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 :البخحمكدم٘ 

توجهػػػػاي جديػػػػداي  ػػػػ   Alternative Assessmentعػػػػد التقػػػػويـ التربػػػػو  البػػػػديؿ ي
الفكػػػػر التربػػػػو   وترػػػػويي جوهريػػػػاي  ػػػػ  الممارسػػػػاي التقميديػػػػة السػػػػا د   ػػػػ   يػػػػاس وتقػػػػويـ 

 ترصيؿ المتعمميف وأدا هـ    المرارؿ التعميمية المختمفة. 
يسمػػػػػػق التقويػػػػػػـ الػػػػػػا  يراقػػػػػػ  توجهػػػػػػاي التقػػػػػويـ الردي ػػػػػة بػػػػػالتقويـ الوا عػػػػػػ  أو و 

(. وهػػػػػػو التقػػػػػػويـ الػػػػػػا  يعكػػػػػػس Authentic Assessmentاألصػػػػػػيؿ أو الرقيقػػػػػػ  )
ينغمسػػػوف  ػػػ   لطػػػ  ويقيسػػػها  ػػػ  موا ػػػؼ رقيقيػػػة.  هػػػو تقػػػويـ يجعػػػؿ ا الطػػػ  إنجػػػا اي 

 الطػػػػ    يمػػػػارس  يهػػػػا عمػػػػـمهمػػػػاي ااي  يمػػػػة ومعنػػػػق بالنسػػػػبة لهػػػػـ   تبػػػػدو كن ػػػػاطاي ت
مهػػػاراي التفكيػػػر العميػػػا ويوا مػػػوف بػػػيف مػػػدال متسػػػق مػػػف المعػػػارؼ يتخػػػاا القػػػراراي أو لرػػػؿ 
الم ػػػػػك ي الرياتيػػػػػة الرقيقيػػػػػة التػػػػػ  يعي ػػػػػونها   تتطػػػػػور لػػػػػديهـ القػػػػػدر  قمػػػػػق التفكيػػػػػر 

(  الػػػػػػا  يسػػػػػػاقدهـ قمػػػػػػق معالجػػػػػػة المعمومػػػػػػاي Reflective Thinkingالتػػػػػػ مم  )
قمػػػػق  ونقػػػػدها وترميمهػػػػا   هػػػػو يو ػػػػؽ الصػػػػمة بػػػػيف الػػػػتعمـ والتعمػػػػيـ  بمػػػػا يسػػػػاقد الطالػػػػ 

 (.(Svinicki, 2004مدال الريا   عمـالت
 Moon, Brighton, Callahan)  قد أ ار موف وبرايتوف وك هاف وروبنسوف

&Robinson,2005)البديؿ تتطم  مف الطمبة التربو  ي التقويـ ف معظـ استراتيجياإلق أ
مستوياي قميا مف التفكير ومهاراي رؿ الم ك ي  وتسعق إليجاد طمبة  ادريف قمق التمي  

 واإلبداع.
 الطػػػػ  قـ الفعاليػػػػة التدريسػػػػية  كمػػػػا يوجػػػػ  د  سػػػػف التقػػػػويـ قمميػػػػة الػػػػتعمـ  وي ػػػػر  وي  

ـ  ويفيػػػػػد المعمػػػػػـ  ػػػػػ  وير ػػػػػدهـ ويك ػػػػػؼ قػػػػػف راجػػػػػاتهـ وم ػػػػػك تهـ و ػػػػػدراتهـ وميػػػػػوله
مراجعػػػػة أسػػػػالي  التػػػػدريس لترسػػػػينها ويلػػػػق األسػػػػاس السػػػػميـ لمتعامػػػػؿ مػػػػق الطمبػػػػة و ػػػػد 
يسػػػػاقد  ػػػػ  تنميػػػػة التفكيػػػػر قمومػػػػاي والتفكيػػػػر مػػػػف خػػػػ ؿ تكميػػػػؼ الطمبػػػػة ب ن ػػػػطة تقويميػػػػة 
ومهمػػػاي تتطمػػػ  قمميػػػاي تفكيػػػر قميػػػا  كمػػػا يمكػػػف أف يسػػػهـ  ػػػ  تنميػػػة اتجاهػػػاي إيجابيػػػة 

عمػػػػـ المػػػػواد المختمفػػػػة مػػػػف خػػػػ ؿ تنميػػػػة الميػػػػؿ والقػػػػدر  لػػػػديهـ قمػػػػق نرػػػػو ت الطػػػػ  لػػػػدال 
 (. Lacy, & Hastad, 2007التقويـ الاات  وتقويـ األ راف )

التربػػػػػػو  ي التقػػػػػػويـ يسػػػػػػتراتيجيا التربيػػػػػػة األسػػػػػػريةمعممػػػػػػاي  ممارسػػػػػػةإف  ػػػػػػ لؾلػػػػػػا
 مػػػػف  عاليػػػاي تنػػػػدرج أسػػػػفؿ منهػػػػا اسػػػػتراتيجيةبمػػػػا تتلػػػمن  كػػػػؿ  فالبػػػديؿ وأدواتػػػػ   ووقػػػػيه
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أك ػػػر  ػػػدر   ف  وتجعمهػػػووا عيػػػاي  رقيقيػػػاي تمميػػػااتهف لعمميػػػة تعمػػػـ وتعمػػػيـ  فيجعػػػؿ تقػػػويمه  ػػػد
مػػػػف مهػػػػاراي التفكيػػػػر  ف  إلظهػػػػار مػػػػا لػػػػديهلتمميػػػػااتهفقمػػػػق تقػػػػديـ  ػػػػرة تعمػػػػـ متعػػػػدد  

مػػػف مرتػػػوال تعميمػػػ   ون ػػػاطاي تعمػػػـ  رديػػػة   فالنا ػػػد ورػػػؿ الم ػػػك ي  يمػػػا يعػػػر  قمػػػيه
 لديهف.ترسيف مستوال الدا عية لمتعمـ قمق  فت جعه د الفهـ  و  فتعمؽ لديه د 

ي يمكػػػػف  هػػػػـ األدام األكػػػػاديم  لمطػػػػ   بػػػػدوف  هػػػػـ طبيعػػػػة دا عيػػػػتهـ لمػػػػتعمـ ريػػػػ  
 جػػػػابر الرميػػػػد قبػػػػد جػػػػابر أ ػػػػار  قػػػػد  مػػػػف خػػػػ ؿ إطػػػػار يفكػػػػد قمػػػػق أهػػػػداؼ المتعممػػػػيف

 لمعديػػػػد دالػػػػة المدرسػػػػ  الفصػػػػؿ داخػػػػؿ لمطػػػػ   األكػػػػاديم  األدام إلػػػػق أف( 114: 0777)
 البينيػػػػة بػػػػالظروؼ اآلخػػػػر بعلػػػػها ويتعمػػػػؽ بالدا عيػػػػة  بعلػػػػها يتعمػػػػؽ التػػػػ  العوامػػػػؿ فمػػػػ

 .لممتعمـ العقمية والخصا ة
الدا عيػػػة لمػػػتعمـ ت يػػػد مػػػف ( إلػػػق أف 4113كػػػالؾ أ ػػػاري قػػػدناف العتػػػـو و خػػػروف )

الجهػػػػود والطا ػػػػة المباولػػػػة لترقيػػػػؽ األهػػػػداؼ  وترػػػػدد هػػػػؿ سػػػػيتابق الطالػػػػ  مهمػػػػة معينػػػػة 
أـ انػػػػ  سػػػػيقـو  إنجػػػػا   ي ػػػػابر قمػػػػق القيػػػػاـ بسػػػػموؾ معػػػػيف رتػػػػق يػػػػتـ و  و ػػػػوؽ برماسػػػػة 

بالعمػػػؿ بنػػػوع مػػػف الفتػػػور وال مبػػػاي . أـ إنهػػػا ترػػػدد النػػػواتج المعػػػ    لمػػػتعمـ وتعػػػودهـ قمػػػق 
    .أدام مدرس  أ لؿ

قمػػػق تعمػػػـ  تػػػ  ير كبيػػػر( أف لمدا عيػػػة 424 :4104) كمػػػا يػػػاكر نػػػا   أرمػػػد بقيعػػػق
توجيػػػػ  السػػػػموؾ نرػػػػو أهػػػػداؼ معينػػػػة  وت يػػػػد مػػػػف  وسػػػػموكهف  ريػػػػ  تعمػػػػؿ قمػػػػق الطػػػػ  

ن ػػػاط مػػػا  كمػػػا ترػػػدد درجػػػة المبػػػادر  والم ػػػابر    ػػػ يبػػػالها المػػػتعمـ  التػػػ الجهػػػد والطا ػػػة 
يبػػػالها أ نػػػام  يامػػػ  بالن ػػػاطاي المختمفػػػة  وتػػػف ر قمػػػق مقػػػدار المعمومػػػاي المعالجػػػة  التػػػ 

 وكيفية توظيفها  وتعمؿ قمق ترديد النواتج المع    لمتعمـ.
( إلػػػػػق  عاليػػػػػة التػػػػػدري  قمػػػػػق 4104توصػػػػػمي دراسػػػػػة السػػػػػيد خالػػػػػد مطرنػػػػػة)د  قػػػػػ

ترسػػػػػيف الدا عيػػػػػة لمػػػػػتعمـ وايتجػػػػػا  نرػػػػػو الدراسػػػػػة لػػػػػدال   ػػػػػ قمميػػػػػاي مػػػػػا ورام الػػػػػااكر  
 .األساس الترصيؿ بالرمقة األولق مف التعميـ  منخفل الت ميا 

ويـ تقػػػػػػ يجيايأورد األد  التربػػػػػو  دراسػػػػػاي قػػػػػد  تناولػػػػػي مولػػػػػوع اسػػػػػػتراتكػػػػػالؾ 
أظهػػػػري نتا جهػػػػا أف دراسػػػػة  (Patton,2000بػػػػاتوف )أجػػػػرال  قػػػػد  وأدواتػػػػ  الطػػػػ   تعمػػػػػـ

المعممػػػػػيف اقتمػػػػػدوا قمػػػػػق ايختبػػػػػاراي األدا يػػػػػة لتقػػػػػويـ طمبػػػػػتهـ ولػػػػػـ يعتمػػػػػدوا قمػػػػػق ممػػػػػؼ 
 الاات .نجا  والتقويـ اإل 
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 معممػػػػػػ هػػػػػػد ي إلػػػػػػق تعػػػػػػرؼ ممارسػػػػػػاي  التػػػػػػ  (Reyan,2001دراسػػػػػػة ريػػػػػػاف )و 
سػػػػتخدموف ممػػػػؼ إنجػػػػا  الطالػػػػ  لتقػػػػويـ طمبػػػػتهـ  و ػػػػد أظهػػػػري ي  ػػػػ التربيػػػػة الريالػػػػية 

%  وأف 31النتػػػػػػػا ج أف نسػػػػػػػبة المعممػػػػػػػيف الم ػػػػػػػاركيف لتقػػػػػػػويـ ممفػػػػػػػاي اإلنجػػػػػػػا  بمغػػػػػػػي 
المعممػػػيف الػػػايف ت يػػػد خبػػػرتهـ قػػػف  ػػػ   سػػػنواي  ػػػد اسػػػتخدموا ممارسػػػاي تدريسػػػية تػػػدقـ 

 استخداـ ممؼ انجا  الطال  ي كؿ أك ر مف غيرهـ.
( التػػػػ  هػػػػد ي إلػػػػق معر ػػػػة أسػػػػالي  التقػػػػويـ Lanting,2000)و ػػػػ  دراسػػػػة ينتػػػػنج 

التػػػػ  اسػػػػتخدمها أربعػػػػة مػػػػف معممػػػػ  المررمػػػػة ايبتدا يػػػػة لتقػػػػويـ أدام طمبػػػػتهـ  ػػػػ   البديمػػػػػة
والتػػػػػػ  تمػػػػػػي مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ جمػػػػػػق البيانػػػػػػاي مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ الم رظػػػػػػة  القػػػػػػػرام  والكتابػػػػػػػة 

ة والمقابمػػػػػة التػػػػػ  المعممػػػػػيف اقتمػػػػػدوا قمػػػػػق الم رظػػػػػ والمقػػػػػاب ي. أظهػػػػػػري النتػػػػػػا ج أف
يعتمػػػدوا قمػػػق ممػػػؼ اإلنجػػػا  والتقػػػويـ  اسػػػتخدموا بهػػػا مر ػػػد تصػػػريت لتقػػػويـ طمبػػػتهـ ولػػػـ

القػػػو   ػػػ  األدام ولػػػيس قمػػػق  الػػػاات . و ػػػد بينػػػي الدراسػػػة تركيػػػ  المعممػػػيف قمػػػػق جوانػػػػ 
 جوان  اللعؼ بها. 

( دراسػػػة هػػػد ي إلػػػق معر ػػػة أسػػػالي  التقػػػويـ المتبعػػػة  4111) مػػػدلؿبػػػ ؿ جػػػرال  أو 
مػػػػف  بػػػػؿ معممػػػػ  األريػػػػام لمصػػػػفيف التاسػػػػق والعا ػػػػر األساسػػػػ   ػػػػ  المػػػػدارس الركوميػػػػة 
ومػػػدارس الوكالػػػة  ػػػ  طػػػولكـر و مقيميػػػة ومعر ػػػة مػػػدال ممارسػػػاتهـ التعميميػػػة ريػػػ  تكونػػػي 

 أظهػػػػري نتا جهػػػػا أف أك ػػػػر أسػػػػالي  التقػػػػويـ اسػػػػتخداماي   ومعممػػػػة ( معممػػػػاي  52العينػػػػة مػػػػف )
ف أك ػػػر أنػػػواع األسػػػ مة  ػػػ  امترانػػػاي أميهػػػا التقػػػارير  و مػػػف  بػػػؿ المعممػػػيف الور ػػػة والقمػػػـ وي

 مهػػػا ألػػػديهـ هػػػ  أسػػػ مة الصػػػوا  والخطػػػ  تميهػػػا أسػػػ مة المطابقػػػة  و  الور ػػػة والقمػػػـ  ػػػيوقاي 
ف أك ػػػػػر مػػػػػا تقيسػػػػػ  اختبػػػػػاراتهـ هػػػػػو الرفػػػػػظ أو   ااي اإلجابػػػػػة المطولػػػػػة ةاألسػػػػػ مة المقاليػػػػػ

ألسػػػػالي  التقػػػػويـ الردي ػػػػػة   اماي ف المعممػػػػيف اوو الخبػػػػر  الطويمػػػػة أك ػػػػر اسػػػػتخدأو  والتػػػػاكر 
 اوو الخبر  القصير  أك ر استخداما يمتراناي الور ة والقمـ .بينما 

 (  هػػػػد ي إلػػػػق تعػػػػػرؼ ممارسػػػػػاي المعممػػػػػيف الػػػػػايفFritz,2001مػػػػا دراسػػػػة  رتػػػػ  )أ
يسػػػتخدموف ممػػػؼ إنجػػػا  الطالػػػ  لتقػػػويـ طمبػػػتهـ  والػػػؾ مػػػف خػػػ ؿ اختيػػػار الطالػػػ  لسػػػبعة 

ا. أظهػػػػري النتػػػػػا ج أف نسػػػػبة المعممػػػػيف الم ػػػػػاركيف لتقػػػػويـ ممفػػػػػاي لتقويمهػػػػػ مػػػػف أقمالػػػػ 
%  وأف المعممػػػػػػيف الػػػػػػايف ت يػػػػػػد خبػػػػػػرتهـ قػػػػػػف  ػػػػػػ   سػػػػػػنواي  ػػػػػػد 31اإلنجػػػػػػا  بمغػػػػػػي 

اسػػػػتخداـ ممػػػػؼ إنجػػػػا  الطالػػػػ  ب ػػػػكؿ أك ػػػػر مػػػػف  اسػػػػتخدموا ممارسػػػػػاي تدريسػػػػػية تػػػػػدقـ
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لػػػػ الطػػػػ   ػػػػ  أدام  غيػػػػرهـ. كمػػػػا أ ػػػػاري النتػػػػا ج إلػػػػق الترسػػػػف السػػػػػنو  ق ا ديػػػػاد قػػػػدد وا 
 .المعمميف المستخدميف لممؼ اإلنجا  سنوياي 

رػػػوؿ أسػػػالي  التقػػػويـ لػػػدال معممػػػ  ومعممػػػاي  ة( دراسػػػ4110مػػػراد )خمػػػود  يوأجػػػر 
األولػػػػػق مػػػػػف التعمػػػػػيـ ايبتػػػػػدا    ػػػػػ  ظػػػػػؿ نظػػػػػاـ التقػػػػػويـ التربػػػػػو   ػػػػػ  البرػػػػػريف.  الرمقػػػػػػة

الر يسػػػػػػػػػة  أظهػػػػػػػػػري النتػػػػػػػػػا ج أف المعممػػػػػػػػيف والمعممػػػػػػػػاي يمارسػػػػػػػػوف أسػػػػػػػػالي  التقػػػػػػػػػويـ
ايختبػػػػاراي ب نواقهػػػا  الم رظػػػػة  ممػػػؼ إنجػػػػا  الطالػػػػ ( )وهػػػػػ  المتلػػػػمنة  ػػػػػ  ايسػػػػتبانة 

المعممػػػػػيف ايختبػػػػػاراي التكوينيػػػػػة  ويقػػػػػـو رػػػػػوال   % مػػػػػػف64بدرجػػػػػة مقبولػػػػػة. ويسػػػػػػتخدـ 
 ػػػ  ممػػػؼ إنجػػػا  الطالػػػ . أمػػػا بالنسػػػبة  % مػػػف المعممػػػيف بتلػػػميف نتػػػػا ج ايختبػػػػاراي34

دال المعممػػػيف  صػػػور والػػػت  ػػػ  تسػػػجيؿ أوجػػػ  القصػػػور والقػػػو  لػػػدال لمم رظػػػاي  يوجػػػد لػػػ
النتػػػػػا ج أف درجػػػػػة    ورصػػػػػد الم رظػػػػػاي قمػػػػػق بطا ػػػػػاي خاصػػػػػػة  كمػػػػػػا أظهػػػػػػريالطػػػػػ  

 .ا  الطال     تقويـ الطال   ميمةنجإاستفاد  المعمميف مف ممؼ 
إلػػػػق اختبػػػػار أ ػػػػر برنػػػػامج تػػػػدريب   (Lianghuo, 2002)وهػػػػد ي دراسػػػػة يينجػػػػو 

خدمػػػػة  ػػػػق مجػػػػاؿ أسػػػػالي  التقػػػػويـ البػػػػديؿ  دمتػػػػ  جامعػػػػة سػػػػنغا ور  قمػػػػق تنميػػػػة أ نػػػػام ال
مهػػػػاراي اسػػػػتخداـ أسػػػػالي  التقػػػػويـ البػػػػديؿ لػػػػدال المعممػػػػيف  و ػػػػد أظهػػػػري نتا جهػػػػا راجػػػػة 
المعممػػػػيف الماسػػػػة إلػػػػق التػػػػدري  قمػػػػق مهػػػػاراي اسػػػػتخداـ أسػػػػالي  التقػػػػويـ البػػػػديؿ  كمػػػػا 

نمػػػو المهنػػػ  لممعممػػػيف  ػػػ  مجػػػاؿ أسػػػػالي  بينػػػي النتػػػا ج األ ػػػر اإليجػػػاب  لمبرنػػػامج  ػػػػ  ال
 .التقويـ البديؿ

أ ػػػػر أسػػػػالي  التعػػػػرؼ قمػػػػق  ي إلػػػػق  هػػػػد( 4112الخراب ػػػػة )بنػػػػاف وجػػػػامي دراسػػػػة 
طمبػػػػة الصػػػػؼ التاسػػػػق األساسػػػػ   ػػػػ  التعبيػػػػر الكتػػػػاب  مقارنػػػػة  التقػػػػويـ البديمػػػػة  ػػػػػ  أدام

 ة إرصػػػػػا ياي باألسػػػػػػمو  ايقتيػػػػػػاد  ايختبػػػػػػار . توصػػػػػمي الدراسػػػػػة إلػػػػػق وجػػػػػود  ػػػػػروؽ دالػػػػػ
أدام طمبتهػػػػا باسػػػػتخداـ أسػػػػالي  التقػػػػويـ  لمصػػػػمرة المجموقػػػػة التجريبيػػػػة التػػػػ  تػػػػـ تقػػػػػويـ

إرصػػػا يا تعػػػ ال لمتفاقػػػؿ بػػػيف  البديمػػػة   ػػػ  رػػػيف لػػػـ ت ػػػر النتػػػا ج إلػػػق وجػػػػود  ػػػػروؽ دالػػػػة
 الجنس وطريقة التقويـ المستخدمة.

سػػػػتخداـ إلػػػػق معر ػػػة وا ػػػق اهػػػد ي   لتػػػا (Raboijane,2005ودراسػػػة رابوجػػػاف )
المعممػػػػػيف لمتقػػػػػويـ البػػػػػديؿ قنػػػػػد تػػػػػدريس الريالػػػػػياي  وأظهػػػػػري النتػػػػػا ج أف اسػػػػػتراتيجياي 
تقيػػػػػيـ معممػػػػػ  الريالػػػػػياي ي تػػػػػ اؿ تقميديػػػػػة وأرجعػػػػػوا األسػػػػػبا  إلػػػػػق نقػػػػػة المػػػػػوارد وأف 
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 درجاي الط    ق ايمتراناي الرسمية متمي  .
راسػػػػػة ( د4114وأجػػػػػرال رلػػػػػا السػػػػػيد مرمػػػػػود رجػػػػػا   والفررػػػػػات  السػػػػػيد مرمػػػػػود)

هػػػػد ي إلػػػػق التعػػػػرؼ قمػػػػق  اقميػػػػة مهػػػػاـ التقػػػػويـ األصػػػػيؿ و ػػػػؽ الػػػػاكاماي المتعػػػػدد   ػػػػ  
مػػػػاد  العمػػػػـو   ػػػػ تنميػػػػة الترصػػػػيؿ والدا عيػػػػة المعر يػػػػة لمػػػػتعمـ وطمػػػػ  العػػػػوف األكػػػػاديم  

أف اسػػػػػتخداـ مهػػػػػاـ التقػػػػػويـ لػػػػػدال ت ميػػػػػا المررمػػػػػة ايبتدا يػػػػػة  وتوصػػػػػمي الدراسػػػػػة إلػػػػػق 
 مستوال الدا عية المعر ية لمتعمـ لدال الت ميا. التربو  البديؿ يفد  إلق ترسيف

هػػػد ي إلػػػق دراسػػػة ( 4101غبػػػار  ) ػػػا ر و   إ ػػػتيو  ػػػو ال أبػػػو  ػػػعير  و خالػػػد و ػػػدـ 
التػػػػ  تواجػػػػ  تطبيػػػػؽ اسػػػػتراتيجياي التقػػػػويـ الػػػػوا ع  قمػػػػق طمبػػػػة  الك ػػػػؼ قػػػػف المعيقػػػػػاي

ي ر ال ر ػػػػام. أظهػػػػػالتعمػػػػيـ األساسػػػػ   ػػػػ  مرا ظػػػػة  الصػػػػفوؼ األربعػػػػة األولػػػػق مػػػػف مررمػػػػة
دمػػػػػػة لممعممػػػػػػيف ولػػػػػػعؼ قالمعيقػػػػػػاي المتعمقػػػػػػة بقمػػػػػػة البػػػػػػرامج التدريبيػػػػػػة المأف النتػػػػػػػا ج 

ك ػػػػر المعيقػػػػاي التػػػػ  تواجػػػػ  تطبيػػػػؽ اسػػػػتراتيجياي التقػػػػويـ أ اإلمكانيػػػػاي الماديػػػػة  تعػػػػد مػػػػػف
 الوا ع .   

هػػػػد ي إلػػػػق استقصػػػػام درجػػػػػة ( التػػػػ  4101بػػػػرهـ )أريػػػػج الب ػػػػير و أكػػػػـر ودراسػػػػة 
يسػػػػتراتيجياي التقػػػػويـ البػػػػديؿ وأدواتػػػػ   ػػػػ   ػياي والمغػػػػػة العربيػػػػػةاسػػػػػتخداـ معممػػػػػ  الريالػػػػ

التقػػػػػػويـ  يسػػػػػػتراتيجيةأظهػػػػػػري نتػػػػػػا ج الدراسػػػػػػة أف درجػػػػػػة اسػػػػػػػتخداـ المعممػػػػػػػيف و األردف. 
متوسػػػػطة  المعتمػػػػد قمػػػػق الور ػػػػة والقمػػػػـ كانػػػػي مرتفعػػػػة  بينمػػػػا كانػػػػي درجػػػػػة اسػػػػػتخدامهـ

 واسػػػػػػػتراتيجيةالم رظػػػػػػػػة  تراتيجيةواسػػػػػػػيسػػػػػػػتراتيجياي التقػػػػػػػويـ المعتمػػػػػػػد قمػػػػػػػػق األدام  
ويسػػػػػتخداـ  مراجعػػػػة الػػػػػااي يسػػػػتراتيجيةالتواصػػػػؿ. بينمػػػػا كانػػػػي درجػػػػة اسػػػػتخدامهـ  ميمػػػػة 

التقػػػػػويـ البػػػػػديؿ. كمػػػػػا دلػػػػػي نتػػػػػا ج الدراسػػػػػة قمػػػػػق قػػػػػدـ وجػػػػػود  ػػػػػروؽ ااي ديلػػػػػة  أدواي
 تعػػػ ال لعػػػدد سػػػنواي الخبػػػر   وأل ػػػر إرصػػػا ية تعػػػ ال أل ػػػػر التخصػػػة. بينمػػػا أظهػػػري  رو ػػػاي 

   الدوراي التدريبيػة. 
( التػػػ  هػػػد ي Caliskan & Kasikci, 2010ودراسػػػة كاليسػػػكاف وكاسػػػيك  )

إلػػػق برػػػ  تطبيػػػؽ التقيػػػيـ البػػػديؿ والتقميػػػد   وأدواي التقػػػويـ المسػػػتخدمة بواسػػػطة معممػػػ  
الدراسػػػػػػاي ايجتماقيػػػػػػة  وتوصػػػػػػمي الدراسػػػػػػة إلػػػػػػق أف المعممػػػػػػيف يطبقػػػػػػوا أدواي التقػػػػػػويـ 

ي ايختيػػػػػػار مػػػػػػف متعػػػػػػدد  والنهايػػػػػػاي المفتورػػػػػػة  واختبػػػػػػاراي التقميػػػػػػد  خاصػػػػػػة اختبػػػػػػارا
اإلجابػػػػػاي القصػػػػػير   كمػػػػػا يفلػػػػػؿ المعممػػػػػوف الم ػػػػػروقاي وأدام الواجبػػػػػاي قمػػػػػق وسػػػػػا ؿ 
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 التقويـ البديؿ.
  ػػ  الردي ػة ايتجاهػػاي ترديػد إلػق هػػد ي دراسػة(  4100)قفانػػة مرمػد  وأجػرال

 المررمػة  ػ  العربيػة المغػة مػايومعم معممػ  اسػتخداـ وا ػق ترديػد هػد ي إلػق كمػا التقػويـ 

 إاا مػا وترديػد البػديؿ  التقػويـ ألسػالي  غػ    طػاع  ػ  وكالػة الغػو  مػدارس  ػ  اإلقداديػة

 أف النتػا ج لمجػنس أظهػػري يعػػ ال التقػػويـ اسػػتخداـ أسػالي   ػ  اخػػت ؼ هنػػاؾ كػػاف مػا

 45,1%بمغػػي  الردي ػػة ألسػػالي  التقػػويـ الػػاكور المعممػػيف يسػػتخداـ الكميػػة الدرجػػة
 التقػويـ أسػمو  تػ   المرتبػة األولػق  الكتابيػة ايختبػاراي باسػتخداـ التقػويـ أسػمو  وارتػؿ

 ألسػػالي  نسػػبة ايسػػتخداـ بمغػػي  قػػط المعممػػاي يخػػة مػػا أمػػا الم رظػػة  باسػػتخداـ

 تػػ   المرتبػة األولػػق  الكتابيػػة بايختبػػاراي األدام تقػويـ وارتػػؿ%  3 58الردي ػة  التقػويـ

 .  األدام مقق القا ـ التقويـ
 أجراهػا الػوا ع  التقػويـ أدواي مػف وارػد  أدا   ػ  البرػ  قمػق  امػي دراسػة  ػ و 

هػػػد ي إلػػػق معر ػػػة أ ػػػر  Fox, White & Kidd, 2011))وكػػػد  وايػػػي  ػػػوكس و
وجػػػػػدي الدراسػػػػػة أف هػػػػػا  األدا  قممػػػػػي قمػػػػػق   الطػػػػػ  وانعكػػػػػاس اسػػػػػتخداـ ممػػػػػؼ إنجػػػػػا  
 .الط   لدال تطوير مهاراي الت مؿ وايستقصام

بػػراهيـ القػػاقود طوالبػػة وهػػاد  الر ػػاق  ري قبيػػروأجػػ  هػػد ي سػػة( درا4104) وا 

 األساسػػية المررمػػة  ػػ  ايجتماقيػػة معممػػ  الدراسػػاي ممارسػػة درجػػة معر ػػة إلػػق

 النػوع متغيػراي أ ػر إلػق التعػرؼ إلػق باإللػا ة الػوا ع   التقػويـ يسػتراتيجياي المتوسػطة

 بينػػي هػػا  ايسػػتراتيجياي  ممارسػػة رجػػةد  ػػ  العممػػ  والمفهػػؿ والخبػػر   ايجتمػػاق  

 هنػاؾ وأف متوسػطة  الػوا ع  التقػويـ يسػتراتيجياي المعممػيف ممارسػة درجػة أف نتا جهػا

 البكػػالوريوس  لصػػالت العممػػ  ولممفهػػؿ الػػاكور  لصػػالت لمجػػنس تعػػ ال ديلػػة ااي  رو ػػا
 .لمخبر  تع ال  روؽ وجود وقدـ

ؼ قمػػػػق وا ػػػػق ممارسػػػػة معممػػػػ  ( إلػػػػق التعػػػػر 4101وهػػػػد ي دراسػػػػة إبػػػػراهيـ رسػػػػف )
الريالػػػياي بالمررمػػػة ايبتدا يػػػة لمتقػػػويـ البػػػديؿ وق  ػػػة الػػػؾ بمعتقػػػداتهـ رولػػػ   وتوصػػػمي 
الدراسػػػػػة إلػػػػػق أف درجػػػػػة مػػػػػوا قتهـ قمػػػػػق اسػػػػػتخداـ اسػػػػػتراتيجياي التقػػػػػويـ البػػػػػديؿ كانػػػػػي 

 متوسطة.
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 معر ػة درجػة قػف الك ػؼ الراليػة الدراسػة ( هػد ي4101)ال قبػ    مػاؿودراسػة 

 يسػػتراتيجياي وممارسػػتهـ األردف  ػػ  األساسػػية العميػػا لمصػػفوؼ الريالػػياي مػػ معم

 ايجتمػػاق  النػػوع أ ػػر متغيػػراي قمػػق التعػػرؼ إلػػق باإللػػا ة وأدواتػػ   الػػوا ع  التقػػويـ

 نتػػا ج ايسػػتراتيجياي واألدواي أظهػػري هػػا  معر ػػة درجػػة  ػػ  والخبػػر  العممػػ  والمفهػػؿ

 درجػة أف النتػا ج بينػي  قػد مػف المػ موؿ  أدنػق  الػي مػا ايسػتخداـ درجػة أف الدراسػة

 المعر ػة درجػة كانػي رػيف %  ػ 100كػاف  الم رظػة ألسػمو  ايسػتخداـ ودرجػة المعر ػة

النػػوع  :المتغيػػراي مػػف أل  أ ػػر النتػػا ج تظهػػر لػػـ %   كػػالؾ0تقريبػػاي  ايسػػتخداـ ودرجػػة
 .والمفهؿ والخبر   ايجتماق  

اسػػػتراتيجياي التقػػػويـ التربػػػو  البػػػديؿ  اسػػػتخداـاتلػػػت أهميػػػة و ػػػ  لػػػوم مػػػا سػػػبؽ 
 ممارسػػػةالتعػػػرؼ قمػػػق درجػػػة  الرػػػال  البرػػػ رػػػاوؿ وأدواتػػػ   ػػػ  تقػػػويـ تعمػػػـ الطػػػ    لػػػالؾ 

يسػػػػػػتراتيجياي التقػػػػػػويـ التربػػػػػػو  البػػػػػػديؿ وأدواتػػػػػػ  وق  تهػػػػػػا  التربيػػػػػػة األسػػػػػػريةمعممػػػػػػاي 
 لدال تمميااتهف. ية لمتعمـعالدا ب

 : البخح مشلل٘

أسػػػػػاليب  و  الطػػػػػ  وراي  ػػػػػام ي لمفهػػػػػـو تقػػػػػويـ تعمػػػػػـ ي ػػػػػهد المجػػػػػاؿ التربػػػػػو  تطػػػػػ
  اسػػػػتخداـ أسػػػػالي  تقويميػػػػة ردي ػػػػة التربيػػػػة األسػػػػريةوأدواتػػػػ   ممػػػػا يتطمػػػػ  مػػػػف معممػػػػاي 

ها لتقػػػػػويـ الطالبػػػػػاي  أو ناقتػػػػػدف أف يمارسػػػػػ التػػػػػ ومتنوقػػػػػة غيػػػػػر ايختبػػػػػاراي التقميديػػػػػة  
 لقياس نواتج التعمـ.

