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 ملدص البحح:

عمى استراتيجيات وأدوات التقويم قائم برنامج تدريبي أثر دف البحث إلى: تعَرف ى
، وتكونت عينة البحث من العموم الجددلدى معممي  التقويم والمتابعةلتنمية ميارات  البديل

تضمنت مواد وأدوات و  من معممي العموم الجدد، إدارة الخارجة التعميمية،( معمم ومعممة 55)
( قائمة 5) عمى استراتيجيات وأدوات التقويم البديلقائم رنامج تدريبي ب( 1)من البحث 
لميارات  بطاقة مبلحظة (4)، لممادة التدريبيةاختبار معرفي  (3)، التقويم والمتابعةبميارات 

 ثم، البحثلمجموعة  تطبيق البرنامج، تم تطبيق أدوات البحث قبمًيا ثم التقويم والمتابعة
واستخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة لحساب الفروق في ، دًياتطبيق أدوات البحث بع

وقد أظيرت نتائج البحث عن ، لممعممينالتطبيقين القبمي والبعدي متوسطات الدرجات لكل من 
ين في التطبيق معممي العموم الجددوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 

ميارات التقويم ل بطاقة مبلحظةو ، لممادة التدريبيةعرفي مالختبار كل من االالبعدي في و  القبمي
 التطبيق البعدي.لصالح  والمتابعة

 ميارات التقويم والمتابعة -استراتيجيات وأدوات التقويم البديل المفتاحية:الكممات 
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A training program for beginning science teachers based on alternate 

evaluation strategies and tools to develop evaluation and follow-up 

skills  

Abstract 

The research aimed to investigate the effect of a training program based 

on alternative evaluation strategies and tools to develop evaluation and follow-

up skills among beginning science teachers. The participants of the study were 

25 beginning science teachers at El-Kharga. The instruments included (1) a 

training program based on alternative evaluation strategies and tools, (2) a list 

of evaluation and follow-up skills, (3) an achievement test of the training 

material, and (4) a note card of evaluation and follow-up skills. The 

instruments were applied to the research group before and after teaching the 

training program. Appropriate statistical methods were used to calculate the 

differences in the mean scores between the pre- and post-applications. The 

study showed statistically significant differences in the mean scores of the 

beginning science teachers between the pre and post applications in both the 

achievement test and a note card of evaluation and follow-up skills in favor of 

the post- application . 

Keywords: alternative evaluation strategies and tools - evaluation and follow-

up skills 
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 مكدمة البحح:

كفاءة وجودة المعمم، الذي يقود  عمىعالية بدرجة يعتمد  من الطبلب أجيالإن إعداد 
تعمم ويؤثر فييا، وىو المسئول عن حمل أعباء التدريس ومتطمباتو والتأثير في مدى عممية ال
كما أن  ،يايالخبرات والمعارف والميارات والمواقف التي تسعى المدرسة إلالطبلب اكتساب 

كفاءة أي مؤسسة تعميمية وجودة ما تقدمو من تعميم وما تحققو من مستوى عال لخريجييا 
بصورة مستمرة  موتأىيمي موما يمتمكونو من ميارات لذلك يجب تدريبي يقاس بكفاءة معممييا

 في ضوء العديد من المستجدات.
 اعمى الكفايات الوظيفية متوافق امبنيً  االىتمام بتدريب المعممين الجدد تدريبا أبد وقد

رصد احتياجاتو المينية في تخصصو  رج المعمم في السمم الوظيفي، ومعتمدا عمىدمع ت
، بمتطمبات أدواره التي تتغير وفقا لميام عممو و في القيامئتلرفع كفا ،يمي أو اإلدارياألكاد

المعمم الجديد، وعميو فقد أصبح المجتمع في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في عممية إعداد 
نما حيث البد أال يقتصر ويعتمد عمى  إلى عممية اإلعداد د متتالبد أن اإلعداد قبل الخدمة، وا 

 كل ما ىو جديد.الخدمة، بشكل يتواكب مع  تاءثية المينية لممعمم أالتنم
كما أن التعميم والتعمم الفاعمين يتطمبان نظامًا تقويميًا فاعبًل، يمّكن المعمم من تطوير 
أدائو تحسينو، ويمكن المتعمم من معالجة جوانب القصور في تعممو، في ضوء التغذية 

قة بلعىناك ولما كان  ن نتائج أدائو لمميام األكاديمية.الراجعة التي يقدميا لو التقويم ع
معرفتنا فإن بالتالي  ،ة متنوعةميدام أدوات تقويخن التدريس واستيحستن يتفاعمية موجودة ب

التدريس  تاستراتيجياتيار أنسب الخ لضاستعدادنا أف يجعل ،متعددةلأساليب التقويم او بأنواع 
 ،يقدم لنا معمومات قبل ماأن ،بعد التدريسعمى ما  صًراقافالتقويم ليس  ،بنابلمناسبة لطلا

 (175، 5115 ،وآخرون)ديبوراه ليفولتز  التعمم. عمميةوبعد  وأثناء،
يعد التقويم التربوي أحد الفعاليات األساسية في نشاط النظم والمؤسسات التعميمية و 

ليتيا وكفاءتيا وانسجام لضمان التأكد من سيرىا في االتجاه الذي يحقق أىدافيا ويزيد من فعا
ع البيئة الخارجية عمى النحو الذي يؤدي إلى تطورىا واستمرارىا. وقد نادى متفاعميا 

وفيو يتعمم أو الحقيقي أو البديل التربويون في اآلونة األخيرة بما يسمى التقويم األصيل 
كاديمي وليس الطبلب في مواقف حقيقية والتي من خبلليا يمكن رؤية تطور الطالب ونموه األ 

نما أيضا العمميات التي قام بيا،  فقط في الناتج أو المشروع النيائي الذي يقدمو الطالب وا 
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وبالتالي من الطبيعي أن يتبع التعمم األصيل تقويما أصيبل الن التقويم األصيل يشمل عنصرين 
 (55، 5111 ،أساسيين ىما بيئة تعمم حقيقية وأساليب تقويم مباشرة. )محمود

البد أن ينظر لمتقويم باعتباره عممية تتطمب أعماال كثيرة في أوقات مختمفة بدال  لذلك
ث في التقويم التقميدي والذي يقتصر عمى أداء دمن عمبل واحد في وقت واحد وىذا ما يح

سميت  جديدة استراتيجات وأدوات تقويميةىذا ما يحدث في  الطالب في ورقة االمتحان.
لذا فاستخدام المعممين الستراتيجات التقويم البديل  بديل وأدواتوباستراتيجيات التقويم ال

استراتيجية من فعاليات تندرج أسفل منيا، يجعل تقويميم  وأدواتو، ووعييم بما تتضمنو كل
وواقعيا، وتجعميم أكثر مقدرة عمى تقديم فرص تعمم متعددة  حقيقيا الطبلبلعممية تّعمم وتعميم 

ميارات فيما يعرض عمييم من محتوى تعميمي، معارف و  من ، إلظيار ما لدييمبيملطبل
 .، مما يخمق لممعمم دورًا جديًدا في العممية التعميميةوأنشطة

المبررات التي تدفعنا الستخدام التقويم البديل ىو التغمب عمى  إنيمكن القول  حيث
يم التقميدي التقو  تأدوا فعمى سبيل المثال تقيس ،الموجود في التقويم التقميدي القصور

الجانب المعرفي أكثر من اىتماميا بالجانب األدائي بينما أدوات التقويم البديل تقيس الجانب 
ىدفيا ىو  يكما أن أدوات التقويم التقميد ،األدائي الحركي وأيضا الجوانب المعرفية والوجدانية

قويم البديل ىدفيا قياس ما يعرفو الطالب من معمومات أو ميارات سبق دراستيا، أما أدوات الت
 قياس ما يستطيع أن يقوم بو الطالب.

كذلك تركز أدوات التقويم التقميدي عمى نتائج األداء وليس عمى العمميات واإلجراءات 
التي يتبعيا الطالب لموصول إلى النتائج ولكن من الميم معرفة العمميات واالستراتيجيات 

ف مشكل. وأخيرا فإن أدوات التقويم التقميدي المعرفية التي قام بيا الطالب أثناء حمو لموق
تعطي الطالب الدرجة الحاصل عمييا فقط دون مساعدة منيا الكتشاف الطالب لذاتو أي ال 
توضح لو ماذا أصاب أو أخطأ، بينما أدوات التقويم البديل تساعد الطالب عمى اكتشاف ذلك 

بو من أداءات توضح نواحي القوة  من خبلل بطاقة التقويم الذاتي وتقديم المبررات لما يقوم
 (484، 5111والضعف. )أمين ورجاء، 

 وفي ضوء ىذا الدور الجديد لممعمم، أصبح من الضروري توافر الكفايات األساسية 
العموم بكل كفاءة واقتدار، ومن ىذه الكفايات:  لدى معمم العموم، ليقوم بدوره الميم في تدريس
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نشاط التمميذ في حل تقويم عمل أو ناية، بحيث ترتكز عمى بع دروس العموم تقويمالقدرة عمى 
 .مشكبلت عممية حقيقية

األعمال التحريرية، والشفيية، وممف  استخدام وسائل متنوعة، مثل: ذلكويتطمب 
المصاحبة  ، ومقاييس تقدير السموك الشخصي لمتمميذ، واألنشطة(البورتفوليو)إنجاز المتعمم 

 –أنشطة عممية )الفصمية، والبحث، واألداء العممي  واالختبارات ،ةممقرر، واالختبارات القصير ل
 والمبلحظة، وقوائم المراجعة، وغيرىا.، واختبارات األداء ،اتوالمشروع، (عممية اختبارات

 مغهلة البحح:

الجديد بصفة بصفة عامة والمعمم ىناك بعض المشكبلت المينية التي تواجو المعمم 
خبرات لحل ىذه المشكبلت ال ىذهيكتسب قد اتو بميدان التعميم، و نظرا لقمة خبر وذلك خاصة، 

مع مرور الزمن في العمل الميداني، عمى النقيض من ذلك يمكن أن يتناقص اىتمام المعمم 
يقدم لو النصح والمشورة لحل ىذه  بمينتو مع كل مشكمة جديدة تعترض سبيمو إذا لم يجد من

 احتياجاتو المينية. شباعالمشكمة، والدعم الكافي في محاولة إل
باإلضافة إلى أوجو القصور الواضحة في أدوات التقويم التقميدي المتبعة في مدارسنا 
في الوقت الحالي والتي تعتمد عمى اختبارات الورقة والقمم بشكل أساسي والتي تشجع عمى 

معممين قد الحظت الباحثة أثناء تدريبيا لمجموعات كثيرة من الالحفظ واالسترجاع فقط، 
لمترقيات حيث تعد الباحثة مدرب عام لدى األكاديمية المينية لممعمم، أن كثير من المعممين 
الجدد ممن يتقدمون لمترقيات ألول مرة لدييم تدني بمعرفة االستراتيجيات واألدوات التقويمية 

يكون  الذي فيو- المختمفة بالرغم من تطبيق ما يسمى بالتقويم الشامل في النظام التعميمي
% المتبقية تكون 71% فقط من الدرجة الكمية لمطالب أما 31لبلختبارات الورقة والقمم 

إال أنو يقتصر عمى ما يحصل عميو المتعمم خبلل  -ألنشطة الطالب وآدائو داخل الفصل
الفصل الدراسي من درجات الختبارات الورقة والقمم كذلك ما يقوم بو المتعمم من نشاطات 

دراسي ولكن ال يوجد أدوات تقويمية مستخدمة مبلئمة لتقويم ىذه النشاطات، خبلل الفصل ال
كما أنو ال يوجد اىتمام بممفات إنجاز الطبلب حتى يستطيع المعمم أن يجمع أعمال الطالب 
المختمفة خبلل العام ومنو يستطيع أن يكتب تقارير مفصمة عن الطبلب تساعده في عممية 

 لتقويم والمتابعة.التقويم وغيرىا من ميارات ا
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وخاصة  المعممين اثناء الخدمة ضرورة تحديث وتطوير برامج تدريب من ىنا تأتي
عمى استراتيجيات وأدوات التقويم البديل لتنمية ميارات التقويم والمتابعة ، المعممين الجدد

 معرفياالنفجار اللدييم وكذلك استخدام األساليب الحديثة في التقويم الذاتي التي تتماشى مع 
المدربين جيدا  متطمبات المجتمع من المعممينو  تمبية حاجاتالذي نعيش فيو حتى نستطيع 

 .مقيام باألدوار المطموبة منيم بما يتناسب مع المستجدات التربويةل
وقد تناولت العديد من الدراسات الحديثة استراتيجيات وأدوات التقويم البديل مثل 

(، ودراسة 5114)(، ودراسة العميان 5111لنمري )دراسة ا(، و 5119دراسة المزروع )
ة ف(، ودراسة األص5115) األشقر ( ودراسة5115ودراسة عودة )(، 5115الحارثي )
(، 5117(، ودراسة حسين وأبو عوف )5117(، ودراسة السنوسي )5116والدوالت )

جاىات (، وقد اتخذت بعض ىذه الدراسات المنيج الوصفي لمعرفة ات5119ودراسة الشريف )
المعممين والطبلب نحو استخدام أدوات التقويم البديل ونتجت عن اتجاىات إيجابية نحوه إال 

وجد الوقت واإلمكانات المادية والبشرية لتطبيقو، ومنيا ما استخدم المنيج شبو يأنو ال 
 التجريبي لبيان فاعمية استخدام ىذه األدوات عمى بعض المتغيرات وقد أثبت فاعميتو.

