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 املستخلص

ية مهارات التقييم القائم على املعايري والثقة باملقدرة لتنميف الرتبية العلمية برنامج تدرييب مقرتح 

 طالب كلية الرتبيةعلى تدريس العلوم لدى 

 
 

مهارات التقييم القائم على المعايير والثقة بالمقدرة على تنمية هدف البحث الحالي إلى 
تدريبي مقترح في التربية العلمية،  باستخدام برنامجلدى الطالب معلمي العلوم  تدريس العلوم

والكشف عن إمكانية التنبؤ بالثقة بالمقدرة على تدريس العلوم بداللة مهارات التقييم القائم 
 البرنامج التدريبيولتحقيق هذه األهداف تم إعداد . لدى الطالب معلمي العلومعلى المعايير 

بطاقة ، كما تم إعداد (المتدربينالطالب  دليل المدرب وأوراق عمل) المقترح في التربية العلمية
 الثقة بالمقدرة على تدريس العلوممقياس التحقق من مهارات التقييم القائم على المعايير، و 

تمثل التصميم التجريبي للبحث في تصميم المجموعة الواحدة ذات و . لطالب كلية التربية
المستوى طالب  طالًبا من( 04) وتم تطبيق تجربة البحث على. القياسين القبلي والبعدي

تمت و . ، بكلية التربية، بجامعة الملك خالد، بالسعودية(علوم)الثالث، بقسم التعليم االبتدائي 
وأسفرت نتائج . الخطى االنحدار تحليل، و المعالجة اإلحصائية باستخدام اختبار ويلكوكسون

هارات التقييم القائم على م فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنميةالبحث الحالي عن 
، كما كشفت النتائج لدى طالب مجموعة البحثالمعايير، والثقة بالمقدرة على تدريس العلوم 

عن أنه يمكن التنبؤ بالثقة بالمقدرة على تدريس العلوم بداللة مهارات التقييم القائم على 
 .معلمي العلوم لدى الطالبالمعايير 

 
 .الثقة بالمقدرة على تدريس العلوم –قييم القائم على المعايير مهارات الت: الكلمات المفتاحية
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 مشكلة البحث وخطة دراستها

 :مقدمة

لقد حدثت تطورات هائلة في مجال تدريس العلوم في السنوات القليلة الماضية؛ حيث 
ث بالواليات المتحدة و المجلس القومي للبحأعقبت حركة معايير تعليم العلوم التي وضعها 

م عدة حركات إلصالح مناهج العلوم، كان أحدثها وأبرزها على الساحة 0441عام كية األمري
ومواكبًة . (Next Generation Science Standards (NGSS))بناء معايير العلوم للجيل القادم 

لهذه التطورات تسعى الدول العربية في الفترة الراهنة إلى بناء المعارف والمهارات العلمية 
دى أبنائها بقدٍر مساٍو لما يحصل عليه أبناء الدول المتقدمة، وذلك من خالل المناسبة ل

االقتداء بمعايير العلوم في هذه الدول كأساس لقياس األداء المتوقع لدى المتعلمين بمختلف 
 .المراحل التعليمية

أمة "األمريكي الشهير  التقرير نشر إلى تعود الحديثة المعايير حركة بداية أن البعض ويرى
 في واضح ، وأدى هذا التقرير إلى تغييرم0441عام  نشر الذى (Nation at risk) "في خطر

 التعليم ونوعية المجتمع األمريكي مستقبل على القلق تواتر من التعليمي، وزاد خطاب اإلصالح

 باألمة، المحدق يواجه الخطر أن من أضعف التعليمي النظام أنإلى  ومصداقيته، وأشار التقرير

 التوصيات من مجموعة التقرير هذا وقدم. التربوية للمؤسسات اإلهمال الشديد بسبب وذلك

 من كل في المستوى عالية معايير تبنى: من أهمها كان التعليمي األمريكي النظام إلصالح

 والجامعات الكليات ترفع أن على للقياس، قابلية هذه المعايير أكثر تكون وأن والكليات، المدارس

 أكثر مهنةً  التدريس وجعل المعلمين، إعداد برامج تطوير ضرورةو بها،  االلتحاق طلباتمت من

 بكفاءة، التدريس من ليتمكنوا المستوى، عالية معايير ضوء في إعداد معلمين خالل من احتراًما،
سعود، )لتلك المعايير  خريجيها مقابلة خالل من المعلم بإعداد المختصة الكليات ضرورة تقويمو 
 (.17-01، 7107ياس، ال

المطورة بالمملكة العربية السعودية على المعايير العالمية للتربية  العلومهج منا تعتمدو 
العلمية، وتستند في تصميمها وأسلوب تناولها للمادة العلمية على أحدث ما توصلت إليه 

ب والمناقشة، البحوث والدراسات التربوية في عملية التعليم والتعلم من خالل التأمل والتجري
ويشكل االستقصاء العلمي بمهاراته المختلفة والمتنوعة المحور الرئيس في جميع هذه 
النشاطات، باإلضافة إلى تضمينها جوانب تطبيقية يتم من خاللها ربط العلم بالتقنية 
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وبالممارسة اليومية للمتعلم ويضفي متعة على عملية التعلم، كما تعتمد هذه المناهج أساليب 
ق تقويم متنوعة توفر معلومات وافية عن مدى اكتساب الطالب للمفاهيم والمبادئ وطر

الرويثي، )العلمية مع التأكيد على التقويم المستمر للتحقق من مدى اكتساب الطالب للمعارف 
 (.41-47، 7101والروثاء، 

ذا كانت مناهج العلوم بالمملكة العربية السعودية تستند إلى المعايير العالم ية للتربية وا 
العلمية في تصميمها، وتنفيذها، وتقويمها؛ فإن هناك ضرورة وحاجة ملحة لتطوير أداء 
معلمي علوم المستقبل أثناء إعدادهم بكليات التربية بما يتماشى مع هذه التطورات في مناهج 

ايير المعتلك العلوم، لكي يتمكنوا من تنفيذ هذه المناهج وتقويم تعلم الطالب بكفاءة في ضوء 
 .التي تستند إليها

 أهم وأحد للتغيير المنشود، األساسية الركيزة كونه من بتطوير أداء المعلم االهتمام ويأتي

 المعارف واكتسابهم الطالب تعلم مخرجات على المباشر لتأثيره التعليمية نظًرا العملية عناصر

 على يرّكز تربوي دور من به يضطلع ولما يدرسها، المواد التي في والعامة التخصصية والمهارات

 في بدوره الطالب يقوم بحيث تعلمهم، عن مسؤولية ذاتية وتكوين طالبه لدى األمد بعيد التطور

المركز )الذات  على استقالليته واالعتماد تدعم التي الضرورية والتوجهات المهارات اكتساب
 (.4، 7107الوطني للقياس والتقويم، 

المهنية الوطنية للمعلمين بالمملكة العربية السعودية التي وقد تضمنت وثيقة المعايير  
وير التعليم لصالح مشروع الملك عبد اهلل لتط( 7107)أعدها المركز الوطني للقياس والتقويم 

السابع فيها بتطوير أداء  معياًرا لتطوير أداء المعلم، وقد ارتبط المعيار( 07)العام اثنا عشر 
 كيفية المعيار ويصف هذا. بناءة راجعة بتغذية وتزويدهم الطالب تعلم المعلم فيما يتعلق بـتقويم

 عالي تعلًما تعّزز التي والتدريس المنهج مع المتوائمة التقويم طرق من للعديد المعلم استخدام

 وأدلة شواهد لجمع متنوعة تقويم وأساليب الستراتيجيات وتطبيقه التعليمي، للمحتوى المستوى

صدار أحكام الطالب، تحسن على رت   معايير على ومبنية منسجمة وا   غايات استناًدا إلى ُطوِّ

 في الفعالة الراجعة بالتغذية ويزّودهم باستمرار، الطالب تحسن مدى يراقب كما المنهج وأهدافه،

 وكذلك بيسر، الوصول إليها يمكن وموثوقة ودقيقة بسجالت صحيحة المناسب، ويحتفظ الوقت

 ذلك أساًسا واعتماد لتقويم أدائه، ثم نجاحها وتقويم التعليم برامج لمراجعةالتقويم  نتائج يستخدم

 .المستقبلي وتوجيه التخطيط التعديالت إلجراء
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وتعد المعايير بمثابة مستويات لألداء الذي يجب أن يصل إليه المتعلم، وتتضمن 
كثر تحديًدا من تصف األداء المتوقع للفرد بصورة أ (Benchmarks)المعايير عالمات مرجعية 

قابلة للمالحظة والقياس  (Performance Indicators)المعايير، كما تتضمن مؤشرات لألداء 
ولتحسين جودة المناهج الدراسية  .في ضوئها الحكم على مدى جودة األداء بعد تنفيذهيتم 

ائم المنهج القمصطلح يمكن اتخاذ هذه المعايير محورًا لبناء هذه المناهج، ومن هنا ظهر 
، ولتحسين جودة أساليب التعليم والتعلم (Standards-Based Curriculum)على المعايير 

يمكن اتخاذ هذه المعايير محورًا لتصميم األنشطة التعليمية واستراتيجيات التعليم والتعلم، ومن 
ومصطلح  (Standards-Based Instruction)هنا ظهر مصطلح التعليم القائم على المعايير 

، ولتحسين جودة أساليب التقييم (Standards-Based Learning)لم القائم على المعايير التع
يمكن أن تكون هذه المعايير مرتكزًا لقياس مستوى أداء المتعلمين، ومن هنا ظهر مصطلح 

ويعد بناء المعايير والتعليم . (Standards-Based Assessment)التقييم القائم على المعايير 
ائم على المعايير والمناهج القائمة على المعايير والتقييم القائم على المعايير جزء والتعلم الق

. (Standards-Based Education Reform)من حركة إصالح التربية القائمة على المعايير 
وفي الحقيقة فإن المعايير ليست ضرورية إلصالح التربية فقط، بل إنها ضرورية لتحسين 

فاإلنسان يحتاج إلى معايير واضحة ومحددة وملزمة لحماية الماء الذي  حياة البشر جميًعا،
يشربه والطعام الذي يأكله والهواء الذي يتنفسه والطرق التي يسير فيها والمبنى الذي يعيش 

 .فيه؛ ومن هنا فإن المعايير ضرورية للعيش بأمان وسالم
كات اإلصالح التربوية األخرى وتعد التربية القائمة على المعايير امتداًدا طبيعًيا لحر 

 من التعلم المرجع، وحركة محكي القياس التعليمية، وحركة حركة األهداف: التي سبقتها، وهي

مبادئ حركة  من كثيًرا  كما أن. التعلم نواتج التعليمية، وحركة الكفايات التمكن، وحركة أجل
حركات إصالح، ويتضح ذلك في  من سبقها مألوفة، ومرتبطة بما التربية القائمة على المعايير

مستفيدًة في ذلك من التطور الذي طرأ على  األداء على تركيز التربية القائمة على المعايير
مالحظته وقياسه، والحرص على  يمكن السلوك الذي على بتركيزها التعليمية األهداف حركة
المحكات،  ستخدمتا التي المرجع محكي أداء مستفيدًة من حركة القياس لكل معايير تحديد

 المحاسبية الذي لمفهوم تدعيًما تحقيقها، بضمان المعلم إنجازات يلتزم المعايير أن على وتأكيدها

 عالية بجودة المتعلمون يظهرها التي األداءات على التعليمية، وتأكيدها الكفايات حركة به نادت
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 نواتج حركة من كبيرة رجةمستفيدًة في ذلك بد بخبرات تعليمية، بعد مرورهم واقعي، سياق في

عليه، مبنًيا  التقويم وجعل األداء، على التعليم تركيز إلى الدعوة فإن األساس هذا وعلى. التعلم
 جميع حركات من مستمدة مبادئ لتحقيقها، الضمانات وتوفير األداء، لهذا معايير وضع وضرورة

-11، 7107عود، الياس، س)المعاصرة  الحركة هذه في واجتمعت تبلورت السابقة، اإلصالح
14.) 

التعليم القائم على النتائج أو التعليم  إلى فلسفة التقييم القائم على المعايير ويستند
في فالجزء األول  ؛حركة إصالح المعاييرالجزء الرئيس في التقييم  ويعد. ءالقائم على األدا
بعد ذلك يجب أن  لب،تناسب األداء المتوقع لكل طايتعلق بوضع معايير جديدة هذه الحركة 

وأخيًرا، يتم تقييم الطالب لمعرفة مدى  ،المنهج الدراسي مع المعايير الجديدة أو يتسق يتماشى
أن يعرفه كل طالب وما يجب أن يجب وتتضمن المعايير وصًفا لما . المعايير تمكنهم من هذه

قييم القائم على وللت. لكل معيار في ضوء مؤشرات األداء ويتم تقدير درجات الطالب. يؤديه
أن كل طالب بمعيار يمكن لالطالب  من خالله مقارنةيتم المعايير العديد من المزايا؛ حيث 

الذي يفترض أن بعض منحنى الجرس ل بخالف التقدير المصطنع وفًقا، (يحققه)يصل إليه 
لى ويعتمد هذا النوع من التقييم ع. الطالب يجب أن يكونوا فاشلين، والقليل منهم متميزين

بشكل كامل وتفسيرها تقييم إجابة الطالب  فالبشر هم األقدر على، على الكمبيوترالبشر وليس 
وفي . التفسيرأو اإلجابة الخاطئة بشكل صارم ال يقبل  بداًل من فرض اإلجابة الصحيحة
 (المفتوحة)الحرة  اتاإلجاب األسئلة واالختبارات ذات استخدامالتقييم القائم على المعايير يتم 

االختبار و . في معظم معايير التعليم الجديدة والتي تعد ضروريةمهارات التفكير العليا،  لقياس
إصالح التعليم القائم على المعايير، حركة القائم على المعايير هو فقط الذي يتماشى مع 

. كافة الطالب يمكنهم النجاح، وليس القلة منهم فقط هم من يمكنهم ذلك يفترض أنوالذي 
السنة النهائية في ختبار ال اجتياز الطالب ا لفلسفة التقييم القائم على المعايير فإنووفقً 

والحصول على شهادة اإلتقان األولية يضمن أن كافة الطالب سوف يتخرجون التعليم العام 
، وهم يتمتعون بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح في عالم اقتصاد القرن الحادي والعشرين

دون أن يحصل لفلسفة أيًضا لن يسمح ألي طالب باإلنتقال من صف إلى صف ووفًقا لهذه ا
. في ضوء المعايير المحددة في نفس الصف من معرفة وتجارب زمالؤهعلى ما حصل عليه 

، وهو الهدف المحوري وراء إصالح التعليم القائم المعاييرعندما يجتاز كافة الطالب كافة و 
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أو سوف يحققون نفس الدرجة  والبيئات ن مختلف الخلفياتعلى المعايير، فإن كافة الطالب م
المنتشرة في أساليب التقييم التقليدية  في االختبار، وبذلك تختفي فجوة التحصيلالمستوى 

(k12academics, n.d, online) . 
 علــى أن تقيــيم الطالــب مــن خــالل( 711، 7107)ويؤكــد شــحاتة ودرويــش وجــاموس 

ر ال يســتهدف الكشــف عمــا يعرفــه الطالــب مــن معلومــات، ولكنــه المعــايي علــى القــائم التقيــيم
 المعلومـات كمـا يتـيح للطالـب الراجعـة، التغذيـة عمليـات خـالل مـن الطالب أداء يستهدف تحسين

المـرة  فـي أدائـه تحسـين كيفيـة لـه يوضـح عليه وبناءً  أدائه، على مستوى والشواهد للتعرف واألدلة
 أنـه يعتقـدون يجعلهـم ينمـون، ممـا وهـم أنفسهم على مراقبة القادمة؛ األمر الذي يساعد الطالب

 .باستمرار ما حاولوا إذا النجاح تحقيق يمكنهم
ويتضمن التقييم القائم على المعايير العديد من المهارات التي ينبغي أن يتقنها معلمي 

ات مهارة تحليل المعايير وتحديد درجة تعقدها وما تتضمنه من عالم: علوم المستقبل، مثل
أسئلة إنتاج االستجابة ]مرجعية ومؤشرات لألداء، ومهارة كتابة األسئلة بأنواعها المختلفة 

(Constructed Response (CR) Items) وأسئلة اختيار االستجابة ،(Selected Response 

(SR) Items) ] في ضوء معايير جودة التي تقيس مدى تحقق هذه المعايير لدى الطالب وذلك
للسؤال  (Depth Of Knowledge (DOK))ئلة، ومهارة تحديد العمق المعرفي كتابة األس

وتطويره من المستوى األدنى إلى مستوى أعلى أكثر عمًقا، ومهارة كتابة أسئلة تقيس 
االستدعاء، وتطبيق المفاهيم والمهارات، والتفكير )المستويات المختلفة لعمق المعرفة العلمية 

، ومهارة (Rubrics)، ومهارة إعداد مقاييس التقدير المتدرج (متداالستراتيجي، والتفكير الم
إعداد نموذج إجابة، ومهارة استخدام مقاييس التقدير في تصحيح اإلجابات المتوقعة للطالب، 
خراجها في ضوء المعايير، والمهارات  والمهارات المتعلقة بتصميم االختبارات التحصيلية، وا 

 .لثبات والتكافؤ ألدوات القياساإلحصائية المتعلقة بالصدق وا
ويعد تنمية مهارات التقويم التربوي بوجه عام لدى الطالب معلمي العلوم بكليات التربية 

لمهارات التقييم القائم على هؤالء الطالب امتالك يعد هدًفا رئيًسا لبرامج إعدادهم، كما 
ربية لمواكبة التطورات المعاصرة أمرًا مهًما لتجويد تعليم العلوم في ظل سعي الدول العالمعايير 

. تطوير مناهج العلوم بما يواكب أحدث المعايير العالمية هافي مجال تدريس العلوم، ومحاوالت
كما أن هذه المهارات ضرورية للكشف عن مستوى تحقق معايير تعليم العلوم لدى المتعلمين 
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ت اكما أن هذه المهار . ل األخرىنهم منها مقارنًة بأقرانهم في الدوكفي الدول العربية ومدى تم
ضرورية لتطوير مناهج العلوم بكافة عناصرها لتواكب المعايير العالمية لتعليم العلوم بالدول 
المتقدمة؛ فمن خالل هذه المهارات يمكن الوقوف على نواحي القصور في أهداف تعليم 

نشطة التعليمية، العلوم، ومحتوى مناهج العلوم، وطرق وأساليب تدريسها، والوسائل واأل 
ومصادر التعلم، ومن ثم اتخاذ اإلجراءات المناسبة لعالج نواحي القصور هذه بما يواكب 

 .المعايير العالمية لتعليم العلوم
وال شك في أن امتالك المعلم لمهارات التقويم بصورة عامة ومهارات التقييم القائم على 

وفي . ر من جوانب التعلم لدى المتعلمينالمعايير بصورة خاصة له دور مهم في تنمية الكثي
تنمية  فيستخدام مهمات التقييم الحقيقي فاعلية ا (7117) خليلأكدت دراسة  هذا الصدد
. والمهارات العملية والتفكير الناقد لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي في العلوم التحصيل

في ( البورتفوليو)مية فاعلية الحقيبة التقويعن ( 7117) الشبولكشفت نتائج دراسة و 
الصف  طالبالتقويم الذاتي والمهارات االجتماعية لدى تنمية مهارات  تدريس العلوم في
، بينما لم توجد فروق بينها وبين الطريقة التقليدية المعتادة في تنمية السابع األساسي
 استخدام حقائب العمل إلى فاعلية (7111) اللولووتوصلت دراسة . التحصيل العلمي

. في تقويم تعلم الطالبات المعلمات على تنمية اتجاهاتهن نحو تدريس العلوم( البورتفوليو)
فاعلية توظيف الطرق التعليمية القائمة على التقويم ( 7111) أبو عليوأكدت دراسة 

. الصف العاشرلدى طالب  تجاهات نحو العلومواال الحقيقي في تنمية مهارات التفكير العليا 
تنمية المهارات  فيلية استخدام ملفات التقييم االلكترونية عاف( 7111)قر صوأكدت دراسة 
طالب المتدربين بكلية المعلمين دى الل نحو برنامج التدربية الميدانية واالتجاهالتدريسية 
صيل وملف نشاطات التقييم األ عن فاعلية( 7114)الخالدي وكشفت نتائج دراسة . بالجوف

في العلوم تحصيل الدراسي والمهارات العملية والتفكير االبتكاري تنمية ال فيعمال الطالب أ
، وأوصت الدراسة بضرورة تدريب المعلمين على أساليب ول المتوسطلدى طالب الصف األ 

 . التقييم األصيل في تقييم أداء طالبهم
استخدام حقيبة تعليمية قائمة على  إلى فاعلية (7100) النمريوأشارت دراسة 

التساؤل الذاتي وأساليب التقويم األصيل في تنمية مهارات التذوق األدبي والتفكير إستراتيجية 
عن فاعلية  (7101) الناجموأسفرت نتائج  .التأملي لدى تلميذات الصف األول الثانوي
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لدى تنمية مهارات حل المشكالت واالتجاه نحو مقرر الفقه  فيستخدام التقويم األصيل ا
تدائي، وأوصت بضرورة تدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة على تالميذ الصف السادس االب

استخدام التعليم المستند  على أهمية (7107)منصور وأكدت دراسة . مهارات التقويم األصيل
كأداة بديلة في تقويم تالميذ المرحلة  (E-portfolio) إلى المشروع وسجل اإلنجاز اإللكتروني

 .، وتحقيق التواصل الفعال بين المعلم وأولياء األمورفي تحسين تعلم الطالب االبتدائية
استراتيجية من خالل التقويم القائم على األداء إلى فاعلية  (7107) مبارزوتوصلت دراسة 

لدى تالميذ الصف  تنمية مهارات حل المشكالتفي التعلم بالمشروعات القائم على الويب 
 .الثالث اإلعدادي

الب معلمي العلوم لمهارات التقييم القائم على المعايير؛ وبالرغم من أهمية امتالك الط
ن قبل معلمياللدى بوجه عام تقويم فإن هناك ندرة في الدراسات التي اهتمت بتنمية مهارات ال

عن فاعلية برنامج تعليمي مقترح ( 7111)سالم ومصطفى فقد كشفت دراسة . وأثناء الخدمة
( يم الذاتي للمعلم، وتقويم الطالب، والتغذية الراجعةالتقو )في تنمية مهارات التقويم التربوي 

لدى طالب شعبة اللغة الفرنسية بكلية التربية بجامعة أسيوط في ضوء المعايير القومية 
اعلية برنامج تدريبي عن ف( 7101) الرشيدوأسفرت نتائج دراسة . لجودة المعلم في مصر

لصف الثالث المتوسط ل العلوم الشرعيةمعلمي دى مقترح في تنمية مهارات أساليب التقويم ل
فاعلية برنامج إلكتروني قائم على  إلى (7100) العباسيوتوصلت دراسة . في مدينة الرياض

نتاج بعض أدوات التقويم اإللكتروني ملف اإلنجاز االلكتروني ) الويب لتنمية مهارات تصميم وا 
E-Portfolio) فاعلية ( 7107)الحوراني  وأوضحت نتائج دراسة. لدى طالب كلية التربية

التنمية المهنية لمعلمي تحقيق استخدام ملف اإلنجاز في تحسين مهارات التدريس والتقويم و 
والصباغ  خليلأكدت نتائج دراسة و . باألردنالمدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم 

