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بناء وتطبيق هقياس يف االجتاهاث حنو القياس 
والتقوين على طالب الدبلوم العام يف الرتبيت 

 جباهعت جدة والعالقت هع بعض املتغرياث
 *عبدالسحمن بن معتوق بن عبدالسحمن شمصمي

 

 

م،  امللخص_ وبُان نالكت ذلً بدزحاث اطتهدفذ الدزاطت الخالُت بىاء وجؿبُم ملُاض في الاججاَاث هدى اللُاض والخلٍى

م وطىىاث الخدمت في مجاٌ الخهلُم، بلغذ نُىت البدث )  مً ؾالب الدبلىم 043الؿالب في ملسز اللُاض والخلٍى
ً

( ؾالبا

( نبازة 03( نلى الخىالي، جم بىاء اإلالُاض في )5401/5401( )5401/5401الهام في التربُت بجامهت حدة في ولُت التربُت لهامي )

 
ً

ت اطدىادا ئلى الاؾاز الىكسي وآزاء ذوي الازخطاص والخبرة الظابلت، نمد الباخث ئلى اطخسساج الخطائظ الظُيىمتًر

للملُاض )الطدق، الثباث(، خُث جىاٌو الثباث مً زالٌ الخجصئت الىطفُت وآلفا هسوهبار وئنادة الخؿبُم، وللطدق جم 

الاحظاق الدازلي واإلالازهت الؿسفُت والخدلُل الهاملي، اطخسساج مإشساث حشمل ضدق اإلادىمين وضدق البىاء مً زالٌ 

( في مسخلف الؿسق 37.0-3710وزلطذ الدزاطت ئلى مجمىنت مً الىخائج وهي: جمخو اإلالُاض بثباث حُد ًتراوح ما بين )

اؽ ما بين ( نبازة واهخمائها للملُاض، وبلغذ مهامالث الازجب03% نلى مالئمت )03اإلاظخسدمت، وفي الطدق أجفم أهثر مً 

، وباإلالازهت الؿسفُت بين اإلاجمىنخين الهلُا 3701-3700الهبازة والدزحت اليلُت وما بين أبهاد اإلالُاض )
ً

( وحمُهها دالت ئخطائُا

ين لطالح اإلاجمىنت خبين اإلاخىطؿاث ليل نبازة وحد في حمُو الهبازاث فسوق بين اإلاجمىن (t) والدهُا ومً زالٌ كُمت

لهاملي قهس جمخو اإلالُاض بأخادًت البهد مو اطخسالص زمظت مداوز جىشنذ نليها نبازاث اإلالُاض الهلُا، وبالخدلُل ا

م، ألاَمُت، الدافهُت، مفسداث اإلاادة(، هرلً أقهسث الىخائج أن اججاٍ الؿالب هدى  حشمل )مهلم اإلاادة، أطلىب الخلٍى

 في حمُو ألابهاد ونلى مظخىي الدزح
ً

م وان ئًجابُا ت اليلُت وأنلى كُمت جدللذ في بهد مهلم اإلاادة ًليها اللُاض والخلٍى

 نلى وحىد نالكت بين طىىاث 
ً

ا  كٍى
ً

 الدافهُت، ولم حهؿُىا الدزاطت مإشسا
ً

م وأزيرا ألاَمُت واإلافسداث زم أطلىب الخلٍى

م خُث بلغ ) اؾُت بين دزحاث (، أما الهالكت الازجب37354( نىد مظخىي داللت )37500الخدمت والاججاٍ هدى اللُاض والخلٍى

م فلد بلغذ ) ى مهامل ازجباؽ 3735( نىد مظخىي داللت )3711الؿالب في اإلالُاض ودزحاتهم في مادة اللُاض والخلٍى ( َو

 .حُد

م، الدبلىم الهام في التربُت، اإلاخغيراثالكلماث املفتاحيت  .: بىاء، جؿبُم، الاججاٍ هدى اللُاض والخلٍى
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 ظالب على والتقويم القياض هحو الاججاهاث في مقياض وجعبيق بىاء

 املتغيراث بعض مع والعالقت جدة بجامعت التربيت في العام الدبلوم
 املقدمت. 1

ال ًسخلف بسهامج الدبلىم الهام في التربُت في فلظفخه وبؿسق      

م نً بلُت  جطمُمه ومشىالجه طىاء نلى مظخىي  اللُاض أم الخلٍى

 ًمثل أخد أشياٌ 
ً
 زاضا

ً
البرامج الخهلُمت ألازسي، ندا وىهه بسهامجا

الخهلُم والخأَُل ما بهد الجامعي، ًلدم للساغبين لاللخداق بمهىت 

ً نلى ؤلاًفاء بمسخلف مؿالب الىمى ؤلاوظاوي  الخهلُم لُيىهىا كادٍز

للمخهلمين طىاء مً خُث مؿالب الىمى اإلاهسفُت، أم الىفظُت، أم 

ت، أم ألازالكُت، ئغافت لتزوٍد  الظلىهُت، أم الاحخمانُت، أم التربٍى

ن بجملت مً اإلاهازف وألاطالُب الخهلُمُت بهدف غمان جلدًم اإلاهلمي

 .حهلُم أفػل بما ًخماش ى مو مؿالب الهطس

 Lovelace & Brickman [1] وجكهس اإلاساحهت الهلمُت التي كام بها       

م البرامج  س الطادزة مً بهؼ الجهاث اإلاهىُت بخلٍى إلاجمىنت الخلاٍز

ىُت الخهلُمُت في الىالًاث اإلاخددة ألام زالٌ الفترة مً نام  -ٍس

ب لم جدلم  -0353/0350 أن أغلب البرامج اإلاىحهت للخهلُم والخدٍز

أَدافها؛ وذلً بظبب وحىد نىائم جخهلم باإلاخهلمين بالدزحت ألاولى 

هىمـ الهاداث اإلاهسفُت واللُم والاججاَاث الهامت اإلاظبلت طىاء هدى 

ظها في جلً البرامج الخهلم بشيل نام أو بهؼ اإلالسزاث التي ًخم  جدَز

 .بشيل زاص

أن الهدًد مً الباخثين  Anghelache [2] وفي ذاث الظُاق ًإهد       

د مً  الىفظُين ٌشددون نلى مدي خاحت اإلاجاٌ الخهلُمي ئلى اإلاٍص

الدزاطاث والبدىر التي حهنى بلُاض حىاهب الظلىن اإلاهسفي والىفس ي 

إلاسخلفت، والتي حهخبر والاحخماعي لدي ؾالب اإلاساخل الدزاطُت ا

مً أَمها لخلً الجىاهب ؤلاوظاهُت هكسا  Attitudes الاججاَاث الىفظُت

للدزتها هميىن هفس ي نلى ئنادة جددًد وضُاغت نىامل وشسوؽ 

نملُت الخهلم وبِئت الخهلم، والهمل نلى ئًػاح وئبساش الهالكاث بين 

ع اإلاظخسدمت في  الهىاضس اإلاخهللت بىىنُت الخهلُم واطتراجُجُاث الخدَز

الفطٌى الدزاطُت، باإلغافت ئلى جددًد هىنُت الؿالب الىاحب كبىلهم 

 .في البرامج الخهلُمُت اإلاخسططت

 أن الاججاَاث Vogel, Bohner & Wanke [3] َرا و ًرهس ول مً       

Attitudes  حهخبر اخد أَم اإلاخغيراث الىفظُت التي خكُذ باَخمام بالغ

ت والخؿبُلُت وىجها جمثل لدي نلماء الىفع بمسخ لف فسونهم الىكٍس

 ًفظس الخىطـ بين الاخخُاحاث الدازلُت للفسد وبين 
ً
 وطُؿا

ً
مخغيرا

الهالم الخازجي زاضت في غىء ندم الاحظاق اإلاىؿلي بين زطائطهما، 

ى ما ًدنم الفىسة ألاطاطُت اليامىت زلف جىاحدَا غمً كائمت  َو

اث البدث لدي نلماء الىفع، زاضت يي أولٍى  لدي نالم الىفع ألامٍس

Gordon Allport   الري أطهم بشيل هبير في ئزساء ألادب الىفس ي إلاخغير

هسف الاججاٍ بأهه مىكىمت مً Whitley [4]  الاججاَاث بشيل نام7 َو

اإلاهخلداث واإلاشانس والاججاَاث الظلىهُت التي جخميز بالثباث اليظبي 

اناث وألاخدار أو هدى اإلاىغىناث ذاث الؿابو الاحخماعي والجم

 Peadon, etal [5] الشهازاث والسمىش7 وفي ذاث الظُاق ٌهسف ول مً

الاججاٍ بأهه مُل هفس ي ٌهبر نً الفسد مً زالٌ جلُُم مىغىم ما نادة 

 دزحت مً اللبٌى أو الاطدُاء الىحداوي
ً
 .ما ًيىن مصخىبا

شير      يىن مً ئلى أن الاججاَاث هبىاء فسض ي جخ Joseph, et,. al [6] َو

( اإلايىن 5وهي: ) ,(ABC) زالزت مً ميىهاث حهسف بىمىذج

خػمً اإلاشانس والهىاؾف   ,Affective componentالىحداوي ٍو

( اإلايىن 0ؤلاوظاهُت طىاء ؤلاًجابُت أو الظلبُت خُاٌ مىغىم ما7 )