ات التقويم و ستراتيجيات وأداصت نتائج ىذه الدراسات إلى ضرورة االىتمام بخموقد 
البديل وعدم االقتصار عمى اختبارات الورقة والقمم حيث أن ىذه االختبارات كانت من أكثر 

 األدوات التي تسبب خوفا وتوترا لدى الطبلب.
 معممي لدىبعة ميارات التقويم والمتاتتحدد مشكمة البحث الحالي في تدني مما سبق 

 .الجدد العموم
 ولحل ىذه المشكمة سعى البحث الحالي لئلجابة عن التساؤل الرئيس التالي:

 مياراتلتنمية استراتيجيات وأدوات التقويم البديل عمى قائم  يبرنامج تدريبما فاعمية 
 ؟الجدد العموم معمميلدى  التقويم والمتابعة

 فرعية التالية:ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت ال
 الجدد؟لدى معممي العموم المراد تنميتيا  التقويم والمتابعةميارات ما  -1
تنمية في عمى استراتيجيات وأدوات التقويم البديل قائم  يبرنامج تدريبما فاعمية  -5

 ؟واألدواتالجانب المعرفي لمعممي العموم الجدد ليذه االستراتيجيات 
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في تنمية ستراتيجيات وأدوات التقويم البديل عمى اقائم  يبرنامج تدريبما فاعمية  -3
 ؟الجدد العموم لدى معممي التقويم والمتابعةميارات 

 :البحح أهداف

 :التالية األىداف تحقيق إلى البحث ىذا سعىي
 .الجدد العموم يلدى معمم التقويم والمتابعةميارات ل قائمة إعداد -1
أدوات التقويم البديل في تنمية فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى استراتيجيات و تعرف  -5

 .معممي العموم الجدددى الجانب المعرفي ليذه االستراتيجيات واألدوات ل
عمى استراتيجيات وأدوات التقويم البديل في تنمية قائم برنامج تدريبي فاعمية  تعرف -3

 .ميارات التقويم والمتابعة لدى معممي العموم الجدد
 أهنية البحح:

 تمبية و الجدد العموم  يلمعممالتدريبية تحديد االحتياجات مسؤولين في والالمعنيين  مساعدة
 ورش عمل،برامج تدريبية، و حتياجات من خبلل تطبيق اإلجراءات المناسبة من ىذه اال

 .فع كفاياتيم المينيةر  بيدفغيرىا و ودورات قصيرة، ولقاءات، 
 التعميم بتطوير الميتمة توالندوا المؤتمرات من العديد يأتي ىذا البحث استجابة لتوصيات 

في ظل منظومة التعميم الجديدة  لدى المعممين التقويم والمتابعةتوافر ميارات  أىمية عمى
نما تحتاج إلى العديد من األساليب  والتي ال تركز عمى االختبارات وحدىا كأسموب لمتقويم وا 

  .لتقويم الطبلب
 يات وأدوات التقويم البديل وكيفية يقدم البحث حقيبة تدريبية متكاممة تتضمن استراتيج

تصميم ىذه األدوات وتوظيفيا في عممية تقويم تعمم العموم، وتتكون الحقيبة من دليل 
 المدرب ودليل المتدرب والجدول الزمني وأوراق العمل وأدوات التقويم المتبعة.

  ىا لدى الواجب توافر  التقويم والمتابعةيسيم ىذا البحث في وضع دليل متكامل لميارات
في تصميم البرامج التدريبية والتعميمية بناء عمى ما يحتاجو بما يخدم معممي العموم 

 من ىذه الميارات. واليتمكن أثناء الخدمة من تدريبالعموم  معممي
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 حدود البحح:

 اقتصر البحث عمى:
 بمديرية التربية والتعميم إدارة الخارجة التعميمية( الجدد) العموم معممي. 
  تدريبي قائم عمى استراتيجيات وأدوات التقويم البديلبرنامج. 
  وتمثمت في )التخطيط  العموم الجدد تنميتيا لدى معممي المراد التقويم والمتابعةميارات

إعداد وتطبيق  -إعداد التعيينات المنزلية -إعداد األسئمة القصيرة وتوجيييا -لمتقويم
 (كتابة التقارير -باستخدام ممف إنجاز الطبل -االختبارات القصيرة

 مواد وأدوات البحح:

 التقويم والمتابعة لمعممي العموم الجددبميارات  قائمة. 
 استراتيجيات وأدوات التقويم البديل عمىقائم ي برنامج تدريب. 
  ستراتيجيات وأدوات التقويم البديل.ال ةانب المعرفيو لقياس الج معرفياختبار 
 بعةالتقويم والمتاميارات ل بطاقة مبلحظة. 

 مصطلحات البحح:

 ربىامج التدرييبال:  

 الجمساتمجموعة من البرنامج التدريبي: يمكن تعريف البرنامج التدريبي إجرائيا بأنو 
في ضوء استراتيجيات المصممة اإلجراءات واألنشطة  عددضم المنظمة التي تالتدريبية 

التقويم والمتابعة نمية ميارات توأدوات التقويم البديل لتقديميا إلى معممي العموم الجدد بيدف 
  لدييم.

 التكويه البديل:

تعرف التقويم البديل إجرائيا بأنو "تقويم أداء الطالب في تكوين وبناء المعرفة وتوظيفيا، 
 وذلك باستخدام استراتيجيات وأدوات متعددة وفقا لمعايير محددة." 

  التكويه واملتابعةمهارات: 

" قدرة معممي العموم الجدد عمى التخطيط  إجرائيا بأنيا: التقويم والمتابعةميارات تعرف 
واإلعداد ألساليب وأدوات التقويم والمتابعة في الموقف التعميمي، وتقاس بالدرجة التي يحصل 

 "ةميارات التقويم والمتابعة المعد بطاقة المبلحظةعمييا المعمم في 
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 اإلطار اليظزي:

 ويه البديلاحملور األول: اصرتاتيجيات وأدوات التك

عممية التقويم من أىم العمميات التي تتم في األنظمة التربوية المختمفة، سواء كان عد ت
تقويم الطبلب، المعممين، القيادات، المناىج الدراسية، اإلدارات وغيرىا من مكونات المنظومة 

ن المتعمم ىو فإذا كاحل العممية التعميمية، اتقويم تعمم الطبلب من أىم مر التعميمية. كما يعد 
القائمين عمى عممية  ىو الوسيمة التي تمكنالنتاج المطموب من عممية التعمم، فإن التقويم 

 لتخريج ىذا المتعمم.التعمم من الحكم عمى فعاليتيا 
ونتيجة لبلنتقادات التي وجيت إلى التقويم التقميدي، دعت التوجيات الحديثة في مجال 

يركز عمى والذي إلى نوع من التقويم يعرف بالتقويم البديل، التقويم وحركات اإلصبلح التربوي 
صيل أو الواقعي، وىو يشكل مدخبًل بديبًل لتقويم الطبلب التقويم األأيضا داء، ويسمى تقويم األ

ت التقميدية، باعتبار أن المعرفة تكوينية بنائية اأكثر اتساعًا وديناميكية مما تتضمنو االختبار 
طالب مشاركة نشطة منتجة، لذا فقد نال ىذا النوع من التقويم اىتمامًا يشارك في اكتسابيا ال

واسعًا وقبواًل ممحوظًا في الدول المتقدمة، حيث أظير تطبيق أدوات التقويم البديل في النظم 
جعة المتعمم من خبلل تقديم التغذية الر  االتعميمية تقدمًا في مستوى أداء الطبلب، وتعزيزً 

 (51، 5111، صبلح. )صورة شاممة لجميع جوانب نمو الطالب المنتظمة، كما أعطى
ض القائل بأن المعرفة يتم االتقويم الذي يعتمد عمى االفتر التقويم البديل بأنو " ويعرف

، 5118 ،رافده) تكوينيا وبناؤىا بواسطة المتعمم، حيث تختمف تمك المعرفة من سياق آلخر".
316) 

التبلميذ في ميام ذات مغزى وليا جدارة وذات  بأنو: "دمج (77، 5117جابر )ويعرفو 
وتناسقًا لمدى  ات تفكير عالية المستوى وتآزرً امعنى، وىذه التقنيات تتطمب وتتضمن ميار 

المعارف، وتنقل إلى التبلميذ معنى القيام بعمميم عمى نحو جيد، بحيث تظير  عريض من
 عمى جودتو في ضوئيا". المعايير التي يحكم

( بأنو "تقويم بديل عما ىو قائم في مدارسنا 485، 5111 ،ورجاء )امينويعرفو 
بغرض معالجة سمبيات التقويم القائم حاليا وىو تقويم بنائي مستمر ييدف إلى التحسن أو 

 التعديل أول التطوير"
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  :التقويم البديل لو ست خصائص وىيأن  (Svinicki,2004, 23) ويرى
 ت أو المعمومات في العالماخدم فييا ىذه الميار أن يكون واقعي يعكس الطريقة التي تست .1

 .الحقيقي
نو قائم عمى حل المشكبلت غير المنظمة التي يمكن أن يكون يتطمب التقويم االبتكار أل  .5

 .ت مدروسةاأكثر من ذلك وتتطمب من المتعمم اتخاذ خيار  لدييا
ءات ااجر ن مجموعة ميتطمب التقويم من الطالب القيام بالموضوع وىو العمل من خبلل  .3

 .نموذجية
 .تايتم التقويم في مواقف مشابية لمسياق الذي يتم فيو أداء الميار  .4
ت التي ترتبط بالمشكمة مما في ايتطمب التقويم إثبات وجود مجموعة واسعة من الميار  .5

 .ت الحكمابعض ميار  ذلك
 جعة والممارسة.ايسمح التقويم بالتغذية الر  .6

من عدة  التقويم التقميديعن يختمف ربوي البديل ووفقا ليذه الخصائص فإن التقويم الت
 (617، 5117، عايش) :أوجو والتي من أبرزىا

ونواتج تعمم محددة تتطمب إبراز ميارات  يم البديل إلى مستويات )معايير(و ستند التقي -1
 الوظيفية،ذات الصبغة  ونتاجاتو وانعكاساتو، وتأمبلتو، وكفاياتو،الطالب المتعمم 
 .في إطار مناىج وبرامج تعميمية قائمة عمى التفكير قيةوالواقعية الحقي

كما في التفاعل  االجتماعي،يم البديل الحقيقي يتضمن شكبل من أشكال التعاون و التق -5
  .ونموىمفي تعمم الطبلب  ااالجتماعي والتفاوض االجتماعي الذي يتوقع أن يكون مفيد

مما  لمطبلب،بشؤون الحياة العقمية  واقعية وبالتالي اتصاليا يم البديل ميامو يتطمب التق -3
تتطمب بذل الجيد والتفكير في التوصل إلى أحكام تتطمب تحميل المشكمة إلى عناصرىا، 

يصاليا إلى اآلخرين. وفي ىذا تشابو كبير عرّ تو  ف مختمف جوانبيا وبدائل حموليا، وا 
لواقعية لمعمميات العقمية وعادات العمل التي يستخدميا الطالب في حل المشكبلت ا

 .والمستقبميةالحقيقية في واقع الحياة وخضم مشكبلتيا وتحدياتيا الواقعية 
 ،يم المباشر لسموك الطالب وأدائو المتوقع بطريقة مباشرةو يم البديل إلى التقو يستند التق -4

ويقوم المعمم بإصدار الحكم عمى نتاجات أداء الطالب  األداء.اق الذي تم فيو يأي في الس
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و الميمات الميدانية، أأو في المختبر أو ميدانية في حالة المشاريع  في غرفة الصف
  .معتمدة ومحكات ءداأمعايير  ضوءباإلضافة إلى التقييمات األخرى في 

يتضمن التقويم البديل عمميات تقويم مختمفة من األداء عبر الزمن، فبينما يتم أو يستند  -5
ة الفصل، نجد التقويم البديل يستند إلى التقويم التقميدي إلى اختبارات ختامية في نياي

اختبار أعمال الطالب المتعمم عبر الزمن وفي فترات مختمفة من أجل تعرف تقدم الطالب 
وتتبع مسودات العمل، والخطط،  و،يفي تعممو ونموه كما في أعمال البورتفول

ن والمخططات، والمنجزات األخرى تتابعيا بحيث تكون مرآة عاكسة كاممة نسبيا ع
النتاجات والعمميات النيائية ألداء الطالب. ىذا باإلضافة إلى استخدام تقنيات التقييم 

التي تعكس بدورىا اىتمام مجموعات  ةوأدواتو في مراقبة األنشطة الجماعية التعاوني
 الطبلب بالتعاون عمى أداء الميام/ المشكمة المراد بحثيا وتعمميا.