ويم الشامل لدى فاعلية برنامج الكترونى مقترح لتنمية مهارات التق على (7107)وجاهين 
 الطباخوتوصلت دراسة . معلمى العلوم بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية

عبر ستراتيجية التعلم التشاركي ابيئات التدريب االفتراضية القائمة على  فاعلية (7107)
دائي بجانبيها المعرفي واأللكتروني تنمية مهارات التقويم اال  شبكات التواصل االجتماعي في

عن فاعلية برنامج  (7101) عبدالعاطي وكشفت نتائج دراسة .لدى طالب الدراسات العليا
منظومة إدارة التعلم خالل  (الموجز، والتفصيلي) دعم األداءنمطين ل تدريبي باستخدام
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في إكساب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف مهارات التقويم اإللكتروني " بالكبورد"
فاعلية إلى  (7101)المزيني وتوصلت دراسة  ".بالكبورد"منظومة  هم نحواتجاهات وتنمية

مهارات و المعرفي والمهاري  مهارات التقويم بجانبيهااستخدام أساليب التقويم البديل في تنمية 
التفكير التأملي لدى طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود  ومهاراتالتعلم المنظم ذاتيًا 

 .اإلسالمية
امتالك معلمي العلوم لمهارات التقييم القائم على المعايير في أهمية بق ما سيتضح م

وفي الكشف عن مستوى تحقق معايير ، تطوير مناهج العلوم بما يواكب المعايير العالمية
كما يتضح ندرة الدراسات السابقة التي  .العلوم لدى المتعلمين بمختلف المراحل التعليمية

وعدم وجود  معلمي العلوم قبل وأثناء الخدمة،م بوجه عام لدى اهتمت بتنمية مهارات التقوي
استهدفت تنمية مهارات التقييم القائم على المعايير لدى  –في حدود علم الباحث  –دراسة 

 . ورة إجراء البحث الحالير وهذا يؤكد أهمية وضالطالب معلمي العلوم على وجه الخصوص؛ 
لدى الطالب المعلمين من األهداف الرئيسة  بوجه عاموتعد تنمية الجوانب الوجدانية 

عد تنمية الثقة بالمقدرة على تدريس كما ت. للتربية العلمية ببرامج إعدادهم بكليات التربية
لدى الطالب المعلمين من األهداف الوجدانية الضرورية لهؤالء الطالب؛ نظرًا ألهميتها العلوم 

بل أثناء تدريس العلوم، كما أن الثقة في تحقيق النجاح في حياتهم المهنية في المستق
بالمقدرة على تدريس العلوم ضرورية لهؤالء الطالب لتحقيق أهداف تدريس العلوم بكفاءة 

فالثقة بالمقدرة على تدريس العلوم تعد احدى مظاهر الثقة بالنفس  .لدى طالبهم في المستقبل
 شعري التي  ةيشخصال اتسمإحدى ( 14 ،0441)قواسمة والفرح التي تعد من وجهة نظر 

 حهيتت ما أقصى مستخدًما المختلفة والظروف مواجهة الصعاب على والقدرة بالكفاءة الفرد معها

. من أهم مظاهر الصحة النفسية لألفراد ، كما تعدأهدافه المرجوة قيلتحق وقدراته اتهيإمكان له
الجامعي بنفسه تعد على أن بناء وتعزيز ثقة الطالب ( 7107)وقد أكدت دراسة سكر وحبيب 

الثقة بالمقدرة على تدريس العلوم ويرى الباحث أن . من أهم مطالب جودة التعليم الجامعي
التدريسي  موفاعلية أدائه متهاوكفاء ملقدراته للطالب معلمي العلوم التقويمية النظرةتشير إلى 
 . العلوم لموضوعات
الحكمى )لم داخل الحجرة الدراسية ا لسلوك المتعا كبيرً ضعف الثقة بالنفس تهديدً  ويمثل

لدى الطالب ضعف الثقة بالمقدرة على تدريس العلوم  كما يمثل، (71 ،7110عبد الموجود،و 
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طالبهم أثناء قيامهم بتدريس تهديًدا كبيًرا لتحقيق أهداف تدريس العلوم لدى معلمي العلوم 
؛ حيث يكون هذا المستقبلالعلوم سواًء خالل التدريب الميداني أو في حياتهم المهنية في 

ن العلوم، و  تدريس مادة، واإلحساس بصعوبة والخوف بالقلقهم الضعف سبًبا في شعور  َتَكوُّ
ن إلى  يؤديم، األمر الذي قد فوق قدراتهتدريس العلوم ي بأنتصور لديهم   اتجاهات سلبيةَتَكوُّ

وعلى  .المستقبل، ومن ثم الفشل في مهنتهم كمعلمين في مادة العلومتدريس نحو  لديهم
الطالب  سلوكالعكس من ذلك فإن زيادة الثقة بالمقدرة على تدريس العلوم تؤثر إيجابًيا في 

الواثق بمقدرته  ؛ فمعلم العلومفي التدريس يبذلهالجهد الذي  وفي، داخل حجرة الدراسة المعلم
اسب طبيعة استراتيجيات وطرق تدريسية متنوعة تنيكون على استعداد لتجريب  على التدريس

على اختالف  احتياجات طالبهالمحتوى العلمي الذي يقوم بتدريسه، وفي نفس الوقت تراعي 
مستوياتهم، وستكون لديه تصورات واتجاهات إيجابية نحو تدريس العلوم، ومن ثم النجاح في 

على ( 00، 7101)وفي هذا الصدد أكد نوافلة والعمري . حياته المهنية كمعلم في المستقبل
معرفته العلمية، ومستوى فهمه : السلوك التعليمي لمعلم الصف يتأثر بعوامل مختلفة، منهاأن 

للمفاهيم العلمية، وكفاءته الذاتية؛ إذ تشير النظرية المعرفية االجتماعية لباندورا إلى أن 
 . معتقدات الفرد المرتبطة بقدرته على أداء عمل معين، تؤثر في كيفية أدائه العمل

الدراسات التي اهتمت بتنمية الكفاءة الذاتية في تدريس العلوم بما في وهناك بعض 
ذلك الثقة بالمقدرة على تدريس العلوم لدى معلمي العلوم قبل وأثناء الخدمة، ومن هذه 

التي أظهرت نتائجها  (Liang & Richardson, 2009)دراسة ليانج وريتشاردسون : الدراسات
دام استراتيجيتي العصف الذهني واالستقصاء الموجه في فاعلية تدريس مقرر العلوم باستخ

تنمية الكفاءة الذاتية الشخصية في تدريس العلوم وفهم العلوم لدى معلمي التعليم االبتدائي 
. قبل الخدمة، بينما لم تكن هناك فاعلية في تنمية الكفاءة الذاتية المتعلقة بتوقع المخرجات

 (Duran, Duron, Haney, & Beltyukova, 2009)وفا ودراسة دوران ودورون وهاني وبيلتيك
التي توصلت إلى فاعلية تدريب معلمي العلوم على تصميم منهج طبًقا للمعايير القومية 
. األمريكية لتعليم العلوم وتدريسه باستخدام االستقصاء في تنمية الكفاءة الذاتية لديهم

قائم  الخدمة أثناءمج تدريبي فاعلية برنا التي أثبتت ( 7101)ودراسة عبد العزيز 
الذاتية لدى معلمي العلوم  والكفاءةالمفاهيم العلمية  في تنمية كعاِلم المعلم ل مدخ على

ودراسة موزلي . وفي تنمية مهارات التفكير االستقصائي لدى تالميذهم بالحلقة االبتدائية



 
 م7104يناير ( 74)ـــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 14 - 
 
 

ة تدريب معلمي التي توصلت إلى فاعلي (Moseley, Huss, & Utley, 2010)وهوس واوتلي 
ودراسة افريكلي . العلوم على تدريس علوم األرض والتربية البيئية في تنمية كفاءتهم الذاتية

التي أوضحت أن مستوى الكفاءة   (Evrekli, Sasmaz, & Ve lnel, 2010)وساماز وفي لنل
ف في الذاتية في تدريس العلوم بالمدخل البنائي كان بشكل عام مرتفعًا لدى طالب معلم الص

في برنامج قائم على خرطنة المنهج  التي أثبتت فاعلية (7101)الشربيني ودراسة . تركيا
 .معلمي العلوم لدى الكفاءة الذاتيةتنمية 

تنمية مهارات التقييم القائم على المعايير والثقة تضح أهمية تفي ضوء ما سبق 
في  –عربية حتى اآلن راسات الوندرة الد، كلية التربيةبالمقدرة على تدريس العلوم لدى طالب 

؛ وعلى هذه الجوانب رغم أهميتها لمعلمي المستقبل التي استهدفت تنمية –حدود علم الباحث 
برنامج تدريبي فاعلية مدى ذلك فإن هناك حاجة ماسة إلجراء البحث الحالي للكشف عن 

تدريس العلوم لدى مقترح لتنمية مهارات التقييم القائم على المعايير والثقة بالمقدرة على 
 .معلمي العلوم بكلية التربيةالطالب 

 :مشكلة البحث وحتديدها

يعد التقويم أحد عناصر منهج العلوم المهمة التي ترتبط بجميع العناصر األخرى 
، (األهداف، والمحتوى، والوسائل التعليمية، وطرق التدريس، واألنشطة التعليمية)للمنهج 

جودة هذه العناصر، وتحديد مواطن القوة والضعف فيها،  ومن خالله يتم الحكم على مدى
وعالج نواحي الضعف، وتعزيز نواحي القوة، واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة التي تحول 

على أن ( 041، 7107)وفي هذا الصدد أكد الخليفة . دون نواحي الضعف في المستقبل
جراءات التقويم يعد أكثر عناصر النظام التعليمي أهمية؛ وذ لك لما يترتب عليه من قرارات وا 

إن لم تكن على درجة عالية من الدقة واإلتقان  –لتطوير هذا النظام أو ذاك؛ فعمليات التقويم 
جاءت نتائجها مضللة وغير صحيحة، األمر الذي يترتب عليه اتخاذ قرارات  –والموضوعية 

جراءات خاطئة تضر بالنظام التعليمي أكثر مما تفيده  .وا 
أن المعلم هو حجر األساس في التحول ( 41، 7107)يرى سلوم والمطلق ويوسف و 

فإن  لذا التعليمية؛ للعملية األخرى المكونات مع مقارنةً  المتعلمين أداء في المجتمعي وال سيما
 حجر األساس يكون أن إلى يقود عمله ظروف وتحسين المعلم بجودة أداء االرتقاء في االستثمار

 المعلم أداء مستوى نرفع وكي. الشامل المجتمعي في التحول بل فحسب التربوية ةالعملي في ليس
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 جودة التزامه معايير مدى هو في ذلك والحكم والفيصل مهماته أداء في فعاليته زيادة من بدّ  ال

برامج  تعكس أن ينبغي كما. نواحي عملية التعليم ومختلف والتقويم والتدريس التخطيط في األداء
 في المعلم برامج إعداد يتطلب تطوير مما أدائه، جودة تضمن تربوية أساسيات لمعلما إعداد

 مدخل المعايير وفق الخدمة في أثناء تقويمه وأساليب له التدريبية البرامج وتطوير التربية كليات

 .المعاصر
وينادى الكثير من المربين بضرورة تطوير األساليب التقليدية المتبعة في التقويم 

(. 0، 7117سالمة، والشمري، )هج العلوم لتواكب التوجهات الحديثة في مجال التقويم بمنا
 التقييم القائم على المعاييرتطبيق أهمية أكدت العديد من الدراسات األجنبية على كما 

ضرورة أوصت ب، و كمدخل إلصالح التعليم وتحسين تعلم الطالب بالمراحل التعليمية المختلفة
 ;Brady, 2007)ه المختلفةأساليبو  مهارات التقييم القائم على المعاييرلى تدريب المعلمين ع

Hayford, 2007; Nsibande, 2007; Smith-Woofter, 2010; Miller, 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). 
 -قبل وأثناء الخدمة  -ويعد تنمية مهارات التقييم القائم على المعايير لدى المعلمين 

ضرورًيا لتحقيق أهداف التربية القائمة على المعايير؛ وذلك لضمان وصول الطالب لمستوى 
ب أحد المهام األساسية للمعلم التي يجب أن يتقنها في يعد تقويم تعلم الطالكما . األداء الجيد

حياته المهنية؛ لضمان تحقق نواتج التعلم المستهدفة لدى التعلمين بالمستوى المطلوب، 
وكذلك للتأكد من سير عملية تعلم الطالب في االتجاه الصحيح، فتعلم الطالب وتقويم تعلمهم 

ا إلى جنب، ولهذا كان تنمية مهارات التقويم هدًفا عمليتان متفاعلتان ومتكاملتان ويسيران جنبً 
العديد من أكد وبالرغم من ذلك فقد  .رئيًسا في برامج إعداد المعلمين بتخصصاتهم المختلفة

بوجه عام  التقويم مهاراتعلى وجود ضعف في ونتائج كثير من الدراسات السابقة التربويين 
بينهم الطالب معلمي العلوم، وأن هناك لدى الطالب المعلمين في مختلف التخصصات ومن 

توظيف ضرورة إلعادة النظر في برامج إعداد هؤالء الطالب المعلمين ليصبحوا قادرين على 
 . بيئات التعلم الحديثةفي العملية التعليمية، وفهم أدوارهم الجديدة في الحديثة  أساليب التقويم

عف مهارات المعلمين في عن ض( 7117)كشفت نتائج دراسة مسلم وفي هذا الصدد 
إعداد االختبارات التحصيلية وكتابة األسئلة، وضعف التقويم المستمر لتعلم الطالب، واالفتقار 
همال  للشمولية في تقويم تعلم الطالب حيث يتم التركيز على قياس التحصيل المعرفي وا 
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لمعلمين وصقل الجوانب األخرى، وأوصت الدراسة بضرورة إعادة التأهيل والتدريب المكثف ل
مهاراتهم من خالل دورات تدريبية تلبي احتياجاتهم فيما يتعلق بإعداد االختبارات واإللمام 

وأكدت دراسة عسيري . بفنيات القياس والتقويم لجوانب النمو المختلفة لدى الطالب
على ضعف مهارات المعلمين في مراحل التعليم العام في إعداد االختبارات التحصيلية (7117)

وكتابة األسئلة، وأرجع ذلك إلى ضعف إعداد هؤالء المعلمين بمؤسسات إعداد المعلم، وأوصى 
بضرورة تدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة على مهارات إعداد االختبارات التحصيلية وكتابة 

( 7117)أشارت نتائج دراسة الصبحي كما  .األسئلة بأنواعها المختلفة وتنويع أساليب التقويم
أن مستوى تحصيل المفاهيم المتعلقة بالقياس والتقويم كان متوسًطا لدى المعلمين  إلى

بتخصصاتهم المختلفة بالمملكة العربية السعودية؛ حيث بلغ متوسط تحصيلهم في اختبار 
وأوصت الدراسة بعقد ورش  %(.1724)مفاهيم ومصطلحات التقويم التربوي بصورة عامة 

مجال القياس والتقويم التربوي، وزيادة االهتمام في مؤسسات عمل لرفع كفاءة المعلمين في 
إعداد المعلمين والجامعات بإعداد خريجيها بحيث يمتلكون المعرفة والكفاءة في مجال القياس 
والتقويم التربوي من خالل زيادة عدد المواد والمقررات المتخصصة في مجال القياس والتقويم 

 .كافًيا على إعداد األسئلة وبناء االختبارات التربوي، وتدريب الطالب تدريًبا
معلمي العلوم بالمرحلة  ضعف مستوى أداءعن ( 7100)وكشفت نتائج دراسة محمد 

، بما في ذلك مهارات استخدام أساليب جيدة للتقويم اإلعدادية في ضوء مؤشرات األداء الدولية
؛ حيث إن هذه النسبة دون (1727)والمراقبة والتي بلغت نسبة متوسط أداء المعلمين فيها 

%( 41)ـإلى ان كما أشارت النتائج  %(.41) وهومستوى التمكن المحدد في هذه الدراسة 
مهارات استخدام أساليب جيدة لديهم احتياجات تدريبية للتمكن من من مجموعة الدراسة 

رسي مدإلى ضعف كفايات التقويم لدى ( 7100)وأشارت دراسة الماضي  .للتقويم والمراقبة
؛ األمر الذي أدى إلى ضعف طرائق تدريس مادة العلوم في معاهد إعداد المعلمين والمعلمات

 تدنيعن  (7100؛ 7114)خليفات  نتائج دراستاوأسفرت  .هذه الكفايات لدى طالبهم
تجاهات معلمي الفيزياء في األردن نحو استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج ا

تدني درجة استخدامهم لها في تدريس العلوم داخل الصف، ووجود عالقة  ، وكذلكالعلوم
تجاهات معلمي الفيزياء نحو استراتيجيات التدريس ارتباطية ذات داللة إحصائية بين ا
 .وبين درجة استخدامهم لها في التدريس الصفي والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم
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دام معلمات المرحلة المتوسطة ألساليب استخإلى أن ( 7107)األصقة وتوصلت دراسة 
كانت  التقويم البديلة في تدريس العلوم في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية

تعزي إلى متغيري  معلمات ألساليب التقويم البديلةالاستخدام متوسطة، وعدم وجود فروق في 
رورة نشر ثقافة التقويم البديل وأوصت بض. الخبرة الوظيفية والمؤهل العلمي والتفاعل بينهما

قبل البدء في تطبيقه، مع التدرج في تطبيقه، وأن يتم التقويم البديل في سياق عمليتي التعليم 
والتعلم وليس كجزء منفصل عنهما؛ بحيث تبدو مواقف التقويم البديل للمتعلمين مواقف تعلم 

 تدني مهارات على (7107)والصباغ وجاهين خليل  وأكدت دراسة .وليست مواقف اختبارية
، وعلى التقويم الشامل لدى معلمى العلوم بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية

 .ضرورة تدريب معلمي العلوم علي هذه المهارات
 لدىتقويم مهارات ال ضعفعن  (7101)روساء وال الرويثيوأسفرت نتائج دراسة 

بلغ المتوسط العام لنسب تحقق المعايير  ؛ حيثالصف األول المتوسطبمعلمات العلوم 
المقترحة لتقويم مستوى أداء المعلمات في تقويم دروس العلوم للصف األول المتوسط 

وأرجعت الدراسة هذا الضعف إلى قصور برامج تدريب المعلمات في مجال %(. 71214)
يم متنوعة، وتركز التقويم، وخاصة أن المقررات الجديدة للعلوم تعتمد على أساليب وأدوات تقو 

وأوصت بضرورة تدريب معلمي العلوم على . على معايير جديدة لم تتعود المعلمات عليها
 .في ضوء المعايير التي ترتكز عليها تقويم مناهج العلوم المطورةاألساليب الحديثة في 

 نقاشوال الصفية واألسئلة التقويمية الممارسات إلى تركيز( 7107)وتوصلت نتائج دراسة عابد 

 مهارات التفكير على مجملها في ومعلمات العلوم للصف الثامن األساسي لمعلمي الحصة أثناء
 مهارات من عليا مستويات توظيف على التركيز وتدني واالستيعاب والتطبيق، والفهم كالتذكر الدنيا
 ضرورةب وأوصت. األداء في األدنى المدارس في خاصة واالستدالل كالتحليل والتقويم التفكير
ادخال المدارس في حالياً  التقويم المستخدمة أدوات تطوير  كاالختبارات البديل التقويم أدوات و 

 العليا، وكذلك التفكير مهارات تتناول بحيث المتنوعة والمشاريع االستقصائية والواجبات الالصفية
 .ليميةالتع الممارسات في العليا التفكير توظيف مهارات على المعلمين تدريب ضرورة

وللوقوف على مستوى مهارات التقييم القائم على المعايير لدى طالب كلية التربية، تم 
طالًبا بالمستوى ( 04)على للصف الخامس االبتدائي معايير تدريس العلوم  خمسًة منعرض 
خالل األسبوع بكلية التربية بجامعة الملك خالد  (علوم)تعليم االبتدائي ، بكالوريوس الالثالث
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وتم تكليفهم ، (م7101/7101)الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي من الدراسة ب ثانيال
وتخطيط درس للعلوم في ضوء هذه المعايير، تحليل هذه المعايير وتحديد نواتج التعلم فيها، ب
نتاج استجابة)متنوعة كتابة أسئلة و  ذات أعماق معرفية مختلفة ( اختيار استجابة، وا 
مدى تحقق هذه المعايير لدى تالميذ  لقياس( طبيق، والتفكير االستراتيجياالستدعاء، والت)

ألسئلة إنتاج  (Rubrics)مقياس تقدير متدرج ، وكذلك إعداد الصف الخامس االبتدائي
لتحقق من مهارات التقييم القائم ابطاقة  باستخدامومن خالل تحليل أعمال الطالب . االستجابة

 ،%(71)مهارة تحليل المعايير وتحديد نواتج التعلم فيها بلغ  مستوى: أناتضح  على المعايير
مهارة مستوى بلغ كما  ،%(17)تخطيط دروس العلوم في ضوء المعايير وبلغ مستوى مهارة 

جودة  معاييرفي ضوء %( 11) التي تقيس مدى تحقق هذه المعاييربنوعيها كتابة األسئلة 
في %( 70)لة تقيس أعماق معرفية متنوعة كتابة أسئمهارة بلغ مستوى ، و كتابة األسئلة

هارة إعداد مقاييس التقدير المتدرج بلغ مستوى مو  ،ضوء معايير العمق المعرفي لألسئلة
(Rubrics)  في ضوء معايير إعداد مقاييس التقدير المتدرج%( 07)ألسئلة إنتاج االستجابة ،

وتشير نتائج هذه الدراسة %(. 74)بينما بلغ مستوى مهارات التقييم القائم على المعايير ككل 
االستطالعية إلى وجود قصور واضح في مهارات التقييم القائم على المعايير لدى الطالب 

هذه  مستوى حيث إنبكلية التربية جامعة الملك خالد؛ بقسم التعليم االبتدائي معلمي العلوم 
 %(.41)ا بـأقل من مستوى كفاية األداء، والمحدد تربويً  المهارات بفروعها كان

وفيما يتعلق بتقييم مستوى طالب كلية التربية في الثقة بالمقدرة على تدريس العلوم، 
فقد تباينت نتائج الدراسات السابقة في هذا الشأن؛ حيث أكدت نتائج دراسة تيكايا 

ارتفاع ( 7114)ودراسة عابد  (Tekkaya, Cakiroglu, & Ozcan, 2004)وكاجيروجلو وأوزكان 
في حين أوضحت . ثقة بالقدرة على تدرس العلوم لدى معلمي العلوم قبل الخدمةمستوى ال

أن معلمي مرحلة التعليم األساسي قبل الخدمة بالجامعة ( 7114)نتائج دراسة حسونة 
اإلسالمية بغزة يمتلكون الكفاءة الذاتية في تدريس العلوم ببعديها الشخصي وتوقع المخرجات 

سة بضرورة قياس الكفاءة الذاتية في تدريس العلوم لدى طالب بدرجة متوسطة، وأوصت الدرا
. كلية التربية؛ للكشف عن قدراتهم، والتنبؤ بالصعوبات التي تواجههم، وتقييم برامج إعدادهم