تػػػرال أف ايختبػػػاراي ليسػػػي إي  ػػػك ي مػػػف التقػػػويـ   ػػػ ولػػػاا  ػػػإف ايتجاهػػػاي الردي ػػػة 
( ومػػف خػػ ؿ خبػػر  البار ػػة Lund & Kirk, 2002أ ػػكاؿ التقػػويـ المتنوقػػة األخػػرال )

  إلػػػػا ة إلػػػػق  يارتهػػػػا لػػػػبع  المػػػػدارس المتوسػػػػطة التربيػػػػة األسػػػػريةمجػػػػاؿ تػػػػدريس   ػػػػ 
التربيػػػػة أ نػػػػام اإل ػػػػراؼ قمػػػػق طالبػػػػاي التػػػػدري  الميػػػػدان  ومقابمػػػػة العديػػػػد مػػػػف معممػػػػاي 

أسػػػػالي  تقػػػػويـ  التربيػػػػة األسػػػػرية   قػػػػد يرظػػػػي أف  مػػػػي ي مػػػػا تسػػػػتخدـ معممػػػػاي سػػػػريةاأل
ردي ػػػػة ك سػػػػػالي  التقػػػػويـ المعتمػػػػػد قمػػػػق التواصػػػػػؿ والم رظػػػػة ومراجعػػػػػة الػػػػااي  كمػػػػػا أف 

 أهدا ها.    النوع الختام  وهق قامة  ه غالبية ايختباراي المستخدمة 

د جػػػػػ ماي ي يتجػػػػػ أ مػػػػػف رركػػػػػاي يعػػػػػالتربػػػػػو  البػػػػػديؿ وقمػػػػػق الػػػػػرغـ مػػػػػف أف التقػػػػػويـ 
إصػػػػ ت التعمػػػػيـ  ومػػػػا يتعمػػػػؽ بػػػػ  مػػػػف  لػػػػايا تربويػػػػة ر يسػػػػة  ػػػػ  ك يػػػػر مػػػػف دوؿ العػػػػالـ 
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ار ك يػػػػر مػػػػف النقػػػػا  والجػػػػدؿ  ػػػػ  سػػػػالرالػػػػر  إي أنػػػػ  أصػػػػبت مالو ػػػػي المتطػػػػور  ػػػػ  
خبػػػرام القيػػػاس والتقػػػويـ التربػػػو   ػػػ  هػػػا  الػػػدوؿ. ويتعمػػػؽ هػػػاا  التربويػػػة  وبػػػيفاألوسػػػاط 

الفكريػػػػػة  والقلػػػػػايا المنهجيػػػػػة  واألسػػػػػس السػػػػػيكولوجية والتربويػػػػػة التػػػػػ   الجػػػػػدؿ بػػػػػاألطر
يسػػػػػتند إليهػػػػػا التقػػػػػويـ التربػػػػػو  البػػػػػديؿ  واآل ػػػػػار ايجتماقيػػػػػة الناجمػػػػػة قنػػػػػ   ومتطمباتػػػػػ  

 (.  01: 4112ق ـ ص ت الديف المادية )
ف التقػػػػويـ  ػػػػ  المفسسػػػػاي التعميميػػػػة مػػػػا اؿ يركػػػػ  قمػػػػق  يػػػػاس الترصػػػػيؿ مػػػػف إي أ
ف لػػػػـ تكػػػػف الوريػػػػد  –بػػػػاراي الترصػػػػيمية باقتبارهػػػػا األدا  األساسػػػػية خػػػػ ؿ ايخت والتػػػػ  -وا 

يعتمػػػػد قميهػػػػا  ػػػػ  إصػػػػدار األركػػػػاـ واتخػػػػاا القػػػػراراي التربويػػػػة ب ػػػػ ف مسػػػػتوياي الطػػػػ   
واينتقػػػػاؿ مػػػػف صػػػػؼ إلػػػػق  خػػػػر  ومػػػػف مررمػػػػة دراسػػػػية إلػػػػق أخػػػػرال  وهػػػػاا األسػػػػمو  يفقػػػػد 

غنػػػػيـ  مرمد ايسػػػػتمرارية )-لتكامػػػػؿا-قمميػػػػة التقػػػػويـ خصا صػػػػها المتم مػػػػة  ػػػػ   ال ػػػػموؿ
4111.) 

 قػػػػػد أ ػػػػػاري نتػػػػػا ج بعػػػػػ  الدراسػػػػػاي إلػػػػػق أف ايختبػػػػػاراي الترصػػػػػيمية هػػػػػ  أك ػػػػػر 
  كمػػػػا  ػػػػدمي هػػػػا  الدراسػػػػاي إسػػػػهاماي الدراسػػػػ  أدواي التقػػػػويـ  ػػػػيوقاي لقيػػػػاس الترصػػػػيؿ

تفيػػػػد  ػػػػ  تطػػػػوير ايختبػػػػاراي الترصػػػػيمية لتكػػػػوف أدا  مناسػػػػبة  ػػػػ  تقيػػػػيـ مخرجػػػػاي الػػػػتعمـ 
(  4110الرا رػػػػػ  )قبػػػػػد الػػػػػوار  (  و 4110أبػػػػػو قػػػػػ ـ )رجػػػػػام دراسػػػػػة كػػػػػؿ مػػػػػف  م ػػػػػؿ

 (.4110قفيف  )صديؽ (  و 4110نصر )مرمد و 
( التػػػػػ  أ ػػػػػاري إلػػػػػق لػػػػػرور  اسػػػػػتخداـ سػػػػػج ي 4110) مرمػػػػػود ودراسػػػػػة ب ػػػػػير

األدام التػػػػ  تلػػػػـ قينػػػػاي مػػػػف قمػػػػؿ الطػػػػ    ومسػػػػاقدتهـ قمػػػػق التقػػػػويـ الػػػػاات  قمػػػػق 
 عاونية ي ترؾ  يها كؿ مف لهـ ق  ة بها  العممية.اقتبار أف التقويـ قممية ت

كمػػػػا أكػػػػدي ك يػػػػر مػػػػف الدراسػػػػاي قمػػػػق لػػػػرور  اسػػػػتخداـ أسػػػػالي  التقػػػػويـ البػػػػديؿ 
  التقػػػػػػويـ الػػػػػػاات   وتقػػػػػػويـ  Portfolioتفوليػػػػػػور المختمفػػػػػػة م ػػػػػػؿ تقػػػػػػويـ األدام  البو 

  اا معنػػػق األ ػػػراف... وغيرهػػػا   ػػػ  تقػػػويـ الت ميػػػا لمػػػا لػػػ  مػػػف تػػػ  ير قمػػػق تعممهػػػـ  وجعمػػػ
إكسػػػػابهـ المهػػػػاراي والمفػػػػاهيـ المختمفػػػػة وكػػػػالؾ ايتجاهػػػػاي ومػػػػف تمػػػػؾ   ػػػػ  هػػػػو يسػػػػاقد 
ودراسػػػػػة  ( 4112)العرابػػػػػ  ( ودراسػػػػػة مرمػػػػػد 4112دراسػػػػػة بنػػػػػاف الخراب ػػػػػة )الدراسػػػػػاي: 
ودراسػػػػػػػة رمػػػػػػػد  (  Gilligan,2007ودراسػػػػػػػة جمجيػػػػػػػاف )( Kraemer,2005كراميػػػػػػػر )
( Harris,2009دراسػػػػػػة هػػػػػػاريس )  (4117) دراسػػػػػػة  همػػػػػػ  الب ونػػػػػػة(  4116أرمػػػػػػد )
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   (.Miller&Morgaine,2009) ومورجيف دراسة ميمرو 
وبػػػػالرغـ مػػػػف أهميػػػػة التقػػػػويـ البػػػػديؿ   قػػػػد أ ػػػػاري دراسػػػػاي متعػػػػدد  إلػػػػق أف العديػػػػد 
مػػػػػف المعممػػػػػيف لػػػػػيس لػػػػػديهـ مػػػػػا يكفػػػػػق مػػػػػف المعمومػػػػػاي رػػػػػوؿ مػػػػػداخؿ التقيػػػػػيـ الجديػػػػػد  

تقػػػػػويـ ترصػػػػػيؿ الطػػػػػ   قمػػػػػق أسػػػػػمو   والبديمػػػػػة  ػػػػػ  المنػػػػػاهج الجديػػػػػد   ويكػػػػػاد يقتصػػػػػر
 & Akbulut) دراسػػػػة أكبيميػػػػي وأكبيميػػػػي ( 3: 4113 سػػػػعيدايمترانػػػػاي )مرمػػػػد 

Akbulut, 2010:3531) ودراسػػػة يوسػػػتا وأخػػػريف(Usta & et al., 2010: 

p.3458.) 
وأف  التقػػػػويـ يػػػرال ك يػػػػر مػػػف التربػػػػوييف أف إصػػػػ ت التعمػػػيـ لػػػػف يتػػػ تق إي بإصػػػػ ت و 

لػػػػػق قمػػػػػق الك يػػػػػر مػػػػػف م ػػػػػك ي التعمػػػػػيـ م ػػػػػؿ م ػػػػػكمة الػػػػػدروس إصػػػػػ ت التقػػػػػويـ سيق
واألسػػػػر  طػػػػ  منػػػػ  ال الػػػػا  يعػػػػان الخصوصػػػػية والكتػػػػ  الخارجيػػػػة والغػػػػ  وي يػػػػؿ التػػػػوتر 

 (.6: 4110دروي   منق ) العربية أ نام  تر  ايمتراناي
أف م ػػػػكمة   (Macombs & Pope,1994:2)يػػػػرال مػػػػاكومبس وبػػػػو كػػػػالؾ 

مػػػػػف أهػػػػػـ الم ػػػػػك ي التربويػػػػػة التػػػػػ  تواجػػػػػ  المنظػػػػػريف الدا عيػػػػػة لمػػػػػتعمـ لػػػػػدال الطػػػػػ   
 والتربوييف وقممام النفس المعنييف بقلايا التعمـ.

نػػػ  مػػػف المهػػػـ معر ػػػة العوامػػػؿ التػػػ  تسػػػهـ  ػػػ  ت ػػػكيؿ نمػػػط الدا عيػػػة  وتك ػػػؼ ا  و 
قػػػف السػػػياؽ الم  ػػػـ إل ػػػار  الدا عيػػػة قنػػػد الطػػػ    والظػػػروؼ المرػػػدد  يسػػػت ار  السػػػموؾ 

 (.  07: 4111الط   )قبد المطيؼ خميفة  لدال هفيم   الدا ع
 قػػػػػد أولػػػػػري الدراسػػػػػاي السػػػػػابقة أف الدا عيػػػػػة لمػػػػػتعمـ تعػػػػػد م ػػػػػكمة واسػػػػػعة      

 .  (Cluck, 2003)اينت ار بيف ت ميا المدارس 
ولقػػػػػػد يرظػػػػػػي البار ػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ اإل ػػػػػػراؼ قمػػػػػػق طالبػػػػػػاي المسػػػػػػتوال ال ػػػػػػامف 

اراي لهػػػػػػف أ نػػػػػػام التػػػػػػدريس وال يػػػػػػ الميػػػػػػدان التػػػػػػدري    ػػػػػػ  التربيػػػػػػة األسػػػػػػريةتخصػػػػػػة 
  ػػػػ اخػػػػت  هف بمنطقػػػػة نجػػػػراف بالمممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية لتمميػػػػااي المررمػػػػة المتوسػػػػطة 

  ػػػػ ت ديػػػػة الواجبػػػػاي واألن ػػػػطة المطموبػػػػة مػػػػنهف   ػػػػالبع  يقبػػػػؿ قميهػػػػا برمػػػػاس كبيػػػػر  
مػػػػف الفتػػػػػور وال مبػػػػاي   كمػػػػػا تسػػػػػعق  مب ػػػػػ رػػػػيف ير لػػػػػها الػػػػبع  األخػػػػػر أو يتقبمهػػػػا 

إلػػػق الرصػػػوؿ قمػػػق مسػػػتوياي ترصػػػيمية مرتفعػػػة  بينمػػػا يرلػػػق الػػػبع   بعػػػ  التمميػػػااي
اآلخػػػػر بمسػػػػتوياي متوسػػػػطة أو منخفلػػػػة مػػػػف الترصػػػػيؿ. وألف الدا عيػػػػة أرػػػػد الموالػػػػيق 
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إيجػػػاد الرمػػػوؿ المختمفػػػة   ػػػ سػػػموؾ التمميػػػااي وتسػػػهـ   ػػػ تػػػف ر  التػػػ التربيػػػة   ػػػ المهمػػػة 
لمك ػػػؼ قػػػف درجػػػة  البرػػػ  هػػػاا ػػػد تػػػواجههف   قػػػد جػػػامي  التػػػ لرػػػايي الف ػػػؿ المتكػػػرر  

التقػػػػػػويـ التربػػػػػػو  البػػػػػػديؿ وق  تػػػػػػ   يسػػػػػػتراتيجياي التربيػػػػػػة األسػػػػػػريةمعممػػػػػػاي  ممارسػػػػػػة
 لدال تمميااتهف. ية لمتعمـعالدا ب

التربيػػػة ومػػػف هػػػاا المنطمػػػؽ  ػػػعري البار ػػػة ب هميػػػة معر ػػػة درجػػػة ممارسػػػة معممػػػاي 
وق  تهػػػػػا  الوا ػػػػػقالبػػػػػديؿ وأدواتػػػػػ  قمػػػػػق أر  التربػػػػػو  يسػػػػػتراتيجياي التقػػػػػويـ  األسػػػػػرية

   بالدا عية لمتعمـ لدال تمميااتهف.
    اإلجابة قف األس مة اآلتية: الرال  البر ومف  ـ ترددي م كمة 

البػػػديؿ التربػػػو  يسػػػتراتيجياي التقػػػويـ  التربيػػػة األسػػػريةاي معممػػػممارسػػػة مػػػا درجػػػة  -0
 وأدوات ؟

رسػػاتهف  ػػ  بطا ػػة م رظػػة مما التربيػػة األسػػريةاي معممػػاخػػت ؼ درجػػاي مػػدال  مػػا -4
 ع ال إلق الدوراي التدريبية وسنواي الخبر ؟يوأدواتػ  يسػتراتيجياي التقػويـ البػديؿ 

 ػ  بطا ػة م رظػة ممارسػاتهف  التربيػة األسػريةاي معممػدرجػاي ع  ة بػيف ما مدال ال -1
 ؟ة لمتعمـالدا عيدرجاي تمميااتهف قمق مقياس و  وأدواتػ يسػتراتيجياي التقػويـ البػديؿ 

 :خحالبأٍنٔ٘ 

    النقاط اآلتية: الرال  البر تكمف أهمية 
سػػتراتيجياي ي التربيػة األسػػريةمارسػة معممػػاي درجػػة مالمتم مػػيف  ػ   البرػ أهميػة متغيػػر  -0

وراجتهمػا إلجػرام الم يػد مػف الدراسػة لدال تمميااتهف  والدا عية لمتعمـالتقويـ التربو  البديؿ 
 تعد الدراساي  يها مردود  وتكاد تكوف نادر . والتقص  وت ويد المكتبة العربية بمولوقاي 

والػؾ  بصػفة خاصػة والمعممػيف بصػفة قامػة  التربيػة األسػريةمعممػاي  الرػال  البر فيد ي -4
تقػويـ العمميػة  البديؿ وأدواتػ  التػ  يسػػتخدمنها  ػػ التربو  بترديد أهـ استراتيجياي التقويـ 

 .  دال تمميااتهفلالدا عية لمتعمـ    وانعكاس الؾ قمقالتعميمية

ت ويػػػػد الجهػػػػاي المختصػػػػة  ػػػػ  و ار  التربيػػػػة والتعمػػػػيـ )الم ػػػػر يف  إدار  المنػػػػػاهج  إدار   -1
 التربيػػة األسػػريةمعممػػاي  ممارسػػةوا ػػق  والػػرة ورقيقيػػة قػػفبصػػور   والتقػػويـ(ايختبػػاراي 

اتيجياي ايسػػتر    وترديػػػدمنطقػػة نجػػرافالبػػػديؿ وأدواتػػػ   ػػػ  التربػػو  يسػػػتراتيجياي التقػػػويـ 
 اي.تدري  المعمم ها بعيف ايقتبار  ػ  بػرامجاليتـ التركي  قميها  وأخ األ ؿ استخداماي 
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 :البخحأٍداف 

 إلق التعرؼ قمق اآلت : الرال  البر هدؼ 
 وأدوات .البديؿ التربو  يستراتيجياي التقويـ  التربية األسريةاي معممممارسة درجة -0
البػػديؿ التربػو  يسػػتراتيجياي التقػػويـ  التربيػة األسػريةي امعمم مارسةدرجة ممدال اخت ؼ -4

 سنواي الخبر .الدوراي التدريبية و وأدواتػ  بػاخت ؼ 

البػػػديؿ التربػػو  يسػػػتراتيجياي التقػػػويـ  التربيػػة األسػػريةاي معممػػممارسػػة درجػػة الع  ػة بػػيف -2
 لدال تمميااتهف. ية لمتعمـعالدا وأدواتػ  و 

 :البخحفزّض 

 كما يم : الرال  البر صياغة  رو  تـ الدراساي والبرو  السابقة    لوم 
وأدواتػػػ  البػػػديؿ التربػػػو  يسػػػتراتيجياي التقػػػويـ  التربيػػػة األسػػػريةاي معممػػػممارسػػػة درجػػػة -0

 متوسطة.
 التدريبيػػة وسػػنواي الخبػػر ( قمػػق )الػػدوراي البرػػ تفاقػػؿ داؿ ارصػػا ياي بػػيف متغيػػر  يوجػػد -4

يسػػػػتراتيجياي التقػػػػويـ  ػػػ  بطا ػػػة م رظػػػة ممارسػػػاتهف  ريةالتربيػػػة األسػػػاي معممػػػدرجػػػاي 
 .وأدواتػ البػديؿ 

التربيػػة اي معممػػ ممارسػػةدرجػػة توجػػد ق  ػػة ارتباطيػػ  موجبػػة وااي ديلػػة إرصػػا ية بػػيف -1
 لدال تمميااتهف. ية لمتعمـعالدا وأدواتػ  و يسػتراتيجياي التقػويـ البػديؿ  األسرية

 :   البخح حدّد

 : النرو التال قلرال  ب رياي و منياي وجغرا ياي قمردد البر  ات
وتمميػػػػػااتهف بمنطقػػػػػة  التربيػػػػػة األسػػػػػريةق معممػػػػػاي  تصػػػػػر البرػػػػػ  الرػػػػػال  قمػػػػػا ب ػػػػػرياي:-

 .  نجراف
لجمػػػػػػق البيانػػػػػػاي هػػػػػػػ 0214/ 0213الرػػػػػػال  بالعػػػػػػاـ الدراسػػػػػػ  البرػػػػػػ    منيػػػػػػاي: ترػػػػػػدد-

 ج المتكاممػػػػة ولتطبيػػػػؽ األدواي وترميػػػػؿ النتػػػػا ج وتفسػػػػيرها والوصػػػػوؿ إلػػػػق النتػػػػا
 ب  ف الظاهر  المدروسة.

 العربية السعودية. المممكة-نجرافالبر  الرال  قمق منطقة   تصراجغرا ياي: -
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 :متغريات البخح

   :الرال   يما يم  متغيراي البر تم مي 
 .لممعمماي(وأدوات  )المتغير المستقؿ: استراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ  -

 راي التدريبية وسنواي الخبر .       )لممعمماي(.المتغيراي الوسيطة: الدو  -

 )لمتمميااي(                           المتغير التابق: الدا عية لمتعمـ    -
 :أدّات البخحمْاد ّ

 م مي مواد وأدواي البر  الرال   يما يم :ت

 لممعمماي(وأدوات  )بطا ة م رظة استراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ   -
 لمتمميااي()  لدا عية لمتعمـ                                 مقياس ا  -

 :البخحمصطلخات 

 كما يم : الرال  البر مكف ترديد مصطمراي أ
                          Strategies Of Alternative البدٓل:الرتبْٖ اسرتاتٔجٔات التكْٓه 

             Education Assessment 

تراقق توجهاي التقويـ الردي ة ري  تتكامؿ مق قممية التدريس  الت اي ايستراتيجي ه     
: التقويـ ه خمس استراتيجياي ر يسة  وه موا ؼ رقيقية.    ويقيس   التمميا  يعكس أدام 

 واستراتيجيةالم رظػة   واستراتيجيةالور ػة والقمػـ   واستراتيجية  قمق األدامالمعتمد 
  .(Thorndike, 2005) جعة الاايمرا ةواستراتيجي التواصػؿ 

 Tools Of Alternative Education Assessmentالبدٓل: الرتبْٖ أدّات التكْٓه 

المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية  هػػػػ  األدواي التػػػػػ  اقتمػػػػػدتها و ار  التربيػػػػػة والتعمػػػػػيـ  ػػػػػ  
  وتسػتند  ػ  تهفتمميػااتقويـ مدال ترقؽ نتاجاي التعمـ لدال ل التربية األسريةة ستخدمها معممتو 

يسػػػتراتيجياي التقػػػويـ البػػػديؿ التػػػ   تبعػػػاي  ةلمعممػػػاوالػػػرة  ػػػ  اهػػػف  قمػػػق منهجيػػػةتصػػػميمها 
  والسػجؿ التمميػااييستخدمها وت مؿ: س لـ التقدير و وا ـ ال ط  وسج ي وصػؼ سػير تعمػـ 

 القصص . 
هػػار قينػػة مػػف  رصػػة إظ لمتمميػػا وسػػا ؿ التقػػويـ التػػ  تتػػيت إجرا يػػاي ب نهػػا: البار ػػة  وقر تهػػا

 التربيػة األسػريةمعممػة و ياسػها بد ػة ومولػوقية مػف طػرؼ  المكتس  يمكف م رظتهػػا اسموكه
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- 032 - 

 

جػراماي تطبيقهػا و قػا لطبيعػة    وهػ  باللػرور  تتعػدد وتتنػوع  ػػ اأو مف يقـو مقامهػ أهػدا ها وا 
 .  التممياايوخصا ة  التربية األسريةنتاجاي تعمـ 

وهػػ  تم ػػؿ  البػػديؿ:التربػػو  يسػػتراتيجياي التقػػويـ  سػػريةالتربيػػة األمعممػػاي ممارسػػة درجػػة 
يسػتراتيجياي  ممارسػتهفالمعد  لقياس درجة بطا ة الم رظة     التربية األسريةمعمماي درجة 

 بطا ػة الم رظػة ػ  المعممػة رصػؿ قميهػا تبالدرجػة التػ   إجرا يػاي تقاس و  التقويـ البديؿ وأدوات .
 المعد  لهاا الغر . 

 :Learning Motivationلتعله لالدافعٔ٘ 

صػرار اب نها  إجرا ياي  ةر االبها تقر و   لتمميػا مفهـو متعدد األبعػاد  ي ػير إلػق مػدال م ػابر  وا 
ا   وسػعيهالتربيػة األسػريةمعر ػة كػؿ جديػد قػف مولػوقاي   ػ ورغبتهػا  مػا تجهمػ   قمق معر ة
مـ كهػدؼ لهػا  والػؾ كمػا جدولة وتنظػيـ أدام األن ػطة والواجبػاي رتػق يترقػؽ الػتع   المستمر 

يظهػػر مػػف خػػ ؿ اسػػتجابة التمميػػا  قمػػق قبػػاراي مقيػػاس الدا عيػػة لمػػتعمـ الػػا   امػػي البار ػػة 
 .البر تمميااي قينة البإقداد  وتطبيق  قمق 

 اإلطار اليظزٖ: 

 تلمف اإلطار النظر  مروريف هما:

 : التكْٓه الرتبْٖ البدٓل:احملْر األّل

 ُ:تعزٓف-1

قمػػػق مفهومػػػ   اي مػػػق تعريػػػؼ التقػػويـ التربػػػو  البػػديؿ لكػػػف هنػػػاؾ اتفا ػػلػػيس هنػػػاؾ اتفػػاؽ ق
قمػػق اي تػرا  القا ػػؿ بػ ف المعر ػػة يػتـ تكوينهػػا وأغرالػ   ويقػـو مفهػػـو التقػويـ التربػػو  البػديؿ 

وليس بواسطة المعمـ  وأف دور المعمـ هو تيسير  أك ر مما هو تمقينػ    واسطة المتعمـب اوبنا ه
بمػػا  يهػػا مػػف معػػارؼ  المػػتعمـ صػػور  متكاممػػة قػػف ألساسػػ  هػػو تقػػديـ وبالتػػال   ػػإف الهػػدؼ ا

ومهاراي واتجاهاي  ومػدال  درتػ  قمػق توظيػؼ مػا تعممػ   ػ  الموا ػؼ العمميػة  والػؾ باسػتعماؿ 
مجموقػػة مػػف البػػدا ؿ التػػ  تقػػيس األدام الرقيقػػ  لمطالػػ  ولػػيس مجػػرد الترصػػيؿ القػػا ـ قمػػق 

 اختباراي الور ة والقمـ.
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يتطمػ  مػف المػتعمـ تنفيػا أن ػطة  أو ب نػ  التقػويـ الػا  (  Wiggins,1993جن )قر   وي قد  
يكػػوف نتاجػػاي تبػػيف تعممػػ   وهػػاا التقػػويـ القػػا ـ قمػػق األدام يسػػمت لممتعممػػيف إبػػرا  مػػا يمكػػنهـ 

 أداف     موا ؼ وا عية. 
اي مجموقػة مػف األسػالي  واألدو ب ن  ( Dochy, & Birenbaum (1996وأ ار بيرنبـو ودو   

التػػ  ت ػػمؿ مهػػاـ أدا يػػة أصػػيمة أو وا عيػػة  ومراكػػا   وممفػػاي أقمػػاؿ  وصػػرا ؼ  وم ػػروقاي 
جماقية  ومعرولػاي  وم رظػاي  ومقػاب ي  وقػرو   ػفهية  وتقػويـ ااتػ   وتقػويـ األ ػراف  

 وغير الؾ. 
يمػر دام يقػيس أالتقػويـ التربػو  البػديؿ  أف  (Henson & Eiller,1999: 491)وأولػت هنسػوف وا 

 Tasksري  يقـو الطال  ب دام مهماي  لطال     موا ؼ رقيقية  ريبة بقدر اإلمكاف مف الوا قا

يهيئ الطػ   لمريػا    هػو وا عػ  ألنػ  وهو وتكميفاي م ابهة لممهماي الرياتية خارج الجامعة  
يتطم  مف الطال  إنجا  مهاـ لها معنق ويرتاجها    ريات  الوا عية  كما يتلمف رؿ م ػك ي 

 ياتية. ر
قمميػة الرصػوؿ قمػق المعمومػاي   ب نػ (kelaghan& Greaney,2001) وجرينيػ  وقر   كمهػاف

قطػػا هـ التغايػػة الراجعػػة رػػوؿ مػػدال  التػػ  تسػػتعمؿ  ػػ  اتخػػاا القػػراراي التربويػػة رػػوؿ الطػػ    وا 
تطػػورهـ وجوانػػ  القػػو  والػػنقة لػػديهـ وكػػاا إصػػدار الركػػـ رػػوؿ مػػدال  عاليػػة العمميػػة التعميميػػة 

   .ممة المنهج و عالية سياسة التعميـوم 
( ب نػ  يعنػق  يػاـ الطالػ  ب ن ػطة ومهػاـ مما مػة لمػا 4112كما قر   صػ ت الػديف قػ ـ )

يقـو ب  الفرد    العالـ الوا ع  أ  التطبيؽ الرقيق  لممهار   ػ  الريػا  الوا عيػة ولػيس  قػط  ػ  
 الفصوؿ الدراسية.

ممية متعدد  األبعاد لمركـ قمق أدام التمميا مػف ( ب ن  ق062:4112) العراب مرمد وأ ار 
خ ؿ موا ؼ متعدد   وا عيػة أو  ػب  وا عيػة )مراكػا  لموا ػق( ومجموقػة مػف األن ػطة التعميميػة 

 تهدؼ إلق توظيؼ المعر ة واختبارها قمق  تراي منتظمة.  الت 
ؿ مػػا هػػو كػػ أنػػ  Alternative Assessmentالبػػديؿ ( التقػػويـ 4112) مػػدبول مرمػػد  أولػػتو 

مغاير لما كاف مستخدماي مف أسالي  تقميدية ل ختبار  خاصة تمؾ الت  تتطمػ  ايختيػار مػف بػيف 
 ايختيار مف متعدد(.)استجاباي سابقة التجهي  
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أف التقػويـ البػديؿ قبػار  قػف  (Abdul Rahim & Suliman,2006) وسػميمافوأ ار قبد الػرريـ 
  ػػػ اإلبداقيػػػة والنا ػػد  ممػػػا يجعػػؿ الطػػػ   يتركمػػوف أسػػالي  ت ػػػجيق مهػػاراي التفكيػػػر العميػػا و 

 تعممهـ. 
لػددام بصػور  تعكػس المسػتوال  وا عػ ب ن    تقػويـ ( 74: 4114)وقر   وديق مكسيموس 

 لما تـ تعمم  . الفعم 
ب نػ   قمميػة مسػتمر  ي ػترؾ  يهػا الطالػ  والمعمػـ ( Wikstrom,2007:14ويكسترـو )وأولت 

طالػ  باسػتخداـ مجموقػة مػف األسػالي  وايسػتراتيجياي م ػؿ مهػاـ    إصدار أركاـ قػف تقػدـ ال
األدام وسػج ي اإلنجػػا  والصػرا ؼ الكتابيػػة وتقػويـ األ ػػراف وأن ػطة الػػتعمـ التعػاون  والمقػػاب ي 

 وايمتراناي  وسمق بدي ي والؾ ألن  بدي ي قف ايختباراي المقننة المستخدمة ب كؿ منفرد .
  ػ تركػ  قمػق تقيػيـ الطالػ   التػ ب ن  قممية التقػويـ  (257 :4117) ال ريؼ وأ ار  هد

 بديي مف ايقتماد قمق األسالي  التقميدية لمتقييـ. وا ع ق سياؽ  مهماي تقييـ رقيقية و 
( ب نػػ   التقػػويـ مػػف خػػ ؿ تقػػديـ مهػػاـ أدا يػػة تم ػػؿ موا ػػؼ 4101) الب ونػػة  همػػ أولػػت و 

لطالػ   وبالتػال  م رظػة ومتابعػة أدام الطالػ  لهػا  رياتية تتطم  التفكير والممارسة مػف  بػؿ ا
 المهاـ  ليتـ مف خ لها الركـ قمق إنجا   ب دواي تقويـ تقدر مستوال األدام ودرجت  .

ن  التقويـ الا  يتطم  مػف الطالػ  بيػاف مهاراتػ  ومعار ػ  ب  (4101) العبس مرمد  قر  و 
قمميػاي ققميػة قميػا  ي رركيػة مسػتخدماي نجػا  مهمػاإو أدا   مف خػ ؿ تكػويف نتػاج ا  ديلػة أو 

 وهاا يتطم  تطبيقاي ااي معنق ومدلوؿ.  ورؿ الم ك ي و يام  بايبتكاراي
( ب ن  مجموقة مف األسالي  واألدواي الت  ت ػمؿ مهػاـ 4101قر ت  ر يد  الطاهر )كالؾ 

أدا يػػػػػة أصػػػػػيمة أو وا عيػػػػػة  ومراكػػػػػا   وممفػػػػػاي أقمػػػػػاؿ  وصػػػػػرا ؼ  وم ػػػػػروقاي جماقيػػػػػة  
 معرولاي  وم رظاي  ومقاب ي  وقرو   فهية  وتقويـ اات   وتقويـ األ راف  وغير الؾ.و 

( ب ن  مجموقة األسالي  المتم مػة  ػ  تقػويـ األدام  ممػؼ 4104قر ت  سمي  رامد )أيلاي 
اإلنجػػا   التػػ  يسػػتخدمها معمػػـ الصػػؼ لتقػػويـ أدام ت ميػػا الرمقػػة األولػػق مػػف التعمػػيـ األساسػػ  

 يقياي.تقويماي رق
( ب نػػ  قمميػػة متعػػدد  األبعػػاد تتطمػػ  مػػف المػػتعمـ تنفيػػا 4102الػػررمف) وقر ػػ   هػػد قبػػد

أن طة أو إنجا  مهاـ رقيقية تبيف مدال تعمم  )دليؿ قمق اكتساب  معارؼ ومهاراي مرػدد (  ػ  
 موا ؼ وا عية.
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تتفػؽ  ن  بالرغـ مػف اخػت ؼ هػا  التعريفػاي مػف الناريػة المفظيػة إي أنهػاأمما سبؽ يتلت 
 جميعاي قمق الهدؼ مف التقويـ البديؿ  وأساليب  المتنوقة.

و ػػ  لػػوم مػػا سػػبؽ يمكػػف اسػػتخ ة تعريػػؼ  ػػامؿ لمتقػػويـ التربػػو  البػػديؿ ب نػػ   العمميػػة 
التػػػ  تعتمػػػد قمػػػق  يػػػاس األدام  ػػػ  المهػػػاـ الرقيقيػػػة باسػػػتعماؿ قػػػد  أسػػػالي  ومقػػػاييس: م ػػػؿ 

ويـ األ راف والرقا   التعميمية وممفاي األقمػاؿ وغيرهػا  الم رظة وايختباراي والتقويـ الاات  وتق
صدار الركـ قمق مدال تعمـ الطالػ   لجمق المعموماي لغر  استعمالها    الت خية والتقدير وا 
مػف معػارؼ ومهػاراي واتجاهػػاي وقمػق مػدال  عاليػة العمميػػة التعميميػة وصػ رية المػنهج و عاليػػة 

 سياسة التعميـ. 

