٓٔ      

 نُىت نلى التراٖمُت ومهدالتهم اإلاثابسة مُٓاض نلى الؿالب دزحاث

،( 70) نددهم التربُت ٗلُت ؾالب مً اطخؿالنُت
ً
ٗاهذ ؾالبا  ُْمت و

ٛ  ضدّ ئلى ٌشحر مما ،(0.31) الازجباؽ مهامل  حشحر ئذ للمُٓاض؛ مٓبى

  دالت نالْت وحىد ئلى الدزاطاث
ً
 خُث واإلاثابسة؛ الخدطُل بحن ئخطاةُا

 التي الدزاطاث مً لهدد (meta analysis) اإلااوزاتي الخدلُل أقهس

  الخدطُل نلى الٓدزة بحن الهالْت جىاولذ
ً
 التراٖمي باإلاهدٛ ممثال



667102 

238 

ٗان واإلاثابسة  وحجم( 0.25) والخدطُل اإلاثابسة بحن الازجباؽ مهامل و

 ( 5551) الدزاطاث لهره الهُىاث
ً
ٗا  ].65] مشاز

ِ الصخطُت الطداْت ازخباز  ]1] طٍى

 ازخباز اطخسدام جم( اإلاسوهت/الخطلب) اإلاهسفي طلىبألا  لُٓاض     

ِ ندادئ مً الصخطُت تالطداْ ( 70) مً ًخٙىن  والازخباز ،[1] طٍى

 مىحىدة جٙىن  أن في ًسيب ال أو ألاَساد ًسيب التي الطُاث جمثل ضُت

 منهم هُىزه أو جُػُله دزحت ًٓدز أن الُسد ونلى أضدْائهم، في

 مً بد ال التي الطُاث ئلى حشحر( 2)+ الدزحت: ًلي ٖما جُػُل بدزحاث

 في أزيب التي الطُاث ئلى( 1)+ الدزحت وحشحر الطداْت، لُٓام جىاَسها

 ال التي الطُاث ئلى حشحر( ضُس) والدزحت الطداْت، لُٓام جىاَسها

 التي للطُاث جسمص( 1-) والدزحت أضادّ، مً نلى خ٘مي في تهمني

  جٙىن  وحدث وئذا جىحد، أال ًدظً
ً
 مدخملت، خاٛ ٗل نلى ول٘نها نبئا

 َال ُوحدث وئذا جىحد أال ًجب التي الطُاث نلى جدٛ( 2-) والدزحت

 في الخؿٍس دزحت هى الازخباز هرا في يهمىا وما. الطداْت ُْام ًمً٘

 أن وحدها َلى الخطلب، إلاـظخىي  دالـت أو ممثلت بانخبازها الاطخجابت

 نلى ًطس ٖأن اإلاخطل ؾٍس نلى الاطخجاباث ًسخاز الصخظ

  نالُت مىاضُاث
ً
، طُسخازه الري الصخظ في حدا

ً
ٛ  ضدًٓا  أن هٓى

د مخطلب الصخظ هرا و ْو ت الاطخجابت في ْو خم. اإلاخؿَس  خظاب ٍو

 ؤلاًجابي الخؿٍس دزحاث مجمـىم نـً نبـازة وهي الهام، الخؿٍس دزحت

 أما الخطلب، ئلى اإلاسجُهت الدزحت وحشحر( 2-) الظلبي والخؿٍس ،(2)+

 ].1] اإلاسوهت ئلى َدشحر اإلاىسُػت الدزحت

 ألاطلىب بُٓاض الخاص الصخطُت الطداْت ازخباز زباث ولخظاب     

،( 70) نلى اإلآُاض جؿبُٔ جم ،(اإلاسوهت/الخطلب) اإلاهسفي
ً
ٗاهذ ؾالبا  و

 ٌشحر مما ،(0.70) حظاوي  الطداْت الزخباز ٖسوهبار ألُا مهامل ُْمـت

 .مسجُو زباث بمهامل ًخمخـو اإلآُـاض أن ئلى

 بحن الازجباؽ مهامل بدظاب الباخث ْام الطدّ مً وللخدٓٔ     

 مُٓاض نلى ودزحاث الصخطُت الطداْت ازخباز نلى الؿالب دزحاث

 إلابإز بً وجسحمت Ray (1970) زاي ئنداد مً اإلاخىاشن  الدوحماجُت

ٗاهذ ؛[66]  مظخىي  نً ئخطاةُا وداٛ( 0.64) الازجباؽ مهامل ُْمت و

ٛ  ضدّ ئلى ٌشحر مما ،(0.05)  .للمُٓاض مٓبى

 النتائج. 5

  الىخاةج وجدلُل البدث أدواث بخؿبُٔ الباخث ْام    
ً
 الزخباز ئخطاةُا

ٛ  الُسع مً وللخدٓٔ. صختها مدي مً الخدٓٔ الدزاطت َسوع  ألاو

  دالت ئًجابُت نالْت جىحد: "أهه نلى ًىظ الري
ً
 مظخىي  نىد ئخطاةُا

 نلى وألاداء ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى ألاداء بحن( 2005)

م إلآسزي الازخبازاث  خظاب جم ،"التربىي  الىُع ونلم التربىي  الخٍٓى

 نلى وألاداء ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى ألاداء بحن الازجباؽ مهامل

