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واقع التقويم البديل في التعميم العام في منطقة مكة 
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 مقدمة

المجتمعللات الناى للة بااللتمرار لتطللوير نظاميللا التربللوي لمواكبللة الت يللرات ا يجابيللة التللي تعمللل   

بخبلرات تربويلة  تطرأ عمى فكرة وااتراتيجياتو وذلك بتصميم نموذج تربوي ييدف إلى تزويد الطمبلة

وقليميم ميارات عقمية وأخرى حياتية وأحداث ت يير مرغوب في الموكيم واتجاىلاتيم  تشتمل عمى 

 ائق تفكيرىم . وطر 

وحيث أن أااليب التقويم التقميدية لم تعد صالحة لمواكبة التطور في النظام التربوي الحديث  
وذلك ألنيا غير قادرة عمى تحديد نتاجات التعمم ، التي أتقنيا الطمبة كما أنيا تقتصر عمى قياس 

ة عن قيمة التعمم الذي مفاىيم ذات ماتويات متدنية وميارات بايطة بأرقام   تعطي صورة دقيق
المتعمم  لبديل ألنو قادر عمى قياس اموكياتأحرزه الطالب ، لذلك اتجيت األنظار نحو التقويم ا

 في مواقف حياتية حقيقية .

ونتيجة لالنتقادات التي وجيت إلى التقويم التقميدي ، دعت التوجيات الحديثة في مجال التقويم  
 وحركات اإلصالح التربوي مع نياية الثمانينات الى نوع من التقويم يعرف بالتقويم البديل 

Alternative Evaluation  يركز عمى تقويم األداء ،Performance – based 
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Evaluation  مى بالتقويم األصيل أو الواقعي ، وياAuthentic Evaluation  وىو يشكل
مدخاًل بدياًل لتقويم الطمبة أكثر اتااعًا وديناميكية مما تت منو ا ختبارات التقميدية ) عالم ، 

 م  ( 700٧

توجيا جديدًا في الفكر التربوي ، وتحوً    Alterantive Assessmentيعد التقويم البديل  
المتعممين في المراحل  وأداء المماراات التقميدية الاائدة في قياس وتقويم تحصيل جوىريا في

 التعميمية المختمفة .

وىذا التقويم يركز عمى قياس الشخصية المتوازنة والمتكاممة لممتعمم واكتاابو لممعارف والميارات 
 (700٧عالم، ).الوظيفية من خالل التعمم الذاتي وحاب ا اتطالع والتفاعل مع البيئة 

الطالب عن طريق التقويم البديل يقوم عمى ا فتراض القائل " بأن المعرفة يتم تكوينيا وبنائيا و 
أكثر مما ىو تمقيني " وبالتالي فإن اليدف  ه ارشاديا، وتيايرياً وليس المعمم الذي أصبح دور 

األاااي ليذا التقويم ىو تقديم صورة متكاممة عن جوانب تعمم الطالب بما فييا من معارف 
وميارات واتجاىات ومدى قدرتو عمى توظيف ما تعممو في المواقف العممية ، وذلك بااتعمال 

لحقيقي لمطالب ، وليس مجرد التحصيل مجموعة من ا اتراتيجيات واألدوات التي تقيس األداء ا
 م (700٧) زيتون ،  القائم عمى اختبارات الورقة والقمم .

( ب رورة ااتخدام  Gomez,2000وقد أوصى العديد من التربويين ، من بينيم جوميز ) 
مااعدة المعمم عمى تقويم تعمم الطمبة ، يع ادواتو وااتراتيجياتو ، وذاك لالتقويم البديل بجم

عرف إلى القدرات الحقيقية ليم ، كما انو يعطي صورة وا حة عن مياراتو ، ويجعمو ينش ل والت
في تأمل ما يقوم بو من ميام باإل افة الى انو يزود المعمم بقاعدة بيانات أاااية لمتواصل 
الذاتي ، ويشارك الطمبة من خاللو ، فيما يفكرون فيو كما يايم في تحاين أدائيم وتوايع 

 .خبراتيم 

م   يعتمد عمى توظيف ا ختبارات التقميدية التي تتطمب من المجيب فقط ااتدعاء وىو تقوي
المعمومات من الذاكرة التي ابق لو درااتيا وانما يعتمد عمى أااليب وأدوات غير تقميدية تشمل 

فوية ، اختبارات األداء ، حقائب اإلنجاز ، المقابالت ، األوراق البحثية ، العروض العممية والش
 م (700٧، ) زيتونالمشروعات ... وغيرىا 



 
 

4 
 

ويتطمب التقويم البديل ااتجابات تتماثل بقدر كبير من العمميات العقمية التي ياتخدميا الطالب 
في حل المشكالت الواقعية ، و ميتم بفحص اعمال الطالب واتااقيا من اجل تحديد تقدم 

 الطالب ونموه .

م ودمجيا إلنجاز الميمة ، وتوظيف ميارات التفكير العميا ويتطمب من الطالب تطبيق معارفي
في اياق عمميتي التعميم والتعمم وليس كجزء منفصل عنيما ، و  تقتصر عمى ذلك بل يؤدي الى 

ثارة دوافعيم وتحفيزىم لمتعمم وا ندماج مع  ثراء معرفة الطالب وتوايع آفات التعمم لدييم وا 
 ومجموعات التعمم التعاوني .زمالئيم من خالل العمل الجماعي 

( الى ان التقويم البديل يعد من الطرق الجيدة لتشجيع  Matchler , 2006وأشارت درااة ) 
 الطمبة عمى تعمم المعمومات الجديدة .

بطريقة تختمط بخبرات الحياة الحقيقة ، والتي تعد ذات فائدة خارج نطاق الفرق الصفية كما  
البديل يعد طريقة ذات معنى في تعميم الطمبة كونيا تمكنيا من ربط وأشارت الى ان التقويم 

 المعمومات الجديدة في العالم الحقيقي من حوليم .

