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بـرنـامـج تـدريــبـي مقترح فــي تـنمـيـة كـفـايات الـتقويـم األصيل لدى معممي العموم أثر 
 بالمرحمة المتوسطة في مدينة عرعر

 د/ الفي عويد العنزي                                                       
 أستاذ المناىج كطرؽ تدريس العمـك المساعد                                          
 جامعة الحدكد الشمالية –كمية التربية كاآلداب                                          

مػقػترح فػػي تػنمػيػة ىدؼ البحث الحالي إلى تقصي أثر بػرنػامػج تػػدريػػبػي ممخص البحث:
كػفػايػػات الػتقػػكيػـ األصيؿ لدل معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة بمدينة عرعر، كتككنت عينة 

( معممنا مف معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة بمدينة عرعر، كقد استخدـ 03البحث مف)
عد الباحث قائمة الباحث المنيج التجريبي) التصميـ شبو التجريبي(. كلبمكغ ىذا اليدؼ، أ

بكفايات التقكيـ األصيؿ المعرفية كاألدائية، كاختبار تحصيمي لقياس الكفايات المعرفية، 
ا تضمف تسع  ا تدريبينا مقترحن كبطاقة مالحظة لقياس الكفايات األدائية، كما أعد الباحث برنامجن

ت نتائج البحث عف ( ساعة تدريبية بكاقع جمستيف أسبكعينا، كقد أسفر 88جمسات تدريبية لمدة )
( بيف متكسطي درجات مجمكعة 38,3النتائج اآلتية: كجكد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل )

البحث في التطبيقيف القبمي كالبعدم في االختبار التحصيمي لمكفايات المعرفية ككؿ لصالح 
ثير ( كىي قيمة مرتفعة تشير إلى التأ88,3التطبيؽ البعدم. كقد بمغت قيمة حجـ التأثير)

اإليجابي لمبرنامج التدريبي المقترح في تنمية الكفايات المعرفية لمتقكيـ األصيؿ. باإلضافة إلى 
( بيف متكسطي درجات مجمكعة البحث في 38,3كجكد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل )

التطبيقيف القبمي كالبعدم في بطاقة مالحظة الكفايات األدائية لمتقكيـ األصيؿ ككؿ كفي كؿ 
( كىي قيمة متكسطة تشير 60,3لصالح التطبيؽ البعدم. كقد بمغت قيمة حجـ التأثير)بعد 

كفي إلى التأثير اإليجابي لمبرنامج التدريبي المقترح في تنمية الكفايات األدائية لمتقكيـ األصيؿ. 
ية األخرل في أثناء ضكء تمؾ النتائج أكصى الباحث بما يمي: عقد دكرات تدريبية لمعػمػمي العمـك بالمراحؿ التعميم

ـ  عداد مقرر التقكي ـ، كا  ـ النكاتج التعميمية في مادة العمك ـ األصػيؿ في أثناء تقكي ـ التػقػكي ـ عمى كيفية استخدا الخدمة لتدريبي
ـ الطبيعية في كميات التربية. دراجو ضمف برامج إعداد معممي العمك   األصيؿ كا 

 ػػػ معممي العمكـ ػػػػ المرحمة المتكسطة. كػفػايات الػتقكيػـ األصيؿالكممات المفتاحية: 
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Abstract 
The present research aims at identifying the effect of a suggested 
training program on developing authentic assessment 
competencies of intermediate stage science teachers at Arar city. 
The research sample consisted of (30) science teachers of 
intermediate stage in Arar city. The experimental design was used. 
The researchers prepared the following instruments; a list of 
cognitive and performed authentic assessment competencies, a 
cognitive competencies test, and a performed competencies 
checklist. Besides, the suggested training program was designed. 
It included nine training sessions lasted for (18) hours, through 
two sessions per week. Results of the experimental research 
revealed that: There would be statistically significant differences 
at the level of (0.01) between the mean scores of the research 
group in the cognitive authentic competencies pre and post tests 
as a whole and for each sub-skill favoring the post test. The effect 
size was (0.88). This value revealed a positive effect of the 
suggested training program on developing cognitive authentic 
assessment competencies. There would be statistically significant 
differences at the level of (0.01) between the mean scores of the 
research group in the pre and post administration of the authentic 
competencies checklist as a whole and for each sub-domain 
favoring the post administration. The effect size was (0.63) that 
reveales a positive effect of the suggested training program on 
developing performed authentic assessment competencies. 
 

Key Words:Authentic Assessment Competencies - Science 

Teachers Intermediate Stage. 
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مقدمة البحث:
يحظي التقكيـ التربكم بمنزلة رفيعة في المنظكمة التعميمية بكافة أبعادىا كمستكياتيا؛ نظرنا    

أصبح التقكيـ عنصرنا أساسينا مف عناصر ذا ألىميتو في تحديد مقدار ما تحقؽ مف أىداؼ، كل
ا لعمميتي التعميـ كالتعمـ، فيك المرآة التي تعكس نجاح النظاـ  المنيج بمفيكمو الحديث، كمالزمن

 التعميمي أك فشمو.
التقػػكيـ التربػػكم أداة المػػربيف لالنتقػػاؿ بالعمميػػة التعميميػػة ممػػا ىػػك  أن (0:0388حامػػد)كيػػرل    

قػػائـ، إلػػى مػػا ينبغػػي أف يكػػكف، كىػػك األسػػمكب العممػػي الػػذم يػػتـ مػػف خاللػػو تشػػخيص الكاقػػع ، 
 كاختبار مدل كفاءة الكسائؿ المستخدمة في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة.

حيػػث إنػػو يتالفػػى سػػمبيات التقػػػكيـ  ،التقػػكيـأحػػد االتجاىػػات الحديثػػة فػػي  التقػػكيـ األصػػيؿك     
؛ نظػرنا لمػا يتطمبػو النظػاـ العػالمي  و( بضركرة استخدام0:0337أكصى عالـ) التقميدم، كليذا

الجديػػد مػػف إمكانيػػات بشػػرية تمتمػػؾ كفػػاءات متميػػزة كميػػارات إبداعيػػة، كمػػا يرجػػع إلػػى الشػػككل 
المسػػتمرة مػػف التػػأثيرات السػػمبية لممفيػػـك الضػػيؽ لمتقػػكيـ، كالعمميػػات االختباريػػة الركتينيػػة، كمػػا 

 حياف عف كاقع عممية التعمـ. ينتج عنيا مف درجات اعتبارية ال تعبر في كثير مف األ
كالتقكيـ بصكرتو الحالية لـ يمؽ قبكالن لدل التربكييف؛ ألنو ال يسيـ في تكظيؼ الميارات      

كمف ثـ فالحاجة ماسة (؛ 00:0380)مساعد، المكتسبة في مكاقؼ حياتية ذات معنى لممتعمـ.
تقكيـ بأساليبو كسيمة لتجكيد لالنتقاؿ مف مرحمة تقكيـ التعمـ إلى التقكيـ لمتعمـ؛ ليصبح ال

التعمـ، كليس مجرد أداة لمحػكػـ عمى حػػصػيمة الػمتعػػممػيػف، كمػا تـ تخػزيػنو مف معػمػكمات عمى 
مدار العاـ الدراسي فقط، فالتقكيـ يجب أف يمتد ليشمػؿ قػياس قػػدرة الػمتعػػمـ عػػمى تطػبػيػػؽ 

 Bagnato .(2010:12, .ؼ حػياتػية جديػػدة تحاكي الكاقعالػمعرفػػة كالميارات الػمكػػتػسبة في مػكاق

et al) 
  American Advancement Association for كقد أشارت الرابطة األمريكية لتقدـ العمـك   

Science (AAAS)  أف أم محاكلة لإلصالح التربكم البد أف تتضمف إصالح تقكيـ الطالب 
 باعتباره ىدفنا 

 السنكات األخيرة الحاجة الماسة إلى بناء أدكات تقكيـ أصيمة تحؿ محؿ رئيسنا، كقد تزايدت في
أدكات التقكيـ التقميدية، بحيث تناسب التطكر في استراتيجيات التدريس، كتركز عمى تقكيـ 

 ((AAAS, 2016 األداء كليس االستظيار.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
جامعة الحدود  -*  أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد ، كلية التربية واآلداب 

 الشمالية.

 Version 6 .APA*  * يتبع الباحث نظام التوثيك التالي: ) المؤلف، السنة: الصفحة( 
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ا تحت مسمى      "برامج تطكير  كقد تضمف مشركع الممؾ عبداهلل لتطكير التعميـ العاـ برامجن
متكاممة، يدؼ إلى إحداث نقمة نكعية في مدارس التعميـ العاـ مف خالؿ رؤية يالمدارس"، 

تمكف المتعمميف مف تحقيؽ مستكيات أداء مرتفعة، كتستيدؼ تطكير مياراتيـ كشخصياتيـ 
فاعميف في مجتمعػيـ. كيمػثؿ نمكذج التقػػكيـ أىمية خاصة مف ككنو الكاشؼ ليككنكا مكاطنيف 

لممكقع الحالي لجميع عناصر البيئة المدرسية سكاء أكانت عناصر بشرية أـ مادية. حيث لـ 
تعد عممية التقكيـ غاية في ذاتيا لممقارنة بيف أداء المتعمـ كأداء أقرانو، لكنيا تحكلت إلى 

الشخصية المتكاممة كالمتكازنة لممتعمـ، كما يمتمكو مف ميارات كظيفية أساليب كنظـ تنمي 
كفيـ عميؽ لمضمكف المادة الدراسية التي يكتسبيا خالؿ تعممو الذاتي كبحثو، مما يمكنو مف 

ثرائيا، كمف ىنا ظير مفيكـ التقكيـ األصيؿ. ) كزارة التربية كالتعميـ، التعامؿ مع بيئتو كا 
   ق(8208
لتقكيـ األصيؿ خبرات المتعمـ، كيزيد مف درجة شعكره ككعيو بعممية تعممو، كىذه كيعكس ا    

أكلى خطكات " تعمـ كيؼ تتعمـ"، ثـ يأتي بعد ذلؾ تقييمو لتعممو، كىك ما يتطمب رفع درجة 
استخداـ المعمميف ، ك (700:0336الكعي عنده بما يؤديو أثناء التعمـ. )حجازم، كمحمكد،

األصيؿ، ككعييـ بما تتضمنو كؿ استراتيجية مف فعاليات يجعؿ تقكيميـ  الستراتيجيات التقكيـ
لتعمـ طالبيـ أكثر كاقعية كمصداقية، كيمكنيـ مف إظيار ما لدييـ مف ميارات مختمفة، 

 ( 72:0387كخاصة ميارات التفكير. ) عبد العاؿ،
تقكيـ تعمـ ، كالتي تتضمف تطكير 0303كضعت المممكة العربية السعكدية رؤية كقد     

الرياضيات كالعمكـ لممرحمة المتكسطة بالمممكة العربية السعكدية في ضكء استراتيجيات التقكيـ 
البديؿ، كما أكصى المركز الكطني لمقياس بالمممكة بضركرة تفعيؿ التقكيـ األصيؿ في 

 (0387مختمؼ المكاد الدراسية. )األسمرم،
ؿ باىتماـ ممحكظ؛ حيث عػػقػػدت الجمعية حظي التقكيـ األصيكعمى الصعيد العربي      

المػػصػرية لممػناىج كطػػرؽ الػػتدريس مؤتمرنا بعنكاف: "برامج إعداد المعمميف في الجامعات مف 
أجؿ التميز"، ككاف محكر اىتمامو: "التقكيـ األصيؿ مدخؿ لالرتقاء بأداء المعمـ كتطكير 

نصكرة مؤتمرنا بعنكاف: "رؤية استشرافية برامج إعداده"، كما عقدت كمية التربية جامعة الم
لمستقبؿ التعميـ في مصر كالعالـ العربي في ضكء المتغيرات المجتمعية المعاصرة" ككاف أبرز 
محاكره: " التكجو نحك التقكيـ األصيؿ لضماف الجكدة بمؤسسات التعميـ العالي".) عبد 

 (8370:0380الكىاب، 
ينػػاير كحتػػى  08مػػارات العربيػػة المتحػػدة فػػي المػػدة مػػف كعقػػد فػػي إمػػارة الشػػارقة بدكلػػة اإل     

( مػػػؤتمرا ككػػػاف مػػػف أىػػػـ تكصػػػياتو: تطػػػكير أسػػػاليب التقػػػكيـ، كتعزيػػػز 0388األكؿ مػػػف فبرايػػػر)
التقكيـ مف أجؿ التعمـ )التقػكيـ األصػيؿ( ، كضػركرة تأىيػؿ المعممػيف السػتخداـ أسػاليب التقػكيـ 

 األصيؿ.
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 فػػي االختباريػػة كالعمميػػات التربكيػػة لممسػػتكيات القكميػػة ةالمجنػػ رأتكعمػػى الصػػعيد العػػالمي     
 الطمبػػة افتقػػار الػػى أدل الماضػػي فػػي االساسػػية الميػػارات أك المعػػارؼ عمػػى التركيػػز أف أمريكػػا
 ثػـ كمػف سػمبي، تػأثير ليػا كاف لممعارؼ األدنى الحد اختبارات كأف العميا، العقمية الميارات الى

 صػكرة يقػدـ الػذم المعتػاد التقػكيـ مػف التحػكؿ بضػركرة المربيف جانب مف قكية فعؿ ردة ظيرت
 يقػػدـ الػػذم األصػػيؿ، التقػػكيـ الػػى كاحػػد تقػػكيـ أسػػمكب باسػػتخداـ الطالػػب أداء عػػف البعػػد أحاديػػة
 ظيػػكر إلػػى أدل ذلػػؾ كػػؿ متنكعػػة، أسػػاليب باسػػتخداـ الطالػػب أداء عػػف االبعػػاد متعػػددة صػػكران 
 (835:0337)عالـ،.األصيؿ التقكيـ استخداـ ضركرة إلى تدعك جديدة إصالح حركة

كاستجابة لنداءات الميتميف بأمر التقكيـ األصيؿ، كما أكصت بو المؤتمرات العممية، كما      
أسفرت عنو نتائج البحكث كالدراسات السابقة، يسعى البحث الحالي إلى تنمية كفايات التقكيـ 

كاكبة الرؤل الحديثة في مجاؿ التقكيـ األصيؿ لدل معممي العمـك بالمرحمة المتكسطة؛ لم
التربكم، كتحسيف ممارستيـ التقكيمية، كتنمية االتجاىات اإليجابية نحكه؛ ألف عدـ امتالؾ 
ىذه الكفايات لدل المعمميف يحكؿ دكف استخدامو، كيؤدم إلى إىماؿ تقكيـ الميارات األكثر 

 تعقيدنا في مادة العمكـ بالمرحمة المتكسطة. 
  بمشكمة البحث:اإلحساس 

  نبع اإلحساس بمشكمة البحث مف خالؿ المصادر اآلتية:    
 يستخدمكف ال عرعر مدينة في المتكسطة بالمرحمة العمكـ معممي أف الباحث مالحظة -1

، مادة في التالميذ أداء تقكيـ أثناء في متنكعة تقكيـ أساليب  يستخدمكف إنيـ بؿ العمـك
 .التربكم التقكيـ مجاؿ في الحديثة االتجاىات مع تنسجـ ال تقميدية أساليب

( التي أكصت 0380مثؿ: دراسة العصيمي) وتوصياتيا، السابقة الدراسات نتائج  -2
بضركرة عقد دكرات تدريبية لمعممي العمكـ لتكعيتيـ بكيفية استخداـ التقكيـ األصيؿ، كما 

كميات التربية ضمف أكصت بضركرة إعداد دليؿ إجرائي آللية تطبيؽ التقكيـ األصيؿ في 
 تدريبية دكرات بعقد أكصت التي( 0388)عكاد كدراسة برامج إعداد معمـ العمكـ.

