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واقع استخذام هلفات اإلجناز ملعلوات هادة 
الرياضيات نظام املقررات يف املرحلة الثانوية يف 

 ضوء وظائف التقوين الواقعي
 *حنان بنت عبدهللا رزق

 

 

  امللخص_
ً

 جخظمً مىـىزا
ً

م الىاكعي مفهىم خدًث وحلددث اإلاصؼلحاث التي حؼير ئلُه، وكلى السغم مً الازخالف ئال أنها حمُلا الخلٍى

دف البدث الحالي ئلى ملسفت واكم اطخسدام ملفاث ؤلاهجاش إلاللماث  م الخللُدي، َو م ومىهجُخه وكملُاجه جخسؼى الخلٍى لفلظفت الخلٍى

اطُاث هـام اإلالسزاث م الىاكعي، وملسفت ألاَمُت اليظبُت الطخسدام ملفاث ؤلاهجاش  الٍس ت في طىء وؿاةف الخلٍى في اإلاسخلت الشاهٍى

م الىاكعي. جم جؼبُم البدث زالٌ الفصل الدزاس ي  ت في طىء وؿاةف الخلٍى اطُاث هـام اإلالسزاث في اإلاسخلت الشاهٍى إلاللماث مادة الٍس

ىهج الىصفي وجم الاكخماد كلى حمم اإلاللىماث مً زالٌ اطخسدام الاطخبُان هأداة ٌ، اطخسدمذ الباخشت اإلا1437-1436الشاوي 

اطُاث هـام اإلالسزاث في اإلاسخلت  للبدث، وجم جددًد أَداف الاطخبُان في ملسفت واكم اطخسدام ملفاث ؤلاهجاش إلاللماث مادة الٍس

م الىاكعي وجم الخأهد مً الخصاةص الظُي ت في طىء وؿاةف الخلٍى ت لالطخبُان والتي جمشلذ في الصدق والشباث. ومً زم الشاهٍى ىمتًر

ت الطخجاباث كُىت الدزاطت، وجم 140جؼبُله كلى كُىت ) ( مللمت، ولإلحابت كلى أطئلت الدزاطت جم اطخسدام الخىسازاث واليظب اإلائٍى

اطُاث في هـام اإلالسزاث با م الخىصل للىخاةج الخالُت: ئن اطخسدام ملف ؤلاهجاش إلاادة الٍس ت ًدلم بلع وؿاةف الخلٍى إلاسخلت الشاهٍى

م الىاكعي، َىان كصىز في  اطُاث هـام اإلالسزاث بأَمُت اطخسدام ملفاث ؤلاهجاش لخدلُم الخلٍى ى ما ًإهد وعي مللماث الٍس الىاكعي َو

م الىاكعي التي ًدللها ملف ؤلاهجاش جخؼلب بسهامج ئزػادي للمللماث واإلاؼسفاث التربٍى اطُاث، بلع وؿاةف الخلٍى اث بمادة الٍس

م الىاكعي وأطالُب جدلُله. جظمين بسامج ئكداد  اطُاث كً وؿاةف الخلٍى بُت إلاللماث الٍس وأوصذ الباخشت بظسوزة ئكامت وزغ جدٍز

م الىاكعي في الخللُم اطُاث بيلُت التربُت بلظاًا الخلٍى  .مللم الٍس

م الىاكعي، ملفاث ؤلاهجاشاإلايلماث ال  .فخاخُت: الخلٍى
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واكع استخدام ملفاث إلاهجاز ملعلماث مادة الرياضياث هظام امللرراث في 

 املرحلت الثاهويت في ضوء وظائف التلويم الواكعي
 امللدمت. 1

مً  الخىمُت كملُت ػاملت مخلددة الجىاهب مدؼلبت ألابلاد، والبد     

ئدزان أبلادَا، وؤلاوظان ههدف زةِس ي للخىمُت الاحخماكُت مً أكىي 

اللىامل اإلاإزسة في الخىمُت الاكخصادًت فهى الىطُلت التي حظاكد كلى 

ى الهدف الري جىحه َرٍ الخىمُت مً أحله  .جدلُلها َو

والخللُم َى اللملُت التي جخم بملخظاَا ئكداد فئاث ووىادز      

 وئهظاب مسخلفت مً ذوي 
ً
 واكخصادًا

ً
الخسصصاث اإلاخباًىت احخماكُا

الفسد اإلالسفت واإلاهازاث. وجىمُت اللدزاث والاطخلداداث واللُم وجىمي 

 
ً
 وجفاكال

ً
ً الىلي للصخصُت ؤلاوظاهُت ألاهثر جىافلا البىاء أو الخيٍى

 .وئهخاحُت في مجخملىا

م كلى أطاض ألاَداف أو الجىدة أو اإلاىفلت َى        كظُت مهمت والخلٍى

س الخللُم وجددد ماحدة صالح ] م مىاهج 1في جدظين وجؼٍى [ أن جلٍى

ى   مم الاخخُاحاث للفسد واإلاجخمم َو
ً
اطُاث البد وأن ًيىن مخمؼُا الٍس

م اإلاىهج أزىاء جؼبُله بيل كىاصٍس أو جدلُل  لخين ئما جلٍى ًأزر ػٍس

اطُاث  .مؼبىكاث هخب الٍس

م       في البِئاث الخللُمُت يهخمىن بخغُير  هما أن اإلاهخمين بمجاٌ الخلٍى

م مً الؼسق الخللُدًت ئلى ػسق جدىىق بين اإلاالخـت  الىـسة ئلى الخلٍى

م وألاوؼؼت الصفُت والالصفُت خُث ٌلؼي َرا  الُىمُت واإلاؼاَز

الخلدد مصداكُت أهثر وصىزة أكم كً الخدصُل الدزاس ي للمخللم، 

كت مً اللملُاث واإلاللم الجُد َى اإلاللم الري ٌظخسدم مجمى 

مُت إلاساكبت جلدم ػالبه  ].2] والىطاةل الخلٍى

س مىاهج          ت لخؼٍى م كملُت مظخمسة وهي طسوٍز وكملُت الخلٍى

اطُاث وجدظُنها وهي حظاَم في الىؼف كً مدي اهدظاب  الٍس

اإلاخللمين للملسفت ومدي مالءمت اإلادخىي والىطاةل وألاوؼؼت، هما أهد 

 ].3ذلً أبىشٍىت وكبابىت ]