خػمً مجمىنت الظلىهُاث  ,Behavioral component الظلىوي ٍو

اجساذَا هظبُل لإلكدام أو ؤلاحجام والخطسفاث ؤلازادًت التي ًخم 

  ,Cognitive component ( اإلايىن اإلاهسفي0الظلىوي هدى مىغىم ما7 )

خػمً مجمىنت اإلاهخلداث وألافياز واإلاهازف الشخطُت الراجُت التي  ٍو

 . .حشيلذ في البِىت اإلاهسفُت للفسد خُاٌ مىغىم ما

 نً      
ً
طخت مجاالث  Daniel Katz [7] ًددد Maio & Haddock وهلال

( جىفس للفسد مهاوي مظخلسة وظبُا للخُاة 5وقُفُت لالججاَاث، ومنها )

( جىفس للفسد مجمىنت مً اللدزاث 0وللهالم الري ٌهِش فُه7 )

له للشهىز بالخدىم والخيبإ باألخدار نلى هدى  الىفظُت التي جَإ

اث خُاجه في زبراج ( 0ه الظابلت7 )ٌظاندٍ نلى الخىكُم الراحي إلاجٍس

جىفس للفسد اللدزة نلى الخهبير نً ذاجه ومهخلداجه ومشانٍس زاضت 

نىدما ًيىن اإلاىغىم الاحخماعي الري ًترهص خىله الاججاٍ مً الىىم غير 

( جىفس للفسد ملىماث الخىُف واللبٌى 4اللفكي والشهازاث والسمىش7 )

البدث نً  ( حهخبر مً الدوافو الىفظُت هدى 1الاحخماعي والىفس ي7 )

( حشيل ئخدي لبىاث 1أفساد الجمانت الرًً ٌشازوىن الفسد في اججاَه )

الدفام نً ألاها الفسدًت والجمانُت هىىم مً اخترام وخماًت الراث 

 .غد مشانس ؤلاذالٌ و الاَاهت

أن كىة  Van Bavel., Xiao &Cunningham [8] َرا وذهس ول مً      

دالت ئحسائُت حشير ئلى مدي جمىغو  الاججاَاث الىفظُت نادة ما حهخبر 

اإلاثير الاحخماعي في طلم ألاَمُت الشخطُت لدي الفسد، باإلغافت ئلى أجها 

حهخبر مإشسا إلادي ازجباؽ الاججاٍ باإلاطلخت الراجُت، ومً َىا جىدظب 

كىة الاججاَاث وهىنها )طلبُت أم ئًجابُت( الخأزير اللىي نلى مسخلف 

ت والظمهُت واإلاهسفُتطلىهُاث الفسد اللفكُت والب  .طٍس

وأما فُما ًسظ أَمُت الاججاَاث في مجاٌ الخهلم والخدطُل،       

أن  [9,10,11,12] فُكهس مً زالٌ مساحهت الباخث لدزاطت ول مً

همـ اججاَاث الخهلم وكىتها جإدي دوزا َاما في مجمل أوشؿت الخهلم 

ىي ئجلاجهم لدي الؿالب، هما أجها حظهم وبدزحت هبيرة في جددًد مظخ

ألَداف الخهلم، هما أجها جدنم مسخلف الهالكاث الخياملُت 

والاحخمانُت والشخطُت بين اإلاخهلمين دازل حجس الدزاطت، وأجها 

حهخبر حصءا زئِظُا مً وظُج الهلمُت الخهلُم، هما أجها حهخبر مً 

الدوافو ألاولُت في اطخسدام اإلاهازف واإلاهلىماث التي جم حهلمها غمً 

اث الاحخمانُت والخهلُمُت، هما أجها حهخبر مً مهازاث الخهلم الظُاك

ت لخهلم الخفىير الىاكد وخل اإلاشىالث، وأن وحىد اججاَاث  الػسوٍز

 ساجُجُاث ــدام اطخــــي اطخســــد فــــانــــحظل ــــم والخدطُــــى الخهلــــت هدـــــئًجابُ
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د مً فسص الهمل بىفاءة  .الخىكُم الراحي للخهلم واإلاٍص

نلى أن الاججاٍ هدى الخهلم همخغير [13,14] ل مً وبشيل نام ًخفم و     

ما: ) ٍس نلى ميىهين َامين، َو ( الاججاَاث 5جسبىي ٌشخمل في حَى

( الاججاَاث والخطىزاث خٌى 0والخطىزاث خٌى مىار الخهلم7 )

 أوشؿت الخهلم ومفسداجه الدزاطُت7 َرا و جإهد دزاطت ول مً

اإلاددداث الهامت  أن الاججاَاث حهخبر مً [15,16,17,18,19,20]

لظلىهُاث وأوشؿت الخهلم باإلغافت ئلى أجها حهخبر مً الهىامل اإلاإزسة في 

ئجلان مهازاث وأَداف الخهلم والخدطُل، هما أجها حهخبر دالت ئحسائُت 

 .نلُه

ت        مما طبم ًسي الباخث أن ئمداد الخصاهت الىفظُت والتربٍى
ً
واهؿالكا

ت في غىء  بأداة كُاض حهنى بالدزحت ألاطاض بالخطائظ الظُيىمتًر

اجبام شسوؽ ومخؿلباث ئنداد الازخباز الجُد )الطدق والثباث( 

همددداث للمىزىكُت الهلمُت في جأطِع ضدق ملُاض الاججاَاث هدى 

م لدي ؾالب مسخلت الدبلىم التربىي في غىء الانخماد  اللُاض والخلٍى

خىي فلساث نلى جددًد مجمىنت مً الهىامل الفهلُت للخىم نلى مد

َرا اإلالُاض زاضت في قل الانخماد اليامل نلى غمان أكص ى دزحاث 

 Random sampling errorsاإلاىزىكُت الطدبهاد أزؿاء الخهُين الهشىائي

أو اإلاطادفت التي نادة ما جإدي ئلى ئقهاز نىامل أو أبهاد غير صخُدت، 

 Known-Groupباإلغافت ئلى خظاب ضدق الخمُيز بين اإلاجمىناث

Validity  ى ما ٌهخبر الهدف مً زالٌ ئحساء ملازهاث مدددة طلفا، َو

ألاطاض مً البدث الخالي زاضت وان اغلب اإلالاًِع وألادواث التي جم 

الاؾالم نليها كد ال جفي بشسوؽ جلً للمىزىكُت اإلاخبهت للىاند وشسوؽ 

ت الهادًت التي نادة  الخدلُل الهاملي، بهُدا نً الخطائظ الظُيىمتًر

هىع مهامالث ئخطائُت كد تهدد مً مطداكُت الىخائج وما ًترجب ما ح

ت كد جأزر ضفت الاطخدامت غمً  نليها مً جؿبُلاث هفظُت وجسبٍى

ذ بهؼ الدزاطاث التي أَخمذ  الاطتراجُجُاث الخهلُمُت، وكد احٍس

 :بهرا الجاهب نمد الباخث نلى اطخهساغها وهي

والتي َدفذ ئلى دزاطت  Yildirim, Arastaman & Dasci [3] دزاطت     

م والخطىزاث اإلاهىُت )بسهامج  الهالكت بين الاججاٍ هدى اللُاض والخلٍى

ت،  الهمل واإلايزاهُت( للمهلمين الهاملين في اإلادازض الابخدائُت والثاهٍى

،  541: 035بلغذ نُىت الدزاطت )
َ
مهلمت( وواهذ زبراتهم  510مهلما

الظىىاث الخمع الاولى مً  % مً اإلاهلمين في50الخهلُمُت والخالي: 

( طىت مو مالخكت أن أغلب 51-1جتراوح زبراتهم ما بين ) 111الخدمت، 

م مً فئت الشباب والساشدًً، 51-1الهُىت واهذ في هؿاق ) ( طىت َو

م الري  واطخسدم لرلً ملُاض اججاَاث اإلاهلمين هدى اللُاض والخلٍى

م اللائم بالبدث في نام  والري ًدىي  0351جم اندادٍ مً كبل الفٍس

ً فسنُت والري انخمد في جددًد  زالزت أبهاد أطاطُت وزمظت نىاٍو

(، وبدظاب الخطائظ 1-5الاججاَاث نلى ملُاض لُىسث )

ت للملُاض بلغ مهامل الثباث باطخسدام الفا هسوهبار  الظُيىمتًر

( وجساوخذ مهامالث الازجباؽ ألبهاد اإلالُاض الازبهت والدزحت 37.4)

( وللخىاطم الدازلي جساوخذ مهامالث 37.3-3700) اليلُت ما بين

 جم 3710-3744الازجباؽ بين الفلسة والدزحت اليلُت ما بين )
ً
(، اًػا

الخأهد مً ضدق اإلالُاض مً زالٌ الخدلُل الهاملي الاطخىشافي خُث 

( 37.0جم في البدء الخأهد مً مالئمت البُاهاث فبلغذ كُمت واًصز ماًس )

ت نىد )وواهذ هدُجت ازخباز  ( وزلظ 37333بازجلُذ ذاث داللت مهىٍى

 
ً
ئلى أن فلساث اإلالُاض مىشنت نلى ازبهت أبهاد بيظب مخفاوجت، اًػا

ٍس مً كبل  Dasic اطخسدم ملُاض الادزان اإلانهي للمهلم والري جم جؿٍى

& Arastaman   ووان ًدىي أزبهت أبهاد )الىفاءة الراجُت،  0351في

نهي( وبلغ مهامل الفا هسوهبار للملُاض الىغىح، الؿمىح، الخهاون اإلا

(، وبدظاب الاحظاق الدازلي الزجباؽ الفلساث مو الدزحت اليلُت 37.3)

