
  

 كمية التربيةجامعة سكىاج                                                        

   شباب الباحثيفمجمة                                                                   

هعلوي الفيزياء يف املرحلة الثانوية ألساليب واقع استخدام 
 التقوين البديل يف حمافظة حمايل عسري

The reality of using of physics teachers in secondary phase for 

alternative evaluation methods in Mohail Province 

 

 عدادإ

 

 عبدالرحمن بن ٌحً بن أحمد شٌبان عسٌري أ.

 المممكة العربية السعكدية  –كزارة التعميـ  –معمـ 
  جامعة الممؾ خالد –تخصص المناىج طرؽ تدريس العمـك  –باحث دكتكاره 

 
 

                                         
 0202ديسمبر  71تاريخ القبول:  - 0202نوفمبر 02تاريخ االستالم: 

                                               
DOI :10.21608/JYSE.2021. 131425  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                            .........          واقع استخدام معلمي الفيزياء

                                          Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 692 - 

 

 ملخص

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع استخداـ معممي الفيزياء في المرحمة الثانكية 
الكصفي  المنيج الباحث ألساليب التقكيـ البديؿ في محافظة محايؿ عسير.  استخدـ

كتـ  .( معمـ88مف ) الدراسة عينةكتككنت  لمدراسة،كاستخدـ االستبانة كأداة  المسحي،
التكصؿ إلى نتائج إيجابية كىي ضركرة التركيز عمى االفكار الرئيسية لمدرس حتى يتـ التمّكف 

كاالىتماـ بمشاركة المتعمـ في التجارب  لممتعمـ،البديؿ  كأىمية التقكيـ التقكيـ،مف 
ة ىي تأييد أغمبية المعمميف أف ىذا النكع مف كانت النتائج المعيق ا(، فيمالعممية)المخبرية

كأف ىذا النكع مف التقكيـ يحتاج إلى إمكانيات  المعمـ،التقكيـ يزيد األعباء الممقاة عمى 
 التقكيػـ تتضمف أساليب لممعمميف أدلة بإعداد كزارة التعميـ بقيػاـ الباحث أكصى مادية.  كقد

 .كأدكاتو البديػؿ
 .الفيزياء، المرحمة الثانكية المعمـ، البديؿ، التقكيـالمفتاحية: الكممات 
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Abstract  
 

The study aimed to identify the reality of using of physics teachers 

in secondary phase for alternative evaluation methods in Mohail 

Province – Assir. The researcher used the surveying descriptive 

methodology, and the questionnaire as a study tool , the sample 

consisted of (28) teacher. The study reached to positive results which 

are to concentrate on the main ideas for the study so as to be able of 

evaluation and the importance of alternative evaluation for the 

learner, taking care of participation of the learner in scientific 

experiments , where the deterred results were supporting of majority 

of teachers that this type of evaluation increases the burdens that 

given to the teacher and this type of evaluation requires financial 

possibilities. The researcher has recommended that the Ministry of 

Education would prepare guides for teachers that including the 

alternative evaluation methods and its tools. 

Keywords: alternative evaluation, teacher, physics, high school. 
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 مقدمة: 

يكاجو اإلنساف حالينا مجمكعة كبيرة مف التحديات نتيجة لمثكرة العممية كالتكنكلكجية. كلقد 
بدأ ذلؾ منذ منتصؼ القرف العشريف، بشكؿ غير مسبكؽ مقدمان تطكرات تكنكلكجية رائدة؛ مما 

التعميمي دفع المنظكمة التعميمية نحك التطكير كالتحديث المستمر كخاصةن في مجاؿ التقكيـ 
(Alghamdi, 2017)  . 

كالعممية التدريسية  عاـ،يشكؿ التقكيـ عنصرنا أساسينا مف عناصر العممية التربكية بشكؿ 
كنظران ألىميتو في تحديد مدل تحقيؽ نكاتج التعمـ كصكالن إلى تحقيؽ األىداؼ  خاص،بشكؿ 

ات مختمفة المنشكدة مف خالؿ إحداث تغييرات معينة في سمكؾ المتعمـ نتيجة تعمميـ لمكضكع
 مف المقررات الدراسية باستخداـ استراتيجيات التعمـ.

منذ السبعينيات، ظير اىتماـ بارز كمتجدد في الجانب النكعي لمتقكيـ، معتبران أنو نشاط 
إجرائي مسؤكؿ عف المراقبة كالتحميؿ كاتخاذ القرارات بشأف تشغيؿ كتطكر نشاط التدريس في 

ك التكيؼ بشكؿ أفضؿ لمطمبة ك المدرسيف في أفن كاحد، الفصكؿ الدراسية، ككسيمة لمعرفة 
كبيذه الطريقة، ال يقتصر التقكيـ عمى حؿ العممية التربكية التي تتطمب مؤىالن إرشادينا لقدرات 
الطالب أك مستكل معرفتو ، كلكنو سيساعد كؿ مف الطالب كالمعمـ عمى معرفة النتائج أثناء 

مجمكعة العكامؿ التي تشكؿ آلية التدريس بكافة  كبعد التعميـ، ككذلؾ صالحية ككفاءة
 .  Loza Olave; Gallardo Ibort  & Dalmau Torres, (1998)جكانبيا.

لذا فإف النظرة الحديثة لعممية  التعمـ،ييدؼ التقكيـ بالمفيـك الحديث إلى تحسيف عممية 
أف التقكيـ عممية متكاممة  كىذا يعني فقط،كليس تقكيمان لمتعمـ  التعمـ،التقكيـ أنو تقكيـ ألجؿ 

 (.9ص.  ،8202كليست منفصمة عنيا )العبسي،  التعمـ،مع عممية 
؛ ، أف ىناؾ أزمة في التربية الفيزيائية8222كأقر مؤتمر الفيزياء في جنيؼ مف عاـ   

تدريس الفيزياء يحتاج إلى تنشيط، كقد تـ دعـ ىذا الرأم مف قبؿ العديد في المؤتمرات ف
نكات الالحقة. أجمعت عمى استخداـ األساليب التربكية )التعمـ التعاكني األخرل في الس

كالتركيز عمى الطالب حؿ المشكالت( مع الرسـك المتحركة بالكمبيكتر، كالتجارب العممية في 
، كاتباع طرائؽ الطمبةنيج مختمط لتدعيـ دكر المعمميف في تدريس الطمبة كلرفع مستكل 

 & ,Martínez; Minguell; Poveda, Martínez  2010 بديمة )تقكيـ 
Fernández,.  ( 
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لتقكيـ في الفيزياء إلى تكضيح كجية النظر حكؿ الصعكبات التي اتيدؼ استراتيجيات 
يكاجيا الطالب في تعمـ الفيزياء؛ حيث تشكؿ النظرية البنائية اإلطار النظرم الذم تستند إليو 

كعميو فإف استراتيجيات التقكيـ في مادة الفيزياء  معظـ األبحاث في تفكير الطالب كتعمميـ،
 .(Januário, 2008تعد ركيزة اساسية لتطكير التقكيـ التعميمي )

كمف ىنا كاف البد مف إجراء عممية شاممة كىادفة كصحيحة تتعمؽ بتقكيـ تعمـ المتعمميف 
 المنشكدة، كتحصيميـ في المقررات الدراسية بنكاتجو الثالث لمعرفة مدل تحقيؽ األىداؼ

كمعالجة نقاط الضعؼ فييا لتحسيف  كتدعيميا،كتعزيز عناصر القكة في العممية التعميمية 
 (.343. ، ص8205)سميماف، نكعيتو عممية التدريس كتحسيف 

زالت محاكالت التطكير كالتحديث في مجاؿ القياس كالتقكيـ تشغؿ باؿ الكثير مف  كال
نظران  باستمرار،أىمية التقكيـ كتحسيف كسائمو  حيث تتزايد المجاؿ،المتخصصيف في ىذا 

كتحسف  ذاتيا،التربية  تزايد أىميةمنيا  التربكية،لكجكد تحديات تفرض نفسيا عمى الساحة 
المعاصر ككسائمو كمالحقة التقدـ  القياس،كتطكر أساليب  التعميمي،العائد أك المردكد 

 (.3ص.  ،8203)حسيف،
إصالح أنظمة التقكيـ التربكم في المؤسسات التعميمية  كلعؿ ىذا يبدك كاضحان مف حركات

منذ العقديف الماضييف. كما يبدك كاضحان  المتقدمة،كبخاصة الدكؿ  العالـ،في كثير مف دكؿ 
يات الجديدة لبحكث كدراسات القياس كالتقكيـ التي تزخر بيا األدبيات المتخصصة  في التكجُّ

 (.3ص.  ،8227، في ىذا المجاؿ في اآلكنة األخيرة )عالـ
 الدكر التعميمية، كلو العممية في كالتعميمية التربكية العممية عناصر أىـ المعمـ مف كيعتبر
 المناىج، جكدة كانت فميما التعميمية، العممية مخرجات جكدة تحديد كالمؤثر في الفاعؿ
 اإلمكانات استثمار في المكقؼ سيد المعمـ يبقى التعميمية التكنكلكجيا كالكسائط تكفرت كميما
 كأدكاتو، البديؿ التقكيـ المعمـ الستراتيجيات األىداؼ التربكية، كاستخداـ لتحقيؽ المتاحة
 الطالب كتعميـ تعمـ لعممية يجعؿ تقكيمو ،مف فعاليات استراتيجية كؿ تتضمنو بما ككعيو
، 8204)الخالدم، لطالبو  متعددة تعمـ تقديـ فرص عمى مقدرة أكثر ككاقعيان، كتجعميـ حقيقيان 
 (.409ص. 

يعّد معممك المرحمة الثانكية خبراء في العممية التعميمية، كيستخدمكف استراتيجيات 
التدريس التي تساعد طالبيـ عمى ربط المعرفة السابقة بالمفاىيـ الجديدة، كتفسير كتطبيؽ 
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بناء المعرفة، المعارؼ ليصبح الطالب متعمميف مستقميف. كلقد تـ تصميـ المناىج الثانكية ل
 (. ,Bourne 8207)كما تـ قياسيا مف خالؿ التقكيـ التعميمي المستمر 

 البحث:مشكلة   

سعت كزارة التعميـ في المممكة العربية السعكدية إلى إيجاد نظاـ تقكيـ شامؿ تتكامؿ 
في بناء أساليبو كأدكاتو، كآليات تطبيقو بما يحقؽ أىداؼ العممية التربكية كالتعميمية المتمثمة 

شخصية المتعمـ بناءن متكامالن كمتكازنان؛ ليككف قادران عمى التفكير الخالؽ، كاألداء المبدع، 
 متمكنان في مكاكبة متغيرات عصره، كتمبية متطمباتو، كمكاجية تحدياتو.

كقد تـ نشر دليؿ المعمـ الجديد كدليؿ تقكيـ المتعمـ كتغيير نظاـ رصد الدرجات )برنامج 
( مع تطبيؽ النظاـ الفصمي كالمقررات ليشمؿ تقييـ الحضكر كالغياب كالمشاركة نكر المركزم

كالنشاط الصفي كالكاجبات المنزلية كالصفية كممؼ االعماؿ )اإلنجاز( كالمشركعات كالبحكث 
 كاختبارات الكرقة القمـ كاختبارات عممية )مخبرية(.

 االختبارات،مرادفان لمفيـك  كال يخفى عمى الجميع أف مفيـك التقكيـ في مدارسنا أصبح
كبالتالي فيك يركز عمى قياس الجكانب المعرفة فقط دكف التركيز عمى الجكانب االخرل 

كأيضان كاف االىتماـ في الجانب المعرفي منصبان عمى المستكيات  كالميارية،كالكجدانية 
س جميع الجكانب كمف ىنا ظيرت الحاجة إلى كجكد نكع جديد مف التقكيـ يقي الدنيا،المعرفية 

 الشخصية لممتعمـ كيسمى بالتقكيـ البديؿ.
كمف خالؿ مقابمة كاستخداـ بطاقة المالحظة مع بعض المعمميف كمطالعة سجالت المتابعة 
الخاصة بيـ لكحظ تفاكت في الرضا حكؿ ىذا النكع مف التقكيـ حيث لكحظ اىتماـ البعض 

متابعة كتقكيـ المتعمـ عمى العكس مف بدفتر المتابعة كالدقة في رصد الدرجات كتصحيح ك 
كيستخدمكف  أعمى،أكبر كتكمفة  طكيؿ كجيدبعض المعمميف حيث يركف كأنو يأخذ كقت 

كما أكد البعض أنو يجيؿ  المتعمـ،طريقة عشكائية كذاتية في رصد الدرجات كمتابعة أعماؿ 
 الكثير حكؿ أساليب التقكيـ البديؿ.

تخداـ معممي الفيزياء لممرحمة الثانكية ألساليب التقكيـ مف ىنا البد مف البحث في كاقع اس
كاالحتياجات البديؿ مف حيث الكاقع الحالي كدقة الممارسة كدرجتيا كالمعكقات المصاحبة 

 لتطبيؽ التقكيـ البديؿ بشكؿ صحيح. الالزمة
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 البحث:أسئلة 

 البديؿ؟ما كاقع استخداـ معممي الفيزياء بالمرحمة الثانكية ألساليب التقكيـ  .0
 الفيزياء؟ما اساليب التقكيـ البديؿ المستخدمة في مادة   .8
ما المعكقات كالصعكبات التي تكاجو معممي الفيزياء بالمرحمة الثانكية في تطبيؽ أساليب  .3

 التقكيـ البديؿ؟
 ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كفقا لمتغيرات أفراد الدراسة الشخصية كالكظيفية؟ .4

 :أهداف البحث

 البحث إلى:ىدفت 
 التعرؼ عمى كاقع استخداـ معممي الفيزياء في المرحمة الثانكية ألساليب التقكيـ البديؿ.  .0
 معرفة أساليب التقكيـ البديؿ المستخدمة في مادة الفيزياء. .8
الكشؼ عف المعكقات كالصعكبات التي تكاجو معممي الفيزياء بالمرحمة الثانكية في تطبيؽ  .3

 أساليب التقكيـ البديؿ.
 لتعرؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كفقا لمتغيرات أفراد الدراسة.ا .4

 البحث:أهمٌة 

 مف الناحية النظرية كالتطبيقية عمى النحك التالي: البحثتكمف أىمية 
 النظرٌة:األهمٌة 

يستمد البحث الحالي أىميتو مف أىمية مكضكعو " كاقع استخداـ معممي الفيزياء  -
التقكيـ البديؿ " بحيث يعتبر مكضكعان ذك أىمية في األساليب المستخدمة لدل ألساليب 

 معممي الفيزياء لتقكيـ الطالب.
كلعؿ اىتماـ البحث الحالي بالتقكيـ البديؿ جاء كاستجابة ممحة لما يفرضو الكاقع  -

مف الحالي، كمف ثـ التركيز عمى األساليب كاألدكات التي يستخدميا معمـ الفيزياء كالتي 
شأنيا تطكير التقكيـ التربكم بحيث ييتـ بجميع جكانب المتعمـ مف معرفية كميارية 

األسمكب األمثؿ لتقكيـ  الجكانب، كاستخداـكنفسية حسب ما يممؾ الطالب مف ىذه 
 المتعمـ مما يخمؽ فرصان عادلة لتقكيـ الطالب.

