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 الملخص:
تركززه هززلد الدراسززة علززف استقدززام معتقززداي معلمززاي الريايززياي وززو، التقززويم التقززوينقو وأةززرت الممارسززاي التقويميززة التززق    

( معلمزززة ريايزززياي رزززق مزززدار  منيقزززة  زززما، الريزززا و ٤٠)تمارسزززاا المعلمزززاي أمنزززال عمليزززة التزززدريس  ودزززد ةل ززز  عينزززة الدراسزززة 
ز أرزرا  رزق موارقزة جميز   اواستخدم  الباوثة المناج الوصفق المسحق لتحقيق الادم من الدراسة  ودد أظازري النتزا ج أه هنزاك تسا س 

علزف متوسزح وسزاةقو وريمزا أ رة علف ال ر  من استخدام التقويم التقوينق وهو إواطة التالميل بمستواهم ويث وققز  هزلد العبزا العينة
علززف متوسززح وسززاةق  أ يتعلززق باتسززتراتيسياي التقويميززة المتبعززة أمنززال التززدريس رقززد وققزز  عبززارة ص أهززتم بالمالو ززة ال ززفية لتلميززلاتقص 

معلمززاي وأ ززاري عينززة الدراسززة إلززف أه عززدم كفالززة الح ززة الدراسززيةو وكثارززة أعززدا  التلميززلاي رززق الف زز  الواوززد لحززد مززن ممارسززة ال
 تستراتيسياي التقويم التقوينق  ورق يول تلك النتا ج خل   الدراسة إلف عد  من التوصياي 

 التقويمو التقويم البنا قو الت للة الراجعةو التح ي  األكا لمق  الكلمات المفتاحية: 
 

 مقدمة: ال
تعد العملية التعليمية من أهم العملياي الحيوية التق تؤمر رق تقدم المستم  وتيوردو وتدم  العملية التعليمية سلسلة من 

المن ومة  التدريس  رعناصرالعناصر المترابية والتق ت لمكن عهلاا عن بعضاا البعضو اةتدال  ةتخييح التدريس وا تاال  ةتقويم 
حسين مخرجاي التعلم لدى المتعلم وإعدا  الخريج القا ر علف إ ارة  ئوه وياته ومستمعهو ومن هنا رإه التعليمية ُمسخرة من أج  ت

ولللك رإه أي ولعد التقويم ركنا  أساسي ا رق العملية التعليمية ويث أهمية عن بادق عناصر من ومة التدريس  ت تق عملية التقويم 
قهو ولقد ةرت رق اآلو ة األخيرة اهتمام بالتقويم  تيسة  للتيور رق تدم  تيوير ا لفلسفة التقويم وطرا  محاولة إلصالح التعليم ت ةد أه

رلم لعد التقويم تقويم ا منف ال  يادم إلف ت نيف وترتيب اليالبو ة  أصبح متالتم ا م  التدريس بحيث  علم  رياي التعليم والت
 بو وهو أسلوب يتداخ  م  عملية التعليم والتعلم بدك  ةنا ق من أج  إتقاه التعلملعم  علف تورير ت للة راجعة للمعلم واليال

 (١٩: ٢٠١٥)داسم والباتو وتحسين العملية التعليمية 
 المحتوىو األ ديةو األهدامووتدم  عملية تقويم المنااج التعليمق عدة مساتيو مناا تقويم عناصر المنااج المتمثلة رق )

والمتمثلة رق )الت ميمو التنفيلو التيويرو تقويم التقويم(  كما تدم  تقويم عملياي التعليم والتعلم  لياي المنااجالتقويم(  وتقويم عم
)طرا ق التدريسو أساليب التقويمو استخدام األ ديةو استخدام الوسا   التعليمية(  باإليارة إلف تقويم العملياي المؤمرة رق المنااج 

 (١٠٥: ٢٠٠٥المدرسةو خ ا ص المتعلمين(  )الفتالويو  وتدم  )عم  المدرسةو عم  المعلمو ةيئة
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إليه القثير  لسعف بالتيوير التربوي اللي عملية التعليمية وأكثرها ارتباط اويعد تقويم اليلبة مرولة وساسة ومامة من مراو  ال    
تعلم والتعليم من الحكم علف رعاليتاا من ويث من األ  مة التربوية بفلسفاتاا المختلفةو راو الوسيلة التق تمكن القا مين علف عملية ال

 الميلوبة ومدى ماللمتاا لمستوياي وددراي اليلبة العقلية والنفسية  ج النتا
إه التقويم بمفاومه الحديث تساوت الفام التقليدي لعملية تقويم تعلم اليلبة القا م علف است اار ما لدى اليلبة من رروق 

 عملياي التفقير العليا  )البديروتح يلية ت تعكس رق ال الب ما لملقه اليالب من ددراي ترتبح ب ومااراي رر لة تقا  باختباراي
٢٤٤: ٢٠١٥) 

 أهمية التقويم في التعليم:
تؤكد الن رة الحديثة للتعلم علف الترابح القبير ةين التقويم وعملية التعليم ويزث إ امزا جزهل واوزد مزن عمليزة متقاملزة ويسزيراه معزا  

متالتمو رالتقويم يؤمر ب ورة مبا رة وغير مبا رة علف التعلزيمو رازو يزؤمر ب زورة مبا زرة أل زه يزورر الت للزة الراجعزة الضزرورية بدك  
: ٢٠١١مسيزدو تقويمازا عنزد المزتعلم ) المازاراي التزق سزيتم لتحسزين الزتعلمو ويزؤمر ب زورد غيزر مبا زرة أله التزدريس عزا ة يوجزه  حزو

١٩-١٨)   
التعليم ةبيا اي تقوينية وبيا اي ختاميةو رالبيا اي الختامية تادم إلف تحديد الدرجاي وترتيزب مسزتوى اليزالب عنزد والتقويم يهو  

المحياي األخيرة للتعليمو أما البيا اي التقوينية رتقدم معلوماي للممارسة التعليميزة ودز  وزدوماا وويزث لكزوه هنزاك متسز  مزن الودز  
  ( ٢٥ز٢١: ٢٠١٣و وروجارتق كير ه أج  سير تعلم اليالب  )إلجرال التعدلالي الميلوبة من 

 مفهوم التقويم التكويني والغرض من استخدامه في العملية التعليمية: 
لمكن أه لفسر التقويم التقوينق )البنا ق( بأ ه األ دية اليومية واتسزتراتيسياي التقويميزة البسزيية التزق لسزتخدماا المعلمزوه مز   

اا طوا، رترة تعليم الدر  بحيث  تقدم معلوماي تستخدم كت للزة راجعزة تخبزر المعلزم عزن راعليزة التعلزيم كمزا تخبزر طالةام و يتم  مس
: أه لسززتخدم التقززويم للتعززرم علززف ةززد مززن مراعززاة عززدة أمززور مناززا أوت  اليالززب عززن التقززدم رززق إتقا ززهو ولقززق لكززوه التقززويم تقوينيززا  ت