َرا وكد خـُذ اإلاىاهج الدزاطُت في اإلاملىت اللسبُت الظلىدًت         

ت هبيرة مً أَمها مؼسوق  ٍس ت ومؼسوكاث حللُمُت جؼٍى ٍس بخغيراث حَى

اطُاث والللىم لجمُم اإلاساخل الخللُمُت مً اإلاسخلت  س مىاهج الٍس جؼٍى

ى ٌلخبر أَم مؼسوق اطتراجُ ت َو جي في الابخداةُت وختى اإلاسخلت الشاهٍى

ىن واإلاهخمىن بالتربُت والخللُم  خفم التربٍى اإلاملىت اللسبُت الظلىدًت، ٍو

كلى أَمُت الخللُم الشاهىي، وذلً بالىـس ئلى أهه اإلادؼت ألازيرة مً 

مدؼاث الخللُم اللام، واإلاسخلت الحاطمت في أكماز اإلاخللمين، التي 

د مً الاخخُاحاث اإلاخج ددة للمخللمين ًخؼلم مً زاللها ئلى جلبُت اإلاٍص

ت،  اإلاىبشلت كً مسخلت الىمى اللللي والىفس ي والجظمي لفئتهم اللمٍس

واإلاخلللت بؼبُلت اللصس الري ٌلِؼىن فُه، ئطافت ئلى مظاَمت 

الخللُم الشاهىي في التهُئت إلاخؼلباث الحُاة، والتهُئت إلاىاصلت الخللُم 

دوز اإلاسخلت بلد الشاهىي، والتهُئت لظىق اللمل، مم جأهُد الاخخفاؾ ب

ص الخللم الظابم وجمىين الخللم الحالي ت في حلٍص  ].4] الشاهٍى

م باإلاىهج الحدًث ًلخصس كلى الخدصُل الدزاس ي       ولم ٌلد الخلٍى

للؼالب مً زالٌ الامخداهاث الخللُدًت، بل أصبذ ٌلمد كلى جدبم همى 

 الخالمُر والىكىف كلى مىاػً الظلف لخدازهها، جدبم أطالُب اإلاللم

وئزػادٍ وجىحيهه، وأصبذ اإلاللم ًدزب ػالبه كلى أكماله وكُاض مدي 

م ًدلم ملسفت الؼالب براجه  ].5] جلدمهم، هما أن الخلٍى

م غير جللُدًت وله اللدًد مً         لخبر ملف ؤلاهجاش أداة جلٍى َو

ى حسجُل ألداء  م الىؿُفي الؼامل، َو م، الخلٍى اإلاظمُاث ملف الخلٍى

ًيخجه مً طلىن أو جؼبُم اإلاهازاث جمشل مخؼلباث خلُلت اإلاخللم أو ما 

للملُت الخللم ومدخىي اللُاض َى مىاكف الحُاة الحلُلت دازل أو 

ى هىق مً حمم ألادلت كلى الخلدم  زازج الفصل بدون ػسوغ ملىىت َو

 ].6] وامخالن وجؼبُم هخاةج الخللم

كماٌ َى ججمُم وملف ؤلاهجاش او الخللم او البىزجفىلُى او ملف الا      

ادف ومسهص لألكماٌ وألاوؼؼت ألاداةُت التي ًلىم بها اإلاخللم  مىـم َو

 .إلبساش حهىدٍ وجلدمه وجدصُله في مجاٌ أو كدة مجاالث دزاطُت ملُىت

م الىاكعي مفهىم خدًث وحلددث اإلاصؼلحاث التي حؼير ئلُه         الخلٍى

م ا م البدًل الخلٍى م الؼبُعي، الخلٍى م مشل: الخلٍى لبدثي، الخلٍى

م  م الىُفي، الخلٍى م الىزاةلي، الخلٍى م اإلاخىاشن، الخلٍى اإلاباػس، الخلٍى

 
ً
 جخظمً مىـىزا

ً
الظُاقي، وكلى السغم مً الازخالف ئال أنها حمُلا

مىً  م الخللُدي، ٍو م ومىهجُخه وكملُاجه جخسؼى الخلٍى لفلظفت الخلٍى

م الري ًخؼلب مً اإلاخللم بُان م فه أهه الخلٍى هازاجه وملازفه حلٍس

 
ً
ً هخاج ي داللت مظخسدما وأداةه مً زالٌ ئهجاش مهمت خسهُت، أو جيٍى

 ].7] كملُاث كللُت كلُا وخل مؼىالث وابخيازاث

م الىاكعي ملفاث ؤلاهجاش البىزجفىلُى، وهي           ومً أطالُب الخلٍى

كبازة كً خلاةب أو سجالث لخجمُم كُىاث مىخلاة مً أكماٌ الؼالب 

هجاشاجه وجلدمه زالٌ فتراث مخخابلت مً الصمً في مجاٌ أ أهثر حلىع ئ

مها وفم ملاًير مدددة  خم الحىم كليها وجلٍى مً اإلاجاالث الدزاطُت ٍو

مىً أن جيىن ملفاث ؤلاهجاش مؼبىكت أو  ، ٍو
ً
ومللىمت لدًه مظبلا

 ].8] ئلىتروهُت

لت           م مىر فترة ػٍى في اللغت  ئن ملفاث ؤلاهجاش مظخسدمت في الخلٍى

لت وجسي الباخشت أن اطخسدامها  .وفىىنها والفدىص اإلاالُت مىر فترة ػٍى

م الىاكعي ووؿاةفه طسوزة مهمت اطُاث لخدلُم الخلٍى  .في الٍس

 الدراستمشكلت . 2

ت        مً زالٌ ما كامذ به الباخشت مً للاء باإلاللماث في اإلاسخلت الشاهٍى

ؤلاهجاش مىدؼس ومىحىد لدي وحدث الباخشت أن اطخسدام ملفاث 

اطُاث بىـام اإلالسزاث، ولىً َل الاطخسدام ًدلم  مللماث الٍس

م الىاكعي، لرلً اججهذ الباخشت ئلى دزاطت واكم اطخسدام  الخلٍى

اطُاث هـام اإلالسزاث في اإلاسخلت  ملفاث ؤلاهجاش إلاللماث مادة الٍس

م الىاكعي، ومً َىا جدددث م ت في طىء وؿاةف الخلٍى ؼيلت الشاهٍى

 :الدزاطت باآلحي

 أ. أسئلت الدراست

ــا واكــــم      اطُاث هـام ــدام ملفاث ؤلاهجاش إلاللمـــم اطخســ  اث مادة الٍس

م الىاكعي؟ ت في طىء وؿاةف الخلٍى  جخفسق و  اإلالسزاث في اإلاسخلت الشاهٍى
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 :مىه ألاطئلت الخالُت

اطُاث هـام اإلالسزاث  - الشاهىي إلالفاث ما واكم اطخسدام مللماث الٍس

م الىاكعي؟  ؤلاهجاش بما ًدلم وؿاةف الخلٍى

اطُاث  - ما ألاَمُت اليظبُت الطخسدام ملفاث ؤلاهجاش إلاللماث مادة الٍس

م الىاكعي؟ ت في طىء وؿاةف الخلٍى  هـام اإلالسزاث في اإلاسخلت الشاهٍى

 دراستأهداف الب. 

م البدًل -  .ملسفت وؿاةف الخلٍى

م الىاكعيملسفت أَداف ملفاث  -  .ؤلاهجاش في ؿل الخلٍى

م  - ملسفت واكم اطخسدام ملفاث ؤلاهجاش بما ًدلم وؿاةف الخلٍى

 .الىاكعي إلاللماث هـام اإلالسزاث الشاهىي 

ملسفت ألاَمُت اليظبُت الطخسدام ملفاث ؤلاهجاش إلاللماث مادة  -

م  ت في طىء وؿاةف الخلٍى اطُاث هـام اإلالسزاث في اإلاسخلت الشاهٍى الٍس

 .اكعيالى 

 دراستأهميت الج. 

ت خُث جلدم واكم  - س اإلاسخلت الشاهٍى جفُد الدزاطت اللاةمين كلى جؼٍى

م الىاكعي  .اطخسدام ملفاث ؤلاهجاش لخدلُم وؿاةف الخلٍى

ت خُث  - اطُاث للمسخلت الشاهٍى جفُد الدزاطت مللمين ومللماث الٍس

م الىاكعي  .جلدم اإلالترخاث للخلٍى

واإلالترخاث التي جفُد الباخشين مً أحل  جلدم الدزاطت الخىصُاث -

اطُاث الشاهىي   .جدلُم أَداف حللُم الٍس

 دراستحدود الد. 

ٌ، 1437-1436جمذ الدزاطت زالٌ الفصل الدزاس ي الشاوي لللام      

ت بمدًىت مىت اإلاىسمت  اطُاث في اإلاسخلت الشاهٍى وػملذ مللماث الٍس

 .ت( مللم140هـام اإلالسزاث. وواهذ كُىت البدث )

 دراستالمصطلحاث ه. 

  ملف ؤلاهجاش

ى أداة كُاض ألاداء 6كسفه كسفان ]      م غير جللُدًت َو [ َى أداة جلٍى

م والنهاًاث اإلافخىخت واإلاؼسوكاث  خظمً ملفاث الخلٍى خدًشت ٍو

ت اإلاسحم خُث  يخمي ئلى الازخبازاث ملُاٍز وازخبازاث ألاداء ألاطاطُت ٍو

م الخلمُر في طىء أداةه  .الظابم ًخم جلٍى

م الىاكعي   الخلٍى

َى مجمىكت مً ألاطالُب  Birenbaum & Dochy [10] كسفههما           

 أداةُت أصلُت أو واكلُت ومداواة وملفاث 
ً
وألادواث التي حؼمل مهاما

ألاكماٌ وصحاةف ومؼسوكاث حماكُت وملسوطاث ومالخـاث 

م لألكسان،   وجلٍى
ً
 ذاجُا

ً
ما  .وغير ذلًوملابالث وكسوض ػفهُت وجلٍى

  هـام اإلالسزاث الشاهىي 

جيّىن الخؼت الدزاطُت لىـام اإلالسزاث مً زالزت بسامج وهي: البرهامج      

اإلاؼترن، والبرهامج الخسصص ي، والبرهامج الازخُازي، البرهامج اإلاؼترن 

ى بسهامج كام ًدزطه حمُم الؼالب، ومجمىق طاكاجه ) ( طاكت. 125َو

ى بسهامج ً أخدَما للللىم  البرهامج الخسصص ي َو ًخظمً مظاٍز

ؤلاوظاهُت، وآلازس للللىم الؼبُلُت، ًسخاز الؼالب منهما اإلاظاز الري 

خىافم مم ئمياهاجه ومُىله. ومجمىق طاكاث ول مظاز  ًسغب دزاطخه ٍو

( طاكت. البرهامج الازخُازي )الحّس ًخؼلب الىـام دزاطت ملسزًٍ 65)

( طاكت هدد 25زاث )طاكاث( هدد أدوى، وزمظت ملس  10دزاطُين )

أكص ى. وجلدم اإلادزطت اإلالسزاث الخسصصُت واإلالسزاث اللامت الحسة في 

مظازي الللىم الؼبُلُت وؤلاوظاهُت باإلالسزاث اإلاؼلىبت إلكدادٍ 

ص مٌُى الؼالب  للدزاطت الجاملُت وفم اإلاجاٌ الري ًسخاٍز لخلٍص

 ].4] وكدزاجه وجدكم جسصصه هما جدُذ له فسصت زفم ملدله التراهمي

 إلاطار النظري والدراساث السابلت. 3

م الىاكعي  الخلٍى

م الىاكعي مفهىم خدًث حلددث اإلاصؼلحاث التي حؼير ئلُه،      الخلٍى

خميز   حؼير ئلى جسؼي ألاطالُب والادواث الخللُدًت، ٍو
ً
ولىنها حمُلا

ت.  م الىاكعي بسصاةص كدًدة مشل: الاكخماد كلى ملاًير جسبٍى الخلٍى

ت. الترهيز كلى الاطدىاد ئ اث اإلالُاٍز م اللاةم كلى اإلاظخٍى لى هـام الخلٍى

مهخم أداةُت جخؼلب ئوؼاء اطخجاباث. الاكخماد كلى كُىاث مً ألاداء 

م اإلاباػس لألداء  ].11] كبر الصمً. الاكخماد كلى الخلٍى

م الىاكعي منها: ملفاث ؤلاهجاش، و         َىان اللدًد مً ألادواث للخلٍى

م، اللسوض، صحاةف الؼالب، الامخداهاث، ازخبازاث  ألاداء، اإلاؼاَز

م ألاكسان م الراحي، جلٍى  .الخلٍى

م الىاكعي بأهه مً اإلافاَُم اإلادظلت 12وكد كسف كالم ]           [ الخلٍى

م جخؼلب مً الؼالب أن ًـهس  التي حؼمل أهىاق مسخلفت مً الخلٍى

ً وئوؼاء اطخجاباث وهخاحاث جتراوح بين  هفاءاجه وملازفه بخيٍى

اطخجاباث بظُؼت مفخىخت جىطُداث ػاملت وججملاث مً ألاكماٌ 

 . اإلاتراهمت كبر الصمً

م الخللُدي م الىاكعي والخلٍى   الفسق بين الخلٍى

م الخللُدي ئلى  [12ًددد كالم ]       كدد مً الخدىالث مً الخلٍى

م الىاكعي باآلحي  :الخلٍى

مالخدٌى مً زلافت الامخداهاث ئلى زلاف -  .ت الخلٍى

م  -  د.اإلاخلدالخدٌى مً الازخبازاث الخللُدًت ئلى الخلٍى

م اإلاخيامل - م اإلاىفصل ئلى الخلٍى  .الخدٌى مً الخلٍى

س الخللُم الجامعي ] وكد خددث        [ الفسوق ألاجُت 11كمادة جؼٍى

م البدًل م الىاكعي والخلٍى  :بين الخلٍى

 1حدول 

 التلويم التلليدي التلويم الواكعي

 ًأزر ػيل مهام خلُلُت مؼلىب مً الؼالب

ا أو أدائها  ئهجاَش

ًأزر ػيل ازخباز جدصُلي أطئلت هخابُت ولِظذ لها صلت بىاكم الؼالب، وؤلاحابت بازخُاز ئحابت صحُدت أو 

 جىملت كبازة، أو هخابت حمل كصيرة

 ومهازاتهمًخؼلب مً الؼالب جؼبُم ملازفهم 

 ودمجها إلهجاش اإلاهمت

 ًخؼلب مً الؼالب جرهس مللىماث طبم لهم دزاطتها

 ًىؿف الؼالب مهازاث الخفىير الللُا ألداء اإلاهمت

 )مهازاث: الخؼبُم، الخدلُل، الخلُُم، الترهُب(

 ًىؿف الؼالب كادة مهازاث الخفىير الدهُا إلهجاش

 مهمت )الخرهس، الفهم(
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 ًمخد للدة ٌظخغسق ئهجاش اإلاهمت
ً
 وظبُا

ً
ال  ػٍى

ً
 وكخا

 طاكاث أو كدة أًام

 
ً
 حظخغسق ؤلاحابت كً الازخبازاث الخدصُلُت وكخا

( 
ً
 وظبُا

ً
 دكُلت(120-15كصيرا

 ًمىً أن ًخلاون مجمىكت مً الؼالب في ئهجاش

 اإلاهمت

 ئحابت الؼالب كلى الازخباز الخدصُلي فسدًت

 كل
ً
 ىًخم جلدًس أداء الؼالب في اإلاهام اكخمادا

 كىاكد الخلدًس

 ًلدز أداء الؼالب في الازخباز بالدزحت التي خصل كليها بىاًء كلى صحت ئحابخه كً ألاطئلت