مميف حسب ما يتماشى يفيد ىذا البحث المعمميف في تطكير أساليب التقكيـ البديؿ لممتع -
 مع نظاـ رصد الدرجات)نكر(.
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إثراء المكتبة العربية بصفو عامة كالمكتبة السعكدية بصفة خاصة بمكضكع أساليب  -
 التقكيـ البديؿ.
 األهمٌة التطبٌقٌة:

 قد تفتح نتائج البحث الطريؽ أماـ الباحثيف المجاؿ أماـ دراسات كبحكث أخرل.  -
القائميف عمى التعميـ بالمممكة بأىمية التقكيـ البديؿ قد يسيـ ىذا البحث في تبصير  -

 كعمؿ برامج تدريبية تنمي أساليب التقكيـ البديؿ كطرؽ تكظيفو.
لرفع مستكل كعييـ بو  البديؿ،قد يفيد المعمميف أنفسيـ في زيادة اطالعيـ عمى التقكيـ  -

 كممارساتيـ لو.
الفيزياء في تطبيؽ أساليب قد يساىـ في الكقكؼ عمى المشكالت التي تعترض معممي  -

 التقكيـ البديؿ كمعالجة جكانب القصكر.
 مستقبمية ترتبط بالتقكيـ البديؿ قد يساىـ البحث الحالي في تقديـ تكصيات لدراسات -

 حدود البحث:

حدكد مكضكعية: االلتزاـ بأساليب التقكيـ البديؿ المكجكدة في دليؿ المعمـ الجديد كدليؿ  .0
ف كزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية كالمتماشي مع نظاـ تقكيـ المتعمـ الصادر ع

 رصد الدرجات )برنامج نكر المركزم(.
حدكد مكانية كالبشرية: اقتصر حدكد البحث الحالي عمى عينة مف معممي الفيزياء في  .8

إدارة التعميـ بمحايؿ عسير كذلؾ بحكـ عممي معممان لمفيزياء في إحدل مدارس المحافظة 
ة التكاصؿ معيـ عف طريؽ مكاقع التكاصؿ االجتماعي التي تـ إنشاؤىا مف قبؿ كلسيكل

 ككذلؾ التكاصؿ المباشر معيـ في أكثر مف لقاء. التربكييف،المشرفيف 
 – 8208حدكد زمانية: طبؽ ىذا البحث في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  .3

 ـ. 8209
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 البحث:مصطلحات 

كفمسفة جديدة كعممية منظمة لتقكيـ جميع جكانب شخصية المتعمـ  تكجوالبديؿ: التقكيـ 
المعرفة الميارية كالكجدانية كتكظيؼ ميارات التفكير ألداء مياـ كاقعية بأساليب متنكعة مثؿ 

كالبحكث كالتقارير كالتجارب العممية كالكاجبات المنزلية  كاألنشطة الصفيةممفات األعماؿ 
 كخرائط المفاىيـ كاختبارات القمـ كالكرقة كغيرىا. األقرافكتقكيـ  كالتقكيـ الذاتي

كيحممكف  الثانكية،: ىـ المعممكف الذم يدّرسكف مادة الفيزياء في المرحمة معممي الفيزياء
تـ اعتمادىـ مف كزارة التعميـ بالمممكة العربية  البكالكريكس،مؤىالن عمميان ال يقؿ عف 

 السعكدية.
: ىي آخر ثالث سنكات دراسية في مرحمة التعميـ العاـ في نظاـ كزارة التعميـ المرحمة الثانكية
 كتشمؿ الصؼ األكؿ كالثاني كالثالث الثانكم. السعكدية،بالمممكة العربية 

 والدراسات السابقة: اإلطار النظري

 :Educational Evaluationالتربكم التقكيـ 
 :Educational Evaluationالتربوي مفهوم التقوٌم 

(. Taylorتـ طرح مفيـك "التقكيـ التربكم" ألكؿ مرة مف قبؿ المربي األمريكي تيمكر )
كالذم قدمو عمى أنو عممية الحكـ عمى قيمة األنشطة التعميمية، كالعممية التعميمية، كالنتائج 

ية، كجمع التعميمية، كفقنا لقيـ تعميمية معينة أك أىداؼ تعميمية باستخداـ كسائؿ عممية مجد
معمكمات منيجية كتجميعيا كتحميميا، لتكفير أساس لتحسيف جكدة التعميـ كاتخاذ القرارات 

 التعميمية.
ظير التقكيـ البديؿ في التسعينيات في الكاليات المتحدة. أساسيا النظرم ىك بعض  

كاءات مثؿ نظرية التطكر الشامؿ لمبشر، نظرية الذ الناشئة،النظريات التربكية كالتعميمية 
المتعددة كالبنائية لمتعمـ. تـ اقتراح التقكيـ البديؿ في األصؿ لمتغمب عمى أكجو القصكر في 
ا باسـ "التقكيـ التشغيمي"، "تقييـ األصالة"،  االختبارات المعيارية التقميدية، لذلؾ ُيعرؼ أيضن

 (.Tong 8209"تقييـ األداء" ) 
تقـك عمى  منيجية،أنو: "ىك عممية ( التقكيـ التربكم ب8200عّرؼ ىاشـ كالخميفة )

كمخرجات  كعمميات، مدخالت، عمى-كمكضكعية بدقة-الحكـتستيدؼ إصدار  عممية،أسس 
أك الضعؼ كالقصكر في كؿ منيا، تمييدان  القكة،كمف ثـ تحديد جكانب  تربكم،أم نظاـ 
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ص. التخاذ قرارات مناسبة، إلصالح ما قد يتـ الكشؼ عنو مف نقاط الضعؼ كالقصكر" )
( عمى أنو: عممية منيجية منظمة مخططة تتضمف إصدار 8227(. كقد عرفو زيتكف)09

كذلؾ بعد  التربكم(،الحكـ عمى نتائج القياس  )أماألحكاـ عمى السمكؾ أك الكاقع المقيس 
التي تـ التكصؿ إلييا عف طريؽ  )الكاقع(،مقارنة المكاصفات كالحقائؽ لذلؾ السمكؾ أك 

 (. 588تحديده بدقة ككضكح)ص.  القياس مع معيار جرل
( عرفكا التقكيـ التربكم Murillo& Román   8228في حيف أف مكرييك ك ركماف ) 

بأنو: المساىمة في تحسيف جكدة العممي التربكية، بطريقة تؤدم إلى زيادة مستكيات جكدة 
 التعميـ كاإلنصاؼ بو؛ كذلؾ مف خالؿ تعزيز البحث كالتحميؿ كالتأمؿ.

  &  ,Salinas Meza  8207)  ز رامكس ك مكنتينغرك غاديا ك ساليناس مثاأما فرناند
Montenegro Gadea  Fernández Flores;    (  قدمكا التقكيـ التعميمي: كعممية

مستمرة كمنيجية، تستند إلى طرائؽ تقنية محددة، الغرض منيا ىك تقكيـ مستكل اإلنجاز في 
 أداء الطالب كالمعمميف لتقديـ الدعـ المطمكب، كتعزيز عممية التعميـ كالتعمـ.

 :أنواع التقوٌم التربوي

يد مستكل الطالب قبؿ البدء في : أم تحدPre-evaluation(القبمي)المبدئيالتقكيـ 
كييدؼ التقكيـ ىنا إلى قياس مدل تمكف الطالب مف المفاىيـ  لمطمبة،تدريس مكضكع جديد 

 (83، ص. 0998)أبك زينة، الجديد كالميارات المعمكمات الالزمة لمتعمـ 
: كيتـ في أثناء تنفيذ عممية Formative Evaluationالتقكيـ التككيني)البنائي(

أك عممية التعمـ كذلؾ بغرض تقديـ معمكمات تغذية راجعة ليما كالتحسيف كالتعديؿ التدريس 
)زيتكف، دراسية حيث يتـ في أثناء كبعد االنتياء مف تدريس مكضكع أك كحدة  كاالصالح،
 (. 85، ص. 0488

كما تـ تقديـ التقييـ التككيني عمى أنو الحكـ عمى قكة كضعؼ التدريس في مراحؿ تطكيره، 
مراجعة التعميمات، اليدؼ الرئيسي مف التقييـ التككيني ىك تحسيف فعالية ككفاءة لغرض 

 (.,Triantafillou;Pomportsis & Demetriadis،   8223التدريس )
كىك الفحص الدقيؽ المتعمؽ لمحقائؽ  :Diagnostic Evaluationالتقكيـ التشخيصي 

 الفحص،في محاكلة لفيـ شيء أك تفسيره التخاذ قرار أك التكصؿ إلى رأم يستند إلى ىذا 
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كما تستخدـ االختبارات التشخيصية في الكشؼ عف المتعمميف الذيف يعانكف صعكبات عقمية 
 (.346،ص. 8205)سميماف، نفسية  كأك جسمية أ

يتـ بعد االنتياء مف عمميتي  :Summative Evaluationمي(التقكيـ التجميعي)الختا
التعمـ كالتعميـ لمعرفة ما تحقؽ مف االىداؼ التعميمية التي تتـ خالؿ دراسة مادة دراسية 

كىك تقكيـ  أكثر،كاصدار حكمان نيائيان شامالن خالؿ فصؿ دراسي أك  منيا،كاممة أك جزء حيكم 
 (. 346. ، ص8205)سميماف، كغيرىا دية كالمعامؿ يشمؿ مككنات المنيج كاالمكانات الما

سيتبع التقكيـ التجميعي تقكيـ فعالية النظاـ مع اإلشارة إلى المكاد التعميمية األخرل 
 & Triantafillou;Pomportsis،   8223المستخدمة ككحدة تدريس معينة )

Demetriadis,.) 
ذا النكع مف التقكيـ بعد فترة : يتـ إجراء ىFollow –up Evaluationالتقكيـ التتبعي 

زمنية مف التقكيـ النيائي كمتابعة المتعمـ بعد التخرج كذلؾ لغرض معرفة األثار المستقبمية 
 (.838، ص. 8227)عمي، الدراسية لممادة 

 وأدواته:أسالٌب تقوٌم نواتج التعلم 

 ككؿ أسمكب مف أساليب كسائؿ،إف مصطمح أسمكب أعـ كأشمؿ مف مصطمح أدكات أك 
كما يتـ  المختمفة،التقكيـ يتـ فييا جمع المعمكمات كالبيانات عف المتعمميف في نكاتج التعمـ 

استخداـ عددان مف األدكات أك الكسائؿ بما يتناسب مع طبيعة األسمكب كذلؾ لتسجيؿ كرصد 
الظاىرة المطمكب تقكيميا كىذا بدكره يساعد عمى تككيف أحكاـ تستخدـ في إصدار القرارات 

عداد التقارير الالزمة )سميماف، المال   (.348،ص. 8205ئمة كا 
ىػ( األساليب كاألدكات التقكيمية 0488( نقالن عف زيتكف)8205كقد صنفت سميماف )

 المستخدمة في تقييـ التعمـ لدل المتعمميف إلى فئتيف كبيرتيف ىما:
 الفئة األولى: أسالٌب التقوٌم التقلٌدٌة وأدواته:

 التقوٌم ٌركز على: أسالٌب هذه الفئة من

 االختبارات التحصيمية لقياس نكاتج التعمـ المعرفية. -
 اختبارات األداء لقياس نكاتج التعمـ النفسحركية. -
 التقارير الذاتية لقياس نكاتج التعمـ الكجدانية. -
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 الشكؿ التالي يكضح تصنيؼ ألساليب التقكيـ التقميدية كأدكاتو:
 التقوٌم البدٌل)الواقعً( وأدواته:الفئة الثانٌة: أسالٌب 

كفييا يتـ الحكـ عمى نكاتج تعمـ المتعمميف بأساليب أخرل غير أساليب التقكيـ التقميدم 
 كمنيا: Alternative Assessmentكيطمؽ عمييا بالتقكيـ البديؿ 

تعمـ المقابمة اإلكمينيكية كخرائط المفاىيـ كالمطكيات التعميمية كالتقارير لقياس نكاتج ال -
 المعرفية.

 التجارب العممية لقياس نكاتج التعمـ النفسحركية)الميارية(. -
 صحائؼ المتعمميف كتقكيـ األقراف لقياس نكاتج التعمـ الكجدانية. -
األكراؽ البحثية كالمشركعات كاألنشطة الصفية كالكاجبات المنزلية لقياس نكاتج التعمـ  -

 المعرفية كالنفسحركية.
 ريعة لقياس نكاتج التعمـ المعرفية كالكجدانية.الكاجبات الس -
 المالحظة لقياس نكاتج التعمـ النفسحركية كالكجدانية. -
 ممفات األعماؿ كالتقكيـ الذاتي لقياس نكاتج التعمـ المعرفية كالنفسحركية كالكجدانية. -

 : Alternative Evaluationالتقػكيـ البديػػؿ 
 البدٌل:مفهوم التقوٌم التربوي 

( التقكيـ البديؿ بأنو: "تقكيـ ال يعتمد عمى تكظيؼ االختبارات 0488عّرؼ زيتكف )
التحصيمية التقميدية التي تتطمب مف المجيب فقط استدعاء المعمكمات مف الذاكرة التي سبؽ 
نما يعتمد عمى أساليب كأدكات غير تقميدية تشمؿ: اختبارات األداء، حقائب  لو دراستيا كا 

الت، األكراؽ البحثية، صحائؼ الطالب، العركض العممية كالشفكية، التقكيـ اإلنجاز، المقاب
( بأنو: 8202(.كعّرفو العبسي )554الذاتي، تقكيـ األقراف، المشركعات...كغيرىا" )ص. 

