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ممارسات التقويم القائم على المعايير لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجهة نظر طالب برامج ماجستير تقيػيم 
 ودكتوراه المناىج وطرؽ تدريس العلـو بكليات التربية

 لخص:مُ ال
٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس من كجهة نظر طبلب ىدؼ البحث اٟتارل إذل تقييم 

. كلتحقيق ىذا ا٢تدؼ استخدـ ا١تنهج الوصفي ناىج كطرؽ تدريس العلـو بكليات الًتبيةا١تبرامج ماجستَت كدكتوراه 
سات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ٦تار التحليلي. كًب إعداد استبانة إلكًتكنية يف صورة سيل م تقدير ٜتاسي لتقييم 

( طالبنا كطالبة من ا١تلتحقُت بربامج ا١تاجستَت كالدكتوراه 114م. ك٘تث لت عينة البحث يف )ىيئة التدريس من كجهة نظر طبلُّ
ق(. كأظهرت نتائج الدراسة أف مستول ٦تارسات 1439/1440ٗتصص ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو للعاـ اٞتامعي )

(، %80التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس أقل بشكلو داؿو إحصائينا عن ا١تستول ا١تقبوؿ علمينا لؤلداء )
( بُت آراء الطبلب كالطالبات يف برامج ماجستَت كدكتوراه ا١تناىج 0.05كجود فركؽ دالة إحصائينا عند مستول )كعدـ 

 القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس كفقنا ١تتغَتم اٞتامعة كالربنامج. يف كطرؽ تدريس العلـو يف ٦تارسات التقوًن
( بُت آراء الطبلب كالطالبات يف برامج ماجستَت كدكتوراه ا١تناىج 0.05حُت كجدت فركؽ دالة إحصائينا عند مستول )

ة التدريس كفقنا ١تتغَت اٞتنس لصاحل الذكور. كطرؽ تدريس العلـو يف ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئ
 كانتهى البحث بتقدًن ٣تموعة من التوصيات كا١تقًتحات كثيقة الصلة بالنتائج.

 
 التقوًن القائم على ا١تعايَت. -ا١تعايَت  –التقوًن  –التقييم  الكلمات المفتاحية:
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Evaluating the Standard  - Based Assessment Practices among Faculty Members 

from the Perspectives of Master and Doctorate Students of Curriculum and Science 

Education at the Colleges of Education 

 
Abstract: 

This study aimed at evaluating the standards-based assessment practices of faculty 

members from the point of view of MSc. and PhD students enrolled in the curricula and 

science education program in colleges of education. To achieve this objective, the 

descriptive analytical approach was used. An electronic questionnaire was prepared in the 

form of a five-point scale to assess the standards-based assessment practices of faculty 

members from the perspective of their students. The sample of the study was (114) male 

and female students enrolled in master and doctorate programs, majoring in curricula and 

science education for the academic year 1439/1440 AH. The results of the study showed 

that the level of standards-based assessment practices among faculty members was 

significantly lower than the educationally acceptable level of performance (80%). There 

were no statistically significant differences at the level of (0.05) between the views of 

Master and doctoral students of curricula and science education in standards-based 

assessment practices among faculty members according to the variables of the university 

and the program; while there were statistically significant differences at the level of 

(0.05) between the views of the students of the master and doctoral programs of curricula 

and science education in the practices of standards-based assessment of faculty members 

according to the gender variable favoring the males. Accordingly, the study presented 

some recommendations suggestions for further research. 

Keywords: Evaluation – Assessment- Standards - Standard-based assessment 
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 المقدمة:
تعد عملية التقوًن ا١تدخل األساسي لئلصبلح بالتعليم اٞتامعي، كيعد تقوًن ٦تارسات أعضاء ىيئة التدريس للتقوًن 
القائم على ا١تعايَت من ا١تتطلبات األساسية يف القرف اٟتادم كالعشرين؛ فلم تعد ا١تعايَت يف العصر اٟتارل نوعنا من الرفاىية 

غذاء الذم يتناكلو اإلنساف، كجودة ا١تاء الذم يشربو، كجودة ا٢تواء الذم يتنفسو، كلكنها أصبحت ضركرة لضماف جودة ال
كجودة الطرؽ اليت يسَت عليها، كجودة كسائل ا١تواصبلت اليت يركبها. إف اٟتفاظ على حياة اإلنساف يف الوقت اٟتارل أصبح 

سواءن يف ٣تاؿ الزراعة أـ الصناعة أـ التجارة. كإذا كانت  مرتبطنا ّتودة ا١تعايَت اليت يتم االلتزاـ ُّا يف ٥تتلف ٣تاالت اٟتياة
ا١تعايَت ضركرية يف ىذه اَّاالت فإف اٟتاجة إليها أكثر ضركرةن يف ٣تاؿ التعليم؛ فهي الوسيلة كاآللية اليت ٯتكن يف ضوئها 

السلوكية كافةن من خبلؿ ما يعرؼ ضماف تطوير شخصية األجياؿ القادمة كتنميتها يف اٞتوانب العقلية كا١تهارية كالوجدانية ك 
كما يتضمنو من عمليات: التخطيط القائم على ا١تعايَت،  (Standards Based Education)بالتعليم القائم على ا١تعايَت 

 .(Standards Based Assessment)كالتدريس القائم على ا١تعايَت، كالتقوًن القائم على ا١تعايَت 
التقوًن  ء. كيعدالتعليم القائم على النتائج أك التعليم القائم على األدا إذل فلسفة ا١تعايَتالتقوًن القائم على  كيستند

تناسب األداء ا١تتوق ع لكل يتعلق بوضع معايَت جديدة يف ىذه اٟتركة فاٞتزء األكؿ  ؛حركة إصبلح ا١تعايَتاٞتزء الرئيس يف 
يتم تقوًن الطبلب ١تعرفة ا، كأخَتن  ،مع ا١تعايَت اٞتديدةتسق ي أك ا١تنهج الدراسي يتسق بعد ذلك ٬تب أف يتماشى طالب،
ٔتعيار ٯتكن الطبلب  من خبللو مقارنةيتم . كللتقوًن القائم على ا١تعايَت عديده من ا١تزايا؛ حيث ا١تعايَت ٘تكنهم من ىذهمدل 

الذم يفًتض أف بعض الطبلب ٬تب أف نحٌت اٞترس ١ت ٓتبلؼ التقدير ا١تصطنع كفقنا، أف يصل إليو )٭تققو(كل طالب ل
فًقُت، كالقليل منهم متميزين. كيعتمد ىذا النوع من التقوًن على  فالبشر ىم األقدر ، على الكمبيوترالبشر كليس يكونوا ٥تي

صاـر ال يقبل  بشكلو ا٠تطأ أك اإلجابة  كامل بدالن من فرض اإلجابة الصحيحة  بشكلو كتفسَتىا تقوًن إجابة الطالب  على
مهارات  )ا١تفتوحة( لقياساٟترة  اتاإلجاب األسئلة كاالختبارات ذات استخداـتفسَت. كيف التقوًن القائم على ا١تعايَت يتم ال

االختبار القائم على ا١تعايَت ىو فقط الذم يتماشى مع . ك يف معظم معايَت التعليم اٞتديدة اليت تعد ضركريةالتفكَت العليا 
ٯتكنهم النجاح، كليس القلة منهم فقط ىم من  الطبلب كافةن  يفًتض أفلى ا١تعايَت الذم إصبلح التعليم القائم عحركة 

كاٟتصوؿ السنة النهائية يف التعليم العاـ ختبار ال اجتياز الطبلب . ككفقنا لفلسفة التقوًن القائم على ا١تعايَت فإفٯتكنهم ذلك
وف كىم يتمتعوف با١تهارات اليت ٭تتاجوهنا للنجاح يف عادل سوؼ يتخرج كافةن  على شهادة اإلتقاف األكلية يضمن أف الطبلب

دكف أف ، ككفقنا ٢تذه الفلسفة أيضنا لن يسمح ألم طالب باالنتقاؿ من صفو إذل صف اقتصاد القرف اٟتادم كالعشرين
 ٚتيعنا طبلبعندما ٬تتاز اليف ضوء ا١تعايَت احملددة. ك  من معرفة كٕتاربنفسو يف الصف  زمبلؤه٭تصل على ما حصل عليو 

 من ٥تتلف ا٠تلفيات كافةن   الطبلب فإف -كىو ا٢تدؼ احملورم كراء إصبلح التعليم القائم على ا١تعايَت -، كافةن   ا١تعايَت
ا١تنتشرة يف أساليب  كبذلك ٗتتفي فجوة التحصيل ؛يف االختبارأك ا١تستول نفسو  ذاهتا سوؼ ٭تققوف الدرجة كالبيئات

 (.k12academics, n.d, online؛ 2017التقوًن التقليدية )عمر، 
التقوًن القائم على ا١تعايَت يتم خبللو مقارنة أداء الطبلب  أف (Sharma, 2015)شارما كيف ىذا الصدد أكضح 

يف ضوء ٣تموعة من األىداؼ األدائية أك ا١تعايَت اليت سبق ٖتديدىا. كيهدؼ إذل مساعدة كل طالب على إ٧تاز ا١تعايَت، 
بعض. كُّذا، فإف بدالن من تصنيف الطبلب كفقنا للمنحٌت االعتدارل الذم يتم خبللو مقارنة أداء الطبلب ببعضهم ال

 ( من الطبلب ٯتكنهم إ٧تاز ىذه ا١تعايَت، كلكن كفقنا لسرعتهم ا٠تاصة.100%)

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 كاس      ع        عبذ. د                               الت  ية   ليات العلىم ثذسيس وفش   اإلاناهج ودكحىساه ماحسح    شامج فبب  ظش وحهة م  الحذسيس هيئة أعؾاء لذي اإلاعا    ع ى القا   الحقىي  مماسسات ثقيدي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

124 

يتضح من ذلك أف فلسفة التقوًن القائم على ا١تعايَت ترتكز على أف ٚتيع ا١تتعلمُت قادركف على التمكن من 
ُت ا١تتعلمُت فَتجع إذل الفركؽ الفردية بينهم يف سرعة امتبلؾ اٟتد األدىن من ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تطلوبة، أم ا االختبلؼ ب

التعلم، كمن ٍب فإف العمل على إعطاء كل متعلمو الوقت الكايف للتمكن من ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تطلوبة كفق سرعة تعلمو 
 . ا٠تاصة يعد أمرنا جوىرينا يف نظاـ التقوًن القائم على ا١تعايَت

ا١تعايَت ال يستهدؼ الكشف عما يعرفو الطالب  على القائم ( أف التقوًن2014)كيؤكد شحاتة كدركيش كجاموس 
 ا١تعلومات كما يتيح للطالب الراجعة، التغذية عمليات خبلؿ من الطبلب أداء من معلومات، كلكنو يستهدؼ ٖتسُت

ا١ترة القادمة؛ األمر الذم يساعد  يف أدائو ٖتسُت كيفية لو يوضح عليو كبناءن  أدائو، إذل مستول كالشواىد للتعرؼ كاألدلة
باستمرار. كأشار شارما  ما حاكلوا إذا النجاح ٖتقيق ٯتكنهم أنو يعتقدكف ٬تعلهم ينموف؛ ٦تا كىم أنفسهم الطبلب على مراقبة

(Sharma, 2015)  التقوًن القائم على ا١تعايَت يدعم ركح ا١تنافسة، كيقلل القلق، كيزيد من الدافعية الداخلية،إذل أف 
 .كيشجع اإل٧تاز، كالتعاكف، كالكفاءة الذاتية، كما كراء ا١تعرفة، كالتعلم العميق

كأكدت بعض الدراسات األجنبية على أ٫تية استخداـ التقوًن القائم على ا١تعايَت با١تراحػل التعليميػة ا١تختلفػة مػدخبلن 
التعليم قبل اٞتامعي كأعضاء ىيئة التدريس  إلصبلح التعليم كٖتسُت تعلم الطبلب، كأكصت بضركرة تدريب ا١تعلمُت ٔتراحل

 ,Smith-Woofter, 2010; Miller) بػالتعليم اٞتػامعي علػى ٦تارسػات التقػوًن القػائم علػى ا١تعػايَت كأسػاليبو ا١تختلفػة 

2013; Hoernke, 2014; Waggoner & Carroll, 2014; Becenti-Begay, 2015; Greene, 2015; 

Hawes, 2015; Manley, 2015; Reese, 2015; Muñoz & Guskey, 2015; Sharma, 2015; 

Streagle & Scott, 2015) 
ا من ا١تمارسات اليت ٬تب أف يتقنها أعضاء ىيئة التدريس لضماف ٗتريج  كيتضمن التقوًن القائم على ا١تعايَت عديدن

كالعشرين، كتتمثل ىذه ا١تمارسات يف: أجياؿ تتمتع بالقدرات كالسمات الشخصية اليت تؤىلهم للنجاح يف القرف اٟتادم 
توضيح ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة، كإعبلـ الطبلب مسبقنا بطريقة تقوًن أدائهم فيها، قياـ أعضاء ىيئة التدريس ب

تقيس كاختيارمهاـ التقوًن كاستخداـ األدكات ا١تناسبة لتقوًن مدل ٖتقق معايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة، كاستخداـ أسئلة 
مستويات العمق ا١تعريف ا١تختلفة ٔتا يتناسب مع تعقد ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة، كاستخداـ أسئلة اختيار االستجابة 
يف تقوًن مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة، كاستخداـ أسئلة إنتاج االستجابة يف تقوًن مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج 

يف تقوًن مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج التعلم  (Rubric)كاستخداـ مقاييس التقدير ا١تتدرج لؤلداء التعلم ا١تستهدفة، 
ا١تستهدفة، كاستخداـ االختبار التحصيلي القائم على ا١تعايَت يف تقوًن مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة، كتقدًن 

 ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة. التغذية الراجعة للطبلب يف ضوء نتائج تقوًن مدل ٖتقق
كيعتقد الباحث أف ٧تاح اٞتهود ا١تبذكلة لتنفيذ سياسات كخطط تطوير منظومة التقوًن بالتعليم اٞتامعي رىنه 
ٔتمارسات أعضاء ىيئة التدريس على أرض الواقع لتنفيذ ىذه السياسات كا٠تطط. كما أف تقوًن ٦تارسات التقوًن القائم على 

ا ١تدل التقدـ كالتطوير يف منظومة التقوًن بالتعليم اٞتامعي؛ كمن ىنا جاء ا١تعايَت ل دل أعضاء ىيئة التدريس يعد مؤشرنا جيدن
ىذا البحث لتقوًن ٦تارسات أعضاء ىيئة التدريس للتقوًن القائم على ا١تعايَت من كجهة نظر الطبلب كالطالبات يف برامج 

