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 :الدراسُ مكدمُ

 مـا إظيـار عمـ  القـائم الطمبة، تقييم لعممية التقميدي الفيم الحديث بمفيومو التقويم تجاوز 
 مـا حقيقة األغمب في تعكس ال اعتباطية بدرجات تقاس فردية، ميارات أو فروق من الطمبة لدى

 وحـــل القـــرار اتخـــاذ عمـــ  وقـــدرتيم العميـــا، التفكيـــر بعمميـــات تـــرتبط قـــدرات مـــن الطـــالب يممكـــو
 .المشكالت
 التقـويم" عميـو يطمق جديدة تقويم استراتيجيات يتضمن الحديث بنيجو التربوي فالتقويم لذلك
 .(Marzano,2002)" البديل التربوي

 مكونـات كل في يؤثر التربوية، لمنظومةا في الميمة المكونات أحد التربوي التقويم ويعد    
 مـدخالت مـن المنظومـة مكونـات بقية عم  الحكم إصدار خاللو من ويمكن بيا، ويتأثر المنظومة
 نقــاط لعـالج العمميــة واإلجـراءات القــرارات اتخـاذ ثــم ومـن أىــدافيا، ضـوء فــي ومخرجـات وعمميـات
 مخرجــــات إلــــ  وصــــوللم المنظومــــة وعمميــــات مــــدخالت فــــي القــــوة نقــــاط وتعزيــــز الضــــع 
 .  (Napoli & Raymond, 2004)مرضية

ــــــــــــــــــــد      ــــــــــــــــــــون أشــــــــــــــــــــار فق ــــــــــــــــــــون م  وروبنســــــــــــــــــــون وكالىــــــــــــــــــــان وبرايت
Brighton,Callahan&Robinson,2005) (Moon,  التقــــويم اســــتراتيجيات معظــــم أن إلــــ 

 وتسـع  المشـكالت، حـل وميـارات التفكيـر مـن عميـا مسـتويات الطمبـة مـن تتطمـب البـديل التربوي
 .واإلبداع التميز عم  قادرين ةطمب إليجاد

ـــو، التقـــويم أشـــكال التربـــوي الحقـــل فـــي وتتنـــوع      ـــر المباشـــر التقـــويم فمنيـــا وأدوات  وغي
 .(Tomlinson, 2001)الذاتي وغير الذاتي ومنيا المدى، وبعيد المحظي ومنيا المباشر،
 Grisham-Brown, Hallam ) قسـمين إل  طبيعتو حيث من التربوي التقويم وينقسم    

&Brookshire,2006) : 
 تعديمـو سـبيل فـي ألدائو، قيمة بنفسو المتعمم فيو يحدد الذي التقويم وىو:  يالذات لتقويما •
زالة  أدواتـو ومـن حقـة،الال الخبرات في لمتحكم السابقة الخبرات من العبر باستخالص اعوجاجو، وا 
  .ميةاليو  والمذكرات الشخصية، تقدير ومقاييس المراجعة، قوائم

 المتعمم مستوى يثبت الذي بو الموثوق الذاتية من المجرد التقويم وىو:  الموضوعي التقويم •
 التي أداءاتو بتقدير وذلك ؛ ذاتو عن خارجاً  وتسويتو لتعديمو التعميمي؛ التعممي مساره في

 أو اءة،القر  ميارة كتقويم عممية، بطريقة والنفسية، والعقمية الجسمية إمكاناتو فييا يستخدم
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 بأسموب ممكاتو تقويم أو الخط، ميارة أو الحديث، في الفصاحة ميارة أو االستماع، ميارة

 الشفوية، واالستظيارات العممية، الممحوظات التقويم ىذا أدوات أشير ومن اإلشياد،

 .والورقة بالقمم التحريرية واإلنجازات
 التقويم أنواع من األول النوع وىو تعمملمم الذاتي بالتقويم الحالية الدراسة اىتمت ثم ومن    

 طمبة امتالك درجة بين العالقة طبيعة عم  التعر  الحالية الدراسة تحاول لذلك التربوي،
 .األكاديمي وتحصيميم الذاتي التقويم لميارات نجران بجامعة االنتساب

   :الدراسُ مشكلُ

 :ةاآلتي األسئمة عن اإلجابة في الحالية الدراسة مشكمة تحددت
 الذاتي؟ التقويم لميارات نجران بجامعة االنتساب طمبة امتالك درجة ما-ٔ

 باختال  الذاتي التقويم لميارات نجران بجامعة االنتساب طمبة امتالك درجة تختم  ىل-ٕ
 األكاديمي؟ التحصيل الدراسي، المستوى ،" التخصص" البرنامج) المستقمة الدراسة متغيرات

 طمبة لدى األكاديمي والتحصيل الذاتي التقويم ميارات امتالك درجة بين عالقةال ما-ٖ
 نجران؟ بجامعة االنتساب

 : الدراسُ أهداف

 نجران بجامعة االنتساب طمبة امتالك درجة عم  التعر  إل  الحالية الدراسة ىدفت   
 ،" التخصص" البرنامج) المستقمة الدراسة متغيرات حسب ومقارنتيا ، الذاتي التقويم لميارات
 درجة بين العالقة عم  التعر  إل  الحالية الدراسة ىدفت كما ،( الجنس الدراسي، المستوي
 .األكاديمي والتحصيل الميارات ىذه امتالك

 :الدراسُ أهمًُ

 : اآلتية النقاط في الحالية الدراسة أىمية تكمن
 :  الهظزيُ األهمًُ -أ

 السموك يص  ألنو ؛ القياس موضوع أىمية من الحالية لمدراسة النظرية األىمية تنبع-
 الكمي الوص  عن يعبر فيو الفرد، لدي أكثر أو معينة سمة مقدار ويحدد كميًا، وصفاً 

 لقياس موضوعية قياس أداة توافر فإن ولذلك(. ٖٔ:  ٕٓٓٓ عالم،)لألداء الموضوعي
 بناء أن ذلك. نظرية أىمية ذو نجران بجامعة االنتساب طمبة لدى الذاتي التقويم ميارات
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 بيد  العالقة ذات والمقاييس السابقة والدراسات النظري األدب إلي الرجوع يتطمب المقياس
 الخصائص الستخراج فقراتو تجريب ثم ، فقراتو صياغة ثم ، ومكوناتو المقياس معالم تحديد

 . لممقياس النيائية الصيغة إعداد ضوئيا في يمكن التي السيكومترية
 في جوىرياً  احتياجاً  باعتباره الذاتي التقويم ميارات وىو تناولتو الذي المتغير أىمية أيضاً -

 يجعمو بشكل لديو الضع  ونقاط القوة نقاط عم  بالتعر  لو يسمح ألنو الجامعة؛ طمبة حياة
 .الضع  نقاط ويعالج ، القوة نقاط من يستفيد

 الحيّ  الميني الضمير من علتج ابتداًء، أخالقية فمسفة من الذاتي التقويم أىمية تنبع أيضاً  -
 ذلك بو أديتَ  الذي الوجو عم  بو قمتَ  ما حقيقة يعمم أحدٌ  ىناك فميس عمل، كلّ  عم  حَكما
 ببعض أحيانا ُيخدع قد المراقب المقيم أو الخارجي الُمالحظ حت  نفسك، أنت إال العمل

 فالحقيقة وعميو األداء، عم  الحكم لعممية مشوشة تكون التي األعمال ببعض أو السموكيات
 .الشاممة غير القاصرة الخارجي المقيم أدوات ال البشرية النفس مكمنيا

 الشاممة، التنمية مؤسسات أىم من الجامعات ألن بالغة؛ أىمية ذات الجامعة مرحمة كذلك -
 والتكنولوجي العممي التقدم ضوء في ، البشرية الموارد وتأىيل إعداد  مسئولية تتحمل إذ

 التعميمية، العممية عناصر أىم من الجامعة طمبة ويعد. األخيرة الثالثة العقود في  المتسارع
 .المجتمعية أىدافيا تحقيق في الجامعات نجاح أسباب أىم ومن

 :التطبًكًُ األهمًُ -ب

 :يمي ما خالل من الحالية لمدراسة التطبيقية األىمية تتضح 
 نجران، بجامعة االنتساب طمبة لدى الذاتي التقويم ميارات مقياس الحالية الدراسة قدمت -

 القياس بمجال والميتمين التعميمية العممية عم  والقائمين الباحثين يفيد قد المقياس وىذا
 طمبة امتالك درجة عن الكش  عم  المختمفة والتعميمية البحثية بالمؤسسات والتقويم
 اإلجراءات استكشا  إل  ذلك يؤدي حيث الذاتي، التقويم لميارات نجران بجامعة االنتساب
 الجامعات في تحقيقيا المرجو والجودة التطوير عممية وتحقيق البيانات لتجميع الالزمة

 .السعودية
 اإلصالح وأمر السعودية العربية المممكة في العالي التعميم أمر ييمو من كل تفيد أنيا -

 عامة بصفة جامعةال وطالب خاصة بصفة االنتساب طمبة مشكالت عن لمكش  التعميمي
 .ليا التصدي ومحاولة المشكالت ىذه ماىية إل  الوصول في رغبة
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 االنتساب طمبة لدى الذاتي التقويم ميارات أىمية إل  األكاديمي المرشد انتباه توجيو-
 .عامة بصفة ككل الجامعة وطالب خاصة، بصفة نجران بجامعة

 : الدراسُ حدود

 :عم  الحالية الدراسة اقتصرت
 .نجران منطقة – نجران بجامعة االنتساب وطالبات طالب جميع: المكانية لحدودا-   
/ ٖٗٗٔ لمعام ألولا الدراسي الفصل في ميدانياً  الدراسة ىذه تطبيق تم:  الزمنية الحدود -  

 .ىـٖ٘ٗٔ
 .الباحثين إعداد من الذاتي التقويم ميارات مقياس استخدام:  الموضوعية الحدود-   

 : سُالدرا مصطلخات

 : ييم كما الحالية الدراسة مصطمحات تحديد يمكن
 في نجران بجامعة االنتساب طالب يستخدميا التي اآلليات بيا يقصد :الذاتي التقويم ميارات
 عبارات عم  استجاباتيم خالل من يظير كما وذلك .ذاتياً  الدراسية لممقررات دراستو تقويم
 .الباحثان أعده الذي الذاتي التقويم مقياس

 معرفة من نجران بجامعة االنتساب طالب يمتمكو ما ما كل بو يقصد :األكاديمي التحصيل
 معدلو خالل من يظير كما ذلكو  الدراسية، لممقررات دراستو نتيجة واتجاىات وقيم وميارات
 .التراكمي

 : الهظزيُ اخللفًُ

 :  الرتبىٍ  التكىيم  

 :يالتربو  التقويم تعري  -أ
 القياس درجة ضوء في الشخص أو ئالشي عم  حكم إصدار عممية بأنو معال أبو عرفو     

 عالم أبو) مختمفة مصادر من عمييا الحصول يتم التي األخرى والمعمومات المحددة واألىدا 
، ٕٓٓٔ :ٜٙ.) 

 من أساس عم  التربوي القرار اتخاذ عممية بأنو( ٖٕٕ: ٕٔٓٓ) وىبي السيد وعرفو      
 .التطوير د بي والمالحظات القياس
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 عممية قيمة تقدير فن بأنو (Allen & Flippo, 2002:17) وفميبو آلن عرفو كما      
 تعديل أجل من نسبيًا؛ محددة زمنية مدة وفي عممية، بأدوات معين، مستوى في والتعمم التعميم
زالة التربوية، العممية ىذه مسار وتسوية بعاد وا    .رىألخ فترة من يعترييا الذي االعوجاج وا 
 تحديد إل  ترم  نظامية عممية: بأنو التربوي التقويم تعري  يمكن سبق ما ضوء وفي     
 مكونات كل في الضع  ونواحي القوة نواحي تحديد أي ألىدافيا، التربوية العممية تحقيق مدى

 .القوة نواحي وتعزيز الضع  نواحي عالج يتم حت  التربوية المنظومة
 : التربوي التقويم وملمفي التاريخي التطور -ب

 جديدة أىدافاً  لمتقويم أصبح إذ وأدواتو، التقويم مفيوم في ثورة األخيرة السنوات شيدت     
 درس لكل يكون أن عم  تؤكد التي-السموكية المدرسة من التحول اقتض  فقد ومتنوعة،
 التي يةالمعرف المدرسة إل -والقياس لممالحظة قابل بسموك مصوغة التحديد عالية أىدا 
 واالىتمام سموكو، في تؤثر عقمية عمميات من المتعمم عقل بداخل يجري ما عم  تركز

 وحل القرارات، واتخاذ األحكام بمورة مثل العميا التفكير عمميات خاص وبشكل التفكير بعمميات
 المعموماتية، عصر معطيات مع التعامل من اإلنسان تمّكن عقمية ميارات باعتبارىا المشكالت

 .(Becker,2000) التطور المتسارعة والتقنية المعرفة، تفجرو 
 قابل بسموك عنيا التعبير الصعب من أساسية، تعمم بنتاجات لالىتمام التوجو أصبح وبذلك   

 بريقيا السموكية األىدا  فقدت وىكذا. محدد تعميمي موق  في يتحقق والقياس لممالحظة
 Learning التعمم نتاجات حول أىدا  كتابة مكانيا ليحل الستينات، عقد في لمع الذي

outcomes إنجازات أو أداءات شكل عم  تكون والتي Performance إلييا يتوصل 
 والمتعمم المعمم من لكل واضحة تكون أن يجب النتاجات وىذه التعمم، لعممية كنتيجة المتعمم
 األداء بمستويات مقارنة هأنجز  ما مقدار ليرى ، ذاتياً  نفسو تقويم المتعمم يستطيع وبالتالي
 (. ٕٗٓٓ عالم، ) المطموبة
 وىو البديل، التربوي بالتقويم الحديثة التقويم توجيـات يراعـي الـذي التقويـم ويسمـ      
 الطالب يجعل تقويم فيو حقيقية، مواق  في ويقيسيا الطالب إنجازات يعكس الذي التقويم

 فييا يمارس تعمم كنشاطات فيبدو ليم، بالنسبة ومعن  قيمة ذات ميمات في ينغمسون
 أو األحكام لبمورة المعار  من متسع مدى بين ويوائمون العميا، التفكير ميارات الطالب
 القدرة لدييم تتطور وبذلك. يعيشونيا التي الحقيقية الحياتية المشكالت لحل أو القرارات التخاذ
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 ونقدىا المعمومات معالجة عم  دىميساع الذي reflective thinking التأممي التفكير عم 
 الطالب يساعد بما التعميم توجيو لصالح ، والتعميم التعمم بين الصمة يوثق فيو ؛ وتحميميا

 (. ٕ٘ٓٓ ، عودة)الحياة مدى التعمم عم 
               : البديل التربوي التقويم-ج

 بالضرورة ليست أساسية تعمم نتاجات عم  يستند التعميمية األىدا  يف التركيز أصبح      
 محدد، تعميمي موق  في يتحقق والقياس لممالحظة قابل بسموك عنو التعبير يمكن مما

 إنجازات أو أداءات شكل عم  تكون والتي التعمم نتاجات حول بأىدا  االىتمام وأصبح
Performances واضحة تكون أن يجب وىذه. التعمم لعممية كنتيجة المتعمم إلييا يتوصل 

 أنجزه ما مقدار ليرى ذاتياً  نفسو تقويم المتعمم يستطيع وبالتالي والمتعمم، المعمم من لكل
  (.ٜٔٔ:  ٜٜٛٔ الخميمي،) المطموبة األداء بمستويات مقارنة
 من اإلمكان بقدر قريبة حقيقية مواق  في الطالب أداء البديل التربوي التقويم ويقيس     
 خارج الحياتية لمميمات مشابية وتكميفات  Tasksتميما بأداء الطالب يقوم حيث الواقع