 بْٖ البدٓل:أٍداف التكْٓه الرت-2

مػف قمميػة التقػويـ هػ  ترسػيف قمميػة تعمػـ الطالػ  بمػا يرقػؽ أهػداؼ   الغر  الر يس إف
أخػػرال تسػػتخدـ لترقيػػؽ قػػد  أغػػرا   هنػػاؾ أهػػدا اي  ولكػػفالبرنػػامج ورسػػالة المفسسػػة التعميميػػة  

 أصػرا  القػرار والمعممػيف والطػ    تختمؼ باخت ؼ الجهة التػ  ترتػاج إلػق نتػا ج التقػويـ م ػؿ
 (: Dietel& el at. 1991)يم  مف بيف ها  األهداؼ ما و 

 .السياساي صياغة-
   .الممارساي المختمفةو  والج اماي المكا آي-
 .اإل راد واألمواؿتوجي  الموارد بما    الؾ -
   .   البرنامج اط القو  واللعؼترديد األولوية ونق-
 .تخطيط وترسيف البرامج-
 .الرصوؿ قمق ايقتماد-
   .  ومنت الدرجايرصد تقدمو  أدام الفردوترديد  الت خية-

 . ترفي  الط -

 .المفسسة التعميميةترديد مسفولية -

 .التعميمية والمهنية ياتخاا القرارا-
و)الفريػػؽ الػػوطن  ( 4110)كمػػاؿ  يتػػوف وقػػادؿ السػػعيد ( Pett,1990: 8كػػؿ مػػف ) وأولػػت

 (  7: 4112لمتقويـ  
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 ما يم :تم ؿ  يتأهداؼ التقويـ التربو  البديؿ  أف
 .  تطوير المهاراي الرياتية الرقيقية-

 .تنمية المهاراي العقمية العميا-

 .تنمية األ كار وايستجاباي الخ  ة والجديد -

 .  التركي  قمق العممياي والمنتج    قممية التعمـ-

 .  تنمية مهاراي متعدد  لمف م روع متكامؿ-

 .تع ي   در  الطال  قمق التقويـ الاات -

 .جمق البياناي الت  تبّيف درجة ترقيؽ المتعمميف لنتاجاي التعمـ-

اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجياي وأدواي تقػػػويـ متعػػػدد  لقيػػػاس الجوانػػػ  المتنوقػػػة  ػػػ   خصػػػية -
 .  المتعمـ

تنمية  در  المتعمـ قمق ايستجابة لمهاـ الػتعمـ والم ػك ي الرياتيػة ولػيس مجػرد ايختيػار -
 ي تـ ترديدها مسبقاي.  مف بيف قد  بدا ؿ أو اختيارا

 اختبار مهاراي التفكير العميا واألساسية.-
 جوهر التعمـ لمساقد  الت ميا قمق التعمـ   الدخوؿ -
 تقويـ الم اريق الجماقية بصور  مبا ر  ورقيقية.-
 يتـ تجميعها خ ؿ  تراي  منية ممتد . والت استخداـ قيناي مف قمؿ الت ميا -
 الت  وهاا يجعؿ رفية الت ميا أك ر ولوراي.ايقتماد قمق معيار و -
 السمات بتعددية األركاـ اإلنسانية وتنوع ارتمايتها.-
 إتارة الفرصة لممتعمميف ألف ي ق يموا أقمالهـ ب نفسهـ.-
بػديي مػف ب عػد وارػد كمػا  Multidimentionality Scalingالتركيػ  قمػق أبعػاد متعػدد  لمقيػاس -

 لتقميدية. ايختباراي ا   هو الراؿ 
هػداؼ التقػويـ البػديؿ ( أف أ13: 4117)كما اكر إبراهيـ المراسنة  قبػد الركػيـ المهيػداي 

 :ه 
 تنمية المهاراي الرياتية الرقيقية.-
 اختبار مهاراي التفكير العميا األساسية.-
 تقويـ الم اريق الجماقية بصور  مبا ر  ورقيقية.-
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 ـ تجميعها خ ؿ  تراي  منية ممتد .استخداـ قيناي مف قمؿ الت ميا والت  ت-
 ايقتماد قمق معيار والت وهاا يجعؿ رفية الت ميا أك ر ولوراي.-
 تع ي   در  الطال  قمق التقويـ الاات .-
الدخوؿ  ػ  جػوهر قمميػة الػتعمـ بهػدؼ مسػاقد  الطػ   أ نػام تعممهػـ وقميػ   هػو تقػويـ -

 ية. بنا   يمارس الت ميا مف خ ل  العممياي العقم
ممػػا سػػبؽ يتلػػت أف التقػػويـ التربػػو  البػػديؿ لػػ  أهػػداؼ قديػػد  تتم ػػؿ  ػػ  تنميػػة الجوانػػ  

األ كػار وايسػتجاباي   و المهػاراي العقميػة العميػا  و لمهػاراي الرياتيػةم ػؿ تنميػة االمختمفػة لممػتعمـ 
 .  التركي  قمق العممياي والمنتج    قممية التعمـ  وكالؾ الخ  ة والجديد 

 تكْٓه الرتبْٖ البدٓل:خصائص ال-3

: 4113( وقػػادؿ سػػرايا )54: 4115  رسػػف  يتػػوف )(4112قػػ ـ )صػػ ت الػػديف لخػػة 
 أهـ خصا ة التقويـ البديؿ  يما يم :( 20

 ايستناد إلق مستوياي تربوية  أو تو عاي مرجو  لممواد الدراسية.-
 ايستناد إلق مهاـ أدا ية وا عية تتطم  إن ام استجاباي.-
 إلق التقويـ المبا ر لمسموؾ أو األدام المرجو. ايستناد-
 ايستناد إلق قيناي مختمفة قبر ال مف.-
 ايستناد إلق نظاـ التقويـ القا ـ قمق المستوياي.-
 توجد قد  خصا ة لمتقويـ التربو  البديؿ منها:  و 
 Process andأنػػ  يركػػ  قمػػق تقػػويـ األدام الفعمػػ  أو مػػا يسػػمق  العمميػػة والمخرجػػاي    -

product  أ  مػػااا يسػػتطيق الطالػػ  أف ينػػتج؟ وكيػػؼ يفعػػؿ الػػؾ؟ وهػػاا مػػف خػػ ؿ مػػا تعممػػ  مػػف
معارؼ ومهاراي واتجاهاي و يـ. وهاا يعن  أف التقػويـ يتجػاو  مجػرد اإلجابػة قػف مجموقػة مػف 
البدا ؿ كما هو الراؿ    اختباراي الصت والخط   إلػق مػا هػو أقمػؽ مػف الػؾ. إنػ  اينتقػاؿ مػف 

 مااا يعرؼ؟  إلق السفاؿ مااا يستطيق أف يفعؿ بما يعرؼ؟ السفاؿ
ومهػاراي التفكيػر العميػا كالترميػؿ  أن  يقـو بتقويـ مجاؿ واسق مػف أنػواع األدام أو القػدراي-

 والتركي  والنقد والتقييـ ورؿ الم ك ي وابتكار األ يام وتنفياها.
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فو  والسػمع  والكتػاب  والعممػ   قمػق التنػوع  ػ  أسػالي  التقػويـ كػالتقويـ ال ػ دأن  يعتمػ-
وهػاا باسػتعماؿ قػد   نيػاي م ػؿ الم رظػة وايختبػاراي والتقػويـ الػاات  وتقػويـ األ ػراف والرقا ػ  

 التعميمية وممفاي األقماؿ وغيرها. 

أنػػ  يػػو ر تغايػػة راجعػػة لكػػؿ مػػف الطالػػ  والمعمػػـ لترسػػيف اسػػتراتيجيت   ػػ  الػػتعمـ ولممعمػػـ -
 ة التدريس ولممقرر لتطوير  وتجديد .لتطوير مهارات     قممي

تػو ير تغايػة راجعػػة لػ دار  لتطػػوير الجوانػ  التدقيميػػة لمعمميػة التعميمػػة  كتػو ير الوسػػا ؿ -
التعميميػػػة والمرا ػػػؽ والتجهيػػػ اي  والمختبػػػراي  والمكتبػػػة وتػػػدقيـ المنػػػا  التعميمػػػ   والخػػػدماي 

ا تو ير معمومػاي صػريرة ود يقػة و ػاممة الط بية  والتنظيـ داخؿ المفسسة واإلدار  وغيرها وكا
 قف الطال  تساقد    اتخاا القراراي األكاديمية.

خصػا ة ( 44: 4101السػعدو  ) وقبػد اه ( 007:4113) وليد البط كؿ مف ولخة 
 النقاط التالية:   التقويـ البديؿ 

ق النتػػا ج  ػػمول : يقػػيس العمميػػاي اإلجرا يػػة والمعر يػػة التػػ  يقػػـو بهػػا الطالػػ  إلػػا ة إلػػ-
 النها ية  كما ي مؿ أيلاي الجوان  المعر ية والوجدانية والمهارية.

 وهػ استمرار : قممياي التقويـ البديؿ تسير جنباي إلق جنػ  مػق قمميػة التػدريس والػتعمـ  -
 مت  مة لكؿ ن اط يقـو ب  الطال  أو ي ارؾ  ي .

تػػ تق الػػؾ مػػف رسػػف اختيػػار ا تصػػاد : تػػتـ قمميػػة التقػػويـ ب  ػػؿ تكمفػػة ماديػػة ممكنػػة  وي-
 األدا  المناسبة المستخدمة لقياس النواتج المستهد ة ب  ؿ و ي وجهد.

تعاون : يفػر  التقػويـ البػديؿ قمػق كػؿ مػف لػ  صػمة بتعمػيـ الطالػ  كػالمعمـ وولػق األمػر -
ومػػػدير المدرسػػػة أف يقػػػـو كػػػؿ بػػػدور  ويسػػػتعيف بػػػاآلخريف  لترقيػػػؽ النػػػواتج  الط بػػػ والم ػػػرؼ 
 المن ود . التعميمية
تارػة رريػة التفكيػر لهػـ  الطػ  ديمقراطػ : ويػتـ مػف خػ ؿ تػدري  - قمػق تقػويـ أنفسػهـ وا 

ترديػػػد معػػػايير األدام   ػػػ ليتمكنػػػوا مػػػف ترقيػػػؽ نتاجػػػاي الػػػتعمـ  وأف يكونػػػوا م ػػػاركيف  ػػػاقميف 
 المطموبة.
ؿ قممػػ : إا تم ػػؿ ترديػػد النػػواتج التعميميػػة المطموبػػة لمطالػػ  خطػػو  مهمػػة ومركمػػة ب ػػك-

د يؽ  مف استخداـ أدواي  ياس متنوقػة مركمػة  بػي صػ ريتها ل سػتخداـ وترػدد معػايير أدام 
 قممية متفؽ قميها يمكف ايرتكاـ إليها لمعر ة وا ق تعمـ الطال .
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مػػػرف: ويػػػتـ اسػػػتخداـ أدواي متعػػػدد  م ػػػؿ:  ػػػوا ـ الرصػػػد  وسػػػ لـ التقػػػدير  والسػػػج ي -
تسػتخدـ  يهػا  التػ رهػا مػف األدواي  وكػالؾ تعػدد الموا ػؼ الوصفية  وس لـ التقدير المفظية وغي

 ها  األدواي لقياس نواتج التعمـ المعر ية والوجدانية والمهارية.
ف اختمػػؼ - قػػادؿ: ويعنػػق أف تعطػػق أسػػس ومعػػايير التقػػويـ المسػػتخدمة النتػػا ج نفسػػها  وا 

 تقـو بعممية التقويـ. الت  ماف ومكاف التطبيؽ أو اختمفي الجهة 
 : أ  ي قٌوـ المهاـ المعر ية والمهارية المعقد  كما هيف  وا ق الريا  الفعميػة  بخػ ؼ وا ع-

 يعتمد أساساي قمق ايختباراي التقميدية. الا التقويـ التقميد  
او معنػػق: أ  يركػػ  قمػػق العمميػػاي والنػػواتج ولػػيس قمػػق النػػواتج  قػػط  ويتطمػػ  اسػػتخداـ -

ركيػػ  والتقػػويـ  ويقػػود إلػػق تطبيػػؽ األدام  ػػ  موا ػػؼ رياتيػػة مهػػاراي التفكيػػر العميػػا كالترميػػؿ والت
 متجدد .
التقػػويـ البػػديؿ هػػو التقػػويـ الفعمػػ  لػػددام  إا يمكػػف مػػف خ لػػ  معر ػػة مػػدال  ػػدر  الطػػ   -

قمق است مار ما تعممو  داخػؿ الفصػوؿ المدرسػية واسػتخدام   ػ  موا ػؼ الريػا  الفعميػة  وكػالؾ 
 الموا ؼ غير الم لو ة.    ايبتكار مدال  در  الط   قمق التجديد و 

يتلػػت ممػػا سػػبؽ أف أهػػـ خصػػا ة التقػػويـ التربػػو  البػػديؿ أنػػ  يركػػ  قمػػق تقػػويـ األدام 
الفعم   وايقتماد قمق التنوع    أسػالي  التقػويـ كػالتقويـ ال ػفو  والسػمع  والكتػاب  والعممػ   

 ت     التعمـ.وتو ير تغاية راجعة لكؿ مف الطال  والمعمـ لترسيف استراتيجي

 (03-00 :2004عالو،صالح الدًٓ )البدٓل  متطلبات التكْٓه الرتبْٖ-4

 .الط  ربط التقويـ البديؿ بمنظور مستقبم  لتعمـ -
 ربط التقويـ البديؿ باألهداؼ الت  تسعق المدرسة لترقيقها.-
 إتارة الفرة لجميق األطراؼ المعنية لتعرؼ أغرا  التقويـ البديؿ.-
 يـ البديؿ والراي ومفيداي.جعؿ التقو -
 مراقا  تو يي التقويـ البديؿ.-
 مراقا  أف التغيير يتطم   هماي وم ابر  وو تاي.-
 اتارة الفرة لتعمـ واستخداـ اسالي  التقويـ البديؿ.-
 الترقؽ مف نوقية التقويـ البديؿ.-
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 استخداـ التقويـ البديؿ    تخطيط العمؿ المدرس .-
 تقويـ البديؿ.المراجعة المستمر  لم-

( متطمبػاي التقػويـ البػديؿ مػف وجهػة Cooney,et.al, 1996) تناولي دراسة كػونق و مػ م  قد 
نظر معمم  الريالياي والؾ    مجايي الكفاياي ال  مة لممعمـ والمػوارد الماديػة ال  مػة لتنفيػا 

قمػق أهميػة التػدري  مف الجانبيف ودلػي أيلػاي إلق نقة    كؿ  التقويـ البديؿ. و د دلي النتا ج
 والتنمية المهنية لممعمميف    مجاؿ استخداـ التقويـ البديؿ.

 :  اسرتاتٔجٔات التكْٓه الرتبْٖ البدٓل- 5

التربػو   اـ بع  البار يف بإقداد  ا مة تمخة بع  طرؽ وأسالي  واستراتيجياي التقػويـ 
ال و ا مة لور  (Tsagari,2004:13) ر ومف ها  القوا ـ  ا مة تساجا البديؿ األك ر استخداماي و يوقاي 

 و ا تممي تمؾ القوا ـ قمق : (4114البا  خالد  )   (Lowery&Norene,2003:17)ونوريف
الصػػرا ؼ الكتابيػػة  K W Lإسػػتراتيجية   Portfolioesسػػج ي اإلنجػػا  ) سػػج ي األدام ( 

JournalsWriting   خػػرا ط المفػػاهيـConcept Maps    مهػػاـ األدامPerformance Tasks  األلعػػا
المقػاب ي   Teacher’s Observationم رظػة المعمػـ لطمبتػ    Games and Simulationوالمراكػا  

 Cooperative Learning أن ػػػػػػطة الػػػػػػتعمـ التعػػػػػػاون  Interviewsالفرديػػػػػػة والجماقيػػػػػػة

Activites ايستقصػػػػامايInvestigations  ايسػػػػتفتامايQuestionnaires   تقػػػػويـ الػػػػاايSelf –

assessment    التفكير بصوي قاؿThink-aloudsلمػفتمراي ا Conferences   المعػارExhibitions 
 .Peer-Assessmentتقويـ األ راف    Projectsالم روقاي 

 و يما يم  توليت لبع  ها  ايستراتيجياي:

 Performance-based Assessmentإسرتاتٔجٔ٘ التكْٓه املعتند علٙ األداء -أ

( تقػػػويـ األدام ب نػػػ  مجموقػػػة مػػػف ايسػػػتراتيجياي لتطبيػػػؽ Brualdi,1998) قػػػرؼ بروالػػػد 
المعر ة والمهاراي وقاداي العمؿ مف خ ؿ أدام المتعمـ لمهاـ معينة ينفاها ب كؿ قمم  ومػرتبط 

 بوا ق الريا  وااي معنق بالنسبة ل . 
   مػػف خػػ ؿ قبػػار  قػػف  يػػاـ المػػتعمـ بتولػػيت تعممػػ(إلػػق أنػػ   Mertler,2001وأ ػػار مرتمػػر)

توظيػػؼ مهاراتػػ   ػػ  موا ػػؼ رياتيػػ  رقيقيػػة  أو موا ػػؼ ترػػاك  الموا ػػؼ الرقيقيػػة  أو  يامػػ  
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بعػػرو  قمميػػة يظهػػر مػػف خ لهػػا مػػدال إتقانػػ  لمػػا اكتسػػ  مػػف مهػػاراي   ػػ  لػػوم النتاجػػاي 
 .  التعميمية المراد إنجا ها
 :  (4113قود   أرمد )الفعالياي التالية  ايستراتيجيةويندرج تري ها  

يقػػػـو بػػػ  المػػػتعمـ   هػػػو قبػػػار  قػػػف قػػػر  مخطػػػط لػػػ  ومػػػنظـ : (Presentation)التقػػػديـ -
أو مجموقػػػة مػػػف المتعممػػػيف لمولػػػوع مرػػػدد  و ػػػ  موقػػػد مرػػػدد  إلظهػػػار مػػػدال امػػػت كهـ 

المتعممػػػػيف  ػػػػرراي لمولػػػػوع مػػػػا مػػػػدقماي بالتقنيػػػػاي / لمهػػػػاراي مرػػػػدد   كػػػػ ف يقػػػػدـ المػػػػتعمـ 
 .........  لكترونية الصور والرسوماي وال را ت اإل  م ؿ:
هػػػػو قبػػػػار  قػػػػف قػػػػر   ػػػػفو  أو قممػػػػ  يقػػػػـو : (Demonstration)العػػػػر  التولػػػػير  -

بػػػػ  المػػػػتعمـ أو مجموقػػػػة مػػػػف المتعممػػػػيف لتولػػػػيت مفهػػػػـو أو  كػػػػر  والػػػػؾ إلظهػػػػار مػػػػدال 
كػػػػ ف يولػػػػت المػػػػتعمـ .  ػػػػدر  المػػػػتعمـ قمػػػػق إقػػػػاد  قػػػػر  المفهػػػػـو بطريقػػػػة ولغػػػػة والػػػػرة

 .  ة أو ربط  بالوا قمفهوماي مف خ ؿ تجربة قممي
هػػػػػػو قبػػػػػػار  قػػػػػػف مجموقػػػػػػة مػػػػػػف اإلجػػػػػػراماي إلظهػػػػػػار : (Performance)األدام العممػػػػػػ  -

المعر ػػػػػػة  والمهػػػػػػاراي  وايتجاهػػػػػػاي مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ أدام المػػػػػػتعمـ لمهمػػػػػػاي مرػػػػػػدد  ينفػػػػػػاها 
كػػػػػػ ف يطمػػػػػػ  إلػػػػػػق المػػػػػػتعمـ إنتػػػػػػاج مجسػػػػػػـ أو خريطػػػػػػة أو نمػػػػػػواج أو إنتػػػػػػاج أو . قمميػػػػػػاي 

امج مروسػػػ  أو صػػػيانة مرػػػرؾ سػػػيار  أو تصػػػفيؼ ال ػػػعر اسػػػتخداـ جهػػػا  أو تصػػػميـ برنػػػ
 أو تصميـ أ يام أو إقطام الرقف أو إقداد طبؽ رموال.

و يػػػػ  يترػػػػد  المػػػػتعمـ  أو مجموقػػػػة مػػػػف المتعممػػػػيف قػػػػف مولػػػػوع : (Speech)الرػػػػدي  -
معػػػيف خػػػ ؿ  تػػػر  مرػػػدد  و صػػػير   وغالبػػػاي مػػػا يكػػػوف هػػػاا الرػػػدي  سػػػرداي لقصػػػة  أو إقػػػاد  

قػػػػدـ  كػػػػر  إلظهػػػػار  درتػػػػ  قمػػػػق التعبيػػػػر والتمخػػػػية  وربػػػػط األ كػػػػار  كػػػػ ف لروايػػػػة  أو أف ي
يترػػػػد  المػػػػتعمـ قػػػػف  ػػػػيمـ  ػػػػاهد   أو ررمػػػػة  ػػػػاـ بهػػػػا  أو  صػػػػة  رأهػػػػا  أو رػػػػوؿ  كػػػػر  
طررػػػػػي  ػػػػػ  مو ػػػػػؼ تعميمػػػػػ   أو ممخػػػػػة  قػػػػػف أ كػػػػػار مجموقتػػػػػ  لنقمهػػػػػا إلػػػػػق مجموقػػػػػة 

  .أخرال
الفكػػػػر  والعممػػػػ   ػػػػ  مكػػػػاف و يػػػػ  يعػػػػر  المتعممػػػػوف إنتػػػػاجهـ  (:Exhibition)المعػػػػر  -

مػػػػا وو ػػػػي متفػػػػؽ قميػػػػ  إلظهػػػػار مػػػػدال  ػػػػدرتهـ قمػػػػق توظيػػػػؼ مهػػػػاراتهـ  ػػػػ  مجػػػػاؿ معػػػػيف 
أف يعػػػػر  المػػػػتعمـ نمػػػػااج أو مجسػػػػماي أو صػػػػور أو لورػػػػاي : لترقيػػػػؽ نتػػػػاج مرػػػػدد م ػػػػؿ

 .  أو أقماؿ  نية أو منتجاي أو أ يام أو أ غاؿ يدوية
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/ ريػػػػػػػػػ  ينفػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػتعمـ : (Simulation Role-playing)لعػػػػػػػػػ  األدوار / المراكػػػػػػػػػا  -
يمػػػػاماي يتطمبهػػػػا الػػػػدور  ػػػػ   المتعممػػػػوف رػػػػواراي أو نقا ػػػػاي بكػػػػؿ مػػػػا يرا قػػػػ  مػػػػف رركػػػػاي وا 
مو ػػػػؼ ي ػػػػب  مو فػػػػاي رياتيػػػػاي رقيقيػػػػاي إلظهػػػػار مهػػػػاراتهـ المعر يػػػػة واألدا يػػػػة ومػػػػدال  ػػػػدرتهـ 
و قمػػػق اتبػػػاع التعميمػػػاي والتواصػػػؿ وتقػػػديـ اي ترارػػػاي وصػػػنق القػػػراراي مػػػف خػػػ ؿ مهمػػػة أ

ريػػػ  ينػػػدمج المػػػتعمـ  ػػػ  مو ػػػؼ  رػػػؿ م ػػػكمة  ويمكػػػف أف يكػػػوف المو ػػػؼ تقنيػػػاي مروسػػػباي 
مراكػػػػػا  مروسػػػػػ   وقميػػػػػ  أف ينفػػػػػا نفػػػػػس النػػػػػوع مػػػػػف األقمػػػػػاؿ والقػػػػػراراي التػػػػػ  يتو ػػػػػق 

 .  مصاد تها    قمم  مستقب ي 
وهػػػػ  قبػػػػػار  قػػػػػف لقػػػػام بػػػػػيف  ػػػػريقيف مػػػػػف المتعممػػػػػيف : (Debate)المنػػػػػاظر  / المنا  ػػػػة -

النقػػػػػا  رػػػػػوؿ  لػػػػػية مػػػػػا  ريػػػػػ  يتبنػػػػػق كػػػػػؿ  ريػػػػػؽ وجهػػػػػة نظػػػػػر مختمفػػػػػة  لممرػػػػػاور  و 
إلظهػػػػػار مػػػػػدال  ػػػػػدر  المتعممػػػػػيف قمػػػػػق اإل نػػػػػاع ( أرػػػػػد المتعممػػػػػيف)باإللػػػػػا ة إلػػػػػق مركػػػػػـ 

أرمػػػػػد )رجػػػػػج والمبػػػػػرراي المفيػػػػػد  لوجهػػػػػة نظػػػػػر  والتواصػػػػػؿ وايسػػػػػتماع الفعػػػػػاؿ وتقػػػػػديـ ال
 .(4113قود   

 وهناؾ قد   نياي لتقويـ األدام م ؿ:
نػػاي أو األسػػ مة المفتورػػة رػػوؿ مولػػوقاي ترريريػػة م ػػؿ رػػؿ مسػػا ؿ ريالػػية أو التمري-

 كتابة مقاؿ. 
 المهماي الممتد : كإجرام تجربة أو بر  أو إقداد تقرير.-
 قمػػػق مجموقػػػة كبيػػػر  مػػػف الو ػػػا ؽ تكػػػوف بم ابػػػة أدلػػػة يػػػتـ الرقيبػػػة التعميميػػػة: وترتػػػو -

و يمػػ  واسػػتعدادات   والػػؾ    واتجاهاتػػ تجميعهػػا قػػف مسػػتوال معػػارؼ وخبػػراي المػػتعمـ  ومهاراتػػ
أو  معمميػة إنجػا  مهػاـ وأبرػا  وتقػارير   م اركت  لهـ  ػالمدرسيف أ نام قمؿ هاا المتعمـ مق 

لػوم هػا  الو ػا ؽ   ػ  بر يػة ويمكػفأو قمػؿ أوراؽ  العمميػة ومنا  ة األخبار والتقارير  متابعة
مػدال  الركػـ بد ػة ومولػوقية قمػق دارهػا  ػ  إصػريػ  يسػتند إلي المػتعمـ ترديد مستوال  دراي 

   .تمكف الؾ المتعمـ
الم ػػػروقاي طويمػػػة األمػػػد: كػػػإجرام البرػػػو  الميدانيػػػة أو جمػػػق معمومػػػاي ميدانيػػػة رػػػوؿ -

مولوع معيف أو تصميـ مخطط هندس  أو تصميـ برنامج راسو   ويمكف تنفيا هػا  الم ػاريق 
  ردياي أو جماقياي.
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ممية لدراسة أ ر بع  المتغيراي قمػق متغيػراي أخػرال أو التجار : م ؿ إجرام التجار  المع-
 .دراسة نتا ج تفاقؿ متغيراي أو مواد مق متغيراي أو مواد أخرال

المراكا : وت ير إلق  ياـ الطالػ  بمراكػا  مو ػؼ أو دور معػيف كمراكػا  دور الطبيػ  أو -
 دور المدرس أو دور الصرا   وغير .

  Pencil and Paper ٘:إسرتاتٔجٔ٘ التكْٓه بالكله ّالْرق-ب

التقػػػػػويـ القا مػػػػػة قمػػػػػق القمػػػػػـ والور ػػػػػة المتم مػػػػػة  ػػػػػ  ايختبػػػػػاراي  اسػػػػػتراتيجيةتعػػػػػد 
ب نواقهػػػا المختمفػػػة مػػػف ايسػػػتراتيجياي المهمػػػة التػػػ  تقػػػيس  ػػػدراي ومهػػػاراي المػػػتعمـ  ػػػ  

وت ػػػػػكؿ جػػػػػ ماي مهمػػػػػاي مػػػػػف برنػػػػػامج التقػػػػػويـ  ػػػػػ  المفسسػػػػػاي التعميميػػػػػة  مجػػػػػايي معينػػػػػة 
 .(4113قود   أرمد )

 يمػػػػا تقدمػػػػ  لممعمػػػػـ مػػػػف معر ػػػػة بمػػػػواطف القػػػػو   ايسػػػػتراتيجيةوتكمػػػػف أهميػػػػة هػػػػا   
  و يػػػاس مسػػػتوال ترصػػػيمهـ ومػػػدال تقػػػدمهـ  يػػػ   ممػػػا الطػػػ  ومػػػواطف اللػػػعؼ  ػػػ  أدام 

 ي ود المعمـ وول  األمر بالتغاية الراجعة روؿ أدا هـ. 

 Observation إسرتاتٔجٔ٘ املالحظ٘:-ج

   يهػػػػا المعمػػػػـ أو الم رػػػػظ برواسػػػػ  المختمفػػػػة نرػػػػو وهػػػ  قبػػػػار  قػػػػف قمميػػػػة يتوجػػػػ
المػػػتعمـ  بقصػػػد مرا بتػػػ   ػػػ  مو ػػػؼ ن ػػػط  والػػػؾ مػػػف أجػػػؿ الرصػػػوؿ قمػػػق معمومػػػاي تفيػػػد 
 ػػػػػ  الركػػػػػـ قميػػػػػ   و ػػػػػ  تقػػػػػويـ مهاراتػػػػػ  و يمػػػػػ  وسػػػػػموك  وأخ  ياتػػػػػ  وطريقػػػػػة تفكيػػػػػر  

(2000 Lanting)   :ويمكف تقسيـ الم رظة إلق نوقيف أساسييف هما 

ة التمقا يػػػػػة: تتم ػػػػػػؿ بم ػػػػػاهد  سػػػػػػموؾ المػػػػػتعمـ وأ عالػػػػػػ   ػػػػػ  الموا ػػػػػػؼ الم رظػػػػػ-
 الرياتية الرقيقية 

الم رظػػػػة المنظمػػػػة: تتم ػػػػؿ بم ػػػػاهد  سػػػػموؾ المػػػػتعمـ ب ػػػػكؿ مخطػػػػط لػػػػ  مسػػػػبقا  -
 خػػػػايف بعػػػػػيف ايقتبػػػػار ترديػػػػػد ظػػػػروؼ الم رظػػػػػة )ال مػػػػاف  المكػػػػػاف  المعػػػػايير الخاصػػػػػة 

 بكؿ م رظة(. 

ف مػػػػػػيسػػػػػػاقدهـ  ػػػػػػ  الرصػػػػػػوؿ قمػػػػػػق كم تراتيجيةايسػػػػػػإف وقػػػػػػ  المعممػػػػػػيف بهػػػػػػا  
المعمومػػػاي النوقيػػػة  تمػػػدهـ بدرجػػػة قاليػػػة مػػػف ال قػػػة قنػػػد اتخػػػاا القػػػرار  وال ػػػمولية  ػػػ  

مػػػػف مرونػػػػة  ايسػػػػتراتيجيةقمػػػػق مػػػػا تتمتػػػػق بػػػػ  هػػػػا   تقػػػػويـ النتاجػػػػاي التعميميػػػػة   لػػػػ ي 



 ـ4103( أكتوبر24ػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يميػػػػة قاليػػػػة  تمكػػػػف المعممػػػػيف مػػػػف تكييفهػػػػا وتصػػػػميمها بمػػػػا يتناسػػػػ  مػػػػق النتاجػػػػاي التعم
  Adams, & Hsu, 1998) .)المختمفة 

 Communicationإسرتاتٔجٔ٘ التكْٓه بالتْاصل: -د

التقػػػػويـ بالتواصػػػػؿ إلػػػػق جمػػػػق المعمومػػػػاي مػػػػف خػػػػ ؿ  عاليػػػػاي  اسػػػػتراتيجيةتهػػػػدؼ 
التواصػػػؿ قػػػف مػػػدال التقػػػدـ الػػػا  رققػػػ  المػػػتعمـ  وكػػػالؾ معر ػػػة طبيعػػػة تفكيػػػر   وأسػػػموب  

    رؿ الم ك ي.
 الفعالياي التالية: ايستراتيجيةويندرج تري ها  

 (Interviewاملكابل٘ )-

وهػػػػ  قبػػػػار  قػػػػف لقػػػػام بػػػػيف المعمػػػػـ والمػػػػتعمـ مرػػػػدد مسػػػػبقاي يمػػػػنت المعمػػػػـ  رصػػػػة 
 الرصػػػػػػوؿ قمػػػػػػق معمومػػػػػػاي تتعمػػػػػػؽ ب  كػػػػػػار المػػػػػػتعمـ واتجاهاتػػػػػػ  نرػػػػػػو مولػػػػػػوع معػػػػػػيف 

مػػػػف  األسػػػػ مة واألجوبػػػػة أسػػػػ مة مبا ػػػػر  –وتتلػػػػمف سمسػػػػمة مػػػػف األسػػػػ مة المعػػػػد  مسػػػػبقاي 
المعمػػػػـ إلػػػػق المػػػػتعمـ لرصػػػػد مػػػػدال تقدمػػػػ   وجمػػػػق معمومػػػػاي قػػػػف طبيعػػػػة تفكيػػػػر   وأسػػػػموب  

    رؿ الم ك ي.
 (Conferenceاملؤمتز )-

وهػػػػو لقػػػػام مبػػػػػرمج يعقػػػػد بػػػػيف المعمػػػػػـ والمػػػػتعمـ لتقػػػػويـ مػػػػػدال تقػػػػدـ الطالػػػػ   ػػػػػ  
م ػػػروع معػػػيف إلػػػق تػػػاريال معػػػيف  مػػػف خػػػ ؿ النقػػػا   ومػػػف  ػػػـ ترديػػػد الخطػػػواي ال رقػػػة 

 (.  Lanting,2000  مة لترسيف تعمم )وال
المػػػػػػفتمر  مػػػػػػف  عاليػػػػػػاي ) ايسػػػػػػتراتيجيةإف وقػػػػػػ  المعممػػػػػػيف بمػػػػػػا تتلػػػػػػمن  هػػػػػػا  

  األسػػػ مة واألجوبػػػة( وأدواي تقػػػويـ تػػػرتبط بهػػػا )سػػػجؿ وصػػػؼ سػػػير الػػػتعمـ( يمكػػػف المقابمػػػة
أف تفيػػػػد المعممػػػػػيف  ػػػػػ  التخطػػػػيط األم ػػػػػؿ لمػػػػػدرس  وترديػػػػد النتاجػػػػػاي التعميميػػػػػة لمطمبػػػػػة  

مػػػف الرصػػػوؿ قمػػػق التغايػػػة الراجعػػػة  الطػػػ  لمسػػػتوياتهـ و ػػػدراتهـ  كمػػػا  ػػػد تمكػػػف  اي و قػػػ
والت ػػػجيق المػػػايف يسػػػاهماف  ػػػ  ت ػػػخية راجػػػاتهـ ممػػػا يعػػػ   مػػػف  ػػػدرتهـ قمػػػق مراجعػػػة 

مكانياتهـ وتطورها.  أدا هـالااي وانعكاس الؾ قمق   وا 



 ـ4103( أكتوبر24ػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 Reflection إسرتاتٔجٔ٘ مزاجع٘ الذات:-ِ

 ة الااي إلق:مراجع استراتيجيةوتهدؼ 
ترويػػػػؿ الخبػػػػر  السػػػػابقة إلػػػػق تعمػػػػـ بتقيػػػػيـ مػػػػا تعممػػػػ   وترديػػػػد مػػػػا سػػػػيتـ تعممػػػػ  -

 .  يرقاي 
الػػػػتمعف الجػػػػاد المقصػػػػود  ػػػػ  اآلرام  والمعتقػػػػداي  والمعػػػػارؼ  مػػػػف ريػػػػ  أسسػػػػها  -

ومسػػػتنداتها وكػػػالؾ نواتجهػػػا   ػػػ  مراولػػػة واقيػػػة لت ػػػكيؿ منظومػػػة معتقػػػداي قمػػػق أسػػػس 
 مف العق نية واألدلة.