 ـو بكليات الًتبية باٞتامعات با١تملكة العربية السعودية.ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ تدريس العل
 مشكلة البحث:
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التقوًن الصحيح ىو الطريق األساسي لتحقيق األىداؼ التنموية ا١تنشودة كىو ضركرة حتمية لضماف استمرار 
الة بشىت عناصر العملية ا١تؤسسات التعليمية اٞتامعية، كيف ضوء ذلك تزداد اٟتاجة إذل تطبيق االسًتاتيجيات التقوٯتية الفع

ا لسعي ا١تملكة 2008التعليمية الرئيسية يف ا١تؤسسات التعليمية اٞتامعية كعلى رأسها عضو ىيئة التدريس )أٛتد،  (. كٕتسيدن
العربية السعودية ٨تو تطوير التعليم؛ بدأت كزارة التعليم عملية تطوير شاملة لعناصر العملية التعليمية التعلمية كافةن ٖتت 
عنواف "االقتصاد ا١تعريف". كتعد اسًتاتيجيات التقوًن من أىم عناصر مشركع االقتصاد ا١تعريف؛ كذلك ١تعرفة مدل ٖتقق 

تج ا١تطلوبة من قبل ا١تتعلم، كفاعلية اسًتاتيجيات التعليم كالتعلم ا١تستخدمة، ككذلك التأكد من مناسبة ا١تواد كالوسائل النوا
التعليمية اليت استخدمت يف العملية التعليمية. كالتقوًن ا١تستمر يساعد على ٖتسُت التعلم، كعلى أعضاء ىيئة التدريس أف 

 (.2017اتيجيات التقوًن اليت تساعد على ٖتسُت التعلم )احمليميد، ٯتتلكوا القدرة على تطوير اسًت 
( إذل تدين مستول ٦تارسة أعضاء ىيئة التدريس ١تهارات تقوًن 2012كأشارت نتائج دراسة قرشم كالعراقي كالثقفي )

شريف نتائج دراسة بشكلو داؿو إحصائينا. ككشفت كمهارات ٖتليل معلومات التقييم كاإلفادة منها أداء الطبلب كتعلمهم 
 الطبلب فيما يتعلق بعملية التقوًن، حيث يرلأعضاء ىيئة التدريس ك  كلو منآراء  عن اتفاؽ  (2013٘تاـ كأغا )ك لشايف كا

التقوًن  كأف أسس التقوًن كمبادئو األساسية، كأساليب تقدير األداء، كقدرةيف عملية التقوًن، الطرفاف أف ىناؾ سلبيات كثَتة 
عن ارتفاع  (2012) عمارة. كيف ا١تقابل أظهرت نتائج دراسة ات ٥تتلفة غَت متوفر بالصورة ا١تنشودة باٞتامععلى قياس مهار 

أعضاء ىيئة التدريس يف بعض ا١تقررات الًتبوية بكلية التدريسي بوجوو عاـ ٔتا يف ذلك ٦تارسات التقوًن لدل  ألداءمستول ا
ٖتقيق  ( عن2013نظر الطبلب. كما أسفرت نتائج دراسة الصمادم ) ، كذلك من كجهةالًتبية النوعية جامعة ا١تنوفية

 كلو من: مهارات ٧تراف يف ٣تاؿيئة التدريس يف جامعة ىأعضاء  ا١تمارسات التدريسية لدلمرتفع يف جودة مستول 
 ككل.كمهارات االتصاؿ كالتواصل، كا١تهارات  بة، لم الطلتع تقوًنك تدريس، التنفيذ للتدريس، كمهارات  التخطيط

( كجود تضارب يف آراء طبلب اٞتامعة حوؿ ٦تارسات أعضاء ىيئة التدريس فيما 2011كأكدت دراسة كياؿ )
يتعلق بعدالة التقوًن كموضوعيتو كبُت ٖتيزه كقلة دقتو، كأف ىناؾ حاجة إذل تقوًن ٦تارسات التقوًن ألعضاء ىيئة التدريس 

ب اٞتامعة يف ىذه ا١تمارسات؛ ألهنم األقرب ألعضاء ىيئة التدريس بالتعليم اٞتامعي، كأنو من الضركرم أخذ آراء طبل
( اليت بينت كجود تضارب 2017( كدراسة العريب )2011كيتفاعلوف معهم بشكلو مباشر. كاتفقت مع ذلك دراسة بريسم )

بالتعليم اٞتامعي؛  يف نتائج الدراسات السابقة اليت اىتمت بتشخيص ٦تارسات التقوًن بوجوو عاـ لدل أعضاء ىيئة التدريس
حيث أكدت نتائج بعض ىذه الدراسات على كجود ىذه ا١تمارسات ٔتستول مرتفع، يف حُت أكدت نتائج دراسات أخرل 
على كجود ىذه ا١تمارسات ٔتستول متوسط أك دكف ا١تتوسط لدل أعضاء ىيئة التدريس. كيف ضوء ىذا التعارض يف نتائج 

ة لتشخيص ٦تارسات التقوًن بوجوو عاـ ك٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت بوجوو الدراسات السابقة فإف ىناؾ حاجة ماس
 خاص لدل أعضاء ىيئة التدريس با١تملكة العربية السعودية.

( كجودى ضعف يف مهارات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل طبلب كلية الًتبية ّتامعة 2017كأكضحت دراسة عمر )
اسة ببناء برنامج تدرييب مقًتح يف الًتبية العلمية كتطبيقو على ىؤالء الطبلب، كأسفرت النتائج ا١تلك خالد، كاىتمت الدر 

عن فاعلية الربنامج يف تنمية مهارات التقوًن القائم على ا١تعايَت كالثقة با١تقدرة على تدريس العلـو لدل طبلب كلية الًتبية. 
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التقوًن القائم على ا١تعايَت لتنمية مهارات يئة التدريس بكليات الًتبية نوعية ألعضاء ى دكرات تدريبيةعقد كأكصت الدراسة ب
 .باٞتامعات ا١تختلفةكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس ا مر لديهم، كذلك ضمن الربامج التدريبية اليت تقدمها 

جع إذل ضعف ٦تارسات كيرل البىاًحثي أف ضعف مهارات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل طبلب كلية الًتبية قد ير 
التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس الذين يقوموف بالتدريس ٢تؤالء الطبلب؛ ففاقد الشيء ال يعطيو. كىذا 
يدعو إذل ضركرة تقوًن ٦تارسات أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية على كجو ا٠تصوص للتقوًن القائم على ا١تعايَت، كىو 

 البحث اٟتارل.ما يستهدفو 
كبالرغم من أ٫تية تطبيق ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت بكل ا١تراحل التعليمية كبصورةو خاصة يف التعليم 

 –يف حدكد علمو  –اٞتامعي؛ فإنو من خبلؿ استعراض الدراسات السابقة اتضح للبىاًحث أنو ال توجد أية دراسات 
 اىتمت بتقوًن ٦تارسات أعضاء ىيئة التدريس بالتعليم اٞتامعي؛ ٦تا يؤكد أ٫تية البحث اٟتارل كاٟتاجة لو.

يف ضوء ما سبق ٖتد دت مشكلة البحث يف اٟتاجة إذل تقوًن ٦تارسات أعضاء ىيئة التدريس للتقوًن القائم على 
مناىج كطرؽ تدريس العلـو بكليات الًتبية باٞتامعات برامج ماجستَت كدكتوراه ا١تعايَت من كجهة نظر طبلب كطالبات 

 السعودية.
  أسئلة البحث:

 سعى البحث اٟتارل إذل اإلجابة عن األسئلة التالية:
ما ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت البلزمة ألعضاء ىيئة التدريس بربامج ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ تدريس  -1

 باٞتامعات السعودية؟العلـو بكليات الًتبية 

ما مستول ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس من كجهة نظر طبلب برامج ماجستَت  -2
 (؟%80كدكتوراه مناىج كطرؽ تدريس العلـو بكليات الًتبية مقارنةن با١تستول ا١تقبوؿ علمينا لؤلداء )

ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ تدريس العلـو يف ٦تارسات التقوًن القائم ما الفركؽ بُت آراء طبلب كطالبات برامج  -3
 على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس كفقنا ١تتغَت اٞتامعة؟

ما الفركؽ بُت آراء طبلب كطالبات برامج ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ تدريس العلـو يف ٦تارسات التقوًن القائم  -4
 تدريس كفقنا ١تتغَت الربنامج )ا١تاجستَت مقابل الدكتوراه(؟على ا١تعايَت أعضاء ىيئة ال

ما الفركؽ بُت آراء طبلب كطالبات برامج ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ تدريس العلـو يف ٦تارسات التقوًن القائم  -5
 على ا١تعايَت أعضاء ىيئة التدريس كفقنا ١تتغَت اٞتنس )الذكور مقابل اإلناث(؟

 أىداؼ البحث:
 حث اٟتارل إذل:ىدؼ الب

ٖتديد قائمة ٔتمارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت البلزمة ألعضاء ىيئة التدريس بربامج ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ  -1
 تدريس العلـو بكليات الًتبية باٞتامعات السعودية.

نظر طبلب برامج  الكشف عن مستول ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس من كجهة -2
 (.%80ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ تدريس العلـو بكليات الًتبية مقارنةن با١تستول ا١تقبوؿ علمينا لؤلداء )
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الكشف عن الفركؽ بُت آراء طبلب كطالبات برامج ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ تدريس العلـو يف ٦تارسات التقوًن  -3
 التدريس كفقنا ١تتغَت اٞتامعة. القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة

الكشف عن الفركؽ بُت آراء طبلب كطالبات برامج ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ تدريس العلـو يف ٦تارسات التقوًن  -4
 القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس كفقنا ١تتغَت الربنامج )ا١تاجستَت مقابل الدكتوراه(.

ب كطالبات برامج ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ تدريس العلـو يف ٦تارسات التقوًن الكشف عن الفركؽ بُت آراء طبل -5
 القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس كفقنا ١تتغَت اٞتنس )الذكور مقابل اإلناث(.

 أىمية البحث:
 ٘تثلت أ٫تية البحث فيما يلي:

 مدل جودة ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت.إثارة انتباه أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية ٨تو  -1

كشف ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت ألعضاء ىيئة التدريس اليت ٖتظى بقبوؿ كرضا الطبلب كا١تمارسات اليت دل  -2
ٖتظ بقبوؿ الطبلب كرضاىم؛ األمر الذم يعطي فرصة ألعضاء ىيئة التدريس لبلستفادة من ىذه اآلراء لتطوير 

 ت التقوًن القائم على ا١تعايَت لديهم.٦تارسا

ٖتديد االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية؛ كمن ٍب إعداد الربامج التدريبية ا١تناسبة لتنمية  -3
 ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لديهم.

ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو لتواكب أحدث أنظمة تطوير أساليب كأنظمة التقوًن ا١تتبعة يف برامج ماجستَت كدكتوراه  -4
 التقوًن العا١تية ا١تتمثل يف نظاـ التقوًن القائم على ا١تعايَت.

استفادة مراكز التطوير كاٞتودة كمراكز القياس كالتقوًن باٞتامعات من نتائج البحث اٟتارل، كأخذ ىذه النتائج يف  -5
عند إعداد ا٠تطط العبلجية لتنمية ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت االعتبار عند تطوير أنظمة التقوًن باٞتامعة، ك 

 لدل أعضاء ىيئة التدريس.

ٖتقيق رضا طبلب برامج ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ تدريس العلـو بكليات الًتبية كتكوين مشاعر إ٬تابية لديهم  -6
 طوير ىذه ا١تنظومة. ٕتاه منظومة التقوًن اٞتامعي؛ نتيجة أخذ آرائهم يف االعتبار لت

  حدود البحث:
اقتصر البحث اٟتارل على استطبلع رأم طبلب كطالبات برامج ماجستَت كدكتوراه ا١تناىج طرؽ تدريس العلـو   

بكليات الًتبية ّتامعة )ا١تلك سعود، ا١تلك خالد، تبوؾ، القصيم، أـ القرل، بيشة، الطائف، كالباحة( حوؿ ٦تارسات التقوًن 
 ىػ(. 1440/ 1439ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس خبلؿ الفصل الدراسي األكؿ للعاـ اٞتامعي) القائم على 

 مصطلحات البحث:
 :Evaluationالتقييم 

(. كيعرؼ أيضنا 4 ،2013)خليفة،  "التقدير ا١توضوعي ١تستول ا١تتعلم يف ضوء معايَت ٤تددة" :التقييم عبارة عن
عملية الكشف عن نواحي القوة كالضعف يف تعلم الطبلب، أم عملية تشخيص فقط ١تدل ٖتقق األىداؼ التعليمية. " :أنو
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)عطيو،  "علم باإلضافة إذل ذلك بإصبلح نواحي الضعف كالتأكيد على نواحي القوة فإف ىذا يعد تقوٯتناا١تأما إذا قاـ 
2014 ،350.) 

أنو: "عملية إصدار حكم على مستول ٦تارسات أعضاء ىيئة التدريس باٞتامعات  -إجرائينا  –كيعرؼ التقييم 
با١تملكة العربية السعودية يف ضوء متطلبات أك ٤تكات التقوًن القائم على ا١تعايَت، ككذلك اٟتكم على عبلقة ىذه 

ر طبلب برامج ماجستَت كدكتوراه مناىج ا١تمارسات ببعض ا١تتغَتات )اٞتامعة، كالربنامج، كاٞتنس(، كذلك من كجهة نظ
 كطرؽ تدريس العلـو يف ىذه ا١تمارسات".

 :Assessmentالتقويم 
طريقة منهجية للحصوؿ على ا١تعلومات حوؿ شخص ما أك مراجعتها كاستخدامها، كذلك إلجراء : "التقوًن أنو يعرؼ

 قي  م كمي قيٍّ التقوًن عملية تفاعلية مستمرة، يشارؾ فيها طرفاف )مي  دعاـ، يع بشكلو ك  ."ٖتسينات عند الضركرة
ي
م ىو قيٍّ م(. ا١ت

يقي مالشخص الذم يقـو بتقوًن األداء على أساس ا١تعايَت احملددة، 
هتدؼ العملية إذل ك يتم تقوٯتو. الذم شخص الىو  كا١ت

ٚتع ا١تعلومات ك ٖتديد األىداؼ،  :تتضمن العمليةك . ٖتديد فاعلية األداء العاـ للجهة اليت ًب تقوٯتها ك٣تاالت التحسُت
 .(Surbhi, 2016)كٖتسُت األداء  )النوعية كالكمية( كاستخداـ ا١تعلومات لزيادة اٞتودة

أنو: "عملية منظمة كمستمرة يقـو ُّا أعضاء ىيئة التدريس باٞتامعات السعودية  –إجرائينا  –كيعرؼ التقوًن 
؛ ُّدؼ تدعيم نواحي القوة كٖتسُت نواحي  لتشخيص أداء طبلُّم بربامج ماجستَت كدكتوراه ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو

ٍب الوصوؿ إذل مستويات مرتفعة من الضعف يف األداء من خبلؿ تقدًن التغذية الراجعة الفورية كا١تستمرة للطبلب، كمن 
 اٞتودة يف األداء".