يمر ىنسون ويشير الجامعة،  التربوي التقويم أن إل   (Henson & Eiller,1999: 491)وا 
 معن  ليا ميام إنجاز الطالب من يتطمب ألنو واقعي فيو لمحياة، الطالب يييئ البديل

 . حياتية مشكالت حل يتضمن كما الواقعية، حياتو في ويحتاجيا
 البديل التربوي لمتقويم أن  (Birenbaum &Dochy,1996) ودوتشي بيرنبوم ويوضح   
 األدائي التقييم ، Alternative Assessment البديل التقييم منيا مصطمحات عدة

Performance Based Assessment ، التعمم بممفات التقييم   Portfolio 

Assessment، معن  وليا حديثة تقويم أساليب إل  تشير عديدة مصطمحات كميا وىي . 
 في  (Birenbaum &Dochy,1996) ودوتشي بيرنبوم مع( ٖٔ: ٕٗٓٓ) عالم واتفق   
 والتقويم الواقعي، أو األصيل التقويم مثل المفيوم، ليذا المرادفة والمفاىيم المصطمحات تعدد
 ، الكيفي والتقويم السياقي، قويموالت ، الوثائقي والتقويم ، البنائي والتقويم األداء، عم  القائم

 والتقويم المنيج، في المتضمن والتقويم المتوازن، والتقويم الكفاءة، وتقويم ، المبحثي والتقويم
 التربوي التقويم"  شيوعاً  أكثرىا ولكن. الطبيعي والتقويم المباشر، والتقويم المنيج، عم  القائم
 ".البديل
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 Alternative Evaluation ِِ  مفيوم التقويم التربوي البديل: -د
 األدوات أو األساليب عم  تعريفو في يركز من فمنيم التقويم عمماء بتعدد التعاري  تتعدد    

 & Birenbaum) ودوتشي بيرنبوم تعري  مثل التقويم عممية في المستعممة

Dochy,1996)  تواألدوا األساليب من مجموعة بأنو البديل التربوي التقويم يعرفان حيث 
 ومشروعات وصحائ  أعمال وممفات ومحاكاة واقعية أو أصيمة أدائية ميام تشمل التي

 وغير األقران وتقويم ذاتي وتقويم شفيية وعروض ومقابالت ومالحظات ومعروضات  جماعية
 .  ذلك
-Mills,1993:7) لميمز بالنسبة الحال كما التقويم عممية محتويات عم  يركز من وىناك   

 معينة ميمة أداء المتعمم من يتطمب االختيارية العمميات أنماط من نمط بأنو فويعر  الذي( 10
 تاريخية أحداث تفسير منو يطمب قد فمثالً  معطاة، بدائل من قائمة من إجابة اختيار من بدالً 
 في بحث إجراء أو أجنبية بمغة التخاطب أو رياضية مسائل حل أو عممية فروض صياغة أو

 .   معين موضوع
 كميان تعري  مثل تحقيقيا إل  التقويم عممية تسع  التي األىدا  عم  يركز ثالث وفريق    

 الحصول عممية ىو التقويم أن إل  اأشار  حيث  (kelaghan&Greaney,2001)وجريني
عطائيم الطالب، حول التربوية القرارات اتخاذ في تستعمل التي المعمومات عم   التغذية وا 

 فعالية مدى حول الحكم إصدار وكذا لدييم والنقص القوة وجوانب ورىمتط مدى حول الراجعة
 .  التعميم سياسة وفعالية المنيج ومالءمة التعميمية العممية
 العممية" بأنو البديل التربوي لمتقويم شامل تعري  استخالص يمكن سبق ما ضوء وفي    
 مثل: ومقاييس أساليب عدة باستعمال الحقيقية الميام في األداء قياس عم  تعتمد التي

 األعمال وممفات التعميمية والحقائب األقران وتقويم الذاتي والتقويم واالختبارات المالحظة
صدار والتقدير التشخيص في استعماليا لغرض المعمومات لجمع وغيرىا،  مدى عم  الحكم وا 
 وصالحية يميةالتعم العممية فعالية مدى وعم  واتجاىات وميارات معار  من الطالب تعمم

 . التعميم سياسة وفعالية المنيج
 ىدا  التقويم التربوي البديل :أ -ىـ

 Grisham-Brown, Hallam ) اآلتية األىدا  تحقيق إل  البديل التربوي التقويم ييد 

&Brookshire,2006) :العميا العقمية الميارات تنمية ،الحقيقية الحياتية الميارات تطوير، 
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 ،التعمم عممية في والمنتج العمميات عم  التركيز ،والجديدة الخالقة الستجاباتوا األفكار تنمية
 جمع ،الذاتي التقويم عم  الطالب قدرة تعزيز ،متكامل مشروع ضمن متعددة ميارات تنمية

 تقويم وأدوات استراتيجيات استخدام ،التعمم لمخرجات الطالب تحقيق درجة تبّين التي البيانات
 . المتعمم شخصية في المتنوعة جوانبال لقياس متعددة

 مبادئ التقويم التربوي البديل: -و
 عند مراعاتيا يجب التي والمبادئ األسس من عدد عم  البديل التربوي التقويم يعتمد  

 Grisham-Brown, Hallam ) ،(ٕٔٓٓجابر،: ) يأتي ما منيا تطبيقو،

&Brookshire,2006) 
 المنشودة لمميارات الطمبة امتالك ومدى التعمم، عممية وىربج البديل التربوي التقويم ييتم -

 . مطموبة أداء محكات ضوء في التعمم عم  جميعاً  مساعدتيم بيد 
 بتكميفيم وذلك الطمبة عند واالكتشا  التقصي وميارات العقمية العمميات تنمية يجب -

 . نضجيم ومستوى تتناسب قرارات واتخاذ المشكالت حل تستدعي بأنشطة

 لمدراسة المطروحة األعمال أو والميام المشكالت تكون أن البديل التربوي التقويم يقتضي-
 . اليومية حياتو في الطالب يعيشيا التي العممية الحياة بشؤون صمة وذات واقعية، والتقصي

 واسترجاعيا، لممعمومات حفظيم وليس البديل التربوي التقويم مادة ىي الطالب إنجازات-
 أساليبو في متنوعاً  والميادين، الوجوه متعدد البديل التربوي التقويم يكون أن ذلك ويقتضي
 .وأدواتو

 خالل من وذلك وخمفياتيم تعمميم وأنماط قدراتيم في التالميذ بين الفردية الفروق مراعاة-
 . طالب كل حققو الذي اإلنجاز تحديد خالليا من يتم التي التقويم نشاطات من العديد توفير

 في التعمم أسموب يتبن  فإنو ولذلك الطالب، بين التعاون البديل التربوي التقويم طمبيت -
 فرصة لمجميع يييئ بحيث الضعا ، زمالءه القوي الطالب فييا ُيعين متعاونة مجموعات

 بينيم الخاصة الحاالت مساعدة أو الطالب أعمال تقييم فرصة لممعمم ويييئ لمتعمم، أفضل
 . حالة لكل زمةالال  االحتياجات وفق
 ، التحميمية الميارات عم  يركز البديل التربوي التقويم أن ستخمصن سبق ما ضوء وفي     

تقاناً  ممارسةً  الحياة في الحقيقية الميارات ويعكس اإلبداع ،المعمومات وتداخل  العمل ،وا 
 ونتاجاتو، مالتعمي أنشطة مع التوافق ،والشفوية الكتابية االتصال ميارات تنمية ،التعاوني
 ومحاولة المشكالت لمواجية الطالب ويعد الحياة، مدى التعميم مع التداخل ،المنياج ويوجو
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 اإلجابات لتعميم التفكير في التشعب تشجيع ،معاً  واألدائي الكتابي التقويم دمج ،حميا
 ارمد عم  الطمبة لتعمم رصد توفير ،لمطالب بالنسبة المعن  ذات الميارات تطوير ،الممكنة
 (.التعمم عمميات) التعمم لتسمسل األولوية إعطاء ،الزمن

  :البديل والمفيوم المعاصر لعممية التعممالتربوي التقويم  -ز
 المنظور من انتقل الذي التعمم مفيوم لتغير نتيجة لمتقويم الحديثة االتجاىات جاءت    

  لممتعمم يكون عندما يحدث التعمم معن  أن يرى الذي المعرفي البنائي المنظور إل  السموكي
نتاج القرارات واتخاذ المشكالت لحل بمرونة استخداميا يمكن معرفية قاعدة  التي األشياء وا 
 بالكفاءة والشعور الذاتي التحديد قدرة إل  يحتاج فالمتعمم. العالم بيذا إحساسا تعطي

 في استراتيجيا كوني أن إل  بحاجة إنو. واستخداميا التعمم أدوات الكتساب السعي ومواصمة
 منظور من بو المحيط والعالم نفسو يرى عاطفياً  يكون أن إل  المتعمم يحتاج وأيضاً . تعممو
 .   (ٕٔٓٓ وىبة،)اآلخر
 بخطوة خطوة تدريجيا يتم العالية الميارات اكتساب فإن التقميدية، التعمم لنظريات ووفقا    
 األساسية الميارات أن خطأ افترض فقد. المتتالية الميارات من سمسمة إل  ائتيبتجز  وذلك
 من المستمدة األدلة أن إال. الفيم معقدة ميارة في تجميعيا يمكن بالتكرار، تعمميا يتم التي
 يفكر أن المتعمم من تتطمب التعمم عمميات كل أن إل  شيرت المعاصر المعرفي النفس عمم

 بصورة يتعممون  الطالب أن إل  وبياجي أشار فقد. المتطورة العقمية النماذج بنشاط ويبني
 اكتساب من بدالً  والتجريب البحث خالل من المعرفة اكتساب بإمكانيم يكون عندما أفضل

 .(Hofstetter,2012 )    الدرس قاعة في المعمم يقدميا التي الحقائق

. الذاتي التعديل ميزة وذو وبنائي تفكيري أنو إل  يشير المعرفي المنظور من التعمم إن   
 لمبناء ومنتجة مبدعة بوصفيا ولكن الواقعية لممعمومات مسجالت مجرد ليست فالناس
 يتمق  أن فقط يعني ال شيئا الفرد يعر  أن وعميو،. منيم واحد كل يخص الذي المعرفي
 . اكتسبيا أن سبق أخرى بمعار  ويربطيا يفسرىا أن ولكن عنو معمومات

 تكيي  وكيفية نؤدييا مت  أيضا ولكن ، أدائيا كيفية معرفة يكفي ال ، ذلك إل  وباإلضافة   
 التي  المجزأة المعمومات وجود عدم أو وجود فإن وبالتالي. الجديدة األوضاع مع األداء ىذا
 تقدير في أىمية ذات ليست االختيار، المتعددة االختبارات في التقميدي المنظور عمييا يركز
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 المعمومات بتنظيم يقومون الطالب كان إذا ماو  كي  ىو ميم ىو ما ولكن ، التعمم معن 
 ( .٘ٓٗ -ٓٓٗ: ٕٗٓٓ ، عالم)المعقدة المشاكل لحل  البيئة في واستخداميا وبنائيا

 : خصائص التقويم التربوي البديل-ح

 التقويم عن تميزه بخصائص والمتنوعة المتعددة بأساليبو البديل التربوي التقويم يتميز   
 : الخصائص ىذه أىم بعض التالي الشكل ويوضح التقميدي،

 
 أوالً: االعتماد على معايير تربوية، أو توقعات مرجوة للمواد الدراسية: 

 محدودة تعميمية نواتج أو متميزة معيارية مستويات تحقيق إل  البديل التقويم ييد    
 تتمتع التي ونتاجاتو وانعكاساتو المتنوعة الطالب ميارات إبراز تتطمب النطاق متسعة
 . بالواقعية

 على المهام األدائية الواقعية التي تتطلب إنشاء استجابات:  التركيز :ثانياً 

 تتطمب التي ختباريةالا المفردات من أنواع عم  األحيان غالب في التقميدي التقويم يركز      
 في أما. المدرسية الكتب من مستقاة بسيطة بمعمومات تتعمق معطاة بدائل بين من االختيار
 يستخدميا التي العقمية العمميات من كبير بقدر تتماثل اتاستجاب فيتطمب البديل التقويم
 في الجيد بذل إل  الطالب من تحتاج األداء ميام فمعظم الواقعية المشكالت حل في الطالب
 كتابة وميارة حميا، بدائل مختم  وتعري . المشكمة تحميل تتطمب معقدة أحكام إل  التوصل
 ىذا ومفسراً  مبرراً  أخرى، صيغة بأي أو شفويًا، حلال عرض أو مناسباً  يراه الذي الحل أسموب
 . الحل

 ثالثاً: االستناد إلى التقويم المباشر للسلوك أو األداء المرجو: 

 السياق من أي مباشرة بطريقة المرجو وأدائو الطالب سموك تقويم البديل التقويم يحاول    
 أن ينبغي االختبارية المفردات في تستخدم التي الميام فإن لذلك األداء؛ فيو استخدم الذي
 . المطموب والفيم لمميارات ممثمة عينة بمنزلة تكون
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 رابعاً: االستناد إلى عينات مختلفة من األداء عبر الزمن: 

 المألوفة المدرسية االختبارات في الكمية الدرجات عم  معظمو في التقميدي التقويم يعتمد      
 عبر ويطبق يجري فإنو الشامل البديل التقويم أما ينة،مع دراسية مدة نياية في تطبق التي

 الطالب تقدم تحديد أجل من واتساقيا الطالب أعمال أنماط بفحص ييتم ألنو وذلك الزمن،
 . بالبورتفوليو المعروفة المثال سبيل عم  الطالب، أعمال ممفات في ويتمثل ونموه

 تويات المعيارية: خامساً: االستناد إلى نظام التقويم القائم على المس

 دون الطالب أداء عن واضحة صورة تعطي مؤشرات إل  التوصل عم  البديل التقويم يركز  
 .( ٖٕٓٓ ، غنيم) األقران ليؤالء ممثمة عينة أداء أو أقرانو بأداء مقارنتو

 استراتيجيات التقويم التربوي البديل:   -ط 
 التقويم واستراتيجيات وأساليب طرق بعض تمخص قائمة بإعداد الباحثين بعض قام    

  تساجاري قائمة القوائم ىذه ومن وشيوعاً  استخداماً  األكثر البديل التربوي
(Tsagari,2004:13) لوري وقائمة (Lowery,2003:17) عم  القوائم تمك اشتممت و : 

 الكتابية ،الصحائ  K W L استراتيجية ،Portfolioes(  األداء سجالت)  اإلنجاز سجالت
Journals Writing المفاىيم ،خرائط Concept Maps  األداء ،ميام Performance 

Tasks  والمحاكاة األلعاب Games and Simulation، لطمبتو المعمم مالحظة 
Teacher’s Observation والجماعية الفردية ،المقابالتInterviews  التعمم ،أنشطة 

 Investigations االستقصاءات،Cooperative Learning Activites التعاوني
 عال بصوت ،التفكير  Self –assessment الذات ،تقويم Questionnaires ،االستفتاءات

Think-alouds المؤتمرات  Conferencesالمعارض، Exhibitions 
 .Peer-Assessment  األقران ،تقويم  Projects،المشروعات

 وفيما يمي توضيح لبعض ىذه االستراتيجيات : 
  based Assessment-Performance األداء عم  المعتمد التقويم استراتيجية-ٔ

 معمومات عم  لمحصول الميمات فيو تستخدم إجراء بأنو( Nitko,1996) نيتكو عرفو     
 مواد عدة في وميارات معرفة من تعممو ما تطبيق عم  وقدرتو الطالب تعمم جودة مدى عن

 . األداء خالل من تعميمي ىد  تحقيق عم  قادر انو رليظي متعددة مواق  وفي تعميمية
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 المعرفة لتطبيق االستراتيجيات من مجموعة بأنو( Brualdi,1998) بروالدي وأوضح    
 بواقع ومرتبط عممي بشكل ينفذىا معينة لميام المتعمم أداء خالل من العمل وعادات والميارات
 . لو بالنسبة معن  وذات الحياة
 حياتية مواق  في مياراتو توظي  خالل من تعممو، بتوضيح المتعمم قيام عن عبارة وىي    