وتتعدد أدوات التقويم البديل وتختمف تبعًا  ختالف الميام التي ُيراد تقويميا ، وبيذا الصدد تشير 
 ودرااة ( Lianghuo , 2002 العديد من األدبيات التربوية المتخصصة ، كدرااة ليانو )

 التقويم الذاتي وتقويم األقران .عمى اىمية م ( 7002الخرابشة)

وىكذا يت ح مما ابق أىمية تطبيق التقويم البديل في العممية التعميمية ، لما لو من دور فاعل 
كل في تحاين عمميات التعميم والتقويم ، األمر الذي قد يايم في تطوير المنظومة التعميمية ك

 حتى تكون مواكبة وماايرة لالتجاىات التربوية الحديثة .

لدى معممي ااتراتيجيات التقويم البديل وأدواتو  تطبيقوتأتي الدرااة الحالية لتو ح معرفة درجة 
وىي بذلك تعكس ا ىتمام المتزايد في ااتخدام ااتراتيجيات التقويم البديل الحديثة التعميم العام ،

. 

 :مشكمة الدراسة



 
 

5 
 

يشيد العالم من حولنا تطورا شامال لمفيوم تقويم تعمم الطمبة وااتراتيجياتو وأدواتو، مما يتطمب 
من المعممين عمى اختالف تخصصاتيم، ااتخدام ااتراتيجيات تقويمية حديثة ومتنوعة غير 
ة، أو التقويم التقميدي الذي يعتمد عمى ا ختبارات التي اعتادوا أن يماراوىا لتقويم تحصيل الطمب

لقياس نواتج التعمم. لذا فإن ا تجاىات الحديثة في التقويم ترى أن ا ختبارات ليات إ  شكال 
  فرتز )  (. كما يت ح من  نتائج درااات 700٢من أشكال التقويم المتنوعة األخرى )أبوزينة، 

 (  Fritz,2001ىاو  و آدمز و(Adams & Hsu, 1998) ربيع، (و ) 7002 ، و)الخرابشة 
جود تباين حول ااتراتيجيات التقويم المتبعة داخل ال رفة الصفية،  لذا يرى الباحث و   ) 700٢

أىمية ااتخدام ااتراتيجيات التقويم البديل والتدريب عمييا، وجاءت ىذه الدرااة لمكشف عن واقع 
 تطبيق معممي التعميم العام  اتراتيجيات التقويم البديل.

 أسئمة الدراسة :

 ه الدرااة اإلجابة عن األائمة التالية:حاولت ىذ

 . ما درجة تطبيق معممي التعميم العام  اتراتيجيات التقويم البديل وأدواتو؟٢

المعممين  اتراتيجيات التقويم البديل وأدواتو باختالف المؤىل . ىل تختمف درجة تطبيق 7
 التعميمي؟

المعممين  اتراتيجيات التقويم البديل وأدواتو باختالف عدد الدورات  . ىل تختمف درجة تطبيق٢
 التدريبية؟

المعممين  اتراتيجيات التقويم البديل وأدواتو باختالف انوات الخبرة  تطبيق . ىل تختمف درجة2
 ؟

 تهدف الدراسة الحالية إلى:

 معممي التعميم العام  اتراتيجيات التقويم البديل واقع تطبيق  الكشف عن– ٢

 وأدواتو في منطقة مكة المكرمة.

 معممي التعميم العام  اتراتيجيات التقويم البديل تطبيق تحديد درجة -7
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 وأدواتو تبعا لعدد من المت يرات كالمؤىل وعدد الدورات التدريبية وانوات الخبرة .

 : أهمية الدراسة

 الدرااة فيما يمي:تكمن أىمية ىذه 

يات وذلك بتحديد أىم ااتراتيجد الدرااة الحالية المعممين عامة والمختصين في التقويم، . تفي٢
في تقويم العممية التعميمية التّعممية، وانعكاس ذلك عمى درجة  التقويم البديل وأدواتو التي تااعد

 ااتخداميم ليا.

والتقويم( بصورة  ا ختبارات ، إدارةالمشرفين . تزويد الجيات المختصة في وزارة التعميم )7
 معممي التعميم العام  اتراتيجيات التقويم البديل وأدواتو. تطبيق وا حة وحقيقية عن واقع

ا اتراتيجيات األقل ااتخداما ليتم التركيز عمييا، وأخدىا بعين ا عتبار في برامج  بيان. ٢
  تدريب المعممين.

 مو وع التقويم البديل وأدواتو وىو من المو وعات الرئياة في العممية ىذه الدرااة . تناولت2
 التعميمية التعممية.

 . حاولت ىذه الدرااة ااتقصاء أثر عدة مت يرات خاصة بالمعممين حول درجة٥

 ، انوات الخبرة، والدوراتالمؤىلم  اتراتيجيات التقويم البديل ومنيا:تطبيقي

التقويم البديل   اتراتيجيات المعممين تطبيق المت يرات من عالقة حول درجةيذه للما التدريبية. 
 وأدواتو.

وتحميميا  في جمع بيانات الدرااة الوصفي البحث الكمي اتبعت الدرااة الحالية  منيج.٦
 وااتخالص نتائجيا.

 : مصطمحات الدراسة
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الطالب وتقياو في مواقف  أداءتعكس التي  : : ىي ا اتراتيجيات استراتيجيات التقويم البديل
األداء، وااتراتيجية الورقة  حقيقية. وىي خمس ااتراتيجيات رئياة ىي : التقويم المعتمد عمى

 .والقمم، وااتراتيجية المالحظة، وااتراتيجية التواصل، وااتراتيجية مراجعة الذات

تخدميا المعمم لتقويم مدى ،ويا التعميمات التي اعتمدتيا وزارة : ىي األدو أدوات التقويم البديل
 تحقق نتاجات التعمم لدى المتعممين، وتاتند في تصميميا عمى

   منيجية وا حة في ذىن المعمم تبعا  اتراتيجيات التقويم البديل التي ياتخدميا وتشمل: االلم
 التقدير وقوائم الشطب واجالت وصف اير تعمم الطمبة، والاجل القصصي.