"التقكيـ الذم يتطمب مف المتعمـ بياف مياراتو كأدائو مف خالؿ تككيف نتاج ذم داللة، أك 
عمميات عقمية عميا كحؿ مشكالت كابتكارات، كىذا يتطمب  إنجاز ميمة حركية مستخدمان 

(.كيعّرؼ ىاشـ 38تطبيقات ذات معنى يتعدل حدكد النشاط الذم يقـك بو المتعمـ" )ص. 
( التقكيـ البديؿ بأنو: "تقكيـ متعدد األبعاد لمدل متسع مف القدرات كالميارات، كال 8200)

نما يش تمؿ أيضان عمى أساليب أخرل متنكعة، مثؿ يقتصر عمى اختبارات الكرقة كالقمـ، كا 
جراء مقابالت شخصية معو، كمراجعة إنجازاتو  مالحظة أداء المتعمـ، كالتعميؽ عمى نتاجاتو، كا 
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(بأنو: "صكرة مف صكر التقكيـ يقدـ فييا 8205(.في حيف يعّرفو سميماف)824السابقة)ص. 
ي ميمات كمكاقؼ حقيقية مجمكعة مف نشاطات التعمـ التي تجعؿ المتعمميف ينغمسكف ف

كذات معنى كقيمة ليـ، كيطمب منيـ إنجاز الميمات كالتي مف خالليا يظير بكضكح مدل 
 (.394تطبيقيـ لممعارؼ كالميارات التي اكتسبكىا كتعممكىا )ص. 

 المبادئ األساسية لمتقكيـ التربكم البديؿ: 
التقكيـ البديؿ في تقكيـ يكجد عدد مف المبادئ كالقكاعد التي يجب تكافرىا عند تطبيؽ 

ص.  ،0488؛ زيتكف، 00ص.  ،8224تعمـ الطالب حددىا )الفريؽ الكطني لمتقكيـ، 
 ( مف أبرزىا ما يمي:43ص.  ،8202؛ العبسي، 580

بقصد تحقيؽ الطالب  معان،التقكيـ البديؿ إجراء يرافؽ عمميتي التعميـ كالتعمـ كيربطيما   .0
بحيث تبدك مياـ التقكيـ البديؿ ككأنيا مياـ تعمـ كليس مكاقؼ  المطمكبة،لمحكات األداء 

 اختبارية.
 أف تتكافر في مياـ التقكيـ عدد مف المحكات:  .8
:أم أف تتعمؽ بالمفاىيـ كالميارات األساسية لممادة Essentialأف تككف أساسية  - أ

 الدراسية كليس بحقائؽ جزئية متفرقة.
 ركز عمى مشكالت مف كاقع الطالب.: بمعنى أف تAuthenticأف تككف حقيقية  - ب
: بمعنى أف العمؿ عمى إنجازىا يؤدم إلى ثراء معرفة الطالب Richأف تككف ثرية  - ت

 كتكسيع أفاؽ التعمـ كتثير لدييـ أسئمة جديدة كالبحث عف حؿ ليا.
: أم تثير دكافع الطالب كتحفزىـ لمتعمـ كاالندماج في Engagingأف تككف محفزة  - ث

 األنشطة.
: Active for human communicationاإلنساني  لالتصاؿأف تككف منشطة  - ج

أف تؤدم إلى تفاعؿ الطالب مع بعضيـ كمع المعمميف كمع الخبراء كالمفكريف  ىبمعن
 كالعمماء كنحكىـ.

: أم تتناسب صعكبة المياـ مع قدرات الطالب Feasibleأف تككف مالئمة أك معقكلة  - ح
كتككف  الصعب،فال تككف مف النكع السيؿ كال مف النكع  كخمفيتيـ المعرفية كالميارية

 مع استخداـ المصادر اإلمكانيات المادية المتكافرة. المتاح،قابمة لمتنفيذ في الكقت 
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أم تتسع الحتمالية تعدد اإلجابات  : Open endedاف تككف مفتكحة النياية  - خ
 الصحيحة ليا كالتي يمكف الكصكؿ إلييا بطرؽ مختمفة متنكعة.

ف تككف إنجازات الطالب لممياـ ىي المطمكب كليس حفظ المعمكمات كاسترجاعيا، كىذا أ .3
 يقتضي تعدد أساليب تقدير أداء الطالب مثؿ حقائب اإلنجاز كالمشركعات كغيرىا.

 مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطالب مف خالؿ تكفير العديد مف نشاطات التقكيـ.  .4
لتعاكف بيف الطالب مف خالؿ العمؿ الجماعي، يتطمب التقكيـ البديؿ بعض أشكاؿ ا  .5

 كمجمكعات التعمـ التعاكني.
التقكيـ البديؿ محكي المرجع يقتضي تجنب المقارنات بيف الطالب في إنجاز المياـ   .6

 كالتي تعتمد عمى معايير أداء الجماعة.
 يجب أف يشارؾ الطالب في تقييـ ذاتو في أداء المياـ. .7

 بدٌل:متطلبات التقوٌم التربوي ال

 ( مجمكعة مف متطمبات التقكيـ التربكم البديؿ كىي:90ص.  ،8227كقد حدد عالـ )
 لتعمـ الطمبة. ( ربط التقكيـ بمنظكر مستقبمي0
 باألىداؼ )النتاجات( التي تسعى المدرسة إلى تحقيقيا. ( ربط التقكيـ8
 البديؿ.( إتاحة الفرصة إلى جميع األطراؼ المعنية لمعرفة أغراض التقكيـ 3
 كمفيدان. ( جعؿ التقكيـ كاضحان 4
 ( مراعاة تكقيت التقكيـ البديؿ.5
 التغيير يتطمب فيمان كمثابرةن ككقتان. ( مراعاة أفّ 6
 ( إتاحة الفرص لتعمـ استخداـ أساليب التقكيـ البديؿ.7
 ( التحقؽ مف نكعية التقكيـ البديؿ.8
 ي.( استخداـ التقكيـ البديؿ في تخطيط العمؿ المدرس9

 ( المراجعة المستمرة لمتقكيـ البديؿ.02
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 خصائص التقوٌم التربوي البدٌل:

؛ 88ص، 8227، )عالـيتسـ التقكيـ البديؿ بمجمكعة مف الخصائص حددىا كؿ مف 
 ( كما يمي:627ص. ،8227زيتكف، 

 إبراز إلى تيدؼ محددة تعميمية كنكاتج مرجكة كتكقعات تربكية معايير عمى ( االعتماد0
تقانو ميارات الطالب  كاقعية. ألداءات كا 

مع  تتعامؿ قكاعد ضكء في كتفسيرىا، البيانات تحميؿ في كالكمية الكيفية الطرؽ ( يستخدـ8
 الطالب. إلجابات المحتممة العمميات كالنكاتج

في  الطالب كأداء سمكؾ عمى يركز البديؿ فالتقكيـ لألداء، المباشر التقكيـ عمى ( االعتماد3
 السياؽ. نفس كفي مباشرة كالنكاتج العمميات

كالتقكيـ  كالتركيب كالتحميؿ العميا التفكير ميارات تنمية البديؿ التقكيـ يستيدؼ معزل ( ذك4
 لألحكاـ. إصدار مف بو يرتبط كما كالتقكيـ كالنقد المشاريع، كتنفيذ كحؿ المشكالت،

 كاالتجاىات. كالقيـ كالميارات المعرفية الجكانب مف أبعد إلى يمتد فيك ( شمكلي5
 التعمـ مكاقؼ في الطالب أداء لتقكيـ متنكعة ككسائؿ أدكات استخداـ عمى ( يعتمد6

 المختمفة.
 بو يقـك نشاط لكؿ مالـز كىك التدريس عممية مع جنب إلى جنبان  يسير فيك ( استمرارم7

 فيو. يشارؾ الطالب أك
 وظائف التقوٌم التربوي البدٌل:

في ضكء التكجيات الحديثة كالتحكؿ مف التقييـ التربكم االعتيادم التقميدم إلى التقييـ 
تمخص األدبيات أغراض التقكيـ البديؿ كأىدافو ككظائفو ذكرىا  الحقيقي،البديؿ 

(Allamm2007 ،عمى النحك التالي: 624، ص. 8227، ؛ زيتكف ) 
 ىذا كيككف :أكاديمية معيارية تمستكيا تحقيؽ نحك المتعمميف تقدـ كتكثيؽ مراقبة  .0

 إلى كيستند ككاقعية، اتساعان، األكثر الميارات مف بنطاؽ كييتـ منظمة،بطريقة  التكثيؽ
 تحقيقيا. عمى جاىدان  الطالب يعمؿ ككاضحة تكقعات مرتفعة، أك مستكيات،

 فالتقكيـ :كالمناىج التعميـ عممية في تؤثر المتعمميف أداء عف كمعمكمات بيانات تقديـ  .8
 أكثر تصكران  تعطي الطالب، أداء عف كتفصيمية متنكعة، ككيفية كمية، يقدـ بيانات البديؿ
 عف تحصيميـ. كاكتماالن  كاقعية،
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(؛ فيك تقييـ بنائي يقّدـ بيانات عف عمى)التعمـلمساعدة الطمبة  التعمـ،تقييـ يتعمؽ بجكىر  .3
نجازاتيـ تؤثر في عممية التعميـ.  أداء الطمبة كا 

البديؿ  التقكيـ نتائج تكفر :الطالب أداء حكؿ التربكية كاإلدارة لممعمميف التربكية المساءلة .4
 رسمي نظاـ تطبيؽ أجؿ مف المدارس مستكل لتحديد قرارات اتخاذ في تساعد معمكمات

 لمثكاب كالعقاب.
 ينبغي الطالب تخرج شيادات :كمياراتيـ تحصيميـ تكثيؽ تخرج شيادات المتعمميف منح  .5

مكاناتو، الطالب تكثؽ ميارات أف  الجيد فالحكـ فقط، معارؼ مف اكتسبو ما كليس كا 
 شيادة لمنحو ضركريان  شرطان  يعد ربما لمتقكيـ كمتنكعة جيدة باستخداـ أدكات لمطالب
 التخرج.

 التربكية المؤسسات تقكيـ نظاـ عمى التركيز يتـ :التربكية لممؤسسات األكاديمي االعتماد .6
 كطمبتيا المؤسسة أداء مف بالتحقؽ الزائر المعنى الفريؽ يقـك حيث األداء، استنادان إلى

 اتفقت التي التكقعات الك كالمستكيات، المؤسسة المستقبمية المحددة رؤية ضكء في
مكاناتيا التربكية، كفمسفتيا عمييا،  المادية. كمكاردىا كأىدافيا، كا 

 التقكيـ برامج بنكعية المتطكرة الدكؿ في االىتماـ ازداد حيث :كاسع نطاؽ عمى التقكيـ  .7
 كالتعمـ. التعميـ كعممية المناىج، في كتأثيراتيا كاسع النطاؽ،

 السابقة:الدراسات 
 المحور األول: بحوث ودراسات تناولت التقوٌم البدٌل فً العلوم الطبٌعٌة.

 العمكـ معممي كممارسات تصكرات قياس بيدؼ ( دراسة8228الرشيدم ) عايشة أجرت
 مف الدراسة عينة كتككنت البديؿ، التقكيـ الستراتيجيات الككيت دكلة في بالمرحمة االبتدائية
 بطريقة اختيارىـ تـ العمكـ معممي مف كمعممة ( معممان 082األكلى) مجمكعتيف، كبمغت

 الثانية كالمجمكعة البديؿ، التقكيـ عف استراتيجيات لتصكراتيـ عمييـ مقياس كطبؽ عشكائية،
 ليذه ممارستيـ مالحظة مدل ليتـ األكلى، الدراسة عينة %( مف أفراد05اختيارىـ بنسبة) تـ

 الستراتيجيات معممي العمكـ كممارسات تصكرات أف نتائج الدراسة أظير االستراتيجيات، كقد
 متكسطة. البديؿ كانت التقكيـ
تحديد  بيدؼ( Ogan-Bekiroğlu, 2009بيكركلك ) -أكغاف أجراىا التي الدراسة كفي
 التي كالعكامؿ العمكـ تدريس في التقكيـ ألساليب استخداميـ نحك الفيزياء معممي اتجاىات
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باستخداـ  كالنكعية الكمية البيانات مف مجمكعة كتحميؿ عمى اتجاىاتيـ، تـ جمع تؤثر
 الى قريبة كانت التقكيـ في الفيزياء معممي أف اتجاىات النتائج الى مختمطة، أشارت منيجية
 البديمة. التقكيـ استخداميـ ألساليب عمى المعممكف يركز كلـ البنائية،

 العمـك معممي آراء استطالع إلى ىدفت ( بدراسة8202كشحادة ) العمرم كصاؿ كقامت
 كتككنت التدريسية، العممية تقكيـ في التقكيـ البديؿ كأدكات أساليب تكظيؼ عف حكؿ رضاىـ
الباحثيف  كاستخدـ األردف، في العمـك معممي مف كمعممة( معممان 042مف) عينة الدراسة

 أربعة عمى مكزعة ( عبارة42مككنة مف ) المنيج الكصفي التحميمي كاستخدما استبانة
 أف الدراسة نتائج كقد أظيرت ،) المتعمـ جكانب المعمـ، جكانب التدريس، ،محاكر( التخطيط

 التدريسية البديؿ في العممية التقكيـ كأدكات أساليب تكظيؼ عف كاقتناعيـ المعمميف رضا
 كبيرة. بدرجة كانت