 مدى خالليا من يظير عممية بعروض قيامو أو الحقيقية، المواق  تحاكي مواق  أو حقيقية،
 ىذه تحت ويندرج ،إنجازىا المراد التعميمية النتاجات ضوء في ميارات، من اكتسب لما إتقانو

 (: ٕ٘ٓٓ عودة،) التالية الفعاليات االستراتيجية
 (  Presentation) :  التقديم - أ
 المتعممين من مجموعة أو ، المتعمم بو يقوم ومنظم، لو مخطط عرض عن عبارة وىو     

 المتعمم يقدم كأن ، محددة لميارات امتالكيم مدى إلظيار محدد، موعد وفي محدد، لموضوع
 .........  اإللكترونية والشرائح والرسومات صورال:  مثل بالتقنيات مدعماً  ما لموضوع شرحاً 
 (  Demonstration):  التوضيحي العرض - ب
 المتعممين من مجموعة أو المتعمم بو يقوم عممي أو شفوي عرض عن عبارة وىو      

 بطريقة المفيوم عرض إعادة عم  المتعمم قدرة مدى إلظيار وذلك فكرة أو مفيوم لتوضيح
 . بالواقع ربطو أو عممية تجربة خالل من مفيوماً  المتعمم وضحي كأن. واضحة ولغة
 (  Performance):  العممي األداء -ج
 خالل من واالتجاىات والميارات، المعرفة، إلظيار اإلجراءات من مجموعة بأنو ويعر      
 أو خريطة أو مجسم إنتاج المتعمم إل  يطمب كأن. عممياً  ينفذىا محددة لميمات المتعمم أداء

 أو سيارة محرك صيانة أو محوسب برنامج تصميم أو جياز استخدام أو إنتاج أو نموذج
 .حموى طبق إعداد أو الحقن إعطاء أو أزياء تصميم أو الشعر تصفي 

 (  Speech):   الحديث -د
 وقصيرة، محددة فترة خالل معين موضوع عن المتعممين من مجموعة أو المتعمم، يتحدث    
 قدرتو إلظيار فكرة يقدم أن أو لرواية، إعادة أو لقّصة، سرداً  الحديث ىذا يكون ما وغالباً 
 بيا قام رحمة أو شاىده، فيِمم عن المتعمم يتحدث كأن األفكار، وربط والتمخيص، التعبير عم 
 مجموعتو أفكار عن ممخصٍ  أو ، تعميمي موق  في طرحت فكرة حول أو ، قرأىا قصة أو ،

 .  أخرى مجموعة إل  لنقميا
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 ( : Exhibition):  المعرض - ىـ
 عميو متفق ووقت ما مكان في والعممي الفكري إلنتاجيم المتعممين عرض عن عبارة وىو     
 أن: مثل محدد نتاج لتحقيق معين مجال في مياراتيم توظي  عم  قدرتيم مدى إلظيار
 أو أزياء أو منتجات أو فنية أعمال أو لوحات أو صور أو مجسمات أو نماذج المتعمم يعرض
 . يدوية أشغال

 (  Simulation Role-playing) :  رااألدو  لعب/  المحاكاة -و
يماءات حركات من يرافقو ما بكل نقاشاً  أو حواراً  المتعممون/  المتعمم ينفذ       يتطمبيا وا 
 قدرتيم مدىو  واألدائية المعرفية مياراتيم إلظيار حقيقياً  حياتياً  موقفاً  يشبو موق  في الدور
 حل أو ميمة خالل من القرارات وصنع االقتراحات وتقديم والتواصل التعميمات تباعإ عم 

 محاكاة موق  في المتعمم يندمج حيث محوسبًا، تقنياً  الموق  يكون أن ويمكن مشكمة،
 عممو في مصادفتيا يتوقع التي والقرارات األعمال من النوع نفس ينفذ أن وعميو محوسب،
 . مستقبالً 

 عناصر مع سيناريوىات في المتعمم الشرح عم  المعتمدة المحاكاة مواق  تضع حين وفي    
 عم  موقفاً  تقدم تقنياً  المبنية المحوسبة المحاكاة مواق  فإن ، بشرية غير أو ، بشرية
 حيث القرارات اتخاذ عم  قدرتو المتعمم يظير أن الموق  ىذا خالل يمكن. الكمبيوتر شاشة
 . المختمفة والعناصر المواق  من مئات المحوسب رنامجالب يقدم
 (  Debate) المناظرة/  المناقشة -ز
 حيث ما، قضية حول والنقاش لممحاورة المتعممين من فريقين بين لقاء عن عبارة وىي   

 قدرة مدى إلظيار( المتعممين أحد) محكم إل  باإلضافة مختمفة، نظر وجية فريق كل يتبن 
 لوجية المؤيدة والمبررات الحجج وتقديم الفعال واالستماع والتواصل اإلقناع  عم المتعممين

 (:ٕٗٓٓ) الدوسري ذكره ما منيا األداء لتقويم فنيات عدة وىناك ،(ٕ٘ٓٓ عودة،) نظره
 كتابة أو رياضية مسائل حل مثل تحريرية موضوعات حول المفتوحة األسئمة أو التمرينات-

 . مقال
 .تقرير إعداد أو بحث أو تجربة كإجراء: الممتدة الميمات-
 تجميعيا يتم أدلة بمثابة تكون الوثائق من كبيرة مجموعة عم  وتحتوى: التعميمية الحقيبة-
 عمل أثناء وذلك واستعداداتو، وقيمو واتجاىاتو ومياراتو المتعمم، وخبرات معار  مستوى عن
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 متابعة أو ، معممية وتقارير وأبحاث ميام إنجاز في ليم مشاركتوو   المدرسين مع المتعمم ىذا

 الوثائق ىذه ضوء في ويمكن  بحثية أوراق عمل أو ، العممية والتقارير األخبار ومناقشة
 عم  وموضوعية بدقة الحكم إصدار  في إلييا يستند حيث ، المتعمم قدرات مستوى تحديد

 . المتعمم ذلك تمكن مدى
 موضوع حول ميدانية معمومات جمع أو ميدانيةال البحوث كإجراء: األمد طويمة المشروعات-

 فردياً  المشاريع ىذه تنفيذ ويمكن حاسوب، برنامج تصميم أو ىندسي مخطط تصميم أو معين
 .جماعياً  أو
 أو أخرى متغيرات عم  المتغيرات بعض أثر لدراسة المعممية التجارب إجراء مثل: التجارب-

 .أخرى مواد أو راتمتغي مع مواد أو متغيرات تفاعل نتائج دراسة
 دور أو الطبيب دور كمحاكاة معين دور أو موق  بمحاكاة الطالب قيام إل  تشير: المحاكاة-

 ( .ٕٔٓٓ، والرافع   صبرى)وغيره الصحافي دور أو المدرس
 مكونات تقويم األداء 

 الطمبة تقدم مراقبة بين تتراوح مختمفة متعددة أغراض في الصفي األداء تقويم يستخدم   
 النواتج تحقق مدى عن والمدارس لممعممين التربوية والمساءلة المحمي، المستوى عم 

 ذلك توضيح ويمكن. المحافظات مستوى أو التعميمية المديريات مستوى عم  التعميمية
 : التالي التخطيط بالشكل

 

 أو المدارس مستوى عم  يكون األداء تقويم أغراض بعض أن السابق الشكل من يتضح    
 المستوى فعم . المحافظات أو المديريات مستوى عم  يكون آخر وبعض المحمي، المستوى
 التربوية، المستويات تحقيق نحو الطمبة تقدم ومتابعة مراقبة عم  االىتمام يتركز المحمي

 ينصب المحافظات أو المديريات مستوى وعم . أدائيم في والضع  القوة جوانب وتشخيص
 وتعزيزىا، المتميزة الجيود حفز بغرض والمدارس لممعممين التربوية المساءلة عم  االىتمام

http://lh6.ggpht.com/-_996TW2VTrQ/T2b-BR4GZ9I/AAAAAAAAA_s/BUsn-zsiBiw/s1600-h/clip_image005%5b5%5d.jpg
http://lh6.ggpht.com/-_996TW2VTrQ/T2b-BR4GZ9I/AAAAAAAAA_s/BUsn-zsiBiw/s1600-h/clip_image005%5b5%5d.jpg


 م1024 ( يوليو73ـــــــــــــــــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التربوية ستوياتالم تحقق تعوق مشكالت تواجو التي لممدارس والمادي الفني العون وتقديم
ثراء التعميم، عممية تحسين أجل من طمبتيا لدى  . الطمبة تعمم وا 
 الطمبة تقويم ىو األساسي اليد  أن إال األداء، تقويم أغراض تباين من الرغم وعم     

 عمميتي بين تكامل إحداث يصعب ذلك وبدون. ومحددة واضحة تربوية مستويات إل  استناداً 
 في التقويم يسيم التي التعميمية التغيرات نوعية تحديد المعممون يستطيع الو  والتعميم، التقويم
 . إحداثيا
 : التالي التخطيطي الشكل يوضحيما رئيسين مكونين عم  األداء تقويم ويشتمل    

 

 األداء، تقدير وقواعد األداء، ميام :ىما األداء تقويم يمكون أن السابق الشكل من يتضح    
 . نوعيتو أو جودتو عم  الحكم محكات أو

 معين عمل أداء أو األنشطة، من سمسمة أو عمميات إجراء تتطمب أن يمكن األداء وميام     
 عم  العز  أجنبية، بمغة مفتوح حوار إجراء الجيرية، القراءة: ذلك ومثال مناسبة، طريقةب

 ىذه ففي. ذلك وغير معين، حركي أداء خريطة، رسم رياضية، مسائل حل موسيقية، آلة
 األداء تقدير قواعد وتعكس أدائو، أثناء النشاط عم  األدائية الميمة تركيز يكون الحاالت
 . األداء أو األنشطة في المتضمنة العمميات نوعية أو جودة مستويات

 جودة مستويات تحقق مركبة نتاجات تكوين أو ابتكار األداء ميام تتطمب أن يمكن كما    
 أوراق:  ذلك ومثال ذاتو، األداء عن منفصمة متكاممة كوحدة النتاجات ىذه وتقدم معينة،
 . ذلك وغير ىندسية، ماتمجس عموم، معارض يدوية، مصنوعات أو زخار  بحثية،
 أن ينبغي التي الجودة خصائص تتضمن محكات عم  استناداً  النتاجات ىذه تقييم ويتم    
 تكوين أو ابتكار عممية عم  مركزاً  االىتمام يكون ال الحاالت ىذه ففي. منيا كل في تتوافر
نما النتاج،  (. ٓٔٔ: ٕٗٓٓعالم،) ونوعيتو النيائي النتاج خصائص عم  وا 

 طىات تصمًم عملًُ تكىيم األداء:خ 
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 لكل والتعمم التعميم استراتيجية يرسم أنو في تكمن متقويمل االستراتيجية الوظيفة إن
 واالستدالل والفيم كالتذكر مختمفة تفكير مستويات يقيس التقويم كان فإذا ،والطالب المعمم من

 قوية استراتيجية يتبنيان والطالب ممالمع من كالً  يجعل فإنو وغيرىا، والتقويم والتركيب والتحميل
 يمجأ قد فقط، التذكر مستوى تقيس أسئمة يتوقع الذي فالطالب وبالمثل، .والتعمم التعميم في
 كما المعمومات اعواسترج الحفظ عم  تعتمد والمراجعة، التعمم في ضعيفة إستراتيجية تبني إل 

 . الجودة معايير تتطمبيا التي الجيدة بالنوعية ليس ولكن ينجح قد فالطالب معممو، عن أخذىا
 أن ينبغي وعميو التربوي، لمنظام النوعية والكفاءة الكمية الكفاءة بين الفرق يكمن وىنا   

 البرنامج وأىدا  الجامعة رسالة من كل بين الوظيفي الربط التقويم عممية تصميم في يراع 
 . التقويم وأىدا  التعميمية العممية وأىدا 
 :اآلتي الشكل يوضحيا متكاممة وخطوات إجراءات عدة األداء تقويم ميمتص ويتطمب

                                    
 
 
 
 
 
 

 
 (ٔ) شكل

 األداء تقويم عممية مخطط تصميم موذجن
 المقرر أىدا  وىي خطوة أول من الواقع في تبدأ التقويم عممية أن السابق الشكل من يتضح
 .راجعة كتغذية عنده وتنتيي

 :التغذيُ الزاجعُ

 كانت إذا ما حال ففي. البرنامج تطوير أو لتعديل راجعة كتغذية التقويم نتائج تستخدم      
 إل  المجوء سيتم البرنامج أىدا  تحقيق في التقويم عممية فشل إل  تشير التقويم نتائج
 التعديالت بين ومن. نفسو التقويم أو والتعمم التعميم استراتيجيات أو البرنامج في تعديل

 أهداف حدد

 البرنامج

 التعلم أهداف حدد

 المخرجات

التعليمية النشاطات ونفذ حدد

  

  

   

 التقويم طريقة حدد

 ومستوى مهام حدد

 المتوقع ألداءا

 

 تصحيح قواعد حدد

  داءاأل مهام

 التقويم طرق طبق

 البيانات لجمع

 

 األدلة وفسر حلل

 تحتاج والتي القوة نقاط حدد

 تحسين إلى

 المرتبطة الكفاءة
 بالكلفة
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 إضافة جديد، دراسي كتاب استخدام لممقرر، جديد محتوى إضافة عادة  البرنامج في رحةالمقت
 وتغيير والتقويم، التدريس أسموب تغيير باليد ، يرتبط ال ما حذ  النشاطات، بعض تغيير أو

 (.ٕ٘ٓٓ، دقة أبو)الدرجات وضع أسموب
  Pencil and Paper:  والىرقُ بالكلم التكىيم اسرتاتًجًُ -2

 بأنواعيا االختبارات في المتمثمة والورقة القمم عم  القائمة التقويم استراتيجية تعد     
 معينة، مجاالت في المتعمم وميارات قدرات تقيس التي الميمة االستراتيجيات من المختمفة
 (.ٕ٘ٓٓ عودة،) التعميمية المؤسسات في التقويم برنامج من ميماً  جزءاً  وتشكل

 الضع  ومواطن القوة بمواطن معرفة من لممعمم تقدمو فيما االستراتيجية ذهى أىمية وتكمن   
 األمر وولي المعمم يزود مما فيو، تقدميم ومدى تحصيميم مستوى وقياس الطمبة، أداء في

 . أدائيم حول الراجعة بالتغذية
  Observation:  املالحظُ اسرتاتًجًُ. 3

 ؛ المتعمم نحو المختمفة بحواسو المالحظ أو مالمعم فييا يتوجو عممية عن عبارة وىي    
 ، عميو الحكم في تفيد معمومات عم  الحصول أجل من ،وذلك نشط موق  في مراقبتو بقصد
 ويمكن(. Lanting، 2000) تفكيره وطريقة وأخالقياتو وسموكو وقيمو مياراتو تقويم وفي

 : ىما أساسيين نوعين إل  المالحظة تقسيم

  .الحقيقية الحياتية المواق  في وأفعالو المتعمم سموك بمشاىدة تتمثل: قائيةالتم المالحظة    

 بعين آخذين مسبقا، لو مخطط بشكل المتعمم سموك بمشاىدة تتمثل: المنظمة المالحظة   
 (. مالحظة بكل الخاصة المعايير المكان، الزمان،) المالحظة ظرو  تحديد االعتبار

 المعمومات من كم عم  الحصول في يساعدىم تراتيجيةاالس بيذه المعممين وعي إن   
 النتاجات تقويم في والشمولية القرار، اتخاذ عند الثقة من عالية بدرجة تمدىم النوعية،
 من المعممين تمكن عالية، مرونة من االستراتيجية ىذه بو تتمتع ما عم  فضالً  التعميمية،
  Adams & Hsu, 1998 ).) المختمفة ميميةالتع النتاجات مع يتناسب بما وتصميميا تكييفيا

