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Abstract 

The study aimed to determine the role of performance-based 

assessment in promoting academic achievement from the 

perspectives of female science teachers and explore if there are 

statistically significant differences in the role of performance-

based assessment in promoting academic achievement from the 

perspectives of female science teachers according to the school 

level. The study sample included (376) female science teachers in 

Mahayel Asir Governorate. The study used a descriptive approach 

as a study method and used the questionnaire as a study tool. The 

study concluded the role of performance-based assessment in 

promoting academic achievement from the perspectives of female 

science teachers came with high response, and there were no 

statistically significant differences at the significance level (0.05) 

on the role of performance-based assessment in promoting 

academic achievement from the perspectives of female 

science teachers attributed to the school level. The study 

recommended using several distinct experts to train teachers on 

applying performance-based assessment. 

Keywords: Performance-based Assessment, Academic 

Achievement, Female Teachers. 
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 االستبٌانات الموزعة
ت المستردة االستبٌانا

 والصالحة للتحلٌل
النسبة المئوٌة المستردة والصالحة للتحلٌل 

 اإلحصائً لالستبٌانات الموزعة

380 376 98.9% 
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 النسب المئوٌة التكرارات الدراسٌة المرحلة
 41.2% 155 ابتدائً

 21.0% 79 متوسط

 37.8% 142 ثانوي

 100% 376 المجموع

 النسب المئوٌة التكرارات الدراسً المؤهل

 14,6% 55 بكالورٌوس من ألل

 84,3% 317 بكالورٌوس

 1,0% 4 ماجستٌر

 0% 0 دكتوراه

 100% 376 المجموع
 

 النسب المئوٌة التكرارات سنوات الخبرة 
 40.4% 152 سنوات 5ألل من 

 29.5% 111 سنوات 22إلى  5من 

 30.1% 113 سنوات 22أكثر من 

 100% 376 المجموع
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 معامل االرتباط الفمرةرلم  رتباطمعامل اال الفمرةرلم  معامل االرتباط الفمرةرلم 

2 .984** 6 .990** 3 .950** 

4 .902** 5 .847** 6 .922** 

2 .851** 2 .836** 2 .921** 

22 .943** 22 .951** 26 .840** 

23 .894** 24 .899** 25 .930** 

26 .833**     
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 معامل كرونباخ ألفا الفمرات م
 983. خدام الطالب للفٌدٌو والصور والشرائح فً زٌادة تحصٌل الطلبة.ٌسهم است 2

6 
ٌسهم تلخٌص الطالب لنتائج التجارب العملٌة فً تذكر الطالب للمعلومات 

 .العلوموالمعارف المتعلمة بمادة 
.983 

3 
 المفاهٌم المعرفٌة والمدرة علىالحدٌث والمنالشة حول ب ٌنمً لٌام الطالب
 .الدراسًزٌادة التحصٌل فً  مما ٌسهم العلمٌةتحلٌل الظواهر 

.983 

4 
ٌسهم عمل مجسمات أو نماذج للذرة والجزئٌات فً إدران الطالب للعاللة 

 التحصٌل الدراسً.المركبة بٌن األجزاء مما ٌنمً 
.984 

5 
للكرة األرضٌة والمجموعة الشمسٌة فً  مثل نماذج نماذجالٌساعد بناء 

 مادة العلوم. استٌعاب الطالب لمفاهٌم
.985 

6 
ٌؤدي لعب األدوار إلى تنمٌة لدرة الطالب على تمدٌم االلتراحات وحل 

 الدراسً. مشكالت مادة العلوم مما ٌسهم فً زٌادة التحصٌل
.984 

2 
تؤدي المنالشة إلى معرفة الطالب العدٌد من الحجج والبراهٌن التً تثري 

 فً مادة العلوم. مخبراته
.985 

2 
روع مدى واسع من فرص التعلم والتموٌم وإٌجاد بٌئة تعلٌمٌة أكثر ٌمدم المش

 الطالب.استجابة إلى التباٌن فً الحاجات التعلٌمٌة واالهتمامات بٌن 
.985 

2 
بٌئته  ٌسهم المشروع فً تموٌم لدرات الطالب فً موالف حمٌمٌة فً نطاق

 .صً واالستكشافالتم كاالبتكار التخطٌط، الفعلٌة وممارسة المهارات الحٌاتٌة
.984 

22 
ٌتضمن العرض الشفهً من لبل الطالب على جمع المعلومات وتنظٌمها 

)التواصل وتحلٌلها وٌمنحهم الفرصة لعرض مجال واسع من مهارات االتصال
 االجتماعً(.