 معممي استخداـ كاقع عمى التعرؼ إلى ىدفت ( كالتي8200دراسة عكض الزبيدم )
 درجة كمقارنة نظرىـ، كجية الميث مف بمحافظة البديؿ التقكيـ العمـك أساليب كمعممات

 الصعكبات كأىـ التدريبية، الدكرات العممي، المؤىؿ :لمتغيرات الدراسة كفقان  ليا استخداميـ
 استبانة ببناء الباحث قاـ األىداؼ ىذه استخداميـ ليا، كلتحقيؽ دكف تحكؿ التي كالمعكقات

 عينة كتككنت ( عبارة،68عمى ) كاشتممت البديؿ لدييـ التقكيـ أساليب استخداـ درجة لقياس
 التقكيـ ألساليب استخداميـأف  إلى كتكصمت الدراسة كمعممة، ( معممان 333مف ) الدراسة
 التقكيـ الذاتي ثـ التقكيـ ثـ عمى األداء القائـ التقكيـ التالي النحك عمى جاء مرتبان  البديؿ

 التقكيـ أساليب في استخداـ المعكقات أىـ كأف األقراف، تقكيـ ثـ اإلنجاز، ممفات باستخداـ
 استخداميا. كاعدكق بأسس المعمـ إلماـ كعدـ التدريبية، الدكرات قمة البديؿ

( إلى استقصاء أثر استخداـ التقكيـ البديؿ عمى تحصيؿ 8205كىدفت دراسة خالد عكدة )
كاستخدـ المنيج  نابمس،طمبة الصؼ التاسع كاتجاىيـ نحك العمـك في مدارس محافظة 
( طالبان كطالبة تـ 028الكصفي كالتصميـ شبو التجريبي حيث تككنت عينة الدراسة مف )

كلتحقيؽ اليدؼ تـ إعداد أدكات الدراسة التي تككنت مف اختبار  عنقكدم،اختيارىا بشكؿ 
،تحصيمي كساللـ تقدير لفظية كاستبانة لقياس اتجاه الطمبة نحك  كأظيرت النتائج  العمـك

كلـ تظير فركؽ إحصائية عمى  لمجنس،جكد فركؽ إحصائية عمى االختبار التحصيمي يعزل ك 
.  االتجاه نحك العمـك
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( ركزت عمى تشكيؿ نمكذج اختبار  (Demir, 2016بالنسبة لمدراسة التي أجراىا ديمير 
ة يبقي الطالب بعيديف عف قمؽ االختبار، كيسمح ليـ بالتعمـ فقط. تـ استخداـ الطرؽ النكعي

أسئمة غير رسمية تـ تناكليا خالؿ مقابمة. كنتج  3كالكمية. كتـ أخذ آراء الطالب مف خالؿ 
عف الدراسة أف تقنية الفحص أثبتت أنيا تقمؿ مف قمؽ االختبار، كقد حصؿ الطالب عمى آراء 

 إيجابية حكؿ ىذه التقنية. 
 &، 8208) أما بالنسبة لمبحث التي قاـ بو كؿ مف اياسك ك ريفرا ك ايزيكيردك

Izquierdo Rivera Ayuso;  (ركز عمى المعرفة لدل مجمكعة مف معممي التربية  فقد
( في مدريد تألفت العينة مف ستة ESOالفيزيائية في مرحمة التعميـ اإللزامي الثانكم )

معمميف. كلقد أشارت النتائج إلى أف المعمميف المشاركيف ليس لدييـ تدريب كاٍؼ لمتدريس 
دراؾ احتياجات التدريب فيما يتعمؽ بمنيجية كتقكيـ كبرمجة عالج مف خالؿ ال كفاءات كا 

 الكفاءات األساسية. 
 ;Zapatero Ayusoزاباترك اياسك ك غكنزالس ريفيرا ك كامبكس ايزيكيردك 
González Rivera, & Campos Izquierdo, (2013)     أجركا دراسة بيدؼ معرفة

المقترح مف قبؿ مجمكعة مف معممي الفيزياء في مرحمة نمكذج التقكيـ بالكفاءة المطبؽ ك 
التعميـ الثانكم اإللزامي في مدريد ؛ تألفت العينة مف مجمكعة مف المعمميف )رجاؿ كنساء( 
الذيف يقكمكف بتدريس الفيزياء. تشير النتائج إلى أف المعمميف ال يقكمكف بالتقكيـ لمكفاءات 

 بشكؿ كاٍؼ.
 ات تناولت التقوٌم البدٌل فً تخصصات مختلفة.المحور الثانً: بحوث ودراس

أساليب  حكؿ المعمميف تصكرات كصؼ الى ىدفت ( دراسةVarley, 2008فارلي ) أجرل
 فريؽ مف اختيارىـ تـ المعمميف مف مجمكعة مف الدراسة عينة تككنت البديؿ، التقكيـ
 بناء تـ الدراسة لتحقيؽ أىداؼ البديؿ، التقكيـ أساليب تطكير الممتحقيف ببرنامج التدريس
جراء  البيانات، لجمع مقياس نحك  ايجابية تصكرات كجكد الى النتائج أشارت المقابالت،كا 
كتعطي  الطمبة، لميارات كاقعي تقييـ عمى ليا القدرة االساليب ىذه كأف البديؿ، التقكيـ أساليب

 الطمبة. ألداءات صكرة شاممة
استخدامو،  كدرجة اإلنجاز، ممؼ أىمية تحديد إلى (8202)دراسة آذار فممباف  كىدفت

 المنيج استخدـ الدراسة أىداؼ دكف استخدامو كلتحقيؽ تحكؿ التي الصعكبات كأبرز
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كطبقت عمى  محاكر، ثالثة عمى ( عبارة كاشتممت53مف ) مككنة استبانة كطبقت الكصفي،
 عمى التربكيات كالمشرفات االبتدائية العربية بالمرحمة المغة معممات مف عشكائية طبقية عينة

تربكية، كأظيرت  ( مشرفة80عربية، ك) لغة ( معممة053العينة) أفراد عدد تعميمو، كبمغ
النتائج استجابة العينة ألىمية استخداـ ممؼ اإلنجاز بدرجة كبيرة، فيما كانت درجة االستخداـ 

عي التمميذات ككلي األمر لممؼ اإلنجاز متكسطة، ككانت ىناؾ صعكبات تتمثؿ في قصكر ك 
بممؼ اإلنجاز، ككثرة األعباء عمى المعممات كالنصاب المقرر مف الحصص، كضعؼ اقتناع 

 المعممة بجدكل الممؼ، ككثرة التمميذات كفي الصؼ.
( ركزت عمى  ,Usta, Dikyol, & İnce 8202)دراسة اكستا ك ديكيكؿ ك اينسي 

ذا كاف  الفركقات ما بيف مرشحي معممي عمـ االجتماع ك العمـك أثناء اختيار تقكيـ بديؿ، كا 
طالبنا  39طالبنا مف العمـك كتـ اختيار  38ىناؾ سبب لالختالؼ فيما بينيـ. تألفت العينة مف 

ف أ اسةمف مرشحي المعمميف االجتماعي مف جامعة حككمية في إسطنبكؿ، كنتج عف الدر 
مرشحي مدرس العمـك يستخدمكف المشركع كخريطة المفاىيـ، في حيف أف معممك الدراسات 

 االجتماعية يستخدمكف أنكاع أسئمة كحافظة كمشركع مختمفيف لمتقكيـ. 
دراسة بيدؼ البحث   ,Çalışkan, & Kaşıkçı) 8202كاسيكسي )أجرل كاليسكاف ك 

في تطبيؽ أدكات التقكيـ التقميدية البديمة التي يستخدميا معممك الدراسات االجتماعية. تـ 
مدرس دراسات اجتماعية. كنتج عف  840استخداـ طريقة المسح كنمكذج. تألفت العينة مف 

االختيار مف  ىذا البحث أف المعمميف يطبقكف أدكات التقكيـ كالتقكيـ التقميدية، كخاصة اختبار
 كاختبارات مؿء الفراغ. القصيرة،متعدد، كاإلجابة المفتكحة، كاإلجابة 

 درجة معرفة إلى (،8200كىدفت دراسة كؿ مف أبك خميفة كخضر كعشا َك كىماش ) 
 في مدارس كأدكاتو البديؿ التقكيـ الستراتيجيات األكلى األساسية الحمقة معممي تكظيؼ
 متغيرات أثر معرفة إلى ىدفت كما .أنفسيـ المعمميف نظر كجية مف األردف – عماف محافظة

 درجة عمى المدرسة، عمى المشرفة كالجية لممعمميف، العممية الخبرة، كالدرجة سنكات عدد
 البديؿ التقكيـ محافظة عماف الستراتيجيات في األكلى األساسية الحمقة معممي تكظيؼ

 ( معممنا875بيانات الدراسة كتككنت عينة الدراسة مف )كأدكاتو، كتـ استخداـ االستبانة لجمع 
 كما األدكات، بيف األكلى المرتبة احتؿ الشفكم التقكيـ أف الدراسة نتائج كمعممة ك أظيرت

 لالستراتيجيات، بالنسبة أما لألدكات، بالنسبة المرتبة األخيرة التّعمـ سير كصؼ سجؿ احتؿ
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 إستراتيجية ككانت الكتابية( المرتبة األكلى، الختبارات)ا كالقمـ الكرقة إستراتيجية أخذت فقد
 األخيرة. المرتبة في الذات مراجعة

استخداـ التقكيـ  في المعمميف فاعمية عمى تعرؼٍ  ( إلى8204كىدفت دراسة الشقيرات )
 المنيج الباحث األردف، كاستخدـ جنكب إلقميـ كالتعميـ التربية مديػريػات البديؿ في مدارس

مككنة مف  استبانة عف عبارة الدراسة، كىي أداة إعداد خالؿ الدراسة، مف إلجراء الكصفي
مف  تككنت الدراسة، كالتي عيػنةِ  عمى ( مجاالت، تـ تكزيعيا02عمى ) ( فقرة، مكزعةٍ 75)
 عمى يعتمدكف المعمميف أف غالبية دراستو إلى في الباحث تربكم، كتكصؿ ( مشرؼ085)

جاءت بعدىا  الطمبة، ثـ أداء تقكيـ كالكرقة )االختبارات( في بالقمـ إستراتيجية التقكيػـ
األداء،  عمى التقكيـ المعتمد األقؿ فكاف الستراتيجيات أما بالمالحظة، إستراتيجية التقكيـ
 المعمميف غالبية البديػؿ فإف التقكيػـ ألدكات الذات بالترتيب كبالنسبة كالتكاصؿ، كمراجعة

بعدىا  جاءت المقدمة ثـ  في جاءت قكيػـ قائمة الشطب/ الرصد، حيػثالت أداة عمى يعتمدكف
 المفظي، سجؿ التقدير التقكيػـ سمـ أدكات سمـ التقدير العدَّدم، ثـ جاء في االخير التقكيػـ أداة

 المعمـ( بالترتيب. القصصي)سجؿ الطالب(، السجؿ التعمـ) سجؿ سير كصؼ
(  Evrekli   & Ormanci Ören &  8204أجرل اكركف ك اكرمانسي ك افركمي )

دراسة استقصائية عمى معمميف قبؿ الخدمة في كمية التربية بجامعة جالؿ بيار )تركيا(، 
لتحديد آراء معممي ما قبؿ الخدمة حكؿ مناىج التقكيـ البديمة التي يفضمكنيا. كتـ استخداـ 

، كنتج عف الدراسة أف مقياس الكفاءة الذاتية لتحديد فعالية المعمميف عمى مناىج التقكيـ
المعمميف يرغبكف في استخداـ أدكات متكررة مثؿ الحقائب، كتقكيـ األداء، كخرائط المفاىيـ، 

 كالمالحظة، كالرسـك المتحركة المفاىيمية في كظائفيـ التعميمية المستقبمية. 
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 ثانٌاً: التعقٌب على البحوث والدراسات السابقة

كفيما يمي تعقيب  الحالي،تـ فيما سبؽ تناكؿ البحكث كالدراسات السابقة المتصمة بالبحث 
عمى ىذه البحكث كالدراسات السابقة كتحديد أكجو االتفاؽ كاالختالؼ كتكضيح مدل االستفادة 

 كما يمي: منيا،
 أكجو االتفاؽ 
 التقكيـ البديؿ.اتفؽ البحث الحالي مع جميع البحكث كالدراسات السابقة عمى أىمية   .2
؛ العمرم 8229؛ بيكركلك، 8228اتفؽ البحث الحالي مع دراسات كؿ مف: )الرشيدم،  .0

 &، 8208؛ Demir, 2016؛ 8205عكدة،  ؛8200 ،؛ الزبيدم8202كشحادة، 
Izquierdo Rivera Ayuso; ؛Zapatero Ayuso; González Rivera, & 

Campos Izquierdo, 2013     البديؿ في العمكـ الطبيعية  ( في تناكؿ التقكيـ
.  ككانت العينة مف معممي العمـك

؛ 8202؛ العمرم كشحادة، 8229اتفؽ البحث الحالي مع دراسات كؿ مف: )بيكركلك،  .3
 8202؛ ,Usta, Dikyol, & İnce 8202؛ 8228؛ ؛ فارلي، 8200الزبيدم، 

Çalışkan, & Kaşıkçı,  8204؛  & Evrekli   & Ormanci Ören  عمى )
 مصطمح أساليب التقكيـ البديؿ.

 & ,Ayuso; González Rivera ؛8229اتفؽ البحث الحالي مع دراسة )بيكركلك،  .4
Campos Izquierdo, 2013 ؛ Demir, 2016 في أنيا طبقت عمى المرحمة )

 الثانكية.
؛  8200؛ الزبيدم، 8202اتفؽ البحث الحالي مع دراسات كؿ مف: )العمرم كشحادة،   .5

؛ الشقيرات، 8200، 8200؛ أبكخميفة كأخركف، 8202فممباف،  ؛8205عكدة، 
 ( في استخداـ االستبانة كأداة لمبحث. ,Çalışkan, & Kaşıkçı 8202؛ ؛8204

( في استخداـ بطاقة المالحظة كأداة 8228اتفؽ البحث الحالي مع دراسة )الرشيدم،   .6
 مف أدكات البحث.