قصػػػػد بهػػػػػا قمميػػػػة الرجػػػػػوع إلػػػػق مػػػػػا ورام المعر ػػػػة لمتفكيػػػػػر الجػػػػاد بمغ اهػػػػػا مػػػػػف وي
 الرػػػػال خػػػػ ؿ تطػػػػوير اسػػػػتدييي   ػػػػالتعمـ قمميػػػػة ا ػػػػتقاؽ مغػػػػ ال مػػػػف األرػػػػدا  السػػػػابقة و 

ل سػػػتفاد  منهػػػا كػػػدليؿ  ػػػ  السػػػموؾ المسػػػتقبم  )وهػػػاا التعريػػػؼ ينػػػو  بػػػ ف مراجعػػػة الػػػااي 
  اسػػػػتخ ة العبػػػػر مػػػػف الخبػػػػراي السػػػػابقة متكاممػػػػة مػػػػق المػػػػتعمـ رػػػػيف يعػػػػرؼ الػػػػتعمـ ب نػػػػ

 (.  بهدؼ التركـ و هـ الخبراي ال رقة
الػػػااي  يوميػػػاي الطالػػػ    تقػػػويـ: مراجعػػػة الػػػااي كػػػؿ مػػػف اسػػػتراتيجيةوينػػػدرج ترػػػي 

 .ممؼ الطال 
 أدّات التكْٓه البدٓل:-6

تتعػػػػدد أسػػػػالي  وأدواي التقػػػػويـ البػػػػديؿ وتختمػػػػؼ تبعػػػػاي يخػػػػت ؼ المهػػػػاـ التػػػػ  يػػػػراد 
-سػػػػػػج ي األدام أو ممػػػػػػؼ اإلنجػػػػػػا )البورتفوليو(-تقػػػػػػويـ األدام ا ومػػػػػػف أبر هػػػػػػا:تقويمهػػػػػػ

-الكتابيػػػػػة ايختبػػػػػارايتقػػػػػويـ األدام ب-صػػػػػرا ؼ الطػػػػػ  -العػػػػػرو -م ػػػػػروقاي الطػػػػػ  
بنػػػػػػاف  تقػػػػػػويـ األدام بالمقػػػػػػاب ي.-التقػػػػػػويـ الػػػػػػاات  – تقػػػػػػويـ األ ػػػػػػراف-خػػػػػػرا ط المفػػػػػػاهيـ

خالػػػػػػػػد ) ( 056-045: 4112)قػػػػػػػػ ـ   صػػػػػػػػ ت الػػػػػػػػديف (44-04: 4112)الخراب ػػػػػػػػة 
 (.Simsek, 2010: 3369  وسمسيؾ )(4114البا  

 (:Check listطب )شد/الصقْائه الز-أ

اي التػػػػػػ  يرصػػػػػػدها يموكسػػػػػط   ا مػػػػػة األ عػػػػػػاؿ أو ال ػػػػػػمؿ  ػػػػػػوا ـ الرصػػػػػد أو ال ػػػػػت
المعمػػػػـ أو المػػػػتعمـ لػػػػدال  يامػػػػ  بتنفيػػػػا مهمػػػػة أو مهػػػػار  تعميميػػػػة وارػػػػد  أو أك ػػػػر  والػػػػؾ 

ق  قراتهػػػػػا باختيػػػػػار أرػػػػػد تقػػػػػديريف مػػػػػف األ واج اآلتيػػػػػة: صػػػػػت أو تجاباي قمػػػػػسػػػػػبرصػػػػػد اي



 ـ4103( أكتوبر24ػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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بة لقيػػػػػاس مػػػػػدال سػػػػػ  موا ػػػػػؽ أو غيػػػػػر موا ػػػػػؽ. وتعػػػػػد مػػػػػف األدواي المنا  نعػػػػػـ أو ي خطػػػػػ
 .(4112الوطن  لمتقويـ   الفريؽ (التعميميةترقؽ النتاجاي 

 (Rating scale):سالمل التكدٓز-ب

ر  التعميميػػػػة المػػػػراد تقويمهػػػػا  لـ التقػػػػدير قمػػػػق تج  ػػػػة المهمػػػػة أو المهػػػػاسػػػػتقػػػػـو 
كؿ يظهػػػر  ػػػإلػػػق مجموقػػػة مػػػف المهػػػاـ أو المهػػػاراي الج  يػػػة المكونػػػة لممهػػػار  المطموبػػػة  ب

توياي  يم ػػػػؿ أرػػػػد سػػػػة مسػػػػلهػػػػا  و ػػػػؽ تػػػػدريج مػػػػف أربعػػػػة أو خم الطػػػػ  مػػػػدال امػػػػت ؾ 
طر يػػػػ  انعػػػػػداـ أو نػػػػػدر  وجػػػػود المهػػػػػار    ػػػػػ  رػػػػيف يم ػػػػػؿ الطػػػػػرؼ اآلخػػػػر تمػػػػػاـ وجودهػػػػػا 

 .(4112الفريؽ الوطن  لمتقويـ  )  (2005قود   )

 Rubric سله التكدٓز اللفظٕ-ج

وهػػػػو قبػػػػار  قػػػػف سمسػػػػمة مػػػػف الصػػػػفاي المختصػػػػر  التػػػػ  تبػػػػيف أدام الطالػػػػ   ػػػػ  
 ولكنػػػ   ػػػ  العػػػاد  أك ػػػر تفصػػػي ي منػػػ   إنػػػ  ي ػػػب  تمامػػػاي سػػػمـ التقػػػدير . مسػػػتوياي مختمفػػػة

 التاليػػػة  ػػػ  الترسػػػف  ممػػػا يجعػػػؿ هػػػاا السػػػمـ أك ػػػر مسػػػاقد  لمطالػػػ   ػػػ  ترديػػػد خطواتػػػ 
قػػػػػود   أرمػػػػػد )المطمػػػػػو  ويجػػػػػ  أف يػػػػػو ر هػػػػػاا السػػػػػمـ مف ػػػػػراي والػػػػػرة لمعمػػػػػؿ الجيػػػػػد 

4113). 
 Learning Logسجل ّصف سري التعله -د

وهو سجؿ منظـ يكت   ي  الطال  قبر الو ي قباراي رػوؿ أ ػيام  رأهػا أو  ػاهدها أو مػر 
قػف  را ػ  الخاصػة واسػتجابات  رػوؿ مػا ري  يسػمت لػ  بػالتعبير برّريػة  بها    ريات  الخاصة 

 .تعمم 

 Anecdotal Recordsالسجل الكصصٕ -ٍـ

ليسػػػػجؿ مػػػػا يفعمػػػػ  المػػػػتعمـ  والرالػػػػة التػػػػ   قبػػػػار  قػػػػف وصػػػػؼ  صػػػػير مػػػػف المعمػػػػـ 
مػػػػ  ي مػػػػف الممكػػػػف أف يػػػػدوف المعمػػػػـ كيػػػػؼ قمػػػػؿ المػػػػتعمـ لػػػػمف  تمػػػػي قنػػػػدها الم رظػػػػة 

اراي العمػػػػؿ لػػػػمف مجموقػػػػة مجموقػػػػة  ريػػػػ  يػػػػدوف أك ػػػػر الم رظػػػػاي أهميػػػػة رػػػػوؿ مهػػػػ
يمكنػػػػػ  مػػػػػف  صػػػػػاد اي  (. ممػػػػػا يقػػػػػدـ لممعمػػػػـ مف ػػػػػراي Fritz 2001)الفريػػػػؽ )العمػػػػػؿ التعػػػػػاون ( 

التعػػػػػرؼ إلػػػػػق  خصػػػػػية المػػػػػتعمـ ومهاراتػػػػػ  واهتماماتػػػػػ   وتوظيفػػػػػ  ألغػػػػػرا  تنبفيػػػػػة  أو 
 ق جية.أو  توجيهيػة إر ادية  أو 
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البػػديؿ وأدواتػػ   ولقػػد اسػػتفادي ممػػا سػػبؽ يتلػػت تعػػدد وتنػػوع اسػػتراتيجياي التقػػويـ التربػػو  
   البار ة مف هاا التعدد والتنوع    بنام وصياغة بطا ة الم رظة المستخدمة    البر  الرال .

 : الدافعٔ٘ للتعله:احملْر الجاىٕ

 :متَٔد-1

ترتػؿ الػدوا ق من لػة خاصػة  ػ  سػيكولوجية الػتعمـ والتعمػيـ   نجػد أف جميػق نظريػاي الػتعمـ 
 .  قممية التعمـنرو أو  خر دور الدوا ق     والتعميـ تفكد قمق

 قػد ي ػي اهتمامػاي كبيػراي  التربو  وت كؿ الدا عية لمتعمـ مولوع اهتماـ العامميف    المجاؿ 
مػػف  بػػؿ العديػػد مػػف المهتمػػيف  ػػ  المجػػاؿ التربػػو  باقتبارهػػا رالػػة داخميػػة تسػػت ير سػػموؾ الفػػرد 

متعمـ ت يد مف الجهود والطا ة المباولػة لترقيػؽ وتعمؿ قمق توجيه  نرو هدؼ معيف. والدا عية ل
وي ػابر قمػػق القيػاـ بسػػموؾ  و ػػوؽ وترػدد هػػؿ سػيتابق الطالػػ  مهمػة معينػػة برماسػة  األهػداؼ 

أـ انػ  سػيقـو بالعمػؿ بنػوع مػف الفتػور وال مبػاي . أـ إنهػا ترػدد النػواتج   معيف رتق يػتـ إنجػا  
 (   4113 ؿ )قدناف العتـو و خروف مدرس  أ لالمع    لمتعمـ وتعودهـ قمق أدام 

وألف الدا عية مف المفاهيـ النفسػية المهمػة  ػ  قمميػة الػتعمـ   قػد اسػتمر اهتمػاـ البػار يف 
 والدارسيف لهاا المفهـو  ومف الدراساي الت  تناولي هاا المولوع ما يم :

عػػة  الدا عيػػة المنخفلػػة والمرتف او ( بػػ ف هنػػاؾ  ػػروؽ بػػيف 4114وي ػػير  ػػفيؽ ق ونػػة)
المدرسػة    ػ الدا عيػة المرتفعػة أك ػر نجارػاي  او هػاا المجػاؿ أف   ػ ري  بيني نتػا ج البرػو  
الدا عيػػة  او إدار  أقمػػالهـ أك ػػر مػػف   ػػ وظػػا فهـ وقمػػق نجارػػاي   ػػ ويرصػػموف قمػػق تر يػػاي 
الدا عيػػة المرتفعػػة يميمػػوف إلػػق اختيػػار مهمػػاي متوسػػطة الصػػعوبة  او المنخفلػػة. كػػالؾ  ػػإف 

 يهػا  كمػا أنهػـ يتجنبػػوف  الترػد ترػديا  ويتجنبػوف المهمػاي السػهمة جػداي لعػػدـ تػوا ر وتتلػمف 
 المهماي الصعبة جدا يرتفاع ارتمايي الف ؿ  يها.

وتعػػد الدا عيػػة لمػػتعمـ مػػف أهػػـ المتغيػػراي التػػ  تػػفد  دوريا  ػػاق ي  ػػ  تعمػػـ المػػتعمـ  وتظهػػر 
 ػطة التعميميػة  وتركيػ  قػ و  لنجارػ  و  ػم  أهميتها     ياد  انتبا  الطالػ  واندماجػ   ػ  األن

ػا لهػا دور مهػـ  إلق قوامؿ داخمية  وسيطرت  قمق العوامػؿ المػف ر   ػ  إنجػا  مهمػة الػتعمـ  أيلي
نتاجيتػ   ػ  مختمػؼ المجػايي واألن ػطة الدراسػية التػ  يواجههػا     ر ق مسػتوال أدام الطالػ  وا 

(Macombs & Pope, 1994: 12). 



 ـ4103( أكتوبر24ػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

- 051 - 

 

 Learning Motivationعله للتمفَْو الدافعٔ٘ -1

قػرؼ  ػػفاد قػػد دراسػتها     ػػ  التنظيػر اختمفػي تعريفػاي العممػػام لمدا عيػة بػػاخت ؼ ايتجػا  
( الػدا ق ب نػ   رالػة داخميػة  ػ  الكػا ف الرػ  تػفد  إلػق 214: 0774أبو رط  و ماؿ صادؽ )

 است ار  السموؾ واستمرار  وتنظيم  وتوجيه  نرو هدؼ معيف . 
لفػرد ويوجهػ  ب ن  م ير داخم  يررؾ سػموؾ ا ((Petri&Govern,2004 جو يرف  بيتر  و قر و 

 لموصوؿ إلق هدؼ معيف.
تعػػرؼ الدا عيػػة ب نهػػا طا ػػة كامنػػة  ػػ  الكػػا ف الرػػ   تعمػػؿ قمػػق  يػػاد  اسػػت ارت   ليسػػمؾ و 

لػ    ػ   سموكيا معينيا    العالـ الخارج   ويتـ الؾ قف طريػؽ اختيػار ايسػتجابة المفيػد  وظيفييػا
قمميػػة تكيفػػ  مػػق بي تػػ  الخارجيػػة  وولػػق هػػا  ايسػػتجابة  ػػ  مكػػاف األسػػبقية قمػػق غيرهػػا مػػف 

قمق هدؼ معػيف )مجػد   أو الرصوؿايستجاباي المرتممة  مما ينتج قن  إ باع راجة معينة  
 (.43-42: 4115ق ي  إبراهيـ  

ا العمػػؿ قمػػق ( أف الدا عيػػة لمػػتعمـ تتلػػمف  ػػ  معناهػػWoolfolk, 1998:200ويػػرال وولفولػػؾ )
 ترقيؽ أهداؼ التعمـ  كما تهدؼ إلق الفهـ والترسف    مجاؿ الخبر .

رالة است ار  داخمية تررؾ المػتعمـ يسػتغ ؿ أ صػق طا اتػ   ػ  تعرؼ الدا عية لمتعمـ ب نها و 
أ  مو ؼ تعميم  ي ترؾ  ي   ويهدؼ إلق إ ػباع دوا عػ  لممعر ػة وترقيػؽ ااتػ  )نايفػة  طػام   

0777 :054  .) 
( ب نهػػا رغبػػة المتعممػػيف لمعمػػؿ أو الم ػػاركة  ػػ  الػػتعمـ  Turner, 2003:50وقر هػػا تػػورنر )

 .المستمر وترمؿ مس ولية تطورهـ الخاة
ب نهػا رالػة  (4111قػدس )قبػد الػررمف  طػام   و يوسػؼ تػوؽ  مرػق الػديف قر هػا  كالؾ

تعميم   والقيػاـ باألن ػطة داخمية لدال المتعمـ تررؾ أ كار  ووقي   وتد ع  إلق اينتبا  لممو ؼ ال
 الت  تتعمؽ ب   وايستمرار    أدام ها  األن طة رتق يترقؽ التعمـ كهدؼ المتعمـ. 

( ب نهػا مفهػـو 6: 4112)  قماد أرمد رسف قم  ومصػطفق مرمػد قمػ  الرػارون هاقر و 
صػرار المػتعمـ قمػق معر ػة مػا يجهمػ   ورغبتػ   ػ  م عر ػة متعدد األبعاد  ي ير إلق مدال م ابر  وا 

 لرؿ م ك ت   وجدولة مهام  بما يرقؽ إنجا ها. الدفو كؿ جديد  وسعي  
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متعدد األبعاد ي ير إلق مدال م ابر   ـ( ب نها  مفهو 6: 4115)الراروف وتعر ها  يمام 
صرار المتعمـ قمق معر ة ما يجهم   ورغبت   لرؿ  الدفو معر ة كؿ جديد وطريؼ  وسعي     وا 

 ما يرقؽ إنجا ها.م ك ت   وجدولة مهام  ب
رالة داخمية تررؾ أ كار ومعارؼ المتعمـ   ( وه411: 4117)وأولري نصر  جمجؿ 

 قممياي التعمـ وت مؿ جميق المكوناي الدا عية.   وتجعم  يندمج 
( ب نها مجموقة العوامؿ الداخمية 415: 4104) قر ها السيد خالد مطرنةكالؾ 
ياي لموصوؿ إلق هدؼ ما إرلام لراجاي داخمية أو تد ق الطفؿ المت خر دراس الت والخارجية 

 يرصؿ قميها الطفؿ قمق مقياس الدا عية لمتعمـ. الت رغباي خارجية. ويعبر قنها بالدرجة 
 :يم يتلت مما سبؽ أف جميق التعريفاي تتفؽ  يما 

 الدا عية رالة داخمية لدال المتعمـ. -

 تررؾ سموؾ المتعمـ. الت  ه الدا عية  -

 سموؾ المتعمـ نرو ترقيؽ األهداؼ المرجو . الدا عية توج  -

 الدا عية تعمؿ قمق استمرار سموؾ المتعمـ وصيانت . -

 الدا عية تعمؿ قمق استغ ؿ أ صق طا اي المتعمـ.  -
مفهوـ متعدد الدا عية لمتعمـ إجرا ياي ب نها  الرال  البر و   لوم ما سبؽ قر ي 

صرار ا ورغبتها    معر ة كؿ  ما تجهم   قمق معر ة لتمميا األبعاد  ي ير إلق مدال م ابر  وا 
ا المستمر    جدولة وتنظيـ أدام األن طة   وسعيهالتربية األسريةجديد قف مولوقاي 

والواجباي رتق يترقؽ التعمـ كهدؼ لها  والؾ كما يظهر مف خ ؿ استجابة التمميا  قمق 
بيق  قمق التمميااي قينة قباراي مقياس الدا عية لمتعمـ الا   امي البار ة بإقداد  وتط

 .البر 
 :الرتبٔ٘ األسزٓ٘تعلٔه ّتعله مادٗ  يف للتعلهأٍنٔ٘ الدافعٔ٘  -2

وتوجيهها وتوليد  الط  رد ااتها   است ار  دا عية    تعد الدا عية لمتعمـ هد اي تربوياي 
 اهتماماي معينة لديهـ تجعمهـ يقبموف قمق ممارسة ن اطاي معر ية ووجدانية ورركية.

كؿ الدا عية لمتعمـ مبرراي  وياي إل باؿ الت ميا قمق التعمـ الهادؼ والموج  والمنظـ  ري  وت 
ترقيؽ الرلا والتع ي  الاات  ورؿ م اكمهـ وا  باع راجاتهـ المعر ية  يسعق  ي  الت ميا إلق 

ردا  بداية مو ؼ التعمـ  إف الؾ يجعم  مست اريف لمتابعة األ   ورينما يتبنق الت ميا هد اي 
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الصفية لترقيؽ أ لؿ نتا ج وصويي إلق أ لؿ أدام يستطيعون   كالؾ يكوف المتعمـ مد وقاي 
جرام التفاقؿ مق الموا ؼ والخبراي  تساقد  قمق إ باع ر   الت ااتياي ل  باؿ قمق الخبراي وا 

ايستط ع لدي     الن اط  الم ابر   التنظيـ  التخطيط وجدولة الو ي )نايفة 
 .) 4113(و)مرمود إبراهيـ وه ؿ  اهر  Woolfolk,2000(و)4111) طام 

و ق لوم هاا ت ير الدا عية لمتعمـ إلق استخداـ المتعمـ يستراتيجياي اهنية مختمفة 
يردد مستوا   الا تساقد  قمق استخداـ وت غيؿ  درات  ب  صق  اقمية لترقيؽ النجات المتو ق 

قمق المهاـ الترصيمية الت  يواجهها ة  درات  وأدامات  وصورت   مف خ ؿ مراولة المتعمـ مرا ب
     الموا ؼ التعميمية المختمفة.

التعمـ وايرتفاظ واألدام باإللا ة إلق الجان     كما أف الدا عية لمتعمـ تفدال دوراي مهماي 
كف بدونها ي يتـ التعمـ   الدا عية لمتعمـ وسيمة تم الت   إا أنها المررؾ والموج  المعر  

الطال  مف إنجا  أهداؼ تعميمية معينة قمق نرو  عاؿ  وه  ااي ق  ة بميوؿ الطال   ري  
ااي ق  ة براجات   تجعؿ مف  ه إنها توج  انتباه  إلق بع  الن اطاي دوف أخرال  وأيلاي 

)قبد المجيد  سموك  وتر   قمق العمؿ ب كؿ ن ط و عاؿ   بع  الم يراي مع  اي تف ر 
 .(414 :0775ن واتق 

واستخداـ  التربية األسريةماد  وواجباي دا عية التمميااي نرو أدام أن طة  است ار وتعتبر 
التربية المنا سة بقدر مناس  بينهف مف األمور المهمة الت  تستخدـ لترقيؽ أهداؼ ماد  

 . األسرية
مكانياتهف  د يفد  إلق د ق التمبينما  ميااي إلق القياـ ب دام مهاـ ي تتناس  مق  دراتهف وا 

أف  التربية األسريةة   لالؾ يمكف لمعممالبر التع ر واإلرباط نرو التعمـ ومف  ـ ايستمرار    
تعمؿ قمق ر ق مستوال طموت التمميااي بدرجة تعادؿ درجة استعدادهف وميولهف و دراتهف نرو 

رتق يتسنق لمتمميااي النجات وايستمرارية     التربية األسريةرتبطة بمولوقاي األن طة الم
 األدام وقدـ التعر  ل رباط.

 ملْىات الدافعٔ٘ للتعله:  -3

نظرياي قمـ النفس إي أنها تكاد تتفؽ  يما بينها قمق مكوناي    رغـ التبايف والتعدد 
( أف الدا عية لها 4113لت أبو جادو )صا   إليها  الم ار Dumboديمبو اكري قد   الدا عية

 :ه     مكوناي 

http://vb.naqaae.eg/naqaae8099/
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لمااا أ ـو بهاا )القيمة ومعتقداتهـ روؿ أهمية  الط  يتلمف أهداؼ و  القيمة:مكوف  -
 العمؿ؟(.

هؿ )المهمة روؿ  دراتهـ قمق أدام العمؿ أو  الط  يتلمف معتقداي و مكوف التو ق:  -
 أستطيق القياـ بهاا العمؿ؟(.

كيؼ أ عر رياؿ ها  )المهمة يتلمف ردود الفعؿ اينفعالية نرو و : ل اينفعاالمكوف  -
 المهمة؟( 

برو يؿ الدا عية األكاديمية لقياس  (Pearson&Carey,1995)استخدـ بيرسوف وكار  كما 
الدا عية لمتعمـ لدال ط   الجامعة  وتوصؿ إلق أف الدا عية لمتعمـ بنام متعدد الجوان  ي مؿ 

  اينتبا  Relevance  المطابقة Satisfactionالرلا   Confidenceقة قد  أبعاد  ه : ال 
Attention . 

تقيس المكوناي والت  لمدراسة  الدا عية الداخميةاستبانة  (0773 اطمة رمم  )وأقدي 
ال ال : ر   البعد-الجدار ال ان : ايتجا  نرو  البعد-بالتعمـ: ايستمتاع البعد األوؿ اآلتية:

الخامس: تعمـ المهاـ الجديد  والمتردية  البعد-المهمةالرابق: الم ابر  داخؿ  بعدال-ايستط ع
 والصعبة. 

: الرغبة    لمتعمـ ه (  قد أ ار إلق أف مكوناي الدا عية 0776أما مرمد قم  مصطفق )
بالتعمـ  ايستمتاع بالتفاقؿ اإليجاب   الرغبة     التقدير  ايستمتاعتقدـ الااي  الرغبة    

 لنجات. ا
( هد ي إلق الو وؼ قمق العوامؿ الت  تنظـ 0777كما  اـ أرمد مرمد  بي  بدراسة )

  وتوصمي إلق العوامؿ الت  ت كؿ  واـ البر البنية العاممية لمدا عية األكاديمية لدال قينة 
 الدا ق ل نجا . -الم ابر -مستوال الطموت-الدا عية األكاديمية ه  ر  ايستط ع

ية عالدا    ار إلق أف مكوناي الدا عية لمتعمـ األكاديم  ه :  (Pajares,2001)أما باجاريس 
  أهداؼ المهمة  التفافؿ القيمة  مفهـو الااي  ووجد أف ها  المكوناي تنظيـ الااي  لمتعمـ

ااي أهمية كبير  لعممية التعمـ  ري  إف مكوناي الدا عية لمتعمـ ترتبط بالنتا ج األكاديمية 
  اإليجابية.

 الدا عية قمق النرو التال : مكوناي ((Scholl, 2002وردد سكوؿ 
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: (Intrinsic process Motivation)الدا عيػػة النابعػػة مػػف الػػداخؿ أو ااي المن ػػ  الػػداخم  -
 األ راد الايف يكونوف مػد وقيف بالعمميػاي الداخميػة يقومػوف باألن ػطة التػ  يسػتمتعوف بهػا  وي 

 ا هـ لممهمة.يهمهـ التغاية الراجعة ألد

: واأل ػػػػراد الػػػػايف يكونػػػػوف (Instrumental Motivation)الدا عيػػػػة األدواتيػػػػة أو الوسػػػػيمية -
مد وقيف بهاا الدا ق يعتقػدوف اف السػموؾ الػا  سػيقوموف بػ  هػو أدا  لبمػوغ هػدؼ مرػدد  م ػؿ 

 ايجر  النقدية وال نام والمديت وغير الؾ
 External Self Concept-based)ج  الدا عيػػػػة المسػػػػتند  الػػػػق مفهػػػػـو الػػػػااي الخػػػػار -

Motivation) ػػػاأل راد الػػػايف يكونػػػوف مػػػد وقيف بهػػػاا العامػػػؿ يتبنػػػوف تو عػػػاي المجموقػػػة  إا  :
 يهتموف بالتغاية الراجعة ايجتماقية  ويتصر وف بطريقة ترل  المجموقة لنيؿ الرلا والقبوؿ.

: (Internal Self Concept-based Motivation)الدا عية المستند  الق مفهـو الػااي الػداخم  -
اي ػراد الػايف يكونػوف مػد وقيف بهػاا الػدا ق مػوجهيف ااتيػا  إا يقومػوف بولػق معػاييرهـ الخاصػة 

 بهـ  والت  تصبت بدورها اساسا لمااي اينسانية.

الػػايف يكونػػوف مػػد وقيف بهػػاا الػػدا ق  د(: األ ػػراGoal Internalization)اسػػتدخاؿ ايهػػداؼ -
 ياي معينة تنسجـ ورفيتهـ ال خصية. يستدخموف سموك

يػػة عالدا ( إلػػق أف مكونػػاي 4112)  وأ ػػار قمػػاد أرمػػد رسػػف ومصػػطفق مرمػػد الرػػارون
 وتنظيـ الو ي. الجدولة-ايستط ع ر -ه : الم ابر    ة  لمتعمـ

( أربعػػة وق ػػروف دراسػػة قربيػػة وأجنبيػػة قػػف 4113) و ػػد اسػػتعر  ربيػػق  ػػعباف رسػػف
مػػف هػػا  الدراسػػاي إلػػق أف مكونػػاي الدا عيػػة لمػػتعمـ األك ػػر تكػػراراي هػػ :  الدا عيػػة لمػػتعمـ وتوصػػؿ

 ر  ايستط ع. –ايستمتاع بالتعمـ  –إلق اينجا   الدا ق-الم ابر 
هػػد ي إلػػق استقصػػام البنيػػة العامميػػة لمقيػػاس دراسػػة ( 4117و ػػد أجػػري  ػػع أبػػو قػػواد )

وجػود سػتة قوامػؿ لمدا عيػة األكاديميػة هػ :  العػامم الدا عية األكاديمية  وأظهري نتا ج الترميؿ 
-المختمطػػة الدا عيػػة-الػػواق غيػػر  التنظػػيـ-المعػػرؼ التنظػػيـ-الدا عيػػة غيػػا -الداخميػػةالدا عيػػة 
 .الخارج  التنظيـ

و ػػ  لػػوم مػػا سػػبؽ اسػػتطاقي البار ػػة اسػػتخ ة    ػػة مكونػػاي لمدا عيػػة لمػػتعمـ هػػ : 
تنظػػيـ. و ػػ  لػػوم هػػا  األبعػػاد ال   ػػة تػػـ بنػػام والم ػػابر   رػػ  ايسػػتط ع  التخطػػيط وال طالن ػػا

 .البر قمق التمميااي قينة  الرال  البر لتطبيق      ية لمتعمـعالدا مقياس 
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 تينٔ٘ الدافعٔ٘ للتعله: يفالعْامل املؤثزٗ  -ـ5

( أف مػػػػػف أ ػػػػػوال العوامػػػػػؿ 161:4117)المسػػػػػاقيد توصػػػػمي دراسػػػػػة أصػػػػػ ف صػػػػػبت 
 :يم ـ ما تف ر قمق  ياد  الدا عية لمتعم الت 

 متابعة وتوجي  األـ. -

 الرصوؿ قمق العمؿ والوظيفة. -

 متابعة وتوجي  األ . -

 تطوير ال خصية.   الرغبة  -

 ترقيؽ المكانة ايجتماقية. -

( إلػػػػق أف التغايػػػػة الراجعػػػػة أيػػػػاي 4113كمػػػػا توصػػػػمي دراسػػػػة سػػػػام  سوسػػػػة سػػػػمماف )      
 كاف نوقها لها أهمية    است ار  دا عية المتعمـ لمتعمـ.

قػػػػدد تتو ػػػػؼ قمػػػػق  الدا عيػػػػة لمػػػػتعمـ( أف  ػػػػو  4113مػػػػا اكػػػػر صػػػػالت أبػػػػو جػػػػادو )ك
 مف العوامؿ منها:

 الػػػا  يػػػاـ المعمػػػـ بترديػػػد الخبػػػر  المػػػراد تعممهػػػا ترديػػػدا يػػػفدال إلػػػق  هػػػـ المو ػػػؼ  -
 يعمؿ  ي  الت ميا.

 اختيار المعمـ ألهداؼ مناسبة لمستوال استعداداي الت ميا العقمية. -

 ر  بعد ترقيؽ الهدؼ. استخداـ التع ي  مبا  -

تػػػف ر قمػػػق دا عيػػػة الطػػػ    التػػػ العوامػػػؿ  (Akhlaq et al. 2010: 39ورػػػدد اكػػػ ؾ )
 لمتعمـ  ق اآلت :

-ايتجاهػػػػػاي-ايجتماقيػػػػػةوالبي ػػػػػة  األ ػػػػػراف-المػػػػػتعمـ رمػػػػػاس-الوالديػػػػػةالم ػػػػػاركة 
 .الكفام 

الدا عيػػػػػة لمػػػػتعمـ ي تسػػػػتقؿ قػػػػػف   ػػػػ ومػػػػف  ػػػػـ تػػػػرال البار ػػػػػة أف العوامػػػػؿ المػػػػف ر  
نمػػػػا تتفاقػػػػؿ معػػػػاي  قػػػػد يفػػػػوؽ تػػػػ  ير أرػػػػد هػػػػا  العوامػػػػؿ تػػػػ  ير العوامػػػػؿ  بعلػػػػها الػػػػبع   وا 

 األخرال  ولكن  ي يخفق أ رها.  
 لتعله:لدافعٔ٘ الطزق تينٔ٘ -6

مولػػػػوع دا عيػػػػة الػػػػتعمـ إلػػػػق إمكانيػػػػة إ ػػػػار  وتنميػػػػة   ػػػػ ت ػػػػير الدراسػػػػاي واألبرػػػػا  
بػػػراي  ومػػػا يعػػػر  قمػػػيهـ مػػػف مػػػف خػػػ ؿ مػػػا يقػػػدـ لهػػػـ مػػػف خ الطػػػ  الػػػتعمـ لػػػدال دا عيػػػة 
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  ػػػػ موا ػػػػؼ تعمػػػػؿ قمػػػػق تن ػػػػيط وترريػػػػؾ تفػػػػاقمهـ مػػػػق هػػػػا  الخبػػػػراي والموا ػػػػؼ وتسػػػػهـ 
 انتباههـ.توجي  

( أف تنميػػػة دا عيػػػة الػػػتعمـ تكػػػوف مػػػف خػػػ ؿ Ormrod, 1995: 44وتبػػػيف أورمػػػرود )
 يم : ما

 والمستقبمية. الرال ربط المواليق براجاي الط    -

 .الرال ط   التركي  قمق اهتماماي ال -

 إظهار ايهتماـ بالمواليق )المعمموف نمااج    اهتمامهـ بالماد  الدراسية(. -

 تركي  انتبا  الط   قمق األهداؼ التعميمية بديي مف األهداؼ األدا ية. -

 ت جيق الط   قمق ايستفاد  مف أخطا هـ ب كؿ بنام.