تدني مستوى الثقة ( 7101)ودراسة نوافلة والعمري  (7111)صالح بينما أثبتت نتائج دراسة 
ويؤكد هذا التباين في نتائج هذه . لمي العلوم قبل الخدمةبالمقدرة على تدريس العلوم لدى مع
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الدراسات الحاجة إلى تحديد مستوى الثقة بالمقدرة على تدريس العلوم لدى طالب كلية 
الذي أعده  الثقة بالمقدرة على تدريس العلومتطبيق مقياس التربية، ولتحقيق هذه الغاية تم 

بكلية التربية  (علوم)التعليم االبتدائي بكالوريوس  ،طالًبا بالمستوى الثالث( 04)الباحث على 
الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي من الدراسة ب الثانيخالل األسبوع بجامعة الملك خالد 

مستوى الثقة بالمقدرة على تخطيط دروس كشفت النتائج عن أن و ، (م7101/7101)
، بينما بلغ مستوى الثقة (%14)، و%(71)، و%(74)العلوم، وتنفيذها، وتقويمها بلغ 

إلى تدني مستوى الثقة  وتشير هذه النتائج ،%(77)بالمقدرة على تدريس العلوم ككل 
بكلية التربية بقسم التعليم االبتدائي الطالب معلمي العلوم بالمقدرة على تدريس العلوم لدى 

 %(.41)بـ حيث إنه أقل من مستوى كفاية األداء، والمحدد تربوًيا؛ جامعة الملك خالد
مهارات التقييم القائم على في ضوء ما سبق تحددت مشكلة البحث الحالي في ضعف 

بجامعة  لدى الطالب معلمي العلوم بكلية التربية المعايير والثقة بالمقدرة على تدريس العلوم
 .الملك خالد

 :أهداف البحث

 :هدف البحث الحالي إلى
بجامعة  لدى الطالب معلمي العلوم بكلية التربيةيير مهارات التقييم القائم على المعاتنمية  -0

 .مقترح في التربية العلميةتدريبي باستخدام برنامج  الملك خالد
بجامعة  لدى الطالب معلمي العلوم بكلية التربية الثقة بالمقدرة على تدريس العلومتنمية  -7

 .مقترح في التربية العلميةتدريبي باستخدام برنامج  الملك خالد
الكشف عن إمكانية التنبؤ بالثقة بالمقدرة على تدريس العلوم بداللة مهارات التقييم القائم  -1

 .بجامعة الملك خالد لدى الطالب معلمي العلوم بكلية التربية على المعايير
 :أسئلة البحث

 :اآلتية األسئلةحاول البحث الحالي اإلجابة عن 
مهارات التقييم القائم تنمية  فيالتربية العلمية ي البرنامج التدريبي المقترح ف فاعليةما  -0

 مجموعة البحث؟طالب لدى على المعايير 
الثقة بالمقدرة على تنمية  فيالتربية العلمية البرنامج التدريبي المقترح في  فاعليةما  -7

 مجموعة البحث؟طالب لدى تدريس العلوم 
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علوم بداللة مهارات التقييم القائم على بالمقدرة على تدريس البالثقة التنبؤ  ما إمكانية -1
 ؟مجموعة البحثطالب لدى المعايير 

 :البحث فرضيات

 :ةاآلتي الفرضياتحاول البحث الحالي اختبار صحة 
بين درجات طالب مجموعة ( 1211)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -0

قبل وبعد تطبيق  المعايير لتحقق من مهارات التقييم القائم علىابطاقة البحث في 
 .البرنامج التدريبي المقترح لصالح التطبيق البعدي

بين درجات طالب مجموعة البحث ( 1211)داللة إحصائية عند مستوى  ذات فروق توجد -7
قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي المقترح  مقياس الثقة بالمقدرة على تدريس العلومفي 

 .لصالح التطبيق البعدي
المقدرة على تدريس العلوم بداللة مهارات التقييم القائم على الثقة بال يمكن التنبؤ ب -1

 .مجموعة البحثطالب  لدىالمعايير 
 :مصطلحات البحث

  مهارات التقييم القائم على املعايري(Standards-Based Assessment Skills): 

والمعيار في اللغة ". لتقديروا للمقارنة أساًسا اتخذ ما: "المعيار في اللغة العربية هو
 أو نموذج أو نوع يعنى أنه كما الحجم، أو النوع أو الكمية أو للمدى مقياس ثابت: "اإلنجليزية هو

 من محدد مستوى: "ويعرف المعيار في قاموس أكسفودر بأنه". التميز محك أو للمقارنة مثال

 التعليمية، للمسألة مسبًقا محدد فينظر إليها كهد الجودة، من محددة درجة أو األداء في التميز

 (.14، 7107سعود، الياس، " )األغراض لبعض تحقيقه مطلوب هو لما كمقياس أو
 اإلتقان درجة مستواه أو أو التطّلب درجة: "بأنه المعيار (14، 7107)عرف طوني و 

 باعتباره والمعيار. إلخ.. النجاح  أو قرار بالقبول المفروضة بهدف اتخاذ المعارف أو والجودة

: بأنه( 7، 7114)أحمد  هوعرف ".معّين نموذج أو معّينة مطابق لقاعدة هو ما سمة فإنه صفة
 ايجب أن يعرفه التيف المعارف والمهارات العقلية والعملية األساسية صعبارات عامة ت"

 ،تتصف بالعمومية والشمولو  ،فى دراسة مادة معينة القيام بهاعلى  االطالب، ويكون قادرً 
 ".اعامً  اصاغ بحيث تصف مهارة أو قدرة أو هدفً تُ و 
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 المعايير على القائم التقييم: "إل أن( 717، 7107)وأشار شحاتة ودرويش وجاموس

 يتم ما بين يربط وهو توجه ،كمية وكيفية بصورة وتعلمه الطالب تعليم تقييم يستهدف حديث مدخل

 ,Sharma) شارما وعرف ."التخرج بعد لهويفهمه ويفع يعرفه أن الطالب من توقعه يتم وما تقييمه

طريقة يتم خاللها إرجاع إنجاز الطالب إلى ": بأنهالتقييم القائم على المعايير  (12 ,2015
 ".مستوى لألداء محدد مسبًقا، ويتسق مع فكرة التقويم من أجل التعلم بداًل من تقييم التعلم

ب في ضوء أهداف واضحة ومعروفة قياس كفاءة الطال: "بأنه (Reese, 2015, 8)وعرفه ريز 
 ".للمقرر الدراسي

المستوى طالب  قدرة": أنهاب -إجرائًيا  –يقصد بمهارات التقييم القائم على المعايير و 
تحليل معايير على بكلية التربية بجامعة الملك خالد  (علوم)التعليم االبتدائي  بقسمالثالث، 

واتج التعلم المتضمنة فيها، وكتابة أسئلة متنوعة تعليم العلوم بالمرحلة االبتدائية وتحديد ن
عالية الجودة تتميز بالدقة في قياس نواتج التعلم بهذه المعايير، وبناء مقاييس التقدير 
المتدرج لألداء لتقدير إنجاز الطالب في ضوء نواتج التعلم للمعايير، وتصميم االختبارات 

مهارات التقييم القائم على المعايير من خالل وتقاس  .ضوء معايير تعلم العلوم التحصيلية في
 ."المعدة لهذا الغرض التحقق من هذه المهاراتبطاقة 

  العلوم  باملقدرة على تدريسالثقة(Confidence in the Ability of Teaching Science): 

تعد الثقة بالمقدرة على تدريس العلوم مكوًنا رئيًسا من مكونات الكفاءة الذاتية في 
س العلوم، ويشكل مفهوم الكفاءة الذاتية محوًرا رئيًسا من محاور النظرية المعرفية تدري

التي ترى أن الفرد لديه القدرة على ضبط سلوكه نتيجة ما  (Bandura)االجتماعية لباندورا 
لديه من معتقدات، فاألفراد لديهم نظام من المعتقدات الذاتية يمكنهم من التحكم في مشاعرهم 

إسماعيل، )حيث تعد المعتقدات المفتاح الرئيس للقوى المحركة لسلوك الفرد  وأفكارهم،
7101 ،041.) 

ثقة الفرد في قدرته على "الكفاءة الذاتية بأنها  (Bandura, 1997, 5)وعرف باندورا 
، "تنظيم وتنفيذ مهاراته المعرفية والسلوكية واالجتماعية الضرورية لألداء الناجح في مهمة ما

معتقدات الفرد حول تنظيم وتنفيذ المخططات العملية المطلوبة لتحقيق "يًضا بأنها وعرفها أ
 ".األهداف المرجوة
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 معها شعري ةيشخص سمة "الثقة بالنفس بأنها ( 14 ،0441)عرف قواسمة والفرح و 

 له حهيتت ما أقصى مستخدًما ،المختلفة والظروف مواجهة الصعاب على والقدرة، بالكفاءة الفرد

وهي مزاج إيجابي من الفكر والشعور والسلوك الذي  ،أهدافه المرجوة قيلتحق ،وقدراته اتهيإمكان
والوصول بالفرد إلى المستوى المطلوب من الصحة  ،يعمل على تشجيع النمو النفسي السوي

 ".والتكيف النفسي واالجتماعي ،النفسية
 التقويمية النظرة"ا العلوم بأنه تعلم في الثقة( 144 ،7107)وعرف تيغزة والبرصان 

( 047، 7101)وعرف إسماعيل  ."وفاعلية أدائه العلوم تعلم في لقدراته وكفاءته للطالب
معتقدات المعلم حول قدرته على القيام بمهام التدريس، "الكفاءة الذاتية في التدريس بأنها 

 ".وتحقيق النواتج التعليمية المرغوب فيها
شعور " :ابأنه –إجرائًيا  – العلوم تدريس رة علىبالمقدالثقة في ضوء ما سبق يقصد ب

بكلية التربية بجامعة الملك  التعليم االبتدائي تخصص العلوم بقسم ،المستوى الثالثطالب 
وتقاس  ها، وتقويمها بفاعلية وكفاءة،تدريستخطيط دروس العلوم، و على  بقدرتهمخالد 

ة بالمقدرة على تدريس العلوم المعد الطالب في مقياس الثقهؤالء بالدرجة التي يحصل عليها 
 ."لهذا الغرض

 :أهمية البحث

 :يمكن أن يسهم البحث الحالي في تحقيق ما يأتي
يقدم ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية قائمة بمهارات التقييم القائم على المعايير  -1

كما الالزمة للطالب المعلمين بصفة عامة والطالب معلمي العلوم على وجه الخصوص، 
الثقة بالمقدرة على تدريس العلوم، ويقدم لهم أدوات يوجه انتباههم نحو أهمية تنمية 

 .مناسبة لقياس هذه الجوانب لدى هؤالء الطالب
كليات التربية نحو أهمية ربط بإعداد المعلم يثير انتباه المسئولين عن تطوير برامج  -2

للمعلمين بالمملكة العربية  برنامج إعداد معلمي العلوم بالمعايير المهنية الوطنية
نحو هم يه اهتمامالسعودية التي أعدها المركز الوطني للقياس والتقويم، ويسهم في توج

 في ضوءالبرامج التدريبية الالزمة لتطوير أدائهم المهني على  تدريب الطالبضرورة 
 .المهنية الوطنية للمعلمين بالمملكة العربية السعودية المعايير

عداد البرامج التدريبية بوزارة التعليم لالستفادة من البحث المسئو  يساعد -3 لين عن تخطيط وا 
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مهارات التقييم الحالي في تحقيق التنمية المهنية لمعلمي العلوم من خالل تدريبهم على 
 .القائم على المعايير

توجيه اهتمامات الباحثين في مجال المناهج وطرق التدريس العلوم نحو إجراء البحوث  -4
في تحقيق أهداف التربية  أساليب التقييم القائم على المعاييرعن مدى فاعلية  للكشف

 .العلمية وتدريس العلوم بمراحل التعليم المختلفة

 :حدود البحث

 :التزم البحث الحالي بالحدود اآلتية
مهارة تحليل المعايير وتحديد نواتج : على مهارات التقييم القائم على المعاييراقتصرت  -1

مهارة كتابة أسئلة اختيار االستجابة، ومهارة كتابة أسئلة إنتاج االستجابة، يها، و التعلم ف
، ومهارة تطوير العمق المعرفي (Rubrics)ومهارة إعداد مقياس تقدير الدرجات 

؛ حيث تعد هذه المهارات القائم على المعايير ومهارة تصميم االختبار التحصيلي لألسئلة،
المعايير، ويسهل قياسها من خالل تحليل أعمال الطالب رئيسة للتقييم القائم على 

 .في ضوء ما يطلب منهم من مهام المعلمين

تخطيط دروس الثقة بالمقدرة على  كل من الثقة بالمقدرة على تدريس العلوم تضمنت -2
؛ حيث تعد هذه الجوانب هي المكونات الرئيسة لتدريس العلوم، وتنفيذها، وتقويمها

من خاللها الكشف عن الثقة بالمقدرة على تدريس العلوم لدى العلوم، والتي يمكن 
 .متكاملالطالب معلمي العلوم بشكل 

، (علوم)التعليم االبتدائي  بقسمتم تطبيق البرنامج التدريبي على طالب المستوى الثالث،  -3
؛ حيث "1-تربية ميدانية علوم"مقرر خالل دراستهم ل جامعة الملك خالدبكلية التربية، ب

نمية مهارات التقويم التربوي والكفاءة الذاتية في التدريس من أهم أهداف هذا يعد ت
التعليم مطالبون بتدريس العلوم في المستقبل لتالميذ فضاًل عن أن هؤالء الطالب ، المقرر

تدريبهم ببرنامج التربية الميدانية في المستوى السابع والثامن، أو  أثناء، سواًء االبتدائي
 .ن للعلوملتحاقهم بسوق العمل كمعلميبعد تخرجهم وا

/ 7101طبق البرنامج التدريبي المقترح في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  -4
 .، مقر عمل الباحثالملك خالدجامعة  –م بكلية التربية 7101
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 النظري للبحثاإلطار 

لوم لدى طالب تنمية مهارات التقييم القائم على املعايري والثقة باملقدرة على تدريس الع

 كلية الرتبية

 تنمية مهارات التقييم القائم على املعايري لدى طالب كلية الرتبية: أواًل

 :التقييم القائم على املعايري مالمح -1

إن التقييم القائم على المعايير طريقة يتم خاللها إرجاع تحصيل الطالب إلى 
، بداًل من تقييم التعلم أجل التعلم مستويات أداء محددة مسبًقا، ويتسق مع فكرة التقييم من

 :(Sharma, 2015, 12)ويتم من خالله اإلجابة عن األسئلة التالية 
 أنجزها الطالب في صف دراسي محدد؟ التيللتعلم  نواتج التعلم المستهدفةما عدد  -أ 

 ما المفاهيم أو اإلجراءات التي يعرفها الطالب؟ -ب 

 تميز فيها الطالب بالكفاءة؟ما المفاهيم أو المبادئ أو العمليات التي ي -ج 

 ما المفاهيم أو المبادئ التي يحتاج فيها الطالب إلى مزيد من التدعيم؟ -د 

 هل الطالب معتاد على تكرار نوع معين من األخطاء؟ -ه 

 ما الخطوات األخرى التي يجب اتخاذها لكي ينتقل الطالب إلى المستوى التالي؟ -و 

لعامة التالية للتقييم القائم على إلى المالح ا (Sharma, 2015, 12)وأشار شارما 
 :المعايير

عداد التقارير حوله في ضوء قائمة معايير   -أ  محددة لإلنجاز أداء الطالب يتم تقييمه وا 
 .مسبًقا

 .يعرف الطالب بوضوح ما ُيتوقع منهم إنجازه -ب 

يعرف المعلمون ما يحتاجونه من استراتيجيات تعلم لمساعدة الطالب في الوصول  -ج 
 .رلمستوى المعايي

مهام التقييم مرتبطة مباشرًة بنواتج التعلم المتضمنة في المعايير، ويتم تقديرها وفًقا  -د 
 .وبذلك، فإن األداء الكلي للطالب يرجع إلى المعايير. لمقاييس التقدير المتدرج لألداء

 (.بشكل مستمر)يقاس األداء في كل معيار ويتم مراقبته وتوجيهه طوال الوقت  -ه 
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ائم على المعايير أداء الطالب في ضوء مجموعة من األهداف ويقارن التقييم الق
ويهدف إلى مساعدة كل طالب على إنجاز المعايير، . األدائية أو المعايير التي سبق تحديدها

بداًل من تصنيف الطالب وفًقا للمنحنى االعتدالي الذي يتم خالله مقارنة أداء الطالب ببعضهم 
ب يمكنهم إنجاز هذه المعايير، ولكن وفًقا لسرعتهم من الطال% 011وبهذا، فإن . البعض

 .(Sharma, 2015, 17)الخاصة 
شحاتة، درويش، )بعدة خصائص أبرزها ما يلي  المعايير على القائم ويتميز التقييم

 :(711-717، 7107وجاموس، 
مؤشرات  خالل من أدائية، بصورة الطالب أداء التقييم القائم على المعايير تقييم يستهدف -أ 

على  القائم التقييم يقيس هذا على األكاديمية، وبناء المعايير في ضوء أداء محددة وواضحة
 .األكاديمية المحددة مسبًقا المعايير تحقيق من أو ابتعاده الطالب المعايير مدى اقتراب أداء

 مقبول بمستوى قادرين على الوصول الطالب كل إن على المعايير على القائم التقييم يرتكز -ب 

 أن منها والمتوقع التعليمية قبل المؤسسة من تحديدها تم التي المعيارية المستويات ىإل

 .لطالبها تكسبها
 المستوى نفس تعكس أن يمكن المختلفة في ضوء التقييم القائم على المعايير األداءات -ج 

 .مختلفة وتقويم وتعلم تعليم وبأشكال مختلفة ظروف في يتعلمون الطالب ألن المعياري،
انما ببعض، بعضهم الطالب مقارنة يستهدف ال المعايير على القائم قييمالت -د   مقارنة يستهدف و 

 بالمنهج التقويم ربط يستهدف ومتفق عليه، كما  مسبًقا موضوعة بمعايير المتعلمين أداء

 .العلمي التدريس والمحتوى وطرق التعليمي

االختبارات،  :مثل وأدواتها التقويم أساليب تقويم أيًضا يستهدف المعايير على القائم التقييم -ه 
 منظور مدى من أساسها، وذلك على وضعت التي االنجاز، والمعايير وملفات والمالحظة،

 .األكاديمية المعايير تحقق قياس على قدرتها
 وهذا المعايير، تحقيق على قدرتهم وفق الطالب تصنيف يتم المعايير على القائم في التقييم -و 

 .بزمالئهم الطالب أداء مقارنة على تعتمد التي تقليديةال المداخل عن يختلف
انما ما يتعلمه، مقدار فقط يتناول ال المعايير على القائم التقييم إطار في الطالب تقييم -ز   و 

 .المعرفة هذه به تمت الذى المستوى يتناول



 
 م7104يناير ( 74)ـــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 41 - 
 
 

 عطواي أن يتفق المعلمون على أن من البد المقررات المختلفة في الطالب تقويم يتم حينما -ح 

التصحيح  واالختبارات وطرق نفس الواجبات أي الطريقة، والتقديرات بنفس الدرجات
 في مثيلتها تعادل ما مقرر في معينة بأن التقدير أو درجة القول يمكن واألوزان، وبالتالي

 .آخر مقرر

 ال التعلم ونواتج المعايير تحقيق على أساسيعطى التقدير  المعايير على القائم في التقييم -ط 
 .نفسها التقويم مهام على

ما؛  تقدير أو ما درجة إعطائه أسباب لكل طالب في التقييم القائم على المعايير يوضح -ي 
 وتحقيقهم للمعايير تعلمهم على أدلة للطالب مهام التقويم بعناية لتوفر ولذلك يتم اختيار

 .التعلم ونواتج

 تقدير، لكل المطلوبة المستويات أو المعايير للطالب في التقييم القائم على المعايير يوضح -ك 

امكانية التقدير، محكات استخدام وكيفية  فهم على الطالب مساعدة وتتم .التقدير، تحسين و 

 .التعلم بنواتج تذكيرهم يتم كما محكات التقديرات،

انما التدريس بنهاية ترتبط منفصلة أحداثًا ليس المعايير على القائم التقويم -ل   هوسالسل و 

الزمن،  عبر تعلم الطالب التغيرات في تعكس والتي ببعضها المرتبطة األحداث من متصلة
 التحسن أيًضا يعكس بل فقط، الحالي مستوى التحصيل والمعلم للمتعلم يعكس ال التقييم وهذا

 .لديهم والدافعية الثقة يؤدي لزيادة وهذا قدرات الطالب، في
 :واالرتقاء جبودته الح التعليمإلص التقييم القائم على املعايري احلاجة إىل -2

إن ما يؤكد الحاجة إلى تطبيق التقييم القائم على المعايير إلصالح التعليم هو 
الفلسفة التي يرتكز إليها، والتي تتمثل في أن تقويم الطالب يستهدف تحسين أداء جميع 
وء الطالب من خالل التغذية الراجعة المستمرة للوصول إلى مستوى مرض ومقبول في ض

المعايير األكاديمية، وليس التعرف فقط على مستوى معارف الطالب ومهاراتهم، ومقارنتهم 
تحقق من مدى اقتراب هؤالء الطالب أو ابتعادهم عن المعايير الالطالب ببعضهم البعض دون 

 .األكاديمية كما هو متبع في أساليب التقييم التقليدية
التقييم القائم  الحاجة إلىتؤكد أسباب  عةسبإلى  (Scriffiny, 2008)سكريفني  شارأو 

تقديرات الطالب ذات معنى، التقييم القائم على المعايير يجعل أن : من أبرزهاعلى المعايير، 
والمعايير األخرى التي يحتاج إلى  ايتضح من خاللها معايير التعلم التي تمكن الطالب منهو 
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، التعلممعايير زلية والتدريبات داخل الفصل بالواجبات المنربط  ويتم من خالله، إعادة دراستها
المعلمين على التحكم في  ويساعدتقليل األعمال الورقية التي ال معنى لها، يسهم في و 

ما يبدو يوضح كما أنه  وضبطه في ضوء مستوى تمكن الطالب من معايير التعلم، التدريس
 .صالح مكونات المنهج األخرىالطالب، وتعد نتائجه نقطة انطالق إل أداءجودة ونوعية  عليه

واالرتقاء  التعليم إصالح فى المعايير على القائم التقييم استخدام إلي الدعوة وتستند
 (:711-717، 7107شحاتة، درويش، وجاموس، )منها  أمور عدة على بجودته

 نم التعليمي والبرنامج سيراالد المقرر من ةالمستهدف التعلم لنواتج الدقيق االشتقاق ضرورة -أ 
 .األكاديمية المعايير

 سية المتتابعة،راالد المستويات عبر وتكاملها وتدرجها األداء مستويات مواءمة على التركيز -ب 

 بزيادة صعوبتها وتركيبها وزيادة المطلوبة، تاوالمهار  والمعارف المحتوى تدرج وكذلك

 كل في ملتكاوم متدرج المطلوب بشكل األداء مستويات توصيفات توضعو . األداء مستويات

 ومستويات أدوات وتنوع المطلوبة والمعارف المهارات في التدرج عاةمرا مع سيراد مستوى

 عبر والمهارات المعارف في يحدث الذي والتقدم مستوى الصعوبة مع تتالءم بحيث التقييم

 .دراسي مقرر لكل وضعت التي التعلم نواتج التعليمي المحتوى يحقق سية أندراال المستويات
 .المستهدفة التعلم نواتج تحقيق التعليمية والمصادر والتعلم التعليم أساليب ستهدفت أن -ج 

 .امالئمً  التعلم نواتج لتحقيق المتوقع الزمن يكون أن -د 

 من التعلم نواتج اشتقاق لياتوآ التقييم القائم على المعايير أساليب على المعلمون تدريب -ه 

 .األكاديمية المعايير

 .وتبعاته ومواعيده تيجياتهراواست المعايير على القائم يمالتقي يببأسال الطالب وعى تنمية -و 

 .العلمي بالمحتوى وليس بالمعايير مرتبطة أدائية حقيقية حديثة يمتقي أساليب استخدام -ز 

 ما وتوفير وتطبيقه التقييم القائم على المعايير تبنى على التعليمية المؤسسة داخل االتفاق -ح 

 .النجاح متطلبات من يلزم

 المجهود ييسر مما ؛والتقييم القياس عملية دعم في وتطبيقاتها الحديثة التكنولوجيا خداماست -ط 

 التسجيل ودقة الزمن وخفض ناحية من وتصحيحها التقويم مهام إعداد في المبذول

اتاحة النتائجراج واستخ  .من ناحية أخرى للطالب األكاديمي التاريخ و 
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 :لدى طالب كلية الرتبية م على املعايريمهارات التقييم القائأهمية تنمية  -3

إن التقييم القائم على المعايير يدعم روح المنافسة، ويقلل القلق، ويزيد من الدافعية 
الداخلية، ويشجع اإلنجاز، والتعاون، والكفاءة الذاتية، وما وراء المعرفة، والتعلم العميق 

(Sharma, 2015, 13). 
م القائم على المعايير لدى طالب كلية التربية من تتضح أهمية تنمية مهارات التقييو 

، لمعلمين وللمؤسسة التعليميةلو  المتعلمين للتقييم القائم على المعايير للطالبالمزايا المتعددة 
 :(714-714، 7107شحاتة، درويش، وجاموس، ) والتي تتمثل فيما يلي

 :مزايا التقييم القائم على المعايير للطالب المتعلمين -أ
 لهم  ويتيح يتعلموه، ولماذا يتعلموه لما الجيد والفهم الواضحة الرؤية للطالب يحيت

 يعرفوا وكيف؟ أن يحتاجوا ماذا وصف خالل من إنجازه منهم المتوقع عن الوفيرة المعلومات

 الطالب قبل من الذاتي التقويم فرص يتيح. 