 كتنفيذىا الدركس تخطيط في األصيؿ التقكيـ أساليب استخداـ عمى لتدريبيـ لممعمميف؛
 كتكظيفو األصيؿ، التقكيـ ثقافة نشر إلى دعت التي( 0382) محمد كدراسة. كتقكيميا

 بضركرة أكصت التي( 0386)الكساب كدراسة. أدائيـ كتقكيـ التالميذ تحصيؿ قياس في
 المقحـ كدراسة الدراسية، الحصص أثناء في المستمر التقكيـ كفايات تكظيؼ
 في البديؿ لمتقكيـ العمكـ معممي استخداـ كاقع تقييـ إلى ىدفت التي( 0386)كالمعشي
 كانت البديؿ لمتقكيـ العمكـ معممي استخداـ درجة أف النتائج أظيرت كقد الرياض، مدينة

 بكفاءة استخدامو مف لتمكينيـ لممعمميف تدريبية دكرات تقديـ عدـ بسبب كذلؾ ضعيفة،
 التقكيـ معكقات أبرز أف إلى أشارت التي( 0386)كالسعكدم الثكابية كدراسة .عالية

. التقكيـ مف النكع بيذا المتعمقة الكفايات نقص ىك المعمميف نظر كجية مف األصيؿ
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 التقكيـ الستراتيجيات المعمميف استخداـ درجة أف( 0387)العاؿ عبد دراسة كأظيرت
 فإف ثـ كمف االستراتيجيات، بيذه درايتيـ عدـ نتيجة منخفضة؛ كانت كأدكاتو األصيؿ
 الدراسات نتائج كتتسؽ. األصيؿ التقكيـ استخداـ كيفية عمى لتدريبيـ ماسة الحاجة
 .البحث الحالي إجراء ضركرة يعزز مما السابقة الباحث مالحظة مع كتكصياتيا السابقة

 مشكمة البحث:
 في مدينة عرعرتتحدد مشكمة البحث الحالي في اتباع معممي العمـك بالمرحمة المتكسطة    

، كعدـ قدرتيـ  أساليب تقكيـ تقميدية ال تقيس كافة نكاتج التعمـ المستيدفة مف تدريس العمـك
عمى استخداـ التقكيـ األصيؿ نتيجة عدـ تقديـ برامج تدريبية في مجاؿ التقكيـ األصيؿ، 

 كلمتصدم لتمؾ المشكمة يسعى البحث الحالي لإلجابة عف األسئمة اآلتية:
رنامج التدريبي الالـز لتنمية كػفػػايػات التقػكيـ األصػيػؿ لػػدل معػػممي ما التصكر المقترح لمبػ .1

 العمكـ بالمرحمة المتكسطة؟
ما أثر البرنامج التدريبي المقترح في تنمية كفايات التقكيـ األصيػؿ لدل معػػممي العمـك  .2

 بالمرحمة المتكسطة؟

 حدود البحث:
اقتصر البحث الحالي عمى الحدكد اآلتية:       
المرتبطة بالتقكيـ األصيؿ. الكفايات المعرفية كالكفايات األدائية الحدود الموضوعية: -1  
مجمكعة مػػف معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة بمدينة عرعر بمغ  الحدود البشرية: -2

( معممنا.03عددىـ  )  

 .ـ 0303ىػ / 8220ُطبؽ البحث في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي الحدود الزمانية: -3
 أىداف البحث:

ييدؼ البحث الحالي إلى:     
 لمعممي العمـك بالمرحمة المتكسطة.تحديد كفايات التقكيـ األصيؿ الالزمة  -8

    قػياس أثر البرنامج التدريبي المقترح في تنػمية كفايات التقكيـ األصيؿ المعرفية لدل معممي

 العمـك بالمرحمة المتكسطة.    

 معمميقػيػاس أثر البرنامج التدريبي المقترح في تنػمية كفايات التقكيـ األصيؿ األدائية لدل  -0
العمكـ بالمرحمة المتكسطة.       

 أىمية البحث:
تتضح أىمية البحث الحالي كما يمي:       

ا تدريبينا يمبي االحتياجات التدريبية  -1 المتنكعة لدل معممي العمـك بالمرحمة ُيقدـ برنامجن
المتكسطة في مجاؿ التقكيـ األصيؿ، كيمكنيـ مف استخداـ التقكيـ األصيؿ في قياس 

 نكاتج التعمـ المتنكعة.
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ُيعد استجابة لما أكصت بو المؤتمرات كالدراسات كالبحكث السابقة بضركرة تبني اتجاىات  -2
 حديثة في مجاؿ التقكيـ.

سمبيات التقكيـ التقميدم، كيسمح بالتنكع في استخداـ أدكات  يساعد في التغمب عمى -3
 التقكيـ.

ُيقػػدـ قائمة بالكفػػايػػات المعرفية كالكفايات األدائية الالزمة في مجاؿ التػقػكيـ األصػيؿ،  -4
فػػي الدراسات ذلؾ يمػكف اإلفػادة منيا في بػػرامج إعػػداد الػػمعػػمـ في كػػميات الػػتربػػية، كك

 كالبحكث الالحقة.
 إجراءات البحث:

ما التصور المقترح لمبـرنامج التدريبي الالزم لتنمية كـفــايـات  :لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ   
 اتبع الباحث ما يأتي: التقـويم األصـيـل لــدى معــممي العموم بالمرحمة المتوسطة؟

مراجعة األدبيات التربكية، إعداد قائمة مبدئية بكفايات التقكيـ األصيؿ مف خالؿ  -1
 كالدراسات كالبحكث السابقة ذات الصمة بالتقكيـ عامة، كالتقكيـ األصيؿ خاصة.

عرض قائمة الكفايات عمى مجمكعة مف المحكميف في المناىج كطرؽ تدريس العمكـ،  -2
 كالتقكيـ التربكم؛ لمحكـ عمييا ثـ حساب الكزف النسبي كالتكصؿ لمصكرة النيائية لمقائمة.

 .المقترح التدريبي لمبرنامج كالتربكية الفمسفية األسس حديدت -3

 كالػػكسائؿ التدريب، كأساليب كالمحتكل، األىداؼ،: )المقترح التدريبي البرنامج تصميـ -4
 عمى عرضو ثـ السابقة األسس ضكء في( كالتقكيـ التعميمية، كاألنشطة التعػػمػػيمػػية،
؛ تدريس كطرؽ الػػمناىػج في المحكميف مف مجػمكعػة  لمتطبيؽ صالحيتو مف لمتأكد العمـك

 .النيائية صكرتو في كضعو ثـ
ما أثر البرنامج التدريبي المقترح في تنمية كفايات التقويم لإلجابة عف السؤاؿ الثاني:     

 اتبع الباحث ما يأتي: األصيـل لدى معــممي العموم بالمرحمة المتوسطة؟
إعداد أدكات البحث) اختبار تحصيمي لقياس الكفايات المعرفية، كبطاقة مالحظة لقياس  -1

الكفايات األدائية( ثـ عػػرضيما عمى مجمػػكعة مػف المحكميف في المناىج كطرؽ تدريس 
 العمكـ؛ لمتأكد مف صالحيتيا لمتطبيؽ. 

صدؽ تطبيؽ أدكات البحث عمى مجمكعة استطالعية لحساب الزمف المناسب كال -2
 كالثبات، كمعامالت السيكلة كالصعكبة كالتمييز.

 اختيار مجمكعة البحث مف معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة بمدينة عرعر. -3

تطبيؽ أداتي البحث )االختبار التحصيمي، كبطاقة المالحظة( عمى مجمكعة البحث  -4
 قبمينا. 

يدؼ تنمية كفايات مجػمػكعػة الػبحػث مف خالؿ دليؿ المدرب كدليؿ المتدرب ب تدريب -5
 التقكيـ األصيؿ لدييـ.
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تطبيؽ أداتي البحث )االختبار التحصيمي، كبطاقة المالحظة( عمى مجمكعة البحث  -6
 بعدينا.

 رصد النتائج كتفسيرىا ثـ تقديـ التكصيات كالمقترحات في ضكء نتائج البحث. -7
 مصطمحات البحث:

 البرنامج التدريبي المقترح: -1
ُيعرؼ في البحث الحالي بأنو: مجمكعة مف الجمسات التدريبية التي تتضمف مجمكعة مف      

الخبرات المتكاممة كالتدريبات المنظمة التي يتمقاىا معممك العمـك في مجاؿ التقكيـ األصػيؿ فػي 
 أثناء الخدمة بيدؼ تنمية الكفايات المعرفية كاألدائية لدييـ.

   كفايات التقويم األصيل: -2
 امتالؾ معممي العمـك بالمرحمة المتكسطة مجمكعة مف ُتعرؼ في البحث الحالي بأنيا:     

المعارؼ كالميارات في مجاؿ التقكيـ األصيؿ تمكنيـ مف تقكيـ نكاتج التعمـ المتنكعػة فػي مػادة 
 ىـ. ذالعمـك لدل تالمي

 اإلطار النظري لمبحث:
يتنػػاكؿ اإلطػػار النظػػرم لمبحػػث ماىيػػة التقػػكيـ األصػػيؿ، كفمسػػفتو، كأىميتػػو ، كخصائصػػو،      

كالمكازنػػػة بينػػػو كبػػػيف كالتقػػػكيـ التقميػػػدم، كأىػػػـ األسػػػس التػػػي يتعػػػيف مراعاتيػػػا عنػػػد اسػػػتخدامو، 
 لؾ:ذكمراحمو، كأىـ استراتيجياتو، كأدكاتو، ككفاياتو، كفيما يمي بياف 

 األصيل:ما ىية التقويم  -أوالً 
تعددت مسػميات التقػكيـ األصػيؿ نظػرنا لحداثػة ىػذا المصػطمح، كمػف أبػرز ىػذه المسػميات:     

ا كرد فػػػي األدبيػػػات ذالتقػػػكيـ الشػػػامؿ؛ كالتقػػػكيـ الحقيقػػػي؛ كالتقػػػكيـ البػػػديؿ؛ كالتقػػػكيـ الػػػكاقعي؛ كلػػػ
ارؼ كالميػارات التربكية عدة تعريفات منيا: قياـ المتعمـ بأداء مياـ كاقعية كحقيقية لتطبيؽ المع

 (Mueller ,(2 :2005التي اكتسبيا، ثـ الحكـ عمييا في ضكء مقاييس كمية ككيفية متدرجة. 
ات ذبأنو: نمط مف أنماط التقكيـ يجعؿ الطالب ينغمس في مياـ كأنشطة مختمفة  كعرؼ      

)عبد السميع،  معنى لو، كيرتبط بحياتو اليكمية، كمسؤكلياتو في العالـ الحقيقي الكاقعي.
27:0337) 

بأنو: تقكيـ متعدد األبعاد لمدل كاسع مف الميارات مف خالؿ عمميػة مسػتمرة يشػترؾ  كعرؼ   
فييػػا المعنيػػكف لمحكػػـ عمػػى مسػػتكل تقػػدـ المػػتعمـ باتبػػاع اسػػتراتيجيات غيػػر تقميديػػة تركػػز عمػػى 

مػػرتبط بكاقػػع  تكظيػػؼ المعرفػػة كأداء الميػػارات، كتتطمػػب أداء ميػػاـ معينػػة تػػؤدل بشػػكؿ عممػػي
 (99:0385)سالـ، الحياة.
كيسػػػػتنتج ممػػػػا تقػػػػدـ أف التقػػػػكيـ األصػػػػيؿ يركػػػػز عمػػػػى أداء المػػػػتعمـ، كتقدمػػػػو نحػػػػك تحقيػػػػؽ      

األىداؼ المعرفية كالمياريػة كالكجدانيػة، كلػيس التركيػز عمػى الدرجػة التػي يحصػؿ عمييػا، كمػف 
 ثـ فيك ييتـ بجكىر التقكيـ كليس شكمو.
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 يم األصيل:فمسفة التقو  -ثانًيا
بما أف أساليب التقكيـ التقميدية لـ تعد صالحة لمكاكبة التطكر في النظاـ التربكم الحػديث؛     

ألنيا غير قادرة عمى تحديد نتاجات التعميـ المتنكعة، التي أتقنيػا المتعممػكف، كمػا أنيػا تقتصػر 
كرة دقيقػة عػف عمى قياس مستكيات متدنية مف المعارؼ، كميػارات بسػيطة بأرقػاـ ال تعطػي صػ

قيمة التعمـ الذم أحرزه المتعمـ، لذلؾ اتجيت األنظار نحك التقػكيـ األصػيؿ؛ ألنػو يمكػف المعمػـ 
 مف قياس أداءات المتعمميف في مكاقؼ حياتية حقيقية . 

 إلى التقكيـ مف النكع ذاكُيعد التقكيـ األصيؿ تكجينا حديثنا في الفكر التربكم، كيستند ى    
كتشير األدبيات التربكية إلى أف التقكيـ األصيؿ أحدث تحكالت جذرية في النظرية البنائية، 

فمسفة التقكيـ، حيث تـ التحكؿ مف سياسة االمتحانات إلى سياسة التقكيـ المتعدد؛ كمف اختبار 
مؿ؛ كمف القدرات المعرفية إلى تقكيـ القدرات المتعددة؛ كمف التقكيـ المنفصؿ إلى التقكيـ المتكا

تقكيـ المعرفة إلى تقكيـ األداء كالقيـ كاالتجاىات؛ كمف التقكيـ النيائي مف ِقَبِؿ المعمـ إلى 
التقكيـ الدائـ مف ِقَبِؿ المعنييف؛ كمف االختبارات الجماعية إلى استخداـ صيغ مماثمة كتطبيقيا 

 (833:0385عمى مجمكعات مختمفة الحجـ كالقدرات. )سالـ، 
سبؽ، فإف التقكيـ األصيؿ ال يقتصر عمى قياس المعارؼ المكتسبة لدل  كفي ضكء ما    

المتعمميف فحسب، بؿ يتعدل ذلؾ ليشمؿ قياس الميارات األدائية، كانتقاؿ أثر التعمـ لدييـ 
كتكظيؼ ىذا التعمـ كاإلفادة منو في الكاقع الحالي كالمستقبؿ، كيقتضي ذلؾ تزكيد المعمميف 

 ف استخداـ التقكيـ األصيؿ بكفاءة كاقتدار. بالكفايات التي تمكنيـ م
 أىمية التقويم األصيل: -ثالثًا
تتعدد أىمية التقكيـ األصيؿ فمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما أشار إليو كػؿ مػف    

(؛ 00:0380كمساعد) ؛Ogan-Bekiroglu (2009:24) أكجاف بيػكر أكغػػمػك
 األصيؿ يحقؽ عددنا مف الفكائد منيا:( أف استخداـ التقكيـ 28:0387كالخكالدة)

متابعة التطكر الحادث في مستكل المتعمميف أكالن بأكؿ، كتحديد مدل تقدميـ، كتحقيقيـ   .1
 لألىداؼ التعميمية المنشكدة.

