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:صمخالم  

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى       
ة الطائؼ في ضوء هعايير الجودة، طمبة جاهع وفيها إذا كانت ىذه األساليب ,

تختمؼ باختالؼ)الجنس، الكمية، والهستوى الجاهعي، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة 
( هؤشرًا هف الههارسات التقويهية 99قاهت الباحثة ببناء أداة الدراسة شهمت )

لثاني: تحميؿ هوزعة عمى البعديف البعد األوؿ: أساليب التقويـ، والبعد ا
( 646طالب وطالبة )  333عينة بمغت الهعموهات واإلفادة هنيا، وُطبقت عمى 

( توزعت العينة عمى أربع كميات ىي التربية ، العمـو اإلدارية،  684ذكور ، ) 
العموـ، االقتصاد الهنزلي، ولإلجابة عف أسئمة الدراسة، تـ إجراء عدد هف 
التحميالت اإلحصائية وىي الهتوسط واالنحراؼ الهعياري و اختبار " ت " 

 . ANOVAوتحميؿ التبايف 

 ومن أبرز النتائج التي توصمت لها الدراسة:
    أف الغالبية هف الهؤشرات أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى الطالب والطالبات

% هف 66.6هؤشر بنسبة  64تقع في الهستوى الهتوسط إلى الهرتفع وعددىـ 
هؤشرات تقع في  7موب تقويـ الطمبة ولكف توجد الهؤشرات تهارس في أس

% هف الهؤشرات وىذه الهؤشرات تتهثؿ 33.4الهستوى الضعيؼ والتي تهثؿ 
في: همؼ اإلنجاز، تقويـ الطمبة هف قبؿ زهالئيـ، واختبارات الكتاب الهفتوح 
عهؿ تقارير جهاعية، عهؿ عروض توضيحية، عهؿ هشاريع جهاعية، وأسئمة 

 وع الهزواجة )الهطابقة(.االختبارات هف ن
  إف هستوى اإلفادة هف تحميؿ هعموهات التقويـ لدى الطالب في جهيع

الهؤشرات تتراوح بيف الهستوى الهتوسط إلى الهرتفع، بينها كاف هستوى 
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اإلفادة هف تحميؿ هعموهات التقويـ لدى الطالبات في ست هف الهؤشرات 
 ف الهؤشرات ضعيؼ.يتراوح هف الهتوسط إلى الهرتفع، وفي اثنيف ه

  توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث في" التقويـ الهعتهد عمى
الهالحظة والتواصؿ والتقويـ الذاتي " لصالح الذكور. كها توجد فروؽ دالة 
إحصائيًا في البعد الفرعي األوؿ " التقويـ الهعتهد عمى األداء " بيف كمية 

 ـو اإلدارية لصالح كمية التربية.التربية وكؿ هف كمية العموـ والعم
   توجد فروؽ دالة إحصائيًا في البعد الفرعي الثالث " التقويـ الهعتهد عمى

الهالحظة والتواصؿ والتقويـ الذاتي " بيف االقتصاد الهنزلي وكؿ هف كمية 
 التربية وكمية العموـ والفروؽ لصالح كمية االقتصاد الهنزلي. 

  ؽ دالة إحصائيًا بيف الهستويات الجاهعية كها أظيرت الدراسة وجود فرو
 لمطالب والطالبات في كال البعديف.

وفي ضوء ها أسفرت عنو الدراسة هف نتائج فقد خرجت بعدد هف التوصيات: 
تشجيع أعضاء الييئة التدريسية عمى التنوع في الههارسات التقويهية بها 

ت وأساليب التقويـ يتوافؽ هع هعايير الجودة، وعدـ االقتصار عمى االختبارا
التقميدية، إعداد دورات تنهية هينية ألعضاء الييئة التدريسية في هجاؿ 
القياس والتقويـ بحيث تتناوؿ أساليب تقويـ حديثة وههارسات تقويهية يهكف 
استخداهيا في تقويـ نواتج التعمـ وخاصة التي تدعـ تنهية التفكير اإلبداعي 

كؿ أسموب هف أساليب التقويـ خاصة الحديثة والتفكير الناقد. إجراء دراسات ل
 هنيا، لمتعرؼ عمى أىهيتيا وهعوقات استخداهيا.



 

 أساليب تقويم نواتج التعلم لدى طلبت جامعت الطائف في ضوء معايير الجودة

 عيشوعلي أببن د. بسينة رشاد                                                              
 

 6102 ابريل               العدد السابع والعشرون                                                                                      

              
- 38 - 

 

Assessment Methods of Learning Outcomes for Taif 

University Students in the Light of Quality 

Assurance Standards 

Dr. Busayna Rashad Ali Abou- Aish 

Assistant Professor : Department of Psychology, Faculty of 

Education, Taif University 

Abstract 
    The present study aims to identify the assessment methods of 

learning outcomes for Taif University students in the light of quality 

assurance standards and whether these methods differ in 

accordance with gender, faculty, and university level. In order to 

achieve the study purposes, the researcher developed a study 

instrument which comprised 29 indicators of assessment practices 

distributed on the two dimensions of assessment methods and 

analyzing information and benefiting from it. The instrument was 

implemented on a sample of 330 students. The male participants 

were 146, while the females were 184, all distributed to four 

faculties that included Education, Administrative Sciences, Sciences, 

and Home Economics. To answer the study questions, a number of 

statistical analyses were performed. These included the mean, 

standard deviation, T-Test and ANOVA. The study revealed the 

following results: 

- The majority of learning outcomes assessment methods of male 

and female students lie in the average and above average. There 

were 14 indicators with a percentage of 66.6% used in assessing 

students. However, there were 7 indicators in the poor level with a 

percentage of 33.4%. These include the portfolio, peer assessment, 

open book tests, group reports, PowerPoint presentations, group 

projects, and paired-test questions. 

- The benefit level gained from analyzing assessment information 

of the male students in all the indicators ranges from average to 
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above average, while that of the female students  ranges from 

average to above average in six indicators, and poor in two of the 

indicators. 

- There are statistically significant differences in the performance- 

based assessment, communication, and self-assessment in favor of 

the male students, and there are statistically significant differences 

in the first sub-dimension of performance-based assessment 

between the Faculty of Education and the Faculty of Administrative 

Sciences in favor of the Faculty of Education.  

- There arestatistically significant differences in the third sub- 

dimension of performance-based assessment, communication, and 

self-assessment between the Faculty of Home Economics and the 

Faculty of Education and the Faculty of Sciences in favor of the 

Faculty of Home Economics. 

- There are statistically significant differences among the 

university levels of male and female students in both of the 

dimensions. 

In light of the study findings, the following recommendations were 

reached: 

- Encouraging the teaching staff to vary their assessment practices 

in accordance with quality assurance standards. They should not 

focus only on paper-pencil testsand other traditional assessment 

methods. 

- Delivering professional development courses for the teaching 

staff in the fields of measurement and evaluation taking into 

consideration modern assessment methods to be used in assessing 

learning outcomes, especially those that enhance critical thinking 

and creative thinking skills. 

- Conducting studies on each method of assessment especially the 

modern ones to identify its significance, obstacles of using them. 
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 :مقدمة
تعد عهمية التقويـ هف العهميات الياهة في الهنظوهة التعميهية            

( أف التقويـ ضروري 9339لتحسيف وتطوير التعمـ والتعميـ، حيث تؤكد فرىود)
ؤسسات التعميهية، لكف الحاجة همحة أكثر في الجاهعات ألف تطبيقو بنجاح لمه

يؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ الهرجوة وعمى رأسيا االرتقاء بالهستوى األكاديهي، 
 وتنهية اإلبداع، وتحقيؽ التواصؿ بيف أطراؼ العهمية التعميهية.

يـ والهحتوى ويشهؿ التقويـ الجاهعي بهفيوهو الواسع أىداؼ التعم          
دارة  وطرؽ التدريس و وسائؿ التقويـ، وذلؾ هف أجؿ العهؿ عمى تخطيط وا 
البراهج األكاديهية، وألنو الوسيمة الفعالة في ضبط النوعية وضهاف جودة 
الهخرجات، هف أجؿ هساعدة هتخذي القرارات لتحسيف األداء في هؤسسات 

لهنتج التعميهي عمى تمبية التعميـ العالي، وجودة التعميـ العالي تعني قدرة ا
هتطمبات الطالب، وسوؽ العهؿ،و الهجتهع، وكافة الجيات الداخمية والخارجية 
الهنتفعة، إف تحقيؽ جودة التعميـ يتطمب توجيو كؿ الهوارد البشرية والسياسات 
والنظـ والهناىج والعهميات والبنية التحتية هف اجؿ خمؽ ظروؼ هواتية لالبتكار 

اف تمبية الهنتج التعميهي لمهتطمبات التي تييئ الطالب لبموغ واإلبداع في ضه
 الهستوى الذي نسعى جهيعًا لبموغو.

وفي الههمكة العربية السعودية تحقؽ لمتعميـ الجاهعي قفزات نوعية         
وكهية استرعت انتباه الهيتهيف بشؤوف التعميـ العالي في هختمؼ دوؿ العالـ، 

الي عديدًا هف التغيرات الجذرية لموصوؿ إلى هخرجات فأدخمت وزارة التعميـ الع
تعمـ جديدة وهرغوبة لمجاهعات السعودية تتناسب هع توجيات سوؽ العهؿ 
السعودي والعالهي عبر هجهوعة هف البراهج والخطط قصيرة وطويمة الهدى 
لتشهؿ عددًا هف الهحاور، أبرزىا نظاـ ضهاف الجودة واالعتهاد األكاديهي، 

( أف ىذا النظاـ 9339الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتهاد األكاديهي )حيث تؤكد 
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صهـ بيدؼ ضهاف اتساؽ هعايير نواتج تعمـ الطمبة في الههمكة بغض النظر 
عف الهؤسسة التي درس بيا الطالب، كها تيدؼ لضهاف تكافؤ ىذه الهعايير هع 

حاء العالـ. هعايير الشيادات التي تهنحيا هؤسسات التعميـ العالي بشتى أن
يهانًا هف جاهعة الطائؼ بأىهية الدور الهمقى عمى عاتؽ عضو ىيئة التدريس  وا 
وأىهية تقويـ أدائو، وها يترتب عمى ذلؾ هف اتخاذ إجراءات هف شانيا العهؿ 
عمى تحسيف التعميـ الجاهعي، فقد اتخذت إجراءات هف شأنيا العهؿ عمى 

التدريسي لعضو ىيئة التدريس هف قبؿ  تحسيف التعميـ الجاهعي هنيا تقييـ األداء
طمبتو والذي يتـ إجراءه أثناء الفصؿ الدراسي وفؽ استبانة هعدة سمفًا يعرؼ 

 ,Lizzio)عضو ىيئة التدريس عف بنودىا، وأشارت دراسة 
Wilson,Simons,2002)  بأف طريقة التدريس في الجاهعات واستخداـ

تيـ األكاديهية وبالتالي تؤثر عمى أساليب التقويـ تؤثر عمى إدراؾ الطمبة لبيئ
 هخرجات التعمـ وتحصيميـ األكاديهي ودرجة الرضا عف الجاهعة.

 مشكمة الدراسة:
تهثؿ نواتج التعمـ ها ينبغي أف يعرفو الطالب ويكوف قادرًا عمى أدائو بعد       

دراستو لهقرر دراسي أو برناهج تعميهي هعيف، وتسعى هؤسسات التعميـ العالي 
إلى صياغة نواتج التعمـ الهنشودة، بغية إعداد الطالب القادريف عمى  جاىدة

لى ها يتطمبو سوؽ العهؿ في ضوء  استيفاء هتطمبات الهجتهع وتطويره وا 
 هتغيرات الهستقبؿ وها تتضهنو هف هعارؼ وهيارات. 

ويمعب تقويـ نواتج التعمـ لدى الطالب دورًا هيهًا في العهمية التعميهية،         
نو يعبر عف هدى تعمـ الطالب وهدى تحقيقيـ لألىداؼ التربوية، ولقد تزايدت أل

لى تجريب  في السنوات األخيرة الدعوة إلى إعادة تصهيـ أساليب تقويـ جديدة، وا 
أشكاؿ تقويهية بديمة، هثؿ التقويـ األصيؿ في التطبيؽ العمهي لمهيارات 

بة وفؽ قواعد هعيارية، إضافة والهعرفة، والتقويـ عف طريؽ الهالحظة ألداء الطم
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إلى التقويـ باستخداـ الهمفات، التي تجعؿ دور الطالب هحوريًا بحيث تساىـ في 
التأهؿ في عهمية التعمـ، وتدعـ فكرة التفكير الناقد إليجاد استراتيجيات تعمـ 

 فعالة وهثالية.
عمى قائهة ويتضهف التقويـ التربوي بهنيجو الحديث استراتيجيات تقويـ      

أسس عمهية وهنيجية، تركز عمى حقيقة وواقع ها تعمهو الطمبة بشكؿ يضهف 
جودة العهمية التربوية وهخرجاتيا هف حيث بموغ الهتعمـ ألغراض التعمـ 
دارة  تقانو ليا، ويستفيد كؿ هف الطالب واألساتذة وا  ونتاجاتو، تهكنو هنيا وا 

اء الطالب في تحسيف هستوى الجاهعة وكمياتيا هف نتائج تقويـ نواتج التعمـ ألد
هدخالت وعهميات الهنظوهة التربوية األهر الذي ينعكس بدوره هرة أخرى عمى 

وبها أف تطوير هخرجات ونواتج ىذه الهنظوهة التي تتهثؿ في أداء الطالب، 
الطالب ىو الهستفيد األوؿ هف خدهات العهمية التعميهية وعميو تقع نواتجيا كاف 

عمى وجية نظره حوؿ فعالية أساليب التقويـ الهتبعة، هف الضروري أف نتعرؼ 
وبناًء عميو جاءت الدراسة الحالية التي ركزت عمى دراسة أساليب تقويـ نواتج 
التعمـ لدى طمبة جاهعة الطائؼ في ضوء هعايير الجودة واإلجابة عمى التساؤؿ 

 الرئيس:
وء هعايير ها أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى طمبة جاهعة الطائؼ في ض 

 الجودة ؟
 عمى اإلجابة االعتبار في أخذ قد الدراسة ىذه بناء فإف تحديداً  أكثر وبصورة 

 التالية: األسئمة
 ها هستوى ههارسة أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى طالب جاهعة الطائؼ؟ -6
ها هستوى اإلفادة هف تحميؿ هعموهات تقويـ نواتج التعمـ الطالب بجاهعة  -9

 الطائؼ؟
 ى ههارسة أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى طالبات جاهعة الطائؼ؟ها هستو  -3
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ها هستوى اإلفادة هف تحميؿ هعموهات تقويـ نواتج التعمـ الطالبات بجاهعة  -4
 الطائؼ؟

ىؿ تختمؼ أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى الطمبة جاهعة الطائؼ باختالؼ  -5
 الجنس؟

جاهعة الطائؼ باختالؼ  ىؿ تختمؼ أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى الطمبة -6
 الكمية؟

ىؿ تختمؼ أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى الطمبة جاهعة الطائؼ باختالؼ  -7
 الهستوى الجاهعي؟