  Communication:  بالتىاصل التكىيم اسرتاتًجًُ -4

 عن التواصل فعاليات خالل من المعمومات جمع إل  بالتواصل التقويم استراتيجية تيد     
 ،المشكالت حل في وأسموبو تفكيره، طبيعة معرفة وكذلك ، المتعمم حققو الذي التقدم مدى

 :  التالية الفعاليات االستراتيجية ىذه تحت ويندرج
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 (  Interview)  المقابمة -أ
 عم  الحصول فرصة المعمم يمنح مسبقاً  محدد والمتعمم المعمم بين لقاء عن عبارة وىي    

 األسئمة من سمسمة وتتضمن معين، موضوع نحو واتجاىاتو المتعمم بأفكار تتعمق معمومات
 تقدمو، مدى لرصد المتعمم إل  المعمم من مباشرة أسئمة ألجوبةوا األسئمة – مسبقاً  المعدة
 . المشكالت حل في وأسموبو تفكيره، طبيعة عن معمومات وجمع
 ( Conference)  المؤتمر -ب
 إل  معين مشروع في الطالب تقدم مدى لتقويم والمتعمم المعمم بين يعقد مبرمج لقاء وىو    

 تعممو لتحسين والالزمة الالحقة الخطوات تحديد ثم ومن النقاش، خالل من معين، تاريخ

(Lanting,2000 .) 
 األسئمة المقابمة، المؤتمر،) فعاليات من االستراتيجية ىذه تتضمنو بما المعممين وعي إن    

 في المعممين تفيد أن يمكن( التعمم سير وص  سجل) بيا ترتبط تقويم وأدوات( واألجوبة
 قد كما وقدراتيم، لمستوياتيم وفقاً  لمطمبة، التعميمية النتاجات يدوتحد لمدرس، األمثل التخطيط
 تشخيص في يساىمان المذين والتشجيع الراجعة التغذية عم  الحصول من الطمبة تمكن

مكانياتيم دائيمأ عم  ذلك وانعكاس الذات مراجعة عم  قدرتيم من يعزز مما حاجاتيم  وا 
 . وتطورىا

  Reflection:  الذات مزاجعُ اسرتاتًجًُ -5

 تطوير خالل من بمغزاىا الجاد لمتفكير المعرفة وراء ما إل  الرجوع عممية بيا يقصد    
 كدليل منيا لالستفادة والحالية السابقة األحداث من مغزى اشتقاق عممية فالتعمم ، استدالالت

 يعر  حين عممالمت مع متكاممة الذات مراجعة بأن ينوه التعري  وىذا)  المستقبمي السموك في
 (. الالحقة الخبرات وفيم التحكم بيد  السابقة الخبرات من العبر استخالص بأنو التعمم
 ما وتحديد تعممو، ما بتقييم تعمم إل  السابقة الخبرة تحويل إل  االستراتيجية ىذه وتيد     
 حيث من عار ،والم والمعتقدات، اآلراء، في المقصود الجاد التمعن وأيضاً  ،الحقاً  تعممو سيتم

 عم  معتقدات منظومة لتشكيل واعية محاولة في نواتجيا، وكذلك  ومستنداتيا ، أسسيا
 ، الذاتي التقويم:  أوالً : من كالً  االستراتيجية ىذه تحت ويندرج ،واألدلة العقالنية من أسس

 (.ٕ٘ٓٓ ، عودة) الطالب مم :  ثالثاً  الطالب، يوميات:  انياث
 :االسرتاتًجًات هلذه حُاملكرت التكىيم أدوات



 م1024 ( يوليو73ـــــــــــــــــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Rubric اللفظٌ التكديز سلم. أ

 مستويات في الطالب أداء تبين التي المختصرة الصفات من سمسمة عن عبارة وىو    
 السمم ىذا يجعل مما منو، تفصيالً  أكثر العادة في ولكنو التقدير، سمم تماماً  يشبو إنو. مختمفة
 السمم ىذا يوفر أن ويجب التحسن، في ليةالتا خطواتو تحديد في لمطالب مساعدة أكثر

 (.ٕ٘ٓٓ عودة،)المطموب الجيد لمعمل واضحة مؤشرات
  Learning Log التعلم سري وصف سجل -ب

 مرّ  أو شاىدىا أو قرأىا أشياء حول عبارات الوقت عبر الطالب فيو يكتب منظم سجل وىو    
 ما حول واستجاباتو الخاصة رائوآ عن بحّرية بالتعبير لو يسمح حيث الخاصة، حياتو في بيا

 . تعممو
  Anecdotal Records الكصصٌ الشجل -ج     

 عندىا تمت التي والحالة المتعمم، يفعمو ما ليسجل المعمم، من قصير وص  بو يقصدو       
 يدون حيث مجموعة، ضمن المتعمم عمل كي  المعمم يدون أن الممكن من مثالً  المالحظة،

(  التعاوني العمل)    الفريق مجموعة ضمن العمل ميارات حول يةأىم المالحظات أكثر
(2001 ،Fritz .)المتعمم شخصية إل  التعر  من يمكنو صادقاً  مؤشراً  لممعمم يقدم مما 

 .عالجية أو ، توجيييـة أو إرشادية، أو تنبؤية، ألغراض وتوظيفو واىتماماتو، ومياراتو
 منيا تطبيقو تعترض صعوبات ىناك فإن البديل يملمتقو  المتعددة الفوائد من وبالرغم    

 من يتطمبو لما نظراً  سواء حد عم  والمدرسين الطالب من تأتي أن يمكن التي التغيير مقاومة
عداد بالتصميم الخاصة تكاليفو ارتفاع عن فضالً  ، متواصل ووقت جيد  وتدريب التجييزات وا 

 . المعممين إل  الطالب نسبة وتخفيض المدرسين

 قياس عم  يقتصر التعميمية المؤسسات في التقويم أن إل ( ٖٕٓٓ) غنيم) أشار فقد    
ن – األساسية األداة باعتبارىا التحصيمية االختبارات خالل من التحصيل  -الوحيدة تكن لم وا 

 الطالب مستويات بشأن التربوية القرارات واتخاذ األحكام إصدار في عمييا يعتمد والتي
 التقويم عممية يفقد األسموب وىذا أخرى، إل  دراسية مرحمة ومن آخر، إل  ص  من واالنتقال

 ."االستمرارية -التكامل -الشمول" في المتمثمة خصائصيا
 التقويم أدوات أكثر ىي التحصيمية االختبارات أن إل  الدراسات بعض نتائج أشارت أيضاً     

 االختبارات تطوير في تفيد ماتإسيا الدراسات ىذه قدمت كما التحصيل، لقياس شيوعاً 
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 وآخرون دوران من كل دراسة مثل التعمم مخرجات تقييم في مناسبة أداة لتكون التحصيمية
(Doran et al.,1998) وعفيفي ،(ٕٔٓٓ) ونصر ،(ٕٔٓٓ) والرازحي ،(ٕٔٓٓ) عالم وأبو 

(ٕٓٓٔ.) 
 التي األداء تسجال استخدام ضرورة إل  أشارت التي( ٕٔٓٓ) بشير ، محمود ودراسة    
 عممية التقويم أن اعتبار عم  الذاتي التقويم عم  ومساعدتيم الطالب، عمل من عينات تضم

 .العممية بيذه عالقة ليم من كل فييا يشترك تعاونية
 إال العالم مستوى عم  استخداميا نطاق واتساع التحريرية االختبارات انتشار من وبالرغم   
 الطالب مستوى عن واضحة صورة تعط  وال كافية ليست أنيا نيرو التربويين من الكثير أن

 التذكر غالباً ) محددة جوانب وتقيس(  حصتين أو حصة)  محدداً  وقتاً  تستغرق ألنيا وذلك
 وليس(  الفصل غالباً )  محدد مكان في(  والقمم الورقة)  محددة أدوات وتستخدم(  والفيم
 تقويم في ، التحريرية االمتحانات عم  المبرر رغي لالعتماد ونظراً  ، فييا دور أى لمطالب
 االمتحانات أن أىميا من والتي االمتحانات، نظام في السمبيات من العديد ظيرت فقد الطالب

 تقيس منيا العظم  الغالبية وأن التفكير تنمية أمام كبيراً  عائقاً  تمثل التقميدية بصورتيا
 أن كما لمتفكير،  العميا المستويات وتتجاىل فيموال التذكر مثل البسيطة المعرفية المستويات
 من وبالرغم ، الطالب من كثير لدى القمق مصادر من مصدراً  يعتبر الحالي بشكمو االمتحان

 وحيدة كطريقة والقمم الورقة اختبارات عم  نعتمد زلنا فما التعمم مفيوم امتداد ومع كمو ذلك
 .  الطالب تعمم عن المعمومات لجمع

 إصالح وأن ، التقويم بإصالح إال يتأت  لن التعميم إصالح أن التربويين من كثير ويرى    
 والكتب الخصوصية الدروس مشكمة مثل التعميم مشكالت من الكثير عم  سيقض  التقويم

)  االمتحانات فترة أثناء العربية واألسر الطالب منو يعان  الذى التوتر ويزيل والغش الخارجية
 .( ٛ:  ٕٔٓٓ ، درويش
 التحريرية االختبارات عم  االعتماد عن نجمت التي السمبية اآلثار من لمحد وكمحاولة    
 ويعد ، البديل التقويم واستراتيجيات أساليب استخدام إل  والتربويين الباحثين من العديد دعا

 تربوي،ال الفكر في جديداً  توجياً   Alternative Assessment البديل التربوي التقويم
 وأدائيم المتعممين تحصيل وتقويم قياس في السائدة التقميدية الممارسات في جوىرياً  وتحوالً 
  .(ٖٔ: ٕٗٓٓ عالم،) المختمفة التعميمية المراحل في
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 المتقدمة الدول بعض في األخيرة اآلونة في متزايداً  اىتماماً  البديل التربوي التقويم نال وقد    
 من العديد ظيرت فقد ثم ومن وكندا، المتحدة والمممكة األمريكية ةالمتحد الواليات وخاصة
 وبحثت لمتدريس كموجو البديل التقويم استخدمت والتي األخيرة الفترة في والدراسات األبحاث

 . والتعمم التعميم تحسين في أثره
 مميزات التقويم التربوي البديل : -ي 

 : منيا لمميزاتا من بالعديد البديل التربوي التقويم يتميز
 وفيميم معارفيم يظيروا أن البديل التربوي التقويم أساليب خالل من الطالب يستطيع -

 .متنوعة بطرق
 قدراتيم إظيار من االختبارات أداء في الميرة غير الطالب البديل التربوي التقويم يمكن -

 .بالنفس الثقة ويمنحيم
 التقميدية االختبارات في كما الحصة زمن من ضاً بع البديل التربوي التقويم أساليب تقتطع ال -
 . بيوم يوماً  والتحسن النمو قياس عم  تركز بل

 كل لدى والضع  القوة نواحي عن مستمرة بمعمومات المعمم البديل التربوي التقويم يمد -
   (Tamminga,2002:2-3)طالب
 والتقويم، والتعمم التعميم بين  ياً قو  رابطاً  يعد البديل التربوي فالتقويم:  التدريس ويوجو يقوم -

 .الطالب تقويم ونتائج والتعمم التعميم أساليب حول لممعممين الراجعة التغذية يقدم ألنو وذلك
 أساليب من عمييا المتحصل فالمعمومات:  متنوعة طرق بعدة معن  ذات نتائج يوفر -

-Tsagari, 2004:9)متحاناتاال نتائج من أىمية أكثر تكون أن يمكن البديل التربوي التقويم

12). 
 : الذاتٌ التكىيم 

 من بنفسو الفرد تمكن عممية عن عبارة وىو البديل، التقويم أنواع أحد الذاتي التقويم يعد     
 واستحداث رصد من التأكد يمكنو تقويماً  التعميمي األداء عناصر لمختم  شامل تقويم إجراء

 دياب، إسماعيل) االعتماد معايير متطمبات النياية في لتقابل الشاممة والتجديدات التطويرات
 (.ٕٔٓٓ ، البنا ادلع
 :الذاتٌ التكىيم مهارات تعزيف-أ
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 ذلك إنياء بعد ذاتو بمراجعة ما عمال أدى الذي الشخص يقوم أن ىو الذاتي التقويم     
 تيال والمنتجات المخرجات ىي وما سمفا، مرسومة أىدا  من حققو ما مدى ليرى العمل،
 جودة في تأثيرىا مدى وما عمييا؟ تغمب وكي  واجيْتو، التي الصعوبات ىي وما بيا، خرج
تقانو؟ العمل  المستقبل في أنجح العمل ليكون العممية ىذه من االستفادة أخيرا يمكن وكي  وا 

نجازات أقل، بمجيودات  لكل شاممة ذاتية مراجعة عممية ىو إذن أقل؟ وبصعوبات إتقانا أكثر وا 
 عودة،) إتقاناً  أكثر إلنجازات الضرورية الراجعة التغذية عم  لمحصول المؤدى، العمل نبجوا

ٕٓٓ٘ .) 
 طالب قدرة: بأنيا إجرائيا الذاتي التقويم ميارات تعري  يمكن سبق ما عم  وبناءً 

 وسرعة ودقة بسيولة الذاتي التقويم ميارات بعض أداء عم  نجران بجامعة االنتساب
 أثناء الذاتي التقويم المقرر، دراسة قبل الذاتي التقويم: رئيسة ميارات ثثال في والمتمثمة
 التقويم ميارات بمقياس تحديدىا تم والتي .المقرر دراسة بعد الذاتي التقويم المقرر، دراسة
 .الحالية الدراسة في الباحثان أعده الذي الذاتي

 : الذاتٌ التكىيم أسالًب-ب

 : ومنيا ،الذاتي التقويم أساليب تتعدد
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 : التشاؤالت طزح-1

 جعل في بيا االسترشاد يمكن التي المختمفة الطرق( (Svinicki,2004 سفينكي أوضح     
 االستراتيجية المعرفة توظي  تتطمب التي التساؤالت إجابة عن البحث في إيجابية أكثر الطمبة

 :منيا ،
 االستجابات، ىذه يبرر البالط وتجعل ، المتعمقة االستجابات بتشجيع ويتعمق:  السبر-

 .مقصده ويوضح

 أو الفيم، سوء ويجنبو التحديد، وجو عم  الطالب يعنيو ما بمعرفة ويتعمق:  التوضيح-
 .التفسير أخطاء

 فيمو عمق توضح التي والمعمومات األمثمة من مزيداً  الطالب بتقديم ويتعمق:  التفصيل-
 .وتفكيره

 معينة، لمشكمة مختمفة حمول عن البحث عم  الطالب بتشجيع ويتعمق: التفكير توجيو إعادة-
 .ومترتباتيا نتائجيا وتعر 

 كيفية توضيح عم  يشجعو لمطالب ووجداني معموماتي تعزيز بتقديم ويتعمق:  التعزيز-
 .معينة مشكمة حل أثناء وتوجيو تفكيره تبرير أو معين، استنتاج إل  توصمو

 : الصفًُ املهاقشات-2

 الطمبة وبين والطمبة، المعمم بين التفاعل تتطمب التي األساليب من الصفية تالمناقشا تعد    
 لمص  سواءً . جوانبو مختم  من معين موضوع حول جماعي حوار يجرى حيث أنفسيم،
 وتحديد وصيغيا، المناقشة خطة بتصميم االىتمام وينبغي. صغيرة لمجموعات أو بأكممو،
 (.ٕٕٓ-ٜٕٔ: ٕٗٓٓ ، عالم)يياف المشاركين لمطمبة المختمفة األدوار

