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 درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية 
 باملرحلة املتوسطة ملهارات التقويم البديل

 بن كرمي عادي اخلالديد. عادي 
 مشرف تربوي إبدارة الرتبية والتعليم يف حمافظة الطائف

 مقدمة: 
التغريات العاملية املتسارعة واملستجدات الرتبوية يف تطوير اإلطار العام للرتبية  أسهمت 

ملواقف والتعليم، فتغريت أدوار املعلم واملتعلم، فلم يعد املعلم ملقنًا للمعلومات بل ميسرًا ومصممًا 
وأنشطة التعلم ويدير العملية التعليمية اليت تركز على الطالب وتعزيز مهارات التفكري وحل 

 .(Houff, 2010: 1)املشكالت وتطوير مهارات التعلم بداًل من الرتكيز على النتائج 
من التعليمي، فوتطورت أساليب ووسائل القياس والتقومي، ابعتبار التقومي جزءًا مهمًا من النظام 

خالله يتم الوقوف على مدى حتقق أهداف النظام التعليمي، وتقدمي تغذية راجعة مستمرة تسهم يف 
تعديل وتطوير النظام وتزيد من كفاءته ومن مث نوعية خمرجاته، فمن أهم أهداف التقومي الرتبوي 

عارف ضمان جودة العملية الرتبوية ونواجتها، فاملؤسسات الرتبوية تسعى إلكساب الطالب امل
واملهارات والسلوكيات واالجتاهات اليت سبق حتديدها بوضوح خالل السياسات التعليمية واخلطط 

 توقد ذكر  (.13ه:  1428؛ احلكمي، 3م:  2003الدراسية واملناهج والربامج املختلفة )غنيم، 
ضمن أن أي حماولة لإلصالح الرتبوي جيب أن تت (AAAS, 197)الرابطة األمريكية لتقدم العلوم 

إصالح تقومي الطالب ابعتباره هدفًا رئيسياً، وتزايدت يف السنوات األخرية الدعوة إىل تصميم 
أدوات تقومي بديلة عن األدوات التقليدية، قائمة على النظرايت احلديثة وتركز على األداء )رجب، 

بديل أو الواقعي يف أواخر القرن العشرين نوع من التقومي يسمى ابلتقومي ال (. وقد ظهر 8م:  1992
أو األصيل أو احلقيقي، وهو يعكس اجنازات املتعلم ويقيسها يف مواقف حقيقية، ويشري زيتون 

( إىل أن التقومي البديل جبميع أدواته يعد توجهًا جديدًا يف الفكر الرتبوي، وحتواًل 599م:  2007)
لب يف املراحل التعليمية املختلفة، جوهراًي يف املمارسات التقليدية السائدة يف قياس وتقومي أداء الطا

فالتقومي البديل يستمد فكرته من النظرية البنائية اليت تؤكد الرتكيز على ما ميتلكه الطالب من معرفة 
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( أبن التقومي البديل ال 57م:  2006وتوظيفها مبا يتالءم مع إمكاانته. ويذكر حجازي وحممود )
عند أداء االختبارات، بل يدفع املتعلمني إىل ربط يقف عند مجع املعلومات واحلقائق وتذكرها 

وحتليل ما تعلموه يف حياهتم ومواجهة املشكالت، والتعلم النشط ويربطهم ابملواقف الواقعية يف 
"أساليب التقومي البديل تركز على تقومي مدى  أبن (474: 2009)حياهتم، ويؤكد ذلك الشريف 

هام حقيقة من واقع احلياة، تشابه تلك اليت ستعرض هلا يف قدرة املتعلم على أداء عال املستوى يف م
حياته املستقبلية، كما حتاول هذه األساليب تقدمي صورة شاملة متكاملة عن املتعلم يف مجيع جوانب 

 العملية التعليمية". 
مهاراهتم  Students Performanceفالتقومي البديل مبنظوره املتسع يركز على قياس أداء الطالب 

مهم وتنظيمهم لبنيتهم املعرفية، مما يتطلب أدوات تقومي متعددة ومتنوعة، مثل قواعد تقدير وفه
، وتقومي Self Evaluation، والتقومي الذايت Portfolios، وملفات األعمال Rubricsاألداء 

، وغريها من األدوات، حيث يتم تقدير األداء وفق موازين قياس Peers Evaluationاألقران 
تعطي معلومات واسعة عن مستوى الطالب، حبيث ميكن توظيفها يف تقومي أساليب  متدرجة

هذا  (.9م:  2010تفكريهم، ومنط أدائهم، والوقوف على جوانب القوة والضعف لديهم )املالكي، 
وقد تناولت العديد من الدراسات البحثية فاعلية استخدام التقومي البديل يف التعليم بشكل عام ويف 

م(، ودراسة  2004علوم على وجه اخلصوص ومن هذه الدراسات دراسة دراسة العريب )تعليم ال
موتشلر  م(، ودراسة 2006حجازي وحممود ) ، دراسةFaith& Todd (2004)فيث وتود 

Mutchler (2006)( 2009م(، ودراسة البالونة ) 2006، دراسة اندية لطف هللا  .)م  

 مشكلة الدراسة: 
والتعليم ابململكة العربية السعودية ملواكبة التطورات العلمية املتسارعة، واحلاجات وزارة الرتبية  تسعى

الداخلية امللحة لتطوير التعليم العام يف مجيع جوانبه، فعمدت إىل القيام ابلعديد من املشاريع 
م:  2007التطويرية، ومنها مشروع تطوير الرايضيات والعلوم الطبيعية )الشدوخي وجنوى شاهني، 

440.) 
ويهدف املشروع إىل التطوير الشامل لتعليم الرايضيات والعلوم من خالل تطوير املناهج واملواد  

التعليمية والتقومي والتعليم اإللكرتوين والتطوير املهين، وذلك ابالعتماد على ترمجة وموائمة مواد 
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لى موائمة سالسل عاملية تعليمية عاملية أثبتت فاعليتها يف حتسني التعليم، ويقوم هذا املشروع ع
مراحل التعليم العام  ( جلميعMcGraw- Hillمتميزة وهي سالسل )ماجروهيل األمريكية 

(، وقد مت إنتاج املناهج والكتب 113م:  2011االبتدائي واملتوسط والثانوي )الشايع وعبد احلميد، 
واملعايري العاملية والنظرايت احلديثة وأدلة املعلمني واملواد العلمية املساندة اليت تستند إىل املواصفات 

 (. 20م:  2006)وزارة الرتبية والتعليم، 
ويعترب املعلم من أهم عناصر العملية الرتبوية والتعليمية يف العملية التعليمية، وله الدور الفاعل واملؤثر 

لتكنولوجيا يف حتديد جودة خمرجات العملية التعليمية، فمهما كانت جودة املناهج، ومهما توفرت ا
والوسائط التعليمية يبقى املعلم سيد املوقف يف استثمار اإلمكاانت املتاحة لتحقيق األهداف 
الرتبوية، واستخدام املعلم السرتاتيجيات التقومي البديل وأدواته، ووعيه مبا تتضمنه كل إسرتاتيجية من 

، وجتعلهم أكثر مقدرة على تقدمي فعاليات، جيعل تقوميه لعملية تعلم وتعليم الطالب حقيقيًا وواقعياً 
 (. ولتكتمل3م:  2010؛ البشري وأريج برهم، 19م:  2004فرص تعلم متعددة لطالبه )عبيد، 

منظومة التطوير البد من االهتمام ابملعلم وتطوير أدائه مهنيا والتأكيد من حصوله على التدريب 
العلوم املطورة وتقوميها ومن ضمنها الالزم لتطبيق الطرق واألساليب احلديثة يف تدريس مقررات 

ممارسة التقومي البديل ختطيطًا واستخدامًا ومتابعة، فالتقومي هو الوسيلة الفعالة اليت توفر البياانت 
الالزمة للتحقق من مستوى تقدم الطالب وحتديد مواطن الضعف والقوة يف أدائهم وابلتايل اختاذ 

أهم  ( أن من475م:  2009هم. ويذكر الشريف )العديد من القرارات لتخطيط وتنفيذ تدريس
أسباب عدم القدرة على التطبيق الفعال للتقومي البديل يف األنظمة الرتبوية هو افتقاد املعلمني 
الكفاايت والتدريب الالزم لتطبيق هذه األساليب. واندت العديد من الدراسات بضرورة تدريب 

، Fritz (2001)راسة فرتز دسة التقومي البديل مثل املعلمني إلكساهبم املهارات املختلفة ملمار 
، ودراسة فرايل عواد Varly (2008)، ودراسة فاريل (Wikstrom 2007)ويكستورم  ودراسة

م(. ويؤدي ضعف متكن معلمي العلوم الطبيعية من مهارات التقومي البديل إىل  2011وأبو سنينة )
نتائج التقومي يف حتسني أداء الطالب ويف املقابل  ممارسات خاطئة تؤثر على مدى استفادة املعلم من

تؤثر على الطالب يف اكتساهبم للمهارات واملعارف والقيم املضمنة يف املقررات، ولذلك أتيت هذه 
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الدراسة للكشف عن واقع متكن معلمي العلوم الطبيعية من مهارات التقومي البديل عن طريق 
 اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل: 

 درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة املتوسطة ملهارات التقومي البديل؟ما 
 ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئلة التالية: 

 ما درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة املتوسطة للتخطيط لعملية التقومي البديل؟ -1
 ملرحلة املتوسطة الستخدام أدوات التقومي البديل؟ما درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية اب -2
 ما درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة املتوسطة ملتابعة نتائج التقومي البديل؟ -3
هل يوجد فرق دال إحصائيًا بني استجاابت عينة الدراسة يف ممارسة معملي العلوم الطبيعية يف  -4

 البديل تبعاً ملتغري العمل؟ املرحلة املتوسطة ملهارات التقومي
يوجد فرق دال إحصائيًا بني استجاابت عينة الدراسة يف ممارسة معلمي العلوم الطبيعية يف  هل -5

 املرحلة املتوسطة ملهارات التقومي البديل تبعاً ملتغري النوع؟

 هدف الدراسة:
ارات التقومي البديل ختطيطاً التعرف على درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة املتوسطة مله

 واستخداماً ألدواته ومتابعة لنتائجه.

