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:امللخص

،هدفت الدراسة إىل حتديدد ااعدع اسد خد ام أعضدا هيةدة ال ددريس لسداليت ال ادوي ا ايادج مدن اجطدة نكدي لبدة ةليدة الةبيدة ح جامعدة الباحدة
( فا دييف ح رددورلن اليطا يددة اايا اعايددا علددر عييددة الدراسددة اع ونددة مددن24) ال حايددأ أهددداد الدراسددة عددام الباحددق ب ددمي مايددا م ددو مددن
 ا ر ال ا د د ددا ح الا د د د الدراس د د ددج الا، االةبي د د ددة الايي د د ددة، االةبي د د ددة البدني د د ددة،د د ددا الةبي د د ددة اخل ار د د ددة
( ال د د ددت ا الب د د ددة م د د ددن245)
،  أاضددحت الي ددا ع أعضددا هيةددة ال دددريس قارسددو ال اددوي ا اياددج بدرجددة م وسدداة مددن اجطددة نكددي عييددة الدراسددة ( د. ه1440/1439
( اأظطددي الي ددا أ أعلددر السدداليت ال اوقيددة اسد خداماى علددر مسد و البعدداد ال اوقيددة اخلمسددة هددو ال اددوي2.14)، البددا ) ابددوي نسد بلد
 ح ح ددُ ة ددا ال ا ددوي اعع م ددد عل ددر لا ددوي الع ديا م ددن أع د الس دداليت،( م ددن اجط ددة نك ددي الالب ددة2.18) اعع مددد عل ددر الدا وس ددل حس ددا بل د
 اأةد الي ا أ أعضا هيةة ال دريس ح عس الةبية الي ضية أةثي. (2)اس خداماى من اجطة نكي الالبة حيق بل اع وسل ا سا هلذا البعد
 ةمدا أارددت الدراسددة بضدياريف لاعيد ال اددوي ا اياددج ضدمن اعمارسددا ال اوقيددة ب ليددة. اسد خداماى لسدداليت ال اددوي البددي عددن صعددج ال خ ددا
 اال عدديد علددر ايليدا الد جعلددت العضددا ح عسد الةبيددة الي ضددية أةثددي ارسددة لل اددوي ا اياددج مددن صعددج،الةبيددة مامعددة الباحددة ب د أةددرب
.أةثي اضوحاى
 ةما أارت ب وسيع الدراسة ل م مجيع ةليا جامعة الباحة للوعود علر اعمارسا ال اوقية ب. ال خ ا
.  ال اوي ا اياج ال ايي البدي لايي الدا:الكلمات املفتاحية

The Reality of the Use of Faculty Members in the Faculty of Education at Al-Baha
University for Authentic Evaluation Methods from the Students' Perspectives.
Dr. Bandar bin Hamdan Al-Zahrani
Assistant Professor of Measurement and Evaluation, Department of Education and Psychology
Faculty of Education at Al-Baha University

Abstract:
The study aims to determine how effectively academics utilise the real or the alternative assessment from students’
perspectives at the faculty of education in Albaha university.to fulfil the main objectives of the study, assessment tool that
consists of 24 items was designed and was then distributed to study’s sample. The sample of the study includes (245) male and
female students from four majors at the education faculty. These were Special Education, Physical Education, Art Education,
and Kindergarten. This study was conducted during first semester of the year 1439/1440 H. Based on sample views, the results
of this study indicated that the academic members at the faculty of Education at Al-Baha University practice the real evaluation
at a medium degree with a relative weight of (2.14). According to the study’s sample the highest use of the assessment
methods was the performance-based with mean score of 2.18. Peer assessment, however, was found to be the lowest use with a
mean score of only (2). The results also confirmed that faculty members in the Physical Education Department were more
likely to use alternative evaluation methods than other disciplines.The study recommended the need to encourage academics at
the faculty of education in Albaha university to activate real evaluation within the assessment practices. It also suggests the
importance of identifying the mechanisms that made members of the Physical Education Department more adaptive of
employing the real evaluation than other disciplines. Furthermore, extending the study to include all colleges of Al-Baha
University is needed, in order to clearly understand the assessment practices

Keywords: Authentic Assessment, Alternative Assessment, Performance Assessment.
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د .بيدر بن محدا الزهياين :ااعع اس خدام أعضا هيةة ال دريس ح ةلية الةبية مامعة الباحة لساليت ال اوي ا اياج من اجطة نكي الالبة.

مقدمة:

أساسج علر جوديف أساليت ال اوي اعس خدمة ح
يع مد ال ادم اجليد ح عملية ال عل اال علي ب
ال أةد من حتاأ أهداد العملية ال عليمية ،فال اوي السلي لبدأ بن عملية ال علي من ال خايل ل حايأ حتوال
معيفية امطارية اإدراةية ح اع عل ابن لي طج عملية ال علي ح حلاة دا يية م املة اجلوانت .فاج اعيط البيا ج
أيضا خ
لل عل يعد ال ايي جزىا من عملية ال دريس اي ليايذه ليس فال ح بداية ال عل اح هناي ن ،ال ن ى
عملية ال علي فاعيط البيا ج ييةز علر العملية ،أةثي من الي ا أا ليا صل سااي مع الي ا ).(Ozan, 2019
مث إ ال اوي ةماطوم ليبوي يع مد علر اعاارنة بُ ماهو خمال لن عب عملية ال دريس من أهداد اماهو م حاأ
ميطا بعد هناية عملية ال دريس ،اةيف ق ن حتسُ اجتسري الاجويف ا ارلة بُ اع وعع من العملية ال عليمة االواعع
أساليت ال اوي ال اية
بعدها .الع من عوام الضعف ال يعز إليطا ال أخي ح ال ح ي الدراسج للا
ال يع مدها اععلمو لل حاأ من إجناي هب ( ،)Nardini, & Antes, 1991اعد شطد ماطوم ال اوي
عازا لاوييية م سارعة ل واةت مع إسةاليجيا ال عل الاعا االي ل ،امن هذا اعيالأ فاد حاا علما
الايا اال اوي مواةبة هذا ال سارا صع ماد أساليت م يوعة ح ال اوي لعىن صل مولية العدد البعاد ح إردار
علر خميجا ال عل اعي وديف ،فالةةيز علر ال اوي ال اليدي اعع مد علر فايا اعاا أا اعوضوعية أربح
ا
حباجة عزيد من لوسيع البعاد للخياج ب ور أةثي اضوحا امشوالى ،الذلك ظطي ماطوم ال اوي ا اياج أا الري
 Authentic Evaluationم وافااى مع ال حوال الةبوية ال ليمج إىل الورو ليكييف أةثي مشولية لواعع عملية
ال علي اال عل  .الذا فال عل  Learningاال ايي الري  Authentic Evaluationم وان ال ق ن
ف لطما عن حتايأ الهداد ال عليمية ) .(Karim et al., 2018فعملية ال عل هج حماالة ل حايأ أهداد
ال عل علر أسا ال اا ا الساسية ال مت حتديدها ) .(Mueller, 2005الذا ظطي ماطوم ال اوي من أج
ال عل ةماطوم يدم بُ ال عل اال اوي ،الذا ةانت ا اجة ماسة ل اعي ارسا لاوقية لاوي علر اعزج بُ
البيةة الواععية لل عل االداا اعع مديف علر اعمارسا ا اياة لل اوي.
مشكلة الدراسة
فعاالى عيدما
ال دريس أحد أه أهداد اجلامعة الث ثة (ال دريس ،البحق العلمج ،خدمة اجمل مع) ،ايعد ى
يبىن علر أهداد ييغت عضو هيةة ال دريس الورو هلا ،ايعد ال حاأ من مادار ال ادم حنو هذه الهداد
اعخال هلا بواساة الايا اال اوي من ضمن أالو عضو هيةة ال دريس اياوم بدار ال حاأ ةماطوم ليبوي
ال اوي إبجيا الن اأداالن ،اليوا أساليت ال اوي من أه مزا ال وسع العدد جماال ال اوي ،الع من اعسل بن أ
لوافأ أسلو ال اوي مع اهلدد اعياد حتايان أالوية ع و يسعر هلا اعاوم حىت ي إىل أح ام أةثي جوديف
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ام داعية ،انكياى الع ماد ال اوي ال اليدي ح ةثري من اعؤسسا ةأسلو احيد ح لاوي العملية ال عليمية
لع أمهطا عدم لوافأ أهداد ال عل مع أسلو ال اوي ،اعد لعز
اال علمية ،اعا هلذا االع ماد من م
ن ا ضعف ال ح ي لد الالبة إىل عدم دعة آلية ال اوي اعع مديف ح إردار الح ام .لذا يي اعخ و ح
الايا اال اوي أ ال اوي الري أا ما يعيد صل اوي ا اياج  Authentic Evaluationيعد لاددويماى ااععددياى
لددﻸدا برددوريف لعةددس المسددلا الاعلددج لمددا ل د لعلم دن للايد خ ﻝ اللدري (مةسيما  .)2006 ،اعضو هيةة
ال دريس هو الةثي ارسة لل اوي من أج ال حاأ من جوديف خميجالن .امن خ مياجعة الدراسا الساباة
اجد الباحق أ هياك م لة ح ضعف اعمارسة لل اوي ا اياج ح اجلامعا اأ االع ماد علر اعمارسا
ال اوقية ال اليدية هو ال ا ع ةما أشارا اىل ذلك دراسة ا ارثج ( ،)2015ادراسة الب ري ابيه (،)2012
ةما أ الباحق مل جيد أية دراسة رةز علر درجة اس خدام ال اوي ا اياج لد أعضا هيةة ال دريس ح ةليا
الةبية ااعاارنة علر مس و ال خ ا الةبوية ذا الاابع العملج أا اليكيي ،حيق إ دراسة أبوفوديف
ا ليبوية نكيية ،الذا اجد الباحق ضياريف ال حاأ من درجة اس خدام
( )2015رةز علر أربعة
أساليت ال اوي ا اياج ح ةلية الةبية اعلر اجن اخل وص اعاارنة بُ ال خ ا الةبوية ال لع مد اجلانت
اليكيي (الةبية اخلارة ،ار اال اا ) اال خ ا ال لع مد اجلانت العملج (الةبية البدنية ،االةبية الايية)،
الذا ق ن ح ي م لة الدراسة ح ال ساؤال ال الية:
اسئلة الدراسة:
السؤا الا  :ما درجة اس خدام عضو هيةة ال دريس ح ةلية الةبية مامعة الباحة لساليت ال اوي
ا اياج من اجطة نكي الالبة؟
السؤا الثاين :ما أساليت ال اوي الةثي اس خداماى من عب أعضا هيةة ال دريس حست أسلو ال اوي
ا اياج اعس خدم ل اوي إجنايا الالبة من اجطة نكي الالبة؟
السؤا الثالق :ه هياك ع عة ذا داللة إح ا ية عيد مس و داللة ) )α≥0.05بُ أساليت ال اوي
اعخ لاة ضمن آليا ال اوي ا اياج من اجطة نكي الالبة؟
السؤا اليابع :ه لوجد فياق ذا داللة إح ا ية عيد مس و داللة ) )α≥0.05ع وسل درجة
اس خدام أسلو ال اوي ا اياج اعس خدم من عب أعضا هيةة ال دريس ل اوي إجنايا الالبة من اجطة نكي
الالبة لبعاى ع غرياجليس؟
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السؤا اخلامس :ه لوجد فياق ذا

داللة إح ا ية عيد مس و داللة ) )α≥0.05ع وسل درجة

اس خدام أسلو ال اوي ا اياج اعس خدم من عب أعضا هيةة ال دريس ل اوي إجنايا الالبة من اجطة نكي
الالبة لبعاى ع غريال خ ص الةادقج (ر أ اا  ،ليبية خارة ،ليبية بدنية ،ليبية فيية)؟
أهداف الدراسة
هدفت الدراسة ا الية إىل:
 .1حتديد درجة اس خدام أساليت ال اوي ا اياج من عب أعضا هيةة ال دريس ح ةلية الةبية مامعة الباحة
من اجطة نكي الالبة.
 .2ال عيد علر مد االلااق أا االخ د لرا الالبة حو أةثي أداا ال اوي ا اياج اس خداماى من
عب أعضا هيةة ال دريس ح ةلية الةبية لبعاى ع غري اجليس.
 .3ال عيد علر مد االلااق أا االخ د ح أرا الالبة حو أةثي أداا ال اوي ا اياج اس خداماى من
عب أعضا هيةة ال دريس ح ةلية الةبية لبعاى ع غريال خ ص الةادقج (ر أ اا  ،ليبية خارة ،ليبية
بدنية ،ليبية فيية).
أمهية الدراسة:

نكي ى لربي أمهية الدراسة ا الية ح حتديد ااعع ادرجة اس خدام أساليت ال اوي ا اياج ح لاوي إجنايا
الالبة ح ةلية الةبية ح جامعة الباحة ،ةما لربي ه ليوا ال خ ص الةبوي (العملج ،أا نكيي) أثي ح اخ د
اعمارسا ال اوقية.
أما المهية ال ابياية ف كطي ح ال ف عن أةثي اأع أداا ال اوي ا اياج اس خداماى من أعضا هيةة
ال دريس ،اهذا يساعد م خذي الايار ح ال لية عياجعة اعمارسا ال اوقية ةما هج ح الواعع ،ةما لساعد ح
حتديد االح ياج ال دري ح جما الدارا ال دريبية لساليت ال اوي اعخ لاة حست درجة االس خدام.
حدود الدراسة:
ا داد الب يية :اع ي الدراسة ا آلية ح إجيا ا ال ابيأ علر عيية من لبة ةلية الةبية مامعة الباحة
اهت الةادقية (ر أ اا  ،ليبية خارة ،ليبية بدنية ،ليبية فيية).
(ذةور ،أانث) صخ د
ا داد اعوضوعية :ليةز الدراسة ا الية علر معيفة أساليت ال اوي ا اياج ال يس خدمطا أعضا هيةة
ال دريس من اجطة نكي الالبة.
ا داد الزمانية :بات أدايف الدراسة خ الا الدراسج الا 1440/1439هد.
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مصطلحات الدراسة:
التقومي احلقيقي :Authentic Evaluation
هو ال اوي الذي يالت من الالبة إجناي مطام لوظف البىن اععيفية الساباة اا الية ح ح م
ااععية اأريلة م علاة حبيايف الاالت (ع م .)2009 ،أي أنن لاوي ااععج لﻸدا ي ح الابيعة ادا اخ ق بيةة
رياعية ب وريف لؤةد اعس و ا اياج عا مت لعلمن خ ال دريس (م سيمو )2006 ،
ايا د صل اوي ا اياج إجيا ياى ح هذه الدراسة الساليت ال يع مدها أعضا هيةة ال دريس ح ةلية
هب خ فاى لليمل اعع مد علر االخ بارا مميع أنواعطا.
الةبية مامعة الباحة ل ايي
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