 أهداف الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى طمبة 
سة جاهعة الطائؼ في ضوء هعايير الجودة ولتحقيؽ ىذا اليدؼ ركزت الدرا

 عمى هايمي:
التعرؼ عمى هستوى ههارسة أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى طالب  -1

 جاهعة الطائؼ.
الكشؼ عف هستوى اإلفادة هف تحميؿ هعموهات تقويـ نواتج التعمـ  -2

 الطالب بجاهعة الطائؼ.
التعرؼ عمى هستوى ههارسة أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى طالبات  -3

 جاهعة الطائؼ
اإلفادة هف تحميؿ هعموهات تقويـ نواتج التعمـ  الكشؼ عف هستوى -4

 طالبات بجاهعة الطائؼ.
التعرؼ عمى ها إذا كانت أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى طمبة بجاهعة  -5

 الطائؼ تختمؼ باختالؼ ) الجنس، والكمية ، الهستوى(.
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 أهمية الدراسة:
 تكهف أىهية الدراسة الحالية فيها يمي:      

ات هيهة عف واقع أساليب تقويـ الطمبة في جاهعة الطائؼ في تقديـ هعموه -6
 ضوء هعايير الجودة، والكشؼ عف هواطف الضعؼ 

والقوة في ىذه األساليب ألعضاء ىيئة التدريس فيبقوف عمى األساليب     
 الجيدة ويعدلوف أو يمغوف األساليب الضعيفة أو قد 

 يستحدثوف أساليب تقويهية أخرى فعالة.     
قد تساعد ىذه الدراسة في إيجاد هعايير أكثر دقة لمتقويـ هف قبؿ أعضاء  -9

يجاد   الييئة التدريسية في هؤسسات التعميـ العالي، وا 
 طرؽ لهراقبة تطبيؽ ىذه الهعايير.    
قد تفيد ىذه الدراسة إدارة الجاهعة في رسـ سياسات واتخاذ قرارات تجاه  -3

 تيا التدريسية هف تطوير األداء التقويهي ألعضاء ىيئ
عداد تربوي هيني.      خالؿ دورات تدريب وا 
هعرفة الهتغيرات الهؤثرة عمى عهمية التقويـ والتي تساعد في التغذية الراجعة  -4

 ألعضاء ىيئة التدريس وتؤدي إلى إكسابيـ 
 استراتيجيات تقويـ فعالة.     

فإف آراء الطمبة نحو  تؤثر عهمية التقويـ عمى الجوانب النفسية لمطمبة، لذا -5
 تقويـ أعضاء ىيئة التدريس أهر هيـ يستحؽ األخذ 

بعيف االعتبار ألف ىذا ينعكس عمى أدائيـ هستقباًل ألنو بالعادة الطمبة      
 يهيموف إلى هحاكاة سموؾ وههارسات هعمهييـ. 
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 مصطمحات الدراسة:

 التقويم:
ع وتحميػػؿ الهعموهػػات، ( بأنػػو" عهميػػة هنظهػػة لجهػػ9334يعرفػػو الشػػي  )     

وأنػػػو ينطػػػوي عمػػػى أحكػػػاـ قيهيػػػة ويتطمػػػب التحديػػػد الهسػػػبؽ لألىػػػداؼ ويحقػػػؽ 
 .69غرضًا أساسيًا، وىو تقديـ هعموهات ىاهة وهفيدة لصانعي القرار"ص 

ويهكػػػف تحديػػػد الهفيػػػـو اإلجرائػػػي لمتقػػػويـ: ىػػػو عهميػػػة إصػػػدار حكػػػـ نػػػوعي  
ضػاء ىيئػة التػدريس فػي وكهي عمى الههارسات التقويهيػة التػي يسػتخدهيا أع

 ضوء هعايير الجودة.
وعميػػػػػػػو فػػػػػػػإف التعريػػػػػػػؼ اإلجرائػػػػػػػي ألسػػػػػػػاليب التقػػػػػػػويـ ىػػػػػػػي: التقنيػػػػػػػات      

واالسػػػتراتيجيات الهسػػػتخدهة لجهػػػع هعموهػػػات عػػػف قػػػدرات وهيػػػارات الطمبػػػة، 
 وهدى تعمهيـ.
 نواتج التعمم:

يػا: " ( بأن9338تعرفيا الييئة القوهية لضهاف جودة التعميـ واالعتهػاد )     
عبارات تصؼ ها ينبغي أف يعرفو الطالب ويكو قادرًا عمى أدائو ويتوقػع هػف 

 6صالطالب انجازه في نياية دراستو لهقرر دراسي أو برناهج تعميهي هحدد.
 معايير الجودة:

( بأنيػػػػا "الهواصػػػػفات أو الهعػػػػارؼ والهيػػػػارات 9335يعرفيػػػػا إبػػػػراىيـ )      
الهقدهػػة فػػي تخصػػص هعػػيف بػػالهجتهع والقػػيـ التػػي ينبغػػي أف تعهػػؿ البػػراهج 

 66األكاديهي عمى تحقيقيا في الخريج"ص
 حدود البحث:

أجريت ىذه الدراسة عمى طالب وطالبات البكالوريوس جاهعة الطائؼ       
فػػػػي كميػػػػات )التربيػػػػة، والعمػػػػوـ، العمػػػػـو اإلداريػػػػة والهاليػػػػة،  وكميػػػػة االقتصػػػػاد 

العػػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػػي الهنزلػػػػػػػػي لمطالبػػػػػػػػات( وذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي الفصػػػػػػػػؿ الثػػػػػػػػاني هػػػػػػػػف 
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ىػػ. واسػتخدهت الباحثػة اسػتبانة لمتعػرؼ عمػى أسػاليب تقػويـ 6436ىػ/6435
البعػػد نػػواتج الػػتعمـ لػػدى طمبػػة جاهعػػة الطػػائؼ شػػهمت االسػػتبانة عمػػى بعػػديف 

)التقػػػويـ الهعتهػػػد عمػػػى األداء، التقػػػويـ الهعتهػػػد عمػػػى  األوؿ: أسػػػاليب التقػػػويـ
ظػػػة والتواصػػػؿ والتقػػػويـ الػػػذاتي(، الورقػػػة والقمػػػـ، التقػػػويـ الهعتهػػػد عمػػػى الهالح
 .البعد الثاني: تحميؿ نواتج التعمـ واإلفادة هنيا

 اإلطار النظري: 
 التقويم:         

( أف التقويـ سمسة هف الهقاييس الهتعمقة ببرناهج 9336يرى أبو سهاحة )     
 ها ألغراض الوصؼ والهقارنة والتحميؿ والفيـ والتوضيح.

( بأنو" العهمية التي نحكـ عمى هدى نجاحنا في 9335)الخميفة  كها عرفو    
تحقيؽ األىداؼ الهرجوة، بؿ أنيا العهمية التي نحكـ بيا عمى قيهة اليداؼ 

 .687ذاتيا".ص
عهمية عمهية وتربوية هنظهة لجهع وتحميؿ ( أنيا:  9337)هجيد،وذكر       
جؿ القرارات ، لتحديد درجة تحقيؽ اليداؼ التربوية الهنشودة، هف أهعموهات

 لهعالجة جوانب القوة والضعؼ.
وهف خالؿ التعريفات السابقة يهكف استخالص أف التقويـ في الهجاؿ        

التربوي: ىي تمؾ العهمية التي تتضهف جهع هعموهات عف سهة هعينة بالقياس 
الكهي أو غيره ثـ استخداـ ىذه الهعموهات في إصدار حكـ عمى ىذه السهة في 

 حددة سمفًا لمتعرؼ عمى هدى كفايتيا.ضوء أىداؼ ه
 أنواع التقويم:         
  :التقويـ التهييدي Initial Evaluation 
( أف التقويـ التهييدي عهمية تتـ قبؿ تجريب أي 9334يرى عاشور )       

برناهج تربوي لمحصوؿ عمى هعموهات أساسية حوؿ العناصر الهختمفة 
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هعرفة كؿ الظروؼ الهحيطة الداخمة في  بتجربتو، وأف دور التقويـ يكوف في
البرناهج بها في ذلؾ الطمبة وذلؾ لمتعرؼ عمى هعموهاتيـ واتجاىاتيـ 

 وهياراتيـ وسموكيـ، األهر الذي يعطي أنواع التغيرات الهتوقعة.
  :)التقويـ التكويني )البنائي Formative Evaluation   
في هراجعة البرناهج أي انو يهثؿ جهع الهعموهات واألحكاـ التي تساعد      

تقويـ هف أجؿ تطوير البرناهج ويعتهد عمى التغذية الراجعة حيث يستخدـ 
البيانات التي تـ تجهيعيا، واألحكاـ التي يتـ إصدارىا في تطوير البرناهج وىو 
في دور التطبيؽ ويشهؿ تقويـ العمهيات السابقة لتنفيذ وتقويـ النتائج وىذا ىو 

 (.9334)هرعي&الحيمة، التقويـ الهستهر.
 :)التقويـ الختاهي )النيائي Summative Evaluation  
وىو يجري في ختاـ التعاهؿ هع البرناهج لتقدير أثره بعد أف أكتهؿ       

تطبيقو، أي أف التقويـ الختاهي يزودنا بحكـ نيائي عمى النتائج النيائية، وىو 
نقؿ هف فرقة دراسية إلى  يتقرر كنهط تقويهي لتحقيؽ أغراض هحددة قد تكوف

أخرى، أو تخرج، أو تقويـ التقدـ أو التحقؽ هف هدى فعالية الهناىج أو البراهج 
الدراسية، فالتقويـ الختاهي ىو التقويـ الذي يتـ في نياية التنفيذ لمتأكد هف هدى 

 تحقؽ األىداؼ لدى الهتعمهيف.
 خطوات التقويم:

ابعة وهنسقة ويكهؿ بعضيا البعض، تتـ عهمية التقويـ في خطوات هتت       
 ( إلى الخطوات التالية في ىذا الهجاؿ:9335وقد أشار همحـ ) 

 تحديد األىداؼ التي تتسـ بالدقة والشهوؿ والتوازف والوضوح. -6
االستعداد لعهمية التقويـ والتي تتضهف إعداد الوسائؿ واالختبارات والهقاييس  -9

عداد القوى البشرية الهدربة الالزهة ل  مقياـ بيذه العهمية.وا 
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االتصاؿ بالجيات الهختصة التي يتناوليا ىذا التقويـ هف أجؿ التوضيح  -3
ليذه الجيات أىداؼ العهمية التعميهية التقويهية وهتطمباتيا والتعاوف هع 

 القائهيف عمى عهمية التقويـ وصوال بيا إلى أحسف النتائج.
 تحميؿ وتفسير البيانات واستخالص النتائج. -4
وفؽ نتائج التقويـ فالنتائج التي تـ الحصوؿ عمييا هف جهع البيانات  التعديؿ -5

صدارىا األحكاـ الخاصة بيا تهييدا إلى تحقيؽ أىداؼ هنشودة  وتحميميا وا 
 في عهمية التقويـ.

تجريب الحموؿ الهقترحة، وعميو يجب أف تخضع ىذه الهقترحات لمتجربة  -6
هشكالت التطبيؽ هف  بيدؼ التأكد هف سالهتيا هف جية وهف اجؿ دراسة

 جية أخرى، واتخاذ اإلجراءات الالزهة لعالجيا.
 أدوات التقويم:

إف تعدد وتنوع أدوار التقويـ وأغراضو ووظائفو، يتطمب تنوعًا في      
أساليب وأدوات التقويـ بحيث تقيس هختمؼ األىداؼ أو الهستويات الهتوقعة 

 فييا الهعايير التالية:لمهجاالت الدراسية الهختمفة لذا يجب أف تتوفر 
 :التقويـ الهعتهد عمى األداء Assessment Performance-based)) 

ويندرج تحتيا كؿ هف: التقويـ باستخداـ التقديـ، العرض التوضيحي، 
 الهحاكاة، الهناظرة.

  :التقويـ بالقمـ والورقة(Pencil and paper) وتشهؿ: األسئمة االختيار هف ،
طأ، والهقالية القصير، والهقالية الهحددة اإلجابة، الهتعدد، والصواب والخ

والهقالية هفتوحة اإلجابة، وأسئمة الهزواجة، والتكهيؿ، واختبارات الكتاب 
 الهفتوح، واالختبارات الهنزلية. 

 الهالحظة: ويهكف تقسيـ الهالحظة إلى نوعيف أساسييف ىها : 
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فعالو في الهواقؼ الحياتية الهالحظة التمقائية: وتتهثؿ بهشاىدة سموؾ الهتعمـ وأ -
 الحقيقية.

الهالحظة الهنظهة: تتهثػؿ بهشػاىدة سػموؾ الهػتعمـ بشػكؿ هخطػط لػو هسػبقًا، هػع  -
األخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار تحديػػػد ظػػػروؼ الهالحظػػػة الزهػػػاف، والهكػػػاف، والهعػػػايير 

 الخاصة بكؿ هالحظة.
 :التقويـ بالتواصؿ (Communication) فعاليػات هثػؿ: الهػؤتهر، وتتضهف
 قابمة، األسئمة واألجوبة، واجتهاعات األقراف، واالختبارات الشفوية. اله
 :هراجعػة الػذات (Reflection Assessment Strategy) تمػؾ  وتقػوـ

االسػػػتراتيجية عمػػػى تحويػػػؿ الػػػتعمـ السػػػابؽ إلػػػى تعمػػػـ جديػػػد، وذلػػػؾ بتقيػػػيـ هػػػا 
التي تعمهو الطالب خالؿ الخبرة السابقة وتحديد نقاط القوة والضعؼ والنقاط 

بحاجة إلى تحسيف، وتحديد هػا سػيتـ تعمهػو الحقػًا، وتشػهؿ: التقػويـ الػذاتي، 
 تقويـ الطالب لزهالئيـ، يوهيات الطالب، الصحائؼ الذاتية، همؼ الطالب.

 تقويم نواتج التعمم:
عهمية إصدار حكـ عمى هستوى اكتساب الطالب لنواتج الػتعمـ الهقصػودة،       

 ئو وتدعيهيا وكذلؾ جوانب الضعؼ وعالجيا.وتشخيص جوانب القوة في أدا
( أف تقػػويـ 9338وتشػػير الييئػػة القوهيػػة لضػػهاف جػػودة التعمػػيـ واالعتهػػاد )      

 نواتج التعمـ يتطمب:
توافر نواتج تعمـ هحددة، تهثؿ هحكات ضهاف الجودة التي ينبغي أف يصؿ  -

 إلييا الطالب ويكوف قادرًا عمى بموغيا.
ويـ لجهػػػع البيانػػػات والهعموهػػػات الالزهػػػة إلصػػػدار تػػػوافر هيػػػاـ أو أدوات تقػػػ -

 الطالب لنواتج التعمـ الهستيدفة الحكـ عمى هستوى تحقيؽ
الهقارنة بيف الهستوى الػراىف ألداء الطالػب ونػواتج الػتعمـ الهنشػودة وتفسػير  -

 النتائج بغية اتخاذ قرارات سديدة بشأنو.
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 ، تقدير هستويات الطالب.Rubricsتوافر هقاييس تقدير  -
 توافر شواىد وأدلة هساندة لألداء.  -

   Quality مفهوم الجودة:
تعرؼ الجودة لغويًا بأنيا الهقاييس التي يتخذىا جية ها لمتأكد هف أف هنتجاتيا 
 أو خػػػػػػػػػػػػػدهاتيا التػػػػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػػػػدهيا تقابػػػػػػػػػػػػػؿ الهعػػػػػػػػػػػػػايير والهسػػػػػػػػػػػػػتويات الهقػػػػػػػػػػػػػررة.