ًخم جلُُم الؼالب بلدة أطالُب: ازخبازاث ألاداء خلاةب ؤلاهجاش، 

 مؼسوكاث الؼالب

 ًلخصس الؼالب كادة كلى الازخبازاث الخدصُلُت

 الىخابُت

م وؿاةف  [11;13;12] الىاكعي الخلٍى

اث جدلُم هدى اإلاخللمين جلدم وجىزُم مساكبت - ت مظخٍى  ملُاٍز

م ئن: أوادًمُت  احظاق ألاهثر اإلاهازاث مً بىؼاق يهخم الىاكعي الخلٍى

ظدىد وواكلُت، اث ئلى َو  كلى الؼالب ٌلمل وواضحت مسجفلت مظخٍى

 .وجدظِىه أداةه مساحلت كلى ٌظاكدٍ مما اَخمامه وجشير جدلُلها

 الخللُم كملُت في جإزس اإلاخللمين أداء كً ومللىماث بُاهاث جلدًم -

م: واإلاىاهج  مخىىكت وهُفُت همُت وبُاهاث مللىماث ًلدم َىا فالخلٍى

 كملُتي جيامل ًإهد مما واكلُت أهثر صىزة حلؼي برلً وهي وجفصُلُت

م  .والخللُم الخلٍى

ت اإلاداطبت - ت وؤلادازة للمللمين التربٍى ٌ  التربٍى  ًخؼلب: الؼلبت أداء خى

م ع أهماغ حغُير ئلى الىاكعي الخلٍى  الصفُت والبِئت الظاةدة الخدَز

 أو واكلُت هخاةج ئلى جإدي التي واإلاهام والخجازب اإلاؼسوكاث واطخسدام

س وهخابت أصلُت  ،...اإلاؼىالث خل وأوؼؼت اإلافخىخت والاطخجاباث الخلٍس

 
ً
 .الخدصُلُت الازخبازاث تهمل لم وأًظا

 أصبدذ: ومهازاتهم جدصُلهم جىزم جسسج ػهاداث اإلاخللمين مىذ -

 اإلالازف فلؽ ولِع وئمياهاجه الؼالب مهازاث جىزم الخسسج ػهاداث

 .أهدظبها التي

ت للمإطظاث ألاوادًمي الاكخماد أو الاكتراف - م أصبذ: التربٍى  جلٍى

ت اإلاإطظاث  ملسفت كلى ٌلخمد ألاوادًمي الاكخماد أحل مً التربٍى

خم الخسسج بلد فلله ًمىنهم وما وبسامجها باإلاإطظت الؼلبت  الخدلم ٍو

 .أكمالهم وملفاث ومىدظباتهم الؼلبت ئهجاشاث جلُُم مً ذلً مً

م - م أصبذ: واطم هؼاق كلى الخلٍى  ٌلخمد للخدصُل اإلاإطس ي الخلٍى

م كلى آلان م ؤلاهجاش، ملفاث وزاصت الىاكعي الخلٍى  كلى اللاةم والخلٍى

 .ألاداء

  ؤلاهجاش ملفاث

 ًدمل بملجى prot ولمخين مً مؼخلت portfolio ؤلاهجاش ملفاث     

folio ى وزق بملجى  & Arter كسفها هما وهي اإلادزس ي الخللُم خلُبت َو

Spandel كلى جدخىي  للمخللم خلُبتبأهه  [2] الصساف في ذهس 

 وجدصُله وجلدمه الؼالب حهىد كً جسبرها التي اإلالخيُاث مً مجمىكت

 مؼازهت جخظمً اإلالخيُاث َرٍ اإلاىهج، مجاالث مً مجاٌ في الدزاس ي

 ابلذ التي وؤلازػاداث الحلُبت، مدخىي  ازخُاز في وئطهاماجه الؼالب

 الخأمالث ئلى حؼير التي والدالةل اللمل كلى للحىم واإلالاًير الازخُاز، في

 .للؼالب الراجُت

 مىخلاة الؼالب أكماٌ مً مجمىكتبأهه  [14] الدوطسي  كسفه اهم      

 وجلدمه وحهىدٍ الؼالب حللم طيرة زاللها مً ولسف ملصىدا اهخلاء

جب ملين، دزاس ي مجاٌ أو مادة في وجدصُله  اإلاجمىكت جخظمً أن ٍو

 مدخىي  اهخلاء في الؼالب مؼازهت جلً الؼالب أكماٌ مً اإلاىخلاة

 كلى ودلُل الجىدة كلى الحىم وملاًير الاهخلاء وحللُماث الحلُبت

ٌ  الازججاعي الراحي الخىفُر  .اإلاىطىق خى

م أَداف  [2;13] اإلاخللم جلٍى

 .الخللُمُت لألَداف باليظبت الفللي اإلاخللم ألداء ملازهت كمل -

 .كمله ًجب كما كسازاث اجساذ في واإلادزض اإلاخللم مظاكدة -

 .للؼالب الدزاس ي الخلدم مساكبت -

ع ػساةم جلُُم -  .الخدَز

 .الخللُمي البرهامج مساحلت -

 .اإلاسخصت للجهاث مللىماث ئكؼاء -

 .للمخللم اإلالسفُت الخلفُت جلُُم -

 .اإلاخللم زطا ملسفت -

  اإلاخللم في الراحي الخلُُم جىمُت -

 [2;6;14] ؤلاهجاش ملفاث ؿهىز  دواعي

 الازخبازاث تهخم خُث الخللُدًت اللُاض ألدواث اإلاىحهت الاهخلاداث -

 بلُت الاَخمام دون  اللُاض مىطم الظلىن مً صغيرة كُىت بلُاض

 كلى الحىم في الازخباز مصداكُت كدم كلُه ًترجب مما الظلىن،

 .لألَداف الخلمُر جدلُم

م أدواث وؿُفت ئلى الىـسة حغير - م أدواث حلد فلم الخلٍى  مجسد الخلٍى

ٌ  باإلاللىماث جمد أدواث  البرامج وبلد وأزىاء كبل الخللم مظخىي  خى

 .الخللُمُت

 اللُاض أدواث حلدد فسغم اللُاض، أدواث بين الخياملُت مبدأ جدلُم -

لت الىاكم في حظخسدم منها واخدة ول أن ئال  ألازسي، كً مىفصلت بؼٍس

 حمُم للُاطها للصخصُت وامل جصىز  حلؼي ؤلاهجاش ملفاث بِىما

 .اإلاخللم حىاهب

م في التراهمُت بمبدأ ألازر -  أهثر اإلاخللم كلى الحىم ًيىن  خُث: الخلٍى

م ملف ًصبذ وبالخالي وػمىلُت، وخُادًت مىطىكُت  مصاخب الخلٍى

 .والخللُمُت اللملُت خُاجه مساخل حمُم في للمخللم

اث لخدظين أداة - ع مظخٍى ٌ  في الخدَز  وزؼت الدزاطُت، الفصى

اث  .الخللُمُت لظُاطُاث الللُا للمظخٍى

 ومهام أكماٌ زالٌ مً ًخم أن ًمىً والخلدم الؼالب لدي الخللم -

 .بالخجازب اللُام والخدسي، البدث جخؼلب

        واطخسدام ملسفتهم وجؼبُم ودمج بىاء كلى الؼالب حصجُم -

ٌ  وازتراق الىلدي الخفىير   يـــالخ اثــللخددً الاطخجابت للمؼىالث، خلى

 .اإلالبل كاإلاهم في طخىاحههم

م مبادب   ؤلاهجاش ملفاث البدًل الخلٍى
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 ملفاث اطخسدام كىد بها الالتزام ًجب اإلابادب مً كدد َىان      

م أهىاق مً حلخبر يوه ؤلاهجاش  [2] الصساف خددَاكد و  البدًل، الخلٍى

 :فُما ًلي

م ًيىن  أن -   الخلٍى
ً
م ًيىن  أن ًجب: مظخمسا   الخلٍى

ً
 اللام ػىاٌ مظخمسا

 .الدزاس ي

م ًيىن  أن -   الخلٍى
ً
مىً صادكا م ًيىن : كلُه الاكخماد ٍو   الخلٍى

ً
 صادكا

 .ًلِظه أن مىه ًفترض ما ًلِع وان ئذا

م ًيىن  أن -   الخلٍى
ً
 واإلافاَُم، والاججاَاث اإلاهازاث ًلِع: ػامال

ظتهدف  .الخللُمُت اللملُت في ًإزس ما حمُم َو

م ٌظخسدم أن -   الخلٍى
ً
 وهُفُت همُت اإلاللىماث جيىن  أن: مسخلفت ػسكا

س فدؼمل س اإلاالخـت، الراحي، الخلٍس م الازخباز، ألاكسان، جلٍس  .اإلاؼاَز

م ًيىن  أن -  كً ًصدز خىم أي أن أي باإلاخللم اجصاٌ أداة الخلٍى

 أن ًجب خُث هفظه، للمخللم ًصل فهى للمخللم الدزاس ي الخلدم

ٌ  وهُفُت الخفظيراث حؼسح  ازخُاز في وئػساهه للمخللم كليها الحصى

مه في حظخسدم التي والؼسق  اإلالاًير م كلى الؼالب إلاظاكدة جلٍى  الخلٍى

 .الراحي

  ؤلاهجاش ملفاث زصاةص

 ؤلاهجاش ملفاث زصاةص نأ[ 12] كالمو  ،[6] كسفان مً ول أهد      

 :باآلحي الباخشت جلخصه ما حؼمل

 الخللم هؼاق احظاق منها للخالمُر أمىز  كدة جىصُل ئلى تهدف أنها -

 .باألداء الخاص الجىدة ومدً واإلاىاكؼت

 زالٌ مً فيها ًيخجىا أن ًمىً التي ألاوؼؼت هدى الخالمُر جدفم أنها -

ً مؼازهت  .آلازٍس

سي  لالجصاٌ حدًدة كىاة وجفخذ الؼالب كمل جدون  أنها -  بين الجَى

 .الفسدي اللمل كلى ًإزس مما الفصل ومدزض الخالمُر

س في حظاَم - ت وألاهـمت الخدَزع وػسق  اإلاىاهج جؼٍى  في ؤلاداٍز

 .اإلاىاهج حىدة ودكم الخللُمُت، اإلاإطظاث

ت مصدز -  بصىزة اإلاللم ًخدلم خُث والخلمُر اإلاللم مً ليل جلٍى

ع مهازاث مً جمىىه مدي مً واكلُت أهثر  ألاوادًمي ومظخىاٍ الخدَز

ع ػسق  فاكلُت ومدي. فلالُتها ومدي والشلافي والتربىي   .الخدَز

 الظلىن أو ئهجاٍش جم الري لليؼاغ واكعي جسؼُؽ زالله مً ًخم -

 .الخللم ئلى يهدف الري الىلي

اث اطخسدام ًخؼلب -  ًدخاج التي اللللُت اإلاهازاث مً مخلدمت مظخٍى

 .الخللم أحل مً الخفىير وجدكم واللملُت الللمُت خُاجه في الخلمُر

 دزحاجه كلى الخلمُر ًؼلم خُث واججاَاتهم الخالمُر دافلُت جدظين -

 ٌ ٌ  أو  .بأو

 زالٌ مً اإلادزطت أو الفصل دازل الخدصُل إلالازهت حظخسدم -

 .اإلالف دازل الىماذج جفصُل

 .الحلُلُت الحُاجُت اإلاىاكف زالٌ الخالمُر مىاكف ئؿهاز -

 مم الخالمُر جفاكل زالٌ مً الخالمُر بين الخفاكلي الخللم جدلم -

 .أكسانهم

ــاكــحظ -   وؤلاخظاض. رــللخلمُ يـــراجــال لـــأمــالخ ســٍىــوجؼ ًــجدظُ يـــف دـ