 :الطلبُ مع واملكابالت االجتماعات-3

 بما يتعمق فيما معيم المباشر بالتخاطب لممعمم الطمبة مع والمقابالت االجتماعات تسمح     
 وما إنجازه، استطاعوا وما تحصيميم، مستويات وتعر  يتعمموه، أن ينبغي وما تعمموه،
 (.ٕٕٓ: ٕٗٓٓ عالم،) ميميةتع مشكالت أو صعوبات من يواجييم
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 : املزاجعُ قىائم-4

 توافر مدى وتعر  أعماليم، فحص في الطمبة تساعد لكي المراجعة قوائم تستخدم     
 معظم في" ال" أو"  نعم" بـ اإلجابة المراجعة قوائم وتتطمب األعمال، ىذه في ميمة عناصر
 (.ٕٕٔ-ٕٕٓ: ٕٗٓٓ عالم،) األحيان

 : ذاتٌال التكىيم استبانات-5

 في معينة جوانب حول الطالب نظر وجية تعر  في الذاتي التقويم استبانات تستخدم      
 الميام جوانب:  مثل متعددة فقرات االستبانات ىذه وتتضمن المختمفة، لمميام أدائو أو تعممو
 اأداى التي الميمة في رأيو أداىا، التي الميمة من تعممو ما بأدائيا، الطالب استمتع التي
 (.ٕٕٕ-ٕٕٔ: ٕٗٓٓ عالم،)

 : الذاتًُ الصخائف-6

 وضع  قوة جوانب تشخيص في الفعالة الذاتي التقويم أساليب من الذاتية الصحائ  تعد    
 والطمبة المعممين بين البناء والحوار التواصل إثراء في وتفيد. الطمبة أداء

(Marzano,2002).   
 : الذاتٌ التكىيم استددام مزايا-ج

 لمتأمل لمطالب الفرصة يتيح أنو إذ األصالة، في أساسياً  مبدأً  لذاتو الطالب تقويم يمثل       
 السيطرة عم  قادراً  متعمماً  منو لتجعل التعمم، عم  قدرتو ومدى نفسو وتقويم ممارساتو، في
 .التعممية التعميمية ممارساتو مسئولية وتحمل تعممو، عم 
 ولديو لممعرفة نشط كبانٍ  لمتعمم تنظر التي لمتعمم الحديثة البنائية النظرة مع يتفق وىذا     
 الطالب تدريب المعممين عم  يجب يجب ثم ومن والتعمم، المعرفة نحو قوي داخمي دافع

 ما ميارات بتنمية وذلك األىدا  تحقيق في تقدميم ومدى أنفسيم تقييم في مياراتيم وتنمية
 بتوجييو الطالب لدى الذاتي التقويم ميارات ينمي أن لممعمم يمكن أيضاً  لدييم، المعرفة وراء
 شواىد عن يبحث كأن والتكامل، والعمومية التجريد من بمستوى إنجازه تم فيما التأمل نحو
 التعمم ميارات تطور مدى أو والرياضيات، العموم في المشكالت حل في تقدمو مدى تظير
 (.ٕٓٓٓالخالدي،)لديو الذاتي
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 االختبار في درجتو الطالب بمعرفة يكتف  أال ينبغي إذ ميمة، غاية ولذات الطالب تقويم ويعد
 ذلك تحقيق جلأ ومن عممو، إل  نقدية نظرة وينظر مستقالً  متعمماً  يصبح أن يجب بل وفقط،
 : أن الطالب عم  يجب
 .ميم ىو وما قيمة ذو ىو لما واعياً  يكون -

 .العمل وتحميل التأمل عم  ُيشجع -

 :وىي الطالب عند الذاتي التقويم عادة من تطور التي تالخبرا بعض وىناك
 وتحديد المطموب، حسب اختياراتيم ومراجعة ، التقويمية الحقائب وترتيب اختيار -

 .إضافتيا الواجب األشياء

 .كمو الص  أمام أو مجموعات شكل في لمتقويم المعايير مناقشة -

 غير أو السجالت في سواءً  منتظم بشكل لممعمم والمالحظات التعميقات الطالب كتابة -
 .ذلك

جابة طرح -  .الصفية النقاشات أثناء أسئمة وا 

 من نوعية أفضل إنتاج بيد  وذلك األعمال لمراجعة مستمرة فرصة لديو تكون أن -
 .إنتاجيا يستطيع العمل

 شيئ كل فييا يكون التي الحالة من أكثر أخطائو من يتعمم أنو الطالب يستنتج أحياناً  -
  (.ٖٕٓٓ جابر،) يحاً صح

 :اآلتي يف الذاتي التقويم مزايا( (Wikstrom,2007 ويكستروم لخص ولقد     

 : الذاتٌ الضبط-1

 Self  .تحقيقيم بمدى تتعمق أحكام إصدار وف  التقويم، محكات تحديد في الطالب يشارك    

Testing  ذاتياً  االختبارات إجراء طريق عن وذلك المحكات، ليذه. 

 Reflection    أملالت-2

 وىذا يؤدون، وما يتعممون ما يتأمموا أن عم  وتحثيم تحفزىم تساؤالت عم  الطالب يجيب    
 وف  وميام أعمال من بو يقومون فيما دائما ويفكرون الجودة، معايير تحقيق عم  يساعدىم
 .مياراتيم وتنمية عمميم تطوير
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 : للتعلم املشتدامُ الدافعًُ -3

 االستكمال في الرغبة لديو وتتولد .خارجي تدخل دون وتقويمو تعممو مقدرات البالط يمتمك   
 .منو اليد  تحقيق حت  لمعمل المتواصل

 :املعلم كاهل عو العبء ختفًف-4

 حيث أعماليم، وتصحيح طالبو تقويم في وجيده المعمم وقت يوفر التقويم استخدام    
 وتقويميم الطالب أعمال تعزز التي التعميقات ءإبدا عم  التقويم ىذا في المعمم دور يقتصر
 .ألنفسيم

 :الذاتٌ التعلم تشجًع-5

 المعايير تحقيق نحو أدائو مسار يعدل بحيث لممتعمم، الراجعة التغذية الذاتي التقويم يوفر
 .المنشودة

     : الشابكُ الدراسات
 دراسة مثل وأدواتو لطمبةا تعمـم تقـويم موضوع تناولت عدة دراسات التربوي األدب أورد     
 أساليب في العربية المغة معممي وتنويع استخدام مدى معرفة إل  ىدفت التي (ٜٜٛٔ) نصر

 المعممين أن النتائج أظيـرت وقد. األردن في العام التعميم بمراحل الطمبة تقويم وأدوات
 درجة في تونيتفاو  ولكـنيم األنـواع، ىـذه جميـع يستخدمون الدراسة عينة في والمعممات
 الطالب تقويم حاز حـين فـي المتوسطات، أعم  المقالية االختبارات حازت حيث االستخدام،

 الجنس إل  تعزى إحصـائياً  دالة فروق وجود إل  النتائج أشارت كما. المتوسطات أقل لزميمو
ل  اإلناث، ولصالح  .  العالية الخبرات ذوي ولصالح الخبرة وا 

 المعممين وممارسـات مفـاىيم حول دراسة( ,Adams & Hsu 1998) وىسو آدمز وأجرى    
 معمماً ( ٜٕٙ) من الدراسة عينة تكونت حيث الص ، غرفة داخل بالتقويم تتعمق التي

 أكثـر أن عمـييم وزعت التي االستبانة تحميل نتائج وأظيرت الرابع، إل  األول من لمصفو 
 النمذجة األداء، وسجل المالحظة، ىي المعممين نظر وجية من أىمية التقويم طرق

 المقـاالت ىي المعممين نظر وجية من أىمية التقويم طرق وأقل.  المسألة وحل الرياضية،
 .  المقننة واالختبـارات
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 البديمـة التقويم أساليب معرفة إل  ىدفت التي( ,Lanting 2000) النتنج دراسة وفي    
 والكتابـة، القـراءة في طمبتيم أداء لتقويم بتدائيةاال المرحمة معممي من أربعة استخدميا التي
 أن النتـائج أظيـرت وقد. والمقابالت المالحظة خالل من البيانات جمع خالل من تمت والتي

 طمبتيم لتقويم تصحيح مرشد بيا استخدموا التي والمقابمة المالحظة عم  اعتمدوا المعممين
 جوانـب عمـ  المعممين تركيز الدراسة بينت وقد. ذاتيال والتقويم اإلنجاز مم  عم  يعتمدوا ولم
 . بيا الضع  جوانب عم  وليس األداء في القوة

 يستخدمون الـذين المعممـين ممارسـات تعـر  إل  فيدفت( ,Fritz 2001) فرتز دراسة أما    
 أعمالو من لسبعة الطالب اختيار خالل من وذلك طمبتيم، لتقويم الطالب إنجاز مم 
 بمغت اإلنجاز ممفات لتقويم المشاركين المعممين نسبة أن النتائج أظيرت وقد. يميالتقو 
 تدريسـية ممارسـات استخدموا قد سنوات ثالث عن خبرتيم تزيد الذين المعممين وأن ،%ٓ٘
 التحسن إل  النتائج أشارت كما. غيرىم من أكثر بشكل الطالب إنجاز مم  استخدام تـدعم

ل  مبةالط أداء في السـنوي  .   سنوياً  اإلنجاز لمم  المستخدمين المعممين عدد ازدياد وا 

 التقيـيم ألدوات المعمم تطبيق عالقة معرفة إل  ىدفت دراسة( ٕٔٓٓ) أمان وأجرت     
 مـادة في األساسي التعميم من األول  الحمقة نياية طمبة تحصيل بمستوى ذلك وعالقة الواقعي

 مسـتوى فـي إحصـائيا دالـة فروق وجود إل  النتائج ارتوأش. البحرين بدولة الرياضيات
 فـي الرياضـيات، مادة في الواقعي التقويم أدوات تطبيق بعد واإلناث الذكور من كل تحصيل
 .  الجنس لمتغير تبعاً  الطمبة تحصيل في إحصائيا دالة فروق وجود إل  النتائج تشر لم حين

 السـادس الصـ  طمبة أداء لتقويم نموذج بناء إل  فيدفت( ٕٔٓٓ) ربيع دراسة أما     
 المقتـرح التقـويم نموذج أن إل  النتائج وأشارت. البحرين بدولة الكتابي التعبير في االبتدائي
 كمـا. الصـفي التعميمـي التعممي الموق  في لمتطبيق وقابل المعالم محددة مكونات إل  يستند
 السادس الص  لطمبة الكتابي األداء لتقويم بيا وثوقاً م أداة والمعممين لمباحثين يوفر أن يمكن

 . االبتدائي

 من األول  الحمقـة ومعممات معممي لدى التقويم أساليب حول دراسة( ٕٔٓٓ) مراد قدمو     
 المعممين أن النتـائج وأظيـرت. البحرين في التربوي التقويم نظام ظل في االبتدائي التعميم

 االختبارات) وىـي االسـتبانة فـي المتضـمنة الرئيسـة التقـويم أساليب يمارسون والمعممات
 المعممين مـن% ٕٛ ويسـتخدم. مقبولة بدرجة( الطالب إنجاز مم  المالحظة، بأنواعيا،
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 مم  في االختبـارات نتـائج بتضمين المعممين من% ٙ٘ حوالي ويقوم التكوينية، االختبارات
 أوجو تسجيل في واضح قصور المعممين لدى فيوجد لممالحظات بالنسبة أما. الطالب إنجاز

 أن النتائج أظيـرت كمـا خاصـة، بطاقات عم  المالحظات ورصد الطمبة، لدى والقوة القصور
 . قميمة الطالب تقويم في الطالب إنجاز مم  من المعممين استفادة درجة

 فـي البديمة التقويم أساليب أثر عم  التعر  إل  فيدفت( ٕٗٓٓ) الخرابشة دراسة وجاءت    
. االختبـاري االعتيـادي باألسـموب مقارنة الكتابي التعبير في األساسي التاسع الص  طمبة أداء

 تقـويم تم التي التجريبية المجموعة لمصمحة إحصائياً  دالة فروق وجود إل  الدراسة وتوصمت
 دالـة فـروق وجـود إل  ائجالنت تشر لم حين في البديمة، التقويم أساليب باستخدام طمبتيا أداء

 . المستخدمة التقويم وطريقة الجنس بين لمتفاعل تعزى إحصائيا

 تنمية في مقترح تعميمي برنامج فاعمية" بعنوان دراسة( ٕ٘ٓٓ) ومصطف  سالم أجرىو      
 المعايير ضوء في التربية بكمية الفرنسية المغة شعبة طالب لدى التربوي التقويم ميارات
 السنة طمبة من( 149) من مكونة عينة عم  الدراسة طبقت". مصر في المعمم ودةلج القومية
 فاعمية المقترح لمبرنامج أن الدراسة نتائج بينت.  أسيوط بجامعة التربية كمية في الرابعة
 .الذاتي التقويم ميارة فييا بما التربوي التقويم ميارات الدراسة عينة إكساب في عالية

 المقدمة الراجعة التغذية دور عم  التعر  يدفتاست( ٕٚٓٓ) وريان شاىين أجرى كذلك   
 155 عم  الدراسة أجريت حيث التدريسي، أدائو جودة تحسن في المعمم إل  الطالب من

 الباحثان استخدم وقد الخميل، محافظة في والعموم الرياضيات معممي من ومعممة معمما
 تنفيذ لمتدريس، التخطيط) ىي مجاالت ثالث عم  موزعة فقرة( 39) من مكونة استبانة

 الفقرة أن الدراسة نتائج بينت وقد الدراسة، أىدا  لتحقيق( التدريس أثناء التقويم التدريس،
 .متوسطة درجة عم  حصمت الذاتي التقويم ميارات امتالك في الطمبة بمساعدة تتعمق التي

شتيوه شعيرة أبو وقدم      التي المعيقـات عن الكش   إل ىدفت دراسة( ٕٓٔٓ) وغباري وا 
 مرحمة من األول  األربعة الصفو  طمبة عم  الواقعي التقويم استراتيجيات تطبيق تواجو
 مكونـة اسـتبانة توزيع تم الدراسة ىد  ولتحقيق. الزرقاء محافظة في األساسي التعميم
 أن النتـائج ظيـرتأ وقـد. ومعممـاً  ومديراً  تربوياً  مشرفاً ( ٖٖٙ) من عينة عم  فقرة( ٓ٘)مـن

 تعد المادية، اإلمكانيات وضع  لممعممين المقدمة التدريبية البرامج بقمة المتعمقة المعيقات
 .   الواقعي التقويم استراتيجيات تطبيق تواجو التي المعيقات أكثر مـن
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 معممـي اسـتخدام درجـة عم  التعر  يدفتاست دراسة( ٕٕٔٓ) وبرىم البشير قدم كذلك  
 استبانة بناء تم. األردن في وأدواتو البديل التقويم الستراتيجيات العربيـة والمغـة ـياتالرياض
 تم كما معممة، و معمماً  ٙٛ من المكونة الدراسة عينة عم  وزعت ، االسـتخدام درجـة لقيـاس
 أن الدراسة نتائج أظيرت. التخصصين كال من ومعممة معمماً  ٕٓمـع شخصية مقابالت عمل
 بينما مرتفعة، كانت والقمم الورقة عم  المعتمد التقويم الستراتيجية المعممـين تخداماسـ درجة
 واسـتراتيجية األداء، عمـ  المعتمد التقويم الستراتيجيات متوسطة اسـتخداميم درجـة كانت

 مراجعة الستراتيجية قميمة استخداميم درجة كانت بينما. التواصل واسـتراتيجية المالحظـة
 ذات فروق وجود عدم عم  الدراسة نتائج دلت كما. البديل التقويم أدوات السـتخدامو  الـذات
 وألثر الخبرة، سنوات لعدد تعزى فروقاً  أظيرت بينما. التخصص ألثـر تعزى إحصائية داللة