 : وىي تمثل ااتجابة المعممين من وجيةستراتيجيات التقويم البديلالمعممين ال تطبيق درجة
  اتراتيجيات التقويم البديل وأدواتو. تطبيقيم نظرىم، لفقرات ا اتبانة المعدة لقياس درجة

 وقد قيات إجرائيًا بالدرجة التي حصل عمييا المعممون في ا اتبانة المعدة ليذا ال رض.

 حدود الدراسة:

 الحالية في معممي التعميم العام بمنطقة مكة المكرمة. تتحد الدرااة

 كذلك تناقش ىذه الدرااة مو وع التقويم البديل.

 ٢220-٢2٢٩وتمت ىذه الدرااة في العام الدرااي 

 : اإلطار النظري 
 مفهوم التقويم  المبحث األول : 

 والمعرفة،  العمم في الماتمر وبالتطور الحياة، مجا ت شتى في العممي بالتقدم الحالي القرن يتميز
 إنجازات أف ل إلى وصو ً  المعرفة، وتدفق ا نجازات العممية تقويم ألخر وقت الحاجة من وتاتدعي
 . ليا أمثل وااتخدام
واائل  وتحديد األىداف، صياغة تشمل معقدة عممية ىو بل اليين، الايل باألمر التقويم وليس

 األدلة، معنى عمى لمحصول ال رورية التفاير األىداف،  وعمميات تمك لتحقيق أدلة عمى الحصول
في  والتحاينات بشأن الت يرات قرارات اتخاذ إلى يؤدي مما المتعممين عند وال عف نقاط القوة

 (.م7007الصراف، .)المنيج
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 شتى في المتعممين تقويم عمى مدارانا وتحرص ويتممو، بو يرتبط المنيج من جزء التقويمحيث يعتبر  
 بل التحصيل، قياس أو وحده النظري عمى الجانب ينب ي أ  يقتصر التقويم أن إذ ، الدرااية المواد
 والقيم باآلداب تماكو ومدى لممتعمم، الاموك العام وتقويم الجانب الوجداني إلى ذلك يتجاوز أن ينب ي

 دراو، بما المتعمم تأثر مدى عن تكشف التي األنماط الاموكية من كثير المدراة وفي ، اإلاالمية
واآلداب الاامية  باألخالق تماكو أو عالقتو بالمعممين، أو بزمالئو، المتعمم عالقة : نحو وذلك

 م(.700٢)الاعدون، 
 أهداف التقويم :  
 : أىميا متنوعة أىداف لتحقيق التربية في التقويم ياتعمل   
خبرات  م مون واختيار عمى الاواء، والمعممين المتعممين من كل لدى التدريس أىداف تأكيد -٢

 . األىداف تمك تحقق التي المقرر ومحتوى
 تدريايا أىداف لتحقيق نشاطاتو وتوجيو المتعمم عند الدافعية توفير -7

 عمى والت مب نقاط القوة، لتعزيز الالزمة اتخاذ ا جراءات في المتعممين، ومياراتيم قدرات تطوير -٢
 .وتالفييا ال عف نقاط

 وأاس معايير و ع يااعد في مما وميوليم، المتعممين حاجات عن الكشف في المااعدة -2
 . أىداف المنيج م مون يحقق تربويا توجييا المتعممين لتوجيو مناابة

تعمم  ياتعممونيا في التي وطرائقو التدريس أااليب نجاح مدى معرفة المعممين من تمكين -٥
 القوة وال عف مواطن فيعرفون فيو، المرغوب التعمم نتائج إحداث مدى وبالتالي طالبيم،
 . المتعممين نتائج وفق عمى تدريايم أااليب ويطورون

 أىميا: من الخصائص بمجموعة  التقويم ويتميز
 الشمول: -1
 والميارية، بل والوجدانية المعرفية التقويم مجا ت من غيره واحد دون مجال عمى يقتصر   فيو 

 ت.يناقش جميع المجا   أن ينب ي
 ا اتمرارية: -2

 .جابي منو وتالفي الامبي فيوإلبااتمرار، من اجب تقوية ا ويقومو يراجع عممو أن الفرد فعمى
 التعاون: -3
 التعمم مجا ت في ليا المخطط باألىداف التعممية، وارتباطو التعميمية العممية أطرافو جميع بين 

 لقيااو و عت ما قياس نجاحيا في من والتحقق الصفية األائمة فعالية  مان أجل ومن .الثالثة
 انتقاء عمى يااعد أن التخطيط إذ ليا؛ التخطيط ينب ي فإنو الثالثة التعمم وفق مجا ت أىداف من
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 ينااب بما المخطط ليا التدريس أىداف تحقق مدى عن لمكشف القياس والتقويم المالئمة أااليب
 م(.700٧التعميمي. )الشباطات،  الموقف

 التخطيط: -4
 أىمية الدرااات البحوث بينت وقد .المدراي لمتعميم المميزة العالمات إحدى التخطيط يعد

 عممية جزءًا من التقويم واعتبرت التعمم، نواتج عمى ذلك وأثر لممواقف التعميمية التخطيط
 (م700٢ وآخرين، المواقف )اورليخ ليذه التخطيط

 ويتكون من ثالثة مطالب  :التربوياالتجاهات الحديثة في التقويم  المبحث الثاني:
      مفهوم التقويم البديل األول : المطمب
 بالتقويم يعرف التقويم من نوع إلى التربوي والتقويم القياس مجال في الحديثة التوجيات لقد دعت
 المتعمم، بوااطة وبنائيا تكوينيا يتم المعرفة بأن القائل ا فتراض عمى يعتمد الذي التقويم ذلك البديل،
 صورة تكوين إمكانية عمى التقويم من النوع ىذا فكرة تقوم آلخر، اياق من المعرفة تمك تختمف حيث