 .ذاتهم في والشلت باإلاظئىلُت،

م وأدواث اةلــووط اثــلىمـملـوال ازاثــمهــال ىي ـــمدخ يـــف مــىطــالخ -   جلٍى

 .الخالمُر

 [2] ؤلاهجاش ملفاث أغساض

م بلملُت ًلىم أن في للمدزض الظماح -  الىىاحي في اإلاخللم همى جلٍى

 .اإلالسفُت

 وجلدمه الدزاس ي لخدصُله بسجل الاخخفاؾ كلى اإلاخللم حصجُم -

 .الللمي

 الؼالب كمل ومخابلت الخىاصل كلى ألامىز  وأولُاء اإلادزطين حصجُم -

 .اإلادزطت في

 ومىاكؼت بُنهم فُما والخىاصل للخلاون  للمدزطين فسص زلم -

ظُت بسامجهم  .الخدَز

  ؤلاهجاش ملف كمل زؼىاث

مُت الحلُبت جيىن  أن ًجب         واضحت وملاًير أَداف لها الخلٍى

لت ً مىـمت وبؼٍس  الؼالب، لجهىد ومدددة واضحت صىزة لخيٍى

ا وزؼىاث كلى الىدى  [2] الصىافو  ،[6] كسفان خددَا هما ئهجاَش

 :الخالي

دف دوز  جددًد -   اإلاىهج دازل اإلالف َو

 اإلالف في الخللُمُت والىطاةل ألادواث دوز  -

 اإلالف بىاء في اإلاللم دوز  -

  اإلالف بىاء في الخلمُر دوز  -

مُت الؼسق  مم اطخسدامها طسوزة -   ألازسي  الخلٍى

اث جددًد -   اإلالف مدخٍى

 .اإلالف إلاىاكؼت الؼالب مم دوزٍت للاءاث جددًد -

 [2;13] ؤلاهجاش ملفاث اطخسدام مميزاث

 .ما وكذ زالٌ اإلالسفي همٍى زؽ اإلاخللم كلى حلسض ئنها -

مه الصخص ي بخللمه مباػسة اإلاخللم حؼغل ئنها -  .وجلٍى

 .الخللم هخاةج فلؽ ولِع الخللم كملُت جبين ئنها -

 .اإلاخللم زلت بىاء كلى حلمل ئنها -

  جمشل ئنها -
ً
  ملُاطا

ً
 .للخللم ػامال

 .براتها حللُمُت زبرة جمشل ئنها -

  الخىؿُف كً الباخث للمللم مفُدة ئنها -

  الخللُم بسهامج في اإلاىحىدة للفجىاث مفُد مإػس ئنها -

ظُت الهُئت لخىمُت فلالت وطُلت -  .الخدَز

 :الشاهىي  الخللُم في اإلالسزاث هـام ومسجىصاث فلظفت

 الدًً مً الظلىدًت اللسبُت اإلاملىت في الخللُم طُاطت جىبشم     

 هسامخه وخفف الخللم، في الفسد خم هفل الري الحىُف ؤلاطالمي

خه  حمُم مً والاطخفادة الللم ػلب كلى وخّظه الصخصُت، وخٍس

 الخؼت حاءث وكد. ئطالمي مىـىز  مً الىافلت ؤلاوظاهُت اإلالازف أهىاق

 مً اإلاىبشلت الخللُم أَداف كلى لخإهد اإلالسزاث بىـام الدزاطُت

 اإلاجخمم، جىمُت في واإلاظاَمت اإلاىخج، اللمل: مشل الخللُم؛ طُاطت

 لخدلُم والخلىُت الللم واطدشماز الىافلت، ؤلاوظاهُت اإلالازف واطدشماز

 ومىاهبت وبالدها، امخىا مظخىي  زفم أحل مً أػيالها بؼتى الخىمُت

 الخللُمي الىؿُفي الدوز  كلى والخأهُد اللالمي، والشلافي الللمي الخلدم

 الخؼت َرٍ جإهد هما. اإلاظخدامت للخىمُت السةِظُت ألاداة ًيىن  بدُث

ت الخؼىزاث مم الىاعي الخفاكل كلى  مً ئػاز في اللاإلاُت الحظاٍز
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ظدىد واإلالاصسة، ألاصالت  ئلى الخؼت َرٍ وفم الشاهىي  الخللُم َو

ت الخىحهاث اث اإلالاصسة، التربٍى  كلى جسهص التي والخللُم الخللم وهـٍس

ت وفم حللمه كملُت في للؼالب اليؼؽ الدوز   بدُث البىاةُت، الىـٍس

ىلد به، الخاصت اإلالسفُت بىِخه ًبجي   اإلالسفت ٍو
ً
 زبراجه كلى اكخمادا

دمجها الراجُت، ظخسدمها ملجى، ذي بؼيل اإلالسفي بىاةه في ٍو   َو
ً
 في أًظا

 فغً بالخالي. جىاحهه التي اإلاؼىالث وخل به، اإلادُؼت البِئت اهدؼاف

 حمُم وجىفير الؼالب، وؼاغ كلى اللاةم الخللم كلى ًسهص الىـام َرا

 وبِئتها، وزؼؼها اإلادزطت بسامج) الخللُمُت والخبراث والفسص البرامج

 والخللم الاطخلاللُت وجدلم حصجم التي ،(جخبىاَا التي واإلاىاهج وأوؼؼتها

 جيافإ مً ئػاز في والخفىير، والبدث والاهدؼاف، الراحي والىمى

ت الفسص  .[4] الازخُاز وخٍس

ت باإلاسخلت اإلالسزاث هـام مصاًا  :الشاهٍى

 :منها اإلالسزاث، هـام بها ًخصف التي اإلاصاًا مً اللدًد َىان      

 مً اإلالسزاث، بين السأس ي الخيامل بمىخى ألازر هدى الىـام َرا ًخجه -

 اإلالسزاث مً أهثر أو ملسزًٍ منها الىاخد ًيافئ ملسزاث جلدًم زالٌ

 مً الخللُل وبالخالي الظىىي، الىـام في الؼالب ًدزطها التي اإلاجصأة

 .الؼالب ًدزطها التي اإلالسزاث كدد

 مً كليهما ًترجب وما الدزاطت، في والخلثر السطىب خاالث جللُل -

 امام الفسصت الىـام ًدُذ ئذ واكخصادًت؛ واحخماكُت هفظُت مؼىالث

 أن دون  الخم، فصل في دزاطخه ٌلُد أن ملسز، في ًسطب الري الؼالب

د التربىي  الهدز مً ًللل مما. واملت دزاطُت طىت ٌلُد ٍص  هفاءة ٍو

 .الخللُم

ت ملسزاث جلدًم زالٌ مً اإلاهازي  الخؼبُلي بالجاهب الاَخمام -  مهاٍز

 .الجيظين زصاةص مساكاة مم الخؼت في اإلاؼترن البرهامج طمً

 دزاطتها، في ًسغب التي اإلالسزاث بلع لُسخاز للؼالب الفسصت ئجاخت -

 وؤلامياهاث وكدزاتهم، زغباتهم جساعي وحللُماث مددداث طىء في

 .اإلاخاخت

م للؼالب ًمىً -  طيخين في الخسسج ًمىىه) كدزاجه وفم جسسحه حظَس

 (.وهصف

لابله اإلاللم كً الىمي اللبء جللُل -  الخللُمي ألاداء في هىعي جدظً ٍو

 .والتربىي 

د ئكؼاء - ت للمدزطت الجدًدة ألادواز مً مٍص د الشاهٍى  مً ومٍص

 .واإلاللمين واإلاسػدًً والىهالء اإلادازض إلادًسي  الصالخُاث

 الدولُت باالزخبازاث الدزاطُت اإلالسزاث بلع ملادلت ًمىً -

م، اللسآن في اللاإلاُت وؤلاحاشاث والؼهاداث ت واللغت الىٍس  ؤلاهجليًز

ت اإلاسخلت لؼالب والىكذ الجهد ًىفس مما آلالي، والحاطب  وذلً الشاهٍى

 .الخصىص بهرا اإلالخمدة الظىابؽ وفم

 هـام باكخباز الدولُت البرامج أهـمت مم اإلالسزاث هـام ًخىافم -

ىُت، الدبلىما: مشل الىـامين في اإلاؼبم الظاكاث  ًمىً وكلُه ألامٍس

ل اإلالادلت  .[4] مدددة طىابؽ وفم الىـامين بين والخدٍى

 السابلت الدراساث. 4

  وجفظُل جؼبُم مدي كلى للخلسف َدفذ والتي[ 15] الحازسي دزاطت -

 الؼالب هـس وحهت مً لــالبدً مـٍىــالخل بـــالُــأط ًـــم بال ـــالؼ ىفـــوز

ع َُئت وأكظاء  200 الدزاطت كُىت وواهذ ػلساء، بجاملت الخدَز

ع، َُئت كظى 83و وػالبت ػالب  أن الدزاطت هدُجت وواهذ جدَز

  ألاهثر هي اإلاىطىكُت الازخبازاث
ً
ت والازخبازاث جؼبُلا  ألاهثر الؼفٍى

 
ً
 .زىفا

 اطخسدام دزحت اطخلصاء ئلى َدفذ والتي[ 16] وآزسون بؼير دزاطت -

اطُاث مللمي م الطتراجُجُاث اللسبُت واللغت الٍس  وأدواجه البدًل الخلٍى

 كلى وشكذ الاطخسدام دزحت للُاض اطخبُان جىشَم وجم ألازدن، في

 أن الدزاطت وأهدث شخصُت، ملابالث كمل وجم الدزاطت كُىت

م اطخسدام م واطخسدام مسجفم، الخللُدي الخلٍى  كلى اإلالخمد الخلٍى

 مخىطؽ، الخىاصل واطتراجُجُت اإلاالخـت واطخسدام مخىطؽ، الاداء

م الراث مساحلت أما  .طلُفت واهذ البدًل والخلٍى

 مللمي جىؿُف دزحت ملسفت َدفذ والتي[ 17] أبىزلُفت دزاطت -

م ألدواث ألاولى ألاطاطُت الحللت  في واطتراجُجُاجه الىاكعي الخلٍى

 أداة جؼبُم وجم اإلاللمين، هـس وحهت مً كمان مدافـت مدازض

 الدزاطت هخاةج وواهذ ومللم، مللمت( 275) كلى اطدباهت وهي الدزاطت

ت الازخبازاث ػُىق كلى الدزاطت أهدث خُث ٍس  بين والؼفهُت الخدٍس

  ألاكل فهى ؤلاهجاش ملف أما اللُىت،
ً
 .اطخسدما

 ملُلاث كً الىؼف ئلى َدفذ[ 18] وآزسون ػليرة أبى دزاطت -

م اطخسدام  الخللُم مً ألاولى ألازبلت الصفىف لؼلبت الىاكعي الخلٍى

 مً ميىهت كُىت كلى الاطدباهت واطخسدم الصزكاء، مدافـت في ألاطاس ي

 اإلالىكاث أن الدزاطت هخاةج وواهذ. مللم مدًس، جسبىي، مؼسف( 363)