تقويم القائم عمى المستويات وذلك من حيث اىتمام يستند التقويم البديل إلى نظام ال -6
التقويم البديل الحقيقي بالتوصل إلى مؤشرات تعطي صورة واضحة عن )أداء( كل طالب 
دون مقارنتو بأداء أقرانو وزمبلئو أو أداء عينة مثمو ليؤالء األقران. وفي ىذا تحول من 

( إلى نظام التقويم المستند إلى نظام التقويم )التحصيمي( المستند إلى )مرجعية المعيار
 )محكية المرجع(.

 (84، 1151، صبلح) :من أىمياض عديدة لمتقويم التربوي البديل، اىناك وظائف وأغر و 
  بطريقة  نحو تحقيق المستوى أو التوقعات األكاديمية الطبلبقبة وتوثيق تقدم امر

عمى  لتقويم التقميديمنظمة، غير أن نظام التقويم البديل ال يركز كما ىو الحال في ا
كثر اتساعًا ت األ انما ييتم بنطاق من الميار ا  قبة حصيمة الطبلب من معرفة، و امر 

 .ويستند إلى مستويات مرتفعة وواضحة يعمل الطالب جاىدًا عمى تحقيقيا وواقعية،
  تعطي صورة أكثر ل، الطبلبتقديم بيانات ومعمومات كمية وكيفية متنوعة عن أداء

ءات، التي تتطمب مزيدًا اواإلجر  ت والمعارف،اوتعرف الميا ر  الطبلب، واقعية عن تحصيل
 .من االىتمام في عممية التعميم

  المعمومات  استنادًا إلى الطبلبالمساءلة التربوية لممعممين والمدارس حول أداء
 لم تغفل البيانات المستمدة من درجات ،ساليب المتنوعة لمتقويم البديلالمستمدة من األ

 .ت التحصيميةابار االخت
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  تيم فيذه الشيادات ينبغي أن توثق اشيادات تخرج توثق تحصيميم وميار  الطبلبمنح
داء الطالب وامكاناتو، وليس حصيمة ما اكتسبو من معمومات أو معارف، فاأل تاميار 

ساليب الجديدة المتنوعة لمتقويم ربما يعد شرطًا ضروريًا لمنحو األ الجيد لمطالب في
 .جشيادة التخر 

  من  ف أو االعتماد األكاديمي لممؤسسات التربوية، فتقويم المؤسسات التربويةااالعتر
 .الطبلبداء كاديمي أصبح يعتمد عمى مقاييس متعددة ألأجل االعتماد األ 

  القائمة عمى  ساليب التقويمأأكبر عمى  ن االعتماد بدرجةحيث إالتقويم عمى نطاق واسع
 تيار من متعدد يمكن أن يسيم في زيادة صدق العممياتت االخاداء بداًل من اختبار األ

 االختبارية، بحيث يمكن أن تستفيد المدارس من نتائجيا.
( بمقارنة استخدام أدوات التقويم البديل بأدوات 5119وقد قامت دراسة )خالد الشريف، 
عامل لدى طبلب كميتي التربية واألداب والتي نتجت مالتقويم التقميدي في قياس التحصيل 

كما أكدت دراسة ، تأثير موجب دال احصائيا ألدوات التقويم البديل عمى مستويات التحصيل
( عمى فاعمية استخدام أدوات التقويم البديل عمى تنمية التفكير 5115)ميند األشقر، 

 (5115وأيضا أشارت دراسة )خالد عودة، الرياضي لدى تبلميذ الصف الرابع األساسي ، 
ي الستخدام أدوات التقويم البديل عمى التحصيل واالتجاه نحو العموم لدى إلى تأثير إيجاب

استيدفت معرفة التي  Bramwell, & Rainford, 2014ودراسة)، طبلب الصف التاسع
 ,Almutairiودراسة )، المعرفية راتأثر استخدام التقويم البديل في تنمية المفاىيم والميا

Tymms,2015 )ت التقويم المفضمة لدى معممي المدارس التي استيدفت حصر أدوا
، اإلبتدائية، حيث نتجت عن أن أسموب المبلحظة ىو أفضل األساليب المتبعة لدى المعممين

ىدفت إلى تصميم برنامج تعميمي لتحسين التي   (Tatar , Buldu,2013) ودراسة
النتائج أن  يرتوأظ الفعالية الذاتية لدى المدرسين المبتدئين في استخدام التقويم البديل

ودراسة ،  الذاتية نحو استخدام التقويم البديل المدرسين المبتدئين تحسنت فعاليتيم
Kirikkaya Vurkaya, 2011)  والتي استيدفت أثر استخدام التقويم البديل عمى

( والتي أشارت Fritz,2001دراسة )، و واتجاىات الطبلب وخفض القمقالتحصيل الدراسي 
  رة في درجة استخدام استراتيجيات التقويم البديل وأدواتو.إلى أثر عامل الخب
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وأكدت ىذه الدراسات عمى ضرورة استخدام المعممين أو الطبلب المعممين الستراتيجيات 
وأدوات التقويم البديل في الموقف التعميمي وعدم االقتصار عمى التقويم التقميدي باالختبارت 

 فقط.
 البديل:بوي الرتاصرتاتيجيات وأدوات التكويه 

، 115، 5111السبيعي وأخرون،  ،611، 5117، عايشذكر كل من )
Wellesley, William, 2010, 53   ، مجموعة من 359، 5114، محمد )

 استراتيجيات التقويم البديل يمكن تمخيصيا فيما يمي:
 :أواًل: اصرتاتيجية التكويه املعتند على األداء

من الطالب أن يوضح تعممو من خبلل توظيف  يتطمب التقويم المعتمد عمى األداء
، وليذه االستراتيجية ) مياراتو في مواقف حياتية حقيقية، أو مواقف تحاكي المواقف الحقيقية

المناظرة، المناقشة  المحاكاة، ،الحديث ،التوضيحيالعرض مجموعة من الفعاليات منيا 
   .التقديمو  ،المعرض

، معينة ن من األفضل لمطالب أن يظير مياراتيستخدم التقويم باألداء عندما يكوو 
 بلبمكن أن يوفر األداء لمطىذه الميارات، حيث يالقمم والورقة غير كاف إلظيار ويكون 

، يتطمب تقويما مبنيا ء، لذلك فإن األداافكارىم ومياراتيم ة استخدام مواد حسية إلظيارصفر 
الرئيسة  األداءتحديد نقاط بدره يقوم بوالذي  تم تطويرىا من قبل المعمميعمى معايير واضحة، 

تقرير فيما إذا كان األداء سيطبق فردية أو عمى شكل ، و التي يجب أن يظيرىا الطالب
ضع خطط الطبلب حول األداء ، وو العمل مع الطبلب لبناء معايير التقويم، ثم مجموعات

مراقبة الطبلب ك ، وبعد ذلفي الحصول عمى المواد والتجييزاتتيم مساعد، و المنوي تطبيقو
إعطاء تغذية ، وأخيًرا تقويم األداء الحقيقي الذي يظيره الطبلبو  مراحل مختمفة من التحضير

 .راجعة واقتراحات حول تطورىم بعد تقديميم األداء
 :التكويه بالورقة والكلهاصرتاتيجية ثاىًيا: 

 الطبلب،تعمم مدى التقويم بالورقة والقمم، لجمع أدلة حول استراتيجية ستخدم ت
 أبرز الوسائلومن كل من تذكر الحقائق والميارات العميا،  تقويممن خبلليا ويمكن 

وفييا يطمب من الطالب كتابة موضوع أو ي االختبارات. ى ىذه االستراتيجيةالمستخدمة في 
ميمة عممية معينة، أو مشروع بحث فصمي أو تقرير مخبري أو مقال عممي في الصحائف 
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 وكذلك من الممكن أن تظيرناول مواقف طبيعية وليست مصطنعة. المدرسية بشرط تت
من خبللو  اختبارات الورقة والقمم الحاجة إلى إعادة التعميم متبوعا باختبار آخر، يمكن لمطالب

 .أن يوضح تعمم ميارات لم يكن يتقنيا من قبل
 :املالحظةاصرتاتيجية ثالًجا: 

دف التعرف يب بوك الطبلمسو ذي يدون فيالتعد المبلحظة من أنواع التقويم النوعي  
تعني المبلحظة عممية و ، م البعضيم مع بعضميم وتفاعياتىم واتجايم وميوليتماماتىي امع

فيي انتباه مقصود منظم المبلحظ،  وأمشاىدة ومراقبة الطبلب عن طريق حواس المعمم 
أثناء وبعد عممية ومضبوط يتضمن مشاىدة األداء والسموك الذي يعبر عنو الطالب قبل وفي 

وتوفر المبلحظة معمومات التعمم. وليذا تتطمب تخطيطا واعيا ومقصودا من قبل المعمم، 
اتيم واحتياجاتيم كمتعممين يوسموك منظمة ومستمرة حول كيفية التعمم واتجاىات المتعممين

 .Lantingواضح لممبلحظة معايير محددة ومجال  يم. ولذلك يجب ان يكونأدائوكذلك 

2000, 24)) 
 :وتكضه املالحظة إىل

 :املالحظة التلكائية .1
مبسطة من المشاىدة والمراقبة بحيث يقوم المعمم أو المبلحظ فييا بمبلحظة  تشمل صور

 .المتعمم الفطرية من خبلل التجربة المباشرة المبلحظة أثناء التعميم اتيسموك
 امليظنة:ملالحظة ا .2

 ، ويحدد فييا ظروفادقيق اضبطوىي المبلحظة المخطط ليا مسبقا والمضبوطة 
الحالة  ودراسة االطبلعوفييا يتم  ،المبلحظة كالزمان والمكان والمعايير الخاصة المبلحظة

 .بتقدم المتعمم ونجاحو لمتنبؤالنفسية لممتعمم 
 :التواصلاصرتاتيجية رابًعا: 

 والمعمومات يقوم عمى إرسال واستقبال األفكار االتواصل بمفيومو العام نشاطا تفاعمي يعد
 :األمثمة عمى إستراتيجية التواصل ومنا، باستخدام المغة، ويمكن إجراؤه إلكتروني
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  :املؤمتز .1

 ،معين مشروعفي  لطالباعقد بين الطالب ومعممو لتقويم تقدم يلقاء مبرمج  وىو
و أداء، مثل أ مشروع ثناء عمل الطالبأالمؤتمر غالبا كتقويم تكويني بأخذ مجراه  ويستخدم

 .طابة أو المقابمة أو أي عمل كتابي آخرالخ
 :كابلةامل .2

تتعمق  معمومات بين الطالب ومعممو محدد مسبقا يمنح المعمم فرصة الحصول عمى لقاء
 .المعدة مسبقا األسئمة من بنكبأفكار الطالب واتجاىاتو نحو موضوع معين، وتتضمن 

 :األصئلة واألجوبة .3

 طبيعة د مدى تقدمو، وجمع معمومات عنتعمم لرصممباشرة من المعمم إلى ال أسئمة
 المحظة لحل المشكبلت، وتختمف عن المقابمة إال أن ىذه األسئمة وليدة وأسموبوتفكيره، 

 والموقف وليست بحاجة عمى إعداد مسبق. 
 :مزاجعة الذاتاصرتاتيجية خامًضا: 

 تعمم،لمم يفإلظيار مدى النمو المعر  ميماستراتيجية مراجعة الذات مفتاحا ا تعتبر
 في تشخيص وىي مكون أساسي لمتعمم الذاتي الفعال، والتعمم المستمر، وتساعد المتعممين

 .نقاط قوتيم وتحديد حاجتيم وتقييم اتجاىاتيم
 مراجعة الذات: استراتيجية  وتشمل

  ب:ملف الطال .1

التي تم انتقاؤىا بعناية لتظير مدى التقدم  البنماذج من أعمال الط جمع وىو عبارة عن
 يجب مشاركة الطالب في انتقاء النماذج المراد حفظيا في الممف، ألن ذلك ولذلك .ر الوقتعب
ممف الطالب  ويقدمتقويم كل نموذج أو عمل، وتقرير سبب رفض النموذج، في الطالب  يفيد
قوتو. ويستطيع الطالب  ونقاط نقاط ضعفو عمى تقدمو عبر الوقت. ويظير اواضح بلدلي