 تعلمهم تحسين على لمساعدتهم للطالب جعةراال التغذية ريوف. 
 ومدى الطالب أداء على والشواهد األدلة إلى تشير التي التقويم طرق أفضل على زيرك 

 .للمعايير تحقيقهم

 منهم يجابيةإ مشاركات خالل من التقويم عمليات في الطالب لدمج الفرصة يتيح . 

 والمعايير  التعلم ونواتج العلمي والمحتوى األداء تقويم بمعايير الطالب وعى تنمية
 .األكاديمية

 قدراتهم وتتحدى الطالب تفكير التقويم مهام ستثيرت . 

 مبدعة تقويمية مهام خالل من االبداع معايير تحقيق نحو الطالب يوجه. 

 وحل القرارات  اتخاذ :مثل ،مهمة عليا تامهار  وقياس ممارسة التقويم واتأد تتيح
 العام ها طواللتقويم خاصة واليات وقت تتطلب التي العامة المهارات من وغيرها المشكالت

 .راسي الد

 بداعاإل ترامها تقيس حياتية مواقف التقويم مهام تتضمن. 

 في يوم أول منذ يبدأ هأن حيث الطالب نمو لتتبع الفرصة المعايير على القائم يمالتقي يتيح 

 .للطالب الراجعة باالستمرارية والتغذية أدواته الدراسي وتتصف العام
 :لمعايير للمعلمينمزايا التقييم القائم على ا -ب
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 الطالب أداء عن ونوعية كمية دقيقة تقارير كتابة على المعلم يساعد. 

 المعلمين الخبرات بين وتبادل الجماعي العمل يشجع. 

 غير تقليدية تقويمية ومهام متنوعة يمتقي أدوات استخدام على المعلم يساعد. 

 الطالب مع المعلم يقضيه الذى الوقت يزيد. 

 :م القائم على المعايير للمؤسسة التعليميةمزايا التقيي -ج
 األكاديمية المعايير تحقق مدى تعرف في المؤسسة يساعد المعايير على القائم يمالتقي 

 .المناظرة المؤسسات مع التنافسية قدرتها تعرف وبالتالي طالبها لدى

 يوفر أنه يثح المحاسبية تفعيل في المعايير على القائم يمالتقي نتائج من المؤسسة تستفيد 

 األخرى المؤسسة عناصر وأداء ناحية من المعلمين أداء عن وتفصيلية دقيقة تقارير

 .وغيرها التكنولوجية البنية من أخرى ناحية من للتعلم الداعمة

 وأولياء الطالب مع الثقة بناء في المعايير على القائم التقويم نتائج من المؤسسة تستفيد 

 يستتبعه وما الطالب نمو تتبع فى والدقة والشفافية بالعدالة ءاتهراجإ تتميز حيث األمور

 .الطالب أداء تحسين النهاية في يستهدف مما جعةرا تغذية من هذا

 من النهائيين المستفيدين ثقة به المؤسسة تضمن المعايير على القائم يميالتق فلسفة اتباع 

 عليه االتفاق تم ما هي األصل يف الطالب عليها مُيَقي التي المعايير تلك أن حيث الخريجين

 والمتوقع الطالب يتعلمها أن يجب التيت اار الجد لهم تضمن والتي المصلحة أصحاب مع

 .التخرج بعد العمل أثناء يستخدمها أن

 ما مقرر أو ما علمي محتوى بشأنرارات الق اتخاذ في يمالتقي نتائج من المؤسسة تستفيد 

 .التعليمية دةالجو  ضمان وبالتالي معين برنامج أو
 :لدى طالب كلية الرتبية مهارات التقييم القائم على املعايريب تنمية أسالي -4

بالرغم من أهمية امتالك الطالب معلمي العلوم لمهارات التقييم القائم على المعايير؛ 
فإن هناك ندرة في الدراسات التي اهتمت بتنمية مهارات التقويم بوجه عام لدى المعلمين قبل 

عن فاعلية برنامج تعليمي مقترح ( 7111)فقد كشفت دراسة سالم ومصطفى . ناء الخدمةوأث
( التقويم الذاتي للمعلم، وتقويم الطالب، والتغذية الراجعة)في تنمية مهارات التقويم التربوي 

لدى طالب شعبة اللغة الفرنسية بكلية التربية بجامعة أسيوط في ضوء المعايير القومية 
اعلية برنامج تدريبي عن ف( 7101) الرشيدوأسفرت نتائج دراسة . م في مصرلجودة المعل
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لصف الثالث المتوسط ل معلمي العلوم الشرعيةدى مقترح في تنمية مهارات أساليب التقويم ل
فاعلية برنامج إلكتروني قائم على  إلى (7100) العباسيوتوصلت دراسة . في مدينة الرياض

نتاج بعض أدوات التقويم اإللكترونيالويب لتنمية مهارات تصميم  ملف اإلنجاز االلكتروني ) وا 
E-Portfolio) فاعلية ( 7107)الحوراني وأوضحت نتائج دراسة . لدى طالب كلية التربية

التنمية المهنية لمعلمي تحقيق استخدام ملف اإلنجاز في تحسين مهارات التدريس والتقويم و 
 .باألردنوالتعليم المدارس الحكومية في مديرية التربية 

فاعلية برنامج الكترونى مقترح  (7107)والصباغ وجاهين خليل وأكدت نتائج دراسة 
لتنمية مهارات التقويم الشامل لدى معلمى العلوم بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية 

بيئات التدريب االفتراضية القائمة على  فاعلية (7107) الطباخوتوصلت دراسة . السعودية
تنمية مهارات التقويم  عبر شبكات التواصل االجتماعي فيستراتيجية التعلم التشاركي ا
 عبدوكشفت نتائج دراسة . لدى طالب الدراسات العليابجانبيها المعرفي واألدائي لكتروني اال 

الموجز، ) دعم األداءنمطين ل عن فاعلية برنامج تدريبي باستخدام (7101) العاطي
في إكساب أعضاء هيئة التدريس بجامعة " بالكبورد"ظومة إدارة التعلم منخالل  (والتفصيلي

وتوصلت دراسة ". بالكبورد"منظومة  اتجاهاتهم نحو وتنميةالطائف مهارات التقويم اإللكتروني 
مهارات التقويم فاعلية استخدام أساليب التقويم البديل في تنمية إلى  (7101)المزيني 
التفكير التأملي لدى طالبات  ومهاراتمهارات التعلم المنظم ذاتيًا و المعرفي والمهاري  بجانبيها

 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
مهارات التقويم التربوي بوجـه عـام أساليب تنمية  أنالدراسات السابقة هذه من يتضح 

امج البـر : تمثلـت فـيبوجـه خـاص  ومهارات استخدام بعض أساليب التقييم القـائم علـى المعـايير
بيئــات الــتعلم االلكترونــي و ، (7101؛ الرشــيد، 7111ســالم، ومصــطفى، )المقترحــة  التدريبيــة

ــل 7107؛ الحــوراني، 7100العباســي، ) ــاخ، 7107والصــباغ وجــاهين، ؛ خلي ؛ 7107؛ الطب
فــي حــدود علــم  –إال إنــه (. 7101المزينــي، )، وأســاليب التقــويم البــديل (7101عبــدالعاطي، 

ــة  بإعــداداســة اهتمــت ال توجــد در  –الباحــث  ــة العلمي ــرح فــي التربي ــدريبي مقت ــامج ت ــة لبرن تنمي
لــدى الطــالب المعلمــين بكليــة التربيــة؛ ممــا يؤكــد أهميــة  علــى المعــايير مهــارات التقيــيم القــائم

 .البحث الحالي والحاجة إليه
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 تنمية الثقة باملقدرة على تدريس العلوم لدى طالب كلية الرتبية: ثانًيا

 :باملقدرة على تدريس العلوم لدى طالب كلية الرتبيةية الثقة أهمية تنم -1

العلوم من الجوانب الوجدانية المهمة التـي يجـب  بالمقدرة على تدريسالثقة تنمية تعد 
حيـث إنهـا تـؤثر فـي شـعورهم بالرضـا واالرتيـاح ؛ معلمي العلوم قبل وأثنـاء الخدمـةتنميتها لدى 

قــدامهم علــى والســعادة فــي عملهــم بتــدريس العلــوم، و  وتنفيــذها مــع األنشــطة العلميــة  تصــميما 
واسـتخدامهم لطـرق واسـتراتيجيات التـدريس الجديـدة، سواًء داخل المدرسة أو خارجها، طالبهم 

صرارهم على و  كمـا تـؤثر هـذه الثقـة فـي جهـد  العلـوم، النجـاح فـي تـدريسحماسهم ومثابرتهم وا 
الــرغم مــن هــذه علــى و . فيــذها وتقويمهــاالمعلمــين الــذي يبذلونــه فــي تخطــيط دروس العلــوم وتن

إال  وتأثيرها فـي السـلوك التدريسـي للمعلمـين، العلوم بالمقدرة على تدريسللثقة  الكبيرة األهمية
 .من قبل الباحثين في مجال تدريس العلوم الدراسةالقدر الكافي من تحظ ب إنها لم

 فـي فاعليـة أكثـر هـمأنفسـهم  مـن نيالـواثق األفـراد أن علـى دةيـعد دراسـات أكـدت ولقـد

 ة،يـاألنشـطة االجتماع فـي والمشاركة المشكالت، حل على وأكثر قدرة الطارئة، الظروف مواجهة

 بـل ة فحسـبيـفرد مسـألة سـتيل بالنفس الثقة نأ على ديوالبد من التأك ن،ياآلخر  على واالنفتاح

الفـرد؛  ةيتماسـك شخصـ علـى تعمـل كمـا تماًمـا الجماعـة تماسـك علـى تعمـل ةيـاجتماع حاجة هي
 فـي واضـحة ترك بصماتيوس المجتمع إلى الفرد تجاوزيس السمة هذهفي  اضطراب أي فإن لذلك

 (.14 ،0441الفرح،&  قواسمة)المختلفة  اةيالح مظاهر
القــدرات المعرفيــة تــدفع إلــى جســارة فــي ن الثقــة أإلــى ( 071 ،7111)ويشــير عثمــان
قويـة ثابتـة فـى مواجهتهـا للموضـوع الدراسـي حركة  للتحركالذات  تدفعالمخاطرة المعرفية، كما 

فى الموقف االستكشافي، وهذه الثقة هى التى تمكن الـذات العارفـة مـن أن تكـون حركتهـا نحـو 
بالقدرة، وليس حركة خطى متعثرة بالشك، مترددة بـالحيرة، تتطلـب  ةالموضوع الدراسي حركة ثق

تسـاعد علـى  بـالنفسثقـة الأن ( 777 ،7114)ويـرى إبـراهيم. المساعدة واالتكاليـة علـى الغيـر
ـــدة  ـــة المعق ـــة أو الحياتي ـــى المواقـــف أو المشـــكالت العلمي ـــرار المناســـب والصـــحيح ف اتخـــاذ الق

 .المتنوعة
الدراســات أهميــة الثقــة بالمقــدرة علــى تــدريس العلــوم وزيــادة التحصــيل ت بعــض وأكــد

 & ,Tekkaya, Cakiroglu)الدراســي فــي العلــوم لــدى الطــالب المعلمــين بكليــة التربيــة 

Ozcan, 2004 ،زيـــدانوكشـــفت نتـــائج دراســـة (. 7101؛ نوافلـــة والعمـــري، 7114؛ عابـــد 



 
 م7104يناير ( 74)ـــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 41 - 
 
 

ــة بــين (7101) ــة دال ــة إيجابي ــاع  عــن وجــود عالق ــة ارتف ــاءة الذاتي ــوم أثنــاء الكف لمعلمــي العل
 .مالبهالخدمة وارتفاع التحصيل الدراسي في العلوم لدى ط

 :ى تدريس العلوم لدى طالب كلية الرتبيةالعوامل املؤثرة يف الثقة باملقدرة عل -2

إلى أن هناك أربعة عوامل تؤثر في تشكيل معتقدات  (Bandura, 1997, 478)أشار باندورا  
 :الكفاءة الذاتية، والتي تعد الثقة بالمقدرة على التدريس جزًء منها، وهذه العوامل هي

ر العوامل تأثيًرا في كفاءة الذات لدى ويعد هذا العامل أكث: اإلنجازات األدائية أو خبرات النجاح -0
الفرد؛ فخبرات النجاح في األداء ترفع مستوى الكفاءة الذاتية بينما الفشل واإلخفاق المتكرر 

 .يضعفها

وتعني الخبرات التي يحصل عليها الفرد من شخص آخر كنموذج؛ : الخبرات البديلة أو التمثيلية -7
شطة والمهام الصعبة يرفع من مستوى الكفاءة الذاتية فمشاهدة نماذج جيدة لألداء في تنفيذ األن

 .لدى الشخص المشاهد

ويتعلق هذا العامل بتقديم الدعم اللفظي للفرد لتشجيعه على النجاح في المهام، : اإلقناع اللفظي -1
 .وقد يكون هذا الدعم اللفظي خارجًيا من أشخاص آخرين، أو داخلًيا من خالل الحوار مع الذات

ويشمل هذا العامل المتغيرات الداخلية التي تحدث للفرد نتيجة : وجدانية والفسيولوجيةاالستثارة ال -7
القلق واإلحباط واإلجهاد وغيرها من المتغيرات التي تؤثر في قدرة الفرد : مواجهته بمهمة ما، مثل

 .على إنجاز المهمة

إلى مرور  في ضوء ما سبق فإن تنمية مستوى الثقة بالمقدرة على تدريس العلوم يحتاج
الطالب المعلمين بكلية التربية بخبرات نجاح متكررة في األنشطة التعليمية وفي االختبارات وغيرها من 
المهام التعيلمية، وتوفير نماذج ناجحة في التدريس يشاهدها الطالب باستمرار، والتشجيع اللفظي 

البعض لتحقيق النجاح، الخارجي من قبل أعضاء هيئة التدريس، وحث الطالب على تشجيع بعضهم 
وحثهم على التشجيع الذاتي ألنفسهم، وتشجيعهم على التحلي بالمثابرة والجد وتجنب القلق واإلحباط 

 .أثناء تنفيذهم المهام
 :باملقدرة على تدريس العلوم لدى طالب كلية الرتبيةأساليب تنمية الثقة  -3

تنميــة الثقــة بالمقــدرة علــى أشــارت نتــائج العديــد مــن الدراســات الســابقة إلــى إمكانيــة 
 ,Moseley)تــدريس العلــوم بأســاليب مختلفــة؛ حيــث توصــلت دراســة مــوزلي ورينــك وكيثلــي 

Reinke, & Keithley, 2003)  إلــى فاعليــة برنــامج تــدريبي قــائم علــى األنشــطة البيئيــة
وكشــفت . الالصــفية فــي تنميــة الكفــاءة الذاتيــة فــي التــدريس لــدى معلمــي العلــوم قبــل الخدمــة

 عــن فاعليــة برنــامج قــائم علــى التــدريب بــالزمالء فــي تنميــة فعاليــة( 7117) المــزروع راســةد
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لــدى الطالبــات المعلمــات فــي تخصصــات العلــوم الطبيعيــة بكليــات  الــذات فــي تــدريس العلــوم
عــن  (Bleicher & Lindgren, 2005)وأسـفرت نتــائج دراسـة بليكـر ولينــدجرن . التربيـة

طريقة بنائية في تنمية مستوى الكفاءة الذاتية فـي تـدريس العلـوم فاعلية تدريس مقرر العلوم ب
لدى معلمي التعليم االبتدائي قبل الخدمـة بأمريكـا، ووجـود عالقـة إيجابيـة ذات داللـة إحصـائية 

وأثبتـــت دراســـة بـــالمر . بـــين اســـتيعاب المفـــاهيم العلميـــة والكفـــاءة الذاتيـــة فـــي تـــدريس العلـــوم
(Palmer, 2006 ) مقــررات طــرق التــدريس فــي تنميــة الكفــاءة الذاتيــة فــي فاعليــة تــدريس

وأكــدت نتــائج دراســة . تــدريس العلــوم لــدى معلمــي التعلــيم االبتــدائي قبــل الخدمــة فــي أســتراليا
فاعليــة برنــامج قــائم علــى تكامــل أنشــطة االنترنــت مــع المــنهج  (Watson, 2006)واتســون 

 . الذاتيةلتدريب معلمي العلوم أثناء الخدمة في تنمية كفاءتهم 
ــائج دراســة  ــدوأشــارت نت ــى (7114) الوهــاب عب ــة إل ــة  فاعلي ــي تنمي ــامج مقتــرح ف برن

ــة واأل ــوم قبــل الخدمــة بســلطنة الكفــاءة الذاتي ــدى معلمــات العل داء التدريســي المنمــي للتفكيــر ل
فاعليـــة تـــدريس مقـــرر علـــوم األرض ( ,Hopkins 2007)وأثبتـــت دراســـة هـــوبكنز . عمـــان

ــي تنميــ ــات التعلــيم والغــالف الجــوي ف ــدى طالب ــة والســلوك التعليمــي ل ــاءة الذاتي ة مســتوى الكف
عـن فاعليـة تـدريس  (Posnanski, 2007) وكشـفت دراسـة بوسنانسـكي . كـاياالبتـدائي بأمر 

مساق علوم األرض باستخدام المدخل البنائي في تنمية الكفاءة الذاتية في تدريس العلـوم لـدى 
 بريكمـــان وكورمـــالي وأرمســـترونج وهـــاالر صـــلت دراســـةتو و . طـــالب التعلـــيم االبتـــدائي بأمريكـــا

(Brickman, Gormally, Armstrong, & Hallar, 2009)  إلــى فاعليــة كــل مــن
ومعمــل البيولــوجي القــائم علــى االستقصــاء فــي تنميــة الثقــة لــدى  ،معمــل البيولــوجي التقليــدي

عمــل القــائم علــى ن طــالب المأطــالب الجامعــة فــي قــدرتهم علــى أداء مهــام علميــة محــددة، إال 
وأظهـرت نتـائج . االستقصاء كانوا أقل ثقة بصورة دالة إحصائًيا مقارنًة بطالب المعمل التقليـدي

فاعلية تدريس مقرر العلـوم  (Liang & Richardson, 2009)دراسة ليانج وريتشاردسون 
باســـتخدام اســـتراتيجيتي العصـــف الـــذهني واالستقصـــاء الموجـــه فـــي تنميـــة الكفـــاءة الذاتيـــة 
الشخصية في تدريس العلوم وفهم العلوم لـدى معلمـي التعلـيم االبتـدائي قبـل الخدمـة، بينمـا لـم 

 . تكن هناك فاعلية في تنمية الكفاءة الذاتية المتعلقة بتوقع المخرجات
 ,Duran, Duron, Haney)وأكدت نتائج دراسة دوران ودورون وهاني وبيلتيكوفا 

& Beltyukova, 2009) علمـي العلـوم علـى تصـميم مـنهج طبًقـا للمعـايير فاعليـة تـدريب م
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القوميــة األمريكيــة لتعلــيم العلــوم وتدريســه باســتخدام االستقصــاء فــي تنميــة الكفــاءة الذاتيــة 
ــديهم ــز . ل ــد العزي ــى ( 7101)وتوصــلت دراســة عب ــاءفاعلية برنامج تدريبي إل قائم  الخدمة أثن
الذاتية لدى معلمي العلوم  والكفــــــــــــاءة المفاهيم العلمية في تنمية كعــــــــــــاِلم المعلم ل مدخ على

وأثبتت دراسـة مـوزلي . وفي تنمية مهارات التفكير االستقصائي لدى تالميذهم بالحلقة االبتدائية
فاعليـة تـدريب معلمـي العلـوم علـى  (Moseley, Huss, & Utley, 2010)وهـوس واوتلـي 

نتائج دراسـة افريكلـي وسـاماز وأشارت . علوم األرض والتربية البيئية في تنمية كفاءتهم الذاتية
إلى فاعلية المـدخل البنـائي فـي تنميـة   (Evrekli, Sasmaz, & Ve lnel, 2010)وفي لنل

وأوضـحت نتـائج . مستوى الكفاءة الذاتية في تدريس العلوم لدى طالب معلمي الصف في تركيا
 فـاءة الذاتيـةالكفـي تنميـة برنامج قـائم علـى خرطنـة المـنهج  فاعلية (7101)الشربيني دراسة 
 .معلمي العلوم لدى

أنه رغم تنوع أساليب تنمية الثقـة بالمقـدرة علـى تـدريس العلـوم التـي يتضح مما سبق 
ال توجــد دراســة اهتمــت  –فــي حــدود علــم الباحــث  –أشــارت إليهــا الدراســات الســابقة، إال إنــه 