 أهمية الدراسة: 
 نتائج الدراسة احلالية:  قد تفيد

 معلمي العلوم الطبيعية يف التطوير الذايت ألدائهم يف مهارات التقومي البديل. -1
بهم على مهارات التقومي املشرفني الرتبويني ملادة العلوم يف تطوير أداء معلمي العلوم وتدري -2

 البديل. 
املشرفني الرتبويني يف التدريب الرتبوي لتحديد احتياجات معلمي العلوم التدريبية يف جمال التقومي  -3

 البديل. 
املشرفني الرتبويني ملادة العلوم ملعرفة واقع امتالك معلمي العلوم ملهارات التقومي البديل، من  -4

 . خالل استخدام أداة الدراسة
 خمططي املناهج إلدراج أنشطة ومتارين تساهم يف تفعيل التقومي البديل.  -5
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 حدود الدراسة: 
الدراسة احلالية على ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة  احلدود املوضوعية: اقتصرت -1

دام أدوات استخ -التخطيط لعملية التقومي البديل، ب -املتوسطة ملهارات التقومي البديل التالية: أ
متابعة عملية التقومي البديل، وهي العناصر الرئيسة لنجاح عملية التقومي ككل  -التقومي البديل، ج

 واالستفادة من نتائجه. 
احلدود املكانية والبشرية: اقتصرت الدراسة احلالية على عينة من مشريف ومشرفات العلوم  -2

ة الطائف التابعني ملكاتب الرتبية والتعليم يف الطبيعية ومديري ومديرات املدارس املتوسطة مبدين
 الشرق والغرب واحلوية، وذلك للتقارب يف اإلمكاانت املادية والبشرية، والتدريب املقدم هلم. 

  ه. 1435/ 1434احلدود الزمانية: طبقت الدراسة يف الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  -3

 مصطلحات الدراسة: 
: يقصد هبا درجة أداء معلمي العلوم الطبيعية ملهارات التقومي البديل (Practice)ممارسة  -1

 ختطيطاً وتنفيذاً )استخداماً ألدواته(، ومتابعة لنتائجه. 
: ميكن تعريفها إجرائيًا أبهنا (Alternative Evaluation skills)مهارات التقومي البديل  -2

مي البديل ختطيطًا واستخدامًا ألدواته ومتابعة أداء املعلم وإجراءاته اليت يستخدمها لتطبيق التقو 
 نتائجه. 

درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة املتوسطة ملهارات التقومي البديل: ويقصد هبا إجرائيا  -3
حتديد مستوى أداء معلمي العلوم الطبيعية ملهارات التقومي البديل ختطيطاً واستخداماً ألدواته ومتابعة 

علوم، وتقاس هذه الدرجة وفق ن وجهة نظر مديري املدارس واملشرفني الرتبويني ختصص نتائجه م
 أداة )استبيان( من إعداد الباحث. 

 أدبيات الدراسة
لالنتقادات اليت وجهت للتقومي التقليدي املعتمد على النظرية السلوكية اليت تركز على النتائج  نتيجة

للتقومي يف الثمانينيات عرف ابلتقومي البديل وقياس اجلانب املعريف؛ ظهر توجه حديث 
Alternative Evaluation الذي يعد مدخاًل بدياًل للتقومي التقليدي وحتواًل جوهراًي يف ،

املمارسات السائدة يف قياس وتقومي أداء الطالب، وهذا التغري نتيجة التطور يف األطر الفكرية 
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ها التقومي؛ فالتقومي البديل يستمد فكرته من النظرية والنظرايت الرتبوية واملداخل اليت يستند علي
البنائية اليت تؤكد أبن املعرفة بنائية يساهم يف تكوينها العديد من العوامل وتتمحور حول التلميذ وما 
ميتلكه فعاًل من معارف ومهارات، لذلك حظى هذا النوع من التقومي اهتمام واسع يف الدول 

النظم الرتبوية والتعليمية تقدمًا ملحوظًا يف مستوى لتقومي البديل يف املتقدمة، حيث أظهر تطبيق ا
أداء الطالب، وتعزيزاً للتعلم من خالل تقدمي التغذية الراجعة وتقدمي صورة شاملة جلميع جوانب منو 

 (.599م:  2007؛ زيتون، 31 -32: 2004الطالب املختلفة )عالم، 

 مفهوم التقويم البديل: 
، فقد تعددت املصطلحات Alternative Evaluationطلح التقومي البديل حلداثة مص نظراً 

وتقومي األداء  Authentic Evaluationاملرادفة هلذا املفهوم كالتقومي األصيل أو الواقعي 
Performance Evaluation  والتقومي البنائيConstructive Evaluation  والتقومي

والتقومي  Contextual Evaluationومي السياقي ، والتقPortfolio Evaluationالواثئقي 
والتقومي الطبيعي  Direct Evaluationوالتقومي املباشر  Qualitative Evaluationالكيفي 

Naturalistic Evaluation  املفاهيم واملصطلحات املتعددة حتمل يف مضامينها فلسفة  كل هذه
واته ولعل أكثر هذه املفاهيم شيوعا "التقومي جديدة للتقومي تتجاوز أساليب التقومي التقليدي وأد

البديل" و "التقومي األصيل أو الواقعي" و "تقومي األداء" كوهنا جتمع يف مضامينها املفاهيم األخرى؛ 
 -32م:  2004أكثرها عمومية )عالم،  يعد Alternative Evaluationإال أن التقومي البديل 

( التقومي البديل أبنه "عملية مستمرة 14: م 2007) Wikstrom(. ويعرف ويكسرتوم 31
يف إصدار أحكام موضوعية عن أداء الطالب وحتسنه، ابستخدام يشرتك فيها الطالب واملعلم 

جمموعة من األساليب واالسرتاتيجيات مثل مهام األداء وملفات اإلجناز والتقارير الكتابية وتقومي 
( فريى 2م:  2005) Muellerالختبارات"، أما مولر األقران وأنشطة التعلم التعاوين واملقابالت وا

يطلب فيها من املتعلم أداء مهام واقعية لتطبيق املعارف واملهارات األساسية  أن التقومي البديل عملية
اليت تعلمها، ويتم تقومي أدائه على مقياس وصفي أو كمي متدرج وفقًا ملستوايت حمددة. ويذكر  

التقومي البديل يركز على ما يفعله ويقوله الطالب ويفكرون  ( أن192م:  2011) Casasكاساس 
ويشعرون به عند قيامهم بعملية التعلم عن واقعهم الفعلي يف حماولة منهم لتحقيق أهدافهم. ويعرف 
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البديل أبنه التقومي "الذي يستخدم فيه املعلم أدوات ومهام ( التقومي 28م:  2013الزهراين )
داء املتعلم ملهام حقيقية من واقع احلياة، إلثبات مدى متكنهم املعريف وإجراءات حقيقية متصلة أب

واملهاري من املهمات املطلوبة منهم، وال يقتصر على التقومي التقليدي، بل يشتمل على أساليب 
متنوعة مثل التقومي الذايت وتقومي األقران وقواعد تقدير األداء وملفات اإلجناز وغريها وذلك وفق 

شرات يتم بناؤها واالتفاق عليها مسبقًا بني املشرف واملعلم". ويتضح مما سبق أن مفهوم معايري ومؤ 
التقومي البديل يركز على الطالب من خالل أدائه ملهام واقعية ذات معىن ابلنسبة له، تساعده يف 

 (Tools)النمو املعريف واملهاري وتنمية مهارات التفكري، ويتم تقدير أداء الطالب وفق أدوات 
حمددة، هبدف حتسني أداء الطالب وتقدمي  (Indicators)ومؤشرات  (Standards)ومعايري 

 التغذية الراجعة يف الوقت املناسب.
  

 طار العام للتقويم البديلاإل
 التقومي البديل من ثالثة مراحل متتالية كما يلي:  يتكون

 
 للتقومي: التخطيط-اولا 

جي املسبق ملختلف مراحل التقومي البديل وترتيباته وآلية استخدام للتقومي التصور املنه يعين التخطيط
أدواته، فالتخطيط حيدد مسار التقومي وتوجهه وكيفية تصميم أساليب تنفيذه من أجل التوصل إىل 

 (.297: 2007نتائج صادقة ومتسقة يستفيد منها املعلم لتحسني أداء الطالب )أبو عالم، 
 مي البديل: استخدام أدوات التقو  -اثنياا 

 -مرحلة التخطيط -تستند مرحلة استخدام أدوات التقومي البديل بشكل رئيس على سابقتها
 وهتدف إىل التأكيد من االختيار املناسب من قبل املعلم لألدوات ابلطريقة الصحيحة. 

 متابعة نتائج التقومي:  -اثلثاا 
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ومعاجلة نقاط الضعف، وتعزيز نقاط وتشمل هذه املرحلة متابعة أثر عملية التقومي البديل ككل، 
القوة، وتقدمي التغذية الراجعة لعملية التقومي، وهي تساعد املعلم ملراجعة وحتسني أداء عملية التقومي 

 وتفعيله ابلصورة الصحيحة. 

 خصائص التقويم البديل: 
م:  2004؛ الدوسري، Wiggins, 1998: 24يتسم التقومي البديل مبجموعة من اخلصائص )

 -758م:  2010؛ أبو شعرية وآخرون، 607م:  2007؛ زيتون، Janesick, 2006:80؛ 45
 عرضها على النحو التايل:  ( ميكن759

االعتماد على معايري تربوية وتوقعات مرجوة ونواتج تعليمية حمددة هتدف إىل إبراز مهارات  -1
 الطالب وإتقانه ألداءات واقعية. 

ة يف حتليل البياانت وتفسريها، يف ضوء قواعد تتعامل مع يستخدم الطرق الكيفية والكمي -2
 العمليات والنواتج احملتملة إلجاابت الطالب. 

االعتماد على التقومي املباشر لألداء، فالتقومي البديل يركز على سلوك وأداء الطالب يف  -3
 العمليات والنواتج مباشرة ويف نفس السياق. 

ل تنمية مهارات التفكري العليا كالتحليل والرتكيب والتقومي التقومي البدي ذو معزى يستهدف -4
 وحل املشكالت، وتنفيذ املشاريع، والنقد والتقومي وما يرتبط به من إصدار لألحكام. 

 مشويل فهو ميتد إىل أبعد من اجلوانب املعرفية كاملهارات والقيم واالجتاهات. -5
 ومي أداء الطالب يف مواقف التعلم املختلفة. يعتمد على استخدام أدوات ووسائل متنوعة لتق -6
استمراري فهو يسري جنباً إىل جنب مع عملية التدريس وهو مالزم لكل نشاط يقوم به الطالب  -7

 أو يشارك فيه.
من خالل اخلصائص السابقة نالحظ أهنا نتجت عن انتقاد التقومي التقليدي، الذي يعتمد على 

 ويهتم جبانب الكم املعريف على حساب املهاري.  النواتج دون النظر إىل العمليات

 وظائف وأغراض التقويم البديل: 
( أن هناك وظائف وأغراض متعددة للتقومي البديل ميكن توضيحها 72م:  2004يذكر أبو عالم )

 كما يلي: 
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ريقة مراقبة وتوثيق تقدم املتعلمني حنو حتقيق مستوايت معيارية أكادميية: ويكون هذا التوثيق بط -1
منظمة، ويهتم بنطاق من املهارات األكثر اتساعاً، وواقعية، ويستند إىل مستوايت، أو توقعات 

 مرتفعة، وواضحة يعمل الطالب جاهداً على حتقيقها.
يف عملية التعليم واملناهج: فالتقومي البديل يقدم  تؤثر تقدمي بياانت ومعلومات عن أداء املتعلمني -2

نوعة، وتفصيلية عن أداء الطالب، تعطي تصورًا أكثر واقعية، واكتمااًل عن بياانت كمية، وكيفية مت
 حتصيلهم. 