وبيذه الطريقة فإن  ،البلحقة الخطوات مراجعة الممف مع الطالب ومناقشةوالمعمم وولي األمر 
 .مشاىدة نجاحيم عبر الزمن ويستطيعون يصبحون أكثر مسؤولية عن تعمميم الطبلب
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   :يوميات الطالب .2

فيي تشجع  ،فكاره وممحوظاتوويكتب أ. هويشاىد يكتب الطالب خواطره حول ما يقرؤه وفييا
 ال. ويوميات الطالب ذات طبيعة شخصيةعمنبثقة من مستوى فكري إبداعية  فكاراأ تحفزو 

 .خصوصية ميمة وليا
 :تكويه الذات .3

 المتعمم عمى المبلحظة، والتحميل والحكم عمى أدائو باالعتماد عمى معايير قدرةويعني 
 ،تم وضع الخطط لتحسين وتطوير األداء بالتعاون المتبادل بين المتعمم والمعمموقد  واضحة
 األداء. عمى تقويم الذات عمى الحكمييدف 

 أدوات التكويه الرتبوي البديل: .4

تجعل الطبلب يستخدمون  ختمف أدوات التقويم البديل عن التقويم التقميدي في أنيات      
مستمرة لنمو المتعمم وتقدمو المتابعة لمطريقة ، كما أنيا معموماتيم في مواقف عممية

 ومن ىذه األدوات: معمم والطالب وولي األمر.حقق المشاركة بين كل من الت، و التعميمي
 :الضجالت الكصصية .5

كتب وصًفا لما يالطبلب و أداء المعمم لكيفية  من قبلالسجبلت القصصية ىي مبلحظات 
شكل من أشكال التقييم المستمر لمبلحظات الطالب )الطبلب( في الفصل. وعادة  ، وتمثلهو فعم

طريقة رائعة  وتعدداد واسم الطبلب واسم المعممين. ما تتضمن التاريخ والوقت واألحداث واإلع
لتوثيق سموكيات الطبلب والتقدم األكاديمي بمرور الوقت. وىي تتضمن قيام المعمم بتدوين 

 ,Role) مبلحظات موجزة حول تفاعبلت الطالب داخل الفصل الدراسي مع المادة واألقران.

Makewa, 2014,57) 
 قائنة الزصد: 

شطب ىي أداة تقويم بسيطة تتألف من عدد من البنود أو الفقرات قائمة الرصد او ال
الخاضعة لتسمسل أو تنظيم معين عمى األغمب، والموجية لتقويم عدد من الصفات أو األفعال 
أو أشكال السموك. وال تتطمب عبلمة الرصد من يقوم باستعماليا سوى وضع إشارات أو 

غير موجود"، وبذلك فيي  -" أو "موجود ال -عبلمات تعكس أحكاما بسيطة من نوع "نعم 
تقتصر عمى تقرير حقيقة وجود الصفة المعنية أو عدم وجودىا، أو حدوث الفعل أو عدم 
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حدوثو وال تتضمن درجات أو مستويات تعبر عن مدى جودة الصفة أو الفعل الذي يخضع 
 لممبلحظة.

امة التقويم ألداء بأشكالو من الميزات اليامة لقائمة الرصد أنيا تمثل إحدى األدوات الي
المختمفة وتحديد ما يتمكن التمميذ من أدائو وما بعجز عنو. وتظير فائدة قائمة الرصد 
بوصفيا أداة لتقويم األداء في التصدي لتمك العمميات والميارات التي يمكن تقسيم كل منيا 

طمب التقيد بترتيب إلى سمسمة من األفعال والحركات الواضحة والحادة والمتعاقبة، والتي تت
معين في أدائيا. وبذلك فيي توفر فرصا واسعة لتتبع جزئيات العمل أو األداء وتفصيبلتو 

 ،يوسن)امطا الحقيقة، وفق التسمسل أو التنظيم الذي تفرضو طبيعة ىذا العمل أو األداء.
5115 ،168) 
 مكياظ )صله( التكديز:  
و أالموجية لتقويم عدد من الصفات لف مقياس )سمم( التقدير من عدد من البنود أيت       

شكال السموك ويظير الشخص بواسطة مقاييس التقدير استجابة مع أي فقرة أاألفعال أو 
باختيار واحد من االختيارات التي تبدو أنيا أكثر مبلئمة في وصف الفقرة، وىذا يعني ببساطة 

و عدم وجودىا، فإن أتتيح تقرير حقيقة وجود الصفة  )الشطب( أنو إذا كانت قائمة الرصد
مقياس التقدير يتيح إعطاء مراتب ودرجات أو مستويات متعددة من مثل "ضعيفة ومتوسط 

 .ليذه الصفة "وجيد وجيد جدا وممتازة
جمو، أقياس من مويتوقف نوع السمات التي نقوم بتقديرىا عمى اليدف الذي يوضع ال     

 منيا: وقد أكد فريمان عمى مبادئ عامة في بناء مقياس التقدير
 .تحديد السمة بوضوح .1
 ( درجات.7-5تحديد درجة السمة إذ ينبغي تقديرىا عمى مقياس متدرج من ) .5
 ثبات المقياس يعتمد عمى مدى تغير تقديرات الحكام. .3
س التقدير ويفترض أن تقوم عمى فيم الحكام لمعاني السمات المراد يتحديد صدق مقاي .4

 تقديرىا ومدى دقتيم في تقديرىا.
 و الضمنية.أظاىرية أكثر ثباتا في التقدير في السمات الخفية السمات ال .5
 .ذکر درجة الثقة في التقدير .6
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 (411، 5114)سوسن  مايمي: ومن أبرز األنواع الشائعة في مقاييس التقدير      
و رقمية لكل سمة من السمات أ: يتحدد القائم بالتقدير قيمة عددية العدديمقياس التقدير  -أ

الفرد. وفي المألوف عادة أن نجد المقياس الذي من ىذا النوع يرتبط المراد تقديرىا لدى 
 .بصورة وصفية توضح لمحكم عمى األوزان الرقمية

مقياس التقدير البياني: كتحديد الدرجات أو المستويات المعدة لمسمة عمى نقطة معينة  -ب 
ة المراد ملسمن خط مستقيم ويضع الحكم عبلمة عمى الموضع الذي اختاره لمداللة عمى ا

و نقطة عمى الخط أتقديرىا لدى الفرد بين الطرفين المتباعدين فالحكم ىنا يضع عبلمة 
 .و قيمة رقميةأبدال من وضع درجة 

قياس الرتب: نستخدم بالنسبة لؤلشخاص الذين يوجدون داخل مجموعة واحدة ويراد م -ج
 معرفة وضعيم النسبي الواحد منيم لآلخر.

ة المراجعة: حيث يكون المراد معرفة ما إذا كانت سمات معينة موجودة تقدير قائم اسيمق -د
أو غير موجودة لدى الفرد. وتتألف القائمة عادة من عدد من العبارات يعمم الحكم عمى 

  تعطى لو تقديرات. وأحياناالفقرة التي تنطبق عمى الفرد المراد تقدير السمة عنده 
 ملف إجناس الطالب: 
يضم مجموعة من أعمال الطالب والتي تمثل أفضل أعمالو وىو عبارة عن ممف        

المنجزة خبلل فترة زمنية طويمة نسبيا قد تصل إلى فصل دراسي أو عام دراسي تحكي جيوده 
وتقدمو ومستوى التحصيل الدراسي في مجال أو أكثر ويشترك كل من الطالب والمعمم في 

 تحديد األعمال التي تحفظ في الممف.
لمتعمم يشعر بالمسؤولية تجاه أعمالو من خبلل إتاحة الفرصة لمراجعة وبالتالي فإن ا        

ىذه األعمال واختيار األفضل منيا، كذلك زيادة الدافعية لمتعميم لديو وزيادة حماسو واندماجو 
في عممية التعمم من خبلل التغذية الراجعة المستمرة، ومنيا يستطيع فيم قدراتو الخاصة 

 (488، 5115 ،وميولو. )أمين، رجاء
 :احملور الجاىي: مهارات التكويه واملتابعة

تعد ميارات التقويم والمتابعة من أىم ميارات التدريس التي يقوم بيا المعمم، حيث         
تمكن ىذه الميارات المعمم من الحكم عمى مدى جودة تدريسو ومدى تحقيقو لؤلىداف من 

   خبلل مدى تقدم المتعمم في عممية التعمم،
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 توجيو األداء فلفيم الطبلب بيدوالمتابعة المستمرة  ويم عمى المراقبةيرتكز التقو          
عقمية  عممية إلى التعٌمم من نقل لممعرفة، إلى النظرة قد تغيرتف ،التدريسو التعٌمم  تحسينل

بدمجيا مع البنى  الجديدة استيعاب المفاىيم لمن خبل  المعرفية نشطة تتضمن تطوير البنى
 إيمان،. )المعرفة الجديدة مع عديل البنى المعرفية القائمة لتتناسببت يأ المعرفية القائمة،

 (369، 5119 وسوزان،
الكثير من المعطيات المتعمقة بالمعممين، فنتائج التقويم ليست أقل  لتقويما يقدمكما         

التدريسي، وتقويم مدى  أىمية بالنسبة ليم، فيي تساعدىم في تحسين مستويات أدائيم
ت وثيقة الصمة ات المدرسية ليست مؤشر اتعميم، لذا فإن نتائج االختبار تحقيقيم ألىداف ال

 .((Joshua et al., 2006أيًضا، بالمعممين  نماا  فقط و بالطبلب 
قدرة معممي  لذلك يمكن تعريف ميارات التقويم والمتابعة في ىذا البحث عمى أنيا "       
والمتابعة في الموقف التعميمي، الجدد عمى التخطيط واإلعداد ألساليب وأدوات التقويم العموم 

ميارات التقويم والمتابعة  بطاقة المبلحظةوتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا المعمم في 
 "ةالمعد

ىم القيام بأبما تتضمنو من قدرة المعمم عمى وتأتي أىمية ميارات التقويم والمتابعة        
بة لمعرفة مدى تقدم اعداد ادوات التقويم المناس، والتي منيا ميارات تقويم التدريس

في  المختمفةاتباع اساليب التقويم ، استخدام اساليب تقويم تغطي اىداف الدرس، المتعممين
استخدام اساليب ، ربط عممية التقويم باألىداف المراد تحقيقيا باستمرار، اثناء التدريس

االىداف  تحميل نتائج التقويم وتفسيرىا في ضوء، متنوعة لتقويم جوانب التعمم المختمفة
توظيف نتائج التقويم في ، متابعة الواجبات واالنشطة غير الصفية وتقويميا ،الموضوعية

 .... وغيرىا من الميارات.تحسين اداء المتعممين
ميارات  (6)وقد صنفت الباحثة في ىذا البحث ميارات التقويم والمتابعة في صورة       

 :وىي كما يمي، ميارة فرعية (41)رئيسة تتضمن 
 التدطيط للتكويهمهارة  أوال: .6

تحديد األىداف التعميمية وتتضمن ىذه الميارة مجموعة من الميارات الفرعية ىي:       
صياغة أىداف الدرس صياغة ، تحديد موضوع الدرس بدقة، لمادة العمومالخاصة والعامة 

يط التخط، إعداد أدوات التقويم التي تقيس األىداف، تحديد أدوات التقويم المناسب، إجرائية



 م0202( 98) -3ج-عدد سبتمبر                                                  ...         برنامج تدريبي لمعلمي العلوم الجدد

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 4212 - 

التعرف عمى ، تحديد التعيينات المنزلية المتعمقة بالدرس، األسئمة القصيرة أثناء الدرس
وضع تصور تقويمي يمبي احتياجات الطبلب ، مستوى أداء الطبلب من خبلل اختبارات قبمية

 التواصل مع أولياء األمور قبل بدء التدريس.، و في ضوء مستوياتيم المعرفية
 صئلة الكصرية وتوجيههاثاىيا: مهارة إعداد األ

تحديد الميارة المراد وتتضمن ىذه الميارة مجموعة من الميارات الفرعية ىي: 
قياسيا، ربط األسئمة بموضوع الدرس، صياغة أسئمة واضحة ومباشرة، مبلئمة األسئمة لوقت 

، سئمةألناسب لتوجيو الماختيار الوقت االحصة، مناسبة األسئمة لممرحمة العمرية لمطبلب.، 
 جابةئللا فيلممشاركة لجميع الطبلب إعطاء فرصة ، انتظار مدة عقب طرح السؤال

لمطبلب، وتقويم إجابات الطبلب في ضوء معايير تقديم تغذية راجعة فورية وتشجيعيم، 
 محددة.