اإلطار النظري للدراسة:
أولا :التحولت الفكرية يف التعلم من السلوكية حنو البنائية:

أحدثت ال اورا العلمية ح نكي ال عل اععيح االبيا ج ثوريف غري من ال ورا اال عميما ال
رةز عليطا اعدرسة السلوةية ،فاععيفة ح نكي اليكي اععيفية االبيا ية مل لعد لع مد علر حاكطا اإعادهتا عيدما
فعاال م اا عنن بيا ج ،اأتملج ،اذايت،
يالت من الايد اس كطارها ،ب لعد اععيفة من اجطة اليكي البيا ية لعلما ى
اج ماعية ضمن بيةة ااععية غري م ايعة ،فالايد ن ل ح عملية ال عل ب

ي ح سياعا
الخيين.
ااضح علر الا ي الةبوي لاةيف من الزمن حيق سياي علين
لوجطا اعدرسة السلوةية أثي ب
ميذ مؤسسطا اا سو عام 1912م ،فيةز علر ال عزيز ل اوية أا اضعاد الياابل بُ اعثري ااالس جابة فعامل
اعدرسة الةاباية ثورندايك يي أ عملية ال عل ل من خ االرلبا ا بُ اعثريا ااالس جاص (السعداي،
.)2010
اع مد أسلو ال علي اال عل عيد السلوةيُ مبادئ ميل زيف علر إم انية لا يت السلوك إىل أجزا رغرييف
ق ن إةساهبا لﻸفياد ا لاوقطا لل أةد من حتااطا (سليما  )2010 ،فالسلوك ال لج عباريف عن جمموا أجزا ن
دا اليكي للسياعا ال متت فيطا عملية ال عل ليكطي ال عل اعربم ااع غي ،اال عل اخلاج ،االهداد
السلوةية ،احنو ذلك من اعااهي ال رةز علر أ السلوك ال لج هو عباريف عن جمموا أجزا ن -لعل ساحج،-
اأمهلت أا جتاهلت البيا اععيح للم عل  ،االوعج الذايت صلف ار ااععاين خ عمليا ال عل اعدرلن علر
اس دخا اععارد الساباة االبيا عليطا ل ي اععيفة اجلديديف -لعل حاياج أا لعل عميأ -إ ال عل ا اياج

- 408 -

م باد مع

د .بيدر بن محدا الزهياين :ااعع اس خدام أعضا هيةة ال دريس ح ةلية الةبية مامعة الباحة لساليت ال اوي ا اياج من اجطة نكي الالبة.

عباريف عن موعف ييدم فين الاالت ب

لااعلج ،لاط الاوانُ ااع الحا  ،االادريف علر ا اذ عيارا

لواجطن ح البيةا ا اياية ).(Gordon, 1998
م
عجز اعدرسة السلوةية عن اإلجابة عن ةثري من ال ساؤال ال اجطت هلا حو العملية ال ااعلية
لل عل  ،ل كطي الثوريف البيا ية خ وراى إجنايا جا بياجين ااضع اللبيا الاىل للمدرسة اععيفية االذي لات
اليكي إىل أمهية ال ا ري االبيا اععيح ح لاسري السلوك ،فاد أشار إىل أمهية الةةيز علر ال حوال االعمليا
العالية ال ي س هبا السلوك اإلنساين حيق اع مد ماطوم إن ا اععيفة الذالية ال وين البيا ا العالية الغيري
البىن اععيفية ااعخااا داخ الدماغ الب يي .فالايد ليس مس اب سلبيا للمعيفة ي يرها اعيدما يسأ عيطا
يس كطيها ةما هج ،ب أربح الايد ح نكي اعدرسة البيا ية مي ةا للمعيفة ح لااع ن ل مع البيةة احملياة بن
اج ماعياى اثاافياى (.)Palincsar, 1998

اثنيا :التحولت الفكرية يف النموذج التقوميي:
الزاميىا مع هذه ال حوال ح الا ي الةبوي للعملية ال عليمية بيي ا اجة ل غيري اليموذج ال اوقج من
منوذج أحادي البعد مع مد علر مااهي اعدرسة السلوةية اال لع مد علر لاوي اسةجاا اععلوما اسيدها ح
بيةة م ايعة ،إىل منوذج م عدد البعاد يع مد علر اعدرسة البيا ية حيق يع مد علر لاوي بيا اععيفة االعمليا
العالية العليا ح بيةة حاياية ااععية ،ايي ) Karim et al (2018أ إحد يق اة اد لادم سلوك
شخ ية الاالت افااى لغي ال عل ل مث ح إجيا لايي أري ق ين ال ااط البياان الوفري معلوما عادريف علر
الورف اال يبؤ باابع ا اضي ااعس اب  .ف ق ن ل خ بارا ال اليدية ال لبىن علر افةا بيةا لعل غري
ااععية ااة اد ال غريا ح البيا اععيح للا  ،ةما مل يعد اعاطوم اعع مد علر إعاديف ان اج اععيفة دا لغيري
مابوالى ةأسا ل اوي الاالت أا اععل معاى ( ،)Sweeny, 1996اعلر الع س من ذلك فإ أساليت ال ايي
ال لؤةد علر عملية ال عل ال جع الا علر اع ارةة ح الن اة ما ارا اععيفية ااالنع اسا ل وافأ مع
اعيكور البيا ج ) .(Ozan, 2019ف انت الساليت ا ديثة لل اوي اعع مديف علر البيةة الابيعية غري اع ايعة،
ااعطام الدا ية ال ل الت لاوقىا حاياياى ،ةما لغري اليكييف ايل ال اوي من أدايف ل اوي ال عل الاديي الدرجا إىل
أدايف لل عل  ،فاليموذج ال اوقج ا ديق يي أ ال اوي -صإلضافة إىل داره ح لاوي ال عل  -أربح ال اوي أدايف
لعل أ ي أ ال اوي اال عل عملية م املة اليست ميا لة ليكطي ماطوم ال اوي ا اياج أا الري أا البدي
احنوها من اع الحا ال ل ري إىل هذا اليوا من ال اوي.
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التقومي احلقيقي :Authentic Evaluation

يعد ال اوي ا اياج لوجطاى جديداى ح الا ي الةبوي ،احتوال جوهي ح اعمارسا (ع م ،)2004 ،ةما
يعد لاددويماى ااععددياى لددﻸدا برددوريف لعةددس المسددلا الاعلددج لمددا ل د لعلمددن خ ﻝ اللدري (مةسيما .)2006 ،
فل يعد اليجاح ح اعدرسة هو اهلدد من لايي أدا الا فال ،ب يعد ال ايي حاياياى عيد عيا اعي جا أا
العيا ال "هلا معىن أا عيمة لاوق اليجاح ح اعدرسة" ) ،(Newmann, 1998; 19الاد ظطي م الح
ال اوي ا اياج يادفا م عدديف ةالبدي االواععج االري  ،اةلطا م الحا امااهي لع مد علر ماطوم مغايي
احدا ح لاوي عملية ال عل أما ال اوي ا اياج فاد اع مد لعدد
عدا ا ى
عاطوم ال اوي ال اليدي االذي يع مد ب ى

ال اوقج ضمن بيةة حاياة غري م ايعة .ايي
البعاد اال ميةز حو الاالت اداره اإلجيا ح إردار ا
مدبويل ( )2004أ لعدد ال سميا ل ري إىل بيعة االس خدام فال اوي ا اياج يؤةد علر م ا ليايذ
الن اة ح اعواعف ا يالية ا اياية ا بيع طا غري م ايعة مث بيةة الا الدراسج ،أما ال اوي البدي فطو يؤةد
علر أنن مغايي لﻸساليت ال اليدية اعع مديف علر حتديد اإلجابة ال حيحة من بُ إجاص م عدديف ،أما ال اوي
اعس يد إىل الدا في ري إىل ليةيز ال اوي علر اعطام الدا ية اليس اعطام اععيفية فال.
فال اوي ا اياج أا الري هو ش من أش ا ال اوي الذي يالت من الا فين أدا مطام ااععية
لثبت لابيأ اععيفة ااعطارا اعايديف ) ،)Mueller,2005فطو لاوي جيع الاالت ي ارك ح إردار أح ام ح
العملية ال اوقية (عبداحملسن .)2013 ،اهذا يؤةد علر الدار اإلجيا للاالت اال حوال اعيطجية ح دار
الاالت فبعد أ ةا داره سلبيا ي لار السؤا ليجيت عين فال مث يي كي لاوي اععل إلجاب ن ،أربح م ارك
علر أدا ن ،فالالساة الادقة لعملية ال اوي أهنا ميا لة عن عملية ال عل اليست جز ا
باعآلية ح إردار ا
مين هذه الالساة الل وافأ مع ال وجطا ا ديثة لل اوي ا اياج اال لعد ال اوي جز ا أا أدايف لل عل أي ال ام
بُ ال علي اال اوي ( ،)segers et al ,2003ةما يعيفن س يايز اآخيا عنن لاوي يع مد علر اع حكة
علر
اال اديي ،حيق ييخيط الا أثيا ه ح أن اة ل الت اس خدام مطارا أدا ية ،أا إعداد مي مث ا
جودلن ( .)Stiggins et al., 2007ةما يعيفن  (1993) Wigginsعنن لاوي يلزم اع عل طام لاوقية لربي
مالعلمن الاالت ايس ايع أدا ه فع ى ضمن بيةة حاياية غري م ايعة.
ي يح ال اوي البدي أا ا اياج للالبة فيرة ليمية مطارا ال ا ري العليا ،الوظيف اععارد ااعطارا
الواععية ح ا يايف اليومية للم عل ا يسط ح ليمية ال ا ري فيما ارا اععيفة ،اا اذ عيارا
اع علمة اع
حاياية ح حياهت اليومية (اخلليلج .)1998 ،فطو ال اوي الذي جيع الالبة ييغمسو ح
أةثي جوديف ع
مطام ذا عيمة امعىن صليسبة إليط  ،ف بدا ةي ا ا لعل قار فيطا الالبة مطارا ال ا ري العليا ،اليست
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لعد عز عن الاالت ،ابذلك ل اور لديط الادريف علر ال ا ري ال أملج(احملمدي ،ا ن ار،

اأصحسُ ،) 2015 ،امن أه خ ا ن أنن ال ياددار أدا الطالددت بملاسددل أدا أعارنددن فددج الرددف ةمددا هددو
الحدداﻝ فددج اللاددويم معيدداري المرجددع ،اال يايس أدا ه افااى حملك أدا سابق ةما ها الحداﻝ فدج اللادويم محةدج
المرجدع ،إنمدا يطدلم بايدا جوانت عالية امطارية امعيفية ل و ف ددج مااع ددف ح لي ددة حاياي ددة (ال مياين.)2012 ،
ةما أنن يس دعر من اع عل مطام معاديف ذا داللة اإجناياى يوظف خ لن معارفن الساباة ،العلمن ا ايل امطارالن
ااععية أريلة اليست نكيية يلية (خري.)2015 ،
اعياسبة م
ال ري ال عيياا الساباة جملموعة من اخلصائص ال ي ف هبا ال اوي ا اياج امن أمهطا مايلج:

• آلية لاوقية م داخلة مع عملية ال علي اال عل غري ميا لة عيطما ،ذا نوال اخميجا لعل ااسعة
اليااق .فال عل اال ايي الري مها م وان ال ق ن ف لطما عن حتايأ الهداد ال عليمية (Karim
) et al.,2018فطو ييةز علر لايي عملية ال عل أةثي من لايي اعخيجا اليطا ية فال ب ييةز علر
العملية االي يجة معاى ).(Tynjälä, 1999

• آلية لاوي ل الت م ارةة اع عل ح إردار الايارا ال اوقية ،فاع عل ياوم بدار اعاي إلجنايالن بيا ى علر
ماطوم ال اوي ا اياج ،اهو ي بن ال ااا بُ الاالت ااععل هبدد حتديد معايري ال اوي ،مع ضياريف
الةةيز علر االس يعا ابيا اععيفة س و هتا اعخ لاة ح احمل و ال عليمج (يوسف.)2018 ،
• لعد اعطام ال اوقية ااععية أدا ية ذا معىن ضمن البيةة الابيعية للم عل  ،فمعك مطام الدا ل الت بذ
جطد م عمأ لل ور إىل أح ام ذا ليوا اعمأ ف يي لع مد أسلو ال حلي اعيااج للمطمة،
ااس ياد مجيع البدا اعم ية لطا اال ا ري ال أملج فيطا ،مث رياغة ا المث عسلو يكطي فين
الادريف علر إثبا أف اره االدفاا عيطا اإعياا ايخيين هبا (.)Holliday et al., 2015
• بيا أداا ال اوي ل صل ارك مع اع عل ا يساعده علر ال خايل ل يايذ اعطام ال اوقية عب ليايذها،
ايسط لن الورو لدا ا م ادمة ل س صل أم ااإلبداا اال عاا مع ايخيين اإعاديف ليليت الف ار
للورو لﻸدا اع ميز اع وافأ مع آلية ال اوي ال لسط ح بيا طا.
• يسط ح ي ديف الادريف ال أملية للم عل  ،اال ا ري ح ماارا اععيفة ا ي
العليا (.)Jacqueline et al., 2010

أساساى ل يمية مطارا ال ا ري

• ل عدد أداالن ال يوا ايسط ح إثيا الايار ال اوقج ب عدد م ادره (السعداي.)2010 ،
• أح امن ديف عرب الزمن فطو يط باحص أعما الا االساعطا من أج ا
ح حُ أ ال اوي ال اليدي يط صل اوي ح عةيف حمدديف (خري.)2015 ،
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أدوات التقومي احلقيقي:

 .1عوا ال ات أااليرد :Check List
عوا لع مد علر إظطار اجود أا عدم اجود اخلارية ال ي لايمطا ،الذلك فاإلجابة ل و بيع أا ال،
ايع مدها الباحق ةأدايف ل اوي ن اط معُ عيدما ييةز علر اجود أا عدم اجود الكاهييف ،ةما لس خدم ح بعض
اعطارا البسياة اال لبيىن علر أسا خاج اليس هيمج (ع م.)2010 ،
 .2س مل ال اديي :Rating Scale
لع مد علر حتديد اجود أا عدم اجود اخلارية أا اعطاريف اعياد لاوقطا حست لدرجاهتا ،لبدأ صلوجود
ال لج احىت ان اا اخلارية ،افأ لدري رصعج أا مخاسج .اق ن لايي اجود اخلارية ح روريف عددية أا لاكية
أا لاكية عددية.
• س مل ال اديي العددي عي عددية ل ايي جوديف الدا  ،ب

عام.