م إلآسزي الازخبازاث ٛ  التربىي، الىُع ونلم التربىي  الخٍٓى م والجدو  ْز

ٛ  بالُسع اإلاخهلٓت الىخاةج ًىضح( 3)  .ألاو

 3 حدول 

 الارجباط معامالث بين للفرق ( Z) وكيمت التربىي، النفس وعلم التربىي  التلىيم مللرري الاختباراث على وألاداء ألادائيت املهمت إهجاز ملف على ألاداء بين الارجباط

  Zكيمت  الارجباطمستىي الداللت ملعامل  معامل الارجباط املجمىعت

 للفروق

 مستىي الداللت

 ؾالب مٓسز 

 نلم الىُع التربىي 

 (0.05داٛ نىد مظخىي ) *2.18 (0.05داٛ نىد مظخىي ) *0.60

 ؾالب مٓسز 

م التربىي   الخٍٓى

 (0.05داٛ نىد مظخىي ) *0.26

ٛ  مً ًدبحن         دالت نالْت هىإ أن( 3) الجدو
ً
 نلى ألاداء بحن ئخطاةُا

 ؾالب مً ٗل لدي الازخبازاث نلى وألاداء ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ

م  وداللتها (Z) ُْمت وبازخباز. التربىي  الىُع نلم وؾالب التربىي  الخٍٓى

 ّ  ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى ألاداء بحن الازجباؽ مهامالث بحن للُس

م مٓسزي ؾالب لدي الازخبازاث نلى وألاداء  الىُع ونلم التربىي  الخٍٓى

 الازجباؽ أن ئلى ٌشحر مما ،(0.05) مظخىي  نىد دالت أنها جبحن التربىي 

 لدي الازخبازاث نلى وألاداء ألاداةُت، اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى ألاداء بحن

م مٓسز  ؾالب  الىُع نلم مٓسز  ؾالب لدي مىه أْىي  التربىي  الخٍٓى

 نالْت جىحد: "أهه نلى ًىظ الري الثاوي الُسع مً للخدٓٔو  .التربىي 

  دالت ئًجابُت
ً
 نلى وألاداء اإلاثابسة بحن( 0.05) مظخىي  نىد ئخطاةُا

 اإلاثابسة بحن الازجباؽ مهامل خظاب جم ،"ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ

م إلآسزي ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى وألاداء  ونلم التربىي  الخٍٓى

ٛ . التربىي  الىُع م والجدو  بالُسع اإلاخهلٓت الىخاةج ًىضح( 5) ْز

 .الثاوي

 4 حدول 

 الارجباط معامالث بين للفرق ( Z) وكيمت التربىي، النفس وعلم التربىي  التلىيم مللرري ألادائيت املهمت إهجاز ملف على وألاداء املثابرة بين الارجباط

معامل  املجمىعت

 الارجباط

 الداللتمستىي 

 ملعامل الارجباط

 Zكيمت 

 للفروق

 مستىي 

 الداللت

 يحر دالت 0.56- (0.05داٛ نىد مظخىي ) *0.31 (نلم الىُع التربىي ) ؾالب مٓسز 

م التربىي ) ؾالب مٓسز   (0.05داٛ نىد مظخىي ) *0.44 (الخٍٓى

ٛ  مً ًدبحن         دالت ئًجابُت نالْت هىإ أن( 4) الجدو
ً
 بحن ئخطاةُا

 ؾالب مً ٗل لدي ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى وألاداء اإلاثابسة

م  وداللتها (Z) ُْمت وبازخباز. التربىي  الىُع نلم وؾالب التربىي  الخٍٓى

 ّ  ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى ألاداء بحن الازجباؽ مهامالث بحن للُس

م مٓسزي ؾالب لدي الازخبازاث نلى وألاداء  الىُع ونلم التربىي  الخٍٓى

 ال أهه ئلى ٌشحر مما ،(0.05) مظخىي  نىد دالت يحر أنها جبحن التربىي 
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ّ  ًىحد  اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى ألاداء بحن الازجباؽ ْىة في خُٓٓي َس

م مٓسز  ؾالب لدي الازخبازاث نلى وألاداء ألاداةُت  ولدي التربىي، الخٍٓى

 الُسع ًخدٓٔ الىدُجت هره ومً. التربىي  الىُع نلم مٓسز  ؾالب

  دالت ئًجابُت نالْت بىحىد الثاوي
ً
 بحن( 0.05) مظخىي  نىد ئخطاةُا

 .ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى وألاداء اإلاثابسة

 ئًجابُت نالْت جىحد: "أهه نلى ًىظ الري الثالث الُسع مً وللخدٓٔ

  دالت
ً
 ،"الازخبازاث نلى وألاداء اإلاثابسة بحن( 0.05) مظخىي  نىد ئخطاةُا

 إلآسزي الازخبازاث وألاداء اإلاثابسة بحن الازجباؽ مهامل خظاب جم

م ٛ . التربىي  الىُع ونلم التربىي  الخٍٓى م والجدو  الىخاةج ًىضح( 5) ْز

 .الثالث بالُسع اإلاخهلٓت

 5 حدول 

 التربىي  النفس وعلم التربىي  التلىيم مللرري الاختباراث وألاداء املثابرة بين الارجباط