 إعداد التعيييات امليشليةثالجا: مهارة 

يع التعيينات ربط التعيينات المنزلية بأىداف الدرس، تنو وتتضمن ىذه الميارة: 
المنزلية لمستويات الطبلب المعرفية، تحديد التعميمات الخاصة بالتعيينات المنزلية بوضوح، 
تحديد الوقت المراد تسميم التعيينات المنزلية، وتخصيص الوقت الكافي لتصويب األخطاء في 

 التعيينات المنزلية.
 إعداد وتطبيل أدوات التكويه املدتلفةرابعا: 

لميارة: صياغة األسئمة أو البنود بوضوح مع مراعاة المستويات وتتضمن ىذه ا
المعرفية المختمفة لمطبلب، ربط األدوات بأىداف الوحدة، تطبيق األداة في الوقت المناسب 

 ليا، تحميل نتائج الطبلب وتفسيرىا، وتقديم التغذية الراجعة المناسبة لكل تمميذ.
 اصتدداو ملف إجناس الطالبخامضا: 

 في الطبلب مساعدة، من الطبلبمراد تنفيذىا لا ماالميديد حتىذه الميارة:  وتتضمن
 حظة والتقاريرمبللعداد استمارات اإ، وييايحتب أن تي يجال المياموبيان  اإلنجازإنشاء ممف 

ركيز تال، و معايير التقويمضوء  فيحث التمميذ لتقييم أعمالو ، مستخدمةلالتقويم ا يرمعايو 
  .في الميمة الطالبأداء  عمى خبلل التقويم
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 نتابة التكاريزصادصا: 

تحديد اليدف من التقرير، تحديد المحاور التي يتناوليا التقرير وتتضمن اآلتي: 
اليدف منو، تصميم نموذج واضح لمتقرير، جمع معمومات عن كل طالب بدقة حسب 

 بالتقرير، وصياغة عبارات التقرير بصورة وصفية تقريرية تعطي مؤشرات واضحة لمؤلداء.
والتي  العموم الجدداألمور الميمة لدى معممي  والمتابعة منوتعد ميارات التقويم 

الدراسات عمى أىمية تنمية ىذه الميارات لممعمم  وقد أكدت بعض، واتقانياينبغي معرفتيا 
، وقد تناولت ىذه سواء كان أثناء فترة إعداد المعمم أو أثناء خدمة المعمم في الحقل التعميمي

الدراسات تنمية ميارات التقويم سواء كان لمطبلب المعممين مثل دراسة )غادة عبد الحكيم، 
و تنميتيا لدى المعممين والموجيين مثل ( ، أ5119( ، ودراسة )برىامي زغمول، 5118

( ، ودراسة )بدوي الطيب، 5115( ، ودراسة )محمد خميل، 5118دراسة )ابتسام اليافعي، 
( 5115إال دراسة )محمد خميل، لمعممي العموم ( ، ولم تتطرق أي من ىذه الدراسات 5117

رحمة اإلبتدائية في التي استيدفت تنمية ميارات التقويم الشامل لدى معممي العموم بالم
المممكة العربية السعودية، مما يدل عمى ندرة الدراسات التي تناولت تنمية ميارات التقويم 

 الجدد. نمعمميالوالمتابعة لدى معممي العموم وخاصة 
التي رورية الضميارات الالمعارف و  العمومی بلك معممتام مما سبق يتضح أىمية

 تویمس عرف وذلك من أجل في تقويم أداء الطبلب كل ما ىو جديدة كبتساعدىم عمى موا
 .في مادة العموم وتحقيق أىدافيا التربوية يممصيوتح يمابتيعاس

 البحح:فزوض 

 التالية:يتناول البحث الحالي اختبار الفروض 
فيي ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات معمميي مجموعية البحيث فيي  .1

 لممادة التدريبية. المعرفياالختبار مى والبعدي عالتطبيقين القبمي 

فييي  البحييثمجموعيية  معمميييدرجييات ات دالليية إحصييائية بييين متوسييط ويوجييد فييرق ذال  .5
 ميارات التقويم والمتابعة.ل مبلحظةالبطاقة عمى درجة  والبعدي،القبمي  التطبيكني
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 البحح:إجزاءات 

 :البحح ميهج

 الوصفي التحليلي: امليهج .1

الوصفي التحميمي لتحديد االحتياجات التدريبية البلزمة لتنمية  المنيجاستخدم البحث 
 منظم. عممي أساس عمى يبرنامج التدريبالكذلك في بناء  والمتابعة،التقويم ميارات 

 عبه التجزييب امليهج .2

ي برنامج تدريب أثر تعَرفلذو المجموعة الواحدة،  شبو التجريبي المنيج استخدم البحث
التقويم  لميارات معممي العموم الجدد كتسابوأدوات التقويم البديل ال استراتيجيات عمى قائم 

 .والمتابعة
 جمتنع البحح:

 .معممي العموم بمحافظة الوادي الجديديتمثل مجتمع البحث في جميع 
 :األصاصية عيية البحح

التي تقل الجدد تم اختيار عينة البحث بطريقة قصدية، وتمثمت في معممي العموم 
 معمم ومعممة.( 55)وعددىم  ،عن خمس سنوات فترة خبرتيم

 عيية البحح اإلصتطالعية:

معمم  15وعددىم معممي العموم موعة من جتمثمت عينة البحث االستطبلعية في م
 .ومعممة

 التعلينية: البححوأدوات مواد 

 مهارات التكويه واملتابعة لتدريط العلوو قائنة: أوال

 الكائنة مً اهلدف حتديد: 
ميارات التقويم والمتابعة االحتياجات التدريبية لفي تحديد  القائمةىذه  من اليدف تحدد

 لميارات تقويم ومتابعة الموقف والتنفيذ التخطيط يحتاجيا المعمم في التي لتدريس العموم
  .بكفاءة وفاعمية التعميمي
 األولية الصورة تصنيه الكائنة ووضع  

 :أىميا مصادر عدة ممعمم منل دريس العمومالتقويم والمتابعة لتميارات  الباحثة حددت
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 .والدراسات السابقة التربوية األدبية والمراجع لمكتب النظري اإلطار -
 .المتخصصين في المناىج وطرق التدريس أعضاء ىيئة التدريس آراء استطبلع -
 ،رئيسية ميارات سبع إلى تصنيفيا تم الميارات، من عدًدا لمقائمة األولية الصورة شممت -

 .فرعية ميارة 46 تضمنت
 الكائنة ضبط: 

 حول الرأي إلبداء وذلك ،(1)ممحق  المحكمين من مجموعة عمى القائمة عرضت
 الميارات، بعض حذف تم آراء المحكمين عمى وبناء معممي العموم،ل الواردة مناسبة الميارات

ضافة  .الميارات بعض وتعديل صياغة أخرى، ميارات وا 
 ئنةللكا اليهائية الصورة: 

جراء( ميارات و 6حذف ) بعد قائمة  وصمت المحكمين، آراء عمى ءبنا التعديبلت ا 
( 6موزعة عمى ) فرعية ميارة (41) إلى النيائية صورتيا فيالتقويم والمتابعة ميارات 

 (5)ممحق  كالتالي: ميارات رئيسة
 ( 4)جذول 

 فٍ صىرتهب اننهبئُت يهبراث انتمىَى وانًتببعتلبئًت 

 عذد انًهبراث انفرعُت انرئُستانًهبرة  و

 41 انتخطُط نهتمىَى 4

 41 إعذاد األسئهت انمصُرة وتىجُههب 2

 1 إعذاد انتعُُنبث انًنسنُت 2

 1 إعذاد وتطبُك االختببراث انمصُرة 1

 1 استخذاو يهف إنجبز انطالة 1

 1 كتببت انتمبرَر 1

 11 يهبراث رئُست 1 انًجًىع

 الصرتاتيجيات وأدوات التكويه البديل.مضتوى املعزفة العلنية ياظ لك معزيفاختبار : اىيثا

لقياس مستوى المعرفة العممية الستراتيجيات وأدوات التقويم البديل  اأعدت الباحثة اختبارً 
التي  االستراتيجيات واألدوات، وقد وضعت الباحثة االختبار في ضوء معممي العموم الجددلدى 
  وتم بناء االختبار بالخطوات التالية: ،المعد التدريبي البرنامجتحديدىا خبلل  تم
  العلنيةحتديد املادة: 

تحددت المادة العممية لبلختبار بالمادة التدريبية الستراتيجيات وأدوات التقويم البديل 
 التي تم تقديميا لمعممي العموم الجدد.
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 حتديد اهلدف مً االختبار: 
المعرفي الستراتيجيات وأدوات التقويم البديل  تحصيل الجانبقياس ييدف االختبار إلى 
 .لدى معممي العموم الجدد

 فزداتاملصياغة و بياء االختبار: 
تمثل مواقف تقويمية ، و في صورة مواقف لممعمماألسئمة  بعدد منختبار االتم بناء 

 السؤال األول يمثل فقرة موزعة عمى ثبلث أسئمة مختمفة، لممعمم يجيب عنيا بصورة مناسبة،
 7مفردات، أما السؤال الثاني يمثل عرض عممي ويتضمن  11من محتوى دراسي تتضمن 

موقف قد يمر بالمعمم داخل الحقل التعميمي لكل  14مفردات، والسؤال الثالث عبارة عن 
 .موقف مفردتان

 وضع تعلينات االختبار: 
التي تيدف بصياغة تعميمات االختبار في الصفحة األولى من االختبار و  ةالباحث تقام

 .باإلجابة عن االختبار التمميذ إلى مساعدة
 تصنيه جدول املواصفات : 

د اومستويات األىداف المر  ،التدريبيء المحتوى ان النسبية ألجز احيث توزع عميو األوز 
 .قياسيا

 صدم االختبار: 
 صدق المحكمين:  -

ذلك عن تم التأكد من صدق االختبار بطريقة الصدق المنطقي أو صدق المحكمين و 
طريق عرض االختبار في صورتو األولية عمى عدد من المحكمين المتخصصين في المناىج 
وطرق التدريس، وذلك بيدف استطبلع رأييم، وتم الحصول عمى مؤشر لصدق محتوى 

 %93االختبار، حيث اتفق المحكمون عمى مناسبتو وبمغت نسبة االتفاق 
 االختبار حضاب معامل ثبات: 

البحث تم استخدام درجات عينة  إعادة االختبار، حيثطريقة ب الختباراتم حساب ثبات 
بتطبيق قامت الباحثة وفييا ، إعادة االختباربطريقة  االختبارلحساب ثبات  االستطبلعية

عمى عينة البحث االستطبلعية، ثم تم إعادة التطبيق بعد عشرة أيام عمى أفراد  االختبار
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 لبلختباروتبين أن معامل الثبات الكمي التطبيقين ين ، وبحساب معامل االرتباط بالعينة
  يتمتع بدرجة عالية من الثبات. االختبار، وىذا يدل عمى أن (1,88)

  (3: )ملحل رقه لالختبارالصورة اليهائية 
في صورتو  االختبارآراء المحكمين ونتائج التجربة االستطبلعية، أصبح  يف ضوء
 بين تتراوح االختبارعمى  الكمية المعمم درجة فإن لتاليمفردة وبا (45) من النيائية يتكون

 درجة. (45و) )صفر(
 :التكويه واملتابعةهارات مل بطاقة مالحظة: ثالجا

 النظري األدب عمى االطبلع بعد التقويم والمتابعة مياراتل بطاقة مبلحظة تصميم تم
 والتي تقيس، شر أداءمؤ  31من  ةمكون البطاقة بناء تم   الحالي، البحث المتعمق بموضوع

إعداد -إعداد األسئمة القصيرة وتوجيييا-التخطيط لمتقويم) :وىي ،رئيسة ميارات (6)
كتابة -استخدام ممف إنجاز الطبلب- أدوات التقويم المختمفةوتطبيق  إعداد-التعيينات المنزلية

 .(التقارير
مؤشر أداء م لكل تم تقدير أداء أفراد العينة بوضع التقدير المناسب لممارسة المعم

، كبيرة، كبيرة جدا) خماسيأعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق سمم متدرج  حيث ،بو خاص
، 3، 4، 5وأعطيت األوزان )في ضوء مقياس ليكرت الخماسي ( متوسطة، قميمة، قميمة جدا

 درجة. (31، 151)( عمى التوالي، وبذلك تنحصر درجات أفراد عينة البحث ما بين 1، 5
 البطاقة صدم: 
 صدق المحكمين: -