• س مل ال اديي اللاكج عبارا اراية ل ايي جوديف الدا  ،ب
 .3السج الا ج :Anecdotal Records
فيدي من خ م حكا اععل اليومية ،ليادم روريف شاملة لليمو
سج ي ف أدا اع عل ب
الياسج ااالج ماعج ااعطين للم عل .
 .4سج ارف سري العملية ال علمية :Learning Log
سج يع مده اع عل لورف سري عملية ال عل ال ي ادم فيطا حنو حتايأ خميجا ال عل  ،من خ ربل
اع عل السابأ صل عل اجلديد ضمن بيةة لعليمية أمية لضمن حيية ال عبري.
أةثي لا ي ى.

الدراسات السابقة:
ا لع الباحق علر جمموعة من الدراسا اع علاة وضوا ال اوي ا اياج امد اس خدامن ح البيةة
ال عليمية ،اعد اس ااد ميطا ح حتديد اعيط االعيية اإثيا اجلانت اليكيي.
حيق عام حست هللا ( )2019بدراسة هدفت إىل لاوي ارسا ال اوي لد أعضا هيةة ال دريس
خدما اعيط الوراج ،حيق بأ
مامعة اعييا ح ضو إسةاليجيا ال اوي البدي من اجطة نكي الا  ،مس ى
الباحق ماياسا م وان من ( )36مايديف علر عيية م ونة من ( )1148البا ا البة ،اأةد الي ا أ أعضا
هيةة ال دريس قارسو إسةاليجيا ال اوي البدي بدرجة بُ اع وساة ااعيخاضة لبعد إسةاليجية ال اوي اعع مد
ورا االخ بارا مارسة عالية.
علر الدا  ،ح حُ متيز إسةاليجية ال اوي اعع مد علر الورعة االال اخ ى
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ةما هدفت دراسة الثبي ( )2018إىل ال عيد علر أساليت ال اوي اعس خدمة من عب أعضا هيةة
ال دريس مامعة شايا ح لاوي الا  ،امد ليوعطا ،ال ونت عيية الدراسة من ( )171عضوا من أعضا
هيةة ال دريس بأ عليط اس بانة م ونة من ( )38عباريف لل ف عن هذه الساليت ،مع مداى علر اعيط
الوراج لإلجابة عن لساؤال الدراسة ،اأةد الي ا أ أعضا هيةة ال دريس يع مدا علر االخ بار
عام إىل أ أساليت
ال حيييية ،مث اعياع ا وسل ( 4.50ا  )4.070علر ال وايل ،اعد خلص الباحق ب
مادا ح لاوي الالبة من أساليت ال اوي البدي .
ال اوي ال اليدية اةثي اع ى
اعامت حياح ة ( )2016بدراسة هدفت إىل ال عيد علر ااعع اس خدام معلمج العلوم إلسةاليجيا
ال اوي البدي اأداالن ح اعيحلة الساسية العليا ،حيق ور الباحثة أدايف لايا م غريا دراس ن م ونة من
( )58فاييف ،ا بأ الدايف علر عيية ع وا ية م ونة من ( )146معلما امعلمة ،ااع مد الباحثة علر اعيط
الوراج اعسحج اأةد الي ا أ درجة ارسة معلمج العلوم إلسةاليجيا ال اوي البدي اأداالن ةانت بدرجة
م وساة.
ح حُ عام أبو فوديف ( )2015بدراسة هدفت إىل حتديد درجة اس خدام أعضا هيةة ال درريس ح ةلية
الةبية مامعة المرييف نوريف بييت عبداليمحن لنواا أساليت ال اوي اعاباة ل اوي أدا الاالبا من اجطة نكيهن
ااعاضلة لديطن ،حيق بأ الباحق اس بانة م ونة من ( )30عباريف ،علر ( )1237البة من البا ال لية،
مدا علر اعيط الوراج ةميط لإلجابة عن لساؤال الدراسة ،اأاضحت ن ا الدراسة أ ال اوي البيا ج
مع ى
اعع مد علر اعطام ال اية ااالخ بار الا رييف ح علر اعيلبة الاىل ،ح حُ ةا ال اوي البدي بعد ال اوي
اخل امج ح الةثي اس خداماى.
أما دراسة حسيُ ( )2014فطدفت الدراسة إىل حتديد درجة ارسة أعضا هيةة ال دريس ح ةلية أتهي
اععلمُ لنواا ا يق اأداا ال اوي من اجطة الاالبا اع ع طا صل ح ي العلمج .اس خدم الباحق اعيط
اعسحج ةما عام ببيا اس بانة م ونة من ( )47عباريف لايا درجة اعمارسة ماسمة إىل مخسة أبعاد اةانت
ا
االس جاص ل ويا افأ مايا لي ي اخلماسج ،ال ونت عيية الدراسة من ( )300البة من خم لف
ال لية الةادقية "سخيُ" .أاضحت ن ا الدراسة أ درجة اس جاص الاالبا لايق ال اوي ال لخي ج
اعع مد علر االم حاان االوظا ف اليطا ية ،ةانت ميلاعة ماارنة صس خدام يق ال اوي البيا ج اال اوي البدي .
ةما دلت الي ا علر عدم اجود فياق ذا داللة إح ا ية ح االجتاها لعز ع غريا شخ ية العليمية .ةما
أاضحت الدراسة اجود فياق ذا داللة إح ا ية بُ م وساا اس جاص الاالبا حنو يق ال اوي
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اعس خدمة ،افأ رأيطن ،ابُ يق ال اوي اعاضلة لديطن .ةما بييت الي ا

–أيضا -أ ال ح ي اعدرك ح

االم حاان غري ميلبل بايياة ال اوي ناسطا ،ماارنة ب لك ال حت عليطا الاالبا ن يجة ليايذ اعطام البديلة.
اعام ة من اخلوالديف اهيدي ( )2014بدراسة هدفت الدراسة إىل ال عيد علر مد ارسة
إسةاليجيا ال اوي البدي اأداالن ح لاوي لعل الالبة صعيحلة الساسية العليا ح حمافكة الزرعا من اجطة نكي
اععلمُ ،البعت الدراسة اعيط الوراج ال حليلج ،ااس خدمت أدايف م ونة من ( )29فاييف ،بات علر عيية
معلما امعلمة ،من ال خ ا اإلنسانية االعلمية ،اأاضحت الي ا أ العيية لس خدم
م ونة من ( )144ى
إسةاليجيا ال اوي البدي اأداالن ح لاوي لعل الالبة بدرجة م وساة ،اأنن اللوجد فياق ذا داللة إح ا ية
بُ لاديياهت هلذا االس خدام لبعاى ع غري اجليس ،اال خ ص.
أما يةيي اعلج ( )2014فااما بدراسة هدفت الدراسة إىل ال عيد ع درجة ام ك لبة االن سا
أناسط  ،اه هياك
مامعة جنيا عطارا ال اوي الذايت ةأحد أساليت ال اوي ا اياج من اجطة نكي الا
ماياسا من إعدادمها علر عيية من ()400
ع عة بُ ام ك هذه اعطارا اال ح ي الةادقج ،بأ الباحثا
ى
ا البا االن سا صجلامعة وسل
الت ا البة ،اأاضحت الي ا لوفي مطارا ال اوي الذايت لد
حسا بل ( )0.635اال لعد درجة عالية حست ل ييف الباحثُ.
أجي العليا ( )2014دراسة هدفت الدراسة إىل ال عيد علر اجتاها معلمج الي ضيا صعيحلة
اع وساة حنو اس خدام ال اوي البدي ح لاوي لعل الي ضيا من اجطة نكيه  ،بات اس بانة علر عيية الدراسة
ااع ونة من ( )37معلما ،اع مد الباحق اعيط الوراج اعسحج ،اأةد الي ا علر أ اجتاها عيية
الدراسة حنو اس خدام ال اوي البدي ح لعلي الي ضيا بدرجة عالية ا وسل عدره( )3.63من (.)5
ةما أجي ا ارثج ( )2012دراسة هدفت إىل ال عيد علر مد لابيأ الاضي اخود الا من
أساليت ال اوي البدي من اجطة نكيه انكي أعضا هيةة ال دريس مامعة شايا  ،ل ونت عيية الدراسة من
( )200الت ا البة ا ( )82عضو هيةة لدريس للا الدراسج الثاين  ،1433/1432اأاضحت ن ا
الدراسة أ االخ بارا اعوضوعية هج الةثي لابي ىاا من اجطة نكي الالبة.
اعام ة من الب ري ابيه ( )2012بدراسة هدفت الدراسة إىل اس ا ا درجة اس خدام معلمج
الي ضيا االلغة العيبية إلسةاليجيا ال اوي البدي اأداالن ح الرد  .مت بيا اس بانة لايا درجة االس خدام،
معلما
معلما امعلمة ،ةما مت عم مااب
شخ ية مع ( )20ى
ايعت علر عيية الدراسة اع ونة من ( )86ى
امعلمة من ة ال خ ُ .أاضحت ن ا الدراسة أ درجة اس خدام اععلمُ إلسةاليجية ال اوي اعع مد علر
الورعة االال ةانت ميلاعة ،بييما ةانت درجة اس خدامط م وساة إلسةاليجيا ال اوي اعع مد علر الدا ،
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اإسةاليجية اع حكة اإسةاليجية ال وار  .بييما ةانت درجة اس خدامط عليلة إلسةاليجية مياجعة الذا
االس خدام أداا ال اوي البدي  .ةما دلت ن ا الدراسة علر عدم اجود فياق ذا داللة إح ا ية لعز لثي
ال خ ص .بييما أاضحت فياعا لعز لعدد سيوا اخلربيف ،الثي الدارا ال دريبية.
أما دراسة ) Ogan-Bekiroglu (2009فاس خدم الباحق فيطا اعيط الوراج مع مداى علر اس بانة
بات علر ( )110معلمُ هبدد حتديد اجتاهاهت حنو اس خدام أساليت ال اوي ا اياج ل اوي ن اجا ال عل
ح ماير العلوم ،اأظطي ن ا الدراسة أ اه مامط صل اوي ا اياج أع من اع وعع.
اعام اع يي اميعج ( )2007بدراسة هدفت إىل لعيد اجتاها لبة اإلسيا اخلارة حنو أساليت
ال اوي اعخ لاة ،اأظطي الي ا أ اجتاها الالبة حنو أساليت ال اوي اعخ لاة ةانت إجيابية ،ةما أظطي
الي ا أ هياك فياعا ح االجتاها للالبة اف ىاا عس و ال ح ي  ،ح حُ مل لكطي فياق ح االجتاها حنو
أساليت ال اوي اف ىاا ع غري اجليس اال خ ص اال ااع بييطما.
اعامت ) Wikstrom (2007بدراسة هدفت إىل مسح أساليت ال اوي ا اياج اعمارسة ال
يس خدمطا اععلمو ااجتاهاهت حنوها ،حيق اع مد الباحثة اعيط الوراج ،ا ور اس بانة با طا علر
( )116معلما من معلمج اعدار ح اس وةطومل اأظطي الي ا أ أغلت اععلمُ يع مدا علر الش ا
ال اليدية لل اوي ،اأ هياك حاجة ل وجين اععلمُ ل ه مام صس خدام أساليت ال اوي البدي  ،ة أارت الدراسة
ب دريت اععلمُ علر ذلك.
ةما هدفت دراسة ) Graham (2005إىل ل بع ( )38معلماى للغة اإلجنليزية ميشحُ لل دريس ح
اعيحلة الثانوية (عب اخلدمة) عرب الوعت ،حيق ل بع منوه اععيح حو ال ايي البدي فوجد أهن م أثيا –جداى-
ص وار اعطين ااعمارسا اجلامعية الاا مة علر ال ايي ا اياج الذي ي ري اىل لعل الا  ،ةما اجد أ هياك
خمااد ليدرج ضمن مخس فةا م داخلة أبييها عواعد ال ايي رابيك ،اردق ال ايما  ،االدرجا اال حايز،
االزمن اعس غيق لل خايل افأ هذا االسلو لل ايي .
أما دراسة ( Kleinert et al )1999فابات علر ( )331معلماى ح االية ةي اةج ،حيق أةد فيطا
اععلمو إىل أ ال اوي البدي لن فوا د أحدثت لغيريا إجيابية ح الربجمة ال عليمة للا فكطي عدريف الاالت
فيدي ،اعدرهت علر لايي أدا ط ا أسط ح حتسُ ن ا الا  ،امن جطة
علر م ابعة لادمط اععيح ب
أخي أعي اععلمو عن إحبا ط من مادار الوعت اعس غيق إلمتام حاا ت العما  ،ااجود خمااد حاياية
ب أ ثبا الدرجا  ،ةما بيي خمااد ةو ال ايي ا اياج عد ييحاي إىل ةونن لايماى للمعل أةثي من ةونن
لايماى للاالت.
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أما دراسة ( Hsu & Adams (1998فطدفت إىل حتديد ماداهي ا ارسدا