هتمػػػػػػيف إيصػػػػػػاؿ ايقتقػػػػػػاد لمطػػػػػػ   أنهػػػػػػـ يػػػػػػودوف الػػػػػػتعمـ بريػػػػػػ  يصػػػػػػبروف م -
 ومد وقيف داخمياي إلتقاف التعمـ خ ؿ ك ـ المعمميف وأ عالهـ.

( أف مػػػػػػػػػف 441-444 :4115) الهنػػػػػػػػػداو قمػػػػػػػػػاد ال غمػػػػػػػػػوؿ وقمػػػػػػػػػق  وأولػػػػػػػػػت
يرققػػػػ   الػػػا تسػػػػت ير رالػػػة الدا عيػػػػة لػػػدال الفػػػرد معر تػػػػ  لتقدمػػػ  ولنجارػػػػ   التػػػ األ ػػػيام 

عمـ بسػػػرق  أكبػػػر  سػػػياؽ قمميػػػة الػػػتعمـ.  بقػػػدر مػػػا يعػػػرؼ الفػػػرد تقدمػػػ  بقػػػدر مػػػا يػػػت  ػػػ 
الػػػػػتعمـ   ػػػػػ بمعنػػػػػق أف ايرتفػػػػػاظ برالػػػػػة ايسػػػػػت ار  لمدا عيػػػػػة يػػػػػفدال إلػػػػػق  عاليػػػػػة أكيػػػػػر 

 والتاكر.
يسػػػػػتراتيجياي  التربيػػػػػة األسػػػػػريةممػػػػػا سػػػػػبؽ تػػػػػرال البار ػػػػػة أف ممارسػػػػػة معممػػػػػاي 

التقػػػويـ التربػػػو  البػػػديؿ المتنوقػػػة وأدواتػػػ  المختمفػػػة  ػػػد تػػػفد  إلػػػق تنميػػػة الدا عيػػػة لمػػػتعمـ 
 ااتهف.لدال تممي

 :للتعله الدافعٔ٘ إثارٗيف  الرتبٔ٘ األسزٓ٘ معلن٘ دّر -6

النػػػاجت هػػػو الػػػا  يبػػػاؿ جهػػػد   ػػػ   هػػػـ دوا ػػػق المتعممػػػيف رتػػػق يػػػتمكف  المعمػػػـ 
كػػػالؾ  درتػػػ  قمػػػق م رظػػػة  المتعممػػػيف لهػػػادؼ بػػػيف مػػػف ترقيػػػؽ أكبػػػر  ػػػدر مػػػف الػػػتعمـ ا

  وهػػػػػاا يسػػػػػاقد  قمػػػػػق خفػػػػػ  التػػػػػوتر الػػػػػا  ي ػػػػػعر بػػػػػ  هػػػػػـسػػػػػموؾ المتعممػػػػػيف ودوا ع
 سوام.المتعمـ مما يد ق قممية الترصيؿ واكتسا  السموؾ قمق نرو  

بػػػػػدوا ق التمميػػػػػااي وميػػػػػولهف واتجاهػػػػػاتهف  التربيػػػػػة األسػػػػػريةإف اهتمػػػػػاـ معممػػػػػة 
نجػػػػػات العمميػػػػػة التعميميػػػػػة  )وهنػػػػػا تظهػػػػػر كفػػػػػام  المعممػػػػػة(. او أهميػػػػػة كبيػػػػػر   ػػػػػ  إ
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 الػػػدوا ق تن ػػػط السػػػموؾ نرػػػو ترقيػػػؽ هػػػدؼ معػػػيف  لػػػالؾ يمكػػػف لممعممػػػة توجيػػػ  هػػػاا 
الن ػػػػػاط نرػػػػػو أداماي أ لػػػػػؿ والعمػػػػػؿ قمػػػػػق اسػػػػػتمراريت  وتنوقػػػػػ   ػػػػػ  موا ػػػػػؼ الػػػػػتعمـ 

 .التربية األسريةالمختمفة قند تدريس مولوقاي 
  ػػػار مراقاتهػػػا إل  التربيػػػة األسػػػرية معممػػػةبعػػػ  النقػػػاط التػػػ  يجػػػ  قمػػػ   هنػػػاؾو 
 لدال تمميااتها  منها ما يمق: لمتعمـ الدا عية

 .لدال التمميااي ونما  أهمية الروا   المادية والمعنوية    ت بيي التعمـ • 
قنػػػػد  الدا عيػػػةوياي تنويػػػق الرػػػوا   مػػػف  بػػػؿ المدرسػػػة واألسػػػر  بسػػػب  اخػػػت ؼ مسػػػت• 

 .  التمميااي
ايهتمػػػػػػاـ بت ػػػػػػجيق التمميػػػػػػااي قمػػػػػػق اإلنجػػػػػػا  وقمػػػػػػق التػػػػػػدري  والممارسػػػػػػة قمػػػػػػق • 

 الااي.ايستق لية وايقتماد قمق 
تعمـ إيجابيػػػاي تقنػػػيف ال ػػػوا  والعقػػػا  داخػػػؿ المدرسػػػة إا أف الػػػؾ يػػػف ر قمػػػق دا عيػػػة الػػػ• 

 المو ؼ(.وسمبياي )تقدير 
 ألسمو  المقارنة بيف التمميااي.  ايقدـ لجوم المعمم• 
مكانيػػػاي المػػػتعمـ رتػػػق ي  )الطمػػػوت(ي يكػػػوف الػػػدا ق نرػػػو الػػػتعمـ •  أكبػػػر مػػػف  ػػػدراي وا 

 يصا  بالف ؿ. 
كالتخصػػػة  ةقػػػدـ التػػػدخؿ ب ػػػكؿ مبا ػػػر بفػػػر  نػػػوع الػػػتعمـ ومسػػػتوا  قمػػػق الطالبػػػ• 

 الجامعية. بالمررمة
تو عػػػاي خاصػػػة بكػػػؿ تمميػػػا  تت ايػػػد تػػػدريجاي  ولػػػق-اتعممهػػػلمهػػػدؼ مػػػف  لتمميػػػا إدراؾ ا• 

 .امق تقدمه
 تو ير  رة النجات المختمفة  سوام    المواد الدراسية أو األن طة.•  
 الو وؼ قمق الترسف المت ايد الا  يرقق  التمميا. • 
 اند  واألماف.بايهتماـ والمس تمميا إيجاد بي ة ت عر ال • 
عػػػػػػان  نقصػػػػػػاي  ػػػػػػ  تتعمـ بصػػػػػػعوبة  أو تػػػػػػ التػػػػػػ  تمميػػػػػػا تػػػػػػو ير اإلر ػػػػػػاد والػػػػػػدقـ لم • 

 الم اركة.
 مف أقماؿ أو أن طة. اقـو بهت يما  تمميا جا  وتركي  انتبا  ال•  
 .اياختيار أن طة تعميمية متنوقة لت بق ارتياجاي التمميا •   

http://vb.naqaae.eg/naqaae8099/
http://vb.naqaae.eg/naqaae8099/
http://vb.naqaae.eg/naqaae8099/
http://vb.naqaae.eg/naqaae8099/
http://vb.naqaae.eg/naqaae8099/
http://vb.naqaae.eg/naqaae8099/
http://vb.naqaae.eg/naqaae8099/


 ـ4103( أكتوبر24ػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

- 056 - 

 

 .ايمياالم  ـ لقدراي التم الترد •    
 عؿ الماد  التعميمية  ا قة وم ير .ج • 
 الراجعة المعموماتية. التغاية•  
 التعمـ التعاون . استراتيجياياستخداـ  • 
    قممية التعمـ واندماجهـ    أدام المهاـ. التممياايإ راؾ  • 
 .استخداـ األن طة الت  ت ير الدا عية األكاديمية الااتية•  

أف تراقق الفروؽ الفردية  التربية األسريةة يتلت مما سبؽ أن  ينبغ  قمق معمم
ودورها    إنجات اإلنجا     التعمـ ري  إف التمميااي يختمفف مف ري  القدراي 
وايستعداداي كما أنهف يختمفف    األوصاؼ الجسمية  مق األخا بايقتبار ب ن  ي ينبغ  أف 

مكاني اي رتق ي يصبف ب  م مف تد ق التمميااي إلق طموت أكبر مما يمتمكف مف  دراي وا 
 اإلرباط.

 :ّإجزاءاتَا البخحميَجٔ٘  

 Descriptive Analyticalمنهج الوصف  الترميم  ال البر  هاا     ةري البابعات

Approach)التربية اي معمم ممارسةلقياس درجة  بطا ة م رظةاستخداـ خ ؿ  ( والؾ مػف
الوسيطة وترديد  يما إاا كاني بع  المتغيراي   يسػتراتيجياي التقػويـ البػديؿ وأدواتػ األسرية

 ايدرج ااي ديلة إرصا ية بػيف متوسػط  ػنواي الخبػر  ( توجد  رو اي سو  التدريبية الػدوراي)
 يستراتيجياي التقويـ البػديؿ ممارستهفالمعد  لقياس درجة  لبطا ة الم رظة المعمماي
   لدال تمميااتهف.ـ الدا عية لمتعم  ومدال انعكاس الؾ قمق وأدوات 
 :البخح جمتنع

بمنطقة  التربية األسريةمعمماي مف جميق  البر جتمق بالنسبة لممعمماي: تكوف م
 هػ.0214/ 0213نجراف ال ت  قمق رأس العمؿ لمعاـ الدراس  

 تمميااي المررمة المتوسطة بمنطقة نجراف.بالنسبة لمتمميااي: 
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 األّلٔ٘: البخح عٔي٘

معممػػػػػة(  13تػػػػػـ اختيػػػػػار قينػػػػػة أوليػػػػػة مػػػػػنهف وبمػػػػػ  قػػػػػددها ) بالنسػػػػػبة لممعممػػػػػاي:
   .الرال  البر والؾ إلجرام اللبط اإلرصا   لبطا ة الم رظة المستخدمة    

تمميػػػػػا (  31تػػػػػـ اختيػػػػػار قينػػػػػة أوليػػػػػة مػػػػػنهف وبمػػػػػ  قػػػػػددها ) بالنسػػػػػبة لمتمميػػػػػااي:
 .  الرال  البر لمستخدـ    لمقياس الدا عية لمتعمـ اوالؾ إلجرام اللبط اإلرصا   

 األساسٔ٘: البخحعٔي٘ 

معممػػػػة( 71األساسػػػػية وبمػػػػ  قػػػػددها ) البرػػػػ بالنسػػػػبة لممعممػػػػاي:  ػػػػـ اختيػػػػار قينػػػػة 
اإلطػػػار النظػػػػر  وتفريػػػ  النتػػػا ج وترميمهػػػػا وتفسػػػيرها  ػػػ  لػػػػوم  بطا ػػػة الم رظػػػػةلتطبيػػػؽ 

 والدراساي السابقة.
 البرػػػػ األساسػػػػية مػػػػف تمميػػػػااي معممػػػػاي قينػػػػة  البرػػػػ بالنسػػػػبة لمتمميػػػػااي: قينػػػػة 

 تمميا  مف تمميااي المررمة المتوسطة(. 411)األساسية وبم  قددهف 

 :البخحأدّات 

 التربيػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػريةمعممػػػػػػػػػاي  ممارسػػػػػػػػػةبطا ػػػػػػػػػة م رظػػػػػػػػػة لقيػػػػػػػػػاس درجػػػػػػػػػة -0
 يستراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات : )إقداد البار ة(

 :بطا ة الم رظة تقنيف مرارؿ-
 اتصػػػػميمه وطريقػػػػة لبطا ػػػػة الم رظػػػػة وصػػػػؼ يمػػػػ   يمػػػػا: بطا ػػػػة الم رظػػػػة وصػػػػؼ

 :وه  بها ريم الت  البنام ومرارؿ
 .الصور النها ية-1 .الصور التجريبية-4  .الصور األولية-0
إقػػػػػداد مػػػػػرّ : لبطا ػػػػػة الم رظػػػػػة األوليػػػػػة الصػػػػػور ( 0) لبطا ػػػػػة  األوليػػػػػة الصػػػػػور  َ 

 :اآلتية بالخطوايالم رظة 
اتيجياي التقػػػػػػويـ التربػػػػػػو  البػػػػػػديؿ اسػػػػػػتر  قػػػػػػف النظػػػػػػر  ل طػػػػػػار النا ػػػػػػد  القػػػػػػرام  -
 :يم  كما ةالرالي  قراي بطا ة الم رظة صياغة تمي الؾ قمق وبنامي وأدوات   

 ال ان  البعد   قراي( 4  )استراتيجية التقويـ المعتمد قمق األدام  األوؿ البعد
البعد    قر ( 4  )استراتيجية الم رظة  ال ال  البعد   قراي( 3  )استراتيجية القمـ والور ة 

(  قراي  5(  قراي  البعد الخامس  استراتيجية مراجعة الااي  )3الرابق  استراتيجية التواصؿ  )
 قراي بطا ة  قدد يكوف وبالؾ(  قراي  3البعد السادس  أدواي التقويـ التربو  البديؿ  )
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  قر  ت مؿ كؿ استراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات . (11)الم رظة
 :لبطاق٘ املالحظ٘ التجزٓبٔ٘ الصْرٗ (2)

 :يم  ما تـلبطا ة الم رظة  التجريبية الصور  إلق لموصوؿ 

المنػػػػػاهج  مجػػػػػاؿ  ػػػػػ  المتخصصػػػػػيف بعػػػػػ  قمػػػػػق بطا ػػػػػة الم رظػػػػػة قػػػػػر تػػػػػـ -
وا ػػػػؽ  ريػػػػ  مركمػػػػيف ( 4) وقػػػػددهـ التربػػػػو  والتقػػػػويـ القيػػػػاسوطػػػػرؽ التػػػػدريس  ومجػػػػاؿ 

 %.011-%71ظة  وبنسبة تراوري بيف المركموف قمق جميق  قراي بطا ة الم ر
 قمػػػػػق خماسػػػػػياي  تػػػػػدرجاي  ايسػػػػػتجاباي ودرجػػػػي  قػػػػػراي بطا ػػػػػة الم رظػػػػػة كتابػػػػػة تػػػػـ-
بدرجػػػة -لػػػعيفة بدرجػػػة-متوسػػػطة بدرجػػػة–كبيػػػر  بدرجػػػة –جػػػداي  كبيػػػر  )بدرجػػػة التػػػال  النرػػػو

 (.لعيفة جداي 

 :  بطاق٘ املالحظ٘ ّثبات صدق حساب

 صدق بطاق٘ املالحظ٘: 

 ة الم رظة مف خ ؿ ما يم :تـ رسا  صدؽ بطا 
 صدؽ المركميف:-0

المنػػػاهج وطػػػرؽ  مجػػػاؿ  ػػػ  المتخصصػػػيف بعػػػ  قمػػػق بطا ػػػة الم رظػػػة قػػػر تػػػـ 
  ػػػػػػػاـ ريػػػػػػػ  مركمػػػػػػػيف ( 4) وقػػػػػػػددهـ التربػػػػػػػو  والتقػػػػػػػويـ القيػػػػػػػاسالتػػػػػػػدريس  ومجػػػػػػػاؿ 

جػػػػػرام العبػػػػػاراي  بعػػػػػ  بإلػػػػػا ة المركمػػػػػوف  قبػػػػػاراي ورػػػػػاؼ بعلػػػػػها  قمػػػػػق تعػػػػػدي ي وا 
 .أخرال

 : داخم ال ايتساؽ-4

 معامػػػػػؿ رسػػػػػا  طريػػػػػؽ قػػػػػف لبطا ػػػػػة الم رظػػػػػة الػػػػػداخم  ايتسػػػػػاؽ رسػػػػػا  تػػػػػـ
 قػػػػر  ودرجػػػػة البعػػػػد الػػػػا  تنتمػػػػ  إليػػػػ   وكػػػػالؾ درجػػػػة كػػػػؿ بعػػػػد  كػػػػؿ درجػػػػة بػػػػيف ايرتبػػػػاط
 :كالتال  النتا ج وكاني  لبطا ة الم رظة الكمية والدرجة
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 (0) جدوؿ
يستراتيجياي التقويـ التربو   لتربية األسريةامعمماي  ممارسة لفقراي بطا ة م رظة الداخم  ايتساؽ

 البديؿ وأدوات 
البعػػػػػػػػػػػػػػػد األوؿ  اسػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجية 

 التقويـ المعتمد قمق األدام 
البعػػػػػػد ال ػػػػػػان   اسػػػػػػتراتيجية القمػػػػػػـ 

 والور ة 
البعػػػػػػد ال الػػػػػػ   اسػػػػػػتراتيجية 

 الم رظة 
 معامؿ ايرتباط ـ معامؿ ايرتباط ـ معامؿ ايرتباط ـ
0 1.27** 5 1.25** 04 1.27** 
4 1.24** 6 1.21** 01 1.25** 
1 1.37** 7 1.25**  
2 1.47** 01 1.37**  
3 1.42** 00 1.35**  
4 1.36**   

البعػػػػػػػػػػػد الخػػػػػػػػػػػامس  اسػػػػػػػػػػػتراتيجية  البعد الرابق  استراتيجية التواصؿ 
 مراجعة الااي 

البعػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػادس  أدواي 
 التقويـ التربو  البديؿ 

02 1.24** 07 1.35** 44 1.35** 
03 1.36** 41 1.44** 45 1.23** 
04 1.34** 40 1.25** 46 1.36** 
05 1.47** 44 1.36** 47 1.27** 
06 1.21** 41 1.36** 11 1.41** 

 42 1.25**  
 43 1.37**  

 0.00. مستوي عند إحصائيا   دالة)**( 

 قند إرصا يا دالة بطا ة الم رظة  قراي جميق أف (0)الجدوؿ مف يتلت
 .1.10مستو 

معمماي  ممارسة و يما يم  جدوؿ يولت ايتساؽ الداخم  بيف أبعاد بطا ة م رظة
 يستراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات  والدرجة الكمية:  التربية األسرية

 (4) جدوؿ
  التربية األسريةمعمماي  ممارسةبيف أبعاد بطا ة م رظة  الداخم  ايتساؽ

 تقويـ التربو  البديؿ وأدوات  والدرجة الكميةيستراتيجياي ال
 معامؿ ايرتباط البعد ـ معامؿ ايرتباط  البعد ـ
استراتيجية التقويـ المعتمد قمق  0

 األدام
 **1.51 استراتيجية التواصؿ 2 **1.55

 **1.54 استراتيجية مراجعة الااي 3 **1.64 استراتيجية القمـ والور ة 4
أدواي التقويـ التربو   4 **1.57 ةاستراتيجية الم رظ 1

 البديؿ
1.63** 

 0.00. مستوي عند إحصائيا   دالة)**( 
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 قنػػػػد إرصػػػػا يا دالػػػػة أبعػػػػاد بطا ػػػػة الم رظػػػػة جميػػػػق أف (4) الجػػػػدوؿ مػػػػف يتلػػػػت
  وهػػػ لقياسػػػ  يولػػػع  يمػػػا ةصػػػاد  بطا ػػػة الم رظػػػة أف إلػػػق ي ػػػير ممػػػا  1.10مسػػػتو 
يسػػػػتراتيجياي التقػػػػويـ التربػػػػو   األسػػػػريةالتربيػػػػة معممػػػػاي ممارسػػػػة درجػػػػة  لقيػػػػاس ةصػػػػالر

 البديؿ وأدوات .
  باي بطا ة الم رظة:

وكاني ري  بم  معامؿ ال باي لرسا  ال باي   كرونبا -ألفاتـ استخداـ معادلة 
 النتا ج كالتال :

 (1) جدوؿ

 المقياس  باي ومعام ي طرؽ
–ألفػا معامؿ البعد ـ

 كرونبا 
–ألفػا معامػؿ البعد ـ

 كرونبا 
ستراتيجية التقويـ المعتمد ا 0

 قمق األدام
 **1.55 استراتيجية التواصؿ 2 **1.57

 **1.57 استراتيجية مراجعة الااي 3 **1.64 استراتيجية القمـ والور ة 4
أدواي التقويـ التربو   4 **1.60 استراتيجية الم رظة 1

 البديؿ
1.52** 

 0.00. مستوي عند إحصائيا   دالة)**( 
 مف قالية بدرجة تمتقا المختمفة تب بعاده بطا ة الم رظة أف( 1) وؿالجد مف يتلت

 إرصا ياي  دالة جميعها  يـ وه 1.64 – 1.52 بيف ال باي معام ي تراوري ري  ال باي 
 .بطا ة الم رظة  باي إلق ي ير مما  1.10 مستو  قند

 :الصْرٗاليَائٔ٘-3

(  قػػػػػر  ت ػػػػػمؿ جميػػػػػق 11تكونػػػػػي بطا ػػػػػة الم رظػػػػػة  ػػػػػ  صػػػػػورتها النها يػػػػػة مػػػػػف )
 استراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات .

 :بطا ة الم رظةطريقة تصريت 
بدرجػػة -بدرجػػة متوسػػطة-بدرجػػة كبيػػر -درجػػي ايسػػتجاباي خماسػػياي )بدرجػػة كبيػػر  جػػداي 

 (0  4  1  2  3)تقػػػدير الػػػدرجاي التاليػػػة بدرجػػػة لػػػعيفة جػػػداي(  ػػػـ أقطػػػ  لهػػػا -لػػػعيفة
 لهػاوالرد األدنق ( 031)لمجموع درجاي بطا ة الم رظة الرد األ صق  الؾ يكوف  وببالترتي 

 درجة.( 11)



 ـ4103( أكتوبر24ػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

- 061 - 

 

 (:            ٘الباحج إعداد) للتعلهالدافعٔ٘  مكٔاس (4)

 :المقياس تقنيف مرارؿ-
 البنػػػػام ومرارػػػػؿ تصػػػػميم  وطريقػػػػة لممقيػػػػاس وصػػػػؼ يمػػػػ   يمػػػػا: المقيػػػػاس وصػػػػؼ

 :وه  بها مر   الت 
 .الصور النها ية-1 .التجريبيةالصور -4  .الصور األولية-0
 بػػػػالخطواي لممقيػػػػاس األوليػػػػة الصػػػػور  إقػػػػداد مػػػػر  : لممقيػػػػاس األوليػػػػة الصػػػػور ( 0)
 :اآلتية

 .ية لمتعمـعالدا  قف النظر  ل طار النا د  القرام  -

الدا عيػػػػة لمػػػػتعمـ الػػػػا  اسػػػػتبياف  م ػػػػؿ السػػػػابقة المقػػػػاييس بعػػػػ  قمػػػػق ايطػػػػ ع- 
قيػػػػاس الدا عيػػػػة األكاديميػػػػة الػػػػا  أقػػػػد   اليرانػػػػد و خػػػػروف   وم(Foster,1985)أقػػػػد   وسػػػػتر 

(Vallerand et al.,1992)  ومقيػػػػػاس الدا عيػػػػػة األكاديميػػػػػة الػػػػػا  أقػػػػػد  إمػػػػػاـ مصػػػػػطفق
مقيػػػػاس الدا عيػػػػة لمػػػػتعمـ  إقػػػػداد كػػػػؿ مػػػػف قمػػػػاد أرمػػػػد رسػػػػف قمػػػػ   مصػػػػطفق و  (4111)

تنظػػػػػيـ و  الجدولػػػػػة-ايسػػػػػتط ع رػػػػػ -الم ػػػػػابر أبعػػػػػاد : ( و 4112) مرمػػػػػد قمػػػػػ  الرػػػػػارون 
 الو ي.

مقيػػػػاس الدا عيػػػػة األكاديميػػػػة  ػػػػ  المررمػػػػة  بػػػػؿ الجامعيػػػػة  مػػػػف إقػػػػداد جوتفريػػػػد و 
Gottfried 0763 ودراسػػػػػة ممػػػػػدوت الكنػػػػػان  وأرمػػػػػد  ـ   ػػػػػ : قمػػػػػاد أرمػػػػػد رسػػػػػف قمػػػػػ
 ودراسػػػػػة السػػػػػيد خالػػػػػد مطرنػػػػػة( 0777ودراسػػػػػة أرمػػػػػد مرمػػػػػد  ػػػػػبي )( 4113الكنػػػػػدر )

(4104).   
 تمػػػػػيراسػػػػػاي السػػػػػابقة واإلطػػػػػار النظػػػػػر  والد المقػػػػػاييس هػػػػػا  جميػػػػػق قمػػػػػق وبنػػػػػامي 

 :يم  كما الرال  المقياس قباراي صياغة
  رػػػػػػ  ايسػػػػػػتط ع  ال ػػػػػػان  البعػػػػػػد قبػػػػػػار  ( 05  )الن ػػػػػػاط والم ػػػػػػابر   األوؿ البعػػػػػػد

 قبػػػػاراي قػػػدد يكػػػوف وبػػػػالؾ قبػػػار  ( 02  )التخطػػػػيط والتنظػػػيـ  ال الػػػ  البعػػػد قبػػػار  ( 01)
 .( قبار 22) المقياس
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 :للنكٔاس التجزٓبٔ٘ الصْرٗ( 2)

 :يم  ما تـ لممقياس التجريبية الصور  إلق لموصوؿ 

 التربػػػػػو  والتقػػػػػويـ القيػػػػػاس مجػػػػػاؿ  ػػػػػ  الخبػػػػػرام بعػػػػػ  قمػػػػػق المقيػػػػػاس قػػػػػر -
جػػػػرام العبػػػػاراي  بعػػػػ  بإلػػػػا ة المركمػػػػوف  ػػػػاـ ريػػػػ  مركمػػػػيف ( 3) وقػػػػددهـ  تعػػػػدي ي وا 

 .أخرال قباراي وراؼ بعلها  قمق
كػػػؿ  مػػػف قبػػػاراي  ػػػ   كػػػؿ أخػػػا ريػػػ ) دا ريػػػاي  تيبػػػاي تر  المقيػػػاس قبػػػاراي ترتيػػػ  تػػػـ-

 تنتمػػػػ  4  3 2 والعبػػػػاراي األوؿ  لمبعػػػػد تنتمػػػػ  1  4  0 العبػػػػاراي أ  التػػػػوال قمػػػػق  بعػػػػد
المقيػػػػػاس(  نهايػػػػػة رتػػػػػق ال الػػػػػ   وهكػػػػػاا لمبعػػػػػد تنتمػػػػػ  7 6   5والعبػػػػػاراي ال ػػػػػان   لمبعػػػػػد

 بدرجػػػػػة–جػػػػػداي  يػػػػػر كب)بدرجػػػػػة  التػػػػػال  النرػػػػػو قمػػػػػ  خماسػػػػػياي  تػػػػػدرجاي  ايسػػػػػتجاباي ودرجػػػػػي
 (.جداي  لعيفةبدرجة -لعيفةبدرجة -متوسطة بدرجة–كبير 

 :  املكٔاس ّثبات صدق حساب

 حساب صدق املكٔاس:-أ

 المقيػػػػاس قػػػػر ريػػػػ   تػػػػـ رسػػػػا  صػػػػدؽ المقيػػػػاس قػػػػف طريػػػػؽ صػػػػدؽ المركمػػػػيف
 ريػػػػ  مركمػػػػيف ( 3) وقػػػػددهـ التربػػػػو  والتقػػػػويـ القيػػػػاس مجػػػػاؿ  ػػػػ  الخبػػػػرام بعػػػػ  قمػػػػق
جػػػرام العبػػػاراي  بعػػػ  ةبإلػػػا  المركمػػػوف  ػػػاـ  قبػػػاراي ورػػػاؼ بعلػػػها  قمػػػق تعػػػدي ي وا 

و امػػػػي البار ػػػػة بػػػػإجرام التعػػػػدي ي التػػػػ  أ ػػػػار إليهػػػػا المركمػػػػوف ليكػػػػوف المقيػػػػاس   أخػػػػرال
  رػػػػػ  ايسػػػػػتط ع  ال ػػػػػان  البعػػػػػد قبػػػػػار  ( 05  )الن ػػػػػاط والم ػػػػػابر   األوؿ البعػػػػػد كػػػػػاآلت :

 قبػػػػاراي قػػػدد يكػػػوف وبػػػػالؾ قبػػػار  ( 04  )التخطػػػػيط والتنظػػػيـ  ال الػػػ  البعػػػد قبػػػار  ( 00)
 .( قبار 21) المقياس

قػػػف طريػػػؽ ايتسػػػاؽ الػػػداخم   وكانػػػي النتػػػا ج كمػػػا المقيػػػاس تػػػـ رسػػػا  صػػػدؽ  ػػػـ 
 هو مولت بالجدوؿ اآلت :



 ـ4103( أكتوبر24ػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

- 063 - 

 

 (2) جدوؿ
تمميااي المررمة المتوسطة بمنطقة  لدال ية لمتعمـعالدا  مقياس لعباراي الداخم  ايتساؽ

 نجراف
  التخطيط والتنظيـ  البعد ال ال   ر  ايستط ع  البعد ال ان   ط والم ابر الن ا  البعد األوؿ

 ر ـ  ـ
 العبار 

معامؿ 
 ايرتباط

ر ـ  ـ
 العبار 

معامؿ 
 ايرتباط

 ر ـ  ـ
   العبار 

معامؿ 
 ايرتباط

0 0 1.21** 0 2 1.26** 0 5 1.41** 
4 4 1.24** 4 3 1.27** 4 6 1.31** 
1 1 1.36** 1 4 1.21** 1 7 1.31** 
2 01 1.37** 2 01 1.31** 2 04 1.36** 
3 00 1.25** 3 02 1.25** 3 05 1.01 
4 04 1.31** 4 03 1.27** 4 06 1.25** 
5 07 1.04 5 44 1.25** 5 43 1.24** 
6 41 1.36** 6 41 1.24** 6 44 1.27** 
7 40 1.34** 7 42 1.31** 7 45 1.32** 

01 46 1.24** 01 10 1.26** 01 11 1.17 
00 47 1.02 00 14 1.25** 00 12 1.36** 
04 11 1.26**    04 13 1.37** 
01 14 1.41**       
02 15 1.31**       
03 16 1.32**       
04 17 1.37**       
05 21 1.17       

 0.00. مستوي عند إحصائيا   دالة)**( 
  1.10 مسػػػػتو  قنػػػػد ا ياإرصػػػػ دالػػػػة العبػػػػاراي جميػػػػق أف (2) الجػػػػدوؿ مػػػػف يتلػػػػت

 لعبػػػػػاراي الكمػػػػػق العػػػػػدد يكػػػػػوف وبػػػػػالؾ( 21  11  47  07  05ماقػػػػػدا العبػػػػػاراي أر ػػػػػاـ )
 يولػػػػت التػػػػال  والجػػػػدوؿ قبػػػػار  ( 13) هػػػػوبعػػػػد رػػػػاؼ العبػػػػاراي غيػػػػر الدالػػػػة  المقيػػػػاس
 :لممقياس الكمية والدرجة بعد كؿ درجة بيف الداخم  ايتساؽ

 (3) جدوؿ
 والدرجة الكمية ية لمتعمـعالدا  مقياس أبعاد درجاي بيف الداخم  ايتساؽ

 الديلة مستوال ايرتباط معامؿ البعد
 1.10 مستو  قند دالة 1.51  الن اط والم ابر   األوؿ البعد
 1.10 مستو  قند دالة 1.45   ر  ايستط ع ال ان  البعد
 1.10 مستو  قند دالة 1.55  التخطيط والتنظيـ  ال ال  البعد
 



 ـ4103( أكتوبر24ػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الكميػػػػػػة األبعػػػػػػاد درجػػػػػػاي بػػػػػػيف يرتبػػػػػػاطا معػػػػػػام ي أف( 3) الجػػػػػػدوؿ فمػػػػػػ يتلػػػػػػت
 أف إلػػػػػػق ي ػػػػػير ممػػػػػػا  1.10 مسػػػػػتو  قنػػػػػد إرصػػػػػػا ياي  دالػػػػػة لممقيػػػػػػاس الكميػػػػػة والدرجػػػػػة
تمميػػػااي  لػػػدال يػػػة لمػػػتعمـعالدا  لقيػػػاس صػػػالت وهػػػو لقياسػػػ  ولػػػق  يمػػػا صػػػادؽ المقيػػػاس

 .رال ال البر      ياس  المستهدؼ نجرافالمررمة المتوسطة بمنطقة 
 :املكٔاس ثبات: ثاىًٔا

كالؾ    لرسا  ال باي  و  كرونبا -ألفااستخداـ معادلة تـ رسا   باي المقياس ب
 كاني النتا ج كالتال :و  الرال  البر 

 (4) جدوؿ

 المقياس  باي ومعام ي طرؽ
 الديلة مستوال كرونبا – ألفا معامؿ البعد
 1.10 مستو  دقن دالة 1.61  الن اط والم ابر   األوؿ البعد
 1.10 مستو  قند دالة 1.52  ر  ايستط ع  ال ان  البعد
 1.10 مستو  قند دالة 1.60  التخطيط والتنظيـ  ال ال  البعد

 ال بػػػػاي  مػػػػف قاليػػػػة بدرجػػػػة يتمتػػػػق ب بعػػػػاد  المقيػػػػاس أف( 4) الجػػػػدوؿ مػػػػف يتلػػػػت
 صػػػػا ياي إر دالػػػػة جميعهػػػػا  ػػػػيـ وهػػػػ 1.61 – 1.52 بػػػػيف ال بػػػػاي معػػػػام ي تراورػػػػي ريػػػػ 
 .المقياس  باي إلق ي ير مما  1.10 مستو  قند

 :للنكٔاس اليَائٔ٘ الصْرٗ

 صػػػػورت   ػػػػ  المقيػػػػاس قبػػػػاراي قػػػػدد أصػػػػبت المقيػػػػاس  و بػػػػاي صػػػػدؽ رسػػػػا  بعػػػػد
 :التال  بالجدوؿ مولت هو كما قبار  ( 13) النها ية

 (5) جدوؿ
 الصور ) نجرافلمتوسطة بمنطقة تمميااي المررمة ا لدال عمـالدا عية لمت مقياس قمق العباراي تو يق

 (النها ية
 العباراي قدد لمبعد تنتم  الت  العباراي أر اـ البعد

  47  46  40  41  07  04  00  01  1  4  0 الن اط والم ابر 
11  12  13 . 