 في ايعرض طريق عن المحكمين وذلك بطريقة صدق البطاقةتم التأكد من صدق 
 ،العموم التدريس المناىج وطرق في المتخصصين المحكمين من عدد عمى األولية اصورتي
 .لمتطبيق البطاقة صبلحية مدىحول  رأييم استطبلع بيدف وذلك

، حيث اتفق المحكمون عمى البطاقةوتم الحصول عمى مؤشر لصدق محتوى 
 السادة اقترحيا التي التعديبلت بإجراء الباحثة قامت قد %،85وبمغت نسبة االتفاق  امناسبتي

 المحكمون.
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 االتساق الداخمي:صدق  -
، البحث االستطبلعيةعمى عينة  ابعد تطبيقي البطاقة كما تم التأكد من صدق فقرات

 لمبطاقة ن بين درجات كل فقرة، والدرجة الكميةمعامبلت ارتباط بيرسو وذلك عن طريق حساب
 النحو التالى: وجاءت النتائج عمى ،إليو ىذه الفقرة تنتمي الذيالفرعي 

 ( 2جذول )

 نهبطبلتيعبيالث ارتببط انفمراث ببنذرجت انكهُت 
يعبيم  انفمرة انًهبرة

 االرتببط

يعبيم  انفمرة انًهبرة

 االرتببط

يعبيم  انفمرة انًهبرة

 االرتببط

انتخطُط 

 نهتمىَى

انتمىَى  ** 1.112 44  ** 13124 4

 انًختهفت

24 13121 ** 

2 13112 * 42 13114 * 22 13142 ** 

إعذاد  ** 13112 2

انتعُُنبث 

 انًنسنُت

42 13124 ** 22 13111 ** 

استخذاو  **13122 41 ** 13111 1

يهف 

إنجبز 

 انطالة

21 13111 ** 

1 13112  ** 41 13114 ** 21 13111 ** 

1 13114 ** 41 13122 ** 21 13111  ** 

إعذاد 

األسئهت 

انمصُرة 

 وتىجُههب

1 13121 * 41 13141 ** 21 13121  ** 

 إعذاد ** 13124 1

وتطبُك 

 أدواث 

كتببت  **  13111 41

 انتمبرَر

21 13111 ** 

1 13141 ** 41 13112 ** 21 13121 ** 

41 13122 ** 21 13112 ** 21 13121 ** 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).** 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).* 

 لمبطاقة( أن جميع معامبلت ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية 5)يتضح من الجدول رقم 
 (1,965 - 1,436)بين  تراوحت دالة إحصائيًا، ولجميع الفقرات،

  بطاقةالثبات : 
 تم حساب ثبات بطاقة المبلحظة بطريقتين ىما:

 ثبات االتساق بين األفراد:  -
باستخدام ثبات التحميل عبر األفراد، حيث تم  المبلحظةتم حساب ثبات بطاقة 

مت االستعانة بزميمتين أخرتين لمتقييم، وقد تم حساب نسب االتفاق بين النتائج التي توص
 إلييا الباحثة مع زميبلتيا من خبلل معادلة كوبر وذلك باستخدام المعادلة التالية:

 111×معامل االتفاق = نقاط االتفاق/ )نقاط االتفاق + نقاط االختبلف( 
 وحصمت البطاقة عمى معامل اتفاق مرتفع والجدول التالي يوضح ذلك:
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 (1جذول )

 يالءيعبيالث اتفبق انًالحظت بُن انببحثت وانس 

 2زيُهت  4زيُهت  انببحثت انمبئى ببنًالحظت

 %12 %11 4 انببحثت

 %11 4 %11 4زيُهت 

 4 %11 %12 2زيُهت 

 % وىذا معامل ثبات عال. 93، 95يبين الجدول السابق أن معامبلت االتفاق كانت 
 معامل ثبات ألفا كرونباخ: -

ألفا ية لو باستخدام معامل ، والدرجة الكملمبطاقةالفرعية  تم حساب ثبات الميارات
والجدول ، البطاقةومقبول لفقرات  لوجاءت النتائج لتشير إلى وجود اتساق عا كرونباخ،

 التالي يوضح ذلك:
 ( 2) جذول

 انبطبلت ًهبراثثببث أنفب كرونببخ ن ثيعبيال

 كرونببخ أنفب  عذد انفمراث انًهبرة انبطبلت

بطبلت 

 انًالحظت

ًهبراث ن

انتمىَى 

 وانًتببعت

 1.112 1 )انتخطُط نهتمىَى

 1.112 1 إعذاد األسئهت انمصُرة وتىجُههب

 1.111 1 إعذاد انتعُُنبث انًنسنُت

 1.114 1 إعذاد وتطبُك أدواث انتمىَى انًختهفت

 1.111 1 استخذاو يهف إنجبز انطالة

 1.141 2 كتببت انتمبرَر

 :(4)ممحق رقم  الصورة النيائية لمبطاقة 
 افي صورتي البطاقة تاء المحكمين ونتائج التجربة االستطبلعية، أصبحفي ضوء آر       

( مؤشر أداء، والجدول التالي يوضح 31ميارات رئيسة، متضمنة ) (6) من تكونتالنيائية 
 ميارات التقويم والمتابعة: بطاقة المبلحظةمواصفات 

 ( 1)جذول 

 ته اننهبئُتفٍ صىر ًهبراث انتمىَى وانًتببعتن بطبلت انًالحظتيىاصفبث 

 
 
 
 
 

 و انًهبرة انرئُست يؤشراث األداء

 4 انتخطُط نهتمىَى 1

 2 إعذاد األسئهت انمصُرة وتىجُههب 1

 2 إعذاد انتعُُنبث انًنسنُت 1

 1 وتطبُك أدواث انتمىَى انًختهفت إعذاد 1

 1 استخذاو يهف إنجبز انطالة 1

 1 كتببت انتمبرَر 2

 انًجًىع 1 21
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 :التدرييب ىامجالرب بياء :رابعا
 :وذلك تبعًا لمخطوات التالية تم بناء البرنامج التدريبي

 فلضفة الربىامج التدرييب: حتديد 
 :يستند البرنامج عمى األسس التالية

واالنتقال من التقويم التقميدي إلى في العممية التعميمية  التطورات المستمرةمواكبة  .1
 .ر عممية التقويمتطوي وتوظيف كافة الوسائط فيالتقويم البديل 

ميارات التقويم عمى  رفع كفاءة معممي العموم الجدد من خبلل التركيز عمى التدريب .5
 .البديلاستخدام أدوات التقويم و وىذا يواكب احتياجات العمل الميني والمتابعة 

 الضزورية التدريبية االحتياجات حتديد: 
تدريبي ينمي  لبرنامج ي الجديدالوادبمحافظة  معممي العموم الجددلتحديد مستوى احتياج 

لتحديد االحتياجات التدريبية  قائمةقامت الباحثة ببناء م، لدييالتقويم والمتابعة ت اميار 
عمى بنود تختص بنوعية  ةالقائمالعموم الجدد في مجال التقويم والمتابعة، وقد احتوت  يلمعمم
. وبعد االنتياء من قويم والمتابعةي العموم الجدد في التجيا معممات والمعارف التي يحتاالميار 
جر  والتحقق من صدقيا وثباتيا، مةالقائضبط  صل إلى م التو ء تعديبلت المحكمين عمييا، تاوا 
التقويم ميارات لتحديد أىم االحتياجات التدريبية البلزمة من أجل  في صورتيا النيائية ةالقائم

  معممي العموم الجدد.لدى والمتابعة 
 للربىامج تعلينيةال األهداف حتديد: 
 :عمى النحو التاليالتدريبي أىداف البرنامج تم تحديد  

 لمبرنامج التدريبي العام اليدف: 
 تنمية ميارات التقويم والمتابعة لدى معممي العموم الجدد.

 لمبرنامج التدريبي الخاصة األىداف: 
، التدريبي البرنامج ىذافي الجمسات ، وىي أيضًا بميارات التقويم والمتابعةاألىداف الخاصة 
 :عمىين قادر  يكونوابعد انتياء البرنامج أن  معممي العموم الجددحيث يتوقع من 

 يتعرف مفيوم التقويم التربوي البديل في ضوء الرؤى المعاصرة لمتقويم. .1
 يفرق بين التقويم التربوي البديل والتقويم التقميدي. .5
 يحدد خصائص التقويم البديل. .3
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 يم التربوي البديل.يستنتج أىمية التقو  .4
 يتعرف المبادئ الرئيسة لمتقويم البديل. .5
 يوضح وظائف التقويم التربوي البديل. .6
 يفرق بين أنواع التقويم التربوي البديل. .7
 يناقش كفايات المقوم الجيد. .8
 يعدد مميزات التقويم البديل. .9

 يوضح المحددات التي يمكن أن تواجو التقويم البديل. .11
 ة لمتقويم البديل.يذكر المتطمبات البلزم .11
 يعد مخطط تقومي لموقف التعمم. .15
 يتعرف استراتيجيات التقويم البديل. .13
 يوضح خصائص كل استراتيجية من االستراتيجيات. .14
 يتمكن من تصميم نموذج لكل استراتيجية تقويم بديل. .15
 يتعرف أدوات وأساليب التقويم البديل. .16
 يتمكن من تصميم أدوات التقويم البديل. .17
 ألدوات التقويم البديل.يعطي أمثمة  .18

 للربىامج التدريبية املادة إعداد: 
في ضوء األىداف المحددة لو السابق لمبرنامج التدريبي تم تحديد المحتوى العممي 

( 35) ، أي( ساعات لمجمسة الواحدة4بواقع ) ( جمسات8عدد )ذكرىا، وقد تضمن البرنامج 
 :الموضوعات التالية وتتضمنساعة تدريبية 

 األولى:الجمسة 
 االختبار القبمي

التقويم  والفرق بين مفيوم التقويم التربوي البديل في ضوء الرؤى المعاصرة لمتقويم
 .التربوي البديل والتقويم التقميدي

 .الرئيسة ومبادئوأىميتو و  خصائص التقويم البديل
 .وأىدافو وظائف التقويم التربوي البديل
 أنواع التقويم التربوي البديل.
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 الثانية: الجمسة
 .كفايات المقوم الجيد
 .المحددات التي يمكن أن تواجو التقويم البديلو  مميزات التقويم البديل

 .المتطمبات البلزمة لمتقويم البديل
 يعد مخطط تقومي لموقف التعمم.

 الجمسة الثالثة:
 التقويم البديل.وأدوات استراتيجيات 

 وصف سير التعمم سجل  –استراتيجية التقويم المعتمد عمى األداء 
 تصميم نموذج لكل استراتيجية وأداة.

 الجمسة الرابعة:
 استراتيجيات التقويم البديل.متابعة 

 المسجل القصصي–استراتيجية تقويم األقران
 وأداة. تصميم نموذج لكل استراتيجية

 الجمسة الخامسة:
 التقويم البديل.وأدوات متابعة استراتيجيات 

 راتيجية التقويم بالقمم والورقة.است - التواصلاستراتيجية 
 .وأداة تصميم نموذج لكل استراتيجية

 الجمسة السادسة:
 التقويم البديل.وأدوات متابعة استراتيجيات 

  المبلحظةاستراتيجية 
 .وأداة تصميم نموذج لكل استراتيجية

  الجمسة السابعة:
 التقويم البديل.وأدوات متابعة استراتيجيات 
 سمم التقدير. –الذات استراتيجية متابعة 

 .وأداة تصميم نموذج لكل استراتيجية
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 الجمسة الثامنة:
 التقويم البديل.وأدوات متابعة استراتيجيات 

 قوائم الرصد. -المفظي  سمم التقدير
 .وأداة تصميم نموذج لكل استراتيجية

 االختبار البعدي
 الربىامج يف املضتددمة التدريبية األصاليب حتديد: 

 مثلالتدريب المختمفة أساليب التدرريبي عمى مجموعة من الطرق و امج يعتمد البرن
العصف  –مجموعات المناقشة  –مجموعات العمل  –الحوار والمناقشة  –)المحاضرة الفعالة 

 المشروعات وغيرىا ....( – (شارك –زاوج -فكر) –الذىني 
 للربىامجواملعييات التدريبية  املصاحبة األىغطة حتديد: 

أن  لممعمميمكن  عمى العديد من األنشطة التعميمية التيالتدريبي برنامج اشتمل ال
التي يمكن أن  التدريبية وكذلك المعينات المرغوبةت اميار ال اكتسابمارسيا لتساعده عمى ي

 :المعينات، ومن ىذه يستخدميا
 ين وشبكة إنترنت.تتناسب مع عدد المتدربآلي أجيزة حاسب  .1
 Data showعرض  جياز .5
 .رة البيضاءالسبو  .3
 .Fcسبورة ورقية  .4
 .وسائط التخزين المتنقمة كالفبلش واإلسطوانو .5
 مجموعة من األقبلم واألوراق الممونة  .6

 :الحقيبة التدريبية 
-العرض التقديمي -دليل المتدرب -تتضمن الحقيبة التدريبية كل من )دليل المدرب 

 .أساليب التقويم(-الجدول الزمني لمبرنامج -أوراق العمل 
 الربىامج لفعاليات الشميية دوداحل: 

 تم تنفيذ البرنامج في زمن كميمعممي العموم الجدد، وقد استيدف البرنامج التدريبي 
جمسات بمعدل أربع ساعات لكل جمسة  ثمان عمى موزعة، ( ساعة تدريبية35أيام، ) ثمانية

 تدريبية.
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 الربىامج لفعاليات املهاىية احلدود: 
لمديرية التربية والتعميم بمحافظة الوادي التابع مل الحاسب اآللي معتم تنفيذ البرنامج في 

التطوير التكنولوجي ، وذلك بعد التنسيق مع الجيات المختصة والتعاون مع مركز الجديد
 بالمديرية.