ال اوي ال اية لد

اععلمُ ،حيق ل ونت عيية الدراسة من ( )296معلماى لل اود من الا إىل اليابع ،اأاضحت ن ا حتلي
االس بانة ال ايعت علديط أ أةثدي يق ال اوي أمهية من اجطة نكي اععلمُ هج اع حكة ،اسج الدا ،
اليمذجة الي ضية ،اح اعسألة .اأع يق ال اوي أمهية من اجطة نكي اععلمُ هج اعاداال ااالخ بدارا اعايية.
التعقيب على الدراسات السابقة:
صس عيا أهداد الدراسا الساباة لبُ أ بعض الدراسا هدفت إىل حتديد درجة اعماسة أا
ال عيد علر ارسا ال اوي ا اياج لعضا هيةة ال دريس اذلك ح دراسة حست هللا ( ،)2019االثبي
()2018ا حياح ة ( )2016اأبو فوديف ( ،)2015ا حسيُ ( ،)2014ااخلوالديف اهيدي ( ،)2014ايةيي
اعلج ( ،)2014االعليا ( ،)2014اا ارثج ( ،)2012ا الب ري ابيه ( ،)2012ا Wikstrom
) ،(2007ا) ،Graham (2005ح حُ هدفت دراسا أخي علر ال عيد علر اجتاها اععلمُ أا
الالبة حنو ارسا ال اوي ا اياج مث دراسة العليا ( ،)2014ادراسة ا ارثج ( ،)2012ادراسة Ogan-
).Bekiroglu (2009
ةما الاات الدراسة ا الية مع الدراسا الساباة ح اعيط حيق إ أغلبطا ةانت لع مد اعيط
الوراج ،إال دراسة ) Graham (2005افاد اع مد اعيط اليوعج ح احتايأ أهداد الدراسة ،ةما اع مد
مجيع الدراسا الساباة علر االس بانة ةأدايف جلمع البياان من العيية اعس طدفة ،ح حُ اع مد دراسة
) Graham (2005علر اعاابلة ةأدايف جلمع البياان  ،أما العيية اعس طدفة ف انت الالبة ح دراسة ة من
حست هللا ( ،)2019ا أبو فوديف ( ،)2015ا حسيُ ( ،)2014ايةيي اعلج ( ،)2014االعليا (،)2014
ح حُ ةانت العيية اعس طدفة أعضا هيةة ال دريس ح دراسة الثبي ( ،)2018ح حُ ةانت العيية اعس طدفة
اععلمُ ااععلما ح دراسة ة من حياح ة ( ،)2016ا اخلوالديف اهيدي ( ،)2014ا الب ري ابيه
( ،)2012ا) ،Ogan-Bekiroglu (2009ا) ،Wikstrom (2007ا) ،Graham (2005ا()1999
 ، Kleinert et alا(.Hsu & Adams (1998
منهجية الدراسة وإجراءاتا:
منهج الدراسة:
اع مد الدراسة ا الية اعيط اعسحج الوراج ،ةونن اعيط اع وافأ مع بيعة الدراسة.
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جمتمع وعينة الدراسة:

ل ونت عيية الدراسة ا الية من ( )245البا ا البة قثلو ما نسب ن ( )%9.6من اجمل مع ال لج جلميع
ةلية الةبية مامعة الباحة خ الا الدراسج الا 1440/1439هد االبال عدده ( )2550البا
ا أةادقية
ا البة حست إح ا يا اجلامعة ،خم ارين بايياة ع وا ية البسياة ي ويعو علر أربعة
(ر أ اا  ،ليبية خارة ،ليبية بدنية ،ليبية فيية) ،لوييعت العيية افااى لل خ ص ،ااجليس ةما ح جدا ()1
علر اليحو ال ايل:
جدول ( )1يبني توزيع أفراد العينة وفق متغري التخصص واجلنس

املتغري
التخصص

مستوايت املتغري

العدد

النسبة املئوية

رايض أطفال

73

29.8

تربية فنية

60

24.5

تربية خاصة

46

18.8

تربية بدنية

66

26.9

ذكر

131

53.5

أنثى

114

46.5

245

100

اجلنس
اجملموع

أداة الدرسة:
أعد الباحق أدايف ل حديد ااعع اس خدام أساليت ال اوي البدي من اجطة نكي الالبة ،ال و الدايف من
جزأين ،اش م اجلز الا علر معلوما دقغيافية ل مث ح اجليس ،اال خ ص للمس جيت .ح حُ مش اجلز
الثاين فايا اعايا  ،م بوعاى صعايا الث ثج ل س جابة (دا ماى ،أحياانى ،أبداى) ااع مد الباحق اإلجيا ا ال الية
ح بيا اعايا .
أولا :حتديد أساليب التقومي احلقيقي:

ياجعة اإل ار اليكيي حو ماطوم ال اوي اأنواعن االاياق بُ أنواعن ،اةذلك الدراسا ال اه مت
وضوا ماطوم اأنواا أساليت ال اوي ا اياج ال يس خدمطا أعضا هيةة ال دريس ح البيةة ال عليمية مث دراسة
الثبي ( ،)2018ادراسة أبو فوديف ( ،)2015ادراسة احملمدي اآخيا (2015أ) ادراسة ا ارثج (،)2015
ارسة الباحق للعم الةادقج ام حكالن اليومية مت ن من حتديد أه أساليت ال اوي ا اياج ح
امن خ
اعيحلة اجلامعية.
حيق حدد الباحق مخسة أساليت لل اوي ا اياج متث مخسة أبعاد ح أدايف الايا اهج:
• أساليت ال اوي اعع مد علر الدا .
• أساليت ال اوي اعع مد علر الورعة االال .
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• أساليت ال اوي اعع مد علر ال وار .
• أساليت ال اوي الذايت.
• أساليت ال اوي اعع مد علر لاوي العيا .
اييدرج حتت ة بعد جمموعة من اعمارسا ال اوقية ال يع مد عليطا عضو هيةة ال دريس إلردار ح
لاوقج معُ علر إجناي الاالت.
اثنيا :كتابة فقرات املقياس:
ل ونت فايا اعايا من ( )29فاييف ح رورلن الالية ،حيق ريغت الاايا افأ السس العلمية لبيا
الداا اعسحية ااع عارد عليطا ةما ح سليما ( )2010ل غاج أةثي الساليت اعع مديف لل اوي ا اياج،
ضمن لدري  Scalingث ثج قث موعف الاالت من اس خدام السلو ال اوقج (دا ماى ،أحياانى ،أبداى).
اثلثا :صدق املقياس:

صدق احملكمني:
مت عي الاايا علر جمموعة من اع خ ُ ح جما الايا اال اوي اعل الياس ،بغي ال حاأ من
علر مد ان ما العباريف عاطوم اعمارسا ال اوقية لل اوي
ال دق اعيااج للمايا  ،اذلك من خ ا
ا اياج ،اةذلك اضوح ال ياغة ،اس م طا ،اارلبا طا عبعاد اعايا  ،امت حذد مخس عبارا من اعايا ،
ليكطي اعايا ح رورلن اليطا ية م وانى من ( )24عباريف ضمن مخسة أبعاد.
أبعاد املقياس:

.)23

البُعد األول :أساليت ال اوي اعع مد علر الدا امتث العبارا

رع (-17 -16-9 -4 -2 -1

البُعد الثان :أساليت ال اوي اعع مد علر الورعة االال امتث العبارا رع (.)14 -10 -7

البُعد الثالث :أساليت ال اوي اعع مد علر ال وار امتث العبارا رع (-20 -18 -12 -11 -5
.)24 -22
البُعد الرابع :أساليت ال اوي الذايت امتث العبارا رع (.)21 -15 -13 -8 -6

البُعد اخلامس :أساليت ال اوي اعع مد علر لاوي العيا امتث العبارا رع (.)19 -3

رابعا :التجريب األويل للمقياس (الصدق والثبات كميا):
بأ اعايا علر عيية اس ا عية م ونة من ( )30البا ا البة ي بطو عيية الدراسة الساسية ح
اخل ا ص ،لل حاأ من ردق اثبا الدايف.
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الصدق:

لل حاأ من ردق البيا للمايا مت حسا عيمة معام الساق اجتاه الااييف مع البعد الذي لاع ضمين،
حيق أاجد الباحق عيمة معام االرلباط لبريسو بُ اعايديف ااجملموا ال لج للبعد ةما ح اجلدا ( )2ال ايل:
جدول ( )2يبني قيم معامالت الرتباط بني املفردة والدرجة الكلية للبُعد
البُعد الرابع
البُعد الثالث
البُعد الثان
البُعد األول

البُعد اخلامس

م

املفردة

1

1

**0.64

2

2

**0.78

3

4

**0.57

4

9

**0.72

5

16

**0.70

6

17

**0.74

7

23

**0.73

8

7

**0.81

9

10

**0.83

10

14

**0.74

11

5

**0.73

12

11

**0.76

13

12

**0.80

14

18

**0.81

15

20

**0.76

16

22

**0.83

17

24

**0.82

18

6

**0.59

19

8

**0.77

20

13

**0.65

21

15

**0.80

22

21

**0.78

23

3

**0.88

24

19

**0.89

(**) عند مستوى دللة ()α≤0.01

جدول ( )3يبني قيم معامالت الرتباط بني أبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس
أبعاد املقياس

اجملموع الكلي للمقياس

البُعد األول أساليب التقومي املُعتمد على األداء

**0.94

البُعد الثان أساليب التقومي املُعتمد على الورقة والقلم
البُعد الثالث أساليب التقومي املُعتمد على التواصل
البُعد الرابع أساليب التقومي الذات

البُعد اخلامس أساليب التقومي املُعتمد على تقومي األقران

(**) دالة عند مستوى دللة ()α≤0.01
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صليكي إىل اجلدا ( )2ااجلدا ( )3جتد أ عيمة معام بريسو للع عة بُ اعايديف االبعد الذي لي مج
إلين عي جيديف جداى حيق ليااحت بُ ( )0.57ةأع عيمة ا ( )0.74ةأعلر عيمة لاايا بعد أساليت ال اوي
اعع مد علر الدا ةما ةانت عيمة معام ارلباط بريسو بُ هذا البعد ااجملموا ال لج للمايا ( .)0.94فيما
ليااحت بُ ( )0.74ا ( )0.83لبعد أساليت ال اوي اعع مد علر الورعة االال ةما ةانت عيمة معام ارلباط
بريسو بُ هذا البعد ااجملموا ال لج للمايا ( .)0.84ح حُ ليااحت بُ ( )0.73ا ( )0.83لبعد
أساليت ال اوي اعع مد علر ال وار ةما ةانت عيمة معام ارلباط بريسو بُ هذا البعد ااجملموا ال لج
للمايا ( .)0.95ةما ليااحت بُ ( )0.59ا ( )0.80لبعد أساليت ال اوي الذايت اةانت عيمة معام ارلباط
بريسو بُ هذا البعد ااجملموا ال لج للمايا ( .)0.95اأخرياى ليااحت عيمة معام االرلباط بُ ( )0.88ا
( )0.89للاايا مع بعد أساليت ال اوي اعع مد علر لاوي العيا ةما ةانت عيمة معام ارلباط بريسو بُ
هذا البعد ااجملموا ال لج للمايا ( .)0.84امجيع الاي ذا داللة إح ا ية عيد مس و داللة ()α≤0.01
اهذا يؤةد الساق عيا العبارا للماطوم ناسن الذي يايسن البعد ،ةما يؤةد ةذلك الساق عيا البعاد
عام ،ا يؤةد ردق االلساق الداخلج للمايا ةأحد مؤشيا ال دق
للماطوم ناسن الذي لايسن الدايف ب
ال مية.
ثبات أداة الدراسة:
لل أةد من ثبا أدايف الدراسة اع مد الباحق علر إجياد معام ثبا ألاا ةيانباخ ةما ح اجلدا (:)4
جدول ( )4يبني قيم معامل الثبات لألبعاد

م

معامل الثبات

1

البُعد
أساليب التقومي املُعتمد على األداء

**0.83

2

أساليب التقومي املُعتمد على الورقة والقلم

**0.71

3

أساليب التقومي املُعتمد على التواصل

**0.90

4

أساليب التقومي الذات

**0.76

5

أساليب التقومي املُعتمد على تقومي األقران

**0.70

(**) دالة عند مستوى دللة ()α≤0.01

صليكي إىل جدا ( )4ن حظ أ عيمة معام الثبا بواساة مايا ألاا ةيانباخ بلغت ( )0.83لبعد
أساليت ال اوي اعع مد علر الدا ح حُ بلغت ( )0.71لبعد أساليت ال اوي اعع مد علر الورعة االال  ،ا
( )0.90لبعد أساليت ال اوي اعع مد علر ال وار  ،ا ( )0.76لبعد أساليت ال اوي الذايت ،ا ( )0.70لبعد
أساليت ال اوي اعع مد علر لاوي العيا  ،امجيع الاي الساباة ذا داللة إح ا ية عيد مس و داللة
( )α≤0.01اهذا يؤةد الساق عيا العبارا لياس اعاطوم الذي يايسن البعد ،ةما يؤةد ةذلك الساق عيا
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عام ،ا يؤةد ردق االلساق الداخلج للمايا ةأحد

البعاد للماطوم ناسن الذي لايسن الدايف ب

مؤشيا ال دق ال مية.
ةلج بواساة أسلو ألاا ةيانباخ
اصليكي إىل جدا ( )5جند أ عيمة معام الثبا للمايا ب
بلغت ( )0.932عيد مس و داللة ( )α≤0.01اهج عيمة عالية لد علر ثبا اعايا االوثوق ح ن ا جن.
جدول ( )5قيم معامل الثبات للمقياس

عدد الاايا

عيمة معام ألاا ةيانباخ

24

**0.932
(**) دالة عند مستوى دللة ()α≤0.01

مستوى حتديد درجة واقع الستخدام:
للح علر ااعع اس خدام أساليت ال اوي ا اياج من عِب أعضا هيةة ال دريس من خ
الالبة علر اعايا  ،عام الباحق صل ايل:
حسا مد االس جاص .2 = 1-3 :
الساا الاةة الواحديف لل دري اجملمع من اس جاص الالبة.0.66 = 3 ÷ 2 :
ال ييف:

اس جاص

• اع وسل ا سا ( )1.66 - 1.00اس خدام ميخاض.
• اع وسل ا سا ( )2.33 – 1.67اس خدام م وسل.
• اع وسل ا سا ( )3.00 – 2.34اس خدام ميلاع.
األساليب األحصائية:
اع مد الباحق علر اإلح ا الوراج لإلجابة عن بعض لساؤال الدراسة ،ةما اس خدم معام
االرلباط ،ااخ بار ) (Tللعييا اعس الة ،ااخ بار) (Fل ف الاياق بُ اع وساا .
عرض نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها:
السؤال األول :ما درجة استخدام عضو هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة الباحة ألساليب التقومي
احلقيقي من وجهة نظر الطلبة؟
لإلجابة عن هذا ال ساؤ مت إجياد اع وسل ا سا ااالحنياد اععياري لعبارا اعايا اليليت الساليت
حست درجة االس خدام ،ةما ح اجلدا (:)6
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جدول ( )6يبني املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية لفقرات املقياس
العبارة

م

ال وضيحية.

