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 دادإـع
 ماجستري مناهج وطرق تدريس العلوم

 جامعة امللك سعود –كلية الرتبية 
 قسم املناهج وطرق التدريس ملشاركأستاذ الرتبية العلمية ا

  جامعة امللك سعود -كلية الرتبية 

الستقصاء تصورات معلمات العلوم في مدينة المجمعة حول التقويم البددي   َهَدَف البحث
مددح ح ددث معددبفتوح اددت نممارسددتوح لددت ناتجاهدداتوح احددو ممارسددتت  ناسددت دم  الباح ددة المددنو  

ااة امحدددوريح لجمدددا الب اادددات المم دددة حدددول ممارسدددة المعلمدددات  سدددال   الوصددد ي  اددد؛ ات ح  اسدددتب
التقويم البدي  نأ ناتت  ناتجاهداتوح احدو ممارسدتت  ن عدد ارتبدار صدد وا تدم تعب قودا علد  مجتمدا 

(  نتدم ممدا الب اادات 0.91معلمدة  نببدات ا  ا  78معلمة  ن لد  عدد  المجدتج بات 108البحث 
االتقويم البدي  ااست دام أ ا  مقابلة شبت مقننة  ن عد ارتبار صد وا النوع ة عح معبفة المعلمات 

 معلمات.10تم تعب قوا عل  
أظوددددبت النتدددداس  أ م مجددددتوع ممارسددددة المعلمددددات  سددددال   التقددددويم البدددددي  نأ ناتددددت عددددال  

(  4.26(  ناتجاهدداتوح احددو ممارسددة التقددويم البدددي  متجاب ددة) امتوسددع عددام 2,51امتوسددع عددام 
ح نمدددو  ع  دددة ارتباو دددة متوسدددعة بددد ح اتجاهدددات المعلمدددات احدددو ممارسدددة التقدددويم البددددي  نتبددد م 

نيبل  معام  ارتباط  ≤α 0.01 ع امجتو نممارستوح التدريج ة  نهي   مة مومبة ن الة) محصاس ًا 
(  نأظودددبت النتددداس   صدددوًرا فدددي معبفدددة المعلمدددات للتقدددويم البددددي  نسدددلم التقدددديب 0.626ب بسدددو  

لك    المصعلح ح غ ب شاسع ح في العلوم  ب نما أمابد  المعلمدات الدج  م دد كمصعلح ح  ذ
علدد  الم دداه م الت صدد ل ة   ددال بت بدد ح التقددويم البدددي  نالتقل دددو  ن نر المعلمددة نالعالبددة  نأاددوا  
أسال   التقويم البدي   نهذا مبتبع اممارستوح التدريج ة  مما تعني أاودح تمارسدح التقدويم البددي  

 مح معبفتوح ات.أك ب 
م  عددد  مددح التوصدد ات  منوددا رفددا مجددتوع معبفددة معلمددات العلددوم امصددعل   نعل ددت    ددد ع
 التقويم البدي  نممارستوح لت  مح ر ل  نرات تدريب ة تتضمح المصعل  نا سال   نا  نات.

 -مداتاتجاهدات المعل -ممارسة المعلمات -التقويم البدي  -تصورات المعلمات الكلمات املفتاحية:
   معبفة المعلمات.
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نمدءء ال يتجدءأ منودا  نيعتبدب اجدا   التعل م مدةت عد التقويم  ر ندًا أساسد ًا مدح أر دا ع العمل دة 
 المددتعل عمنتوظ ددذ ذلددك فددي ح ددا   الددتعل م هددداف  المددتعل عمالمعلددم فددي ممارسدداتت التدريجدد ة نتحق دد  

 . التعل م مةة ال وم ة مح أهم متعلبات العمل 
ددح التب ددوي ح  تقددويَم  - نل تددب   وويلددة مددح الددءمح فددي المدرسددة الجددلو  ة -نلقددد عدددم    ددب) مع

ي التعلدد م نالددتعلم  لق ددان اتدداس  عمل تَدد اً رتام  دد اتقويمدد (Assessment of learning)الددتعل م 
  نالتدي لتب ويدة الجداسد م  سًمدا لعب عدة العدب ت ا ذلدكمدا  فنمعبفة مددع تحق د  ا هدداف التب ويدة  

ْ ظ ناالستظوار نالتلق ح. ر ءت  عل  الحع
زيدددا  ع االا تدددا  المعبفدددي نالتنددداف ت العلمدددي زا ْت أهم ع مدددة التقدددويم لتعدددويب الم ْ َبمدددات  نمدددا

يمة في المدرسة الَمْعبف مدة نالبعن يمة  مما أ مع مل  ظ وور العديد معح النمظبيمات التمْبَ وع اس مدة  نالتدي التمْبَ وع
ع للم تعل عم في عمل ة تعل مت  نالتب  ء عل  تنم ة  دراتت العل ا في م تلذ  ت نا و بت ع   الدنر النلع

 . فحج نل ت المجال المعبفي   المجاالت
ل مدددا أشدددار دددح  ناعدددي هدددذا التحدددو  يمدددة  نلقدددد  دددا  مع مل دددت المجلدددت  القدددومي  للمجدددتويات التمْبَ وع

 National Council on Education Standards and Testingةنالعمل دات االرتباريد

(NCEST)  أ م التب  ددَء علددد  الم اتددات أن الموددارات ا ساسدد ة مدددح  - م2000فددي أمبيجددا عددام
رددد ل تقدددويم الدددتعل م أ مع ملددد  افتقدددار الت م دددذ ملددد  المودددارات العقل مدددة العل دددا  نأ  ارتبدددارات الحدددد 

ا علددد آبدددار) سدددلب ة)  ممدددا   دددا  لدددتعلددد  الور دددة نالقَلدددم  ا  اددد  للم اتدددات  ناال تصدددارَ  الدددتعل م  شدددجم
هندا  ر   فععدد   ويدة َ َعد ع التمْب ددوي ح ملد  الجدعي لتة  ددب بقافدة التقدويم الجدداسد     الجدعحي  فمااد

ل معح تقويم التعل م مل  التقويم معح أْم  التعل م   Assessment)ناا ع هذا المجلت  اضبنر  التحو 

for learning)  ااسددت دام أسددال   بديلددة متنوعددة أ ولعدد  عل وددا م جددم ات عديددد   م دد   التقددويم
 .(Olson,1995)الحق قي  نالتقويم المجتند مل  ا  اء  نالتقويم البدي  نغ بها  

( بدد ح الم ْصدَعلحات البس جدد ة المعب عددب  عدح التقددويم البدددي   فنجددد  م2004ني َم  عدء مدددبولي  
( اا الدعة نالموا ددذ التددي َيْنَ ددبعط ر لوددا (Authentic Assessmentلحق قدديتصدذ التقددويَم ا

ددَلت  مددح معددارَف نموددارات  الددج   ت حدداكي مددا تحددد   أن مددا يتو دددا أ   المددتعل عم فددي تعب دد  مددا َحصم
 Performance)ف التقويم الم ْجَتنعد مل  ا  اء  تحدَ  في موا ذ الح ا  الحق ق ة  في ح ح تعب ع 

Based Assessment  ددح ا؛اددت  التقددويم الحق قدي الددذو تتحدد  ف ددت المودام  نمددا َيَتَعلمب دت ماجازهددا مع
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وف  أ اء  لمدا الج  ت ص لي  اما تجم  ام حظة المتعلم أبناء الق ام ا؛ اسدت معبًقدا نموظً دا  َمْوص 
 .تعلمت معح معارف

ا هدو م ةدايب لمدا ( ملد   د  ع مد(Alternative Assessmentالبددي   التقدويم  ب نمدا ت لد ب 
ددددح بدددد ح  ددددة تلددددك التددددي تتعلدددد  االرت ددددار مع ددددح أسددددال َ  تقل دتددددة  ل رتبددددار  نراصم كددددا  مجددددت دًما مع

التقويم البدي   (Mueller,2014)استجااات  سااقة التجو ء  االرت ار مح متعد ع (. ني َعب عف م لب 
دددَتَعل عم أ اء مودددام حق دددح الم  دددح أشدددجال التقدددويم  ت علددد  مع معنددد  تعب ًقدددا ذا  ق دددة ت ظودددب ا؛ادددت  شدددج  مع

 للمعارف نالحقاس  ا ساس ة.
التقويم معح ر ل تقدتم موام أ اس ة ت َم  ع  موا ذ ح ات ًة "  ا؛ات( م2010ني عبفت الب ناة  

م حظدة نمتااعدة أ اء العالد  لودذ  المودام   مم تتعلم  الت م ب نالممارسة مح  عب  العالد   نمدح بَد
ر مجدتوع ا  اء ن رمتدت"  ب نمدا عبم ل تم معح ر لوا الحج فدت ن تدا م عل  ماجداز  اد؛ نات تقدويم ت َقدد ع

ن دد ( ا؛ات  "تقويم نا عي لأل اء اصور   تعجت المجدتوع ال علدي لمدا تَدمم تعل مدت"  92  صم2006 
( ا؛ات  الق ام امومات أ اء تعجدت م2004تعبيف ن تا ما تعبيف ال بي  الووني للتقويم   تواَف 
َتَعل عم  نيتم   اسوا في موا َذ حق ق ة.ماجا  زات الم 

ددَتَعل عم  مددح  نيتضدد  مددح التعدداريف الجددااقة لم وددوم التقددويم البدددي  أاددت ت َم  عدد  تقددويم أ اء الم 
( علددد  التعددداريف م2004رددد ل موا دددذ الح دددا  الوا ع دددة  فدددي حددد ح أتددداف العب دددي فدددي  راسدددتت  

ء التلم ددذ مددح ردد ل موا ددذ متعددد   نا ع ددة  أن شددبت الجددااقة للتقددويم البدددي  أاددت  الحجددم علدد  أ ا
نا ع دددة  محاكدددا  للوا ددددا( نمجموعدددة مدددح ا الددددعة التعل م مدددة التدددي تودددددعف ملددد  توظ دددذ المعبفددددة 

م ول ة.  نارتبارها عل  فتبات منتظمة   ل جوَ  بذلك أك ب ش 
ء علدددددد  "عمل مددددددة التقددددددويم التددددددي ت َبك عددددددا؛اددددددت  ف التقددددددويم البدددددددي  فددددددي هددددددذا البحددددددث ني عددددددب ع 

ددددح االعتمددددا   علدددد  تق دددد م أ اء العالدددد  فددددي مومددددات تق دددد م حق ق ددددة  نفددددي سدددد ات نا عددددي  بددددداًل مع
 .ا سال   التقل دتة للتق  م"
دددح م بهدددد    ددد    نت لددد ب  راسدددة    (م2001ن مدددال زيتدددو   البندددا    (Muirhead,2002مع

يم البدددي   نالتددي أهددم أهددداف التقددو  ( ملدد م2006نالعصدد ور   (م2004نال بيدد  الددووني للتقددويم  
ت َبك عدددء علددد  تعدددويب الموددددارات الح ات دددة الحق ق مدددة نتنم دددة مجددددتويات الت م دددب العل دددا ناالسددددتجااات 
دَتَعل عم علد  التقدويم الدذاتي  نالتب  دء علد  العمل دات نالمندت  فدي  ال   ة نالجديد   نتعءيدء  ددر  الم 

لق دددان الجوااددد  المتنوعدددة فدددي ش صددد ة  عمل دددة الدددتعل م  ناسدددت دام أسدددال   نأ نات تقدددويم متعدددد ع  
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ددددح   دددد    نأكمددددَدْت  راسددددة  المددددتعل عم    (م2001عدددد م   يأبددددن   (م2001 ننهبددددة   (م2003غندددد م  مع
علد  أ  التقدويم البددي  تقدوم علد  رصداسَ   )م2007نزيتو   ( Gulikers,2004نمول جبز  

ت محدد   للمدوا  الدراسد ة  نمودام تب ويدة نتو عدامنوا  استنا  التقويم البدي  مل  مجتويات   عديد   
أ اس دددة حق ق دددة  نع ندددات م تل دددة مدددح ا  اء َعْبدددب الدددءمح  نيجدددتند علددد  التقدددويم المباشدددب لدددأل اء 

 المتو ا  نالتقويم القاسم عل  المجتويات.
توظ دذ التقدويم  عل  أهم ة امدت   المعلدم مودار َ  (م2004في ح ح أكدْت  راسة الحمد  

ددح الق ددام اعمل اتددالم اتددات التددن البدددي    ن ددذلك اجددد أ  أهم ددة التقددويم البدددي   اج دداء   تي ت َمم عنددت مع
يمدة نم بماتودا   تبتمء عل  حق قة ننا دا مدا تعلمدت المتعلمدو   اح دث َتضدمح َمدو   العمل دة التمْبَ وع

معلمددد ح حق ق ًّدددا ننا ع ًّدددا اممارسدددة ال ومممدددا تجعددد  تقدددويم المعل عمددد ح لعمل دددة تعل دددم المتعلمددد ح نتعلددد م
دد  ع مة  اح ددث تجعلوددم  ف ددَبص تعل ددم  علدد  تقدددتم   دددر ً أك ددب أسددال   التقددويم البدددي   اردد  الةبفددة الصم