 الربىامج يف التكويه أصاليب: 
 قسمتيدف عممية التقويم إلى الوقوف عمى مدى تحقق أىداف البرنامج التدريبي ككل، وين

 :التقويم إلى
االختبار تنفيذ  قد تمثل فيؤه في بداية البرنامج التدريبي، و اتم إجر : القبمي التقويم .1

 .ميارات التقويم والمتابعةل وبطاقة المبلحظة المعرفي
كالتفاعل أثناء الجمسات وتحقيق  وتم ىذا التقويم أثناء تنفيذ البرنامج التكويني: التقويم .5

 .أو التكميفات اليوميةمتطمبات العمل الجماعي 
االختبار  ؤه في نياية البرنامج التدريبي، وتم ذلك من خبلل إعادةاتم إجر : البعدي التقويم .3

 .القبمي والبعدي ، وذلك لمعرفة االختبلف بين التطبيقينوالبطاقة
 الربىامج ضبط: 

من  امجي حول البرنأتم عرض البرنامج عمى المحكمين المختصين في ىذا المجال إلبداء الر 
 ، وقامتالتدريبناحية سبلمة المغة ومبلءمتو والمحتوى العممي واألنشطة واألدوات وأساليب 

في صورتو جاىزا لمتطبيق ء التعديبلت البلزمة عمى البرنامج إلى أن أصبح االباحثة بإجر 
 (5. )ممحقالنيائية

 خطوات البحح:
 سات التي االكتب والدر  االطبلع عمى األدب التربوي المتعمق بموضوع البحث في بعض

 .الموضوع تناولت
  التقويم والمتابعة المراد تنميتيا لدى معممي العموم الجددت اإعداد قائمة ميار. 
 التقويم والمتابعة عمى مجموعة من المحكمين.ت اقائمة ميار  عرض 
  معممي العموم لدى التقويم والمتابعة ت ابناء البرنامج التدريبي المقترح لتنمية ميار

 دد.الج
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  لممادة التدريبية. معرفياختبار بناء 
  كأداة قياس خاصة بالبحث ميارات التقويم والمتابعةل بطاقة مبلحظةإعداد. 
  عمى السادة المحكمين (، والبرنامج التدريبيالبطاقة ،االختبار)عرض أدوات البحث. 
  حث كعينة استطبلعية غير عينة البمعمم عموم  (15)تطبيق أدوات البحث عمى عينة

 ء التعديبلت البلزمة.اثم إجر  ومن ()بيدف التحقق من الصدق والثباتاألساسية 
  م51/1/5151يوم اإلثنين الموافق تطبيق أدوات البحث عمى عينة البحث تطبيقًا قبميًا 
  ( معمم55ا )بمغ عددى معممي العموم الجددعمى عينة من التدريبي تنفيذ البرنامج ،

)أربعة أيام من كل أسبوع متضمنة التطبيقين  أسبوعانمدة استمر تنفيذ البرنامج ل حيث
 ساعة تدريبية. (35)، عرضت خبلليا الباحثة البرنامج كامبًل في القبمي والبعدي(

  يوم الخميس الموافق تطبيق أدوات البحث عمى عينة البحث تطبيقا بعديًا
 م تصحيحيا ورصد الدرجات.ثم، 6/5/5151

  وات البحث.ء التحميل اإلحصائي ألداإجر 
  ومناقشتيا.النتائج تفسير 
 .وضع المقترحات والتوصيات في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا 

 ىتائج البحح واملياقغة والتفضري:

العموم  المراد تنميتيا لمعممي ميارات التقويم والمتابعةما األول:  لئلجابة عن السؤال
 الجدد؟

، معممي العموم الجدد د تنميتيا لدىاالمر  عةالتقويم والمتابت اقائمة بميار  تصميمتم 
وطرق التدريس  عرضيا عمى مجموعة من المحكمين المختصين في المناىج وقد تمو 

 ئيم تماي فييا وتحديد مدى مناسبتيا، وفي ضوء آر أبداء الر إوتكنولوجيا التعميم من أجل 
 آراء عمى ءبنا بلتالتعدي إجراء بعد تعديل القائمة لتصبح جاىزة في صورتيا النيائية،

 ميارة (41) إلى النيائية صورتيا فيالتقويم والمتابعة قائمة ميارات  وصمت المحكمين،
 (5( ميارات رئيسة )ممحق 6فرعية موزعة عمى )

استراتيجيات وأدوات  عمىقائم ما فاعمية برنامج تدريبي : نيالثا لئلجابة عن السؤال
 واألدوات؟معممي العموم الجدد ليذه االستراتيجيات ل يالجانب المعرفالتقويم البديل عمى تنمية 

 لئلجابة عن السؤال الثالث لمبحث تم فرض الفرض التالي:
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 البحث(مجموعة العموم الجدد ) معمميدرجات ات داللة إحصائية بين متوسط ويوجد فرق ذال 
 لممادة التدريبية المعرفياالختبار  عمى درجة والبعدي،في التطبيقين القبمي 

 األول:اختبار الفزض 

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات تم حساب الفرض صحة من ولمتحقق 
 مرتبطين لعينتين ت( (قيمة حساب ثم، االختبار المعرفي فيالعموم الجدد  معمميلدرجات 

paird-sample T. test  عمى النحو وذلك المتوسطات،  ىذه بين الفروق داللة لمعرفة
 التالي:

 (1) ولجذ

فٍ انتطبُمُن انمبهٍ  انبحثيجًىعت اختببر "ث" ويستىي دالنتهب نهفرق بُن يتىسطبث درجبث 

 االختببر انًعرفٍعهً درجت  وانبعذٌ

 انًتىسط انًتىسط انتطبُك انبعذ
االنحراف 

 انًعُبرٌ
 لًُت ث

يستىٌ 

 انذالنت

حجى 

 dاألثر

 انًعرفت
 1322 انبعذٌ

2311 13411 213212 1.111 1311 
 2321 انمبهٍ

 انفهى
 41321 انبعذٌ

1311 43112 413111 1.111 2311 
 1311 انمبهٍ

 انتطبُك
 41311 انبعذٌ

1311 23411 223121 1.111 1311 
 1322 انمبهٍ

 ككم االختببر
 21.11 انبعذٌ

41312 23114 21.112 1.111 2.12 
 41341 انمبهٍ

 مي: ( ما ي5)يتضح من الجدول  
وجود فيروق دالية إحصيائيا بيين متوسيطي درجيات معمميي العميوم الجيدد مجموعية البحيث  -

فييي التطبيقييين القبمييي والبعييدي الختبييار الجانيييب المعرفييي لصييالح التطبيييق البعييدي فيييي 
المستويات التالية: المعرفة، الفيم، التطبيق، حيث كانت قيم )ت( دالة إحصيائيا بمسيتوى 

 (.  1.15ى داللة )( وىو أقل من مستو 1.111)
 البحيث درجيات معمميي العميوم الجيدد مجموعية متوسط بينداللة إحصائية  ووجود فرق ذ -

 االختبيار المعرفيي السيتراتيجيات وأدوات التقيويم البيديلفيي في التطبيقين القبميي والبعيدي 
( وىييذه 308.62أن قيميية )ت( الكمييية المحسييوبة ىييي )لصييالح التطبيييق البعييدي حيييث 

( وىييو أقييل ميين مسييتوى دالليية 1.111قيميية)ت( الجدولييية بمسييتوى ) ميينالنسييبة أكبيير 
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تطيييوير  عميييى معمميييي العميييوم الجيييددالبرنيييامج التيييدريبي سييياعد ن ىيييذا يعنيييي أ، و (1.15)
 البديل واستراتيجياتو.التقويم  ممفيو  لحوم معارفي

 (28.3) بميييغو باسيييتخدام معادلييية كيييوىين  (d) األثيييرمييين الجيييدول أن حجيييم كميييا يتضيييح  -
المتغيير المسيتقل  درجية عاليية مين فاعمييةو تدل عميى تيأثير كبيير جيًدا  قيمة ىي، و 1.8<

   .عمى المتغير التابع
األول ميين فييروض البحييث وقبييول الفييرض رفييض ووفًقييا لييذلك فييإن ىييذه النتيجيية تقييود إلييى 

 الفرض البديل.
استراتيجيات وأدوات  عمىقائم  يبرنامج تدريبما فاعمية : الثالث لئلجابة عن السؤال

 ؟الجدد العموم لدى معممي التقويم والمتابعةتنمية ميارات عمى التقويم البديل 
 لمبحث تم فرض الفرض التالي: الرابعلئلجابة عن السؤال 

مجموعيية العمييوم الجييدد ) معمميييدرجييات ات دالليية إحصييائية بييين متوسييط ويوجييد فييرق ذال 
 ميارات التقويم والمتابعة.ل حظةبطاقة المبلعمى درجة  والبعدي،في التطبيقين القبمي  البحث(

 :الثانياختبار الفرض 
مجموعة العموم الجدد ) معمميدرجات ات داللة إحصائية بين متوسط ويوجد فرق ذال  "

 ميارات التقويم والمتابعة."ل بطاقة المبلحظةعمى درجة  والبعدي،في التطبيقين القبمي  البحث(

لدرجات  المعيارية واالنحرافات لحسابيةا المتوسطات تم حساب الفرض صحة من ولمتحقق
 ت( (قيمة حساب ثم ،ميارات التقويم والمتابعةلبطاقة المبلحظة  فيالعموم الجدد  معممي
المتوسطات،  ىذه بين الفروق داللة لمعرفة  paird-sample T. test مرتبطين لعينتين
 عمى النحو التالي:وذلك 
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  (1) جذول

فٍ انتطبُمُن انمبهٍ  انبحثيجًىعت رق بُن يتىسطبث درجبث اختببر "ث" ويستىي دالنتهب نهف

 يهبراث انتمىَى وانًتببعت بطبلت انًالحظتعهً درجت  وانبعذٌ

 انًتىسط انتطبُك انبعذ
االنحراف  انًتىسط

 انًعُبرٌ
 لًُت ث

يستىٌ 

 انذالنت

حجى 

 dاألثر

انتخطُط 

 نهتمىَى

 1311 انبعذٌ
43121 11131  423112 1.11 2311 

 2312 هٍانمب

إعذاد 

األسئهت 

انمصُرة 

 وتىجُههب

 1311 انبعذٌ
43111 43424 13111 1.11 2.21 

 2342 انمبهٍ

إعذاد 

انتعُُنبث 

 انًنسنُت

 1311 انبعذٌ

43211 13122 13111 1.11 2.11 

 2321 انمبهٍ

إعذاد 

وتطبُك 

أدواث 

انتمىَى 

 انًختهفت

 1311 انبعذٌ

23111 13111 243412 1.11 1321 

 2312 انمبهٍ

استخذاو 

يهف 

إنجبز 

 انطالة

 2312 انبعذٌ

43111 13111 423121 1.11 2.11 

 4311 انمبهٍ

كتببت 

 انتمبرَر

 2321 انبعذٌ
43111 13111 413111 1.11 2311 

 4321 انمبهٍ

 االختببر

 ككم

 22311 انبعذٌ
13211 43111 243242 1.11 1311 

 41342 انمبهٍ

 ( ما يمي: 5)يتضح من الجدول 
 البحيثمجموعية  معمميي العميوم الجيددوجود فيروق دالية إحصيائيا بيين متوسيطي درجيات  -

لصيالح التطبييق  ميارات التقويم والمتابعيةبطاقة المبلحظة لفي التطبيقين القبمي والبعدي 
إعيداد ، لقصييرة وتوجيييياإعيداد األسيئمة ا، التخطيط لمتقيويمالتالية:  المياراتالبعدي في 