 .  التدريبيـة الدورات

 جامعة طمبة امتالك درجة عم  التعر  إل  فيدفت( ٕٕٔٓ) المغربي دراسة وجاءت     
 الجنس،) المستقمة الدراسة متغيرات حسب ومقارنتيا الذاتي، التقويم لميارات المفتوحة القدس
 عم  التعر  إل  ىد  كما ،(األكاديمي التحصيل الدراسي، المستوى ،(التخصص) البرنامج
 مكونة عينة عم  البحث طبق .األكاديمي والتحصيل الميارات ىذه امتالك درجة بين العالقة
 ميارة( 22) اشتممت استبانة الباحث واستخدم المفتوحة، القدس جامعة طمبة من( 141) من
 درجة بمغت: أىميا من النتائج من عدد إل  الباحث توصل وقد الذاتي، التقويم ميارات من

 .متوسطة قيمة وىي( 3.41) الذاتي التقويم لميارات المفتوحة القدس جامعة طمبة امتالك
 التقويم لميارات المفتوحة القدس جامعة طمبة امتالك درجة يف إحصائيا دالة فروق توجد
(. األكاديمي التحصيل الدراسي، المستوى ،(التخصص) البرنامج) متغيرات إل  تعزى الذاتي
 جامعة طمبة امتالك درجة بين ارتباطية عالقة توجد. الجنس إل  تعزى فروق توجد ال بينما
 .األكاديمي وتحصيميم الذاتي التقويم لميارات المفتوحة القدس

 : الشابكُ الدراسات علِ تعكًب

 : يمي ما السابقة الدراسات من ستخمصن
 النتينج دراسة مثل الطالب تقييم عند األداء وسجل المالحظة عم  المعممين تركيز-ٔ

(Lanting,2000) ، وفريتز (Fritz,2001) ، ومراد (ٕٓٓٔ.) 
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 مثل التعميمية البرامج خالل من تنميتيا يمكن ميارة أي مثل الذاتي التقويم ميارات أن-ٕ
 (.ٕ٘ٓٓ) ومصطف  سالم دراسة

 أكثر من المادية اإلمكانيات وضع  لممعممين المقدمة التدريبية البرامج مستوى ضع  يعد-ٖ
 .لمطالب الذاتي التقويم ومنيا الواقعي التقويم استراتيجيات تطبيق تواجو التي المعيقات

 وريان شاىين دراسة مثل متوسطة الذاتي التقويم ميارات امتالك في بةالطم مساعدة أن-ٗ
(ٕٓٓٚ.) 
 (.ٕٔٓٓ) أمان دراسة مثل الجنس متغير إل  تعزى الدراسي التحصيل في فروق توجد ال-٘
 مثل التخصص إل  تعزى البديل التربوي التقويم استراتيجيات استخدام في فروق توجد ال-ٙ

 (.ٕٕٔٓ) وبرىم البشير دراسة
 (.ٕٕٔٓ) المغربي دراسة مثل متوسطة الذاتي التقويم لميارات الطالب امتالك درجة نأ-ٚ
 إل  تعزى الذاتي التقويم لميارات الطالب امتالك درجة في إحصائية داللة ذات فروق توجد-ٛ

 (.ٕٕٔٓ) المغربي دراسة مثل األكاديمي والتحصيل الدراسي والمستوى التخصص
 تعزى الذاتي التقويم لميارات الطالب امتالك درجة في حصائيةإ داللة ذات فروق توجد ال-ٜ
 (.ٕٕٔٓ) المغربي دراسة مثل الجنس إل 
 لميارات الطالب امتالك درجة بين إحصائية داللة وذات موجبة ارتباطية عالقة توجد-ٓٔ

 (.ٕٕٔٓ) المغربي دراسة مثل كاديمياأل  وتحصيميم الذاتي التقويم
 مباشر بشكل تناولت التي( الباحثين عمم حد عم ) السابقة والدراسات البحوث ندرة-ٔٔ

 .األكاديمي بالتحصيل وعالقتيا الذاتي التقويم ميارات
 فروض صياغة أمكن السابقة والبحوث والدراسات النظري اإلطار ضوء وفي     

 : يلي كما الحالية الدراسة
 لميارات نجران بجامعة اباالنتس طمبة امتالك درجة في إحصائياً  دالة فروق توجد ال -2

 ".التخصص" البرنامج إل  تعزى الذاتي التقويم

 لميارات نجران بجامعة االنتساب طمبة امتالك درجة في إحصائياً  دالة فروق توجد ال -1
 .الجنس إل  تعزى الذاتي التقويم

 تلميارا نجران بجامعة االنتساب طمبة امتالك درجة في إحصائياً  دالة فروق توجد ال -7
 .الدراسي المستوى إل  تعزى الذاتي التقويم
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 بجامعة االنتساب طمبة امتالك درجة بين إحصائياً  دالة ارتباطية عالقة توجد ال -4
 .األكاديمي وتحصيميم الذاتي التقويم لميارات نجران

 :الدراسُ مههج

 جةدر  عم  التعر  وىي الدراسة، أىدا  لتحقيق لمالءمتو الوصفي المنيج استخدم    
 متغيرات حسب ومقارنتيا ، الذاتي التقويم لميارات نجران بجامعة االنتساب طمبة امتالك
 إل  البحث ىد  كما ،(  الجنسالدراسي، المستوي ،" التخصص" البرنامج) المستقمة الدراسة
 .األكاديمي والتحصيل الميارات ذهى امتالك درجة بين العالقة عم  التعر 

 :الدراسُ متغريات

 :اآلتي في الحالية الدراسة متغيرات تمثمت
 .الذاتي التقويم لميارات نجران بجامعة االنتساب طمبة امتالك درجة:  المستقل المتغير-ٔ
 (.التراكمي المعدل) األكاديمي التحصيل:  التابع المتغير-ٕ
-ج (.الدراسي التخصص) البرنامج-ب  . الجنس-أ  : في وتمثمت: الوسيطة المتغيرات -ٖ

 .الدراسي وىالمست
 :  الدراسُ عًهُ

 طالبة(  ٕٓٓ) و طالب،(  ٕٓٓ) وطالبة، طالبا(  ٓٓٗ) من الدراسة عينة تألفت   
 الجنس عم  موزعين األعداد ليذه المئوية والنسب  الطمبة ىؤالء أعداد يمثل التالي والجدول

 .  الدراسي المستوىو 
 (ٔ) جدول

 الدراسة يراتمتغ حسب لألبعاد المئوية والنسب التكرارات
 النسبة التكرار الفئات المتغير

 %ٛٔ ٕٚ العموم واآلداب نجران الكمية
 %ٖٗ ٖٙٔ العموم واآلداب شروره

 %ٛٗ ٕٜٔ العموم االدارية
 %ٛٔ ٕٚ المغة العربية آداب وتربية القسم

 %ٛٗ ٕٜٔ االدارة العامة
 %ٖٗ ٖٙٔ الدراسات االسالمية
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 %ٓ٘ ٕٓٓ ذكر الجنس
 %ٓ٘ ٕٓٓ أنث  

%ٛ.ٖٕ ٜ٘ االول المستوى  
%٘.ٚ ٖٓ الثاني   
%٘.ٖٔ ٗ٘ الثالث   

%٘.ٙ ٕٙ الرابع  
%ٖ.٘ٔ ٔٙ الخامس  
%ٖ.٘ٔ ٔٙ السادس  
%٘.ٔٔ ٙٗ السابع  
%ٛ.ٙ ٕٚ الثامن  

 %ٓٓٔ ٓٓٗ المجموع 

 :  الدراسُ أداَ

 السابقة الدراساتو  النظري األدب إل  بالرجوع الباحثان قام الدراسة ىد  لتحقيق       
 في تكون الذي الذاتي التقويم ميارات مقياس بتصميم قاما ثم الدراسة، بموضوع المتعمقة
 عالية) عنو االستجابة في الخماسي ليكرت سمم تدريج عم  فقرة( ٖ٘) من النيائية صورتو
 األول لبعدا:  أبعاد ثالثة عم  الفقرات ووزعت،(  جداً  متدنية متدنية، متوسطة، عالية، ، جداً 
 تقيس( ٙٔ - ٙ)  الفقرات: الثاني البعد ، المقرر دراسة قبل بعد تقيس(  ٘ -ٔ)  الفقرات: 
 . المقرر دراسة بعد تقيس(  ٖ٘ - ٚٔ) الفقرات: الثالث البعد ، المقرر دراسة أثناء بعد

 :  األداة صدق
 في ريستد ىيئة أعضاء( ٘) عم  عرضيا خالل من االستبانة صدق من التحقق تم   

 بتوجيياتيم األخذ وتم ، واالختصاص الخبرة أصحاب من التربية كميات في نجران جامعة
 إليو تنتمي الذي المجال يف الفقرات ووضع مناسبة جديدة فقرات إضافة من ومقترحاتيم

  .المناسبة غير الفقرات بعض وحذ 
 معامل احتساب خالل من الداخمي االتساق طريقة باستخدام الصدق احتساب تم كما   

 ، ككل ولممقياس لممجال الفقرة انتماء درجة لمعرفة ككل داةواأل والمجال الفقرة بين االرتباط
 .  ككل داةاأل ومع البعد مع كبيرة بدرجة ترتبط التي الفقرات عم  بقيأ حيث
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 :الدراسة أداة تثبا
 لممجاالت رونباخك ألفا معادلة حسب الداخمي االتساق بطريقة الثبات معامل حساب تم   

. الدراسة ىذه لغايات مناسبة النسب ىذه واعتبرت ،(ٜٔ.ٓ-ٛٚ.ٓ) تراوح إذ ككل، واألداة
 .المعامالت ىذه يبين اآلتي والجدول

 (ٕ) جدول
 ككل واألداة لممجاالت  النصفية التجزئة وثبات كرونباخ الداخمي االتساق معامل

 الداخمي االتساق البعد

 ٗٛ.ٓ الدراسة قبل

 ٛٛ.ٓ الدراسة ناءأث

 ٛٚ.ٓ الدراسة بعد

 ٜٔ.ٓ ككل األداة

 :اإلحصائية المعالجة
 حيث أسئمتيا عن واإلجابة الدراسة نتائج تحميل في(  SPSS) اإلحصائية البرمجية اعتمدت   
 لمعرفة األول السؤال عن لإلجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدام تم

 الرجوع وبعد نجران، بجامعة االنتساب وطالبات طالب لدى الذاتي لتقييما ميارة توفر مدى
 اعتماد تم والتقويم القياس خبراء بعض بآراء واألخذ  السابقة والدراسات النظري لألدب
 : المقياس( فقرات)مجاالت تحقق لدرجة اآلتي التدريج
 .عالية بدرجة متحقق فوق فما  ٚٙ.ٖ
  .سطةمتو  بدرجة متحقق ٚٙ.ٖ – ٖٗ.ٕ
 .متدنية بدرجة متحقق ٖٗ.ٕ من أقل
 عن لإلجابة( ت) واختبار المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدام تم كما   

 وطالبات طالب لدى الذاتي التقييم ميارة عم  الجنس متغير ثرأ لمعرفة الثاني السؤال
 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدام تم كذلك. نجران بجامعة االنتساب
 طالب لدى الذاتي التقييم ميارة عم  الدراسي المستوى ثرأ لمعرفة األحادي التباين وتحميل
 . نجران بجامعة االنتساب وطالبات
 :الدراسة نتائج
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 بجامعة االنتساب وطالبات طالب لدى الذاتي يمو التق اتميار  توفر درجة ما:"األول السؤال
 "نظرىم؟ وجية من نجران

 لمدى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال ىذا عن لإلجابة     
 نظرىم، وجية من نجران بجامعة االنتساب وطالبات طالب لدى الذاتي التقييم ميارة توافر

 .ذلك يوضح( ٖ) رقم والجدول
 (ٖ) جدول

 وطالبات طالب لدى الذاتي التقويم اراتمي توفر لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 نظرىم وجية من نجران بجامعة االنتساب

المتوسطا الفقرات/  المجال الرقم
 ت

 الحسابية

 االنحرافات
 المعيارية

 الدرجة

 عالية 716. 3.82 المقرر دراسة قبل:   األول المجال
 عالية 883. 3.71 المقرر. أىدا  عم  أطمع ٔ
 متوسطة 897. 3.67 المقرر. اتوحد أىدا  عم  أطمع ٕ

 عالية 875. 3.94 المقرر. أىدا  لتحقيق أسع  ٖ
 عالية 885. 4.06 أخطط جيدًا لدراسة وحدات المقرر. ٗ
 عالية 1.05 3.74 أجمع معمومات مرتبطة بموضوعات المقرر لكي تساعدني عم  فيمو. ٘

 عالية 682. 3.74 المجال الثاني : أثناء دراسة المقرر:
 عالية 876. 3.88  دراستيا. أثناء وحدة كل أىدا  تحقيق عم  أحرص ٔ
 عالية 963. 3.82 المقرر بنفسي. وحدات أسئمة عن أجيب ٕ
 متوسطة 1.16 3.29 المشر . مع لمناقشتيا التعميمية المادة حول مالحظاتي أرصد ٖ
 اليةع 925. 4.06 دراستي. أثناء عنيا اإلجابة وأحاول لنفسي أسئمة أوجو ٗ
 متوسطة 1.25 3.06 أواجييا. التي الصعوبات في األكاديمي المشر  أناقش ٘
أقوم بتقييم المعمومات التي أعرفيا حول موضوع معين قبل البدء بحل  ٙ

 األسئمة المطروحة .
 متوسطة 981. 3.64

 عالية 908. 3.74 أسأل نفسي عن الخطط التي وضعتيا لمواجية صعوبات المقرر. ٚ
 عالية 944. 3.96 ما فيمتو من  وحدات المقرر بسيولة. ألخص ٛ
 عالية 922. 3.75 المقرر. وحدات أسئمة حمول حول راجعة تغذية عم  لمحصول أسع  ٜ
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 عالية 846. 4.18 المقرر. وحدات أسئمة عم  إجاباتي صحة من التأكد أحاول ٓٔ
 عالية 673. 3.78 المجال الثالث : بعد دراسة المقرر

 عالية 945. 3.93 االختبارات.  في أدائي حول راجعة تغذية عم  لمحصول أسع  ٔ
 عالية 987. 3.98 االختبارات.  أسئمة عن اإلجابة في أخطائي أصحح ٕ

 متوسطة 1.10 3.41 عنيا. وأجيب العممية المادة حول إضافية أسئمة أضع ٖ
 متوسطة 1.031 3.43 . المقرر وحدات في الواردة الذاتي التقويم أسئمة عن أجيب ٗ
 متوسطة 1.03 3.63 بنفسي. الذاتي التقويم أسئمة عن إجاباتي من أتأكد ٘
 عن أسئمة إجاباتي حول المشر  من راجعة تغذية عم  لمحصول أسع  ٙ

 الذاتي. التقويم
 متوسطة 1.17 3.11

 طةمتوس 1.022 3.65 الوحدة . دراسة من االنتياء بعد بنفسي التدريبات أسئمة أحل ٚ
 متوسطة 1.016 3.63 الوحدة. نياية في الواردة بالحمول لمتدريبات حمولي أقارن ٛ
 عالية 926. 3.84  .تحصيمي في القوة ونقاط الضع  نقاط أحدد ٜ
 عالية 922. 3.98 . تحصيمي في الضع  نقاط لمعالجة أسع  ٓٔ
 ةعالي 1.03 3.99 تقديمو.  االختبار  بعد عم  إجاباتي من أتأكد ٔٔ
أسأل نفسي بعد االنتياء من الميمة ىل تعممت كل ما أستطيع تعممو  ٕٔ

 عن ىذا الموضوع .
 عالية 898. 3.86

أسأل نفسي بعد االنتياء من العمل أو الميمة أي مدى كانت الخطة  ٖٔ
 التي وضعتيا والطرق المستخدمة فييا ناجحة .

 عالية 951. 3.80

فإنني أركز عم  المعمومات الميمة  عند مراجعة الدروس قبل االمتحان ٗٔ
 فييا .