بُت والبرامج اإلاادًت  اإلاخلللت واإلالُلاث اإلالُلاث، أهثر مً هي الخدٍز

 التربىي  اإلاؼسف اإلاسجبؼت اإلالُلاث أما الشالشت، باإلاسجبت واهذ باإلاللم

 .ألازيرة باإلاسجبت فياهذ اإلادزطُت وؤلادازة

 مللمي هـس وحهاث اطخىؼاف ئلى َدفذ والتي[ 19] ػِىج دزاطت -

م مهام بدىفُر ؤلاكدادًت باإلاسخلت الللىم جي، البدًل الخلٍى  والخيٍى

 مللمي مً زماهُت كلى الدزاطت وػبلذ اإلانهي الخؼىز  اخخُاحاث وجددًد

 مً وىهج َىهج في مدازض أزبم في( 15-13) ؤلاكدادًت باإلاسخلت الللىم

م كً جخم أطئلت 7 زالٌ لت الىخاةج جدلُل وجمذ اإلالابلت ػٍس  بؼٍس

م في الخللُدًت الؼسق  اإلاللمين اطخسدام ئلى الخىصل وجم هُفُت،  الخلٍى

م بأَمُت اإلاللمين ووعي الخجمُعي  اإلالسفت كدم ولىً البدًل الخلٍى

م صلىباث وجمشلذ باطخسدامه، الخامت  او الخبرة في البدًل الخلٍى

ع وكذ أو اإلالسفت  .الخدَز

ً فلىزش دزاطت - دفذ[ 20] وآزٍس  كً اإلاللمين جصىزاث ازخباز ئلى َو

ماث ، 983 مً الدزاطت كُىت وجيىهذ البدًلت الخلٍى
َ
 وهؼفذ مللما

م في الؼالب ئدزاج كلى اإلاىافلت ئلى اإلاللمين مُل كً الىخاةج  الخلٍى

م بىىد ملـم كلى ًىافلىا لم لىنهم  .البدًل الخلٍى

م أزس اطخلصاء ئلى َدفذ والتي[ 21] الخسابؼت دزاطت -  البدًل الخلٍى

ت في الخاطم الصف ػلبت أداء في  في باألزدن الباػا كين لىاء جسبُت مدًٍس

 ( 123) اللُىت وجيىهذ الىخابي، الخلبير
ً
 الصف ػلبت مً وػالبت ػالبا

لت واطخسدمذ الخاطم، م ػٍس  للمجمىكت ألاداء كلى اإلالخمد الخلٍى

بُت لت الخجٍس م وػٍس  هخاةج وواهذ الظابؼت، للمجمىكت الخللُدًت الخلٍى

  دالت فسوق وحىد الدزاطت
ً
بُت اإلاجمىكت لصالح ئخصاةُا  .الخجٍس

 



697102 

216 

 وإلاحراءاث الطريلت. 5

 الدراست أ. منهج

 اطخسدام واكم إلالسفت اإلاظخي الىصفي اإلاىهج الباخشت اطخسدمذ     

اطُاث مادة إلاللماث ؤلاهجاش ملفاث  اإلاسخلت في اإلالسزاث هـام الٍس

ت م وؿاةف طىء في الشاهٍى  .الىاكعي الخلٍى

 البحث وعينت مجتمعب. 

اطُاث مللماث البدث مجخمم جيىن       ت للمسخلت الٍس  باإلادازض الشاهٍى

 كددًَ والبالغ 1437ٌ الدزاس ي لللام اإلاىسمت مىت مدًىت في الحيىمُت

 مً مللمت( 140) كؼىاةُت كُىت ازخُاز وجم ٌ،1437 لللام( 449)

 .اإلالسزاث هـام مللماث

  البدث جؼبُم ئحساءاث

-1436 لللام الشاوي الدزاس ي الفصل زالٌ الاطدباهت جؼبُم جم -

اطُاث مللماث كُىت كلى 1437ٌ  اإلاسخلت في اإلالسزاث لىـام الٍس

ت  مللمت( 140) كددَم ووان الشاهٍى

  الدراست أداةج. 

 هأداة الاطخبُان اطخسدام جم وحظاؤالجه، البدث ػبُلت كلى بىاء     

 ملفاث اطخسدام واكم ملسفت في الاطخبُان أَداف جددًد وجم للبدث،

اطُاث مادة إلاللماث ؤلاهجاش ت اإلاسخلت في اإلالسزاث هـام الٍس  في الشاهٍى

م وؿاةف طىء  كلى الاػالق جم الاطخبُان بىاء وكىد. الىاكعي الخلٍى

ت واإلاجالث الدوزٍاث بلع في اإلايؼىزة البدىر  والسطاةل التربٍى

 اإلاسخصاث بلع وملابلت الحالي، البدث بمؼيلت الصلت ذاث الللمُت

 كُىت كلى الاطخبُان جؼبُم وكبل. زبراتهً مً لالطخفادة اإلاجاٌ َرا في

ت الخصاةص مً الخأهد جم النهاةُت البدث  والتي لالطخبُان الظُيىمتًر

 .والشباث الصدق في جمشلذ

لخين الاطخبُان صدق مً الخأهد جم: ألاداة صدق  صدق ألاولى: بؼٍس

 .الدازلي الاحظاق صدق والشاهُت اإلادىمين،

 جم كبازاتها، وصُاغت الاطدباهت بىاء مً الاهتهاء بلد: اإلادىمين صدق

 ذوي  مً اإلادىمين مً مجمىكت كلى ألاولُت صىزتها في كسطها

ع َُئت أكظاء الظادة مً والخبرة الازخصاص  التربُت بيلُت الخدَز

 مؼيلت به مىضحا للمدىمين زؼاب جىحُه وجم اللسي، أم حاملت

 اللبازاث، مىاطبت دزحت مً للخأهد ذلً وحظاؤالجه، البدث وأَداف

ت، الصُاغت وطالمت جلِظه، إلاا واهخمائها ووطىخها،  وهرلً اللغٍى

ٌ  اإلادىمين آزاء كلى وبىاءً . مالةمخه ومدي اإلالُاض جدزج في الىـس  خى

  البدث، ألَداف الاطدباهت مىاطبت مدي
ً
 وملترخاتهم لخىحيهاتهم ووفلا

  اللبازاث بلع صُاغت حلدًل جم
ً
ا  .لغٍى

 زالٌ مً البدث أداة صدق مً الخأهد جم: الدازلي الاحظاق صدق

 مادة مللمت( 30) مً اطخؼالكُت كُىت كلى الاطخبُان جؼبُم

اطُاث ت اإلاسخلت في اإلالسزاث هـام الٍس  جم اإلاىسمت، مىت بمدًىت الشاهٍى

ً  مم كبازة ول دزحت بين الازجباغ ملامل خظاب وجم كؼىاةُا، ازخُاَز

 الاحظاق صدق لىخاةج كسض ًلي وفُما لالطخبُان، اليلُت الدزحت

 :الدازلي

 2 حدول 

 لالستبيان الكليت والدرحت( م) العبارة درحت بين الارجباط معامالث

 الارجباط العبارة الارجباط العبارة الارجباط العبارة الارجباط العبارة الارجباط العبارة الارجباط العبارة

1 0.67 7 0.65 13 0.70 19 0.65 25 0.66 31 0.41 

2 0.71 8 0.66 14 0.66 20 0.67 26 0.65 32 0.66 

3 0.68 9 0.68 15 0.65 21 0.66 27 0.69 33 0.67 

4 0.69 10 0.70 16 0.68 22 0.70 28 0.70 34 0.68 

5 0.66 11 0.66 17 0.66 23 0.69 29 0.69 35 0.65 

6 0.72 12 0.69 18 0.70 24 0.72 30 0.71 36 0.71 

(، وحمُم كُم 0.72( ئلى )0.65جساوخذ كُم ملامالث الازجباغ مً )     

ملامالث الازجباغ مىحبت ومسجفلت وذاث داللت ئخصاةُت كىد مظخىي 

 اليلُت( وحؼير ئلى الاحظاق الدازلي، بين دزحت ول كبازة والدزحت 0.05)

 .لالطخبُان

لت الفا هسوهبار وواهذ  زباث ألاداة: جم الخأهد مً زباث الاطخبُان بؼٍس

 :الىخاةج والخالي

 3حدول 

 حساب الثباث بطريلت الفا كروهباخ

 معامل الفا كروهباخ الاستبيان
 0.94 الدزحت اليلُت

( وحمُم َرٍ اللُم مسجفلت وحؼير ئلى 0.94بلغذ كُمت الفا هسوهبار )

 .جمخم أداة البدث بدزحت كالُت مً الشباث

( كبازة جأزر 36الاطخبُان في صىزجه النهاةُت: اػخمل الاطخبُان كلى )

 (36 – 1ألازكام مً )

جصحُذ أداة البدث: جم اطخسدام ملُاض لُىسث الخماس ي اإلاخدزج 

باث كُىت البدث كلى الاطخبُان بدُث حلؼى الدزحت لخصحُذ اطخجا

( 3( لالطخجابت )حُد حدا( الدزحت )4( لالطخجابت )ممخاش( الدزحت )5)

( 1( لالطخجابت )طلُف( الدزحت )2لالطخجابت )حُد( الدزحت )

لالطخجابت )لم ًخم(. وفلا للملُاض الخماس ي جم اطخسدام اإلالُاز الخالي 

 :للحىم كلى دزحت الاطخجابت

 4=  1 –5أكل دزحت =  –مدي الاطخجابت = أكلى دزحت 

 0.8=  4/5ػٌى الفئت = مدي الاطخجابت / كدد فئاث الاطخجابت = 
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 4حدول 