املساءلة الرتبوية للمعلمني واإلدارة الرتبوية حول أداء الطالب: توفر نتائج التقومي البديل  -3
معلومات تساعد يف اختاذ قرارات لتحديد مستوى املدارس من أجل تطبيق نظام رمسي للثواب 

 اب. والعق
منح املتعلمني شهادات خترج توثيق حتصيلهم ومهاراهتم: شهادات خترج الطالب ينبغي أن توثق  -4

مهارات الطالب وإمكاانته، وليس ما اكتسبه من معارف فقط، فاحلكم اجليد للطالب ابستخدام 
 جيدة ومتنوعة للتقومي رمبا يعد شرطاً ضرورايً ملنحه شهادة التخرج. أدوات 

د األكادميي للمؤسسات الرتبوية: يتم الرتكيز على نظام تقومي املؤسسات الرتبوية استناداً االعتما -5
إىل األداء، حيث يقوم الفريق املعىن الزائر ابلتحقق من أداء املؤسسة وطلبتها يف ضوء رؤية املؤسسة 

ية، وأهدافها، املستقبلية احملددة واملستوايت، الو التوقعات اليت اتفقت عليها، وفلسفتها الرتبو 
 وإمكاانهتا ومواردها املادية. 

التقومي على نطاق واسع: حيث ازداد االهتمام يف الدول املتطورة بنوعية برامج التقومي واسع  -6
 النطاق، وأتثرياهتا يف املناهج، وعملية التعليم والتعلم. 

 

 املبادئ واألسس التي يرتكز عليها التقويم البديل: 
ديل إىل جمموعة من الشروط أو املبادئ واألسس اليت جيب مراعاهتا عند تطبيقه يف يستند التقومي الب

 2010؛ العبسي، 522م:  2007؛ زيتون، 124م:  1998عملية تعلم وتعليم الطالب )اخلليلي، 
 ( وميكن تلخيصها يف النقاط التالية: 43م: 
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ألمور وغريهم قبل البدء يف تطبيقه، البديل بني الطالب واملعلمني وأولياء ا التقومي  نشر ثقافة -1
 مع التدرج يف تطبيقه. 

 أن يتم التقومي البديل يف سياق عملييت التعليم والتعلم ومالزما هلما يف مجيع مراحلهما.  -2
أن يراعي التقومي البديل الفروق الفردية بني الطالب، من خالل توفري العديد من الفعاليات  -3

 سبة لكل طالب. واألنشطة التقوميية املنا
أن يؤدي الطالب مهام واقعية وذات معىن هلا عالقة ابملواقف احلياتية للطالب، ملساعدته على  -4

 بناء املعرفة وتكوينها ذاتياً. 
 املختلفة. أن يركز على األنشطة اجلماعية والتعاونية يف أداء املهام  -5
قارانت بني الطالب واليت تعتمد على أن يكون التقومي البديل حمكي املرجع، ويبتعد عن امل -6

 معايري أداء اجلماعة. 
 جيب أن يشارك الطالب يف تقييم ذاته يف أداء املهام.  -7
 جيب توافر قاعدة بياانت حلفظ واسرتجاع أداء الطالب بكل يسر وسهولة.  -8

 اسرتاتيجيات التقويم البديل
 ا: التقومي البديل يعتمد على عدد من االسرتاتيجيات أمهه

 : (bases- Performance Assessment) أوالً: التقويم املعتمد على األداء
يف قيام املتعلم بتوضيح ما تعلمه من خالل توظيف مهاراته يف مواقف تتمثل هذه اإلسرتاتيجية 

حياتية حقيقة أو حماكاهتا يف ضوء النتاجات املراد اجنازها، ويتاح فيها للمتعلم الفرصة للقيام 
واألنشطة واستخدام األدوات وتندرج حتت هذه اإلسرتاتيجية فعاليات كثرية منها  ابلتجارب

املناظرة )مهيدات املشروع، العروض الشفهية، التجارب العملية، املعارض، احملاكاة أو لعب األدوار، 
 (.130م:  2009واحملاسنة، 

 : (Pencil and Paper) ثانيًا: إسرتاتيجية التقويم بالقلم والورقة
عترب هذه اإلسرتاتيجية األكثر شيوعًا يف املدرسة، ومتثل طريقة لتحديد مستوى الطالب من خالل ت

إجابتهم على أسئلة متثل حمتوى املادة الدراسية، ومتتاز بسهولتها وفعاليتها يف حال اتسمت ابلصدق 
 (. 55م:  2008م؛ احملاميد والتح،  2004والثبات واملوضوعية )الفريق الوطين للتقومي، 
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 : (Observation) ثالثًا: إسرتاتيجية املالحظة
وتتضمن هذه اإلسرتاتيجية عملية مجع املعلومات حول سلوك الطالب ووصفه وصفًا لفظياً، بشكل 
متكرر ويف فرتات زمنية طويلة، ومتتاز هذه اإلسرتاتيجية بتوفري معلومات دقيقة ومباشرة وتسهم يف 

 (.62م:  2004)الفريق الوطين للتقومي،  منح تغذية راجعة فورية للمتعلمني
 : (Communication) رابعًا: إسرتاتيجية التقويم بالتواصل

ن مدى التقدم الذي عالتواصل وهذه اإلسرتاتيجية عبارة عن مجع املعلومات من خالل فعاليات 
تيجية حققه املتعلم، وكذلك معرفة طبيعة تفكريه وأسلوبه يف حل املشكالت، وتشمل هذه اإلسرتا

 (. 80م:  2004املؤمتر )الفريق الوطين للتقومي،  -األسئلة واألجوبة -عدة أمناط منها: املقابلة
 :(Reflection Assessment) خامسًا: إسرتاتيجية مراجعة الذات

وهي عملية التأمل الذايت يف السلوكيات واملمارسات اليت يقوم هبا الفرد، وتتضمن هذه اإلسرتاتيجية 
أساسية وهي: اإلعداد، التنفيذ، املعاجلة. ويندرج حتت هذه اإلسرتاتيجية عدة أمناط  ثالث مراحل

؛ 85م:  2004تقومي الذات )الفريق الوطين للتقومي،  -يوميات الطالب -منها ملفات اإلجناز
 (. 42م:  2008عايشة الرشيدي، 

 أدوات التقويم البديل: 
 هناك عدة أدوات للتقومي البديل منها: 

 : (Performance Criteria) كات األداءحم -1
وهي عبارة عن دليل وقواعد وخصائص أو أبعاد تستخدم للحكم على جودة أداء الطالب أي أهنا 

 خصائص األداء اجليد ملهمة معينة وهلا صور أبرزها:
 : Checklist قوائم املراجعة )الشطب/ الرصد( -أ

رات اليت تشري إىل سلوكيات أو خصائص أداء تتضمن هذه القوائم جمموعة من الفقرات أو العبا
تعليمي يتم ترتيبها يف قائمة بشكل منطقي حبيث ينطبق عليها أحد خيارين: )صح/ خطأ(، )نعم/ 
ال(، )مرضي/ غري مرضي(، )موافق/ غري موافق(، حيث تصاغ الفقرات حول الكفاية املراد تقييم 

 .(182م:  2004أداء املتعلم بناء عليها )العرايب، 
 : (Rating Scales) سالمل التقدير -ب
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سالمل التقدير تقوم على جتزئة املهمة أو املهارة التعليمية املراد تقوميها إىل جمموعة من املهام أو 
املهارات اجلزئية املكونة للمهارة املطلوبة، وتقسيمها وفق تدرج من أربعة أو مخسة مستوايت، وتقييم 

  (. 48م:  2005وفقاً هلذا التدرج )عودة، املتعلم ملدى امتالكه املهارة 
 : (Rubrics) قواعد تقدير األداء -ج

( أبهنا متثل "خمططاً أو جدواًل يعد من قبل املعلم حيتوي على وصف 11م:  2010يعرفها املالكي )
حتليلي ألداء الطالب لكل أجزاء املهمة أو عناصرها اليت يكلف هبا، ومستوايت األداء لكل أجزاء 

مة، يتضمن توضيحًا خلصائص األداء املتميز والردئ، والتوقعات اليت سيتم تقوميها، ومرشداً امله
( أبن 50م:  2013لتنمية وتقومي األداءات املرغوبة أثناء تنفيذ مهمة حمددة"، ويرى السرحاين )

 قواعد تقدير األداء عبارة عن مقياس ذي مستوايت أداء متدرجة حيدد للمعلم والطالب حتديداً 
واضحًا مستوايت األداء املقبول وغري املقبول، حيث يتضمن صيغًا كيفية وكمية تصف حمتوى 
املهارات وعملياهتا وعادات العمل ونتاج التعلم وصفًا دقيقاً، وتنقسم قواعد التقدير إىل نوعني مها: 

 Analytcal)، وقواعد تقدير األداء التحليلية (Holistic Rubrics)قواعد تقدير األداء الكلية 

Rubrics)    .          

 : Portfolioامللف الوثائقي )اإلجناز(  -2
ملفات اإلجناز مجع منظم ومصنف وهادف لألعمال ومنتقاة بعناية متثل أمناطًا خمتلفة للتعلم 
والتعليم، وتقدم شاهدًا ودلياًل على حدوث التعلم وتكشف عن مدى عمق واتساع ومنو أداء 

هتتم بقياس وتقومي األداء ومنط القياس فيها مرجعي احملك وليس معياري )النمري،  املتعلم، وهو أداة
( أبن ملفات اإلجناز تلعب دورًا هاماً 11م:  2008) Zielke(. ويصفها زيلك 11م:  2013

 يف تقومي تعلم الطالب، وبديل مهم يف ممارسة التقومي وأصالته يف التعليم احلديث. 