، استخدام مميف إنجياز الطيبلب، إعداد وتطبيق أدوات التقويم المختمفة، التعيينات المنزلية
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( وىييو أقييل ميين 1.111، حيييث كانييت قيييم )ت( داليية إحصييائيا بمسييتوى )كتابيية التقييارير
 (.  1.15مستوى داللة )

 البحيث مجموعيةجيدد العميوم ال معممييدرجيات  متوسيط بينداللة إحصائية  ووجود فرق ذ -
لصييالح  ميييارات التقييويم والمتابعييةبطاقيية المبلحظيية لفييي فييي التطبيقييين القبمييي والبعييدي 

( وىيذه النسيبة أكبير 54.485أن قيمة )ت( الكمية المحسوبة ىي )التطبيق البعدي حيث 
 .(1.15( وىو أقل من مستوى داللة )1.111قيمة)ت( الجدولية بمستوى ) من

، 1.8<(3062) باستخدام معادلة كوىين وبمغ (d) األثرحجم أن من الجدول كما يتضح  -
فاعمية المتغير المستقل عمى درجة عالية من و تدل عمى تأثير كبير جًدا  قيمة وىي

  المتغير التابع. 
األول من فروض البحث وقبول الفرض رفض ووفًقا لذلك فإن ىذه النتيجة تقود إلى 

 .الفرض البديل
الستراتيجيات عمية البرنامج التدريبي في تنمية الجانب المعرفي فايتضح مما سبق يتضح 

، وعميو لبحثلدى عينة االتقويم والمتابعة  تااألدائي لميار الجانب و وأدوات التقويم البديل 
 نجح في تحقيق األىداف التي وضعت لو بدرجة كبيرة. يمكن القول إن البرنامج قد

 إلى:ي فاعمية البرنامج التدريبوترجع الباحثة 
  البرنامج التدريبي في فعاليات  معممي عينة البحثالجادة من قبل الفعالة و المشاركة

الجانب المعرفي لممادة أدى إلى اكتساب  واإللتزام بما ىو مطموب واألنشطة المختمفة
 .التقويم البديلوأدوات التدريبية الستراتيجيات 

  لؤلثر  وفقاوذلك  ،المعممين مينياً  في تطويرالتدريبية االستفادة العائدة من الدورات
وأدواتو عمى خبرة  الذي تتركو ىذه الدورات التدريبية حول استراتيجيات التقويم

تعمم  المعممين وبنائيم المعرفي الخاص بيذه االستراتيجيات، وآلية توظيفيا في
 .بالطبل

  طار نظري تقديم إو توفر المادة التدريبية في صورة دليل المتدرب بشكل مرتب ومنظم
االطبلع عميو،  عمى البحث، ساعد عينة الستراتيجيات وأدوات التقويم البديلومرجعي 

مكن ، والتعديل عمى األداء خبلل تعممو ، مع إمكانية التجريباومعرفة أىميتي
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 أنفسهم توجيه علىوساعدىم  المتدربين من سيولة التعامل مع المحتوى التدريبي

  .ذاتيا  
  الوسائل التقنية الحديثة في التدريباألساليب التدريبية المختمفة و التنوع في استخدام 

ق ما يطبتو ، المقدم التدريبيمع المحتوى المعممين إتاحة فرصة لتفاعل سمح ب
في مواقف جديدة، ليصبح التعمم ذا معنى وقائمًا عمى  إليو من معارف عممية واتوصم
 .ملديي الفيم

  خبرة زيادة وأدواتو عمى البديل  يجيات التقويمالتدريبية حول استرات ةالدور ساعدت
تعمم تقويم  المعممين وبنائيم المعرفي الخاص بيذه االستراتيجيات، وآلية توظيفيا في

 .بلبالط
  جعة الفورية في البرنامج التدريبي أدى إلى السرعة في تعمم اتقديم التغذية الر

ل الجماعي بالعمل سويًا مع ت عن طريق العماالخبر  إضافة لتبادلالمطموبة ت االميار 
 البعض. بعضيم

  ميارات لواضحة تمكنيم من األداء  ممعممين طريقةلوجود برنامج تدريبي عممي يقدم
ت االميار  عمى تجزئةالتدريبي بميارة وفاعمية. حيث اعتمد البرنامج التقويم والمتابعة 
حتى يستطيع  بالتدريب المكثف والمناقشة ت فرعية، وتناوليااالرئيسية إلى ميار 

 المعممين المتدربين من امتبلك ىذه الميارة بجدارة.
  ساعد التدريب العممي عمى استخدام استراتيجيات وتصميم أدوات التقويم البديل زاد

عداد األسئمة والتعيينات المنزلية وجمع البيانات  من قدرتيم عمى التخطيط لمتقويم وا 
مي يتيح لو كتابة التقارير البلزمة مما وتنظيميا وتحميميا وصياغة نتائجيا بشكل عم

 .كان لو أثر في تنمية ميارات التقويم والمتابعة لدييم
  الخبرات القميمة لكل ما ىو جديد من  الجدد من ذويسرعة تقبل المعممين

استراتيجيات التقويم البديل وأدواتو، مما يسيم إيجابًا في محاولة تطبيقيا واالستفادة 
 .بم تعمم الطبلنتائجيا في تقوي من

 في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بالتوصيات التالية:
  تطبيق استراتيجيات  عمىعمل دورات تدريبية مستمرة لتنمية ميارات معممي العموم

 التقويم البديل.
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 .ضرورة تبني استراتيجيات التقويم البديل في عممية تقويم الطالب الجامعي 
  الشاملفي عممية التقويم  اوتفعيمي مختمفةأدوات تقويم ضرورة إعداد المعمم. 
  تقديم المكافآت المادية والمعنوية لممعممين المتميزين في تطبيق استراتيجيات التقويم

 البديل.
  اعتماد أساليب وطرق التقويم البديل ضمن مقررات برامج إعداد المعمم في الكميات

 الجامعية. التربوية
 النظرية، والعممية الستخدام استراتيجيات وأدوات  التركيز عمى المواءمة بين الجوانب

براز دور التدريبات التي تساعد عمى توظيفيا.  التقويم البديل، وا 
  بتنمية بعض الميارات البلزمة تكثيف الدورات التدريبية أثناء الخدمة المتعمقة

عطاء األولوية لممعممين الجدد.لمعممي العموم   وا 
 املكرتحات:

ث يمكن استشراق بعض الرؤى المستقبمية لبعض الموضوعات في ضوء نتائج البح
 منيا:
 استراتيجيات وأدوات التقويم البديل لتنمية  ىبرنامج تدريبي لمعممي الرياضيات عم

 ميارات التقويم والمتابعة لدييم.
  برنامج تدريبي لمعممي العموم الجدد عمى استراتيجيات التدريس الحديثة لتنمية

 لكتروني.ميارات التدريس اإل 
  لتنمية الكفايات  اإللكترونيبرنامج تدريبي لمعممي العموم عمى ميارات التدريس

 التدريسية لدييم.
 .برنامج تدريبي لمعممي العموم لتنمية ميارات تصميم االختبارات اإللكترونية 
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 املزاجع

 املزاجع العزبية: أواًل:

م المستمر لدى معممات المغة العربية (. ميارات التقوي1028ابتسام بنت عبد اهلل بن عمي اليافعي )
مجمة اآلداب والعموم ، “دراسة تقويمية“بالحمقة األولى من التعميم األساسي بسمطنة عمان 

 . جامعة السمطان قابوس، االجتماعية
القياس والتقويم النفسي والتربوي لؤلسوياء وذوي االحتياجات ( 1022امطانيوس نايف ميخائيل )

 اإلعصار العممي لمنشر والتوزيع.، عمان: دار الخاصة
(. فاعمية برنامج تدريبي في التقويم من أجل التعمم 1022)عمر الكريم، وسوزان حسين  إيمان عمر عبد

مجمة في تحسين ممارسة معًممات المرحمة االبتدائية إلستراتيجيات التقويم من أجل التعٌمم، 
 (1)23قابوس، ، جامعة السمطان العموم التربوية والنفسية

، عمان: التدريب مفيومة وفعالياتو في بناء البرامج التدريبية وتقويميا(. 1002حسن أحمد الطعاني )
 دار الشروق

درجة استخدام معممات المرحمة المتوسطة (. ۳۱۲۲حصة محمد األصفة، وعدنان سالم الدوالت )
العربية السعودية،  ألساليب التقويم البديمة في تدريس العموم في منطقة القصيم في المممكة

 (۲)۵۴ األردنية،الجامعة  ،التربويةدراسات العموم 
أثر استخدام حقيبة تعميمية قائمة عمى استراتيجية التساؤل (. ۳۱۲۲حنان سرحان عوض النمري )

ميارات التذوق األدبي والتفكير التأممي لدى تمميذات  الذاتي وأساليب التقويم األصيل في تنمية
، جامعة األزىر، مجمة التربية لمبحوث التربوية والنفسية واالجتماعيةنوي، الصف األول الثا

21(1) 
(. فاعمية بعض أساليب التقويم البديل في قياس التحصيل الدراسي 1022خالد حسن بكر الشريف )

بمقرر ميارات التعمم والتفكير لدى عينة من طالب كميتي التربية واألداب جامعة الممك فيصل 
 (1)2، المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسية (،رنة مع التقويم التقميدي)دراسة مقا
أثر استخدام التقويم البديل عمى تحصيل طمبة الصف التاسع واتجاىاتيم (. 1022خالد رشاد عودة )

 رسالة ماجيستير، فمسطين، جامعة النجاح. ،نابمسنحو العموم في مدارس محافظة 
 ، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عمان: األردن.التقويم التربوي(. 1008الحريري ) رافده

، عمان: مركز 3، طأسس بناء االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية( 1021سوسن شاكر مجيد )
 ديبونو لتعميم التفكير
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أساليب التقويم البديل كما يراىا الطالب وأعضاء ىيئة (. ۳۱۲۶صبحي سعيد عويض الحارثي )
 (۵)۳۲، جامعة الكويت، المجمة التربويةفي بعض الكميات بجامعة شقراء،  التدريس

، عمان: 1. ط القياس والتقويم التربوي في العممية التدريسية(. 1020عالم )محمود صالح الدين 
 دار المسيرة.

 ، عمان: دار الشروق.النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم(. 1002عايش زيتون )
درجة امتالك معممي المغة العربية بمنطقة (. ۳۱۲۲عم أحمد حسين، وطمعت محمد أبو عوف )عبد المن

مجمة كمية نجران الستراتيجيات التقويم التربوي البديل وأدواتو وعالقتيا ببعض المتغيرات، 
 (.1) ۲۹، جامعة طنطا، التربية

، الكويت: مكتبة قياس التربويمفاىيم وتطبيقات في التقويم وال(. 1002وآخرون ) الزاممي،عمي عبد 
 الفالح

التقويم البديل مدخل لالرتقاء بأداء المعمم وتطوير برامج إعداده، (. ۳۱۲۶عمي عبد العظيم عمي سالم )
المؤتمر العممي الرابع والعشرين لمجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس )برامج إعداد 

 -22، المصرية لممناىج وطرق التدريسالجمعية المعممين في الجامعات من أجل التميز(، 
222 . 

(. اتجاىات معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة نحو استخدام ۳۱۲1فيد بن عبد الرحمن العميان )
، جامعة الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنقدية التقويم البديل في تقويم تعمم الرياضيات،

 .(12الممك سعود، )
برنامج مقترح لتنمية ميارات استخدام أساليب التقويم البديل لدى معممي (. ۳۱۱۲فيد ماجد الشريف )

، مجمة التربية لمبحوث التربوية والنفسية واالجتماعيةالمغة اإلنجميزية بالمرحمة المتوسطة، 
 ( 1) 21جامعة األزىر، 

 Developing a ممف اإلنجاز الميني(. 1001قسطنطينو ماري ن. لورنزو، باتريسيا م. )
professional teaching portfolio  دليل المعمم لمتميز، ترجمة محمد طالب السيد :
 دار الكتاب الجامعي. فمسطين:سميمان، مراجعة عبد اهلل عمى أبو لبدة. 

 (. ميارات التدريس الصفي، عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.1021محمد محمود الحيمة )
لتقويم التربوي البديل ودوره في تنمية كفايات الطالب المعمم ا(. ۳۱۲۲محمد يوسف أحمد السنوسي )

 (.۲) ۲، مجمة العموم التربوية والنفسيةبكميات التربية، 
فعالية التقويم البديل في تحصيل مفاىيم البحث التربوي وزيادة فعالية  .(۳۱۱۲ىيا محمد المزروع )

 .(21، )الجامعات العربية مجمة اتحادالعميا،  الذات في البحث لدى طالبات الدراسات
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