ززا إيززاري او عوبةالب الززلين يواجاززوه صززاليزز : أه لعيززف كتسززبوا الماززارة المسززتادرةو مالث ززالي ما ي ززا: أه لعيززف هززؤتل اليززالب ودت ززا و عم 
و ومززن هززلا المنيلززق ل اززر لنززا أه التقزويم التقززوينق )البنززا ق( جززهل ت يتسززهأ مززن عمليززة ررصززة أخززرى إلظاززار مززا تعلمززود رعزال   اليزالب

   ( ١٦: ٢٠١٤يلق وجاكسيكو التعليم والتعلم   )ة
إلززف وجززو  عززدة مسززمياي للتقززويم البنززا ق رززق أ ةيززاي التربيززةو مناززا التقززويم التقززوينق والتقززويم البنززا ق والتقززويم ويدززير صالبرصززاهص  

المرولقو وكلاا مسمياي صحيحة تتفق علزف أه التقزويم أمنزال عمليزة التزدريس عمليزة مسزتمرة مرارقزة للعمليزة التعليميزة ويزث يزورر هزلا 
   (٩٨: ٢٠١٥ت للة راجعة تادم إلف تحسين العملية التعليمية  )البرصاهو  النوع من التقويم

التقويم التقوينق بأ ه جهل من العملية التعليمية التق  (CERI, 2008كما عرم المؤتمر الدولق لألبحاث واتةتقار والسياسة ) 
واليالب رق الود   فسه ةادم تقييف عملية التعليم تادم إلف تورير المعلوماي الالتمة بدك  مستمر وهو لدم  تقويم المعلمين 

 ( ٢٨: ٢٠١١المعدقو ( والتعلم وإ خا، التعدلالي المناسبة
ويادم هلا النوع من التقويم إلف تدخيص  واوق القوة والضعف لدى اليالب مما لساهم رق تورير الت للة الراجعة المناسبة  

علف  تا سام باستمرار  كما يادم  اطالعامرعية اليالب  حو التعلم من خال، رة  اوالمستمرة لهو وهلا ةدورد لعم  علف تورير إما
 ه وبما لحقق أهدام المحتوى إيارة  إلف مساعدة المعلم رق تحديد استراتيسياي وأساليب التدريس المناسبة لمستوياي وددراي طالب

 (٢٦: ٢٠١١إلف تثبي  التعلم وتيا ة اتوتفاظ به ودد لحد التقويم التقوينق من سلبياي اختباراي  االة الف   الدراسق  )المعدقو 
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أ ه لمكن استخدام عد  من األساليب واأل واي للتأكد من تعلم التالميل للما ة العلميةو رقد ليرح  (١٥٨: ٢٠١٦) القندري وذكر 
ودد ليلب من التالميل و  عد  من التمارين ويمكن أه لستخدم  لح ة الدراسيةو ودد لسري اختبار ا د ير اأمنال االمعلم أسئلة  فاية 
من اتختباراي التدخي ية لت يية وودة من ووداي المنااج اللي لقوم    العمليةو ودد ل مم المعلم  وع ادوا م التقرير رق الدرو 

 ةتدريسه   
أه التقززويم التقزوينق لسزب أه يتقزوه مزن العناصزر الر يسززة  (Tierney and Charland, 2007) تير زق وتدززارلند ويزرى 
 التالية:
 تحديد األهدام التعليمية المرا  تحقيقاا ةويوح   ١
 استخدام أ واي متنوعة ومناسبة للح و، علف معلوماي التعلم   ٢
 تسسي  ر و  الفع  ةادم تحسين عملية التعليم والتعلم   ٣
 (٢٧: ٢٠١١لة والندية من دب  اليالب  )المعدقو المداركة الفاع  ٤

واللي لحم  ١٩٩٨رق عام    (William & Black) بهويعو  اتهتمام الحالق بالتقويم البنا ق إلف العم  المميه اللي دام 
 عنواه ص اخ  ال ندوق األسو ص وهو تحلي  متعمق لألبحاث وو، التقويم وتوص  إلف  تيستين هما:

مام معلموه  مسوا التقويم بزالتعليم أه ينسزهوا رزق سزتة أو سزبعة أ زار مزا لسزت رق سزنة ةزدوه اليالب اللين عل    كاه بمقدور ١
 تلك العملية 

 متسقة عبر البلداه وعبر المستوياي العمرية وعبر الموا  الدراسية   ا  إه هلد التحسيناي تبدو ٢
التربوي مما  رعام إلف التق ق عن طبيعة استراتيسياي التقويم التق  ودد أماري هاتاه النتيستاه القثير من الباوثين رق المسا،

: ٢٠١٤ )المهروعو تعهت التعلم وال ر  من استخدام هلد اتستراتيسياي والتق تتمث  رق األسا  رق تحسين تعلم اليالب 
٢٨٤) 
)البنا ق( رق الف و،  التقويم التقوينق لف ما أكدته العديد من األبحاث العربية والعالمية من يرورة تعهيه ممارسايإإيارة   
التركيه علف تأمير التقويم التقوينق علف  مو و  ال فيةومن خال، تيوير مااراي المعلمين عند استخدام الممارساي التقويمية  الدراسية
ي  إطار مرجعق خليسق وأوص  المؤتمراي العربية ةو  خدامه رق الف و، الدراسيةوالعوا ق التق تحو،  وه استالبحث رق التعلمو و 

للقيا اي التربوية والممارسين التربويين رق  و، الخليج العربق  إيارة إلف تضمين  التقويم التقوينقو وجعله متورر ا وو، سياساي
من  أساسي او واتهتمام ةتدريب المعلمين وتحفيههم لسع  التقويم التقوينق عن را  ٢٠٣٠الممارساي ال فية يمن ةرامج التعليم 

 ( ٣٧-٣٦: ٢٠١٧عناصر العم  المدرسق  )التربيةو
امنال تنفيل عملية المعلم الممارساي التقويمية التق لستخدماا ودد تناو، األ ب التربوي العديد من الدراساي التق  ادد   

اوستن هار   راسة  وعية أجرتاا   ومن هلد الدراساي تحسين عملية التعليم من أهمية كبيرة رقالتدريس وذلك لما لتلك الممارساي 
(Austin  Hurd, 2016)  دام  رياا باستقدام كيفية إ ارة المداركين لعملية التقويم التقوينق وذلك من خال، المالو ةو

( معلمين للمرولة المتوسية رق يواوق متدسنو وتوصل  ٦المقابالي الدخ يةو السسالي  ويث استعا   الباوثة بعينة من )
والتق كاه ال ر  مناا تبا ، الحوار  راسة بأه أ واي التقويم التقوينق المستخدمة كا   متداةاة بالنسبة لسمي  المداركين تا ج الد

والنقاش وو، المعلوماي التق تم تدريسااو ومن مم تقدلم الت للة الراجعة الفر لةو وأكد المداركوه أه التقويم التقوينق أتاح لام 
ريس كما أ ار المداركوه أه الود  كاه عامال  ماما  لتحديد ماللمة وساولة استخدام استراتيسية التقويم التعدي  علف تخييح التد