02 

 14  10  42  41  44  03  02  01  4  3  2 ر  ايستط ع
. 

00 

 01 .11  45  44  43  06  05  04  7  6  5 التخطيط والتنظيـ
 13  ككؿ المقياس

 ( عبارة530( أن عدد عبارات المقياس في صورته النهائية )7) الجدوليتضح من 



 ـ4103( أكتوبر24ػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 طزٓك٘ تصخٔح املكٔاس:

 الموجبػػػػة  لمعبػػػػاراي والػػػػؾ بالترتيػػػػ ( 0  4  1  2 3) التاليػػػػة الػػػػدرجاي تقػػػػدير تػػػػـ
 الرػػػػػد يكػػػػػوف وبػػػػػالؾ  (3  2 1  4  0) أ  السػػػػػالبة لمعبػػػػػاراي بالنسػػػػػبة صػػػػػريت والعكػػػػػس
( 13) لمػػػػدرجاي األدنػػػػق والرػػػػد( 053)لمجمػػػػوع درجػػػػاي التمميػػػػا  قمػػػػق المقيػػػػاس  األ صػػػػق
  والدرجػػػػػػة المرتفعػػػػػة يػػػػػة لمػػػػػتعمـالدا ع إلػػػػػق ت ػػػػػػير لممقيػػػػػاس المرتفعػػػػػة والدرجػػػػػة. درجػػػػػة

   المنخفلة ت ير إلق الدا عية لمتعمـ المنخفلة.

 ّتفسريٍا: البخحىتائج 

 تفسريٍا:ّاألّل  الفزضىتائج 

يسػػػػػػػتراتيجياي  التربيػػػػػػة األسػػػػػػريةاي معممػػػػػػ ممارسػػػػػػةدرجػػػػػػة  األوؿ نػػػػػػة الفػػػػػػر  
 متوسطة . البديؿ وأدوات التربو  التقويـ 

 الرسػػػػابية واينررا ػػػايرسػػػػا  المتوسػػػػطاي  ولمترقػػػؽ مػػػف صػػػرة هػػػاا الفػػػر  تػػػػـ
  ػػػػـ ككػػػػؿ. لبطا ػػػة الم رظػػػةو  بطا ػػػة الم رظػػػةقمػػػق  قػػػراي  ايالمعياريػػػة لػػػدرجاي المعممػػػ

 ممارسػػػػػػػة بطا ػػػػػػػة الم رظػػػػػػػةبفقػػػػػػػراي  ايالمعممػػػػػػػ ممارسػػػػػػػةتصػػػػػػػنيؼ مسػػػػػػػتوياي درجػػػػػػػة 
 وأدوات  كما يم :  البػديؿالتربو  استراتيجياي التقويـ 

اي  ػػػػػ  المعممػػػػػ لػػػػػدرجايالمتوسػػػػػطاي الرسػػػػػابية كانػػػػػي إاا  كبيػػػػػر  جػػػػػداي:درجػػػػػة ب-0
   ك ر.2.4بطا ة الم رظة قمق الفقر  مف 

 ػػػػ   ايالمعممػػػػ لػػػػدرجايي المتوسػػػػطاي الرسػػػػابية إاا مػػػػا تراورػػػػ بدرجػػػػة كبيػػػػر :-4
 2.4 – 1.2الفقر  ما بيف  قمقبطا ة الم رظة 

 ايالمعممػػػػػػ لػػػػػدرجايإاا مػػػػػا تراورػػػػػي المتوسػػػػػطاي الرسػػػػػابية  متوسػػػػػطة:درجػػػػػة ب-1
 .1.2 – 4.4الفقر  ما بيف  قمػق   بطا ة الم رظة 

 ػػػػ   ايممػػػػػالمعلػػػػدرجاي : إاا مػػػػا تراورػػػػي المتوسػػػػطاي الرسػػػػابية لػػػػعيفةدرجػػػػة ب-2
 .4.4 –0.6الفقر  ما بيف  قمػقبطا ة الم رظة 

 لػػػػػػػدرجاي: إاا مػػػػػػػا تراورػػػػػػػي المتوسػػػػػػػطاي الرسػػػػػػػابية لػػػػػػػعيفة جػػػػػػػداي درجػػػػػػػة ب-3
 .0.6 –0الفقر  ما بيف  قمػقاي    بطا ة الم رظة المعممػ

الجػػػػػػػػدوؿ التػػػػػػػػال  المتوسػػػػػػػػطاي الرسػػػػػػػػابية واينررا ػػػػػػػػاي المعياريػػػػػػػػػة يولػػػػػػػػت و    
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ككػػػؿ  وتصػػػنيؼ بطا ػػػة الم رظػػػة وقمػػػق  بطا ػػػة الم رظػػػةراي قمػػػق  قػػػ ايالمعممػػػ ػدرجايلػػػ
 البديؿ وأدوات . التربو  يستراتيجياي التقويـ  هفتممارسمسػتوياي درجػة 

 (6جدوؿ )
بطا ة قمق  قراي  التربية األسرية ايالمتوسطاي الرسابية واينررا اي المعيارية لدرجاي معمم 

البديؿ التربو  يستراتيجياي التقويـ  فهتممارسؼ درجة ككؿ وتصني بطا ة الم رظةوقمق  الم رظة
 وأدوات  المختمفة. 

درجة 
  ممارسةال

 اينررا اي
 المعيارية

 المتوسطاي
 الرسابية

أ كاؿ 
 ايستراتيجياي

ر ـ  التقويـ استراتيجية
 الفقر 

  األدام 4,41 0,541 لعيفة
 استراتيجية التقويـ
 المعتمد قمق

 األدام

0 

 4 التقديـ 4,43 0,726 لعيفة

 1 العر  التولير  0,43 0,607 لعيفة جداي 

 2 الردي  2,17 0,677 كبير 

ولع  المراكا   0,24 0,077 لعيفة جداي 
 األدوار

3 

 4 المنا  ة 07 ,1 1,715 متوسطة 

 األدام التقويـ المعتمد قمقاستراتيجية  1,03 4,316 متوسطة
 استراتيجية القمـ مـوالقالور ة  2,47 1,365 كبير  جداي 

 والور ة
 

5 

 6 أوراؽ العمؿ 2,26 1,351 كبير  جداي 

 7 اختباراي  صير  0,75 1,347 لعيفة

اختباراي نهاية  4,32 1,576 لعيفة
 الورد 

01 

 00 اختباراي  هرية 2,67 1,437 كبير  جداي 

 القمـ والور ةاستراتيجية  2,00 131 ,4 كبير  
 استراتيجية م رظة تمقا ية 4,75 1,710 متوسطة 

 الم رظة
04 

 01 م رظة منظمة 0,21 1,714 لعيفة جداي 

 استراتيجية الم رظة 13 ,1 0,151 متوسطة
  التواصؿ 4,75 1,541 متوسطة 

 
 استراتيجية

 
 التواصؿ

02 

 03 المفتمر 0,14 1,175 لعيفة جداي 

 04 المقابمة 0,35 1,614 لعيفة جداي 

 05 قمؿ المجموقاي 2,73 0,101 كبير  جداي 

 06 واألجوبةاألس مة  2,71 1,714 كبير  جداي 
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درجة 
 الممارسة 

 اينررا اي
 المعيارية

 المتوسطاي
 الرسابية

أ كاؿ 
 ايستراتيجياي

ر ـ  التقويـ استراتيجية
 الفقر 

 استراتيجية التواصؿ 4,47 140 ,4 متوسطة
  مراجعة الااي 0,00 1,446 لعيفة جداي 

 
تراتيجية مراجعة اس

 الااي

07 

 41 التقويـ الاات  0,05 0,460 لعيفة جداي 

 40 تقويـ األ راف 4,32 0,476 لعيفة

 44 يومياي الطال  0,26 0,741 لعيفة جداي 

 41 ممؼ الطال  2,74 274 ,0 كبير  جداي 

 42 المهاـ المفتورة 2,15 0,557 كبير 

 43 الم اريق 2,70 0,275 كبير  جداي 

 استراتيجية مراجعة الااي 4,64 0,013 متوسطة

   وا ـ الرصد 1,67 677 ,0 كبير 
 
 أدواي
 التقويـ
 البديؿ

44 

 45 س لـ التقدير 1,74 0,760 كبير 

سمـ التقدير  0,14 0,721 لعيفة
 المفظ 

46 

سجؿ وصؼ سير  2,14 0,414 جداي  كبير 
 التعمـ

47 

 11 السجؿ القصص  4,06 0,452 لعيفة

 أدواي التقويـ البديؿ 1,15 0,245 متوسطة

 البطا ة   15 ,1 0,721 متوسطة 
 ككؿ

التربيػػػػػػة  ايممتوسػػػػػػطاي الرسػػػػػػابية لػػػػػػدرجاي معممػػػػػػو يمػػػػػا يمػػػػػػ   ػػػػػػكؿ تولػػػػػػير  ل
 بطا ة الم رظة: قراي جميق قمق  األسرية
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 (0 كؿ )
 ممارسةبطا ة م رظة  قراي جميق قمق  ة األسريةالتربي ايلمتوسطاي الرسابية لدرجاي معمما

 استراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات 

اي معممػػػػػ ممارسػػػػػةأف درجػػػػػة ( 0  وال ػػػػػكؿ التولػػػػػير  )(6) الجػػػػػدوؿيتلػػػػػت مػػػػػف 
لػػػػػبع   قػػػػػراي  كبيػػػػر  جػػػػداي البػػػػديؿ كانػػػػي التربػػػػو  يسػػػػتراتيجياي التقػػػػويـ  التربيػػػػة األسػػػػرية

يجية الور ػػػػػة والقمػػػػػـ  وأوراؽ العمػػػػػؿ  واختبػػػػػاراي  ػػػػػهرية  م ػػػػػؿ اسػػػػػترات بطا ػػػػػة الم رظػػػػػة
 وقمؿ المجموقاي  واألس مة واألجوبة  وممؼ الطال   والم اريق.

ياي اسػػػػػتراتيجمتنوقػػػػػة مػػػػػف أ ػػػػػكاؿ تنتمػػػػػ  إلػػػػػق هػػػػػا  الفقػػػػػراي ومػػػػػف الم رػػػػػظ أف 
درجػػػة ينػػػوقف  ػػػ   التربيػػػة األسػػػريةمعممػػػاي ي ػػػير إلػػػق أف    ممػػػاالتقػػػويـ التربػػػو  البػػػديؿ

هف لهػػػػػا  ايسػػػػػتراتيجياي  وهػػػػػاا مف ػػػػػر جيػػػػػد بالنسػػػػػبة لمعمميػػػػػة التعميميػػػػػة  ػػػػػ  تسػػػػػممار 
 المممكة العربية السعودية.

بينمػػػػػػا جػػػػػػامي  قػػػػػػراي الرػػػػػػدي   والمهػػػػػػاـ المفتورػػػػػػة  و ػػػػػػوا ـ الرصػػػػػػد  وسػػػػػػ لـ 
التقػػػدير  وسػػػجؿ وصػػػؼ سػػػير الػػػتعمـ  ومػػػف الم رػػػظ أف معظػػػـ هػػػا  الفقػػػراي تنتمػػػ  إلػػػق 

 التربيػػػػػة األسػػػػػريةيؿ  ممػػػػػا يعػػػػػد مف ػػػػػراي جيػػػػػداي أف معممػػػػػاي أدواي التقػػػػػويـ التربػػػػػو  البػػػػػد
يػػػوظفف بدرجػػػة كبيػػػر  أدواي التقػػػويـ التربػػػو  البػػػديؿ  ػػػ  تقػػػويـ أدام تمميػػػااتهف  والو ػػػػوؼ 

 قمق مستوياي األدام الرقيقية لهف.
بينمػػػػػػػا جػػػػػػػامي درجػػػػػػػة  قػػػػػػػراي العػػػػػػػر  التولػػػػػػػير   والمراكػػػػػػػا  ولعػػػػػػػ  األدوار  

المقابمػػػػة  ومراجعػػػػة الػػػػااي  والتقػػػػويـ الػػػػاات   ويوميػػػػاي والم رظػػػػة المنظمػػػػة  والمػػػػفتمر  و 
هػػػا  ايسػػػتراتيجياي غيػػػر موظفػػػة مػػػا  الػػػي  الطالػػػ  بدرجػػػة لػػػعيفة  وهػػػاا ي ػػػير إلػػػق أنػػػ 
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  وأنهػػػف مػػػا  لػػػف يرػػػتجف إلػػػق الم يػػػد مػػػف التربيػػػة األسػػػريةب ػػػكؿ جيػػػد  ػػػ  أدام معممػػػاي 
 الدوراي التدريبية    ها  ايستراتيجياي.

اي األدام  والتقػػػػديـ  واختبػػػػاراي  صػػػػير   واختبػػػػاراي نهايػػػػة درجػػػػة  قػػػػر كمػػػػا جػػػػامي  
الورػػػػد   وسػػػػمـ التقػػػػدير المفظػػػػ   والسػػػػجؿ القصصػػػػ  بدرجػػػػة لػػػػعيفة  وهػػػػاا ي ػػػػير أيلػػػػاي 

 إلق التدري  قمق ها  ايستراتيجياي. التربية األسريةإلق راجة معمماي 
قػػػػػد أمػػػػػا مػػػػػف ريػػػػػ  الدرجػػػػػة الكميػػػػػة لكػػػػػؿ اسػػػػػتراتيجية مػػػػػف ايسػػػػػتراتيجياي السػػػػػي  

ارتمػػػػػي اسػػػػػتراتيجية الور ػػػػػة والقمػػػػػـ المرتبػػػػػة األولػػػػػق تميهػػػػػا اسػػػػػتراتيجية الم رظػػػػػة   ػػػػػـ 
اسػػػػػتراتيجية األدام   ػػػػػـ اسػػػػػتراتيجية مراجعػػػػػة الػػػػػااي  و ػػػػػ  المرتبػػػػػة األخيػػػػػر  اسػػػػػتراتيجية 

 التواصؿ.
اسػػػػػتراتيجية  ممارسػػػػػةمػػػػػا  لػػػػف يفلػػػػػمف  التربيػػػػة األسػػػػػريةوهػػػػاا يعنػػػػػ  أف معممػػػػػاي 

 أدام تمميااتهف.الور ة والقمـ    تقويـ 
 (  التػػػػػ 0776نصػػػػر )رمػػػػداف دراسػػػػة مػػػػق نتػػػػا ج  الرػػػػال  البرػػػػ ي نتػػػػا ج تفقػػػػاو 

أ ػػػػاري إلػػػػق أف ايختبػػػػاراي المقاليػػػػة   ػػػػد رػػػػا ي أقمػػػػق المتوسػػػػطاي بصػػػػفتها األدا  األك ػػػػر 
 .مف  بؿ المعمميف استخداماي 

هري أظوالت   (4111) مدلؿب ؿ مق نتا ج دراسة  الرال  البر كالؾ اتفقي نتا ج 
ف أمف  بؿ المعمميف الور ة والقمـ ويميها التقارير  و  نتا جها أف أك ر أسالي  التقويـ استخداماي 

لديهـ ه  أس مة الصوا  والخط  تميها  أك ر أنواع األس مة    امتراناي الور ة والقمـ  يوقاي 
تقيس  اختباراتهـ ف أك ر ما أو    مها األس مة المقالية ااي اإلجابة المطولةأأس مة المطابقة  و 
 .هو الرفظ والتاكر

التػػػػػ  ( 4110مػػػػػراد )خمػػػػػود مػػػػػق نتػػػػػا ج دراسػػػػػة  الرػػػػػال  البرػػػػػ اتفقػػػػػي نتػػػػػا ج و 
أف المعممػػػػػػػػيف والمعممػػػػػػػػاي يمارسػػػػػػػػوف أسػػػػػػػػالي  التقػػػػػػػػػويـ الر يسػػػػػػػػػة  هاأظهػػػػػػػػػري نتػػػػػػػػػا ج

)ايختبػػػػاراي ب نواقهػػػا  الم رظػػػػة  ممػػػؼ إنجػػػػا  الطالػػػػ (  المتلػػػػمنة  ػػػػػ  ايسػػػػتبانة وهػػػػػ 
المعممػػػػػيف ايختبػػػػػاراي التكوينيػػػػػة  ويقػػػػػـو رػػػػػوال   % مػػػػػػف64قبولػػػػػة. ويسػػػػػػتخدـ بدرجػػػػػة م

 ػػػ  ممػػػؼ إنجػػػا  الطالػػػ . أمػػػا بالنسػػػبة  % مػػػف المعممػػػيف بتلػػػميف نتػػػػا ج ايختبػػػػاراي34
لمم رظػػػاي  يوجػػػد لػػػدال المعممػػػيف  صػػػور والػػػت  ػػػ  تسػػػجيؿ أوجػػػ  القصػػػور والقػػػو  لػػػدال 

النتػػػػػا ج أف درجػػػػػة  ػا أظهػػػػػػري  ورصػػػػػد الم رظػػػػػاي قمػػػػػق بطا ػػػػػاي خاصػػػػػػة  كمػػػػػالطػػػػػ  
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 نجا  الطال     تقويـ الطال   ميمة.إاستفاد  المعمميف مف ممؼ 
العديػػػػػد مػػػػػف مػػػػػا أ ػػػػػار إليػػػػػ   ج  يػػػػػاي مػػػػػق الرػػػػػال  البرػػػػػ واتفقػػػػػي أيلػػػػػاي نتػػػػػا ج 

اسػػػػتخداـ تقػػػػارير تولػػػػت مسػػػػتوال لػػػػرور  إلػػػػق  ػػػػ  مجػػػػاؿ القيػػػػاس والتقػػػػويـ المختصػػػػيف 
واكتسػػػػابها مػػػػف خػػػػ ؿ اسػػػػتخداـ أدواي تقيػػػػيـ  لممهػػػػاراي التػػػػ  تػػػػـ تعممهػػػػا الطػػػػ  إتقػػػػاف 

 ,Nitkoرقيقيػػػة ووا عيػػػة ومقارنػػػة مسػػػتوال ودرجػػػة تعممهػػػـ بمركػػػاي ومعػػػايير والػػػرة )

2004 ). 
بػػػػػرهـ أريػػػػػج الب ػػػػػير و أكػػػػػـر مػػػػػق نتػػػػػا ج دراسػػػػػة  البرػػػػػ  هػػػػػاااتفقػػػػػي نتػػػػػا ج كمػػػػػا 

أف درجػػػػػػة اسػػػػػػػتخداـ المعممػػػػػػػيف يسػػػػػػتراتيجية التقػػػػػػويـ هػػػػػػا أظهػػػػػػري نتا ج( التػػػػػػ  4101)
متوسػػػػطة  لمعتمػػػػد قمػػػػق الور ػػػػة والقمػػػػـ كانػػػػي مرتفعػػػػة  بينمػػػػا كانػػػػي درجػػػػػة اسػػػػػتخدامهـا

 يسػػػػػػػتراتيجياي التقػػػػػػػويـ المعتمػػػػػػػد قمػػػػػػػػق األدام  واسػػػػػػػػتراتيجية الم رظػػػػػػػػة واسػػػػػػػػتراتيجية
ويسػػػػػتخداـ  التواصػػػػؿ. بينمػػػػا كانػػػػي درجػػػػة اسػػػػتخدامهـ  ميمػػػػة يسػػػػتراتيجية مراجعػػػػة الػػػػػااي

 التقويـ البديؿ. أدواي
 ( التػػػػػػػ  أظهػػػػػػػري أف أ ػػػػػػػؿAdams&Hsu,1998مػػػػػػق دراسػػػػػػة ) يختمفػػػػػػا بينمػػػػػػا

 طرؽ التقويـ أهمية مف وجهة نظر المعمميف ه  المقايي وايختباراي المقننة.
 التربيػػػػػػة األسػػػػػػريةاي ردا ػػػػػػة تجربػػػػػػة معممػػػػػػإلػػػػػػق  الرػػػػػػال  البرػػػػػػ  نتيجػػػػػػػةوتعػػػػػػ ال 

المختمفػػػػة ب نواقهػػػػا  ايختبػػػػاراي البػػػػديؿ وأدواتػػػػػ   وسػػػػػيطر التربػػػػو  باسػػػػتراتيجياي التقػػػػويـ 
مػػػػف الركػػػػـ  قمػػػػػق تمكػػػػػينهف  ولقػػػػػدرتها ايبصػػػػفتها أدا  مفلػػػػمة لػػػػدال ك يػػػػر مػػػػف المعممػػػػ

 .أدام تمميااتهفالكم  قمق 
المختمفػػػػػػة ال ػػػػػػهرية والقصػػػػػػير   وأوراؽ العمػػػػػػؿ والواجبػػػػػػاي  ايختبػػػػػػػاراي ب  ػػػػػػػكالها 
الغر ػػػػة الصػػػػفية   داخػػػػؿ واسػػػػتخداماي   ػػػػيوقاي  مػػػػف اسػػػػتراتيجياي التقػػػػويـ األك ػػػػػر تعػػػػد البيتيػػػػة

تمميػػػػااتهف   يػػػػاس درجػػػػة تعمػػػػـ  مػػػػػف  عػػػػ ي  التربيػػػػة األسػػػػريةمعممػػػػاي  تمكػػػػفريػػػػ  إنهػػػػا 
قطا ه  .  ف الدراس الدرجاي الرقيقية الت  تقيس درجة ترصيمه فوا 

اسػػػػتراتيجياي الم رظػػػػة واألدام والتواصػػػػؿ والتػػػػ  جػػػػػامي  ممارسػػػػة أمػػػػا مػػػػف ريػػػػ 
تطبيػػػػؽ هػػػػا   التربيػػػػة األسػػػػرية عممػػػػايم راولػػػػةإلػػػػق مالػػػػؾ  بدرجػػػػة متوسػػػػطة   قػػػػػد يعػػػػػ ال

المممكػػػػة  ػػػػ   ايسػػػػتراتيجياي ولػػػػو بدرجػػػػة متوسػػػػطة تمبيػػػػة لتوجػػػػ  النظػػػػاـ التعميمػػػػ  الجديػػػػد
 الطػػػػػ  ايسػػػػػتراتيجياي الردي ػػػػػة   ػػػػػ  تقػػػػػويـ تعمػػػػػـ  ممارسػػػػػةنرػػػػػو العربيػػػػػة السػػػػػعودية 
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 وتعميمهـ. 
 قمػػػػػقالتواصػػػػػؿ تفسػػػػػير رصػػػػػوؿ اسػػػػػتراتيجية التقػػػػػويـ المعتمػػػػػد قمػػػػػق  كمػػػػػػا يمكػػػػػػف
بهػػػػا  ايسػػػػتراتيجية  ومػػػػا لهػػػػا  التربيػػػػة األسػػػػريةمعممػػػػاي  وقػػػػ  لػػػػعؼالمرتبػػػػة األخيػػػػر   ب

التػػػدري  الكػػػػا    هفتػػػدريب قمػػػػق قػػػػدـ     لػػػػ ي فوتعمػػػػيمهالتمميػػػااي مػػػف أ ػػػر قمػػػق تعمػػػـ 
مػػػػػف امػػػػػت ؾ  فمكػػػػػنهب ػػػػػكؿ يقمػػػػػق مرارػػػػػؿ هػػػػػا  ايسػػػػػتراتيجية  ومكوناتهػػػػػا األساسػػػػػػية  

ب ػػػكؿ يسػػػهـ  ػػػ  و   لتمميػػػااتهف لػػػؾ قمػػػق مػػػا يقدمنػػػ   وكيفيػػػة انعكػػػاس االتواصػػػؿمهػػػاراي 
وبمػػػػػا الم ػػػػػك ي    ػػػػػوؽ المعر يػػػػػة  ومهػػػػػػاراي التفكيػػػػػػر النا ػػػػػػد ورػػػػػػؿ فتطػػػػػوير مهػػػػػاراته

 وتقيػػػػػػيـ ف  وترديػػػػػػد راجاتػػػػػػهم تمميػػػػػااتهفمػػػػػف ت ػػػػػخية نقػػػػػاط القػػػػػو   ػػػػػػ  أداهف يمكػػػػػن
 .  فاتجاهاته

اي معممػػػػػ ممارسػػػػػةدرجػػػػػة  وبػػػػػالؾ أمكػػػػػف  بػػػػػوؿ الفػػػػػر  األوؿ والػػػػػا  نػػػػػة قمػػػػػق 
متوسػػػػطة   وكػػػػالؾ أمكػػػػف  البػػػػديؿ وأدواتػػػػ التربػػػػو  يسػػػػػتراتيجياي التقػػػػويـ  التربيػػػػة األسػػػػرية

التربيػػػػػة اي معممػػػػػاإلجابػػػػػة قػػػػػف السػػػػػفاؿ األوؿ والػػػػػا  نػػػػػة قمػػػػػق  مػػػػػا درجػػػػػة ممارسػػػػػة 
 .وأدوات ؟البديؿ التربو  يستراتيجياي التقويـ  األسرية

 الفزض الجاىٕ ّتفسريٍا:ىتائج 

الػػػػػػدوراي  البرػػػػػػ  لمتغيػػػػػػر  إرصػػػػػػا ياي  داؿ تفاقػػػػػػؿ يوجػػػػػػد نػػػػػػة الفػػػػػػر  ال ػػػػػػان  
سػػػػػػػنة 00سػػػػػػػنواي   01-4سػػػػػػػنواي   3-0سػػػػػػػنواي الخبػػػػػػػر  )و ( (1)وي  نعػػػػػػػـ)التدريبيػػػػػػػة 

 تهفممارسػػػػػػ  ػػػػػػ  بطا ػػػػػػة م رظػػػػػػة التربيػػػػػػة األسػػػػػػريةمعممػػػػػػاي  درجػػػػػػاي قمػػػػػػق  ػػػػػػ ك ر(
  .ستراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات  ي

 4) 1× 4ال نػػػػا   التبػػػػايف ترميػػػػؿ مارسػػػػةم تػػػػـ الفػػػػر  هػػػػاا صػػػػرة مػػػػف ولمترقػػػػؽ
سػػػػنواي و   (نعػػػػـ وي) الػػػػدوراي التدريبيػػػػة متغيػػػػر  أ ػػػػر لبيػػػػاف( سػػػػنواي الخبػػػػر 1×التػػػػدري 
 درجػػػػاي قمػػػػق بينهمػػػػا والتفاقػػػػؿ سػػػػنة  ػػػػ ك ر(00سػػػػنواي   01-4سػػػػنواي   3-0الخبػػػػر  )
اسػػػػػتراتيجياي التقػػػػػويـ التربػػػػػو   ممارسػػػػػةبطا ػػػػػة م رظػػػػػة   ػػػػػ  التربيػػػػػة األسػػػػػريةمعممػػػػػاي 

 :اآلت  بالجدوؿ مولت هو كما النتا ج وكاني لبديؿ وأدوات  ا

                                                           
1

ألسرية الالتي تلقين دورات تدريبية في استراتيجيات التقويم )نعم( تعني معلمات التربية ا ة( كلم

التربوي البديل وأدواته، وكلمة )ال( تعني معلمات التربية األسرية الالتي لم يتلقين دورات تدريبية في 

 استراتيجيات التقويم التربوي البديل وأدواته.
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 (7جدوؿ )
 : البر لبياف ت  ير متغير   (1×4نتا ج ترميؿ التبايف ال نا   ا  التصميـ العامم  )

 والتفاقؿ سنة   ك ر(00سنواي   01-4سنواي   3-0سنواي الخبر  )و   (وينعـ ) الدوراي التدريبية
استراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ  ممارسةبطا ة م رظة     التربية األسريةي معمما درجاي قمق بينهما

 وأدوات 
 درجاي المربعاي مجموع التبايف مصدر المتغيراي

 الررية
 النسبة التبايف

 الفا ية
 الديلة مستوال

استبانة 
 استراتيجياي 

 التقويـ
 التربو 
 البديؿ
 وأدوات 

 مستوال قند دالة 04.123 477.046 0 477.046 ( أ) الدوراي التدريبية
1.10 

 مستوال قند دالة 24.521 574.613 4 0371.450 ( )سنواي الخبر  
1.10 

 مستوال قند دالة 43.144 244.351 4 711.017  ×أ تفاقؿ
1.10 

 المجموقاي داخؿ
 (الخط )

0710.424 65 06.422   

     720015.111 الكم  المجموع
 :يم  ام( 7)الجدوؿ مف يتلت

رسػػػػػػ  الػػػػػػدوراي ( 1.10) مسػػػػػػتو  قنػػػػػػد إرصػػػػػػا ية ديلػػػػػػة ااي  ػػػػػػروؽ توجػػػػػػد-أ
أ نػػػػام تطبيػػػػؽ  التربيػػػػة األسػػػػريةتػػػػـ تجميعهػػػػا مػػػػف معممػػػػاي  التػػػػ التدريبيػػػػة طبقػػػػاي لمبيانػػػػاي 

 .ستراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات ي تهفممارسبطا ة م رظة 
سػػػػػ  سػػػػػنواي الخبػػػػػر  ر( 1.10) مسػػػػػتو  قنػػػػػد إرصػػػػػا ياي  دالػػػػػة  ػػػػػروؽ توجػػػػػد- 

أ نػػػػام تطبيػػػػؽ بطا ػػػػة  التربيػػػػة األسػػػػريةتػػػػـ تجميعهػػػػا مػػػػف معممػػػػاي  التػػػػ طبقػػػػاي لمبيانػػػػاي 
 .ستراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات ي تهفممارسم رظة 
  (يو نعػػػػـ ) الػػػػدوراي التدريبيػػػػة :البرػػػػ  متغيػػػػر  بػػػػيف إرصػػػػا ياي  داؿ تفاقػػػػؿ يوجػػػػد-ج

 بينهمػػػػػػا والتفاقػػػػػػؿ سػػػػػػنة  ػػػػػػ ك ر(00سػػػػػػنواي   01-4سػػػػػػنواي   3-0سػػػػػػنواي الخبػػػػػػر  )و 
أ نػػػػام تطبيػػػػؽ بطا ػػػػة  التربيػػػػة األسػػػػريةتػػػػـ تجميعهػػػػا مػػػػف معممػػػػاي  التػػػػ طبقػػػػاي لمبيانػػػػاي 

 .ستراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات ي تهفممارسم رظة 
 ويمكف تفسير نتيجة هاا الفر  كما يم :

طبقػػػػاي  التربيػػػػة األسػػػػرية يادرجػػػػاي معممػػػػبػػػػيف رسػػػػ  الػػػػدوراي التدريبيػػػػة الفػػػػروؽ -أ
أ نػػػػام تطبيػػػؽ بطا ػػػػة م رظػػػػة  التربيػػػة األسػػػػريةتػػػػـ تجميعهػػػا مػػػػف معممػػػػاي  التػػػػ لمبيانػػػاي 

 .ستراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات ي تهفممارس
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 المتغيػػػػر تبػػػػايف بػػػػيف النسػػػػبة قمػػػػق الدالػػػػة  ؼ   يمػػػػة أف( 7) الجػػػػدوؿ مػػػػف يتلػػػػت
 دالػػػػػػة( الخطػػػػػػ ) المجموقػػػػػػاي داخػػػػػػؿ والتبػػػػػػايف( وينعػػػػػػـ )الػػػػػػدوراي التدريبيػػػػػػة  المسػػػػػػتقؿ
رسػػػػ  الػػػػدوراي التدريبيػػػػة   ػػػػروؽ وجػػػػود إلػػػػق ي ػػػػير ممػػػػا( 1.10) مسػػػػتو  قنػػػػد إرصػػػػا ياي 

تػػػػـ تجميعهػػػػا مػػػػف معممػػػػاي  التػػػػ طبقػػػػاي لمبيانػػػػاي  التربيػػػػة األسػػػػريةي ادرجػػػػاي معممػػػػبػػػػيف 
ربػػػو  سػػػتراتيجياي التقػػػويـ التي تهفممارسػػػأ نػػػام تطبيػػػؽ بطا ػػػة م رظػػػة  التربيػػػة األسػػػرية

 .البديؿ وأدوات 
رسػػػػػػ   المجمػػػػػػوقتيف درجػػػػػػاي متوسػػػػػػطاي رسػػػػػػا  تػػػػػػـ الفػػػػػػروؽ اتجػػػػػػا  ولترديػػػػػػد

تػػػـ  التػػػ طبقػػػاي لمبيانػػػاي  التربيػػػة األسػػػريةي ادرجػػػاي معممػػػ  ػػػ ( وي نعػػػـ)الػػػدوراي التدريبيػػػة 
 تهفممارسػػػػػػأ نػػػػػػام تطبيػػػػػػؽ بطا ػػػػػػة م رظػػػػػػة  التربيػػػػػػة األسػػػػػػريةتجميعهػػػػػػا مػػػػػػف معممػػػػػػاي 

 .و  البديؿ وأدوات ستراتيجياي التقويـ التربي
(  وهاا 67.444(  بينما متوسط المجموقة )ي( )73.574 كاف متوسط المجموقة )نعـ( )

ال ت  تمقيف دوراي تدريبية     التربية األسريةيعن  اتجا  الفروؽ لصالت معمماي 
 استراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات .

طبقػػػػاي  التربيػػػة األسػػػػريةي اعممػػػػم درجػػػػاي متوسػػػط يبػػػػيف تولػػػػير   ػػػكؿ يمػػػػ  و يمػػػا
أ نػػػػام تطبيػػػؽ بطا ػػػػة م رظػػػػة  التربيػػػة األسػػػػريةتػػػػـ تجميعهػػػا مػػػػف معممػػػػاي  التػػػػ لمبيانػػػاي 
 استراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات   رس  الدوراي التدريبية: ممارسة

 
 (4) كؿ 

ـ تجميعها مف معمماي طبقاي لمبياناي الت  ت التربية األسريةي امعمم درجاي متوسطل تولير رسـ 
أ نام تطبيؽ بطا ة م رظة ممارستهف يستراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات   رس   التربية األسرية

 الدوراي التدريبية
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 بيف إرصا ية ديلة ااي  روؽ وجود( 4)التولير  وال كؿ( 7) الجدوؿ مف يتلت
التربية الت  تـ تجميعها مف معمماي  طبقاي لمبياناي التربية األسريةي امعمم درجاي متوسط
أ نام تطبيؽ بطا ة م رظة ممارستهف يستراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات   األسرية

رس  الدوراي التدريبية لصالت المعمماي ال ت  تمقيف الدوراي التدريبية    استراتيجياي 
 التقويـ التربو  البديؿ وأدوات .

ال ت  تمقيف الدوراي التدريبية روؿ  التربية األسريةمعمماي  أف النتيجة ها  وتعن 
استراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات  تفو ف قمق نظرا هف ال ت  لـ يتمقيف م ؿ ها  

 K Wاستراتيجية   Portfolioesسج ي اإلنجا  ) سج ي األدام ( الدوراي    توظيؼ 

L   الصرا ؼ الكتابيةJournalsWriting   خرا ط المفاهيـConcept Maps    مهاـ
م رظة   Games and Simulationاأللعا  والمراكا  Performance Tasksاألدام 

   Interviewsالمقاب ي الفردية والجماقية  Teacher’s Observationالمعمـ لطمبت  
  Cooperative Learning Activites أن طة التعمـ التعاون

– Selfتقويـ الااي    Questionnairesايستفتاماي    Investigationsايستقصاماي

assessment    التفكير بصوي قاؿThink-alouds لمفتمراي ا 

Conferences   المعارExhibitions  الم روقايProjects    تقويـ األ رافPeer-

Assessment  متوسطة.بالمررمة ال التربية األسريةأ نام تقييـ أدام تمميااتهف    مقرر 
( الت  Culbertson, 2000مق نتا ج دراسة كمبرتسوف)  البر  هااواتفقي نتا ج 

أظهري نتا جها مف بيف العوامؿ المف ر  قمق تطبيؽ استراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ 
وممارستها  عمياي    الفصوؿ الدراسية التدري  الاال يتمقا  المعمموف وكمية الو ي المتوا ر 

التنفيا والتعاوف والت مؿ والدقـ الاال يتمقا  المعمـ مف جان  إدار  المدرسة ودرجة لمتخطيط و 
 توا ر الموارد والررية المهنية    اختيار أسالي  التقويـ التربو  البديؿ.

الت   (Lianghuo,2002)مق نتا ج دراسة يينجو  البر  هااكما اتفقي نتا ج 
تدري  المعمميف أ نام الخدمة  ق مجاؿ أسالي  أظهري نتا جها األ ر اإليجاب  لبرنامج 

 التقويـ    تنمية مهاراي استخداـ أسالي  التقويـ البديؿ لديهـ.
مق نتا ج دراسة بيت كوف و ونج  البر  هااكالؾ اتفقي نتا ج 

(Pechcone&Chung,2006  الت  أظهري نتا جها األ ر اإليجاب  لبرنامج تدري )
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  التقويـ البديؿ  ق تنمية مهاراي استخداـ ها  األسالي  المعمميف قمق استخداـ أسالي
 لديهـ.

( الت  أظهري نتا جها 4114مق نتا ج دراسة خالد البا ) البر  هااواتفقي نتا ج 
تنمية مهاراي استخداـ أسالي  التقويـ البديؿ لدال المعمميف    البرنامج المقترت P عالية 

 قينة البر .
( الت  4101نتا ج دراسة أكـر الب ير وأريج برهـ ) مق البر  هااواتفقي نتا ج 

 أل ر متغير الدوراي التدريبية. تع ال البر بيف مجموقاي قينة   رو اي أظهري نتا جها 
  إ تيو  و   و   عير  أبوخالد دراسة كؿ مف مق نتا ج  البر  هااكالؾ اتفقي نتا ج 

ية الت  تمقاها المعمموف  ( ري  أ اري إلق  مة الدوراي التدريب4101) غبػار  ا ر و 
تطبيقهـ يستراتيجياي التقويـ الوا ع  قمق صفوؼ المررمة األساسية  أمػاـ بصفتها قا قػاي 

 الدنيا. 
التربية الت  تمقتها بع  معمماي ها  النتيجة إلق أ ر الدوراي التدريبية  وتع ال

ياي التقويـ يستراتيج فهتنرو درجة ممارس  روؽ والرة مما أدال إلق ظهور األسرية
 يفيتمقف ال ت  لـ قف نظرا ه    الغر ػة الصػفيةتمميااتهف البديؿ    تقويـ تعمـ التربو  

 التربية األسريةأدام معمماي  م ؿ ها  الدوراي  وايستفاد  العا د  مف ها  الدوراي    تطػوير
التربو   جياي التقػويـلد ر الا  تترك  ها  الدوراي التدريبية روؿ استراتي والؾ تبعاي   مهنياي 

المعر   الخاة بها   فوبنا ه التربية األسريةمعمماي وأدوات  قمق خبر  البديؿ 
 .تمميااتهفايستراتيجياي  و لية توظيفها  ػيتعمـ 

 التربية األسريةبطا ة م رظة ممارسة معمماي  قمقرس  سنواي الخبر  الفروؽ - 
 :وات يستراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأد

 المستقؿ المتغير تبايف بيف النسبة قمق الدالة  ؼ   يمة أف( 7)الجدوؿ مف يتلت
 المجموقاي داخؿ والتبايفسنة   ك ر( 00سنواي   01-4سنواي   3-0سنواي الخبر  )

رس  سنواي الخبر    روؽ وجود إلق ي ير مما( 1.10قند مستوال ) إرصا ياي  دالة( الخط )
 هف يستراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات .بطا ة م رظة ممارست قمق

سنواي   3-0) اي ال   ةالمجموق درجاي متوسطاي رسا  تـ الفروؽ اتجا  ولترديد
بطا ة م رظة ممارستهف يستراتيجياي التقويـ التربو   قمق( سنة   ك ر00سنواي   4-01
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 (.55.754(  )76.167(  )010.045البديؿ وأدوات  وكاني المتوسطاي قمق الترتي  )
-4سنواي   3-0) اي ال   ةالمجموقو يما يم   كؿ تولير  يبيف متوسط درجاي 

بطا ة م رظة ممارستهف يستراتيجياي التقويـ التربو   قمق( سنة   ك ر00سنواي   01
 البديؿ وأدوات :

متوسط درجات المجموعات الثالثة )1-5 سنوات، 6-10 سنوات، 11سنة فأكثر( على بطاقة 

مالحظة ممارستهن الستراتيجيات التقويم التربوي البديل وأدواته:
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11سنة فأكثر10-6سنوات5-1سنوات
 

 (1 كؿ )
   ( سنة   ك ر00سنواي   01-4سنواي   3-0)    ةاي الالمجموقمتوسط درجاي لرسـ تولير  

 بطا ة م رظة ممارستهف يستراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات  قمق التربية األسريةدرجاي معمماي 
 بيف إرصا ية ديلة ااي  روؽ وجود( 1)التولير  ال كؿو ( 7) الجدوؿ مف يتلت

   ( سنة   ك ر00سنواي   01-4 سنواي  3-0) اي ال   ةالمجموقمتوسط درجاي 
بطا ة م رظة ممارستهف يستراتيجياي التقويـ التربو   قمق التربية األسريةدرجاي معمماي 
 البديؿ وأدوات :

 ولمعر ة لصالت مف تكوف الفروؽ تـ إجرام اختبار بنفرون  لممقارناي البعدية بػيف
   كما هو مولت بالجدوؿ اآلت :المتوسطاي

 (01جدوؿ )
 ج اختبار بنفرون  لممقارناي البعدية لممتوسطاي الرسابية لدرجة ممارسة استراتيجياي التقويـ نتا

 البديؿ وأدوات  رس  سنواي الخبر .
الخط   الديلة مستوال

 المعيار 
الفرؽ بيف المتوسطيف 

   –أ 
قدد سنواي الخبر  

  
 قدد سنواي الخبر  أ

إرصا ياي  غير داؿ  سنواي 3 – 0 4 – 01 4,456 4,537 

 سنواي 3-0 سنة   ك ر 00 42.173 1,441 1.10 *

 سنواي 01 – 4 سنة   ك ر 00 41.205 1,525 1.10 *
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 ما يم :( 01) الجدوؿيتلت مف    
اي الرسػػػػػابية لػػػػػػدرج  ػػػػػروؽ ااي ديلػػػػػة إرصػػػػػا ية بػػػػػيف المتوسػػػػػػطايي توجػػػػػد -0
معممػػػػاي  يف( وبػػػػػ ميمػػػػة)خبػػػػر   3-0مػػػػف او  سػػػػنواي خبػػػػراي  التربيػػػػة األسػػػػريةمعممػػػػاي 

 .(متوسطة )خبر  01-4مف او  سنواي الخبر   التربية األسرية
المتوسػػػػػطاي  بػػػػػػيف( 1.10قنػػػػػد مسػػػػػتوال )وجػػػػػود  ػػػػػروؽ ااي ديلػػػػػة إرصػػػػػػا ية -4

التربػػػػو  سػػػػتراتيجياي التقػػػػويـ ي تهفلممارسػػػػ التربيػػػػة األسػػػػريةاي معممػػػػاي الرسػػػػابية لػػػػدرج
   ميمػػػػة( وبػػػػيف المتوسػػػػطاي )خبػػػػر  3 – 0قػػػػدد سػػػػنواي الخبػػػػر    او  البػػػػديؿ وأدواتػػػػ  مػػػػف

التربػػػػػو  لممارسػػػػػة اسػػػػػتراتيجياي التقػػػػػويـ  التربيػػػػػة األسػػػػػريةاي معممػػػػػاي الرسػػػػػػابية لدرجػػػػػػ
لصػػػػػالت  كبيػػػػػر ( ػػػػػ ك ر )خبػػػػػر   سػػػػػػنة 00البػػػػػديؿ وأدواتػػػػػ  مػػػػػف او  قػػػػػدد سػػػػػنواي الخبػػػػػر  

  ميمة(.سنواي )خبر   3 – 0مف او  الخبر   التربية األسريةمعمماي 
 بػػػػػػيف المتوسػػػػػػػطاي( 1.13قنػػػػػػد مسػػػػػػتوال )إرصػػػػػػا ية   روؽ ااي ديلػػػػػػةوجػػػػػػود-1

سػػػػػنواي 01-4مػػػػػف او  سػػػػػنواي خبػػػػػراي  التربيػػػػػة األسػػػػػريةاي معممػػػػػاي الرسػػػػػابية لػػػػػدرج
مػػػػف  التربيػػػػة األسػػػػريةاي معممػػػػاي المتوسػػػػطاي الرسػػػػػابية لدرجػػػػػ ( وبػػػػػيفمتوسػػػػطة)خبػػػػر  

 مػػػػف التربيػػػػة األسػػػػريةلصػػػػالت معممػػػػاي ( كبيػػػػر  )خبػػػػر سػػػػنة  ػػػػ ك ر 00او  سػػػػنواي الخبػػػػر  
 سنواي )خبر  متوسطة(.01-4او  الخبر  

-0اواي الخبػػػػػػػر  ) التربيػػػػػػػة األسػػػػػػػريةوتعػػػػػػػ ال هػػػػػػػا  النتيجػػػػػػػة إلػػػػػػػق أف معممػػػػػػػاي 
سػػػػنواي( خبػػػػراتهف متقاربػػػػة ممػػػػا أدال إلػػػػق قػػػػدـ وجػػػػود  ػػػػروؽ بيػػػػنهف  01-4سػػػػنواي(  )3

أ نػػػػام  التربيػػػػة األسػػػػرية ػػػػ  درجػػػػاتهف طبقػػػػاي لمبيانػػػػاي التػػػػق تػػػػـ تجميعهػػػػا مػػػػف معممػػػػاي 
 .م رظة ممارسة استراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات تطبيؽ بطا ة 

سػػػػػػنة 00سػػػػػػنواي   01-4سػػػػػػنواي   3-0)أمػػػػػػا بالنسػػػػػػبة لوجػػػػػػود  ػػػػػػروؽ بػػػػػػيف 
سػػػػنة 00سػػػػنواي( ولػػػػيس لصػػػػالت ) 01-4سػػػػنواي  3-0لصػػػػالت سػػػػنواي الخبػػػػر  )(  ػػػػ ك ر

 01-4سػػػنواي  3-0المعممػػػاي اواي الخبػػػر  ) تقبػػػػؿ  ػػػ ك ر(  ربمػػػا يعػػػود الػػػؾ إلػػػق سػػػرقة
 فأو أنهػػػ البػػػديؿ وأدواتػػػػ  التربػػػو  لكػػػؿ مػػػا هػػػو جديػػػد مػػػف اسػػػتراتيجياي التقػػػويـ  سػػػنواي(

 ػػػػػ  مراولػػػػػة تطبيقهػػػػػا  إيجابػػػػػاي الجامعيػػػػػة  ممػػػػػا يسػػػػػهـ  فقمػػػػػق درايػػػػػة بهػػػػػا مػػػػػف دراسػػػػػته
 .     فوتعميمه تمميااتهفنتا جها    تقويـ تعمـ  وايستفاد  مػف

 فربمػػػػا اقتػػػػد  ػػػػ ك ر(-00يػػػػر  )الكباواي الخبػػػػراي  التربيػػػػة األسػػػػريةبينمػػػػا معممػػػػاي 
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أو مولػػػوقية  ممػػػا  ػػػد  مقاليػػػ مػػػف التقػػػويـ  أساسػػػ  القمػػػـ والور ػػػة  مػػػف اختبػػػاراي  نمطػػػاي 
البػػػػػديؿ التربػػػػو  السػػػػريق نرػػػػو ممارسػػػػة اسػػػػػتراتيجياي التقػػػػػويـ  فأمػػػػاـ ترػػػػوله يقػػػػؼ قا قػػػػاي 

 .تمميااتهف وتعميمهف تعمـتقويـ وأدواتػ   وتوظيفها بال كؿ األم ؿ    
أظهري ( والت  4111) مدلؿمق نتا ج دراسة ب ؿ  الرال  البر تمفي نتا ج كالؾ اخ

اوو الردي ة بينما نتا جها أف المعمميف اوو الخبر  الطويمة أك ر ممارسة ألسالي  التقويـ 
 والقمـ.الخبر  القصير  أك ر ممارسة يمتراناي الور ة 

( 4101وأريػػػج بػػػرهـ )مػػػق نتػػػا ج دراسػػػة أكػػػـر الب ػػػير  البرػػػ  هػػػااواختمفػػػي نتػػػا ج 
 .تع ال لعدد سنواي الخبر   رو اي الت  أظهري نتا جها 

سػػػػػنواي و   (نعػػػػػـ وي) : الػػػػػدوراي التدريبيػػػػػةالبرػػػػػ تػػػػػ  ير التفاقػػػػػؿ بػػػػػيف متغيػػػػػر  -ج
درجػػػػاي  قمػػػػق بينهمػػػػا والتفاقػػػػؿسػػػػنة  ػػػػ ك ر( 00سػػػػنواي   01-4سػػػػنواي   3-0الخبػػػػر  )
 التربيػػػة األسػػػريةميعهػػػا مػػػف معممػػػاي طبقػػػاي لمبيانػػػاي التػػػ  تػػػـ تج التربيػػػة األسػػػريةمعممػػػاي 

 .أ نام تطبيؽ بطا ة م رظة ممارسة استراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات 
 تفاقػػػػؿ تبػػػػايف بػػػػيف النسػػػػبة قمػػػػق الدالػػػػة  ؼ   يمػػػػة أف( 01)الجػػػػدوؿ مػػػػف يتلػػػػت

سػػػػػنواي   3-0نعػػػػػـ وي(  وسػػػػػنواي الخبػػػػػر  )) الػػػػػدوراي التدريبيػػػػػة المسػػػػػتقميف المتغيػػػػػريف
 إرصػػػػػا ياي  دالػػػػػة( الخطػػػػػ ) المجموقػػػػػاي داخػػػػػؿ والتبػػػػػايفسػػػػػنة  ػػػػػ ك ر( 00اي  سػػػػػنو  4-01

 .(1.10قند مستوال )
تػػػـ  ولترديػػػد أ  مػػػف المجموقػػػاي هػػػ  المسػػػ ولة قػػػف ظهػػػور هػػػا  الفػػػروؽ الدالػػػة 

المجموقػػػػاي    لرسػػػػا  الفػػػػروؽ بػػػػيف كػػػػؿ مجمػػػػوقتيف مػػػػف هػػػػا  اختبػػػػار   ػػػػيفي ممارسػػػػة 
 ا  الفروؽ:الجدوؿ التال  الديلة اإلرصا ية له ويولت
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 (00جدوؿ )
 التربية األسريةطبقاي لمبياناي الت  تـ تجميعها مف معمماي  التربية األسريةدرجاي معمماي الديلة اإلرصا ية لمفروؽ    

 الدوراي التدريبية :البر متغير   بيفأ نام تطبيؽ بطا ة م رظة ممارسة استراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات  
  يفي ()اختبار سنة   ك ر( 00سنواي   01-4سنواي   3-0سنواي الخبر  )و   (نعـ وي)

 ف مجموقاي المقارنة

استجاباي متوسط درجاي 
 التربية األسريةمعمماي 

 قمق البطا ة م رظة

 الفروؽ
مستو  
 الديلة

 .3-0مجموقة نعـ وخبر 
 .01-4مجموقة نعـ وخبر  

11 
11 

76.432 
71.151 

3.462 1.13 

 .3-0عـ وخبر  مجموقة ن
 .  ك ر00مجموقة نعـ وخبر  

11 
11 

76.432 
65.111 

00.432 1.10 

 .3-0مجموقة نعـ وخبر  
 .3-0مجموقة ي وخبر  

11 
11 

76.432 
015.511 

-7.124 1.10 

 .3-0مجموقة نعـ وخبر  
 .01-4مجموقة ي وخبر  

11 
11 

76.432 
001.222 

-
02.571 

1.10 

 .3-0مجموقة نعـ وخبر  
 .  ك ر 00ة ي وخبر  مجموق

11 
11 

76.432 
55.502 

40.721 1.10 

 . 01-4مجموقة نعـ وخبر  
 .3-0مجموقة ي وخبر  

11 
11 

71.151 
015.511 

-
02.111 

1.10 

 . 01-4مجموقة نعـ وخبر  
 01-4مجموقة ي وخبر  

11 
11 

71.151 
001.222 

-
41.152 

1.10 

 . 01-4مجموقة نعـ وخبر  
 .  ك ر00مجموقة ي وخبر  

11 
11 

71.151 
55.502 

03.434 1.10 

   ك ر.00مجموقة نعـ وخبر  
 3-0مجموقة ي وخبر  

11 
11 

65.111 
015.511 

-
41.511 

1.10 

   ك ر.00مجموقة نعـ وخبر  
 01-4مجموقة ي وخبر  

11 
11 

65.111 
001.222 

-
44.222 

1.10 

   ك ر.00مجموقة نعـ وخبر  
 .  ك ر00مجموقة ي وخبر  

11 
11 

65.111 
55.502 

7.464 1.10 

 .3-0مجموقة ي وخبر  
 .01-4مجموقة ي وخبر  

11 
11 

015.511 
001.222 

-3.522 1.13 

 .3-0مجموقة ي وخبر  
   ك ر.00مجموقة ي وخبر  

11 
11 

015.511 
55.502 

47.764 1.10 

 .01-4مجموقة ي وخبر  
   ك ر.00مجموقة ي وخبر  

11 
11 

001.222 
55.502 

13.464 1.10 

 .01-4مجموقة نعـ وخبر  
   ك ر.00مجموقة نعـ وخبر  

11 
11 

71.151 
65.111 

4.151 1.10 

 ما يم : (00) جدوؿيتلت مف 



 ـ4103( أكتوبر24ػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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متوسػػػػػػط  ( بػػػػػػيف 1.10توجػػػػػػد  ػػػػػػروؽ ااي ديلػػػػػػة إرصػػػػػػا ية قنػػػػػػد مسػػػػػػتو  )-0
التربيػػػة طبقػػػاي لمبيانػػػاي التػػػ  تػػػـ تجميعهػػػا مػػػف معممػػػاي  التربيػػػة األسػػػريةدرجػػػاي معممػػػاي 

أ نػػػػػام تطبيػػػػػؽ بطا ػػػػػة م رظػػػػػة ممارسػػػػػة اسػػػػػتراتيجياي التقػػػػػويـ التربػػػػػو  البػػػػػديؿ  األسػػػػػرية
  ومجموقػػػة نعػػػـ وخبػػػر  01-4  ومجموقػػػة نعػػػـ وخبػػػر  3-0وأدواتػػػ  مجموقػػػة نعػػػـ وخبػػػر 

 .3-0  ك ر لصالت مجموقة نعـ وخبر  00  ك ر  ومجموقة ي وخبر  00
متوسػػػػػػط  يف ( بػػػػػػ1.10 ػػػػػػروؽ ااي ديلػػػػػػة إرصػػػػػػا ية قنػػػػػػد مسػػػػػػتو  ) توجػػػػػػد-4

التربيػػػة طبقػػػاي لمبيانػػػاي التػػػ  تػػػـ تجميعهػػػا مػػػف معممػػػاي  التربيػػػة األسػػػريةدرجػػػاي معممػػػاي 
أ نػػػػػام تطبيػػػػػؽ بطا ػػػػػة م رظػػػػػة ممارسػػػػػة اسػػػػػتراتيجياي التقػػػػػويـ التربػػػػػو  البػػػػػديؿ  األسػػػػػرية

  ومجموقػػػػػة نعػػػػػـ وخبػػػػػر  3-0  ومجموقػػػػػة نعػػػػػـ وخبػػػػػر  3-0وأدواتػػػػػ  مجموقػػػػػة ي وخبػػػػػر 
  ومجموقػػػػػة ي 01-4 ػػػػػ ك ر  ومجموقػػػػػة ي وخبػػػػػر  00  ومجموقػػػػػة نعػػػػػـ وخبػػػػػر  4-01

 .3-0  ك ر لصالت مجموقة ي وخبر  00وخبر  
متوسػػػػػػط  ( بػػػػػػيف 1.10 ػػػػػػروؽ ااي ديلػػػػػػة إرصػػػػػػا ية قنػػػػػػد مسػػػػػػتو  ) توجػػػػػػد-1

التربيػػػة طبقػػػاي لمبيانػػػاي التػػػ  تػػػـ تجميعهػػػا مػػػف معممػػػاي  التربيػػػة األسػػػريةدرجػػػاي معممػػػاي 
رسػػػػػة اسػػػػػتراتيجياي التقػػػػػويـ التربػػػػػو  البػػػػػديؿ أ نػػػػػام تطبيػػػػػؽ بطا ػػػػػة م رظػػػػػة مما األسػػػػػرية

 ػػػػػ ك ر  ومجموقػػػػػة نعػػػػػـ 00  ومجموقػػػػػة ي وخبػػػػػر  01-4وأدواتػػػػػ  مجموقػػػػػة نعػػػػػـ وخبػػػػػر 
 .01-4  ك ر لصالت مجموقة نعـ وخبر  00وخبر  

متوسػػػػػػط  ( بػػػػػػيف 1.10 ػػػػػػروؽ ااي ديلػػػػػػة إرصػػػػػػا ية قنػػػػػػد مسػػػػػػتو  ) توجػػػػػػد-2
التربيػػػة تػػػـ تجميعهػػػا مػػػف معممػػػاي  طبقػػػاي لمبيانػػػاي التػػػ  التربيػػػة األسػػػريةدرجػػػاي معممػػػاي 

أ نػػػػػام تطبيػػػػػؽ بطا ػػػػػة م رظػػػػػة ممارسػػػػػة اسػػػػػتراتيجياي التقػػػػػويـ التربػػػػػو  البػػػػػديؿ  األسػػػػػرية
  ومجموقػػػػة نعػػػػـ وخبػػػػر  3-0  ومجموقػػػػة نعػػػػـ وخبػػػػر  01-4وأدواتػػػػ  مجموقػػػػة ي وخبػػػػر 

 ػػػػػػػ ك ر لصػػػػػػػالت 00 ػػػػػػػ ك ر  ومجموقػػػػػػػة ي وخبػػػػػػػر  00  ومجموقػػػػػػػة نعػػػػػػػـ وخبػػػػػػػر  4-01
 .01-4مجموقة ي وخبر  

متوسػػػػػػط  ( بػػػػػػيف 1.10 ػػػػػػروؽ ااي ديلػػػػػػة إرصػػػػػػا ية قنػػػػػػد مسػػػػػػتو  ) توجػػػػػػد-3
 ػػػ ك ر  ومجموقػػػة ي وخبػػػر   00  ومجموقػػػة نعػػػـ وخبػػػر  التربيػػػة األسػػػريةدرجػػػاي معممػػػاي 

   ك ر.00  ك ر لصالت مجموقة نعـ وخبر  00
  لػػػػيس هنػػػػاؾ ت ػػػػاب  أو تقػػػػار  قنػػػػد جميػػػػق المسػػػػتوياي وتعنػػػػ  هػػػػا  النتيجػػػػة أنػػػػ

وراي التدريبيػػػػػة ورسػػػػػ  سػػػػػنواي الخبػػػػر   وهػػػػػاا ايخػػػػػت ؼ أدال إلػػػػػق رسػػػػ  كػػػػػؿ مػػػػػف الػػػػد
  وهػػػػو مػػػػا يولػػػػر  التربيػػػػة األسػػػػريةوجػػػػود  ػػػػروؽ قنػػػػد جميػػػػق المسػػػػتوياي لػػػػدال معممػػػػاي 

 أيلاي الرسـ التولير  اآلت :



 ـ4103( أكتوبر24ػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (2 كؿ )

  طبقاي لمبياناي الت  تـ تجميعها التربية األسريةمتوسط درجاي معمماي 
 رس  كؿ مف الدوراي التدريبية وسنواي الخبر 

( أف هنػػػػػػاؾ اخت  ػػػػػػاي والػػػػػػراي قنػػػػػػد جميػػػػػػق 2يتلػػػػػػت مػػػػػػف ال ػػػػػػكؿ التولػػػػػػير  )
 ػػػػ   التربيػػػػة األسػػػػريةالمسػػػػتوياي  وتعػػػػ ال هػػػػا  النتيجػػػػة إلػػػػق اخػػػػت ؼ سياسػػػػة معممػػػػاي 

ممارسػػػػتهف يسػػػػتراتيجياي التقػػػػويـ التربػػػػو  البػػػػديؿ وأدواتػػػػ   ريػػػػ  إنػػػػ  ي توجػػػػد سياسػػػػة 
  لػػػػدال جميػػػػق المعممػػػػاي  كمػػػػا أنهػػػػػـ ي يتبنػػػػوف اتجاهػػػػاي وارػػػػداي  ػػػػ  هػػػػاا المجػػػػػاؿ  وارػػػػد

وبالتػػػػػال  كػػػػػؿ معممػػػػػة تسػػػػػتخدـ مػػػػػا يناسػػػػػبها مػػػػػف هػػػػػا  ايسػػػػػتراتيجياي  أو بمعنػػػػػق أدؽ 
 تستخدـ ما تستطيق أف تنفا  مق تمميااتهف    الوا ق.

إلػػػػق الفػػػػروؽ الفرديػػػػة  ػػػػ   خصػػػػػياي  الرػػػػػال  البرػػػػ كمػػػػا يمكػػػػف إرجػػػػاع نتيجػػػػة 
  هػػػػػا  الفػػػػػروؽ تتم ػػػػػؿ  ػػػػػ  ايتجاهػػػػػاي نرػػػػػو البرػػػػػ  قينػػػػػة  التربيػػػػػة األسػػػػػريةممػػػػػاي مع

ممارسػػػػػة اسػػػػػتراتيجياي التقػػػػػويـ التربػػػػػو  البػػػػػديؿ  والقػػػػػدراي العقميػػػػػة  والميػػػػػوؿ العمميػػػػػة... 
وغيرهػػػػا مػػػػف أنػػػػواع الفػػػػروؽ التػػػػ  بػػػػدورها تػػػػفد  إلػػػػق  ػػػػروؽ  ػػػػ  السػػػػموؾ داخػػػػؿ وخػػػػارج 

 ـ المختمفة.الغر ة الصفية  بؿ و   جميق موا ؼ التعم
مػػػق نتػػػا ج دراسػػػة ) ػػػع أبػػػو قػػػود   وقػػػود  أبػػػو سػػػنينة   البرػػػ  هػػػاااتفقػػػي نتػػػا ج و 
( 4111(  دراسػػة )ناديػػة بكػػار   Ege AK & Giivendi, 2010(  دراسػػة )4100



 ـ4103( أكتوبر24ػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ريػػػػ  أف المعممػػػػيف والمعممػػػػاي اوال الخبػػػػر  يكونػػػػوف أك ػػػػر وقيػػػػاي وخبػػػػر  بطبيعػػػػة التقػػػػويـ 
 البديؿ.
 طوالبػػػةوهػػػاد   الر ػػػاق  مػػػق نتػػػا ج دراسػػػة قبيػػػر  البرػػػ هػػػاااختمفػػػي نتػػػا ج و 

بػػراهيـ القػػاقود )  ممارسػػة درجػػة  ػػ   ػػروؽ وجػػود قػػدـ نتا جهػػا بينػػي( التػػ  4104وا 

 .لخبر لسنواي ا تع الالوا ع   التقويـ يستراتيجياي المعمميف
 لمتغيػػر  إرصػػا ياي  داؿ تفاقػػؿ يوجػػد وبػػالؾ أمكػػف  بػػوؿ الفػػر  ال ػػان  والػػا  نػػة قمػػق   
سػنة 00سػنواي   01-4سػنواي   3-0سنواي الخبر  )و ( (2نعـ وي ))لدوراي التدريبية ا البر 
   بطا ة م رظػة ممارسػتهف يسػتراتيجياي التقػويـ  التربية األسريةدرجاي معمماي  قمق  ك ر( 

مػػا مػػدال التربػػو  البػػديؿ وأدواتػػ    وكػػالؾ أمكػػف اإلجابػػة قػػف السػػفاؿ ال ػػان  والػػا  نػػة قمػػق   
يسػػػتراتيجياي  ػػ  بطا ػػة م رظػػة ممارسػػاتهف  التربيػػة األسػػريةاي معممػػدرجػػاي خػػت ؼ  ػػ  اي

 ع ال إلق الدوراي التدريبية وسنواي الخبر ؟يوأدواتػ  التقػويـ البػديؿ 
 تفسريٍا:ّالفزض الجالح ىتائج 

نة الفر  ال ال   توجد ق  ة ارتباطية موجبة وااي ديلة إرصا ية بيف درجة 
بمنطقة نجراف يستراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ ودرجاي  ية األسريةالتربممارسة معمماي 

 تمميااتهف    مقياس الدا عية لمتعمـ .
  (Pearson)استخرجي معام ي ارتباط بيرسوفولمترقؽ مف صرة هاا الفر  

 وكاني النتا ج كما هو مولت بالجدوؿ اآلت :

                                                           

اي تدريبية    استراتيجياي التقويـ التربو  )نعـ( تعن  معمماي التربية األسرية ال ت  تمقيف دور  ة( كمم4
البديؿ وأدوات   وكممة )ي( تعن  معمماي التربية األسرية ال ت  لـ يتمقيف دوراي تدريبية    استراتيجياي 

 التقويـ التربو  البديؿ وأدوات .
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 ( 04جدوؿ )
بمنطقة نجراف يستراتيجياي  التربية األسريةرسة معمماي درجة مماارتباط بيرسوف بيف  يمعام 

 لمتعمـ الدا عية التقويـ التربو  البديؿ ودرجاي تمميااتهف    مقياس
الن اط  األبعاد

 والم ابر  
ر  

 ايستط ع 

التخطيط 
 والتنظيـ 

المقياس 
 ككؿ

 **1.67 **1.65 **1.63 **1.66 التقويـ المعتمد قمق األداماستراتيجية 

 **1.70 **1.57 **1.60 **1.63 القمـ والور ةاستراتيجية 

 **1.47 **1.46 **1.54 **1.56 استراتيجية الم رظة

 **1.55 **1.60 **1.52 **1.61 استراتيجية التواصؿ

 **1.63  **1.64 **1.56 **1.61 استراتيجية مراجعة الااي

 **1.61 **1.54 **1.57 **1.64 البديؿ أدواي التقويـ

 **1.71 **1.62 **1.67 **1.65 لدرجة الكمية لمبطا ة م رظةا

 .1.10)**( دالة إرصا ياي قند مستو  
( وجود ق  ة ارتباطية موجبة ودالة إرصا ياي قند مستوال 04يتلت مف جدوؿ )

بمنطقة نجراف يستراتيجياي التقويـ  التربية األسريةدرجة ممارسة معمماي ( بيف 1.10)
 ودرجاي تمميااتهف    مقياس الدا عية لمتعمـ.التربو  البديؿ 

 ويمكف تفسير نتيجة هاا الفر  كما يم :
التقويـ المعتمد قمق ستراتيجية ي التربية األسريةدرجة ممارسة معمماي  الع  ة بيف-أ

 :األدام ودرجاي تمميااتهف قمق مقياس الدا عية لمتعمـ ب بعاد  المختمفة
درجة ممارسة معمماي ة ارتباطية موجبة بيف ( وجود ق  04يتلت مف جدوؿ )

التقويـ المعتمد قمق األدام ودرجاي تمميااتهف قمق مقياس ستراتيجية ي التربية األسرية
 1.67  1.65  1.63  1.66الدا عية لمتعمـ ب بعاد  المختمفة وكاني النتا ج قمق الترتي  

 .(1.10)وه   يـ ااي ديلة إرصا ية قند مستوال 
ستراتيجية ي التربية األسريةي درجة ممارسة معمماي أن  كمما كان  النتيجة وتعن  ها

التقويـ المعتمد قمق األدام مرتفعة كاني درجاي تمميااتهف قمق مقياس الدا عية لمتعمـ 
 ب بعاد  المختمفة مرتفعة والعكس صريت.
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مولوع  بتوليت التربية األسريةوتعن  ها  النتيجة أيلاي أن  قندما تقـو معممة 
التعمـ مف خ ؿ توظيؼ المهاراي الموجود  بالدرس    موا ؼ رياتي  رقيقية  أو موا ؼ 

يظهر مف  التربية األسريةتراك  الموا ؼ الرقيقية  أو  يامها بعرو  قممية    معمؿ 
خ لها مدال إتقانها لها  المهاراي     لوم نواتج التعمـ المراد إنجا ها  إف الؾ ينعكس 

جداي قمق تمميااتها ال ت  بدورهف  ترتفق رغباتهف    العمؿ والم اركة     ب كؿ كبير
قممية التعمـ وترمؿ مس ولية تعممهف وتد عهف إلق اينتبا  لممو ؼ التعميم  والقياـ 

 باألن طة الت  تتعمؽ ب   وايستمرار    أدام ها  األن طة رتق يترقؽ التعمـ كهدؼ لهف
القمـ والور ة ستراتيجية ي التربية األسريةسة معمماي درجة ممار  ( الع  ة بيف4)

 :ودرجاي تمميااتهف قمق مقياس الدا عية لمتعمـ ب بعاد  المختمفة
درجة ممارسة معمماي ( وجود ق  ة ارتباطية موجبة بيف 04يتلت مف جدوؿ )

ة لمتعمـ القمـ والور ة ودرجاي تمميااتهف قمق مقياس الدا عيستراتيجية ي التربية األسرية
وه   يـ ااي  1.70  1.57  1.60  1.63ب بعاد  المختمفة وكاني النتا ج قمق الترتي  

 .(1.10)ديلة إرصا ية قند مستوال 
 التربية األسريةهناؾ ا تراف بيف درجة ممارسة معمماي  أفوتعن  ها  النتيجة 

عمـ ب بعاد  المختمفة  القمـ والور ة ودرجاي تمميااتهف قمق مقياس الدا عية لمتستراتيجية ي
ستراتيجية ي التربية األسريةوهاا يعن  أن  كمما كاف هناؾ ترسف    درجة ممارسة معمماي 

القمـ والور ة كاف هناؾ ترسف مما ؿ ل     درجاي تمميااتهف قمق مقياس الدا عية لمتعمـ 
 ب بعاد  المختمفة  والعكس صريت.