؛ عكدة، 8200؛ الزبيدم، 8202اتفؽ البحث الحالي مع كؿ مف: )العمرم كشحادة،   .7
( في استخداـ 8204الشقيرات،  ؛8200؛ أبكخميفة كآخركف،8202؛ فممباف، 8205

 المنيج الكصفي.
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 أكجو االختالؼ 
 & ,Ayuso; González Rivera ؛8228الحالي مع دراسة )فارلي،  اختمؼ البحث .2

Campos Izquierdo, 2013 ؛  Demir, 2016 في استخداـ المقابمة كأداة مف )
 أدكات البحث.

، كآخركف؛ أبك خميفة 8228اختمؼ البحث الحالي عف دراسات كؿ مف: )الرشيدم،   .0
حيث تـ استخداـ مصطمح  البديؿ،( في استخداـ مصطمح استراتيجيات التقكيـ 8200

 أساليب التقكيـ البديؿ كما ذكر في أكجو االتفاؽ.
 ،( في استخداـ المنيج التجريبي8205اختمؼ البحث الحالي عف دراسة )عكدة،   .3

 ككانت العينة مف الطالب.
اختمؼ البحث الحالي عف جميع البحكث كالدراسات السابقة في تناكؿ أساليب التقكيـ  .4

كزارة  الصادر عفالبديؿ المرتبطة بالنظاـ الفصمي كنظاـ المقررات كالتدليؿ تقكيـ المتعمـ 
ق ككذلؾ دليؿ المعمـ الجديد الذم يركز عمى أساليب التعمـ النشط 0435تعميـ   عاـ ال

 كطرؽ التقكيـ البديؿ كالذكاءات المتعددة.
 المنهرجٌةرجرااات اإل

 :البحثمنهج 

كذلؾ الستجكابو جميع أفراد  المسحي،اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الكصفي 
مجتمع الدراسة كلمكشؼ عف كاقع استخداـ معممي الفيزياء في محافظة محايؿ عسير 

كالتي يتـ تقكيميا في نظاـ نكر)برنامج نكر المركزم( كتتماشى مع  البديؿ،ألساليب التقكيـ 
دليؿ المعمـ مشركع الممؾ عبداهلل بف عبدالعزيز لتطكير الرياضيات كالعمـك الطبيعية حسب 

الجديد، كيتـ كصؼ الكاقع الحالي، ككذلؾ ممارسات المعمميف لمتقكيـ البديؿ كاألدكات 
 المستخدمة لذلؾ، كيعبر عنيا كميان ككيفيان.

 البحث:مرجتمع 

تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي الفيزياء في محافظة محايؿ عسير في المدارس 
معممان كفؽ تقديرات إدارة التعميـ  88بالغ عددىـ كال التعميـ،الحككمية التابعة لكزارة 

، كبعد التكاصؿ مع المشرؼ 8209- 8208العاـ في الفصؿ الدراسي الثاني مف  بالمحافظة،
 بيف جميع المعمميف. التربكم لتحديد العدد كلكجكد مجمكعة تكاصؿ
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 :البحثعٌنة 

تككنت عينة البحث مف جميع معممي الفيزياء في محافظة محايؿ عسير في المدارس    
كيكضح الجدكؿ التالي  البحث،كذلؾ لصغر حجـ مجتمع  معممان، 88الحككمية كالبالغ عددىـ 

 تكزيع عينة البحث كفقان لمتغيرات المؤىؿ كالخبرة.
 وانخجشح(: رىصَغ أفشاد ػُُخ انجسش وفمبً نًزغُشاد انًؤهم 1خذول)

 انُسجخ انًئىَخ انزكشاس انًزغُش

 انًؤهم
 3,98 52 ثكبنىسَىط

 1,91 8 يبخسزُش

 انزخظض

 3591 58 فُضَبء رشثىٌ

 1,91 8 فُضَبء غُش رشثىٌ

 191 5 يسبس فُضَبء

 سُىاد انخجشح

 191 5 سُىاد 2ألم يٍ 

 1498 4 سُىاد ,1 -6يٍ 

 ,619 ,1 سُخ 12 -11

 896 1 سُخ ,5 -16يٍ 

 191 5 سُخ 20اكثش يٍ 

 %,,1 53 انًدًىع

 :البحثأدوات 

لتحقيؽ أىداؼ البحث تـ إعداد استبانة مف خالؿ الرجكع إلى األدب النظرم كالدراسات 
 الدرجات،السابقة كدليؿ المعمـ الجديد كدليؿ تقكيـ المتعمـ كبرنامج نكر المركزم لرصد 

ثالثة ( فقرة مكزعة عمى 37كتككنت مف ) كأدكاتو،التقكيـ البديؿ  االستبانة أساليبكتناكلت 
كمعكقات  فقرة(، 04)البديؿ كممارسات التقكيـ  فقرة(، 08كىي كاقع التقكيـ البديؿ ) تمجاال

( الذم يحتكم (Likertفقرة(. كقد تـ استخدـ مقياس ليكرت  00كصعكبات التقكيـ البديؿ )
 في ركعي كقد مكافؽ(غير  –أكافؽ إلى حد ما  –)أكافؽ  عمى ثالث قيـ حيث ُمثمت بالتدرج

 سمبيان. اآلخر إيجابيان كالبعض بعضيا يككف أف العبارات صياغة
 أوالً: االستبانة

 صدق االستبانة

 صدؽ المحكميف:  .0
لمتحقؽ مف صدؽ األداة تـ عرضيا عمى عدد مف المحكميف كبناء عمى آرائيـ تـ حذؼ 

ضافة كاستبداؿ كتحكيؿ بعض   ( فقرة.37حتى أصبحت الفقرات ) الفقرات،كا 
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 صدؽ االتساؽ الداخمي: .8
تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي مف خالؿ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ 

 كالمجاؿ الكمي ككؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ.مجاؿ مف مجاالت المقياس 
 (: يؼبيالد اسرجبط ثُشسىٌ نؼجبساد انًسىس ثبنذسخخ انكهُخ نهًسىس5اندذول )

 انًسىس
سلى 

 انؼجبسح
 يؼبيم االسرجبط ثبنًسىس سلى انؼجبسح يؼبيم االسرجبط ثبنًسىس

 األول

1 ,02,3** 1 ,028,** 

5 ,0244** 3 ,02,8** 

8 ,0282** , ,0623** 

4 ,0283** 1, ,0244** 

2 ,066,** 11 ,0251** 

6 ,0256** 15 ,0211** 

 انثبٍَ

18 ,06,8** 5, ,0215** 

14 ,0255** 51 ,068,** 

12 ,0661** 55 ,0221** 

16 ,0614** 58 ,022,** 

11 ,066,** 54 ,0618** 

13 ,0616** 52 ,0215** 

1, ,028,** 56 ,0111** 

 انثبنش

51 ,02,1** 88 ,02,1** 

53 ,025,** 84 ,0618** 

5, ,0218** 82 ,0254** 

8, ,0281** 86 ,025,** 

81 ,0621** 81 ,02,2** 

85 ,0118** - - 

 فأقؿ  2.20** داؿ عند مستكل الداللة 
العبارات مع محكرىا مكجبة ( أف قيـ معامؿ ارتباط كؿ عبارة مف 8يتضح مف الجدكؿ )

 ( فأقؿ مما يدؿ عمى صدؽ اتساقيا مع محاكرىا.2.20كدالة إحصائيان عند مستكم الداللة )
 ثبات االستبانة

تـ حساب الثبات الكمي لالستبانة كلمجاالتيا المختمفة عف طريؽ حساب معامؿ كركنباخ 
 (:3حسب الجدكؿ) SPSSبرنامج  باستخداـ Cronbach Alpha ألفا

 (: يؼبيم كشوَجبش أنفب نكم يدبل يٍ يدبالد االسزجبَخ8ندذول)ا

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
 291,0 70 طبيعة التقويم البديل

 29,70 71 ممارسات التقويم البديل
 29000 77 معوقات التقويم البديل

 29010 01 الدرجة الكلية
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 طرٌقة تصحٌح االستبانة:

األعداد منخفضة( كذلؾ بقسمة مدل  متكسطة، مرتفعة،)مستكيات تـ التقسيـ إلى ثالث 
( كعميو تككف 2666= 0/3-3( في ثالث فئات لمحصكؿ عمى مدل كؿ مستكل أم)3 -0)

 المستكيات كالتالي:
 (: انسكى ػهً يسزىي اإلخبثخ4خذول )

 انزمذَش انًزىسظ انسسبثٍ

 يشرفؼخ)يىافك( 5984 -8

 يزىسطخ )يىافك إنً زذ يب( 1961 -5988

 يُخفضخ )غُش يىافك( 1 -1966

 رجرااات تطبٌق االستبانةإ

تـ إتباع  لمتطبيؽ،كأصبحت جاىزة  النيائية،بعد أف كصمت أداة البحث إلى صكرتيا 
 الخطكات التالية:

 تـ تكزيع استبانات كرقية عمى عينة استطالعية خارج مجتمع الدراسة. -0
( مف خيار جديد ثـ نماذج Google Driveإلكتركنية مف قكقؿ درايؼ)تـ إعداد استبانة  -8

ثـ كتابة نفس الفقرات كالمجاالت المكجكدة في االستبانة الكرقية بالترتيب، كتـ إضافة 
 التخصص كسنكات الخدمة، كلـ يتـ االستعانة بأم شخص لسيكلة إعدادىا.

الفيزياء في محافظة  ( لمعمميWhat's Up( كاتس أب)groupنظران لكجكد مجمكعة) -3
محايؿ عسير سبؽ كأعده المشرؼ التربكم، تـ إرساؿ رابط االستبانة عمى المجمكعة 

 ػ كتـ المشاركة مف مجمكعة بسيطة منيـ.ـ  8209/  4 /05مباشرة بتاريخ 
تـ تكرار إرساؿ رابط المشاركة في االستبانة اإللكتركنية مرة ثانية في اليـك التالي ككانت  -4

 عيفة.المشاركة ض
دخاليا إلى  -5 بعد االنتياء مف جمع االستبانات مف عينة الدراسة تـ تفريغ البيانات كا 

الحاسكب كاستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لكؿ 
فقرة مف فقرات المقياس كمف ثـ تحميؿ النتائج كتفسيرىا باستخداـ األساليب اإلحصائية 

 ؿ إلى النتائج كمناقشتيا كالخركج بالتكصيات المناسبة.لمتكص المناسبة،
 دراسةمتغٌرات ال

 (.رماجستي -)بكالكريكسفالمؤىؿ العممي: كلو أربع مستكيا 
 فيزياء تربكم(. -فيزياء غير تربكم -التخصص: كلو ثالث مستكيات) مسار فيزياء 
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 (06 سنة، 05-00سنكات،  02-6سنكات،  5-0سنكات الخبرة: كلو خمس مستكيات-
 سنة(. 82سنة، أكثر مف 82

 األسالٌب اإلحصائٌة 

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التي جمعيا الباحث، فقدد استخدـ الباحث عددان 
مف األساليب اإلحصائية المناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية، كالتي يرمز 

دخاليا إلى الحاسب اآللي، ( ، كذلؾ بعد أف SPSSليا اختصاران بالرمز ) تـ ترميز البيانات كا 
 ثـ استخرج الباحث النتائج كفقان لألساليب اإلحصائية اآلتية:

 (.Percentage & Frequenciesالتكرارات كالنسب المئكية ) .0
(؛ لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض اجابات أفراد عينة Meanالمتكسط الحسابي ) .8

 الدراسة.
(؛ لمتعرؼ عمى مدل انحراؼ اجابات أفراد Standard Deviationاالنحراؼ المعيارم ) .3

 عينة الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة.
(؛ لقياس االتساؽ الداخمي بيف عبارات األداة Pearsonمعامؿ ارتباط بيرسكف ) .4

 )االستبانة( ككؿ محكر تنتمي إليو.
لحساب معامؿ ثبات أداة  (؛cronbach,s Alpha(α)معامؿ الثبات ألفا كركنباخ ) .5

 الدراسة.
لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف إجابات أفراد "Mann-Whitney Test" اختبار ماف كتني :  .6

 الدراسة طبقان إلى اختالؼ متغير المؤىؿ 
( لمتعرؼ عمى الفركؽ في إجابات Kruskal-Wallis Testاختبار كركسكاؿ كاليز " ) .7

 التخصصأفراد الدراسة طبقان إلى اختالؼ متغير 
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 ومناقشتها: دراسةنتائج ال

كاقع استخداـ معممي الفيزياء بالمرحمة الثانكية ألساليب  إجابة السؤاؿ االكؿ: ما
 التقكيـ البديؿ؟ 

استخدـ الباحث التكرارات كالنسب المئكية كاالنحرافات المعيارية لمتعرؼ عمى أكثر عبارات 
في المتكسطات الحسابية لكاقع استخداـ معممي العمكـ بالمرحمة الثانكية ألساليب التقكيـ 
 البديؿ كمجاالتو كتـ ترتيب مجاالت القياس ترتيبان تنازليان كفقان لمتكسطاتيا الحسابية كما في

 الجدكؿ اآلتي:
(: انزكشاساد وانُست انًئىَخ وانًزىسطبد انسسبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ 2خذول)

نهًدبل األول والغ اسزخذاو يؼهًٍ انفُضَبء فٍ انًشزهخ انثبَىَخ ألسبنُت انزمىَى انجذَم يشرجخ 