 تمكيف المعمـ مف الكشؼ الحقيقي عف مستكيات المتعمميف كقدرتيـ التحصيمية. .2
انتقالو مف مرحمة تعميمية إلى مرحمة إعطاء صكرة شاممة كمتكاممة عف المتعمـ عند  .3

 أعمى.
مراعاة أنماط التعمـ كتنمية االتجاىات اإليجابية، ألنو يقكـ عمى مياـ مرتبطة بحياة  .4

 المتعمـ.
تفعيؿ دكر اآلباء كجعميـ أكثر نشاطنا كفاعمية؛ ألنيـ يجدكف في التقكيـ األصيؿ صكرة  .5

مكاناتيـ الحقيقية.  كاضحة  عف تقدـ أبنائيـ كا 
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 مناسبتو لتقكيـ الميارات التي يصعب قياسيا بكاسطة التقكيـ التقميدم. .6
إتاحة الفرصة المناسبة لممعمـ لمعرفة صعكبات التعمـ األكاديمية كتشخيصيا كمحاكلة  .7

 اقتراح الخطط العالجية المناسبة ليا.
لديو، حث المتعمـ عمى تكجيو مياراتو بما يخدـ ىذه المعايير، كاإلسياـ في تخفيؼ القمؽ  .8

عطاؤه دكرنا نشطنا في تقييـ ذاتو.  كا 
دراسة ديسي  أثبتت الدراسات كالبحكث السابقة ما أكدتو األدبيات التربكية، فكقد    

Desy(2002)  التي سعت إلى إجراء مكازنة بيف التقكيـ التقميدم كالتقكيـ األصيؿ في مادة
استخداـ التقكيـ األصيؿ عف فاعمية  ذ المرحمة االبتدائية، قد أسفرت نتائجياالعمكـ لدل تالمي

مقارنة بأساليب التقكيـ  ذ المرحمة االبتدائيةفي قياس ميارات التفكير العميا لدل تالمي
 التقميدية. 

( التي ىدفت إلى تحديد االتجاىات الحديثة في مجاؿ التقكيـ، كقد 0388كدراسة عفانة )   
 التجاىات الحديثة في مجاؿ التقكيـ.أظيرت نتائجيا أف التقكيـ األصيؿ يعد مف أبرز ا

( التي أشارت إلى أف استخداـ التقكيـ األصيؿ أسيـ في تنمية 0388كدراسة عكاد )   
داكنينج  ميارات التفكير التأممي لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم. كتكصمت دراسة

Downing (2012) الذاتي" في تنمية  إلى فاعمية أساليب التقكيـ األصيؿ "البكرتفكليك، كالتقكيـ
 ميارات التحدث بأكثر مف لغة.

التي استيدفت تقصي أثر تقنيات التقكيـ البديؿ مدعكمة   Lycan (2013)كدراسة ليكاف   
ذج دائرة التعمـ عمى الكفاءة في مادة الكيمياء لدل طمبة المرحمة الجامعية تخصص بنمك 

 العمكـ.
أساليب التقكيـ األصيؿ في تقكيـ تعمـ ( أف تكظيؼ 0380كأثبتت دراسة عبد المحسف)   

العمكـ الشرعية يساعد عمى تنمية الميارات المتطمبة لحؿ المشكالت، مثؿ: التخطيط، 
دراؾ العالقات، كالتفسير، كالتقكيـ، كاالستنتاج.  كالتنظيـ، كالكعي باألفكار، كا 

جابي لمتقكيـ كجكد تأثير إي Ozturk and Cavus.(2014)أكزكتكرؾ ككافكشككشفت دراسة    
األصيؿ في التحصيؿ األكاديمي كبقاء أثر التعمـ كالكفاءة الذاتية لدل تالميذ الصؼ 

 الخامس االبتدائي. 
( أف التقكيـ األصيؿ يكفر لمطالب التغذية الراجعة التي 0385كبينت دراسة محمد )   

استخداـ فسعت إلى قياس فعالية  (0387)أما دراسة مكمني تمكنيـ مف مراجعة أدائيـ.
التقكيـ األصيؿ مف كجية نظر معممي المرحمة األساسية كرياض األطفاؿ في األردف، كقد 
أظيرت نتائجيا أف درجة تقديرات المعمميف نحك فعالية استخداـ أدكات التقكيـ األصيؿ كانت 

ككاف اتجاه عينة الدراسة أكثر إيجابية نحك استخداـ استراتيجية قكائـ الشطب   متكسطة،
 نة مع االستراتيجيات األخرل. مقار 
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كيتضح مما تقدـ جػدكم اسػتخداـ التقػكيـ األصػيؿ فػي تنميػة العديػد مػف الميػارات كالقػدرات     
لػػدل المتعممػػيف، كلكػػي يػػتمكف معممػػك العمػػـك مػػف اسػػتخدامو بكفػػاءة عاليػػة يتعػػيف تػػدريبيـ عمػػى 

مػػـك بالمرحمػػة المتكسػػطة، كيفيػػة تكظيفػػو فػػي قيػػاس نػػكاتج الػػتعمـ المسػػتيدفة مػػف تػػدريس مػػادة الع
 أضؼ إلى ما سبؽ أف التقكيـ األصيؿ مفيد لكؿ مف: المعمميف، كالمتعمميف، كأكلياء األمكر.

 خصائص التقويم األصيل: -رابعا
 التقكيـ األصيؿ عمى التقكيـ التقميدم، كمنيا ما ىناؾ مجمكعة مف الخصائص يمتاز بيا    
 ( أنو:003:0388كعفيفي )(؛ 800:0338كؿ مف عبد العزيز)ذكره 
 يسير جنبنا إلى جنب مع عممية التدريس، كيالـز كؿ نشاط يؤديو المتعمـ أك يشارؾ فيو،  -8
 كيتطمب منو إنجاز ميمات ذات معنى.   
 يركز عمى الكيفية كالنكعية التي تمارس فييا ىذه العممية أكثر مف التقديرات الكمية.  -0
 ليب تعمميـ المتنكعة كخمفياتيـ المتباينة.يراعي قدرات المتعمميف كأسا -0
 ييتـ بالجكانب التشخيصية كالعالجية معنا. -2
 يشجع المتعمميف عمى التكاصؿ مع أنشطة التعمـ كالتأمؿ الذاتي. -5
 يتـ تقدير الدرجات في ضكء معايير كاضحة. -6
كىذه الخصائص ُتظير تصدم التقكيـ األصيؿ لحؿ كثير مف المشكالت االجتماعية    

كالنفسية التي تنجـ عف التقكيـ التقميدم، كما أنو يمتاز بالتتابع كاالستمرارية كييسر عمؿ 
المعمـ كسعيو إلى استخداـ أساليب تقكيمية متنكعة تراعي أنماط التعمـ المختمفة بيف 

 المتعمميف.
 الموازنة بين التقويم األصيل والتقويم التقميدي: -خامسا
 بينما يستند التقكيـ األصيؿ إلى ، إلى مبادئ النظرية السمككية يستند التقكيـ التقميدم

 مبادئ النظرية البنائية.
  عمىالتقكيـ األصيؿ  يركز بينما السطحية المعرفية التعمـ جكانب التقكيـ التقميدم يقيس 

 .، فيكمؼ المتعمـ بمياـ حقيقية تقيس عمؽ تعمموالتعمـ جكانب جميع قياس
 ييتـ التقكيـ األصيؿ بالعمميات كالنكاتج معنا بينما فقط، بالنكاتج التقكيـ التقميدم ييتـ. 
 ييتـ التقكيـ األصيؿ  بينما ،عمى االختبارات التحصيمية المقننة يركز التقكيـ التقميدم

 .متدرجة بأداء المياـ كتقديرىا في ضكء مستكيات
 بيف تشاركية عممية التقكيـ األصيؿ بينماىك القائـ بعممية التقكيـ التقميدم فقط،  المعمـ 

 .األمر ككلي كالمتعمـ المعمـ
 مستمر بنائي تقكيـ التقكيـ األصيؿ بينما ىدفو تقكيـ التعمـ نيائي تقكيـ التقكيـ التقميدم 

 .التعمـ إتقاف ىدفو
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 ُيقدـ المعمـ  التقكيـ األصيؿ بينماال يقدـ المعمـ تغذية راجعة لممتعمـ  التقكيـ التقميدم
 التغذية الراجعة لممتعمـ.

 التقكيـ   بينما تقكيـ معيارم المرجع يقارف أداء المتعمـ بأداء أقرانو التقكيـ التقميدم
 أداء مسبؽ. كفؽ محؾ تقكيـ محكي المرجع، يتـ قياس أداء المتعمـ األصيؿ

 أسس استخدام التقويم األصيل: – سادسا
ىناؾ مجمكعة مف األسس يجب أف تكضع في الحسباف  األصيؿ قبؿ استخداـ التقكيـ     

منيا: أف يككف التقكيـ مرتبطنا باألىداؼ التربكية، كأف يتسـ بالشمكؿ كاالستمرارية، كأف يراعي 
كيـ األصيؿ أسسنا يجب أف الفركؽ الفردية بيف المتعمميف. باإلضافة إلى ما سبؽ، فإف لمتق

 ( :886:0330تكضع في االعتبار كىي كما أشار إلييا جابر )
أف يعرؼ المتعمـ المعايير التي ُيقدر في ضكئيا، كأف ُتحدد بكضكح قبؿ إجراءات  -1

 التقكيـ. 
جراءاتو منصفة لجميع المتعمميف، كلضماف العدالة  -2 أف تككف معايير التقكيـ كميامو كا 

 فرص متعددة لمكفاء بالمستكيات كالمعايير بطرؽ مختمفة.يجب أف تتاح ليـ 
أف تككف إجراءات التقػػكيـ كنتائجو قػابمػة لمفػيـ لػػمػػف يحتاجكنيا مف معػػممػػيػػف، كأكلػػياء  -3

 أمػػكر، كمسئكليف كالمتعمميف أنفسيـ.
 ا.أف يشارؾ المتعمـ في تصميـ مياـ التقكيـ كتمريناتو كتطبيقيا كتصحيحيا كتقديرى -4
 أف يخضع نظاـ التقكيـ لممراجعة المستمرة مف قبؿ المعنييف مف أجؿ تحسينو. -5

 مراحل التقويم األصيل:  -سابعا
(، كحسػػػػػيف 097:0337ُيمػػػػػر التقػػػػػكيـ األصػػػػػيؿ بمجمكعػػػػػة مػػػػػف المراحػػػػػؿ، حػػػػػددىا عػػػػػالـ )   
 ( فيما يمي:52:0386)
أف تشمؿ المجاالت    تحديد األىداؼ كنكاتج التعمـ المستيدؼ تقكيمو: كىذه الخطكة يجب  -1

 المرجك تقكيميا.

إعداد الكسائؿ كاالختبارات كالمقاييس المناسبة كفؽ المجاؿ المراد تقكيمو، كتنكيع   -2
 المقاييس بما يناسب األىداؼ المراد قياسيا.

تنفيذ التقكيـ: يقتضي االتصاؿ بالجيات التي سكؼ يتناكليا مف أجؿ تفيـ أىداؼ التقكيـ  -3
 األصيؿ كمعاييره.

مع البيانات كتصنيفيا تصنيفنا عممينا يساعد عمى تحميميا كاستخالص النتائج منيا، ثـ ج -4
 التعديؿ كفؽ نتائج التقكيـ.

 استراتيجيات التقويم األصيل: -ثامنا
إف المتأمؿ في الكضع الحالي لمنظكمة التقكيـ يمحظ جمكدنا كأساليب نمطية، فػي حػيف أف     

اـ اسػتراتيجيات تقػكيـ حديثػة، تتضػمف أدكات مختمفػة عػف طبيعة العصر الحالي تتطمػب اسػتخد
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تمػػؾ السػػػائدة فػػي مدارسػػػنا اآلف؛ لػػذا يحتػػػاج المعممػػكف إلػػػى التػػدريب عمػػػى اسػػتراتيجيات التقػػػكيـ 
الحديثة لتتماشى مع استراتيجيات التدريس الجديدة، كمف أبػرز اسػتراتيجيات التقػكيـ الحديثػة مػا 

 يأتي:
 :التقويم القائم عمى األداء -1

بأنو: عممية مستمرة يشترؾ فييػا المعمػـ كالمػتعمـ فػي ( (Wikstrom,2007,14عرفو كيكستركـ     
إصػػػػدار أحكػػػػاـ عػػػػف تقػػػػدـ الطالػػػػب باسػػػػتخداـ األسػػػػاليب كاالسػػػػتراتيجيات مثػػػػؿ: ميػػػػاـ األداء، 

 كسجالت اإلنجاز، كالصحائؼ الكتابية، كتقكيـ األقراف، كالمشركعات.
نػػو قػػدرة الطالػػب عمػػى تكظيػػؼ معمكماتػػو كمياراتػػو فػػي أداء ( بأ083:0388كعرفػػو عمػػى)     

مياـ حقيقية في مكاقؼ حياتية، أم استخداميا في حػؿ المشػكالت التػي تعػرض عميػو. كمعنػى 
ىػػذا أف تقػػكيـ األداء يضػػع المػػتعمـ فػػي مكاقػػؼ طبيعيػػة لتكظيػػؼ مػػا تعممػػو مػػع مالحظػػة أدائػػو 

 كالحكـ عميو. 
يـ األداء يتكػػػػكف مػػػػف : ميػػػػاـ األداء، كقكاعػػػػد تقػػػػدير ( أف تقػػػػك 803:0337كيػػػػرل عػػػػالـ )     

األداء أك الحكـ عمى جكدتو؛ فأما مياـ األداء فتستمـز إجراء سمسمة مف األنشطة أك أداء عمؿ 
كأمػا قكاعػػد تقػػدير األداء فػػتعكس مسػتكيات متعػػددة، أك نكعيػػة العمميػػات  ،معػيف بطريقػػة مناسػػبة

  المتضمنة في األنشطة أك األداء.        
تقكيـ األداء يستند إلى مجمكعة مف األدكات تُقاس مف ( إلى أف 50:0388شعباف)كيشير     

خالليا المستكيات المختمفة، مثؿ: قكائـ التقدير التي ُتطبؽ بكضع األداء عمى خط متصؿ مف 
الػػػدرجات تبػػػدأ مػػػف المسػػػتكل األعمػػػى " ممتػػػاز"، كتتػػػدرج إلػػػى أف تصػػػؿ إلػػػى المسػػػتكل األدنػػػى" 

د الُمقػػػػكـ فػػػػي تشػػػػخيص مسػػػػتكيات أداء الضػػػػعيؼ"، كىػػػػذا التػػػػدرج فػػػػي مسػػػػتكيات األداء يسػػػػاع
المتعممػػػػيف بكػػػػؿ دقػػػػة ككضػػػػكح ممػػػػا يسػػػػاعد فػػػػي تػػػػدعيـ نقػػػػاط القػػػػكة، كتحديػػػػد مػػػػكاطف القصػػػػكر 

 كعالجيا. 
 أدوار المعمم في التقويم القائم عمى األداء:

عالـ المتعمميف بيا.، ك تحديد نتاجات التعمـ - عداد قائمة بالميارات المطمكب أدائيا كا   ا 

 مشاركة المتعمميف في بناء معايير التقكيـ.ك  ،ء سكاء أكاف جماعينا أـ فرديناتحديد نكع األدا -

 تزكيد المتعمميف بتغذية راجعة.ك  ،متابعة المتعمميف أثناء أداء المياـ -
 أدوار المتعمم في التقويم القائم عمى األداء:

 المشاركة اإليجابية في كضع معايير تقدير األداء. -

 صياغة مؤشرات األداء.المشاركة اإليجابية في  -

 إنجاز المياـ المكمؼ بيا، كنقؿ أثر التعمـ. -
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 ممفات اإلنجاز اإللكترونية: -2
إف اسػػتخداـ ممفػػات اإلنجػػاز اإللكتركنيػػة فػػي التقػػكيـ أحػػد صػػكر تكظيػػؼ التكنكلكجيػػا فػػي      

عصػػػػر التقنيػػػػة الرقميػػػػة، كأداة فعالػػػػة لتعػػػػرؼ تقػػػػدـ المتعممػػػػيف فػػػػي مختمػػػػؼ المراحػػػػؿ التعميميػػػػة 
مؤشػػرات  التقػػدـ الػػذل يحػػرزه المػػتعمـ طػػكاؿ العػػاـ الدراسػػي مػػف خػػالؿ المختمفػػة، ككسػػيمة تعكػػس

 محددة.
( بأنيػػػػا: سػػػػجؿ لتجميػػػػع أعمػػػػاؿ المػػػػتعمـ مػػػػف دركس كمشػػػػاريع 235:0386عرفيػػػػا حسػػػػف)    

كتماريف، حيث تكظؼ الكسائط المتعددة في عرض ىذه األعمػاؿ سػكاء كانػت صػكتنا أك صػكرنا 
أك مقػػاطع فيػػديك، كيػػتـ التنقػػؿ بػػيف مككنػػات الممػػؼ باسػػتخداـ كصػػالت إلكتركنيػػة، كيمكػػف نشػػره 

 كانات مدمجة. في شبكة اإلنترنت أك عمى أسط
كتقػػػـك فكػػػرة ممفػػػات اإلنجػػػاز اإللكتركنيػػػة عمػػػى أف الخبػػػرات التػػػي يمػػػر بيػػػا المػػػتعمـ يمكػػػف     

االسػػتفادة منيػػا فػػي مكاقػػؼ الحقػػة، كمػػف ثػػـ يمكػػف اسػػتخداميا كػػأداة تقكيميػػة مكضػػكعية يمكػػف 
)عبػػػػػد  االعتمػػػػػاد عمييػػػػػا فػػػػػي تقػػػػػكيـ األداء كفقنػػػػػا لمعػػػػػايير محػػػػػددة بػػػػػدالن مػػػػػف الطػػػػػرؽ الذاتيػػػػػة.