إلظوددار مددا لددديوم مددح موددارات الت م ددب النا ددد نحدد  الملددج ت ناالبتمددار  ف مددا   متعددد   لعلبددتوم
ددتعددبع علدد وم مددح مددا   علم ددة نتجددارن ناستقصدداء نالدداوات تعل ددم فب تددة نمماع دد   الَ وددم ة تعم ع

علدد  الت م ددب التدد؛ملي نمبامعددة الددذات  نيععددي التقددويم البدددي  التةذتددة البامعددة  لددديوم  نتلددجعوم
ددح المتعلمدد ح نالمعلددم لمبامعددة أ اسوددم االنجددبة لألعمددال التددي تقومددو  بوددا نأعمددال  ال وريددة لمدد    مع

 ا.ملابوة لو
ال   التقددويم البدددي  َتءيددد أ  ممارسددَة المعلمدد ح  سدد (Wright, 1993)نأظوددبْت ري دد  

عورهم االمجؤنل ة تجاهوم.  معح م راكوم إلاجازات ولبتوم  ن ذلك تءيد معح ش 
نَيَتَعلمددد  ا ردددذ  ا؛سدددال   التقدددويم البددددي  تة  دددًبا فدددي ا  نار التدددي اْعتا هدددا المعل عدددم   ارددد  

ي  تتم دد  فددي  ( أ  أ نار المعلددم فددي ظدد  التقددويم البدددم2005ال صدد  نرارمددت  نيددبع اللبددو و  
 م د   مل دات ا عمدال  -تصم م أ نات متنوعة نم بتمب  للتقويم  ناست دام أسال   التقويم البدي  

ااسدددتمبار لمعبفدددة مجدددتوع المتعلمددد ح   -للمدددتعل عم  نأسدددال   الم حظدددة  نمقددداي ت ا  اء نغ بهدددا( 
ددعة ن  ددعذ لدددع المتعل عمد ح  نتصددم م أالع اس دة نأرددبع ع م ددة نتلد    اقدداط القددو  نادواحي الضم

إلسدددبا  فدددي الدددتعل م  ااط القدددو  ن قدددلم وامودددة تدددعذ المتعلمددد ح  نتصدددم م أالدددعة مبباس دددة لتددددع م ا
 نإشدددبا فدددي أالدددعة  ارددد  ال صددد    ن مجودددممدددا ذنو الحامدددات ال اصدددة نالموهدددو  ح  نالتعامددد 

مبدداء آراسودم  المتعلمد ح علد  نتلج اا سب  في تق  م المتعلم ح  بوَدف تحج ح تعل موم نأ اسوم  
 نملاعبهم احو ما  رسوا في موا ذ نأالعة التعل م.
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نتتعددم  أسددال   نأ نات التقدويم البدددي  نت تلدذ تبًعددا الردت ف الموددام التدي يددبا  تقويموددا  
نتجدددددددجارو   (م2007  ني مجدددددددح تحديدددددددد أبدددددددبز هدددددددذ  ا  نات نا سدددددددال    مدددددددا يدددددددذ بها زيتدددددددو  

 Tsagari,2004)   م2013نالجدددويوبو    (م2005  نعدددا ل سدددباتا  (م2009  ناللويدددد  نايددد )
فددي التددالي  التقددويم القدداسم علدد  ا  اء  نمل ددات ا عمددال  البورت ول ددو(  نالتقددويم الددذاتي  نتقددويم 
ا  با   نتقويم ا  اء القاسم عل  الم حظة  نتقويم ا  اء االمقاا ت  نتقويم ا  اء ااالرتبارات 

  باسع الم اه م  نالتقويم ااست دام الصحاسذ المتاب ة.المتاب ة  نتقويم ا  اء ا
(  التقدددويم Lanting,2000ن راسدددة الادددت     (م2012  نت ضددد ذ  راسدددة البلددد ب ن دددبهم

االتواص  لءيا   نعي المتعلم ح اما َيَتَضممن ت التواص  مح فعال ات  المؤتمب  نالمقابلدة  نا سدةلة 
  (م2000علم  نت تلددذ  راسددة ال ددولي ناللددافعي  نا مو ددة  نارتباووددا اجددج  نصددذ سدد ب الددت

ددد ( اإتدددافة البعا دددات م2012 ( عدددح  راسدددة البلددد ب ن دددبهم م2009نة نمو ددددات  ن راسدددة المحاسع
 .عة ناالْستعبااة نالعبع ناإللقاءالم َجمم 

ناالرتباعدددددات   ( المودددددام الم ببيدددددة  نالمقابلدددددة ال ب تدددددةم2006نأتدددددافْ   راسدددددة البددددداز  
دح أ نات التقددويم البددي م2004ب عدد م  نالتقداريب  ني لد  منوددا  تقدويم ا  ددبا     ( بومدو  امدداذِ مع

نالتقدددويم الدددذاتي  نردددباسع الم ددداه م  نارتبدددارات موا دددذ الملدددج ت  نارتبدددارات المتدددان الم تدددو   
نارتبارات تعانا ة  نملبنعات مماع ة  نالمقاا ت  نالتعب دب اللد وو  نيدبع اعدل  المدَب  ع ح أ  

تدو  أغدباع هذ  ا  سال   الجديد  لح تح م  ل ًة مح م التقويم المعتا   نأرمعوا ذلدك ملد  عددم ن 
 متنوعة. يتعل  تحق   هذ  ا غباع أ نات   مذالتقويم البدي   

دددح أبددد  ددد    نت لددد ب  راسدددة    (م2004نالدنسدددبو    (م2010نغبدددارو    ت و شدددشدددع ب  نا يمع
تعب دد  أسددال   التقددويم البدددي  نأ ناتددت  نال بددد  ( بومددو  عددد  عقبددات ت ع دد م2007نحجددح زيتددو   

مددة  ددح تجانزهددا للوصددول ملدد  تعب دد  اددام   نصددح    نصددا ت   منوددا   لددة البددبام  التدريب ددة المقدم مع
ددح موددة ددح موددة    للمعلمدد ح  ن  ددب  المتعلبددات لتعب قددت   الو دد  نالمددال مع نالتصددم م نالتوظ ددذ مع

ح نمودداراتوم اددإمباءات التقددويم البدددي   نعدددم تقب دد  أرددبع  ااإلتددافة ملدد  َتددْعذ معبفددة المعلمدد 
ني ضددد ذ   اعدددل المتعلمددد ح نالمعلمددد ح نأنل ددداء ا مدددور نغ دددبهم اجددددنع التقدددويم البددددي  نأهم تدددت

ْ ء التدريجي  ناصدان المعلدم مدح م2004  الدنسبو  (    ب  أعدا  المتعلم ح  ار  الصذ  نالعع
 .الحص 
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د  ملبن  تعويب مناه  البيات ات نالعلوم العب ع ة في المملمة العب  ة الجعو تة مدح ت عَ 
يمة الباسد  في المنعقة  نيودف مل  التعويب اللام  لتعل م البياتد ات نالعلدوم   الملبنعات التمْبَ وع

الموندي  نيدذ ب مح ر ل تعويب المناه  نالموا  التعل م مدة نالتقدويم نالدتعلم اإللمتبنادي نالتعدويب 
( أ  ملبن  تعويب مناه  البياتد ات نالعلدوم العب ع دة ي باعدي تضدم ح م2010رف ا نالعويل   

دددَتَعل عم اجددد ا ات ح ات دددة حق ق دددة  للمجددداس  ناالستقصددداء نالتعب ددد   منددداه  العلدددوم الحدي دددة بدددب ع الم 
(  م2011م ددددد  العملددددي  ناالهتمددددام اددددالتعلم المتمب ددددء حددددول المددددتعلم  ني ضدددد ذ اللدددداتا نعبدالح

تضم ح مناه  العلوم الحدي ة أاواًعا متعد   مح التقويم  تل  ص ة  نتموين ة  نرتام ة  نرعًعا 
ع م ددة نإبباس دددة   مدددا تتضدددمح أسدددال َ  تقويم دددًة حدي دددة نمتنوعدددة ن ديلدددة  ن ودددذا اجدددد أ  منددداه  

اكبدة أحدد  التعدورات مو  المعلدم نالمعلمدةالعلوم الحدي ة تدعم التقويم البددي   ممدا تجدتوم  علد  
( ملددد  أ  ملدددبن  تعدددويب منددداه  البياتددد ات م2011فدددي التقدددويم  نيلددد ب اللددداتا نعبدالحم دددد  

نالعلددوم العب ع ددة يددوف عب ف َبًصددا عديددد  لت؛ه دد  المعلمددات نلتعددويب أ اسوددحم المونددي لممارسددة التقددويم 
لدتعل م النلدع نالددتعلم البددي  الدج  صدح    ارد  الةبفدة الصد  ة نرارمودا  ممدا يت د  مدا مبدا   ا

 ذو المعن  نالتعلم البناسي. 

ددح رد ل َعَملعوددا  معلمدة ف ءيداء نعلددوم نمدر دة مب ءيددة   نفدي تدوء مددا الحَظْتدت الباح دة  مع
أانددا احامددة  لمعبفددة     ددة ممارسددة معلمددات  سددنجد -لبددبام  التعددويب المونددي للعلددوم العب ع ددة 
مددم علدد  العلددوم للتقددويم البدددي  ناتجاهدداتوح احددو  نم عددبفتوح حولددت  بددداًل مددح     ددة مصدددار الح 

فدي  تجدو     ًقدامجتوع العالبات    م الحصول عل  ب ااات َ م ع مة  في التحص   الدراسي  د ال 
م تعل م العالبات  لذا ال بد للتقويم  تةذتة البامعدة المجدتمب   الأ  يوف عب  معحتحديد مجتوع أ اء تقد 

م التعل م. تقل  ل   اوا تعتبب  م أ اء العالبات مما يؤ و بدنر  مل  تقد   د 
زْت اتدداس   راسددات سددااقة م حظددات الباح ددة  ح ددث أشددارْت  راسددات عددد  ملدد    ن ددد عددءم

حامة المعلم ح الماسة ام تلذ المباح  التعل م مة نالموا  الدراس ة مل  معبفدة نممارسدة أسدال   
( ن  تبسو  Culbertsom,2000ن لببتجح    (م2001ا  التقويم البدي   نمح ب نوا  راسة  مب 

 Peterson,1994  ن رنرو  )Drury,1994  ن دددددواي )Cooney,1996)   نتلددددد ب  راسدددددة
( بوالتدددة  ارنل ندددا اللدددمال ة حدددول التقدددويم البددددي  ن رمدددة ممارسدددة Peterson,1996ب تبسدددو   

ذ المعلمدد ح لددديوم غمددوع أسددال   التقددويم البدددي  فددي ال صددول الدراسدد ة ملدد  أ  أك ددب مددح اصدد
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( ااالهتمددام ا؛سددال   التقدددويم م2005فددي فوددم التقددويم البدددي    مددا أنصدد   راسددة عبددد البددا ي  
 الوا عي في اإلعدا  التب وو لمعلمي العلوم سواء  ب  ال دمة أن أبناء ال دمة. 

البددديَ  فددي  التددي تنانلدد  التقددويمَ  -الباح ددة علددمفددي حدددن   -ناظددًبا لقعلمددة الدراسددات العب  ددة  
البحث بودف معبفة مجتوع تصدو رات معلمدات هذا العلوم  فقد شعبت الباح ة بومو  حامة إلمباء 
فدي الجدؤال البحدث تتحدد  هدذا نمدح بَدم فدإ  ملدجلة العلوم فدي مديندة المجمعدة حدول التقدويم البددي   

 التقويم البدي ؟التالي  ما مجتوع تصو رات معل عمات العلوم في مدينة المجمعة حول  البس ت

يودف هذا البحدث ملد  التعدبف علد  تصدورات معلمدات العلدوم فدي مديندة المجمعدة حدول 
 التقويم البدي   نالذو تجع  مل  تحديد ما يلي 

 مجتوع معبفة معلمات العلوم في مدينة المجمعة حول التقويم البدي .  -1

 ينة المجمعة  سال   التقويم البدي  نأ ناتت.مجتوع ممارسة معلمات العلوم في مد -2

 اتجاهات معلمات العلوم في مدينة المجمعة احو ممارسة التقويم البدي . -3

مجتوع ارتباط اتجاهات معلمدات العلدوم فدي مديندة المجمعدة احدو ممارسدة التقدويم البددي   -4
 نممارستوح التدريج ة.  

 مح ر ل ما يلي  تجتج  البحث أهم تت
  أ  هددذا البحددث يتنددانل التقددويم البدددي   نهددو مددح الموتددوعات البس جدد ة فددي العمل ددة التعل م ددة

التدي تتنانلدت   -عل  حد علم الباح ة -نالتعلم  ة  ما  لة الدراسات ا منب ة نالبحو  العب  ة
 اوددا تتضددمح   كمددا تعددد أسددال   التقددويم البدددي  ذات   مددة تعب ق ددة  ب ددب  فددي مجددال العلددوم

 تن  ذها.أالعة حق ق ة تمجح 
  سدد قدم هددذا البحددث ب ااددات عددح اتجاهددات معلمددات العلددوم احددو ممارسددة التقددويم البدددي   ممددا

تمجح أ  ت جوم في بناء ببام  تدريب ة للمعلمات عل  تعدويب أسدال   التقدويم المجدت دمة فدي 
 توء االتجاهات الحدي ة. 