( وأًػا جم الخأهد مً أبهاد 3704-3713جساوخذ اإلاهامالث ما بين )

اإلالُاض مً زالٌ الخدلُل الهاملي الخىهُدي، وأقهسث هخائج الدزاطت 

م ئًجابُت وهرلً أن اججاَاث اإلاهلمين واإلاهلماث  هدى اللُاض والخلٍى

م دوز مهم في الخُاة  الادزان اإلانهي لدي اإلاهلم وأن لللُاض والخلٍى

اإلاهىُت ليل مهلم و مهلمت، وأهه ولما جدظً اججاٍ اإلاهلم هدى اللُاض 

 
ً
م ولما ادي ذلً ئلى شهىز وخُاة أفػل مهىُا  .والخلٍى

كُاض اججاَاث ؾلبت ولُت [ والتي َدفذ ئلى 05دزاطت الخصانلت ]     

اض ي وبُان ازس  م الٍس اغُت هدى مظاق اللُاض والخلٍى التربُت الٍس

مخغيري الجيع والظاناث اإلالؿىنت في ذلً، بلغذ نُىت الدزاطت 

اغُت ودزطىا مادة 505)  وؾالبت ًيخمىن ئلى ولُت التربُت الٍس
ً
( ؾالبا

م، اطخسدم للُاض ذلً اطخبُان مً جطمُم  الباخث اللُاض والخلٍى

( فلسة، وجم الخأهد مً ضدق 55ًدخىي نلى زالر مداوز ليل مدىز )

( مدىمين مً ذوي 1الاداة مً زالٌ الطدق اإلاىؿلي بالهسع نلى )

الازخطاص وابلى نلي الهبازاث التي اجفم نليها اإلادىمين بيظبت ال جلل 

-%(، واطخسسج الثباث مً زالٌ الاحظاق الدازلي لىسوهبار03نً )

 أقهسث الىخائج أن 37.3-3700اوخذ اإلاهامالث ما بين )آلفا وجس 
ً
(، وأزيرا

ى الاججاٍ هدى اإلادزض خلم اإلاسجبت الاولى بأَمُت بلغذ  اإلادىز الاٌو َو

%( ًلُه الاججاٍ هدى مدخىي ومفسداث اإلاظاق وأزيرا احساءاث 00)

م الؿالب، ولم ًلخل أي فسوق بين الاهار والروىز نىد مداوز  جلٍى

ل زغم وحىد فسوق بُنهم في مدىز مدزض اإلاظاق لطالح الدزاطت هي

ؤلاهار وأًػا لم جىحد فسوق ذاث داللت اخطائُت بين الؿلبت الرًً 

( طانت والرًً َم أنلى منهم نىد اإلاداوز الثالر، 11كؿهىا أكل مً )

وول ذلً ًدٌ نلى شهىز وانخلاد الؿالب والؿالباث بأَمُت مظاق 

م وهكستهم ؤلا  ًجابُت هدى اإلادزض ومفسداث اإلاظاق اللُاض والخلٍى

م  .وئحساءاث الخلٍى

[ والتي َدف مً زاللها ئلى بىاء 00دزاطت ابساَُم واإلادسشي ]      

ملُاض لالججاَاث هدى اللُاض الىفس ي والىشف نً الفسوق في 

الاججاَاث بين الروىز وؤلاهار في َدا الجاهب، وبُان دوز الدزاطت 

م، وجم اشخلاق واإلاظخىي في ازخالف الاججا َاث هدى اللُاض والخلٍى

الهُىت مً ؾالب وؾالباث ولُت التربُت بجامهت الظلؿان كابىض وبلغذ 

( مً 010الهُىت الاطخؿالنُت مئت ؾالب وؾالبت والهُىت الاطاطُت )

%( ئهار وجيىن 14%( ذوىز و )01ؾالب وؾالباث الجامهت بيظبت )

هد مً ضدق اإلالُاض اإلالُاض مً أزبهت وطبهىن نبازة، وجم الخأ

باطخسدام ضدق اإلادخىي والاحظاق الدازلي للمفسداث، وفي الثباث 

نمد ئلى جأهُدٍ باطخسدام مهادلت الفا هسوهبار للدزحت اليلُت وألبهاد 

(، اًػا جم 37.1 -3711اإلالُاض الازبهت وجساوخذ الىخائج ما بين )

ُاض الخلىص ئلى أن الاججاَاث لدي الؿالب والؿالباث هدى الل

م التربىي، وأن  م همذ بهد دزاطت ملسز اللُاض الىفس ي والخلٍى والخلٍى



187 

الخغُير الانلى وان لدي الاهار نىه لدي الروىز، وأن الىمى لدي ؾالب 

البيالىزٍىض وان أهبر مً اإلاجمىناث ألازسي وئحماال فان دزاطت 

ادة الاججاٍ هدى اللُاض الىفس ي م جإدي ئلى ٍش  .ملسزاث اللُاض والخلٍى

والتي َدف مً زاللها مهسفت اججاٍ مهلمي  Belcher [23] دزاطت     

م التربىي  ىُت هدى اللُاض والخلٍى اًى الامٍس الخهلُم الفني بىالًت أَو

ونالكت ذلً باطخسدامهم ألدواث اللُاض اإلاخىىنت، بلغذ نُىت 

 ومهلمت، واهذ اداة الدزاطت نبازة نً اطخبُان 510الدزاطت )
ً
( مهلما

م ومهاًير هفاءة اإلاهلم  ميىن مً زمظت أحصاء حشمل: أطالُب الخلٍى

واإلاىكف ججاٍ الخلُُم واللُىد والهلباث التي واحهذ اإلالىم ازىاء 

م والخطائظ الشخطُت ليل مهلم ومهلمت، وللخأهد مً  الخلٍى

ت للملُاض اطخسدم انادة الخؿبُم للثباث  الخطائظ الظُيىمتًر

ٌو وجساوخذ اإلاهامالث ما بين بفاضل شمني اطبىنين نً الخؿبُم الا 

( وفي الطدق باالحظاق الدازلي جساوخذ اإلاهامالث ما بين 3700-37.0)

(،وأقهسث الىخائج أن َىان اججاٍ ئًجابي هدى اللُاض مً 3711-37.4)

كبل الهُىت وأن الهالكت بين الاججاَاث هدى اللُاض واطخسدام أدواث 

م الاداء واهذ ئًجابُت أما الهالكت  بين أدواث اللُاض اإلاسخلفت جلٍى

 .واللدزاث اإلادزهت فياهذ غهُفت

والتي َدفذ ئلى هشف الهالكت بين  Vanzile, Boes [24] دزاطت      

 وؾالبت مً الدزاطاث 05الاججاٍ والللم وبلغذ نُىت الدزاطت )
ً
( ؾالبا

الهلُا لبرهامج اإلااحظخير في الازشاد الىفس ي ممً دزض ملسز الىمى اإلانهي 

م، وواهذ ادواث الدزاطت اطخبُان ًلِع مظخىي وملس  ز اللُاض والخلٍى

الاججاٍ بهد دزاطت اإلالسزاث اإلاروىزة وملُاض للللم، وأقهسث الىخائج 

أن َىان اهسفاع في مظخىي الللم مً دزاطت اإلالسز وجدظً في 

مظخىي الاججاٍ بهد جدَزع اإلالسز، وأما لثلت الؿالب بأهفظهم 

هم الىجاح والخفىق في اإلالسز فلم جخغير وبلُذ وبلدزاتهم التي جػمً ل

م وازجفام  الدزحت هما هي وهرلً مُىلهم إلالسز اللُاض والخلٍى

 .اكخىانهم بازجباؽ اإلالسز بأَدافهم اإلاهىُت بهد الخسسج

 :التعقيب على الدزاطاث الظابقت

في غىء الدزاطاث الظابلت الخل الباخث هدزة في جىاٌو كُاض       

م التربىي نامت وملسز اللُاض الاججاَاث ه دى مفهىم اللُاض والخلٍى

زاضت، وأن حمُو الدزاطاث زغم كلتها نمدث ئلى بىاء الاداة 

اإلاظخسدمت في ذلً، ولىً ازخلفذ في اإلاداوز بدُث جدىاطب اإلاداوز 

مو الاَداف التي بني مً أحلها اإلالُاض وكامذ نليها الدزاطت، لرلً 

ًدخىي نلى زمع مداوز )مهلم اإلاادة، نمد الباخث ئلى بىاء ملُاض 

م، ألاَمُت الدافهُت، مفسداث اإلاادة( ًسي أجها حشمل  أطلىب الخلٍى

اإلالىماث الاطاطُت للخسوج بخطىز وامل نً الاججاٍ هدى اللُاض لدي 

الفئت اإلاظتهدفت وأًد ذلً مدىمي اإلالُاض، جم مً زالٌ الدزاطاث 

ت  لخل الظابلت الخأهد مً الخطائظ الظُيىمتًر )الطدق والثباث( ٍو

الباخث أن الجمُو جىاٌو الثباث مً زالٌ آلفا هسوهبار فلـ ماندا 

الري كام باطخسدام انادة الخؿبُم، ولم ًخؿسكىا ئلى  Belcher دزاطت

لت جخميز بما أشاز الُه الشسبُني  الؿسق الازسي للثباث، ئال أن َرٍ الؿٍس

ت الثباث اإلالدزة [ بأجها حهؿى الخد الادوى مً كُم01وآزسون ]