 : (Learning Log)سجل وصف سري التعلم  -3
منظم يعرب فيه املتعلم حبرية عن آراء أو أشياء قرأها أو شاهدها أو مر هبا يف حياته  هو سجل

 (. 150م:  2008اخلاصة )انتصارعشا وفرايل أبو عواد، 

 : (Concept Maps)خرائط املفاهيم  -4
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ت، وهي تستند وهي عبارة عن تكوين تنظيم مفاهيمي يف أشكل ورسومات وربطها بشبكة عالقا
مت استخدامها  وهي إسرتاتيجية تعلم إىل نظرية أوزبل "التعلم اللفظي املعريف القائم على املعىن"، 

 (. 132م:  2009كطريقة تقومي )هيا املزروع، 
 : (Anecdotal Records)السجل القصصي  -5

يقدم السجل القصصي صورة واضحة عن جوانب النمو الشامل للمتعلم من خالل وصف 
مواقف أو مشاهدات مقصودة أو عرضية حول حياة املتعلم التعليمية خمتلف جوانب تعلمه 

 (. 216م:  2009وحتسن أدائه سلوكياً ومعرفياً واجتماعياً )مهيدات واحملاسنة، 

 صعوبات تطبيق التقويم البديل: 
من فعاليته  التقومي البديل يف حتسني أداء الطالب إال أن هناك صعوابت حتد ابلرغم من أمهية

، 2004: 11؛ 146م:  2000وعقبات تعرتض تطبيق هذا النوع من التقومي )الدوسري، 

Tsagari ،وميكن توضيح أبرز هذه الصعوابت كما يلي: 144م:  2004؛ عالم ) 
 قلة تدريب املعلمني على أدوات التقومي البديل.  -1
 ل املعلم والطالب. حيتاج التقومي البديل إىل جهد مضاعف، ووقت طويل من قب -2
 مقاومة التقومي البديل وعدم تقبل بعض املعلمني والطالب جبدوى هذا التقومي. -3
 ارتفاع التكلفة االقتصادية للتقومي البديل، عند مقارنته ابالختبارات التقليدية.  -4
ات عدم إتقان املعلمني ألدوات واسرتاتيجيات التقومي البديل يشكك يف موضوعية وصدق وثب -5

 أدواته وابلتايل نتائجه. 
أعداد صعوبة تغطية مجيع مهام وأداءات الطالب بشكل جيد نتيجة كثرة املهام أو كثرة  -6

 الطالب. 

 الدراسات السابقة
التعرف على االجتاهات السائدة حنو استخدام طرق التقومي  watt (2005)وهدفت دراسة وات 

 (11)معلمًا ومعلمة رايضيات يعملون يف  (60)من  البديل يف الرايضيات، وتكونت عينة الدراسة
مدرسة من املدارس الثانوية يف اسرتاليا، واستخدم الباحث االستبيان جلمع بياانت دراسته، وتوصلت 
الدراسة إىل أن املعلمني يفضلون استخدام طرق التقومي البديل التالية: )املهام التطبيقية، 
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مي أولياء األمور(، وأهم الصعوابت اليت تواجه املعلمني لتطبيق واملالحظات، والتقومي الذايت، وتقو 
التقومي البديل هي عدم توفر املواد والوقت الكافيني للتطبيق العملي، والعشوائية يف استخدام وسوء 

 التنظيم وذاتية تقدير الدرجات، وعدم ربط تطبيقات التقومي البديل اباللتحاق بسوق العمل. 
دراسة هدفت إىل معرفة واقع استخدام املعلمني للتقومي  Raboijane(2005)وأجرى رابوجان 

البديل يف الرايضيات كما هدفت إىل حتسني نوعية التعليم من خالل التقومي البديل يف بوتسواان، 
وتكونت عينة الدراسة من ثالثة جمموعات من معلمي الرايضيات ابملرحلة الثانوية اختريوا ابلطريقة 

خدم الباحث بطاقة مالحظة واملقابلة الشخصية جلمع البياانت، وأظهرت نتائج القصدية، واست
 الدراسة أن املعلمني يركزون على األساليب التقليدية يف تقومي الطالب. 

هدفت إىل التعرف على ممارسات معلمي العلوم يف ، واليت Cheng (2006)دراسة شينج 
عملية يف برامج تدريبهم وتنميتهم مهنياً، واختار الباحث استخدام أدوات التقومي البديل، وتطبيقاهتا ال

معلمًا للعلوم يعملون يف أربعة مدارس اثنوية يف الصني، واستخدم أداة  (8)عينة قصديه مكونة من 
املقابلة جلمع بياانت دراسته، وأظهرت نتائج الدراسة أن املعلمني يستخدمون جمموعة متنوعة من 

برامج ومقررات العلوم، مثل: تقييم أداء الطالب يف إجراء التجارب أدوات التقومي البديل يف 
املعملية، والعروض التقدميية الشفهية، وتقييم األقران، وتقييم االجتاهات وملفات اإلجناز، ومن أهم 
الصعوابت اليت تواجه هؤالء املعلمني لتطبيق التقومي البديل يف العلوم تدين مستوى خربات املعلمني 

 التقومي البديل وضيق زمن احلصص، واألعباء التدريسية، وضعف مهارات الطالب. أبدوات 
م( إىل تقصي درجة ممارسات معلمي العلوم ألساليب التقومي البديل  2007وهدفت دراسة عالونة )

يف تدريس العلوم للصف الثامن األساسي يف األردن، والصعوابت اليت يواجهها، وتكونت عينة 
األساسي يف إربد، واستخدم معلمًا ومعلمة يدرسون العلوم للصف الثامن  (16)الدراسة من 

الباحث األدوات التالية: بطاقة مالحظة ممارسات معلمي العلوم للتقومي البديل مللفات إجناز 
طالهبم، وبطاقة مالحظة ممارسات معلمي العلوم للتقومي البديل القائم على األداء، وكانت أهم 

ت إليها الدراسة: ممارسة معلمي العلوم ألساليب التقومي البديل يف تدريس العلوم النتائج اليت توصل
للصف الثامن األساسي لكل من ملف إجناز الطالب، والتقومي القائم على األداء كانت بدرجة 

ممارسة أساليب التقومي  من املعلمني يف %50متوسطة، كما أن الصعوابت اليت واجهت أكثر من 
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الكبري من الطالب يف الصف، والنصاب العايل للمعلم، وعدم وجود أدلة إرشادية البديل العدد 
لغاايت التقومي البديل، واملنهج الطويل وضيق الوقت لتغطيته، وعدم توفر األجهزة واألدوات يف 

 املختربات. 
م( دراسة هبدف قياس تصورات وممارسات معلمي العلوم ابملرحلة  2008وأجرت عايشة الرشيدي )

البتدائية يف دولة الكويت السرتاتيجيات التقومي البديل، وتكونت عينة الدراسة من جمموعتني، ا
معلمًا ومعلمة من معلمي العلوم مت اختيارهم بطريقة عشوائية، وطبق عليهم  (120)وبلغت األوىل 

من  (%15)ة مقياس لتصوراهتم عن اسرتاتيجيات التقومي البديل، واجملموعة الثانية مت اختيارهم بنسب
أفراد عينة الدراسة األوىل، ليتم مالحظة مدى ممارستهم هلذه االسرتاتيجيات، وقد أظهر نتائج 

 الدراسة أن تصورات وممارسات معلمي العلوم السرتاتيجيات التقومي البديل كانت متوسطة. 
ت ، واليت هدف من خالهلا حتديد اجتاهاOrgan- Bekiroglu (2002)بيكرولو-دراسة أوغان

معلمي الفيزايء حنو استخدامهم ألساليب التقومي يف تدريس العلوم والعوامل اليت تؤثر على اجتاهاهتم، 
واستخدم الباحث أدوات كمية ونوعية، وتوصلت نتائج الدراسة أن املعلمني هلم توجه إجيايب 

 للبنائية، ولكن اهتمامهم ابلتقومي البديل أقل من املأمول. 
م( دراسة هتدف إىل استقصاء درجة استخدام معلمي  2010برهم )أجرى البشري، وأريج 

الرايضيات واللغة العربية السرتاتيجيات التقومي البديل وأدواته يف األردن، واستخدم الباحثان 
إجراء  معلمًا ومعلمة، ومت (86)االستبانة جلمع بياانت الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من 

مة من كال التخصصني، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام معلمًا ومعل (20)مقابالت مع 
املعلمني واملعلمات السرتاتيجيات التقومي املعتمد على الورقة والقلم كانت مرتفعة، وبدرجة متوسطة 
السرتاتيجيات التقومي املعتمد على األداء واسرتاتيجيات املالحظة واسرتاتيجيات التواصل، بينما  

 مهم قليل السرتاتيجيات مراجعة الذات والستخدام أدوات التقومي البديل. كانت درجة استخدا
العلوم حول م( بدراسة هدفت إىل استطالع آراء معلمي  2010وقامت وصال العمري وشحادة )

رضاهم عن توظيف أساليب وأدوات التقومي الواقعي يف تقومي العملية التدريسية، وتكونت عينة 
ومعلمة من معلمي العلوم يف األردن، واستخدم الباحثني استبانه مكونة  معلماً  (140)الدراسة من 

على أربعة حماور )التخطيط، التدريس، جوانب املعلم، جوانب املتعلم(، وقد عبارة موزعة  (40)من 
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أظهرت نتائج الدراسة أن رضا املعلمني واقتناعهم عن توظيف أساليب وأدوات التقومي الواقعي يف 
 يسية كانت بدرجة كبرية. العملية التدر 

م( دراسة هدفت إىل الكشف عن مدى معرفة واستخدام معلمي  2010وأجرت أحالم أبو احلاج )
اللغة اإلجنليزية يف املرحلة األساسية العليا ألساليب التقومي البديل يف املدارس احلكومية واخلاصة يف 

اختبار  -ت الباحثة األدوات التالية: أمعلماً ومعلمة واستخدم (150)األردن، ومشلت عينة الدراسة 
استبانه لقياس  -يهدف للكشف عن معرفة املعلمني مبفاهيم ومصطلحات التقومي البديل، ب

استخدام املعلمني ألساليب التقومي البديل، وتوصلت الدراسة إىل أن معرفة معلمي ومعلمات اللغة 
درجة استخدامهم ألساليب التقومي البديل  للتقومي البديل كانت بدرجة متوسطة، بينما اإلجنليزية 

 كانت مرتفعة. 
والذي هدفا من خالهلا الكشف  Caliskan& Kasikci (2010)دراسة كليسكان وكاسيكي 

عن واقع تطبيق معلمي الدراسات االجتماعية للتقومي البديل واستخدام الباحثان األسلوب املسحي، 
يركزون على التقومي التقليدي مثل اختبارات االختيار من وأظهرت نتائج الدراسة أن املعلمني مازالوا 

 متعدد، والنهاايت املفتوحة، وهناك ضعف يف استخدام أدوات التقومي البديل. 
ومعلمات العلوم م( واليت هدفت إىل التعرف على واقع استخدام معلمي  2011دراسة الزبيدي )