املتوسط احلسايب

الحنراف املعياري

الرتتيب

درجة الستخدام

2.12

0.68

13

م وسل

0.71

14

م وسل

12

م وسل
م وسل

1

حييص عضو هيةة ال دريس علر لاوي مطام اعاير بواساة لادي العيا

2

أمار ال اوي اعع مد علر احملاةايف العت الداار بالت من عضو هيةة ال دريس.

2.10

3

يس خدم عضو هيةة ال دريس لاوي العيا ةأحد أساليت ال اوي.

2.16

0.72

4

يلزمين عضو هيةة ال دريس صع اريع اجلماعية ل يايذ اعطام ح اعاير.

2.33

0.61

4

5

حييص عضو هيةة ال دريس علر أ أشيح يياة ح ااج أمام الزم .

1.98

0.72

20

م وسل

6

يبُ عضو هيةة ال دريس يل معايري اعاا الدرجة عب ال ليف صلواجبا .

2.38

0.70

2

ميلاع

1.96

0.75

21

م وسل

0.76

24

م وسل

19

م وسل
م وسل

7
8

حييص عضو هيةة ال دريس علر عي
فورا.
ى

ي لاين عضو هيةة ال دريس حب االخ بار ميزليا بعد هناية االخ بار ةواجت إضاح.

1.76

9

يالت عضو هيةة ال دريس مين إجيا جتار لابياية عا لعلم ن.

2.01

0.75

2.19

0.73

10

 11ح هناية ة حماضييف يالت عضو هيةة ال دريس ملخ ا شاطيا عن احملاضييف.

2.07

0.71

17

م وسل

 12يس خدم عضو هيةة ال دريس السةلة ال اية ل اوي احملاضييف.

2.29

0.67

5

م وسل

 13حييص عضو هيةة ال دريس علر إيضاح نااط ال اوي للماير.

2.46

0.65

1

ميلاع

 14يبُ عضو هيةة ال دريس نوا الاايا االخ بارية عب حتديد موعد االخ بار.

2.35

0.72

3

ميلاع

 15أبين س مل لاديي عطمة من اعطام ال اوقية بالت من عضو هيةة ال دريس.

2.02

0.71

18

م وسل

 16يع مد عضو هيةة ال دريس علر العم اجلماعج ح ال اوي للمطام.

2.24

0.64

8

م وسل

 17ي يةين عضو هيةة ال دريس ح فيق العم ل يايذ اعطام اعالوبة ح اعاير.

2.25

0.62

7

م وسل

 18يالت عضو هيةة ال دريس عي أف اري أمام ايخيين االدفاا عيطا.

2.10

0.72

15

م وسل

 19حييص عضو هيةة ال دريس علر لاوي أعما ايخيين بواساة م حكايت.

1.93

0.74

22

م وسل

 20يس خدم عضو هيةة ال دريس أسلو اعياع ة ل اوي فطمج للماير.

2.24

0.71

9

م وسل

1.84

0.77

23

م وسل

2.08

0.73

16

م وسل

2.26

0.67

6

م وسل

2.17

0.69

11

م وسل

 10يط عضو هيةة ال دريس إب عج علر ا

ا لو ال حيحة ل خ بار بعد ان طا االخ بار

ال حيح للواجبا اعيزلية.

يالت عضو هيةة ال دريس ل حيح االخ بار اخلاص
21
اعاير.

ح اعيز اع مادا علر ال ا

 22يالت عضو هيةة ال دريس مين ال ا ري ح يياة ح ااجبايت اشيحطا.
 23حييص عضو هيةة ال دريس علر لاوي مطامج ح اعاير من خ

اع اريع.

 24ياي عضو هيةة ال دريس مطامج ح اعاير بواساة اليااش مع جمموعا عم خم لاة.

2.14

الوزن النسيب للمقياس

متوسط

ضمين ع أرا الالبة حو أساليت ال اوي لع س ااعع اعمارسا ال اوقية ح

ليةز الدراسة علر افةا
لاديي إجناياهت الدراسية.
صليكي إىل اجلدا ( )6ن حظ أ اع وسل ا سا لرا الالبة عد اس خدام أعضا هيةة ال دريس
لساليت ال اوي ا اياج بل ( )2.14أي بدرجة م وساة ،أي أ أعضا هيةة ال دريس قارسو أساليت ال اوي
ا اياج بدرجة م وساة اهذه الي يجة ل اأ مع دراسة حياح ة ( )2016ااخلوالديف اهيدي ( ،)2014انوعاى ما
مع دراسة العليا ( )2014اال أشار إىل اجود اجتاه إجيا لعيية الدراسة حنو ارسة أليا ال اوي البدي ح
لاوي اعاير .ا لف مع دراسة حسيُ ( )2014حيق ةانت الساليت ال اوقية البديلة ذا اجتاه حمداد
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االس خدام اعد ياسي ذلك ع عيية الدراسة من الاالبا يغيت عيطن ماطوم ال اوي البدي ةالساة اأداا
ااضح.
ب
أما صليسبة لعلر الساليت اس خداماى ف انت للعباريف رع ( )13حييص عضو هيةة ال دريس علر إيضاح
نااط ال اوي للماير حيق ةانت درجة اعمارسة هلا ميلاعة وسل حسا ( )2.46اةانت ح الةليت رع ()1
ح االس خدام ،اةلما ةا الاالت أةثي معيفة بييااط ال اوي ح اعاير ةلما لعزي اليعابة عيده علر جوديف إجناي
ال لياا ح اعاير اهو ما أةدلن عباريف رع ( )6الةليت رع ( )2ح االس خدام ،ل ؤةد حيص عضو هيةة
ال دريس علر حتديد معايري إعاا الدرجا عب ال لياا  .اهذه اعمارسة للات ان باه الاالت حنو آلية لاوي
ذايت ،ال اأ هذه الي يجة مع ن ا دراسة أبوفوديف ( )2015حيق
ميجزالن ا ق ين من لاوي إجنايه ب
أةد عيام عضو هيةة ال دريس ب وضيح معايري فحص اعطام ال اية ،اةذلك دراسة احملمدي اآخيا (2015أ)
ح البعد الثالق (ال طيةة لل اوي) ،ادراسة حسيُ ( ،)2014ايي الباحق أ اع ماد هذا السلو يسط ح
ليمية عدريف اع عل علر ال أم الذايت امياجعة العما عب لسليمطا للماي  ،ال اأ هذه الي يجة مع ن ا دراسة
يوسف (.)2018
أما اعمارسة ال لليطا ح االس خدام ابدرجة ميلاعة أيضا ةانت إيضاح نوا الااييف االخ بارية للاالت
وسل ( .)2.35ح حُ أشار العباريف رع ( )4إىل المهية ال يوليطا أعضا هيةة ال دريس للعم اجلماعج
وسل بل ( )2.33ادرجة اس خدام م وساة اأتةد أمهية العم اجلماعج ن ا العباريف ( )23حيق حييص
بن بواساة اع اريع بدرجة ارسة م وساة بلغت ( ،)2.26ال اأ هذه الي يجة
عضو هيةة ال دريس علر لاي
مع دراسة احملمدي اآخيا (2015أ) حيق ظطي أ أغلت ال اضي اخلارة صلعيية ال لية ل ري إىل أمهية
مادا علر م ارة طا لزمي هتا ح الن اة اجلماعية .ةما لف مع ن يجة دراسة
أ ي و لاديي أدا الاالبة اع ى
حست هللا ( )2019حيق ظطي ارسة العم ال عااين ةأسلو لل اوي بدرجة ميخاضة ،اعد يعود ذلك إىل
أ ال ليا اليكيية يسط فيطا ل وين جمموعا العم ال عااين لابيعة اعاديف ااحمل و  ،بع س ةليا العملية
اال اع مدها حست هللا ح دراس ن.
مادا علر
اظطي اع ماد عضو هيةة ال دريس ب ليف الاالت ب حيح االخ بار اخلاص بن ح اعيز اع ى
ال ا اعاير ةما ح عباريف رع ( )21بدرجة م وساة بلغت ( ،)1.84ح حُ ةانت ارسة بدرجة عآلية ح
ال أةد من حلوهل صالع ماد علر ال ا بدرجة عآلية
دراسة يةيي اعلج ( )2014حيق يس خدم الا
االن سا االذين يع مدا بدرجة عالية علر االل ا
اعد يعود ذلك لابيعة عيية الدراسة حيق إهن من
مباشي داخ الااعا الدراسية.
صل ا اعدرسج أةثي من اللاا صععل ح حُ أ عيية الدراسة ل عل ب
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ةما يس خدم عضو هيةة ال دريس السةلة ال اية ل اوي احملاضييف -عباريف رع  -6بدرجة م وساة بلغت
( .)2.29ال اأ هذه الي يجة مع دراسة حست هللا ( )2019ا لف مع دراسة حياح ة ( )2016ايعز ذلك
من اجطة نكي الباحق إىل أ عيي طا من اعمارسُ فع ى لساليت ال اوي -اععلمُ -الذلك ه أةثي عدريف علر
حتديد ماطوم السلو ادرجة ارس ن أةثي من عيية البحق ا ايل اه الالبة.
عام ،وسل ليااح بُ ( )1.76ةأع
ح حُ ليااحت صعج الساليت بُ االس خدام اع وسل ب
اس خدام ،ا ( )2.46ةأعلر اس خدام ،اهذا مؤشي لمهية ي ديف اه مام أعضا هيةة ال دريس ب لية الةبية ح
العياية صس خدام أساليت ال اوي ا اياج خ لف أنواعطا .ةما اليوجد أية ارسة بدرجة ضعياة أا عليلة.
عام فإنن ق ن اإلجابة عن السؤال األول ع درجة اس خدام عضو هيةة ال دريس ح ةلية الةبية
اب
مامعة الباحة لساليت ال اوي ا اياج من اجطة نكي الالبة ةانت م وساة.
السؤال الثان :ما أساليب التقومي األكثر استخداما من قبل أعضاء هيئة التدريس حسب أسلوب
التقومي احلقيقي املستخدم لتقومي إجنازات الطلبة من وجهة نظر الطلبة؟
امن أج حتديد درجة االس خدام علر مس و البعاد لساليت ال اوي مت حسا اع وسل ا سا
للمايدا علر مس و ة بعد ،ةما ح اجلدا ( )12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7ال آلية:
م

جدول ( )7يبني املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية لفقرات بُعد أساليب التقومي املُعتمد على األداء
العبارة

2.12

0.68

5

م وسل

0.71

6

م وسل

1

م وسل
م وسل

1

حييص عضو هيةة ال دريس علر لاوي مطام اعاير بواساة لادي العيا

2

أمار ال اوي اعع مد علر احملاةايف العت الداار بالت من عضو هيةة ال دريس.

2.10

3

يلزمين عضو هيةة ال دريس صع اريع اجلماعية ل يايذ اعطام ح اعاير.

2.33

0.61

4

يالت عضو هيةة ال دريس مين إجيا جتار لابياية عا لعلم ن.

2.01

0.75

7

5

يع مد عضو هيةة ال دريس علر العم اجلماعج ح ال اوي للمطام.

2.24

0.64

4

م وسل

6

ي يةين عضو هيةة ال دريس ح فيق العم ل يايذ اعطام اعالوبة ح اعاير.

2.25

0.62

3

م وسل

2.26

0.67

2

م وسل

7

حييص عضو هيةة ال دريس علر لاوي مطامج ح اعاير من خ

ال وضيحية.

املتوسط احلسايب

الحنراف املعياري

الرتتيب

درجة الستخدام

اع اريع.