 (828:0386المحسف،
فإف ممفات اإلنجاز اإللكتركنية تمتاز بسيكلة نقميا كالحصػكؿ عمييػا، عالكة عمى ما تقدـ،     

كبقػػػدرتيا عمػػػى تنميػػػة الميػػػارات التقنيػػػة، كسػػػيكلة نشػػػرىا عمػػػى شػػػبكة اإلنترنػػػت، كنسػػػخيا عمػػػى 
أقػػؿ سػػعة أسػػطكانات مدمجػػة، كتخزينيػػا فػػي أشػػكاؿ مختمفػػة مػػف الممفػػات الصػػكتية كالمرئيػػة فػػي 

 ( 569:0380)شاىيف، كحسيف، كفي مكاف كاحد.
كتؤكػػد البحػػكث كالدراسػػات السػػابقة أف التقػػكيـ باسػػتخداـ ممفػػات اإلنجػػاز ال تقتصػػر أىميتػػو     

( أثبتػت فاعميتيػا فػي 0332عمى قياس الميارات المغكية بؿ يتعدل إلى تنميتيا، فدراسػة األغػا)
( أظيػػػرت نتائجيػػػا فاعميػػػة 0337كدراسػػػة قحػػػكؼ ) تنميػػػة ميػػػارات التعبيػػػر الكتػػػابي اإلبػػػداعي،

 Yurdabakanممفات اإلنجاز في تنمية ميػارات القػراءة كالكتابػة، كدراسػة أكردباكػاف كأكردكجػاف 

and Erdogan (2010)  التي أثبتت فاعمية ممفات اإلنجاز فػي تنميػة ميػارات كتابػة المقػاؿ، كأمػا
( فأثبتػػت نتائجيػػا فاعميػػة ممفػػات اإلنجػػاز اإللكتركنيػػة فػػي تنميػػة ميػػارات 0380دراسػػة معػػيض )

( فأكػػػدت أف ممفػػػات 0380التكاصػػػؿ اإللكتركنػػػي كالدافعيػػػة لإلنجػػػاز، كأمػػػا دراسػػػة عبػػػد السػػػالـ)
 كر إيجابي في تنمية ميارات التفكير التأممي.اإلنجاز اإللكتركنية ليا د

 أسس استخدام ممفات اإلنجاز اإللكترونية:
 ( مجمكعة مف األسس التي يجب مراعاتيا أثناء استخداـ ممفات97:0380حددت ككجؾ )   

 اإلنجاز اإللكتركنية ىي: 
ا، كالميػارات تحديد الغرض مف ممفات اإلنجاز اإللكتركنية، كالفئة المراد تقكيميػا، كمحتكاىػ -1

 المرجكة.
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 تحديد برامج الحاسكب التي تتناسب مع سياؽ ممؼ اإلنجاز اإللكتركني. -2

تحديد األعماؿ المراد جمعيا: يمكف أف تشتمؿ عمى األعماؿ كاإلنجازات التي تعكس مدل  -3
 التقدـ نحك تحقيؽ ناتج تعميمي معيف.

ػا متعػددة كضع خطة مشػاركة المػتعمـ، فممفػات اإلنجػاز اإللكتركنيػة  -4 تتميػز بأنيػا تتػيح فرصن
لمشػػاركة المتعممػػػيف فػػي تقػػػكيـ أعمػػاليـ، فيػػػـ يشػػػارككف فػػي انتقػػػاء مجػػاالت اإلنجػػػاز التػػػي 

 تحتكم عمييا ممفاتيـ كفي تنظيـ مستكياتيا كفي المراقبة الذاتية.

تحديد إجراءات تقدير ممفات اإلنجاز، فأعماؿ المػتعمـ فػي الصػؼ يػتـ تقػدير درجاتػو فػكر   -5
اء منيا، كلكف تقكيـ ممفات اإلنجاز اإللكتركنية يتطمب إجراء أكثر تعقيدنا فيػك يعتمػد االنتي

 عمى طبيعة المستكيات كالنكاتج التعميمية كمحتكيات الممؼ.

عقد المعمـ جمسة جماعيػة مػع المتعممػيف لتقيػيـ ممػؼ اإلنجػاز اإللكتركنػي لكػؿ مػتعمـ عمػى  -6
 حدة. 

ممفػات اإلنجػاز اإللكتركنيػة كنتائجيػا، كتنظػيـ  كضع خطة إلعالـ بعض األطػراؼ المعنيػة -7
 لقاءات متنكعة لمناقشة األمكر المتعمقة بممفات اإلنجاز اإللكتركنية مع اآلباء كالتالميذ.

( لتقػػػػديميا لممعممػػػػيف فػػػػي الصػػػػفكؼ التػػػػي ينتقػػػػؿ إلييػػػػا  CDحفػػػػظ ممػػػػؼ اإلنجػػػػاز عمػػػػى )  -8
 المتعمـ.

  تقويم األقران: -3
إذا كػػاف التقػػكيـ األصػػيؿ مسػػئكلية مشػػتركة بػػيف المعمػػـ كالمػػتعمـ، فػػاألمر يقتضػػي تفعيػػؿ دكر    

المتعمـ بشكؿ إيجابي في أثناء تقػكيـ الميػارات ، كيمكػف تحقيػؽ ذلػؾ مػف خػالؿ تقػكيـ األقػراف، 
فيك جزء مف عممية التكاصؿ االجتمػاعي، ككثيػر مػف الميػارات يػتـ اكتسػابيا مػف خػالؿ عمميػة 

 صؿ، كما أنو يثير التنافس بيف التالميذ مما يدفعيـ إلى تجكيد أدائيـ.التكا
( تقػػكيـ األقػػراف بأنػػو: قيػػاـ كػػؿ مػػتعمـ بتقػػكيـ أعمػػاؿ قرينػػو، إذ 003:0337كُيعػػرؼ عػػالـ )   

يمكػػف الثنػػيف مػػف المتعممػػيف أف يتبػػادال التعيينػػات كاألعمػػاؿ التػػي أداىػػا كػػؿ منيمػػا، كيقػػـك كػػؿ 
دقػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػؿ اآلخػػػػػػػػػػػػػػػر. كيعرفػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػف براينػػػػػػػػػػػػػػػت منيمػػػػػػػػػػػػػػػا بتقػػػػػػػػػػػػػػػكيـ جػػػػػػػػػػػػػػػكدة أك 

بأنػػو: اسػػتخداـ المػػتعمـ لمحكػػات لمحكػػـ عمػػى أعمػػاؿ زميمػػو،  Bryant&Carless(2010:5)ككػػارلس
 ثـ تزكيده بتغذية راجعة. 

كُيالحػػظ أف التعػػريفيف السػػابقيف قصػػرا تقػػكيـ األقػػراف عمػػى تقػػكيـ أحػػد األقػػراف لزميمػػو، بينمػػا    
عػددة منيػا: تقػكيـ المجمكعػات ألعمػاؿ األفػراد أك العكػس أك تقػكيـ تقكيـ األقػراف يأخػذ صػكرنا مت

 المجمكعات ألعماؿ بعضيا البعض.
دراكو، كحتمية انخراط المتعمميف فػي عمميػة التقػكيـ،     كيمتاز تقكيـ األقراف بسرعة تصميمو كا 

آراء  كمػػا أنػػو يزيػػد مػػف ثقػػتيـ بأنفسػػيـ، كيطػػكر الميػػارات الشخصػػية كاالجتماعيػػة لػػدييـ، كتقبػػؿ
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اآلخريف ككجية نظرىـ، كتنمية ميارة النقد في التعمـ كالمشاركة اإليجابية في اتخاذ القرار، كما 
  Deakin-Crick et al., 2005 ) أنو يخفؼ عبء التقكيـ عف المعمـ.) 

( بنشػػر ثقافػػة تقػػكيـ األقػػراف بػػيف 0382كدراسػػة العمػػدة ) (0382لػػذا أكصػػت دراسػػة السػػيد)    
ء األمكر، كأف تتـ في سياؽ العممية التعميمية، كليس كجزء منفصؿ عنيا بحيث المعمميف كأكليا

 تبدك مياـ التقكيـ كأنيا مياـ تعمـ كليس مكاقؼ اختبارية.
 التقويم الذاتي: -4

تتنػػكع صػػكر التقػػكيـ األصػػيؿ مػػف تقػػكيـ المعمػػـ لممتعممػػيف، مثػػؿ: التقػػكيـ القػػائـ عمػػى األداء     
ػا إلى تقكيـ التالميػذ لبعضػي ـ الػبعض كمػا ىػك فػي تقػكيـ األقػراف إلػى تقػكيـ التمميػذ ألدائػو تقكيمن

ذاتينػػا فػػي تسمسػػؿ متػػدرج لتحمػػؿ المسػػئكلية كأداء األدكار، كيتػػيح التقػػكيـ الػػذاتي الفرصػػة لممػػتعمـ 
لممشػػػاركة الفعالػػػة كاإليجابيػػػة فػػػي تقػػػكيـ ذاتػػػو كفػػػؽ معػػػايير محػػػددة يضػػػعيا المعمػػػـ، كيقتضػػػي 

لتقػػكيـ تقػػديـ نمػػكذج لكيفيػػة التقػػكيـ الػػذاتي مػػف قبػػؿ المعمػػـ ثػػـ تػػدريب اسػػتخداـ ىػػذا النػػكع مػػف ا
 المتعمميف عميو.

كالتقكيـ الذاتي يزيد دافعية المتعمـ كثقتو بنفسو مما ينعكس عمى مياراتو نمكنا كتحسننا، كما     
ا عمى أنو يعزز ميكلو كاتجاىاتو نحك التعمـ الذاتي، حيث يتأمؿ كيراجع ما أداه مف أنشطة ذاتين 

ضكء قدراتو الفردية دكف ضغكط أك مػؤثرات خارجيػة، أمػا المعمػـ فيقػدـ الممحكظػات كالتعميقػات 
التػػي تعػػزز العمػػؿ الفػػردم لممػػتعمـ، كيشػػجعو عمػػى إعػػادة النظػػر فػػي تقكيمػػو فيمػػا اسػػتخدـ مػػف 

 (، كما أنو يقمؿ مف أثر القمؽ أك الخكؼ مف الكقكع في الخطأ.088:0337أساليب. )عالـ،
 :األصيل التقويم أدوات -تاسعا
 :يأتي ما األدكات ىذه كمف أدكاتو، تعددت فقد األصيؿ التقكيـ استراتيجيات لتعدد نظرنا    

قكائـ الرصد ) الشطب (: كتتضمف مجػمػكعة مف الفػقػػرات يػضػػعيا الػمعػػمـ لػقػػياس سػمة مػا  -1
االختياريف: ) نعـ / ال(، في سمكؾ المتعمـ، كيتـ ترتيبيا بشكؿ منطقي كينطبؽ عمييا أحد 

 )مكافؽ / غير مكافؽ(.

سػػاللـ التقػػدير: كتتطمػػب تجزئػػػة الميمػػة أك الميػػارة إلػػى مجمكعػػػة مػػف الميػػاـ أك الميػػػارات  -2
 الفرعية بشكؿ يظير درجة امتالؾ المتعمـ لمميارة كفؽ تدرج رباعي أك خماسي.

متدرجػػة يحػػددىا المعمػػـ قكاعػػد تقػػدير األداء: كىػػي عبػػارة عػػف مقػػاييس ذات مسػػتكيات أداء  -3
كالمتعمـ، كتتضمف صيغنا كمية ككيفية، كتنقسـ ىذه القكاعػد إلػى نػكعيف ىمػا: قكاعػد تقػدير 

 (880:0332األداء الكمية، كقكاعد تقدير األداء التحميمية. )إبراىيـ،

 كفايات التقويم األصيل: -عاشرًا
ميػػػػة التعميميػػػػة فػػػػي تحقيػػػػؽ ُيعػػػػد المعمػػػػـ مػػػػف أىػػػػـ العكامػػػػؿ التػػػػي يتكقػػػػؼ عمييػػػػا نجػػػػاح العم    

أغراضيا، لككنو يسيـ في تطكير أداء المتعمميف كتكجيييـ الكجيػة السػميمة، كانطالقنػا مػف ىػذا 
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الدكر فيناؾ مجمكعة مف الكفايات ينبغي أف يمتمكيا لضماف استخداـ التقكيـ األصيؿ بفاعميػة 
 ككفاءة.
لكفايات، فيرل كؿ مف محمد، كقد تباينت كجيات نظر المتخصصيف كالباحثيف حكؿ ىذه ا    
( أف كفايػػات التقػػكيـ الالزمػػة لممعممػػيف، ىػػي: مكاكبػػة المسػػتجدات فػػي مجػػاؿ 20:0339عمػػي)

التقكيـ التربكم، كصياغة األسئمة بشكؿ دقيػؽ كمحػدد، كمعرفػة أنػكاع االختبػارات كمميػزات كػؿ 
ات التقػكيـ األصػيؿ، منيا كعيكبيا، كتشجيع المتعمميف عمػى التقػكيـ الػذاتي، كالػكعي باسػتراتيجي

كالقػػدرة عمػػى تحميػػؿ النتػػائج كتفسػػيرىا، كالحػػرص عمػػى تقػػديـ التغذيػػة الراجعػػة مػػف حيػػث الشػػكؿ 
 كالكقت، كتكظيؼ التكنكلكجيا في مجاؿ التقكيـ.