، ومقارنة درجة استخدامهم هلا وفقاً ملتغريات أساليب التقومي البديل مبحافظة الليث من وجهة نظرهم
الدراسة: املؤهل العلمي، الدورات التدريبية، وأهم الصعوابت واملعوقات اليت حتول دون استخدامهم 
هلا، ولتحقيق هذه األهداف قام الباحث ببناء استبانه لقياس درجة استخدام أساليب التقومي البديل 

معلمًا ومعلمة، وتوصلت  (333)وتكونت عينة الدراسة من عبارة،  (68)لديهم واشتملت على 
الدراسة إىل أن استخدامهم ألساليب التقومي البديل جاء مرتبًا على النحو التايل التقومي القائم على 
األداء مث التقومي الذايت مث التقومي ابستخدام ملفات اإلجناز، مث تقومي األقران، وأن أهم املعوقات يف 

 يب التقومي البديل قلة الدورات التدريبية، وعدم إملام املعلم أبسس وقواعد استخدامها. استخدام أسال
لتحديد املمارسات التدريسية  ، بدراسةkane et al (2011)كما قام كاًل من كان وآخرون 

الفاعلة يف زايدة حتصيل الطالب، وقد تناولت الدراسة توظيف معلومات من املالحظة الصفية 
لتدريسية وقياس قدرة املعلمني من خالل استخدام التقومي البديل )قوائم التقدير( يف ا للممارسات
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رفع مستوى حتصيل الطالب، وقد أظهرت الدراسة أن هناك عالقة بني فاعلية املمارسات التدريسية 
 وتنمية التحصيل وأن بعض املمارسات التدريسية املالحظة ميكن أن تتنبأ ابلتحصيل أكثر من غريها. 
يالحظ من الدراسات السابقة إىل أن استخدام املعلمني للتقومي البديل دون املأمول يف عدة مراحل 

 Cheng، ودراسة شينج Raboijane (2005)تعليمية وعدة ختصصات مثل دراسة رابوجان 

 2010، ودراسة البشري وأريج برهم )Organ- Bekirogluبيكرولو  -، ودراسة أوغان(2006)
 . (Caliskan& Kasikci 2010)وكاسيكي  م(، كاليسكان

 الباحث بشكل عام من هذه الدراسات ما يلي:  وقد استفاد
 حتديد مشكلة الدراسة.  -
 بناء اإلطار النظري. -
 إعداد أداة الدراسة.  -

وتعترب هذه الدراسة الوحيدة على حد علم الباحث اليت تناولت ثالث جوانب مهمة يف جناح عملية 
عام والتقومي البديل على وجه اخلصوص، وهي التخطيط لعملية التقومي البديل،  التقومي بشكل

 والتنفيذ ابستخدام أدوات التقومي البديل واملتابعة ألثر عملية التقومي. 

 إجراءات الدراسة
  منهج الدراسة:

 استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، وهو املنهج املالئم لطبيعة الدراسة للكشف عن واقع
 الطائف.  ممارسات معلمي العلوم الطبيعية ملهارات التقومي البديل يف املرحلة املتوسطة مبدينة

 جمتمع الدراسة: 
الدراسة من مجيع مشريف/ مشرفات العلوم الطبيعية ومديري/ مديرات املرحلة املتوسطة  تكون جمتمع

التايل يوضح و ، واحلوية( واجلدول يف مدينة الطائف يف مكاتب الرتبية والتعليم بـــ )الشرق، والغرب
 األعداد والنسب املئوية جملتمع الدراسة: 

 (: جمتمع الدراسة1جدول )
 النسبة املئوية العدد طبيعة العمل

 7.1 12 مشرف تربوي ختصص علوم
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تربوية ختصص علوم  ةمشرف
 علوم

13 7.7 

 42 71 مدير مدرسة متوسطة

 43.2 73 مديرة مدرسة متوسطة

 %100 169 اجملموع

 عينة الدراسة: 
طبقت الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من مشريف ومشرفات العلوم يف مدينة الطائف بلغ 

مشرفات. كما مت اختيار عينة عشوائية بسيطة من  (10)مشرفني، و  (9)، منهم (19)عددهم 
متوسطة  مديرة مدرسة (33)مديراً، و  (44)، منهم (77)مديري ومديرات املدارس وعددهم 

 واجلدول التايل يوضح ذلك: 
 : توزيع عينة الدراسة تبعا ملتغري طبيعة العمل(2)جدول 

 النسبة املئوية العدد طبيعة العمل
 %19.8 19 مشرف تربوي

 %80.2 77 مدير مدرسة

 %100 96 اجملموع

من حجم  (%19.8)وهو ميثلون ما نسبته  (19)من اجلدول السابق نالحظ أن عدد املشرفني بلغ 
 . (%80.2)وهم ميثلون ما نسبته  (77)عينة الدراسة، وكذلك بلغ عدد مديري املدارس 

 : توزيع عينة الدراسة تبعا ملتغري النوع(3)جدول 
 النسبة املئوية العدد النوع

 %55.2 53 9 مشرفون ذكر

 44 مديرون

 %44.8 43 10 مشرفات أنثى

 33 مديرات

 %100 96 اجملموع

، وهم ميثلون (53)اجلدول السابق يتضح أن عدد الذكور من املشرفني ومديري مدارس بلغ من 
من حجم  (%44.8)وهن ميثلن نسبة  (43)من حجم العينة، وعدد اإلانث  (%55.2)نسبة 

 العينة. 
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 أداة الدراسة: 
تقومي البديل، ال استخدم الباحث االستبيان هبدف قياس درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملهارات

والوقوف على مستوى أدائهم يف جوانب التخطيط والتنفيذ )استخدام األدوات( واملتابعة أثناء 
قيامهم بعملية التدريس، ولبناء أداة الدراسة قام الباحث مبراجعة األدبيات الرتبوية ذات العالقة 

 تصميم أداة الدراسة، كما مت مبوضوع الدراسة احلالية، ومت االستفادة من األدوات اليت وردت فيها يف
 أخذ آراء ومقرتحات مشريف ومعلمي العلوم الطبيعية يف املرحلة املتوسطة.

 : أداة الدراسة(4)جدول 
 عدد العبارات احملور م

 13 التخطيط للتقومي البديل األول

 12 استخدام أدوات التقومي البديل الثاين

 12 متابعة نتائج التقومي البديل الثالث

 37 جملموعا

اجلدول السابق يوضح أن أداة الدراسة تكونت من ثالثة حماور رئيسة احملور األول: التخطيط للتقومي 
عبارة، واحملور الثاين: استخدام أدوات التقومي البديل، ويشتمل على  (13)البديل، ويشتمل على 

عبارة، وجمموع  (12)لى عبارة، واحملور الثالث: متابعة نتائج التقومي البديل، ويشتمل ع (12)
 عبارة.  (37)عبارات االستبيان ككل 

 صدق أداة الدراسة: 
احلالية )االستبيان(، وأنه يقيس فعاًل ما وضع من أجله فقد اتبع للتأكد من صدق أداة الدراسة 

 الباحث الطريقتني التاليتني: 

 أوالً: صدق احملتوى )الظاهري(:
ا على جمموعة من احملكمني من أعضاء هيئات التدريس للتحقق من صدق أداة الدراسة مت عرضه

ابجلامعات واملختصني يف املناهج وطرق التدريس، والقياس والتقومي، وبعض املشرفني الرتبويني يف 
ختصص العلوم، وطلب منهم دراسة االستبيان وإبداء آرائهم فيه، من حيث مناسبة احملاور الرئيسة 

ابحملور الرئيس، ووضوح وصحة الصياغة اللغوية للعبارات، وأية  رعيةلألداة، ومدى ارتباط كل عبارة ف
اقرتاحات يروهنا مناسبة فيما يتعلق ابلتعديل، أو احلذف أو اإلضافة، ويف ضوء مالحظاهتم أجريت 
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التعديالت الالزمة، وأصبح االستبيان جاهزًا يف صورته النهائية لقياس درجة ممارسة معلمي العلوم 
 رات التقومي البديل يف املرحلة املتوسطة. الطبيعية ملها

 ثانيًا: االتساق الداخلي: 
االتساق الداخلي لكل عبارة من عبارات االستبيان ومدى ارتباطها ابحملور الذي تنتمي  مت حساب

إليه، وكذلك ارتباط كل حمور من حماور االستبيان ككل وذلك عن طريق استخدام معامل ارتباط 
 اجلدول التايل يوضح ذلك:و  (Pearson)بريسون 
 : قيم معامل ارتباط بريسون حلساب صدق التساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة(5)جدول 

 متابعة نتائج التقومي البديل استخدام أدوات التقومي البديل التخطيط للتقومي البديل
معامل  الفقرة

 االرتباط
معامل  الفقرة

 االرتباط
معامل  الفقرة

 االرتباط
1 0.80* * 1 0.51** 1 0.82** 

2 0.90* * 2 0.87* * 2 0.78* * 

3 0.90* * 3 0.62* * 3 0.85* * 

4 0.84* * 4 0.91* * 4 0.83* * 

5 0.79* * 5 0.96* * 5 0.93* * 

6 0.89* * 6 0.95* * 6 0.92* * 

7 0.86* * 7 0.89* * 7 0.92* * 

8 0.93* * 8 0.88* * 8 0.89* * 

9 0.76* * 9 0.59* * 9 0.92* * 

10 0.87* * 10 0.92* * 10 0.86* * 

11 0.84* * 11 0.83* * 11 0.85* * 

12 0.73* * 12 0.90* * 12 0.93* * 

 * *0.94مجيع األبعاد  * *0.98مجيع األبعاد  * *0.89 13
 * *0.96مجيع األبعاد 

 . (0.01)* * االرتباط دال عند مستوى 
 لسابق يتضح ما يلي: من خالل بياانت اجلدول ا

تراوحت معامالت االرتباط لكل عبارة ابجملال اليت تنتمي إليه يف البعد األول: التخطيط للتقومي  -1
، ومجيعها دالة (0.96)، بينما بلغ معامل االرتباط للمجال ككل (0.73 -0.93)البديل، بني 

 . (0.01)إحصائياً عند مستوى 
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تنتمي إليه يف البعد الثاين: استخدام أدوات اليت بارة ابجملال تراوحت معامالت االرتباط لكل ع -2
، ومجيعها (0.98)، بينما بلغ معامل االرتباط للمجال ككل (0.510 -0.96)التقومي البديل، بني 

 . (0.01)دالة إحصائياً عند مستوى 
: متابعة نتائج تراوحت معامالت االرتباط لكل عبارة ابجملال اليت تنتمي إليه يف البعد الثالث -3

ومجيعها  ،(0.94)، بينما بلغ معامل االرتباط للمجال ككل (0.78 -0.93)التقومي البديل، بني 
 . (0.01)دالة إحصائياً عند مستوى 