 :Standardsالمعايير 
(. كيف اللغة اإل٧تليزية 57، 2014)سعود كالياس،  كالتقدير" للمقارنة أساسنا اٗتيذ ا١تعيار يف اللغة العربية ىو: "ما

مستول من اٞتودة أك " :ا١تعيار ىوأف  (Collins COBUILD, n. d, online)كرد يف ٣تموعة قواميس كوبويلد 
مثاؿ أك ىو: " ."شيء تستخدمو للحكم على جودة شيء آخر" :ىو أك ."ا١تستول الذم ييعتقد أنو مقبوؿ اصةو ٓتاإل٧تاز، ك 

 ".مستول من التميز أك اٞتودةاألشياء األخرل". أك ىو: "أك قياس  ىاٟتكم عليف ضوئو شيء يتم لمقبوؿ أك معتمد 
ا١تفركضة  ا١تعارؼ أك كاٞتودة اإلتقاف درجة مستواه أك أك التطٌلب أننو: "درجة ا١تعيار (39، 2014كعرؼ طعمو )

معٌُت".  ٪توذج أك معيٌنة مطابق لقاعدة ىو ما ٝتة فإنو صفة باعتباره النجاح ... إخل. كا١تعيار أك قرار بالقبوؿ ُّدؼ اٗتاذ
 ا٬تب أف يعرفه اليتف ا١تعارؼ كا١تهارات العقلية كالعملية األساسية صعبارات عامة ت( أنو: "2، 2008كعرفو عبد اللطيف )
تيصاغ ْتيث تصف مهارة أك ك  ،تتصف بالعمومية كالشموؿك  ،دراسة مادة معينة يف القياـ ُّاعلى  االطالب، كيكوف قادرن 

 ا".عامن  اقدرة أك ىدفن 
أك اٞتودة، تصف ٦تارسات التقوًن اليت ٬تب أف أهنا: "٤تكات أك مستويات من التميز  –إجرائينا  -كتعرؼ ا١تعايَت 

ٯتتلكها أعضاء ىيئة التدريس باٞتامعات السعودية عند قيامهم بتقوًن أداء طبلُّم بربامج ماجستَت كدكتوراه ا١تناىج كطرؽ 
."  تدريس العلـو

 :Standards Based Assessmentالتقويم القائم على المعايير 
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التقوًن القائم على ا١تعايَت أنو: "طريقة يتم خبل٢تا إرجاع إ٧تاز الطبلب إذل  (Sharma, 2015, 12)شارما ؼ عر  
 مستول لؤلداء ٤تدد مسبقنا، كيتسق مع فكرة التقوًن من أجل التعلم بدالن من تقوًن التعلم". 

يس بكليات الًتبية خبل٢تا أعضاء ىيئة التدر  صي خٍّ شى أنو: "عملية يي  –إجرائينا  –كيقصد بالتقوًن القائم على ا١تعايَت 
 بربامجباٞتامعات السعودية جوانب القوة كالضعف يف إتقاف طبلُّم للمعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة با١تقررات الدراسية 

"، كمن ٍب تدعيم نواحي القوة، كعبلج نواحي الضعف، كاٗتاذ  ا١تاجستَت كالدكتوراه ٗتصص "ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو
 .للوقاية من األسباب اليت أدت إذل ىذا الضعف"التدابَت ا١تناسبة 

 :اإلطار النظري للبحث
 :(Assessment)والتقويم  (Evaluation)الفرؽ بين التقييم 

الحظ الباحث من خبلؿ االطٍّبلع على األدبيات كالدراسات السابقة العربية كجود اختبلفات كبَتة يف كجهات 
سواءن من حيث ترٚتة ا١تصطلحُت أـ من حيث التعريف ا٠تاص بكلو منهما. كلكن النظر بُت مفهومي التقوًن كالتقييم، 

على أنو )تقوًن(، كترٚتة ا١تصطلح اإل٧تليزم  (Evaluation)الشائع يف األدبيات العربية ىو ترٚتة ا١تصطلح اإل٧تليزم 
(Assessment) احث مع ىذه الدراسات على أنو )تقييم(، إال أف ىناؾ دراسات قليلة ترل عكس ذلك، كيتفق الب

يعٍت: عمليات التشخيص كالعبلج  (Assessment)التقوًن القليلة. كمن حيث التعريف فالشائع يف األدبيات العربية أف 
فيقتصر على التشخيص فقط أم ٖتديد مواطن القوة كالضعف، ٔتعٌت إصدار حكم  (Evaluation) كالوقاية، أم ا التقييم

عايَت أك ٤تكات أك مستويات معينة لؤلداء، كيتفق الباحث مع مضموف ىذه التعريفات. كيف على مستول األداء يف ضوء م
التقييم ينطوم على إصدار  حيث إف ؛يم ٥تتلفاف ٘تامنايًن كالتقو التقأف  (Surbhi, 2016)ىذا الصدد أكضح سوريب 

ا دكرن  يؤدياف التقييم كالتقوًن فذلك االختبلؼ فإ الرغم منكبًن معٍت بتصحيح أكجو القصور يف أداء ا١ترء. و التق أمااألحكاـ، 
 كيعمل على ٖتسينو. ا يف ٖتليل أداء الشخص أك ا١تنتج أك ا١تشركع أك العمليةحاٝتن 

 أسس التقويم:
لكي يكوف التقوًن ناجحنا ك٤تققنا ألغراضو، البد أف يستند إذل عددو من األسس، ٯتكن توضيح أبرزىا فيما يلي 

 (:2014)ا٠تليفة، 
 أف يرتبط التقوًن بأىداؼ ا١تنهج الذم يتم تقوٯتو. -1

 أف يكوف التقوًن متنوعنا يف كسائلو كأدكاتو ا١تستخدمة يف ضوء األىداؼ كتبعنا لئلمكانات ا١تتاحة. -2

أف يكوف التقوًن شامبلن ٞتميع عناصر ا١تنهج، كٞتميع األىداؼ التعليمية كمستوياهتا، كٞتميع ا١تراحل كالصفوؼ  -3
 ميع عناصر العملية التعليمية.الدراسية، كٞت

 أف تتوافر يف أدكات التقوًن خصائص الصدؽ كالثبات كا١توضوعية. -4

 أف يكوف التقوًن مستمرنا كمبلزمنا للعملية التعليمية من بدايتها إذل هنايتها. -5

 أف يكوف التقوًن اقتصادينا يف الوقت كاٞتهد كالتكلفة. -6

 لف األطراؼ ا١تعنية بعملية التقوًن.أف يكوف التقوًن تعاكنينا مشًتكنا بُت ٥تت -7

 أف يكوف التقوًن إنسانينا ىادفنا إذل مساعدة ا١تتعلمُت على النمو الشامل كٖتقيق الذات. -8

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 كاس      ع        عبذ. د                               الت  ية   ليات العلىم ثذسيس وفش   اإلاناهج ودكحىساه ماحسح    شامج فبب  ظش وحهة م  الحذسيس هيئة أعؾاء لذي اإلاعا    ع ى القا   الحقىي  مماسسات ثقيدي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

130 

 
 

 :(Types of assessment)أنواع التقويم 
كفيما . كبعده أثناء التدريسيف ًن ٢تا أغراض ٥تتلفة و ٚتيع طرؽ التق .ًن يف ٣تاؿ التعليمو عدة أنواع من التق ىناؾ

 :(.Assessment Knowledge Center, n. d)التدريس كتنفيذه أثناء تطوير  يف ًن األكثر أ٫تيةو نواع التقيلي عرض أل

 (Pre-assessment or diagnostic assessment) أو التقييم التشخيصيالتقويم القبلي  -1

ىو معرفة نقاط القوة  كا٢تدؼ ىنا. ٢تم التدريسسيقد ـ ، من الضركرم معرفة نوع الطبلب الذين بدء التدريسقبل 
 .يف التدريس البدءالطبلب قبل  اليت ٯتتلكهاا١تهارات كا١تعرفة ٖتديد كالضعف ك 

 (Formative assessment) يم التكوينيو التق -2

التغذية مراقبة تعلم الطبلب لتقدًن  منوا٢تدؼ ك . التدريسيستخدـ التقييم التكويٍت يف احملاكلة األكذل لتطوير 
 .التغذية الراجعة. استنادنا إذل ىذه تعلم الطبلبعلى ٖتديد الفجوات األكذل يف التقوًن التكويٍت . يساعد الراجعة ا١تناسبة

 (Summative assessment) يم الختاميو التق -3

 إذل ذلك فإنوباإلضافة . التدريسيف هناية  نواتج التعلم ًب ٖتقيقمدل إذل أم  ٖتديدًن ا٠تتامي إذل و يهدؼ التق
طويلة  اليت ًب إحرازىا كذلك خبلؿ فًتة زمنيةكالفوائد  على ا١تمارسات التدريسية،كردكد الفعل  ،التعلم كل من فاعليةيقيس  

 ختبار.ال، أك اا١تقررالطبلب الذين ٭تضركف  متابعةٯتكن ٖتديد الفوائد على ا١تدل الطويل من خبلؿ ك األجل. 

 (Confirmative assessment)التأكيدي يم و تقال -4

 ا٢تدؼًن. إف و تقال، ال يزاؿ من الضركرم إجراء بفًتة طويلة الفصل الدراسيالتدريس داخل تنفيذ بعد االنتهاء من 
 ، على سبيل ا١تثاؿ.مركر سنةال تزاؿ ناجحة بعد  إجراءات التدريسىو معرفة ما إذا كانت  التأكيديةٯتات و التق ىذهمن 

 (Ipsative assessment)األداء الحالي باألداء السابق يم و تق -5

ٖتسُت  كٯتكن أف يفيد ذلك الطالب يفالسابق.  بأدائو مقارنةن أداء الطالب يتم خبلؿ ىذا النوع من التقوًن قياس 
 .السابقة بنتائج أدائوقارنة من خبلؿ ا١ت أدائو ذاتينا

 (Norm-referenced assessment)المرجع )معياري المرجع(  يم المعياريو التق -6

ًن مقارنة أداء الفرد أك اَّموعة )فصوؿ، مدارس، مناطق تعليمية( بأداء ٣تموعة و يتم خبلؿ ىذا النوع من التق
كاالختبارات ا١تقننة  (IQ)( ًب اختيارىا على ا١تستول الوطٍت. كتعد اختبارات الذكاء Norm Groupمعيارية )

(Standardized Tests من )ًنو االختبارات اليت تستخدـ يف ىذا النوع من التق. 
 (Criterion-referenced assessment)المرجع )مرجعي المحك(  محكييم و تقال -7

أداء الطالب مقابل ٣تموعة ثابتة من ا١تعايَت أك معايَت التعلم احملددة سلفنا. كىو ىذا النوع من التقوًن يقيس 
يتم خبلؿ كٔتعٌت آخر يتحقق ٦تا يتوقع من الطبلب معرفتو كيكونوف قادرين على القياـ بو يف مرحلة ٤تددة من تعليمهم. 

 .كمعترب ٤تدد ٤تك يف ضوء كما يستطيعوف أداءه ،ًن قياس ما يعرفو الطبلبو ىذا النوع من التق
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 خصائص التقويم القائم على المعايير:
؛ عمر، 2014)شحاتة، دركيش، كجاموس، بعدة خصائص أبرزىا ما يلي  ا١تعايَت على القائم يتميز التقوًن

2017): 
 األكادٯتية. ا١تعايَت يف ضوء مؤشرات أداء ٤تددة ككاضحة خبلؿ من أدائية، بصورة الطبلب تقوًن أداء يستهدؼ -1

 قبل ا١تؤسسة من ٖتديدىا ًب اليت ا١تعيارية ا١تستويات إذل مقبوؿ ٔتستول قادرين على الوصوؿ الطبلب كل أف على يرتكز -2

 لطبلُّا. تكسبها أف منها كا١تتوقع التعليمية
 تعليم كبأشكاؿ ٥تتلفة ظركؼ يف يتعلموف الطبلب ألف ا١تعيارم نفسو؛ ا١تستول ا١تختلفة  ٯتكن أف تعكس األداءات -3

 ٥تتلفة. كتقوًن كتعلم
 كمتفق عليها. مسبقنا موضوعة ٔتعايَت ا١تتعلمُت أداء مقارنة يستهدؼ كإ٪تا ببعض، بعضهم الطبلب مقارنة يستهدؼ ال -4

 على كضعت اليت اإل٧تاز، كا١تعايَت كملفات االختبارات، كا١تبلحظة، مثل: كأدكاهتا التقوًن أساليب تقوًن أيضنا يستهدؼ -5

 األكادٯتية. ا١تعايَت ٖتقق قياس على قدرهتا منظور مدل من أساسها، كذلك
 ا١تعايَت. ٖتقيق على قدرهتم كفق الطبلب تصنيف يف التقوًن القائم على ا١تعايَت يتم -6
 ىذه بو ٘ت ت الذم ا١تستول يتناكؿ كإ٪تا ما يتعلمو، مقدار فقط يتناكؿ ال ا١تعايَت على القائم التقوًن ضوء يف الطالب تقوًن -7

 ا١تعرفة.

 يراعي التقوًن القائم على ا١تعايَت االتساؽ أك احملاذاة يف تقوًن الطبلب. -8

 نفسها. التقوًن مهاـ ال على التعلم كنواتج ا١تعايَت ٖتقيق يعطى التقدير على أساس ا١تعايَت على القائم يف التقوًن -9

 ما. تقدير أك ما درجة إعطائو أسباب لكل طالب خبلؿ التقوًن القائم على ا١تعايَت يوضح -10

 ٤تكات استخداـ ككيفية تقدير، لكل ا١تطلوبة ا١تستويات أك ا١تعايَت للطبلب يف التقوًن القائم على ا١تعايَت يوضح -11

 بنواتج تذكَتىم يتم كما ٤تكات التقديرات، فهم على الطبلب مساعدة التقدير، كتتم ٖتسُت كإمكانية التقدير،

 التعلم.

 ا١ترتبطة األحداث من متصلة ىو سبلسل كإ٪تا التدريس بنهاية ترتبط منفصلة أحداثنا ليس ا١تعايَت على القائم التقوًن -12

 ببعضها.