واطخسدام أي مً ؾسق الثباث الازسي ٌهؿى كُمت مسجفهت أنلى مً 

ى  ت أال َو كُمت آلفا7 وفي الجاهب الازس مً الخطائظ الظُيىمتًر

الطدق ازخلفذ اإلاإشساث اإلاظخسدمت ما بين ضدق اإلادىمين وضدق 

اإلادخىي والخدلُل الهاملي والاحظاق الدازلي، فيل دزاطت اطخسدمذ 

 فلـ للداللت نلى الطدق ما ندا دزاطت ابساَُم مإشس 
ً
 واخدا

ً
ا

[ والتي اطخسدم فيها ضدق اإلادخىي والاحظاق الدازلي 00واإلادسشي ]

ص الىخائج والخطائظ بأهثر مً  زغم أن الباخث ًسي أن ألافػل حهٍص

مإشس، وبىكسة نامت إلاا كدم في َرا الجاهب ًسي الباخث أن الافػل 

لري اطخسسج الخدلُل الهاملي الاطخىشافي لُإهد ا Yildirim وان لدزاطت

مً زالٌ ذلً ألابهاد اإلايىهت للملُاض ومدي اهخماء ول نبازة للبهد 

 أقهسث الدزاطاث أن اججاَاث اإلاهلمين واإلاهلماث 
ً
اإلاىاطب لها، اًػا

م واهذ ئًجابُت وأجهم ًسوهه مىغىم مهم في الخُاة  هدى اللُاض والخلٍى

والؿالباث نلى ملاند الدزاطت لم ًلخل بُنهم  اإلاهىُت، وختى الؿالب

م وأَمُت دوزٍ، وفي دزاطت ابساَُم  فسوق بين هكستهم لللُاض والخلٍى

[ واهذ َىان اغافت جخمثل في همى ؤلاًجابُت بهد دزاطت 00واإلادسشي ]

م لدي نُىت الدزاطت، أما دزاطت  Belcher [23] ملسز اللُاض والخلٍى

م مً كبل الفئت والتى أقهسث الاججاٍ ؤلاًج ابي هدى اللُاض والخلٍى

اإلاظتهدفت ئال ان الهالكت بين ادواث اللُاض بشتى أهىانها واللدزاث 

 .اإلادزهت واهذ غهُفت

 تمشكلت الدزاط. 2

 .Hooper [28] ؛,Kline [27]؛ ,Thompson [26] ًخفم ول مً      

Coughlan & Mullen  نلى أن أدواث اللُاض التي جطمم في بِئاث

مهُىت كد ال جيىن مىاطبت للخؿبُم في بِئاث أزسي، ختى ولى حشابهذ 

مهها في بهؼ الكسوف واإلاخغيراث الاحخمانُت والاكخطادًت، ئذ أن 

َىان مددداث ونىامل دًمىغسافُت كد جخػمً بين ؾُاتها مجمىنت 

مً الفىازق التي كد جىهىع نلى مدي ضالخُت ألاداة للخؿبُم في 

د كُاض الكاَسة فُه؛ وهكسا لىدزة وحىد أداة اإلاجاٌ البُئي اإلاسا

م ٌظعى البدث  حظتهدف كُاض الاججاٍ هدى ملسز اللُاض والخلٍى

ت  الخالي ئلى جىفير أداة حدًدة وخدًثت حهنى بلُاض َرٍ الكاَسة التربٍى

 :والىفظُت، وؤلاحابت نلى الدظاؤالث الخالُت

 أ. أطئلت الدزاطت

م بهد جؿبُله َل ًخطف ملُاض الاججاَاث هدى  -5ض اللُاض والخلٍى

نلى ؾالب الدبلىم الهام في التربُت بمإشساث زباث جخفم وزطائظ 

 الازخباز الجُد؟

م بهد جؿبُله  -0ض َل ًخطف ملُاض الاججاَاث هدى اللُاض والخلٍى

نلى ؾالب الدبلىم الهام في التربُت بمإشساث ضدق جخفم وزطائظ 

 الازخباز الجُد؟

الدبلىم الهام في التربُت بجامهت حدة هدى ما َى اججاٍ ؾالب  -0ض

م وأبهادٍ اإلاسخلفت؟  اللُاض والخلٍى

َل جىحد فسوق ذاث داللت اخطائُت في اججاَاث ؾالب الدبلىم -4ض

ع؟  لظىىاث الخبرة في الخدَز
ً
م جبها  الهام في التربُت هدى اللُاض والخلٍى

اث َل جىحد نالكت ازجباؾُه بين الدزحت نلى ملُاض الاججاَ -1ض

م التربىي؟  ودزحت الؿالب في ملسز مادة اللُاض والخلٍى

 الدزاطت هميتب. أ

خاحت مخسري اللساز في الجامهاث الظهىدًت واللائمين نلى بسامج  -5

الدبلىم التربىي ئلى وطائل نملُت للُاض الاججاٍ هدى ملسز اللُاض 
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م لدي ؾالب الدبلىم التربىي، لخىفير مإشساث همُت مىاطبت  والخلٍى

س بسامج الدبلىم التربىي   .لدنم اللسازاث الاوادًمُت لخؿٍى

ين ئلى اداة حهنى بلُاض الاججاٍ هدى اللُاض  -0 خاحت الباخثين التربٍى

م بهدف اناهتهم نلى احساء البدىر والدزاطاث التي حهنى  والخلٍى

 
ً
م جددًدا  .باالججاٍ هدى ملسز اللُاض والخلٍى

ت ئلى دزاطاث ذاث مىحى كُاض خاحت الخصاهت البدثُت الاوادًمُ -0

ت ألدواث  حظهم في جدظين ممازطاث خظاب الخطائظ الظُيىمتًر

 .اللُاض بشيل نام

 الدزاطت هدافأج. 

م نلى ؾالب  -5 بىاء وجؿبُم ملُاض الاججاَاث هدى اللُاض والخلٍى

 .الدبلىم الهام في التربُت بجامهت حدة

ت إلالُاض الاججا -0 َاث هدى اللُاض اطخسساج الخطائظ الظُيىمتًر

م  .والخلٍى

الخهسف نلى الاججاٍ الهام لدي ؾالب الدبلىم التربىي هدى اللُاض  -0

م بجامهت حدة  .والخلٍى

م  -4 بُان الهالكت بين الخدطُل في مادة ملدمت في اللُاض والخلٍى

م لدي ؾالب الدبلىم  التربىي وملُاض الاججاَاث هدى اللُاض والخلٍى

 .الهام في التربُت

الخهسف نلى الفسوق ؤلاخطائُت في اججاَاث ؾلبت الدبلىم التربىي  -1

 إلاخغير طىىاث الخبرة
ً
م جبها  .هدى اللُاض والخلٍى

 الدزاطت حدودد. 

جلخطس الدزاطت الخالُت نلى ؾالب الدبلىم الهام في التربُت بجامهت     

حدة بيلُت التربُت بمدافكت حدة لألنىام الدزاطُت الخالُت: 

(5401/5401-5401/5401ٌ) 

 :اإلاطؿلخاث

[ بأهه اطخهداد شخص ي مشترن بين .0الاججاٍ: نسفه حُلفىزد ] -

الافساد لالطخجابت للمىاغُو واإلاىاكف التي جىاحههم بدزحاث مخفاوجت 

 .ما بين الخأًُد أو السفؼ

[ بأهه اطخهداد نللي أو نطبي ًيخكم مً زالٌ 03ونسفه البىزث ]

زير نلى اطخجابت الفسد للمىاكف الخبرة اإلايىهت لدي الشخظ ولها جأ

 .التي ًخهسع لها

الخهٍسف ؤلاحسائي: َى الدزحت اإلاخدطلت للمظخجُب مً زالٌ ملُاض  -

م  .الاججاَاث هدى اللُاض والخلٍى

م  - م: ٌشير نىدة وملياوي ئلى أن اللُاض والخلٍى اللُاض والخلٍى

ف أو اإلاؿلىب، ولىنهما  مفهىمان مسخلفان طىاء مً خُث الخهٍس

ىمالن لبهػهم البهؼ، ًمثل اللُاض الهملُت الاولى التي حهخمد نلى م

م ]  ].05هخائجها وبُاهاتها الهملُت الثاهُت وهي الخلٍى

م التربىي: َى ملسز دزاس ي احبازي لؿالب  - ملسز اللُاض والخلٍى

ف الؿالب باإلافاَُم الاطاطُت  الدبلىم الهام في التربُت، حهدف ئلى حهٍس

م  التربىي وأنساغه وأدواجه وزطائطه وأَمُخه في مجاٌ الخلٍى

ووقائفه وأهىانه وزؿىاجه والؿسق الاخطائُت الالشمت لخددًد جلً 

ا في غىء  َس الخطائظ، وهُفُت بىاء الازخبازاث الخدطُلُت وجؿٍى

 .جدلُل هخائجها

الثباث: َى الدزحت الخلُلُت التي حهبر نً أداء الفسد نلى ازخباز ما  -

[01.[ 

زخباز أو اإلالُاض الطادق َى الري ٌظخؿُو أن ًلِع ما الطدق: الا  -

 ].01وغو للُاطه ]

الدبلىم الهام في التربُت: َى مجمىنت مً اإلالسزاث الدزاطُت التي  -

اث الخدًثت في التربُت  ف الؿالب بأَم الاججاَاث والىكٍس تهدف لخهٍس

ونلم الىفع، والهمل نلى جىمُت الخطىز الهام للمىهج لدزاس ي 

ضٍس الاطاطُت ومهسفت أخدر الخلىُاث والىطائل اإلاظاندة في ونىا

نملُت الخهلم، وئنؿاء حسنت مً أطالُب واججاَاث الخسؿُـ 

ب نلى جدلُم ذلً نلى أزع الىاكو  .وؤلاشساف التربىي والخدٍز

 العسيقت وإلاجساءاث. 3

 مىهج الدزاطتأ. 