التقوينق  وبمراجعة النتا ج الناا ية  سد أه بعض المداركين هم رعال  ممن استياع إلسا  اليريقة األمث  لتحقيق الادم وال ر  
 من التقويم التقوينق ب ورة صحيحة 
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لممارساي التقويمية التقوينية المتعلقة بالواجباي والممارساي ال فية غير ا لي تحإلف ( ٢٠١٥) البرصاه راسة وسع        
معلم ومعلمة وتع  عليام  ٢٠٣المستخدمة من دب  معلمق ومعلماي المرولة المتوسيةو ويث تقو   عينة الدراسة من  اتختبارية

؛ اكتفال المعلمين كثر الممارساي التقويمية استعمات  نق والختامقو أ اري النتا ج إلف أه من أاستبا ة لقيا  ممارساي التقويم التقوي
حديد وت حيح الواجب البيتق ذاتي ا رقا   مداركة اليالب رق ت مدرسق و أما من  اوية األد   يوع اباألسئلة الموجو ة رق القتاب ال

 أساليب التقويم التقوينق  وأوص  الدراسة بضرورة تدريب المعلمين علفو م اللاتقفقد اليالب ماارة التقوياألمر اللي ل أو جماعي ا
بعم  مقاةلة  خ ية متعمقة وتدوين مالو اتاا خال، تيارتاا للمداركين  ((Geoghegan, 2014اه جيقجيو ودام  ماري 

)عينة الدراسة( من معلمق المرولة اتةتدا ية ةادم معررة الممارساي التقويمية التق لستخدماا المعلموه لتقييم أ ال اليالب رق 
التقوينق كاه ل ر  أعما، تقرير المتابعةو ووي  سياق تعلم مااراي القرالة والقتابة  وأعرب المعلموه أه استخدامام للتقويم 

اليالب رق مسموعة القدرايو المساعدة رق إعا ة التدريس  ودد أمري هلد الدراسة رق رام المعلمين لحقيقة التقويم التقوينق وأ ه 
 لسب أه لستخدم كدلي  لتحسين التدريس رق ال ف ومساعدة اليالب رق اكتدام أهدام التعلم  

 راسة عن واد  التقويم التقوينق من وجاة   ر معلماي العلوم رق يول عناصر التقويم التقوينق األربعة  (٢٠١٤) المهروع وددم  
و ويث أ اري  تا ج الدراسة إلف تقارب  رجة استسابة أررا  العينة وو، اعتقا هم بأه التقويم التقوينق هرتجاا مارجري  تالتق ذكر 

لراجعة لليالب وللمعلم  وأويح  هلد الدراسة أه المعلماي لمارسن مالمة من عناصر التقويم التقوينق لمار  ألج  تقدلم الت للة ا
بدك   ا م وهق علف الترتيب: الت للة الراجعة لليالب والمعلمو التقدم إلف األهدام المندو ة رق التعليمو تحديد الفسوة ةين مستوى 

رياا  وتؤكد هلد الدراسة بأه هناك واجة لتنمية وعق المعلم بالتقويم التقوينق وكيفية  التعليم الحالق واألهدام التعليمية المرغوب
 تيبيقه  

إلف التعرم علف  رجة استخدام معلمق الل ة العربية للتقويم التقوينق رق تدريس ما ة  (٢٠١٢) السعيدددماا كما هدر   راسة 
صل  الدراسة إلف أه استخدام المعلمين ألساليب التقويم التقوينق كا   ةدرجة القرالة ليلبة المرولة المتوسية واتساهاتام  حودو وتو 

تدريب كما أوص  بضرورة متوسية  ورق يول هلد النتا ج توصق الدراسة بضرورة إجرال  راساي تعتمد علف التقويم التقوينق 
 المعلمين علف كيفية استخدام التقويم التقوينق رق ال رم ال فية 

( رق  راسته ٢٠١٦تح ي  اليالبو ويث أ ار القندري )أمر ممارسة التقويم التقوينق رق لدراساي عديد من اكما  ادد  ال 
التق أجراها علف عينة من تالميل المرولة اتةتدا ية ذوي صعوباي التعلم رق ما ة الريايياي إلف ارتفاع متوسح  رجاي تالميل 

التقويم التقوينق مقار ة ةدرجاي المسموعة الضابية التق  رس  باليريقة التقليدلة   المسموعة التسريبية التق  رس  باستخدام ةر امج
و الريايياي ومناا وتتفق هلد النتيسة م  العديد من الدراساي التق أكدي علف رعالية ةر امج التقويم التقوينق رق تنمية اتتساد  ح

لة إو ا ية ل الح المسموعة التسريبية التق  رس  باستخدام ( والتق أكدي  تا ساا وجو  رروق ذاي  ت٢٠١٢ راسة العسمق )
 التقويم التقوينق مما يد، علف تحسن رق التح ي  الدراسق رق مااراي ما ة الل ة العربية عند طالب ال ف الساب   

رق  راسة لاا بأه البيا اي التق لقدماا التقويم التقوينق لسب أه تقوه عملياي بال  (Belcher, 2016) ةيلتدر وأكدي
تورر استراتيسياي ةديلة للمساعدة رق ت حيح  التعليمو كما رجاي تورر لليالب والمعلمين ت للة راجعة ذاي صلة بسير عملية 
ينق كالتقييم اللاتق وتقييم األدراه والت للة الراجعة وأساليب مفاهيم اليالب الخاطئةو ويسب أه تستخدم أ واي متنوعة للتقويم التقو 

األسئلة ال فيةو ويث إه جميعاا مام إل ساح التقويم التقوينق  وأ اري  تا ج هلد الدراسة إلف أه تيبيق التقويم التقوينق بدك  
 رعا، أ ى إلف تحسن ملحوظ رق إ سات طالب ال ف الثامن رق ما ة الريايياي 

ةزرتي منفعزة التقزويم التقزوينق كعمليزة لسزتخرج منازا المعلزم أوالتزق  (DiBiase, 2014)ِ يبياسزق  هزلا السزياق ةدراسزة و ختم رق
وأيزار  معلوماي عن مستوى تقزدم اليالزب واسزتخدام هزلد البيا زاي ل خبزار بزأه تدريسزام دزد أةزدى  تزا ج واعزدة رزق إ سزات اليزالب  
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بدك  رعا، وبود  مبكر عند تنفيل التدريس ينزتج عنزه تحسزن كبيزر رزق إ سزات اليزالبو ولزن يزتم أه توظيف التقويم التقوينق  يبياسق 
 ذلك إت بالتيوير المانق الدام  للمعلمين واللي سوم لساهم رق إوداث أمر كبير رق ممارساتام التعليميةص 

  الدراسة:مشكلة 
 رق اإلجابة عن التساؤتي التالية:  الدراسةتحد ي مدكلة 

 ما ال ر  من التقويم التقوينق )البنا ق( من وجاة   ر عينة الدراسة؟  ١
 ؟عملية التعليم  ما استراتيسياي التقويم التقوينق )البنا ق( التق تمارساا عينة الدراسة أمنال تنفيل ٢
 ة   ر عينة الدراسة؟من وجا عملية التعليم  ما العوام  التق تحد من استخدام التقويم التقوينق )البنا ق( أمنال تنفيل ٣