( أف الكفايػػات التقػػكيـ األصػػيؿ الالزمػػة لممعممػػيف ىػػي: تشػػجيع 207:0383كيػػرل شػػحاتة)    
لتنػػكع فػػي اسػػتخداـ كسػػائؿ التقػػكيـ المكضػػكعية، كالقػػدرة عمػػى المتعممػػيف عمػػى التقػػكيـ الػػذاتي، كا

 صياغة األسئمة، ككضع برامج تقكية كفؽ حاجات المتعمميف، كالقدرة عمى النقد البناء.
( فأشػػارت إلػػى أف الكفايػػات التػػي يتعػػيف عمػػى المعمػػـ معرفتيػػا 0383أمػػا دراسػػة المطيػػرم )    

ديػػػد ميػػػارات الػػػتعمـ المػػػراد قياسػػػيا، كمسػػػتكل كممارسػػػتيا ىػػػي: تحديػػػد اليػػػدؼ مػػػف التقػػػكيـ، كتح
األداء المطمػػكب إنجػػػازه، كمعػػػايير اإلتقػػاف المطمكبػػػة لمميػػػارة، كاختيػػار أدكات كأسػػػاليب تقكيميػػػة 
متنكعة لقياس الميارات المستيدفة، كتغطية مستكيات المجاالت المعرفية كالميارية كالكجدانية، 

شراؾ كلي األمر في عممية التقكيـ مف خالؿ  إطالعو عمى الميارات كمعايير إتقانيا. كا 
فيرل أف كفايات التقػكيـ األصػيؿ تشػمؿ: تحديػد ىػدؼ التقػكيـ، كتنػكع  (0380كأما محمكد)    

شػراؾ المتعممػيف عنػد اختيػار  استراتيجيات التقكيـ كأدكاتػو، كالعدالػة فػي التقػكيـ كعػدـ التحيػز، كا 
ء األىػػػػػداؼ المػػػػػراد قياسػػػػػيا، كتكظيػػػػػؼ أدكات التقػػػػػكيـ كمعػػػػػاييره، كبنػػػػػاء االختبػػػػػارات فػػػػػي ضػػػػػك 

 التكنكلكجيا في التقكيـ، كاالستفادة مف نتائج التقكيـ.
أف الكفايػػػات التقكيميػػػة الالزمػػػة لممعممػػػيف ىػػػي: المعرفػػػة الكاعيػػػة  (0387كيػػػرل الصػػػادؽ)    

بأىداؼ التقكيـ، كصياغة األسئمة بمستكيات مختمفة تراعي الفركؽ الفردية، كالتنكع في أساليب 
قكيـ لتشمؿ الجكانب كافة، كالميارة في تطبيؽ أساليب التقكيـ، كمعرفة مميزات أنماط التقكيـ الت

 المختمفة كعيكبيا، كتفسير نتائج التقكيـ، كتقديـ التغذية الراجعة لممتعمميف.
كفػػػي ضػػػكء العػػػرض السػػػابؽ لمكفايػػػات التقكيميػػػة يمكػػػف اسػػػتخالص أىػػػـ الكفايػػػات الالزمػػػة     

 مرحمة المتكسطة في مجاؿ التقكيـ األصيؿ، كتصنيفيا عمى النحك اآلتي:لمعممي العمـك بال
كتشػػػمؿ: تعػػػػرؼ ماىػػػػية التقػػػكيـ األصػػػػيؿ، كالػػػػفمسفة التػػػي يستػػػػند  الكفايـــات المعرفيـــة، -8

إليػػػػيا، كأىػػػػػميتو، كأىدافػػػو، كالفػػػرؽ بينػػػو كبػػػيف التقػػػكيـ التقميػػػدم، كخصائصػػػو، كأسػػػس 
  دكاتو.استخدامو، كمراحمو، كاستراتيجياتو، كأ
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 كتشمؿ:  الكفايات األدائية، -2
كتشمؿ: صياغة أىػداؼ التقػكيـ األصػيؿ فػي كفايات التخطيط الستخدام التقويم األصيل،  -أ

ضكء نكاتج التعمـ المستيدفة، كاختيار استراتيجية التقكيـ األصيؿ المالئمػة لمميػارة المػراد 
لالسػػػتراتيجية المختػػػارة، كصػػػياغة أسػػػئمة قياسػػػيا، كاختيػػػار أداة التقػػػكيـ األصػػػيؿ المناسػػػبة 

 التقكيـ صياغة عممية دقيقة، كتصميـ معايير لتقدير األداء كفؽ مستكيات متدرجة.

كتشمؿ: استخداـ استراتيجيات التقػكيـ األصػيؿ، كاسػتخداـ  كفايات تنفيذ التقويم األصيل،  -ب
 األدكات المناسبة لكؿ استراتيجية.

ــائج التقــوي -ج   ــل نت ــات تحمي كتشػػمؿ: تحميػػؿ النتػػائج، كتفسػػيرىا، م األصــيل وتفســيرىا: كفاي
 كتقديـ التغذية الراجعة، كتصميـ برامج إثرائية لممتميزيف، كبرامج عالجية لمتالميذ الضعاؼ.

 أوجو اإلفادة من األدبيات التربوية والدراسات السابقة:
نطمقػات البحػث بشػكؿ إف األدبيات التربكية التي تـ عرضيا قد أفادت الباحػث فػي تحديػد م    

لقاء الضكء عمى بعض التكجيات التربكية الحديثػة، كفػي إعػداد أدكات البحػث، كبنػاء  عممي، كا 
 البرنامج التدريبي، كمف ثـ خمص الباحث إلى ما يأتي:

 ضركرة التكافؽ بيف نكاتج التعمـ المستيدفة كأساليب التقكيـ المستخدمة. -1

لعمميػة التقػػكيـ، كالتخمػي عػف أسػاليب التقػػكيـ الحاجػة أصػبحت ماسػة لتجػػاكز الفيػـ الضػيؽ  -2
التقميديػػػة التػػػي ال تمبػػػػي متطمبػػػات العصػػػػر، كأف يػػػتـ تقػػػػكيـ التالميػػػذ كفػػػػؽ أسػػػاليب التقػػػػكيـ 

 األصيؿ.
 طبيعة مادة العمـك تقتضي التنكع في أساليب التقكيـ األصيؿ. -0
ألصػػػيؿ؛ ألداء ضػػػركرة تػػػدريب معممػػػي العمػػػـك بالمرحمػػػة المتكسػػػطة عمػػػى أسػػػاليب التقػػػكيـ ا -2

 األدكارالمنكطة بيـ. 
 تفعيؿ دكر التمميذ في تقكيـ ذاتو كأقرانو فيذا كفيؿ بالحد مف قمؽ االختبار. -4
ض البحث:و فر   

في ضكء نتائج الدراسات السابقة تـ صياغة فرضيات البحث الحالي عمى النحك اآلتي:       
درجػػات مػجػمػكعة الػبحث  بيف متكسطي (3,35) يكجد فػػرؽ داؿ إحصػػائيا عػػند مػػستكل -8

 في  التطبيقيف القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي ككؿ لصالح التطبيؽ البعدم.
بيف مػتكسػطي درجػػات مػجػمػػكعة  (3,35) يكجد فػػرؽ داؿ إحصػػائيا عػػند مػػستػكل -0

ئية الػبحػػث في التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة مالحظة كفايات التقكيـ األصيؿ األدا
 ككؿ لصالح التطبيؽ البعدم.

 مػجػمػػكعة درجػػات مػتكسػطي بيف( 3,35) مػػستػكل عػػند إحصػػائيا داؿ فػػرؽ يكجد -0
 في األدائية األصيؿ التقكيـ كفايات مالحظة لبطاقة كالبعدم القبمي التطبيقيف في الػبحػػث

 .البعدم التطبيؽ لصالح حدة عمى بعد كؿ
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التعميمية:أدوات البحث ومواده   
إعداد قائمة كفايات التقويم األصيل: -أوالً   

 يتطمب إعداد قائمة كفايات التقكيـ األصيؿ السير في الخطكات اآلتية:     
 تحديد اليدف من القائمة: -1

الالزمة لمعممي العمكـ بالمرحمة كفايات التقكيـ األصيؿ تيدؼ القائمة إلى تحديد      
 المحكميف، ثـ بناء البرنامج التدريبي المقترح في ضكئيا. المتكسطة كذلؾ في ضكء آراء

 :مصادر بناء القائمة -2
 األدبيات التربكية المتصمة بالتقكيـ األصيؿ. -

الدراسات السابقة التي أجريت في مجاؿ التقكيـ األصيؿ، مثؿ: الطيب، كرفعت  -
 (.0387(، كدراسة األسمرم)0388(، كدراسة عكاد)0337)

 يف في المناىج كطرؽ تدريس العمكـ كالتقكيـ التربكم.  الخبراء كالمتخصص -

 الصورة األولية لمقائمة: -3
 اشتممت القائمة في صكرتيا األكلية عمى نكعيف مف الكفايات ىما: الكفايات المعرفية     

كتتضمف عشر كفايات فرعية، كالكفايات األدائية كتتضمف سبع عشرة كفاية فرعية، كأماـ كؿ 
 درجة األىمية، كىي: ميمة جدنا، كميمة إلى حد ما، كغير ميمة. كفاية تـ كضع

 صدق القائمة: -4
لمتأكد مف صدؽ القائمة، تـ عرضيا عمى عشرة محكميف في المناىج كطرؽ تدريس    

 ،  العمـك
 ؛ إلبداء كجية نظرىـ فى: ( 8) ممحؽ كالتقكيـ التربكم  
 درجة أىمية ىذه الكفايات لمعممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة. - 

 درجة ارتباط الكفايات الفرعية بالرئيسة. - 

 تعديؿ صياغة الكفايات التي تتطمب ذلؾ.  - 

 إضافة ما يركنو مناسبنا مف كفايات. - 

: كفايات كقد اقترح أحد المحكميف تصنيؼ الكفايات األدائية الالزمة لمتقكيـ األصيؿ إلى   
 التخطيط، ككفايات التنفيذ، ككفايات تحميؿ النتائج كتفسيرىا. 

  الصورة النيائية لمقائمة: -5
بعد إجراء التعديالت التى أشار إلييا المحكمكف، كاستبعاد الكفايات التى حصمت عمى     

أصبحت القائمة فى صكرتيا النيائية مككنة مف عشر كفايات ( ٪83كزف نسبى أقؿ مف)
فية، كخمسة عشرة كفاية أدائية مكزعة عمى كفايات التخطيط كعددىا خمس كفايات، معر 
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ككفايات االستخداـ كعددىا خمس كفايات، ككفايات تحميؿ النتائج كتفسيرىا كعددىا خمس 
 .(0)ممحؽ كفايات.

 إعداد االختبار التحصيمي لقياس الكفايات المعرفية: –ثانيًا 
 :اآلتية بالخطكات االختبار التحصيمي إعداد مر  
 :االختبار من اليدف تحديد -1

 قبػؿ المتكسػطة بالمرحمػة العمػكـ معممي لدل المعرفية األصيؿ التقكيـ كفايات مستكل قياس    
 .كبعده التدريبي البرنامج تنفيذ في البدء

 مصادر إعداد االختبار: -2
 .إلييا التكصؿ تـ التي المعرفية الكفايات قائمة -
 دراسػػػة: مثػػػؿ األصػػػيؿ، لمتقػػػكيـ المعرفيػػػة الكفايػػػات قيػػػاس اسػػػتيدفت التػػػي السػػػابقة الدراسػػػات -

 (.0383) المطيرم دراسة(، ك 0332)إبراىػػيػـ
 .المتكسطة بالمرحمة العمكـ تدريس كطرؽ المناىج في الخبراء آراء استبانة -   
 :االختبار مكونات -3 

 لدل المعرفية الكفايات لقياس متعدد مف االختيار نكع مف مفردة أربعيف مف االختبار تككف    
 اإلجابة كيفية لممعمـ تكضح تعميمات بطاقة إلى باإلضافة المتكسطة، بالمرحمة العمكـ معممي
 التعميمية كالمنطقة كمدرستؾ اسمؾ اكتب االختبار تعميمات ككانت االختبار، مفردات عف

 أسئمة مف كاحدة إجابة اختر ثـ بدقة األسئمة اقرأ لذلؾ، المخصص المكاف في ليا التابع
 يؤذف أف قبؿ االختبار عف اإلجابة تبدأ ال إجابة، دكف سؤاالن  تترؾ ال متعدد، مف االختيار

 .لؾ
 :المحكمين عمى االختبار عرض -4

( محكمنا في المنػاىج 88بعد االنتياء مف إعداد الصكرة األكلية لالختبار، تـ عرضو عمى)    
لمعممػػي العمػػـك مناسػػبة أسػػئمة االختبػػار كطػػرؽ تػػدريس العمػػكـ، كذلػػؾ إلبػػداء آرائيػػـ فػػي درجػػة 

تجػػػػػانس البػػػػػدائؿ ك  ،ارتبػػػػػاط أسػػػػػئمة االختبػػػػػار بالكفايػػػػػات المػػػػػراد قياسػػػػػيابالمرحمػػػػػة المتكسػػػػػطة، ك 
أمػػاـ كػػؿ مفػػردة، ككفايػػة التعميمػػات المقدمػػة لممعممػػيف، كقػػد أبػػدل المحكمػػكف بعػػض المطركحػػة 

الممحكظػػػػات منيػػػػا: تعػػػػديؿ صػػػػياغة بعػػػػض مفػػػػردات االختبػػػػار لتصػػػػبح البػػػػدائؿ أكثػػػػر مناسػػػػبة، 
باإلضػػػافة إلػػػى تكزيػػػع البػػػدائؿ بشػػػكؿ عشػػػكائي، كقػػػد تػػػـ مراعػػػاة ذلػػػؾ عنػػػد كضػػػع االختبػػػار فػػػي 

 صكرتو النيائية.
 :لالختبار تطالعيةاالس التجربة -5

ُطبؽ االختبار التحصيمي عمى مجمكعة مف معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة، كقد بمغ     
جماد  2( معممنا بمدينة عرعر )غير مجمكعة البحث( يكـ الثالثاء المكافؽ07عددىـ)
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؛ كذلؾ بيدؼ تحديد الزمف الالـز لإلجابة عف االختبار، كحساب معامالت السيكلة 0303أكؿ
 الصعكبة كالتمييز، كصدؽ االختبار كثباتو.ك 
 :االختبار زمن -6
 عػف اإلجابػة فػي المعممػيف جميػع اسػتغرقو الػذم الػزمف متكسط بأخذ االختبار زمف تقدير تـ   

 .دقيقة( 05) فكاف االختبار،
 :والتمييز والصعوبة السيولة معامالت -7

 الكمي العدد إلى صحيحة إجابة المفردة عف أجابكا الذيف نسبة إلى السيكلة معامؿ يشير   
 :اآلتية المعادلة استخداـ تـ االختبار لمفردات السيكلة معامؿ كلحساب االختبار، في المشارؾ

 .خ مجػ+  ص مجػ/  ص مجػ=  السيكلة معامؿ 
 .الصحيحة اإلجابات عدد إلى( ص مجػ) يشير حيث 
 .الخطأ اإلجابات عدد إلى( خ مجػ) كيشير 

 :اآلتية المعادلة استخداـ تـ االختبار لمفردات الصعكبة معامؿ كلحساب    
 السيكلة معامؿ تراكح السابقة المعادلة كبتطبيؽ. السيكلة معامؿ -8=الصعكبة معامؿ 

حسب  مناسبة نسب كىي ،(3,70-3,07)بيف المعرفية الكفايات اختبار لمفردات كالصعكبة
 أف يجب كالصعكبة السيكلة معامالت أف ما يراه المتخصصكف في القياس كالتقكيـ التربكم

 (. 83,3-03,3) بيف تتراكح
كلحساب معامؿ التمييز لمفردات االختبار تـ ترتيب درجات المعمميف تنازلينا، ثـ تقسيميا     

المعمميف الحػػاصميف عمى ( مف ٪07الفئة العميا" كتشمؿ )"إلى مجمكعتيف: المجمكعة األكلى
( مف المعمميف الحاصميف عمى ٪07أعمى الدرجػػػػات، كالمجمكعػة الثانية"الفئة الدنيػا"كتشمؿ )

مجمكع  =معامؿ التمييز: اآلتية لممعادلة كفقا التمييز معامؿ حساب كتـ أدنى الدرجات.
 .عدد مجمكعة البحث / مجمكع درجات الفئة الدنيا –درجات الفئة العميا