ًدىاطب انخمد الباخث نلى اإلاىهج الىضفي وذلً ليىهه اإلاىهج الري     

ظاَم في الاحابت نلى حظاؤالتها وجدلُم أَدافها  .مو ؾبُهت اإلاشيلت َو

 مجتمع وعيىت الدزاطتب. 

اشخمل مجخمو الدزاطت نلى ؾالب الدبلىم الهام في التربُت لألنىام      

ٌ( بيلُت التربُت بجامهت حدة، وبلغذ 5401-5401ٌ( )5401-5401)

، وهي مجخمو البدث 043نُىت البدث )
ً
 .هفظه( ؾالبا

 الدزاطت داةج. أ

لخطمُم اإلالُاض انخمد الباخث نلى الادبُاث التي جدىاٌو بىاء  -5

اإلالاًِع وفم الخؿىاث الهلمُت ونلى زلفُت الباخث في بىاء ادواث 

م وؤلاخطاء، جم في  ظه لهدد مً ملسزاث اللُاض والخلٍى اللُاض وجدَز

اللُاض البدء نسع اإلالُاض نلى مجمىنت مً اإلاخسططين في مجاٌ 

م بطفت زاضت ونلم الىفع بطفت نامت والبالغ نددَم طخت  والخلٍى

ع بالجامهت وأجفم الجمُو وبيظبت ال جلل نً  مً أنػاء َُئت الخدَز

( نبازة ًخيىن منها 41( نبازة مً أضل )03%( نلى ضالخُت )03)

 :اإلالُاض في ضىزجه الاولى مىشنت نلى مداوز اإلالُاض الخمظت وهي

شمل اإلادىز نلى الهبازاث الخمع   : Teacher Articleمهلم اإلاادة - َو

 (517-51-50-50-0الخالُت: )

م - شمل اإلادىز نلى الهبازاث    Evaluation Styleأطلىب الخلٍى َو

 (037-.0-00-01-01-01-04الظبهت الخالُت: )

شمل اإلادىز نلى الهبازاث الظبهت الخالُت:    Importanceألاَمُت - َو

(5-0-4-.-55-5.-007) 

شمل اإلادىز نلى الهبازاث الظخت الخالُت:    Motivationالدافهُت - َو

(0-1-1-1-53-037) 

شمل اإلادىز نلى الهبازاث الخمع الخالُت:    Syllabusمفسداث اإلاادة- َو

(54-51-50-05-007) 

 مً 03جم جؿبُم اإلالُاض نلى نُىت اطخؿالنُت نددَا ) -0
ً
( ؾالبا

ؾالب الدبلىم الهام في التربُت، والغسع الخأهد مً وغىح اإلالُاض 

وفلساجه لدي اإلاظخجُبين، خُث جم بىاء نلى الاطخفظازاث والدظاؤالث 

 .( نبازاث1اإلاخىسزة حهدًل ضُاغت )

 :جم جصخُذ اإلالُاض وفم اإلافخاح الخالي -0
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 1جدول 

 
 
  موافق محاًد غير موافق غير موافق أبدا

 
 موافق جماما

5 0 0 4 1 

( 5) بالدزحت وهيخهي( 1) مً جبدأ خُث الظلبُت للهبازاث والهىع     

  مىافم) لهبازة
ً
 (7جماما

 الىتائج. 4

ٌ  الظإاٌ م اللُاض هدى الاججاَاث ملُاض ًخطف َل: ألاو  والخلٍى

 جخفم زباث بمإشساث التربُت في الهام الدبلىم ؾالب نلى جؿبُله بهد

  الجُد؟ الازخباز وزطائظ

ٌ  َرا نلي ولإلحابت  :ًلي بما اإلالُاض زباث خظاب جم الدظاؤ

 ومداوزٍ اإلالُاض زباث خظاب جم Split Half الىطفُت الخجصئت -

 الجصء حصأًً؛ ئلى الخلظُم بهد الىطفُت الخجصئت باطخسدام الفسنُت

 ٌ  الازجباؽ مهامالث وصدخذ للصوحُت؛ وآلازس الفسدًت للفلساث الاو

 الثباث مهامل وبلغ بساون، طبيرمان مهادلت باطخسدام الىاججت

 ما الخمظت للمداوز  الثباث مهامالث وجساوخذ( 37.0) هيل للملُاض

ٌ  ،(3703-3710) بين  .ذلً ًىضح( 5) زكم وحدو

  آلفا اطخسدام جم Alpha Cronbach (الدازلي الخجاوع) هسوهبار ألفا -

 والتي الخمظت اإلالُاض إلاداوز  الثباث مهامالث لخظاب هسوهبار

( 37.0) اليلُت للدزحت الثباث مهامل وبلغ ،(3701-3705) بين ما جساوخذ

 ٌ سي  ذلً، ًىضح( 5) زكم وحدو  اإلاهامالث حمُو أن الباخث ٍو

  اإلاروىزة
ً
 في الثباث إلاهامالث جخدلم كُمت ادوى أن زغم مسجفهت؛ طابلا

م نً جأحي اإلالُاض  اإلالُاض جمخو نلى داللت ذلً وفي هسوهبار؛ آلفا ؾٍس

  نالي، بثباث
ً
 مً نبازة ليل هسوهبار آلفا مهامل خظاب جم اًػا

-3714) بين ما اإلاهامالث وجساوخذ الهبازة خرف بهد اإلالُاض نبازاث

3711 ) ٌ  للملُاض آلفا مهامل ئلى وبالىكس ذلً، ًىضح( 0) زكم وحدو

 ،(37.0) بلغ اهه هجد نبازة أي خرف دون  اإلالُاض فلساث لجمُو أي

هت وبهىدة  الهبازة خرف بهد اإلالُاض لهبازاث آلفا مهامالث ئلى طَس

ى( 3711) جخجاوش  لم حمُهها ان هجد  الىلي اإلاهامل مً اكل مهامل َو

 أن ئلى( 0330 وخظً، الطخُان) أشاز ما وخظب ذلً وفي للملُاض

 للملُاض الىلي آلفا مهامل مً أكل الهبازة خرف خاٌ في آلفا مهامل

   .الهبازة زباث نلى ذلً دٌ

 2 جدول 

 املقياض ألبعاد كسوهباخ وآلفا الىصفيت بالتجصئت الثباث معامل

 ألفا عىد حرف العبازة م ألفا عىد حرف العبازة م ألفا عىد حرف العبازة م

5 3714 55 14 05 3714 

0 3711 50 3714 00 3714 

0 3714 50 3714 00 3714 

4 3711 54 3711 04 3714 

1 3714 51 3714 01 3714 

1 3714 51 3714 01 3714 

1 3714 51 3714 01 3714 

0 3714 50 3714 00 3714 

. 3714 5. 3714 0. 3714 

53 3714 03 3714 03 3714 

 37.0 مهامل آلفا للملُاض

 نلى اإلالُاض جؿبُم بانادة الباخث كام Test Retest الخؿبُم ئنادة -

ا نُىت  ( 13) كدَز
ً
 مً شهس بهد التربُت في الهام الدبلىم ؾالب مً ؾالبا

ٌ  الخؿبُم  بلغ والري الخؿبُلين بين الازجباؽ مهامل خظاب وجم ألاو

 (37357) داللت مظخىي  نىد( 3701)

 ألفا الىطفُت، الخجصئت) اإلاظخسدمت الثباث ؾسق  زالٌ مً      

 بين ما وواهذ لىا قهسث التي واإلاإشساث( الخؿبُم انادة هسوهبار،

م اللُاض هدى الاججاَاث ملُاض أن نلى جإهد( 3710-37.0)  والخلٍى

 ًخفم( التربُت في الهام الدبلىم ؾالب) الدزاطت نُىت نلى جؿبُله بهد

 .الجُد الازخباز وزطائظ

م اللُاض هدى الاججاَاث ملُاض ًخطف َل: الثاوي الظإاٌ  والخلٍى

 جخفم ضدق بمإشساث التربُت في الهام الدبلىم ؾالب نلى جؿبُله بهد

 الجُد؟ الازخباز وزطائظ

ٌ  َرا نلى لإلحابت  :ًلي ما خظاب جم الدظاؤ

  تــــىنـــمجم ىـــــنل تـــــولُألا  ضىزجه في اإلالُاض نسع جم: اإلادىمين ضدق-

ع َُئت أنػاء مً  اللُاض مجاٌ في اإلاخسططين مً بالجامهت الخدَز

م  :الخالي وفم اإلالُاض ونبازاث مداوز  نلى للخىم الىفع ونلم والخلٍى

ت الىاخُت مً وصختها الهبازة مىاطبت -5  .اللغٍى

 .فُه اإلاىغىنت للمدىز  الهبازة اهخماء -0

 اللُاض هدى الاججاَاث ملُاض) للملُاض اإلاداوز  مىاطبت -0

م  (7والخلٍى

 مداوز  نلى الابلاء جم اإلادىمين الظادة وملترخاث آزاء زالٌ ومً

%( 03) نليها أجفم التي الهبازاث بهؼ ضُاغت وئنادة وحهدًل اإلالُاض،

  نبازة( 03) ًدىي  اإلالُاض أضبذ وبرلً منهم،
ً
 (417) مً بدال

  Construct Validity البىاء ضدق -

 ما الازجباؽ مهامل خظاب جم Internal Consistany الدازلي الاحظاق

ٌ  اليلُت؛ والدزحت اإلالُاض فلساث مً فلسة ليل الدزحت بين  زكم وحدو

( 3711-3700) بين ما الازجباؽ مهامالث وجساوخذ ذلً؛ ًىضح( 0)