  ممدا  دد   عح ممارسدة المعلمدات  سدال   التقدويم البددي س وفب هذا البحث اعل المعلومات
 ت  د القاسم ح عل  المناه  في عمل ة التعويب.

  ددت  اتدداس  هددذا البحددث المجددال فددي توم ددت البدداح  ح نالباح ددات إلمددباء  راسددات اسددتممااًل ت ددد 
 لموتو  الدراسة مح مواا  أربع.  
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 عح ا سةلة التال ة  تحانل البحث اإلمااة 
 ما مجتوع معبفة معلمات العلوم في مدينة المجمعة حول التقويم البدي ؟ -1

 ما مجتوع ممارسة معلمات العلوم في مدينة المجمعة  سال   التقويم البدي  نأ ناتت؟ -2

 ما اتجاهات معلمات العلوم في مدينة المجمعة احو ممارسة التقويم البدي ؟ -3

ات معلمدددات العلدددوم فدددي مديندددة المجمعدددة احدددو ممارسدددة التقدددويم مدددا مجدددتوع ارتبددداط اتجاهددد -4
  البدي  نممارستوح التدريج ة؟

ا تصب البحث عل  استقصاء تصورات معلمات العلوم حول التقويم البددي  فدي المددارن 
مددح ردد ل  (هددد1437 -1436 الحجوم ددة امدينددة المجمعددة فددي ال صدد  الدراسددي ا نل مددح العددام

 .ممارستتناتجاهاتوح احو   نممارستوح لت  معبفتوح ات

است دم  الباح ة المدنو  الوصد ي لاماادة علد  أسدةلة البحدث  نهدو المدنو  الدذو يودتم 
نتحديددددد الممارسددددات الجدددداسد  نالظددددبنف   الحددددد  نصدددد ًا علم ددددًا    قدددداً  موتددددابوصددددذ الظدددداهب  

ي تومد ب ح الو اسا  نالتعدبف علد  المعتقددات ناالتجاهدات عندد ا فدبا  نالجماعدات نالع  ات الت
 مل دتنوباسقوا في النمو نالتعور  نمحانلة استقصاء الحلدول نالت جد بات اسدتنا ًا ملد  مدا توصدل  

  (. م2011الب ااات مح اتاس   نمعلومات. مابب ن  اظم  
ممارسددة معلمددات العلددوم امدينددة المجمعددة تحديددد مجددتوع معبفددة ن لوددذا المددنو  ب كمددا أ رددذ

  نفدي مودار هدذا المدنو  تدم ممدا الب اادات المم دة لدتناتجاهداتوح احدو ممارسدتوح   للتقويم البددي 
 نالنوع ة مح ر ل أ ات ح هما االستبااة ن عا ة المقابلة.

 يتضمح البحث المصعلحات التال ة 
     تصددددورات 7ص  2008  ف البشدددد دوتعددددب ع :  تقوووو لب ع  وووو   تصوووو معل ات اوووومل ع ت وووو )

حددددول ناتجاهدددات معلمدددات العلدددوم نا فمدددار  المعلمدددات ا؛اودددا "المعتقددددات ننمودددات النظدددب 
عددبف نت    ن نرهددا فددي تلددج   نتوم ددت الممارسددات التعل م ددة فددي مددا   العلددوم"  التقددويم البدددي 
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معلمددات العلددوم حددول التقددويم البدددي  مددح ممباس ددًا ا؛اوددا  راسددة ااراء نا فمددار التددي تحملوددا 
 تت.ناتجاهاتوح احو ممارس  نمدع ممارستوح للتقويم البدي   ح ث معبفتوح ات

 ا؛اوددددا فوددددم نإ را   دددددرات معلمددددات العلددددوم م2014    تعبفوددددا اللددددبيفاترفووووم ع ات اوووومل )
ف ممباس ددًا عددبم نت    لألفمددار التددي تمتلمنوددا فددي مجددال التقددويم البدددي  لتحق دد  ا هددداف التب ويددة

نددة مددح ردد ل التعددبف علدد  سددةلة المقابلددة شددبت المقنم أعلدد  أاوددا ممااددة معلمددات العلددوم علدد  
  نال دبت بد ح التقدويم البددي  نالتقدويم التقل ددو   درتوح عل  فوم المقصو  مح التقويم البدي 
  ة نالعالبدةن نر المعلمد  ن    ة است داموا  نإ را  أاوا  أسال   التقويم البدي  المجت دمة

 نمعبفة سلم التقديب. 

 ممارسة المعلمات ا؛اوا "اإلمدباءات  (211ص  م2015 تعب عف البش د   ااممسم ع ات امل
العمل ة أن الجلو  ال علي الذو تقوم ات المعلمة نفقًا لمباح  رعة الدرن الم تل ة  اةبع 

مجدددتوع أفضددد   تحق دد  ا هدددداف المبسددومة فدددي ال عددة اج ددداء  عال دددة  يتحقدد  مدددح ر لوددا
عبف ممباس ًا االمجدتوع الدذو تحصد  عل دت معلمدات العلدوم  مدح رد ل اإلماادة نت  للتلم ذ "  

 سددال   التقددويم البدددي   علدد  االسددتبااة تددمح المحددور ا نل ال دداص اممارسددة المعلمددات
 .نأ ناتت

 ات ( االتجاهات ا؛اوا رغبدات المعلمد ح نالمعلمدم2015    تعبف المقحمعتجمهمل ع ات امل
  تجابي أن الجلبي احو است دام التقويم البدي  في التدريت امباح  التعل م العاماإل نم ولوم

ددمعددبف نت   لح عل ددت مددح مباس ددًا ادد راء معلمددات العلددوم نمدد لوح اإلتجددابي أن الجددلبي الددذو تحصم
ر ل اإلمااة عل  االستبااة تمح المحور ال ااي ال اص ااتجاهات معلمدات العلدوم احدو 

 ة التقويم البدي .ممارس

      التقويم البدي  ا؛ادت التقدويم مدح رد ل تقددتم مودام م2010  عب ف الب ناة   ع تق لب ع )
 اس ة تم   موا ذ ح ات ة تتعل  الت م ب نالممارسة مح  عب  العال   بم م حظدة نمتااعدة أ

تقدددر مجددتوع  أ اء العالدد  لوددذ  الموددام  ل ددتم مددح ر لوددا الحجددم علدد  ماجدداز  ادد؛ نات تقددويم
مباس ًا ا؛ات عمل ة التقويم التدي تب دء علد  تق د م أ اء مف التقويم البدي  عبم ني    ا  اء ن رمتت

العالددد  فدددي مومدددات تق ددد م حق ق دددة نفدددي سددد ات نا عدددي بدددداًل مدددح االعتمدددا  علددد  ا سدددال   
 التقل دتة للتق  م. 
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 دام ا سال   اإلحصاس ة التال ة تم است 
المتوسددعات الحجدداب ة ناالاحبافددات المع اريددة علدد  مجددتوع ال قددب  للتعددبف علدد  مجددتوع  -1

 .ممارسة معلمات العلوم للتقويم البدي  امدينة المجمعة
المتوسددعات الحجدداب ة ناالاحبافددات المع اريددة علدد  مجددتوع ال قددب  للتعددبف علدد  اتجاهددات  -2

 .تقويم البدي  امدينة المجمعةمعلمات العلوم احو ال
معامددد  ارتبددداط ب بسدددو  بددد ح اتجاهدددات نمجدددتوع الممارسدددة للتقدددويم البددددي  لددددع معلمدددات  -3

 .العلوم ع نة الدراسة
 .ستبااةمعام  ارتباط ب بسو  للت؛كد مح صدت االتجات الدارلي   ا  اال -4
  .االستبااةل اكبناباخ للت؛كد مح ببات أ ا  أمعام   -5

 وعينته جمتمع البحث
مم دا معلمدات العلدوم لمباحد  التعلد م العدام فدي مديندة المجمعدة مح مجتما البحث  تموم  

(  نالدذو يبلد  هدد1437-1436االمملمة العب  ة الجعو تة في المدارن الحجوم دة للعدام الدراسدي  
احدد  التعل م ددة فددي مدينددة المجمعددة حجدد  حصددب أعدددا  معلمددات العلددوم فددي مم ددا المب  -عددد هح 

 ( معلمة.108  - اإ ار  التب  ة ن التعل م امحافظة المجمعة
نالبدال  عدد     اظبا  لمحدن تدة المجتمدات  هي مجتمع ع نة البحث الباح ة أ  تمو   رأت

معلمة  اح ث تم تعب   االستبااة عل  هذ  الع ندة الدج  تجدم  للباح دة ادالو وف المباشدب  108
 .حول التقويم البدي  في مدينة المجمعةمعلمات ال ا تصورات عل  نا

نتددم توزيددا االسددتبااة علدد  معلمددات العلددوم لجم ددا المباحدد  التعل م ددة فددي مدينددة المجمعددة 
  اسدتبااةً  78نممعوا مح رد ل الباح دة  ن لد  عدد  االسدتبااات التدي تدم اسدت موا مدح المعلمدات 

( نصددذ 1نف مددا يلددي مدددنل    عح اإمدداز لمددة يتمددتم مع 13ن ددد أنتددح  رس جددة  جددم العلددوم أ  
نالمؤهدد    ناددو  المؤهدد   نالمبحلددة التدريجدد ة  نال بددب  فددي التدددريت  الع نددة مددح ح ددث الت صدد 

 العلمي.
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 (1جدول)
 واملؤهل العلمي ،ونوع املؤهل ،واملرحلة التدريسية ،واخلربة يف التدريس ،وصف العينة من حيث التخصص

 عينة البحث حسب املرحلة التدريسية خصصعينة البحث حسب الت
 النسبة )%( العدد املرحلة النسبة )%( العدد التخصص
 14.1 11 االبتداس ة 20.5 16 ك م اء

 14.1 11 المتوسعة 25.6 20 ف ءياء

 71.8 56 ال ااوية 47.4 37 أح اء

 100 78 المجمو  6.4 5 علوم نريات ات
  100 78 المجمو 

 عينة البحث حسب املؤهل العلمي اخلربة يف التدريسعينة البحث حسب 
 النسبة )%( العدد املؤهل النسبة )%( العدد اخلربة يف التدريس

 6.4 5  بلوم 13 11 سنوات 5أ   مح 

 93.6 73 اجالوريون 87 67 سنوات 5أك ب مح 

 100 78 المجمو  100 78 المجمو 

 عينة البحث حسب نوع املؤهل

 
 النسبة )%( ددالع نوع املؤهل
 100 78 تب وو 

 0 0 غ ب تب وو 

 100 78 المجمو 

تددم تعب دد  مقابلددة شددبت مقننددة علدد  علدددب معلمددات تددمح ع نددة البحددث  نتددم ارت دددارهح 
 -ك م داء-حج  ال بب  نالمبحلة التدريج ة نالت ص  ل بن  العلدوم فدي المبحلدة ال ااويدة  ف ءيداء

ويات المعلمددات فددي مجتمددا البحددث  اح ددث تددم ارت ددار نذلددك ل صددب  أك ددب تنوعددًا لمجددت  أح دداء(
  نمعلمتد ح ت صد  ف ءيداء  نمعلمت ح علدوم للمبحلدة المتوسدعة  معلمت ح مح المبحلة االبتداس ة
نمعلمتدددد ح ت صدددد  أح دددداء  مددددا مباعددددا  ال بددددب  التدريجدددد ة لتلددددك   نمعلمتدددد ح ت صدددد    م دددداء

تمددو  ربددبتوح   مبحلددة نت صدد  ( معلمددات بوا ددا معلمددة مددح  دد 5نذلددك اارت ددار    المعلمددات
معلمددات المتبق ددات تمددو  ربددبتوح أك ددب ال( 5 الدددأ دد  مددح رمددت سددنوات فددي تدددريت العلددوم  ب نمددا 

 مح رمت سنوات في تدريت العلوم.     
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 معلمدددات  لتحديدددد مجدددتوع معدددبفتوح ادددالتقويم البددددي  لمعددددا  أ اتددد ح  اعا دددة مقابلدددة لتدددم 
 لددت  نأ ناتددت  ناتجاهدداتوح احددو ممارسددتوح التدريجدد ة تد مجددتوع ممارسددتوح  سددال باسددتبااة لتحديددن 

  مباءات بناء ا  ات ح نصد وما نببات االستبااةإلاستعباع نهذا 
 :أعدددت الباح ددة أ ا  لمقابلددة معلمددات العلددوم فددي مدينددة المجمعددة الستقصدداء  بطمقووم ع اقمة ووم

المقابلة امبامعة ا  ن التب دوو حدول أبدبز ا اعدا   ن د ب ن   أسةلة  معبفتوح االتقويم البدي 
نتبدددأ المقابلددة بنقدداح م تددو  بدد ح الباح ددة نالمعلمددة حددول   التددي تمجددح سددؤال المعلمددات عنوددا

م تحديدد نمدح بَد  مناه  العلوم الحدي ة نأسال   التقويم المتضمنة ف وا  بودف تب  ء المقابلدة
 ددبت بدد ح التقددويم البدددي  نالتقددويم التقل دددو  نيتبددا نال  مدددع معددبفتوح امصددعل  التقددويم البدددي 