 أىمية تطبيق ممارسات التقويم القائم على المعايير في التعليم الجامعي:
إف ما يؤكد اٟتاجة إذل تطبيق التقوًن القائم على ا١تعايَت إلصبلح التعليم ىو الفلسفة اليت يرتكز إليها، اليت تتمثل 
يف أف تقوًن الطبلب يستهدؼ ٖتسُت أداء ٚتيع الطبلب من خبلؿ التغذية الراجعة ا١تستمرة للوصوؿ إذل مستول مرضو 

لتعرؼ فقط إذل مستول معارؼ الطبلب كمهاراهتم، كمقارنتهم الطبلب ببعضهم كمقبوؿ يف ضوء ا١تعايَت األكادٯتية، كليس ا
البعض دكف التحقق من مدل اقًتاب ىؤالء الطبلب أك ابتعادىم عن ا١تعايَت األكادٯتية كما ىو متبع يف أساليب التقوًن 

 (.2017التقليدية )عمر، 
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طبلب كلية الًتبية من ا١تزايا ا١تتعددة للتقوًن القائم على تتضح أ٫تية تنمية مهارات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل 
ا١تعايَت لطبلب اٞتامعة كألعضاء ىيئة التدريس ك١تؤسسات التعليم اٞتامعي نفسها، اليت تتمثل فيما يلي )شحاتة، دركيش، 

 (:2017؛ عمر، 269-267، 2014كجاموس، 
 اٞتامعة:أكالن: مزايا التقوًن القائم على ا١تعايَت لطبلب 

 منهم ا١تتوقع عن الوفَتة ٢تم ا١تعلومات كيتيح يتعلمونو، ك١تاذا يتعلمونو ١تا اٞتيد كالفهم الواضحة الرؤية للطبلب يتيح -1

 يعرفوه ككيف؟ أف ٭تتاجوف ماذا كصف خبلؿ من إ٧تازه

 الطبلب. قبل من الذاٌب التقوًن فرص يتيح -2

 تعلمهم. ٖتسُت على ١تساعدهتم للطبلب الراجعة التغذية يوفر -3
 للمعايَت. ٖتقيقهم كمدل الطبلب أداء على كالشواىد األدلة إذل تشَت اليت التقوًن طرؽ أفضل على يركز -4

 .منهم إ٬تابية مشاركات خبلؿ من التقوًن عمليات يف الطبلب لدمج الفرصة يتيح -5

 كا١تعايَت األكادٯتية. التعلم كنواتج العلمي كاحملتول األداء تقوًن ٔتعايَت الطبلب كعى تنمية -6

 .قدراهتم كتتحدل الطبلب تفكَت التقوًن مهاـ تستثَت -7

 مبدعة. تقوٯتية مهاـ خبلؿ من اإلبداع معايَت ٖتقيق ٨تو الطبلب يوجو -8

 ا١تهارات من كغَتىا القرارات كحل ا١تشكبلت اٗتاذ مثل: مهمة كقياسها، عليا مهارات ٦تارسة التقوًن تتيح أدكات -9

 الدراسي. العاـ لتقوٯتها طواؿ خاصة كأليات كقتنا تتطلب اليت العامة

 اإلبداع. مهارات تقيس حياتية مواقف التقوًن مهاـ تتضمن -10

 الدراسي كتتصف العاـ يف يـو أكؿ منذ يبدأ إنو حيث الطبلب ٪تو لتتبع الفرصة ا١تعايَت على القائم التقوًن يتيح -11

 للطبلب. الراجعة باالستمرارية كالتغذية أدكاتو
 ثانينا: مزايا التقوًن القائم على ا١تعايَت ألعضاء ىيئة التدريس:

 الطبلب. أداء عن كنوعية كمية دقيقة تقارير كتابة على عضو ىيئة التدريس يساعد -1

 أعضاء ىيئة التدريس. ا٠تربات بُت كتبادؿ اٞتماعي العمل يشجع -2

 غَت تقليدية. تقوٯتية كمهاـ متنوعة تقوًن أدكات استخداـ على عضو ىيئة التدريس يساعد -3

 الطبلب. عضو ىيئة التدريس مع يقضيو الذم الوقت يزيد -4

 ثالثنا: مزايا التقوًن القائم على ا١تعايَت ١تؤسسات التعليم اٞتامعي:
 قدرهتا تعرؼ كبالتارل طبلُّا لدل ا١تعايَت األكادٯتية ٖتقق مدل تعرؼ اٞتامعة يف يساعد ا١تعايَت على القائم التقوًن -1

 اٞتامعات ا١تناظرة. مع التنافسية

 عن كتفصيلية دقيقة تقارير إنو يوفر حيث احملاسبية تفعيل يف ا١تعايَت على القائم التقوًن نتائج اٞتامعة من تستفيد -2

 البنية من أخرل ناحية من للتعلم الداعمة اٞتامعة األخرل كأداء عناصر ناحية أعضاء ىيئة التدريس من أداء

 كغَتىا.التكنولوجية 
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 إجراءاتو تتميز حيث األمور كأكلياء الطبلب مع الثقة بناء يف ا١تعايَت على القائم التقوًن نتائج اٞتامعة من تستفيد -3

 أداء ٖتسُت النهاية يف يستهدؼ ٦تا راجعة تغذية من ىذا يستتبعو الطالب كما ٪تو تتبع يف كالدقة كالشفافية بالعدالة

 الطبلب.

 تلك إف حيث ا١تتخرجُت من النهائيُت ا١تستفيدين ثقة اٞتامعة بو تضمن ا١تعايَت على القائم التقوًن فلسفة اتٍّباع -4

اٞتدارات  ٢تم تضمن اليت ا١تصلحة أصحاب مع عليو ًب االتفاؽ ما ىي األصل يف الطبلب عليها يػيقىيم اليت ا١تعايَت
 التخرج. بعد العمل أثناءيف  يستخدمها أف كا١تتوقع الطبلب أف يتعلمها ٬تب اليت

 كبالتارل معُت برنامج أك ما مقرر أك ما علمي ٤تتول القرارات بشأف اٗتاذ يف التقوًن نتائج اٞتامعة من تستفيد -5

 التعليمية. اٞتودة ضماف
 أساليب قياس ممارسات التقويم القائم على المعايير لدى أعضاء ىيئة التدريس:

تتنوع أساليب قياس ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس؛ حيث ٯتكن قياس ىذه 
ا١تمارسات ذاتينا من قبل أعضاء ىيئة التدريس أنفسهم باستخداـ: االستفتاءات الذاتية، أك أساليب التقرير الذاٌب، أك قوائم 

ؿ ذاتينا يف ضوء معايَت ٤تددة سلفنا لؤلداء. كما ٯتكن قياس ىذه أك ٖتليل األعما ،(Check List)التحقق )الشطب( 
ا١تمارسات بواسطة رؤساء األقساـ كمسئورل التطوير كاٞتودة كالقياس كالتقوًن باٞتامعة، من خبلؿ مبلحظة أداء أعضاء ىيئة 

استخداـ مقاييس التقدير التدريس كٖتليل ما يستخدمونو من اختبارات أك ْتوث كغَتىا يف تقوًن تعلم طبلُّم كذلك ب
أك قوائم التحقق. كما ٯتكن استخداـ تقوًن األقراف أك الزمبلء؛ حيث يقـو كل عضو ىيئة  (Rubrics)ا١تتدرج لؤلداء 

تدريس بتقوًن ٦تارسات زميلو. كلكن أكثر األساليب شيوعنا يف قياس ٦تارسات التقوًن لدل أعضاء ىيئة التدريس ىو أخذ 
؛ (Scales)ا١تمارسات من خبلؿ االستبيانات ا١تقيدة أك ا١تفتوحة أك قوائم التحقق أك سبلدل التقدير آراء الطبلب يف ىذه 

كمن ٍب ٖتليل ىذه اآلراء كمعرفة نقاط القوة كالضعف، ٍب تعزيز نواحي القوة كعبلج نواحي الضعف، كاٗتاذ األساليب 
 التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس يف ضوء ىذه اآلراء. الوقائية ا١تناسبة كتقدًن التغذية الراجعة أك إعداد الربامج

( األسباب اٞتوىرية اليت أكردىا ا١تؤيدكف لؤلخذ بأسلوب تقوًن الطبلب ألعضاء ىيئة 2012كلقد ٠تص عمار )
 التدريس )أساتذهتم( فيما يلي:

يف اختيار األستاذ  تقوًن الطبلب ألداء عضو ىيئة التدريس يوفر معلومات إلرشاد زمبلئهم اآلخرين كيساعدىم -1
 ا١تناسب كيزيد من فرص مكافأة األستاذ ا١تتميز.

 يعزز ىذا السلوب معنويات الطبلب من خبلؿ شعورىم أف ٢تم دكرنا يف عملية تعليمهم كتعلمهم. -2

 ٯتتاز ىذا األسلوب بدرجة صدؽ جيدة كدرجة ثبات عالية؛ ألف الطبلب أكثر قربنا من أساتذهتم. -3

سُت جودة التدريس اٞتامعي كرفع كفاءة أعضاء ىيئة التدريس من خبلؿ ما يوفره ىذا النوع ىذا األسلوب ضركرم لتح -4
 من التقوًن ٢تم من تغذية راجعة ٘تكنهم من تعزيز اإل٬تابيات كتبليف السلبيات يف ٦تارساهتم. 

 ٯتتاز ىذا األسلوب أف عباراتو ٤تددة كدقيقة بعكس األساليب األخرل. -5

 ًن ٖتقق نوعنا من التواصل كالتفاعل االجتماعي بينهم كبُت أساتذهتم.مشاركة الطبلب يف التقو  -6
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الطبلب ىم ا١تقيٍّموف األكثر منطقية ٞتودة العملية التدريسية كٓتاصةو فيما يتعلق ٔتحتول ا١تواد الدراسية، كطرؽ  -7
 التدريس ا١تتبعة يف تدريسها، كأساليب التقوًن ا١تستخدمة.

 علومات حوؿ البيئة التعليمية.يعد الطبلب ا١تصدر الرئيسي للم -8

كنظرنا لقناعة الباحث بأ٫تية مشاركة الطبلب يف تقييم ٦تارسات أعضاء ىيئة التدريس؛ فقد ًب تقييم ٦تارسات 
أعضاء ىيئة التدريس للتقوًن القائم على ا١تعايَت يف البحث اٟتارل من خبلؿ التعرؼ إذل آراء طبلب كطالبات برامج 

ريس العلـو ببعض اٞتامعات السعودية يف ذه ا١تمارسات، كذلك باستخداـ أداة قياس ٘تث لت يف ماجستَت كمناىج طرؽ تد
 سلم تقدير ٜتاسي تضمن ٙتانية أبعاد للتقوًن القائم على ا١تعايَت.

من خبلؿ استعرض الدرسات السابقة اتضح أف ىناؾ دراسات اىتمت بتقييم أساليب كطرؽ التقوًن اليت 
؛ 2015؛ أبو فودة، 2017؛ احمليميد، 2018ة التدريس بالتعليم اٞتامعي، مثل دراسة: )الثبييت، يستخدمها أعضاء ىيئ

(. كىناؾ دراسات اىتمت بتقوًن أداء أعضاء ىيئة التدريس بوجوو 2009؛ الرافعي كالقضاة، 2011؛ كياؿ، 2014النور، 
؛ الصمادم، 2015؛ مزيو، 2015؛ قمر، 2016؛ حسن، 2017عاـ ٔتا يف ذلك ٦تارسات التقوًن، مثل دراسة: )العريب، 

؛ اٟتدايب 2010؛ العيدركس، 2010، القضاة؛ 2011، سميبر ؛ 2012؛ قرشم كالعراقي كالثقفي، 2012؛ عمار، 2013
 منسي(. كاىتمت دراسة كاحدة بالتعرؼ إذل كاقع ثقافة التقوًن لدل أعضاء ىيئة التدريس، كا١تتمثلة يف دراسة 2008كخاف، 
. كىناؾ دراسات اىتمت بالكشف عن إتاىات أعضاء ىيئة التدريس ٨تو أساليب كطرؽ تقوًن أدائهم، (2011) كإبراىيم

. كدل توجد سول دراسة كاحدة اىتمت (Idaka, 2006؛ 2006؛ عبد الرزاؽ، 2012مثل دراسة: )ناصف كعًتيس، 
خبلؿ برنامج مقًتح يف الًتبية العلمية، كا١تتمثلة يف بتنمية مهارات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل طبلب كلية الًتبية من 

 (.2017دراسة عمر )
؛ عمار، 2015؛ قمر، 2011؛ كياؿ، 2014؛ النور، 2015كاتفق البحث اٟتارل مع دراسة كلو من: )أبو فودة، 

داء عضو ( يف تقييم أ2008؛ اٟتدايب كخاف، 2010، القضاة؛ 2011، سميبر ؛ 2012؛ قرشم كالعراقي كالثقفي، 2012
ىيئة التدريس من كجهة نظر الطبلب. كاختلف البحث اٟتارل مع باقي الدراسات اليت ًب خبل٢تا تقوًن أداء أعضاء ىيئة 
التدريس من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس أنفسهم. كما اتفق مع ٚتيع الدراسات السابقة يف استخداـ االستبانة 

( اليت استخدمت 2012أداء عضو ىيئة التدريس ماعدا دراسة ناصر كعًتيس ))ا١تصاغة يف صورة سلم التقدير( يف تقوًن 
( باالىتماـ ٔتمارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت كلكنو 2017ا١تقابلة غَت ا١تقننة. كاتفق البحث اٟتارل مع دراسة عمر )

 اختلف معها يف ا٢تدؼ، كالعينة، كمنهج الدراسة، كأداة الدراسة.
الدراسات السابقة اليت اىتمت بالكشف عن كاقع ٦تارسات التقوًن لدل أعضاء ىيئة التدريس كبالرغم من تنوع 

كتعددىا؛ فإف البحث اٟتارل تفرد بالسعي ٨تو تقييم ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس 
". كىذا يؤكد  باٞتامعات السعودية من كجهة نظر طبلب برامج ا١تاجستَت كالدكتوراه ٗتصص "ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو

 أ٫تية القياـ ُّذا البحث كاٟتاجة إليو.
 فروض البحث:

 سعى البحث الختبار صحة الفركض التالية:
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( بُت مستول ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة 0.05ال توجد فركؽ دالة إحصائينا عند مستول ) -1
طبلب برامج ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ تدريس العلـو بكليات الًتبية كبُت ا١تستول التدريس من كجهة نظر 

 (.%80ا١تقبوؿ علمينا لؤلداء )

( بُت آراء طبلب كطالبات برامج ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ 0.05ال توجد فركؽ دالة إحصائينا عند مستول ) -2
 ايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس كفقنا ١تتغَت اٞتامعة.تدريس العلـو يف ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تع

( بُت آراء طبلب كطالبات برامج ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ 0.05ال توجد فركؽ دالة إحصائينا عند مستول ) -3
 تدريس العلـو يف ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس كفقنا ١تتغَت الربنامج.

( بُت آراء طبلب كطالبات برامج ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ 0.05فركؽ دالة إحصائينا عند مستول )ال توجد  -4
 تدريس العلـو يف ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس كفقنا ١تتغَت اٞتنس.

 :منهج البحث وإجراءاتو
 منهج البحث:أواًل: 

كذلك نظرنا ألنو سوؼ يهتم ّتمع البيانات ا١تيدانية دكف تدخل منو يف التأثَت على أمو ًب استخداـ ا١تنهج الوصفي 
 من ا١تتغَتات أك التغيَت يف طبيعتها.