2.18

الوزن النسيب لبُعد أساليب التقومي املُعتمد على األداء

متوسط

ي ضح من جدا ( )7أ عضو هيةة ال دريس يع مد علر أسلو ال اوي اعع مد علر الدا بدرجة
م وسل ابوي نس بل ( )2.18اهيا ق ن م حكة اجود اعج عمهية ال اوي اعع مد علر الدا ةممارسة
يع مدها أعضا هيةة ال دريس ح ةلية الةبية ،ابيي االع ماد علر اع اريع اجلماعية ةأدايف ل يايذ الاوي مطام اعاير
عباريف رع ( 4ا  )23وسل حسا ( 2.33ا  )2.26علر ال وايل ،ابدرجة م وساة ل س خدام من اجطة نكي
الالبة اهذه الي يجة ل ف-جز ياى -مع ن ا دراسة احملمدي اآخيا (2015أ) ا أبوفوديف ( )2015ا الب ري
ابيه ( )2012حيق أةد علر أ يياة ال اوي الةثي اس خداما هو ال اوي صع اريع ،ح حُ ةانت يق
ال اوي اعع مد علر الدا ح دراسة ( Hsu & Adams (1998هج الةثي اس خداماى .اعلين ييبغج ليبين
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احتايز أعضا هيةة ال دريس ل ه مام ب

أةرب صل اوي اعع مد علر الدا اا يص علر لاعيلن ب

أةرب

عام لؤةد الي ا علر اجود
حىت ل أساليت ال اوي افأ مبدأ العم اجلماعج عمارسة بدرجة ميلاعة .اب
حيص من أعضا هيةة ال دريس علر ليايذ اعطام من خ اع اريع اال لبيىن علر فيق العم ح العاديف ا
حياز راح العم ضمن فيق العم اليوا أداار الاالت فيطا حيق بل م وسل العبارا ( 4ا 23ا 17ا)16
ماعيم ن ( 2.33ا 2.26ا 2.25ا )2.24علر ال وايل .ح حُ أظطي أعضا هيةة ال دريس حست اجطة نكي
أيضا -للجطود الايدية ح الدا عطام اعاير ةما ح عباريف ( 1ا  )2ال ن وسل ليااح
الالبة مس و م وسل – ى
بُ ( 2.10ا  )2.12اهو أع من الساليت الخي  ،ما عدا عباريف رع ( )9لت أعضا هيةة ال دريس من
الالبة إجيا ال جار ال ابياية عا لعلموه ح اعاير حيق ةانت ارسة بدرجة م وساة ا وسل بل ()2.01
ةأع م وسل ح بعد أساليت ال اوي اعع مد علر الدا ليح اعيلبة الخرييف ضمن هذا البعد ح اعمارسا
ا اياية لل اوي ،ال اأ هذه الي ا مع دراسة الثبي ( )2018ا حسيُ (.)2014
جدول ( )8يبني املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية لفقرات بُعد أساليب التقومي املُعتمد على الورقة والقلم
العبارة

م

املتوسط

الحنراف

احلسايب

1
2

فورا.
حييص عضو هيةة ال دريس علر عي ا لو ال حيحة ل خ بار بعد ان طا االخ بار ى

يط عضو هيةة ال دريس ص عج علر ا

3

يبُ عضو هيةة ال دريس نوا الاايا االخ بارية عب حتديد موعد االخ بار.

ال حيح للواجبا اعيزلية.

الوزن النسيب لبُعد أساليب التقومي املُعتمد على الورقة والقلم

املعياري

الرتتيب

درجة

الستخدام

1.96

0.75

3

م وسل

2.19

0.73

2

م وسل

2.35

0.72

1

ميلاع

2.16

متوسط

ي ضح من جدا ( )8أ عضو هيةة ال دريس يع مد علر أسلو ال اوي اعع مد علر الورعة االال
بدرجة م وسل ابوي نس للبعد بل ( ،)2.16اهذا مؤشي علر اع ماد ال اوي اعع مد علر الورعة االال
ةإسةاليجية لاوقية ضمن إسةاليجيا ال اوي البدي ال اأ هذه الي يجة مع ن ا دراسة حست هللا ( )2019ا
حياح ة ( )2016ا حسيُ ( )2014االب ري ابيه ( ،)2012ح حُ أةد ن ا دراسة الثبي ()2018
ا ا ارثج ( )2015علر أ أةثي أساليت ال اوي لاضي ى لد أعضا هيةة ال دريس هج االخ بارا اعوضوعية
اهج الةثي اس خداماى ح ال علي اجلامعج اهذا م وعع لسياييف الساليت اعع مديف علر االخ بارا ح الا ي
الةبوي السلوةج ،اعزا االخ بارا اعوضوعية ماارنة صالخ بارا اعاالية.
ةما أبيي العباريف رع ( )14االه مام ب بُ نوا الاايا االخ بارية عب موعد االخ بار ا ي يح للاالت
مزيدا من الوضوح ح آليا ال اوي حيق بل اع وسل ا سا ( )2.35اهذا ي ري إىل اس خدام ميلاع هلذه
اعمارسة ال اوقية الذلك حاي علر اعيلبة رع ( )1ال اأ هذه الي يجة مع دراسة أبوفوديف (.)2015
فورا بدرجة
ح حُ ةا حيص أعضا هيةة ال دريس علر عي ا لو ال حيحة ل خ بار بعد هناي ن ى
أةرب بذلك من
م وساة ا وسل حسا بل ( )1.96ةأع عيمة ح هذا البعد ا يعين ضياريف االه مام ب
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عب عضو هيةة ال دريس .اهذه الي يجة لف مع دراسة اع يي اميعج ( )2007حيق أشار إىل أ أعضا
ا يسط ح دع الالبة ل جااي الخاا اأتةيد

الالبة بعد لوييع الدرجا

هيةة ال دريس يياع و اجاص
ال وا .
فورا
اأاضحت عباريف ( )7حيص أعضا هيةة ال دريس علر عي ا لو ال حيحة ل خ بار بعد هناي ن ى
أةرب
بدرجة م وساة ا وسل حسا بل ( )1.96ةأع عيمة ح هذا البعد ا يعين ضياريف اإله مام ب
بذلك من عب عضو هيةة ال دريس.
عام ل اأ ن ا هذا البعد مع ن ا دراسة احملمدي اآخيا (2015أ) اأبوفوديف ( )2015حو
اب
أمهية االخ بارا ةأسلو لاوقج لل أةد من إجنايا الالبة ح اعاير الدراسج.
جدول ( )9يبني املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية لفقرات بُعد أساليب التقومي املُعتمد على التواصل

م

العبارة

املتوسط احلسايب

الحنراف املعياري

الرتتيب

درجة الستخدام

1

حييص عضو هيةة ال دريس علر أ أشيح يياة ح ااج أمام الزم .

1.98

0.72

7

م وسل

2

ح هناية ة حماضييف يالت عضو هيةة ال دريس ملخ ا شاطيا عن
احملاضييف.

2.07

0.71

6

م وسل

3

يس خدم عضو هيةة ال دريس السةلة ال اية ل اوي احملاضييف.

2.29

0.67

1

م وسل

4

يالت عضو هيةة ال دريس عي أف اري أمام االخيين االدفاا عيطا.

2.10

0.72

4

م وسل

5

يس خدم عضو هيةة ال دريس أسلو اعياع ة ل اوي فطمج للماير.

2.24

0.71

2

م وسل

6

يالت عضو هيةة ال دريس مين ال ا ري ح يياة ح ااجبايت اشيحطا.

2.08

0.73

5

م وسل

7

ياي عضو هيةة ال دريس مطامج ح اعاير بواساة اليااش مع جمموعا
عم خم لاة.

2.17

0.69

3

م وسل

2.14

الوزن النسيب لبُعد أساليب التقومي املُعتمد على التواصل

متوسط

امن خ جدا ( )9ي ضح أ عضو هيةة ال دريس يع مد علر أسلو ال اوي اعع مد علر ال وار
بدرجة م وسل ابوي نس للبعد بل ( ،)2.14ا ي ري إىل أ الوعج صس خدام أساليت ال وار لد أعضا
هيةة ال دريس بدرجة م وساة اإ ةا حي اج مزيدا من الةةيزعلر هذه اعمارسة حىت ل و درجة االس خدام
ميلاعة ،اهذه الي يجة ل اأ مع ن ا اجملا الساد ح دراسة (حياح ة )2016 ،ا(ا ارثج )2015 ،ا(الب ري
ابيه  )2012 ،ا ) ، (Hsu & Adams, 1998ا لف مع دراسة (حست هللا )2019 ،ا(حسيُ،
عام.
 )2014حيق أةد علر أ ارسة أعضا هيةة ال دريس لل اوي صل وار ميخاضة ب
ةما بيي السةلة ال اية ل اوي احملاضييف -عباريف رع ( -)12ةأسلو ل اوي ال وار مع الالبة وسل
حسا بل ( )2.29اهذا ي ري إىل اس خدام م وسل هلذه اعمارسة ال اوقية ،اهو ما أةدلن عباريف رع (،20
 )18 ،24علر خم لف مياح ال وار مع الس اذ أا بُ الا أناسط  .اهذه الي يجة ل اأ مع ن ا دراسة
حست هللا ( )2019االثبي ( )2018حيق أةد علر أ لوجين السةلة ال اية ةأسلو لاوقج قارسن
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عضو هيةة ال دريس بدرجة عالية .اهج ن يجة ميااية فمن الساليت اعع مديف ح إداريف العملية ال اوقية السةلة
ال اية اال وار ال اطج بُ اععل ااع عل  .ا لف عيطا ح اس خدام عي الف ار االدفاا عيطا (عباريف رع
 ) 18أسلو يس خدمن أعضا هيةة ال دريس ح ةلية الةبية ح جامعة الباحة بدرجة م وساة ،ح حُ أنن
يس خدم بدرجة ميخاضة ح دراسة حست هللا ( )2019اعد يعود ذلك إىل أ ي ديف العداد ح ال عت
الدراسية ح دراسة حست هللا ماارنة صلعدد ح الدراسة ا الية.
جدول ( )10يبني املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية لفقرات بُعد أساليب التقومي الذات
العبارة

م

املتوسط

الحنراف

احلسايب

املعياري

الرتتيب

درجة

الستخدام

1

يبُ عضو هيةة ال دريس يل معايري إعاا الدرجة عب ال ليف صلواجبا .

2.38

0.70

2

ميلاع

2

ي لاين عضو هيةة ال دريس حب االخ بار ميزليا بعد هناية االخ بار ةواجت إضاح.

1.76

0.76

5

م وسل

3

حييص عضو هيةة ال دريس علر إيضاح نااط ال اوي للماير.

2.46

0.65

1

ميلاع

4

أبين س مل لاديي عطمة من اعطام ال اوقية بالت من عضو هيةة ال دريس.

2.02

0.71

3

م وسل

1.84

0.77

4

م وسل

5

يالت عضو هيةة ال دريس ل حيح االخ بار اخلاص

ح اعيز اع مادا علر ال ا اعاير.

الوزن النسيب لبُعد أساليب التقومي الذات

متوسط

2.09

ي ضح من اجلدا ( )10أ عضو هيةة ال دريس مامعة الباحة يع مد أساليت ال اوي اعع مد علر ال اوي
عام حيق بل الوي اليس ( )2.09اهذه الي يجة ل اأ مع دراسة أبوفوديف
الذايت بدرجة م وساة ب
( ،)2015ا لف عن ن ا دراسة حست هللا ( )2019ا الب ري ابيه ( )2012ا الثبي ( )2018حيق
ةانت اعمارسة بدرجة ميخاضة ،اعد يعود ذلك ل جامعة الباحة مابلة علر م ياا االع ماد اعؤسسج
االرباجمج ا جيع أعضا هيةة ال دريس ي لاو دارا ميةزيف ح جوانت أداا ال ايي ليمج لديط الادريف علر
ال يوا ح اس خدامطا الذلك ةانت اعمارسة ميلاعة ماارنة صلدراسا الخي .
ةما لؤةد ن ا عباريف رع ( 13ا  )6علر حيص أعضا هيةة ال دريس علر إيضاح نااط اآليا ال اوي
للا عب لت ليايذ اعطام ا ي يح للاالت ل وين ل ور جيد عن السلو المث ل يايذ اعطام اعالوبة ح
اعاير الدراسج اي جعن علر ال اوي الذايت لدا ن حيق بلغت هذه اعمارسة بدرجة اس خدام ميلاعة اأخذ
الةليت ( 1ا )2علر مس و بعد ال اوي اعع مد علر ال اوي الذايت ،اظطي ارسة بيا سل ال ادييللمطام
ال اوقية صع ارةة مع الاالت عباريف رع ( )15وسل حسا ( )2.02ابدرجة ارسة م وساة.
م

جدول ( )11يبني املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية لفقرات بُعد أساليب التقومي املُعتمد على تقومي األقران
العبارة

املتوسط احلسايب

الحنراف املعياري

الرتتيب

2

يس خدم عضو هيةة ال دريس لاوي العيا ةأحد أساليت ال اوي.

2.16

0.72

1

م وسل

2

حييص عضو هيةة ال دريس علر لاوي أعما ايخيين بواساة م حكايت.

1.93

0.74

2

م وسل

2

الوزن النسيب لبُعد أساليب التقومي املُعتمد على تقومي األقران
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متوسط
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يؤةد جدا ( )11أ عضو هيةة ال دريس مامعة الباحة يس خدم أساليت ال اوي اعع مد علر لاوي
عام ،حيق بل الوي اليس هلذا البعد ( ،)2ةما لؤةد الي ا علر اع ماد أعضا
العيا بدرجة م وساة ب
هيةة ال دريس بدرجة م وساة أسلو لاوي العيا ل اوي إجنايا الالبة ،حيق بلغت عيمة اع وسل ا سا
( )2.16لعباريف رع ( ،)3اهو ما أةدلن عباريف رع ( )19علر دع الالبة ل اوي أعما الالبة ايخيين بيا ى علر
م حكاهت  .االاأ هذه الي يجة مع دراسة الثبي ( )2018احياح ة ( )2016اا ارثج ( ،)2015ةما لف
مع ن ا دراسة حست هللا ( )2019اال لؤةد علر اس خدام لاوي العيا بدرجة ميخاضة ،اعد يعود ذلك
لعدم ثاة أعضا هيةة ال دريس ح عدرا الالبة علر إردار عيارا لاوقية لعدم اجود اعطارا ال اوقية ال افية
لد الالبة.
اصليجوا إىل اجلداا رع ( )11 ،10 ،9 ،8، 7ق ن حتديد درجة ارسة أساليت ال اوي ا اياج
عام علر مس و العيية ال لية االبعاد اخلمسة علر اليحو ال ايل ةما ح جدا (:)12
ب
جدول ( )12يبني املتوسطات احلسابية ودرجة املمارسة ألساليب التقومي احلقيقي كما يراها الطلبة
املتوسط احلسايب

الرتتيب

درجة الستخدام

األبعاد

م
1

أساليب التقومي املُعتمد على األداء.