 (.9336،65الدرادكو،)
ة هػػػػػػػف االتصػػػػػػػاالت ( جػػػػػػػودة التعمػػػػػػػيـ بأنيػػػػػػػا: هجهوعػػػػػػػ9336ويعػػػػػػرؼ اليػػػػػػػيـ )

بالهسػػػتيدفيف )الطمبػػػة( بيػػػدؼ إكسػػػابيـ الهعػػػارؼ والهيػػػارات واالتجاىػػػات التػػػي 
 659.تهكنيـ هف تمبية توقعات األطراؼ الهستفيدة)الهنظهات(

 معايير الجودة:
(: بأنيػػػػا تمػػػػؾ الهواصػػػػفات والشػػػػروط التػػػػي ينبغػػػػي  9339يعرفيػػػػا عمػػػػي )     

تعهػػػؿ ًخرجػػػات تتصػػػؼ بػػػالجودة تػػػؤدي إلػػػى هبحيث التقػػػويـ في نظان توافرىػػػا 
 تمبية احتياجات الهستفيديف .عمى 
ينبغي الهواصفات والشػروط التػي تمك (: بأنيا 6433كها يعرفيا الزىراني )    

تحصػػػيؿ الطػػػالب بحيػػػث تػػػؤدي إلػػػى هخرجػػػات تتسػػػـ تًافرىا في أدًات قياس 
 .933.صبالجودة

 National Academic Reference الهعػػايير القوهيػػة األكاديهيػػة:
Standards 

وىػػػػػي الهعػػػػػايير الهوضػػػػػوعة هػػػػػف فبػػػػػؿ الييئػػػػػة القوهيػػػػػة لضػػػػػهاف جػػػػػودة التعمػػػػػيـ 
، وتتضػػهف هواصػػفات الخػػريج وهػػا ينبغػػي أف يكتسػػبو هػػف (NARS)واالعتهػػاد 

هعارؼ وهيارات، تؤىؿ الطالب لعضوية الهجتهع وهتطمبات الهيف الهستقبمية، 
ر هعاييرىا شػريطة أف ال تقػؿ وقد تتبنى الهؤسسة التعميهية ىذه الهعايير أو توف

عف الحد األدنى الهطموب. )دليؿ الهتابعة والتقييـ لمهشروعات الههولة بهصر، 
،9339 ،49.) 

 أهمية تطبيق الجودة في المؤسسات التعميمية:
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تهثؿ الجودة أداة قياسية وتقويهية تيدؼ إلى تطوير هسار العهمية التربوية       
أىدافيا بدرجة عالية هف الكفاءة والفعالية وتخفيؼ والتعميهية وتفعيميا وتحقيؽ 

 األعباء والجيود التي تقوـ بيا الهؤسسة التعميهية في اإلشراؼ والهتابعة والتقييـ.
وتؤكػػػػػػػد الجػػػػػػػودة عمػػػػػػػى الهشػػػػػػػاركة والتخطػػػػػػػيط اإلسػػػػػػػتراتيجي، وليػػػػػػػا التػػػػػػػزاـ      

شػػػػػديد بأىهيػػػػػة الهسػػػػػتفيد وتوجيػػػػػو نحػػػػػو الحفػػػػػاظ عمػػػػػى الصػػػػػدارة فػػػػػي التنػػػػػافس، 
هختمػػػػػػؼ في تكفػػػػػػؿ لمهؤسسػػػػػػة هرونػػػػػػة الحركػػػػػػة لهواجيػػػػػػة التغيػػػػػػرات الهتالحقػػػػػػة ً

النػػػػػػػواحي االقتصػػػػػػػادية والتكنولوجيػػػػػػػة واالجتهاعيػػػػػػػة والسياسػػػػػػػية، وتعهػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى 
، بحيػػػػػث تػػػػػؤدي فػػػػػي دافياػػػػػػأىربػػػػػط هختمػػػػػؼ األنشػػػػػطة داخػػػػػؿ الهؤسسػػػػػة وتػػػػػرابط 

النيايػػػػػة إلػػػػػى تحقيػػػػػؽ األىػػػػػداؼ الرئيسػػػػػة لمهؤسسػػػػػة كػػػػػذلؾ تسػػػػػعى إلػػػػػى تحسػػػػػيف 
الخػػػػدهات، وخمػػػػؽ بيئػػػػة تشػػػػجع العػػػػاهميف عمػػػػى تحهػػػػؿ الهسػػػػؤوليات هػػػػف نوعيػػػػة 

أجػػػػػؿ تحسػػػػػف الجػػػػػودة وبالتػػػػػالي تشػػػػػجيع الجهيػػػػػع عمػػػػػى أخػػػػػذ أدوارىػػػػػـ. )البكػػػػػر، 
9336.) 

 القياس والتقويم كضوابط لمجودة:
إف أبسػػػػػط الػػػػػروابط بػػػػػيف القيػػػػػاس والتقػػػػػويـ هػػػػػف ناحيػػػػػة وجػػػػػودة التعمػػػػػيـ هػػػػػف      

القيػػػػػػاس والتقػػػػػػويـ فػػػػػػي هراقبػػػػػػة أداء  ناحيػػػػػػة أخػػػػػػرى يكهػػػػػػف فػػػػػػي اسػػػػػػتخداـ نػػػػػػواتج
 النظاـ عمى هستوى أو أخر.

ويعتبػػػػػػر القيػػػػػػاس والتقػػػػػػويـ عنصػػػػػػرًا هحوريػػػػػػًا فػػػػػػي جهيػػػػػػع أنظهػػػػػػة الجػػػػػػودة، فيػػػػػػو 
يسػػػػػاعد عمػػػػػى هتابعػػػػػة التقػػػػػدـ نحػػػػػو األىػػػػػداؼ والتعػػػػػرؼ عمػػػػػى فػػػػػرص التطػػػػػوير، 

 وهقارنة األداء بهعايير داخمية وخارجية.
لمتحسػػػػػيف الهسػػػػػتهر) خطػػػػػط، نفػػػػػذ، أدرس، فػػػػػالتقويـ وفقػػػػػًا لػػػػػدورة  ديهيػػػػػنج       

تصػػػػػػرؼ( يػػػػػػؤدي دورًا أساسػػػػػػيًا لتحقيػػػػػػؽ التحسػػػػػػيف والتطػػػػػػوير الهسػػػػػػتهريف فعمػػػػػػى 
هسػػػػػتوى التخطػػػػػيط ىنػػػػػاؾ ضػػػػػرورة لتحديػػػػػد األىػػػػػداؼ والهعػػػػػايير وعمػػػػػى هسػػػػػتوى 
األداء ىنػػػػػاؾ قيػػػػػاس لػػػػػألداء الفعمػػػػػي وعمػػػػػى هسػػػػػتوى الدراسػػػػػة يػػػػػتـ هقارنػػػػػة األداء 



 

 أساليب تقويم نواتج التعلم لدى طلبت جامعت الطائف في ضوء معايير الجودة

 عيشوعلي أببن د. بسينة رشاد                                                              
 

 6102 ابريل               العدد السابع والعشرون                                                                                      

              
- 52 - 

تعػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى الفجػػػػػػػػػوة وعمػػػػػػػػػى هسػػػػػػػػػتوى الفعمػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػع األىػػػػػػػػػداؼ والهعػػػػػػػػػايير لم
جػػػػراء التحسػػػػػينات  التصػػػػرؼ يتحػػػػتـ القيػػػػػاـ بالهيػػػػاـ الهطموبػػػػة إلغػػػػػالؽ الفجػػػػوة وا 

 ( Oatland,2003الضرورية.) 
 الدراسات والبحوث السابقة:

 أعضةةا  هيئةةة التةةدريس مةةن وجهةةة نظةةر أواًل: دراسةةة ركةةزت عمةةم تقةةويم أدا 
 الطالب:
إلػػػػػى إعػػػػداد هعيػػػػػار لمكفػػػػػاءات  ( دراسػػػػة ىػػػػػدفت9334أجػػػػرى الحكهػػػػػي)         

الهينية الهتطمبة لألستاذ الجػاهعي، وهعرفػة أكثػر الكفػاءات الهينيػة تفضػياًل لػدى 
األستاذ الجاهعي هف وجية نظر الطالب بجاهعة أـ القرى فرع الطائؼ، وتكونت 

( طالػػػب هػػػف طػػػالب كميتػػػي التربيػػػة والعمػػػوـ بالهسػػػتوى 963عينػػػة الدراسػػػة هػػػف )
( 6خدـ الباحػػػث قائهػػػة الكفػػػاءات الهينيػػػة الهشػػػتهمة عمػػػى )األوؿ واألخيػػػر، واسػػػت
( كفػػػاءة نوعيػػػة، وتوصػػػؿ الباحػػػث إلػػػى عػػػدة نتػػػائج أىهيػػػا 75كفػػػاءات رئيسػػػة و)

تتهحػور الكفػػاءات الهينيػػة لألسػػتاذ الجػػاهعي هػػف وجيػػة نظػػر الطػػالب حػػوؿ سػػت 
كفػػػػػاءات رئيسػػػػػة ىي:)الشخصػػػػػية، و اإلعػػػػػداد لمهحاضػػػػػر وتنفيػػػػػذىا، والعالقػػػػػات 

واألنشػػػػػػطة والتقػػػػػػويـ، والػػػػػػتهكف العمهػػػػػػي، والنهػػػػػػو الهينػػػػػػي، وأسػػػػػػاليب  اإلنسػػػػػػانية،
 التعزيز(. 
( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى آراء طمبة الدراسات 9339وقاـ تهيـ)       

العميا في األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في كمية الدراسات العميا 
طالًب وطالبة، وأشارت  (659بجاهعة النجاح في فمسطيف، وتكونت العينة هف )

النتائج إلى أف آراء طمبة الدراسات العميا في أداء هدرسييـ كانت بدرجة عالية، 
كها أشارت نتائج الدراسة بأنو توجد فروؽ دالة إحصائيا تعزى لهتغير الهستوى 
الدراسي فقط بيف هستوى السنة األولى والسنة الثانية لصالح هستوى السنة 

 األولى.
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( إلى تحديد درجة ههارسة هؤشرات جودة 9366ت دراسة عبابنة)وىدف       
األداء الجاهعي بكمية اآلداب/هصراتو، هف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 
فييا، وفيها إذا كانت تختمؼ درجة األداء تبعًا لبعض الهتغيرات، وتوصمت 

ة ( فقرة تهارس بدرج93( فقرة تهارس بدرجة كبيرة، )65الدراسة إلى وجود )
( فقرة تهارس بدرجة هنخفضة، وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا 66هتوسطة، و)

بيف استجابات عينة الدراسة تعزى لهتغيرات الرتبة األكاديهية والهؤىؿ والجنسية، 
ولكف الفروؽ كانت دالة لهتغير عدد سنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة 

 ( سنوات.3-6القصيرة)
( دراسة ىدفت إلى تقويـ األداء 9369لثقفي)أجرى قرشـ والعراقي وا       

التدريسي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجاهعة الطائؼ في ضوء هعايير جودة 
( طالب 933األداء هف وجية نظر طمبة كمية اآلداب، وتكونت العينة هف )

ىػ( وتـ تطبيؽ استبانة هعايير جودة األداء 6439/6433لمعاـ الجاهعي )
وصمت الدراسة إلى توفر درجة ههارسة هقبولة هف قبؿ التدريسي الهختارة، وت

أعضاء ىيئة التدريس هف وجية نظر طالبيـ لبعض الهؤشرات وهعايير جودة 
األداء التدريسي في حيف كانت كثير هف هجاالت جودة األداء التدريسي تهارس 

 بدرجة هتدنية. 
ئة التدريس ( دراسة ىدفت إلى تقييـ أداء أعضاء ىي9365وأجرى جرادات)     

في ضوء هعايير الجودة هف وجية نظر طالب قسـ الرياضيات بجاهعة سمهاف 
بف عبدالعزيز في السعودية والعواهؿ الهؤثرة في التقييـ، وطبقت الدراسة عمى 

ـ. 9363/9364( طالبًا في الفصؿ الثاني هف العاـ 648عينة هكونة هف )
تؤثر بدرجة عالية في تقييـ وتوصمت الدراسة إلى أف هجاالت الدراسة جهيعيا 

الطالب ألداء أعضاء ىيئة التدريس في القسـ، حيث جاء هجاؿ عهميات التقويـ 
بالهرتبة األولى، كها أشارت نتائج الدراسة إلى تأثر تقييـ الطالب ألداء أعضاء 
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ىيئة التدريس في القسـ بهتغيرات الدراسة: هف حيث جنسية العضو، الرتبة 
 الهقرر الدراسي ، والهستوى الدراسي لمطالب .األكاديهية لمعضو، 

المحور الثاني: دراسات تناولت آرا  الطالب في الممارسات التقويمية من قبل 
 أعضا  هيئة التدريس: 

(،  دراسة ىدفت اتجاىات طمبة الدبموـ نحو 6999أجرى هحافظة )        
ة، وتبيف أف ( طالب وطالب636االختبارات ،وكتابة األبحاث وشهمت العينة )

الطمبة يفضموف كتابة األبحاث لهساىهتو في تجنبو قمؽ االختبار، وهنحيـ وقت 
أطوؿ إلعداده والتعبير عنو، كها أنو يساىـ في التواصؿ هع أعضاء ىيئة 

 التدريس.
(، بدراسة لمتعرؼ عمى الهتغيرات 9333وقاـ كؿ هف إبراىيـ والطيب)       

اء األستاذ الجاهعي في جاهعة السمطاف قابوس التي تؤثر عمى تقييـ الطمبة ألد
( طالب وطالبة، وتوصال إلى اف تقييـ 588طبقت عمى عينة هكونة هف )

الطمبة ال يتأثر بالتخصص العمهي أو األدبي أو بالجنس إال انو يتأثر بالهستوى 
 األكاديهي.
( طالب 693(، عمى عينة هف )9333وفي دراسة اجراىا العتوـ )         

لبة هف كمية عموـ الرياضة في جاهعة هؤتو لتقويـ ههارسات أعضاء ىيئة وطا
التدريس في هجاؿ تقويـ تحصيؿ الطمبة، أشارت النتائج فييا اف تقدير الطمبة 
لتقويـ الهدرسيف كاف هتوسطًا، وغير داؿ إحصائيًا تبعًا لمهعدؿ التراكهي، إال أنو 

ث ولهتغير الهستوى األكاديهي داؿ احصائيًا تبعا لهتغير الجنس لصالح اإلنا
 لصالح السنة األولى. 