قـة بالمقـدرة علـى بالكشف عن فاعلية برنـامج تـدريبي مقتـرح فـي التربيـة العلميـة فـي تنميـة الث
تــدريس العلــوم لــدى الطــالب المعلمــين بكليــة التربيــة، أو بــالتنبؤ بالثقــة بالمقــدرة علــى تــدريس 
العلــوم بداللــة مهــارات التقيــيم القــائم علــى المعــايير؛ ممــا يؤكــد أهميــة البحــث الحــالي والحاجــة 

 .إليه
 البحث وإجراءاتهمنهج 

 :منهج البحث

مهـارات التقيـيم القـائم علـى الوصـفي إلعـداد قائمـة استخدم في البحث الحالي المنهج 
كمـا اسـتخدم المـنهج التجريبـي . ، والتي في ضوئها تم بناء البرنـامج التـدريبي المقتـرحالمعايير

تصميم المجموعة الواحدة ذات القياسين القبلي والبعدي لدراسة أثر البرنـامج التـدريبي المقتـرح 
التقييم القائم على المعايير والثقة بالمقـدرة علـى تـدريس  مهاراتتنمية  التربية العلمية على في

 . لدى طالب مجموعة البحث العلوم

 :مواد البحث وأدواته

 :قام الباحث بإعداد المواد واألدوات التالية
في التربية العلمية لتنمية مهارات البرنامج التدريبي المقترح الستخدام  المدربدليل  -1
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 .والثقة بالمقدرة على تدريس العلوم لدى طالب كلية التربية التقييم القائم على المعايير

 .لتنفيذ أنشطة البرنامج التدريبي المقترح في التربية العلميةالمتدربين  أوراق عمل -2

 .التقييم القائم على المعايير لدى طالب كلية التربية تحقق من مهاراتبطاقة ال -3
 .كلية التربية الثقة بالمقدرة على تدريس العلوم لدى طالبمقياس  -4

 :البحثإجراءات 

الطدددالب دليدددل املددددرب وأورا  عمدددل  ) املقدددرتح يف الرتبيدددة العلميدددة  إعدددداد المندددامج التددددرييب : أواًل

 (:املتدربني

فــي التربيــة العلميــة لتنميــة مهــارات التقيــيم القــائم تــم إعــداد البرنــامج التــدريبي المقتــرح 
وفقــًا لإلجــراءات  علــى المعــايير والثقــة بالمقــدرة علــى تــدريس العلــوم لــدى طــالب كليــة التربيــة

 :اآلتية
 :مبهارات التقييم القائم على املعايريإعداد قائمة  -1

 :تحديد الهدف من القائمة -أ
التــي يجــب  ت التقيــيم القــائم علــى المعــاييرمهــاراالهــدف مــن إعــداد القائمــة هــو تحديــد 

ــ تنميتهــا ــيم االبتــدائي ال بقســم ،الثالــث المســتوىطــالب دى ل بجامعــة بكليــة التربيــة  (علــوم)تعل
 .في التربية العلمية ، والتي يجب تضمينها في البرنامج التدريبي المقترحالملك خالد

 :يرمهارات التقييم القائم على المعاي قائمةمصادر اشتقاق  -ب
 :من المصادر اآلتية مهارات التقييم القائم على المعاييرتم اشتقاق قائمة 

 ;Smith-Woofter, 2010; Miller, 2013)الدراسات والبحوث السابقة  -

Hoernke, 20014; Waggoner & Carroll, 2014; Becenti-Begay, 

2015; Greene, 2015; Hawes, 2015; Manley, 2015; Reese, 2015; 

Muñoz & Guskey, 2015; Sharma, 2015; Streagle & Scott, 2015). 
فرج اهلل، ؛ Sindelar, 2011) التقييم القائم على المعاييرالكتب المتخصصة في مجال  -

؛ Darling-Hammond, & Adamson, 2014؛ Brookhart, 2013؛ 7101
Berger, Rugen, & Woodfin, 2014.) 

 :التقييم القائم على المعايير مهارات لقائمةالصورة األولية  -ج
 :المهارات التاليةتضمنت الصورة األولية للقائمة 
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تحليل معايير تعليم وتعلم العلوم بالمرحلـة االبتدائيـة؛ لتحديـد نـواتج الـتعلم المتضـمنة بهـا،  -0
 .مستوى العمق المعرفي المناسب لهتحديد و  ،وتحديد درجة تعقد المعيار

 .معاييرتخطيط دروس العلوم في ضوء ال -7
نتــاج االســتجابة)كتابــة أســئلة متنوعــة  -1 لقيــاس نــواتج الــتعلم بكــل ( اختيــار االســتجابة، وا 

 .معيار
كتابة أسئلة تقيس المستويات المختلفة للعمق المعرفي وفًقا لتقسيم ويـب بمـا يتناسـب مـع  -7

 .درجة تعقد كل معيار ومستوى العمق المعرفي له
 .؛ لتقدير درجات أسئلة إنتاج االستجابة(Rubrics)إعداد مقاييس التقدير المتدرج لألداء  -1
 .تصميم االختبار التحصيلي القائم على المعايير -1
 :مهارات التقييم القائم على المعاييرتحديد احتياجات الطالب المعلمين من قائمة  -د

؛ تـم عـرض القائمـة األوليـة المهـاراتلتحديـد احتياجـات الطـالب معلمـي العلـوم مـن هـذه 
ـــع طـــالب ( 0: ملحـــق)تطالع رأي مصـــحوبة باســـ ـــى جمي ـــثعل ـــيم  بقســـم ،المســـتوى الثال التعل

/ 7101بجامعـة الملـك خالـد مـع بدايـة الفصـل الدراسـي الثـاني  بكليـة التربيـة (علوم)االبتدائي 
وقـــد أســــفرت نتـــائج تطبيــــق  ."1-علــــوم التربيــــة الميدانيـــة"م أثنـــاء دراســــتهم لمقـــرر 7101

 .التي تضمنتها القائمة األولية المهاراتجون إلى جميع االستطالع عن أن جميع الطالب يحتا
كليـة طـالب المتضـمنة بالقائمـة ل مهارات التقيـيم القـائم علـى المعـاييرتحديد أهمية  -هـ

 :التربية
للطــالب المعلمــين؛ تــم عــرض  مهــارات التقيــيم القــائم علــى المعــاييروللتأكــد مــن أهميــة 

راء مــن الخبـــ عشــر محكًمــا أحــدعلـــى ( 7: قملحــ)قائمــة الكفايــات مصــحوبة باســتطالع رأي 
وأســفرت  .(1: ملحــق)وعلــم الــنفس التربــوي  العلـومتــدريس المتخصصـين فــي المنــاهج وطــرق 

مهــارات التقيــيم القــائم علــى نتــائج اســتطالع الــرأي عــن إجمــاع الســادة المحكمــين علــى أهميــة 
 .لطالب معلمي العلوملالتي تضمنتها القائمة  المعايير

 :مهارات التقييم القائم على المعايير نهائية لقائمةالصورة ال -و
، مهــارات التقيــيم القــائم علــى المعــاييرلبعــد التأكــد مــن احتيــاج الطــالب معلمــي العلــوم  

مهـارات السادة المحكمون أصبحت قائمة وفًقا لما أشار إليه  وأهمية تنمية هذه المهارات لديهم
 .(7: ملحق) نهائيةفي صورتها الالتقييم القائم على المعايير 
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 :ختطيط المنامج التدرييب املقرتح وأسس بنائه -2

فـــي ضـــوء احتياجـــات طـــالب  مهـــارات التقيـــيم القـــائم علـــى المعـــاييربعـــد أن تـــم تحديـــد 
 :وآراء السادة المحكمين، تم تخطيط البرنامج المقترح وفقًا لإلجراءات اآلتية البحث مجموعة

 :تحديد األهداف العامة للبرنامج -أ
 :روعي في صياغة األهداف العامة للبرنامج المعايير اآلتية

 في صياغتها العلمية الوضوح والدقة. 
 بوضوح عن محتوى البرنامج أن تعبر. 
  وثيقة الصلة بأهداف البحث الحاليأن تكون. 

  الطالب المعلمين احتياجاتأن تعبر بوضوح عن. 
  لوم بكلية التربيةبرنامج إعداد معلمي العأن تكون وثيقة الصلة بأهداف. 
 أن تكون واقعية وممكنة التحقيق. 

 :المعايير تحددت األهداف العامة للبرنامج التدريبي المقترح فيما يأتي هذهفي ضوء 
 .بكلية التربية لدى الطالب معلمي العلوم مهارات التقييم القائم على المعاييرتنمية  -0

 .بكلية التربية معلمي العلوم لدى الطالبالثقة بالمقدرة على تدريس العلوم تنمية  -7

 :امجنللبر  نواتج التعلم المستهدفةصياغة  -ب
 :للبرنامج التدريبي المقترح المعايير اآلتية نواتج التعلم المستهدفةروعي في صياغة 

 المعنى والصياغة أن تكون األهداف واضحة. 
 للمالحظة والقياس أن تكون األهداف قابلة. 
  معلمي العلوم بكلية التربيةالب مستوى الطأن تناسب األهداف. 
  المتدربينالطالب على سلوك األهداف تبنى أن. 
  تحقق األهداف العامة للبرنامج المقترحأن. 
  تعبر بوضوح عن محتوى البرنامجأن. 
  تراعي اإلمكانيات المتوفرة من أجهزة ووسائل ومواد تعليمية بالكليةأن. 
  لمي العلوممعالطالب  باحتياجاتوثيقة الصلة أن تكون. 

كمـا هـو موضـح فـي  نـواتج الـتعلم المسـتهدفةفي ضـوء المعـايير السـابقة تمـت صـياغة 
 .البرنامج التدريبي في بداية كل موضوع
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 :تحديد محتوى البرنامج التدريبي المقترح -ج
 :روعي في تحديد وصياغة محتوى البرنامج التدريبي المقترح المعايير اآلتية

 مة والسلوكيةالتكامل مع األهداف العا. 
 معلمي العلوم بكلية التربيةلمستوى الطالب  ةمناسبال. 
 مراعاة خبرات التعلم السابقة للمتدربين. 
 حتياجات المتدربينالتلبية ال. 
 أساليب التدريب المستخدمة التكامل واالتساق مع. 
 تضمن العديد من األنشطة التدريبية. 

الموضــوعات التــدريبي المقتــرح  فــي ضــوء المعــايير الســابقة تضــمن محتــوى البرنــامج
 :التالية

 .المفاهيم والمبادئ األساسية للتقييم القائم على المعايير -0

 .تحليل معايير تعليم وتعلم العلوم بالمرحلة االبتدائية -7

 .تخطيط دروس العلوم في ضوء المعايير -1

 .مستويات العمق المعرفي وفًقا لتقسيم ويب -7

 .تجابةمعايير جودة كتابة أسئلة اختيار االس -1

 .معايير جودة كتابة أسئلة إنتاج االستجابة -1

 .(Rubrics)مقاييس التقدير المتدرج لألداء  -4

 .تصميم االختبار التحصيلي القائم على المعايير -4
 :تحديد نمط التدريب المناسب لتنفيذ البرنامج التدريبي -د

الجــدول أســبوعيًا؛ بمــا يتناســب مــع  ســاعتانتــم اســتخدام نمــط التــدريب المــوزع بواقــع 
بكليـــة  (علـــوم)بالمســـوى الثالـــث، بكـــالوريوس التعلـــيم االبتـــدائي الدراســـي للطـــالب المتـــدربين 

 .الملك خالدجامعة  ،التربية
 :تحديد األجهزة واألدوات والوسائل الالزمة لتنفيذ البرنامج التدريبي -هـ 

 :روعي في المواد واألدوات واألجهزة الالزمة للتدريب المعايير اآلتية
 بكلية التربية معلمي العلومسبة للطالب منا. 
 متنوعة وتخاطب أكثر من حاسة وتراعي ما بين الطالب المعلمين من فروق فردية. 
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 تيسر للطالب دراسة محتوى التدريب وتوفر لهم الوقت والجهد. 
 وثيقة الصلة باألهداف والمحتوى واألنشطة التدريبية. 
 بالكلية قاعاة الدراسةالمتوفرة في  مراعاة اإلمكانات والتجهيزات التكنولوجية. 

: في ضوء تلك المعـايير تنوعـت المـواد واألدوات واألجهـزة المسـتخدمة فـي التـدريب لتشـمل
، وعـروض زة الكمبيـوتر المتصـلة باإلنترنـتدليل المدرب، وأوراق عمل الطالب المتدربين، وأجهـ

، وسـبورة وشاشـة عـرض ،(Data Show)، وجهاز العرض اإللكترونـي (PowerPoint)تقديمية 
 .بيضاء، وأقالم ملونة

 :المستخدمة في البرنامج التدريبيالتدريب تحديد استراتيجيات وطرق  -و
 :روعي في إستراتيجيات وطرق التدريب المعايير اآلتية

 أن تكون مناسبة لمستوى المتدربين. 
 أن تسهل لهم التدريب على موضوعات البرنامج. 
 وق الفردية للطالب المتدربينلتلبي الفر  ةتنوعأن تكون م. 
  متدربين بتبادل اآلراء ومناقشتها مع بعضهم البعضطالب التسمح للأن. 
  تحفز المتدربين وتشجعهم على مواصلة التدريبأن. 
  تراعي إمكانيات بيئة التعلم المتاحة من مواد وأدوات وأجهزة تعليميةأن. 
  يقـة فرديـة أو فـي مجموعـات أو مـن تسمح للمتدربين بممارسـة األنشـطة التدريبيـة بطر أن

 .خالل التعلم بالنمذجة
  وثيقة الصلة بأهداف ومحتوى وأنشطة التدريبأن تكون. 

فــي ضــوء هــذه المعــايير تنوعــت اســتراتيجيات وطــرق التــدريب المســتخدمة فــي البرنــامج 
، ي مجموعـات صـغيرةالحوار والمناقشة، والعصـف الـذهني، والـتعلم التعـاوني فـ: المقترح لتشمل

 .والتعلم بالنمذجة أو التقليد، والتعلم الذاتي
 :تحديد األنشطة المتضمنة في البرنامج التدريبي -ز

 :روعي في تحديد األنشطة التدريبية المعايير اآلتية
  مستوى المتدربينأن تناسب. 
 المواد واألدوات واألجهزة المتوفرة أن يتم تخطيطها في ضوء. 
  الفردية بين الطالب المتدربينمتنوعة وتراعي الفروق أن تكون. 
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  مكانياتهمأن  .تتيح للمتدربين فرص التعلم الذاتي وفقًا لقدراتهم وا 
  التعاونيتوفر للمتدربين العمل أن. 
  وثيقة الصلة باستراتيجيات وطرق التدريب المستخدمةأن تكون. 
  مرتبطة بأهداف ومحتوى التدريبأن تكون. 

 :التدريبية لتشمل في ضوء تلك المعايير تنوعت األنشطة
 أنشطة عقلية تشمل الحوار والمناقشة والعصف الذهني واالكتشاف. 
 أنشطة تعاونية تتم خالل العمل في مجموعات صغيرة. 
  من خالل خدمات التعلم االلكتروني المتوفرة عبر البالكبوردأنشطة تشاركية. 
 تصميم وتنفيذ عروض تقديمية. 
 علومتصميم وتنفيذ دروس في مجال تعليم ال. 
 عداد التقارير التفصيلية حول كل موضوع تدريبي  .أنشطة تسجيل النتائج، ومراجعتها، وا 
 أنشطة البحث عن الموضوعات باستخدام محركات البحث المختلفة. 
 :تحديد أساليب تقويم البرنامج التدريبي -ح

 :روعي في تقويم البرنامج التدريبي المعايير التالية
  صلة بأهداف ومحتوى التدريبوثيق الأن يكون التقويم. 
  مرتبط بالكفايات التي يحتاجها الطالب المعلمينأن يكون التقويم. 
 معلمي العلوم بكلية التربيةطالب المستوى التقويم ناسب أن ي. 
 أن يكون التقويم مستمرًا يسير جنبًا إلى جنب مع عملية تدريب الطالب المعلمين. 
  المختلفة المعرفية والمهارية والوجدانيةأن يكون شاماًل لجميع جوانب التعلم. 
 أن تتميز أدوات التقويم بالصدق والثبات. 
  يكشف عن الفروق الفردية بين الطالب المعلمينأن. 

 :في ضوء المعايير السابقة تنوعت أشكال التقويم لتشمل اآلتي
ب للوقــوف علـــى المتطلبــات الســابقة التــي يجـــب توافرهــا لــدى كــل متـــدر : التقــويم القبلــي -0

للــدخول فــي موضــوع التــدريب الجديــد، وكــذلك للوقــوف علــى مســتوى المتــدربين قبــل تنفيــذ 
 .البرنامج التدريبي

 .والذي يصاحب التدريب لتوجيه المتدربين بشكل سليم أثناء التدريب: التقويم البنائي -7
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بنهايــة كــل موضــوع للوقــوف  المصــاغةوالــذي يتمثــل فــي أســئلة التقــويم : التقــويم النهــائي -1
ى المســتوى الــذي مــدى تمكــن كــل متــدرب مــن أهــداف التــدريب، وكــذلك للوقــوف علــعلــى 

 .ن بعد تنفيذ البرنامج التدريبيوصل إليه المتدربو
 :إعداد دليل املدرب -3

 :تكونت الصورة األولية لدليل المدرب من العناصر اآلتية
 : مقدمة -أ

ة تنميـــة هـــذه وأهميـــ راتـــه،بـــالتقييم القـــائم علـــى المعـــايير، ومهاتضـــمنت المقدمـــة تعريفـــًا 
 .لدى الطالب معلمي العلوم بكلية التربية المهارت

 .األهداف العامة للبرنامج -ب
 .الفئة المستهدفة من التدريب -ج
 .جدول بموضوعات البرنامج التدريبي والزمن المقترح للتدريب في كل موضوع -د
 .نمط التدريب المستخدم في تنفيذ البرنامج التدريبي -هـ 
 :تم عرض كل موضوع وفقًا لما يأتي: عرض موضوعات البرنامج التدريبي -و

 عنوان الموضوع. 
 نواتج التعلم المستهدفة. 
 أجهزة وأدوات ووسائل التدريب. 
 زمن التدريب. 
 استراتيجيات وطرق التدريب. 
 وأنشطته عرض محتوى التدريب. 
 تقويم التدريب. 

 :إعداد أورا  عمل املتدربني -4

المسـتوى الثالـث، بكـالوريوس التعلـيم االبتـدائي، طالب )ق عمل المتدربين تم إعداد أورا
تنفيـــذ المهـــام المطلوبـــة فـــي البرنـــامج ؛ الســـتخدامها فـــي (كليـــة التربيـــة، جامعـــة الملـــك خالـــد

ومالحظاتهم واستفساراتهم أثناء التـدريب، وتضـمنت أوراق عمـل  التدربي، وتسجيل استجاباتهم
 :المتدربين العناصر اآلتية
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 : مقدمة -أ
 .وأهميته في تعليم وتعلم العلوم بالتقييم القائم على المعاييرتضمنت المقدمة تعريفًا 

 .األهداف العامة للبرنامج التدريبي -ب
 .جدول بموضوعات البرنامج التدريبي والزمن المقترح للتدريب في كل موضوع -ج
 :قًا لما يأتيتم عرض أوراق العمل في كل موضوع وف: عرض أوراق العمل -د

 عنوان الموضوع. 
 نواتج التعلم المستهدفة. 
 نتـائج ال مكـان مخصـص لتسـجيل نشـاطيلي كـل معدة في صورة مهام،  :أنشطة التدريب

 .ستفساراتالوا مالحظاتالو 

 تقويم التدريب باستخدام أسئلة متنوعة. 
دليدل املددرب وأورا    )ح استطالع آراء السادة احملكمني حول مدى مالءمة المندامج التددرييب املقدرت    -5

 (:عمل املتدربني

ـــرح  ـــدريبي المقت ـــامج الت ـــة للبرن ـــل المـــدرب وأوراق عمـــل )تـــم عـــرض الصـــورة األولي دلي
مـن المتخصصـين فـي  محكًمـا أحـد عشـرعلى ( 1: ملحق)مصحوبًا باستطالع رأي ( المتدربين

ءمـــة وقـــد أجمـــع الســـادة المحكمـــون علـــى مال، (1: ملحـــق) المنـــاهج وطـــرق تـــدريس العلـــوم
، وأشــاروا إلـــى بعـــض معلمـــي العلـــوم بكليــة التربيـــةالبرنــامج المقتـــرح للتطبيــق علـــى الطــالب 

، وقــد تــم إجــراء جميــع التعــديالت التــي نــواتج الــتعلم المســتهدفةالتعــديالت فــي صــياغة بعــض 
 .أشار إليها السادة المحكمون في هذا الشأن

 :التجربة االستطالعية للمنامج التدرييب املقرتح -6

المقتــرح البرنــامج التــدريبي  مــنموضــوعات ألول ثالثــة تــم تنفيــذ التجربــة االســتطالعية 
التعلـيم  بقسـمبالمسـتوى الثالـث، طالـب ( 74)طالب تم اختيارهم عشـوائًيا مـن بـين ( 01)على 

ــدائي  ــوم)االبت ــةب( عل ــة التربي ــد المســجلين فــي مقــرر  كلي ــك خال ــة "بجامعــة المل ــة الميداني التربي
مــن الفصــل  الثالــث والرابــعاألســبوع الثــاني و تنفيــذ التجربــة االســتطالعية خــالل  تــمو ". 1-علــوم

التجربـة  خـاللوظهـر . ، بواقع موضـوع تـدريبي فـي كـل أسـبوعم7101/7101الدراسي الثاني 
اندماج الطـالب فـي تنفيـذ أنشـطة التـدريب، وعـدم وجـود مشـكالت واجهـتهم أثنـاء االستطالعية 

ــزم ــدريب، وكــذلك مناســبة ال ــى الت ــدريب فــي كــل موضــوع؛ ممــا يشــير إل ــع للت مالءمــة ن المتوق
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ــدريبي موضــوعات ــامج الت ــة طــالبلمســتوى ال البرن ــوم بكليــة التربي ــذلك أصــبح معلمــي العل ، وب
علــى للتطبيــق  مناســًبافــي صــورته النهائيــة  فــي التربيــة العلميــة برنــامج التــدريبي المقتــرحال

دليــل : يبي المقتــرح فــي صــورته النهائيــة مــنمجموعــة البحــث النهائبــة، وتكــون البرنــامج التــدر 
 .(4: ملحق) ، وأوراق عمل المتدربين(1: ملحق) المدرب
 :إعداد أدوات البحث: ثانيًا

لــدى والثقــة بالمقــدرة علــى تــدريس العلــوم  مهــارات التقيــيم القــائم علــى المعــاييرلقيــاس 
ارات التقيـيم القـائم علـى لتحقـق مـن مهـاتـم إعـداد بطاقـة  معلمـي العلـوم بكليـة التربيـة؛الطالب 
وفيمــا يــأتي . الثقــة بالمقــدرة علــى تــدريس العلــوممقيــاس و ، لــدى طــالب كليــة التربيــة المعــايير

 :توضيح لخطوات إعداد هذه األدوات
 :لدى طالب كلية الرتبية من مهارات التقييم القائم على املعايري التحققبطاقة إعداد  -1

ــاس هــذه ال تحــدد الهــدف مــن ــي قي ــاييربطاقــة ف ــى المع ــائم عل ــيم الق ــدى  مهــارات التقي ل
؛ لكـي لهـاتـم إعـداد جـدول مواصـفات وإلعداد هذه البطاقة . الطالب معلمي العلوم بكلية التربية