 األخيرة مدى العقود فعمى جميعيا أو بع يا البدائل من مجموعة  وء في المتعمم عن متكاممة
 فر ت وا جتماعية وا قتصادية الايااية الحياة ميادين شتى في كثيرة وماتجدات ت يرات حدثت
 في متالحقة تطورات حدثت التربية،كما عمى المتزايدة تأثيراتو لو أصبح جديداً  فكرياً  إطارا بدورىا
الجديدة  النظرة ىذه تأكيد في أايمت تربوية وطرائق نفاية نظريات وظيور والتربية النفس عمم ميدان
نما تنجح، التي القمة عن البحث ىي الماألة تعد ولم لمتربية،  التعميم جديدة من أنماط عن البحث وا 
 بالتنمية ليم أاااية تامح ومعارف لميارات ومتقناً  جيداً  تعميماً  يتعمموا أن لمجميع تتيح والتعمم
يتام بالتعقيد يقوم مفيوم التقويم البديل عمى  مجتمع في شخصياتيم جوانب لجميع والماتمرة الشاممة

بوااطة المتعمم وليس بوااطة المعمم وأن دور المعمم  كوينيا وبنائياا فتراض القائل بأن المعرفة يتم ت
ىو تيايري أكثر مما ىو تمقيني وبالتالي فإن اليدف األاااي ىو تقديم صورة متكاممة عن المتعمم 
بما فييا من معارف وميارات واتجاىات ومدى قدرتو عمى توظيف ما تعممو في المواقف العممية، 

عة من البدائل التي تقيس األداء الحقيقي لمطالب وليس مجرد التحصيل القائم وذلك بااتعمال مجمو 
 عمى اختبارات الورقة والقمم.

( التقويم البديل من حيث األااليب واألدوات Duchy & Barenboim ،1996فقد عرف كل من )
واقعية ومحاكاة الماتعممة بأنو "مجموعة من األااليب واألدوات التي تشمل ميام أدائية أصيمة أو 

وممفات أعمال وصحائف ومشروعات جماعية ومعرو ات ومالحظات ومقابالت وعروض شفيية 
  .وتقويم ذاتي وتقويم األقران وغير ذلك

( أن التقويم البديل يعد توجيًا جديدًا في الفكر التربوي لمنظرية البنائية، وتحوً  700٧، ويرى )عالم
الاائدة في قياس وتقويم تحصيل المعممين وأدائيم في المراحل جوىريًا في المماراات التقميدية 
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  يتجزأ من حركات اصالح التعميم،  يعد جزأً  التعميمية المختمفة. وعمى الرغم من ىذا النمط الجديد
وما يتعمق بو من ق ايا تربوية رئياة في كثير من دول العالم المتطور في وقتنا الحا ر، إ  انو 

ن لنقاش والجدل في األوااط التربوية، وبين خبراء القياس والتقويم التربوي في أصبح ماار كثير م
 ىذه الدول. 

والمعمم في صنع القرارات واألحكام حول  بكما يعرف التقويم البديل بأنو عممية ماتمرة تت من الطال
تقدم الطالب بااتخدام ااتراتيجيات غير تقميدية، وأن فمافة التقويم البديل مبنية عمى ا عتقاد بأن 
تعمم الطالب وتقدمو الدرااي يمكن تقيميا بوااطة أعمال وميام تتطمب انش ا  ناشطًا مثل البحث 

بالتجارب الميدانية واألداء المرتفعة ليذه الطريقة لتقويم أداء  والتحري في المشكالت المقعدة والقيام
 (7007) جابر،  الطالب تعكس تحوليا لتقويم أداء الطالب تعكس تحوليا من النظرة الاموكية لمتعمم

. 
وقد ظير التقويم البديل كرد فعل عمى انتقادات عدة وجيت لطرق التقويم التقميدية، فالتقويم البديل 

يم، فيو يتطمب من المتعمم القيام بميام مأااس جعل التقويم جزءًا أااايًا من عممية التعيقوم عمى 
تثير تفكيره با اتناد إلى المعرفة الاابقة، بااتخدام التعميم الحالي عبر مماراة ميارات مناابة من 

بنائية أجل حل مشكالت واقعية وحقيقية، وىذا من شأنو أن يجعل عممية التقويم تتمثل بخبرات 
تعميمية تحتم عمى الطمبة ااتخدام ميارات تفكير من أجل تحقيق أعمى ماتويات الجودة في األداء 
والناتج، كما تقوم بتزويدىم ومن حوليم بالت ذية الراجعة، مما يمكنيم ومعممييم من تحديد الخطوات 

  (   (Kerka  , 1995 الالزمة لتحاين تعمميم
 يتعمق حكم إلى لموصول مصادر متعددة من معمومات تاتخدم التي العممية ىو البديل التقويمو 

 وغيرىا القياس واائل بااتخدام ىذه المعمومات عمى الحصول ويمكن لمطالب، الدرااي بالتحصيل
 في لطالبو المعمم ومالحظات القصصية الاجالت مثل كمية غير بيانات تعطي التي األااليب من

 القياس واائل ااتخدام أن إ  كيفية، بيانات أو كمية بيانات عمى التقويم يبنى أن ويمكن الفصل،
 المختمفة القياس واائل ناتخدم أننا بمعنى التقويم، أحكام عميو نبني اميماً  أااااً  يعطينا الكمية

   وىي اميم بشكل نوظفيا لم إذا ليا قيمة   ذاتيا حد في البيانات وىذه بيانات، عمى لمحصول
نجازاتيم الطالب أعمال مختمف تقييم عمى أي الدرااي التحصيل عمى صادق حكم إلصدار تكفي  وا 

 . (  700٦) الباز، 
لتقويم البديل توجيًا جديدًا في الفكر التربوي وتحوً  جوىريًا في المماراات التقميدية الاائدة في وا

لتعميمية، حيث أن التقويم قياس وتقويم تحصيل المتعممين وأدائيم في المراحل المختمفة من العممية ا
البديل يتطمب من المتعمم بيان مياراتو ومعارفو وأدائو من خالل تكوين نتائج ذي د لة، أو انجاز 
ميمة حركية ماتخدما عمميات عقمية عميا وحل مشكالت وابتكارات، وىذا يتطمب تطبيقات تتعدى 

 حدود النشاط الذي يقوم بو المتعمم.
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  .خصائص التقويم البديل
  -تتمثل خصائص التقويم البديل في األتي:

يركز التقويم البديل عمى تقويم األداء الفعمي أو ما يامى "العممية والمخرجات" أي ماذا ياتطيع  .٢
الطالب أن ينتج وكيف يفعل ذلك وىذا من خالل ما تعممو من معارف وميارات واتجاىات وقيم. 