(، دراسة لمكشؼ عف 9333وأجرى كؿ هف الخطيب والخطيب وعاشور)        
هدى فعالية برناهج الهاجستير في اإلدارة التربوية، والتي وجد فييا أف فعالية 
أساليب التقويـ حصمت عمى أدنى هعدؿ، ويعزو الباحثوف ذلؾ بسبب اف عهمية 
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لتقويـ التي يتبعيا أعضاء ىيئة التدريس ال تعتهد عمى تغذية راجعة ألداء ا
الطمبة بؿ فقط عمى األسئمة الهوضوعية، عالوة عمى تدخؿ العالقات الشخصية 
في عهمية التقويـ هها يؤدي إلى إحباط الطالب الهجتيد لكوف العالقة الشخصية 

 تحدد درجتو. 
بدراسة لمتعرؼ عمى رضا الطمبة عف ،  (Pike& killian,2001)وقاـ      

دراؾ الطمبة لمبيئة األكاديهية  البيئة األكاديهية، تبيف فييا أف هخرجات التعمـ وا 
الجاهعية، تتأثر بأساليب التدريس والتقويـ، ويتغير هدى ىذا التأثير تبعًا لهتغير 

 التخصص والكمية لصالح الكميات التطبيقية وتخصص العموـ.
( ىدفت إلى التعرؼ عمى أساليب 9339أجراىا الشياب) وفي دراسة      

التقويـ الهتبعة هف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس ورأي طمبة كمية التربية فييا 
( طالًب وطالبة، واستخدـ 539وعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي، عمي عينة )

( بندًا هوزع 96الباحث استبيانيف ألعضاء ىيئة التدريس والطمبة هكوف هف )
ربعة هحاور األوؿ: يتناوؿ األسموب الديهقراطي الهتبع هع الطمبة تجاه عمى أ

االختبار، والهحور الثاني: يتناوؿ هدى االلتزاـ بهعايير التقويـ، والهحور الثالث: 
يتناوؿ التنوع في االختبارات، والرابع يتناوؿ هدى تضهف األسئمة لجوانب يجب 

طمبة الشعب العمهية أكثر تفضياًل  تقيسيا.وتوصؿ الباحث إلى نتائج أىهيا: أف
لالختبارات الهوضوعية، وتوجد فروؽ دالة احصائيًا لصالح الذكور، ولصالح 
طمبة السنتيف األولى والثانية عمى الهحاور الثالثة )الديهقراطية، ونوع االختبار، 
والجوانب التي تقيسيا(، هف خالؿ نتائج تطبيؽ االستبانة توجد جوانب في 

ويـ نالت أعمى نسبة وىي: االلتزاـ بهواعيد االختبارات النيائية، شرح عهمية التق
 نظاـ الدرجات عند بدء الهقرر، والتركيز في االختبارات عمى ها تـ شرحو. 

( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى راء طالبات 9339وأجرت الجفري)      
عة أـ القرى، الدراسات العميا في األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بجاه
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( طالب وطالبة هف كميات التربية، العمـو 998وُطبقت عمى عينة هكونة هف )
االجتهاعية، العموـ التطبيقية، المغة العربية، الشريعة، الدعوة، وتوصمت الباحثة 
عادة االختبارات وكتابة  أف هحاور التقويـ الذي شهؿ إعطاء الدرجات وا 

قريبًا هف الهتوسط ، واف ىناؾ فروؽ في  الهالحظات عمييا  وعمى األبحاث كاف
آراء الطالبات نحو أساليب التقويـ ألعضاء ىيئة التدريس الذكور تعود لهتغير 
 الكمية لصالح المغة العربية، وألعضاء ىيئة التدريس اإلناث لصالح كمية الدعوة. 

، في دراستو أف أكثر العواهؿ الهؤثرة عمى تقويـ (Ronan,2004)وذكر      
فساح الهجاؿ لمطمبة لمهناقشة في ال طمبة لمهدرسيف العالقات الشخصية هعيـ وا 

الهحاضرات باإلضافة إلى أساليب التقويـ التي يستخدهيا الهدرسيف لتقويـ أداء 
 الطمبة.
( بدراسة بعنواف " إدراكات طمبة جاهعة الهمؾ سعود 9334وقاـ نصار )       

هية وعالقة ذلؾ بتخصصاتيـ وهستوياتيـ ألساليب التقويـ ولالختبار كأداة تعمي
( طالب وطالبة، وأشارت النتائج أف 385التحصيمية" عمى عينة هكونة هف )

إدراكات الطمبة الكمي لالختبار كأداة تقويـ هتوسطة هع إنيا تباينت بدرجة دالة 
إحصائيا تبعا لهتغير التخصص وتبعا لهتغير الهستوى التحصيمي، أها بالنسبة 

قد كانت اإلدراكات فوؽ الهتوسطة ، هع وجود فروؽ دالة تبعًا لألبحاث ف
لمتخصص، وبالنسبة لمدهج بيف أساليب التقويـ فقد كانت إدراكات الطمبة 

 هتوسطة وتزداد إيجابية كمها أرتفع الهستوى التحصيمي.
( اتجاىات طمبة جاهعة اإلسراء 9337درس الهصري و هرعي )       

( طالب وطالبة هف 696يـ، عمى عينة هكونة) الخاصة نحو أساليب التقو 
التخصصات العمهية في كمية اليندسة والحاسوب والصيدلة، وهف التخصصات 
اإلنسانية في كمية اآلداب والعموـ اإلدارية والعموـ التربوية لهعرفة اتجاىات نحو 
 أساليب التقويـ التي شهمت االختبار واألبحاث والتقارير أو الدهج بينيـ، وجاء
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في نتائجيا أف اتجاىات الطمبة نحو أساليب التقويـ كانت ايجابية نحو الدهج 
بيف أساليب التقويـ يمييا األبحاث والتقارير،كها جاء في النتائج أف اتجاىات 

 الطمبة تزداد ايجابية كمها ارتفع هستوى التحصيؿ.
دراسات ، لتقويـ التعميـ في ال(Stankeviciene,2007)وفي دراسة قاـ بيا     

( هف طمبة 335العميا في جاهعة ليتوانيا هف وجية نظر عينة هكونة هف )
الدراسات العميا في كمية العموـ االجتهاعية، استخدـ فييا الباحث استبانو هكونة 

( فقرة توزعت عمى ثالثة هحاور، األوؿ ىو تعقيدات وصعوبات عهمية 68هف )
ىو الدعـ األكاديهي، والثالث ىو التعميـ التي تشهؿ عهمية التقويـ، والثاني 

التواصؿ بيف الهعمـ والطالب، نالت فييا أساليب التقويـ التي يستخدهيا الهعمـ 
 في تقويـ أداء الطالب عمى درجة هتوسطة.

(، دراسة ىدفت إلى هعرفة آراء الخرجيف في جودة 9339وأجرى أبو دقة)       
جاء فييا أف تقديرات الخرجيف  البراهج األكاديهية بالجاهعة اإلسالهية بغزة،

%(، وهف حيث إعطاء الدرجات 79الستخداـ طرؽ تقويـ هتعددة ىي )
%(، أها هف حيث العدالة والهوضوعية فبمغت 73وهالءهتيا لجيد الطمبة )

%(، وبالنسبة الستخداـ أعضاء ىيئة التدريس لمتدريبات العهمية 68التقديرات )
ساليب التي تعتهد عمى الحفظ والتمقيف %(، أها األ58فقد حصمت عمى تقدير )

 %(. 55فقد حصمت عمى أدنى تقدير وىو )
( ىدفت إلى الكشؼ عف واقع أساليب 9365وفي دراسة قاـ بيا عثهاف)     

تقويـ لنواتج التعمـ لدى طمبة السنة التحضيرية بجاهعة الدهاـ وفؽ هتطمبات 
توصؿ الباحث إلى وجود  الجودة واالعتهاد األكاديهي في الهقررات العمهية،

فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لهتغير الهقرر في الههارسات التقويهية التي 
تعتهد عمى األداء، كها توجد فروؽ تعزى لهتغير الهسار في الههارسات 
التقويهية التي تعتهد عمى الهالحظة، وجاء ترتيب الههارسات التقويهية 
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، الههارسات التي تعتهد عمى األداء )الههارسات التي تعتهد عمى الهالحظة
والههارسات التي تعتهد عمى الورقة والقمـ، وجاءت في الهرتبة األخيرة 

 الههارسات التي تعتهد عمى التقويـ الذاتي(.
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 تعميق عمم الدراسات السابقة:
اىتهت بعض الدراسات بالتعرؼ عمى آراء الطالب في األداء التدريسي  -

س في ضوء هعايير الجودة هثؿ دراسة قرشـ والعراقي ألعضاء ىيئة التدري
(، وتـ إعداد قائهة هعايير جودة األداء 9356(، ودراسة جرادات)9369والثقفي)

التدريسي هف قبؿ الباحثيف وتطبيقيا، في حيف ركزت دراسات أخرى هثؿ دراسة 
( عمى واقع أساليب التقويـ لدى الطمبة في ضوء هعايير الجودة 9365عثهاف)

عداد قائهة بيذه الهعايير.و   ا 
بينها أظيرت نتائج بعض الدراسات التي اىتهت بالتعرؼ عمى آراء الطالب في  -

األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس أف هجاؿ الشخصية جاء في الهرتبة 
( 9365(، أظيرت دراسة جرادات)9334األولى في التقييـ هثؿ: دراسة الحكهي)

لهرتبة األولى في تقييـ أعضاء ىيئة التدريس هف أف عهميات التقويـ احتمت ا
 قبؿ الطالب.

أظيرت هعظـ الدراسات التي تناولت آراء الطالب في الههارسات التقويهية هف  -
قبؿ أعضاء ىيئة التدريس إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا في تقييـ الطمبة تبعًا 

ىيـ وأبو لهتغير الهستوى األكاديهي، والجنس، والتخصص هثؿ دراسة: إبرا
 ،(Pike& killian,2001)(، ودراسة933(، ودراسة والعتوـ)9333طيب) 

 (.9334ودراسة نصار)
استخدهت الدراسات عددًا هف قوائـ الهعايير التي استفادت هنيا الباحثة في  -

 إعداد قائهة هعايير جودة تقويـ نواتج التعمـ لدى الطمبة في الدراسة الحالية.
سة الحالية ىدفت إلى التعرؼ عمى أساليب تقويـ وفي ضوء هاسبؽ فإف الدرا

 نواتج التعمـ لدى طمبة جاهعة الطائؼ في ضوء هعايير الجودة



 

 أساليب تقويم نواتج التعلم لدى طلبت جامعت الطائف في ضوء معايير الجودة

 عيشوعلي أببن د. بسينة رشاد                                                              
 

 6102 ابريل               العدد السابع والعشرون                                                                                      

              
- 51 - 

  إجرا ات الدراسة:

 الدراسة: أسئمة أواًل:
ها هستوى ههارسة أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى طالب جاهعة  -6

 الطائؼ؟
مـ الطالب ها هستوى اإلفادة هف تحميؿ هعموهات تقويـ نواتج التع -9

 بجاهعة الطائؼ؟
ها هستوى ههارسة أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى طالبات جاهعة  -3

 الطائؼ؟
ها هستوى اإلفادة هف تحميؿ هعموهات تقويـ نواتج التعمـ الطالبات  -4

 بجاهعة الطائؼ؟
ىؿ تختمؼ أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى الطمبة جاهعة الطائؼ  -5

 باختالؼ الجنس؟
يب تقويـ نواتج التعمـ لدى الطمبة جاهعة الطائؼ ىؿ تختمؼ أسال -6

 باختالؼ الكمية؟
ىؿ تختمؼ أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى الطمبة جاهعة الطائؼ  -7

 باختالؼ الهستوى الجاهعي؟
 الدراسة: منهج ثانيًا:

الهنيج الهستخدـ ىو الهنيج الوصفي التحميمي، وىو انسب الهناىج        
دة لإلجابة عف التساؤالت الهطروحة في ىذه الدراسة، لتحقيؽ األىداؼ الهنشو 

حيث ال يقؼ الهنيج عند حد الوصؼ، بؿ يتعداه إلى هرحمة تفسير الهعموهات 
وتحميميا واستخالص دالالت توضح نقاط الضعؼ والقوة في أساليب التقويـ 

 الهستخدهة وهراعاتيا لمتنوع في الهستوى.
 الدراسة: عينة ثالثًا:
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طالبًا وطالبة بطريقة  333نة الدراسة األساسية والتي تتكوف هف تـ اختيار عي
عشوائية هجتهع الدراسة، وتتوزع عينة الدراسة عمى التخصصات الهختمفة، 

% 44.94% ، 55.76ذكور ( بنسبة  646إناث ، 684وتتوزع عمى النوع ) 
 عمى التوالي ، والكمية  كها هوضح في الجدوؿ التالي :

 ( 6جدوؿ ) 
 عينة الدراسة طبقًا لمتخصص والنوعتوزيع 

 الكمية
 النوع

 الهجهوع
 إناث ذكور

 87 38 49 كمية التربية
 96 48 48 كمية العمـو

 97 48 49 كمية عمـو إدارية
 53 53  كمية االقتصاد الهنزلي والتصاهيـ

 333 684 646 الهجهوع
 ( 9جدوؿ )

 توزيع عينة تبعًا لمهستوى الجاهعي
 النسبة الهئوية دالعد الهستوي
 6.6 93 الثالث
 44.8 648 الخاهس
 43.6 634 السابع
 8.5 98 الثاهف
 633 333 الهجهوع
 رابعًا: أداة الدراسة :

تهثمت أداة البحث في استبانة هوجية إلى طمبة جاهعة الطائؼ وقد تـ إعدادىا 
 وفقًا لمخطوات اآلتية:
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يب تقويـ أداء طمبة الجاهعة وذلؾ تحديد قائهة بالهعايير الهقترحة لجودة أسال
 هف خالؿ لدراسة اآلتي:

دراسة الدراسات والبحوث التي تناولت أساليب التقويـ الجاهعي وهعايير   -
 جودتو.