ومن خالل اجلدول السابق يتضح ارتفاع قيم معامالت االتساق الداخلي لالستبيان، ومجيعها ذات 
 يعطي مؤشراً لصالحية االستبان جلمع معلومات الدراسة. ، مما (0.01)داللة إحصائية عند مستوى 

 ثبات أداة الدراسة: 
 (Cronbach's Alpha)مت التأكد من ثبات االستبيان عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ 

مشرفًا ومشرفة تربوية ومدير ومديرة مدرسة متوسطة، واجلدول  (20)لعينة استطالعية مكونة من 
 التايل يوضح ذلك: 

: قيم معامالت الثبات ألداة الدراسة )الستبيان( واحملسوبة مبعامل ألفا كرونباخ (6)دول ج
(Cronbach's Alpha) لعينة الدراسة الستطالعية 

 معامل الثبات عدد العبارات األبعاد
 0.96 13 التخطيط للتقومي البديل

 0.94 12 استخدام أدوات التقومي البديل

 0.97 12 لبديلمتابعة نتائج التقومي ا

 0.98 37 مجيع األبعاد

يوضح اجلدول السابق قيم معامالت الثبات عن طريق استخدام معامل الفاكرونباخ حيث تراوحت 
، وتعطي هذه القيم مؤشرًا قواًي أبن بنود االستبيان تتمتع بدرجة عالية من (0.94 -0.97)بني 

 الثبات، وصاحلة للتطبيق.
 األساليب اإلحصائية: 

 دم الباحث األساليب اإلحصائية التالية: استخ
 التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة الدراسة. -1
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 حلساب صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة.  (Pearson)معامل ارتباط بريسون  -2
 حلساب ثبات أداة الدراسة.  (Cronbach's Alpha)معامل ألفا كرونباخ  -3
 رافات املعيارية لرتتيب فقرات االستبيان.املتوسطات احلسابية واالحن -4
لتحديد الفروق بني  (Independent Samples T- test)اختبار )ت( للعينات املستقلة  -5

 استجاابت أفراد عينة الدراسة بني جمموعتني مستقلتني.

 عرض وتفسري ومناقشة النتائج
استخدام املتوسطات احلسابية لإلجابة عن أسئلة الدراسة األول والثاين والثالث والرابع، مت 

واالحنرافات املعيارية، وترتيب العبارات تنازلياً، واستخدم املعيار التايل للحكم على درجة ممارسة 
 معلمي العلوم الطبيعية ملهارات التقومي البديل يف املرحلة املتوسطة: 

 : معيار احلكم على درجة املمارسة(7)جدول 
 عالية توسطةم ضعيفة منعدمة معيار اإلجابة
إىل أقل  (1)من  معيار احلكم

 (1.75)من 
إىل  (1.75)من 

 (2.50)أقل من 
إىل  (2.50)من 

 (3.24)أقل من 
إىل  (3.25)من 

(4) 
، دل (1.75)إىل أقل من  (1)يشري املقياس السابق إىل أن املتوسط احلسايب إذا وقع يف الفرتة من  

ملهارات التقومي البديل منعدمة، وإذا كان املتوسط  على أن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية
فإن درجة ممارسة معلمي ملهارات التقومي  (2.50)إىل أقل من  (1.75)احلسايب يقع يف الفرتة من 

دل هذا  (3.24)إىل أقل من  (2.50)البديل ضعيفة، بينما إذا وقع املتوسط احلسايب يف الفرتة من 
م ملهارات التقومي البديل متوسطة، وإذا وقع املتوسط احلسايب يف على أن درجة ممارسة معلمي العلو 

دل هذا على أن درجة ممارسة معلمي العلوم ملهارات التقومي البديل  (4)إىل  (3.25)الفرتة من 
 عالية. 

 عرض نتائج الدراسة:  -أوالً 
عية ابملرحلة لإلجابة عن سؤال الدراسة األول ونصه: "ما درجة ممارسة معلمي العلوم الطبي -1

املتوسطة للتخطيط لعملية التقومي البديل؟" مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لدرجة 
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ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملهارات التخطيط لعملية التقومي البديل، لكل احملور ولكل عبارة كما 
 هو موضح يف اجلدول التايل: 

 رحنرافات املعيارية لستاااب: املتوسطات احلسابية وال(8)جدول 
 ت أفراد عينة الدراسة لدرجة التخطيط للتقومي البديل

رقم  م
 العبارة

املتوسط  العبارة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الدرجة

 ضعيفة 0.58 2.23 تدرب على استخدام أدوات التقومي البديل. 9 1
ينشر ثقافة التقومي البديل بني الطالب  4 2

 ياء األمور.واملعلمني وأول
 ضعيفة 0.68 2.02

يراعي الفروق الفردية عند إعداد خطة  10 3
 التقومي البديل.

 ضعيفة 0.66 1.98

يراعي اخلطة الزمنية للمقرر على مدار  11 4
الفصل عند استخدام اسرتاتيجيات وأدوات 

 التقومي البديل.

 ضعيفة 0.66 1.96

 يفةضع 0.65 1.92 يشخص خربات الطالب السابقة. 7 5
 ضعيفة 0.67 1.92 تدرب على اسرتاتيجيات التقومي البديل. 8 6
لدية خطة حمددة وواضحة جلميع مراحل  1 7

 عملية التقومي البديل.
 ضعيفة 0.70 1.92

يطلع املعلم على نتائج الطالب يف السنوات  6 8
 السابقة.

 ضعيفة 0.63 1.91

يتأكد من توفر التجهيزات الضرورية للقيام  5 9
 لتقومي البديل.اب

 ضعيفة 0.62 1.90

يراعى زمن احلصة عند استخدام  12 10
 اسرتاتيجيات وأدوات التقومي البديل.

 ضعيفة 0.81 1.78

ينسق مع معلمي املواد األخرى عند إعداد  3 11
 خطة التقومي البديل.

 منعدمة 0.92 1.69

 منعدمة 079. 1.63الرتبوي ومدير املدرسة يف يشارك املشرف  2 12



 د. عادي بن كرمي عادي اخلالدي

 2014العدد الثامن والثالثون )اجلزء الثالث(    (774)          جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 بديل.خطة التقومي ال
حيدد التكلفة املالية الحتياجات وأنشطة  13 13

 التقومي البديل.
 منعدمة 0.75 1.55

 ضعيفة 0.58 1.88 املتوسط العام
يالحظ من اجلدول السابق أن املتوسط احلسايب العام لدرجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملهارات 

وبدرجة ضعيفة، وقد تراوحت املهارات بني  (4)من أصل  (1.88)التخطيط للتقومي البديل بلغ 
، حيث وقعت ثالثة مهارات يف املستوى املنعدم بينما عشرة مهارات وقعت يف (1.55 -2.23)

 املستوى الضعيف وابلنظر إىل متوسطاهتا احلسابية جندها أقرب إىل املستوى املنعدم.
جة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاين ونصه: "ما در  -2

املتوسطة الستخدام أدوات التقومي البديل؟" مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لدرجة 
ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملهارة استخدام أدوات التقومي البديل، للمحور ولكل عبارة كما هو 

 موضح يف اجلدول التايل: 
 املتوسطات احلسابية والرحنرافات املعيارية لستااابت: (9)جدول 

 أفراد عينة الدراسة لدرجة استخدام أدوات التقومي البديل 
رقم  م

 العبارة
املتوسط  العبارة

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 الدرجة

يوظف إجراءات تقومي األقران ملساعدة الطالب  9 1
 يف تنمية الوعي والكفاية يف تقومي أقراهنم.

 ضعيفة 0.93 2.13

يوفر أنشطة ومهام حقيقية ترتبط حبياة الطالب  4 2
 وواقعهم

 ضعيفة 0.67 1.96

 ضعيفة 0.63 1.93 يتيح الفرصة للطالب لكي يقوم أدائه بنفسه. 5 3
 ضعيفة 0.58 1.91 يستخدم مجيع أنواع ملفات اإلجناز. 7 4
يم يقيس مجيع جوانب التعلم املعرفية واملهارية والق 2 5

 واالجتاهات.
 ضعيفة 0.61 1.91

يغطي مجيع مهام وأداءات الطالب داخل  12 6
 احلصة.

 ضعيفة 0.63 1.91
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يعتمد على احملكات واملؤشرات لتقومي أداء  8 7
 الطالب من خالل ملفات اإلجناز.

 ضعيفة 0.68 1.91

يستخدم قواعد تقدير األداء يف قياس نواتج  6 8
 التعلم.

 ضعيفة 0.60 1.90

يتم التقومي البديل يف سياق عملييت التعليم  10 9
 والتعلم.

 ضعيفة 0.66 1.88

ينظم إجراءات التقومي الذايت داخل الفصل  11 10
 الدراسي.

 ضعيفة 0.69 1.80

 ضعيفة 0.78 1.80 يستخدم أدوات تقومي بديل متنوعة. 1 11
يستخدم أدوات تقومي تراعي الفروق الفردية لدى  3 12

 الطالب.
 منعدمة 0.83 1.69

 ضعيفة 0.55 1.89 املتوسط العام
الطبيعية ملهارات  العام لدرجة ممارسة معلمي العلوم  يالحظ من اجلدول السابق أن املتوسط احلسايب

وبدرجة ضعيفة، وقد  (4)من أصل  (1.89)استخدام أدوات التقومي البديل للتقومي البديل بلغ 
حيث وقعت مهارة واحدة فقط يف املستوى املنعدم، بينما  ،(1.69 -2.13)تراوحت املهارات بني 

 وقعت بقية املهارات يف املستوى الضعيف.
لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث ونصه: "ما درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة  -3

ياري لدرجة ممارسة املتوسطة ملتابعة نتائج التقومي البديل؟" مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املع
معلمي العلوم الطبيعية ملهارة متابعة نتائج التقومي البديل، للمحور ولكل عبارة كما هو موضح يف 

 اجلدول التايل:
 : املتوسطات احلسابية والرحنرافات املعيارية لستااابت(10)جدول 

 أفراد عينة الدراسة لدرجة متابعة نتائج التقومي البديل 
رقم  م

 العبارة
املتوسط  بارةالع

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 الدرجة

حصر املشكالت اليت حتد من جناح  3 1
 تنفيذ التقومي البديل.

 ضعيفة 0.85 2.41
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 ضعيفة 0.89 2.34 يزود أولياء األمور بنتائج التقومي. 10 2
يسجل أداء كل طالب يف سجالت  2 3

 متابعة.
 ضعيفة 0.83 2.27

مور عن مستوى يقيس رضا أولياء األ 11 4
 تقدم أبنائهم.

 ضعيفة 0.94 2.26

يزود معلمي الصف مبستوايت أداء  4 5
 الطالب.