  دالت وحمُهها
ً
 دزاحاث بين الازجباؽ مهامل خظاب جم هرلً، ئخطائُا
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ٌ  اليلُت؛ والدزحت اإلاداوز  َرٍ وبين اإلالُاض مداوز  ( 4) زكم وحدو

-3710) بين ما جساوخذ أجها هجد اإلاهامالث َرٍ وبمالخكت ذلً؛ ًىضح

، دالت وحمُهها( 3701
ً
 اإلالُاض مداوز  أن ئلى اشازة ذلً وفي ئخطائُا

م، اإلافسداث، اإلاهلم،)  بهػها مو مدظلت( الدافهُت ألاَمُت الخلٍى

 .اليلُت الدزحت ومو البهؼ

 3 جدول 

 للمقياض الكليت بالدزجت العبازاث ازجباط معامل

 معامل الازجباط م معامل الازجباط م معامل الازجباط م

5 3710**  55 3711**  05 3711**  

0 3744 *  50 3710**  00 3711**  

0 3715**  50 3711**  00 3713**  

4 3743**  54 3741**  04 3711**  

1 3700**  51 3711**  01 3710**  

1 3711**  51 3741**  01 3711**  

1 371.**  51 3711**  01 3700**  

0 3711**  50 3711**  00 3711**  

. 371.**  5. 3710**  0. 3711**  

53 315**  03 3710**  03 3711**  

 (3731) داللت مظخىي  نىد دالت*  (3735) داللت مظخىي  نىد دالت **

 4 جدول 

 الكليت والدزجت املقياض محاوز  بين الازجباط معامالث

 الدافعيت ألاهميت التقويم املفسداث املعلم املحوز 

      اإلاهلم

     3710 اإلافسداث

م     3711 3715 الخلٍى

   3704 3701 3710 ألاَمُت

  3714 3714 3710 3710 الدافهُت

 3704 3700 3700 3701 3704 الدزحت اليلُت

 (3735) داللت مظخىي  نىد دالت

 الثلث) الهلُا اإلاجمىنت مخىطؿاث اطخسساج جم: الؿسفُت اإلالازهت

 بهد( الادوى الثلث) الدهُا اإلاجمىنت بمخىطؿاث وملازهتها( الانلى

 بين للفسوق (t) ازخباز باطخسدام اليلُت الدزحت خظب جسجُبهم

 اإلالُاض لفلساث (t) كُم وجساوخذ مظخللخين، مجمىنخين مخىطؿي

 نىد دالت وحمُهها( 51731-.074) بين ما فلسة( 03) نددَا البالغ

ٌ ( 37335) داللت مظخىي   كُمت وباطخسساج ذلً، ًىضح( 1) زكم وحدو

(t) ت دزحت نىد الجدولُت -51الدهُا اإلاجمىنت+51الهلُا اإلاجمىنت) خٍس

 (t) كُمت أن وهجد ،(3731) داللت مظخىي  نىد( 571) بلغذ والتي( 00=0

 ذلً وفي اإلالُاض لفلساث اإلاظخسسحت اللُم حمُو مً أضغس الجدولُت

 ؾالب نلى الهلُا اإلاجمىنت ؾالب جميز ئًجابُت فسوق بىحىد داللت

 .الفلساث حمُو في الدهُا اإلاجمىنت

 5 جدول 

 املقياض لفقساث( العسفيت املقازهت) التمييز معامالث

 tقيمت  الفقسة tقيمت  الفقسة tقيمت  الفقسة

5 17.4 55 50700 05 51740 

0 574. 50 037.0 00 55735 

0 50741 50 50734 00 54740 

4 074. 54 0740 04 .711 

1 47.1 51 55713 01 557.1 

1 53701 51 17.1 01 537.1 

1 54703 51 55711 01 1710 

0 .7.4 50 50700 00 51731 

. .710 5. 50731 0. 55731 

53 55753 03 54730 03 5070. 

 (37335) داللت مظخىي  نىد دالت وحمُهها
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 الاطخىشافي الهاملي الخدلُل احساء جم Factor Analysis الهاملي الخدلُل

 والهىامل اإلاخغيراث بين الهالكاث اهدشاف مىه َدف والري للملُاض

 الهاملي الخدلُل أن ئلى[ 00]حىدة ٌشير خُث7 ئليها جطىف التي

 اإلاخغيراث اليها جطىف التي الهىامل اهدشاف في ٌظخسدم الاطخىشافي

 البُاهاث مالئمت مً الخأهد جم البدء وكبل7 مهلىمت غير جيىن  نىدما

 :الخالُت الخؿىاث وفم الهاملي للخدلُل

 ( 043) بلغذ نُىت امام أهىا وخُث للبُاهاث الؿبُعي الخىشَو -
ً
 أي ؾالبا

 .الشسؽ َرا نً هخغاض ى أن اإلامىً فمً( 03) ألادوى الخد ججاوشها

 مددد أن وحد اإلالُاض مخغيراث بين الازجباؾاث مطفىفت زالٌ مً -

( 37335) مً أهبر كُمت وهي( 373300) ٌظاوي  Determinant اإلاطفىفت

 .اإلاخغيراث بين الازجباؽ في مشيلت وحىد ندم ئلى ئشازة ذلً وفي

 مً أهبر وهي Kaiser-Meyer-Olkin (0.911) (KMO) كُمت بلغذ -

  البدث في اإلاظخسدم الهُىت حجم أن نلى داللت ذلً وفي( 37133)
ً
 وافُا

 .الهاملي الخدلُل إلحساء

ت Barlett ازخباز في - ى( 37333) الداللت مظخىي  وان للدائٍس  مً أكل َو

 جمثل اإلاطفىفت أن نلى مإشس ذلً وفي( 3731) اإلاهخمد الداللت مظخىي 

 .الىخدة مطفىفت

 6 جدول 

 املقياض لفقساث الاشتراكاث وقيم الوصفيت الاحصاءاث

 القيم الاهحساف املعيازي  املتوطغ الفقسة

5 4750 37... 37410 

0 0700 57041 37100 

0 0753 57530 37134 

4 0730 57011 37100 

1 0710 57513 37101 

1 0701 57515 37114 

1 070. 57500 37103 

0 0711 5735. 37100 

. 0711 57551 37110 

53 0701 57551 37151 

55 0715 57005 37131 

50 07.4 57340 37104 

50 0711 37.00 37111 

54 0700 57005 37144 

51 0710 37.05 37155 

51 4731 37..4 37110 

51 0704 37.10 37140 

50 0711 57301 37144 

5. 07.3 57341 3711. 

03 0713 573.1 37111 

05 0701 573.1 3711. 

00 0710 5731. 37103 

00 07.0 57300 37111 

04 0710 57533 371.5 

01 07.3 5730. 37115 

01 070. 37.11 3711. 

01 0713 57314 37105 

00 0701 57501 37410 

0. 0711 57310 37105 

03 0715 57500 3713. 

 (043) = ن*

ٌ  زالٌ مً -  للملُاض الىضفُت باإلخطاءاث والخاص( 1) زكم حدو

 ( 4750-0730) بين ما جساوخذ الفلساث مخىطؿاث أن هالخل
ً
 بأن نلما

 ًبلغ الدزاطت في اإلاظخسدم الخماس ي لُىسث إلالُاض الؿبُعي اإلاخىطـ

ت الاهدسافاث كُم وجساوخذ ،(0) مثل ،(57041-37.10) بين ما اإلاهُاٍز  ٍو

( 0) نددَا والبالغ اإلالُاض إلاخغيراث الاشتراواث كُم الثالث الهمىد

لت باجبام وذلً  الخباًً مً% 4170 أن فىجد Principal Analysis ؾٍس

ٌ ألا  باإلاخغير ًسجبـ ىرا و   ســــزُألا  اإلاخغير وختى% 1070 الثاوي اإلاخغير في َو
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 (371117-37410) بين ما جتراوح وحمُهها