 مستىي الداللت معامل الارجباط املجمىعت

م التربىي   يحر داٛ 0.18 ؾالب مٓسز الخٍٓى

 يحر داٛ 0.29 ؾالب مٓسز نلم الىُع التربىي 

ٛ  مً        دالت نالْت وحىد ندم ًدبحن( 5) الجدو
ً
 مظخىي  بحن ئخطاةُا

م إلآسز  الازخبازاث وألاداء اإلاثابسة رلٚ التربىي، الخٍٓى  وحىد ندم ٖو

  دالت نالْت
ً
 نلم إلآسز  الازخبازاث وألاداء اإلاثابسة مظخىي  بحن ئخطاةُا

ؼ جم وبالخالي. التربىي  الىُع  .الثالث الُسع َز

 طلبُت نالْت جىحد: "أهه نلى ًىظ الري السابو الُسع مً وللخدٓٔ   

  دالت
ً
 /الخطلب) اإلاهسفي ألاطلىب بحن( 0.05) مظخىي  نىد ئخطاةُا

 مهامل خظاب جم" ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى وألاداء( اإلاسوهت

 ئهجاش ملِ نلى وألاداء( اإلاسوهت/الخطلب) اإلاهسفي ألاطلىب بحن الازجباؽ

م إلآسزي ألاداةُت اإلاهمت ٛ . التربىي  الىُع ونلم التربىي  الخٍٓى  والجدو

م  .السابو بالُسع اإلاخهلٓت الىخاةج ًىضح( 6) ْز

 6 حدول 

 التربىي  النفس وعلم التربىي  التلىيم مللرري ألادائيت املهمت إهجاز ملف على وألاداء( املروهت/التصلب) املعرفي ألاسلىب

 مستىي الداللت معامل الارجباط املجمىعت

م التربىي   يحر داٛ 0.13 ؾالب مٓسز الخٍٓى

 يحر داٛ 0.22 ؾالب مٓسز نلم الىُع التربىي 

ٛ  مً         وحىد ندم أي السابو، الُسع جدٓٔ ندم ًدبحن( 6) الجدو

  دالت طلبُت نالْت
ً
( اإلاسوهت/الخطلب) اإلاهسفي ألاطلىب بحن ئخطاةُا

م إلآسز  ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى وألاداء رلٚ التربىي، الخٍٓى  ٖو

  دالت طلبُت نالْت وحىد ندم
ً
 اإلاهسفي ألاطلىب بحن ئخطاةُا

 نلم إلآسز  ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى وألاداء( اإلاسوهت/الخطلب)

 .التربىي  الىُع

 نالْت جىحد: "أهه نلى ًىظ الري الخامع الُسع مً وللخدٓٔ     

  دالت طلبُت
ً
 اإلاهسفي ألاطلىب بحن( 0.05) مظخىي  نىد ئخطاةُا

 الازجباؽ مهامل خظاب جم ،"الازخبازاث نلى وألاداء( اإلاسوهت/الخطلب)

 ؾالب لدي الازخبازاث نلى وألاداء( اإلاسوهت/الخطلب) اإلاهسفي ألاطلىب

م مٓسزي ٛ . التربىي  الىُع ونلم التربىي  الخٍٓى م والجدو  ًىضح( 7) ْز

 .الخامع بالُسع اإلاخهلٓت الىخاةج

 7 حدول 

 التربىي  النفس وعلم التربىي  التلىيم ملرري طالب لدي الاختباراث على وألاداء( املروهت/التصلب) املعرفي ألاسلىب بين الارجباط

 مستىي الداللت معامل الارجباط املجمىعت

م التربىي   (0.01داٛ نىد مظخىي ) 0.41 - ؾالب مٓسز الخٍٓى

 يحر داٛ 0.16- ؾالب مٓسز نلم الىُع التربىي 

ٛ  مً  :ًدبحن( 7) الجدو

 ألاطلىب بحن( 0.05) مظخىي  نىد ئخطاةُا دالت طلبُت نالْت وحىد. أ

 مٓسز  ؾالب لدي الازخبازاث نلى وألاداء( اإلاسوهت/الخطلب) اإلاهسفي

م  .التربىي  الخٍٓى

ا دالت نالْت وحىد ندم. ب ًُ  ألاطلىب بحن( 0.05) مظخىي  نىد ئخطاة

 نلم مٓسز  ؾالب لدي الازخبازاث نلى وألاداء( اإلاسوهت/الخطلب) اإلاهسفي

 .التربىي  الىُع

 النتائج مناكشت. 6

 نلى وألاداء ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى ألاداء بحن الهالْت

 الازخبازاث

  دالت نالْت هىإ أن وحىد نلى الىخاةج دلذ      
ً
 ألاداء بحن ئخطاةُا

 مً ٗل لدي الازخبازاث نلى وألاداء ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى

م ؾالب  الازجباؽ مهامل وأن التربىي، الىُع نلم وؾالب التربىي  الخٍٓى

ً بحن م مٓسز  ؾالب لدي اإلاخًحًر  الازجباؽ مهامل مً أنلى التربىي  الخٍٓى

ً بحن  ئخطاةُت، وبداللت التربىي  الىُع نلم مٓسز  ؾالب لدي اإلاخًحًر

مً٘ م مٓسز  في ألاداةُت اإلاهمت بأن ذلٚ جُظحر ٍو  حًؿي التربىي  الخٍٓى

ُت أهداٍ ضُايت: )حشمل ئنها خُث اإلآسز، مُسداث حمُو  طلٖى

اتها وجىىم مىاطبتها مً والخأٖد ٛ  مظخٍى خابت اإلاىاضُاث، لجدو  أطئلت ٖو

ٔ الازخباز ٛ  مخؿلباث َو  بطىزة الازخباز وئزساج اإلاىاضُاث، حدو

بُت نُىت نلى الازخباز وجؿبُٔ للخؿبُٔ، حاهًصا لُٙىن  مالةمت  مً ججٍس

 ؤلاخطاةُت اإلاإشساث واطخسساج الازخباز، وجدلُل اإلاظتهدَحن، الؿلبت

 حهدًالث واْتراح الظابٓت، الخؿىاث حمُو في والخُ٘س اإلاالةمت،

 أن هجد بِىما(. الىخاةج جدلُل نلى بىاء الازخباز نلى ألاداء لخدظحن

 واخدة وخدة ئال حًؿي ال التربىي  الىُع نلم مٓسز  في ألاداةُت اإلاهمت

ت باألهداٍ اإلاسجبـ الجصء ذلٚ وهي اإلآسز، مدخىي  مً  وضُايت التربٍى

ُت، ألاهداٍ  ؤلاهجاش ملِ مخؿلباث بحن جمازل هىإ أن بمهنى الظلٖى
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م مٓسز  في الازخباز وأطئلت  هره الخمازل وظبت جٓل بِىما التربىي، الخٍٓى

 الازجباؽ مهامل ازجُام ًُظس ما وهرا التربىي، الىُع نلم مٓسز  في

م مٓسز  ؾالب لدي  ؾالب لدي الازجباؽ مهامل مٓابل التربىي  الخٍٓى

 .التربىي  الىُع نلم

 اإلاثابسة ومظخىي  ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى ألاداء بحن الهالْت

  دالت ئًجابُت نالْت هىإ أن الىخاةج نسع مً جبحن      
ً
 بحن ئخطاةُا

 مً ٗل لدي اإلاثابسة ومظخىي  ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى ألاداء

م ؾالب  جخُٔ الىدُجت وهره التربىي، الىُع نلم وؾالب التربىي  الخٍٓى

ذ ودزاطت[ 44] َالي ودزاطت[ 38] الظُد دزاطت مو مً٘ ،[43] محًر  ٍو

 ئلى ًدخاج ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى الهمل بأن ذلٚ جُظحر

 ومٓاومت اإلاشٓت وجدمل الجهد برٛ مو الهدٍ جدُٓٔ نلى ؤلاضساز

 أٖثر الخصخُذ بهد وئنادتها ألاداةُت اإلاهمت مخؿلباث أن ئذ ؤلاخباؽ،

  ج٘شِ مسة مً
ً
 .الؿالب لدي اإلاثابسة مً حاهبا

  الازخبازاث نلى وألاداء اإلاثابسة مظخىي  بحن الهالْت

  دالت نالْت وحىد ندم الىخاةج أقهسث       
ً
 اإلاثابسة مظخىي  بحن ئخطاةُا

م إلآسز  الازخبازاث في وألاداء رلٚ التربىي، الخٍٓى  نالْت وحىد ندم ٖو

  دالت
ً
 الىُع نلم إلآسز  الازخبازاث وألاداء اإلاثابسة مظخىي  بحن ئخطاةُا

ؼ جم وبالخالي. التربىي   ما جىاْؼ الىخاةج وهره الثالث؛ الُسع َز

ذ ودزاطت[ 44] َالي دزاطت الُه جىضلذ مً٘[. 43] محًر  ذلٚ جُظحر ٍو

ٗاز ناداث زالٛ مً  ال أيلبهم ئن خُث الؿالب؛ لدي الاطخر

 المخداهاث الاطخهداد ًبدؤون خُث الازخباز؛ لُلت ئال اإلآسز  ٌظخرٖسون

ً، الهام نهاًت  بمهنى ْلُلت، بأًام أو واخد بُىم خلىلها ْبل أي مخأزٍس

 الؿالب ًبدأ َال الامخداهاث؛ إلاىند الظابٓت ألازحرة ألاًام ئلى الخأحُل

 ؾبُهت مو ًخهازع الخأحُل وهرا اإلاىند، أْترب ئذا ئال اإلاراٖسة في

ت حشحر التي اإلاثابسة لت لُترة الهمل في لالطخمساٍز  اإلاب٘س والاطخهداد ؾٍى

ٛ  وجدمل ذ، ؾى  لُلت ًراٖس الؿالب أيلب ئن الىاْو في ولً٘ الْى

دطل الامخدان  ٌظخهد لم أهه زيم للىجاح جإهله دزحت نلى ٍو

 داللت ذاث نالْت جكهس لم لرلٚ الدزاس ي؛ الهام بداًت مً لالمخداهاث

 
ً
 .الازخباز في وباألداء اإلاثابسة مظخىي  بحن ئخطاةُا

 اإلاهسفي وألاطلىب ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى ألاداء بحن الهالْت