 مجتمع البحث:ثانًيا: 
بكليات  الطبلب كالطالبات يف برامج ماجستَت كدكتوراه ا١تناىج طرؽ تدريس العلـوٚتيع  من بحثال ٣تتمع كوفت

 الًتبية باٞتامعات السعودية.

  عينة البحث:ثالثا: 
(، 114قاـ الباحث بتوزيع أداة البحث إلكًتكنينا، على ٚتيع أفراد ٣تتمع البحث، كقد بلغ عدد الردكد اليت كصلت )

 رافية:كىي ٘تثل عينة عشوائية َّتمع البحث. كيوضح اٞتدكؿ التارل كصف عينة البحث يف ضوء ا١تتغَتات الدٯتوغ

( كصف العينة يف ضوء ا١تتغَتات الدٯتوغرافية1جدكؿ )  

 ا١تئوية النسبة العدد مستويات ا١تتغَت ا١تتغَت
 66.7 76 ذكر النوع

 33.3 38 أنثى

 54.4 62 ماجستَت نوع ا١تؤىل

 45.6 52 دكتوراه

 26.3 30 ا١تلك خالدكلية الًتبية ّتامعة    الكلية

 7.9 9 تبوؾكلية الًتبية ّتامعة 

 5.3 6 القصيمكلية الًتبية ّتامعة 

 12.3 14 أـ القرلكلية الًتبية ّتامعة 

 21.9 25 ا١تلك سعودكلية الًتبية ّتامعة 

 1.8 2 بيشةكلية الًتبية ّتامعة 

 2.6 3 الطائفكلية الًتبية ّتامعة 

 7.0 8 الباحةكلية الًتبية ّتامعة 

 14.9 17 أخرلكلية الًتبية ّتامعة 

 100 114 اَّموع
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 أداة البحث:
٘تث لت أداة البحث يف استبانة ميصاغة يف صورة سلم تقدير ٜتاسي لتقييم ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت 
لدل أعضاء ىيئة التدريس من كجهة نظر طبلب ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ تدريس العلـو بكليات الًتبية، كفيما يلي 

 إجراءات إعداد أداة البحث:توضيح 
 إعداد قائمة ممارسات التقويم القائم على المعايير الالزمة ألعضاء ىيئة التدريس بكليات التربية: -1

بالرجوع إذل األدبيات كالدراسات السابقة اليت اىتمت ٔتمارسات التقوًن بشكلو عاـ ك٦تارسات التقوًن على 
ًن القائم على ا١تعايَت البلزمة ألعضاء ىيئة التدريس بربامج و لتقامارسات ١تأكلية قائمة ًب إعداد  ا١تعايَت بشكلو خاص

( فقرة موزعة على احملاكر الثماين الرئيسة التالية ١تمارسات 53بلغ عدد فقرات ىذه القائمة )الدراسات العليا بكليات الًتبية، 
 :التقوًن القائم على ا١تعايَت

 ( فقرات4ا١تستهدفة كإعبلـ الطبلب مسبقنا بطريقة تقوًن أدائهم فيها، كتضمن )توضيح ا١تعايَت كنواتج التعلم  -أ 

( 13اختيار مهاـ التقوًن كاألدكات ا١تناسبة لتقوًن مدل ٖتقق معايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة كاستخدامها كتضمن ) -ب 
عايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة، كتضمن استخداـ أسئلة تقيس مستويات العمق ا١تعريف ا١تختلفة ٔتا يتناسب مع تعقد ا١ت -ج  فقرة

 ( فقرات6)

 ( فقرات5استخداـ أسئلة اختيار االستجابة يف تقوًن مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة، كتضمن ) -د 

 ( فقرات6استخداـ أسئلة إنتاج االستجابة يف تقوًن مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة، كتضمن ) -ق 

( 5يف تقوًن مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة، كتضمن ) (Rubric)ييس التقدير ا١تتدرج لؤلداء استخداـ مقا -ك 
 فقرات

( 8استخداـ االختبار التحصيلي القائم على ا١تعايَت يف تقوًن مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة، كتضمن ) -ز 
 فقرات

 ( فقرات6نتائج تقوًن مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة، كتضمن )تقدًن التغذية الراجعة للطبلب يف ضوء  -ح 
 تصميم أداة البحث: -2

يف ضوء قائمة ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت، ًب تصميم استبانة مصاغة يف صورة سل م تقدير ٜتاسي 
ا(؛ لكي يوضح الطبلب من خبلؿ مد ل استخداـ أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية )دائمنا، غالبنا، أحياننا، نادرنا، أبدن

كقد ًب تصميم ىذه األداة  (.1( درجات، كأقل درجة ىي )٢5تذه ا١تمارسات. كبالطبع فإف أعلى درجة يف كل ٦تارسة ىي )
، كأصبحت متاحة يف صورهتا األكلية للطبلب كللسادة احملكمُت (Google)يف صورة إلكًتكنية من خبلؿ خدمة جوكجل 

 الرابط التارل؛ كذلك لضبط خصائصها السيكومًتية: على
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBQ3CWEhZ0rhfQ0OkYfIbjWiTWJiJjFrfcYeGls
OrGQDDaXg/viewform 

 البحث:ة الخصائص السيكومترية ألدا -3
 تأكد الباحث من ا٠تصائص السيكومًتية ألداة البحث على النحو التارل:

  لبحث:ة اصدؽ أدا
 استخدـ الباحث طريقتُت ٟتساب صدؽ ٤تتول االستبانة، ٫تا: 

 صدؽ المحكمين:  -1

بعرض استبانة ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت على ٣تموعة من احملكمُت من  ًب التأكد من صدؽ أداة البحث
أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية، كىذا يعد نوعنا من أنواع الصدؽ الظاىرم، كذلك للحكم على مدل ٘تثيل كل ٦تارسة 

اليت تشملها القائمة يف صورهتا  ( للعبارات%80للقائمة اليت كضعت لتمثيلها، ككضعت نسب اتفاؽ بُت احملكمُت )

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBQ3CWEhZ0rhfQ0OkYfIbjWiTWJiJjFrfcYeGlsOrGQDDaXg/viewform؛
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBQ3CWEhZ0rhfQ0OkYfIbjWiTWJiJjFrfcYeGlsOrGQDDaXg/viewform؛
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كأظهرت آراء السادة احملكمُت صدؽ االستبانة يف ٖتقيق ا٢تدؼ منها، كقد ًب إجراء بعض التعديبلت يف الصياغة اللغوية 
 لبعض الفقرات لتصبح أكثر كضوحنا.

 الصدؽ اإلحصائي:  -2

 بلستبانة، ككانت النتائج كما يلي:قاـ الباحث بالتحليل العاملي االستكشايف للمحاكر الثمانية ل
 شركط مناسبة العينة كالبيانات للتحليل العاملي :(2جدكؿ )

 البيانات االختبار

 0.917 .اكلكن ١تناسبة العنة للتحليل-ماير-اختبار كايزر -1

 488.881 مربع كا اختبار بارتلت ١تناسبة البيانات للتحليل -2
 28 درجات اٟترية

 0.01 مستول الداللة

 يتضح من اٞتدكؿ أف العينة كالبيانات مناسبة للتحليل العاملي.
 

العوامل ا١تستخلصة كقيمها الذاتية :(3)جدكؿ  

 العوامل
)٤تاكر 
 االستبانة(

 القيم الذاتية كنسبة التباين ا١تفسر للعوامل األكلية
القيم الذاتية كنسبة التباين ا١تفسر للعوامل 

 ا١تستخلصة

 القيمة الذاتية النسبة التجميعية نسبة التباين ا١تفسر القيمة الذاتية
نسبة التباين 

 ا١تفسر

      
 60.779 4.862 60.779 60.779 4.862 األكؿ

 --- --- 69.758 8.979 0.718 الثاين

 --- --- 77.241 7.483 0.599 الثالث

 --- ---- 83.253 6.012 0.481 الرابع

 --- --- 88.414 5.161 0.413 ا٠تامس

 --- --- 93.171 4.757 0.381 السادس

 --- --- 97.113 3.943 0.315 السابع

 --- --- 100 2.887 0.231 الثامن

من التباين الكلي، كاٞتدكؿ % 60.779يتضح من اٞتدكؿ السابق كجود عامل كاحد مستخلص، فسر ما نسبتو 
 ا١تستخلص.التارل يوضح تشبعات احملاكر الثماين على ىذا العامل 

 تشبعات قائمة ا١تمارسات على العامل ا١تستخلص :(4جدكؿ )
 التشبعات ٤تاكر ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت

 0.715 األكؿ

 0.812 الثاين

 0.811 الثالث

 0.707 الرابع

 0.803 ا٠تامس

 0.804 السادس

 0.834 السابع

 0.74 الثامن

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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احملاكر الثمانية ١تمارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت قد تشبعت على عامل كاحد يتضح من اٞتدكؿ السابق أف 

قائمة ا١تمارسات الرئيسية للتقوًن القائم على فقط، أم أهنا تنتمي إذل مصدر كامن كاحد كىو ما أطلق عليو الباحث "
 ". يةا١تعايَت البلزمة ألعضاء ىيئة التدريس بربامج الدراسات العليا بكليات الًتب

 االتساؽ الداخلي:  -3
قاـ الباحث ْتساب معامل االرتباط بُت درجة تقوًن كل قائمة كدرجة التقوًن الكلية ألداة البحث، ككانت النتائج  

 كما يلي:
 معامبلت ارتباط ٤تاكر ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت بالدرجة الكلية ألداة البحث :(5جدكؿ )

 معامل االرتباط التقوًن القائم على ا١تعايَت٤تاكر قائمة ٦تارسات 

 **0.690 األكؿ

 **0.859 الثاين

 **0.798 الثالث

 **0.686 الرابع

 **0.777 ا٠تامس

 **0.801 السادس

 **0.822 السابع

 **0.759 الثامن

 0001**داؿ عند مستول 
قوائم ا١تمارسات الثمانية كالدرجة  كل قائمة منيتضح من اٞتدكؿ السابق كجود درجة عالية من االتساؽ بُت  

 .0001، كدالة إحصائيا عند مستول ، حيث كانت معامبلت االرتباط مرتفعةالكلية ألداة البحث

 :: الثباتثانًيا
 :معامبلت الثباتكمؤشر على ثبات ا١تقياس، كاٞتدكؿ التارل يوضح ألفا كركنباخ،   لاستخدـ الباحث معام

معامبلت ثبات ألفا كركنباخ أداة البحث :(6جدكؿ )  

 معامل ألفا كركنباخ ٤تاكر ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت
 0.744 األكؿ
 0.906 الثاين

 0.879 الثالث
 0.811 الرابع

 0.833 ا٠تامس
 0.946 السادس
 0.874 السابع
 0.945 الثامن

 0.967 احملور ككل

 
يتضح من اٞتدكؿ السابق كجود معامبلت ثبات جيدة ك٦تتازة، حملاكر ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت، فيما 

 ، أف  (Caputo & Langher, 2015)كابيوت كال٧تر   حيث أكضحعدا احملور األكؿ؛ حيث كاف معامل الثبات مقبوالن
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، 008 – 007 إذا كاف بُت ، كمقبوالن 009  -008إذا كاف بُت  افأكثر، كجيدن  0090ا إذا كاف معامل الثبات يكوف ٦تتازن 
 .006إذا كاف أقل من  ا، كضعيفن 007 – 006فيو إذا كاف بُت  اكمشكوكن 

 اعتدالية البيانات:
 لتحديد نوع اإلحصاء ا١تناسب لتحليل البيانات، اخترب الباحث اعتدالية توزيع البيانات، ككانت النتائج كما يلي:

( ٟتساب االعتداليةكيلك-شابَتك -نتائج اختبارم )كولو٣ترؼ :(7جدكؿ )  

 كيلك-اختبار شابَتك سيمنركؼ -اختبار كولو٣تركؼ ٤تاكر االستبانة

 مستول الداللة درجات اٟترية القيمة مستول الداللة درجات اٟترية القيمة

 0.01 114 0.889 0.01 114 0.211 األكؿ

 0.01 114 0.97 0.01 114 0.105 الثاين

 0.01 114 0.948 0.01 114 0.141 الثالث

 0.01 114 0.964 0.01 114 0.096 الرابع

 0.01 114 0.925 0.01 114 0.172 ا٠تامس

 0.01 114 0.923 0.01 114 0.134 السادس

 0.01 114 0.967 0.01 114 0.132 السابع

 0.01 114 0.942 0.01 114 0.137 الثامن

 0.01 114 0.952 0.05 114 0.089 االستبانة ككل

يتضح من اٞتدكؿ السابق أف البيانات غَت اعتدالية، حيث تشَت قيم االختبارات إذل مستول عاؿو من الداللة، 
كىذا يعٍت عدـ تطابق توزيع البيانات مع التوزيع االعتدارل؛ لذا لـز على الباحث استخداـ اإلحصاء البلبارامًتم بديبلن عن 

 البارامًتم.اإلحصاء 
 الصورة النهائية ألداة البحث:

( فقرة موزعة على احملاكر الثماين الرئيسة 53يف ضوء ما سبق أصبحت أداة البحث يف صورهتا النهائية مكونة من )
 ١تمارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت، كمتاحة للتطبيق النهائي على عينة البحث من خبلؿ الرابط التارل:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBQ3CWEhZ0rhfQ0OkYfIbjWiTWJiJjFrf
cYeGlsOrGQDDaXg/viewform 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 الباحث األساليب اإلحصائية التالية:استخدـ 

 معامل ألفا، كمعامبلت االرتباط كالتحليل العاملي االستكشايف، للتأكد من ا٠تصائص السيكومًتية ألداة البحث. -1
 كاليس لئلجابة عن أسئلة البحث. –كيتٍت، كاختبار كركسكاؿ -كاختبار ماف، Binomial Testاختبار ذات اٟتدين  -2

 :ومناقشتها وتفسيرىانتائج البحث 
 أواًل: إجابة السؤاؿ األوؿ:

نص السؤاؿ األكؿ للبحث على: "ما ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت البلزمة ألعضاء ىيئة التدريس بربامج 
التالية ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ تدريس العلـو بكليات الًتبية؟". كيف ضوء اإلجراءات السابقة ًب ا٠تلوص إذل القائمة 

١تمارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت البلزمة ألعضاء ىيئة التدريس بربامج ماجستَت كدكتوراه ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو 
 بكليات الًتبية:

احملور األكؿ: توضيح ا١تعايَت كنواتج الػتعلم ا١تسػتهدفة كإعػبلـ الطػبلب مسػبقنا بطريقػة تقيػيم أدائهػم فيهػا، كيتضػمن ىػذا  -1
 ا١تمارسات التالية: احملور

 توضيح ا١تعايَت اليت سيتم التقييم يف ضوئها.  -أ 
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 توضيح نواتج التعلم ا١تستهدفة يف كل معيار للطبلب قبل التقييم. -ب 
 إعبلـ الطبلب ٔتهاـ كأدكات التقييم اليت ستستخدـ يف تقييم ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة. -ج 
الػػػدرجات الػػػيت ستسػػتخدـ يف تقيػػػيم مػػدل ٖتقػػػق ا١تعػػايَت كنػػػواتج الػػػتعلم إعػػبلـ الطػػػبلب بطريقػػة التصػػػحيح كتوزيػػع  -د 

 ا١تستهدفة.