 (68,3-02,3)كبتطبيؽ المعادلة كجد أف معامؿ التمييز لمفردات االختبػار تػراكح مػا بػيف     
، كىك في المستكل المسمكح بو حسب ما يػراه المتخصصػكف فػي التقػكيـ التربػكم، حيػث يمكػف 

 (089: 0337عالـ،) (.0,3) أكبر من أو يساويقبكؿ معامؿ التمييز إذا كاف 
 :االختبار صدق -8

 :خالؿ مف االختبار صدؽ مف الباحث تحقؽ    
 :المحكمين صدق -أ   
، تػػدريس كطػػرؽ المنػػاىج فػػي المحكمػػيف مػػف مجمكعػػة عمػػى االختبػػار عػػرض تػػـ     كقػػد العمػػـك
 بيػنيـ االتفػاؽ معامػؿ بمػغ كقػد لقياسو، كضع ما لقياس االختبار صالحية إلى المحكمكف أشار

(82٪.) 
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 :الداخمى االتساق صدق -ب   
 ىػػك كمػػا ككػػؿ، لالختبػػار الكميػػة كالدرجػػة مفػػردة كػػؿ درجػػة بػػيف االرتبػػاط معامػػؿ حسػػاب تػػـ    

 :اآلتي بالجدكؿ مكضح
 وداللتيا لالختبار الكمية والدرجة المفردات درجات بين االرتباط معامل: (1)جدول

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

8 605,3** 9 077,3* 87 075,3* 05 708,3** 00 089,3* 

0 032,3* 83 000,3* 88 838,3** 06 602,3** 02 798,3** 

0 203,3** 88 729,3** 89 087,3** 07 580,3** 05 687,3** 

2 602,3** 80 286,3** 03 280,3** 08 000,3* 06 058,3* 

5 785,3** 80 085,3* 08 680,3** 09 888,3** 07 285,3** 
6 007,3* 82 793,3** 00 006,3* 03 069,3** 08 079,3* 
7 708,3** 85 258,3** 00 720,3** 08 582,3** 09 700,3** 
8 003,3* 86 060,3** 02 520,3** 00 666,3** 23 079,3* 

 (01,0) مستوى عند دال االرتباط معامل**        (. 05,0) مستوى عند دال االرتباط معامل *
 بػيف تراكحػت لالختبػار الكميػة بالدرجة المفردات ارتباط معامالت أف( 8)جدكؿ مف يتضح     

 إلػى يشػير ممػا( 38,3) كمسػتكل ،( 35,3) مسػتكل عنػد دالػة قػيـ كىػي ،(888,3 -032,3)
 .لالختبار الداخمي االتساؽ صدؽ

 :االختبار ثبات -9
 ألفا)  معامؿ حساب طريؽ عف ( (SPSS.Ver.19 برنامج باستخداـ االختبار ثبات حساب تـ   

 االختبػار أف إلػى يشػير كىػذا ،(77,3) الثبػات معامػؿ بمػغ كقػد ،Cronbach's Alpha ( كركنباخ
 .الثبات مف مناسبة درجة عمى
 .لالختبار النيائية الصورة -10
ا أصبح كثباتو االختبار صدؽ مف التحقؽ بعد        (0) ممحؽ .لمتطبيؽ صالحن
 :االختبار تصحيح مفتاح -11
 اإلجابة حالة في كاحدة درجة مفردة لكؿ كخصص االختبار، تصحيح مفتاح إعداد تـ    

( 23الدرجة النيائية لالختبار) تككف كبذلؾ الخطأ، اإلجابة حالة في كصفر الصحيحة،
 .درجة
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 مر إعداد البطاقة بالخطكات التالية: إعداد بطاقة المالحظة: –ثالثًا 
 تحديد اليدف من البطاقة: -1

تيػػػدؼ البطاقػػػة إلػػػى قيػػػاس مسػػػتكل كفايػػػات التقػػػكيـ األصػػػيؿ األدائيػػػة لػػػدل معممػػػي العمػػػـك      
 بالمرحمة المتكسطة.

 تحديد محتوى البطاقة: -2
ة المتكسطة في قاـ الباحث بإعداد بطاقة المالحظة؛ لمالحظة أداء معممي العمكـ بالمرحم   

أثناء تقكيـ تالميذىـ في مادة العمكـ، كقد تـ تحديد محاكر البطاقة كعناصرىا في ضكء 
الكفايات المراد مالحظتيا، كتـ صياغة العبارات التي تصؼ األداء المراد مالحظتو في صكرة 

جدنا،  إجرائية، كأماـ كؿ عبارة تـ كضع خمسة مستكيات لتقدير أداء المتدربيف، كىي ) مرتفع
 كمرتفع، كمتكسط، كمنخفض، كمنخفض جدنا(، كتقدر ىذه المستكيات عمى التكالي:

 .المستكل األكؿ يقدر بأربع درجات، إذا أدل المتدرب الكفاية بدرجة مرتفعة جدنا 
 .المستكل الثاني يقدر بثالث درجات، إذا أدل المتدرب الكفاية بدرجة مرتفعة 
 أدل المتدرب الكفاية بدرجة متكسطة. المستكل الثالث يقدر بدرجتيف، إذا 
 .المستكل الرابع يقدر بدرجة كاحدة، إذا أدل المتدرب الكفاية بدرجة ضعيفة 
  .المستكل الخامس يقدر بصفر، إذا أدل المتدرب الكفاية بدرجة ضعيفة جدنا 
 :المحكمين عمى البطاقة عرض -3

 المناىج في محكميف تسعة عمى عرضيا تـ لمبطاقة األكلية الصكرة إعداد مف االنتياء بعد    
، تػػدريس كطػػرؽ  كصػػػحة منيػػا، لميػػدؼ البطاقػػة مناسػػبة: مػػدل فػػي آرائيػػـ إلبػػداء كذلػػؾ العمػػـك

 المحكمػكف اتفػؽ كقػد. مالحظتػو المػراد لػألداء العبػارات ككصػؼ كفاية، لكؿ اإلجرائية الصياغة
 تنتمػػػي التػػػي بالمحػػػاكر الكفايػػػات كارتبػػػاط كالمحتػػػكل اليػػػدؼ حيػػػث مػػػف البطاقػػػة صػػػالحية عمػػػى
 . إلييا

  :البطاقة صدق -4
 ،الػداخمي االتسػاؽ كحسػاب ،المحكميف صػدؽ خالؿ مف البػطاقػة صػدؽ مف التحػقػؽ تـ     
 ككانت لمبطاقة، الكمية كالػػدرجػػة عبارة كؿ درجػػػة بيف االرتبػػاط معػػامػػؿ تقدير تػـ حػيث

 الداخمي االتساؽ صدؽ عمى يدؿ مما ،( 38,3-35,3) مستكل عند دالة االرتباط معامالت
 .لمبطاقة

 :البطاقة ثبات -5
 بالمرحمة العمـك معممي أحد مع بالتعاكف تطبيقيا خالؿ مف البطاقة ثبات حساب تـ     

 :اآلتي النحك عمى النتائج كجاءت المالحظيف، بيف االتفاؽ حساب كتـ المتكسطة،
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 وداللتيا المالحظين بين االرتباط معامل قيم: (2)جدول
 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد

 38,3 638,3 كفايات التخطيط لمتقكيـ األصيؿ

 38,3 702,3 كفايات استخداـ التقكيـ األصيؿ

 38,3 778,3 كفايات تحميؿ النتائج كتفسيرىا.

 38,3 780,3 البطاقة ككؿ

 في( 38,3)مستكل عند دالة المالحظيف بيف االتفاؽ معامالت أف( 0)جدكؿ مف يتضح   
 .البطاقة ثبات عمى يدؿ مما ككؿ، البطاقة كفي األبعاد الثالثة

 :لمبطاقة النياية الصورة -6
جػػػراء كثباتيػػػا البطاقػػػة صػػػدؽ مػػػف التأكػػػد بعػػػد      المحكمػػػكف، إلييػػػا أشػػػار التػػػي التعػػػديالت كا 

 (2ممحؽ. ) لمتطبيؽ كصالحة بعدنا،( 80) مف مككنة البطاقة أصبحت
 :المقترح التدريبي البرنامج إعداد -رابًعا
 : اآلتية لمخطكات كفقا المقترح التدريبي البرنامج إعداد تـ    

 :التدريبي البرنامج مسوغات -1
 العمكـ معممي لدل األصيؿ التقكيـ كفايات امتالؾ ضعؼ عمى تدؿ مؤشرات كجكد -  

 .السابقة كالبحكث الدراسات نتائج أكدتو ما كىذا المتكسطة، بالمرحمة
 .األصيؿ التقكيـ أبرزىا مف كالتي ، التقكيـ مجاؿ في الحديثة االتجاىات مراعاة ضركرة -  
 .التقميدم التقكيـ سمبيات تالفي -  
 لدل تعقيدنا األكثر التعمـ نكاتج قياس مف المتكسطة بالمرحمة العمـك معممي تمكيف -  

 . المعرفية الجكانب قياس عمى االقتصار كعدـ تالميذىـ،
 :التدريبي البرنامج إعداد أسس تحديد -2

 :كىي التدريبي البرنامج إعداد عند األسس مف مجمكعة مراعاة تـ    
 االستناد إلى قائمة كفايات التقكيـ األصيؿ.  -
 .لممتدربيف التدريبي المحتكل تقديـ في كاالستمرارية كالتكامؿ كالمركنة الشمكؿ مراعاة -

 .المتدربيف كخصائص التدريبي المحتكل طبيعة لتناسب التدريب أساليب تنكيع -
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 .التدريب عممية تيسير في المساعدة الحديثة التربكية التقنيات تكظيؼ -

 .األصيؿ التقكيـ كفايات لتشمؿ البرنامج في التدريبية الممارسات تنكيع -

 المناسبة، كتنكع أساليب التعزيز.االىتماـ بالتقكيـ المستمر، كتكفير التغذية الراجعة  -

 :التدريبي البرنامج مكونات -3 
تـ إعداد البرنامج التدريبي في ضكء األسس السابقة، كقد اشتمؿ عمى أىداؼ البرنامج،     

كالمحتكل التدريبي، كالخطة الزمنية لمتدريب، كأساليب تنفيذه، كالتقنيات التدريبية المساعدة في 
شطة التدريبية الالزمة لتنمية كفايات التقكيـ األصيؿ لدل المتدربيف، تيسير التدريب، كاألن

 كتقكيـ البرنامج التدريبي لمعرفة درجة تحقؽ أىدافو. كفيما يمي بياف ىذه المككنات:
 : التدريبي البرنامج أىداف -أ

 بالمرحمة العمـك معممي كفايات التقكيـ األصيؿ لدل تنمية إلى التدريبي البرنامج ييدؼ    
 االنتياء بعد تحققيا ُيتكقع اإلجرائية األىداؼ مف مجمكعة العاـ اليدؼ مف كينبثؽ المتكسطة،

 .التدريبي البرنامج تنفيذ مف

 :التدريبي البرنامج محتوى -ب
 كاألىػداؼ، العنػكاف،: عمػى منيػا كػؿ تحتكم تدريبية، جمسات تسع التدريبي البرنامج تضمف   

 .  التقكيـ كأساليب التدريبية، كاألنشطة التدريبية، الجمسة في السير كخطكات التدريبي، كالمحتكل
 : البرنامج تنفيذ أساليب -ج

كالتعمـ اإللكتركني،  التقديمية، العركضىي:  تـ تنفيذ البرنامج مف خالؿ عدة أساليب    
 كالحكار كالمناقشة، كالتدريب العممي.

 الوسائل التدريبية: -د
تنكعت الكسائؿ المستخدمة في البرنامج التدريبي، منيا: السبكرة الذكية، كصكر،    

 .Whats App، كتطبيؽ Data Show كالحاسكب 
 األنشطة التدريبية: -و 
تضمف البرنامج التدريبي عددنا مف األنشطة التدريبية ذات الصمة بالكفايات المستيدؼ     

تنميتيا، كقد تنكعت تمؾ األنشطة ما بيف األنشطة الفردية كاألنشطة الجماعية بحيث تراعي 
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طبيعة المتدربيف كاحتياجاتيـ، كقد تـ تكميؼ معممي العمكـ ) المتدربيف( بتقكيـ بعض نكاتج 
 في مقرر العمكـ بالمرحمة المتكسطة باستخداـ التقكيـ األصيؿ.  التعمـ

 أساليب التقويم: -ز 
تـ استخداـ أساليب تقكيـ متنكعة؛ لقياس كفاءة البرنامج التدريبي كدرجة التغير في سمكؾ     

 المتدربيف، كمف ىذه األساليب:
  :تحديد مستكل الخبرات كيتـ قبؿ البدء في جمسات البرنامج التدريبي؛ لالتقويم القبمي

 السابقة لممتدربيف.
  :أثناء جمسات البرنامج التدريبي، بحيث يتـ تعديؿ سمكؾ  في كيتـالتقويم البنائي

المتدربيف في أداء الميارات أكالن بأكؿ، كتحديد نقاط القكة كتعزيزىا، كنقاط الضعؼ 
 كعالجيا، كتقديـ التغذية الراجعة المناسبة.

  :ـ بعد االنتياء مف جمسات الػبػرنامج الػتػدريػبي، لمتأكد مف أف البرنامج كيتالتقويم النيائي
 حقؽ أىدافو المرجكة.