 عالية 817. 4.24

 عالية 914. 3.97 أستطيع تقدير درجاتي في كل سؤال بعد االنتياء من االمتحان .  ٘ٔ
بعد االنتياء من دراسة المقرر أسأل نفسي ىل حققت أىدا  المقرر  ٙٔ

 أم ال؟
 عالية 920. 3.78

ر فعالية التي اتبعتيا  في دراسة أحدد  استراتيجيات التعمم األكث ٚٔ
 المقرر.

 عالية 883. 3.80

أتوقع في المستقبل عند دراستي لمقرر مشابو فإنني سأحصل عم   ٛٔ
 عالمات مرتفعة

 عالية 849. 4.04

أقوم بمقارنة الحمول التي وصمت إلييا بما وصل إليو زمالئي من  ٜٔ
 حمول . 

 عالية 954. 3.75

 عالية 952. 3.84م سرعتي في الحل بحسب صعوبة األسئمة والوقت أقوم بمراجعة وتقيي ٕٓ
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 ميارات توفر لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( ٖ) الجدول يبين      
 في جاء حيث ، نظرىم وجية من نجران بجامعة االنتساب وطالبات طالب لدى الذاتي التقويم
 معياري وبانحرا  ،( ٕٛ.ٖ) حسابي بمتوسط المقرر دراسة قبل مجال األول  المرتبة

( ٗ) الفقرة البعد ىذا لفقرات الحسابية المتوسطات أعم  وكانت ، عالية وبدرجة ،( ٕٚ.ٓ)
 وبانحرا  ،( ٙٓ.ٗ) حسابي بمتوسط"  المقرر وحدات لدراسة جيداً  أخطط"  تنص والتي
 بمتوسط" المقرر أىدا  لتحقيق أسع "  الثالثة الفقرة تمتيا عالية وبدرجة ،( ٜٛ.ٓ) معياري
 البعد عم  الفقرات اقل وكانت ، عالية وبدرجة( ٛٛ.ٓ) معياري وبانحرا ( ٜٗ.ٖ) حسابي
 ،(  ٚٙ.ٖ) مقداره حسابي بمتوسط"  المقرر وحدات أىدا  عم  أطمع( " ٕ) الفقرة االول

 دراسة بعد مجال الثانية المرتبة في وكان ، متوسطة جةوبدر ( ٜٚٛ.ٓ) معياري وبانحرا 
 حيث ، عالية وبدرجة ،( ٖٚٙ.ٓ)  معياري وبانحرا  ،( ٛٚ.ٖ) حسابي بمتوسط المقرر
 قبل الدروس مراجعة عند( " ٗٔ) الفقرة البعد ىذا لفقرات الحسابية المتوسطات اعم  كانت

 وبانحرا  ،( ٕٗ.ٗ) حسابي بمتوسط"  فييا الميمة المعمومات عم  أركز فإنني االمتحان
( " ٛٔ) الفقرة البعد ىذا عم  الثانية المرتبة في تمتيا ، عالية وبدرجة ،( ٚٔٛ.ٓ) معياري
 بمتوسط"  مرتفعة عالمات عم  سأحصل فإنني مشابو لمقرر دراستي عند المستقبل في أتوقع

 المتوسطات اقل وكانت ، عالية وبدرجة ،( ٜٗٛ.ٓ) معياري وبانحرا ( ٗٓ.ٗ) حسابي
 حول المشر  من راجعة تغذية عم  لمحصول أسع ( " ٙ) الفقرة البعد ىذا عم  الحسابية

 ،( ٚٔ.ٔ) معياري وبانحرا  ،( ٔٔ.ٖ) حسابي متوسط"  الذاتي التقويم أسئمة عن إجاباتي
"  عنيا وأجيب العممية المادة حول إضافية أسئمة أضع"  (ٖ) الفقرة تمتيا متوسطة، وبدرجة

 . متوسطة وبدرجة ،( ٓٔ.ٔ) معياري وبانحرا  ،( ٔٗ.ٖ) حسابي متوسطب
 ،( ٗٚ.ٖ) حسابي بمتوسط الثالثة المرتبة المقرر دراسة أثناء الثاني البعد واحتل    

 الفقرة البعد ىذا عم  المتوسطات اعم  وكانت ، عالية وبدرجة( ٕٛٙ.ٓ) معياري وبانحرا 
( ٛٔ.ٗ) حسابي بمتوسط"  المقرر وحدات أسئمة عم  يإجابات صحة من التأكد أحاول( " ٓٔ)
 وأحاول لنفسي أسئمة أوجو( " ٗ) الفقرة تمتيا عالية وبدرجة( ٙٗٛ.ٓ) معياري وبانحرا  ،

( ٕٜ٘.ٓ) معياري وبانحرا  ،( ٗٓ.ٗ) حسابي بمتوسط"   دراستي أثناء عنيا اإلجابة
 أناقش( " ٘) الفقرة البعد ذاى لفقرات الحسابية المتوسطات اقل وكانت ، عالية وبدرجة

 المحدد لمحل . 
 عالية 635. 3.78 األداة ككل
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 وبانحرا  ،( ٙٓ.ٖ) حسابي بمتوسط ،"أوجييا  التي الصعوبات في األكاديمي المشر 
 التعميمية المادة حول مالحظاتي أرصد( " ٖ) الفقرة تمتيا ، متوسطة وبدرجة( ٕ٘.ٔ) معياري

 درجةوب( ٙٔ.ٔ) معياري وبانحرا  ،( ٜٕ.ٖ) حسابي بمتوسط"  المشر  مع لمناقشتيا
 . متوسطة

 طالب لدى الذاتي التقويم ميارات توفر لدرجة األداة عم  ككل الحسابي المتوسط وبمغ    
 .عالية وبدرجة( ٖ٘ٙ.ٓ)  معياري وبانحرا ( ٛٚ.ٖ) نجران بجامعة االنتساب وطالبات

 االنتساب وطالبات طالب لدى الذاتي التقويم ميارات توفر درجة - النتيجة ىذه وتعزى   
 وطالبات طالب أن إل  - عالية وبدرجة( ٖ٘ٙ.ٓ)  معياري وبانحرا ( ٛٚ.ٖ) نجران معةبجا

 مختمفة، مجاالت في عممية مؤىالت عم  حاصمون األصل في ىم نجران بجامعة االنتساب
 في سواءً  موظفون معظميم إن حيث الوظيفة، مجال في مستواىم من يحسنوا أن ويريدون
 .الذاتي التقويم ميارات عن كبيرة خبرات ليدييم ىم لذلك الخاص؛ أو العام القطاع
 في( ٘ٓ.ٓ ≥ α) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ىل: "الثاني السؤال
 ال  تعزى نجران بجامعة االنتساب وطالبات طالب لدى الذاتي التقويم ميارات توفر درجة

 ؟"الجنس
 لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية سطاتالمتو  استخراج تم السؤال ىذا عن لإلجابة  

 متغير حسب نجران بجامعة االنتساب وطالبات طالب لدى الذاتي التقويم ميارات توفر
 ،"ت" اختبار استخدام تم الحسابية المتوسطات بين اإلحصائية الفروق داللة ولبيان الجنس،
 .ذلك يوضح (ٗ) والجدول

 (ٗ) جدول
 ميارة توفر درجة عم  الجنس متغير ألثر ت واختبار المعيارية حرافاتواالن الحسابية المتوسطات

 نجران بجامعة االنتساب وطالبات طالب لدى الذاتي التقييم

 المجاالت
 درجات ٕٓٓ=  إناث ٕٓٓ=  رو ذك

 الحرية
 ت قيمة

 الداللة
 ع م ع م اإلحصائية

 قبل:   األول المجال
 المقرر دراسة

3.7860 .73574 3.86 .697 398 -1.004 .316 

 أثناء:  الثاني المجال
 :المقرر دراسة

3.6865 .66564 3.79 .697 398 -1.533 .126 
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 بعد:  الثالث المجال
 المقرر دراسة

3.7407 .69433 3.83 .649 398 -1.265 .207 

 163. 1.399- 398 621. 3.82 64746. 3.7317 ككل األداة

 الجنس متغير ألثر تعزى إحصائية داللة ذات فروق ودوج عدم( ٗ) الجدول من يتبين     
 جميع عم ( ٘ٓ.ٓ) من أكبر ت قيمة كانت حيث ، ككل األداة وفي المجاالت جميع في

 التدريس ىيئة أعضاء أن إل  ذلك في السبب ويعزى ككل األداة وعم  الدراسة مجاالت
 بالمقررات المتعمقة ماتالمعمو  نفس تقريباً  يقدمون االنتساب لطالب بالتدريس القائمين
 والمراجع المقرر وموضوعات المقرر أىدا  عن البداية في فكرة يعطون إنيم حيث الدراسية

 إذا التدريس ىيئة أعضاء مع التواصل وطرق المقرر حول لالستزادة إلييا الرجوع يمكن التي
 الذي التعميمي خالمنا في كبيراً  تشابياً  ىناك أن يعني وىذا المقرر، في مشكالت ىناك كانت
 .نجران بجامعة االنتساب وطالبات طالب يعيشو
 في( ٘ٓ.ٓ ≥ α) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ىل: "الثالث السؤال
 المستوى إل  تعزى نجران بجامعة االنتساب وطالبات طالب لدى الذاتي التقويم ميارات درجة

 ؟الدراسي
 اتلميار  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال ىذا عن لإلجابة   
 ،الدراسي المستوى متغير حسب نجران بجامعة االنتساب وطالبات طالب لدى الذاتي يمو التق

 التباين تحميل استخدام تم الحسابية المتوسطات بين اإلحصائية الفروق داللة ولبيان
 .ذلك انيوضح( ٙ) ،(٘) نوالجدوال  األحادي،

 (٘) جدول
 االنتساب وطالبات طالب لدى الذاتي يمو التق اتلميار  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الدراسي المستوى متغير حسب نجران بجامعة
 المعيارية االنحرافات الحسابية المتوسطات العدد المستوى البعد

 قبل:   األول المجال
 المقرر دراسة

 76492. 3.8021 95 األول المستوى

 68669. 3.7467 30 الثاني المستوى

 68487. 3.9037 54 الثالث المستوى

 60643. 3.7846 26 الرابع المستوى

 72791. 3.7541 61 الخامس المستوى

 68407. 3.7934 61 السادس المستوى

 85162. 3.8087 46 السابع المستوى
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 51540. 4.0889 27 الثامن المستوى

 71680. 3.8220 400 المجموع

 أثناء:  الثاني المجال
 المقرر دراسة

 75989. 3.6853 95 األول المستوى

 61335. 3.7033 30 الثاني المستوى

 67054. 3.7981 54 الثالث المستوى

 62359. 3.8615 26 الرابع المستوى

 67003. 3.6197 61 الخامس المستوى

 57916. 3.7082 61 السادس المستوى

 77679. 3.7565 46 السابع المستوى

 58319. 4.0370 27 الثامن المستوى

 68282. 3.7387 400 المجموع

 بعد:  الثالث المجال
 المقرر دراسة

 

 69068. 3.7405 95 األول المستوى

 56789. 3.7017 30 الثاني المستوى

 65909. 3.8778 54 الثالث المستوى

 68861. 3.8673 26 الرابع المستوى

 71921. 3.6811 61 الخامس المستوى

 64411. 3.7279 61 السادس المستوى

 71022. 3.7641 46 السابع المستوى

 53344. 4.1426 27 الثامن المستوى

 67252. 3.7833 400 المجموع

 68018. 3.7335 95 األول المستوى ككل األداة

 52962. 3.7086 30 الثاني المستوى

 62119. 3.8587 54 الثالث ىالمستو 

 62578. 3.8538 26 الرابع المستوى

 64903. 3.6740 61 الخامس المستوى

 58555. 3.7316 61 السادس المستوى

 69651. 3.7683 46 السابع المستوى

 51202. 4.1048 27 الثامن المستوى

 63496. 3.7761 400 المجموع

 (ٙ) جدول
 طالب لدى الذاتي التقويم ميارات عم  الدراسي المستوى متغير ألثر االتجاه األحادي التباين تحميل

  نجران بجامعة االنتساب وطالبات
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 التباين مصدر المجال
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

   قيمة
 الداللة

 اإلحصائية

 
 قبل:   األول المجال

 المقرر دراسة

المجموعات بين  2.867 7 .410 

المجموعات داخل 592. 794.  202.139 392 .516 

  399 205.006 المجموع

 
 أثناء:  الثاني المجال

 المقرر دراسة

المجموعات بين  4.231 7 .604 

المجموعات داخل 247. 1.303  181.799 392 .464 

  399 186.029 المجموع

 
 بعد:  الثالث المجال

 المقرر دراسة

المجموعات بين  5.366 7 .767 

 447. 392 175.097 المجموعات داخل 104. 1.716

  399 180.463 المجموع

 ككل األداة
 

 644. 7 4.511 المجموعات بين

 399. 392 156.357 المجموعات داخل 129. 1.615

  399 160.867 المجموع

 الدراسي المستوى ثرأل  تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( ٙ) الجدول من يتبين    
 الذي التعميمي المناخ تشابو إل  ذلك في السبب ويعزى ، ككل األداة وفي المجاالت جميع في

 عم  القائمين التدريس ىيئة أعضاء إن حيث نجران بجامعة االنتساب وطالبات طالب يعيشو
 وحت  األول المستوى من بدءاً  المستويات جميع مع متشابياً  نيجاً  ينتيجون االنتساب
 نجران بجامعة االنتساب وطالبات طالب لدى التعميمية المدخالت كانت ولما ، الثامن المستوى
 .أيضاً  لدييم متشابية تعميمية مخرجات إل  أدت مما متشابية
 في( ٘ٓ.ٓ ≥ α) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ىل: "الرابع السؤال
 الكمية؟ إل  تعزى نجران بجامعة االنتساب وطالبات طالب لدى الذاتي التقويم ميارات درجة
 لميارة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال ىذا عن لإلجابة   

 داللة ولبيان ، الكمية متغير حسب نجران بجامعة االنتساب وطالبات طالب لدى الذاتي التقييم
 نوالجدوال  األحادي، التباين تحميل استخدام تم سابيةالح المتوسطات بين اإلحصائية الفروق

 .ذلك انيوضح( ٛ) ، (ٚ)
 (ٚ) جدول 

 االنتساب وطالبات طالب لدى الذاتي يمو التق اتلميار  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 الكمية متغير حسب نجران بجامعة
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 ياريةالمع االنحرافات الحسابية المتوسطات العدد الكمية المجال

 قبل:   األول المجال
 المقرر دراسة

 70474. 3.7183 72 نجران واآلداب العموم

 74204. 3.7875 192 االدارية العموم

 67873. 3.9191 136 بشروره واآلداب العموم

 71664. 3.8201 400 المجموع

 أثناء:  الثاني المجال
 المقرر دراسة

 66167. 3.6930 72 نجران واآلداب العموم

 72198. 3.6854 192 االدارية العموم

 63015. 3.8404 136 بشروره واآلداب العموم

 68346. 3.7396 400 المجموع

 بعد:  الثالث المجال
 المقرر دراسة

 62404. 3.7486 72 نجران واآلداب العموم

 70764. 3.7143 192 االدارية العموم

 63318. 3.9037 136 بشروره واآلداب العموم

 67249. 3.7850 400 المجموع

 59138. 3.7284 72 نجران واآلداب العموم ككل االداة

 67020. 3.7165 192 اإلدارية العموم

 59574. 3.8878 136 بشروره واآلداب العموم

 63548. 3.7770 400 المجموع

 

 (ٛ) جدول
 االنتساب وطالبات طالب لدى الذاتي يمو قالت اتميار  عم  الكمية متغير ثرأل  األحادي التباين تحميل