 الهدف من الدراسة:
   تحديد  رجة وعق المعلماي وو، ال ر  من استخدام التقويم التقوينق )البنا ق(؟١
 ؟عملية التعليما لدى المعلماي أمنال تنفيل   التعرم علف أكثر استراتيسياي التقويم التقوينق )البنا ق( استخدام  ٢
 ؟ عملية التعليمام التقويم التقوينق )البنا ق( أمنال تنفيل   تحديد العوا ق التق تحد من استخد٣

  :الدراسة أهمية
من عناصر العملية التعليمية وأود التوجااي الحديثة رق مسا، التقويم التربويو  مية البحث جلية كو ه ينادش عن ر ات ار أه

ورؤية وايحة وو، أساليب واستراتيسياي  وية ت ور اكما لمكن أه لسام هلا البحث رق إعيال صا عق القرار رق المؤسساي الترب
التقويم المتبعة رق المؤسساي التربويةو وخاصة استراتيسياي التقويم التقوينق الممارسة أمنال تنفيل عملية التدريسو وبالتالق تمكنام 

جااي الحديثة رق عملية تقويم من رسم خيح وايحة ورعالة رق إر ا  المعلمين إلف طرا ق وأساليب التقويم الحديثة ورق التو 
 المتعلم 

 الدراسة: حدود
وو، التقويم التقوينقو ودد طبق  هلد الدراسة علف عينة  ومعررة معتقداي معلماي الرياييايتقت ر هلد الدراسة علف استقدام 

 ( ٢٠١٨-٢٠١٧رق مدينة الريا  للعام الدراسق )لسمي  مراو  التعليم العام من معلماي الريايياي 

 مصطلحات الدراسة:
: العملية التق تستخدم رياا  تا ج عملية القيا  القمق والقيفق رق إصدار وكم علف جا ب مفهوم التقويم في النظام التربوي 

  (١٨: ٢٠١٥وها مو  معين من جوا ب  خ ية المتعلمو واتخاذ دراراي ب ر  تيوير وتحسين  تاجاي التعلم  )الخليفة
مرادبة تقدم تعلم اليالب أمنال التدريس ب ر  تورير الت للة الراجعة لليالب وتهويد المعلم التقويم التكويني)البنائي(: 

: ٢٠١٥والباتو ( )داسم٢٥: ٢٠١١سا   التعليمية المستخدمة  )مسيدو بالمعلوماي القارية عن طرق وأساليب التدريس واأل دية والو 
٤٤)  

تدك  بفع  الخبرة الدخ ية والمعررة المانيةو وتتداخ  ريه مكو اي معررية وا فعالية وتقويميةو لستند إطار رقري المعتقدات: 
إليه المعلم رق التخييح واتخاذ القراراي وتحديد الماام المتعلقة بالموادف ال فية ويستد، عليه من أدوا، المعلم وسلوكه  

 ( ٦: ٢٠١٦)إةراهيمو
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 :الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة: 

رق يول طبيعة الدراسة واألهدام التق تسعف إلف تحقيقاا  للتعرم علف معتقداي معلماي الريايياي وو، التقويم  
مته لمعالسة مدكلة هلد الدراسة   ر ا لمالل علف تساؤتي الدراسة اعتمدي الباوثة المناج الوصفق التحليلق التقوينق )البنا ق(و وبنال  

( علف  راسة ال اهرة وياتم ةوصفاا وصفا   ديقا  ووايحا و ٧٠٣: ٢٠٠٦ والمدكلةو واللي لعتمد كما يلكر )عبيداي وآخروه ليبيعة 
ويعبر عناا كيفيا  أو كميا و رالتعبير القيفق ل ف ال اهرة ويويح خ ا  ااو أما التعبير القمق لعيق وصفا  ردميا  من خال، 

 ا و رجاي ارتباطاا م  ال واهر المختلفة توييح مقدار هلد ال اهرة أو وسما

 مجتمع الدراسة:

يتمث  مستم  الدراسة الحالية من جمي  معلماي الريايياي رق مختلف مراو  التعليم العامو اتةتدا ق والمتوسح والثا وي 
  (٢٠١٨-٢٠١٧بمدينة الريا و العام الدراسق ) الريا ()منيقة  ما، 

 عينة الدراسة:

 معلمة من منسوباي التعليم العام بمدينة الريا   (٤٠) الدراسة منتقو   عينة 

 وصف خصائص عينة الدراسة:

 نوات الخبرة، والدروات التدريبية، سالمرحلة التدريسية اتلمتغير  ع مفردات عينة الدراسة وفًقاتوزي: (1جدول )
 سنواي الخبرةجدو، خ ا ص عينة الدراسة: المرولة التدريسيةو الدوراي التدريبيةو عد  

 المرولة الثا وية المرولة المتوسية المرولة اتةتدا ية المرولة التدريسية
 ٦ ١٦ ١٨ العد                       
 %١٥ %٤٠ %٤٥.٠ النسبة                      

 أكثر من مالث  وراي مالث  وراي أد  من مالث  وراي الدوراي التدريبية
 ١٣ ٩ ١٨ العد                       
 %٣٢.٥ %٢٢.٥ %٤٥ النسبة                     
 سنواي ١٠أكثر من  سنواي ١٠-٦ سنواي ٥أد  من  عد  سنواي الخبرة

 ٢٣ ١٢ ٥ العد                        
 %٥٧.٥ %٣٠.٠ %١٢.٥ النسبة                      

(و ٪٤٥لمفر اي عينة الدراسة كا   للمعلماي الالتق يدرسن رق المرولة اتةتدا ية ةنسبة ) أعلف  سبة(و أه ١ردم )يتضح من السدو، 
 ٪(١٥)و مم الالتق يدرسن بالمرولة الثا وية ةنسبة ٪(٤٠)المعلماي الالتق يدرسن رق المرولة المتوسية ةنسبة  تليام
و تليان ٪(٤٥)مسا، التقويم ةنسبة  من مالث  وراي تدريبية رقأه غالبية المعلماي تلقين أد  ( ١يتضح من السدو، ردم )كما 

و مم الالتق تلقين مالث  وراي تدريبية رق ٪(٣٢.٥)ةنسبة   وراي تدريبية رق مسا، التقويم  المعلماي الالتق تلقين أكثر من مالث
  ٪(٢٢.٥)مسا، التقويم ةنسبة 
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وهن غالبية مفر اي ( ٪٥٧.٥)سنواي ةنسبة  ١٠تان الوظيفية أكثر من ( أه المعلماي مح  الدراسة خبر ١يتبين من السدو، ردم )و 
سنواي  ٥الالتق لديان خبرة وظيفية أد  من  ٪(و وأخير ا٣٠)سنواي ةنسبة  ١٠-٦ من ةعينة الدراسةو مم الالتق خبرتان الوظيفي