 (.اإلاسوهت/الخطلب)

  دالت نالْت وحىد ندم الىخاةج بُيذ       
ً
 اإلاهسفي ألاطلىب بحن ئخطاةُا

 وهره ألاداةُت،، اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى وألاداء( اإلاسوهت/الخطلب)

 ما وجسالِ[ 41] دشتي دزاطت ئلُه جىضلذ ما مو جخُٔ الىدُجت

ٗاث دزاطت ئلُت جىضلذ مً٘[. 42] بس  الؿالب أن ئلى ذلٚ ازحام ٍو

 أحل مً ألاداةُت اإلاهمت مً حصء أي ًىجص نىدما الاطخاذ مو ًخىاضل

ب، الخهدًل، ٓت حًُحر أو والخطٍى  اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى ألاداء ؾٍس

د الؿالب أن وخُث ألاداةُت،  اإلاظخدٓت الدزحت نلى ًدطل أن ًٍس

 هي، ٖما الاطخاذ مً نلُه اإلاُسوغت للخهدًالث ٌظخجُب َاهه ٗاملت؛

 ألاطلىب بحن الهالْت جكهس لم لرلٚ بها؛ مٓخىو يحر ٗان وئن ختى

 إلآسزي ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ نلى وألاداء( اإلاسوهت/الخطلب) اإلاهسفي

م  الخًُحر نلى مجبىز  الؿالب ألن التربىي؛ الىُع ونلم التربىي  الخٍٓى

 .ألاداةُت اإلاهمت في والخهدًل

 (اإلاسوهت/الخطلب) اإلاهسفي وألاطلىب الازخبازاث نلى ألاداء بحن الهالْت

  دالت طلبُت نالْت وحىد الىخاةج أقهسث      
ً
 مظخىي  نىد ئخطاةُا

 الازخبازاث نلى وألاداء( اإلاسوهت/الخطلب) اإلاهسفي ألاطلىب بحن( 0.05)