  نجران بجامعة
 التباين مصدر المجال

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

   قيمة
 الداللة

 اإلحصائية

 
 قبل:   األول المجال

 المقرر دراسة

المجموعات بين  2.113 2 1.057 2.068 .128 

المجموعات داخل  202.893 397 .511 

موعالمج  205.006 399  

 
 أثناء:  الثاني المجال

 المقرر دراسة

المجموعات بين  2.132 2 1.066 2.301 .102 

المجموعات داخل  183.898 397 .463 

  399 186.029 المجموع

 
 بعد:  الثالث المجال

 المقرر دراسة

المجموعات بين  3.022 2 1.511 3.380 .035 

 447. 397 177.441 المجموعات داخل

  399 180.463 المجموع
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 ككل االداة
 

المجموعات بين  2.576 2 1.288 3.230 .041 

المجموعات داخل  158.292 397 .399 

  399 160.867 المجموع

 المجالين في الكمية ألثر تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( ٛ) الجدول من يتبين  
 إحصائية داللة ذات فروق ووجود ،(المقرر دراسة وأثناء المقرر، سةدرا قبل)  والثاني األول
 الفروق ولبيان ككل، األداة وعم ( المقرر دراسة بعد)    الثالث المجال عم  الكمية ألثر تعزى

 شفيو بطريقة البعدية المقارنات استخدام تم الحسابية المتوسطات بين إحصائيا الدالة الزوجية
 (.ٜ) دولالج في مبين ىو كما.
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 (ٜ) جدول
 وطالبات طالب لدى الذاتي التقويم ميارات مجاالت عم  الكمية ألثر شيفيو بطريقة البعدية المقارنات

 نجران بجامعة االنتساب

 الكمية المجال
 المتوسط
 الحسابي

 العموم
 واآلداب
 نجران

االدارية العموم  

 واآلداب العموم
 بشرورة

 

:  الثالث المجال
 رالمقر  دراسة بعد

 -16409.- 02526. - 3.7396 نجران واآلداب العموم

االدارية العموم  3.7143 - - -.18935-* 

بشرورة واآلداب العموم  3.9037 - -  

 ككل األداة
 

نجران واآلداب العموم  3.7238 - .00729 -.16401- 

 *17130. - - 3.7165 االدارية العموم

 - - - 3.8878 بشروره واآلداب العموم

 (.٘ٓ.ٓ=  ) الداللة مستوى عند دالة *
 :اآلتي( ٜ) الجدول من يتبين 

 وبين بشروره واآلداب العموم كمية بين( ٘ٓ.ٓ ≥ α) إحصائية داللة ذات فروق وجود-   
 .  بشرورة واآلداب العموم كمية ولصالح الثالث المجال عم  اإلدارية العموم كمية

 وبين بشروره واآلداب العموم كمية بين( ٘ٓ.ٓ ≥ α) إحصائية داللة ذات فروق وجود-   
 .بشرورة واآلداب العموم كمية ولصالح ككل األداة عم  اإلدارية العموم كمية

 والعموم بشرورة واآلداب العموم كميتي بين التعميمي المناخ اختال  إل  النتيجة ىذه وتعزى   
 الكميتين ىاتين في والطالبات بالطال وخصائص الدراسية المقررات وطبيعة بنجران اإلدارية

" المقرر دراسة بعد"  الثالث المجال في بينيما إحصائية داللة ذات فروق وجود إل  أدى مما
 .ككل األداة مستوى وعم 
 ≥ α) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات ارتباطية عالقة توجد ىل: "الخامس السؤال
 المعدل وبين نجران بجامعة االنتساب وطالبات بطال لدى الذاتي التقويم ميارات بين( ٘ٓ.ٓ
  ؟ التراكمي

 مجاالت وبين التراكمي المعدل بين االرتباط معامل حساب تم السؤال ىذا عن لإلجابة   
( ٓٔ) والجدول(  نجران بجامعة االنتساب وطالبات طالب لدى الذاتي التقويم ميارات مقياس
 : ذلك يوضح
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 (ٓٔ) جدول
 االنتساب وطالبات طالب لدى التراكمي والمعدل الذاتي التقويم ميارات مجاالت ينب االرتباط معامل

  نجران بجامعة
 الداللة مستوي االرتباط معامل البعد م

 ٘ٓ.ٓ ٛ٘ٔ.ٓ المقرر دراسة قبل:  األول المجال ٔ

 ٘ٓ.ٓ ٚٗٔ.ٓ المقرر دراسة أثناء:  الثاني المجال ٕ

 ٘ٓ.ٓ ٘ٛٔ.ٓ المقرر دراسة بعد: الثالث المجال ٖ

 إحصائياً  دالة غير ٛٚٓ.ٓ  ككل األداة ٗ

 مستوى عند إحصائياً  ودالة موجبة ارتباطية عالقة وجود( ٓٔ) رقم الجدول من يتضح    
 المقرر دراسة وبعد المقرر دراسة وأثناء المقرر دراسة قبل الثالثة لممجاالت بالنسبة ٘ٓ.ٓ
 ارتباطية عالقة توجد ال بينما. نجران بجامعة باالنتسا وطالبات طالب لدى التراكمي والمعدل
 .التراكمي والمعدل الذاتي التقويم ميارات لمقياس الكمية الدرجة بين إحصائياً  دالة
 قوى بشكل الذاتي التقويم ميارات ويفعمون ينشطون قد الطالب بعض أن إل  يعزى وىذا   
 الميارات يوظفون ال ولكنيم المقرر دراسة بعد أو المقرر دراسة أثناء أو المقرر دراسة قبل

 .لممقرر دراستيم في ومتفاعل متكامل بشكل الثالثة
   :الدراسُ ومكرتحات تىصًات

 :  يمي بما الباحثان خرج وتفسيرىا عمييا واالطالع الدراسة نتائج إل  التوصل بعد
 باالنتسا طالب لدى الذاتي التقويم ميارات لتنمية تدريبي برنامج وضع ضرورة -2

 .  األكاديمي بتحصيميم موجبة ارتباطية عالقة من ليا لما ، نجران بجامعة
 والتي التعميمية المؤسسات جميع في حالياً  المتبعة التقويم أساليب تغيير ضرورة -1

 من وذلك الدورية، أو السنوية نص  أو العامة االختبارات عم  رئيس بشكل تعتمد
 .الغرض ىذا حققت التي والسياسات التشريعات سن خالل

 الذاتي، التقويم لميارات الطالب امتالك ألىمية األكاديميين المشرفين انتباه لفت -7
 . الميارات ىذه الطمبة إكساب عم  لمعمل

 لدى األخرى البديل التربوي التقويم استراتيجيات عم  األبحاث من المزيد إجراء  -4
 .   نجران جامعة طالب
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 المرحمة تالميذ أو الثانوى التعميم طالب من أخرى عينات  عم مماثمة دراسة إجراء -5
 .المتوسطة

 ، والتربوي النفسي بالقياس تعن  الجامعة كميات مقررات ضمن جديدة مادة إدراج -6
 التحصيمية االختبارات أنواع ، والتقويم القياس في األساسية المفاىيم تتضمن بحيث

 .الخ.... الطالب تقويم طرق ،

 من النمط ليذا السميم التطبيق لضمان المعينة والبيئات المختمفة إلمكاناتا توفير -3
 .التقويم

 التقويم ميارات في والضع  القوة نقاط عن لمكش  الحالية الدراسة أداة استخدام -8
 .عام بشكل نجران جامعة  وطالبات طالب لدى الذاتي
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 الدراسُ مزاجع

 : العزبًُ املزاجع:  أواًل

 مستوى عمى العالي التعميم مؤسسات في التعميمية المخرجات تقويم(. 5002) إبراىيم ءسنا دقة أبو-
 الجامعة:  فمسطين.  5002 ديسمبر. األول المجمد العالي، التعميم في الجودة . المساق

 .بغزة اإلسالمية
 ورقة. "تاالمتحانا نظام وتطوير والتقويم القياس في الحديثة النظريات (.5002.) رجاء عالم، أبو-

 مستقبمية، رؤية: التربوي والتقويم لالمتحانات األول العربي المؤتمر  ضمن" عمل
 -39 ، 5002 ديسمبر 52-55: القاىرة ،التربوي والتقويم لالمتحانات القومي المركز
223 .   

 يمالتقو  منظومة إستراتيجية تطبيق معيقات(. 5020) ثائر غباري، فوزي، إشتيوه، خالد، شعيرة، أبو-
 محافظة في األساسي التعميم مرحمة من األولى األربعة الصفوف تالميذ عمى الواقعي
(. 52) 9الوطنية، النجاح جامعة ،(اإلنسانية العموم) لألبحاث النجاح مجمة. الزرقاء
422-434 .  

 بدولة األساسي التعميم من األولى الحمقة نياية طمبة تحصيل ارتباط(. 5002) أحمد منال أمان،-
 عمى المعتمد الواقعي التقييم ألدوات األول المعمم بتطبيق الرياضيات مادة في البحرين
 . البحرين جامعة ،ماجستير رسالة األداء،

 تعمم تقويم في وأدواتو البديل التقويم استراتيجيات استخدام(. 5025) أريج وبرىم، أكرم البشير،-
-522.(29)2 والنفسية، التربوية ومالعم مجمة ،األردن في العربية والمغة الرياضيات

540. 
 في متاح - أيمول الثاني، العدد ،تربوية رؤى نشرة أين؟ إلى مدارسنا في التقويم(.5000) جابر،ليانا-

      موقع
        www.qattanfoundation.org/index.html      

 عشر، الحادي العددان ،تربوية رؤى نشرة. الصف غرفة داخل الرياضيات تقويم(.5009) جابر،ليانا-
      موقع في متاح - أيمول عشر، والثاني

        www.qattanfoundation.org/index.html      
 العدد ،تربوية رؤى نشرة األصيل، والتقييم التدريس في التقويمية الحقائب(.5000) موسى الخالدي،-

      موقع في متاح - أيمول السابع،
        www.qattanfoundation.org/index.html      
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 األساسي التاسع الصف طمبة أداء في البديمة التقويم أساليب استخدام أثر(. 5002) بنان الخرابشة،-
 . األردنية الجامعة ، ماجستير رسالة الكتابي، التعبير في

  - 22١ ،25١ قطر، ،التربية مجمة التربية، في يالحقيق التقييم(. 233١) يوسف خميل الخميمي،-
295 . 

 : في متاح " والقمم الورقة المتحانات وداعاً  نقول حت "  العربي وطننا في( : 5002) منى ، درويش-
             http://www.islamonline.net/arabic/adam/2001/12/article12.shtml.  

 .العربي الفكر دار: عمان. الحديث التربوي والتقويم القياس. (5002) حمادر راشد، الدوسري-
 وتطبيقو رياضي نموذج بناء الجامعي، األداء جودة تقويم (.5002.) عادل والبنا، إسماعيل دياب،-

 المكتبة: سكندريةاإل .وأسيوط والمنصورة اإلسكندرية جامعات كميات بعض عم 
 .لمصريةا

 العامة، االختبارات إعداد نظام كفاءة لتقويم معياري نموذج تطوير (.5002.)الوارث عبد ،يالرازح-
 القـومي المركـز، مـستقبمية رؤية:  التربوي والتقويم لالمتحانات األول العربي المؤتمر

   . 250-204 ،5002 ديسمبر 52 -55:القاىرة التربوي، والتقويم لالمتحانات

 بدولة األساسي السادس الصف تالميذ أداء لتقويم تقدير نموذج بناء(. 5002) أحمد صغرى ،ربيع-
  .البحرين جامعة ، ماجستير رسالة الكتابي، التعبير في البحرين

 التقويم ميارات تنمية في مقترح تعميمي برنامج فاعمية(. 5002.) أحمد ومصطفى، أحمد سالم،-
 لجودة القومية المعايير ضوء في التربية بكمية لفرنسيةا المغة شعبة طالب لدى التربوي
 سعود، الممك جامعة التربية، كمية عشر، الثالث السنوي المقاء مصر، في المعمم

 .الرياض

 تحسين في لممعمم الطالب من المقدمة الراجعة التغذية دور(.5004.)عادل وريان، محمد شاىين،-
 الفمسطيني العام التعميم في الجودة: الثالث التربوي المؤتمر التدريسي، أدائو جودة

 . 22١ -24١ ، 5004 أكتوبر 92 -90:غزة اإلسالمية، الجامعة لمتميز، كمدخل

 مكتبة ، الرياض ، وا جراءاتو أسسو ، التربوي التقويم .(5002) محب ، يوالرافع ماىر ، يصبر -
 .الرشد

 العربي المؤتمر ،" عمل ورقة. "ناتاالمتحا تقويم نظم تطوير اتجاىات(.5002.) صديق عفيفي،-
 لالمتحانات القومي المركز.  مستقبمية رؤية: يالتربو  والتقويم لالمتحانات األول

  . 40 -١9 ،5002 ديسمبر 52 -55: القاىرة التربوي، والتقويم
 وتوجياتو وتطبيقاتو أساسياتو ـ والنفسي التربوي والتقويم القياس (.5000.) صالح عالم،-

 .العربي الفكر دار: القاىرة ة،المعاصر 

http://www.islamonline.net/arabic/adam/2001/12/article12.shtml
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 الميدانية وتطبيقاتو والمنيجية النظرية أسسو:  البديل التربوي التقويم.( 5002)  صالح ، عالم-
 . يالعرب الفكر دار ، القاىرة،

 . والتوزيع لمنشر األمل دار: األردن التدريسية، العممية في والتقويم القياس (.5002) أحمد عودة،-

 في والمعاصرة الكالسيكية النظريتين بين الدراسي التحصيل تقويم مشكالت(. 5009. )محمد غنيم،-
 كمية النفسية، والصحة التربوي النفس لعمم الدائمة العممية المجنة النفسي، القياس
 .الزقازيق جامعة التربية،

"  عمل ورقة" معيالجا قبل لمتعميم واالمتحانات التربوي التقويم نظم تطوير(. 5002.) بشير محمود،-
 القومي المركز مستقبمية، رؤية: التربوي والتقويم لالمتحانات األول العربي المؤتمر

 . ١2-43 ،5002 ديسمبر 52 -55: القاىرة التربوي، والتقويم لالمتحانات

 ظل في بتدائياال التعميم من األولى الحمقة ومعممات معممي لدى التقويم أساليب(. 5002) خمود مراد،-
  . 239-235 ،(2)5 ،والنفسية التربوية العموم مجمة التربوي، التقويم ظامن

 وعالقتيا الذاتي التقويم لميارات المفتوحة القدس جامعة طمبة توظيف مدى( :"5025) نبيل ، المغربي-
 واقع:  بعد عن المفتوح الجامعي التعميم لمؤتمر مقدم بحث "األكاديمي بالتحصيل
 .لمفتوحةا القدس جامعة -وطموح

 تقويم وأدوات أساليب في العربية المغة معممي وتنويع استخدام مدى(. 233١) عمي حمدان نصر،-
 قطر، جامعة التربوية، البحوث مركز مجمة .األردن في العام التعميم بمراحل الطمبة

29(4)، 222-24١. 
 إطار في العام بالتعميم يالتربو  والتقويم االمتحانات لتفعيل مستقبمية رؤية(. 5002.)  محمد نصر،-

: يبو  التر والتقويم لالمتحانات األول العربي المؤتمر" عمل ورقة" الشاممة الجودة مفيوم
 ديسمبر  52 -55:القاىرة التربوي، والتقويم لالمتحانات القومي المركز مستقبمية، رؤية

5002 ،52- 222. 
  نيسان الرابع، العدد ،تربوية رؤى نشرة داثة،والح التقميد بين ما األصيل التقويم(.5002) وىبة،نادر-

      موقع في متاح
        www.qattanfoundation.org/index.html      

 والتقويم االمتحانات األول، العربي المؤتمر والتعمم، التعميم جودة تقويم(.5002.) السيد ، وىبي-
 52 -55:القاىرة التربوي، قويموالت لالمتحانات القومي المركز مستقبمية، رؤية: التربوي
 . 522 -523 ،5002ديسمبر

 : األجنبية المراجع:  ثانيا
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