2.18

1

م وسل

2

أساليب التقومي املُعتمد على الورقة والقلم.

2.16

2

م وسل

3

أساليب التقومي املُعتمد على التواصل.

2.14

3

م وسل

4

أساليب التقومي الذات.

2.09

4

م وسل

5

أساليب التقومي املُعتمد على تقومي األقران.

2

5

م وسل

2.14

املقياس كامالا

متوسط

صليكي إىل جدا ( )12ن حظ أ عيمة م وسل اعايا ةام ى بل ( )2.14أي أ درجة اس خدام
أعضا هيةة ال دريس لساليت ال اوي ا اياج لل أةد من اجطة نكي هب ح ةلية الةبية مامعة الباحة ل س
صعمارسة اع وساة ،ال اأ هذه الي يجة مع دراسة حياح ة ( )2016اا ارثج ( )2015االب ري ابيه
(.)2012
نوعا ما حيق بلغت عيمة
اعلر اعس و الةثي لا ي ى فإ االخ بار مايالت لعد ارسة اغية ى
اع وسل ا سا ( )2.16لبعد أساليت ال اوي اعع مد علر الورعة االال  ،اعد يعود ذلك إىل أ يياة لوييع
( )%80من
الدرجا ح اعايرا حست ال حة ال علي العايل مايالت لعاج ايىان أةرب ل خ بار حيق ل
ح مايرا ةلية الةبية اليكيية يعاج مربرا لعضا
اي الدرجة ال لية للماير ،اةذلك ال ثافة العددية للا
هيةة ال دريس ح االع ماد علر االخ بارا أةثي من غريها ،اهذا مايدفع أعضا هيةة ال دريس إىل اع ماد
االخ بار ةأسلو لاوقج سط ا أع جطد ،ةما ي حظ ح الدارا ال دريبية اعادمة لعضا هيةة ال دريس
الةةيز علر االخ بارا اضعف الدارا ال دريبية لساليت ال اوي ا اياج أا البدي .
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ابيا ى علر ماسبأ ق ن ال أةيد علر أ إجابة السؤا الثاين ل ري إىل أ اس خدام أساليت ال اوي
ا اياج أا البدي من عب أعضا هيةة ال دريس ي بدرجة م ااربة لﻸبعاد اخلمسة لساليت ال اوي ا اياج
ابدرجة م وساة ل بعد اإ ةا أع ها ال اوي اعع مد علر الدا .
السؤال الثالث :هل هناك عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05بني أساليب
التقومي املختلفة ضمن آليات التقومي احلقيقي من وجهة نظر الطلبة؟
مت حسا عيمة معام ارلباط بريسو بُ البعاد اخلمسة لل اوي ا اياج ،اظطي الي ا ةما يلج:
أساليت ال اوي ا اياج
بعد أساليت ال اوي
اعع مد علر الدا

بعد أساليت ال اوي

بعد أساليت ال اوي

بعد أساليت ال اوي

بعد أساليت ال اوي

بعد أساليت ال اوي

اعع مد علر الدا

اعع مد علر الورعة االال

اعع مد علر ال وار

الذايت

اعع مد علر لاوي العيا

1

**0.73

**0.85

**0.87

**0.75

1

**0.74

**0.77

**0.68

1

**0.86

**0.77

1

**0.79

بعد أساليت ال اوي
اعع مد علر الورعة االال
بعد أساليت ال اوي
اعع مد علر ال وار
بعد أساليت ال اوي
الذايت
بعد أساليت ال اوي
اعع مد علر لاوي العيا

1

(**) دالة عند مستوى دللة ()α≤0.01

ي حظ أ عي معام االرلباط لؤةد اجود ع عة يدية موجبة ذا داللة إح ا ية عيد مس و داللة

( )α≤0.01بُ أساليت ال اوي ا اياج اعخ لاة ،اعد ليااحت الاي بُ ( )0.68ةأع عيمة ،ا( )0.87ةأعلر
عيمة ،ا ي ري إىل ال ام بُ أساليت ال اوي اعخ لاة ،اأ اس خدام أساليت ال اوي اعخ لاة لوفي معلوما
نوعا ما ،ال اأ هذه الي يجة مع دراسة الثبي ( )2018اال لؤةد علر أ ال يوا ح أساليت ال اوي
م جانسة ى
يؤدي إىل نوال ال عل أةثي جوديف.

السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) )α≤0.05ملتوسط درجة

استخدام أسلوب التقومي احلقيقي املستخدم من قبل أعضاء هيئة التدريس لتقومي إجنازات الطلبة من وجهة
نظر الطلبة تبعا ملتغرياجلنس؟
لإلجابة عن هذا السؤا أاجد الباحق عيمة إح ا اخ بار  tافااى ع غري جيس الالبة (ذةي ،أنثر)
اظطي الي ا ةماح جدا (:)13
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جدول ( )13يبني نتائج اختبار  tلفقرات املقياس واألبعاد

رقم العبارة

األسلوب املستخدم

اجلنس

1

حييص عضو هيةة ال دريس علر لاوي مطام اعاير بواساة
لادي العيا ال وضيحية

2

أمار ال اوي اعع مد علر احملاةايف العت الداار بالت
من عضو هيةة ال دريس

4

يف املقياس

املتوسط الحنراف قيمة اختبار
احلسايب

املعياري

ذةي

2.20

0.70

أنثر

2.02

0.64

ذةي

2.32

0.66

أنثر

1.84

0.67

يلزمين عضو هيةة ال دريس صع اريع اجلماعية ل يايذ اعطام
ح اعاير

ذةي

2.32

0.62

أنثر

2.33

0.60

يالت عضو هيةة ال دريس مين اجيا جتار لابياية عا

ذةي

2.20

0.75

لعلم ن

أنثر

1.78

0.67

16

يع مد عضو هيةة ال دريس علر العم اجلماعج ح ال اوي
للمطام

ذةي

2.25

0.66

أنثر

2.21

0.61

17

ي يةين عضو هيةة ال دريس ح فيق العم ل يايذ اعطام
اعالوبة ح اعاير

ذةي

2.32

0.63

أنثر

2.16

0.58

23

حييص عضو هيةة ال دريس علر لاوي مطامج ح اعاير من
خ اع اريع

ذةي

2.35

0.68

أنثر

2.14

0.65

ذةي

16.01

3.65

أنثر

14.50

2.55

ذةي

2.20

0.70

أنثر

1.71

0.73

ذةي

2.37

0.67

أنثر

2.00

0.74

ذةي

2.42

0.72

أنثر

2.25

0.70

ذةي

6.96

1.76

أنثر

5.95

1.58

ذةي

2.22

0.70

أنثر

1.70

0.64

ذةي

2.21

0.73

أنثر

1.90

0.65

ذةي

2.38

0.68

أنثر

2.19

0.63

ذةي

2.25

0.71

أنثر

1.91

0.67

ذةي

2.32

0.72

أنثر

2.15

0.67

ذةي

2.28

0.74

أنثر

1.84

0.64

9

بُعد أساليب التقومي املُعتمد على األداء
7

حييص عضو هيةة ال دريس علر عي ا لو ال حيحة
فورا
ل خ بار بعد ان طا االخ بار ى
ال حيح

10

يط عضو هيةة ال دريس إب عج علر ا
للواجبا اعيزلية

14

يبُ عضو هيةة ال دريس نوا الاايا االخ بارية عب
حتديد موعد االخ بار
بُعد أساليب التقومي املُعتمد على الورقة والقلم

5

حييص عضو هيةة ال دريس علر أ أشيح يياة ح
ااج أمام الزم

11

ح هناية ة حماضييف يالت عضو هيةة ال دريس ملخ ا
شاطيا عن احملاضييف

12

يس خدم عضو هيةة ال دريس السةلة ال اية ل اوي
احملاضييف

18

يالت عضو هيةة ال دريس عي أف اري أمام ايخيين
االدفاا عيطا

20

يس خدم عضو هيةة ال دريس أسلو اعياع ة ل اوي
فطمج للماير

22

يالت عضو هيةة ال دريس مين ال ا ري ح يياة ح
ااجبايت اشيحطا
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درجة احلرية

مستوى الدللة

2.2

243

*0.029

5.7

243

**0.001

0.16-

243

0.872

4.6

243

**0.001

0.60

243

0.552

2.2

243

*0.032

2.6

243

*0.018

3.74

243

**0.001

4.81

243

**0.001

4.34

243

**0.001

1.90

243

0.059

4.67

243

**0.001

6.2

243

**0.001

3.5

243

**0.001

2.22

243

*0.027

3.88

243

**0.001

1.81

243

0.072

4.89

243

**0.001

 tاحملسوبة

df

p

د .بيدر بن محدا الزهياين :ااعع اس خدام أعضا هيةة ال دريس ح ةلية الةبية مامعة الباحة لساليت ال اوي ا اياج من اجطة نكي الالبة.
رقم العبارة
يف املقياس
24

األسلوب املستخدم

اجلنس

احلسايب

ياي عضو هيةة ال دريس مطامج ح اعاير بواساة اليااش
مع جمموعا عم خم لاة

ذةي

2.29

0.66

أنثر

2.02

0.69

بُعد أساليب التقومي املُعتمد على التواصل

ذةي

15.97

4.15

ذةي

2.43

0.70

أنثر

2.31

0.69

ذةي

2.04

0.76

أنثر

1.43

0.62

ذةي

2.49

0.66

أنثر

2.41

0.63

ذةي

2.17

0.71

أنثر

1.83

0.66

ذةي

2.02

0.77

أنثر

1.63

0.70

ذةي

11.17

2.75

أنثر

9.63

2.09

ذةي

2.34

0.71

أنثر

1.95

0.68

ذةي

2.09

0.76

أنثر

1.75

0.67

ذةي

4.43

1.32

أنثر

3.70

1.12

ذةي

54.55

12.89

أنثر

47.49

8.99

6

يبُ عضو هيةة ال دريس يل معايري اعاا الدرجة عب
ال ليف صلواجبا

8

ي لاين عضو هيةة ال دريس حب االخ بار ميزليا بعد هناية
االخ بار ةواجت إضاح

13

حييص عضو هيةة ال دريس علر إيضاح نااط ال اوي
للماير

15

أبين س مل لاديي عطمة من اعطام ال اوقية بالت من
عضو هيةة ال دريس

21

املتوسط الحنراف قيمة اختبار
املعياري

يالت عضو هيةة ال دريس ل حيح االخ بار اخلاص
ح اعيز اع مادا علر ال ا اعاير
بُعد أساليب التقومي املُعتمد على التقومي الذات

3

يس خدم عضو هيةة ال دريس لاوي العيا ةأحد أساليت
ال اوي

19

حييص عضو هيةة ال دريس علر لاوي أعما ايخيين
بواساة م حكايت
بُعد أساليب التقومي املُعتمد على تقومي األقران
املقياس كامالا