 معيار الحكم على درحت الاستجابت

 الاطخجابت اإلاخىطؽ الحظابي
 لم ًخم 1.8 – 1

 طلُف 2.60 – 1.81

 حُد 3.40 – 2.61

 حُد حدا 4.20 – 3.41

 ممخاش 5 – 4.21

 نتائج. ال6

جم ئحساء الخدلُالث ؤلاخصاةُت اإلاىاطبت بهدف ؤلاحابت كلى        

حظاؤالث البدث، والىصٌى ئلى هخاةجه وكسطها ومىاكؼتها والظعي في 

ا في طىء ما جىفس مً أدبُاث ؤلاػاز الىـسي  والدزاطاث الظابلت جفظيَر

 :والخبرة الراجُت كلى الىدى الخالي

: ما واكم اطخسدام ملفاث ؤلاهجاش إلاللماث مادة  الظإاٌ ألاٌو

م  ت في طىء وؿاةف الخلٍى اطُاث هـام اإلالسزاث في اإلاسخلت الشاهٍى الٍس

 الىاكعي؟

ت و       إلحابت الظإاٌ الشالث جم اطخسدام الخىسازاث واليظب اإلائٍى

كُىت الدزاطت كلى ول كبازة وجم الحصٌى كلى الىخاةج الطخجاباث 

 :الخالي

 5حدول 

ت الثاهويت في ضوء التكراراث والنسب املئويت الستجاباث عينت الدراست حول واكع استخدام ملفاث إلاهجاز ملعلماث مادة الرياضياث هظام امللرراث في املرحل

 الواكعيوظائف التلويم 

 لم ًتم ضعيف حيد حيد حدا ممتاز   العبارة الركم

 0 0 0 40 100 ن ٌظاكد ملف الاهجاش اإلاللمت كلى فهم هىاحي الظلف واللىة لدي الؼالبت 1

% 71.43 28.57 0.00 0.00 0.00 

 0 0 140 0 0 ن ٌظاكد ملف ؤلاهجاش كلى الخلاون وجبادٌ الخبراث بين اإلاللماث 2

% 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

اطُاث للظىىاث الظابلت 3  20 0 100 20 0 ن ًمىً ملف ؤلاهجاش اإلاللمت جددًد مظخىي الؼالبت في مادة الٍس

% 0.00 14.29 71.43 0.00 14.29 

 0 30 70 40 0 ن ٌظاكد ملف ؤلاهجاش اإلاللمت لخددًد مٌُى الؼابت 4

% 0.00 28.57 50.00 21.43 0.00 

ت اإلاخميزة 5  0 40 50 0 50 ن ٌظاكد ملف ؤلاهجاش اإلاللمت في جدلُم اللملُت التربٍى

% 35.71 0.00 35.71 28.57 0.00 

 40 40 60 0 0 ن ٌظاكد ملف ؤلاهجاش اإلاللمت كلى ئجباق ػسق مىاطبت مم ول ػالبت 6

% 0.00 0.00 42.86 28.57 28.57 

تباميان ملف ؤلاهجاش خفف خلىق  7  0 0 0 60 80 ن الؼسفين )اإلاللمت والؼالبت( في اللملُت التربٍى

% 57.14 42.86 0.00 0.00 0.00 

 0 0 0 70 70 ن ٌظاكد ملف ؤلاهجاش ئلى جدظين أداء اإلاللم والؼالب 8

% 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 

 0 0 70 0 70 ن ًددد ملف ؤلاهجاش حهد اإلاللمت والؼالبت في اإلاادة 9

% 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 

 0 0 70 70 0 ن ًدُذ ملف ؤلاهجاش للؼالبت فسصت لخلُُم مظخىاَا الخللُمي في اإلاادة 10

% 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 

 0 0 0 10 130 ن اَخمام الؼالباث بملف ؤلاهجاش مً الىاخُت الؼيلُت 11

% 92.86 7.14 0.00 0.00 0.00 

 0 0 0 0 140 ن الؼالباث بملفاث ؤلاهجاش مً هاخُت اإلادخىي الللمياَخمام  12

% 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

س اإلاىهج الدزاس ي 13  20 60 60 0 0 ن ٌظاكد ملف ؤلاهجاش في جؼٍى

% 0.00 0.00 42.86 42.86 14.29 

 مً 14
ً
اطُاث بأطالُب وػسق حدًدة بدال ع الٍس  0 0 40 100 0 ن الؼسق الخللُدًت ٌظاكد ملف ؤلاهجاش في جدَز

% 0.00 71.43 28.57 0.00 0.00 

   60 40 20 20 ن ٌظاكد ملف ؤلاهجاش في ملسفت وجددًد الفسوق الفسدًت بين الؼالباث 15
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% 14.29 14.29 28.57 42.86 0.00 

   60 40 20 20 ن ومخابلخهٌظاكد ملف ؤلاهجاش ولى أمس الؼالبت في جىطُذ مظخىي الؼالبت الدزاس ي  16

% 14.29 14.29 28.57 42.86 0.00 

 0 0 0 60 80 ن ٌظاكد ملف ؤلاهجاش في الخىاصل اإلاظخمس بين اإلاللمت والؼالبت 17

% 57.14 42.86 0.00 0.00 0.00 

م 18  0 40 70 30 0 ن ًدُذ ملف ؤلاهجاش للؼالبت أن جيىن حصء مً كملُت الخلٍى

% 0.00 21.43 50.00 28.57 0.00 

 0 0 0 80 60 ن ٌظاكد ملف ؤلاهجاش الؼالبت في جدمل اإلاظئىلُت 19

% 42.86 57.14 0.00 0.00 0.00 

م والاهدؼاف لدي الؼالبت 20  0 0 50 50 40 ن ٌلصش ملف ؤلاهجاش مهازاث البدث الللمي واإلاؼاَز

% 28.57 35.71 35.71 0.00 0.00 

 20 60 60   0 ن كلى ألاوؼؼت الالصفُت للؼالبتًدخىي ملف ؤلاهجاش  21

% 0.00 0.00 42.86 42.86 14.29 

 0 0 0 80 60 ن ًىمي ملف ؤلاهجاش مهازاث اللمل الجماعي والخلاون بين الؼالباث 22

% 42.86 57.14 0.00 0.00 0.00 

م الراحي للؼالبت 23  40 50 50     ن ًدخىي ملف ؤلاهجاش كلى الخلٍى

% 0.00 0.00 35.71 35.71 28.57 

م ألاكسان 24  0 120 0 20 0 ن ٌظاكد ملف ؤلاهجاش كلى جلٍى

% 0.00 14.29 0.00 85.71 0.00 

 0 0 0 50 90 ن ًدخىي ملف ؤلاهجاش كلى هماذج لالزخبازاث الخدصُلُت 25

% 64.29 35.71 0.00 0.00 0.00 

م  26  20 100 20 0 0 ن اإلادزطتٌظاَم ملف ئهجاش الؼالبت في جلٍى

% 0.00 0.00 14.29 71.43 14.29 

 0 40 30 0 70 ن ًخم مساحلت ملف ؤلاهجاش مم الؼالبت باطخمساز 27

% 50.00 0.00 21.43 28.57 0.00 

 0 40 30 0 70 ن ًخم اطخسدام ملف ؤلاهجاش ػىاٌ اللام الدزاس ي 28

% 50.00 0.00 21.43 28.57 0.00 

 20 100 20 0 0 ن اطخسدام ملفاث ئهجاش ئلىتروهُتًخم  29

% 0.00 0.00 14.29 71.43 14.29 

 0 0 40 50 50 ن ًخم وطم ملاًير واضحت مدددة إلالف ؤلاهجاش حلسفها الؼالبت 30

% 35.71 35.71 28.57 0.00 0.00 

 50 50 0 40 0 ن اَخمام الؼالبت بملف الاهجاش ًإدي ئلى ئَماٌ اإلاادة الللمُت 31

% 0.00 28.57 0.00 35.71 35.71 

 20 30 50 20 20 ن حلالج ملفاث الاهجاش صلىباث الخللم لدي الؼالباث 32

% 14.29 14.29 35.71 21.43 14.29 

اطُاث 33  0 40 20 50 30 ن ٌظاكد ملف الاهجاش في الفهم ألاكمم إلاادة الٍس

% 21.43 35.71 14.29 28.57 0.00 

ادة دافلُت الؼالبت للخللم ٌظاكد 34  0 40 20 50 30 ن ملف ؤلاهجاش في ٍش

% 21.43 35.71 14.29 28.57 0.00 

ادة الشلت للىفع للؼالبت 35  0 0 0 80 60 ن ٌظاكد ملف ؤلاهجاش كلى ٍش

% 42.86 57.14 0.00 0.00 0.00 

 0 40 20 60 20 ن ًللل ملف ؤلاهجاش مً الاكخماد كلى اإلادزطين الخصىصُين 36

% 14.29 42.86 14.29 28.57 0.00 

ت الطخجاباث 4مً زالٌ حدٌو زكم )      (: الخىسازاث واليظب اإلائٍى

كُىت الدزاطت خٌى واكم اطخسدام ملفاث ؤلاهجاش إلاللماث مادة 

م ت في طىء وؿاةف الخلٍى اطُاث هـام اإلالسزاث في اإلاسخلت الشاهٍى  الٍس

 .الىاكعي

 مظاكدة  اإلاللماث وان ممخاش للىؿاةف: اطخجابتهجد أن مخىطؽ       

ملف ؤلاهجاش كلى فهم هىاحي الظلف واللىة لدي الؼالبت، وخفف 

الؼالباث بملف ؤلاهجاش  اَخمامملف ؤلاهجاش خلىق )اإلاللمت والؼالبت(، 

 لالزخبازاثمً الىاخُت الللمُت، ًدخىي ملف ؤلاهجاش كلى هماذج 
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ٌظاكد  ملف ؤلاهجاش ػىاٌ اللام الدزاس ي. اطخسدامالخدصُلُت، ًخم 

ملف ؤلاهجاش كلى الخىاصل اإلاظخمس بين اإلاللمت والؼالبت ومً الظلبُاث 

ت َى   اَخمامالتي ٌلاوي منها ملف ؤلاهجاش للؼالبت في اإلاسخلت الشاهٍى

 .الؼالبت بالىاخُت الؼيلُت

 للىؿاةف: ن حُداإلاللماث وا اطخجابتهجد أن مخىطؽ      
ً
 حدا

ٌظاكد ملف ؤلاهجاش ئلى جدظين أداء اإلاللم والؼالب، ٌظاكد ملف 

 مً الؼسق 
ً
اطُاث بأطالُب وػسق حدًدة بدال ؤلاهجاش في جدَزع الٍس

الخللُدًت. ٌظاكد ملف ؤلاهجاش الؼالبت في جدمل اإلاظئىلُت، ًىمي ملف 

ًخم وطم ملاًير  ؤلاهجاش مهازاث اللمل الجماعي والخلاون بين الؼالباث،

واضحت مدددة إلالف ؤلاهجاش حلسفها الؼالبت، ٌظاكد ملف ؤلاهجاش في 

ادة دافلُت الؼالبت  اطُاث، ٌظاكد ملف ؤلاهجاش في ٍش الفهم اللمُم للٍس

ادة الشلت للىفع للؼالبت، ًللل  للخللم، ٌظاكد ملف ؤلاهجاش كلى ٍش

 .الخصىصُينكلى اإلادزطين  الاكخمادملف ؤلاهجاش مً 

الخف       اإلاللماث وان حُد للىؿاةف:  اطخجابتأن مخىطؽ  ٍو

مظاكدة ملف ؤلاهجاش كلى الخلاون وجبادٌ الخبراث بين اإلاللماث، 

مظاكد ملف ؤلاهجاش لخددًد مظخىي الؼالبت في الظىىاث الظابلت، 

مظاكدة ملف ؤلاهجاش كلى جددًد مٌُى الؼالبت، مظاكدة ملف ؤلاهجاش 

ملُت التربىٍت اإلاخميزة، مظاكدة ملف ؤلاهجاش اإلاللمت كلى جدلُم الل

ًددد ملف ؤلاهجاش حهد  اإلاللمت كلى ئجباق ػسق مىاطبت مم ول ػالبت.