 
 1 شكل

 واإلاظمى Cattel مدً باطخسدام البُاوي السطم باطخسساج البدث كام -

ى Scree Test السوامُت باللائمت  ليل اليامىت الجروز  كُم نً نبازة َو

 اإلادىز  نلى وذلً اإلايىن  وزكم ؛(الظُني) الافلي اإلادىز  نل وذلً نامل

 جيىن  التي الهىامل جددًد في الاطخفادة وجأحي ؛(الطادي) الهامىدي

[ 00] حىدة أن زغم اإلاىدنى ٌهخدٌ وختى السطم نلى الاهدداز شدًدة

 وان اذا البُاوي السطم زالٌ مً دكُلت جيىن  الاطخيخاحاث أن ًرهس

 إلنؿاء اطخسدامه جم أهه ئال مخغير؛( 033) ًخجاوش  اإلاخغيراث ندد

 7ذلً ًىضح( 5) زكم وشيل اإلاهاًير، باقي ٌهصش  مإشس

ٌ  ًىضح -  اللُم) الثالزت مساخله في اإلافظس الخباًً وظبت( 1) زكم حدو

س بهد اليامىت الجروز  اليامىت، الجروز  ألاولُت  اإلاسخلت ففي( الخدٍو

 خُث اإلالُاض فلساث مً فلساث ليل الاولُت اللُم خظاب جم الاولي

ٌ  اإلايىن  في بلغذ  الىلي؛ الخباًً مً( 017404) وجفظس( 537.10) الاو

 بلغذ الثاوي اإلايىن  وفي البهد؛ بأخادًت اإلالُاض جمخو ئلى اشازة ذلً وفي

 بلغذ والري( 03) زكم اإلاخغير ختي( 17011) وجفظس( 07310) اللُمت

فظس( 375.0) كُمخه  ئال هأزر ال وبالؿبو الىلي؛ الخباًً مً( 37110) ٍو

 اإلاسخلت وأنلي، الصخُذ الىاخد الجرز كُمت فيها جيىن  لتيا باإلاخغيراث

 جفظس وهي( 1) ميىهاتها ندد بلغ والتي( اليامىت الجروز ) الثاهُت

 اإلاسخلت َرٍ في وهالخل الىلي الخباًً مً( 1570.1) وظبخه ما مجخمهت

 الصخُذ الىاخد مً أكل اليامىت حروزَا واهذ التي الهىامل اَماٌ جم

 وفي ،(375.0-37.15) بين ما كُمها جساوخذ والتي( 04) نددَا والبالغ

س بهد اليامىت الجروز ) الثالثت اإلاسخلت س جم( الخدٍو  الجروز  كُم جدٍو

 واليظب اللُم فيها ازخلفذ والتى الثاهُت اإلاسخلت في وحدث التي اليامىت

س بهملُت وحظمى الظابلت اإلاسخلت نً  Orthognal Rotat اإلاخهامد الخدٍو

 ٌهؿى اإلاظخسلطت؛ الهىامل مً مىخكم لشيل بىا جإدي نملُت وهي

س وجم الهىامل؛ جفظير نملُت في طهىلت ذلً  اإلاظخسلطت الهىامل جدٍو

لت باطخسدام س ؾٍس مىع جدٍو  اللُمت وبلغذ Varimux Rotation فاٍز

ٌ  للميىن  لليلُت  الخباًً مً( 5171.0) وظبخه ما وجفظس( 47.11) الاو

ا التي الخباًً وظبت أن وهجد الىلي،  مجخمهت الظخت الهىامل جفظَس

 كبل للهىامل اإلافظس الخباًً ليظبت مؿابلت وهي( 1570.1) بلغذ

س .الخدٍو

 7 جدول 

 املفظس التباًن وظبت

 الجروز الكامىت بعد التدويس الجروز الكامىت القيم الاوليت املكوهاث

القيمت 

 الكليت

وظبت 

 التباًن

القيمت  التراكمي

 الكليت

وظبت 

 التباًن

القيمت  التراكمي

 الكليت

وظبت 

 التباًن

 التراكمي

5 537.01 017404 017404 537.01 017404 017404 47.11 517100 517100 

0 07310 17011 4070.0 07310 17011 4070.0 07.10 507030 0.7105 

0 57114 17103 40701. 57114 17103 40701. 0700. 5371.1 437100 

4 57414 47.54 1071.0 57414 47.54 1071.0 07305 53701. 1371.0 

1 57011 47500 117.05 57011 47500 117.05 57011 175.5 117.0. 

1 57304 07454 1570.1 57304 07454 1570.1 57000 47431 1570.1 

1 37.15 07001 147103       

0 37.51 07351 117100       

. 37003 07111 137440       

53 37051 07100 107515       

55 3710. 0740. 117133       

50 37131 07014 117.14       

50 37151 0734. 037330       
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54 37110 57044 057041       

51 37145 57030 00714.       

51 37130 57111 017001       

51 37405 57130 017.00       

50 37413 57133 007400       

5. 3745. 570.1 0.7001       

03 37430 5700. .57511       

05 37004 5701. .07444       

00 37011 57501 .0710.       

00 37005 57530 .47105       

04 37003 37.00 .17114       

01 37011 37.51 .17103       

01 37014 3701. .1741.       

01 37040 37001 .07001       

00 375.0 37110 .07.41       

0. 37511 37100 ..7103       

03 37545 37413 5337333       

ٌ  زالٌ مً ًدبين - س بهد اإلايىهاث مطفىفت( 0) زكم حدو  والتي الخدٍو

  أشسها وهما جمذ
ً
لت باطخسدام طابلا  Varimax with Kaisers ؾٍس

Normalization س بهد الهاملي الخدلُل مسسحاث نلى وباالنخماد  الخدٍو

 الخخىاء الخامع مو الظادض اإلايىن  دمج جم ميىهاث طخت لىا قهس

ٌ  وأًػا نبازجان، والخامع نبازاث( 0) الظادض  ًىضح( .) زكم حدو

 وهىنها ميىن  ليل الخابهت الهبازاث وأزكام اإلالترخت اإلايىهاث اطماء

 .واإلاجمىم( طلبي ئًجابي)

 8 جدول 

 التدويس بعد املكوهاث مصفوفت

 أهداف املادة الدافعيت ألاهميت أطلوب التقويم املعلم الفقسة

5   37153   

0   37150   

0    37100  

4   3714.   

1    37100  

1    37110  

1    37140  

0 37105     

.   37105   

53    3710.  

55   3710.   

50 37101     

50 37154     

54     37150 

51 37150     

51 3711.     

51     37115 

50     37140 

5.   37145   

03    37104  

05     37141 

00     37105 

00   37101   
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04  37111    

01  37110    

01  371.0    

01  37111    

00  37111    

0.  37100    

03  37151    

 9 جدول 

 املتعامد التدويس بعد العوامل على املتشبعت العبازاث 

 املجموع هوع العبازة ازقام العبازاث أطماء املكوهاث املقترحت

 طلبي إًجابي

51، 51، 50، 50، 0 اإلاهلم  1 - 1 

م 03، .0، 00، 01، 01، 01، 04 أطلىب الخلٍى  1 - 1 

00، .5، 55، .، 4، 0، 5 ألاَمُت  1 0 1 

03، 53، 1، 1، 1، 0 الدافهُت  1 5 1 

00، 05، 50، 51، 54 أَداف اإلاادة  4 5 1 

 03 4 01 اإلاجمىم

هت وبهىدة       اطخهساغه جم ما ئلى طَس
ً
 الطدق مإشساث مً طابلا

 في واإلاخمثل اإلادىمين ضدق ئلى الاطدىاد جم البدء في هجد اإلاظخسدمت

 مً الخدلم جم البىاء ضدق وفي اإلالُاض، ونبازاث مداوز  نلى اجفاكهم

 وبين اليلُت والدزحت اإلالُاض فلساث بين الدازلي الاحظاق زالٌ

  أقهسث والتي اليلُت والدزحت اإلاداوز 
ً
، احظاكا

ً
 اطخسساج جم هرلً نالُا

 والتي( الدهُا الهلُا،) اإلاجمىنخين بين الؿسفُت للملازهت الخمُيز مهامالث

 الهاملي وبالخدلُل الهلُا، اإلاجمىنت لطالح فسوق وحىد ئلى اشازث

 َرٍ جسابـ ولىً الاججاٍ جلِع مخهددة بمداوز  اإلالُاض جمخو هلخل

 ًخمخو اإلالُاض ًجهل البهؼ بهػها نً اهفطالها وندم اإلاداوز 

  البىاء، ضدق في ولبىاث مإشساث وحمُهها البهد، بأخادًت
ً
 ول وأزيرا

 الازخباز وزطائظ ًخفم بطدق اإلالُاض جمخو نلى داللت ٌهؿُىا ذلً

 .الجُد

 بجامهت التربُت في الهام الدبلىم ؾالب اججاٍ َى ما: الثالث الظإاٌ

م اللُاض هدى حدة  اإلاسخلفت؟ ومداوزٍ والخلٍى

ٌ  َرا نلى ولإلحابت        واخدة، لهُىت( ث) كُمت خظاب جم الدظاؤ

 اإلالُاض فلساث لهدد الفسض ي اإلاخىطـ خظاب جم البدء في خُث

ى( 3.) اإلاخىطـ َرا وبلغ فلسة( 03) نددَا البالغ  اللُمت ًمثل َو

ت  اإلاخىطـ بين للفسق ( ث) كُمت خظاب زاللها مً طِخم الري الازخباٍز

 مظخىي  نىد( 50710) ث كُمت وبلغذ الفسض ي؛ واإلاخىطـ الخلُلي

 وبالخالي( 3731) وهي أزترهاَا التي آلفا كُمت مً أكل وهي( 37333) داللت

 دالت اإلادظىبت( ث) كُمت أن نلى جدٌ نليها هدطل التي الىدُجت فان

 
ً
 الخلُلي واإلاخىطـ الفسض ي اإلاخىطـ بين فسق  َىان وأن ئخطائُا

 حدة بجامهت التربىي  الدبلىم ؾالب أن أي الخلُلي؛ اإلاخىطـ لطالح

م اللُاض هدى ئًجابي جىحه لدحهم  الدزحت زالٌ مً هيل والخلٍى

 بلغذ والتي الجدولُت( ث) كُمت اطخسساج جم وللخأهُد للملُاض، اليلُت

 اإلادظىبت ث بلُمت ملازهتها ونىد( 3731) داللت مظخىي  نىد( 5711)