بمـا يحقـق البطاقة صادقة وممثلة لمحتوى البرنامج التدريبي المقترح كميًا وكيفيًا،  فقراتتكون 
مهـارات التقيـيم القـائم التحقـق مـن بطاقـة  اآلتـي مواصـفات( 0)ويوضح جـدولالصدق البنائي، 

 :لدى طالب كلية التربية على المعايير
 (1)جدول 

 التحقق من مهارات التقييم القائم على المعايير لدى طالب كلية التربيةمواصفات بطاقة 

 الرئيسة في البرنامج التدريبي المهارات
ساعات 

 التدريس

الوزن النسبي 

 للمهارات

 الفقرات

 بالبطاقة
 المجموع

تحليللللا معللللايير تعللللليم وتعلللللم العلللللو   -1

 .بالمرحلة االبتدائية
2 14.21% 1 :5 5 

تخطللللليس ارول العللللللو  فلللللي  لللللو   -2

 .المعايير
2 14.21% 6 :11 5 

مسللتويات العمللق كتابللة ئسللتلة تقلليس  -3

 .المعرفي وفقًا لتقسيم ويب
2 14.21% 11 :15 5 

 5 21 :16 %14.21 2 .كتابة ئستلة اختيار االستجابة مهارة -4

 5 25: 21 %14.21 2 .كتابة ئستلة إنتاج االستجابة مهارة -5

 5 31: 26 %14.21 2 .مقاييس التقدير المتدرج لألاا بنا   -6

تصميم االختبار التحصليلي القلائم عللى  -7

 .المعايير
2 14.21% 31 :35 5 

 35 35 %111 14 المجموع

 :ن من جزئين، هماصورتها األولية لتتكوفي  التحققبطاقة  فقراتصياغة  تتمو 
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 بالورقة  المتدربين الطالباألدائية ينفذها  المهامعبارة عن مجموعة من : الجزء األول
مهارة رئيسة من مهارات التقييم يقيس كل منها ، مهاموالقلم، وشمل هذا الجزء سبعة 

 .السابق( 0)القائم على المعايير الموضحة بجدول 

 للتحقق من مهارات فقرة  11الثي يتكون من مقياس متدرج ثعبارة عن : الجزء الثاني
صورة وصيغت هذه الفقرات في  .األدائية المهامالتقييم القائم على المعايير المتضمنة في 

من خالل تحليل أعمال  بسهولة وقياسهامن قبل المدرب يمكن مالحظتها بسيطة  مهارات
إليها في الجزء األول من  األدائية المشار المهامتنفيذ بعد تكليفهم ب المتدربين الطالب
 تحققت: وهيدرجة تحقق المهارة، تشير إلى  ثالثة بدائلبسيطة وأمام كل مهارة  .البطاقة
لى حد ما، و ، تماًما وبلغ عدد الفقرات في كل مهارة رئيسة خمس فقرات كما  .لم تتحققو ا 

 . السابق( 0)هو موضح بجدول 

رجة واحدة لكل مهارة تتحقق إلـى حـد تخصيص درجتان لكل مهارة تتحقق تماًما، ودوتم 
وبــذلك تكــون . اســتجابات الطــالب بعــد قيــام المــدرب بتحليــلمــا، وصــفر لكــل مهــارة لــم تتحقــق 
بعـــد ذلـــك تمـــت صـــياغة تعليمـــات اســـتخدام و . درجـــة( 41)الدرجـــة النهائيـــة لبطاقـــة التحقـــق 

ن النــاحيتين روعــي فــي صـياغة التعليمــات الوضــوح، واإليجــاز، وسـالمة الصــياغة مــالبطاقـة، و 
 .بسهولة وبطريقة صحيحة في تسجيل النتائج استخدامها لكي يتماللغوية والعلمية؛ 

فــي صــورتها األوليــة  التحقــق مــن مهــارات التقيــيم القــائم علــى المعــاييرعــرض بطاقــة وتــم 
من األساتذة واألسـاتذة المشـاركين محكًما  أحد عشرعلى ( 4: ملحق)رأي مصحوبًة باستطالع 

؛ للتأكـد مـن (1: ملحـق) في المناهج وطرق تدريس العلوم وعلـم الـنفس التربـوي المتخصصين
وقــد أظهــرت آراء الســادة . طــالب كليــة التربيــةالبطاقــة ومالءمتهــا للتطبيــق علــى  فقــراتصــدق 

للتطبيق علـى الطـالب  التحقق من مهارات التقييم القائم على المعاييربطاقة المحكمين مالءمة 
 .لتربيةبكلية امعلمي العلوم 

الــذين شــاركوا فــي  العشــرةطــالب أعمــال العلــى للبطاقــة  االســتطالعي التطبيــقتــم إجــراء و 
وظهر من التطبيق االستطالعي للمقياس أنـه ال توجـد . ة االستطالعية للبرنامج التدريبيالتجرب

 المطلوبـة للمهـامتنفيـذهم شكوى من الطالب من الناحية اللغويـة أو مـن الناحيـة العلميـة أثنـاء 
كمـا تـم حسـاب الـزمن . لهـم ةً مناسـب هـذه األنشـطةكـون توبـذلك  في الجـزء األول مـن البطاقـة؛

 4)مـن الطـالب %( 41)عن طريق حساب الـزمن الـذي اسـتغرقه  المهامهذه المناسب لتطبيق 
 .شـاملًة التعليمـات دقيقـة( 071)، وقـد بلـغ ذلـك الـزمن هـذه األنشـطةجميـع  تنفيـذفـي ( طـالب
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التحقـق مـن مســتوى البطاقـة فـي فقـرات سـهولة اسـتخدام يـق االسـتطالعي ظهـر مـن التطبكمـا 
الموجـودة  المهـاماسـتجاباتهم علـى تحليـل مهارات التقييم القائم على المعايير لدى الطالب بعـد 

ومـن خـالل نتـائج التطبيـق االسـتطالعي تـم ضـبط البطاقـة إحصـائًيا  .بالجزء األول من البطاقـة
 :كما يلي

 :الداخلي للبطاقةحساب االتساق  -0
 فقـرةعـن طريـق حسـاب معـامالت االرتبـاط بـين كـل  للبطاقـةتم تحديد االتساق الـداخلي 

، وكذلك حساب معـامالت االرتبـاط بـين درجـات اتنتمي إليه التي للمهارة الرئيسةوالدرجة الكلية 
باسـتخدام  ، وذلـكللبطاقةوبعضها البعض وبينها وبين الدرجة الكلية  المهارات الرئيسة للبطاقة
ـــامج اإلحصـــائي  ـــين (SPSS)البرن ـــاط ب ـــامالت االرتب ـــث تراوحـــت مع ( 1241) و، (1210)؛ حي

فــي ( مهــارة بســيطة)فقــرة كــل ، ويؤكــد ذلــك أن (1210)وجميعهــا دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى 
المهـارة الرئيسـة التـي تنتمـي إليهـا، كمـا أن تقيس بالفعـل نفـس الوظيفـة التـي تقيسـها  البطاقة

وبهـذا، فـإن بطاقـة التحقـق  .رئيسة تقـيس نفـس الوظيفـة التـي تقيسـها البطاقـة ككـل كل مهارة
 .تتمتع بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي مهارات التقييم القائم على المعاييرمن 
 :حساب معامل ثبات البطاقة -7

 إعادة تحليل أعمال الطالب مرة أخرى بعد مرور أسبوعين من التحيل األول؛ تـممن خالل 
 :حساب ثبات بطاقة التحقق من مهارات التقييم القائم على المعايير بالطريقتين اآلتيتين

 :حساب نسبة االتفاق  -أ
وفقًا لمعادلة  التحليلين األول والثانيحساب النسبة المئوية لالتفاق بين  تم 
لنسبة ، وهذه ا%(41)لبطاقة ككل ل، وقد بلغ متوسط النسبة المئوية لالتفاق (Cooper)كوبر

 .التي حددها كوبر مما يدل على ارتفاع درجة ثبات بطاقة المالحظة%( 41)أكبر من 
 :التحليلينحساب معامل االرتباط بين درجات  -ب

ـــين درجـــات   ـــاط ب ـــم حســـاب معامـــل االرتب ـــانيت ـــين األول والث ـــة  التحليل باســـتخدام معادل
، ومعامــل الثبــات (1241)وقــد بلــغ معامــل االرتبــاط . بــراون لحســاب معامــل الثبــات-ســبيرمان

 .، وهذا يوضح أن بطاقة المالحظة ذات مستوى عال من الثبات(1244)
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ــة  ــايير إحصــائيً التحقــق مــن بعــد ضــبط بطاق ــى المع ــائم عل ــيم الق أصــبحت  امهــارات التقي
مهــارة موزعــة كميــًا وكيفيــًا علــى ( 11)مــن  ةكونــم( 4: ملحــق)البطاقــة فــي صــورتها النهائيــة 

 .السابق( 0)لبرنامج التدريبي كما هو موضح بجدول المهارات الرئيسة ل

 :لطالب كلية الرتبية الثقة باملقدرة على تدريس العلومإعداد مقياس  -2

لدى طالب كلية  الثقة بالمقدرة على تدريس العلومتحدد الهدف من المقياس في قياس 
ط دروس العلوم، الثقة بالمقدرة على تخطي: وتكون المقياس من ثالثة أبعاد، هي .التربية

؛ حيث يوجد "ليكرت"تمت صياغة فقرات المقياس بما يتفق مع طريقة و  .وتنفيذها، وتقويمها
، "غير متأكد"، و"موافق"، و"موافق جًدا: "خمسة استجابات متفاوتة هي فقرة بالمقياسأمام كل 

 فقرة( 77)وتكون المقياس في صورته األولية من ". امطلقً غير موافق "، و"غير موافق"و
، وروعي أن تكون فقرات في كل بعد( 4)موزعة على أبعاد المقياس الثالثة بالتساوي بواقع 

ويوضح . هناك فقرات إيجابية وأخرى سلبية؛ لزيادة تركيز الطالب أثناء االستجابة عليها
رة مقياس الثقة بالمقدالثالثة ل على األبعادتوزيع الفقرات الموجبة والسالبة التالي ( 7)الجدول 

 :على تدريس العلوم لطالب كلية التربية
 (2)جدول

 مقيال الثقة بالمقدرة على تدريس العلو  على ئبعااتوزيع الفقرات الموجبة والسالبة 

 المجموع الفقرات السالبة الفقرات الموجبة ئبعاا المقيال

 8 1، 6، 3، 2 7، 5، 4، 1 الثقة بالمقدرة على تخطيس ارول العلو  -1

 8 13، 12، 11، 11 18، 17، 14، 8 رة على تنفيذ ارول العلو الثقة بالمقد -2

، 23، 21، 11 الثقة بالمقدرة على تقويم ارول العلو  -3

24 

15 ،16 ،21 ،22 8 

 24 12 12 المجموع

الموجبة لتكون خمس درجات للموافق جًدا، وأربع درجات  الفقراتوتم تقدير درجات 
رجتين لغير الموافق، ودرجة واحدة لغير الموافق للموافق، وثالث درجات لغير المتأكد، ود

، وأربع امطلقً السالبة لتكون خمس درجات لغير الموافق  الفقراتكما تم تقدير درجات . امطلقً 
درجات لغير الموافق، وثالث درجات لغير المتأكد، ودرجتين للموافق، ودرجة واحدة للموافق 

بعد ذلك تمت صياغة  .درجة( 071)ات المقياس وبذلك تكون الدرجة النهائية لجميع فقر . جًدا
روعي في صياغة التعليمات الوضوح، واإليجاز، وسالمة تعليمات استخدام المقياس، و 

، وتدعيمها بمثال تطبيقي لكيفية االستجابة على الصياغة من الناحيتين اللغوية والعلمية
 .فقرات المقياس
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حد عشر محكًما من أعلى  (01 :ملحق) مصحوًبا باستطالع رأيتم عرض المقياس و 
وعلم األساتذة واألساتذة المشاركين المتخصصين في مجال المناهج وطرق تدريس العلوم 

طالب كلية ؛ للتأكد من صدق المقياس ومالءمته للتطبيق على (1: ملحق) النفس التربوي
 .الطالبهؤالء وقد أظهرت آراء السادة المحكمين مالءمة المقياس للتطبيق على . التربية

الذين شاركوا في  العشرةالطالب تم إجراء التجربة االستطالعية للمقياس على كما 
وظهر من التطبيق االستطالعي للمقياس أنه ال توجد . التجربة االستطالعية للبرنامج التدريبي

. شكوى من الطالب أثناء تطبيق المقياس عليهم من الناحية اللغوية أو من الناحية العلمية
كما تم حساب الزمن المناسب لتطبيق المقياس عن طريق . ك يكون المقياس مناسًبا لهموبذل

في االستجابة لجميع فقرات ( طالب 4)من الطالب %( 41)حساب الزمن الذي استغرقه 
 .شاملًة التعليمات دقيقة( 71)المقياس، وقد بلغ ذلك الزمن 

 :إحصائًيا كما يليومن خالل نتائج التطبيق االستطالعي تم ضبط المقياس 
 :حساب االتساق الداخلي للمقياس -0

 فقـرةعن طريـق حسـاب معـامالت االرتبـاط بـين كـل  للمقياستم تحديد االتساق الداخلي 
األبعــاد تنتمــي إليــه، وكــذلك حســاب معــامالت االرتبــاط بــين درجــات  للبعــد الــذيوالدرجــة الكليــة 
، وذلـــك باســـتخدام للمقيـــاسة الكليـــة وبعضـــها الـــبعض وبينهـــا وبـــين الدرجـــ الثالثـــة للمقيـــاس

ـــامج اإلحصـــائي  ـــين (SPSS)البرن ـــاط ب ـــامالت االرتب ـــث تراوحـــت مع ( 1240) و، (1214)؛ حي
تقــيس  فقــرة فــي المقيــاسكــل ، ويؤكــد ذلــك أن (1210)وجميعهــا دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى 

لمقيـاس يقـيس البعد الذي تنتمي إليه، كمـا أن كـل بعـد فـي اقيسها يبالفعل نفس الوظيفة التي 
وبهــذا، فــإن مقيــاس الثقــة بالمقــدرة علــى تــدريس  .نفــس الوظيفــة التــي يقيســها المقيــاس ككــل

 .متع بدرجة مناسبة من االتساق الداخليالعلوم يت
 :حساب معامل ثبات المقياس -7

تـــم حســـاب معامـــل ثبـــات ألفـــا كرونبـــاخ للمقيـــاس ككـــل باســـتخدام البرنـــامج اإلحصـــائي 
"SPSS" وهــو معامــل ثبــات مرتفــع ويــدل علــى أن المقيــاس يتميــز بدرجــة ( 1244)؛ حيــث بلــغ

 .عالية من الثبات
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مكوًنـا ( 00: ملحـق)صـورته النهائيـة  أصبح المقياس فيبعد ضبط المقياس إحصائيًا و 
( 7)كمــا هــو موضــح بجــدول  بالتســاوي علــى أبعــاد المقيــاس الثالثــة ةً موزعــفقــرة، ( 77)مــن 

 .ًحا للتطبيق على مجموعة البحث النهائيةالسابق، وبهذا يكون المقياس صال
 :تنفيذ جتربة البحث النهائية: ًاثالث

 :اهلدف من جتربة البحث النهائية -1

التربيـة العلمـي علـى هدفت تجربة البحث إلى معرفة أثـر البرنـامج التـدريبي المقتـرح فـي 
ــى تــدريس اتنميــة  ــى المعــايير والثقــة بالمقــدرة عل ــيم القــائم عل ــوم لــدى طــالب مهــارات التقي لعل

 .بكلية التربية بجامعة الملك خالد( علوم)التعليم االبتدائي 
 :اإلعداد لتجربة البحث النهائية -2

 :تضمن اإلعداد لتجربة البحث ما يأتي 
 :اختيار مجموعة البحث -أ

التعلـــيم االبتـــدائي  بقســـمالمســـتوى الثالـــث، جميـــع طـــالب  فـــيمجموعـــة البحـــث  تمثلـــت
 العشــرةتــم اســتبعاد الطــالب  طالًبــا( 74)يــة، جامعــة الملــك خالــد، وعــددهم ، كليــة الترب(علــوم)

( 04)الذين شاركوا في تجربة البحـث االسـتطالعية، وبهـذا يكـون عـدد طـالب مجموعـة البحـث 
، وأهــداف "1-تربيـة ميدانيـة علـوم"حيـث إن هـؤالء الطـالب يدرسـون مــع الباحـث مقـرر  .طالًبـا

 .مع أهداف هذا المقرر البرنامج التدريبي المقترح تتسق
 :تحديد التصميم التجريبي للبحث -ب

تمثل التصـميم التجريبـي للبحـث فـي تصـميم المجموعـة الواحـدة ذات القياسـين القبلـي 
والبعدي؛ حيث إن منهج المجموعة الواحدة يتميز بأنـه سـهل االسـتخدام فـي البحـوث التربويـة، 

زيعهم، ويسـتخدم نفـس الطـالب، ويقـارن بـين وال يتطلب هذا التصميم إعادة تنظيم الطالب وتـو 
نتائجهم في المرتين، ومن الناحية النظرية ال يوجد ضبط أفضل مـن اسـتخدام نفـس المجموعـة 

أن جميـــع المتغيـــرات المســـتقلة المرتبطـــة بخصـــائص أفـــراد المجموعـــة والمـــؤثرة فـــي  فـــي حـــال
  .المتغير التابع قد أحكم ضبطها

 :لبحثاتحديد متغيرات  -ج
 :متغيرات البحث في تمثلت

 .في التربية العلميةوتمثل في البرنامج التدريبي المقترح : المتغير المستقل* 
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والثقـة بالمقـدرة علـى تـدريس مهارات التقييم القائم علـى المعـايير، : ان، وهماالتابع نالمتغيرا* 
 .العلوم لدى طالب كلية التربية

 :ثتحديد التوقيت المناسب لتنفيذ تجربة البح - د
مـن األسـبوع ابيع أسـ ثمانيـةتنفيـذ تجربـة البحـث بواقـع سـاعتين أسـبوعًيا علـى مـدار تـم 

 .م7101/7101بالفصل الدراسي الثاني  عشر الثالثالخامس إلى األسبوع 
 :القائم بالتدريب -ز 

ــامج التــدريبي ــام الباحــث بتــدريب الطــالب بنفســه علــى موضــوعات البرن ــرح فــي  ق المقت
 .التربية العلمية

 :اإلجراءات العملية لتنفيذ جتربة البحث النهائية  -3

 :تضمن تنفيذ تجربة البحث اإلجراءات اآلتية 
 :التطبيق القبلي ألدوات البحث -أ

بطاقــة التحقــق مــن مهــارات التقيــيم القــائم علــى قبــل تنفيــذ تجربــة البحــث، تــم تطبيــق 
فــي يــوم  جموعــة البحــثمعلــى طــالب المعــايير، ومقيــاس الثقــة بالمقــدرة علــى تــدريس العلــوم 

 .م01/7/7101األربعاء الموافق 
 :في التربية العلميةتنفيذ البرنامج التدريبي المقترح  -ب 

تطبيـق البرنـامج التـدريبي المقتـرح  تـمبعد االنتهاء من التطبيـق القبلـي ألدوات البحـث 
/ 7/ 07الموافـق  األحـدفـي الفتـرة مـن علـى مـدار ثمانيـة أسـابيع على طالب مجموعـة البحـث 

ــك وفقــًا للخطــة الموضــحة بجــدول 7101/ 7/ 01الموافــق  األحــدم وحتــى 7101 ( 1)م؛ وذل
 :اآلتي

 (3) جدول
 في تجربة البحث النهائية في التربية العلمية خطة تطبيق البرنامج التدريبي المقترح 

الزمن  الموعد المو وعات التاريخ اليو 
 بالساعات

األساسية للتقييم القلائم عللى  المفاهيم والمباائ -1 14/2/2116 األحد
 2 3-1 .المعايير

تحليلللا معلللايير تعلللليم وتعللللم العللللو  بالمرحللللة  -2 21/2/2116 األحد
 2 3-1 .االبتدائية

 2 3-1 .تخطيس ارول العلو  في  و  المعايير -3 28/2/2116 األحد
 2 3-1 .مستويات العمق المعرفي وفقًا لتقسيم ويب -4 6/3/2116 األحد
 2 3-1 .معايير جواة كتابة ئستلة اختيار االستجابة -5 21/3/2116 األحد
 2 3-1 .معايير جواة كتابة ئستلة إنتاج االستجابة -6 27/3/2116 األحد
 1-3 2 .(Rubrics)مقاييس التقدير المتدرج لألاا   -7 3/4/2116 األحد
 2 3-1 .تصميم االختبار التحصيلي القائم على المعايير -8 11/4/2116 األحد

 16 كلي لساعات تطبيق البرنامج التدريبيالمجموع ال



 
 م7104يناير ( 74)ـــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 47 - 
 
 

 : التطبيق البعدي ألدوات البحث -ج
بطاقة التحقق مـن مهـارات التقيـيم القـائم تنفيذ تجربة البحث، تم تطبيق  بعداالنتهاء من

فـي يـوم  مجموعة البحـثعلى المعايير، ومقياس الثقة بالمقدرة على تدريس العلوم على طالب 
تصـحيح اســتجابات الطـالب، ورصــد الــدرجات تــم ذلــك بعـد و  .م01/7/7101األربعـاء الموافــق 

والوصـــول إلـــى النتـــائج " SPSS"تمهيـــًدا لمعالجتهـــا إحصـــائًيا باســـتخدام البرنـــامج اإلحصـــائي 
 .ومناقشتها

 :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة نتائج البحث: رابًعا

 لألزواج المترابطـة( Wilcoxon Signed Ranks Test) "ويلكوكسون"اختبار تم استخدام 
(2 Related Samples) وذلـك باالسـتعانة بالبرنـامج اإلحصـائي ،(SPSS) ؛ للتعـرف علـى داللـة

بطاقـة التحقـق مـن مهـارات التقيـيم القـائم علـى درجات طالب مجموعة البحـث فـي الفروق بين 
رنـــامج التـــدريبي قبـــل وبعـــد تطبيــق البومقيـــاس الثقـــة بالمقــدرة علـــى تـــدريس العلــوم  المعــايير
وللكشف عن فاعلية البرنامج التدريبي المقتـرح فـي تنميـة مهـارات . في التربية العلمية المقترح

التقييم القائم على المعايير والثقة بالمقدرة على تدريس العلوم لدى طالب مجموعـة البحـث؛ تـم 
nzr، حيـث (n)ومجمـوع العينـة ككـل  (z)بداللة قيمـة   (r) التأثيرحساب حجم  / (Coji 

yatani’s course webpage, online).  وللكشــف عــن إمكانيــة التنبــؤ بالثقــة بالمقــدرة علــى
؛ تــم مجموعــة البحــثطــالب لــدى تــدريس العلــوم بداللــة مهــارات التقيــيم القــائم علــى المعــايير 

تعانة بالبرنـامج وذلـك باالسـ، (linear regression analysis) الخطـى االنحـدار تحليـلاسـتخدام 
 .(SPSS)اإلحصائي 

 مناقشتهانتائج البحث و  

التربية العلميـة علـى تنميـة مهـارات التقيـيم  البرنامج التدريبي المقترح في فاعليةتحديد ل
القائم على المعايير والثقة بالمقدرة على تدريس العلوم لدى طـالب كليـة التربيـة؛ تمـت اإلجابـة 

 :فروضه على النحو اآلتيعن أسئلة البحث واختبار صحة 
 :النتائج املتعلقة بإجابة السؤال األول -1

ــىنــص   ــةمــا " :الســؤال األول للبحــث عل ــدريبي المقتــرح فــي  فاعلي ــامج الت ــة البرن التربي
نـص  ، كمـا"مجموعـة البحـث؟طـالب لدى مهارات التقييم القائم على المعايير تنمية  فيالعلمية 

بـين ( 1211)ق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة فروتوجد " :الفرض األول للبحث على
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قبـل  بطاقة التحقق مـن مهـارات التقيـيم القـائم علـى المعـاييردرجات طالب مجموعة البحث في 
والختبـار صـحة هـذا الفـرض  ".وبعد تطبيق البرنامج التـدريبي المقتـرح لصـالح التطبيـق البعـدي

( Wilcoxon Signed Ranks Test) "وكسـونويلك"تمت المعالجـة اإلحصـائية باسـتخدام اختبـار 
. (SPSS) ، وذلــك باالســتعانة بالبرنــامج اإلحصــائي(Related Samples 2) لــألزواج المترابطــة

وللكشــف عــن فاعليــة البرنــامج التــدريبي فــي التربيــة العلميــة فــي تنميــة مهــارات التقيــيم القــائم 
ــم  ــايير لــدى طــالب مجموعــة البحــث؛ ت ــى المع ــأثحســاب حجــم عل ــة قيمــة   (r) يرالت  (z)بدالل

nzr، حيـث (n)ومجمـوع العينـة ككـل  /   (Coji yatani’s course webpage, online) .
 :التالي( 7)وكانت النتائج كما هو موضح بجدول 

 (4)جدول

وحجم تأثير البرنامج التدريبي لداللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى " ويلكوكسن"اختبار 

 المقترح في تنمية مهارات التقييم القائم على المعايير لدى طالب مجموعة البحث

 المهارات
 متوسس الرتب

 (z)قيمة 
P. 