اإلاللمت والؼالبت في اإلاادة، ًدُذ ملف ؤلاهجاش للؼالبت فسصت لخلُُم 

س الىهج  مظخىاَا الخللُمي في اإلاادة، ٌظاكد ملف ؤلاهجاش في جؼٍى

م، ًدُذ ملف ؤلاهجا الدزاس ي. ش للؼالبت أن جيىن حصء مً كملُت الخلٍى

م  لدي  والاهدؼافٌلصش ملف ؤلاهجاش مهازاث البدث الللمي واإلاؼاَز

الؼالبت، ًدخىي ملف ؤلاهجاش كلى ألاوؼؼت الالصفُت للؼالبت، ًدخىي 

م الراحي للؼالبت، كالج ملفاث ؤلاهجاش صلىباث  ملف ؤلاهجاش كلى الخلٍى

 .الخللم لدي الؼالباث

اإلاللماث وان طلُف للىؿاةف:  اطخجابتأن مخىطؽ هما ًالخف       

ٌظاكد ملف ؤلاهجاش في ملسفت وجددًد الفسوق الفسدًت بين الؼالباث، 

ٌظاكد ملف ؤلاهجاش ولي أمس الؼالبت في جىطُذ مظخىي الؼالبت 

م ألاكسان، ًخم  الدزاس ي ومخابلخه، ٌظاكد ملف ؤلاهجاش كلى جلٍى

 .اش ئلىتروهُتاطخسدام ملفاث ئهج

 :وبالخالي ًمىً جلخُص الىخاةج الخالُت

م  - ًخم اطخسدام ملفاث ؤلاهجاش بؼيل ًدلم بلع مهام الخلٍى

را ًخىافم مم دزاطت  ت، َو اطُاث باإلاسخلت الشاهٍى الىاكعي في مادة الٍس

 ].16بؼير وآزسون ]

اطُاث هـام اإلالسزاث الخالي -  :ًدلم ملف ؤلاهجاش إلاادة الٍس

 .هىاحي الظلف واللىة لدي الؼالبتملف ؤلاهجاش كلى فهم  مظاكدة -1

 (.خفف ملف ؤلاهجاش خلىق )اإلاللمت والؼالبت -2

 .الؼالباث بملف ؤلاهجاش مً الىاخُت الللمُت اَخمام -3

 .الخدصُلُت لالزخبازاثًدخىي ملف ؤلاهجاش كلى هماذج  -4

 .ملف ؤلاهجاش ػىاٌ اللام الدزاس ي اطخسدامًخم  -5

 .ٌظاكد ملف ؤلاهجاش كلى الخىاصل اإلاظخمس بين اإلاللمت والؼالبت -6

  ٌظاكد ملف ؤلاهجاش ئلى جدظين أداء اإلاللم والؼالب -7

اطُاث بأطالُب وػسق حدًدة  -8 ع الٍس  ٌظاكد ملف ؤلاهجاش في جدَز

 مً الؼسق الخللُدًت
ً
 .بدال

هجاش ٌظاكد ملف ؤلاهجاش الؼالبت في جدمل اإلاظئىلُت، ًىمي ملف ؤلا  -9

 .مهازاث اللمل الجماعي والخلاون بين الؼالباث

 .ًخم وطم ملاًير واضحت مدددة إلالف ؤلاهجاش حلسفها الؼالبت  -10

اطُاث  -11  .ٌظاكد ملف ؤلاهجاش في الفهم اللمُم للٍس

ادة دافلُت الؼالبت للخللم  -12  .ٌظاكد ملف ؤلاهجاش في ٍش

ادة الشلت   -13  .للىفع للؼالبتٌظاكد ملف ؤلاهجاش كلى ٍش

 .الخصىصُينكلى اإلادزطين  الاكخمادًللل ملف ؤلاهجاش مً   -14

را ًخىافم مم دزاطت أبى زلُفت ]      [ الري أهدث ػُىق 17َو

ت والؼفهُت. ودزاطت ػِىج ] الازخبازاث ٍس [ التي أهدث غلى 19الخدٍس

م  باطخسدامكدم اإلالسفت الخامت  ملفاث ؤلاهجاش بما ًدلم الخلٍى

[ التي أهدث أن اإلاللمين لِع 20ودزاطت فلىزش وأزسون ] الىاكعي.

م الىاكعي. هما جخفم مم دزاطت  لديهم مىافلت كلى ملـم بىىد الخلٍى

م البدًل في جدصُل 21الخسابؼت ] [، التي أهدث كلى فاكلُت الخلٍى

اطُاث  .واججاَاث الؼالب بصفت كامت وبالٍس

اطُاث بىـام اإلالسزاث في  اطخسداملاوي ٌ - ملفاث ؤلاهجاش إلاادة الٍس

ت آلاحي  :اإلاسخلت الشاهٍى

 .الؼالبت بالىاخُت الؼيلُت اَخمام -1

م  الازخبازاثاإلاللماث كلى  اكخماد -2 ت وئَماٌ اإلاؼاَز ٍس الخدٍس

 .وألاوؼؼت الجماكُت

 .طلف الخلاون وجبادٌ الخبراث بين اإلاللماث -3

 .جددًد مظخىي الؼالبت في الظىىاث الظابلتطلف   -4

 .طلف جددًد مٌُى الؼالبت -5

ت اإلاخميزة -6  .طلف اإلاظاَمت في جدلُم اللملُت التربٍى

 .كدم ئجباق ػسق مىاطبت مم ول ػالبت  -7

 .كدم جددًد حهد اإلاللمت والؼالبت في اإلاادة -8

لخللُمي كدم ئجاخت ملف ؤلاهجاش للؼالبت فسصت لخلُُم مظخىاَا ا -9

  في اإلاادة

س الىهج الدزاس ي  -10  .ال ٌظاكد ملف ؤلاهجاش في جؼٍى

م -11   .ال ًدُذ ملف ؤلاهجاش للؼالبت أن جيىن حصء مً كملُت الخلٍى

م  -12 ص مهازاث البدث الللمي واإلاؼاَز لدي  والاهدؼافطلف حلٍص

 .الؼالبت

  .ملف ؤلاهجاش كلى ألاوؼؼت الالصفُت للؼالبت اخخىاءكدم  -13

م الراحي للؼالبت اخخىاءكدم  -14   .ملف ؤلاهجاش كلى الخلٍى

 .كدم ملالجت ملفاث ؤلاهجاش صلىباث الخللم لدي الؼالباث -15

 .جددًد الفسوق الفسدًت بين الؼالباث -16

ال ٌظاكد ملف ؤلاهجاش ولي أمس الؼالبت في جىطُذ مظخىي الؼالبت  -17

  الدزاس ي ومخابلخه

م ألاكسانال ٌظاكد ملف ؤلاه -18  .جاش كلى جلٍى

 .ًخم اطخسدام ملفاث ئهجاش ئلىتروهُت ال -19

را ًخفم مم دزاطت      [، 17[، دزاطت أبى زلُفت ]16بؼير وآزسون ] َو

م الحلُلي للملل19دزاطت ػِىج ] مين [ والتي جإهد أن جدلُم الخلٍى

 .لاثُللِع واضح وجؼبُله ٌلاوي مً م

 اليظبُت الطخسدام ملفاث ؤلاهجاش ا ألاَمُت ــي: مــاهـإاٌ الشــا الظـــأم     
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ت في طىء  اطُاث هـام اإلالسزاث في اإلاسخلت الشاهٍى إلاللماث مادة الٍس

م الىاكعي؟  وؿاةف الخلٍى

 الظإاٌ السابم جم اطخسدام اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف  كً إلحابتول 

اإلالُازي والىشن اليظبي والترجِب الطخجاباث كُىت الدزاطت كلى ول 

 لى الىخاةج الخالي:كبازة وجم الحصٌى ك

 6حدول 

ء وظائف التلويم املتوسطاث الحسابيت والاهحرافاث املعياريت والترجيب لواكع استخدام معلماث مادة الرياضياث هظام امللرراث في املرحلت الثاهويت في ضو

 الواكعي

 العبارة الركم
املتوسط 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %
 الترجيب الاستجابت

 1 ممخاش 100.00 0 5.00 اَخمام الؼالباث بملفاث ؤلاهجاش مً هاخُت اإلادخىي الللمي 12

 2 ممخاش 98.57 0.35 4.93 اَخمام الؼالباث بملف ؤلاهجاش مً الىاخُت الؼيلُت 11

 3 ممخاش 94.29 0.45 4.71 الؼالبتٌظاكد ملف الاهجاش اإلاللمت كلى فهم هىاحي الظلف واللىة لدي  1

 4 ممخاش 92.86 0.68 4.64 ًدخىي ملف ؤلاهجاش كلى هماذج لالزخبازاث الخدصُلُت 25

ت 7  5 ممخاش 91.43 0.39 4.57 باميان ملف ؤلاهجاش خفف خلىق الؼسفين )اإلاللمت والؼالبت( في اللملُت التربٍى

 6 ممخاش 91.43 0.39 4.57 اإلاللمت والؼالبتٌظاكد ملف ؤلاهجاش في الخىاصل اإلاظخمس بين  17

م 18  7 ممخاش 91.40 0.59 4.57 ًدُذ ملف ؤلاهجاش للؼالبت أن جيىن حصء مً كملُت الخلٍى

 8 ممخاش 90.00 0.35 4.50 ٌظاكد ملف ؤلاهجاش ئلى جدظين أداء اإلاللم والؼالب 8

 9 ممخاش 88.57 0.46 4.43 ٌظاكد ملف ؤلاهجاش الؼالبت في جدمل اإلاظئىلُت 19

ادة الشلت للىفع للؼالبت 35  10 ممخاش 88.57 0.46 4.43 ٌظاكد ملف ؤلاهجاش كلى ٍش

 11 ممخاش 88.57 0.46 4.43 ًىمي ملف ؤلاهجاش مهازاث اللمل الجماعي والخلاون بين الؼالباث 22