العالبددة أبندداء اسددت دام التقددويم البدددي    مددا تضددمن  البعا ددة سددؤال ن ذلدك تحديددد  نر المعلمددة 
نأر دبا   المعلمة عح أاوا  أسال   التقدويم البددي   ن    دة اسدت داموا فدي تق د م أ اء العالبدات

لت؛كددد مددح صدددت اعا ددة المقابلددة  عبتددتوا الباح ددة نل  مجددتوع معبفددة المعلمددة اجددلم التقددديب
مددح الم تصدد ح فددي المندداه  نوددبت التدددريت نالتب  ددة العلم ددة نالق ددان  اعلدد  علددبيح محجمدد

نمجموعة مدح المعلمد ح نالمعلمدات   سعو تة نالتقويم مح أعضاء ه ةة التدريت في مامعات
     .راسوما انفق في الص اغة تالتعدت  مبي  اعل  ن د أ    ح نالملبف ح نالملبفات التب وي

بنداء علد  موعدد مجدب   ام  الباح ة امقابلة علب معلمات فدي مدارسدوح الدج  من دب   
ارت ار علواسي مح مجتما البحث ما مباعا  ال بب  نالمبحلة نالت ص  في االرت ار  ن دد اعد 

( 20 -15ح  مقابلدددة مدددا بددد  تمددد  المقددداا ت فدددي غبفدددة المصدددا ر فدددي المددددارن  ناسدددتةب    ددد   
   قة  نتم تجج   الم حظات ااست دام موداز تجدج   رداص  بدم تدم ت بيةودا حبف دًا علد  أنرات 

 –27  ن د تم ممباء المقاا ت ما المعلمدات فدي ال تدب  الوا عدة مدا بد ح ر راصة حج     محو 
 (.هد1436/ 1/ 29
 :التقددويم البدددي  تودددف ملدد  تحديددد مجددتوع ممارسددة معلمددات العلددوم  سددال أدعة عالسووت م:م   

ا نل لتحديددد مجددتوع ممارسددة   نأ ناتددت ناتجاهدداتوح احوهددا  نتموادد  االسددتبااة مددح محددوريح
( فقدب   ن دد  دا  مدح ادو  مق دان 15  نيتمدو  مدح  نأ ناتدت معلمات  سال   التقويم البددي ال

رسدددة  ااددد  اسدددتجااة المعلمدددات ل قدددبات االسدددتبااة  مدددا يلدددي  مجدددتوع مما مذ  ل جدددبت ال  بدددي
االممارسددددات العال ددددة فددددي ا  ا    ت قصدددددمن  ضددددة(  اح ددددث  -متوسددددعة -المعلمددددات  عال ددددة

مبيودا فدي  رنن العلدوم  ب نمدا الممارسدات أأمارست اصور  مجتمب  في عمل ات التقدويم التدي 
 ت قصدددددالمتوسددددعة  أمارسددددت فددددي اعددددل العمل ددددات التقويم ددددة فددددي  رنن العلددددوم  فددددي حدددد ح 
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ب نما المحور ال ااي مح   ا ما أ وم اممارستت في عمل ات التقويم رً االممارسات المن  ضة  اا
( 15معلمددات احددو ممارسددة التقددويم البدددي   نيتمددو  مددح  الاالسددتبااة  ددا  لتحديددد اتجاهددات 

 اادددد  اسددددتجااة المعلمددددات ل قددددبات  مذ  فقددددب   ن ددددد  ددددا  مددددح اددددو  مق ددددان ل جددددبت ال ماسددددي
 غ ب مواف  الد (.  -غ ب مواف  -محايد  -مواف  -االستبااة  ما يلي   مواف  الد  

    فقددب  13  حكاادد  االسددتبااة فددي صددورتوا ا نل ددة تتمددو  مدد:وث متهووم دعة عالسووت م:مأصوو )
فقدب  (21) ن  لمحور اتجاهات معلمات العلوم في مدينة المجمعة احو ممارسة التقويم البددي 

    التقددويم البدددي  نأ ناتددت لمحدور مجددتوع ممارسددة معلمددات العلدوم فددي مدينددة المجمعددة  سدال
ن دد   مدح الم تصد ح احق  مح صدت محتوع االسدتبااة اعبتدوا علد  علدبيح محجمدنتم التَ 

لعدددم ارتباووددا   مددح ال قددبات ح ددث حددذف  عددد )   راسوددما اأمددبت الباح ددة اعددل التعدددي  نفقدد
 سال    أربع ت    فقبات امحورو االستبااة نلتمبار ال قبات  سلون تقويم بدي  ناحد  نأ  

ددد  التقددويم البددددي  لددم تدددذ ب فددي االسدددتبااة   ل  الصدد اغة العلم دددة ناللةويددة لدددبعل ال قدددباتد ع نع 
نح جد  معامد  االتجدات   ( فقدب  لمد  محدور15ا  االستبااة فدي صدورتوا النواس دة مدح  نتموم 

ببدات لمعبفة ارتباط    فقب  مح فقبات االستبااة ما محورها  نللت؛كدد مدح  ل ستبااةالدارلي 
 ( يوت  ات جة ذلك.  2فقبات االستبااة مح ر ل است دام معام  ارتباط ب بسو   نالجدنل  

 (2جدول رقم )
 معامالت ارتباط بريسون لعبارات االستبانة بالدرجة الكلية لالستبيان

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة احملور

ممارسة معلمات 
علوم  سال   ال

 التقويم البدي  نأ ناتت

1 0.52** 6 0.55** 11 0.58** 
2 0.66** 7 0.43** 12 0.61** 

3 0.60** 8 0.65** 13 0.69** 

4 0.55** 9 0.46** 14 0.67** 

5 0.70** 10 0.35** 15 0.64** 

 
اتجاهات معلمات 
العلوم احو ممارسة 

 التقويم البدي 

1 0.59** 6 0.61** 11 0.57** 

2 0.53** 7 0.57** 12 0.52** 

3 0.63** 8 0.61** 13 0.68** 

4 0.54** 9 0.71** 14 0.61** 

5 0.64** 10 0.57** 15 0.57** 

 0.01** الة عند                   0.05* الة عند 
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( أ   دد م معامدد  ارتبدداط  دد  فقددب  مددح ال قددبات مددا محورهددا مومبددة 2يتضدد  مددح الجدددنل 
أ  مم ددا فقددبات   ( ف؛ دد   ممددا تلدد ب ملدد0.05( أن 0.01محصدداس ًا عنددد مجددتوع الداللددة  ن الددة 

االستبااة تتمتا بدرمة اتجات  ارلي مبت عة مددًا  نيؤ دد  دو  االرتبداط الددارلي بد ح مم دا فقدبات 
أ ا  الدراسدددددة  نعل دددددت فدددددإ  هدددددذ  النت جدددددة توتددددد  اتجدددددات فقدددددبات أ ا  الدراسدددددة الدددددج  متمامددددد   

 تعب   الم دااي.نص ح توا لل
جددد  معامددد  ال بدددات حجددد  محدددورو االسدددتبااة ااسدددت دام معا لدددة ارتبدددار معامددد   كمدددا ح 

(  فدي حد ح 0.87(  نللمحور ال ااي الدذو بلد   0.86ل اكبناباخ لمحور ا  ا  ا نل الذو بل   أ
 ا  ا  مذ تلد ب ملد  صد ح ة ا نهدو معامد  ببدات مبت دا نمقبدول تب وًيد  (0.91كا  لأل ا   ج   

( معامد  أل دا  بنابداخ لمحدورو أ ا  الدراسددة 3نيوتد  الجددنل    لتحق د  أهدداف الدراسدة الحال دة
 نلأل ا   ج .

 (3جدول رقم )
 لفاكرونباخ حملوري أداة االستبانة ولالستبانة ككلأ معامل

 احملور م
عـــدد 
 العبارات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.86 15 لبدي  نأ ناتتممارسة معلمات العلوم  سال   التقويم ا 1
 0.87 15 اتجاهات معلمات العلوم احو ممارسة التقويم البدي  2

 0.91 30 الملي

 حتليل البيانات النوعية:  

لعلددوم فددي مدينددة المجمعددة لمقننددة مددا علددب معلمددات  ت امدد  الباح ددة اددإمباء مقابلددة شددب
ت المعلمدددات نتحل لودددا نفددد  للتعدددبف علددد  مجدددتوع معدددبفتوح ادددالتقويم البددددي   نتدددم اسدددتقباء مماادددا

  تعبيددف التقددويم البدددي   ن نر نهددي  المددنو  النددوعي  نتب  ددء معددبفتوح نفدد  أر ددا أفمددار رس جددة
  أاددوا  أسددال   التقددويم البدددي  ن    ددة اسددت داموا  نمعبفددة سددلم تالعالبددة أبندداء اسددت دامن المعلمددة 
 ن اا  استجااات الع نة  التالي   التقديب

 يم البديلأواًل: تعريف التقو
ماب  س  معلمات ا؛اوح لدم تجدمعح امصدعل  التقدويم البددي   فدي حد ح أر دا معلمدات أ

م  بد   معلمدات أمبح أاوح سمعح ات  نعند سؤالوح عح المقصو  امصعل  التقويم البدي   ددم 
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"التعدبف علد  ملداك  العالبدات   (4المعلمدة   اا  مماادةعل  سب   الم ال   مااات غ ب    قةم
نتق دد م  ا نشددوبي ا"تق دد م مجددتوع العالبددة يوم دد  (3  مااددة المعلمددةإنزيددا    افع ددة الددتعلم"  ن   نحلوددا

فعلد  سدب     ماادات    قدة عدح مصدعل  التقدويم البددي مفدي حد ح  ددم  سدبا معلمدات  سلو وا" 
"تق د م مجدتوع أ اء العالبدة عدح وبيد  مودام أ اس دة  نملداريا   (10مااة المعلمة   اا  مالم ال 

 نل ج  ااالرتبارات فقع  ماما أنسدا مدح ذلدك مدا ر عدت اح دا  العالبدة"   اجازنملذ اإل  حد الو 
" تقدويم أ اء العالبدة عنددد تقددتموا لعدبع أن ملدبن  أن تجب دة أن ارتبددار"    (1ماادة المعلمدة  إن 

 ت ن البغم مح عدم معبفتوح امصعل  التقدويم البددي  مال أاودح  ددمح أم لدة صدح حة علد  أسدال ب
نتقدويم الدءم ء    نالتقدويم الدذاتي  نالملداريا  نالم حظدة  تقويم ا  اء عح وبي  ا الدعةنوا م

التقدويم البددي  نالتقدويم التقل ددو الدج     د   نذلدك عنددما تجا معلمات الت بيد  بد ح  ناستعاع 
تقبلة   نالعالبددة تمددو  مجددب ددء علدد  ح ددظ نتددذ ب المعلومددات اددالتلق حي التقددويم التقل دددو أ  ذ ددب  

التقددويم البدددي   العالبددة  ب نمدداأ اء سددلون االرتبددارات المتاب ددة فقددع لتق دد م أناسددت دام  للمعلومددات
نيددتم نينمددي موددارات الت م ددب العل ددا   اددت تقلدد  مددح رهبددة االرتبددار    أفضدد  مددح التقددويم التقل دددو

مااددددة مادددد  علدددد  سددددب   الم ددددال  ا مااددددات المعلمددداتمنمددددح    اء العالبددددات اعددددد  أسددددال  أتقدددويم 
ماادة إيب ء التقويم التقل دو علد  الح دظ نالتلقد ح  ب نمدا البددي  يب دء علد  ال ودم"  ن "  (5المعلمة 
التقددددويم التقل دددددو ف ددددت رهبددددة نرددددوف مددددح االرتبددددار  ب نمددددا البدددددي  تقلدددد  مددددح رهبددددة "  (8المعلمددددة 
ام ب هدا  ب نمدا البدددي  التقدويم التقل ددو ف ددت ملد   نتؤ تدت العالبدة "  (2ماادة المعلمدة نإ االرتبدار" 

التقدددويم "  (7ماادددة المعلمدددة نإ تلدددجا علددد  الدددتعلم التعددداناي  نيجدددو  ف دددت تواصددد  مدددا زم  تودددا" 
التقل دددو أشددبت الددحح نت بيدد  اإلمااددة مددح ردد ل االرتبددار  ب نمددا البدددي  تنقدد  مددا تعلمتددت لح اتوددا 

بددد ح التقدددويم البددددي   فدددي حددد ح معلمدددة ناحدددد  للمبحلدددة المتوسدددعة ال تدددبع نمدددو  فدددبت نمجتمعودددا"  
"التقويم البدي  ال يباعي ال بنت ال ب تة ب ح العالبدات  نال تععدي العالبدة   نالتقويم التقل دو  م  

 .حقوا مح الدرمات"
 ثانيًا: دور المعلمة ودور الطالبة أثناء استخدام التقويم البديل

فودددي تتحمددد    بدددةكااددد  اسدددتجااات أفدددبا  الع ندددة تب دددء علددد  الددددنر ال عدددال نالنلدددع للعال
نتدددنظم مل ودددا   نتدددؤ و المودددام ا  اس دددة  نتندددا ا ااسدددتمبار نتبددددو رأيودددا احبيددة  مجددؤنل ة تعلمودددا