Value 

حجم التأثير 

nzr / 
 الداللة

 السالبة الموجبة

تحليلللللا معلللللايير تعلللللليم  -1

 وتعلم العلو 
 كبير 1.11 1 4.24- 1 1.5

تخطلللليس ارول العلللللو   -2

  و  المعايير في
 كبير 1.11 1 4.24- 1 1.5

كتابلللللة ئسلللللتلة تقللللليس  -3

مسللللللللللتويات العمللللللللللق 

المعرفلللي وفقًلللا لتقسللليم 

 ويب

 كبير 1.11 1 3.82- 1 1.5

مهلللللارة كتابلللللة ئسلللللتلة  -4

 اختيار االستجابة
 كبير 1.11 1 4.24- 1 1.5

مهلللللارة كتابلللللة ئسلللللتلة  -5

 إنتاج االستجابة
 كبير 1.15 1 4.16- 1 1.5

ير بنللللا  مقللللاييس التقللللد -6

 المتدرج لألاا 
 كبير 1.81 1 3.78- 1 1.5

تصلللللللللللميم االختبلللللللللللار  -7

التحصللليلي القلللائم عللللى 

 المعايير

 كبير 1.11 1 4.24- 1 1.5

مهارات التقييم القائم على 

 المعايير ككا
 كبير 1.88 1 3.75- 1 1.5

لمهارات التقييم القائم على المعايير  (P. Value)يالحظ من الجدول السابق أن قيمة 
وبالتالي فإن هذا (. 1211)مستوى الداللة ككل تساوي صفر وهذه القيمة أقل من  لمهاراتوا

مهارات التقييم القائم على يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 
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في التطبيقين القبلي والبعدي، ولتحديد اتجاه هذه الفروق نالحظ أنها ككل  المعايير والمهارات
مهارات كل مهارة من ل( 421)تطبيق البعدي؛ ألن متوسطات الرتب الموجبة بلغت لصالح ال

أكبر من قيمة متوسطات الرتب  ةوهذه القيم ،ككل التقييم القائم على المعايير والمهارات
كما  .وتؤكد هذه النتائج صحة الفرض األول من فروض البحث. (1)التي بلغت لها و السالبة 

كل حجم تأثير البرنامج التدريبي المقترح في تنمية قيمة ، أن السابق( 7)يتضح من جدول
لدى طالب مجموعة البحث والمهارات ككل  مهارات التقييم القائم على المعاييرمهارة من 
البرنامج التدريبي فاعلية ، وتشير إلى مرتفعة نسب وجميعها %(44) :%(44) تراوحت بين

  .لدى طالب مجموعة البحث على المعاييرمهارات التقييم القائم المقترح في تنمية 
ابي التي أكدت نتائجها التأثير اإليج السابقة وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات

سالم ) :، ومن هذه الدراساتمهارات التقويم التربوي بوجه عامللبرامج التدريبية في تنمية 
والصباغ خليل ؛ 7107، الحوراني؛ 7100، العباسي؛ 7101، الرشيد؛ 7111ومصطفى، 
وقد تعود هذه  . (7101، المزيني؛ 7101، العاطي عبد، 7107، الطباخ؛ 7107وجاهين، 
 :ما يلي النتيجة إلى

مهـــارات التقيـــيم القـــائم علـــى مـــا تضـــمنه البرنـــامج التـــدريبي مـــن أنشـــطة تدريبيـــة علـــى  -0
كل واضـح فـي األمر الذي أسهم بش ؛المعايير، وتنفيذ طالب مجموعة البحث لهذه األنشطة

 .تنمية هذه المهارات لديهم
ـــدريبي -7 ـــامج الت ـــاط موضـــوعات البرن ـــة ارتب ـــة العلمي ـــي التربي ـــرح ف طـــالب باحتياجـــات  المقت

ممـا أدى إلـى تنميـة  ؛بـذلون قصـارى جهـدهم أثنـاء التـدريبيمجموعة البحث؛ ممـا جعلهـم 
 .مهارات التقييم القائم على المعايير لديهم

وأنشــطته مــا بــين التــدريب بالنمذجــة أو التقليــد، والتــدريبات الذاتيــة تنــوع أســاليب التــدريب  -1
باالعتمــاد علــى الــذات، والتــدريب فــي مجموعــات، كــل ذلــك كــان لــه أثــر فــي تنميــة مهــارات 

 .مجموعة البحث طالبالتقييم القائم على المعايير لدى 
م القــائم علــى مهــارات التقيــيتوظيــف المهــام التــي تــم تكليــف طــالب مجموعــة البحــث بهــا ل -7

 تـأثير كبيـر فـي إتقـان اكان لهـ ،في موضوعات العلوم بالمرحة االبتدائيةوتطبيقها المعايير 
 .هؤالء الطالب لمهارات التقييم القائم على المعايير
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المستمر مع طالب مجموعة البحث داخل قاعة الدراسة وخارجها خـالل السـاعات التواصل  -1
تـوفير التغذيـة كـان لـه أثـر كبيـر فـي ، "بالكبـورد"لكترونـي المكتبية وعبر منظومة الـتعلم اال 

التقيـيم القـائم مهـارات الراجعة المستمرة والفورية للطالب وفًقا الحتياجاتهم، ومن ثـم تنميـة 
 .على المعايير لديهم

ه أسئلة التقـويم مـن أسـئلة تضمنما تالتقويم المستمر طوال فترة تنفيذ البرنامج التدريبي، و  -1
موضـــوعات العلـــوم بالحلقـــة فـــي  مهـــارات التقيـــيم القـــائم علـــى المعـــاييرلتوظيـــف  تطبيقيـــة

لتقيـيم القـائم علـى المعـايير لـدى طـالب ي تنمية مهارات ااالبتدائية؛ مماكان له دور كبير ف
 .مجموعة البحث

ــدريب والتــي اســتمرت لمــدة  -4 ( ســاعة 01إجمــالي الســاعات )أســابيع  ثمانيــةطــول فتــرة الت
فــي األســبوع كــان لهــا أثــر فــي زيــادة فاعليــة  ســاعتينالمنفصــل بواقــع  ونمــط التــدريب

فــي تنميــة مهــارات التقيــيم القــائم علــى المعــايير لــدى طــالب مجموعــة  البرنــامج التــدريبي
 .البحث

 :الثانيالنتائج املتعلقة بإجابة السؤال  -2

التربيــة  البرنــامج التــدريبي المقتــرح فــي فاعليــةمــا ": الســؤال الثــاني للبحــث علــىنــص  
 ونــص، "مجموعــة البحــث؟طــالب لــدى الثقــة بالمقــدرة علــى تــدريس العلــوم تنميــة  فــيالعلميــة 
ــىالفــرض  ــاني عل ــروقتوجــد " :الث ــد مســتوى  ذات ف ــة إحصــائية عن ــين درجــات ( 1211)دالل ب

قبل وبعـد تطبيـق البرنـامج  مقياس الثقة بالمقدرة على تدريس العلومطالب مجموعة البحث في 
ـــدريبي الم ـــرح لصـــالح التطبيـــق البعـــديالت ـــار صـــحة هـــذا الفـــرض تمـــت المعالجـــة  ".قت والختب

لـــألزواج ( Wilcoxon Signed Ranks Test")ويلكوكســـون"اإلحصـــائية باســـتخدام اختبـــار 
وللكشــف . (SPSS) ، وذلــك باالسـتعانة بالبرنـامج اإلحصـائي(Related Samples 2) المترابطـة

 الثقـة بالمقـدرة علـى تـدريس العلـومة العلمية فـي تنميـة عن فاعلية البرنامج التدريبي في التربي
ومجمـوع العينـة ككـل  (z)بداللة قيمـة   (r) التأثيرحساب حجم لدى طالب مجموعة البحث؛ تم 

(n) (Coji yatani’s course webpage, online) . ( 1)وكانت النتائج كمـا هـو موضـح بجـدول
  :التالي
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 (5)جدول

الفروق بين القياسين القبلى والبعدى وحجم تأثير البرنامج التدريبي لداللة " ويلكوكسن"اختبار 

 لدى طالب مجموعة البحث الثقة بالمقدرة على تدريس العلو المقترح في تنمية 

 ئبعاا المقيال
قيمة  متوسس الرتب

(z) 

P. 

Value 

حجم التأثير 

nzr / 
 الداللة

 السالبة الموجبة

درة علللى الثقللة بالمقلل -1

 التخطيس
 كبير 1.88 1 3.76- 1 1.5

الثقللة بالمقللدرة علللى  -2

 تنفيذ التدريس
 كبير 1.12 1 3.14- 1 1.5

الثقللة بالمقللدرة علللى  -3

 التقويم
 كبير 1.12 1 3.14- 1 1.5

الثقة بالمقدرة على 

 تدريس العلو  ككا
 كبير 1.88 1 3.74- 1 1.5

لثقــة بالمقــدرة علــى بعــاد الثالثــة للأل (P. Value)يالحــظ مــن الجــدول الســابق أن قيمــة 
تســاوي صــفر وهــذه القيمــة أقــل مــن  ككــلبالمقــدرة علــى تــدريس العلــوم وللثقــة تــدريس العلــوم 
وبالتــالي فــإن هــذا يــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين  ؛(1211)مســتوى الداللــة 

بالمقــدرة علــى ثقــة ألبعــاد الثالثــة للثقــة بالمقــدرة علــى تــدريس العلــوم والامتوســطات درجــات 
فــي التطبيقــين القبلــي والبعــدي، ولتحديــد اتجــاه هــذه الفــروق نالحــظ أنهــا  ككــلتــدريس العلــوم 

ــة بلغــت  ــدي؛ ألن متوســطات الرتــب الموجب ــق البع ــة للثقــة ( 421)لصــالح التطبي ــاد الثالث لألبع
أكبـر مـن  ةوهـذه القيمـ ،ككـلبالمقـدرة علـى تـدريس العلـوم بالمقدرة على تدريس العلـوم وللثقـة 

 الثـانيوتؤكـد هـذه النتـائج صـحة الفـرض . (1)التـي بلغـت لهـا و قيمة متوسطات الرتب السالبة 
حجـم تـأثير البرنـامج التـدريبي قيمـة السـابق، أن ( 1)يتضح من جـدولكما  .من فروض البحث
لــدى طــالب  ألبعــاد الثالثــة للثقــة بالمقــدرة علــى تــدريس العلــوم والثقــة ككــلاالمقتــرح فــي تنميــة 

فاعليـــة مرتفعـــة، وتشـــير إلـــى  وهـــى نســـب %(47) :%(44) تراوحـــت بـــينموعـــة البحـــث مج
لـدى طـالب مجموعـة الثقـة بالمقـدرة علـى تـدريس العلـوم البرنامج التـدريبي المقتـرح فـي تنميـة 

  .البحث
التــي أكــدت نتائجهــا التــأثير اإليجــابي  الســابقة وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتــائج الدراســات

 :، ومـن هـذه الدراسـاتبوجـه عـام الكفاءة الذاتية في تدريس العلـومفي تنمية للبرامج التدريبية 
 & ,Duran, Duron, Haney؛ Liang & Richardson, 2009؛7114عبــد الوهــاب، )

Beltyukova, 2009 ؛ 7101، عبـد العزيـز؛Moseley, Huss, & Utley, 2010 ؛Evrekli, 

Sasmaz, & Ve lnel, 2010 ما يلي تعود هذه النتيجة إلى وقد. (7101، الشربيني؛: 
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ــي مجــال  -0 ــب مهمــة وأساســية ف ــى جوان ــدريب الطــالب عل ــى ت ــدريبي عل ــامج الت ــز البرن تركي
ــتعلم  ــواتج ال ــد ن ــوم، وتحدي ــدريس العل ــايير ت ــل مع ــى تحلي ــدريبهم عل ــل ت ــوم، مث ــدريس العل ت

عـدا د مقـاييس المستهدفة، والتخطيط لتدريس العلوم، وكتابة األسئلة بأنواعهـا المختلفـة، وا 
التقــدير المتــدرج لــألداء، وقيــاس المســتويات المعرفيــة المختلفــة لــدى المتعلمــين، وتصــميم 
االختبــارات التحصــيلية، كــل ذلــك كــان لــه أثــر واضــح فــي رفــع مســتوى الثقــة بالمقــدرة علــى 

 .تدريس العلوم لدى هؤالء الطالب
ه المختلفـة كـان لـه أثـر البرنـامج التـدريبي وانخـراطهم فـي أنشـطتإحساس الطـالب بأهميـة  -7

 .العلومكبير في زيادة مستوى الثقة لديهم بالمقدرة على تدريس 
في مجال تعليم العلـوم األمـر الـذي ارتباط موضوعات البرنامج التدريبي باحتياجات الطالب  -1

 .تدريس العلوم لىيهم بالمقدرة عدانعكس بشكل واضح في زيادة الثقة ل
فـي كبيـر كـان لهـا تـأثير وارتباطها الوثيق بمهـارات تـدريس العلـوم تنوع األنشطة التدريبية  -7

 .الثقة بالمقدرة على تدريس العلوم لدى الطالبزيادة 
 اكتســاب مهــارات التقيــيم القــائم علــى المعــاييرفــي  البرنــامج التــدريبياســتفادة الطــالب مــن  -1

الثقة لديهم بالمقـدرة في تنمية كان له تأثير وتطبيق هذه المهارت في مجال تدريس العلوم 
 .على تدريس العلوم

 والعــروض التقديميــة ،العمــل فــي مجموعــات والــتعلم الفــردي وغيرهــا مــن أســاليب التــدريب -1
حريـة ، و بيئة التعلم الديمقراطية وجو التآلف والتعاون الذي سـاد التـدريبو  ،أثناء التدريب

خفــض قلــق الطــالب وتقليــل  كــل ذلــك كــان لــه تــأثير فــي، الحــوار والمناقشــة وتبــادل اآلراء
خــوفهم مــن تــدريس العلــوم، ومــن ثــم تنميــة مســتوى الثقــة لــديهم بالمقــدرة علــى تــدريس 

 .العلوم
والتغذية الراجعـة الفوريـة التـي صـاحبت التـدريب مـن بدايتـه إلـى  والمستمر التقويم الشامل -4

رب من خـالل نهايته، والتواصل المستمر بين الطالب المتدربين بعضهم البعض وبين المد
وحـل مشـكالت ، وخارجهـا خـالل السـاعات المكتبيـة قاعـة الدراسـةالتواصل المباشر داخـل 

الثقـة بالمقـدرة علـى كان له دور كبير في تنمية كل ذلك الطالب المتعلقة بتدريس العلوم، 
 . تدريس العلوم لدى الطالب
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ــدريب والتــي اســتمرت لمــدة  -4 ( ســاعة 01لســاعات إجمــالي ا)أســابيع  ثمانيــةطــول فتــرة الت
فــي األســبوع كــان لهــا أثــر فــي زيــادة فاعليــة  ســاعتينونمــط التــدريب المنفصــل بواقــع 

 .في تنمية الثقة بالمقدرة على تدريس العلوم البرنامج التدريبي

 :الثالثالنتائج املتعلقة بإجابة السؤال  -3

ــة: "نــص الســؤال الثالــث للبحــث علــى ــ مــا إمكاني ــؤ بالثقــة بالمقــدرة عل ــدريس التنب ى ت
الفـرض ، ونـص "؟مجموعـة البحـثطالب لدى العلوم بداللة مهارات التقييم القائم على المعايير 

يمكن التنبؤ بالثقـة بالمقـدرة علـى تـدريس العلـوم بداللـة مهـارات التقيـيم القـائم  ال: "الثالث على
 يــلتحل اســتخداموالختبــار صــحة هــذا الفــرض تــم  ".مجموعــة البحــثطــالب لــدى علــى المعــايير 

للتنبـؤ بالثقـة الخطـى  تباين االنحـدار تحليل  التالي نتائج( 1) جدول ويوضح. الخطى االنحدار
ــدى طــالب كليــة  ــايير ل ــى المع ــائم عل ــيم الق ــة مهــارات التقي ــوم بدالل ــدريس العل ــى ت ــدرة عل بالمق

 :التربية

 (6)جدول 

لعلو  بداللة مهارات التقييم نتائج تحليا تباين االنحدار الخطي للتنبؤ بالثقة بالمقدرة على تدريس ا

 القائم على المعايير لدى طالب كلية التربية

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

ارجات 

 الحرية

متوسس 

 المربعات

" ف"قيمة 

 المحسوبة
P. Value 

 1 21.313 553.587 1 553.587 االنحدار

   25.877 16 414.125 البواقي

    17 167.612 المجموع

، وهــذه القيمــة أصــغر مــن مســتوى (1)بلغــت  (P. Value)أن قيمــة ( 1)ول يتضــح مــن الجــد
أن هنـاك واحــد علـى األقـل مـن معــامالت االنحـدار معنويـة وتختلـف عــن  وهـذا يعنـي ،(1211)الداللـة 
التــالي نتــائج اختبــار المعنويــة الجزئيــة ( 4)ولتحديــد معنويــة هــذه المعــامالت، يوضــح الجــدول . الصــفر

 :دارلنموذج تحليل االنح
 (7)جدول 

بالثقة بالمقدرة على تدريس العلو  بداللة مهارات التقييم  للتنبؤ االنحدار إختبار معنوية معامالت نتائج
 القائم على المعايير لدى طالب كلية التربية

 مصدر االنحدار
معاما 
 االنحدار

الخطأ 
 المعياري

 معاما
 بيتا

 (ت) قيمة
P. 

Value 
القدرة التنبؤية 

(R2) 

 1.111 4.183  11.852 45.313 ر الثابتالمقدا
مهارات التقييم القائم  1.572

 على المعايير
1.818 1.41 1.756 4.625 1 
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ومعامـل  لمعامـل انحـدار المقـدار الثابـت (P. Value)قيمـة  أن( 4) جـدول مـن يتضح
 لقيمتـينبالترتيـب، وهـاتين ا( 1)، و(12110)بلغـت  انحدار مهارات التقييم القائم على المعايير

داللـة معنويـة فـي  مـاله ينالمعـامل فـإن هـذين، وعلـى ذلـك (1211)من مسـتوى الداللـة  أصغر
 :التالية بالصورة التنبؤية االنحدار معادلة كتابة وفي ضوء ذلك يمكن. نموذج االنحدار

 س 02444 + 712141 = ص
 (س) درجات الطالب في مقياس الثقة بالمقدرة على تـدريس العلـوم،تمثل ( ص)حيث 

 .مهارات التقييم القائم على المعاييردرجات الطالب في 
ـــة لنمـــوذج االنحـــدار ( 4)ويتضـــح أيًضـــا مـــن الجـــدول  ـــدرة التنبؤي ـــت  (R2)أن الق بلغ

%( 1427)، وهي قيمة كبيرة، وتعني أن مهارات التقيـيم القـائم علـى المعـايير تفسـر (12147)
%( 7724)ريس العلــوم، والبــاقي وقيمتــه مــن التغيــرات التــي تحــدث فــي الثقــة بالمقــدرة علــى تــد

يرجــع إلــى عوامــل أخــرى منهــا الخطــأ العشــوائي وأســاليب التفكيــر وأنمــاط الــتعلم المختلفــة لــدى 
 :إلى ما يليهذه النتيجة يمكن أن ترجع و . الطالب

وبـين الثقــة  مهـارات التقيـيم القـائم علـى المعـاييربـين  قويـةوجـود عالقـة ارتباطيـة إيجابيـة  -0
 الطـالب هـذه المهـارات لـدىعلـى تـدريس العلـوم؛ فكلمـا حـدث تطـور وتحسـن فـي بالمقدرة 

تنفيـذ مهـام تـدريس العلـوم بكفـاءة؛ ، كلمـا زادت قـدرتهم علـى أثناء تنفيذ البرنامج التدريبي
وفـي ضـوء هـذه . ثقـتهم بأنفسـهم وبمقـدرتهم علـى تـدريس العلـوم وبالتالي ارتفـاع مسـتوى

نبــؤ بمســتوى الثقــة بالمقــدرة علــى تــدريس العلــوم بداللــة العالقــة االرتباطيــة، فقــد تــم الت
 .مهارات التقييم القائم على المعايير لدى طالب كلية التربية

مهـارات التقيـيم القـائم بـالتطور الـذي حـدث فـي أثناء تنفيذ البرنامج التدريبي إدراك الطالب  -7
ــديهم ــايير ل ــى المع ــادة ، عل ــي زي ــذي أســهم ف ــديهماألمــر ال ــة ل ــى  مســتوى الثق ــدرة عل بالمق

توظيف هذه المهارات في مجال تدريس العلـوم، ومـن ثـم رفـع مسـتوى الثقـة بالمقـدرة علـى 
 .تدريس العلوم بوجه عام لديهم

تؤكد هذه النتيجة التكامـل والتـرابط بـين جوانـب الـتعلم المعرفيـة والمهاريـة والوجدانيـة لـدى  -1
ب الـتعلم األخـرى، وهـذا مـا الطالب؛ فكلما تطـورت مهـارات الطـالب انعكـس ذلـك علـى جوانـ

مــن التغيــر فــي مســتوى الثقــة %( 1427)أثبتتــه نتيجــة البحــث الحــالي والتــي أشــارت أن 
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بالمقـدرة علــى تــدريس العلـوم يمكــن التنبــؤ بـه وتفســيره مــن خـالل مســتوى مهــارات التقيــيم 
 .القائم على المعايير لدى الطالب