م مٓسز  ؾالب لدي  جىضلذ ما مو جخُٔ الىدُجت وهره التربىي، الخٍٓى

ٗاث دزاطت ئلُه  ،[41] دشتي دزاطت ئلُت جىضلذ ما وجسالِ[ 42] بس

مً٘ م مٓسز  ازخبازاث بأن ذلٚ جُظحر ٍو  حىاهب جِٓع التربىي  الخٍٓى

ٓدم بدُث ألاداةُت، اإلاهمت في اإلاىحىدة لخلٚ مشابهت جؿبُُٓت  الؿالب ًُ

 أو جرٖس مظخىي  مجسد مً أٖثر جؿبُُٓت أمثلت ًدل أو واْهُت أمثلت

 دون  ئحاباجه ًػو الازخباز أداء أزىاء الؿالب أن وخُث. الُهم مظخىي 

 اإلاهسفي الاطلىب َان الاطخاذ مً مساحهت أو مىاْشت أو غًـ

ِ، هرا في ًكهس( اإلاسوهت/الخطلب)  مو الهالْت في ًكهس لم بِىما اإلاْى

 وئحباز الخهدًل، في الاطخاذ جدزل بظبب ؤلاهجاش؛ ملِ نلى الاداء

 لم ما وهرا. الدزحت نلى ًدطل لٙي الخهدًالث جىُُر نلى الؿالب

 ًخىاضل ال الاطخاذ أن أي الازخبازاث؛ نلى ألاداء مو الهالْت في ًخدٓٔ

 ؤلاحابت ًػو الؿالب أن هجد َلرلٚ الازخباز؛ أداء نىد الؿالب مو

 وطُـ ٖمخًحر الاطخاذ جدزل انخباز ًمً٘ ونلُه بها؛ مٓخىو ًٙىن  التي

 الازخبازاث نلى الؿالب وأداء( اإلاسوهت/الخطلب) اإلاهسفي الاطلىب بحن

م إلآسز   .التربىي  الخٍٓى

  دالت نالْت هىإ ًً٘ لم أجه الىخاةج أقهسث ٖما       
ً
 نىد ئخطاةُا

 نلى وألاداء( اإلاسوهت/الخطلب) اإلاهسفي ألاطلىب بحن( 0.05) مظخىي 

 جخُٔ الىدُجت وهره التربىي، الىُع نلم مٓسز  ؾالب لدي الازخبازاث

 دزاطت ئلُت جىضلذ ما وجسالِ[ 41] دشتي دزاطت ئلُه جىضلذ ما مو

ٗاث مً٘ ،[42] بس  الىُع نلم مٓسز  ازخبازاث بأن ذلٚ جُظحر ٍو

ت، حىاهب جخػمً التربىي   جؿبُٓي واخد طإاٛ نلى الا جدخىي  وال هكٍس

ت، ألاهداٍ نً  ئحاباجه في الؿالب ٌهخمد الاطئلت بُٓت في بِىما التربٍى

 مً لدًه ما جؿبُٔ مً أٖثر اإلاهلىماث وجرٖس الاطترحام، مظخىي  نلى

ٛ  أنمٔ جُ٘حر جدخاج واْهُت أمثلت نلى مهلىماث  الاحابت، ئلى للىضى

( اإلاسوهت/الخطلب) اإلاهسفي ألاطلىب بحن نالْت هىإ جً٘ لم لرلٚ

 ازخبازاث في الخؿبُٓي الجاهب يُاب بظبب الازخبازاث نلى وألاداء

 جُ٘حر ئلى ًدخاج الخؿبُٔ مظخىي  أن ئذ التربىي، الىُع نلم مٓسز 

 .مهلىماث جرٖس مجسد مً أنمٔ

 التىصياث. 7

ب مً ٖىىم للمٓسز  ألاداةُت اإلاهمت مو الخهامل -1  الطِ، زازج الخدٍز

 مً وذلٚ الدزاس ي، الُطل نهاًت الؿالب ًٓدمه واحب مجسد ولِع

 ًطل لٙي ألازؿاء جصخُذ مو اإلاهمت، أداء أزىاء اإلاظخمس اإلاخابهت زالٛ

 ندد جٓلُل زالٛ مً ئلى ًأحي ال وهرا. الاجٓان مسخلت ئلى الؿالب

 .الشهبت في الؿالب

 باإلاهام الؿالب جٙلُِ زالٛ مً اإلاثابسة مظخىي  جىمُت نلى الهمل -2

 .اإلاهازاث مخىىنت ألاداةُت

 اإلاهازاث مو للمٓسز  ألاداةُت اإلاهمت في اإلاؿلىبت اإلاهازاث جمازل غسوزة -3

ع مً الاهتهاء نىد َيها الؿالب ازخباز طِخم التي  .اإلآسز  جدَز

ع أزىاء الخؿبُٓي الجاهب أهمُت نلى الخأُٖد -4  وزبـ اإلآسزاث، جدَز

 ٗلُت مً جسسحه بهد الؿالب نلُه طُٙىن  الري الهملي بالجاهب ذلٚ

 .التربُت

  باإلاهاًحر التربىي  الىُع ونلم ىي ـــالترب مـــالخٍٓى سزيــمٓ سداثـــمُ ـــزب -5
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 هُئت مً الطادزة الظهىدًت الهسبُت اإلامل٘ت في للمهلمحن اإلاهىُت

م  .الخٍٓى

 :اإلآترخت البدىر

م إلآسز  ألاداةُت اإلاهمت نلى ألاداء بحن الهالْت دزاطت -1  التربىي  الخٍٓى

 .باإلاهلمحن الخاص الُ٘اًاث ازخباز نلى الؿالب وأداء

بُت دزاطت ئحساء -2  جىمُت في ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ أزس لُٓاض ججٍس

م مهازاث  .طهىد اإلالٚ حامهت في التربُت ٗلُت ؾالب لدي التربىي  الخٍٓى

بُت دزاطت ئحساء -3  جىمُت في ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ أزس لُٓاض ججٍس

 .طهىد اإلالٚ حامهت في التربُت ٗلُت ؾالب لدي اإلاثابسة مظخىي 

 مً الهُىت جٙىن  بدُث الخالُت، للدزاطت ممازلت دزاطت ئحساء -4

 .ؤلاهار

 املراحع

 املراحع العربيتأ. 

ِ، مطؿُى ) [1] ( الخؿٍس ٖأطلىب لالطخجابت، م٘خبت 1968طٍى

 ألاهجلى، الٓاهسة

م الُٓاض(  2004) خماد زاشد الدوطسي، [2]  :الخدًث التربىي  والخٍٓى

ػاًا وجؿبُٓاث مبادب  .الُ٘س داز: نمان مهاضسة، ْو

 ألاداةُت اإلاهمت ئهجاش ملِ أزس(. هـ1436) ضالح لؿُُت الظمحري، [4]

ظُت  بسهامج ؾالباث لدي الخأملي الخُ٘حر جىمُت في الخدَز

 الهلىم مجلت. طهىد اإلالٚ حامهت في التربُت بٙلُت اإلااحظخحر

ت، اع. 3 الهدد ،26 اإلاجلد التربٍى  .طهىد اإلالٚ حامهت:  الٍس

 أيساع جدُٓٔ بحن الهالْت(. 2007) والديُدي طلىي  نثمان، [5]

 الُ٘سي  الخُاوع نلى والٓدزة( البىزجُىلُى) الىزاةُٓت الخُٓبت

 في دزاطاث مجلت .التربُت بٙلُت الهلُا الدزاطاث ؾالب لدي

ّ  اإلاىاهج ع وؾس  – 91) ص ص ، ًىاًس ،120 الهدد. الخدَز

ت ، الجمهُت(124 ّ  للمىاهج اإلاطٍس ع، وؾس  ، التربُت ٗلُت الخدَز

 .شمع نحن حامهت

م حهلُم في اطتراجُجُاث(. 2003) زمػان بدوي، [6]  حهلم وجٍٓى

اغاث  .نمان:  الُ٘س داز. الٍس

-E( : أزس اطخسدام ملِ ؤلاهجاش ؤلال٘ترووي )2013البالدي، َاؾمت ) [7]

Portfolio نلى الخدطُل الدزاس ي والاججاه هدى مادة الدزاطاث )

الاحخمانُت لدي ؾالباث الطِ ألاٛو اإلاخىطـ باإلادًىت اإلاىىزة، 

حن  مجلت دزاطاث نسبُت في التربُت ونلم الىُع، زابؿت التربٍى

 .117-132(، ص ص 2(، حصء )34الهسب، الهدد )