مااددددات منتبحددددث نتجتملددددذ عددددح الظددددواهب العب ع ددددة نتب عوددددا بوا ددددا ح اتوددددا  فمددددح  و اجدددداز اإل
اح ددث   "التب  ددء أك دب علد  العالبدة  (1ماادة المعلمدة م ااد   - علد  سدب   الم ددال - المعلمدات
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  م"  (6مااددة المعلمددة  إتبحددث العالبددة عددح المعلومددات فددي مصددا ر ردداِر المتددان المدرسددي"  ن 
نتنقدددد نتدددب ع بددد ح   فودددي تقدددوم ادددإمباء التجب دددة امتااعدددة المعلمدددة   نر العالبدددة الدددعمدددح  %80

 .نتجتنت "  المعلومات
عدددة أ اء نمتاا  فدددي حددد ح رأت أفدددبا  الع ندددة أ   نر المعلمدددة تجدددو  فدددي توم دددت العالبدددات

 - علدد  سددب   الم ددال - ماادداتوحمنمددح   نتلددبف عل وددا   اء العالبددةأنت جدد ب مومددة   العالبددات
نتصدح  للعالبدات نتحدد  اقداط القدو    "تقدم المعلمدة للعالبدة التةذتدة البامعدة  (9مااة المعلمة  م

مااددددة إن   نتتواصدددد  مددددا نلدددد  أمددددب العالبددددة"  اقدددداط الضددددعذ نتعددددال   نالضددددعذ عنددددد العالبددددة
نمدنل التعلم نالتعان  ما   "تجت دم المعلمة رباسع الم اه م نالمنظمات الت ع ع ة  (4لمعلمة ا

 عل  اتاس  تحص   ابنتت". اعلع اح ث تجو  معم   نلي ا مب
 ثالثًا: أنواع أساليب التقويم البديل وكيفية استخدامها

تدي عندد تقدويم اوب المتنوع  أسال   التقويم البدي  التي است دموا أفبا  الع نة فدي اللد
  (1مااددددة المعلمددددة  م اادددد   - علدددد  سددددب   الم ددددال -مااددددات المعلمددددات مأ اء العالبددددات  نمددددح 

  نالملداريا  "التقدويم الدذاتي  (5مااة المعلمة إنالملاريا"  ن   نالءم ء  التقويم الذاتي "است دم   
  ناالرتبدددارات  "التجدددارن  (9ماادددة المعلمدددة  إنالم حظدددة"  ن    نارنتم  ددد  ا   نردددباسع الم ددداه م

 نا  با ".   نالتقويم الذاتي  نالملاريا  نرباسع الم اه م  اجازنملذ اإل
ماادددة المعلمدددات عدددح     دددة اسدددت دام أسدددال   التقدددويم البددددي  فدددي تق ددد م أ اء ممدددح رددد ل 

سددلون تق دد م أ اء العالبددة  ( 9( ن 8( ن 6( ن 4العالبددات توصددل  ملدد  ارت ددار أر ددا معلمددات  
  اء العالبدة مدح رد ل اسدت دام اسدتب ا  تحتدوو علد أعح وبي  ملذ اإلاجاز  اح ث يتم تق  م 

رسددومات  -حدد  المجدداس  -المعويددات -المنظمددات الت ع ع ددة -رددباسع الم دداه م - أنرات العمدد 
ن المقابددد    ارتبددارات( -بباس دددةممعلومددات  -مبامعدددة -احددو  -صدددور لملددبن  الوحدددد  -نأشددجال

سدلون تق د م أ اء العالبدة أ( 7( ن 5( ن 1قديبات  ب نما ذ بت ب   معلمات  ت يومد  رمات أن
صدددحة المدددا    -أصدددالة ال مدددب  -ناسدددت دام اسدددتب ا  تحتدددوو علددد   ارت دددار الموتدددو   االملددداريا
المنددددت   -تجددددل م الملددددبن  فددددي الددددءمح المحددددد  -تعددددان  أفددددبا  المجموعددددة -  ددددة العمدددد  -العلم ددددة

سلون تق  م أ اء العالبة االم حظة عح وبي  أ( 10ن  (3   المتمعالالنواسي(  في ح ح ذ بت 
ا رعددددوات حدددد  تتب دددد - ددددواسم اللددددع  نالبصددددد ل عددددوات حدددد  الملددددجلة  ملددددار توا مددددا زم  توددددا

البحدددث عدددح  -ال دددبنع ارتبدددار -نتدددا ال دددبنع -  دددة الم حظدددة -تحديدددد الملدددجلة -الملدددجلة
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ومددددد  اسمددددة تن المقابدددد    النت جدددة(تعمدددد م  - دددددرتوا علددد  االسددددتنتاِ الصددددح   -صدددحة ال ددددبنع
( تق دد م أ اء العالبددة 2فدي حدد ح ذ ددبت المعلمدة    ال يومددد( /لددم ين دذ( أن  يومددد/  اعدم/ال( أن ا ددذ

معبفدة  -يومدد ف دت  معبفدة الم داه م المبدبع ن   عح وبي  ربيعة الم اه م عح وبي  سلم التقدديب
ذ دب  -الدب ع بد ح الم داه م -ل  ا  ا  في الم داه ممالتدِر مح ا عل   -الم اه م ا    عموم ة

( أن تمدو  ل ظ دة  ممتداز  م دد مددا  م دد(  نمدح 1,2,3ت  ومد  اسمة الددرماتن المقاب    أم لة(
نممارسددتوح التدريجدد ة الصددح حة   مااددات أفددبا  الع نددة يتضدد  معددبفتوح  سددال   التقددويم البدددي م

 لوذ  ا سال  . 
 دير رابعًا: معرفة سلم التق

 مصعل  "سلم التقدديب" نيعلقدحَ  تعبفحمعلمات ال  يكاا  استجااات أفبا  الع نة أ  بماا
 ددددمح أم لدددة صدددح حة علددد  اسدددت دام سدددلم التقدددديب مدددح رددد ل  وحعل دددت مجدددم  االسدددتب ا   لمدددن

 قدددرتوا علدد  اسددت دام   "نتددا عبددارات فددي مدددنل  (10مااددة المعلمددة مم دد    ا الددعة العمل ددة
  دة رسدم مدا شداهدتت  -معبفدة مجوادات ال ل دة -ادو  ال ل دة مدح شدبيحة المجودبتحديدد  -المجوب

في   "1,2,3,4,5 نات في مجااوا  نيقابلوا  رمات تبم ا ا  -اظافة المجا  -مح عل  المجوب
م د   "مددنل   مماادات    قدة ن ددمتامصدعل   سدلم التقدديب(   تعبفدا  مداأاو أمابتدا  اح ح معلمتد

ومددد فددي المقابدد  تقددديبات تن   اجدداز أن ملددبن ملمحتددوع تجب ددة أن ملددذ يتمددو  مددح بنددو  ناقدداط 
مدددًا  م ددد   ( أن تقددديبات  ممتدداز  م ددد1,2,3لمجددتوع أ اء العالبددة   ددد تمددو   رمددات عد تددة  

 تحتاِ مل  مجاعد ( أن متمجح  ماهب  متقدم  مبتد (".
صعل  التقويم معبفة مفي ن ذلك اتوص  مل   صور معلمات العلوم في مدينة المجمعة 

امددت   أ  ( التددي أظوددبت م2006نمصددعل  سددلم التقددديب  نيؤيددد ذلددك  راسددة العصدد ور   البدددي 
معلمي نمعلمات المبحلة المتوسعة لم اه م نمصعلحات التقويم التب وو نالبددي   ااد  تدع  ة  

التقدويم  ن البغم مح عدم معبفة المعلمات امصعل  التقويم البدي  مال أاودح اسدتععح الت بيد  بد ح
البددي  نالتقددويم التقل ددو الددج     د   نمعبفددة  نر المعلمدة ن نر العالبددة الدج  م ددد  نهدذا يؤيددد 

أهم ة امت   المعلم لموارات توظ ذ  اأظوبت اللت ح( م2005ناللبو و    (م2004 راسة الحمد  
  .التقويم البدي    ما اتض  أ  معلمات تمارسح سلم التقديب الج  م د
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ما مسـتو  معرةـة معلمـات العلـوم يف مدينـة ابمعـة بـالتقويم         جابة على السؤال األول:: اإلأواًل
 البديل؟

 ا  المقابلدة  نتدم التب  دء  الب ااات النوع ة  نا اعل  الجؤال مح  ااإلمااة ام  الباح ة 
تعبيددف التقددويم البدددي   ن نر المعلمددة نالعالبددة  تصددور المعلمددات حددوللفددي المقابلددة علدد  ب ااددات 

 ن    ة است داموا  نمعبفة سلم التقديب. ت  نأاوا  أسال بتاست دام في
نأظودددبت الب اادددات ذات الع  دددة بتعبيدددف التقدددويم البددددي  أ  سددد  معلمدددات أمدددبح الدددج  

معح ادت  صبي  أاوح لم تجمعح امصعل  التقدويم البددي   فدي حد ح أر دا معلمدات ذ دب  أاودح سد
"تق دد م مجددتوع أ اء العالبددة  م دد       قددة مااددات  ممح نعنددد سددؤالوح عددح المقصددو  االمصددعل   دددم 

  مااات غ ب    قدةمعح وبي  موام أ اس ة نر عت اح ا  العالبة"  في ح ح  دم  ب   معلمات 
  للمبحلدة نزيا    افع ة التعلم"   ما أ  معلمدة ناحدد  م   " التعبف عل  ملاك  العالبات نحلوا

"التقدويم البددي  ال يباعدي  المتوسعة ال تبع نمو  فبت ب ح التقويم البدي  نالتقدويم التقل ددو  م د  
ال بنت ال ب تة ب ح العالبات  نال تععي العالبة حقودا مدح الددرمات"  فدي حد ح أ  تجدا معلمدات 

ويم التقل دو أسدلون م    "تجت دم في التق   مح االت بي  ب ح اوعي التقويم ن دمح اعل ال بنت 
ملدذ  جت دم أسال   متنوعة منودا ت اء العالبات  ب نما التقويم البدي  أاالرتبارات فقع في تق  م 

اجاز نالملاريا نالتقويم الدذاتي". نأظودبت الب اادات أ  الع ندة التدي أمبيد  معودا المقابلدة تدبع اإل
البددي   م د   "العالبدة ت مدب نتبحدث  نمو   نر فع ال نالع للعالبة أبناء ممارسة أسال   التقويم

"تعبدد  مددا تعلمتددت فددي ح اتوددا"   مددا تددبع  نر المعلمددة أبندداء ممارسددة التقددويم نعددح المعلومددات"  
البدي  تجو  في التوم ت نالمتااعة نالم جب لمودام أ اء العالبدة  م د   "توم دت العالبدة ملد  البحدث 

 ."سواناالستقصاء نالت م ب النا د نمتااعة أ ا
ا أظوددبت الب ااددات أ  الع نددة تجددت دم أسددال   متنوعددة مددح التقددويم البدددي  مددح ردد ل كمدد

نتقدددويم   "التقدددويم الدددذاتي م ددد    اءا اسدددت داموا فدددي اللدددوب الماتدددي عندددد تقدددويم   علددد التب  دددء
 مدددا أظوددددبت نغ بهدددا  نتقدددويم أ اء العالبدددة االملددداريا نتم  ددد  ا  نار"    ناالرتبدددارات  الدددءم ء

معلمددات  سددال   التقددويم البدددي  الددج  م ددد  عنددد تقددويم أ اء العالبددات  م دد  الارسددة الب ااددات مم
 -"أنرات العمد علد  يحتدوو ن نتقويم أ اء العالبات عح وبي  االسدتب ا    است دام ملذ اإلاجاز

صددور  -رسددومات نأشددجال -حدد  المجدداس  -المعويددات -المنظمددات الت ع ع ددة -رددباسع الم دداه م
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أسددلون تق دد م أ اء العالبددة ن ارتبددارات"   -بباس ددةممعلومددات  -مبامعددة -و احدد -الملددبن  الوحددد 
ة الم دداه م عددح تق دد م ااسددت دام ربيعددالاالم حظددة عددح وبيدد   ددواسم اللددع  نالبصددد  نأسددلون 

 وبي  سلم التقديب.
معلمدددات أمددددبح الددددج   ينأظودددبت الب ااددددات ذات الع  دددة امعبفددددة سددددلم التقدددديب أ  بمدددداا

 دددمح  وحمصددعل   سددلم التقددديب(  نيعلقددح عل ددت مجددم  االسددتب ا   لمددنصددبي  أاوددح ال تعددبفح 
"نتدا عبددارات فدي مدددنل  قدددرتوا  م دد   رد ل ا الددعة العمل دةت أم لدة صددح حة علد  اسددت دام

 -التعدبف علد  مجوادات ال ل دة -تحديدد ادو  ال ل دة مدح شدبيحة المجودب -عل  است دام المجودب
". فددي حدد ح 1,2,3ات ملدد  مجااوددا  نتقابلوددا تقددديبات تبم ددا ا  ن  -اظافددة المجددا -ن  ددة البسددم 

م دد   "مدددنل يتمددو  مددح بنددو      تعددبفح مصددعل   سددلم التقددديب(  ن دددمح ممااددات    قددةامعلمتدد
اجاز أن ملبن  نيومد في المقاب  تقديبات لمجتوع أ اء العالبة  مناقاط لمحتوع تجب ة أن ملذ 

  د تمو   رمات عد تة أن تقديبات".