 توصيات البحث ومقرتحاته

 :توصيات البحث : أواًل

 :ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي يمكن تقديم التوصيات اآلتية  في
ــة، ونشــر  -0 ــة المختلف ــوم بالمراحــل التعليمي ــم العل ــيم وتعل ــايير تعل ــة واضــحة بمع تطــوير وثيق

الوعي بها بين مختلف المسـتفيدين بالعمليـة التعليميـة خاصـًة الطـالب والمعلمـين وأوليـاء 
 .األمور

لتقيـــيم فـــي مجـــال تـــدريس العلـــوم لتصـــبح قائمـــة علـــى المعـــايير بـــداًل مـــن تطـــوير نظـــم ا -7
 .المحتوى

وخارجهـا؛ لنشـر الـوعي كليات التربية داخل عقد المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل  -1
بين الطالب والمعلمين والموجهين ومـديري المـدارس وأوليـاء األمـور بثقافـة التقيـيم القـائم 

ة تطبيقـه فـي المؤسسـات التعليميـة مـن أجـل االرتقـاء بجـودة العمليـة على المعايير وأهميـ
 .التعليمية

ــدريبي المقتــرح الحــالي  -7 ــامج الت ــاء االســتفادة مــن البرن ــوم قبــل وأثن ــدريب معلمــي العل فــي ت
 .الخدمة على مهارات التقييم القائم على المعايير

ن يكـون مـن بـين أهـدافها تنميـة تطوير برامج إعداد معلمـي العلـوم بكليـات التربيـة، علـى أ -1
ــوم ــدريس العل ــى ت ــى المعــايير والثقــة بالمقــدرة عل ــيم القــائم عل ــدى الطــالب  مهــارات التقي ل

 .معلمي العلوم
التقيـيم لتنميـة مهـارات نوعيـة ألعضـاء هيئـة التـدريس بكليـات التربيـة  دورات تدريبيةعقد  -1

كـز تنميـة قـدرات امر ية التي تقـدمها القائم على المعايير لديهم، وذلك ضمن البرامج التدريب
 .بالجامعات المختلفةأعضاء هيئة التدريس 

استخدام أساليب متنوعة لتنمية الثقة بالمقدرة على تدريس العلوم لدى معلمـي العلـوم قبـل  -4
، ونشر الوعي بأهمية تنمية الثقة بالمقدرة على تدريس العلـوم لـدى معلمـي وأثناء الخدمة

 .داف تعليم وتعلم العلوم بالمراحل التعليمية المختلفةالعلوم في تحقيق أه
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 :البحوث املقرتحة : ثانيًا

 :في ضوء نتائج البحث يقترح الباحث إجراء البحوث التالية
ــة  -0 ــة لتنمي ــرامج تدريبي ــاييرإعــداد ب ــى المع ــائم عل ــيم الق ــى  مهــارات التقي ــدرة عل ــة بالمق والثق

 .العلوم في تخصصات أخرى غيرلدى المعلمين التدريس 
فـي تـدريس العلـوم فـي تحقيـق  أساليب التقييم القائم علـى المعـاييرفاعلية استخدام دراسة  -7

 .بمرحلة التعليم األساسيبعض أهداف تعليم العلوم 
فـي تحقيـق  األحيـاءفي تدريس  أساليب التقييم القائم على المعاييرفاعلية استخدام دراسة  -1

 .التعليم الثانويبمرحلة  األحياءبعض أهداف تعليم 
فــي  الجيولوجيــافــي تــدريس  أســاليب التقيــيم القــائم علــى المعــاييرفاعليــة اســتخدام دراســة  -7

 .بمرحلة التعليم الثانوي الجيولوجياتحقيق بعض أهداف تعليم 
في تحقيـق  الفيزياءفي تدريس  أساليب التقييم القائم على المعاييرفاعلية استخدام دراسة  -1

 .بمرحلة التعليم الثانوي الفيزياءم بعض أهداف تعلي
ــة اســتخدام دراســة  -1 ــاييرفاعلي ــى المع ــائم عل ــيم الق ــدريس  أســاليب التقي ــي ت ــاءف ــي  الكيمي ف

 .بمرحلة التعليم الثانوي الكيمياءتحقيق بعض أهداف تعليم 
العالقة بين مهارات التقييم القائم على المعـايير لـدى معلمـي العلـوم وبـين التحصـيل دراسة  -4

 .الدراسي لدى طالبهم
العالقـــة بـــين الثقـــة بالمقـــدرة علـــى التـــدريس لـــدى معلمـــي العلـــوم وبـــين التحصـــيل دراســـة  -4

 .الدراسي لدى طالبهم
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 املراجع

 :املراجع العربية: أواًل

  مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة. األداء المعرفي والذكاء االصطناعى(. 7002)إبراهيم، لطفى عبد الباسط 
 فاعلية توظيف الطرق التعليمية القائمة على التقويم (. 7002) محمد زهران محمدو علي، أب

الحقيقي في تنمية مهارات التفكير العليا عند طلبة الصف العاشر وفي اتجاهاتهم نحو 
 .الجامعة االردنية، عمان، األردنكلية الدراسات العليا، . رسالة دكتوراه غير منشورة. العلوم

  ،أساليب التفكير والذكاءات المتعددة كمنبئات للكفاءة الذاتية في (. 7002) براهيم السيدإإسماعيل
 مجلة كلية التربية. التدريس لدى الطالبات المعلمات في ضوء التخصص والتحصيل الدراسي

 .720 -022، 0، الجزء (27)0، المنصورةجامعة  -
  ،في البديلة التقويم ألساليب متوسطةال المرحلة معلمات استخدام(. 7007) حصة محمداألصقة 

رسالة ماجستير غير  .السعودية العربية المملكة في القصيم منطقة في العلوم تدريس
 .ردنية، عمانالجامعة األ. منشورة

  ،األداء التحصيلي في العلوم في (. 7007)البرصان، إسماعيل سالمة & تيغزة، أمحمد بوزيان
هات والتعلم النشط كمتغيرات مستقلة والثقة في القدرات ضوء تأثير الرضا المدرسي واالتجا

الذاتية وتثمين العلوم كمتغيرات وسيطية لدى طالب العينة السعودية في اختبار 
7002TIMSS .  404 -223، (0)، الجزء (042)0، مصر –( جامعة األزهر ) التربية. 

  دى معلمي المرحلة األساسية الكفاءة الذاتية في تدريس العلوم ل(. 7003)حسونة، سامي عيسى
 .043-077، (7)02. (سلسلة العلوم اإلنسانية)مجلة جامعة األقصى الدنيا قبل الخدمة، 

  ،دراسة مقارنة لفعالية تدريس (. 7000)عبد الموجود، محمد كامل & الحكمى، إبراهيم الحسن
المجلة المصرية . ليةالطالب المعلم فى ضوء ثقته بنفسه والتوقيت الزمنى لبرنامج التربية العم

 .42-02، (22)00. للدراسات النفسية
  ،تقويم فاعلية استخدام ملف اإلنجاز في تحسين (. 7007) محمد عبد اهلل عبد الفتاحالحوراني

مهارات التدريس والتقويم و التنمية المهنية لمعلمي المدارس الحكومية في مديرية التربية 
الجامعة االردنية، كلية الدراسات العليا، . اه غير منشورةسالة دكتور . والتعليم لعمان الثانية

 .عمان
  ،عمال الطالب على تنمية أثر نشاطات التقييم االصيل وملف أ(. 7002) حمد بن خالدالخالدي

ول من المرحلة التحصيل الدراسي والمهارات العملية والتفكير االبتكاري لدى طالب الصف األ
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، (0)0السعودية،  -( العلوم االنسانية)كليات البنات  جلةم. المتوسطة بمدينة الرياض
240-222. 

 استراتيجيات نحو الزرقاء محافظة في الفيزياء معلمي اتجاهات(. 7002)الم محمد خليفات، س 
 تدريسهم في لها استخدامهم ودرجة العلوم وكتب مناهج في المتضمنة والتقويم التدريس
 .جامعة االردنية، عمانال. رسالة دكتوراه غير منشورة. الصفي

 اتجاهات معلمي الفيزياء في األردن نحو استراتيجيات التدريس (. 7000) الم محمدخليفات، س
 فلسطين، - االنسانية للعلوم النجاح جامعة مجلة. والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم

71(2)، 403-447. 
  ،ات التقييم الحقيقي على تنمية أثر استخدام مهم(. 7007) محمد أبو الفتوح حامد محمدخليل

لمؤتمر ا. التحصيل والمهارات العملية والتفكير الناقد لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي
 (.223-730ص ص. )مصر –التربية العلمية وثقافة المجتمع  -العلمى السادس 

  .يوليو 74-74، في الفترة اإلسماعيلية ،، الجمعية المصرية للتربية العلمية(0)لدمج

  ،(. 7007) محمد أبو الفتوح حامد، والصباغ، حمدي عبد العزيز، وجاهين، جمال حامدخليل
فاعلية برنامج الكترونى مقترح لتنمية مهارات التقويم الشامل لدى معلمى العلوم بالمرحلة 

 السعودية، -دراسات عربية في التربية وعلم النفس . االبتدائية بالمملكة العربية السعودية
 .44-00، 0، الجزء(72)0

  ،اعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات ف(. 7000) خالد بن عبد الرحمن بن محمدالرشيد
دراسة تطبيقة على معلمي الصف الثالث المتوسط : أساليب التقويم لمعلمي العلوم الشرعية

اإلمام محمد  جامعةكلية العلوم االجتماعية، . رسالة دكتوراه غير منشورة. في مدينة الرياض
 .بن سعود اإلسالمية، الرياض

  ،تقويم أداء معلمات العلوم في (. 7002) تهاني بنت محمدوالروساء، إيمان بنت محمد، الرويثي
 النفس وعلم التربية رسالة. الصف األول المتوسط وفق معايير مقترحة للتدريس تدريس مقرر

 .002-32 ،(47)0 السعودية، -
 الكفاءة الذاتية للمعلم في عالقتها بالتقدم العلمي لطالبه(. 7000)القادر  نان السيد عبدزيدان، ح .

 .022-044، (0)71 ،مصر – دراسات نفسية
  فاعلية برنامج تعليمي مقترح في تنمية (. 7002)سالم، أحمد محمد أحمد، ومصطفى، أحمد سيد

ة في ضوء المعايير القومية مهارات التقويم التربوي لدى طالب شعبة اللغة الفرنسية بكلية التربي
اللقاء السنوي الثالث عشر، إعداد المعلم وتطويره في ضوء . لجودة المعلم في مصر
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الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (. 072-24ص ص . )المتغيرات المعاصرة
 .فبراير 77-70في الفترة . مبنى المؤتمرات، جامعة الملك سعود(. جستن)

 الوطنية الورشة. المعايير لمدخل التربوي التوظيف مسّوغات(. 7004)لياس، أسما سعود، علي، وا 

كلية التربية، جامعة : دمشق(. 22-42ص ص . )المعايير مدخل المناهج وفق لمتطلبات
 .أكتوبر 02-04دمشق، في الفترة 

  ب تصور مقترح لبناء وتعزيز ثقة الطال(. 7007)سكر، ناجي رجب عيد، وحبيب، أكرم صبحي
المؤتمر العربي . الجامعي بنفسه كواحد من أهم مطالب جودة التعليم الجامعي في قطاع غزة

الجامعة . أبريل 4 -4(. 342 -323ص ص. )الدولي الثاني لضمان جودة التعليم
 .الخليجية، البحرين

 أثر تدريس وحدة متكاملة في (. 7007) بندر سماح، والشمري، بد الرحيم أحمد أحمدسالمة، ع
قبل الخدمة على تحصيلهم الدراسي  -تقويم التشخيصي لمعلمي العلوم والرياضيات ال

 .77-0 ،(04)0 مصر، - والمعرفة القراءة مجلة. واتجاهاتهم نحو دراستها
  الورشة. المعايير مدخل وفق المعلم إعداد(. 7004)سلوم، طاهر، والمطلق، فرح، ويوسف، آصف 

كلية التربية، : دمشق(. 24-23ص ص . )المعايير مدخل المناهج وفق لمتطلبات الوطنية
 .أكتوبر 02-04جامعة دمشق، في الفترة 

 الصف لطلبة العلوم تدريس في التقويمية الحقيبة فاعلية (. 7004)تحية إبراهيم حسن الشبول، ف 
. الطلبة لدى االجتماعية والمهارات الذاتي التقويم و العلمي التحصيل في األساسي السابع
 .جامعة عمان العربية، عمان. دكتوراه غير منشورةرسالة 

  الورشة. التقويم القائم على المعايير(. 7004)شحاتة، صفاء، ودرويش، رمضان، وجاموس ياسر 

كلية التربية، : دمشق(. -747ص ص . )المعايير مدخل المناهج وفق لمتطلبات الوطنية
 .أكتوبر 02-04جامعة دمشق، في الفترة 

 برنامج قائم على خرطنة المنهج لمعلمي العلوم لتحسين (. 7000) م الباز حسنحالالشربيني، أ
 ،دراسات فى المناهج وطرق التدريس . متطلبات الكفاءة الذاتية وتقدير مجتمع التعلم المهني

 .023 -040، (024. )الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس
 اظم، أمينة محمد، وعبد السالم، نادية محمد الشرقاوي، أنور محمد، والشيخ، سليمان الخضري، وك

مكتبة األنجلو : القاهرة. اتجاهات معاصرة في القياس والتقويم النفسي والتربوي(. 0332)
 .المصرية

 دراسة " الكفاءة الذاتية كما يدركها معلمو العلوم قبل وأثناء الخدمة. (7004)صالح محمد ، صالح
معوقات التربية العلمية معية المصرية للتربية العلمية، للج المؤتمر العلمي التاسع ".تقويمية
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، فندق المرجان (.402 -240ص ص . )"التشخيص والحلول"في الوطن العربي
 .7أغسطس، المجلد 02يو إلى يول 20 االسماعيلية،

  تقويم كفاءة المعلمين في مجال القياس والتقويم بالمملكة (. 7007)الصبحي، خالد بن إبراهيم
ص ص . )اللقاء السنوي الثالث عشر، القياس والتقويم التربوي والنفسي. السعوديةالعربية 
، جامعة (ب72)قاعة (. جستن)الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (. 424-442

 .إبريل 02-02في الفترة . الملك سعود
  ،على تنمية المهارات فعالية استخدام ملفات التقييم االلكترونية (. 7002) محمد حسين سالمصقر

جلة التربية العلمية م. التدريسية للطالب المتدربين بكلية المعلمين بالجوف واتجاهاتهم نحوها
 .042-070، (2)4مصر،  -

  ،ثر اختالف أنماط الشبكات االجتماعية في بيئات أ(. 7004) حسناء عبد العاطي إسماعيلالطباخ
التعلم التشاركي على تنمية مهارات التقويم  التدريب االفتراضية القائمة على إستراتيجية

 السعودية، - النفس وعلم التربية في عربية دراسات. اإللكتروني لدى طالب الدراسات العليا
 .044-22 ،4الجزء ،(42)0

  الوطنية الورشة. والمعايير الكفايات إلى األهداف من: التربية تطوير(. 7004)طعمه، طوني 

كلية التربية، جامعة : دمشق(. 42-4ص ص . )المعايير خلمد المناهج وفق لمتطلبات
 .أكتوبر 02-04دمشق، في الفترة 

  معتقدات طلبة معلم الصف بفاعليتهم في تعليم العلوم وعالقة ذلك بمستوى (. 7003)عابد، أسامة
 .033-022، (2)4. المجلة األردنية في العلوم التربوية. فهمهم للمفاهيم العلمية

 دراسة وصفية لدور أدوات التقويم في تنمية مهارات التفكير (. 7004) حمد عادليماء معابد، ش
كلية . سالة ماجستير غير منشورةر . العليا لدى طلبة الصف الثامن األساسي في العلوم

 .فلسطينجامعة بيرزيت، . الدراسات العليا
  ،يب لتنمية مهارات فاعلية برنامج إلكتروني قائم على الو (. 7000) محمد أحمد محمدالعباسي

نتاج بعض أدوات التقويم اإللكتروني لدى طالب كلية التربية  التربية كلية مجلة. تصميم وا 
 .422-422 ،0الجزء ،(24)0 مصر، - بالمنصورة

  قائم  الخدمة أثناءفاعلية برنامج تدريبي  (. 7000)عبد العزيز، أماني عبد العزيز إبراهيم
الذاتية لدى  الكفاءةالمفاهيم العلمية وبعض متطلبات  يةفي تنم كعاِلم المعلم ل مدخ على

رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد . وأثره على أداء تالميذهم معلمي العلوم بالحلقة االبتدائية
 .الدراسات التربوية، جامعة القاهرة
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  اييرالتربية القائمة على المع"المستويات المعيارية (. 7002)عبد اللطيف، أسامة جبريل أحمد" .
/http://documents.tips/documents-: م من الرابط20/4/7002تم اقتباسه في 

55720464497959fc0b8b5814.html 
 اب أعضاء هيئة أنماط دعم األداء وقياس أثرها في إكس(. 7004) حمدم لباتعا سنالعاطي، ح عبد

" بالكبورد"التدريس بجامعة الطائف مهارات التقويم اإللكتروني باستخدام منظومة إدارة التعلم 
 - اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة - التربوية العلوم مجلة. واتجاهاتهم نحوها

 .240-720 ،(4)0 السعودية،
 داء التدريسي في تنمية الكفاءة الذاتية واأل فعالية برنامج مقترح(. 7002) اطمة محمدالوهاب، ف عبد

الجمعية  مجلة التربية العلمية،. المنمي للتفكير لدى معلمات العلوم قبل الخدمة بسلطنة عمان
 .722 -7004، (2)01المصرية للتربية العلمية، 

  أثره واقع االختبارات التحصيلية في التعليم العام والجامعي و (. 7007)عسيري، علي سعيد مريزن
. اللقاء السنوي الثالث عشر، القياس والتقويم التربوي والنفسي. على المخرجات التعليمية

، (ب72)قاعة (. جستن)الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (. 270-202ص ص )
 .إبريل 02-02في الفترة . جامعة الملك سعود

  مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة. ى ما وراء المنهجمقاالت ف -الذاتية الناضجة (. 7000)عثمان، سيد أحمد 
  دليل التقييم القائم على المعايير في العلوم االجتماعية(. 7002)فرج اهلل، وليد محمد خليفة .

 .كلية التربية، جامعة سوهاج: سوهاج
 ،يةالعربية للترب المجلة. بالنفس الثقة مقاييس تطوير(. 0332)الفرح، عدنان & احمد،  قواسمة- 

 .43-22 ،(7)01 ،تونس
  ،أثر استخدام حقائب العمل في تقويم تعلم الطالبات المعلمات على (. 7004) فتحية صبحياللولو

 - اإلنسانية العلوم سلسلة - األقصى جامعة جلةم. تنمية اتجاهاتهن نحو تدريس العلوم
 .240-220 ،(0)4 فلسطين، - بغزة األقصي جامعة

  ،تقويم أداء مدرسي طرائق تدريس مادة العلوم في معاهد (. 7000) عباس عبد الهاديالماضي
 العراق، - الكوفة دراسات مركز مجلة. إعداد المعلمين والمعلمات في ضوء كفاياتهم التعليمية

0(02)، 020-047. 
  ،اختالف نوع التقويم القائم على األداء باستراتيجية التعلم (. 7004) منال عبد العالمبارز

ت القائم على الويب وأثره على تنمية مهارات حل المشكالت وقوة السيطرة المعرفية بالمشروعا
 -كنولوجيا التعليم ت. فى مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لدى طالب المرحلة اإلعدادية

 .723-723، (0)77مصر، 

http://documents.tips/documents/-55720464497959fc0b8b5814.html
http://documents.tips/documents/-55720464497959fc0b8b5814.html
http://documents.tips/documents/-55720464497959fc0b8b5814.html
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  ،بالمرحلة االعدادية في تقويم االداء التدريس لمعلمي العلوم (. 7000) المعتز باهلل زين الدينمحمد
-702 ،(2)07 مصر، - العلمية التربية مجلة. ضوء بعض المعايير الدولية المعاصرة

744. 
 المعايير المهنية الوطنية للمعلمين بالمملكة العربية  (.7007) والتقويم للقياس الوطني المركز

 .تعليممشروع الملك عبد اهلل لتطوير ال: المملكة العربية السعودية. السعودية
 نحوه وزيادة  اتتصميم برنامج لتنمية مهارات التدريب بالزمالء واالتجاه. (7004)هيا  ،المزروع

فعالية الذات في تدريس العلوم لدى الطالبات المعلمات في تخصصات العلوم الطبيعية بكليات 
 .22 -0، (7)4 الجمعية المصرية للتربية العلمية،. مجلة التربية العلمية. التربية

  ،فاعلية استخدام أساليب التقويم البديل في تنمية (. 7004) تهاني بنت عبد الرحمن بن عليالمزيني
كساب مهارات التعلم المنظم ذاتيًا وتحسين التفكير التأملي لدى  الجانبين المعرفي والمهاري وا 

 -لتربوية مجلة العلوم ا. طالبات اللغة اإلنجليزية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 .020-22، (2)0 السعودية، -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

  واقع التقويم التربوي ومشكالته كما يدركه عينة من المشرفين (. 7007)مسلم، حسن علي حسن
اللقاء السنوي الثالث عشر، القياس . جامعة الملك سعود –التربويين المتدربين بكلية التربية 

الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (. 702-042ص ص . )وي والنفسيوالتقويم الترب
 .إبريل 02-02في الفترة . ، جامعة الملك سعود(ب72)قاعة (. جستن)

  االتجاهات الحديثة والمستقبلية في التقويم التربوي (. 7007)الملحم، محمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز
ص ص . )ثالث عشر، القياس والتقويم التربوي والنفسياللقاء السنوي ال. والقياس النفسي

، جامعة (ب72)قاعة (. جستن)الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (. 703-774
 .إبريل 02-02في الفترة . الملك سعود

 استخدام التعليم المستند إلى المشروع وسجل اإلنجاز اإللكتروني(. 7004) باسع اميمنصور، س 

E-portfolio ستقبل التربية العربية م. كأداة بديلة في تقويم تالميذ المرحلة االبتدائية- 
 .220-720، (23)70مصر، 

 أثر استخدام التقويم األصيل على تنمية (. 7002) عبد المحسن نب بد العزيزع نب حمدالناجم، م
 –ية التربية مجلة كل. مهارات حل المشكالت واالتجاه نحو مقرر الفقه في المرحلة االبتدائية

 .37-43، 7، الجزء(22)0 مصر، -عين شمس جامعة 
 أثر استخدام حقيبة تعليمية قائمة على إستراتيجية التساؤل (. 7000) نان سرحان عوادالنمري، ح

مهارات التذوق األدبي والتفكير التأملي لدى تلميذات : الذاتي وأساليب التقويم األصيل في تنمية
 .773-020، 2، الجزء(042)0 مصر، - (جامعة األزهر)ربية الت. الصف األول الثانوي
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  مستوى الكفاءة الذاتية في تدريس العلوم (. 7002) بد الهاديع لي، والعمري، عليدنوافلة، و
، مجلة المنارة للبحوث والدراسات. باالستقصاء لدى طلبة التربية العملية في جامعة اليرموك

 .44 -3، (0)03. األردن
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