 رُبصنُبً زست انًزىسظ انسسبثٍ

 انؼجبسح انشلى انشرجخ
 يىافك

يىافك 

 إنً زذ يب

 غُش

 يىافك
انًزى

سظ 

 انسسبثٍ

االَسشا

 ف انًؼُبسٌ
 انذسخخ انذالنخ 5كب

ٌ % ٌ % ٌ % 

1 1, 

أُسكض ػهً انًفبهُى واألفكبس 

انشئُسُخ نهذسط ألرًكٍ يٍ 

 انزمىَى

 يشرفؼخ **,,,0, 560648 921, 5912 896 1 ,119 2 1396 55

5 11 

َىفش انزمىَى انجذَم خىاً يٍ 

إػًبل انؼمم ثسُش َؼهى انطهجخ 

 كُف َفكشوٌ ال كُف َسفظىٌ

 يشرفؼخ **,,0, 110648 922, 5964 896 1 5396 3 ,619 ,1

8 1 
َؼزجش انزمىَى انجذَم يٍ ضًٍ 

 يزطهجبد وصاسح انزؼهُى
 يشرفؼخ **5,,0, 150,11 968, 5928 191 5 8591 , 6,91 11

4 4 
َؼذ انزمىَى انجذَم أفضم يٍ 

 انزمىَى انزمهُذٌ
 يشرفؼخ *0,18, 30648 065, ,598 191 5 4694 18 4694 18

2 2 
صيٍ انسظخ غُش كبٍف نزُفُز 

 انجذَمأسبنُت انزمىَى 
 يزىسطخ 0,66, ,2045 963, 5951 1498 4 ,2 14 8291 ,1

6 6 
انزمىَى انجذَم يؼمذ وَزضًٍ 

 انؼذَذ يٍ انًهبساد انًخزهفخ
 يزىسطخ **2,,0, 1,0136 061, 5911 1,91 8 6,91 11 5396 3

1 1 

َزى انزشكُض ثشكم كجُش ػهً 

االخزجبساد انزسشَشَخ نزمىَى 

 انًزؼهًٍُ

 يزىسطخ 0118, 40821 ,,9, 5911 8591 , ,119 2 ,2 14

3 15 
َشربذ انطبنت ألسبنُت انزمىَى 

 انجذَم
 يزىسطخ 0114, ,,802 915, 5911 ,119 2 4694 18 8291 ,1

, 5 
ال أػشف خًُغ أسبنُت انزمىَى 

 انجذَم وأدواره
 يزىسطخ 0126, 80114 911, 19,5 5396 3 ,2 14 5194 6

 يزىسطخ 0863, ,,50 912, 1932 8291 ,1 ,459 15 5194 6 انًمشسلهخ األَشطخ انظفُخ فٍ  , ,1

11 8 
َىخذ دنُم واضر ويزكبيم نهًؼهى 

 ػٍ انزمىَى انجذَم
 يزىسطخ 0512, 80,11 912, 1912 ,459 15 8,98 11 ,119 2

 يزىسطخ 0,14, 20514 931, 1961 2896 12 52 1 5194 6 لهخ انزدبسة انؼًهُخ فٍ انًمشس 3 15

 يزىسطخ   951, 5951 طجُؼخ انزمىَى انجذَم 18

كاقع استخداـ معممي المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ل( 6يبيف الجدكؿ )
لممجاؿ  العاـ بمغ المتكسط الحسابيفقد الفيزياء بالمرحمة الثانكية ألساليب التقكيـ البديؿ 

، كاالنحراؼ المعيارم لممحكر  (8675 -0667تتراكح بيف )ك ( بدرجة متكسطة 8680ككؿ)
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استخداـ معممي الفيزياء ( مما يشير إلى اف درجة 2.60 – 2692كمؿ تراكح ما بيف )
كانت بدرجة متكسطة ككانت أعمى ثالث فقرات التي  بالمرحمة الثانكية ألساليب التقكيـ البديؿ

الفيزياء  تركيز معمميحصمت أعمى متكسط حسابي عمى التكالي الفقرات التي نصت عمى 
عمى المفاىيـ كاألفكار الرئيسية لمدرس لمتمكف مف تقكيـ المتعمميف في المرتبة األكلى 

أف  الفقرة التي تشير "( كبدرجة مرتفعة، تالىا في المرتبة الثانية 8675بمتكسط حسابي بمغ)
التقكيـ البديؿ يكفر جكان مف إعماؿ العقؿ بحيث يعمـ الطمبة كيؼ يفكركف ال كيؼ يحفظكف 

يرتاح  الفقرة التي تشير إلى أف "( كبدرجة مرتفعة، بينما جاءت 8664بمتكسط حسابي بمغ)
( بدرجة 0667في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي بمغ) "الطالب ألساليب التقكيـ البديؿ

 .متكسطة
 الفيزياء؟السؤاؿ الثاني: ما اساليب التقكيـ البديؿ المستخدمة في مادة  ابةإج

استخدـ الباحث التكرارات كالنسب المئكية كاالنحرافات المعيارية لمتعرؼ عمى أكثر عبارات 
في المتكسطات الحسابية لكاقع استخداـ معممي العمكـ بالمرحمة الثانكية ألساليب التقكيـ 

تـ ترتيب مجاالت القياس ترتيبان تنازليان كفقان لمتكسطاتيا الحسابية كما في البديؿ كمجاالتو ك 
 الجدكؿ اآلتي:
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(: انزكشاساد وانُست انًئىَخ وانًزىسطبد انسسبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ 6خذول)

رجخ نهًدبل انثبٍَ يًبسسبد يؼهًٍ انفُضَبء فٍ انًشزهخ انثبَىَخ ألسبنُت انزمىَى انجذَم يش

 رُبصنُبً زست انًزىسظ انسسبثٍ

 انؼجبسح انشلى انشرجخ

 يىافك
يىافك إنً 

 زذ يب
 غُش يىافك

انًزىسظ 

 انسسبثٍ

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ
 انذسخخ انذالنخ 5كب

ٌ % ٌ % ٌ % 

1 18 
و انسهىن انفشدٌ واندًبػٍ  اُلىِّ

 نهطالة
 يشرفؼخ **,,0, 110648 922, 5964 896 1 5396 3 ,619 ,1

5 52 
أهزى ثزظسُر ورمىَى انىاخجبد 

 وانًهبو انًُضنُخ
 يشرفؼخ 0181, 50536 943, 5964 , , 8291 ,1 6498 13

8 5, 
أسزخذو أوساق انؼًم فٍ رمىَى 

 انطالة
 يشرفؼخ **,,,0, 160821 965, ,596 191 5 52 1 ,610 ,1

4 58 
أهزى ثًشبسكخ انطالة فٍ انزدبسة 

 انؼًهُخ)انًخجشَخ(
 يشرفؼخ **5,,0, ,,1502 921, 5928 896 1 8,98 11 2191 16

2 54 
أضغ يؼبَُش يسذد نزمىَى انطالة 

 فٍ انجسىس وانًششوػبد وانزمبسَش
 يشرفؼخ 0,66, ,2045 921, 5928 1498 4 8291 ,1 ,2 14

6 56 
َزى إػطبء دخبد زمُمُخ 

 نهطالة)ثؼُذاً ػٍ انؼبطفخ(
 يشرفؼخ *0,15, 30321 965, 5982 191 5 ,2 14 ,459 15

1 55 
أزشص ػهً رمىَى انطالة 

 نجؼضهى)رمىَى األلشاٌ(
 يزىسطخ 0126, 80114 ,93, 5953 5194 6 5396 3 ,2 14

3 16 
أهزى ثبنؼًم اندًبػٍ إلَدبص 

 انًهًبد
 يزىسطخ *0,81, ,60,5 962, 5953 1,91 8 ,2 14 8,98 11

, 14 
أُسكض ػهً انًالزظخ انًجبششح فٍ 

 لُبط انزؼهى
 يزىسطخ *,0,5, 10136 964, 5952 1,96 8 2896 12 8291 ,1

1, 11 
أرأكذ يٍ رسمك انزؼهى انفشدٌ ػُذ 

 رُفُز انًهبو فٍ يدًىػبد رؼبوَُخ
 يزىسطخ 0,66, ,2045 963, 5951 1498 4 ,2 14 8291 ,1

11 51 
أزشص ػهً رذسَت انطالة ػهً 

 رمىَى أَفسهى)رمىَى رارٍ(
 يزىسطخ 0881, 50514 938, 5951 52 1 5396 3 4694 18

و يهف اإلَدبص ثذلخ 12 15  يزىسطخ 0,14, 20514 ,96, 59,8 5194 6 2896 12 52 1 اُلىِّ

18 13 

أُِػذ سدالً َشطذ يسزىَبد أداء 

يسذداً ثًؼبَُش انزمىَى يثم: انطالة 

ػُبطش انمىح وانضؼف، رىطُبد 

 انؼالج000

 يزىسطخ 0881, 50514 914, 19,6 5396 3 4694 18 52 1

14 1, 

أسزخذو نمُبط رؼهى انطالة سهى 

رمذَش، ولبئًخ شطت، وسدالً 

 لظظُبً 

 يزىسطخ 0561, 50648 ,91, 1912 4694 18 8591 , 5194 6

 يزىسطخ   986, ,595 انجذَميًبسسبد انزمىَى  12

التقكيـ البديؿ  ألساليب الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ط( أف المتكس7يبيف الجدكؿ)
( بدرجة 8689لممجاؿ ككؿ) الفيزياء فقد بمغ المتكسط الحسابي العاـالمستخدمة في مادة 

الفقرة فقد احتمت المرتبة االكلى ( 8664 -0675بيف) المتكسط الحسابي تتراكحف متكسطة
( 8664بمتكسط حسابي بمغ)" تقكيـ السمكؾ الفردم كالجماعي لمطالبالتي تشير إلى "

أىتـ بمشاركة الفقرة التي تشير إلى "كبدرجة مرتفعة، كبنفس المتكسط الحسابي جاءت 
 ثـ الترتيب الثاني الفقرة التي تشير إلىبدرجة مرتفعة،  "الطالب في التجارب العممية)المخبرية(

في حيف ( كبدرجة مرتفعة، 8662أكراؽ العمؿ في تقكيـ المتعمـ بمتكسط حسابي بمغ)استخدـ 
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ـ لقياس تعمـ الطالب سمـ تقدير، كقائمة شطب، كسجالن استخدجاءت الفقرة التي تشير إلى ا
 ( بدرجة متكسطة.0675في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي بمغ)  قصصيان 
صعكبات التي تكاجو معممي الفيزياء بالمرحمة السؤاؿ الثالث: ما المعكقات كالإجابة 

 الثانكية في تطبيؽ أساليب التقكيـ البديؿ؟
استخدـ الباحث التكرارات كالنسب المئكية كاالنحرافات المعيارية لمتعرؼ عمى أكثر عبارات 
في المتكسطات الحسابية لكاقع استخداـ معممي العمكـ بالمرحمة الثانكية ألساليب التقكيـ 

كمجاالتو كتـ ترتيب مجاالت القياس ترتيبان تنازليان كفقان لمتكسطاتيا الحسابية كما في  البديؿ
 الجدكؿ اآلتي:
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(: انزكشاساد وانُست انًئىَخ وانًزىسطبد انسسبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ 1خذول)

انثبَىَخ ألسبنُت انزمىَى نهًدبل انثبنش انًؼىلبد انزٍ رىاخه يؼهًٍ انفُضَبء فٍ انًشزهخ 

 انجذَم يشرجخ رُبصنُبً زست انًزىسظ انسسبثٍ

 انؼجبسح انشلى انشرجخ

 يىافك
يىافك إنً زذ 

 يب
 غُش يىافك

انًزىسظ 

 انسسبثٍ

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ
 انذسخخ انذالنخ 5كب

ٌ % ٌ % ٌ % 

1 86 
هزا انُىع يٍ انزمىَى َضَذ يٍ األػجبء 

 انًهمبح ػهً انًؼهى
 يشرفؼخ **,,,0, 840211 926, 5913 101 5 101 5 3291 54

5 8, 

َسزبج انزمىَى انجذَم إنً إيكبَُبد 

 -يهفبد -رظىَش -يبدَخ) أوسق

 ثسىس0000( -يشبسَغ

 يشرفؼخ **,,,0, ,,8,02 ,94, 5913 896 1 1498 4 3591 58

8 88 
كثشح ػذد انطالة َؼُك اسزخذاو 

 انزمىَى انجذَم
 يشرفؼخ **5,,0, 0148, 941, 5913 , , 5194 6 1396 55

4 84 
نى َزى رهُئخ ورذسَت انطالة ػهً 

 َظبو انزمىَى انجذَم
 يشرفؼخ **,,,0, 560648 925, 5912 896 1 ,119 2 1396 55

2 82 
ػذو يالءيخ انًخزجش انًذسسٍ نزطجُك 

 انزمىَى انجذَمأسبنُت 
 يشرفؼخ **,,,0, 160821 965, ,596 101 5 52 1 ,619 ,1

 يشرفؼخ *0,13, ,,30 914, 5945 1498 4 5396 3 2191 16 َطّهغ أونُبء األيىس ػهً َزبئح انزمىَى ,5 6

1 53 
رىصَغ انذسخبد فٍ َظبو َىس 

 انًشكضٌ َسزبج إنً رؼذَم
 يزىسطخ 1,,0, 40136 915, 5985 1498 4 8,98 11 4694 18

3 81 
زذوس فىضً فٍ انظف َزُدخ 

 اسزخذاو انزمىَى انجذَم
 يزىسطخ 0512, 80,11 918, 5951 ,119 2 ,459 15 8,98 11

, 85 
أُوفش أَشطخ ويهبو وردبسة زمُمُخ 

 رشرجظ ثسُبح انطالة ووالؼهى
 يزىسطخ ,065, ,0,5, 913, ,591 52 1 8,98 11 8291 ,1

1, 81 
انجذَم يغ انًدزًغ َزُبست انزمىَى 

 انًسهٍ
 يزىسطخ ,0,6, 20648 963, ,193 5396 3 2896 12 ,119 2

11 51 
زظهذ ػهً ثشَبيح رذسَجٍ فٍ 

 أسبنُت وأدواد انزمىَى انجذَم
 يزىسطخ 0561, 50648 ,93, 1932 4694 18 5194 6 8591 ,

 يشرفؼخ   951, 5941 يؼىلبد انزمىَى انجذَم  15

المعكقات التي تكاجو الحسابي العاـ لممجاؿ الخاص ب المتكسط( أف 8يبيف الجدكؿ )
، ( بدرجة مرتفعة8640)بمغ  معممي الفيزياء في المرحمة الثانكية ألساليب التقكيـ البديؿ