.983 

11 
تفرض خرٌطة المفاهٌم على الطالب تشكٌل عاللات صحٌحة بٌن المفاهٌم 

 .العلمٌة
.983 

26 
خرائط المفاهٌم فً التركٌز على المفهوم العام وتمكنهم من بذل المزٌد من  تساعد

 الولت للفهم التصوري.
.985 

23 
ترسٌخ ما سبك تعلمه حٌث تعمل على زٌادة الولت الذي  إلىتهدف الواجبات 

 الطالب للتعلم وزٌادة كمٌة المادة العلمٌة التً ٌتلمونها. ٌمضٌه
.984 

24 
فً مادة  مودرجة تمدمه الطالبمعلومات عن كفاٌات  توفر ملفات اإلنجاز

 العلوم مما ٌجعل المعلم لادر على تعزٌز نماط الموة وتالفً نماط الضعف
 .لدٌهم

.984 

25 
فً كل الطالب  لجودة فً إعطاء مؤشرات ًتسهم لواعد التصحٌح التحلٌل

التً مستوى الطالب فً النماط  المعلم مهمة على حدة مما ٌساعد على تحسٌن
 لدٌه لصور فٌها.

.984 

26 
ٌؤدي سلم التمدٌر اللفظً إلى سرعة رصد تمدم الطالب فً مادة العلوم مما 

 ٌسهم فً تمدٌم تغذٌة راجعة فورٌة لهم.
.985 

 985. الدرجة الكلٌة
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رلم 
 الفمرة

 معامل االرتباط الفمرةرلم  معامل االرتباط الفمرةرلم  معامل االرتباط

22 .987** 22 .818** 22 .931** 

62 .966** 62 .869** 66 .949** 

63 .967** 64 .952** 65 .901** 

66 .970**  
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 الفمرات م
معامل 

 كرونباخ ألفا

22 
ٌعد التموٌم المعتمد على األداء مرهك للكثٌر من المعلمٌن ممارنة بأسالٌب 

 التموٌم التملٌدٌة.
.977 

 984. لتحمٌك النتائج المنشودة. طوٌال   اٌأخذ التموٌم المعتمد على األداء ولت   22

 980. ضعف التناع المعلمٌن بكفاءة وفاعلٌة التموٌم المعتمد على األداء. 22

 978. المعتمد على األداء. للة مٌل الطالب إلى إستراتٌجٌة 62

 984. ارتفاع النصاب التدرٌسً للمعلمٌن. 62

66 
م المعتمد على األداء فً موٌالالزمة لتطبٌك الت ألدواتللة توفٌر الوسائل وا

 لبٌئة الصفٌة.ا
.979 
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 978. وجود مماٌٌس جاهزة تناسب كل حصة دراسٌة. للة 63

 979. وجود نوع من الفروق الفردٌة بٌن الطلبة أنفسهم. 64

65 
إستراتٌجٌة التموٌم  تطبٌك ضعف التشجٌع المعنوي للمعلمٌن المشاركٌن فً

 المعتمد على األداء
.981 

 978. عن التموٌم المعتمد على األداء.لمعلمٌن لللة الدورات التدرٌبٌة الممدمة  66

 982. الدرجة الكلٌة

الفمرةرلم  عامل االرتباطم  الفمرةرلم   الفمرةرلم  معامل االرتباط   معامل االرتباط 

62 .911** 62 .972** 62 .967** 
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32 .978** 32 .952** 36 .948** 

33 .958** 34 .979** 35 .879** 

 الفمرات م
معامل 

 كرونباخ ألفا
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62 
تمدٌم دورات تدرٌبٌة للمعلمٌن عن توظٌف التموٌم المعتمد على األداء فً تحسٌن 

 التحصٌل الدراسً للطلبة.
.986 

 984. توعٌة الطلبة بأهمٌة التموٌم المعتمد على األداء ودوره فً تنمٌة التحصٌل الدراسً. 62
 984. على األداء. المعتمد المطبمة للتموٌمتملٌل أعداد الطالب فً الصفوف  62
 983. التموٌم المائم على األداء. لتوفٌر أدوات مناسبة توفٌر مٌزانٌة 32
 985. لتطبٌك التموٌم المائم على األداء. مناسبتوفٌر ولت  32
 985. إدراج التموٌم المائم على األداء فً برامج تدرٌب المعلمٌن فً مرحلة ما لبل الخدمة. 36

33 
تخفٌف العبء التدرٌسً من على كاهل المعلمٌن المطبمٌن لمدخل التموٌم المعتمد 

 على األداء
.984 

34 
لتدرٌب المعلمٌن على تطبٌك التموٌم المعتمد  المتمٌزٌناستمطاب العدٌد من الخبراء 

 على األداء
.983 

 988. .الدراسًمن المنهج  جاهزة تناسب التموٌم لكل حصةومماٌٌس توفٌر أدوات  35
 986. الدرجة الكلٌة
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