 دليل الُمدرب:
كقد ، كخطكات السير فيو تـ إعداد دليؿ لمُمدرب بيدؼ تحديد آليات تنفيذ البرنامج التدريبي   

رشادات تضمف الدليؿ: المقدمة، كاألىداؼ، كالخطة الزمنية لتنفيذ جمسات البر  نامج التدريبي، كا 
 (5لممدرب في أثناء تنفيذ الجمسات، كمحتكل الجمسات التدريبية كخطكات السير فييا. ) ممحؽ

 دليل الُمتدرب:
تػػػـ إعػػػداد دليػػػؿ لمُمتػػػدرب بيػػػدؼ تنفيػػػذ ميػػػاـ تدريبيػػػة فرديػػػة كجماعيػػػة لإلسػػػياـ فػػػي تحقيػػػؽ     

األىػػداؼ المنشػػكدة، كقػػد تضػػمف الػػدليؿ: مقدمػػة البرنػػامج، كاألىػػداؼ المرجػػك تحقيقيػػا، كميثػػاؽ 
العمػػؿ، كالجػػدكؿ الزمنػػي لمبرنػػامج التػػدريبي، كاألنشػػطة كالتػػدريبات الفرديػػة كالجماعيػػة كأسػػاليب 

 (6كيـ.     ) ممحؽالتق
 عرض البرنامج التدريبي عمى المحكمـين:

؛ إلبداء     تـ عرض البرنامج التدريبي عمى سبعة محكميف في المناىج كطػرؽ تػػدريس العمـك
 اإلجرائية األىداؼ شمكليةآرائيـ في صالحية البرنامج لميدؼ الذم كضع مف أجمو، ك 
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 أساليب مناسبةك  المنشكدة، األىداؼ لتحقيؽ التدريبي المحتكل مالءمةك  لمقياس، كقابميتيا
 المراد باألىداؼ التقكيـ أساليب ارتباطك  التدريبية، المياـ كفايةك  البرنامج، لمحتكل التدريب
كبعد إجراء التعديالت التي أشار إلييا  تدريبية، جمسة لكؿ المخصص الزمف مناسبةك  تحقيقيا،

ا لمتطبيؽ.   المحكمكف أصبح البرنامج في صكرتو النيائية صالحن
ما التصور  من أسئمة البحث ونصو: ولوبذلك يكون الباحث قد أجاب عن السؤال األ     

معــممي المقترح لمبـرنامج التدريبي المقترح الالزم لتنمية كـفــايـات التقـويم األصـيـل لــدى 
 العموم بالمرحمة المتوسطة؟ 

 خامسا: منيج البحث والتصميم التجريبي:
اقتضت طبيعة البحث الحالي استخداـ    :     

لتأسيس اإلطار النظرم كمراجعة الدراسات كالبحكث السابقة المنيج الوصفي التحميمي:  .1
 .األصيؿ لمتقكيـ كاألدائية المعرفية الكفايات قائمةذات الصمة بالتقكيـ األصيؿ؛ إلعداد 

في أثناء إجراء الدراسة المػيدانية، كالتحػقػؽ  المنيج التجريبي: )التصميم شبو التجريبي( .2
مف صحة فركض البحث، كقياس أثر البرنامج التدريبي في تنمية كفايات التقكيـ األصيؿ 

 لدل معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة.
 المعالجة التجريبية               القياس البعدم  اس القبمي               القي   
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 التطبيق الميداني لمبحث:
 مر تنفيذ البرنامج التدريبي بالخطكات اآلتية:     

تـ اختيار مجمكعة البحث مف معممي العمـك بالمرحمة المتكسطة بمدينة عرعر ، كقػد بمغ  -1
 كفايات التقكيـ األصيؿ المعرفية كاألدائية لدييـ. ( معممنا، كذلؾ بيدؼ تنمية 03عددىـ)

تطبيؽ أداتي البحث: االختبار التحصيمي كبطاقة المالحظة عمى عينة البحث تطبيقنا  -2
 ق.8220صفر6، 5قبمينا، كذلؾ يكمي الثالثاء كاألربعاء 

 إعداد مكاف التدريب تمييدنا لتنفيذ البرنامج التدريبي. -3
العالقة بينيـ كبيف المدرب، ثـ تكعيتيـ بأىمية البرنامج  التعرؼ عمى المتدربيف كتكطيد -4

كحثيـ عمى المشاركة اإليجابية، كتزكيدىـ بأىداؼ البرنامج كمناقشتيـ في طرائؽ

 تحقيقيا، ثـ تكزيع دليؿ المتدرب عمييـ.
( ساعة تدريبية، بكاقع جمستيف 88تطبيؽ البرنامج عمى مدار تسع جمسات تدريبية لمدة) -5

 82ق، كحتى يكـ األحد المكافؽ 8220صفر82أسبكعينا بدء مف يـك الخميستدريبيتيف 
 ق. 8220ربيع آخر 

 87،88تطبيؽ أداتي البحث عمى عينة البحث تطبيقنا بعدينا يكمي األربعاء كالخميس -6
 ق.8220ربيع آخر 

مقارنة مستكل أداء مجمكعة البحث قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده باستخداـ األساليب  -7
  المناسبة.اإلحصائية 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث: 
استخدـ الباحث مجمكعة مف األساليب اإلحصائية تناسب طبيعة البحث كحجـ العينة،    

 كذلؾ مف خالؿ: SPSSكتمت معالجة البيانات باستخداـ برنامج 
 القبمي القياسيف بيف الفرؽ لبحث: Paired-Samples t-test المرتبطة لمعينات( ت)اختبار -8

 الكفايات مالحظة كبطاقة المعرفية، الكفايات اختبار مف كؿ في البحث لمجمكعة كالبعدم
 .المتكسطة بالمرحمة الطبيعية العمكـ معممي لدل األدائية
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  :التأثير حجـ معادلة -0
dft

t


2

2

    =2 .  

 ( بيف:dفإذا تراكحت قيمة)
 ( فإف حجـ التأثير ضعيؼ.3,5كأقؿ مف  -3,0) -
 ( فإف حجـ التأثير متكسط.3,8أقؿ مف  -3,5) -
 (008:0388)عبد الحميد، ( فإف حجـ التأثير كبير.3,8)أكبر مف أك تساكم  -

 نتائج البحث وتفسيرىا:
ما أثر البرنامج التدريبي المقترح في تنمية كفايات  كنصو: نيلإلجابة عف السؤاؿ الثا    

 التطبيقيف نتائج بمعالجة قاـ الباحث التقكيـ األصيػؿ لدل معػػممي العمـك بالمرحمة المتكسطة؟
 صحة باختبار كذلؾ المالحظة، كبطاقة التحصيمي، االختبار: البحث ألداتي كالبعدم القبمي

 :كما يأتي كتفسيرىا النتائج تحميؿ ثـ البحث، ضك فر 
  وتفسيرىا:نتائج اختبار صحة الفرض األول  -8

( بيف متكسطي 3,35ينص الفرض عمى أنو: يكجد فػػرؽ داؿ إحصػػائيا عػػند مػػستكل )    
درجػػات مػجػمػكعة الػبحث في التطبيقيف القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي ككؿ لصالح 

 المستقمة لمعينات( ت)الػفرض تػـ استخداـ اختبار ىذاكلمتحػقؽ مف صحة التطبيؽ البعدم. 
Independent-Samples t-test :لمعرفة داللة الفرؽ كػما ىػك مكضح بالجدكؿ اآلتي 

( 3) جدول  
في االختبار التحصيمي  لمكفايات  والبعدي القبمي التطبيقين بين لمفرق وداللتيا( ت) قيمة

 المعرفية ككل

 المتوسط العدد التطبيق
 الحسابي

    االنحراف
 المعياري

 مستوى ت قيمة
 الداللة

 حجم قيمة
 التأثير

 حجم مستوى
 التأثير

 87,0 00,80 03 القبمي
  كبير 88,3 38,3 70,82

 8 ,22 87,06 03 البعدم
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 ( ما يأتي:0يتضح مف جدكؿ)   
 المعرفية الكفايات الختبار البعدم التطبيؽ في التجريبية المجمكعة درجات متكسط ارتفاع -

 القياس درجات متكسط بمغ حيث القبمي، التطبيؽ درجات متكسط عف ككؿ
 القبمي القياس درجات متكسط أما ،(٪20,93)قدرىا مئكية بنسبة درجة( 87,06)البعدم
 تالميذ تحسف إلى يشير كىذا ،(٪37,00)قدرىا مئكية بنسبة درجة( 00,80)فكاف

 .البعدم القياس في ككؿ المعرفية الكفايات مستكل في التجريبية المجمكعة
ككؿ، كىي قيمة دالة إحصائينا  المعرفية الكفايات( في 82,70قيمة)ت(المحسكبة تساكم) -

 ( ككؿ، كبناء عميو يمكف قبكؿ الفرض األكؿ.3,38مستكل) عند
 لمبرنامج اإليجابي التأثير إلى تشير مرتفعة قيمة كىي ،(3,88)بمغت التأثير حجـ قيمة -

 . المتكسطة بالمرحمة العمكـ معممي لدل المعرفية الكفايات تنمية في التدريبي

؛ كدراسػة  Faith, et al.( 2004يف فيػث كآخػر  كتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع نتػائج دراسػة كػؿ مػف    
( حيػػث 0386كدراسػػة عبػػد المحسػػف) ؛(0383) المطيػػرم كدراسػػة(، 0337الطيػػب، كرفعػػت )

المعرفيػػػػة لػػػػدل تكصػػػػمت إلػػػػى فاعميػػػػة البرنػػػػامج التػػػػدريبي فػػػػي تنميػػػػة كفايػػػػات التقػػػػكيـ األصػػػػيؿ 
   المتدربيف.

كقػد يرجػػع التحسػػف فػػي مسػتكل الكفايػػات المعرفيػػة لػػدل معممػي العمػػـك فػػي التطبيػػؽ البعػػدم     
 مقارنة بالتطبيؽ القبمي إلى:

 مراعاة البرنامج التدريبي لالحتياجات التدريبية لممتدربيف. -8
 تنكيع أساليب التدريب بما يتكافؽ مع طبيعة الجمسات التدريبية كخصائص المتدربيف.  -0
 التفاعؿ اإليجابي بيف المدرب كالمتدربيف، كبيف المتدربيف كبعضيـ البعض. -0
ما تضمنو البرنامج التػدريبي مػف أنشػطة متنكعػة سػاعدت عمػى تزكيػد المتػدربيف بالمعػارؼ  -2

 ـ األصيؿ المعرفية.النظرية المتعمقة بكفايات التقكي
إمداد المتدربيف باستمارة لمتقكيـ الذاتي ساعد عمى إبػراز نقػاط القػكة كنقػاط الضػعؼ لػدييـ،  -5

 كمف ثـ تقديـ التغذية الراجعة المناسبة لممتدربيف.
 نتائج اختبار صحة الفرض الثاني وتفسيرىا: -2

( بيف مػتكسػطي 3,35ػكل )يكجد فػػرؽ داؿ إحصػػائيا عػػند مػػست ينص الفرض عمى أنو:"    
درجػػات مػجػمػػكعة الػبحػػث في التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة مالحظة كفايات التقكيـ 

الػفرض تػـ استخداـ  ىذاكلمتحػقؽ مف صحة  األصيؿ األدائية ككؿ لصالح التطبيؽ البعدم".
لمعرفة داللة الفرؽ كػما ىػك مكضح  Independent-Samples t-test المستقمة لمعينات( ت)اختبار

 بالجدكؿ اآلتي:
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 مالحظة لبطاقة والبعدي القبمي التطبيقين بين لمفروق وداللتيا( ت)  قيمة: (4) جدول
  ككل األدائية األصيل التقويم كفايات 

المتوسط  القياس الكفايات األدائية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

حجم 
 التأثير

 مستوى
 حجم التأثير

 الكفايات ككؿ.
 00,2 66,89 القبمي

 متكسط 60,3 38,3 30,7
 87,0 09,25 البعدم

 ( اآلتي:2يتضح مف جدكؿ)

ارتفاع متكسط درجات مجمكعة البحث في القياس البعدم لبطاقة مالحظة الكفايات  -
( درجة 09,25البعدم )األدائية ككؿ عف متكسط القياس القبمي، حيث بمغ المتكسط 

( درجة بنسبة مئكية 66,89أما المتكسط القبمي فكاف)، (٪28,75بنسبة مئكية قدرىا)
(، كىذا يشير إلى تحسف مستكل مجمكعة البحث في الكفايات األدائية ٪76,00قدرىا)

 ككؿ كفي كؿ كفاية فرعية عمى حدة في القياس البعدم مكازنة بالقياس القبمي.

( في الكفايات األدائية ككؿ، كىي قيمة دالة  إحصائينا 30,7المحسكبة تساكم)قيمة)ت(   -
 ( ككؿ، كبناء عميو يمكف قبكؿ الفرض الثاني.3,38عند مستكل)

( في الكفايات األدائية ككؿ، كىي قيمة متكسطة تشير إلى 60,3قيمة حجـ التأثير بمغت) -
ات األدائية ككؿ لدل معممي العمـك التأثير اإليجابي لمبرنامج التدريبي في تنمية الكفاي

 بالمرحمة المتكسطة.

 وتفسيرىا: لثنتائج اختبار صحة الفرض الثا -3
( بيف مػتكسػطي 3,35يكجد فػػرؽ داؿ إحصػػائيا عػػند مػػستػكل ) ينص الفرض عمى أنو:"    

التقكيـ درجػػات مػجػمػػكعة الػبحػػث في التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة مالحظة كفايات 
 ىذاكلمتحػقؽ مف صحة  األصيؿ األدائية في كؿ بعد عمى حدة لصالح التطبيؽ البعدم".

لمعرفة داللة  Independent-Samples t-test المستقمة لمعينات( ت)الػفرض تػـ استخداـ اختبار
 الفرؽ كػما ىػك مكضح بالجدكؿ اآلتي:

 



 

   

  

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير 
 2021الجزء األول 
 

327 

 مالحظة لبطاقة والبعدي القبمي التطبيقين بين لمفروق وداللتيا( ت)  قيمة: (5) جدول
 حدة عمى بعد كل وفى ككل األدائية األصيل التقويم كفايات 

المتوسط  القياس الكفايات األدائية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

حجم 
 التأثير

 مستوى
 حجم التأثير

 كفايات التخطيط لمتقكيـ -8
 األصيؿ.    

 00,0 36,7 القبمي
 متكسط 68,3 38,3 86,7

 08,0  80,86 البعدم

 كفايات استخداـ التقكيـ -0
 األصيؿ.    

 83,0 6 ,23 القبمي
 متكسط 60,3 38,3 6 ,89

 83,8 00,85 البعدم

 كفايات تحميؿ النتائج -0
 كتفسيرىا.    

 97,0 6 ,03 القبمي
 متكسط 59,3 38,3 6 ,20

 82,0 80,80 البعدم

 ( اآلتي:5جدكؿ)يتضح مف 

ارتفاع متكسط درجات مجمكعة البحث في القياس البعدم لبطاقة مالحظة الكفايات  -
األدائية ككؿ عف متكسط القياس القبمي كفي كؿ كفاية فرعية عمى حدة في القياس البعدم 

 مكازنة بالقياس القبمي.

يمكف قبكؿ الفرض ( في الكفايات الفرعية ، كبناء عميو 3,38قيمة)ت( دالة عند مستكل )  -
 .لثالثا

التأثير جاءت متكسطة في الكفايات األدائية الفرعية، مما يشير إلى قيمة حجـ التأثير  -
اإليجابي لمبرنامج التدريبي في تنمية الكفايات األدائية ككؿ لدل معممي العمكـ بالمرحمة 

 المتكسطة.
 البعدم إلى: كقد ُيعزل التحسف في مستكل الكفايات األدائية في القياس     
التطكر الذم حدث في مستكل الكفايات المعرفية لػدل المتػدربيف انعكػس عمػى مسػتكل  -8

 الكفايات األدائية لدييـ. 
المشػػػاركة الجػػػادة مػػػف قبػػػؿ المتػػػدربيف كرغبػػػتيـ فػػػي امػػػتالؾ الكفايػػػات األدائيػػػة لمُمقػػػّكـ  -0

 الفعاؿ.
حاكاتيػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ تقػػػػديـ نمػػػػاذج لكيفيػػػػة اسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجيات التقػػػػكيـ األصػػػػيؿ ثػػػػـ م -0

 المتدربيف تحت إشراؼ المدرب ثـ الممارسة المستقمة أثناء تنفيذ أكراؽ العمؿ.
 الجمع بيف الجكانب النظرية كالتطبيقية لمكفايات المراد تنميتيا. -2
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إلماـ المتدربيف بمعػايير التقػكيـ التػي يجػب أف يػتـ تقػكيـ المتعممػيف فػي ضػكئيا مكػنيـ  -5
 تفعيؿ التقكيـ األصيؿ. مف كضع رؤية متكاممة لكيفية 

التي أثبتت أف تدريب Lianghuo(2002) ليونغوكتتفؽ ىذه النتائج مع ما تكصمت إليو دراسة 
 المعمميف عمى التقكيـ األصيؿ أسيـ في تنمية ميارات استخدامو.