مجموعة من البدائل كما ىو الحال في اختبارات  وىذا يعني أن التقويم يتجاوز مجرد اإلجابة عن
الصح والخطأ، إلى ما ىو أعمق  من ذلك. إنو ا نتقال من الاؤال ماذا يعرف؟  إلى الاؤال 

 أي ا اتفادة من توظيف المعرفة في مواقف جديدة. ماذا ياتطيع أن يفعل بما يعرف؟
وميارات التفكير العميا كالتحميل والتركيب انو يقوم بتقويم مجال وااع من أنواع األداء أو القدرات  .7

 والنقد والتقييم  وحل المشكالت وابتكار األشياء وتنفيذىا .
ولتحقيق النقطة الاابقة، يعتمد التقويم البديل عمى التنوع في أااليب التقويم كالتقويم الشفوي  .٢

بارات والتقويم الذاتي والامعي والكتابي والعممي وىذا بااتعمال عدة فنيات مثل المالحظة وا خت
 وتقويم األقران والحقائب التعميمية وممفات األعمال وغيرىا. 

يوفر ت ذية راجعة لكل من الطالب لتحاين إاتراتيجيتو في التعمم ولممدرس لتطوير مياراتو في  .2
 عممية التدريس ولممقرر لتطويره وتجديده 

معممية التعميمة، كتوفير الواائل التعميمية يوفر ت ذية راجعة لإلدارة لتطوير الجوانب التدعيمية ل .٥
والمرافق والتجييزات، والمختبرات، والمكتبة وتدعيم المناخ التعميمي، والخدمات الطالبية، والتنظيم 
داخل المؤااة واإلدارة وغيرىا وكذا توفير معمومات صحيحة ودقيقة وشاممة عن الطالب تااعد 

 .(700٨ ) مقدم ،في اتخاذ القرارات األكاديمية
 : التقويم البديل في تاتخدم التى الحقيقية الميام خصائص أىم) 700٥،  أبوعالم(ويحدد 

 في الفرد وقدراتو معرفة بيا تختبر التى الطرق تطابق الماتخدمة المواقف أو فالموقف: الواقعية  -٢
 .الفعمية الحياة مواقف

 لحل بحكمو وفاعمية والميارة المعرفة يطبق أن الطالب عمى يجب إذ: والتجديد الحكم تتطمب  -7
 .المنظمة غير المشكالت

 أو الحياة العمل مكان في ذلك كان اواء الكبار أعمال فيو تختبر الذي الم مون تحاكى  -٢
 .الشخصية

 معقدة مع ميمة لمتعامل وميارة بفاعمية والميارات المعمومات ااتخدام عمى الطالب قدرة تقّوم  -2
 البديل: التقويم وادوات أشكال
 -:االتيالتقويم البديل تتمثل في  (  أشكالً 700٢والرافعي، ماىر)ذكر أوً :
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 تقويم األداء 
 يصمم األداء فإن تقييم الدقيقة والميارات الحقائق عمى تركز التي التقميدية ا ختبارات عكس عمى

 الواقعية المواقف في المعرفة والميارات ااتخدام في الطالب قدرة وىو ذلك، من أىم ىو ما ليختبر
 الحرف أصحاب كان عندما عديدة، منذ قرون موجود فيو جديدًا، شيئاً  ليس األداء وتقييم المختمفة،
 بتقويم ا ىتمام مالحظتيم ليم فيما كانوا يؤدونو من أعمال وجاء طريق عن تالمذتيم بتقييم يقومون
 بصي تيا والمو وعية المقالية  ا ختباراتإلى  وجيت التى الحادة لالنتقادات مباشر فعل كرد األداء

 تنمية ألن ونظراً  ماتوياتيا أدنى في العقمية العمميات ال الب اوى في  تقيس والتى المعتادة، التقميدية
 اختبارات وجود عدم فإن تعميمى نظام أي أىداف من رئيااً  ىدفاً  تمثل العقمية العميا والعمميات القدرات
 إصدار ليم يمكن   إذ صعب، موقف في المربين أن يعنى القدرات ىذه مثل ودقيقة لقياس مناابة

 نموىا لدييم  . ومدى القدرات ليذه المتعممين امتالك مدى عمى ودقيقة ومو وعية أحكام صادقة
لعدة  التربوي وذلك التقويم أشكال أف ل ىو األداء تقويم أن (إلى 700٢،  وليمن )مييرنز ويشير

 : أىميا أاباب
 ألجل ااتنباط واقعية تمثيالت بااتخدام الاموك تمثيل خالل من ا ختبار صدق مدى يزداد 

 .الحقيقى الاموك
 وشاممة حول عامة ااتنتاجات عمى الحصول لنا يتيح الاموكية األنماط من العديد تمثيل إن 

 .الاموك من فقط واحداً  نوعاً  فتمثل التقميدية ا ختبارات الطالب أما تطور
 التطبيق ايمة بديمة قياس أداة توفر إنيا. 
 بعناية جيدة. معد األداء اختبار أن إذ الطالب، أقميات تجاه المحتمل اإلنحياز من الحد يمكن 

 ( :700٥وتتمثل أدوات التقويم البديل في األتي)عودة ، 

 الشطب:/الرصد قوائم -٢
المتعمم  أو المعمم يرصدىا التي الاموكات أو األفعال قائمة الشطب أو الرصد قوائم تشمل  

 فقراتيا عمى ا اتجابات برصد وذلك أكثر، أو واحدة تعميمية ميارة أو ميمة بتنفيذ قيامو لدى
 وتعد موافق غير أو موافق  ، أو نعم خطأ، أو صح: التالية األزواج من تقديرين أحد باختيار

   التعميمية النتاجات تحقق مدى لقياس المناابة األدوات من

 التقدير : االلم -7
من  مجموعة إلى تقويميا المراد التعميمية الميارة أو الميمة تجزئة عمى التقدير االلم تقوم