احملػػور الثػػاين: اختيػػار مهػػاـ التقيػػيم كاألدكات ا١تناسػػبة لتقيػػيم مػػدل ٖتقػػق ا١تعػػايَت كنػػواتج الػػتعلم ا١تسػػتهدفة كاسػػتخدامها،  -2
 كيتضمن ىذا احملور ا١تمارسات التالية:

 ضوء ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة.تطبيق اختبارات فصلية ميعد ة يف  -أ 
 تكليف الطبلب بإعداد عركض تقدٯتية يف ضوء ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة، -ب 
 تكليف الطبلب بإعداد ْتوث يف ضوء ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة. -ج 
 إجراء مقاببلت مع الطبلب للتأكد من ٖتقق ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة. -د 
اـ ا١تناقشات الشفوية )طرح األسئلة كاستقباؿ األجوبة( يف تقييم مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج التعلم استخد -ق 

 ا١تستهدفة.
 عقد ٣تموعات الًتكيز مع الطبلب ١تناقشة أعما٢تم للتأكد من ٖتقق ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة. -ك 
 التعلم ا١تستهدفة.توجيو الطبلب لتقييم تعلمهم ذاتينا يف ضوء ا١تعايَت كنواتج  -ز 
 توجيو الطبلب إلعداد ملفات اإل٧تاز )البورتفوليو( يف ضوء ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة. -ح 
توجيو الطبلب لتدكين مبلحظاهتم أك كتابة مذكرات يومية حوؿ ا١توضوعات الدراسية يف ضوء ا١تعايَت كنواتج  -ط 

 التعلم ا١تستهدفة.
 .تقييم مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة يف (Check list)استخداـ قوائم رصد  -م 
 .يف تقييم مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة (Scale)استخداـ سبلدل تقدير  -ؾ 
 يف تقييم مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة. (Observation sheets)استخداـ بطاقات ا١تبلحظة  -ؿ 
 يف تقييم مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة. (Questionnaire)استخداـ االستبيانات  -ـ 

احملػػور الثالػػث: اسػػتخداـ أسػػئلة تقػػيس مسػػتويات العمػػق ا١تعػػريف ا١تختلفػػة ٔتػػا يتناسػػب مػػع تعقيػػد ا١تعػػايَت كنػػواتج الػػتعلم  -3
 ا١تستهدفة، كتضمن ىذا احملور ا١تمارسات التالية:

ركيبها كنواتج التعلم ا١تستهدفة كارتباطها ٔتستويات متنوعة من العمق يوضح للطبلب درجة تعقيد ا١تعايَت كت -أ 
 ا١تعريف.

عرض ٪تاذج للطبلب من األسئلة تقيس مستويات متنوعة للعمق ا١تعريف يف ضوء درجة تعقد كتركيب ا١تعايَت  -ب 
 كنواتج التعلم ا١تستهدفة.

كاالسًتجاع" للتأكد من مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج استخداـ أسئلة تقيس مستول العمق ا١تعريف األكؿ "االستدعاء  -ج 
 التعلم ا١تستهدفة.

استخداـ أسئلة تقيس مستول العمق ا١تعريف الثاين "تطبيق ا١تفاىيم كا١تهارات" للتأكد من مدل ٖتقق ا١تعايَت  -د 
 كنواتج التعلم ا١تستهدفة.

ي" للتأكد من مدل ا١تعايَت كنواتج التعلم استخداـ أسئلة تقيس مستول العمق ا١تعريف الثالث "التفكَت االسًتاتيج -ق 
 ا١تستهدفة.

توجيػػو الطػػبلب لتنفيػػذ مهػػاـ تقػػيس مسػػتول العمػػق ا١تعػػريف الرابػػع "التفكػػَت ا١تمتػػد" للتأكػػد مػػن مػػدل ٖتقػػق ا١تعػػايَت  -ك 
 كنواتج التعلم ا١تستهدفة.
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ج التعلم ا١تستهدفة، كتضم ن ىذا احملور احملور الرابع: استخداـ أسئلة اختيار االستجابة يف تقييم مدل ٖتقق ا١تعايَت كنوات -4
 ا١تمارسات التالية:

استخداـ أسئلة متنوعة الختيار االستجابة )الصواب كا٠تطأ، كاالختيار من متعدد، كا١تقابلة كغَتىا( للتأكد من  -أ 
 مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة.

 ١تعريف للمعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة.استخداـ أسئلة اختيار استجابة مناسبة كمرتبطة بالعمق ا -ب 
استخداـ أسئلة اختيار استجابة تتميز بالبساطة كعدـ الًتكيب للتأكد من ٖتقق معايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة  -ج 

 )السؤاؿ يعاجل فكرة كاحدة(.
 استخداـ أسئلة اختيار استجابة تتميز بالوضوح كعدـ الغموض )ال لبس فيها(. -د 
ختيػػار اسػػتجابة تتميػػز باالسػػتقبللية )ال يػػرتبط بعضػػها بػػبعض يف اإلجابػػة، كال يػػوحي أحػػد ىػػذه اسػػتخداـ أسػػئلة ا -ق 

 األسئلة باإلجابة لسؤاؿ آخر(.

احملػػور ا٠تػػامس: اسػػتخداـ أسػػئلة إنتػػاج االسػػتجابة يف تقيػػيم مػػدل ٖتقػػق ا١تعػػايَت كنػػواتج الػػتعلم ا١تسػػتهدفة، كتضػػم ن ىػػذا  -5
 احملور ا١تمارسات التالية:

 سئلة إنتاج استجابة مرتبطة ٔتعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة.استخداـ أ -أ 
 استخداـ أسئلة إنتاج استجابة مناسبة ١تستول العمق ا١تعريف للمعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة. -ب 
 استخداـ أسئلة إنتاج استجابة مصاغة بلغة كاضحة كمفهومة كال لبس فيها. -ج 
 القصَتة كالطويلة، كما بُت الشرح كالتفسَت كا١تناقشة كالنقد كالتحليل استخداـ أسئلة إنتاج استجابة متنوعة ما بُت -د 

 كا١تقارنة كغَتىا.
استخداـ أسئلة إنتاج استجابة ٤تدد ُّا ا١تطلوب بدقة )يستطيع الطالب معرفة اٟتد األقصى لئلجابة ا١تطلوبة بعد  -ق 

 قراءتو للسؤاؿ(.
 يف سؤاؿ إنتاج االستجابة كعلى السؤاؿ ككل.توزيع الدرجات على كل جزئية من اٞتزئيات ا١تطلوبة  -ك 

يف تقيػػػيم مػػػػدل ٖتقػػػق ا١تعػػػايَت كنػػػواتج الػػػػتعلم  (Rubric)احملػػػور السػػػادس: اسػػػتخداـ مقػػػاييس التقػػػػدير ا١تتػػػدرج لػػػؤلداء  -6
 ا١تستهدفة، كتضمن ىذا احملور ا١تمارسات التالية:

يف تقييم األعماؿ كاألنشطة الفصلية للتأكد من ٖتقق ا١تعايَت  (Rubric)استخداـ مقاييس تقدير متدرج لؤلداء  -أ 
 كنواتج التعلم ا١تستهدفة.

استخداـ مقاييس تقدير متدرج لؤلداء مرتبطة ٔتهاـ كتكليفات كاضحة ك٤تددة للطبلب )أعداد عركض تقدٯتية أك  -ب 
 إعداد ْتوث أك عمل دراسات ميدانية كغَتىا(.

اء ٘تيز بُت األداء القوم كاألداء الضعيف )تتضح خبل٢تا الفركؽ بُت استخداـ مقاييس تقدير متدرج لؤلد -ج 
 مستويات األداء ا١تختلفة(.

استخداـ مقاييس تقدير متدرج لؤلداء تصف األداء بصورة كاضحة كقابل للمبلحظة كالقياس يف كل مستول من  -د 
 مستويات األداء.

 فيها قبل تكليفهم ٔتهاـ التقييم بوقت كاؼعرض مقاييس التقدير ا١تتدرج لؤلداء على الطبلب كمناقشتهم  -ق 

 ، كتضمن ىذا احملور ا١تمارسات التالية:احملور السابع: إعداد االختبار التحصيلي القائم على ا١تعايَت -7
توزيع أسئلة االختبار التحصيلي يف ضوء اٞتهد ا١تبذكؿ يف تدريس احملتول ا٠تاص با١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة  -أ 

 (.)زمن التدريس
توزيع أسئلة االختبار التحصيلي يف ضوء مستويات األعماؽ ا١تعرفية للمعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة )ا١تستويات  -ب 

 ا١تعرفية(.
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 عرض جدكؿ مواصفات االختبار التحصيلي على الطبلب كمناقشتهم فيو قبل االختبار بوقتو كاؼو  -ج 
 ا١تستهدفة.تطبيق اختبارات ٖتصيلية شاملة للمعايَت كنواتج التعلم  -د 
 تطبيق اختبارات ٖتصيلية تتناسب مع الزمن ا١تخصص لئلجابة عنها. -ق 
 استخداـ أسئلة يف االختبار التحصيلي تتميز بالتنوع يف مستول السهولة كالصعوبة. -ك 
 استخداـ اختبارات ٖتصيلية ٘تيز بُت الطبلب األقوياء كالطبلب الضعاؼ. -ز 
 كيفية االستجابة على األسئلة ا١تختلفة.تطبيق اختبارات ٖتصيلية ُّا تعليمات توضح   -ح 

احملور الثامن: تقػدًن التغذيػة الراجعػة للطػبلب يف ضػوء ا١تعػايَت كنػواتج الػتعلم ا١تسػتهدفة، كتضػٌمن ىػذا احملػور ا١تمارسػات  -8
 التالية:

 إعبلـ الطبلب با١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة اليت لديهم قصور فيها. -أ 
 نواحي القصور كا٩تفاض مستول ٖتقيق الطبلب للمعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة.تقدًن أنشطة عبلجية لعبلج  -ب 
 إعبلـ الطبلب بنواحي القوة يف أدائهم يف ضوء ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة اليت ًب ٖتقيقها. -ج 
 تعزيز نواحي القوة يف أداء الطبلب يف ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة اليت ًب ٖتقيقها. -د 
 يح أسباب القصور كا٩تفاض مستول ٖتقيق الطبلب للمعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة.توض -ق 
توجيو الطبلب الٗتاذ األساليب الوقائية لتبليف األسباب اليت أدت إذل كجود قصورو يف ٖتقيقهم للمعايَت كنواتج  -ك 

 .التعلم ا١تستهدفة
 ث:ثانًيا: إجابة السؤاؿ الثاني، واختبار صحة الفرض األوؿ للبح

نص  السؤاؿ الثاين على: "ما مستول ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس من كجهة 
نظر طبلب برامج ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ تدريس العلـو بكليات الًتبية مقارنةن با١تستول ا١تقبوؿ علمينا لؤلداء 

ال اختبار صحة الفرض األكؿ من فركض البحث، الذم نص على: " (؟". كًب من خبلؿ اإلجابة عن ىذا السؤاؿ80%)
( بُت مستول ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس 0.05توجد فركؽ دالة إحصائينا عند مستول )

ل ا١تقبوؿ علمينا من كجهة نظر طبلب برامج ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ تدريس العلـو بكليات الًتبية كبُت ا١تستو 
 ".(%80لؤلداء )

، Binomial Testكلئلجابة عن ىذا السؤاؿ كاختبار صحة ىذا الفرض، استخدـ الباحث اختبار ذات اٟتدين 
 (، ككانت النتائج كما يلي:%80   4/5ْتد كفاية )

 (4كفاية )( نتائج اختبار ذات اٟتدين لتحديد الفركؽ بُت درجة تقوًن الطبلب للممارسات كحد ال8جدكؿ )
ممارسات التقويم القائم على 

 المعايير
 العدد التصنيف

االحتماؿ 
 المشاىد

االحتماؿ 
 االختباري

مستوى 
 الداللة

 مستوى الممارسة

 غَت مقبوؿ تربوينا 0.05 0.5 0.6 68 (4أصغر من أك يساكم ) ٣1تموعة احملور األكؿ -1
    0.4 46 (4أكرب من ) ٣2تموعة

 احملور الثاين -2
 غَت مقبوؿ تربوينا 0.01 0.5 0.75 85 (4أصغر من أك يساكم ) ٣1تموعة
    0.25 29 (4أكرب من ) ٣2تموعة

احملور  -3
 الثالث

 غَت مقبوؿ تربوينا 0.01 0.5 0.76 87 (4أصغر من أك يساكم ) ٣1تموعة
    0.24 27 (4أكرب من ) ٣2تموعة

 احملور الرابع -4
 غَت مقبوؿ تربوينا 0.01 0.5 0.72 82 (4أصغر من أك يساكم ) ٣1تموعة
    0.28 32 (4أكرب من ) ٣2تموعة

احملور  -5
 ا٠تامس

 غَت مقبوؿ تربوينا 0.01 0.5 0.69 79 (4أصغر من أك يساكم ) ٣1تموعة
    0.31 35 (4أكرب من ) ٣2تموعة

احملور  -6
 السادس

 غَت مقبوؿ تربوينا 0.01 0.5 0.7 80 (4أصغر من أك يساكم ) ٣1تموعة
    0.3 34 (4أكرب من ) ٣2تموعة

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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احملور  -7
 السابع

 غَت مقبوؿ تربوينا 0.01 0.5 0.75 85 (4أصغر من أك يساكم ) ٣1تموعة
    0.25 29 (4أكرب من ) ٣2تموعة

احملور  -8
 الثامن

 غَت مقبوؿ تربوينا 0.01 0.5 0.78 89 (4أصغر من أك يساكم ) ٣1تموعة
    0.22 25 (4أكرب من ) ٣2تموعة

ا١تمارسات  
 ككل

 غَت مقبوؿ تربوينا 0.01 0.5 0.73 83 (4أصغر من أك يساكم ) ٣1تموعة
    0.27 31 (4أكرب من ) ٣2تموعة

يتضح من اٞتدكؿ السابق كجود فركؽ دالة إحصائينا بُت متوسط تقوًن طبلب الدراسات العليا ١تمارسات التقوًن 
ٞتميع احملاكر الثماين  ،(%80كا١تستول ا١تقبوؿ علمينا لؤلداء )القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية، 

أم أف الطبلب يركف  .(%80كا١تمارسات ككل لصاحل ا١تستول ا١تقبوؿ علمينا لؤلداء ) ١تمارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت،
أف تلك ا١تمارسات أقل من ا١تستول ا١تطلوب علمينا، كٔتعٍت آخر أف تلك ا١تمارسات غَت مرضية من كجهة نظر طبلب 

" ، كُّذا ًب رفض الفرض األكؿ من فركض الدراسات العليا بربامج ا١تاجستَت كالدكتوراه ٗتصص "ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو
 البحث.