 توصيات البحث:
في ضكء نتائج البحث يكصي الباحث باآلتي:     
بالمراحؿ التعميمية األخرل أثناء الخدمة لتدريبيـ عمى عقد دكرات تدريبية لمعػمػمي العمكـ  -1

 كيفية استخداـ التػقػكيـ األصػيؿ في أثناء تقكيـ النكاتج التعميمية في مادة العمكـ.
دراجو ضمف برامج إعداد معممي العمكـ الطبيعية في كميات  -2 إعداد مقرر التقكيـ األصيؿ كا 

 التربية.
حمة المتكسطة عمى تفعيؿ استراتيجيات التقكيـ تشجيع معممي العمكـ الطبيعية بالمر  -3

 األصيؿ كأدكاتو.
إعادة النظر في أساليب التقكيـ التقميدية؛ ألنيا ال تمكف المعمميف مف تقكيـ ميارات  -4

 التفكير العميا لدل المتعمميف.
 تطكير مناىج العمـك في المراحؿ المتكسطة في ضكء أساليب التقكيـ األصيؿ. -5
تفعيؿ استراتيجيات التقكيـ األصيؿ في تقكيـ نكاتج  ي تحكؿ دكفذليؿ الصعكبات التت -6

 التعمـ.
 مقترحات البحث:

 استكماال لنتائج البحث يقترح الباحث ما يأتي:
برنامج تدريبي مقترح لتنمية كفايات استخداـ التقكيـ األصيؿ لدل معممي العمكـ بالمرحمة  -1

 الثانكية.

األصيؿ في تنمية ميارات التفكير العميا لدل تالميذ فعالية تكظيؼ استراتيجيات التقكيـ  -2
 المرحمة المتكسطة.

دراسة اتجاىات معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة نحك استخداـ التقكيـ األصيؿ في تقكيـ  -3
 تالميذىـ.

 دراسة حكؿ معيقات تنفيذ التقكيـ األصيؿ في تقكيـ تعمـ العمـك مختمؼ المراحؿ التعميمية. -4

العالقة االرتباطية بيف امتالؾ معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة لكفايات  إجراء دراسة عف -5
 التقكيـ األصيؿ كاتجاىاتيـ نحك استخدامو.
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 المـراجع العـربية:                              

الػرياضػػيات  قػػمػػؽ (: فاعػػمية التػػقػػكيـ الػبديػػؿ عػػمى التحصػػػيؿ كالػتػكاصػػؿ كخػفػػػض0332إبراىػػيػـ، محمػد سػعػػد )
لتػػػػػػالميذ الػػمػػػػػرحمة االبػتػدائػػػػػية، مػجػػػػػمة الجػمعػػػػػية المػصػػػػػرية لتربكيػػػػات الرياضػػػػػيات،  المػػػػؤتمر العممػػػػي الرابػػػػع: 

 .022-877(، ص ص80رياضيات التعميـ العاـ في مجتمع المعرفة، كمية التربية، جامعة بنيا، العدد )
بالمممكة   لتطكير تقكيـ تعمـ الرياضيات لممرحمة المتكسطة(: تصكر مقترح 0387نكره عكضة ) األسمرم،

كالنفسية، المجمد األكؿ،   العربية السعكدية في ضكء استراتيجيات التقكيـ البديؿ، مجمة العمـك التربكية
 .92–63(، ص ص83العدد)

كالمػػػدرس،القاىرة، دار (: اتجاىػػػات كتجػػارب معػػاصػػػرة فػػي تقػػػكيـ أداء التممػػػيذ 0330جػػابر، عبػػد الحميػػد جابػػػر)
 الفكر العربي.

الريػػػاض، مكتبػػػة الشػػػقرل لمنشػػػر ، (: التقػػػكيـ التربػػػكم بػػػيف الكاقػػػع كالمػػػأمكؿ0388حامػػػد، محمػػػد أبػػػك الفتػػػكح )
 كالتكزيع.

 (: فاعمية مياـ التقكيـ األصيؿ كفؽ الذكاءات المتعددة 0336حجازم، رضا ، محمكد، السيد )
تػػالمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  لمػعرفية كطػمب الػعػكف األكاديمي في مػادة الػعػػمـك لػدل في تنمية التحػصػيؿ كالدافػعية ا 

مػػػػػػػػػػػركز تطػػػػػػػػػػكير  كالعشػػػػػػػػػػريف،  المرحمة االبتدائية، المؤتمر الثالث عشر: الجامعػات العػربية فػي الػقرف الحادم
 .775-783(، ص ص0) الػعػدد ، كمية التربية، جامػعة عػيف شػمس، التعػميـ الجامعي

 التعمػػػيـ فػػػي دراسػػػات ،التعميميػػػة العمميػػػة كتحسػػػيف اإللكتركنػػػي اإلنجػػػاز ممفػػػات(: 0386) حمػػػدم زينػػػب حسػػػف،
 .208-238ص ص ،( 00)العدد الجامعي،

 (: أثر التقكيـ الحقيقي في اكتساب طالب الصؼ األكؿ الثانكم   0387الخكالدة، ناصر أحمد )
 .22-08( ص ص0)(، العدد22مجمة العمـك التربكية، المجمد) لممفاىيـ الشرعية،
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤتمر  (: التقكيـ مدخؿ لالرتقاء بأداء المعمـ كتطكير برامج إعداده،  0385سالـ، عمى عبد العظيـ )

مػػػػػػػػػػػػػجمة الجمعيػػػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػػرية  الرابع كالعشريف: برامج إعػداد المعػممػيف في الجػػػامػعات مػػف أجؿ التػمػيز،
 .889-98(، ص ص083الػعػػدد) شمس، كمية التربية، جػػامػعة عػيف لممناىج كطرؽ التدريس،

الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب  القياس كالتقكيـ في العمـك اإلنسانية، القاىرة، دار : (0388سميماف، أميف ، أبك عالـ، رجاء )
 الحديث.

(: أثػػر اسػػتراتيجية تقػػكيـ األقػػراف القائمػػة عمػػى بيئػػات الػػتعمـ اإللكتركنيػػة فػػي تنميػػة 0382السػػيد، رانيػػا إبػػراىيـ )
( ، ص 20العػػػػدد) التربيػػػػة،الناقػػػػد لػػػػدل طػػػػالب معيػػػػد الدراسػػػػات التربكيػػػػة، مجمػػػػة تكنكلكجيػػػػاميػػػػارات التفكيػػػػر 

 .000-035ص
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اإللكتركنية  (: فاعػمية تصػمػيـ نمػطيف مخػتمػفػيف مف ممفات اإلنجاز 0380شاىػػيػف، سعػػاد ، حسيف، أمػؿ ) 
جامعة طنطا، العدد  التربية،  كػمية مةمجػ لتنمية ميارات التعمـ الذاتي لدل طالبات الصػػؼ األكؿ الثػانكم،

 .590-567(، ص ص29)
 (: التػقػكيـ الػكاقػعي مف أسالػيػب الػتػقػكيـ الحديػثػة، الػمؤتػمر الػعػمػمي 0383شحػاتػة، حسف سيػد )

التربيػة،  الػسنػكم الثامف عشر: اتجاىات معاصػرة فػي تطػكير التػعػػميـ فػي الػكطف العربػي، مجمػة كػػمية
 .806-95(، ص ص8المجمد )، بنى سكيؼجامعة 
 عماف، دار المسيرة. (: قكائـ التقدير كفنكف المغة،0388شعباف، ماىر)
تقكيـ  (: مدل تكافر كممارسة الكفايات التقكيمية لدل معممي الرياضيات في 0387الصادؽ، النكر)

 لمعمـك كالتكنكلكجيا. لسكدافجامعة ا كمية الدراسات العميا، رسالة ماجستير، الطالب بالمدارس الثانكية،
لمػػػػػػػػػػػػػػػػكجيي  (: فاعػمية برنامج تدريبي في تنمية ميػارات التػقكيـ الشامؿ0337الطيب، بدكم ، رفعت، محمد)
 .80-86ص ص (،00العدد ) مجمة عالـ التربية، المغة العربية بالمرحمة االبتدائية،

 دار الفكر العربي.(: اإلحصاء النفسي كالتربكم، القاىرة، 0388عبد الحميد، عزت )
عمى  (: أثر إعداد الطالب لمػمػفات اإلنجاز اإللكتركنية المعتمدة 0380عبد السالـ، أسامة محمد )

دراسات عربية في التربية كعمـ  برنامج كسائط متعددة في اكتساب معايير تصميميا كتنمية التفكير التأممي، 
 .802-75(، ص ص00العدد)، النفس

التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيـ   (: فاعمية برنامج مقترح في تنمية فيـ كاستخداـ بعض أساليب0337محمد )عبد السميع ، عزة 
المجمػػػػد الثػػػػاني. ص   الكاقعي لدل طالب كمية التربية ) شعبة الرياضيات( ، المؤتمر العممي السابع.

 .870-807ص 
معممك  كأدكاتػو (: درجة استخداـ المعمميف الستراتيجيات التػقكيـ الػبديؿ0387عبد العاؿ، خالد أحمد)

ا،  .93-70(، ص ص8)  (، العدد07المجمد ) مجمة كمية التربية باالسكندرية، محافظة سكىاج أنمكذجن
  (: أثر استخداـ أساليب التقكيـ الصفي البديؿ عمى تنمية المفاىيـ0338عبد العزيز، حمدم )

كطرؽ  المناىج سات فياالقتصادية كتحسيف فعالية الذات لدل طالب المدارس الثانكية، مجمة درا
 . 868-803( ص ص828التدريس، العدد)

 كاالتجػػػػػػػػػػػػػاه  المشكالت حؿ ميارات تنمية عمى األصيؿ التقكيـ استخداـ أثر(: 0380) محمد المحسف، عبد
 ،(0) المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  شمس، عيف جامعة التربية، كمية مجمة االبتدائية، المرحمة في الفقو مقرر نحك
 .90-29ص ص ،(07)العدد
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 ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ  الستخداـ المادة تقكيـ معايير عمى قائـ تدريبي برنامج فاعمية(: 0386) محمد المحسف، عبد
 ص ،(828)العػػػػػػػػػػػػػػػػدد العػربي، الخػميج رسالة ،الػشرعػية العػمـك معػمػمي أداء تحسيف في اإللكتركني اإلنجاز

 .52-05ص
بمؤسسػػػػػػػػات  األصيؿ لضماف الجكدة(: التكجو نحك أساليب التقكيـ 0380عبد الكىاب، عبد الناصر أنيس )

فػػػي مصػػػر كالعػػػالـ العربػػػي فػػػي  التعميـ العالي، المؤتمر العممي الدكلي األكؿ: رؤية استشرافية لمستقبؿ التعميـ 
-8370(، ص ص8جامعػػة المنصػػكرة، المجمػػد )  ضكء المتغيرات المجتمعية المعاصرة، مجمة كمية التربية،

8837. 
اإلعداديػػػػػػػػػػػة  ( : كاقع استخداـ معممي المغة العربية ألساليب التقكيـ في المرحمة 0388عفانة، محمد عطية )

رسالة ماجسػتير، كميػة التربيػة،   في مدارس ككالة الغكث الدكلية في قطاع غزة في ضكء االتجاىات الحديثة،
 الجامعة اإلسالمية، غزة.

 االسكندرية، المكتب الجامعي. ،كالقياس النفسي كالتربكم(: التقكيـ 0388عفيفي، كليد كماؿ )
القػػػػػػػػػػػػػػػاىرة،  ،كتطبيقاتو (: التقكيـ التربكم البديؿ أسسو النظرية كالمنيجية0337عالـ، صالح الديف محمكد )

 دار الفكر العربي. 
   (: اتجاىات كتطبيقات حديثة في المناىج كطرؽ التدريس، عماف0388عمى، محمد السيد )

 دار المسيرة.
 اإللكتركني  التعػمـ فػي( أقراف ذاتي، معػمـ،)  التقكيـ أنػماط اختػالؼ أثر(: 0382)  التكاب عبد عمى العمدة،
 في عربية دراسات ،نحكىا كاتجاىاتيـ التربية كمية طالب لدل التعميمي التصميـ مشكالت حؿ عمى
 .82-27ص ص ،(28)العدد النفس، كعمـ التربية
كأسػػػػػػػػػػػػػػػػاليب  (: أثر استخداـ حقيبة تعميمية قائمة عمى استراتيجية التساؤؿ الذاتي0388حناف سرحاف)عكاد، 

لػػػػػػدل تمميػػػػػذات الصػػػػػؼ األكؿ   التػقػكيـ األصػيؿ فػي تػنمػية مػيارات التػذكؽ األدبي كميػارات التػفكير الػتأمػمي
 .009-878ص(، ص 826جامعة األزىر، العدد ) مجمة كمية التربية، الثانكم،

الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى  (: استخداـ ممفات اإلنجاز كالتعمـ التعاكني في تنمية ميارات التعبير0332األغا، حياة زكريا )
 اإلبداعى لدل طالبات الصؼ العػاشر بفمسطػيف، رسالة دكتكراه ، كمية التربية، جامعة عيف شمس.

 ت اإلنجاز في تنمية بعض (: أثر األنشطة المغكية المرتبطة بممفا0337قحكؼ، أكـر إبراىيـ )
ميارات القراءة كالكتابة لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي، رسالة دكتكراه، كمية التربيػة، جامعػة عػيف       
 شمس. 

(: مدل ممارسة معممى الدراسات االجتماعية لكفايات التقكيـ المستمر في مدارس 0386الكساب، الشقيقي)
 ية، جامعة أـ القرل.كمية الترب،  مدينة مكة المكرمة
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 البكرتفكليك في التعميـ كالتعمـ، القاىرة، عالـ الكتب.: (0380ككجؾ، ككثر حسيف )
اإلمارات  (: معايير التقكيـ المغكم كمدل تطبيقيا في الحمقة الثانية في دكلة0386محمد، حسيف محمد ) 

 المتحدة. العربيةجامعة اإلمارات  كمية التربية،، رسالة ماجستير العربية المتحدة،
الطػػػػػػػػػػػػػالب   (: التػقكيـ التربكم البديؿ كدكره اإليػجابي في قػيػاس تحػصيؿ0382محمد، النكر عبد الرحمف )

(، ص 0(، العػدد )03كمية التربية، جامػعة الػمنكفػيػػة، المجمػد )، مجمة البحػكث النػفسية كالتربكية كتقكيـ أدائيـ،
 .09-8ص

المغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   تحكؿ مف التقكيـ التقميدم إلى التقكيـ البديؿ في برنامج تعميـ(: ال 0380مساعد، حسف محمد ) 
 .20-8(، ص ص08المجمة التربكية، العدد ) العربية لغير الناطقيف بيا،

 تكافرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   كمػدل االبػتدائػية بالػمػرحمة المستػمر لمتػقكيـ الػالزمة الكفايات(: 0383) فػػرج عيسى المطيرم،
 ،(0)العػػػػػػػػػػػػػػػػدد ،(2)   المجمد النفس، كعمـ التربية في عربية دراسات ،المنكرة المدينة منطقة معممي لدل
 .008-080ص ص

ق(: تقيػيـ كاقػع اسػتخداـ معممػي العمػـك التقػكيـ البػديؿ فػي 8208المعشي، خالػد محمػد؛ المقحػـ، إبػراىيـ مقحػـ)
 .070- 027 ص (، ص 07المرحمة االبتدائية بمدينة الرياض، مجمة العمـك التربكية، العدد)

اإللكتركني   (: فاعمية ممػفػات اإلنجػاز اإللػكتركنية في تنمية مػيػارات الػتكاصؿ0380معيض، بدر محمد ) 
 كػمية التربػية، جامعة الباحة. ماجستير، رسػالة كالدافعية لإلنجاز لػدل طمبة السنة التحضيرية بجامعة البػاحة،

فػػػػػػي األردف  (: مدل فعالية استخداـ أدكات التقكيـ األصيؿ في المرحمة األساسية 0387مكمني، محمد أحمد)
جامعػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػدس المفتكحػػػػػػػػػػػة   مف كجية نظر المعمميف كالمعممات، كػمية التربػية، جامعة أـ القرل، مجمة

 .20-09(، ص ص 28لألبحاث، العدد )
المممكة  الممؾ عبداهلل بف عبد العزيز لتطكير التعميـ العاـ،مشركع (: ق8208)كزارة التربية كالتعميـ 
  العربية السعكدية.
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