 الطمبة امتالك مدى يظير بشكل المطموبة، لمميارة المكونة الجزئية الميارات أو الميام
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 وجود ندرة أو انعدام طرفيو أحد يمثل ماتويات، خماة أو أربعة من تدريج ليا، وفق
 وجودىا. تمام اآلخر الطرف يمثل في حين الميارة،

 المفظي: التقدير االلم -٢      

 من عدد إلى لفظيا تقويميا المراد الميارة ماتويات يدر أن لممعمم األداة ىذه تتيح
 لماتوى دقيق وصف تحديد يتم حيث التقدير، االلم من أكثر تفصيال الماتويات بشكل

 الطمبة بالت ذية تزويد من المعمم يمكن تكوينيا ألدائيم، تقويما مما يوفر الطمبة، أداء
 . يحتاجونيا التي الراجعة

 التعمم: اير وصف اجل -2    

 فرصة    لممعمم تتيح تعمميا، أو شاىدىا أو قرأىا أشياء حول كتابيا الطالب تعبير ان       
 ما ربط وكيفية تعمميم لاير وصفيم اجل خالل من وااتجاباتيم الطمبة أراء اإلطالع عمى

 خمق عمى قادر معمم عمى وجود األداة ىذه تطبيق نجاح يعتمد الاابقة، لذا مع خبراتيم تعمموه
 التأثير من رىبة أو دونما خوف بو، يشعرون عما بحرية التعبير عمى الطمبة تشجع آمنة بيئة

 . تحصيميم درجة عمى يكتبون لما الامبي

 القصصي  : الاجل -٥
جوانب  عن وا حة صورة البديل، التقويم أدوات من أداة بوصفو القصصي الاجل يقدم
 أدائو مما عمى مالحظتو تم لما ماتمر وصف تدوين خالل من لممتعمم، الشامل النمو
 واىتماماتو، ومياراتو المتعمم إلى شخصية التعرف من يمّكنو صادقا لممعمم مؤشرا يقدم

 أو عالجية  توجييية، أو إرشادية، أو تنبؤية، ألغراض وتوظيفو
 : Portfoliosالبورتفوليو  )االعمال( أو  التعمم التقويم )ممفات حقائب المطمب الثاني :

 األوااط في وأكثرىا ااتخداماً  البديل التقويم أدوات أبرز من البورتفوليو )األعمال( أو التعمم ممفات
 ومركز وىادف منظم تجميع" بأنو التعمم  األعمال بممف األخيرة ويقصد اآلونة في والتعميمية التدريبية

 مجال أو في تحصيمو تقدم ومدى جيوده،: إلبراز المتعمم بيا يقوم التي األدائية لألعمال واألنشطة
 أعمال حقيبة : مثل أخرى  مرادفات األعمال ممف عمى أحيانا ويطمق .معينة درااية مجا ت عدة

الاجل  – اإلنجاز ممف  التقويم ممفات - التعمم ممفات - المتعمم ألعمال وثائقية حقيبة -المتعمم
 (٢27٦،  ارايا) الشامل األداء اجل - المحمول العممي
 "البورتفوليو" األعمال ممفات  اتخدام العامة المبادئ
 :أىميا من مبادئ عدة عمى األعمال ممفات تقوم
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 .ذاتيا حد في غاية وليات غاية لتحقيق وايمة البورتفوليو أن -
  دقيق وشامل تقويم ىو اليدف كان فإذا .دقيقاً  تحديداً  البورتفوليو ااتخدام من اليدف تحديد -

 :البورتفوليو تصميم في اآلتي مراعاة يجب لممتعممين
 الممف ينظميا التي لمفقرات بالنابة أكبر اتااق )وجود بمعنى بنائياً  التصميم يكون أن -
 .فيو( تو ع التي والمواقيت -
 ومراقبة الطالب رتبة عمى الحكم لممقدرين لتتيح أاااي بشكل األداء معايير تطوير -
 .تقدمو -
 الطالب. ونمو تحصيل عن رؤية إلى لموصول الذاتي التأمل ااتخدام -
 البورتفوليو لتطبيق الكافي الوقت توفير -

 التعميم: في األعمال ممفات ااتخدام أىمية
 :ينأواًل: بالنسبة لممتعمم

 .أصالة أكثر أداء عمى المبني التقويم عن صادقة رؤية يقدم -1
 بأنفايم  المتدربين أو المتعممين تقويم عن المعرفي التحصيل عن دقيقة صورة يعطي -2

  اآلخرين)المعمم(. خالل من وليس    
  .تعمميم عممية في يتحكمون المتدربين أو المتعممين تجعل -3
 التدريب. أو التعميم لعممية وقيمة معنى تعطي -4
 .العمل من جديد ماتوى إلى لالنتقال مرور جواز تعتبر -5
 .النيائي ا متحان من اختباريا جزأً  إتقان شيادة تعتبر -6
 .الذاتي التعمم أو والتفكير التأمل تشجيع -7

 ثانيًا: بالنسبة لممعممين:
 -تتمثل أىمية ااتخدام ممفات األعمال في التعميم بالنابة لممعممين في األتي:

 خالل تزويد من المتدرب أو المتعمم لدى النمو جوانب عن كاممة صورة األعمال ممفات تقدم -1
 .الشأن ىذا في المبذولة الجيود عن مرئي باجل المعمم

 قيمة لو. إعطاء يتم ما مع التواصل من والمدربين المعممين تمكن -2
 .والتقويم  التعمم بين لمتكامل وايمة تعتبر -3
 المتعممين. حاجات إلشباع والتعمم التدريب ااتراتيجيات ومراجعة تطوير في تايم -4
لمناقشة نقاط   التعميم عن المائولين وبين بينو لمقاءات لإلعداد معتمد بنظام المعمم تزود -5

 ال عف في البرامج التعميمية.
 .مقننة واختبارات تقارير فييا تكتب التي البطاقات عن بديالً  تعتبر -6
 .المتدربين أو مالمتعم تقديم عند والتعاونية المشاركة مبدأ تعزز -7
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 (3102 ) المجاىدالمتدربين أو المتعممين مع إيجابية عالقات إيجاد في تايم -8
 أهداف التقويم البديل:  