  ٪(١٢.٥) ةنسبة

 أساليب المعالجة اإلحصائية:
 صدق اتتساق الداخلق لقيا  (؛ Pearson) معام  ارتباط ةيرسوه   ١
 لحساب معام  مباي أ اة الدراسة  ؛(Cronbach’s Alpha(α)) معام  الثباي ألفا كرو باخ  ٢
 (.Percentage & Frequencies) التقراراي والنسب المئوية  ٣
 (. Weighted Mean) المتوسح الحساةق الموتوه )المرجح(  ٤
 )متوسح متوسياي العباراي( (؛ Mean) المتوسح الحساةق  ٥
 (.Standard Deviation) ات حرام المعياري   ٦

 أداة الدراسة:
علف أهدام الدراسة وأسئلتاا ومناساا وطبيعة مويوعااو وبسبب تنوع مستم   استخدم  اتستبا ة كأ اة لسم  البيا ايو ةنال       

 الدراسةو تعتبر اتستبا ة األ اة األرض  رق جم  البيا اي من عينة الدراسة 
اتستبا ة بعد مراجعة ل طار الن ري والدراساي السابقة وتوصياي المؤتمرايو والندواي المحلية والعربيةو وتقو   رق وتم ت ميم 

 صورتاا الناا ية من جهأين هما:

تتعلق بالمت يراي المستقلةو والتق تتضمن المت يراي ذاي العالدة بالبيا اي الدخ ية والوظيفية لعينة الدراسزةو  :البيانات األولية .1
 وتدتم  علف )المرولة التدريسيةو عد  الدوراي التدريبية رق مسا، التقويمو الخبرة الوظيفية( 

 لريايياي وو، التقويم التقوينق )البنا ق( ( رقرة تقيس معتقداي معلماي ا٢٢تدم  اتستبا ة ) فقرات االستبانة: .2

 صدق أداة الدراسة:
(و وللتحقق من صدق أ اة الدراسة تم استخدام Validityإه أود األسس العلمية لتقنين المقيا و توارر خاصية ال دق )

 : اآلتيطريقتين علف النحو 
 لألداة: (External Validityالصدق الظاهري ) . أ

من ذوي مسموعة من المحكمين والخبرال للتعرم علف مدى صدق أ اة الدراسة رق ديا  ما ويع  لقياسه تم عرياا علف 
 واللين ةلغ عد هم أربعة محكمين   الخبرة واتخت اص رق السامعاي

 صدق االتساق الداخلي:   ب

ب معامز  ارتبزاط ةيرسزوه ةزين الدرجزة لقز  عبزارة مم تم وسزا  اة الدراسة تم تيبيقاا ميدا ي ابعد التأكد من ال دق ال اهري أل
عنزد  موجبزة و الزة إو زا ي ا تنتمق لق  محور والدرجة القلية لالا المحور اللي تنتمق إليهو وأظاري النتا ج أه ديم معزامالي اترتبزاط

 ( مما لدير إلف صدق اتتساق الداخلق ٠.٠١مستوى الدتلة )
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   ثبات أداة الدراسة:
للتأكد من مباي أ اة الدراسةو  (Cronbach's Alpha (α))لقيا  مدى مباي أ اة الدراسة تم استخدام )معا لة ألفا كرو باخ(      

( وهلا يد، علف أه اتستبا ة تتمت  ةدرجة مباي مرتفعة لمكن اتعتما  علياا رق التيبيق ٠.٧٨وتبين أه معام  الثباي العام ةلغ )
 الميدا ق للدراسة 

  إجراءات تطبيق أداة الدراسة:
طبق  أ اة الدراسة بعد إتمام خيواي ةنا اا وتقنيناا والتأكد من صدداا ومباتاا؛ وإخراجاا رق صورتاا الناا يةو واستقما، 

 اإلجرالاي الن امية لتيبيقااو وبعد اعتما  أ اة الدراسة رق صورتاا الناا يةو اتبع  الخيواي اآلتية:
 لف عينة البحث توتي  اتستبا ة ع  ١
 متابعة عملية جم  اتستبا اي   ٢
 ( يوما  تقريبا  ٦٠است رد  عملية توتي  وجم  البيا اي )  ٣
 استبا ة رقح   (٤٠جم  اتستبا اي ويث عا  )  ٤
تفريغ إجاباي مفر اي الدراسة ورق مقيا  ليكري الخماسق رق داعدة البيا اي رق ةر امج الحهم اإلو ا ية للعلوم   ٥

 ( SPSSاتجتماعية )
 استخراج النتا ج وتحليلاا ومناددتاا ووي  التوصياي والمقترواي   ٦

 النتائج:

 " الدراسة؟تحليل بيانات السؤال األول "ما الغرض من التقويم التكويني )البنائي( من وجهة نظر عينة 

ت الهدف من استخدام المعلمة للتقويم البنائي (: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارا2الجدول )
 مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي

 

ردم 
 العبارة

المتوسح   رجة الموارقة التقرار العبارة
 الحساةق

ات حرام 
 المعياري 

 الترتيب
أوارق  النسبة

 وبددة
ت أوارق  ت أوارق محايد أوارق

 ميلقا  
أ خص  قاط القوة عند  ١

 التلميلة
 ٦ ١.١٣٢ ٣.٧٣ ٣ ٣ ٥ ٢٠ ٩ ك
٪ ٥٠ ٢٢.٥.

٠ 
٧.٥ ٧.٥ ١٢.٥ 

أ خص  قاط الضعف  ٢
 عند التلميلة

 ٧ ١.٢٢٤ ٣.٧٠ ٤ ٣ ٤ ١٩ ١٠ ك
٪ ٤٧ ٢٥.٠.

٥ 
١٠.٥ ٧.٥ ١٠.٠ 

أمنح التلميلة الت للة  ٣
 الراجعة الالتمة

 ٣ ٠.٩٣٤ ٤.٠٠ ١ ٢ ٥ ٢٠ ١٢ ك
٪ ٥٠ ٣٠.٠.

٠ 
٢.٥ ٥.٠ ١٢.٥ 

٤ 
 

 رجة استسابة أود  
 التلميلة لعناصر الدر 

 ٢ ٠.٩٤٤ ٤.٠٧ ١ ٢ ٤ ١٩ ١٤ ك
٪ ٤٧ ٣٥.٠.