 ضعيفة 0.75 2.04

يقيس أثر استخدام اسرتاتيجيات  8 6
 وأدوات التقومي البديل.

 ضعيفة 0.73 2.00

 ضعيفة 0.65 1.92 يتابع الطالب ذوي األداء املنخفض. 5 7
فظ واسرتجاع توفر قاعدة بياانت حل 12 8

 نتائج التقومي.
 ضعيفة 0.63 1.91

 ضعيفة 0.68 1.91 حيفز الطالب ذوي األداء املرتفع. 6 9
يستخدم التقنية حلفظ واسرتجاع  7 10

 نتائج التقومي البديل.
 ضعيفة 0.67 1.90

 ضعيفة 0.67 1.90 يوثق نتائج التقومي البديل أواًل أبول. 9 11
كل نشاط يقدم تغذية راجعة عقب   1 12

 يقوم به الطالب.
 ضعيفة 0.72 1.79

 ضعيفة 0.66 2.03 املتوسط العام
يالحظ من اجلدول السابق أن املتوسط احلسايب العام لدرجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملهارات 

وبدرجة ضعيفة، وقد تراوحت املهارات بني  (4)من أصل  (2.03)متابعة نتائج التقومي البديل بلغ 
 ، حيث وقعت مجيع مهارات هذا احملور يف املستوى الضعيف.(1.79 -2.4)

لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع ونصه: "هل يوجد فرق دال إحصائيًا بني استجاابت عينة  -4
الدراسة يف ممارسة معلمي العلوم الطبيعية يف املرحلة املتوسطة ملهارات التقومي البديل تبعًا ملتغري 

 م اختبار "ت" للعينات املستقلة واجلدول التايل يوضح ذلك: العمل؟" مت استخدا
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 : نتياة اختبار )ت( للعينات املستقلة لتحديد الفروق(11)جدول 
 بني استااابت أفراد عينة الدراسة تبعاا لطبيعة العمل  

املتوسط  العدد طبيعة العمل األبعاد
 احلسايب

مستوى  قيمة )ت( درجة احلرية
 الداللة

التخطيط 
 قومي البديلللت

غري  0.97 -0.044 94 1.87 19 مشرف تربوي
 1.88 77 مدير مدرسة دالة

استخدام 
أدوات التقومي 

 البديل

غري  0.78 -0.278 94 1.86 19 مشرف تربوي
 1.90 77 مدير مدرسة دالة

متابعة نتائج 
 التقومي البديل

غري  0.61 -0.512 94 1.98 19 مشرف تربوي
 2.07 77 درسةمدير م دالة

غري  0.77 -0.300 94 1.90 19 مشرف تربوي مجيع األبعاد
 1.95 77 مدير مدرسة دالة

بني  (0.05)يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
واألبعاد  استجاابت أفراد عينة الدراسة وفقًا ملتغري طبيعة العمل يف البعد األول والثاين والثالث

على التوايل؛  (0.77)، (0.61)، (0.78)، (0.97)جمتمعة؛ حيث بلغت قيم مستوى الداللة 
 وغري دالة إحصائياً. (0.05)وهي قيم أكرب من مستوى الداللة 

لإلجابة عن سؤال الدراسة اخلامس ونصه: "هل فرق دال إحصائيًا بني استجاابت عينة  -5
الطبيعية يف املرحلة املتوسطة ملهارات التقومي البديل تبعًا ملتغري الدراسة يف ممارسة معلمي العلوم 

 النوع؟" مت استخدام اختبار "ت" للعينات املستقلة واجلدول التايل يوضح ذلك: 
 : نتياة اختبار )ت( للعينات املستقلة لتحديد الفروق(12)جدول 

 بني استااابت أفراد عينة الدراسة تبعاا للنوع 
املتوسط  لعددا النوع األبعاد

 احلسايب
درجة 
 احلرية

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

غري  0.59 -0.546 94 1.85 53 ذكر التخطيط للتقومي البديل
 1.91 43 أنثى دالة 
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استخدام أدوات التقومي 
 البديل

غري  0.78 -0.276 94 1.88 53 ذكر
 1.91 43 أنثى دالة

غري  0.50 -0.681 94 2.01 53 ذكر متابعة نتائج التقومي البديل
 2.10 43 أنثى دالة

غري  0.60 -0.534 94 1.91 53 ذكر مجيع األبعاد
 1.98 43 أنثى دالة

بني  (0.05)يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

ثاين والثالث واألبعاد جمتمعة؛ عينة الدراسة وفقًا ملتغري النوع يف البعد األول والاستجاابت أفراد 

على التوايل؛ وهي قيم  (0.60)، (0.50)، (0.78)، (0.59)حيث بلغت قيم مستوى الداللة 

 وغري دالة إحصائياً.   (0.05)أكرب من مستوى الداللة 

 مناقشة نتائج الدراسة وتفسريها:  -ثانياً 

 من العرض السابق لنتائج الدراسة يتضح اآليت:

ارسة معلمي العلوم الطبيعية ملهارات التخطيط للتقومي البديل، مما يعين أن ضعف درجة مم -1

معلمي العلوم الطبيعية يف املرحلة املتوسطة ليس لديهم خطة حمددة وواضحة جلميع مراحل 

عملية التقومي، كما أهنم مل يتدربوا جيدًا على اسرتاتيجيات وأدوات التقومي البديل، وال 

لتقومي البديل بني الطالب وأولياء األمور، وغري مهتمني بتشخيص يهتمون بنشر ثقافة ا

خربات الطالب السابقة، كما أن املشرف الرتبوي ومدير املدرسة مل يطلب منهم املشاركة 

 يف إعداد خطة للتقومي البديل. 

ير التخطيط للتقومي البديل إىل قلة اهتمام مدورمبا يعود السبب يف ضعف درجة ممارستهم ملهارات 

املدرسة واملشرفني الرتبويني بوجود خطة واضحة وحمددة لدى املعلم تعطي تصورًا متكاماًل 
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لعملية التقومي البديل، ويدعم هذا املربر عدم وجود درجات يف بطاقة األداء الوظيفي 

أبن هناك دور  Tabarletم(  1994للمعلم هتتم ابلتقومي البديل، ويؤكد ذلك اتابرلت )

دارس يف مساعدة املعلمني لتطبيق التقومي البديل يف الفصول الدراسية. وقد مهم ملديري امل

يكون السبب أيضًا قلة الربامج التدريبية اليت هتتم مبجال التقومي البديل بشكل عام وإىل 

التخطيط لعملية التقومي البديل بشكل خاص، فأغلب الربامج التدريبية هتتم مبجال طرق 

البديل، وقد أوصت العديد من الدراسات مثل دراسة عبد الباقي التدريس وهتمل التقومي 

م( ابالهتمام أبساليب التقومي الواقعي يف اإلعداد الرتبوي ملعلمي العلوم سواء قبل  2005)

 -Organبيكرولو  -اخلدمة أو أثناء اخلدمة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أوغان

Bekiroglu (2009)  البديل أقل  أن اهتمام املعلمني ابلتقوميواليت توصلت نتائجها إىل

، واليت Cheng (2006)من املأمول، وتتفق هذه النتيجة أيضًا مع دراسة دراسة شينج 

أشارت إىل أن من أهم الصعوابت اليت تواجه هؤالء املعلمني لتطبيق التقومي البديل يف 

د واالستخدام العلوم تدين مستوى خربات املعلمني واليت متكنهم من التخطيط اجلي

م(، واليت  2008الصحيح ألدواته، وختتلف هذه النتيجة مع دراسة عايشة الرشيدي )

 أظهرت نتائجها أن معلمي العلوم ميلكون تصورات للتقومي البديل بدرجة متوسطة. 

ضعف درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملهارات استخدام أدوات التقومي البديل، مما يعين أن  -2

دام معلمي العلوم الطبيعية يف املرحلة املتوسطة ألدوات التقومي البديل دون املأمول استخ

مثل استخدام قواعد تقدير األداء، أو التقومي الذايت، أو ملفات اإلجناز أو تقومي األقران،  

كما أن املعلمني غري مهتمني بقياس جوانب التعلم املعرفية واملهارية واجتاهات وميول 
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ناك عدم اهتمام بتوفري أنشطة ومهام حقيقية ترتبط حبياة الطالب وواقعهم كما الطالب، وه

 أهنم ال يستخدمون أدوات تقومي بديل تراعي الفروق الفردية لدى الطالب. 

ورمبا يعود السبب يف ضعف درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملهارات استخدام أدوات التقومي 

 قبل اخلدمة يف اجلامعات للمعلمني وخلوها من مواضيع البديل إىل ضعف اإلعداد املهين

أبن من أهم أسباب عدم شيوع  Sylvaم(  1999التقومي البديل، ويؤكد ذلك سيلفا )

أساليب التقومي البديل لدى املعلمني أن إعدادهم يف كليات الرتبية قائم على نظام التقومي 

أثناء اخلدمة للمعلمني ومتكينهم من التقليدي. ابإلضافة إىل عدم كفاية برامج التدريب 

املعرفة واملهارة واالجتاه حنو موضوع التقومي البديل والتدرب العملي على استخدام أدواته 

م( أبن أهم معوقات استخدام أساليب التقومي البديل  2011املتنوعة ويؤكد ذلك الزبيدي )

سس وقواعد استخدام أدواته. وأدواته هي قلة الدورات التدريبية، وعدم إملام املعلمني أب

، (Caliskan& Kasikci 2010)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كاليسكان وكاسيكي 

واليت أظهرت نتائج دراستهما أن املعلمني مازالوا يركزون على التقومي التقليدي مثل 

اختبارات االختيار من متعدد، والنهاايت املفتوحة، وأن هناك ضعف يف استخدام أدوات 

واليت  Raboijane (2005)قومي البديل، كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة رابوجان الت

أوضحت أن املعلمني يركزون على األساليب التقليدية يف تقومي الطالب. وختتلف هذه 

م( واليت توصلت نتائجها إىل أن ممارسة معلمي العلوم  2007النتيجة مع دراسة عالونة )

تدريس العلوم للصف الثامن األساسي لكل من ملف إجناز ألساليب التقومي البديل يف 

الطالب، والتقومي القائم على األداء كانت بدرجة متوسطة. كما أن هذه النتيجة ختتلف مع 

م( واليت أوضحت نتائجها أن درجة استخدام املعلمني  2010دراسة البشري، وأريج برهم )
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ورقة والقلم كانت مرتفعة، وبدرجة متوسطة واملعلمات السرتاتيجيات التقومي املعتمد على ال

السرتاتيجيات التقومي املعتمد على األداء واسرتاتيجيات املالحظة واسرتاتيجيات التواصل. 