اإلطالع عمى أساليب تقويـ نواتج التعمـ لهعايير الجودة واالعتهاد األكاديهي  -
 وفؽ توصيؼ الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتهاد  

 كاديهي.األ    
( هؤشر تهثؿ الههارسات التقويهية وتحميؿ نواتجيا وتتوزع ىذه 99)صياغة  -

الهؤشرات عمى بعديف يهثؿ، البعد األوؿ: أساليب التقويـ وىذا البعد يتضهف 
ثالثة أبعاد فرعية وىي )أ(التقويـ الهعتهد عمى األداء، )ب( التقويـ بالورقة 

الحظة والتواصؿ والتقويـ الذاتي؛ أها البعد والقمـ، )ج( التقويـ الهعتهد عمى اله
بطريقة ليكرت خهاسية  هعدةواالستبانة الثاني: تحميؿ الهعموهات واإلفادة هنيا، 

 5االستجابة ) دائهًا، غالبًا ، أحيانًا ، نادرًا ، ال تهارس ( والتي تأخذ الدرجات ) 
هؤشر يتحقؽ ( عمى الترتيب وتعني الدرجة الهرتفعة أف ال 6،  9،  3،  4، 

 بدرجة عالية والدرجة الهنخفضة تعني أف الهؤشر يتحقؽ بدرجة ضعيفة.
 الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة: 

 صدؽ االستبانة:
 تـ التأكد هف صدؽ االستبانة بعدة طرؽ وهنيا 

 7صدؽ الهحكهيف: تـ عرض االستبانة في صورتيا الهبدئية عمى عدد  (6)
النفس والقياس النفسي الستطالع آرائيـ هحكهيف في هجاؿ التربية وعمـ 

في هدى صالحية االستبانة هف حيث شهوؿ الهؤشرات وهدى ارتباط 
الهؤشر بالبعد وكذلؾ دقة الصياغة المغوية وتـ األخذ بالتعديالت التي 

 اتفؽ عمييا هعظـ الهحكهيف.
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صدؽ التكويف وىو عبارة عف حساب هعاهؿ ارتباط الهؤشر بالبعد الذي  (9)
يو بعد حذؼ درجة الهؤشر، وتـ اإلبقاء عمى الهؤشرات التي ينتهي إل

عند  3.36، أو   3.35ليا هعاهؿ االرتباط داؿ إحصائيًا عند هستوى 
 حيث تـ  98درجة الحرية  

طالب وطالبة،  633التطبيؽ عمى العينة االستطالعية والبالغ عددىا  (3)
 والجدوؿ التالي يوضح ىذه النتائج :
 (3جدوؿ )

ساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى الطمبة ط الهؤشر بالبعد الذي ينتهي إليو باستبانة أهعاهؿ ارتبا
 هف وجية نظرىـ

رقـ 
 الهفردة

هعاهؿ 
 االرتباط

رقـ 
 الهفردة

هعاهؿ 
 االرتباط

رقـ 
 الهفردة

 هعاهؿ االرتباط

البعد الثاني: تحميؿ الهعموهات  البعد األوؿ: أساليب التقويـ
 واإلفادة هنيا

6 3.699** 69 3.563** 99 3.456** 
9 3.649** 63 3.394** 93 3.676** 
3 3.565** 64 3.596** 94 3.649** 
4 3.566** 65 3.538** 95 3.643** 
5 3.575** 66 3.536** 96 3.666** 
6 3.697** 67 3.568** 97 3.799** 
7 3.639** 68 3.466** 98 3.655** 
8 3.499** 69 3.586** 99 3.638** 
9 3.454** 93 3.666**   
63 3.445** 96 3.599**   
66 3.443**     

 3.35، * قيهة هعاهؿ االرتباط دالة عند هستوى   3.36** قيهة هعاهؿ االرتباط دالة عند هستوى 
( أف جهيع الهؤشرات ترتبط بالهحاور التي تنتهي 3يتضح هف خالؿ الجدوؿ )

،  وأف جهيع هعاهالت  3.36إلييا ارتباط داؿ إحصائيًا عند هستوى داللة 
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. وىذا يؤكد عمى أف االستبانة تتهتع  3.799- 3.394االرتباط تتراوح ها بيف 
بصدؽ هرتفع هها يتيح استخداهيا في الدراسة الحالية. كها تـ حساب هعاهالت 
االرتباط بيف هكونات البعد األوؿ حيث يتكوف هف ثالثة أبعاد فرعية، وكذلؾ تـ 
حساب هعاهؿ االرتباط بيف البعديف الرئيسيف لالستبانة كها هوضح في الجدوؿ 

 :التالي
 (4جدوؿ )

 هعاهالت ارتباط البعد األوؿ بهكوناتو هف األبعاد الفرعية 
 البعد األوؿ االبعاد الفرعية

 **3.686 التقويـ الهعتهد عمى األداء-6
 **3.798 التقويـ بالورقة والقمـ-9

التقويـ الهعتهد عمى الهالحظة -3
 والتواصؿ والتقويـ الذاتي

3.856** 

 3.36**هعاهؿ ارتباط داؿ عند هستوى 
( أنو هعاهالت ارتباط األبعاد الفرعية الثالثة بالبعد 4يتضح هف خالؿ الجدوؿ )

الذي تنتهي إليو وىو البعد األوؿ ىي هعاهالت ارتباط دالة إحصائيًا عند 
 هها يدؿ عمى صدؽ التكويف لمبعد األوؿ. 3.36هستوى 

لبعديف األساسييف لالستبانة وىو يساوي كها تـ حساب هعاهؿ االرتباط بيف ا
هها يدؿ عمى صدؽ االستبانة ويؤكد  3.36وىو داؿ عند هستوى  3.683

 صالحيتيا لالستخداـ في الدراسة الحالية.
 ثبات االستبانة:

ساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى الطمبة في ضوء هعايير تـ حساب ثبات استبانة أ
كرنباخ ، وطريقة التجزئة -ىها طريقة الفابطريقتيف و  الجودة هف وجية نظرىـ

 النصفية كها ىو هوضح في الجدوؿ التالي :
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 (5جدوؿ )
ساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى الطمبة في ضوء هعايير الجودة هف هعاهالت ثبات استبانة أ

  وجية نظرىـ

 األبعاد
عدد 
 الهفردات

هعاهؿ الفا كر 
 نباخ

 التجزئة النصفية

 3.999 3.934 96 أساليب التقويـ
 3.934 3.876 8 تحميؿ الهعموهات واإلفادة هنيا

 3.948 3.933 99 االستبانة ككؿ
كر نباخ -( أف هعاهالت الثبات سواء بطريقة الفا5يتضح هف خالؿ الجدوؿ)

لمبعديف األوؿ والثاني والدرجة الكمية  3.933،   3.876؛  3.934والتي بمغت 
هها يدؿ عمى أنيا هعاهالت ثبات هرتفعة ،  3.7وىذه القيـ جهيعيا أعمى هف 

 3.948،  3.934، 3.999وبمغت هعاهالت الثبات بالتجزئة النصفية لألبعاد 
وىي هعاهالت  3.7لمبعديف األوؿ والثاني والدرجة الكمية وىي أيضًا أعمى هف 

كرنباخ والتجزئة -ثبات هرتفعة ، أها هعاهؿ ثبات االستبانة ككؿ بطريقتي الفا
هها يدؿ عمى  3.9ة وىي هعاهالت ثبات هرتفعة جدًا ألنيا أعمى هف النصفي

 صالحية االستبانة الستخداهيا في الدراسة الحالية.
وحيث أف االستبانة خهاسية االستجابة ) دائهًا، غالبًا ، أحيانًا ، نادرًا ، أبدًا ( 

ات ( لذا يكوف الحكـ عمى استجاب 6،  9،  3،  4،  5والتي تأخذ الدرجات ) 
 الطمبة يأخذ الهستويات التالية:

أو   4.93هرتفع جدُا : إذا كانت قيهة الهتوسط الحسابي ) أعمى هف أو يساوي 
هرتفع : إذا كانت قيهة  – 9% ( ،  84.3بنسبة هئوية أعمى هف أو يساوي 

أو بنسبة هئوية   3.43 – 4.93الهتوسط الحسابي تتراوح فيها بيف ) أقؿ هف 
هتوسط : إذا كانت قيهة  – 3%  (  68.3 – 84.3أقؿ هف تتراوح فيها بيف 

أو بنسبة هئوية   9.63 – 3.43الهتوسط الحسابي تتراوح فيها بيف ) أقؿ هف 
ضعيؼ : إذا كانت قيهة  – 4%  (  59.3 – 68.3تتراوح فيها بيف أقؿ هف 
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أو بنسبة هئوية   6.83 – 9.63الهتوسط الحسابي تتراوح فيها بيف ) أقؿ هف 
ضعيؼ جدًا : إذا كانت  – 5%  (  36.3 – 59.3اوح فيها بيف أقؿ هف تتر 

 (.%  36.3أو بنسبة هئوية أقؿ هف   6.83قيهة الهتوسط الحسابي ) أقؿ هف 
 خامسًا: األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات :

ئوية، تـ استخداـ هعاهالت االرتباط، الهتوسط واالنحراؼ الهعياري والنسبة اله 
، اختبار " شيفيو " ANOVAاختبار " ت " وتحميؿ التبايف في اتجاه واحد 

 لمهقارنات البعدية.
 نتائج الدراسة:
 السؤاؿ األوؿ: 

والػػذي يػػنص عمػػى " هػػا هسػػتوى ههارسػػة أسػػاليب تقػػويـ نػػواتج الػػتعمـ لػػدى طػػالب 
جاهعػػػة الطػػػائؼ؟" ولإلجابػػػة عمػػػى ىػػػذا السػػػؤاؿ تػػػـ حسػػػاب الهتوسػػػط واالنحػػػراؼ 

 عياري والنسبة الهئوية لمهتوسط لدى عينة الطالب كها ىو هوضح فيها يمي:اله
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(6جدوؿ )  

الهتوسطات الحسابية الهتحققة ونسبيا الهئوية لهؤشرات أساليب التقويـ هف 
 ( طالب 646وجية نظر الطالب  ) ف = 

 المتوسط المؤشرات م
 الحسابي

النسبة 
المئوية 
 لممتوسط

 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 لتقويما

 متوسط 9.3.. 21.36 1.1.1 يكمفنا أستاذ المادة بالواجبات. 1
 ضعيف 1...1 .21.1 6.222 يطمب منا أستاذ المادة عمل مشاريع جماعية. 6
 متوسط 1...1 .2..2 6.962 يكمفنا أستاذ المادة كتابة تقارير فردية عن موضوع ما. 1
 متوسط 1.661 .22.2 69..6 ة.ُنكمف بعمل مشاريع فردية من قبل أستاذ الماد 3
 ضعيف 1.139 21.23 6.2.6 يكمفنا أستاذ المادة عمل عروض توضيحية لموضوع ما. 2
 ضعيف 1.1.3 .2..3 6.362 يطمب منا أستاذ المادة عمل تقارير جماعية. 2
 ضعيف 1.622 ...33 .6.63 يطمب منا أستاذ المادة عمل ممف اإلنجاز. .
 مرتفع ....1 1.96. 1.292 نوع االختيار من المتعدد.أسئمة االختبارات من  .
 مرتفع .3..1 ...1. 1.2.9 أسئمة االختبارات من نوع الصواب والخطأ. 9
 مرتفع 919.. 23... .1.26 أسئمة االختبارات من نوع المقالية القصيرة. .1
 متوسط 1.1.1 29.16 6.922 أسئمة االختبارات من نوع التكميل. 11
 ضعيف 22..1 .39.2 ..6.3 االختبارات من نوع المزواجة أو )المطابقة(.أسئمة  16
 متوسط 1.611 .21.1 22..1 أسئمة االختبارات من نوع المقالية مفتوحة اإلجابة. 11
 ضعيف .1.61 31.23 6...6 يستخدم أستاذ المادة اختبارات الكتاب المفتوح 13
 متوسط .1.11 .23.1 1.619 قياس أدا  الطالب يقوم أستاذ المادة بالمالحظة التمقائية ل 12

يعتمد أستاذ المادة لقياس عمم المالحظة المنظمة لقياس  12
 أدا  الطالب 

 متوسط .1.61 21.36 1.1.1

 متوسط 1.1.6 22.13 .1.62 ُيستخدم أسموب األسئمة واألجوبة لقياس أدا  الطالب. .1
 متوسط 1.621 13..2 ....1 لطالب.  ُتستخدم االختبارات الشفوية لقياس أدا  ا .1

يستخدم أستاذ المادة مشاركة الطالب في المؤتمرات لقياس  19
 األدا .

 متوسط 33..1 23.63 16..6

 متوسط 1.616 23.26 62..6 يستخدم أستاذ المادة أسموب التقويم الذاتي لمطالب. .6
 ضعيف 1.6.1 .39.1 6.329 يستخدم أستاذ المادة أسموب تقويم الطالب لزمالئهم. 61



 

 أساليب تقويم نواتج التعلم لدى طلبت جامعت الطائف في ضوء معايير الجودة

 عيشوعلي أببن د. بسينة رشاد                                                              
 

 6102 ابريل               العدد السابع والعشرون                                                                                      

              
- 68 - 

( أف الغالبية هف الهؤشرات تقع في الهستوى 6يتضح هف خالؿ الجدوؿ )      
% هف الهؤشرات تهارس 66.6هؤشر بنسبة  64الهتوسط إلى الهرتفع وعددىـ 

هؤشرات تقع في الهستوى الضعيؼ  7في أسموب تقويـ الطالب ولكف توجد 
ب توجيو القائهيف بالتدريس % هف الهؤشرات والتي تتطم33.4والتي تهثؿ 

ونظاـ التقويـ بالكميات لههارسة ىذه األساليب هف التقويـ والتي تتهثؿ في " 
يطمب هنا أستاذ الهادة عهؿ هشاريع جهاعية "، و " يكمفنا أستاذ الهادة عهؿ 
عروض توضيحية لهوضوع ها"، و " يطمب هنا أستاذ الهادة عهؿ تقارير 

ستاذ الهادة عهؿ همؼ اإلنجاز "، و " يستخدـ أستاذ جهاعية " ، و " يطمب هنا أ
الهادة اختبارات الكتاب الهفتوح " ، يستخدـ أستاذ الهادة أسموب تقويـ الطالب 
لزهالئيـ "   وىذه األساليب لـ تطبؽ في تقويـ أداء الطمبة رغـ تطبيقيا في 

ية وتوزيع الكثير هف الجاهعات إال أننا هازلنا نقـو بالتقويـ بالطرؽ التقميد
الدرجات بناء عمى نوع هحدد هف االختبارات . أها الهؤشر " أسئمة االختبارات 
هف نوع الهزواجة أو )الهطابقة( " توجد ولكف هحدودة وىي نوع هف االختبارات 
الهوضوعية فمذا يكتفي أعضاء ىيئة التدريس بأنهاط االختيار هف هتعدد 

 % تقريبًا.79 والصواب والخطأ ولذا حصمت عمى أعمى نسبة
 السؤاؿ الثاني: 

والػػذي يػػنص عمػػى "هػػا هسػػتوى اإلفػػادة هػػف تحميػػؿ هعموهػػات تقػػويـ نػػواتج الػػتعمـ 
الطػػػػالب بجاهعػػػػة الطػػػػائؼ؟" ولإلجابػػػػة عمػػػػى ىػػػػذا السػػػػؤاؿ تػػػػـ حسػػػػاب الهتوسػػػػط 
واالنحراؼ الهعياري والنسبة الهئوية لمهتوسط لدى عينة الطالب كها ىو هوضح 

 فيها يمي:
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(7جدوؿ )  

وسطات الحسابية الهتحققة ونسبيا الهئوية لإلفادة هف تحميؿ هعموهات تقويـ أداء الطالب الهت
 بجاهعة الطائؼ هف وجية نظر الطالب  

 الهتوسط الهؤشرات ـ
 الحسابي

النسبة الهئوية 
 لمهتوسط

 االنحراؼ
 الهعياري

هستوى 
 التقويـ

يعمف نتيجة االختبارات الدورية واألعهاؿ  99
 هرتفع 6.634 74.69 3.736 لوقت الهناسب.التحريرية في ا

يحمؿ نتائج أدوات التقييـ ويفسرىا لالستفادة  93
 هتوسط 6.644 66.44 3.399 هنيا في تحسيف األداء.

يناقش الطالب في إجاباتيـ وأنهاط األخطاء  94
 هرتفع 6.393 68.76 3.438 التي وقعوا فييا.