٥ 
٢.٥ ٥.٠ ١٠.٠ 
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 ( الساةق ما يلق:٢ويتبين من السدو، ردم )
 ( ةلغ )( ٥من  ٣.٨٠أه المتوسح الحساةق العام لل ر  من اتباع معلماي الريايياي التقويم التقوينق )البنا ق 
  أه هناك تسا سا  رق موارقة مفر اي عينة الدراسة علف ال ر  من اتباع معلماي الريايياي التقويم التقوينق )البنا ق(و

 (و وهق متوسياي تدير إلف )أوارق( ٤.٠٧إلف  ٣.٤٢موارقتان ما ةين )ويث تراوو  متوسياي 
  البنا ق(: يتمث  رق ص أساعد التلميلة علف اإلواطة بمستوى أه أكثر غر  من اتباع معلماي الريايياي التقويم التقوينق(

 ( ٥من  ٤.٠٧أ ا اا ص بمتوسح وساةق ددرد )
  أه أد  غر  من اتباع معلماي الريايياي التقويم التقوينق )البنا ق(و يتمث  رق ص أعتمد عليه رق التقويم الختامق للتلميلة ص

 ( ٥من  ٣.٤٢بمتوسح وساةق ةلغ )
 "؟عملية التعليمالسؤال الثاني "ما استراتيجيات التقويم التكويني )البنائي( التي تمارسها عينة الدراسة أثناء تنفيذ تحليل بيانات 

 

 

 

 

ردم 
 العبارة

المتوسح   رجة الموارقة التقرار العبارة
 الحساةق

ات حرام 
 المعياري 

 الترتيب
أوارق  النسبة

 وبددة
ت أوارق  ت أوارق محايد أوارق

 ميلقا  
مناسبة أود   رجة  ٥

استراتيسياي التدريس 
 المستخدمة

 ٩ ١.٠٥١ ٣.٦٥ ٢ ٣ ١٠ ١٧ ٨ ك
٪ ٤٢ ٢٠.٠.

٥ 
٥.٠ ٧.٥ ٢٥.٠ 

أساعد التلميلة علف  ٦
 اإلواطة بمستوى أ ا اا

 ١ ٠.٨٥٩ ٤.٠٧ ٢ - ١ ٢٧ ١٠ ك
٪ ٦٧ ٢٥.٠.

٥ 
٥.٠٩ - ٢.٥ 

 ٨ ١.١٦٣ ٣.٦٨ ٣ ٤ ٥ ١٩ ٩ ك أديم أ ا ق ذاتيا   ٧
٪ ٤٧ ٢٢.٥.

٥ 
٧.٥ ١٠.٠ ١٢.٥ 

أعتمد عليه رق التقويم  ٨
 الختامق للتلميلة

 ١٠ ١.٠٨٣ ٣.٤٢ ٣ ٥ ٨ ٢٠ ٤ ك
٪ ٧.٥ ١٢.٥ ٢٠.٠  ٥٠ ١٠.٠ 

           
أمير  ارعية التلميلاي من  ٩

 خالله
 ٥ ٠.٩٩٢ ٣.٨٠ ٢ ٢ ٦ ٢٢ ٨ ك
٪ ٥٥ ٢٠.٠.

٠ 
٥.٠ ٥.٠ ١٥.٠ 

أود   رجة تحقق أهدام  ١٠
 التعلم

 ٤ ١.٠٨٣ ٣.٨٣ ٣ ٢ ٣ ٢٣ ٩ ك
٪ ٥٧ ٢٢.٥.

٥ 
٧.٥ ٥.٠ ٧.٥ 

 ٠.٧٦٨ ٣.٨٠ المتوسح العام
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ات التقويم استخدام المعلمة الستراتيجي لعبارات درجةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (:٣جدول )
 حسب المتوسط الحسابي اتنازليً البنائي مرتبة 

 الساةق ما يلق: (٣) ويتبين من السدو، ردم
  ا معلماي الريايياي أمنال تنفيل عملية التعليمستراتيسياي التقويم التقوينق )البنا ق( التق تمارساتأه المتوسح الحساةق العام 

 ( ٥من  ٣.٧١ةلغ )
  أه هناك تباينا  رق موارقة مفر اي عينة الدراسة علف استراتيسياي التقويم التقوينق )البنا ق( التق تمارساا معلماي الريايياي

(و وهق متوسياي تدير إلف )محايد ٤.٢٥إلف  ٣.٢٢و ويث تراوو  متوسياي موارقتان ما ةين )عملية التعليمأمنال تنفيل 
  وأوارق وأوارق بددة( 

 و تتمث  رق صأورص اي الريايياي أمنال تنفيل عملية التعليمستراتيسياي التقويم التقوينق )البنا ق( التق تمارساا معلمأه أد  ا
 ( ٥من  ٣.٢٢علف تقويم التلميلاي أ ال بعضان البعضص بمتوسح وساةق ةلغ )

ردم 
 العبارة

المتوسح   رجة الموارقة التقرار العبارة
 الحساةق

ات حرام 
 المعياري 

 الترتيب
أوارق  النسبة

 وبددة
ت أوارق  ت أوارق محايد أوارق

 ميلقا  
أعتمززززززززززد علززززززززززف المناددززززززززززة  ١

 ال فية
 ٥ ٠.٨٧٦ ٣.٥٥ ١ - ٢٢ ١٠ ٧ ك
٪ ٢٥ ١٧.٥.

٠ 
٢.٥ - ٥٥.٠ 

أوجزززززززززززززه أسزززززززززززززئلة  زززززززززززززفاية  ٢
 للتلميلاي

 ٣ ٠.٨٤٤ ٣.٨٣ - ١ ١٥ ١٤ ١٠ ك
٪ ٣٥ ٢٥.٠.

٠ 
٢.٥ ٣٧.٥ - 

أهزززززتم بالمالو زززززة ال زززززفية  ٣
 لتلميلاتق

 ١ ٠.٨٠٩ ٤.٢٥ - - ٩ ١٢ ١٩ ك
٪ ٣٠ ٤٧.٥.

٠ 
٢٢.٥ - - 

أعتمززززززززززد علززززززززززف األ دززززززززززية  ٤
 ال فية

 ٤ ٠.٩٢٠ ٣.٧٧ - ٣ ١٣ ١٤ ١٠ ك
٪ ٣٥ ٢٥.٠.

٠ 
٧.٥ ٣٢.٥ - 

أعتمزززززززززد علزززززززززف العزززززززززرو   ٥
 العملية

 ٦ ١.٠٥٩ ٣.٤٣ ١ ٦ ١٦ ٩ ٨ ك
٪ ٢٢ ٢٠.٠.

٥ 
٢.٥ ١٥.٠ ٤٠.٥ 

أجززززري اختبززززاراي تحريريززززة  ٦
 د يرة

 ٢ ٠.٩٢٨ ٣.٩٠ - ٢ ١٣ ١٢ ١٣ ك
٪ ٣٠ ٣٢.٥.

٠ 
٥.٠ ٣٢.٥ - 

أوززززززززززززرص علززززززززززززف تقززززززززززززويم  ٧
التلميززززززززلاي أ ال بعضززززززززان 

 البعض

 ٧ ١.٠٠٠ ٣.٢٢ ٢ ٦ ١٧ ١١ ٤ ك
٪ ٢٧ ١٠.٠.