(*) دالة عند مستوى دللة ()α≤0.05

(**) دالة عند مستوى دللة ()α≤0.01

درجة احلرية

مستوى الدللة

**3.23

243

0.001

4.72

243

**0.001

1.33

243

0.184

6.75

243

**0.001

1.01

243

0.314

 tاحملسوبة

3.88

df

243

p

**0.001

4.10

243

**0.001

4.88

243

**0.001

4.33

243

**0.001

3.74

243

**0.001

4.64

243

**0.001

4.90

243

**0.001

صليكي إىل جدا ( )13جند أ عيمة اخ بار ( )tللاياق بُ عيية البحق لبعاى ع غري اجليس لبعد أساليت
وسل حسا
ال اوي اعع مد علر الدا بلغت ( )3.74س و داللة ( )α≤0.001ل احل الا
( )16.01مااب م وسل حسا للاالبا بل ( ،)14.50أي أ ال اوي اعع مد علر الدا أةثي ارسة عيد
الا من الاالبا  ،ا لف ن يجة الدراسة ا الية مع دراسة الثبي ( )2018ااع يي اميعج (.)2007
مااب الاالبا  ،حيق
ةما لكطي الي ا أ أغلت عبارا هذا البعد لؤةد الاياق ل احل الا
ةانت عي اخ بار ( )tدالة عيد مس و داللة ليااح بُ ( )0.018=pا ( ،)0.001=pأي أهنا لاع ح ميااة
داللة أع من ( )α≤0.05ا ي ري إىل أ أعضا هيةة ال دريس أةثي فعالية ح اس خدام أساليت ال اوي اعع مد
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ماارنة صلاالبا  ،انكياى ال ال علي غري خم لل فإ أعضا هيةة ال دريس
علر الدا من اجطة نكي الا
الذةور أةثي فعالية من اإلانث ،ال اأ هذه الي يجة مع ن يجة دراسة حياح ة ( )2016حيق أاضحت اجود
أثي لخ د اجليس بُ اعس جيبُ.
ح حُ ةانت الاياق بُ الا االاالبا ح عباريف رع ( )4ا ( )16غري دالة اح ا ياى للاياق بُ
االاالبا ال لف حو اس خدام أعضا هيةة ال دريس للم اريع اجلماعية
اجليسُ ،ا يعين أ أرا الا
ل يايذ مطام اعاير الدراسج صليسبة لعباريف رع ( ،)4اةذلك ا ا صليسبة الع ماد أعضا هيةة ال دريس للعم
اجلماعج ح لاوي اعطام عباريف رع ( ،)16حيق ةانت عيمة اخ بار ( )tللاياق بُ اجليسُ غري دالة اح ا ياى.
اأظطي ن ا الدراسة اجود فياق ح درجة اس خدام أساليت ال اوي اعع مد علر الورعة االال لبعاى ع غري
اجليس حيق بلغت عيمة اخ بار ( )4.67( )tعيد مس و داللة ( )0.001=pأي أهنا لاع ح ميااة داللة أع
وسل حسا ( )6.96مااب م وسل حسا للاالبا بل ( ،)5.95ةما
من ( )α≤0.05ل احل الا
لكطي الي ا أ أغلت عبارا هذا البعد لؤةد الاياق ل احل الا مااب الاالبا  ،حيق ةانت عي اخ بار
( )tدالة عيد مس و داللة ( )0.018=pاهج داللة أع من مس و الداللة ( .)α≤0.05اةانت الاياق بُ
االاالبا ح عباريف رع ( )14غري دالة اح ا ياى للاياق بُ اجليسُ ،ا يعين أ أرا الا
الا
االاالبا ال لف حو لبُ أعضا هيةة ال دريس ليوا الاايا االخ بارية عب موعد االخ بار.
ةما بلغت عيمة اخ بار ( )tللاياق بُ عيية البحق لبعاى ع غري اجليس لبعد أساليت ال اوي اعع مد علر
وسل حسا ( )15.97مااب
ال وار ةام ى ( )4.72عيد مس و داللة ( )0.001=pل احل الا
م وسل حسا للاالبا بل ( )13.71اهج داللة لاع ح ميااة رفض الاي ال ايي عيد مس و داللة أع
من ( ،)α≤0.05ةما لكطي الي ا أ أغلت عبارا هذا البعد لؤةد الاياق ل احل الا مااب الاالبا ،
حيق ةانت عي اخ بار ( )tدالة عيد مس و داللة ليااح بُ ( )α≤0.01ا (.)α≤0.05
االاالبا ح عباريف رع ( )20غري دالة اح ا ياى حيق بلغت عيمة
ح حُ ةانت الاياق بُ الا
اخ بار ( ،)1.81( )tا يعين أ أرا الا االاالبا ال لف حو اس خدام أعضا هيةة ال دريس أسلو
اعياع ة ل اوي فط الالبة للماير.
ةما بلغت عيمة اخ بار ( )tللاياق بُ عيية البحق لبعاى ع غري اجليس لبعد أساليت ال اوي اعع مد علر
وسل حسا ( )11.17مااب
ال اوي الذايت ةام ى ( )4.88عيد مس و داللة ( )0.001=pل احل الا
م وسل حسا للاالبا بل ( ،)9.63ةما لكطي الي ا أ أغلت عبارا هذا البعد لؤةد الاياق ل احل
الا مااب الاالبا  ،حيق ةانت عي اخ بار ( )tدالة عيد مس و داللة (.)α≤0.001
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االاالبا ح عباريف رع ( )6غري دالة اح ا ياى حيق بلغت عيمة
ح حُ ةانت الاياق بُ الا
اخ بار ( ،)1.33( )tا يعين أ أرا الا االاالبا ال لف حو لبُ أعضا هيةة ال دريس ععايري إعاا
الدرجة عب ال ليف صلواجت .ةما ةانت الاياق بُ الا االاالبا ح عباريف رع ( )13غري دالة اح ا ياى
االاالبا ال لف حو حيص أعضا هيةة
حيق بلغت عيمة اخ بار ( ،)1.01( )tا يعين أ أرا الا
ال دريس علر لبيُ نااط ال اوي للماير.
ةما بلغت عيمة اخ بار ( )tللاياق بُ عيية البحق لبعاى ع غري اجليس لبعد أساليت ال اوي اعع مد علر
وسل حسا ( )4.43مااب
لاوي العيا ةام ى ( )4.64عيد مس و داللة ( )0.001=pل احل الا
م وسل حسا للاالبا بل ( ،)3.70ةما لكطي الي ا أ مجيع عبارا هذا البعد لؤةد الاياق ل احل
الا مااب الاالبا  ،حيق ةانت عي اخ بار ( )tدالة عيد مس و داللة (.)α≤0.001
اأخرياى بلغت عيمة اخ بار ( )tللاياق بُ عيية البحق لبعاى ع غري اجليس للمايا ةام ى ( )4.90عيد
وسل حسا ( )12.89مااب م وسل حسا للاالبا بل
مس و داللة ( )0.001=pل احل الا
( ،)8.99اهذا مؤشي علر أ أعضا هيةة ال دريس الذةور أةثي اس خداماى لساليت ال اوي ا اياج من اجطة
نكي عيية البحق.
السؤال اخلامس :هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05لدرجة
أسلوب التقومي احلقيقي املستخدم من قبل أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة الباحة لتقومي إجنازات
الطلبة من وجهة نظر الطلبة تبع ا ملتغريالتخصص األكادميي (رايض أطفال ،تربية خاصة ،تربية بدنية ،تربية

فنية)؟

لإلجابة عن هذا السؤا أاجد الباحق عي اع وساا
الةادقج ،ايبُ اجلدا ( )14الي ا :
أسلوب التقومي

ا سابية ااالحنيافا

جدول ( )14يبني قيم املتوسطات احلسابية والحنرافات املعارية وفق ا للتخصص األكادميي
التخصص

العدد

املتوسط احلسايب

الحنراف املعياري

أ اا

73

14.67

2.87

الةبية الايية

60

15.05

3.69

الةبية اخلارة

46

14.82

2.53

الةبية البدنية

66

16.54

3.46

اجملموع

245

15.30

3.27

أ اا

73

6.08

1.60

الةبية الايية

60

6.16

1.83

الةبية اخلارة

46

6.54

1.83

الةبية البدنية

66

7.21

1.56

ر
التقومي املُعتمد على األداء

ر
التقومي املُعتمد على الورقة والقلم

اععارية افااى لل خ ص
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أسلوب التقومي

التخصص

العدد

املتوسط احلسايب

الحنراف املعياري

اجملموع

245

6.49

1.74

أ اا

73

13.98

3.58

الةبية الايية

60

15.05

4.09

الةبية اخلارة

46

14.26

3.21

الةبية البدنية

66

16.31

4.12

اجملموع

245

14.92

3.89

أ اا

73

9.83

2.40

الةبية الايية

60

10.43

2.71

الةبية اخلارة

46

10.10

2.04

الةبية البدنية

66

11.40

2.74

اجملموع

245

10.45

2.58

أ اا

73

3.83

1.09

الةبية الايية

60

4.05

1.51

الةبية اخلارة

46

3.60

1.08

الةبية البدنية

66

4.75

1.13

اجملموع

245

4.09

1.28

ر
التقومي املُعتمد على التواصل

ر
التقومي الذات

ر
التقومي املُعتمد على تقومي األقران

ظاهيا بُ اع وساا ا سابية علر مس و
صليكي إىل جدا ( )14ي حظ أ هياك ى
لااات ااخ فىا ى
أساليت ال اوي اعخ لاة لبعاى ليوا ال خ ص الةادقج (ر أ اا  ،الةبية الايية ،الةبية اخلارة ،الةبية البدنية)
لعيية البحق ،الل أةد من داللة هذه اإلخ فا االاياق بُ اع وساا ا سابية مت اس خدام حتلي ال باين
الحادي ،اظطي الي ا ةما ح جدا (:)15
أسلوب التقومي
ال اوي اعع مد علر الدا

جدول ( )15يبني قيم نتائج اختبار حتليل التباين األحادي وفق ا للتخصص األكادميي
جمموع املربعات

درجة احلرية df

متوسط املربعات

مصدر التباين

بُ اجملموعا

145.32

3

48.44

داخ اجملموعا

2471.93

241

10.26

2617.25

244

بُ اجملموعا

52.95

3

17.65

داخ اجملموعا

694.28

241

2.88

اجملموا ال لج

747.24

244

بُ اجملموعا

213.65

3

71.22

داخ اجملموعا

3485.02

241

14.46

3698.68

244

بُ اجملموعا

93.63

3

31.21

داخ اجملموعا

1531.17

241

6.35

1624.80

244

بُ اجملموعا

44.88

3

14.96

داخ اجملموعا

357.95

241

1.48

اجملموا ال لج
ال اوي اعع مد علر الورعة االال

ال اوي اعع مد علر ال وار

اجملموا ال لج
ال اوي الذايت

اجملموا ال لج
ال اوي اعع مد علر لاوي العيا
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قيمة  Fاجلدولية
4.72

6.12

4.93

4.91
10.07

قيمة p
**0.003

**0.001

**0.002

**0.002
**0.001

د .بيدر بن محدا الزهياين :ااعع اس خدام أعضا هيةة ال دريس ح ةلية الةبية مامعة الباحة لساليت ال اوي ا اياج من اجطة نكي الالبة.
أسلوب التقومي

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة احلرية df

اجملموا ال لج

402.84

244

(*) دالة عند مستوى دللة ( )**( )α≤0.05دالة عند مستوى دللة ()α≤0.01

متوسط املربعات

قيمة  Fاجلدولية

قيمة p

صليكي إىل جدا ( )15ي حظ أ الاياق دالة اح ا ياى ح درجة اس خدام ال اوي اعع مد علر الدا
يعز ل خ ص عيية البحق ،حيق بلغت عيمة اخ بار ( )4.72( )Fعيد مس و دالة ( ،)α≤0.01اإبجيا
ص الةبية الي ضة ماارنة بباعج
االخ بار البعدي حست يياة شياين اجد أ الاياق لعز ل احل
ال خ ا من اجطة نكي عيية البحق اصليكي لي ا جدا ( )14لكطي عيمة اع وسل ا سا ()16.54
ل خ ص الةبية البدنية اهج أعلر عيمة ماارنة صل خ ا الخي .
ح حُ ي حظ أ الاياق دالة اح ا ياى ح درجة اس خدام ال اوي اعع مد علر الورعة االال يعز
ل خ ص عيية البحق ،حيق بلغت عيمة اخ بار ( )6.12( )Fعيد مس و دالة ( ،)α≤0.01اإبجيا
ص الةبية الي ضة ماارنة بباعج
االخ بار البعدي حست يياة شياين اجد أ الاياق لعز ل احل
ال خ ا من اجطة نكي عيية البحق حيق ةانت عيمة اع وسل ا سا ( )7.21ةما أاضحت ن ا
جدا ( ،)14اهج أعلر عيمة ماارنة صل خ ا الخي .
ةما ي حظ أ الاياق دالة إح ا ياى ح درجة اس خدام ال اوي اعع مد علر ال وار يعز ل خ ص عيية
البحق ،حيق بلغت عيمة اخ بار ( )4.93( )Fعيد مس و دالة ( ،)α≤0.01اإبجيا االخ بار البعدي
حست يياة شاية اجد أ الاياق لعز ل احل ص الةبية الي ضة ماارنة بباعج ال خ ا من اجطة نكي
عيية البحق حيق ةانت عيمة اع وسل ا سا ( )16.31ةما ح جدا ( ،)14اهج أعلر عيمة ماارنة
صل خ ا الخي .
أما الاياق ح درجة اس خدام ال اوي اعع مد علر ال اوي الذايت فطج دالة اح ا ياى لعز ل خ ص عيية
البحق ،حيق بلغت عيمة اخ بار ( )4.91( )Fعيد مس و دالة ( ،)α≤0.01اإبجيا االخ بار البعدي
حست يياة شياين اجد أ الاياق لعز ل احل ص الةبية الي ضة ماارنة بباعج ال خ ا من اجطة
نكي عيية البحق حيق ةانت عيمة اع وسل ا سا ( )11.40اهج أعلر عيمة ماارنة صل خ ا الخي
ةما أاضحت ن ا جدا (.)14
ح حُ ي حظ أ الاياق دالة إح ا ياى ح درجة اس خدام ال اوي اعع مد علر لاوي العيا يعز
ل خ ص عيية البحق ،حيق بلغت عيمة اخ بار ( )10.07( )Fعيد مس و دالة ( ،)α≤0.01اإبجيا
ص الةبية الي ضة ماارنة بباعج
االخ بار البعدي حست يياة شياين اجد أ الاياق لعز ل احل
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من اجطة نكي عيية البحق حيق ةانت عيمة اع وسل ا سا ( )4.75اهج أعلر عيمة ماارنة

صل خ ا الخي ةما أاضحت ن ا جدا (.)14
الةبية البدنية ماارنة بباعج ال خ ا ايعز ذلك
اهذه الي ا م وععة أ ل و الاياق ل احل
إىل أ أغلت مطام ال خ ص لع مد علر اعطام ا يةية اال لس وجت ال اوي ا اياج ح الابيعة اليس ال اوي
اع ايع،
التوصيات:
ح ضو ن ا الدراسة يورج الباحق ايلج:
 .1إعداد أدلة لساعد أعضا هيةة ال دريس ح بيا أداا ال اوي ل سط ح ليويع اس خدام أساليت ال اوي
ل اديي إجنايا الا .
 .2ن ي مااهي ال اوي من أج ال عل بُ أعضا هيةة ال دريس ل بين ال اوي ا اياج للمطام ال اوقية.
 .3بيا نكام لاوي رارم يسط ح ال أةد من لابيأ ال اوي ا اياج علر أر الواعع من عب أعضا هيةة
ال دريس.
 .4ل ثيف الدارا ال دريبية لعضا هيةة ال دريس ل م ييط من ارسة ال اوي ا اياج ل اديي إجنايا
هب .
 .5لوسيع الدراسة ا الية ل م مجيع ةليا اجلامعة للخياج ب ور أةثي مشولية عن ارسا ال اوي
ا اياج ح جامعة الباحة.
قائمة املراجع:
أولا :املراجع العربية:
أبوفوديف ،صس مخيس .)2015( .درجة اس خدام أعضا هيةة ال دريس ح ةلية الةبية مامعة المرييف نوريف بييت
عبداليمحن لنواا ا يق ال اوي من اجطة نكي الاالبا ااعاضلة لديطن .اجمللة الدالية الةبوية اع خ ة،
الرد  :اجملموعة الدالية ل س ارا اال دريت :اجلمعية الردنية لعل الياس.167-151 ،)7(4 ،
الب ري ،أةيم ابيه  ،أري  .)2012( .اس خدام اسةاليجيا ال اوي البدي اأداالن ح لاوي لعل الي ضيا
االلغة العيبية ح الرد  .جملة العلوم الةبوية االياسية ،البحيين :ةلية الةبية.)1(13 ،
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