تبارات يقدـ اإلجابات النهوذجية األسئمة االخ 95
 هتوسط 6.687 64.94 3.969 الدورية.

يعطي فرصة لبعض الطالب إلعادة تقديـ  96
 هتوسط 6.337 54.59 9.796 أورقيـ لمتصحيح هرة أخرى.

يزويد الطالب بتغذية راجعة بهستوى تقدهيـ في  97
 هتوسط 6.693 63.89 3.346 الهادة.

يوضح نقاط الضعؼ والقوة لدى كؿ طالب في  98
 هتوسط 6.397 55.36 9.753 ع الهختمفةالهواضي

يقترح أستاذ الهادة لمطالب خطط عالجية  99
 هتوسط 6.345 66.94 3.369 لتحسيف هستوى أدائيـ.

( أف جهيع الهؤشرات تقع في الهستوى 7يتضح هف خالؿ الجدوؿ )      
الهتوسط والهرتفع فأعمى نسبة كانت لمهؤشر " يعمف نتيجة االختبارات الدورية 
واألعهاؿ التحريرية في الوقت الهناسب " وأدنى نسبة كانت لمهؤشر " يعطي 
فرصة لبعض الطالب إلعادة تقديـ أورقيـ لمتصحيح هرة أخرى "، وىو هسهوح 
لمطالب لهراجعة تصحيح األوراؽ ولكف طبقًا لرغبة الطالب ولذا بعض الطالب 

ا هبني عمى ال يتقدهوف إلعادة التصحيح بناء عمى أف طمبو سيرفض وىذ
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هصادر غير رسهية. كها أف الطالب يدعوف أحيانًا بصحة اجاباتيـ وعندها يتـ 
إعادة التصحيح ال تتغير درجة الطالب ليس رفضًا لمطمب بؿ يرجع إلى طبيعة 
استجابات الطالب عمى أسئمة االختبار. ويهكف تمخيص نتائج السؤاؿ األوؿ 

 والثاني في الجدوؿ التالي:
 (8جدوؿ )

ساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى استبياف أوسطات وترتيبيا الستجابات عينة الطالب عمى الهت
 الطمبة في ضوء هعايير الجودة

النسبة الهئوية  ع ـ ف األبعاد
 لمهتوسط

 %57.73 3.673 9.885 646 البعد األوؿ : أساليب التقويـ
 %53.53 3.837 9.675 646 التقويـ الهعتهد عمى األداء -6
 %63.84 3.656 3.349 646 تقويـ بالورقة والقمـال-9
التقويـ الهعتهد عمى الهالحظة -3

 %58.74 6.666 9.937 646 والتواصؿ والتقويـ الذاتي

البعد الثاني :تحميؿ الهعموهات واإلفادة 
 %63.66 3.887 3.658 646 هنيا

 %59.93 3.669 9.963 646 االستبانة ككؿ
( أف هتوسط تحقؽ هؤشرات األبعاد واألبعاد 8يتضح هف الجدوؿ )        

الفرعية يقع في الهستوى الهتوسط حيث كانت قيهة الهتوسط الحسابي تتراوح 
أو بنسبة هئوية تتراوح فيها بيف أقؿ هف   9.63 – 3.43فيها بيف ) أقؿ هف 

%  ( ، ولكف ظير أف التقويـ بالورقة والقمـ يهثؿ أعمى  59.3 – 68.3
% بينها أدنى هستوى هف أساليب التقويـ ىو" التقويـ 63.84أساليب التقويـ 

الهعتهد عمى األداء " والذي يعد ذو أىهية بالغة في إكساب الهتعمهيف الهيارات 
العهمية والتي تمـز القياـ بالهياـ الهطموبة لنيضة الهجتهع والتي تهثؿ أحد 

هجتهع. كها أف أىداؼ الجاهعة في إكساب النشء الهيارات الالزهة لمنيوض بال
هستوى تحميؿ الهعموهات واإلفادة هنيا أتى في الهستوى الهتوسط وبنسبة 

% وىذه نسبة تهثؿ الواقع حيث يتـ رصد نتائج الطمبة في كؿ هقرر 63.66
وتحديد طبيعة توزيع درجات الطمبة ونوعية األسئمة " همؼ الهادة " والذي 

الحظات في الحسباف في الهرات يتضهف تقرير الهادة، وبناًء عميو يتـ أخذ اله
 القادهة.
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 السؤاؿ الثالث: 
والػػػذي يػػػنص عمػػػى " هػػػا هسػػػتوى ههارسػػػة أسػػػاليب تقػػػويـ نػػػواتج الػػػتعمـ لػػػدى 
طالبػػات جاهعػػة الطػػائؼ؟" ولإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ حسػػاب الهتوسػػط 
واالنحراؼ الهعيػاري والنسػبة الهئويػة لمهتوسػط لػدى عينػة الطالبػات كهػا ىػو 

 مي :هوضح فيها ي
 (9جدول)

 ساليب تقويم من وجهة نظر الطالبات أالمتوسطات الحسابية المتحققة ونسبها المئوية لمؤشرات 

 المتوسط المؤشرات م
 الحسابي

النسبة المئوية 
 لممتوسط

 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 التقويم

 مرتفع 3...1 ...2. .2..1 يكمفنا أستاذ المادة  بالواجبات. 6
 متوسط 1.666 3..22 .1.11 ذ المادة عمل مشاريع جماعية .يطمب منا أستا 9
 متوسط 1.111 .26.2 6.262 يكمفنا أستاذ المادة كتابة تقارير فردية عن موضوع ما. 3
 متوسط .1.32 .9..2 39..1 ُنكمف بعمل مشاريع فردية من قبل أستاذ المادة . 4
 متوسط .1.12 ....2 ....1 يكمفنا أستاذ المادة عمل عروض توضيحية لموضوع ما. 5
 متوسط 1.612 ...21 .6.29 يطمب منا أستاذ المادة عمل تقارير جماعية . 6
 ضعيف 1.369 32.66 6.621 يطمب منا أستاذ المادة عمل ممف اإلنجاز. 7
 مرتفع 2...1 .2.1. 22..1 أسئمة االختبارات من نوع االختيار من المتعدد. 8
 مرتفع 1.1.1 .2.1. 12..1 الصواب والخطأ. أسئمة االختبارات من نوع 9

 متوسط 1.119 21.62 1.121 أسئمة االختبارات من نوع المقالية القصيرة. 63
 ضعيف .1.16 .21.6 .6.22 أسئمة االختبارات من نوع التكميل. 66
 ضعيف 2...1 33..2 6.266 أسئمة االختبارات من نوع المزواجة أو )المطابقة(. 69
 ضعيف 1.6.3 23..2 .6.26 الختبارات من نوع المقالية مفتوحة اإلجابة.أسئمة ا 63
 ضعيف 12..1 ...31 23..6 يستخدم أستاذ المادة اختبارات الكتاب المفتوح 64
  يقوم  أستاذ المادة بالمالحظة التمقائية لقياس أدا 65

 متوسط 1.691 ...22 93..6 .الطالب
لمالحظة المنظمة يعتمد أستاذ المادة لقياس عمم ا 66

 متوسط 1.621 6..29 6.921 لقياس أدا  الطالب.
 متوسط 1.626 22.22 1.6.1 ُيستخدم أسموب األسئمة واألجوبة لقياس أدا  الطالب. 67
 متوسط 1.696 .22.9 99..6 ُتستخدم االختبارات الشفوية لقياس أدا  الطالب.   68
مؤتمرات يستخدم أستاذ المادة مشاركة الطالب في ال 69

 ضعيف 1.116 32.23 6.116 لقياس األدا .
 متوسط 1.613 .26.6 6.213 يستخدم أستاذ المادة أسموب التقويم الذاتي لمطالب. 93
 ضعيف 1.6.2 .36.2 6.162 يستخدم أستاذ المادة أسموب تقويم الطالب لزمالئهم. 96
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قع في ( أف الغالبية هف الهؤشرات ت9يتضح هف خالؿ الجدوؿ )        
% هف الهؤشرات 66.6هؤشر بنسبة  64الهستوى الهتوسط إلى الهرتفع وعددىـ 

هؤشرات تقع في الهستوى  7تهارس في أسموب تقويـ الطالب ولكف توجد 
% هف الهؤشرات والتي تتطمب توجيو القائهيف 33.4الضعيؼ والتي تهثؿ 

تقويـ والتي تتهثؿ بالتدريس ونظاـ التقويـ بالكميات لههارسة ىذه األساليب هف ال
في " يطمب هنا أستاذ الهادة عهؿ همؼ اإلنجاز "، و " يستخدـ أستاذ الهادة 
اختبارات الكتاب الهفتوح " يستخدـ أستاذ الهادة هشاركة الطالب في الهؤتهرات 
لقياس األداء " ، يستخدـ أستاذ الهادة أسموب تقويـ الطالب لزهالئيـ "،  وىذه 

قويـ أداء الطمبة رغـ تطبيقيا في الكثير هف الجاهعات األساليب لـ تطبؽ في ت
إال أننا هازلنا نقـو بالتقويـ بالطرؽ التقميدية وتوزيع الدرجات بناء عمى نوع هحدد 
هف االختبارات . أها الهؤشرات: أسئمة االختبارات هف نوع الهقالية هفتوحة 

أسئمة االختبارات هف  اإلجابة "،  و " أسئمة االختبارات هف نوع التكهيؿ  "، و "
نوع الهزواجة أو )الهطابقة( "، توجد ولكف هحدودة ويكتفي أعضاء ىيئة 
التدريس بأنهاط االختيار هف هتعدد والصواب والخطأ ولذا حصمت عمى أعمى 

 % تقريبًا. 76-75نسبة
 السؤاؿ الرابع:

ـ والػػذي يػػنص عمػػى " هػػا هسػػتوى اإلفػػادة هػػف تحميػػؿ هعموهػػات تقػػويـ نػػواتج الػػتعم
الطالبػػػات بجاهعػػػة الطػػػائؼ؟"  ولإلجابػػػة عمػػػى ىػػػذا السػػػؤاؿ تػػػـ حسػػػاب الهتوسػػػط 
واالنحػػػػراؼ الهعيػػػػاري والنسػػػػبة الهئويػػػػة لمهتوسػػػػط لػػػػدى عينػػػػة الطالبػػػػات كهػػػػا ىػػػػو 

 هوضح فيها يمي:
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 (63جدوؿ )                                 

سبيا الهئوية لإلفادة هف تحميؿ هعموهات تقويـ نواتج التعمـ الهتوسطات الحسابية الهتحققة ون
   لدى طمبة جاهعة الطائؼ

 المتوسط المؤشرات م
 الحسابي

النسبة المئوية 
 لممتوسط

 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 التقويم

يعمف نتيجة االختبارات الدورية واألعهاؿ  99
 عهرتف 6.649 74.39 3.736 التحريرية في الوقت الهناسب.

يحمؿ نتائج أدوات التقييـ ويفسرىا لالستفادة  93
 هتوسط 6.946 64.93 3.945 هنيا في تحسيف األداء.

يناقش الطالب في إجاباتيـ وأنهاط األخطاء  94
 هتوسط 6.996 59.56 9.978 التي وقعوا فييا.

يقدـ اإلجابات النهوذجية األسئمة االختبارات  95
 يؼضع 6.336 53.54 9.597 الدورية.

يعطي فرصة لبعض الطالب إلعادة تقديـ  96
 ضعيؼ 6.356 53.54 9.597 أورقيـ لمتصحيح هرة أخرى.

يزويد الطالب بتغذية راجعة بهستوى تقدهيـ  97
 هتوسط 6.999 56.74 9.837 في الهادة.

يوضح نقاط الضعؼ والقوة لدى كؿ طالب  98
 هتوسط 6.398 59.68 9.639 في الهواضيع الهختمفة

يقترح أستاذ الهادة لمطالب خطط عالجية  99
 هتوسط 6.359 55.63 9.755 لتحسيف هستوى أدائيـ.

( أف هؤشرات اإلفادة هف تحميؿ هعموهات تقويـ 63يتضح هف الجدوؿ )     
الطمبة في ضوء الجودة هف وجية نظر الطالبات أف ستة هؤشرات تتراوح 

ينها اثنيف هف الهؤشرات تقع في هستويات تقييهيا ها بيف الهتوسط والهرتفع ، ب
الهستوى الضعيؼ وىذه الهؤشرات ىي " يقدـ اإلجابات النهوذجية لألسئمة 
االختبارات الدورية "؛ و " يعطي فرصة لبعض الطالب إلعادة تقديـ أورقيـ 
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لمتصحيح هرة أخرى". يتـ في الواقع الفعمي ههارسة ىذه الهؤشرات هف حيث 
ألسئمة االختبارات الدورية كها يتـ أيضًا قبوؿ تصحيح تقديـ اإلجابات النهوذجية 

األوراؽ هرة أخرى ولكف نظرًا ألف الطالب في الغالب يكوف اعتقاده بصحة 
إجاباتو بو درجة هف الخطأ ال تتغير درجة الطالب بعد إعادة التصحيح ولذا نجد 

ًا هف إعادة الطالبات ال يتقدهف بإعادة التصحيح إال إذا كانت الطالبة واثقة تهاه
 التصحيح 

 ويهكف تمخيص نتائج السؤاؿ الثالث والرابع في الجدوؿ التالي:
 ( 66جدوؿ )

ساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى الطمبة استبياف أالهتوسطات وترتيبيا الستجابات عينة الطالبات عمى 
 في ضوء هعايير الجودة

النسبة المئوية  ع م ن األبعاد
 لممتوسط

 %  57.64 3.593 9.857 684 اليب التقويـالبعد األوؿ: أس
 % 59.68 3.876 9.959 684 التقويـ الهعتهد عمى األداء -6
 % 58.98 3.636 9.964 684 التقويـ بالورقة والقمـ-9
التقويـ الهعتهد عمى الهالحظة والتواصؿ -3

 والتقويـ الذاتي
684 9.733 3.934 54.33 % 

 % 63.38 3.946 3.334 684 اإلفادة هنياالبعد الثاني :تحميؿ الهعموهات و 
 % 57.98 3.585 9.899 684 االستبانة ككؿ

( أف هتوسػػػط تحقػػػؽ هؤشػػػرات األبعػػػاد واألبعػػػاد 66يتضػػػح هػػػف الجػػػدوؿ )        
هتوسػط الحسػابي تتػراوح فيهػا بػيف حيػث كانػت قيهػة الالفرعية يقع فػي الهسػتوى الهتوسػط 

،  ( 63.38 – 54ة تتػػراوح فيهػػا بػػيف أقػػؿ هػػف أو بنسػػبة هئويػػ  3.334 – 9.733أقػػؿ هػػف )
التقػويـ بالورقػة % بينهػا " 59.68ولكف ظير أف التقويـ الهعتهد عمػى األداء يهثػؿ 

%. كهػػػػا أف هسػػػػتوى تحميػػػػؿ الهعموهػػػػات واإلفػػػػادة هنيػػػػا أتػػػػى فػػػػي 58.98"  والقمػػػـ
% وىػػذه نسػػػبة تهثػػؿ الواقػػع حيػػػث يػػتـ رصػػػد 63.38الهسػػتوى الهتوسػػط وبنسػػػبة 
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بة في كؿ هقرر وتحديد طبيعة توزيع درجات الطمبة ونوعيػة األسػئمة " نتائج الطم
همػؼ الهػادة " والػذي يتضػهف تقريػر الهػادة، وبنػاًء عميػو يػتـ أخػذ الهالحظػات فػػي 