أف  فقد جاءت أعمى ثالث فقرات عمى التكالي التي تشير إلى( 8678 -0685تراكح بيف )ك 
بمتكسط  مكررة ممقاة عمى المعمـ في المرتبة األكلىىذا النكع مف التقكيـ يزيد مف األعباء ال

 الفقرة التي تشير إلى( كبدرجة مرتفعة، كبنفس المتكسط الحسابي جاءت 8678حسابي بمغ )
أف ىذا النكع مف التقكيـ يحتاج إمكانيات مادية كبدرجة مرتفعة، كبنفس المتكسط الحسابي 

استخداـ التقكيـ البديؿ كبدرجة مرتفعة، كثرة عدد الطالب يعيؽ "أف  الفقرة التي تشير إلى
الطالب عمى ىذا  ة( كالتي تنص عمى أنو لـ يتـ تييئ34تالىا في المرتبة الثانية العبارة رقـ)

فقمرة التي تشير ( كبدرجة مرتفعة، بينما جاءت ال8675النكع مف التقكيـ بمتكسط حسابي بمغ)
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يؿ في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي برنامج تدريبي في أساليب كأدكات التقكيـ البدإلى 
 .( بدرجة متكسطة0685بمغ)

السؤاؿ الرابع:" ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كفقا لمتغيرات أفراد الدراسة إجابة 
 الشخصية كالكظيفية؟

 الفركؽ باختالؼ متغير المؤىؿ:
فراد الدراسة لمتعرؼ عمى ما إذا كانت ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في إجابات أ     

 Mann-Whitneyطبقان إلى اختالؼ متغير المؤىؿ استخدـ الباحث اختبار " ماف كتني : 
Test" لتكضيح داللة الفركؽ بيف إجابات أفراد الدراسة كجاءت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ "
 التالي:

" نهفشوق ثٍُ إخبثبد  Mann-Whitney Test(: َزبئح اخزجبس " يبٌ ورٍُ : 3خذول )

 أفشاد انذساسخ طجمبً إنً اخزالف يزغُش انًؤهم

 انؼذد انًؤهم انًسىس
يزىسظ 

 انزشرُت

يدًىع 

 انزشرُجبد
 انذالنخ Uلًُخ 

 طجُؼخ انزمىَى انجذَم
 ,86392 14014 52 ثكبنىسَىط

8102,, ,9628 
 ,8192 ,1502 8 يبخسزُش

 يًبسسبد انزمىَى انجذَم 
 ,,86,9 14016 52 ثكبنىسَىط

810,,, ,9653 
 ,,819 15088 8 يبخسزُش

 يؼىلبد انزمىَى انجذَم
 ,,8319 12043 52 ثكبنىسَىط

189,,, ,9,61 
 ,,1,9 6088 8 يبخسزُش

 ,065, 52016 15063 انزمىَى انجذَم ككم

 Mann-Whitneyنتائج اختبار " ماف كتني : ليتضح مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله 
Test بمغت أف التقكيـ  " لمفركؽ بيف إجابات أفراد الدراسة طبقان إلى اختالؼ متغير المؤىؿ

عدـ كجكد ( مما يشير إلى أنو بدرجة متكسطة، ك 08.68البديؿ ككؿ بمغت المتكسط العاـ )
فأقؿ في اتجاىات أفراد الدراسة حكؿ)كاقع  2.25فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

لفيزياء في المرحمة الثانكية ألساليب التقكيـ البديؿ ، أساليب التقكيـ البديؿ استخداـ معممي ا
المستخدمة في الفيزياء، المعكقات كالصعكبات التي تكاجو معممي الفيزياء بالمرحمة الثانكية 

متقكيـ البديؿ ، كأف الدرجة الكمية لفي تطبيؽ أساليب التقكيـ البديؿ( باختالؼ متغير المؤىؿ
 ( كىي منخفضة.08.68بمغت) ككؿ
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(: رىضُر انًزىسطبد انسسبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ وانًمبسَخ يٍ زُش ,خذول )

 انًدبالد ككم
 انذالنخ Uلًُخ  يدًىع انزشرُجبد يزىسظ انزشرُت انؼذد انًسىس

 9628, ,,8102 ,86392 18065 53 طجُؼخ انزمىَى انجذَم

 9653, ,,,810 ,,86,9 18024 53 يًبسسبد انزمىَى انجذَم 

 9,61, ,,,189 ,,8319 ,,1,0 53 يؼىلبد انزمىَى انجذَم

 ,065, 52016 15063 انزمىَى انجذَم ككم

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف متكسطات المجاالت ككؿ حيث بمغ المتكسط 
طبيعة التقكيـ ( كجاء في الترتيب األكؿ المجاؿ الخاص 08.68العاـ لمتقكيـ البديؿ ككؿ )

( 03.54) ممارسات التقكيـ البديؿ(، كفي الترتيب الثاني المجاؿ الخاص ب03.68) البديؿ
(، 02.92في الترتيب األخير المجاؿ الخاص بمعكقات التقكيـ البديؿ بمتكسط حسابي بمغ )

 .ة( كىك درجة ضعيف08.68كما جاء التقكيـ البديؿ ككؿ بمتكسط عاـ بمغ)
  التخصص:غٌر الفروق باختالف مت

لمتعرؼ عمى ما إذا كانت ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد الدراسة طبقان 
 Kruskal-Wallisإلى اختالؼ متغير التخصص استخدـ الباحث " كركسكاؿ كاليز " )

Test لتكضيح داللة الفركؽ في إجابات أفراد الدراسة طبقان إلى اختالؼ متغير التخصص )
 تائج كما يكضحيا الجدكؿ التالي:كجاءت الن
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( نهفشوق فٍ إخبثبد Kruskal-Wallis Test(: َزبئح كشوسكبل وانُض " ),1خذول )

 أفشاد انذساسخ طجمبً إنً اخزالف يزغُش انزخظض

 انؼذد انزخظض انًسىس
يزىسظ 

 انزشرُت

لًُخ يشثغ 

 كبٌ

انذالنخ 

 اإلزظبئُخ

 طجُؼخ انزمىَى انجذَم

 12952 5 فُضَبء يسبس

59188 ,9844 
 ,,39 8 رشثىٌ غُش

 12953 58 رشثىٌ

 83028 53 انًدًىع

 يًبسسبد انزمىَى انجذَم

 12952 5 فُضَبء يسبس

,9244 ,9165 
 11961 8 رشثىٌ غُش

 149,5 58 رشثىٌ

 460,4 53 انًدًىع

 يؼىلبد انزمىَى انجذَم

 ,,159 5 فُضَبء يسبس

,9563 ,9312 
 12938 8 رشثىٌ غُش

 14924 58 رشثىٌ

 45081 53 انًدًىع

 ,066, 03,1, 54061 انزمىَى انجذَم ككم

 Kruskal-Wallisنتائج كركسكاؿ كاليز " )ليتضح مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله 
Testفقد جاء المتكسط  ( لمفركؽ في إجابات أفراد الدراسة طبقان إلى اختالؼ متغير التخصص

عدـ كجكد فركؽ ذات ك  ( مما يدؿ عمى أنو بدرجة متكسطة،84.60العاـ لمتقكيـ البديؿ ككؿ )
فأقؿ في اتجاىات أفراد الدراسة حكؿ )كاقع استخداـ  2.25داللة إحصائية عند مستكل 

 أساليب التقكيـ البديؿ البديؿ،معممي الفيزياء في المرحمة الثانكية ألساليب التقكيـ 
المعكقات كالصعكبات التي تكاجو معممي الفيزياء بالمرحمة الثانكية  الفيزياء،المستخدمة في 

 في تطبيؽ أساليب التقكيـ البديؿ( باختالؼ متغير التخصص.
  الخبرة:الفروق باختالف متغٌر سنوات 

ان لمتعرؼ عمى ما إذا كانت ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد الدراسة طبق
 Kruskal-Wallisإلى اختالؼ متغير سنكات الخبرة استخدـ الباحث " كركسكاؿ كاليز " )

Test لتكضيح داللة الفركؽ في إجابات أفراد الدراسة طبقان إلى اختالؼ متغير سنكات الخبرة )
 كجاءت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ التالي:

  ي فئة كاحدة لقمة التكراراتسنة( ف 82سنة ، أكثر مف  82 – 06تـ دمج الفئات )مف 
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( نهفشوق فٍ إخبثبد Kruskal-Wallis Test(: َزبئح كشوسكبل وانُض " )11خذول)

 أفشاد انذساسخ طجمبً إنً اخزالف يزغُش سُىاد انخجشح

 يزىسظ انزشرُت انؼذد سُىاد انخجشح انًسىس
لًُخ يشثغ 

 كبٌ

انذالنخ 

 اإلزظبئُخ

 طجُؼخ انزمىَى انجذَم

 ,92, 5 سُخ 1-2

59,56 ,9261 

 12968 4 سُىاد,1 -6

 ,,149 ,1 سُخ12 -11

 ,1,92 8 سُخ ,5 يٍ أكثش

  53 انًدًىع

 يًبسسبد انزمىَى انجذَم

 11912 5 سُخ 1-2

89,26 ,9566 

 51983 4 سُىاد,1 -6

 15935 ,1 سُخ12 -11

 18938 8 سُخ ,5 يٍ أكثش

 62013 53 انًدًىع

 يؼىلبد انزمىَى انجذَم

 55912 5 سُخ 1-2

89254 ,9813 

 13918 4 سُىاد,1 -6

 18954 ,1 سُخ12 -11

 15911 8 سُخ ,5 يٍ أكثش

 ,6605 53 انًدًىع

 05,5, 8014 660,8 انزمىَى انجذَم ككم

 Kruskal-Wallisيتضح مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله نتائج كركسكاؿ كاليز " )
Test الخبرة فقد جاء ( لمفركؽ في إجابات أفراد الدراسة طبقان إلى اختالؼ متغير سنكات

كجكد فركؽ ذات  ( مما يدؿ عمى أنو بدرجة عدـ84.60المتكسط العاـ لمتقكيـ البديؿ ككؿ )
فأقؿ في اتجاىات أفراد الدراسة حكؿ )كاقع استخداـ  2.25داللة إحصائية عند مستكل 

أساليب التقكيـ البديؿ  البديؿ،المرحمة الثانكية ألساليب التقكيـ  معممي الفيزياء في
المستخدمة في الفيزياء ، المعكقات كالصعكبات التي تكاجو معممي الفيزياء بالمرحمة الثانكية 

 في تطبيؽ أساليب التقكيـ البديؿ( باختالؼ متغير سنكات الخبرة.
 وتفسٌرها: البحثثانٌاً: مناقشة نتائج 

 سكؼ يتـ مناقشة النتائج حسب ترتيب األسئمة كما يمي: فيما يمي
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ: ما كاقع استخداـ معممي الفيزياء في المرحمة  مناقشة .0

 الثانكية ألساليب التقكيـ البديؿ
( أف درجة 4أظيرت نتائج اإلجابة عمى المجاؿ األكؿ: طبيعة ككاقع التقكيـ البديؿ الجدكؿ)

(، حيث جاءت عبارة 2687( كانحراؼ معيارم)8680التقدير كانت متكسطة بمتكسط حسابي)
تركيز المعمـ عمى المفاىيـ كاألفكار الرئيسية لمدرس حتى يتمكف مف التقكيـ في المرتبة 

( كبدرجة مرتفعة كيمكف تفسير ذلؾ بإعطاء الطالب الفرصة 8675سابي)األكلى بمتكسط ح
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لمتعمـ بنفسو كالبحث عمف المعمكمات كاالستقصاء كيتـ إكماؿ بقية المفاىيـ عف طريؽ 
الكاجبات كالمنزلية كغيره كيدؿ أيضان عمى أف  التقكيـ البديؿ يحتاج إلى كقت كجزء كبير مف 

ـّ المقرر كبير كى ذا يؤدم إلى اعتماد المعمميف عمى الممخصات كاالكراؽ مما الحصة أك أف ك
 يؤثر سمبان في اتجاه معاكس إليجابية التقكيـ البديؿ.

في حيف جاءت عبارة يكفر التقكيـ البديؿ جكان مف إعماؿ العقؿ بحيث يعمـ الطمبة كيؼ 
كىذا  عة،مرتف( كبدرجة 8664يتعممكف ال كيؼ يحفظكف في المرتبة الثانية بمتكسط حسابي )

 يدؿ عمى قناعة المعمميف بأىمية التقكيـ البديؿ.
كجات عبارة يعتبر التقكيـ البديؿ مف ضمف متطمبات كزارة التعميـ في المرتبة الثالثة 

كيفسر ىذا عمى أف لدل المعمميف معمكمات  مرتفعة،( كبدرجة 8653بمتكسط حسابي )
كما دلت العبارة التي تمييا كنصيا  يؿ،البدكتكضيحات بسيطة أك لكائح إرشادية حكؿ التقكيـ 

كىذا  مرتفعة،( كبدرجة 8693ُيعد التقكيـ البديؿ أفضؿ مف التقكيـ التقميدم بمتكسط حسابي )
أيضان يفسر بكجكد قناعة لدل المعمميف بأفضمية التقكيـ البديؿ مع عدـ اىماؿ التقكيـ 

 التقميدم.
ر كافي، كأف التقكيـ البديؿ معقد، كتأتي بقية العبارات لتدؿ عمى اف زمف الحصة غي

كالتركيز عمى االختبارات التحريرية، كارتياح الطالب ألساليب التقكيـ البديؿ بمتكسط حسابي 
قريب كىذا يجعميا في منطقة كسط، ككانت أغمب اإلجابات مكافؽ إلى حد ما، حيث يمكف حؿ 

راغ خصكصان زمف الحصة غير كافي عف طريؽ التقكيـ خارج الحصة كفي حصص الف
لألساليب التي ال تعتمد عمى المالحظة كال تستمـز تكاجد المعمـ مع المتعمـ، فيما يمكف تفسير 
سبب تعقد التقكيـ البديؿ بتكفير كسائؿ تقكيـ متطكرة كمرتبة مثؿ سجالت أك ساللـ أك 
سجالت إلكتركنية تكفر كقت كبير مف عممية التقكيـ ككذلؾ كضع معايير محددة يتـ عمى 
أساسيا التقكيـ، فيما كاف تركيز المعمميف عمى االختبارات التحريرية كبير كىذا يفسر حسب 
عكامؿ عدة منيا الزمف كالجيد كالتكمفة كاألعباء الكثيرة عمى المعمميف كايجاد طريقة سيمة 
كسريعة لمتقكيـ، فيما أكد مجمكعة كبيرة مف المعمميف عمى عدـ ارتياح الطالب ألساليب 