٥ 
٥.٠ ١٥.٠ ٤٢.٥ 

 ٠.٤٩٤ ٣.٧١ المتوسح العام 
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 تتمث  رق ص أهتم أمنال تنفيل عملية التعليماي الريايياي أه أكثر استراتيسياي التقويم التقوينق )البنا ق( التق تمارساا معلم :
 ( ٥من  ٤.٢٥بالمالو ة ال فية لتلميلاتق ص بمتوسح وساةق ددرد )

من عملية التعليم تحليل بيانات السؤال الثالث "ما العوامل التي تحد من استخدام التقويم التكويني )البنائي( أثناء تنفيذ 
 وجهة نظر عينة الدراسة؟"

مة للتقويم التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات العوامل التي تحد من استخدام المعل: (٤جدول )
 حسب المتوسط الحسابي االبنائي مرتبة تنازليً 

 ( الساةق ما يلق:٤يتبين من السدو، ردم )
   أه المتوسح الحساةق العام للعوام  التق تحد من استخدام التقويم التقوينق )البنا ق( أمنال تنفيل معلماي الريايياي التدريس ةلغ

 ( ٥من  ٣.٠٣)
  رق موارقة مفر اي عينة الدراسة علف العوام  التق تحد من استخدام التقويم التقوينق )البنا ق( أمنال تنفيل  ا  أه هناك تسا س

(و وهق متوسياي تدير إلف ٣.٣٥إلف  ٣.٠٣معلماي الريايياي التدريسو ويث تراوو  متوسياي موارقتان ما ةين )
 )محايد( 

  لتقوينق )البنا ق( أمنال تنفيل معلماي الريايياي التدريس: تتمث  رق ص عدم أه أكثر العوام  التق تحد من استخدام التقويم ا
 ( ٥من  ٣.٣٥كفالة الود  المتاح للح ة التعليمية ص بمتوسح وساةق ددرد )

  أه أد  العوام  التق تحد من استخدام التقويم التقوينق )البنا ق( أمنال تنفيل معلماي الريايياي التدريسو تتمث  رق ص كثارة 
 ( ٥من  ٣.٠٣محتوى المناج الدراسق ص بمتوسح وساةق ةلغ )

 

 

ردم 
 العبارة

المتوسح   رجة الموارقة التقرار العبارة
 الحساةق

ات حرام 
 المعياري 

 الترتيب
أوارق  النسبة

 وبددة
ت أوارق  ت أوارق محايد أوارق

 ميلقا  
كثارززة أعززدا  التلميززلاي رززق  ١

 الف   الواود
 ٣ ١.٣٤٩ ٢.٢٣ ١٧ ٩ ٥ ٦ ٣ ك
٪ ٤٢.٥ ٢٢.٥ ١٢.٥ ١٥ ٧.٥ 

دلززة وعزززق المعلمززة ألهميزززة  ٢
التقزززززززززززويم البنزززززززززززا ق أمنزززززززززززال 

 التدريس

 ٤ ١.٥٤٤ ٣.٢٢ ١٠ ٣ ٥ ١٢ ١٠ ك
٪ ٢٥.٠ ٧.٥ ١٢.٥ ٣٠ ٢٥ 

ا خفززا  مسززتوى تح زززي   ٣
 التلميلاي

 ٢ ١.٣٨٥ ٣.٣٢ ٥ ٧ ٩ ٨ ١١ ك
٪ ١٢.٥ ١٧.٥ ٢٢.٥ ٢٠ ٢٧.٥ 

كثارزززززززززة محتزززززززززوى المزززززززززناج  ٤
 الدراسق

 ٥ ١.١٦٥ ٣.٠٣ ٤ ٨ ١٧ ٥ ٦ ك
٪ ١٠.٠ ٢٠.٠ ٤٢.٥ ١٢.٥ ١٥ 

عزززدم كفالزززة الودززز  المتزززاح  ٥
 للح ة التعليمية

 ١ ١.٢٧٢ ٣.٣٥ ٣ ٩ ٨ ١١ ٩ ك
٪ ٧.٥ ٢٢.٥ ٢٠.٠ ٢٧.٥ ٢٢.٥ 

 ٠.٢٣٣ ٣.٠٣ المتوسح العام 
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 ملخص نتائج الدراسة:

أظاري النتا ج ذاي العالدة بالسؤا، األو، واللي   ه: صما ال ر  من التقويم التقوينق )البنا ق( من  ملخص نتائج السؤال األول:
 وجاة   ر عينة الدراسة؟ص 

ا  ١  رق موارقة مفر اي عينة الدراسة علف ال ر  من اتباع معلماي الريايياي التقويم التقوينق )البنا ق(  أه هناك تسا س 
أه أكثر غر  من اتباع معلماي الريايياي التقويم التقوينق )البنا ق(: يتمث  رق مساعدة التلميلة علف اإلواطة بمستوى   ٢

( والتق ذكري رياا ٢٠١٤) المهروع  راسة  وتعتبر هلد النتيسة متفقة م  أ ا ااو يليه تحديد  رجة استسابة اليالبة لعناصر الدر 
أه من أغرا  استخدام التقويم التقوينق هو التقدم  حو األهدام المندو ة وتحديد الفسوة ةين مستوى التعليم الحالق وبين ما 

 لسب أه لكوه عليه اليالب 
 ليه رق التقويم الختامق للتلميلةووينق )البنا ق(و يتمث  رق اتعتما  عأه أد  غر  من اتباع معلماي الريايياي التقويم التق  ٣

التقويم التقوينق لساعد رق تحديد مود   أه( والتق أ اري إلف (Geoghegan, 2014ماري  راسة هلد النتيسة م   وتختلف
 التلميل رق سسالي التقرير عند التقييم الناا ق 

: أظاري النتا ج ذاي العالدة بالسؤا، الثا ق واللي   ه: صما استراتيسياي التقويم التقوينق )البنا ق( ملخص نتائج السؤال الثاني
 ؟ص عملية التعليمالتق تمارساا عينة الدراسة أمنال تنفيل 

  عملية التعليمأه معلماي الريايياي موارقاي علف ممارسة استراتيسياي التقويم التقوينق )البنا ق( أمنال تنفيل   ١
رق موارقة مفر اي عينة الدراسة علف استراتيسياي التقويم التقوينق )البنا ق( التق تمارساا معلماي الريايياي  تباين اأه هناك   ٢

  عملية التعليمأمنال تنفيل 
رق اتهتمام  : تتمث عملية التعليمأه أكثر استراتيسياي التقويم التقوينق )البنا ق( التق تمارساا معلماي الريايياي أمنال تنفيل   ٣

 تلميلاي لبالمالو ة ال فية ل
و تتمث  رق الحرص عملية التعليمأه أد  استراتيسياي التقويم التقوينق )البنا ق( التق تمارساا معلماي الريايياي أمنال تنفيل   ٤

 علف تقويم التلميلاي أ ال بعضان البعض 
الثالث واللي   ه: صما العوام  التق تحد من استخدام التقويم  أظاري النتا ج ذاي العالدة بالسؤا، ملخص نتائج السؤال الثالث:
 من وجاة   ر عينة الدراسة؟ص  عملية التعليمالتقوينق )البنا ق( أمنال تنفيل 