 الحسباف في الهرات القادهة.
 السؤاؿ الخاهس:

ىػػػػػؿ تختمػػػػػؼ أسػػػػػاليب تقػػػػػويـ أداء الطمبػػػػػة بجاهعػػػػػة الطػػػػػائؼ بػػػػػاختالؼ الجػػػػػنس؟ 
ف الػػػذكور واإلنػػػاث تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار " ت " لمفػػػروؽ بػػػيف ولحسػػػاب الفػػػروؽ بػػػي

 :هجهوعتيف هستقمتيف كها ىو هوضح فيها يمي
(الفروؽ بيف الذكور واإلناث  في استجاباتيـ عمى استبياف أساليب تقويـ نواتج 69جدوؿ )

 التعمـ لدى الطمبة

 هستوى الداللة ت د.ح ع ـ ف النوع األبعاد

التقويـ الهعتهد عمى -أ
 داءاأل

 3.837 9.675 646 الذكور
398 -

3.395 3.33 
 3.876 9.959 684 اإلناث

 التقويـ بالورقة والقمـ -ب
 

 3.656 3.349 646 الذكور
398 6.833 3.373 

 3.636 9.964 684 اإلناث
التقويـ الهعتهد عمى -ج

الهالحظة والتواصؿ 
 والتقويـ الذاتي

 6.663 9.937 646 الذكور
398 9.669 3.335 

 3.934 9.733 684 اإلناث

أساليب  البعد األوؿ :
 التقويـ

 3.673 9.885 646 الذكور
398 3.394 3.694 

 3.593 9.857 684 اإلناث
البعد الثاني : تحميؿ 
 الهعموهات واإلفادة هنيا

 3.887 3.658 646 الذكور
398 6.534 3.634 

 3.946 3.334 684 اإلناث

 مية لمهقياسالدرجة الك
 69.687 85.849 646 الذكور

398 3.936 3.366 
 66.363 84.338 684 اإلناث
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( أنو ال توجد فروؽ بيف الذكور واإلناث في 63يتضح هف الجدوؿ )          
أبعاد والدرجة الكمية الستبانة أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى الطمبة في ضوء 

الكمية لمبعد األوؿ والثاني وأيضًا في الدرجة هعايير الجودة سواء في الدرجة 
الكمية لالستبانة ، هاعدا اثنيف هف األبعاد الفرعية لمبعد األوؿ " التقويـ الهعتهد 

، ع 9.959( لمذكور ، ) ـ =  3.837،  9.675عمى األداء " حيث بمغ )ـ = 
" وىي دالة عند هستوى  3.395( لدى االناث وكانت قيهة " ت=  3.876= 

 لصالح اإلناث . 3.33
وأيضًا توجد فروؽ بيف الذكور واإلناث في" التقويـ الهعتهد عمى الهالحظة 

( لمذكور ، ) ـ  6.663،  9.937والتواصؿ والتقويـ الذاتي " حيث بمغ )ـ = 
" وىي  9.669( لدى االناث وكانت قيهة " ت=  3.934، ع =  9.733= 

 لصالح الذكور . 3.335دالة عند هستوى 
 ؤاؿ السادس:الس

ىػػؿ تختمػػؼ أسػػاليب تقػػويـ نػػواتج الػػتعمـ لػػدى الطمبػػة بجاهعػػة الطػػائؼ بػػاختالؼ 
الكمية؟ ولحساب الفروؽ بيف الكميات ) التربية، العمـو ، عمـو إداريػة ، االقتصػاد 

لمفػػروؽ  ANOVA  (4  6 )الهنزلػػي(  تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف فػػي اتجػػاه واحػػد 
عمػػى اسػػتبياف أسػػاليب تقػػويـ نػػواتج الػػتعمـ لػػدى بػػيف الهجهوعػػات فػػي اسػػتجاباتيـ 

 -الطمبة في ضوء هعايير الجودة كها ىو هوضح فيها يمي:
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(64جدوؿ )  

بعض الخواص اإلحصائية في االستجابات عمى استبياف أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى 
  الطمبة في ضوء هعايير الجودة تبعًا لمكميات

 ع ـ ف كمية الهؤشرات األبعاد

بعاد الفرعية األ
 لمبعد األوؿ

التقويـ الهعتهد عمى -أ
 األداء

 5.689 93.536 87 التربية
 5.336 68.688 96 العمـو

 4.893 67.383 97 العمـو اإلدارية
 8.835 93.983 53 اقتصاد هنزلي
 5.996 69.833 333 الهجهوع

 التقويـ بالورقة والقمـ-ب

 5.636 96.665 87 التربية
 4.369 93.339 96 مـوالع

 3.873 93.493 97 العمـو اإلدارية
 4.795 96.933 53 اقتصاد هنزلي
 4.565 93.794 333 الهجهوع

التقويـ الهعتهد عمى -ج
الهالحظة والتواصؿ 

 والتقويـ الذاتي

 6.666 69.393 87 التربية
 4.939 68.363 96 العمـو

 8.866 689.799 97 العمـو اإلدارية
 7.379 93.363 53 اقتصاد هنزلي
 7.653 69.633 333 الهجهوع

 أساليب التقويـ األوؿ

 63.499 63.644 87 التربية
 63.837 57.339 96 العمـو

 69.739 57.997 97 العمـو اإلدارية
 64.699 65.943 53 اقتصاد هنزلي
 63.686 63.966 333 الهجهوع

 الثاني
ات واإلفادة تحميؿ الهعموه
 هنيا

 7.393 94.874 87 التربية
 6.979 93.467 96 العمـو

 7.973 93.493 97 العمـو اإلدارية
 7.546 98.593 53 اقتصاد هنزلي
 7.378 94.576 333 الهجهوع

 الدرجة الكمية لالستبانة الدرجة الكمية
 68.899 88.567 87 التربية
 65.398 83.769 96 العمـو

 67.866 83.653 97 العمـو اإلدارية
 67.936 94.463 53 اقتصاد هنزلي
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 67.974 84.836 333 الهجهوع

 (65جدوؿ )
تحميؿ التبايف لمفروؽ بيف الكميات في االستجابات عمى استبياف أساليب تقويـ نواتج التعمـ  

 لدى الطمبة في ضوء هعايير الجودة
هصدر  األبعاد

 التبايف
هجهوع 

 عاتالهرب
درجة 
 الحرية

هتوسط 
 الداللة ؼ الهربعات

التقويـ الهعتهد -أ
 عمى األداء

بيف 
 699.764 3 9399.646 الهجهوعات

داخؿ  3.336 93.447
 99.843 396 9798.699 الهجهوعات
  399 66897.833 الهجهوع

التقويـ -ب
 بالورقة والقمـ

بيف 
 35.576 3 636.798 الهجهوعات

خؿ دا 3.655 6.757
 93.949 396 6636.963 الهجهوعات
  399 6737.988 الهجهوع

التقويـ -ج
الهعتهد عمى 
الهالحظة 

والتواصؿ والتقويـ 
 الذاتي

بيف 
 969.583 3 787.753 الهجهوعات

داخؿ  3.336 5.343
 49.674 396 66333.884 الهجهوعات
  399 66868.633 الهجهوع

البعد األوؿ: 
 ـأساليب التقوي

بيف 
 6447.688 3 4346.564 الهجهوعات

داخؿ  3.336 8.939
 669.368 396 59868.394 الهجهوعات
  399 57659.588 الهجهوع

البعد الثاني : 
تحميؿ الهعموهات 
 واإلفادة هنيا

بيف 
 347.838 3 6343.563 الهجهوعات

داخؿ  3.336 6.793
 56.743 396 66867.393 الهجهوعات
  399 67963.636 الهجهوع

الدرجة الكمية 
 لالستبانة

بيف 
 3345.844 3 9637.536 الهجهوعات

داخؿ  3.336 63.996
 998.335 396 97649.633 الهجهوعات
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  399 636987.664 الهجهوع
( أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند 65يتضح هف خالؿ الجدوؿ )       
استبياف أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى بيف الكميات االستجابات عمى 3.336

الطمبة في ضوء هعايير الجودة في جهيع األبعاد والدرجة الكمية ها عدا البعد 
الفرعي الثاني في البعد األوؿ والذي يتضهف " التقويـ بالورقة والقمـ " وىذا يرجع 

توجيو التفاؽ جهيع الكميات الثالثة في طبيعة ىذا النوع هف االختبارات. ولكف ل
الفروؽ تـ استخداـ اختبار " شيفيو " لمهقارنات البعدية كها ىو هوضح فيها 

 يمي:
 ( 66جدوؿ )

اختبار "شيفيو " لمفروؽ بيف الكميات في االستجابات عمى استبياف أساليب تقويـ نواتج التعمـ 
 لدى الطمبة في ضوء هعايير الجودة 

 م الكميات األبعاد
 الفروق

 اقتصاد منزلي إلداريةالعموم ا العموم

التقويم المعتمد -أ
 عمم األدا 

  *2.361 *.1..3 61.2.2 التربية
    ..2..1 العموم

 *..1.9   1....1 العموم اإلدارية
    ..9..6 اقتصاد منزلي

التقويم المعتمد -ج
عمم المالحظة 
والتواصل والتقويم 

 الذاتي

 *.1..3   61..19 التربية
 *.3..3   111..1 العموم

    .2..61 اقتصاد منزلي

البعد األول: أساليب 
 التقويم

  *.2.31 *2.136 21.233 التربية
 *.21..   1.6..2 العموم

 *11...   .66..2 العموم اإلدارية
    .22.93 اقتصاد منزلي

البعد الثاني: تحميل 
المعمومات واإلفادة 

 منها

 *1.232   3...63 التربية
 *2.1.1   .61.31 العموم

 *.9..2   61.361 العموم اإلدارية

الدرجة الكمية 
 لالستبانة

 *2.931 *.2... *99... .21... التربية
 *31..11   19.... العموم

 *11..11   .22... العموم اإلدارية
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 *الفروؽ دالة إحصائياً 
ي البعػد ( يتضح أنو توجد فػروؽ دالػة إحصػائيًا فػ66هف خالؿ الجدوؿ )        

الفرعػػػي األوؿ " التقػػػويـ الهعتهػػػد عمػػػى األداء " بػػػيف كميػػػة التربيػػػة وكػػػؿ هػػػف كميػػػة 
العمػػػوـ وكميػػػة العمػػػوـ اإلداريػػػة لصػػػالح كميػػػة التربيػػػة كهػػػا توجػػػد أيضػػػًا فػػػروؽ دالػػػة 
إحصػػػائيًا بػػػيف كميػػػة االقتصػػػاد الهنزلػػػي والعمػػػوـ اإلداريػػػة لصػػػالح كميػػػة االقتصػػػاد 

ية التربية واالقتصاد الهنزلي لمهػواد التربويػة وأف الهنزلي وقد يرجع ذلؾ لدراسة كم
الخطػػػػػط فػػػػػي الكميتػػػػػيف تتضػػػػػهف هػػػػػواد تربويػػػػػة وقيػػػػػاس نفسػػػػػي ويقػػػػػـو بتدريسػػػػػيا 

 الهتخصصيف الذيف يكونوا أكثر هراعاة لشروط التقويـ الجيد.
كهػػا توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي البعػػد الفرعػػي الثالػػث " التقػػويـ الهعتهػػد عمػػى 

ؿ والتقويـ الذاتي " بيف االقتصاد الهنزلي وكؿ هف كمية التربية الهالحظة والتواص
وكمية العموـ والفروؽ لصالح كمية االقتصاد الهنزلي وقد يرجع ذلؾ لطبيعػة عهػؿ 
طالبػػات االقتصػػاد الهنزلػػي ووجػػود هػػف األعهػػاؿ التػػي تتطمػػب اإلنجػػاز هثػػؿ عهػػؿ 

هالحظػة أثنػاء العهػؿ النسيج واألغذية والديكور التي تتطمػب التقيػيـ عػف طريػؽ ال
 وتتطمب تقييـ الهنتج النيائي لمطالبة.

 السؤاؿ السابع:
ىؿ تختمؼ أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى الطمبة بجاهعة الطائؼ باختالؼ 
الهستوى الجاهعي؟ ولحساب الفروؽ بيف الهستويات ) الثالث ، الخاهس ، 

ANOVA (4 6 )ه واحد السابع  ، الثاهف (  تـ استخداـ تحميؿ التبايف في اتجا
لمفروؽ بيف الهجهوعات في استجاباتيـ عمى استبياف أساليب تقويـ نواتج التعمـ 

 لدى الطمبة في ضوء هعايير الجودة كها ىو هوضح فيها يمي:
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(67جدوؿ )  

بعض الخواص اإلحصائية لالستجابات عمى استبياف أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى الطمبة في ضوء  
 لجودة تبعًا لمهستوى الجاهعيهعايير ا

الهستوى  األبعاد األبعاد
 ع ـ ف الجاهعي

األبعاد 
الفرعية 
 لمبعد األوؿ

التقويـ الهعتهد عمى -أ
 األداء

 6.333 67.633 93 الثالث
 5.583 68.858 648 الخاهس
 5.876 96.669 634 السابع
 6.733 68.376 98 الثاهف
 5.996 69.833 333 الهجهوع

 التقويـ بالورقة والقمـ-ب

 4.398 96.733 93 الثالث
 4.397 93.676 648 الخاهس
 4.637 93.784 634 السابع
 5.653 93.896 98 الثاهف
 4.565 93.794 333 الهجهوع

التقويـ الهعتهد عمى -ج
الهالحظة والتواصؿ والتقويـ 

 الذاتي

 6.998 93.653 93 الثالث
 8.399 93.393 648 الخاهس
 6.664 68.567 634 السابع
 5.644 69.896 98 الثاهف
 7.653 69.633 333 الهجهوع

 أساليب التقويـ األوؿ

 69.976 69.953 93 الثالث
 63.733 59.554 648 الخاهس
 69.386 63.963 634 السابع
 64.434 58.764 98 الثاهف
 63.686 53.966 333 الهجهوع

تحميؿ الهعموهات واإلفادة  الثاني
 هنيا

 7.973 33.333 93 الثالث
 7.667 94.469 648 الخاهس
 7.364 94.697 634 السابع
 6.395 93.464 98 الثاهف
 7.378 94.576 333 الهجهوع

الدرجة 
 الدرجة الكمية لالستبانة الكمية

 67.738 93.953 93 الثالث
 68.669 83.973 648 الخاهس

 67.4436 85.393 634 لسابعا
 69.639 89.679 98 الثاهف
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 67.974 84.836 333 الهجهوع
 (68جدوؿ )

تحميؿ التبايف لمفروؽ بيف الهستويات الجاهعية في االستجابات عمى استبياف أساليب تقويـ نواتج التعمـ 
 لدى الطمبة في ضوء هعايير الجودة