البديؿ كيرجع ذلؾ ألسباب منيا التكمفة المادية كالجيد المبذكؿ كعدـ المعرفة الكاممة  التقكيـ
 لمخطكات التي يسيركف عمييا كطالب.
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مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني: ما أساليب التقكيـ البديؿ المستخدمة في  .8
 الفيزياء؟

( أف درجة 5يـ البديؿ الجدكؿ )أظيرت نتائج اإلجابة عمى المجاؿ الثاني: ممارسات التقك 
(، حيث جاءت 2636( كانحراؼ معيارم )8689التقدير كانت متكسطة بمتكسط حسابي )

( 8664عبارة ُأقـك السمكؾ الفردم كالجماعي لمطالب في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي)
قكيـ كبدرجة مرتفعة كيمكف تفسير ذلؾ بأف ىناؾ تقكيـ فردم مف قبؿ المعمـ أك قد يككف ت

اآلتي تفسيرىا( كىناؾ تقكيـ جماعي لممجمكعات التعاكنية التي  80ذاتي)يتضح مف العبارة 
تطبقيا بعض أغمب المدارس في المحافظة تماشيان مع التعمـ النشط الذم يشدد عمى 

 المجمكعات التعاكنية بشكؿ كبير كليس في كؿ األحكاؿ.
الكاجبات كالمياـ المنزلية بمتكسط  المعممكف في عبارة أىتـ بتصحيح كتقكيـ أكدفيما 
كيفسر ذلؾ بحرص المعمميف عمى تقكيـ الكاجبات كالمياـ  مرتفعة،( كبدرجة 8664حسابي )

 المنزلية التي يكمؼ بيا المتعمـ.
( كبدرجة 8662كجاءت عبارة أستخدـ أكراؽ العمؿ في تقكيـ الطالب بمتكسط حسابي )

مـ كالتي قد تركز عمى جكانب معرفية دنيا لدل مرتفعة، كتعد جزء مف أسمكب الكرقة كالق
 المتعمـ.

أما عبارة أىتـ بمشاركة الطالب في التجارب العممية)المخبرية( فمتكسطيا الحسابي 
كيفسر ذلؾ أف أسمكب ميـ مف أساليب التقكيـ البديؿ درجة  مرتفعة،( كبدرجة 8653)

 ممارستو مرتفعة كيعد مؤشران إيجابيان.
عايير محددة لتقكيـ الطالب في البحكث كالمشاريع كالتقارير بمتكسط كذلؾ عبارة أضع م

يدؿ عمى تحقؽ جزء ميـ مف أساليب التقكيـ البديؿ حيث  مرتفعة،( كبدرجة 8653حسابي )
 لمبحكث،ذكر بعض المعمميف عدد محدد مف الصفحات كغالؼ كفيرس كمراجع كممخص 

كجاءت عبارة إعطاء  إيجابيان،مؤشران  كُيعد ذلؾ كالتقارير،كمكاصفات معينة لممشركعات 
( كالتي تشكؿ جزءن ميمان 8635درجات حقيقية لمطالب بعيدان عف العاطفة بمتكسط حسابي )

 مف عممية التقكيـ البديؿ.
( كبدرجة متكسطة، 8688الحسابي ) كالعمؿ الجماعي متكسطيا األقراف،عبارات تقكيـ 

 كىذا يدؿ عمى ممارسات جيدة ليذا النكع مف التقكيـ.



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                            .........          واقع استخدام معلمي الفيزياء

                                          Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 006 - 

 

 التعاكنية،كتحقؽ التعمـ الفردم في المجمكعات  لممتعمـ، فقرات االستبانةفيما كانت 
 كىذا مؤشر إيجابي لكاقع التقكيـ البديؿ. متكسطة،كتدريب الطالب عمى تقكيـ ذكاتيـ درجتيا 

ئج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث: ما المعكقات كالصعكبات التي تكاجو معممي مناقشة النتا .3
 الفيزياء بالمرحمة الثانكية في تطبيؽ أساليب التقكيـ البديؿ؟

( أف درجة 6أظيرت نتائج اإلجابة عمى المجاؿ الثالث: معكقات التقكيـ البديؿ الجدكؿ )
(، حيث جاءت عبارة 2687يارم )( كانحراؼ مع8640التقدير كانت مرتفعة بمتكسط حسابي )

ىذا النكع مف التقكيـ يزيد مف األعباء الممقاة عمى المعمـ في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي 
( كبدرجة مرتفعة كيمكف تفسير ذلؾ بأف ىناؾ تضجر كبير جدان كزيادة األعباء عمى 8678)

ماؿ األخرل مثؿ حصص المعمـ، كقد يككف السبب عدد الحصص ) نصاب المعمـ( الكثيرة كاألع
االنتظار كحصص الريادة كالنشاط كرصد الدرجات كغيرىا، مما يؤدم إلى تقكيـ بديؿ غير 

 محكـ لممتعمـ. 
في نفس  مادية،كأتفؽ أغمب المعمميف في عبارة يحتاج التقكيـ البديؿ إلى إمكانيات 

لة المادية كيفسر ذلؾ بالحا مرتفعة،( كبدرجة 8678المرتبة السابقة بمتكسط حسابي )
المتدنية لممجتمع في محافظة محايؿ عسير كالتي يعتبر دخؿ الفرد فييا منخفضان، كيعد ذلؾ 

 مف المعكقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ التقكيـ البديؿ بشكؿ جيد.
في نفس المرتبة  البديؿ،فيما جاءت عبارة كثرة أعداد الطالب يعيؽ استخداـ التقكيـ 

كبدرجة مرتفعة، كيفسر ذلؾ بأف أعداد المتعمميف كمما  (8678السابقة بمتكسط حسابي )
زادت كمما أدت إلى تقكيـ أقؿ مصداقية، حيث يحتاج المعمـ إلى كقت كحصص كجيد أكبر 

 لمتقكيـ.
في المرتبة الثانية  البديؿ،كجاءت عبارة لـ يتـ تييئة كتدريب الطالب عمى نظاـ التقكيـ 

يعد ذلؾ مف معكقات تطبيؽ التقكيـ البديؿ حيث ( كبدرجة مرتفعة، ك 8675بمتكسط حسابي )
يحتاج المتعمـ إلى برامج تدريبية كتكجييية في بداية كخالؿ العاـ الدراسي بأساليب التقكيـ 

 البديؿ مف قبؿ متخصصيف كمدربيف متمكنيف.
كأكد المعممكف في عبارة عدـ مالئمة المختبر المدرسي لتطبيؽ أساليب التقكيـ البديؿ 

عمى كجكد قصكر في المختبرات كالتجييزات  مرتفعة،( كبدرجة 8662ابي )بمتكسط حس
المخبرية، كالتي تحكؿ دكف تطبيؽ أساليب التقكيـ البديؿ بشكؿ سميـ، حيث يحتاج المعمـ إلى 
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عدد مف األجيزة لتكزيعيا عمى الطالب كقد تتكفر بنسبة قميمة جدان كال تحقؽ مشاركة المتعمـ 
 تفي بعرض التجارب مف قبؿ المعمـ فقط.في العمؿ المخبرم، فيك

كتفسير  مرتفعة،( كبدرجة 8648فيما كانت عبارة إطالع أكلياء األمكر بمتكسط حسابي )
خصكصان كاف ىناؾ مكاف في بعض األعماؿ يؤشر  ألبنائيـ،ذلؾ عدـ متابعة أكلياء األمكر 

كالتي ُتد مف معكقات فييا كلي األمر بالمتابعة كىذا يقطع التكاصؿ بيف المدرسة كالبيت 
 تطبيؽ أساليب التقكيـ البديؿ.

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع:" ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كفقا  .4
 لمتغيرات أفراد الدراسة الشخصية كالكظيفية "؟

يتضح مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
)كاقع استخداـ معممي الفيزياء في حكؿ في اتجاىات أفراد الدراسة  فأقؿ 2.25مستكل 

المرحمة الثانكية ألساليب التقكيـ البديؿ ، أساليب التقكيـ البديؿ المستخدمة في الفيزياء ، 
المعكقات كالصعكبات التي تكاجو معممي الفيزياء بالمرحمة الثانكية في تطبيؽ أساليب التقكيـ 

 ات أفراد الدراسة الشخصية كالكظيفية.البديؿ( كفقا لمتغير 
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 التوصٌات:

يتضمف أساليب التقكيـ البديؿ كأدكاتو، ككيفية  لممعمـ،قياـ كزارة التعميـ بإعداد دليؿ  -
 االعداد ك التطبيؽ، أك تضمينو في كتاب المعمـ.

 عمى أساليب كأدكات التقكيـ البديؿ. كأثنائياتكفير برامج تدريبية لممعمميف قبؿ الخدمة  -
كحثيـ كتشجيعيـ عمى  المدارس،متابعة مدير المدرسة كالمشرفيف لممعمميف في  -

 استخداـ أساليب كأدكات التقكيـ البديؿ.
تدريب كتييئة المتعمميف في بداية العاـ الدراسي عمى أساليب التقكيـ البديؿ ككيفية  -

 تقكيميا.
 لتطبيؽ التقكيـ البديؿ في المدارس.  كأجيزة كدعـمف مكاد تكفير اإلمكانيات الالزمة  -

 المقترحات:

إجراء بحكث كدراسات مشابية لمبحث الحالي حكؿ كاقع التقكيـ البديؿ في تخصصات  -
 اخرل.

إجراء بحكث كدراسات عف االحتياجات الضركرية لمعممي العمكـ لتطبيؽ أساليب التقكيـ  -
 البديؿ.

التقكيـ المعتمد عمى األداء مف كجية نظر معممي العمكـ إجراء بحكث كدراسات حكؿ  -
 كالطالب.

 إجراء بحكث كدراسات مشابية لمبحث الحالي عمى مجتمعات اخرل. -
إجراء بحكث كدراسات مشابية تستخدـ أساليب اخرل لجمع البيانات حكؿ المكضكع مثؿ  -

 بطاقة المالحظة، كالمقابمة، كغيرىا، مع إدخاؿ متغيرات اخرل.
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  المرارجع
(.  درجة توظيف معممي 3122انتصار وىّماش، حنان ) وعشا،غازي  وخضر،ابتسام  خميفة،أبو 

 األردن-عمانمدارس محافظة  واستراتيجياتو في الواقعي التقويم االولى ألدوات الحمقة األساسية
 .2113-95:(، 4)49التربوية، من وجية نظر المعممين أنفسيم. دراسات العموم 

( .  أساسيات القياس والتقويم في التربية) الطبعة الثانية(. الكويت: مكتبة 9::2نة، فريد كامل. )أبو زي
 الفالح.

(. أثر استخدام التقويم البديل عمى تحصيل طمبة الصف التاسع  3126خالد رشاد سعد ) عودة،بني    
واتجاىاتيم نحو العموم في مدارس محافظة نابمس. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة النجاح 

 الوطنية، نابمس.
يف: المكتب (. دراسات في القياس والتقويم النفسي والتربوي. بني سو 3124حسين، محمد حسين سعيد )

 الجامعي الحديث.
( درجة ممارسة معممي العموم الطبيعية بالمرحمة المتوسطة 3125الخالدي، عادي بن كريم عادي )

 .574-528(، 4)49ميارات التقويم البديل. مجمة كمية التربية، جامعة عين شمس، 
ي دولة الكويت (. تصورات معممي العموم في المرحمة االبتدائية ف3119الرشيدي، عايشة عايش)

الستراتيجيات التقويم البديل ودرجة ممارستيم ليا. رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة 
 األردنية، األردن.

(. واقع استخدام معممي ومعممات العموم أساليب التقويم البديل  من 3122) الزبيدي، عوض أحمد كريدم
 وجية نظرىم بمحافظة الميث. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

 (. أصول التقويم والقياس التربوي. الرياض: الدار الصولتية.2539زيتون، حسن حسين )
 لنظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم. عمان: دار الشروق.( . ا3118زيتون، عايش محمود )

تقويم نواتجو.  -تطبيقاتو -استراتيجياتو -(. التعمم النشط فمسفتو3126سميمان، سميحة محمد سعيد )
 جدة: قصر السبيل.
ريات (. فاعمية المعممين في إستخدام التقويم البديل في مدارس مدي3125الشقيرات، إبراىيم سميمان )

التربية والتعميم إلقميم جنوب األردن. رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 السودان.

 (. التقويم الواقعي في العممية التدريسية. عمان: دار المسيرة.3121العبسي، محمد مصطفى)
منيجية وتطبيقاتو (. التقويم التربوي البديل أسسو النظرية وال3118عالم، صالح الدين محمود )

 الميدانية. القاىرة: دار الفكر العربي.
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 (. التربية العممية وتدريس العموم ) الطبعة الثانية(. عمان: دار المسيرة.3118عمي، السيد محمد )
التقويم       أساليب توظيف عن العموم معممي رضا (. درجة3121فواز حسن ) وشحادة، وصال العمري،

( 45)2مصر، شمس عين جامعة التربية، كمية التدريسية. مجمة مميةالع تقويم في الواقعي
35:-395. 

(. التقويم التربوي مفيومو، أساليبو،  توجياتو  3122ىاشم، كمال الدين محمد والخميفة، حسن جعفر )
 الحديثة )الطبعة الثالثة(. الرياض: مكتبة الرشد.

االمتحانات  إدارة النظري، اإلطار: وأدواتو التقويم استراتيجيات.(3115) لمتقويم الوطني الفريق
 .والتعميم التربية وزارة: واالختبارات،األردن

(. استراتيجيات التقويم وأدواتو، اإلطار النظري. الفريق الوطني لمتقويم. 3115وزارة التربية والتعميم )
 واالختبارات.  االمتحاناتعمان: مديرية 
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