كقد يرجع ضعف ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس من كجهة نظر الطبلب )عينة 
الدراسة( إذل ضعف ثقافة التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس، كعدـ كضوح ٦تارسات التقوًن القائم على 

يات الًتبية لتدريب أعضاء ىيئة التدريس على ىذه ا١تمارسات. كقد يرجع ا١تعايَت ٢تم، كعدـ كجود برامج تدريبية نوعية بكل
ذلك أيضنا إذل عدـ اىتماـ أعضاء ىيئة التدريس بأخذ آراء طبلُّم يف االعتبار لتطوير أدائهم ك٦تارساهتم التدريسية ٔتا يف 

 ذلك تقوًن تعلم الطبلب. 
ٗتصص أف درجة تطبيق أعضاء ىيئة التدريس ضحت اليت أك  (2017) ميدياحملكاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 

السًتاتيجيات التقوًن ا١تعتمد على األداء، كالتواصل، كمراجعة الذات كانت متوسطة،  اللغة اإل٧تليزية ّتامعة القصيم تدريس
نتيجة أيضنا مع كاتفقت ىذه ال يف حُت كانت درجة تطبيقهم قليلة السًتاتيجية ا١تبلحظة، كالستخداـ أدكات التقوًن الواقعي.

١تعايَت تصميم االختبار التحصيلي اٞتيد كاف  أف مستول تطبيق أعضاء ىيئة التدريساليت أظهرت ( 2014النور )دراسة 
( اليت كشفت عن تدين مستول 2012. كما اتفقت مع دراسة قرشم كالعراقي كالثقفي )الطلبة من كجهة نظرا متوسطن 

٦تارسة أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة الطائف ١تهارات تقوًن أداء الطلبة كتعلمهم، كمهارات ٖتليل معلومات التقييم كاإلفادة 
اليت أكضحت ضعف كلو من مستول  (2010القضاة )منها بشكلو داؿو إحصائينا. كاتفقت ىذه النتيجة أيضنا مع دراسة 

يسية، كالكفايات اإلنسانية، كالكفايات التقوٯتية لدل أعضاء ىيئة التدريس بكلية ا١تعلمُت ّتامعة ا١تلك الكفايات التدر 
استخداـ أعضاء  ةف درجأإذل  ( اليت خلصت2009دراسة الرافعي كالقضاة ) كما اتفقت مع خالد من كجهة نظر الطبلب.

 .كانت متوسطة  ها كتنويعألساليب القياس كالتقوًن ىيئة التدريس يف جامعة ا١تلك خالد
يف ودة اٞت ( اليت كشفت عن ٖتقيق مستول2013يف حُت تعارضت ىذه النتيجة مع دراسة الصمادم )

٧تراف من كجهة يئة التدريس يف جامعة ىأعضاء  لدلٔتا يف ذلك ٦تارسات تقوًن تعلم الطبلب ا١تمارسات التدريسية 
( اليت خلصت إذل كجود مستول مرتفع لؤلداء التدريسي ككل 2012)كما تعارضت ىذه النتيجة مع دراسة عمار  نظرىم.

لدل أعضاء ىيئة التدريس من كجهة نظر الطلبة، ككذلك كاف مستول األداء مرتفعنا يف ثبلثة جوانب فرعية، ىي: ٗتطيط 
 ب التفاعل مع الطلبة.التدريس، كتنفيذ التدريس، كتقوًن تعلم الطلبة كتقدًن التغذية الراجعة، لكنو كاف امتوسطنا يف جان

( اليت كشفت عن أف آراء الطلبة كانت إ٬تابية ٨تو مطابقة االختبارات ا١تستخدمة 2011كتعارضت أيضنا مع دراسة كياؿ )
اليت بينت ( 2011سم )يبر من قبل أعضاء ىيئة التدريس ١تواصفات االختبار اٞتيد. كتعارضت ىذه النتيجة أيضنا مع دراسة 

من كجهة نظر بالعراؽ كذلك يف جامعة ميساف يف تسعة أبعاد منها بعد التقوًن أعضاء ىيئة التدريس أداء  ارتفاع مستول
 .الطلبة

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 ثالثًا: إجابة السؤاؿ الثالث واختبار صحة الفرض الثاني للبحث:
"ما الفركؽ بُت آراء الطبلب كالطالبات يف برامج ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ نص السؤاؿ الثالث على 

تدريس العلـو يف ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت أعضاء ىيئة التدريس كفقنا ١تتغَت اٞتامعة؟". كإلجابة ىذا السؤاؿ ًب 
( بُت آراء الطبلب 0.05ال توجد فركؽ دالة إحصائينا عند مستول )اختبار صحة الفرض الثاين للبحث، الذم نص على: "

ه مناىج كطرؽ تدريس العلـو يف ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة كالطالبات يف برامج ماجستَت كدكتورا
-كلئلجابة عن ىذا السؤاؿ كاختبار صحة ىذا الفرض، استخدـ الباحث اختبار كركسكاؿالتدريس كفقنا ١تتغَت اٞتامعة". 

 كاليس، ككانت النتائج كما يلي:
 فركؽ يف تقوًن ا١تمارسات كفقا ١تتغَت اٞتامعةكاليس لل -نتائج اختبار كركسكاؿ :(9جدكؿ )

متوسط  العدد اٞتامعة ا١تمارسات
 الرتب

مربع 
 كا

مستول 
 الداللة

احملور األكؿ: توضيح ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة  -1
 كإعبلـ الطبلب مسبقنا بطريقة تقوًن أدائهم فيها.

 غَت دالة 2.75 61.48 30 ا١تلك خالد –تربية 

   54.11 9 تبوؾ –تربية 

   57.83 6 القصيم -تربية 

   54.36 14 أـ القرل –تربية 

   57.16 25 ا١تلك سعود –تربية 

   28.00 1 بيشة -تربية 

   56.50 3 الطائف -تربية 

   65.00 8 الباحة –تربية 

   50.29 17 أخرل

احملور الثاين: اختيار مهاـ التقوًن كاألدكات ا١تناسبة  -2
لتقوًن مدل ٖتقق معايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة 

 كاستخدامها.

 غَت دالة 9.62 54.75 30 ا١تلك خالد –تربية 

   43.17 9 تبوؾ –تربية 

   67.08 6 القصيم -تربية 

   64.04 14 أـ القرل –تربية 

   59.20 25 ا١تلك سعود –تربية 

   15.00 1 بيشة -تربية 

   54.83 3 الطائف -تربية 

   78.88 8 الباحة –تربية 

   48.26 17 أخرل

احملور الثالث: استخداـ أسئلة تقيس مستويات  -3
العمق ا١تعريف ا١تختلفة ٔتا يتناسب مع تعقد ا١تعايَت 

 كنواتج التعلم ا١تستهدفة.

 غَت دالة 9.44 54.57 30 ا١تلك خالد –تربية 

   49.17 9 تبوؾ –تربية 

   50.58 6 القصيم -تربية 

   73.57 14 أـ القرل –تربية 

   52.92 25 ا١تلك سعود –تربية 

   32.50 1 بيشة -تربية 

   50.83 3 الطائف -تربية 

   78.69 8 الباحة –تربية 

   52.38 17 أخرل

احملور الرابع: استخداـ أسئلة اختيار االستجابة يف  -4
 التعلم ا١تستهدفة. تقوًن مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج

 غَت دالة 9.1 51.48 30 ا١تلك خالد –تربية 

   73.72 9 تبوؾ –تربية 

   80.00 6 القصيم -تربية 

   53.36 14 أـ القرل –تربية 

   49.10 25 ا١تلك سعود –تربية 

   68.00 1 بيشة -تربية 

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 كاس      ع        عبذ. د                               الت  ية   ليات العلىم ثذسيس وفش   اإلاناهج ودكحىساه ماحسح    شامج فبب  ظش وحهة م  الحذسيس هيئة أعؾاء لذي اإلاعا    ع ى القا   الحقىي  مماسسات ثقيدي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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   46.17 3 الطائف -تربية 

   64.69 8 الباحة –تربية 

   62.03 17 أخرل

احملور ا٠تامس: استخداـ أسئلة إنتاج االستجابة يف  -5
 تقوًن مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج التعلم ا١تستهدفة.

 غَت دالة 7.18 56.28 30 ا١تلك خالد –تربية 

   39.56 9 تبوؾ –تربية 

   70.75 6 القصيم -تربية 

   66.54 14 أـ القرل –تربية 

   56.22 25 سعودا١تلك  –تربية 

   11.00 1 بيشة -تربية 

   49.00 3 الطائف -تربية 

   57.13 8 الباحة –تربية 

   60.00 17 أخرل

احملور السادس: استخداـ مقاييس التقدير ا١تتدرج  -6
يف تقوًن مدل ٖتقق ا١تعايَت  (Rubric)لؤلداء 

 كنواتج التعلم ا١تستهدفة.

11.5 53.78 30 ا١تلك خالد –تربية 
5 

 غَت دالة

   38.83 9 تبوؾ –تربية 

   78.08 6 القصيم -تربية 

   67.93 14 أـ القرل –تربية 

   53.02 25 ا١تلك سعود –تربية 

   20.00 1 بيشة -تربية 

   44.83 3 الطائف -تربية 

   74.56 8 الباحة –تربية 

   57.76 17 أخرل

االختبار التحصيلي القائم احملور السابع: استخداـ  -7
على ا١تعايَت يف تقوًن مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج 

 التعلم ا١تستهدفة.

17.0 53.28 30 ا١تلك خالد –تربية 
1 

 غَت دالة

   55.72 9 تبوؾ –تربية 

   81.08 6 القصيم -تربية 

   68.04 14 أـ القرل –تربية 

   46.74 25 ا١تلك سعود –تربية 

   9.00 1 بيشة -تربية 

   49.67 3 الطائف -تربية 

   86.63 8 الباحة –تربية 

   51.91 17 أخرل

احملور الثامن: تقدًن التغذية الراجعة للطبلب يف ضوء  -8
نتائج تقوًن مدل ٖتقق ا١تعايَت كنواتج التعلم 

 ا١تستهدفة.

 غَت دالة 5.13 52.48 30 ا١تلك خالد –تربية 

   48.06 9 تبوؾ –تربية 

   68.08 6 القصيم -تربية 

   55.93 14 أـ القرل –تربية 

   65.74 25 ا١تلك سعود –تربية 

   22.00 1 بيشة -تربية 

   48.33 3 الطائف -تربية 

   59.13 8 الباحة –تربية 

   56.41 17 أخرل

 ا١تمارسات ككل.

10.9 53.12 30 ا١تلك خالد –تربية 
9 

 غَت دالة

   45.61 9 تبوؾ –تربية 

   73.58 6 القصيم -تربية 

   68.86 14 أـ القرل –تربية 

   53.68 25 ا١تلك سعود –تربية 

   10.50 1 بيشة -تربية 

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 كاس      ع        عبذ. د                               الت  ية   ليات العلىم ثذسيس وفش   اإلاناهج ودكحىساه ماحسح    شامج فبب  ظش وحهة م  الحذسيس هيئة أعؾاء لذي اإلاعا    ع ى القا   الحقىي  مماسسات ثقيدي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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   49.83 3 الطائف -تربية 

   78.50 8 الباحة –تربية 

   53.03 17 أخرل

إحصائينا بُت آراء الطبلب كالطالبات  يف برامج ماجستَت يتضح من اٞتدكؿ السابق عدـ كجود فركؽ دالة 
كدكتوراه مناىج كطرؽ تدريس العلـو يف ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت أعضاء ىيئة التدريس كفقنا ١تتغَت اٞتامعة، كذلك 

 قبوؿ الفرض الثاين من فركض يف ٚتيع احملاكر الثماين ١تمارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت، كا١تمارسات ككل. كُّذا ًب
 البحث.

ٯتكن من خبلؿ ىذه النتيجة استنتاج أف ىناؾ تكافؤ يف ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت بكليات الًتبية 
ٔتختلف اٞتامعات السعودية )عينة الدراسة(، كعدـ رضا الطبلب بربامج الدراسات العليا ُّذه الكليات عن ٦تارسات التقوًن 

لى ا١تعايَت ا١تتبعة؛ كٯتكن أف يرجع ذلك إذل تقارب مستول األداء األكادٯتي بُت أعضاء ىيئة التدريس بربامج القائم ع
الدراسات العليا بكليات الًتبية، كاستخدامهم لنفس األساليب التقليدية يف التقوًن اليت ال تتفق مع ٦تارسات التقوًن القائم 

نتيجة إذل تشابو طبيعة برامج ا١تاجستَت كالدكتوراه يف ٣تاؿ ا١تناىج كطرؽ تدريس على ا١تعايَت، كما ٯتكن أف ترجع ىذه ال
 العلـو ُّذه الكليات كما تتطلبو من ٦تارسات تقوًن.

 رابًعا: إجابة السؤاؿ الرابع واختبار صحة الفرض الثالث للبحث:
ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ تدريس ما الفركؽ بُت آراء الطبلب كالطالبات يف برامج "نص  السؤاؿ الرابع على:

العلـو يف ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس كفقنا ١تتغَت الربنامج )ا١تاجستَت مقابل الدكتوراه(؟". 
تول كإلجابة ىذا السؤاؿ ًب اختبار صحة الفرض الثالث للبحث، الذم نص على: "ال توجد فركؽ دالة إحصائينا عند مس

( بُت آراء الطبلب كالطالبات يف برامج ماجستَت كدكتوراه ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو يف ٦تارسات التقوًن القائم 0.05)
على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس كفقنا ١تتغَت الربنامج". كلئلجابة عن ىذا السؤاؿ كاختبار صحة ىذا الفرض، استخدـ 

 نت النتائج كما يلي:كيتٍت، ككا-الباحث اختبار ماف
 كيتٍت للفركؽ يف تقوًن ا١تمارسات كفقا ١تتغَت الربنامج-نتائج اختبار ماف :(10جدكؿ )

 مستول الداللة ذ ٣تموع الرتب متوسط الرتب العدد الربنامج التقوًن القائم على ا١تعايَت ٦تارسات
 غَت دالة 1.55 3267.00 52.69 62 ماجستَت احملور األكؿ -1

   3174.00 62.24 52 دكتوراه

 احملور الثاين -2
 غَت دالة 0.23 3573.50 57.64 62 ماجستَت

   2867.50 56.23 52 دكتوراه

 احملور الثالث -3
 غَت دالة 0.24 3492.00 56.32 62 ماجستَت

   2949.00 57.82 52 دكتوراه

 احملور الرابع -4
 غَت دالة 1.39 3775.00 60.89 62 ماجستَت

   2666.00 52.27 52 دكتوراه

 احملور ا٠تامس -5
 غَت دالة 0.63 3425.00 55.24 62 ماجستَت

   3016.00 59.14 52 دكتوراه

 احملور السادس -6
 غَت دالة 0.41 3604.50 58.14 62 ماجستَت

   2836.50 55.62 52 دكتوراه

 غَت دالة 0.83 3678.00 59.32 62 ماجستَت احملور السابع -7

   2763.00 54.18 52 دكتوراه

 غَت دالة 0.23 3573.50 57.64 62 ماجستَت احملور الثامن -8

   2867.50 56.23 52 دكتوراه

 ا١تمارسات ككل
 غَت دالة 0.21 3571.00 57.60 62 ماجستَت

   2870.00 56.27 52 دكتوراه

 

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 كاس      ع        عبذ. د                               الت  ية   ليات العلىم ثذسيس وفش   اإلاناهج ودكحىساه ماحسح    شامج فبب  ظش وحهة م  الحذسيس هيئة أعؾاء لذي اإلاعا    ع ى القا   الحقىي  مماسسات ثقيدي 
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برامج ماجستَت كدكتوراه  يتضح من اٞتدكؿ السابق عدـ كجود فركؽ دالة إحصائينا بُت آراء الطبلب كالطالبات يف
مناىج كطرؽ تدريس العلـو يف ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس كفقنا ١تتغَت الربنامج )ا١تاجستَت 

ؿ مقابل الدكتوراه(، كذلك يف ٚتيع احملاكر الثماين ١تمارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت، كا١تمارسات ككل. كُّذا ًب قبو 
 الفرض الثالث من فركض البحث.