إذا كان ال رض الرئيس من عممية التقويم ىي تحاين عممية تعمم الطالب بما يحقق أىداف البرنامج 
وراالة المؤااة التعميمية، فإن ىناك أىدافا أخرى تاتخدم لتحقيق عدة إغراض أخرى تختمف 

أمورىم،  باختالف الجية التي تحتاج إلى نتائج التقويم مثل أصحاب القرار والمعممين والطالب وأولياء
   -ومن بين ىذه األىداف ما يمي:

 صياغة الايااات -
 المكافآت والجزاءات والمماراات المختمفة  -
 توجيو الموارد بما في ذلك اإلفراد واألموال -
 تحديد األولوية ونقاط القوة وال عف في البرنامج    -
 تخطيط وتحاين البرامج -
 الحصول عمى ا عتماد -
 التشخيص وتحديد أداء الفرد ورصد تقدمو ومنح الدرجات  -
 تحفيز الطالب -
 تحديد ماؤولية المؤااة التعميمية -
 (  Herman and Winters,1992) اتخاذ القرارات التعميمية والمينية -

 :ركائز التقويم البديل تتمثل في التالي
التقويم البديل القائم عمى األداء عمى عدد لقد ارتكز التحول من التقويم التقميدي األحادي الجانب إلى 

ي من التحو ت والت يرات في النظريات المعرفية والتقدم التقني وتتمثل أىم ىذه المرتكزات في األت
 -: (70٢٢، مجيد)
  :المنظور الجديد لمتعمم اإلنااني -٢

يم والتعمم التي اادت في لم تعد المفاىيم والمماراات الماتندة عمى النظرية الاموكية في عممية التعم
العشرينيات من القرن الما ي والتي تكرس المفيوم البنكي والمصدر الوحيد لممعرفة تمق رواًجا في 
كثير من الدول المتقدمة، فقد حدث تحول كبير نحو المفاىيم والمماراات الماتندة عمى النظرية 

بناء وتوظيف معارفو، األمر الذي تطمب  المعرفية والبنائية، والتي تؤكد عمى دور المتعمم النشط في
تحوً  في عممية التقويم وااتبدال التقويم الماتند إلى المدخل الايكومتري بالتقويم الماتند عمى 

 .المدخل الاياقي
 :المفيوم المواع لمذكاء اإلنااني -7
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إلى مزيد لقد خ ع المفيوم ال يق لمذكاء والذي ااد حتى منتصف الابعينيات من القرن الما ي 
من البحث والتمحيص، وقد عمل جاردنر عمى تطوير نظرية الذكاء المتعدد، وحدد ثمانية مجا ت 
لمذكاء يمتمك كل فرد ناب متفاوتة منيا، والذكاء وفًقا لذلك امة مت يرة وليات ثابتو وفًقا لممفيوم 

 .ال يق لمذكاء، وقد تطمب ذلك أيً ا تواًعا في مفيوم التقويم
 :مفيوم التحصيلت ير -٢

إن المفيوم القديم لالختبارات المتمثل في حفظ المعمومات وااترجاعيا، لم يعد منااًبا في ظل 
ا نفجار المعرفي، فالمعمومات لم تعد محدودة بل   نيائية، ويتطمب ذلك مقدرة من الفرد عمى 

عمى التواصل مع  اكتااب معمومات بطرق ذاتية، وتكييف اموكو وتنظيم تفكيره حتى يكون قادر
م الذي قدم إطاًرا مرجعيًّا لمعمميات المعرفية المواعة ٢٩٨٧اآلخرين، وىذا ما يؤكده جميزر وزمالؤه 

 .التي ينب ي تقويميا في اتة أبعاد
 :تطور تقنيات المعمومات-2

يم لقد أحدث التطور الكبير في تقنيات المعمومات ثورة في مجال التعميم والتعمم وأصبح معيا التعم
والتعمم أكثر متعة ومرونة، وأصبح الحااوب جزء أاااي من مكونات العممية التعميمة عمى ماتوى 
التدريس والتقويم أو إدارة العمميات التعميمية، وقد أو ح مكتب تقويم التعميم التابع لمكونجرس 

ثراء عممية األمريكي أربعة مجا ت بدأ يت ح أىمية ااتخدام تقنيات الحااوب فييا، وتايم في إ
 :التقويم وىذه المجا ت ىي

 .تتبع عمميات التفكير -
 .التعمم بالت ذية الراجعة المباشرة -
 .تكوين بنية ميام معقدة -
 .ااتخدام نمذجة العمميات الماىرة -
 :الماتويات التربوية كموجيات لمتقويم -٥

يحتذى، أو درجة جودة تعرف الماتويات بأنيا شيء تم التوصل إليو با تفاق العام كنموذج أو مثال 
مناابة وكافية ل رض معين، وقد انتشرت في الانوات األخير كموجيات لمتقويم، وقد تمثل معايير 

 ومحددات قومية أو دولية.
 استراتيجيات التقويم البديل:

 األداء: عمى المعتمد التقويم إاتراتيجية -1
 الواقع، جديدة تحاكي حياتية مواقف في تّعمموىا التي الميارات توظيف لمطمبة، اإلاتراتيجية ىذه تتيح

 إنجازىا، ويندرج تحت ىذه المراد التعميمية النتاجات  وء في تعمموه لما اتقانيم مدى مظيرة
اإلاتراتيجية كالتقديم   ىذه لتطبيق مالئما مثا ً  تعد أن يمكن التي الفعاليات من عدد اإلاتراتيجية

 متكامل ومباشر، تقويم من تقدمو بما ا اتراتيجية ىذه التو يحي  والمحاكاة والمنظرة إن والعرض
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 ومشاركة التي يمتمكيا، والوجدانية واألدائية المعرفية الميارات تقييم في إيجابي دور لعب لمطالب تتيح
 تعديل فرصة والمتعمم من المعمم كل إعطاء عمى ف ال وماتوياتو، األداء تقويم معايير بو ع المعمم