م( واليت توصلت نتائجها إىل أن  2010وكذلك اختلفت مع دراسة أحالم أبو احلاج )

رجة متوسطة، بينما درجة معرفة معلمي ومعلمات اللغة اإلجنليزية للتقومي البديل كانت بد

 استخدامهم ألساليب التقومي البديل كانت مرتفعة. 

ملهارات متابعة نتائج التقومي البديل، مما يعين أن  ضعف درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية -3

معلمي العلوم الطبيعية يف املرحلة املتوسطة ال يهتمون بتسجيل أداء كل طالب يف سجالت 

 م ال يعتمدون على التقنية حلفظ واسرتجاع نتائج التقومي البديل، وال يقومونمتابعة، كما أهن

أثر استخدام اسرتاتيجيات وأدوات التقومي البديل، وال يولون عملية حتفيز الطالب  بقياس

الطالب ذوي األداء ، وال يوجد لديهم آلية واضحة ملتابعة  أمهية ذوي األداء املرتفع

بب يف ضعف درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملهارات متابعة املنخفض. ورمبا يعود الس

نتائج التقومي البديل إىل كثرة أعداد الطالب يف الفصل الواحد وعدم وجود آلية واضحة 

يف  Watt (2005)وأدلة إرشادية لتوثيق نتائج التقومي البديل وهذا يتفق مع ما ذكره وات 

صعوابت اليت تواجه املعلمني يف تطبيق التقومي البديل دراسته اليت أظهرت نتائجها أن أهم ال

هي عدم توفر املواد والوقت الكافيني للتطبيق العملي، والعشوائية يف استخدام وسوء 

م( يف دراسته واليت توصلت  2007التنظيم وذاتية تقدير الدرجات، ويؤكد ذلك عالونة )

من املعلمني يف ممارسة  %50نتائجها إىل أن أهم الصعوابت اليت واجهت أكثر من 

أساليب التقومي البديل العدد الكبري من الطالب يف الصف، والنصاب العايل للمعلم، وعدم 
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وجود أدلة إرشادية لغاايت التقومي البديل، واملنهج الطويل وضيق الوقت لتغطيته، وعدم 

 توفر األجهزة واألدوات يف املختربات. 

ة الدراسة يف ممارسة معلمي العلوم الطبيعية يف املرحلة ال توجد فروق بني استجاابت عين -4

املتوسطة ملهارات التقومي البديل تبعًا ملتغري العمل، مما يعين اتفاق اآلراء بني مديري 

ومديرات املدارس املتوسطة من جهة وبني مشريف ومشرفات العلوم من جهة أخرى يف 

التقومي البديل، ويعزو الباحث هذه ضعف درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملهارات 

النتيجة إىل أن معلمي ومعلمات العلوم يف املرحلة املتوسطة يتلقون تدريبًا متشاهبًا أثناء 

اخلدمة فيما يتعلق ابلتقومي البديل، ومعرفتهم متقاربة خبصوص التخطيط للتقومي البديل 

 ومتابعة نتائجه. واستخدام أدواته، 

تجاابت عينة الدراسة يف ممارسة معلمي العلوم الطبيعية يف املرحلة ال توجد فروق بني اس -5

املتوسطة ملهارات التقومي البديل تبعًا ملتغري النوع، مما يعين اتفاق اآلراء بني مديري املدارس 

املتوسطة ومشريف مادة العلوم من جهة وبني مديرات املدارس املتوسطة ومشرفات العلوم 

ة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملهارات التقومي البديل، ورمبا من جهة أخرى يف ضعف درج

يعود السبب يف هذه النتيجة إىل أن برامج إعداد املعلمني واملعلمات يف اجلامعات ال 

تتضمن مقررات أو تدريب يهتم ابلتقومي البديل، كما أن إدارة الرتبية والتعليم لديها خطة 

  تويل أمهية لتدريبهم على مهارات التقومي البديل. تدريب موحدة للمعلمني واملعلمات ال

 التوصيات: 

 توصلت إليها الدراسة، ميكن تقدمي التوصيات التالية:  يف ضوء النتائج اليت
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تدريب املعلمني قبل اخلدمة على مهارات التقومي البديل )ختطيطاً، واستخدامًا ألدواته، ومتابعة  -1

 آللية التالية لتنفيذ التوصية: لنتائج التقومي( ويقرتح الباحث ا

 إعداد مقررات تعين ابلتقومي البديل وتطبيقاته يف مادة العلوم.  -أ

 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية واملهارية لتنفيذ هذه املقررات يف الرتبية العملية.  -ب

ابستخدام  قياس درجة استخدام الطالب/ املعلم يف الرتبية العملية ملهارات التقومي البديل -ج

 االستبيان.

ة تدريب املعلمني أثناء اخلدمة على مهارات التقومي البديل )ختطيطاً، واستخدامًا ألدواته، ومتابع -2

 لنتائج التقومي( ويقرتح الباحث اآللية التالية لتنفيذ التوصية: 

 ريبية ملعلمي العلوم تعين ابلتقومي البديل.أ. إدراج برامج تد

ساليب اإلشرافية من قبل املشرفني الرتبويني لالرتقاء مبستوى املعلمني ب. استخدام مجيع األ

 وتشجيعهم على استخدام التقومي البديل.

ج. استخدام أداة الدراسة )االستبيان( لتحديد االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم الطبيعية فيما 

 خيص التقومي البديل. 

 املقرتحات: 

شعر الباحث ابحلاجة إليها أثناء إجراء  الىت إلجراء بعض الدراساتاحلالية و  استكمااًل للدراسة

 الدراسة احلالية، فإن الباحث يقرتح إجراء الدراسات التالية: 

 فاعلية برانمج تدرييب مقرتح إلكساب معلمي العلوم مهارات التقومي البديل. -1

 بديل يف مجيع املراحل. تقومي واقع ممارسات معلمي العلوم الطبيعية ملهارات التقومي ال -2
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 . 797 -753، ص ص 3، ع 4جملة جامعة النجاح للعلوم اإلنساين، فلسطني، مج 
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 . 270 -241، ص ص 1، ع 13
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 . 775 -710، مصر: القاهرة، ص ص 21
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 اجتاهات مستقبلية. البحرين: املنظمة العربية للرتبية. م(. تطورات و  1992رجب، مصطفى. )

م(. تصورات معلمي العلوم يف املرحلة االبتدائية يف دولة الكويت  2008الرشيدي، عايشة عايش. )

السرتاتيجيات التقومي البديل ودرجة ممارستهم له. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية 
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طالب املرحلة املتوسطة. رسالة دكتوراه غري منشورة، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية 
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 جة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية در

 باملرحلة املتوسطة ملهارات التقويم البديل
 د. عادي بن كرمي عادي اخلالدي

 مشرف تربوي إبدارة الرتبية والتعليم يف حمافظة الطائف

 مستخلص الدراسة

هدفت الدراسة التعرف على درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة املتوسطة ملهارات  

تقومي البديل ختطيطًا واستخدامًا ألدواته ومتابعة لنتائجه، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ال

املسحي، وصمم الباحث أداة الدراسة )االستبيان( جلمع بياانت الدراسة، واختار عينة عشوائية 

سطة مديراً ومديرة مدرسة متو  (77)مشرفاً ومشرفة تربوية ختصص علوم، و  (19)بسيطة مكونة من 

يف مكاتب الرتبية والتعليم مبدينة الطائف )الشرق، الغرب، احلوية(، واستخدمت الدراسة جمموعة من 

األساليب اإلحصائية منها: )التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات 

 راسة للنتائج التالية: املعيارية، ومعامل ألفا كرونباخ، واختبار "ت" للعينات املستقلة( وقد توصلت الد

ضعف درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية يف املرحلة املتوسطة ملهارات التخطيط للتقومي  -1

 البديل. 

ضعف درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية يف املرحلة املتوسطة ملهارات استخدام أدوات التقومي  -2

 البديل. 

 ة ملهارات متابعة نتائج التقومي البديل. ضعف درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعي -3
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ممارسة معلمي العلوم الطبيعية يف املرحلة  يف ال توجد فروق بني استجاابت عينة الدراسة -4

 املتوسطة ملهارات التقومي البديل تبعاً ملتغري العمل. 

ملرحلة ال توجد فروق بني استجاابت عينة الدراسة يف ممارسة معلمي العلوم الطبيعية يف ا -5

 املتوسطة ملهارات التقومي البديل تبعاً ملتغري النوع. 

 ويف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، قدم الباحث توصيات واقرتح آلية لتنفيذها وهي: 

تدريب املعلمني قبل اخلدمة على مهارات التقومي البديل )ختطيطاً، واستخدامًا ألدواته، ومتابعة  -1

 لنتائج التقومي(.

تدريب املعلمني أثناء اخلدمة على مهارات التقومي البديل )ختطيطاً، واستخدامًا ألدواته، ومتابعة  -2

 لنتائج التقومي(. 

 الكلمات املفتاحية: التقومي البديل، معلم العلوم، تقومي تعلم العلوم الطبيعية. 
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The Degree of Intermediate-stage Natural Science 

Teachers Practice of Alternative Evaluation Skills. 

Abstract 

This study aimed at identifying the degree of intermediate-stage 

natural science teachers practice of alternative evaluation skills: 

planning for evaluation, using of its tools and follow-up of its results. 

The study employed the descriptive survey approach. The researcher 

designed a study tool (a questionnaire) to collect the data of the study, 

and chose a simple random sample consisting of (19) educational 

supervisors of natural science, and (77) headmasters and headmistress 

of intermediate schools in the offices of Education in Taif (East, West 

and Hawiya). The study applied a number of statistical approaches, 

including: (frequencies, percentages, arithmetic means, standard 

deviations, Cronbach's Alpha coefficient and independent samples T-

test). The most important results of the study were: 

1. The degree of intermediate-stage natural science teachers 

practice of the planning skills of the alternative evaluation was 

weak. 

2. The degree of intermediate-stage natural science teachers 

practice of the skills of using the alternative evaluation tools 

was weak. 

3. The degree of intermediate-stage natural science teachers 

practice of follow-up skills of alternative evaluation was weak. 

4. There were no statistically significant differences between the 

responses of the study sample in the practice of intermediate-

stage natural science teachers of the skills of alternative 

evaluation referred to the type of work. 
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There were no statistically significant differences between the 

responses of the study sample in the practice of intermediate-

stage natural science teachers of the skills of alternative 

evaluation referred to gender. 

In light of the findings of this study, the researcher presented a 

number of recommendations, namely: 

1. Training pre-service teachers on the skills of alternative 

evaluation (planning, using its tools, and follow-up of 

evaluation results). 

2. Training in-service teachers on the skills of alternative 

evaluation (planning, using its tools, and follow-up of 

evaluation results). 

Keywords: Alternative evaluation , science teacher , evaluation 

of natural sciences learning. 
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