هجاش ؤلال٘ترووي ( : َانلُت اطخسدام ملِ ؤلا 2012أبى مؿلٔ، هىاء ) [8]

ماث بٙلُت 
ّ
ظُت لدي الؿالباث اإلاهل لخىمُت بهؼ الُ٘اًاث الخدَز

التربُت في حامهت ألاْص ى بًصة، دزاطت ماحظخحر يحر ميشىزة، 

 .حامهت ألاشهس، يصة، َلظؿحن

(، دزاطت أزس الجيع وألاطلىب 1994اإلاطسي، مدمد نبداإلاجُد ) [9]

لصخص ي والاحخماعي نىد اإلاسوهت( نلى الخىأَ ا-اإلاهسفي )الخطلب

 –زطالت ماحظخحر يحر ميشىزة، الجامهت ألازدهُت -ؾلبت الجامهت

 .ٗلُت الدزاطاث الهلُا.

اوي، اهىز مدمد ) [26] ُت في بدىر نلم 1995الشْس ( ألاطالُب اإلاهَس

ت:  الىُع الهسبُت وجؿبُٓاتها في التربُت ، م٘خبت ألاهجلى اإلاطٍس

 .الٓاهسة

ؤلابدام وطماث الصخطُت: (.2011بي، زالد )َساج، مدمد والهخُ [27]

دزاطت مٓازهت بحن اإلاهخمدًً واإلاظخٓلحن نً اإلاجاٛ الادزاٗي مً 

اع. ت بالٍس -زطالت التربُت ونلم الىُع  ؾالب اإلاسخلت الثاهٍى

 (.271 – 215) ص ص 36م  , الظهىدًت

ذ ) [28] ( : اإلاثابسة واإلاسع الهٓلي، الٓاهسة، داز يٍسب 2010شىقي، مَس

 للؿبانت واليشس.

( وخدة مٓترخت في الاْخطاد اإلاجزلي 2016)الظُد، ههى ًىطِ  [38]

باطخسدام شبٙاث الخُ٘حر البطسي في جىمُت مهازاث الخُ٘حر 

ٗادًمُت لدي  الخأملي وجدظحن مظخىي اإلاثابسة في أداء اإلاهام ألا

ت  ، 178مطس م-جالمُر اإلاسخلت الابخداةُت مجلت الٓساءة واإلاهَس

 (.75-47ايظؿع )ص ص 

اث اطخسدام ملِ ( 2014أبى نُٓل، ئبساهُم )[39]  لدي ؤلاهجاش : مهْى

ؾلبت مٓسز التربُت الهملُت بجامهت الخلُل واججاهاتهم هدىه، 

اإلاجلت الهسبُت لػمان حىدة، ألاماهت الهامت الجداد الجامهاث 

 107 – 89، ص ص )16الهسبُت، م

( : واْو اطخسدام مهلماث اللًت الهسبُت ملِ 2010َلمبان، آذاز ) [40]

م ألاداء اللًىي لدي جلمُراث الطِ الظادض ؤلاهجاش في جٍٓى

الابخداتي بمدًىت م٘ت اإلا٘سمت، زطالت ماحظخحر يحر ميشىزة، 

 .حامهت أم الٓسي، الظهىدًت

حن ( :2012دشتي، نلي نبدهللا ) [41] حن ويحر اإلاَُ٘ى الُسوّ بحن اإلاَُ٘ى

الخطلب، والخيبإ مً زالله بمظخىي الخُّى -في بهد اإلاسوهت

ذ. زطالت ماحظخحر يحر ميشىزة، الهٓلي لدي ال ؿالب بدولت الٍٙى

.ً  حامهت الخلُج الهسبي، البدٍس

اد ) [42] ٗاث، ٍش ( الجمىد الرهني ونالْخه بالٓدزة نلى خل 2009بس

اإلاش٘الث والخدطُل الدزاس ي والجيع لدي ؾلبت اإلاسخلخحن 

ت مجلت مإجت للبدىر والدزاطاث )طلظلت  ألاطاطُت والثاهٍى

 (..192-173)، 1، م 23ت والاحخمانُت(، مج الهلىم ؤلاوظاهُ

ا )[45]  ٍس (.ئنداد وجأهُل اإلاهلمحن وألاطع التربىي 2011أبى الُُهاث، ٖش

 ، نمان: ألازدن، داز الُ٘س لليشس والخىشَو.2والىُظُت.ؽ

س أدواث 2009الصهساوي، مدمىد بً زاشد ) [46] (. جطىز مٓترح لخؿٍى

ٔ مهاًحر الجىد ة الشاملت بىشازة التربُت ُْاض جدطُل الؿالب َو

والخهلُم. زطالت دٖخىزاه يحر ميشىزة، حامهت أم الٓسي، م٘ت: 

 الظهىدًت.