 12 حُد حدا 81.43 0.38 4.07 ًخم وطم ملاًير واضحت مدددة إلالف ؤلاهجاش حلسفها الؼالبت 30

 13 حُد حدا 80.00 0.45 4.00 ًددد ملف ؤلاهجاش حهد اإلاللمت والؼالبت في اإلاادة 9

م والاهدؼاف لدي الؼالبت 20  14 حُد حدا 78.57 0.38 3.93 ٌلصش ملف ؤلاهجاش مهازاث البدث الللمي واإلاؼاَز

 15 حداحُد  74.29 0.56 3.71 ًخم مساحلت ملف ؤلاهجاش مم الؼالبت باطخمساز 27

 16 حُد حدا 74.29 0.56 3.71 ًخم اطخسدام ملف ؤلاهجاش ػىاٌ اللام الدزاس ي 28

14 
 مً الؼسق 

ً
اطُاث بأطالُب وػسق حدًدة بدال ع الٍس ٌظاكد ملف ؤلاهجاش في جدَز

 الخللُدًت
 17 حُد حدا 74.29 0.79 3.71

 18 حُد حدا 70.00 0.37 3.50 اإلاادةًدُذ ملف ؤلاهجاش للؼالبت فسصت لخلُُم مظخىاَا الخللُمي في  10

ادة دافلُت الؼالبت للخللم 34  19 حُد حدا 70.00 0.61 3.50 ٌظاكد ملف ؤلاهجاش في ٍش

اطُاث 33  20 حُد حدا 70.00 0.61 3.50 ٌظاكد ملف الاهجاش في الفهم ألاكمم إلاادة الٍس

ت  5  21 حُد حدا 68.57 0.55 3.43 اإلاخميزةٌظاكد ملف ؤلاهجاش اإلاللمت في جدلُم اللملُت التربٍى

 22 حُد حدا 68.57 0.64 3.43 ًللل ملف ؤلاهجاش مً الاكخماد كلى اإلادزطين الخصىصُين 36

 23 حُد 61.43 0.58 3.07 ٌظاكد ملف ؤلاهجاش اإلاللمت لخددًد مٌُى الؼابت 4

 24 حُد 60.00 0 3.00 ٌظاكد ملف ؤلاهجاش كلى الخلاون وجبادٌ الخبراث بين اإلاللماث 2

 25 حُد 60.00 0.55 3.00 ٌظاكد ملف ؤلاهجاش ولى أمس الؼالبت في جىطُذ مظخىي الؼالبت الدزاس ي ومخابلخه 16

 26 حُد 60.00 0.55 3.00 ٌظاكد ملف ؤلاهجاش في ملسفت وجددًد الفسوق الفسدًت بين الؼالباث 15

 27 حُد 58.57 0.72 2.93 حلالج ملفاث الاهجاش صلىباث الخللم لدي الؼالباث 32

3 
اطُاث للظىىاث  ًمىً ملف ؤلاهجاش اإلاللمت جددًد مظخىي الؼالبت في مادة الٍس

 الظابلت
 28 حُد 57.14 0.69 2.86

س اإلاىهج الدزاس ي 13  29 طلُف 45.71 0.44 2.29 ٌظاكد ملف ؤلاهجاش في جؼٍى

 30 طلُف 45.71 0.44 2.29 ًدخىي ملف ؤلاهجاش كلى ألاوؼؼت الالصفُت للؼالبت 21

م ألاكسان 24  31 طلُف 45.71 0.45 2.29 ٌظاكد ملف ؤلاهجاش كلى جلٍى

 32 طلُف 44.29 0.38 2.21 اَخمام الؼالبت بملف الاهجاش ًإدي ئلى ئَماٌ اإلاادة الللمُت 31

 33 طلُف 42.86 0.39 2.14 ٌظاكد ملف ؤلاهجاش اإلاللمت كلى ئجباق ػسق مىاطبت مم ول ػالبت 6

م الراحي للؼالبت 23  34 طلُف 41.43 0.71 2.07 ًدخىي ملف ؤلاهجاش كلى الخلٍى

م اإلادزطت 26  35 طلُف 40.00 0.45 2.00 ٌظاَم ملف ئهجاش الؼالبت في جلٍى

 36 طلُف 40.00 0.51 2.00 ًخم اطخسدام ملفاث ئهجاش ئلىتروهُت 29

 

 - حُد حدا 70.24 0.48 3.51 اإلاخىطؽ اللام
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مً زالٌ الجدٌو الظابم للمخىطؼاث الحظابُت والاهدسافاث      

اطُاث هـام  ت والترجِب لىاكم اطخسدام مللماث مادة الٍس اإلالُاٍز

م الىاكعي ًدبين  ت في طىء وؿاةف الخلٍى اإلالسزاث في اإلاسخلت الشاهٍى

 :آلاحي

ت ذو ئن اطخسدام ملفاث ؤلاهجاش         اطُاث باإلاسخلت الشاهٍى بمادة الٍس

م الىاكعي مً خُث  اطُاث لخدلُم وؿاةف الخلٍى أَمُت إلاللماث الٍس

الاَخمام باإلادخىي الللمي، وحصخُص صلىباث الخللم للؼالبت، 

وجدظين مظخىي الؼالبت، والخىاصل اإلاظخمس بين اإلاللمت والؼالبت، 

 .لىق اإلاللمت والؼالبتوشٍادة زلت الؼالبت وجدمل اإلاظإولُت، وخفف خ

أما جللُل الاكخماد كلى الدزوض الخصىصُت، والخلاون وجبادٌ      

الخبراث بين اإلاللماث، وجىطُذ مظخىي الؼالبت الدزاس ي لألطسة، 

س اإلاىهج  ومساكاة الفسوق الفسدًت وملالجت صلىباث الخللم، وجؼٍى

م ألاكس  ان، الدزاس ي، وجفلُل ألاوؼؼت الالصفُت الهادفت، وجلٍى

م اإلادزطت، واطخسدام اإلالفاث ؤلالىتروهُت فلد  م الراحي، وجلٍى والخلٍى

اطُاث  .واهذ ذو أَمُت مىسفظت إلاللماث الٍس

 أَم هخاةج البدث

اطُاث في  - هؼفذ الىخاةج كً أن اطخسدام ملف ؤلاهجاش إلاادة الٍس

م الىاكعي  ت ًدلم بلع وؿاةف الخلٍى هـام اإلالسزاث باإلاسخلت الشاهٍى

ى ما اطُاث هـام اإلالسزاث بأَمُت اطخسدام  َو ًإهد وعي مللماث الٍس

م الىاكعي  .ملفاث ؤلاهجاش لخدلُم الخلٍى

م  - م وألاكماٌ الجماكُت في الخلٍى َىان كصىز في اطخسدام اإلاؼاَز

اطُاث ت بمادة الٍس  .الىاكعي في اإلاسخلت الشاهٍى

م الىاكعي مً زالٌ ملف -  َىان كصىز في دوز الؼالبت في الخلٍى

اطُاث ت بمادة الٍس  .ؤلاهجاش باإلاسخلت الشاهٍى

م الىاكعي  انَى - كصىز في جفلُل ملفاث ؤلاهجاش ؤلالىتروهُت في الخلٍى

ت اطُاث في اإلاسخلت الشاهٍى  .لؼالباث الٍس

م الىاكعي التي ًدللها ملف  - َىان كصىز في بلع وؿاةف الخلٍى

اث بمادة ؤلاهجاش جخؼلب بسهامج ئزػادي للمللماث واإلاؼسفاث الت ربٍى

اطُاث  .الٍس

را ًخفم مم دزاطت فلىزش وآزسون ]      [، 19[، دزاطت ػِىج ]20َو

[ التي أهدث كلى اطخسدام اإلاللمين 18دزاطت أبى ػليرة وآزسون ]

م البدًل ولىً كدم اإلالسفت الياملت باطخسدامه  .ووكيهم للخلٍى

 توصياث. ال7

بُت إلاؼسفاث ومللماث  - اطُاث كً وؿاةف ئكامت وزغ جدٍز الٍس

م الىاكعي وأطالُب جدلُله  .الخلٍى

اطُاث  - بُت إلاللماث ومؼسفاث الٍس ملفاث  الطخسدامئكامت وزغ جدٍز

 .ؤلاهجاش ؤلالىتروهُت

م  - اطُاث بيلُت التربُت بلظاًا الخلٍى جظمين بسامج ئكداد مللم الٍس

 .الىاكعي في الخللُم اللام

م الىاكعي في - س اإلاىاهج، في حلدد وطاةل  مساكاة أَمُت الخلٍى جؼٍى

م اإلاظخسدمت في الخللُم  .الخلٍى

م الىاكعي كلى ئكداد مللمت  - دزاطت فاكلُت اطخسدام الخلٍى

اطُاث في اإلاسخلت الجاملُت  .الٍس

بُـــب جـــاةــداد خلــئك - م الىاكعي للمللماث، اإلاؼسفاث ــدٍز  ت خٌى الخلٍى

 .جدلم اإلاهازاث اإلاؼلىبت
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ABSTRACT_ Actual Evaluation is a modern concept which is represented by many terms. Though 

these terms are different, they all include a perspective of the evaluation philosophy, methodology 

and processes, which goes beyond the conventional evaluation. The present research is aimed at 

learning about the reality of using achievement portfolios by syllabus-based math female teachers 

in the Secondary Stage in the light of actual evaluation functions, as well as recognizing the 

relative importance of using achievement portfolios by syllabus-based math female teachers in the 

Secondary Stage in the light of Authentic Assessment function. The research was applied during 

the second term of the Hegira year 1436-1437. The female researcher has used the descriptive 

approach and adopted a questionnaire as a tool of research for data collection. The goal of this 

questionnaire has been focused on recognizing the reality of using achievement portfolios by 

syllabus-based math female teachers in the Secondary Stage in the light of actual evaluation 

functions. The psychometric characteristics of the questionnaire represented in reliability and 

stability have been ensured. The questionnaire has been applied to (140) female teachers. For 

answering the study questions, repetitions and percentages have been used for the study sample 

responses. The following results have been reached: (1) The use of achievement portfolios for the 

syllabus-based math subject in the Secondary Stage fulfils some actual evaluation functions, which 

underscores that syllabus-based math female teachers are aware of the importance of using 

achievement portfolios for fulfilling actual evaluation. (2) There are shortcomings in some 

functions of actual evaluation, which can be tackled when achievement portfolios are used. Such 

shortcomings require a pilot program for math female teachers and educational supervisors. The 

researcher has recommended that workshops must be held for training math female teachers on 

the functions of actual evaluation and the methods leading to its fulfilment. She has also 

recommended that the Faculty of Education preparation programs assigned for math teachers be 

included in. 

KEY WORD: portfolios, Authentic Assessment. 

 

 

 