كتبدك ىذه النتيجة منطقية؛ حيث إف معظم أعضاء ىيئة التدريس الذين يدرسوف بربامج ا١تاجستَت ىم الذين 
يقوموف بالتدريس بربامج الدكتوراه، كبالتارل فإف ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت متشاُّة من كجهة نظر طبلُّم بربامج 

كالدكتوراه. كما ٯتكن تفسَت ذلك أيضنا يف ضوء تشابو طبيعة الدراسة بربامج ا١تاجستَت كبرامج الدكتوراه يف ٣تاؿ ا١تاجستَت 
؛ األمر الذم انعكس على تشابو ٦تارسات التقوًن ا١تستخدمة من قبل أعضاء ىيئة التدريس ُّذه الربامج.  تعليم العلـو

 رض الرابع:خامًسا: إجابة السؤاؿ الخامس واختبار صحة الف
ما الفركؽ بُت آراء الطبلب كالطالبات يف برامج ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ نص  السؤاؿ ا٠تامس على: "

تدريس العلـو يف ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس كفقنا ١تتغَت اٞتنس )الذكور مقابل 
اختبار صحة الفرض الرابع للبحث، الذم نص على: "ال توجد فركؽ دالة اإلناث(؟". كلئلجابة عن ىذا السؤاؿ ًب 

( بُت آراء الطبلب كالطالبات يف برامج ماجستَت كدكتوراه مناىج كطرؽ تدريس العلـو يف 0.05إحصائينا عند مستول )
كيتٍت، -لباحث اختبار ماف٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس كفقنا ١تتغَت اٞتنس"، استخدـ ا

 ككانت النتائج كما يلي:
 كيتٍت للفركؽ يف تقوًن ا١تمارسات كفقا ١تتغَت اٞتنس-نتائج اختبار ماف:( 11جدكؿ )

 مستول الداللة ذ ٣تموع الرتب متوسط الرتب العدد اٞتنس التقوًن القائم على ا١تعايَت ٦تارسات

 احملور األكؿ -1
 0.01 2.29 4852.00 63.84 76 ذكور

   1703.00 44.82 38 إناث

 احملور الثاين -2
 0.01 3.11 4887.00 64.30 76 ذكور

   1668.00 43.89 38 إناث

 احملور الثالث -3
 0.01 3.48 4947.50 65.10 76 ذكور

   1607.50 42.30 38 إناث

 احملور الرابع -4
 0.05 2.16 4728.00 62.21 76 ذكور

   1827.00 48.08 38 إناث

 احملور ا٠تامس -5
 0.05 2.54 4791.00 63.04 76 ذكور

   1764.00 46.42 38 إناث

 احملور السادس -6
 0.01 3.52 4954.00 65.18 76 ذكور

   1601.00 42.13 38 إناث

 احملور السابع -7
 0.05 2.02 4706.00 61.92 76 ذكور

   1849.00 48.66 38 إناث

 0.01 3.02 4872.00 64.11 76 ذكور احملور الثامن -8

   1683.00 44.29 38 إناث

 ا١تمارسات ككل
 0.01 3.78 4998.00 65.76 76 ذكور

   1557.00 40.97 38 إناث
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يتضح من اٞتدكؿ السابق كجود فركؽ دالة إحصائينا بُت آراء الطبلب كالطالبات  يف برامج ماجستَت كدكتوراه 
القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس كفقنا ١تتغَت اٞتنس )الذكور مناىج كطرؽ تدريس العلـو يف ٦تارسات التقوًن 

مقابل اإلناث(، ككانت الفركؽ لصاحل الذكور، أم أف الطالبات قىد ٍرفى ا١تمارسات ٔتستول منخفض أكثر من الطبلب. كُّذا 
 ًب رفض الفرض الرابع من فركض البحث.

االنفعالية ا١تتباينة بُت الذكور كاإلناث؛ حيث أنو بالرغم من اتفاؽ كٯتكن تفسَت ىذه النتيجة إذل ا٠تصائص 
اٞتنسُت على كجود ضعفو يف ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس، إال أف ا٠تصائص االنفعالية 

 ب.لئلناث أكثر حدة كحساسية ٕتاه ٦تارسات التقوًن ا١تتدنية من كجهة نظرىم، ٓتبلؼ الطبل
مستول تطبيق أعضاء ىيئة  اليت أظهرت كجود فركؽ يف( 2014النور )كتعارضت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 

كما تعارضت ىذه النتيجة مع دراسة عمار  .تعزل للجنس لصاحل الطالبات اإلناث الطلبة من كجهة نظر التدريس
ألعضاء ىيئة التدريس من كجهة نظر الطلبة ترجع إذل ( اليت خلصت إذل عدـ كجود فركؽ يف تقوًن األداء التدريسي 2012)

( اليت كشفت عن كجود فركؽو دالةو إحصائينا يف متوسط آراء طلبة الدراسات 2011كما تعارضت مع دراسة كياؿ ) اٞتنس.
 ( اليت2008)اٟتدايب كخاف  دراسة كتعارضت ىذه النتيجة أيضنا مع العليا ٨تو االختبارات تعود ١تتغَت اٞتنس لصاحل اإلناث.

من  اليمنية كالتكنولوجيا العلـو ّتامعة التدريس ىيئة أعضاء أداء مستول يف إحصائية داللةو  ذات فركؽ كجود عدـ أظهرت
 .اٞتنس إذل متغَت التدريسية كمن بينها كفايات التقوًن كالتغذية الراجعة تعزل الكفايات بعض ضوء يف الطبلب رأم خبلؿ

 :توصيات البحث ومقترحاتو
 :أواًل: توصيات البحث

 يف ضوء نتائج البحث يوصي الباحث ٔتا يلي:
اعتماد قائمة ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت كأداة البحث اٟتارل أساسنا لتقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس بكليات  -1

 الًتبية باٞتامعات السعودية.

 السعودية يف ضوء ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت. إعادة النظر يف منظومة التقوًن بكليات الًتبية باٞتامعات -2

 عقد دكرات تدريبية ككرش عمل ألعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية لتنمية ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لديهم -3

وء آراء الطبلب تطوير نظم تقوًن برامج ا١تاجستَت كالدكتوراه ٗتصص مناىج كطرؽ تدريس العلـو بكليات الًتبية يف ض -4
 كالطالبات ١تمارسات التقوًن.

أف ٭ترص أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية على أخذ أراء طبلُّم يف ٦تارساهتم التدريسية ا١تختلفة ٔتا يف ذلك  -5
 ٦تارسات التقوًن لتطوير أدائهم ا١تهٍت.

أساسنا لتطوير التدريس كالتقوًن بربامج الدراسات اعتماد فلسفة التعليم القائم على ا١تعايَت كالتقوًن القائم على ا١تعايَت  -6
 العليا بكليات الًتبية.

 :ثانًيا: مقترحات البحث
 يف ضوء نتائج البحث يقًتح الباحث إجراء البحوث التارل:

 تصور مقًتح لتطوير منظومة التقوًن بالتعليم اٞتامعي يف ضوء نظاـ التقوًن القائم على ا١تعايَت. -1

 التقوًن القائم على ا١تعايَت من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية.دراسة صعوبات تطبيق  -2

 برنامج تدرييب مقًتح لتنمية مهارات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية. -3

برامج تعليم العلـو بالدراسات  تقييم ٦تارسات التقوًن القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس بربامج أخرل غَت -4
 العليا بكليات الًتبية.

 تقييم ٦تارسات التدريس القائم على ا١تعايَت لدل أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية. -5
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(. إتاىات أعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية ّتامعة ا١تلك سعود ٨تو أساليب كطرؽ 2006) كفاء ٤تمود نصارعبدالرازؽ، 
 )ص .السعودية – ا١تعاصرة( ا١تتغَتات ضوء يف كتطويره ا١تعلم )إعداد عشر الثالث السنوم اللقاء. أدائهمتقوًن 

 .الرياض: اٞتمعية السعودية للعلـو الًتبوية كالنفسية كجامعة ا١تلك سعود (.253 -202ص
يف ضوء معايَت اٞتودة (. تقوًن أداء أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة حائل 2017) ىشاـ يوسف مصطفى عليالعريب، 

 .319 -280 (،49)1 ،الًتبية كلية  سوىاج، جامعة ،الًتبوية اَّلة. كاالعتماد األكادٯتي
 . الرياض: مكتبة الرشد.طرؽ تدريس العلـو بُت النظرية كالتطبيق(. 2014عطيو، ٤تمد ٧تيب مصطفى )

التدريس يف بعض ا١تقررات الًتبوية بكلية الًتبية النوعية (. تقوًن الطلبة ألداء أعضاء ىيئة 2012) إٯتاف ٛتدم ٤تمدعمار، 
 .181 -105 (،15)5 ،مصر - اٟتديثة الًتبية رابطة ٣تلة. جامعة ا١تنوفية

لتنمية مهارات التقييم القائم على ا١تعايَت كالثقة با١تقدرة يف الًتبية العلمية برنامج تدرييب مقًتح (. 2017عمر، عاصم ٤تمد إبراىيم )
 .112-47(، 47)1كلية الًتبية،   –اَّلة الًتبوية، جامعة سوىاج طبلب كلية الًتبية. على تدريس العلـو لدل 

 السعودية اٞتامعات يف التدريس ىيئة أعضاء أداء تقوًن نظاـ لتطوير مقًتح تصور (.2010أغادير بنت سادل ) العيدركس،
رسالة دكتوراه غَت منشورة. جامعة أـ القرل،  .ا١تكرمة مكة منطقة ّتامعات التدريس ىيئة أعضاء نظر كجهة: من

 .مكة ا١تكرمة

لدل  التدريسي األداء(. تقوًن 2012) السعيد ٤تمود، كالثقفي، أٛتد بن سادل، كالعراقي، أٛتد عفت مصطفىقرشم، 
 - النفس كعلم الًتبية يف عربية دراساتاألداء. ضوء معايَت جودة  يفأعضاء ىيئة التدريس ّتامعة الطائف 

 .90 -47 (،27)1 السعودية،
(. تقوًن كفايات أعضاء ىيئة التدريس يف كلية ا١تعلمُت ّتامعة ا١تلك خالد من كجهة نظر 2010) ٤تمد فرحافالقضاة، 

 ،الًتبية كلية  األزىر، جامعة ،كاالجتماعية كالنفسية الًتبوية للبحوث الًتبية ٣تلة .ا١تتغَتاتطبلُّا يف ضوء بعض 
1(144،) 173- 201. 

: دراسة اٞتامعيرفع جودة التعليم  يف(. مسا٫تة تقوًن أداء عضو ىيئة التدريس 2015) ٣تذكب أٛتد ٤تمد أٛتدقمر، 
 جامعة ٣تلة. كلية الًتبية مركل  -جامعة دنقبل  يفميدانية من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس كعينة من الطلبة 

 .82 -53 (،1)4 السوداف، - سنار جامعة - سنار
 ىيئة أعضاء قبل من ا١تستخدمة التقوًن أساليب ٨تو العليا الدراسات طلبة اءآر  (.2011نادية صاحل عوض )كياؿ، 

 رسالة ماجستَت غَت منشورة. جامعة بَتزيت، بَتزيت.. َتزيتب جامعة يف التدريس
(. كاقع استخداـ أعضاء ىيئة تدريس اللغة اإل٧تليزية ّتامعة القصيم السًتاتيجيات 2017)سلطاف بن عبداهلل ميد، ياحمل

 (،174)1 الًتبية كلية  األزىر، جامعة كاالجتماعية، كالنفسية الًتبوية للبحوث الًتبية ٣تلة كأدكاتو. الواقعيالتقوًن 
148- 181. 

التدريس باٞتامعات السعودية يف ضوء معايَت اٞتودة الشاملة: (. تقوًن أعضاء ىيئة 2015) نار بنت عمار الشريفمزيو، م
 .124 -99 (،2)24 السعودية، - خالد ا١تلك جامعة - اإلنسانية للعلـو خالد ا١تلك جامعة ٣تلة. دراسة كصفية

ىيئة التدريس يف ضوء معايَت اٞتودة: دراسة  أعضاء(. ثقافة التقوًن لدل 2011) ٤تمد أنور، كإبراىيم، ٤تمود عبداٟتليممنسي، 
 .265 -183 (،2)21 مصر،- باإلسكندرية الًتبية كلية  ٣تلة. كا١تلك سعود اإلسكندريةمقارنة بُت جامعيت 

: دراسة ميدانية أدائهمىيئة التدريس ٨تو تقوًن  أعضاء(. إتاىات 2012) ٤تمد عيد، كعًتيس، مد أٛتد حسُتناصف، ٤ت
 .472 -375 (،77)1 مصر، - بالزقازيق الًتبية كلية  ٣تلة كنفسية: تربوية راساتد. الزقازيقعلى جامعة 
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(. تقوًن مستول تطبيق أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا ١تعايَت تصميم 2014) أٛتد يعقوبالنور، 
 - ا١تتخصصة الدكلية الًتبوية اَّلة .األخرلاالختبار التحصيلي اٞتيد من كجهة نظر الطلبة كبعض ا١تتغَتات 

 .21 -1 (،5)3 األردف، - كالتدريب لبلستشارات الدكلية اَّموعة
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