م 2006حابس، نبد الخمُد ) [47] ( : اججاهاث وججازب مهاضسة في جٍٓى

 .أداء الخلمُر واإلادزض، داز الُ٘س الهسبي، الٓاهسة، مطس

م ا 1427نُد، يادة زالد ) [49]  لتربىي مو هـ( الُٓاض والخٍٓى

 ، م٘خبت الُالح لليشس والخىشَو.SPSS + CDجؿبُٓاث بسهامج 

ٗاحي، هُُحن خمصة ) [50] هـ(. َهالُت اطخسدام ملِ ؤلاهجاش 1429البر

اغُاث بمٓسز جطمُم اليشاؽ في بسهامج  نلى أداء ؾالباث الٍس

ت، الهدد  ؤلانداد التربىي بجامهت أم الٓسي"، مجلت الٓساءة واإلاهَس
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ت للٓساءة الخامع  والثماهىن، الجصء الثاوي، الجمهُت اإلاطٍس

ت، مطس: حامهت نحن شمع.  واإلاهَس

اججاهاث ؾالباث ٗلُت التربُت بجامهت  :(2005ئطمانُل، خظً )[51] 

 E-Portfolio ْؿس هدى ئنداد ملِ الؿالب ؤلال٘ترووي

واطخسدامه في الخهلُم وآزائهً هدىه، اإلاإجمس الهلمي الهاشس 

الخهلُم ؤلال٘ترووي والجىدة الشاملت(، الجمهُت )ج٘ىىلىحُا 

ت لخ٘ىىلىحُا الخهلُم، ٗلُت التربُت حامهت نحن شمع،   -5اإلاطٍس

7 ( ،  .(67- 31ًىلُى، الجصء ألاٛو

: أزس اطخسدام ملِ أنماٛ الؿالب ٖأداة (2002زلُل، مدمد ) [52]

ع الهلىم لخالمُر الطِ الثاوي  م نلى جدُٓٔ أهداٍ جدَز للخٍٓى

دادي، اإلاإجمس الهلمي السابو نشس )مىاهج الخهلُم في غىء ؤلان

  .مُهىم ألاداء(، حامهت نحن شمع، الٓاهسة، مطس

(. البىزجُىلُى ٖأخد مهالم هـ 1422بٙاز، هادًت والبظام، مىحرة )[53] 

ت  ً"، مجلت الهلىم التربٍى س الخهلُم في الٓسن الخادي والهشٍس جؿٍى

ت.الهدد الثاوي، حامهت الٓاهسة،   مههد الدزاطاث التربٍى

(. الخُٓبت الىزاةُٓت الخهلُمُت )ملِ 2008حامهت اإلالٚ طهىد. ) [54]

ت مهخمدة مً ٗلُت التربُت في ضُِ ؤلاهجاش (.مرٖسة جُظحًر

 .م2008

( طُٙىلىحُت الصخطُت، داز النهػت 1975يىُم، طُد مدمد ) [58]

 الهسبُت. الٓاهسة

ألاطلىب اإلاهسفي، مجلت ٗلُت آلاداب،  (:2007ضالح، ًىطِ خمت ) [59]

 ( 444-416، ص ص )18حامهت بًداد، الهدد 

.  هُظُت دزاطاث الخُ٘حر(. 1973) طُد ونثمان َإاد خؿب، أبى [60]

ت، ألاهجلى م٘خب  .الٓاهسة اإلاطٍس

ُحن ( 1995) وخُدة خظحن نلي، [62] دزاطت مٓازهت ألطلىبحن مهَس

ٗلُت .  زطالت ماحظخحر. والشبابللٓادة واإلاىخمحن إلاىكمتي الؿلبت 

 حامهت بًداد. ( ابً زشد) التربُت

: حهلُم الخُ٘حر مُاهُم (2002حسوان، َخحي نبدالسخمً ) [63]

 ، داز الُ٘س، نمان 1وجؿبُٓاث، ؽ

هـ( الىمى ألازالقي ونالْخه بظمت الخطلب 1425الًامدي، ًىطِ )[64] 

اإلا٘سمت. زطالت اإلاسوهت لدي نُىت مً اإلاساهٓحن بمدًىت م٘ت  -

ماحظخحر يحر ميشىزة، حامهت أم الٓسي، ٗلُت التربُت، ْظم نلم 

 الىُع.

، طمُت ) [66] : أطلىب الدوحماجُت لدي الؿلُت (2009بً إلابإز
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ABSTRACT _ The study aimed to identify relationship of performance in portfolio of the two 

courses (Educational evaluation and Educational psychology) to performance in tests, level of 

perseverance and cognitive style (rigidity/flexibility), where the study used personal friendship test 

prepared by (Suwef [1]) for measuring cognitive style (rigidity/flexibility) and level of 

perseverance prepared by (the researcher). The sample is comprised of 70 students of educational 

psychology course and 60 students from educational evaluation course for year 1435/1436H and 

the study has concluded to that there is a statistically significant positive relationship between 

performance in portfolio and performance in tests of the two courses (educational evaluation and 

educational psychology), as well there is a statistically significant positive relationship between 

perseverance and performance in portfolio, while there is no a statistically significant relationship 

between perseverance and performance in tests, as well as there is no a statistically significant 

relationship between cognitive style (rigidity/flexibility) and performance in portfolio, however 

there is statistically significant negative relationship between cognitive style (rigidity/flexibility) 

and performance in tests. Results have been interpreted in the light of theoretical framework and 

literature review. 

KEYWORDS: portfolio, educational evaluation, educational psychology, tests, cognitive styles. 