: ما مستو  ممارسة معلمات العلوم يف مدينة ابمعة ألسـاليب  الثانيجابة على السؤال إل: اثانيًا
 التقويم البديل وأدواته؟ 

لامااة عح سؤال البحدث ال دااي تدم تعب د  اسدتبااة للتعدبف علد  أسدال   التقدويم البددي  
متوسدعة  –ال دة نأ ناتت المجت دم مح  ب  المعلمات   مدا تدم اسدت دام مق دان ل جدبت ال  بدي  ع

عددد تًا  مدا يلددي   تمن  ضدة( لتحديدد مجددتوع ممارسدة  د  فقددب  مدح فقدبات االسددتبااة  نتدم تم  لد –
(  نللحجدددم علددد  ا  اء لت جددد ب النتددداس   تدددم حجدددان 1  من  ضدددة  2  متوسدددعة   3عال دددة    

ة وول فةدة مع دار الحجدم علد  النتداس  مدح رد ل تصدن ذ اإلماادات ملد  ب بدة مجدتويات متجداني
عد  بداس  المق ان   ÷ أ     مة(  -المدع مح ر ل المعا لة التال ة  وول ال ةة    أكبب   مة

 3-1 ÷ )3  0.67 

 لنحص  عل  مدع المتوسعات التال ة لم  نصذ أن بدي  
 منخفضة متوسطة عالية مستو  املمارسة

 1.67 – 1مح  2.34 –1.67أعل  مح  3 – 2.34أعل  مح  مدع المتوسعات

ناالاحبافات المع ارية السدتجااات أفدبا  الع ندة علد  الحجاب ة ا تم حجان المتوسعات كم
 ( يوت  ذلك 4 فقبات االستبااة  نالجدنل 
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 (4جدول رقم )
 املتوسطات احلسابية واالحنراةات املعيارية الستجابات أةراد العينة حول ممارسة التقويم البديل

املتوسط  ارةـــــــــــــــــــــــــــــــالعب م
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

مستو  
 املمارسة

1 
م د     أ بدو م حظتي علد  مدا تقدوم ادت العالبدة مدح أعمدال  تاب دة

نز  معا لددددة   م اس ددددة  أن رسددددم  اسددددب   وب اس ددددة  أن رسددددم تب  دددد  
 ال ل ة  أن  تااة المعوية  ار  الةبفة الص  ة. 

 عال ة 0.51 2.78

 عال ة 0.61 2.64 وار  القدر  عل  تببيب اإلمااة لدع العالبة.أ ر ء عل  اكتجان م 2
 عال ة 0.59 2.63 سلون ا سةلة الجابب  ر ل الدرن.أست دم أ 3
 عال ة 0.57 2,60 ول  مح العالبات بناء رباسع م اه م في العلوم.أ 4

أ ت   للعالبة تقويم تعلموا ذات ًا ااكتلاف أرعاسوا ح ح تح  ملجلة  5
 عال ة 0.63 2,60 ما.

ا العالبة عل  است دام ا سةلة الت؛مل ة. 6  عال ة 0.66 2.55 أ شج 

م أ اء العالبددة عددح وبيدد  عددبع ماتاموددا مددح الدداوات عمل ددة  7 أ  ددو 
 عال ة 0.68 2.54 أبناء الدرن أن اعد .

ا العالبددة علدد  تقددويم ا  ددبا   الددعة زم  توددا  اردد  الصددذ  8 أ شددج 
 عال ة 0.64 2.50 ناقدها اموتوع ة.

أ كل ددذ العالبددة ادد؛ اء موددام عمل ددة محددد   لتوتدد   المعبفددة العلم ددة  9
 عال ة 0.66 2.50 التي اكتجبنوا.

أ حد   مجبقًا محجدات الحجدم علد  محتويدات ملدذ اإلاجداز املدار ة  10
 عال ة 0.72 2.46 العالبات.

ي سدددت دم مل دددات اإلاجددداز للمقارادددة بددد ح تحصددد   نتقددددم العالبدددة فدددأ 11
 عال ة 0.75 2.46 موتوعات العلوم.

أ شددجا العالبددة علدد  اسددت دام ملدداريا الوحددد  أن ال صدد  فددي تعلدد م  12
 عال ة 0.77 2.42 العلوم نتعلموا.

ا العالبدة علد  اسدت دام التقدديبات الذات دة لتحديدد مجدتوع تقددم  13 أ شج 
 عال ة 0.63 2.41 تعلموا.

 عال ة 0.60 2.36 في ما   العلوم. أ صمم أ نات متنوعة للتقويم البدي  14
م أ اء العالبة ااست دام أسلون لع  ا  نار. 15  متوسعة 0.76 2.16 أ  و 

 عال ة 0.65 2.51 عل  المحور ا نل  ج 



2017  (2ج)يـوليـو ( 111)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 361 

( أ  متوسع الدرمات الستجااات أفبا  الع نة عل  المحدور ا نل 4نيتض  مح الجدنل 
وم في مديندة المجمعدة  سدال   التقدويم البددي  نأ ناتدت(  ممارسة معلمات العل كامً  مح االستبااة

 ددا  مجددتوع ممارسددة معلمددات  مذ  (0.65(  ن ددااحباف مع ددارو مقدددار   3( مددح  2.51    ددد بلدد
نعلد    العلوم في مدينة المجمعة  أفبا  الع نة(  سال   التقدويم البددي  عال دة علد  المحدور  جد 

 معظم ال قبات.

ما اجتاهات معلمات العلـوم يف مدينـة ابمعـة حنـو ممارسـة      السؤال الثالث: جابة على اإل ا:ثالًث 
 التقويم البديل؟

تددم تعب دد  اسددتبااة للتعددبف علدد  اتجاهددات المعلمددات احددو ممارسددة  الجددؤاللامااددة عددح 
أسددال   التقددويم البدددي  نأ ناتددت   مددا تددم اسددت دام مق ددان ل جددبت ال ماسددي  موافدد  الددد   موافدد   

واف   غ ب مواف  الد ( لتحديد مجتوع ممارسة    فقب  مح فقبات االسدتبااة  نتدم محايد  غ ب م
  غ دددب 2  غ دددب موافدد    3  محايددد   4  موافددد    5ا  مدددا يلددي  موافددد  الددد    عددد تً  تتم  لدد

ح دددث تمدددو  ا( 15( ن  14نتدددم عجدددت المق دددان فدددي ال قدددبات الجدددلب ة فقدددب     (1موافددد  الدددد   
نللحجدم   (5  غ ب مواف  الدد   4  غ ب مواف    3  محايد   2   مواف   1 مواف  الد    

تددم حجددان وددول فةددة مع ددار الحجددم علدد  النتدداس  مددح ردد ل تصددن ذ   علدد  ا  اء لت جدد ب النتدداس 
اإلمااددات ملدد  ب بددة مجددتويات متجددانية المدددع مددح ردد ل المعا لددة التال ددة  وددول ال ةددة    أكبددب 

 0.8  5( ÷ 1-5ان    عد  بداس  المق ÷ أ     مة(  -  مة
 لنحص  عل  مدع المتوسعات التال ة لم  نصذ أن بدي  

مستو  
 املمارسة

 ةقغري مو حمايد مواةق مواةق بشدة
غري مواةق 
 بشدة

مدع 
 المتوسعات

أعل  مح 
4.20 – 5 

أعل  مح 
3,40– 4.20 

أعل  مح  
2.60– 3,40 

أعل  مح 
1.80 – 2.60 

 مح 
1- 1.8 

ناالاحبافات المع ارية السدتجااات أفدبا  الع ندة علد  الحجاب ة كما تم حجان المتوسعات 
 ( يوت  ذلك 5فقبات االستبااة  نالجدنل  
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 (5جدول رقم )
 املتوسطات احلسابية واالحنراةات املعيارية الستجابات أةراد العينة

 حول وجهة نظر املعلمات حنو ممارسة التقويم البديل 

 
 م

املتوسط  ارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب
 احلسابي

االحنراف 
 ان وجهم :ظري، إن ع تق لب ع     : املعياري

 0.66 4.56 تجتند مل  الملار ة ال اعلة للعالبة في عمل تي تعل م العلوم نتعلموا. 1

 0.71 4.56 ي ب ء عل  العم  التعاناي في تعل م العلوم نتعلموا. 2
علمدددة امعلومدددات مجدددتمب  حدددول ادددواحي القدددو  نالضدددعذ فدددي تعلددد م ت مدددد الم 3

 0.66 4.50 . العلوم لدع    والبة عل  حد

 0.62 4.49  عتما  عل  ا جوا في تعل م العلوم.لت جوم في تو ةة العالبة  4

 0.70 4.47 تدريت العلوم الم سمة. استبات ج اتت جاعد المعلمة عل  ارت ار  5

 0.70 4.45 موارات الت م ب العل ا لدع العالبة.ت جوم في تنم ة  6
 0.78 4.41 ت لجا العالبة عل  االستقصاء راِر  ت  العلوم المدرس ة. 7

 0.90 4.39 ت لجا العالبة عل  الت م ب الت؛ملي. 8
 0.70 4.33 َتضمح مو   تعل م العلوم ناوات  تعلموا. 9

ح نلي أمب العالبة مح متااعة مدع تقد 10  0.78 4.31 م التحص   الدراسي البنتت.ت مج 
 0.78 4.29 ت عءز  در  العالبة عل  التقويم الذاتي. 11
 0.79 4.29 ت قدم اتاس     قة عح مجتوع تعلم    والبة لما   العلوم. 12

ر الموارات الح ات ة للعالبة. 13  0.96 4.22 ت جوم في تعو 
 1.12 3.44 العالبات. ال تجاعد عل  مباعا  ال بنت ال ب تة ب ح 14
 1.21 3.24 تععي اتاس  أ     ة حول تعلم العالبة مح التقويم التقل دو. 15

 0.81 4.26 عل  المحور ال ااي  ج 

السدتجااات أفدبا  الع ندة علد  المحدور  العام ( أ  متوسع الدرمات5نيتض  مح الجدنل 
(  5( مددح 4.26   ددد بلدد  م البدددي ( ددامً   اتجاهددات معلمددات العلددوم احددو ممارسددة التقددويال ددااي 

ن ذلك تمو  اتجاهات معلمات العلوم عال دة مددًا احدو ممارسدة   (0.81ن ااحباف مع ارو مقدار  
 التقويم البدي  عل  المحور  ج   نعل  معظم ال قبات. 
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مـا مسـتو  ارتبـاط اجتاهـات معلمـات العلـوم حنـو ممارسـة          جابـة علـى السـؤال الرابـع:    ا: اإلرابًع
 يم البديل وممارستهن التدريسية يف مدينة ابمعة؟التقو

 α  ≥ 0.01 ع للتعبف عل  مدع نمو  ع  ة ارتباو ة ذات  اللدة محصداس ة عندد مجدتو 
تدددم حجدددان   بددد ح اتجاهدددات معلمدددات العلدددوم احدددو ممارسدددة التقدددويم البددددي  نممارسدددتوح التدريجددد ة

   0.626  متدت اام  ارتباط مومًبد( معلمة  ناتض  أ  هنالك مع78معام  ارتباط ب بسو  لعد   
مما يدل عل  نمو  ع  ة ارتباو ة وب تة متوسدعة بد ح اتجاهدات معلمدات العلدوم احدو ممارسدة 

 ≤  α التقويم البدي  نممارستوح التدريجد ة  نهدي   مدة مومبدة ن الدة محصداسً ا عندد مجدتوع  اللدة
مارسدددة التقدددويم البددددي  تمدددو  احدددو م لدددديوح اتجدددا  عدددال   ال تددديمعلمدددات الممدددا تعندددي أ    0.01

 عال ة.   سال بتممارستوح 

 مـــا مســــتو  معرةـــة معلمـــات العلــــوم يف مدينـــة ابمعــــة     : مناقشـــة نتـــاؤج الســــؤال األول  
 بالتقويم البديل؟

يتضدد  مددح النتدداس  التددي أظوبتوددا الب ااددات ذات الع  ددة بتعبيددف التقددويم البدددي  أ  أك ددب 
ماادات غ دب مبا  الع نة لم تجدمعح امصدعل  التقدويم البددي   ن دد  ددم الدبعل مدنوح مح اصذ أف
نتددبع الباح ددة أاددت  ددد تجددو  اجددب  عدددم نرن  هددذا المصددعل  فددي مندداه   مصددعل  ال   قددة عددح 

نعددددم نمدددو   نرات تدريب دددة عدددح التقدددويم البددددي   ن دددالبغم مدددح عددددم معدددبفتوح   العلدددوم العب ع دددة
سدددتعا  ا   مدددا تمال أاودددح اسدددتععح تقددددتم أم لدددة صدددح حة علددد  أسدددال بامصدددعل  التقدددويم البددددي  