القمـ والور ة المتم مة    ايختباراي  ري  تعد استراتيجية التقويـ القا مة قمق
ب نواقها المختمفة مف ايستراتيجياي المهمة الت  تقيس  دراي ومهاراي التمميااي    مقرر 

مف  التربية األسريةلمعمماي وتكمف أهمية ها  ايستراتيجية  يما تقدم    التربية األسرية
 ف الدراس و ياس مستوال ترصيمه تمميااتهف معر ة بمواطف القو  ومواطف اللعؼ    أدام 

م تمميااتهف  وهاا روؿ أداالمناسبة بالتغاية الراجعة  اي ي   مما ي ود المعمم فومدال تقدمه
مف   ن  أف يكس  التمميااي روت الم ابر  واإلصرار قمق التعمـ  ومعر ة ما يجهمهف  

الدمو  لرؿ   وسعيهف التربية األسريةورغبتهف    معر ة كؿ ما هو جديد    مجاؿ 
 م ك ي تعممهف لها  الماد   وجدولة مهامها بما يرقؽ إنجا ها.
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ودرجاي  ستراتيجية الم رظةي التربية األسريةدرجة ممارسة معمماي  الع  ة بيف-1
 :تمميااتهف قمق مقياس الدا عية لمتعمـ ب بعاد  المختمفة

ارسة معمماي درجة مم( وجود ق  ة ارتباطية موجبة بيف 04يتلت مف جدوؿ )
الم رظة ودرجاي تمميااتهف قمق مقياس الدا عية لمتعمـ ب بعاد  ستراتيجية ي التربية األسرية

وه   يـ ااي ديلة 1.47  1.46  1.54  1.56المختمفة وكاني النتا ج قمق الترتي  
 .(1.10)إرصا ية قند مستوال 

ستراتيجية ي بية األسريةالتر وتعن  ها  النتيجة أن  كمما كاني درجة ممارسة معمماي 
الم رظة مرتفعة كاني درجاي تمميااتهف قمق مقياس الدا عية لمتعمـ ب بعاد  المختمفة 

 مرتفعة  والعكس صريت.
التربية قمق توجي  معمماي  الرال  البر ري  تعتمد استراتيجية الم رظة    

ؼ التعمـ المختمفة  والؾ رواسهف المختمفة نرو التمميااي  بقصد مرا بتهف    موا  األسرية
مف أجؿ الرصوؿ قمق معموماي تفيدهف    الركـ قمق تمميااتهف  و   تقويـ مهاراتهف 
و يمهف وسموكهف وأخ  ياتهف وطريقة تفكيرهف  مما يجعؿ تمميااتهف  ادراي قمق اندماجهف 

هاـ الجديد  وايستمتاع بالتعمـ  ور  ايستط ع وتعمـ الم التربية األسرية   قممياي تعمـ 
 والمتردية والصعبة  باإللا ة إلق رغباتهف    تطوير الااي  والرغبة    النجات.

التواصؿ ودرجاي ستراتيجية ي التربية األسريةدرجة ممارسة معمماي  الع  ة بيف-2
 :تمميااتهف قمق مقياس الدا عية لمتعمـ ب بعاد  المختمفة

درجة ممارسة معمماي وجبة بيف ( وجود ق  ة ارتباطية م04يتلت مف جدوؿ )
التواصؿ ودرجاي تمميااتهف قمق مقياس الدا عية لمتعمـ ب بعاد  ستراتيجية ي التربية األسرية

وه   يـ ااي ديلة  1.55  1.60  1.52  1.61المختمفة وكاني النتا ج قمق الترتي  
 .(1.10)إرصا ية قند مستوال 

رباي وت  ماي بيف درجة ممارسة معمماي وتعن  ها  النتيجة أف هناؾ ا تراناي وتصا
التواصؿ ودرجاي تمميااتهف قمق مقياس الدا عية لمتعمـ ب بعاد  ستراتيجية ي التربية األسرية

 المختمفة.
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 التربية األسريةوتعن  ها  النتيجة أف أ  ترسف    درجة ممارسة معمماي 
ق مقياس الدا عية لمتعمـ التواصؿ يفد  إلق ترسف    درجاي تمميااتهف قمستراتيجية ي

 ب بعاد  المختمفة.
ألف استراتيجية التقويـ بالتواصؿ تهدؼ إلق جمق المعموماي قف التمميااي مف خ ؿ 
 عالياي التواصؿ قف مدال التقدـ الا  رققت  التمميااي  وكالؾ معر ة طبيعة تفكيرهف  

 وأسموبهف    رؿ الم ك ي.
المفتمر  تتلمن  ها  ايستراتيجية مف  عالياي )بما  التربية األسريةمعمماي إف وق  

  األس مة واألجوبة( وأدواي تقويـ ترتبط بها )سجؿ وصؼ سير التعمـ( يمكف أف المقابمة
   و قاي المناسبة لتمميااتهف   التخطيط األم ؿ لمدرس  وترديد النتاجاي التعميمية  هفتفيد

التغاية الراجعة قمق ايستفاد  مف  مما يجعؿ التمميااي  ادراي  فو دراته فلمستوياته
الم اركة    قمق  فتهامما يع   مف  در  فوالت جيق المايف يساهماف    ت خية راجاته

وترمؿ مس ولية تعممهف وترسيف أ كارهف روؿ ها  الماد    التربية األسريةتعمـ مولوقاي 
ب   وايستمرار    أدا ها  واينتبا  لممو ؼ التعميم   والقياـ باألن طة والواجباي الت  تتعمؽ

  التربية األسريةبن اط وريوية  واكتسابهف القدر  قمق تنظيـ أو اي استاكارهف لمولوقاي 
 وتمخيصها  وترتي  أ كارها    أ لؿ صور  ممكنة.

مراجعة الااي ستراتيجية ي التربية األسريةدرجة ممارسة معمماي  ( الع  ة بيف3)
 :الدا عية لمتعمـ ب بعاد  المختمفة ودرجاي تمميااتهف قمق مقياس

درجة ممارسة معمماي ( وجود ق  ة ارتباطية موجبة بيف 04) جدوؿيتلت مف 
مراجعة الااي ودرجاي تمميااتهف قمق مقياس الدا عية لمتعمـ ستراتيجية ي التربية األسرية

 يـ ااي وه   1.63  1.64  1.56  1.61ب بعاد  المختمفة وكاني النتا ج قمق الترتي  
 .(1.10)ديلة إرصا ية قند مستوال 

 التربية األسريةوتعن  ها  النتيجة أن  كمما ترسني درجة ممارسة معمماي 
مراجعة الااي  ابمها ترسف    درجاي تمميااتهف قمق مقياس الدا عية لمتعمـ ستراتيجية ي

 ب بعاد  المختمفة.
لمعر ة لمتفكير الجاد بمغ اها مف ري  يتـ    ها  ايستراتيجية الرجوع إلق ما ورام ا

ل ستفاد   الرال خ ؿ تطوير استدييي   التعمـ قممية ا تقاؽ مغ ال مف األردا  السابقة و 
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منها كدليؿ    السموؾ المستقبم  )وهاا ي ير إلق أف مراجعة الااي متكاممة مق  خصية 
ة بهدؼ التركـ و هـ المتعمـ ريف يعرؼ التعمـ ب ن  استخ ة العبر مف الخبراي السابق

 (. الخبراي ال رقة
اا  همي معمماي  هاا المعنق ووظفت  التوظيؼ األم ؿ    تدريسها  التربية األسريةوا 

 إنهف بالتال  سيساقدف تمميااتهف قمق ترسيف مستوال الدا عية  التربية األسريةمقرر 
 لمتعمـ لدال تمميااتهف.

ألدواي التقويـ التربو  البديؿ  ة األسريةالتربيدرجة ممارسة معمماي  ( الع  ة بيف4)
 :ودرجاي تمميااتهف قمق مقياس الدا عية لمتعمـ ب بعاد  المختمفة

درجة ممارسة معمماي ( وجود ق  ة ارتباطية موجبة بيف 04) جدوؿيتلت مف 
مراجعة الااي ودرجاي تمميااتهف قمق مقياس الدا عية لمتعمـ ستراتيجية ي التربية األسرية

وه   يـ ااي  1.61  1.54  1.57  1.64اد  المختمفة وكاني النتا ج قمق الترتي  ب بع
 .(1.10)ديلة إرصا ية قند مستوال 

قندما يرك ف قمق توظيؼ سمسمة مف  التربية األسريةوتعن  ها  النتيجة أف معمماي 
ؿ الصفاي المختصر  الت  تبيف أدام التمميااي    مستوياي مختمفة  و يامهف بعمؿ سج

منظـ تكت   ي  التمميااي قبر الو ي قباراي روؿ أ يام  رأنها أو  اهدنها أو مررف بها 
كيؼ قمؿ التمميااي لمف  التربية األسرية   رياتهف الخاصة  وكالؾ قندما تدوف معمماي 

مف التعرؼ  فيمكنه صاد اي  مف راي مجموقة )العمؿ التعاون (   إف الؾ كم  سيعط  المعمماي 
  أو تنبفي ألغرا   الؾ كم    وتوظيؼفواهتماماته فومهاراتهتمميااتهف  اي خصي قمق

 ق جية  مما يساقد قمق تنمية الدا عية لمتعمـ لدال تمميااتهف.أو  توجيهيػة إر ادية  أو 
يستراتيجياي التقويـ التربو   التربية األسريةدرجة ممارسة معمماي  ( الع  ة بيف5)

كمية لبطا ة الم رظة( ودرجاي تمميااتهف قمق مقياس الدا عية البديؿ وأدوات  )الدرجة ال
 :لمتعمـ ب بعاد  المختمفة

درجة ممارسة معمماي ( وجود ق  ة ارتباطية موجبة بيف 04) جدوؿيتلت مف 
مراجعة الااي ودرجاي تمميااتهف قمق مقياس الدا عية لمتعمـ ستراتيجية ي التربية األسرية

وه   1.71   1.62   1.67  1.65النتا ج قمق الترتي   ب بعاد  المختمفة وكاني
 .(1.10) يـ ااي ديلة إرصا ية قند مستوال 
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مجموقة مف األسالي  ل التربية األسريةوتعن  ها  النتيجة أن  قند ممارسة معمماي 
واألدواي الت  ت مؿ مهاـ أدا ية أصيمة أو وا عية  ومراكا   وممفاي أقماؿ  وصرا ؼ  

اقية  ومعرولاي  وم رظاي  ومقاب ي  وقرو   فهية  وتقويـ اات   وم روقاي جم
   تقويـ أدام تمميااتهف    موا ؼ رقيقية  ريبة بقدر اإلمكاف  وتقويـ األ راف  وغير الؾ

وتكميفاي م ابهة لممهماي   Tasksمف الوا ق ري  تقـو التمميااي بالفعؿ ب دام مهماي
يهي هف لمريا   إف الؾ كم  يرسف معتقداتهف الااتية الرياتية خارج أسوار المدرسة بما 

ف مما يفهمػه التربية األسريةمقرر  القدراي والمهاراي ال  مة إلنجا  أهداؼ فمتمكوب نهف ي
قف التواصؿ الفعاؿ     إتماـ الؾ   ل ي  فاألهداؼ  وم ابرتهها   وترقيؽ لمتخطػيطأيلاي 

 مق  مي تهف داخؿ وخارج الغر ة الصفية.
  ( Rice& et. al., 1998مق نتا ج دراسة ريس و خريف ) البر  هااواتفقي نتا ج 

لتربو  البديؿ وما ب  مف ممارساي التقويـ ا والت  توصمي إلق أف استخداـ استراتيجياي
إيجابية يجعؿ الت ميا يميموف إلق البر  قف المعموماي مف مصادرها المختمفة  ويكسبهـ 

 ماـ ن اطاتهـ الت  يمارسونها مف اختيارهـ ال خص . الن اط والم ابر     إت
مق نتا ج دراسة رلا السيد مرمود رجا   والفررات   البر  هااكما اتفقي نتا ج 

إلق أف استخداـ مهاـ التقويـ التربو  البديؿ يفد   البر (  وتوصمي 4114السيد مرمود)
 إلق ترسيف مستوال الدا عية المعر ية لمتعمـ لدال الت ميا.

( 4101مق نتا ج دراسة جماؿ الهوارال واسماقيؿ الوليم  ) البر  هااواتفقي نتا ج 
الت  أظهري نتا جها وجود ق  ة ارتباطية موجبة بيف استخداـ استراتيجياي التقويـ التربو  

 البديؿ والدا عية ل نجا  لدال ط   الجامعة.
ة ارتباطيػة موجبػة وااي ديلػة ق   دوبالؾ أمكف  بوؿ الفر  ال ال  والا  نة قمق  توج

بمنطقػػػة نجػػػراف يسػػػتراتيجياي التقػػػويـ  التربيػػػة األسػػػريةإرصػػػا ية بػػػيف درجػػػة ممارسػػػة معممػػػاي 
التربو  البديؿ ودرجاي تمميااتهف    مقياس الدا عية لمػتعمـ   وكػالؾ أمكػف اإلجابػة قػف السػفاؿ 

 ػػ  بطا ػػة  يػػة األسػػريةالترباي معممػػع  ػػة بػػيف درجػػاي ال مػػا مػػدالال الػػ  والػػا  نػػة قمػػق   
وأدواتػػػ  ودرجػػػاي تمميػػااتهف قمػػق مقيػػػاس يسػػػتراتيجياي التقػػػػويـ البػػػديؿ م رظػػة ممارسػػاتهف 

 الدا عية لمتعمـ؟
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ومف  ـ ترقيؽ التكامؿ     خصياي التمميااي  ومساقدتهف قمق الربط بيف النظرية 
راي التفكير ورؿ والتطبيؽ  وابتعادهف قف طريقة الرفظ والتمقيف  وتدريبهف قمق مها
 الم ك ي واتخاا القراراي  وبما يو ر مف راي والرة لمعمؿ الجيد لديهف.

 :التْصٔات
  يم :قنها توص  البار ة بما  والنتا ج الت  أسفر الرال  البر    لوم ردود 

تدريبية خاصة  إلق لرور  ققػد دوراي التربية األسريةتدريس مقرر دقو  القا ميف قمق -0
 البديؿ وأدوات . التربو  ياي التقويـ باستراتيج

التقويـ التربو  قمق ممارسة استراتيجياي  فوتدريبه التربية األسريةاي تعريؼ معمم-4
 الرال المعمماي    الدراسة ها مف  بؿ تدرجة ممارس الت  تػدني نسػ البديؿ وأدوات  

دوار  واستراتيجية األدام  والمراكا  ولع  األاستراتيجية التقويـ المعتمد قمق م ؿ 
  والتقويـ الاات  الااي مراجعػةالم رظة المنظمة  واستراتيجية المقابمة  واستراتيجية 

 البديؿ المختمفة. التربو  وممارسة أدواي التقويـ  وتقويـ األ راف 

ولق دليؿ يتلمف كيفية ممارسة استراتيجياي التقويـ التربو  البديؿ وأدوات  المختمفة -1
 لممررمة المتوسطة. التربية األسريةمماي مف  بؿ مع

التقويـ ستراتيجياي يالمختمفة والبي اي المعينة للماف التطبيؽ السميـ  تو ير اإلمكاناي-2
 التربو  البديؿ وأدوات .

ط  ( روؿ  –معمميف  – مديريف-م ر يفإقاد  ت هيؿ العامميف    الميداف التربو  )-3
. والؾ قبر إ امة الدوراي التدريبية لمف هـ قمق وأدوات التربو  البديؿ مفهـو التقويـ 
 رأس العمؿ. 

التقويـ التربو  تدري  ط   كمياي التربية أ نام التربية الميدانية قمق استراتيجياي -4
دراجها لمف استمار  تقويـ التربية الميدانية ألدام الط  .البديؿ وأدوات     وا 

مدال مقننة لمك ؼ قف نقاط القو  واللعؼ     ك دا  الرال  البر استخداـ أدا  -5
لدال معمم  المرارؿ التعميمية التقويـ التربو  البديؿ وأدوات  استراتيجياي ممارسة 

 المختمفة بالمممكة.

وتلمينها استراتيجياي التقويـ التربو   التربية األسريةإقاد  النظر ببرامج إقداد معممة -6
 ويـ التمميااي.البديؿ وأدوات  كاتجا  ردي     تق

 :كنا تْصٕ الباحج٘ بإجزاء الدراسات التالٔ٘
المررمة  البايتدريس لطال    التربو  البديؿ وأدوات التقويـ استراتيجياي أ ر ممارسة -0

 ال انوية قمق التفكير النا د ورؿ الم ك ي. 

عمـ    إ الة صعوباي توأدوات   التربو  البديؿالتقويـ  استراتيجيايأ ر ممارسة -4
التربية الطالبة المعممة  تخصة لدال  تدريسوخف   مؽ ال مهاراي التدريس

 .  األسرية
 مف تخصصاي مختمفػةوالمعمماي إجرام دراساي مما مة قمق قينة أكبر مف المعمميف -1

بهدؼ ومرارؿ دراسية مختمفة   ة  ومناطؽ مختمفم ؿ المغة العربية والريالياي
 البديؿ وأدوات . التربو  التقويـ  تراتيجياييسػتهـ الترقؽ مف درجة ممارس
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رسالة األساسيين من وجية نظر معممي األحياء في محافظتي طولكرم وقمقيمية. 
 . جامعة النجاح الوطنية. فمسطين.ماجستير

في أداء طمبة الصف التاسع  (. أثر استخدام أساليب التقويم البديمة2004الخرابشة ) بنان- 04
 . الجامعة األردنية  ماجستيررسالة  األساسي في التعبير الكتابي،

 : دار الفكر العربي.التدريس والتعمـ  القاهر  استراتيجياي(: 1999جابر عبد الحميد )-13
 

يم (. أثر بعض الذكاءات المتعددة واستراتيجيات التقو 2013جمال اليوارى واسماعيل الوليمي)-14
. جامعة مجمة كمية التربيةالبديل عمى تنمية الدافعية لإلنجاز لدى طالب الجامعة. 

 .323-241(. الجزء الثاني. أكتوبر. 58المنصورة. مجمد)
. الرياض الدار أصوؿ التقويـ والقياس التربو  المفهوماي والتطبيقاي(. 2007) حسن زيتون-15

 الصولتية.

دام وتنويع معممي المغة العربية في أساليب وأدوات تقويم (. مدى استخ1998حمدان نصر )- 16
جامعة  مجمة مرك  البرو  التربوية  الطالب بمراحل التعميم العام في األردن.

 .178-141 .(7)13.قطر
(. أثر استخدام أساليب التقويم الصفي البديل عمى تنمية المفاىيم 2008حمدي عبد العزيز)-17

دراساي    الذات لدى طالب المدارس الثانوية التجارية. االقتصادية وتحسين فعالية 
 .161-120 141ع  المناهج وطرؽ التدريس

منظومة التقويم  استراتيجية. معيقات تطبيق (2010)غباري إشتيوه، ثائر شعيرة، فوزي أبوخالد -18
ي في محافظة ساسالواقعي عمى تالميذ الصفوف األربعة األولى من مرحمة التعميم األ

 (.3)24جامعة النجاح الوطنية،  (العمـو اإلنسانية)النجات لدبرا   مجمةرقاء. الز 
754-797. 

(. فعالية برنامج مقترح لتدريب معممي العموم بمرحمة التعميم االساسي عمى 2006خالد الباز )-19
. المجمد التاسع. العدد الثاني. مجمة التربية العمميةاستخدام اساليب التقويم البديل. 

 .88-51نية.يو 
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في  االبتدائي(. أساليب التقويم لدى معممي ومعممات الحمقة األولى من التعميم 2001خمود مراد )- 20
  .193-192 .(4)2، مجمة العموـ التربوية والنفسية ظل نظام التقويم التربوي،

الذاتية  (. أثر برنامج تدريبي مقترح عمى بعض مكونات الدافعية األكاديمية2005ربيع شعبان )-21
 . جامعة األزىر.رسالة دكتورا لدى عينة من تالميذ الحمقة الثانية من التعميم األساسي. 

 ور ة  .القياس والتقويم وتطوير نظام االمتحانات يالنظريات الحديثة ف (.2001جاء أبو عالم )ر -22
 : رفية مستقبمية  األوؿ ل متراناي والتقويـ التربو   العرب لمف المفتمر قمؿ 

-93، 2001ديسمبر  24-22القاىرة:    ل متراناي والتقويـ التربو   المرك  القوم
119.   

التنمية المهنية لممعمميف    لوم ايتجاهاي العالمية تردياي (. 2010رشيدة الطاىر )-23
 . اإلسكندرية. دار الجامعة الجديدة.وطموراي

تقويم األصيل وفق الذكاءات المتعددة فى (. فاعمية ميام ال2006حجازي والفرحاتى محمود) رضا-24
مادة العموم لدى  فيتنمية التحصيل والدافعية المعرفية لمتعمم وطمب العون األكاديمي 

   المفتمر القوم  السنو  ال ال  ق ر. الجامعاي العربية تالميذ المرحمة االبتدائية. 
 .775-710( 2.مصر.  ج)40القرف

ر استخدام التغذية الراجعة الكمية في التحصيل والدافعية لمتعمم (. أث2005سامي سوسو سممان )-25
-مجمة البار  الجامع لدى طمبة المستوى الثاني بقسم الجغرافية في كمية التربية بتعز. 

 .208-185مارس -يناير
(. برنامج تدريبي قائم عمى التقويم البديل لتنمية األداء الميني لدى معممي 2012سمية الحسين )-26

 .366-337 3العدد 20. مصر. مجمدمجمة العموـ التربويةصف في سورية. ال
. 2. في. محمد عودة الريماوي. المحرر. عمم النفس العام. طالدا عية(. 2006شفيق عالونة)-27

 األردن. عمان. دار المسيرة.
لميارات (. استراتيجية مقترحة في تنمية بعض المفاىيم العممية وا2007شيماء حمودة الحارون )-28

الوجدانية وميارات ما وراء الذاكرة لدى تالميذ المرحمة االعدادية من المتفوقين عقميًا ذوي 
 . كمية البنات. جامعة عين شمس.رسالة دكتورا صعوبات التعمم. 

 . عمان. دار المسيرة.4. طقمـ النفس التربو (. 2005صالح أبو جادو )-29
  ور ة قمؿ    المفتمر العرب  .نظم تقويم االمتحانات ت تطوير(. اتجاىا2001)ي عفيف صديق- 30

ل متراناي والتقويـ   المرك  القوم مستقبمية.: رفية التربو األوؿ ل متراناي والتقويـ 
 . 70-63ديسمبر 24-22 :ةالقاىر  التربو .
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وجهات  ػ أساسيات  وتطبيقات  وت  والنفس  القياس والتقويـ التربو  (.2000عالم )الدين صالح - 31
 .يالقاىرة: دار الفكر العرب المعاصر  

أسس  النظرية والمنهجية وتطبيقات   البديؿ:  التربو  التقويـ(. 2004الدين عالم ) صالح- 32
 العربي.دار الفكر ، القاىرة، الميدانية

 .51-40(. 74. مجمة التدريب والتقنية. )التقويـ الرقيق (. 2005عادل سرايا )-33
 ، القاىرة: دار غريب لمطباعة والنشر.  الدا عية ل نجا (: 2000خميفة )عبد المطيف -34
. دليؿ المعمـ لمتقويـ المعتمد قمق األدام مف النظرية إلق التطبيؽ( 2010عبد اهلل السعدوي )-35

 الرياض. مكتب التربية لدول الخميج العربي.

 سسة الرسالة  . بيروت. مؤ قمـ النفس التربو (. 1997عبد المجيد نشواتي )-36
العامة، نظام إعداد االختبارات لتقويم كفاءة  يتطوير نموذج معيار  (.2001عبد الوارث الرازحى )- 37

  القػوم   المركػ مـستقبميةرؤية  التربوي:األول لالمتحانات والتقويم  يالمؤتمر العرب
 .  120-107، 2001ديسمبر  24-22القاىرة:    ل متراناي والتقويـ التربو 

براىيم ىادي الطوالبة عبير الرفاعي،-38  االجتماعية معممي الدراسات ممارسة ( درجة2012القاعود) وا 

 التربوية القرال لمعموـ اـ جامعة مجمة .الواقعي التقويم الستراتيجيات إربد محافظة في

 (.1)4 والنفسية
قمـ النفس (. 2005عدنان العتوم وشفيق عالونة وعبد الناصر الجراح ومعاوية أبو غزال )-39

 . عمان. دار المسيرة لمنشر والتويع.التربو  النظرية والتطبيؽ
التذكر والدافعية لمتعمم  واستراتيجيات(: ما وراء المعرفة 2004عماد عمي، مصطفى الحاروني )-40

مجمة كمية التربية كمتغيرات تنبؤية لمتحصيل األكاديمي لدى طالب التعميم الثانوي العام، 
 . 53-1 .، الجزء الثاني20، مجمد 2جامعة أسيوط، عدد ، ب سيوط

 . العين. دار الكتاب الجامعي.مدخؿ إلق قمـ النفس(. 2007عماد الزغمول وعمى الينداوي )-41
مجمة كمية (: الدافعية الداخمية لمدراسة لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، 1995فاطمة حممي )-42

 ر. األول. سبتمبلجزء ، ا24، العدد التربية بال  ا يؽ
( دراسة سيكومترية عمى AMS(. البنية العاممية لمقياس الدافعية االكاديمية )2009فلاير أبو عواد )-43

عينة من طمبة الصفين السادس والعاشر من مدارس وكالة الغوث)األونروا( في األردن. 
 )*(.471-433( 4-3. العدد)25. المجمد مجمة جامعة دم ؽ

 إدار  ايمترانايي التقويـ وأدوات : اإلطار النظر . استراتيجيا(. 2004)وطني لمتقويمالفريق ال-44
 ، األردن: وزارة التربية والتعميم.ختبارايواي
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(. معتقدات معممي الدراسات االجتماعية 2011فلاير محمد أبو عواد، وعودة عبد الجواد أبو سنينة )-45
مجمة  ة العميا فى مدارس وكالة غوث فى األردن.حول التقويم البديل فى المرحمة األساسي

 .266-229(. تموز. 1)24. جامعة القدس المفتورة لدبرا  والدراساي
(. اتجاىات معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة نحو استخدام التقويم البديل 2014فيد العميان )-46

 .76-53. 45ة. العدد. السعوديرسالة التربية وقمـ النفسفي تقويم تعمم الرياضيات. 
(. برنامج مقترح لتنمية ميارات استخدام أساليب التقويم البديل لدى معممي 2009فيد الشريف )-47

 143. جامعة األزىر. العدد مجمة كمية التربيةالمغة االنجميزية بالمرحمة المتوسطة. 
 .517-467الجزء الرابع. ديسمبر

األنشطة الرياضية في تنمية الحس العددي والمكاني  (. برنامج قائم عمى2009فيمي البالونة )-48
تطوير المناهج الدراسية بيف -المفتمر العمم  الراد  والع روفلطفل الروضة. 
 .443-412. 2. مصر. مجمد األصالة والمعاصر 

(. أثر استراتيجية التقويم القائم عمى األداء في تنمية التفكير الرياضي 2010فيمي البالونة )-49
مجمة جامعة النجات لمعموـ رة عمى حل المشكالت لدى طمبة المرحمة الثانوية. والقد

 .2270-2227 8. العدد 24. المجمد اإلنسانية
، القاىرة: مكتبة األنجمو 5، طقمـ النفس التربو (: 1996فؤاد أبو حطب وآمال صادق )-50

 المصرية. 
المفاىيم أدوات بديمة في التقويم الحقيقي (. سجالت األداء وخرائط 2001كمال زيتون وعادل البنا)-51

المفتمر العرب  األوؿ ل متراناي والتقويـ التربو   رفية من منظور الفكر البنائي. 
-187ديسمبر.  24-22، المركز القوى لالمتحانات والتقويم التربوي، القاىرة. مستقبمية

218. 
، سمسمة التفكير والتعميم والتعمم، اات التفكير مف خ ؿ أسالي  التعمـ ال(: 2007مجدي عزيز )-52

 ، القاىرة: عالم الكتب. 1ط
، عمان: دار المسيرة طرؽ تدريس الريالياي لاو  ايرتياجاي الخاصة( 2010محمد العبسي )-53

 لمنشر والتوزيع والطباعة.
. (. تطوير أساليب التقويم ضرورة حتمية لضمان جودة المؤسسات التعميمية2005محمد سعيد )-54

المفتمر العمم  السنو  ال ال  ق ر. الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدار  
. المكتبة االلكترونية أطفال التعميمية. ايقتماد ولماف جود  المفسساي التعميمية

 الخميج ذوي االحتياجات الخاصة.
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قمق الرياضيات  (. فاعمية التقويم البديل عمى التحصيل والتواصل وخفض2004محمد العرابي )-55
المفتمر العمم  لتالميذ المرحمة االبتدائية. الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات. 

-176يوليو  8-7بنيا.  الرابق. بعنواف  ريالياي التعميـ العاـ    مجتمق المعر ة.
244. 

التقييم  (. تطوير مساق األصول الفمسفية لمتربية في ضوء فمسفة2004محمد عبد الخالق مدبولي )-56
. كمية التربية. جامعة دراساي تربوية واجتماقيةالمستند إلى األداء: دراسة تطبيقية. 

 حموان. المجمد العاشر. العدد األول يناير.
 في المرحمة االعدادية في التقويم ألساليب العربية المغة معممي استخدام (. واقع2011محمد عفانة)-57

ماجستير  الحديثة. رسالة االتجاىات ضوء في غزة عقطا في الدولية الغوث وكالة مدارس
 .غزة– اإلسالمية . الجامعةمن ور  غير

مجمة  .دراسة الدافعية لمتعمم األكاديمي لدى طالب كمية التربية بالعريش .(1998محمد مصطفى )-58
 (. 2جامعة المنوفية، عدد ) .كمية التربية .البرو  النفسية والتربوية

(. مشكالت تقويم التحصيل الدراسي بين النظريتين الكالسيكية والمعاصرة في 2003محمد غنيم )-59
كمية  والصرة النفسية   المجنة العممية الدا مة لعمـ النفس التربو  القياس النفسي،

 التربية، جامعة الزقازيق.

إطار في ام بالتعميم الع ي(. رؤية مستقبمية لتفعيل االمتحانات والتقويم التربو 2001)نصر. محمد - 60
األوؿ ل متراناي والتقويـ التر بوال:   ور ة قمؿ  المفتمر العرب  مفيوم الجودة الشاممة

 24-22القاىرة:    ل متراناي والتقويـ التربو   رفية مستقبمية  المرك  القوم
 .155-24، 2001ديسمبر

http://www.islamonline.net/arabic/adam/2001/12/article12.shtml.  
http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/  ISSN 1726-6807 

المرتفع  المعرفيلدافع (. السمات الشخصية المميزة لذوي ا2005) محمود إبراىيم، ىالل النبيانى-61
(. الجزء 128. العدد)مجمة التربيةوالمنخفض لدى طالب جامعة السمطان قاموس. 
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