هصدر  األبعاد
 التبايف

هجهوع 
 الهربعات

درجة 
 الحرية

هتوسط 
 الداللة ؼ الهربعات

التقويـ الهعتهد -أ
 عمى األداء

بيف 
 الهجهوعات

756.335 3 953.445 7.376 3.336 

داخؿ 
 الهجهوعات

66376.498 396 33.977 

  399 66897.833 الهجهوع
التقويـ بالورقة -ب

 والقمـ
بيف 

 الهجهوعات
68.594 3 6.675 3.336 3.895 

داخؿ 
 هوعاتالهج

6689.463 396 93.593 

  399 6737.988 الهجهوع
التقويـ الهعتهد -ج

عمى الهالحظة 
والتواصؿ والتقويـ 

 الذاتي

بيف 
 الهجهوعات

498.646 3 666.347 3.367 3.393 

داخؿ 
 الهجهوعات

66393.499 396 53.363 

  399 66868.633 الهجهوع
البعد األوؿ : 
 أساليب التقويـ 

 بيف
 الهجهوعات

356.543 3 667.686 3.679 3.569 

داخؿ 
 الهجهوعات

56838.345 396 674.958 

  399 57659.588 الهجهوع
البعد الثاني : 

تحميؿ الهعموهات 
 واإلفادة هنيا

بيف 
 الهجهوعات

793.576 3 943.693 4.555 3.334 

داخؿ 
 الهجهوعات

67693.335 396 59.733 

  399 67963.636 الهجهوع
الدرجة الكمية 

 لالستبانة
بيف 

 الهجهوعات
6739.489 3 577.496 6.836 3.647 

داخؿ 
 الهجهوعات

634554.674 396 393.793 

  399 636987.664 الهجهوع
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( أنػػػػو توجػػػػد فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػائيًا تبعػػػػًا 68يتضػػػػح هػػػػف خػػػػالؿ الجػػػػدوؿ )       
ي األوؿ " التقػػػويـ الهعتهػػػد عمػػػى لمهسػػػتويات الجاهعيػػػة فػػػي كػػػؿ هػػػف البعػػػد الفرعػػػ

األداء "، والبعػػػػد الفرعػػػػػي الثالػػػػث " التقػػػػػويـ الهعتهػػػػػد عمػػػػى الهالحظػػػػػة والتواصػػػػػؿ 
والتقػػويـ الػػذاتي " والبعػػد الثػػاني لالسػػتبانة " تحميػػؿ الهعموهػػات واإلفػػادة هنيػػا " أهػػا 
بقيػػػة األبعػػػاد ال توجػػػد فػػػروؽ بػػػيف الهسػػػتويات الجاهعيػػػة. وبالنسػػػبة لألبعػػػاد التػػػي 

رت فروؽ دالة إحصائيًا ولتوجيو الفروؽ لصالح ألي هستوى هػف الهسػتويات أظي
الجاهعيػػة تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار " شػػيفيو " لمهقارنػػات البعديػػة كهػػا ىػػو هوضػػح فػػي 

 الجدوؿ التالي:
 (69جدوؿ )

اختبار "شيفيو " لمفروؽ بيف الهستويات الجاهعية في االستجابات عمى استبياف أساليب تقويـ نواتج  
  عمـ لدى الطمبة في ضوء هعايير الجودةالت

 ـ الهستويات األبعاد
 الفروؽ

 الثاهف السابع الخاهس

 التقويم المعتمد عمم األدا -أ

  *16..3  ..2..1 الثالث
  *.6.62  .2...1 الخامس
 *1.231   61.216 السابع
    1....1 الثامن

التقويم المعتمد عمم -ج
قويم المالحظة والتواصل والت

 الذاتي

  *1...2  .61.22 الثالث

    .22..1 السابع

البعد الثاني : تحميل 
 المعمومات واإلفادة منها

 *12..2 *2.1.1 *1...2 ..1..1 الثالث
    63.319 الخامس
    .63.16 السابع
    61.323 الثامن

 الفروؽ داؿ إحصائياً * 
فػروؽ دالػة إحصػائيًا فػي البعػد ( يتضػح أنػو توجػد 69هف خػالؿ الجػدوؿ )       

الفرعػػػػي األوؿ " التقػػػػويـ الهعتهػػػػد عمػػػػى األداء " بػػػػيف كػػػػؿ هػػػػف الهسػػػػتوى الثالػػػػث 
والخػػاهس والثػػاهف هػػف جيػػة والهسػػتوى السػػابع هػػف جيػػة أخػػرى لصػػالح الهسػػتوى 
السابع. كها توجد فروؽ دالة إحصائيًا في البعػد الفرعػي الثالػث " التقػويـ الهعتهػد 
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واصػؿ والتقػويـ الػذاتي " بػيف الهسػتوى الثالػث والسػابع لصػالح عمى الهالحظة والت
الهسػػػتوى السػػػابع، كهػػػا توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا فػػػي البعػػػد الثػػػاني لالسػػػتبانة " 
تحميػػػػؿ الهعموهػػػػات واإلفػػػػادة هنيػػػػا " بػػػػيف الهسػػػػتوى الثالػػػػث وكػػػػؿ هػػػػف الهسػػػػتويات 

 الخاهس والسابع والثاهف " والفروؽ لصالح الهستوى الثالث.
 ء ها أسفرت عنو الدراسة هف نتائج توصي الباحثة بها يمي:في ضو 

  تشجيع أعضاء الييئة التدريسية عمى التنوع في الههارسػات التقويهيػة بهػا يتوافػؽ
 هع هعايير الجودة، وعدـ االقتصار عمى االختبارات وأساليب التقويـ التقميدية.

 الطالػػػب التػػػي تػػػدعـ  اإلكثػػػار هػػػف أسػػػاليب التقػػػويـ التػػػأهمي والتقػػػويـ الػػػذاتي وهمػػػؼ
 تنهية التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي وتنهية الهيارات.

  اعتهػػػاد أسػػػاليب التقػػػويـ التػػػي تركػػػز عمػػػى التػػػدريبات العهميػػػة والهشػػػاريع ودراسػػػة
 الحالة.

  تقػػديـ تغذيػػة راجعػػة باسػػتهرار لمطالػػب بهسػػتوى تقدهػػو فػػي الهػػادة وتوضػػيح نقػػاط
تمفػػػة واقتػػػراح الخطػػػط العالجيػػػة لرفػػػع الضػػػعؼ والقػػػوة لديػػػو فػػػي الهواضػػػيع الهخ

 هستوى أدائو.
 .اإلكثار هف األسئمة التي تقيس هستويات الهعرفية العميا لدى الطالب 
  إعػػداد دورات تنهيػػة هينيػػة ألعضػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي هجػػاؿ القيػػاس والتقػػويـ

بحيػػث تتنػػاوؿ أسػػاليب تقػػويـ حديثػػة وههارسػػات تقويهيػػة يهكػػف اسػػتخداهيا فػػي 
 واتج التعمـ وخاصة التي تدعـ تنهية التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد.تقويـ ن

 الهقترحات:
  إجػػراء دراسػػات لكػػؿ أسػػموب هػػف أسػػاليب التقػػويـ خاصػػة الحديثػػة هنيػػا، لمتعػػػرؼ

 عمى أىهيتيا وهعوقات استخداهيا.
 .إجراء دراسات عف أساليب التقويـ هف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 
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 المراجع
 العربية: المراجع

(: عالقة بعض الهتغيرات في تقييـ 9333إبراىيـ، رضا والطيب، يوسؼ) -
األستاذ الجاهعي هف وجية نظر الطمبة. الهجمة الهصرية لمتقويـ التربوي، 

7(6 ،)39-66. 
(: هعايير تحميؿ تفكير هعمهي الرياضيات هف 9335إبراىيـ، هجدي عزيز) -

، الجهعية الهصرية لتربويات هنظور هنيجي، هجمد الهؤتهر العمهي الخاهس
 .75-66يوليو،96-93الرياضيات، جاهعة بنيا، كمية التربية، 

(: تقويـ جودة البراهج بالجاهعة اإلسالهية بغزة هف وجية 9339أبو دقة، سناء) -
 .665-88(،9)63نظر الخرجيف، هجمة العموـ التربوية والنفسية،

مة التربية، المجنة الوطنية (: تقوهي األداء، هج9336أبو سهاحة، كهاؿ كاهؿ ) -
 (.639القطرية لمتربية والثقافة والعموـ، قطر، )

(: أسس وهعايير نظاـ الجودة الشاهمة في 9336البكر، هحهد عبداهلل) -
 .98-84(63الهؤسسات التربوية والتعميهية، الهجمة التربوية، جاهعة الكويت )

اء التدريسي ألعضاء آراء طمبة الدراسات العميا في األد :(9339تهيـ، حسف) -
ىيئة التدريس في كمية الدراسات العميا بجاهعة النجاح الوطنية، هجمة األبحاث 

 .663-86(،99التربوية،)
: تقييـ أداء أعضاء ىيئة التدريس في ضوء (9365جرادات، ىاني هحهود) -

هعايير الجودة واالعتهاد األكاديهي هف وجية نظر طالب قسـ الرياضيات 
ف عبدالعزيز، الهجمة األكاديهية األهريكية العربية لمعموـ بجاهعة سمهاف ب

 .663-87( 68)6الواليات الهتحدة األهريكية،  -والتكنولوجيا)أهاراباؾ(
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(: آراء طالبات الدراسات العميا في األداء 9339الجفري، ابتساـ حسيف عقيؿ) -
اهعة التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بجاهعة أـ القرى، الهجمة التربوية، ج

 .75-66،59(64،)الكويت
(: الكفاءات الهينية الهتطمبة لألستاذ 9334الحكهي، إبراىيـ بف الحسف)  -

الجاهعي هف وجية نظر طالبو وعالقتيا ببعض الهتغيرات، رسالة الخميج 
 .56-43(93)94العربي،

(: هدى فاعمية برناهج 9333الخطيب، رداح والخطيب، أحهد و عاشور، هحهد) -
تخصص اإلدارة التربوية في الجاهعة األردنية وجاهعة اليرهوؾ الهاجستير في 

كها يراىا خريجو البرناهج في الجاهعتيف، هجمة هؤتو لمبحوث والدراسات 
،65(3،)77-638. 

 ، الرياض.5(: الهنيج الهدرسي الهعاصر، ط9335الخميفة، حسف جعفر)  -
العمهاء، عهاف،  (: إدارة الجودة الشاهمة وخدهة9336، هأهوف سميهاف)الدرادكة -

 األردف، دار الصفا لمنشر والتوزيع.
(: لمهشروعات الههولة هف برناهج التطوير 9339هتابعة والتقييـ) دليؿ ال -

الهستهر والتأىيؿ لالعتهاد بهؤسسات التعميـ العالي: وزارة التعميـ العالي برناهج 
 التطوير الهستهر والتأىيؿ لالعتهاد ، جهيورية هصر العربية.

(: تصور هقترح لتطوير أدوات قياس تحصيؿ 6433راني، هحهد بف راشد)الزى -
 الطالب، رسالة هاجستير غير هنشورة، جاهعة أـ القرى، هكة الهكرهة.

(: أساليب التقويـ الهتبعة هف قبؿ أعضاء ىيئة 9339الشياب، عمي جاسـ) -
 التدريس ورأي طمبة كمية التربية فييا وعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي دراسة

 .999-963(664)6هيدانية، التربية،جاهعة األزىر، هصر،
 (: القياس والتقويـ التربوي، الرياض، هكتبة الرشد.9334الشي ، تاج السر) -
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(: الهنيج بيف النظرية والتطبيؽ، القاىرة، دار الفكر 9334عاشور، راتب قاسـ) -
 العربي.

هف وجية نظر (: تقييـ جودة األداء الجاهعي 9366عبابنة، صالح أحهد أهيف) -
أعضاء ىيئة التدريس بكمية اآلداب، جاهعة هصراتو، ليبيا، الهجمة العربية 

 .94 -6(،8)4لضهاف جودة التعميـ،
، نبيؿ) - (: دراسة تقويهية لتقويـ طمبة كمية عمـو الرياضة في جاهعة 9333العتـو

هؤتو لههارسات أعضاء ىيئة التدريس في تقييـ تحصيؿ طمبتيـ األكاديهي، 
 .345-396(،98نظريات وتطبيقات،)هجمة 

(: واقع أساليب تقويـ نواتج التعمـ لدى طمبة 9365عثهاف، يسري هحهد هحهود) -
السنة التحضيرية بجاهعة الدهاـ وفؽ هتطمبات الجودة واالعتهاد األكاديهي، 
 ورقة عهؿ هقدهة في الهؤتهر الدولي الثاني لمقياس والتقويـ "قياس نواتج التعمـ"،

 9365 3-6الرياض في  الهعقد في
: تصور هقترح لتطوير نظاـ تعميـ البنات بالههمكة (9339عمي، نادية حسف)  -

، هجمة هستقبؿ التربية العربية السعودية في ضوء هعايير الجودة الشاهمة
 .8العربية،

هعات هخؿ لمتطوير (: التقويـ الذاتي الشاهؿ ألداء الجا9339فرىود، نداء) -
 .989-974(،6ميـ، هجمة جاهعة القدس الهفتوحة، )وضهاف نوعية وجودة التع

(: 9369قرشـ، أحهد عفت، و العراقي، السعيد هحهود، والثقفي، احهد سالـ) -
تقويـ الداء التدريسي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجاهعة الطائؼ في ضوء 

(، 97)9في التربية وعمـ النفس،هعايير جودة األداء، هجمة دراسات عربية 
99696. 

(: أسس بناء االختبارات والهقاييس النفسية 9337سوسف شاكر) هجيد، -
 ، عهاف، األردف.6طوالتربوية، 
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(: اتجاىات طمبة الدبمـو العاـ في التربية نحو 6999هحافظة، ساهح) -
وراؽ البحثية في جاهعة هؤتو. شؤوف اجتهاعية، االهتحانات العادية وكتابة األ

66(63 ،)46-56. 
(: الهناىج التربوية الحديثة هفاىيهيا 9334مة، هحهود)هرعي، توفيؽ أحهد والحي -

 وعناصرىا وأسسيا وعهمياتيا، عهاف، دار الهسيرة لمنشر والتوزيع.
(: اتجاىات طمبة األسراء الخاصة نحو 9337الهصري، هحهد وهرعي، توفيؽ) -

 .663-96(8)6أساليب التقويـ، هجمة العمـو التربوية والنفسية، البحريف،
(: القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس، عهاف، 9335حهد)همحـ، ساهي ه -

 األردف، دار الهسيرة لمنشر والتوزيع.
(: إدراكات طمبة جاهعة الهمؾ سعود ألساليب التقويـ 9334نصار، يحي حياتي) -

وباالختبار كأداة تعميهية وعالقة ذلؾ بتخصصاتيـ وهستوياتيـ التحصيمية، 
 .76-56(، 73)68الهجمة التربوية، 

(: توكيد الجودة واالعتهاد في هؤسسات التعميـ العالي 9336الييـ، عيد صقر) -
في الوطف العربي"الهضهوف واآلليات في ضوء االتجاىات العالهية السائدة"، 

 الهؤتهر العمهي التاسع عشر، كمية الخدهة االجتهاعية، جاهعة حمواف.
(: تقويـ نواتج التعمـ، 9338الييئة القوهية لضهاف جودة التعميـ واالعتهاد) -

 القاىرة. 
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