المعلمددددات الت بيدددد  بدددد ح التقددددويم البدددددي  نالتقددددويم التقل دددددو الددددج     دددد   نهددددذا يدددددل علدددد  تومددددت 
ممدا تجداعد ذلدك فدي   ناالبتعدا  عدح المنحد  الجدلو ي  المعلمات احو المنحد  البنداسي فدي الدتعلم

مدابتوح  راسدة منتؤيدد فدي ذهدح العالبدة   عبفدة لتمدو  أك دب اقداءً الم زيا   التحصد   العلمدي ن نداء
تمج عددح  ( التددي أظوددبت أ  التقددويم البدددي 2007نزيتددو    Tsagari, 2004)تجددامارو  كدد   مددح 

المتعلم ح غ ب المتقن ح في أ اء االرتبارات مح مظوار  ددراتوم نمعدارفوم نفومودم اعدب ت  متنوعدة 
المعلمدات ادالتقويم البددي  ملد  فودم ذاتدي أن معلومدات أن  دباءات  الباح دة معبفدة نتعءو   نم تل ة

  نممارسة أسال   التقويم البدي  المتضدمنة ف ودا  نتدريت مناه  العلوم الحدي ة  ش ص ة سااقة
نرأت الباح ة أ  ممااة المعلمة التي ال تبع نمو  فبت ب ح التقويم البدي  نالتقويم التقل ددو اااعدة 
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االبغم مح ممارسة هذ  المعلمة  سال   التقويم البدي  مال أاوا تتبن  النظدب    اأنلوم  عح سبب ح
التقل دتددة احدددو تددددريت العلدددوم  فتتم دد  فدددي التددددريت المباشدددب للحقدداس  العلم دددة نتقويمودددا ا؛سدددلون 
  االرتبددددارات المتاب ددددة  نيجددددو  عندددددها التمددددايء بدددد ح العالبددددات عددددح وبيدددد  ال ددددبت فددددي الدددددرمات

يومدددد تقجددد م للددددرمات مدددح نزار  التعلددد م علددد  متااعدددة أ اء العالبدددات أبنددداء ممارسدددة   ال نباا ومدددا
 أسال   التقويم البدي .

ن البغم مح عدم معبفة أك ب مح اصذ الع نة امصعل  التقويم مال أاودح اسدتععح ذ دب 
مارسدة الباح دة ذلدك ملد  م نتعدءو   العالبة أبناء است دام التقويم البدي  الج      ن  نر المعلمة 

  (م2004نهددذا يؤيددد  راسددة الحمددد    المعلمددات التدريجدد ة  سددال   التقددويم البدددي   اردد  الصددذ
 لموارات توظ ذ التقويم البدي .  أهم ة امت   المعلم اأظوبت اللت ح( م2005ناللبو و  

نالت بيدد    نات جددة لمعبفددة المعلمددات لدددنر المعلمددة نالعالبددة أبندداء اسددت دام التقددويم البدددي 
ن دددرتوح علدد  ذ ددب أم لددة صددح حة نمتنوعددة علدد  أسددال     بدد ح التقددويم البدددي  نالتقددويم التقل دددو

توصددل  الباح ددة ملدد    التقددويم البدددي  التددي اسددت دمنوا اللددوب الماتددي عنددد تقددويم أ اء العالبددات
بددات نممارسددتوح التدريجدد ة لوددذ  ا سددال   فددي تق دد م أ اء العال  معددبفتوح  سددال   التقددويم البدددي 

الباح ة ممارسة المعلمدات  سدال   التقدويم البددي  لومو هدا فدي منداه  العلدوم  نتعءنالج  م د  
المعددور   نمتااعددة الملددبفات التب ويددات ااسددتمبار نتنددويووح ملدد  تددبنر  اسددت دام هددذ  ا سددال   

ويم ( أ  ممارسددة المعلمدد ح أسددال   التقددم2004نهددذا مددا أكدددت عل ددت  راسددة الحمددد    تق دد مالفددي 
 .ةننا ع  ةتجع  تقويم المعلم ح لعمل ة تعل م نتعل م المتعلم ح حق ق  البدي   ار  الةبفة الص  ة

نيددد زم عددددم معبفدددة المعلمدددات امصدددعل  التقدددويم البددددي  عددددم معدددبفتوح امصدددعل  سدددلم 
ء    أك ددب مدح ب بددة أر دا  الع نددة ال تعبفدو  سددلم التقدديب  لمددح تمارسدوات فددي تق دد م أ ا  التقدديب

مابد  أذا مب نمدا   3ماادة صدح حة ت؛ردذ الدرمدة ممابد  العالبدة أذا مالعالبات الدج  م دد  م د  "
"  1مابتوددا اا صددة أن تددع  ة ت؛رددذ الدرمددةم  اادد  ذام  فددي حدد ح 2مااددة متوسددعة ت؛رددذ الدرمددةم

  مالباح ة ذلك لومو  سلم التقديب في حق بة المعلم لألالعة الص  ة نالتقويم لمناه  العلدو  ننتعء 
نسدلم التقدديب  نتتوص  الباح ة مل  عدم معبفة معلمات العلوم فدي مديندة المجمعدة للتقدويم البددي 

( التددي أظوددبت أ  امددت   معلمددي نمعلمددات م2006  نهددذا يؤيددد  راسددة العصدد ور  حكمصددعلح
 المبحلة المتوسعة لم اه م نمصعلحات التقويم التب وو نالبدي   اا  تع  ة. 
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مـا مسـتو  ممارسـة معلمـات العلـوم يف مدينـة ابمعـة ألسـاليب          : ل الثـاني مناقشة نتاؤج السؤا
 التقويم البديل وأدواته؟

ممارسة معلمات العلوم في مدينة المجمعة  سال   التقويم البدي  يتض  لنا مح مجتوع 
ممارسددة   ددا  مجددتوع    مذ(3( مددح  2.51   امتوسددع حجددابي عددام  ددد بلدد ا ددا  عالً دد أاددت نأ ناتددت

ح دث يتدبان  المتوسدع   عال دًا فدي الجدبا ال قدبات ا نلد  مات  سال   التقويم البددي  نأ ناتدتمعلال
  نذلدددك لومدددو  هدددذ  (2.51   نهدددو أعلددد  مدددح المتوسدددع العدددام (2.54  ملددد( 2.78 الحجدددابي بددد ح

ب نمددا الجددبا   مددح المعلمددة ا ب ددب  اا سددال   متضددمنة فددي مندداه  العلددوم العب ع ددة نال تحتدداِ موددد
 ا عال ددد ممارسدددة معلمدددات العلدددوم  سدددال   التقدددويم البددددي  نأ ناتدددت ت التال دددة تجدددو  مجدددتوع ال قدددبا

نذلدك  اودا     نهدو أ د  مدح المتوسدع العدام(2.42 ملد   (2.55 نيتبان  المتوسع الحجدابي بد ح 
علددد   العالبدددةتددددري  ملددد  نتحتددداِ هدددذ  ا سدددال     مدددح المعلمدددة نالعالبدددة انن تددد اتتعلددد  مودددد

  امتوسددع اً ر ددب  مجددتوع ممارسددة المعلمددات لوددا متوسددعا  15ي حدد ح  اادد  ال قددب  فدد  اسددت داموا
نتحتاِ مل  ن       نذلك لعدم نمو ها في مناه  العلوم الحدي ة الج  صبي (2.16  حجابي 
الباح ددة هددذ  النت جددة ملدد  أ   دد  مددح أفددبا  الع نددة تمددارن أسددال   التقددويم البدددي   نتعددءن  نموددد

( التدددي م2011نتت ددد  هدددذ  النتددداس  مدددا  راسدددة ع اادددة   منددداه  الحدي دددة الفدددي  نأ ناتدددت المتضدددمنة
عدا تددة فددي مدددارن ن الددة أظوددبت أ  ممارسددة المعلمدد ح  سددال   التقددويم البدددي  فددي المبحلددة اإل

  (م2006الةددو  الدنل ددة فددي  عددا  غددء   اادد  الددج  م ددد  فددي حدد ح ارتل دد  مددا  راسددة البدداز  
أ  ممارسددة معلمددي العلددوم  سددال   التقددويم البدددي  فددي  اأظوبتدد  حاللتدد( م2004 ن راسددة الدنسددبو 

المبحلة ال ااوية بدرمة تع  ة  ناست داموم ا  نات التقل دتة في تقويم ولبتوم  لمدح يتضد  مدح 
  ب  تعب   ملبن  تعويب مناه  البيات ات نالعلوم العب ع ة. ماتاريخ الب الدراست ح أاو

مــا اجتاهــات معلمــات العلــوم يف مدينــة ابمعــة حنــو ممارســة    :مناقشــة نتــاؤج الســؤال الثالــث 
 التقويم البديل؟

 نعال دةتجاب دة ماتجاهات معلمات العلوم احو ممارسة التقدويم البددي   ااد  يتض  لنا أ  
تجاب دة عال دة  من ذلك تمتلك معلمات العلوم اتجاهدات   (5( مح 4.26مدا امتوسع عام  د بل   
التقويم البدي  تععدي اتداس  أ د    دة حدول تعلدم   ف15لل قب   المات محايدفي ح ح  ا  اتجا  المع

(  1.21(  ن دااحباف مع دارو مقددار  3.24العالبة مح التقويم التقل دو  امتوسع حجابي مقدار   
م  مدح نزار  التعلد -راصدة المبحلدة المتوسدعة -الباح ة الجب  لعدم نمو  تقجد م للددرمات نتعءن

ف مدا تمتلدك اتجاهدات   أ اء العالبة أبناء ممارسة أسال   التقويم البدي  نأ ناتتعل  متااعة تقويم 
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(  نتدبع الباح دة سدب  1.12(  ن دااحباف مع دارو  3.44( حجدابي مقددار   14سلب ة في ال قدب   
  ن درتوح عل  الت بي  ب ح التقويم البدي  نالتقويم التقل ددو  المعلمات للتقويم البدي  ذلك ممارسة

تجاب ة نالجدلب ة احدو ممارسدة التقدويم البددي    اتجاهات معلمات العلوم في مدينة المجمعة اإلنلع
 ت في المدارن  نتدع م مناه  العلوم الحدي ة ا؛سال ب تعءع مل  توموات نزار  التعل م احو ت ع لت  

د   عل ودا مدح ناالعتمدا  علد  أسدال   تقدويم أك دب فاعل دة مدح االرتبدارات  فالمعلومدات التدي َاْحص 
نتت د  هدذ  النتداس  مدا   مدح اتداس  االمتحاادات أسال   التقويم البدي  ت مجح أ  تمدوَ  أك دب أهم دةً 

اتجاهدددات التدددي أظودددبت ( م2011مدددا توصدددل  مل دددت  راسدددة فبيدددال أبدددو عدددو    نعدددوا  أبدددو سدددن نة  
  .تجاب ة احو التقويم البدي  ااستبات ج اتت نأ ناتتالمعلم ح نالمعلمات اإل

ما مستو  ارتباط اجتاهات معلمات العلوم حنو ممارسـة التقـويم البـديل    : ة السؤال الرابعمناقش
 وممارستهن التدريسية يف مدينة ابمعة؟

  أ  معامد  االرتبداط مومد  ( معلمة 78اتض  مح حجان معام  ارتباط ب بسو  لعد  
اهات معلمدات العلدوم مما يدل عل  نمو  ع  ة ارتباو ة وب تة متوسعة ب ح اتج 0.626   متت

احو ممارسة التقويم البدي  نممارستوح التدريج ة  نهي   مة مومبة ن الدة محصداسً ا عندد مجدتوع 
احددو ممارسددة  اعالً دد المعلمددات  نهددذ  النت جددة تؤ ددد علدد  أاددت  لمدا  ددا  اتجددا  α  ≥ 0.01 اللدة 

ن ددذلك تمددو  ممارسددتوح   تع ذلددك ملدد  زيددا   فددي ممارسددتوح التدريجدد ة  سددال بالتقددويم البدددي  أ م 
 للتقويم البدي  عال ة. 