 وهما اإلاخىطؿاث بين فسق  وحىد هإهد ًجهلىا مما منها أكل أجها هجد

  ذهسها
ً
ٌ  ئلى وبالسحىم الخلُلي، اإلاخىطـ لطالح حهصي  طابلا  زكم حدو

 الخمظت اإلالُاض أبهاد مً بهد ليل اإلادظىبت ث كُمت أن هجد( 53)

 داللت مظخىي  نىد دالت وحمُهها( .0371-1700) بين ما جساوخذ

 اإلاخىطـ مً أنلى الخلُلي اإلاخىطـ وان بهد ول وفي( 37333)

 وفي اإلادظىبت ث كُمت مً أكل الجدولُت ث كُمت أن وبما الفسض ي،

 اإلالُاض مداوز  هدى ئًجابي الدزاطت نُىت اججاٍ أن نلى داللت ذلً

م، أطلىب اإلاادة، مهلم)  (7اإلاادة مفسداث الدافهُت، ألاَمُت الخلٍى

 11 جدول 

 الكليت والدزجت املقياض ملحاوز ( ث) قيمت

 املحاوز 
الفقساثعدد  املتوطغ  

 الفسض ي

قيمت )ث(  قيمت ث املحظوبت الاهحساف املعيازي  املتوطغ الحقيقي

 الجدوليت

*.0371 0711 5.700 51 1 مهلم اإلاادة  57.1**  

م *51 1710 01703 05 1 أطلىب الخلٍى  57.1**  

*51704 4713 01714 05 1 ألاَمُت  57.1**  

*1700 4710 03730 50 1 الدافهُت  57.1**  

*51701 0710 .5075 51 1 مفسداث اإلاادة  57.1**  

*50710 50713 .53071 3. 03 الدزحت اليلُت  57.1**  

 (3731) داللت مظخىي  نىد دالت**  (37335) داللت مظخىي  نىد دالت *
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 ؾالب اججاَاث في اخطائُت داللت ذاث فسوق جىحد َل: السابو الظإاٌ

م اللُاض هدى التربُت في الهام الدبلىم   والخلٍى
ً
 في الخبرة لظىىاث جبها

ع؟  الخدَز

ٌ  َرا نلى ولإلحابت         السجبي الازجباؽ مهامل خظاب جم الدظاؤ

 الدبلىم ؾالب نلى واإلاؿبم الاججاَاث ملُاض في الدزحت بين لظبيرمان

 والري منهم ؾالب ليل الخدمت وطىىاث حدة بجامهت التربُت في الهام

 داٌ اإلاهامل َرا أن أي( 37354) داللت مظخىي  نىد( 37500) بلغ

 
ً
 حهؿُىا وال غهُفت حهخبر نليها اإلاخدطل اإلاهامل دزحت أن ئال ئخطائُا

 
ً
  مإشسا

ً
ا  هدى والاججاٍ الخدمت طىىاث بين نالكت وحىد نلى كٍى

م اللُاض  .بها ٌهخد والخلٍى

 ملُاض نلى الدزحت بين ازجباؾُه نالكت جىحد َل: الخامع الظإاٌ

م اللُاض مادة ملسز  في الؿالب ودزحت الاججاَاث   التربىي؟ والخلٍى

ٌ  َرا نلى ولإلحابت        الدزحاث بين الازجباؽ مهامل خظاب جم الدظاؤ

م اللُاض ملسز  في نليها اإلاخدطل  ملُاض في والدزحاث والخلٍى

ى( 3735) داللت مظخىي  نىد( 3711) الازجباؽ مهامل وبلغ الاججاَاث،  َو

م اللُاض هدى ؤلاًجابي الاججاٍ أن نلى ًدٌ حُد مهامل  ًدفص والخلٍى

 ودوزٍ اإلالسز  َرا بأَمُت إلاهسفخه الجُد والخدطُل الاداء نلى الؿالب

 .اإلاهىُت مظيرجه في اإلافطلي

 التوصياث. 5

د احساء -5 ٌ  التربُت ولُاث في الابدار مً اإلاٍص  الهام الدبلىم بسهامج خى

ت في  .فُه جدزض التي الدزاطُت اإلاىاد هدى الؿالب واججاٍ التربٍى

ع َُئت أنػاء نلى -0 س بالجامهاث الخدَز  اطالُبهم جؿٍى

م اللُاض أَمُت لبُان اإلاظخسدمت واطتراجُجُاتهم  الجاهب في والخلٍى

 .للمهلم اإلانهي

 حهدًل نلى والهمل الظلبُت الاججاَاث ذوي  اإلاهلمين جددًد -0

 .الاطباب مهسفت بهد وذلً الظلبُت اإلاداوز  أو اإلادىز  في اللطىز 

 في الباخثىن  ٌظخسدمها مسخلفت كُاض بأدواث اإلاُدان جصوٍد -4

 .الهلمُت ودزاطاتهم أبداثهم

م اللُاض هدى الاججاٍ للُاض ملازهت دزاطت نمل -1  التربىي  والخلٍى

  .وبهدٍ اللُاض ملسز  دزاطت كبل

 املساجع

 العسبيت املساجعأ. 

(7 اججاَاث ؾلبت ولُت التربُت 0355الخصانلت، وضفى مدمد ) [21]

 إلاخغيراث 
ً
اض ي وفلا م الٍس اغُت هدى مظاق اللُاض والخلٍى الٍس

اغُت،  الجيع والظاناث اإلالؿىنت7 مجلت بدىر التربُت الٍس

 5357: 05(، 01(، ندد )41مجلد )

(7 دزاطت 0330ابساَُم، مدمىد مدمد واإلادسشي، زاشد طُف ) [22]

م التربىي وجأزيٍر نلى جىمُت الاججاَاث الل ُاض الىفس ي والخلٍى

ؤلاًجابُت هدى اللُاض الىفس ي لدي الؿلبت اإلاهلمين بجامهت 

س  الظلؿان كابىض7 وزكت نمل، اإلاإجمس الظىىي الثالث لخؿٍى

الخهلُم الىىعي في مطس والىؾً الهسبي إلاىاحهت مخؿلباث طىق 

-.الىىنُت باإلاىطىزة: مطس، الهمل في نطس الهىإلات، ولُت التربُت 

ل،  53  7 431: 004ابٍس

ا اخمد وآزسون ) [25] ، 5(7 اللُاض الىفس ي7 ؽ0353الشسبُني، شهٍس

 مىخبت الشليري، اإلاملىت الهسبُت الظهىدًت: حدة7

(7 مظخىي اإلاهسفت إلافاَُم اللُاض 0355اإلاظهىد، َدًل اخمد ) [31]

م التربىي لدي مهلمي اإلاسخلخين الاند ادًت واإلاخىطؿت في والخلٍى

 :اإلاملىت الهسبُت الظهىدًت7 )زطالت ماحظخير غير ميشىزة(، ألازدن

 حامهت اليرمىن7

(7 الخدلُل الاخطائي اإلاخلدم باطخسدام .033حىدة، مدفىف ) [32]

spssنمان: داز وائل لليشس والخىشَو707 ؽ، 
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ABSTRACT_ This study aims at building and applying a scale for diploma students’ attitudes towards 

measurement and assessment, and then shows its effect on the students’ achievement marks in the curriculum of 

measurement and assessment, and the experience gained in the domain of education. The sample of the study 

consists of (340) students who are studying at the general diploma in education at the university of Jeddah for 

the academic year of (1435 – 1436) (1436 – 1437) consequently. The scale consists of (30) phrases as based on 

the theoretical framework, the specialists’ opinions and previous experiences. The researcher aims at extracting 

the psychometric properties of the scale (honesty, stability), as he addresses the consistency through split-half, 

Cronbach Alpha, and re-applying, and however for honesty, some indicators that include honesty of the 

arbitrators and structure were extracted through internal consistency, two-sides comparison and factor analysis. 

The study gets into some results: the scale has a good stability ranging between (0.73 – 0.93) in all the methods 

conducted, and for honesty more than 80% agreed on the consistency of (30) phrases and considered them as 

part of the scale. The correlation coefficient between the phrase and overall degree and the dimensions of the 

scale was (0.33 – 0.85), all of them are statistically significant. When conducting a two-side comparison between 

the high and low groups and through the value of (t) between the average scores of each phrase, it has been 

discovered that there are differences between the two groups for all the phrases in favor of the high group. 

However, through factor analysis, it has been shown that the scale is one-dimensional and that it projects five 

pivots on which the phrases of the scale were distributed which includes (subject teacher, method of evaluation, 

importance, motivation, content of the course). The result has also shown that students’ attitude towards 

measurement and evaluation is positive for all pivots and for the overall degree. The best scores recorded were 

favoring the subject teacher first, then importance, then content, then the methods of evaluation and finally 

motivation. The study did not show a strong indicator for the existence of a relation between experience and the 

attitude towards measurement and evaluation where the score was (0.133) at the significant level of (0.014). As 

for the correlation between the degrees of the students at the scale and their degrees at the subject of 

measurement and evaluation, it reached (0.75) at the significant level of (0.01) which is a good correlation 

factor. 

KEYWORDS: building, applying, the trend for measurement and evaluation, general diploma in education, 

variables. 