  عملية التعليمأه مع م معلماي الريايياي ويا لاي وو، العوام  التق تحد من استخدام التقويم التقوينق )البنا ق( أمنال تنفيل   ١
اأه   ٢ ق( أمنال تنفيل رق موارقة مفر اي عينة الدراسة علف العوام  التق تحد من استخدام التقويم التقوينق )البنا  هناك تسا س 

  معلماي الريايياي عملية التعليم
تتمث  رق عدم : عملية التعليمأه أكثر العوام  التق تحد من استخدام التقويم التقوينق )البنا ق( أمنال تنفيل معلماي الريايياي   ٣

 كفالة الود  المتاح للح ة التعليمية 
و تتمث  رق كثارة عملية التعليمأه أد  العوام  التق تحد من استخدام التقويم التقوينق )البنا ق( أمنال تنفيل معلماي الريايياي   ٤

 محتوى المناج الدراسق 
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 توصيات الدراسة:
 في ضوء نتائج البحث يمكن التوصية باآلتي: 

أهميته  والمؤ رايو لي  خاص رق التقويم التقوينق )البنا ق(و لدم  الادم منهو اتستراتيسياي واأل وايو المعايير  تيوير  ١
 لق  من المعلم والمتعلم  

  نا ق( يمن مااراي التخييح للتعليمإ راج استراتيسياي التقويم التقوينق )الب  ٢
 توعية معلماي الريايياي بالدور اللي يلعبه التقويم التقوينق رق التحسين من أ ال وتح ي  تالميلهن    ٣
 متابعة هيئة تقويم التعليم لممارساي التقويم التقوينق ووي  مؤ راي  ديقة لضماه تحقيق الادم منه    ٤
  تقوينق )البنا ق( أمنال التعليمتيا ة الود  المتاح للح ة التعليمية لتتاح للمعلماي ممارسة التقويم ال  ٥

 :المراجع
 المراجع العربية:أواًل: 
(  معتقداي معلمق العلوم رق مدار  األو روا رق األر ه وو، طبيعة العلم وعالدتاا ةبعض ٢٠١٦إةراهيمو بسام عبد هللا )  ١

  ١٥-١ص و(٣)٢٤المت يراي  مسلة السامعة اإلسالمية للدراساي التربوية والنفسيةو
الممارساي التقويمية التقوينية والختامية لمعلمق الريايياي رق المرولة المتوسية رق (  ٢٠١٥سالمة )إسماعي   البرصاهو  ٢

  ١٢٢-٩٣ص (٢)١٦ البحرينو مسلة العلوم التربوية والنفسيةو المملقة العربية السعو لةو
(  استخدام استراتيسياي التقويم البدي  وأ واته رق تقويم تعلم الريايياي والل ة ٢٠١٢أريج ع ام ) وبرهموالبديرو أكرم عا ،   ٣

   ٢٧٠-٢٤١و (١)١٣العربية رق األر ه  مسلة العلوم التربوية والنفسيةو البحرينو مسلد 
م و الدمام:  ار التقويم التقوينق المدترك )أ واي عملية للمستمعاي التعلمية أمنال الع(  ٢٠١٤)كيم وجاكسيكو كريس  ةيلقو  ٤

 القتاب التربوي للندر والتوتي   
(   رجة استخدام معلمق الل ة العربية للتقويم التقوينق رق تدريس ما ة القرالة ليلبة المرولة ٢٠٠٩)هللا  عبد و  الفالسعيد  ٥

دراساي العلياو السامعة المتوسية بمحار ة القرياي رق المملقة العربية السعو لة واتساهاتام  حودو رسالة ماجستيرو كلية ال
 األر  يةو األر ه 

و ٥طو توجااته الحديثة( وو التقويم التربوي )مفاومهو وأساليبهو مساتته(٢٠١٥و وسن جعفر وها مو كما، الدين )الخليفة  ٦
   الريا : مكتبة الر د

   عماه:  ار الفقر لليابعة والندر  ٧ط(  البحث العلمق: مفاومه وأ واته وأساليبهو ٢٠٠١خروه )آعبيدايو ذوداه و   ٧
(  أمر استخدام استراتيسية التقويم التقوينق رق تنمية تح ي  الدراسق ليالب ال ف ٢٠١٢ةلية ومد ) هللا عبدالعسمقو   ٨

 : م ر ١٠٢-٦٩ (و ص١١)٤الساب  رق ما ة الل ة العربيةو مسلة اليفولة والتربيةو 
 التعليمق والتدريس الفاع و عماه:  ار الدروق (  المنااج ٢٠٠٥و سالية محسن )ي الفتالو   ٩
(  التقويم مدخ  لسو ة خريج مؤسساي التعليم دب  السامعقو مكتبة األ سلو ٢٠١٥داسمو مسدي عبد الوهابو والباتو أوالم )  ١٠

 الم ريةو القاهرة  
تساد  حو التعلم لدى التالميل استخدام أساليب التقويم التقوينق علف التح ي  وات أمر(  ٢٠١٦القندريو يوسف محمد وسن )  ١١

 : م ر ١٨١-١٤٩ص  و١٧٣العد  ذوي صعوباي التعلم رق المرولة اتةتدا ية ةدولة القوي و مسلة القرالة والمعررةو 
 (  التقويم اإلخباريو الدمام:  ار القتاب التربوي للندر والتوتي  ٢٠١٣كير هو جين وروجارتقو روبن )  ١٢
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  ٣٦ص  األدراهو مكتب التربية العربق لدو، الخليج  العد  الراب و(  تعلم ٢٠١٧مسلة التربية )  ١٣
 (  تيوراي معاصرة رق التقويم التربويو عماه:  ار صفال للندر والتوتي  ٢٠١١مسيدو سوسن  اكر )  ١٤
(و ٢)٢ (  اعتقا اي وممارساي التقويم التقوينق لدى معلماي العلومو مسلة العلوم التربويةو٢٠١٤المهروعو هيا ةن  محمد )  ١٥

 : م ر ٣١٥-٢٧٩ص 
(    ام التقويم المستمر رق مناج الريايياي رق ال ف السا   اتةتدا ق بمدينة ٢٠١١محمد لحيف ) منةآالمعدقو   ١٦

 ةن  عبد الرومنو الريا    ورةجاتاه  رسالة ماجستير غير مندورةو جامعة األميرة 
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Abstract:  

This study focuses on exploring the beliefs of mathematical teachers about formative 

assessment and the most prominent assessment practices that teachers use during education. The 

sample of this study consisted of (40) mathematics teacher in the northern region schools of Riyadh 

city. The researcher used the descriptive analytical approach was applied to achieve the objective of 

this study. The findings showed that there is an analog in the agreement within the sample members 

on the use of formative assessment, which is informing the students of their academic level, where 

this statement had the highest arithmetic mean. As for the assessment strategies used during 

education, the statement: “I care about class observation of my students” obtained the highest 

arithmetic average. The study also indicated that inefficient class time and the students’ 

concentration in a single classroom limits the teachers’ practice of formative assessment strategies. 

In light of these findings, the study concluded a number of recommendations.  

Keywords: assessment، constructive assessment, feedback, academic achievement.   
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