في توء النتاس  الجدااقة توصدل  اتداس  البحدث ملد  أ  مجدتوع ممارسدة معلمدات العلدوم 
  فددددي مدينددددة المجمعددددة  سددددال   التقددددويم البدددددي  نأ ناتددددت  اادددد  عال ددددة امتوسددددع حجددددابي عددددام بلدددد

التددي ( م2011وا  أبددو سددن نة  أبددو عددو    نعدد فبيددال راسددة نيؤيددد ذلددك مددا توصددل  مل ددت  ( 2.51 
تجاب دة احدو التقدويم البددي  ااسدتبات ج اتت نأ ناتدت  نتبد ح اتجاهات المعلم ح نالمعلمات اإلأظوبت 

نمددددو  ع  ددددة ارتباو ددددة متوسددددعة بدددد ح اتجاهددددات معلمددددات العلددددوم احددددو ممارسددددة التقددددويم البدددددي  
  α  ≥ 0.01 اللددة  جددتوع نهددي   مددة مومبددة ن الددة محصدداس ًا عنددد م لددت نممارسددتوح التدريجدد ة 

 مددا توصددل  اتدداس  البحددث ملدد   صددور فددي   0.626   متددت ن معامدد  ارتبدداط ب بسددو  الددذو يبلدد 
عدءع ذلدك ت    ن دد  حمعبفة معلمات العلوم امدينة المجمعة للتقدويم البددي  نسدلم التقدديب  مصدعلح

نرات تدريب دة عدح هذ  المصعلحات غ ب شاسعة في مناه  العلوم العب ع ة نعدم نمدو    مل  أ 
( التدي أظودبت أ  امددت   م2006   راسدة العصد ور تنيؤيدد ذلدك مدا توصددل  مل د  التقدويم البددي 

  معلمي نمعلمات المبحلة المتوسعة لم اه م نمصعلحات التقويم التب وو نالبددي   ااد  تدع  ة
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  التقدويم التقل ددو ال بت بد ح التقدويم البددي  ن   المعلمات عل  الم اه م الت ص ل ة اب في ح ح أم
نأاوا  أسال   التقدويم البددي  المجدت دمة فدي   ن نر المعلمة نالعالبة أبناء است دام التقويم البدي 

نتوت       ة است داموا نهذا مدبتبع اممارسدتوح للتقدويم البددي   نأكددت علد    اللوب الماتي
لبددي   ارد  الةبفدة الصد  ة  أ  ممارسدة المعلمد ح أسدال   التقدويم ا  (م2004ذلك  راسة الحمد  

ملد   ذلدك الباح دة و نتعدء  ا ننا ع د امما تجع  تقويم المعلم ح لعمل ة تعل دم نتعلد م المتعلمد ح حق ق د
حامة معلمات العلوم مل   نرات تدريب ة أن  باءات رارم ة أن الدبات تب ويدة عدح التقدويم البددي  

ت    ددة تعب دد  نممارسددة المعلمددات  سددال ببدد ح المعلمددات  نمعبفددة  تددت نذلددك لنلددب بقاف  نأسددال بت
 ارد  الصدذ  ن دذلك تتوصد  الباح دة ت نأ ناتت الدج  صدح    نمددع امدت كوح لمودارات توظ  د

 مل  أ  معلمات العلوم في مدينة المجمعة تمارسح التقويم البدي  أك ب مح معبفتوح ات.

 الباح ة تبع تقدتم التوص ات التال ة في توء اتاس  البحث الحالي فإ  
رفددا مجددتوع معبفددة معلمددات العلددوم امصددعل  التقددويم البدددي  مددح ردد ل  نرات تدريب ددة لوددح  -1

 تتضمح مصعل  التقويم البدي  نأسال بت نأ ناتت.
مددح ردد ل  نرات   رفددا مجددتوع ممارسددة معلمددات العلددوم عنددد اسددت دام أسددلون لعدد  ا  نار -2

 ات ما معلمات متم ءات في است دام أسلون لع  ا  نار.تدريب ة نتبا ل الءيار 
 معبفة مدع امت   معلمات العلوم لموارات توظ ذ التقويم البدي   ار  الصذ. -3
معبفدددة     دددة تعب ددد  نممارسدددة المعلمدددة  سدددال   التقدددويم البددددي  نأ ناتدددت الدددج  صدددح   مدددح  -4

 ر ل الءيارات الص  ة. 
حلدة المتوسدعة علد  متااعدة تقدويم أ اء العالبدات أبنداء العم  عل  نمو  تقج م للددرمات للمب  -5

 ممارسة أسال   التقويم البدي  نأ ناتت.

 تقتب  الباح ة ممباء الدراسات التال ة 

 راسة ممابلة لوذ  الدراسة لمعلمي العلوم في مدينة المجمعة  لعم  مقاراة ب ح تصورات  -1
 نة المجمعة حول التقويم البدي .معلمات نمعلمي العلوم امدي

 راسة مجتوع   اء  معلمات نمعلمي العلوم فدي مديندة المجمعدة نحامداتوم التدريب دة فدي  -2
 مجال التقويم البدي .

 المجمعة حول التقويم البدي .ااالست عان الم اه مي لمعلمات العلوم   راسة مجتوع  -3



   سعيد بن حممد  ،  إبراهيمخلود بنت 
 

 368 

 أواًل: املراجع العربية:

  اسدددددتبات ج ة(. مع قدددددات تعب ددددد  2010    فدددددوزو  غبدددددارو  بددددداسب. رالدددددد  مشدددددت و  شدددددع ب  أبو 
منظومددددددة التقددددددويم الددددددوا عي علدددددد  ت م ددددددذ الصدددددد وف ا ر عددددددة ا نلدددددد  مددددددح مبحلددددددة التعلدددددد م 

  مامعددددة (ع ت وووو   عن:ةووووم: م) اج ووووم ع  جووووم    ب ووووم  .ا ساسددددي فددددي محافظددددة الءر دددداء
 .754-797(  3 24 النجا  الوون ة 

  النظبيددددات الحدي ددددة فددددي الق ددددان نالتقددددويم نتعددددويب اظددددم االمتحااددددات  2001م.  أبددددو عدددد .)
 ومقوووم  اووو  اق اوووم   اووواتار ع تر ووو  ع و .المب دددء القدددومي ل متحاادددات نالتقدددويم التب دددوو 

 . تجمبب22-24القاهب     مؤلم اةتق   م( )عالات م:مل وع تق لب ع تر  ي:

 حدول االمتماع دة الدراسدات معلمدي (. معتقددات2011  فبيدال  أبدو سدن نة  عدو  . عدوا   أبو 

 جماتوم اج وم. ا ر   فدي غدو  ن الدة مددارن فدي العل دا ا ساسد ة المبحلدة البدي  في التقويم

 .-229 266 24 (1)وع  معسمل   ب م  ع افت حم ع ق س

 . فعال دددة ببادددام  مقتدددب  لتددددري  معلمدددي العلدددوم امبحلدددة التعلددد م 2006 البددداز  رالدددد صدددال .)
 .51-88  9(2)  اج م ع تر  م ع ت ا مساسي عل  است دام أسال   التق  م البدي . ا 

  تقدويم فدي نأ ناتدت البددي  التقدويم اسدتبات ج ات (. اسدت دام2001 . أريد  أكدبم  بدبهم  البلد ب 

 التب  دة  كل دة  وع  فةو م ع تر  لوم ع ت و   اج وم. ا ر   فدي العب  دة ناللةدة البياتد ات تعلدم

  270-241.( 1 13 حبيح الب مامعة

 .التقويم القاسم عل  ا  اء في تنم دة الت م دب  استبات ج ة(. أبب 2010  الب ناة  فومي يوات
اج وووم جماتوووم ع  جوووم  البياتددي نالقددددر  علدد  حددد  الملدددج ت ا ع ولبددة المبحلدددة ال ااويددة. 

 .24(8)  ع  ط  م
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   .صددد ي البددددي  علددد  تنم دددة أبدددب اسدددت دام أسدددال   التقدددويم ال (.2008أحمدددد  حمددددو أحمدددد
اج ووم  .الم دداه م اال تصددا تة نتحجدد ح فعال ددة الددذات لدددع ودد ن المدددارن ال ااويددة التجاريددة

 . 161-120  41(1)  ك  م ع تر  م بجماتم ط طم

 .العبعدة ا نلد   عمدا    ار . تر  لومل ع اوا ع  يوري (. 2003  حج ح  محمدد عبدد الودا و
 ال مب للنلب ن التوزيا.

 التقبيددب ال تددامي  .أسددبان تددعذ ولبددة المبحلددة ال ااويددة فددي العلددوم (.2004  .الحمددد  رشدد د
 .للموسم ال قافي الجا ن لقعا  البحو  التب وية نالمناه   الموي 

    .أبددب اسددت دام أسددال   التقددويم البديلددة فددي أ اء ولبددة 2004ال باالددة  بنددا  عبدددالبحمح .)
الة مامجددددت ب غ ددددب منلددددور   الجامعددددة رسدددد .الصددددذ التاسددددا ا ساسددددي فددددي التعب ددددب المتددددابي

 ا ر ا ة  عما .

    .القداهب    ار  .ا مهج ع تر  وم ع   : وم ع اتمصورة(. 2000ال ولي  أم ح  اللافعي  ممدال
 ال مب العب ي.

    .ا ومهج ع   وف فو  ع تر  وم و  وب (. 2011مابب  مابب عبد الحم د   داظم  أحمدد ر دبو
 .القاهب    ار النوضة العب  ة .ع  فس

  إلعددا  العمل دة التب  دة ببادام  تعدويب ملدبن  .العمل دة التب  دة (.ك اتدات2006. ن تدا    ان 

 .أس وط مامعة التب  ة  اجل ة نال ااوية اإلعدا تة المبحلت ح معلم

   العبعدددة ال اا دددة   .عنطووومم ع ارجتووو    تقووو لب ع تر ووو ي (. 2004بدددباه م مبدددار .   مالدنسدددبو
  ي لدنل ال ل  .البياع  مجت  التب  ة العب 

   .ملبن  تعويب مناه  البيات ات نالعلوم العب ع ة 2010رف ا  أحمد  العويل   ااصب .)
ايوووروط تطووو لر ا ووومهج " نر دددة عمددد  مقدمدددة ملددد  اددددن . تبممدددة نمواءمدددة س سددد  عالم دددة -

"    ل ددة التب  ددة  مامعددة ع رلمضوو مل وع ت وو   ع ط  ت ووم: ترجاووم وا ع اووم سةسوو    م ا ووم
 . 2010-12-26  بتاريخ و الملك سع
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   تقدددويم الممارسدددات التدريجددد ة لددددع معلمدددات العلدددوم االمبحلدددة (  2015 من دددب   محمددددالبشددد د
االبتداس ة في توء التوموات القاسمة عل  اال تصا  المعبفي فدي المملمدة العب  دة الجدعو تة. 

 . 203-228  27(2) اج م ع ت    ع تر  لم

   معلمدي العلدوم فدي المبحلدة االبتداس دة فدي  نلدة المويد   (  تصورات2008البش دو  عاتلة
 رسالة مامجت ب غ ب منلور   ا ر  .. الستبات ج ات التقويم البدي  ن رمة ممارستوم لوا

 .البيداع   .أص   ع تق لب وع ق مس ع تر  ي ع افه اومل وع تط  قومل(. 2007 زيتو   حجدح
 الدار الصولت ة.

  سددج ت ا  اء نرددباسع الم دداه م  2001  عددا ل الجددع د. زيتددو    مددال عبدالحم ددد  البنددا .)
ع اووووواتار ع تر ووووو  ع و   .أ نات بديلدددددة فدددددي التقدددددويم الحق قدددددي مدددددح منظدددددور ال مدددددب البنددددداسي

  ةات م:مل وع تق لب ع تر  ي، مؤلم اةتق   م، ع اركز ع ق ا   ةات م:مل وع تق لب ع تر  ي،
 .218-178 تجمبب  24-22 القاهب  

  51-40 74(1)  اج م ع ت ملب وع تق  م .(. التقويم الحق قي2005ل. سباتا  عا. 

  .تقويم ارتبارات نمقاي ت التقويم البدي  في ما   البياتد ات 2013الجويوبو  عبدالبحمح.)
رسدالة مامجدت ب غ دب منلدور   مامعدة . للص وف العل دا فدي المبحلدة االبتداس دة امجدة المجبمدة

 أم القبع.

 ملبن  تعويب منداه  البياتد ات نالعلدوم 2011لحم د  عبدالناصب.  اللاتا  فود   عبدا .)
احددث مقدددم فددي المددؤتمب العلمددي  .العب ع ددة فددي المملمددة العب  ددة الجددعو تة  آمددال ن تحدددتات(

 سبتمبب. "فكر ج      عقع ج   "، ال امت علب الجمع ة المصبية للتب  ة العلم ة

  .موارات است دام أسال   التقويم البددي  لددع معلمدي  (. بباام  مقتب  لتنم ة2014اللبيف  فود
   .عل  البااع  1436-12-5  بتاريخ استبماعتمجة تم . اجل ءية االمبحلة المتوسعةاللةة اإل

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache-

QEcs5QWbWoJ:www.m5zn.com/newuploads/2014/03/25 
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Abstract 

This study targets surveying science teachers’ perception in Al-

Majama’a about assessment alternative’s knowledge, practice and 

perception. Descriptive approach is used and two tools; double 

questionnaire to collect quantitative data about the teachers’ practice, its 

tools and their perspectives. After testing sincerity, it is applied on the 

society (108 teachers), (78 respondents). The tool’s stability is (0.91). 

Qualitative data on teachers’ knowledge is collected using semi-

standardized tool. When sincerity is tested, it is used on 10 teachers. 

Results showed teachers’ practice level and its tools are high by 

(2.51), while their perspective is positive by (4.26). That shows moderate 

correlation between the teachers’ perspectives and their educational 

practices. Which is a statistically significant value at a 0.01 > . While 

The Pearson correlation coefficient is (0.626). Results showed deficiency 

in knowledge and rating scale as terms due to their uncommon use in 

science. However, they responded well on details such as difference 

between alternative and traditional, role of teacher and student and kinds 

of its methods. All are related to educational practice; alterative 

evaluation is more engaged than known. 

Therefore, recommendations are provided; raising science 

teachers’ knowledge of assessment alternative term and practice through 

training courses cover term, methods and tools. 

 

 