 ماتويات أعمى إلى بيم وصو  التي يحصمونيا، الراجعة الت ذية عمى بناء التقويم، وميام إجراءات
 .(3112) عودة ،  المنطقي والبراىين بالحجج رأيو وأدائو عن الدفاع بحق المتعمم احتفاظ مع الجودة،

 والورقة . بالقمم التقويم ااتراتيجية -2
 تمكن معدة بإحكام، أدوات من تقدمو بما وركيزتيا ا اتراتيجية، ىذه عماد بأنواعيا ا ختبارات تعد

 لمميارات ماتوى امتالكيم تظير محددة، مجا ت في ومياراتيم الطمبة قدرات قياس من المعمم
تّعمموه اابقًا وتكمن أىمية ىذه  درااي لمحتوى التعميمية النتاجات في المت منة واألدائية العقمية

 وقياس الطمبة، أداء في ال عف ومواطن القوة بمواطن معرفة من لممعمم تقدمو اإلاتراتيجية فيما
) أدائو حول الراجعة بالت ذية األمر وولي يزود المعمم مما فيو، تقدميم ومدى ماتوى تحصيميم

Zeidner , 1993 ) 
 المالحظة . ااتراتيجية -٢
 الطمبة فيو اموك يدون الذي النوعي التقويم أنواع من المالحظة عمى المعتمد التقويم ااتراتيجية تعد

 الحصول بع ا، بقصد بع يم مع وتفاعميم واتجاىاتيم وميوليم اىتماماتيم عمى التعرف بيدف
 التفكير وطريقة وقيميم وأخالقياتيم مياراتيم تقويم وفي أدائيم، عمى الحكم في تفيد معمومات عمى
  (lanting, 2000)إلى نوعين أاااين ىم المالحظة تقايم ويمكن ينتيجونيا التي
 الحقيقية الحياتية المواقف في وأفعالو المتعمم اموك بمشاىدة تتمثل :التمقائية المالحظة -٢
بعين   آخذين مابقا، لو مخطط بشكل المتعمم اموك بمشاىدة تتمثل :المنظمة المالحظة -7

 .مالحظة( بكل الخاصة المعايير المكان، )الزمان، المالحظة ظروف تحديد ا عتبار
 تمدىم المعمومات النوعية، من كمّ  عمى الحصول في يااعدىم اإلاتراتيجية بيذه المعممين وعي إن

 تتمتع ما عمى ف ال النتاجات التعميمية، تقويم في والشمولية القرار، اتخاذ عند الثقة من عالية بدرجة
 مع يتنااب بما وتصميميا من تكييفيا المعممين عالية، تمّكن مرونة من اإلاتراتيجية ىذه بو

 . Adams&Hsu,  1998 ) )المختمفة التعميمية النتاجات
 بالتواصل: التقويم إاتراتيجية -2

 المعمم من يمكن بشكل األفكار، وااتقبال إراال من المعمومات جمع عمى ا اتراتيجية ىذه تقوم
 حل المشكالت  في وأاموبو تفكيره طريقة إلى التعرف عمى ف ال المتعمم، حققو الذي التقدم معرفة

تفيد  أن يمكن (التعمم اير وصف اجل) بيا ترتبط تقويم وأدوات (واألجوبة األائمة المقابمة،
 لماتوياتيم وقدراتيم، وفقا لمطمبة، التعميمية النتاجات وتحديد لمدرس، األمثل التخطيط في المعممين

في تشخيص   يااىمان المذين والتشجيع الراجعة الت ذية عمى الحصول من الطمبة تمّكن قد كما
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مكانياتيم عمى ذلك وانعكاس الذات مراجعة عمى قدرتيم من يعزز مما حاجاتيم  آدائيم وا 
 (ا( Denscombe, 1998وتطوره

 الذات: مراجعة ااتراتيحية -٥
 من تعممو الطالب ما بتقييم وذلك جديد، تعمم إلى الاابق التعمم تحويل عمى ا اتراتيجية ىذه تقوم
 تعممو ايتم ما تحاين، وتحديد إلى بحاجة التي والنقاط القوة نقاط وتحديد الاابقة، الخبرة تأممو خالل
 حقيقية فرصة من تقدمو لممتعمم بما الذاتي، لمتعمم أااايا مكونا ا اتراتيجية ىذه تعد لذا . حقا

 المشكالت وحل العميا، التفكير الناقد، وميارات التفكير وميارات المعرفية، وراء ما مياراتو لتطوير
 المعمم تمكن اتجاىاتو إن وتقييم حاجاتو أدائو، وتحديد في القوة نقاط تشخيص من المتعمم يمكن مما

 عممية في توظيفيا عمى القدرة لو يتيح ىذه ا اتراتيجية  من تندرج التي الثالثة بالمراحل ووعيو
مكانياتيم وتعزيز قدراتيم التقويم، في عممية بمشاركتيم وذلك الطمبة تعمم تقويم  ماؤولية تحمل عمى وا 
 ((Labosky1997تّعممو.

 الدراسات السابقة 

 تعمم تقويم ااتراتيجيات مو وع تناولت عدة درااات التربوي األدب أورد 

 ،ومن بينيا التقويم البديل. وأدواتو الطمبة

شتيوه شعيرة )أبو أما  تواجو المعيقات التي عن الكشف إلى درااتيم فيدفت ) 70٢0 ، وغباري وا 
 مرحمة التعميم من األولى األربعة الصفوف طمبة عمى الواقعي التقويم ااتراتيجيات تطبيق

 عمى فقرة  ٥0من  مكونة ااتبانة توزيع تم الدرااة ىدف ولتحقيق .الزرقاء محافظة في األاااي
 بقمة المتعمقة المعيقات  ان النتائج أظيرت وقد .ومعمما ومديرا تربويا مشرفا ٢٦٢قواميا  عينة

 التي المعيقات من اكثر تعد المادية، اإلمكانيات و عف لممعممين المقدمة التدريبية البرامج
 .الواقعي التقويم ااتراتيجيات تطبيق تواجو

 أداء طمبة في البديمة التقويم أااليب أثر معرفة إلى درااتيا (فيدفت 7002 ، )الخرابشة أما
 وتوصمت .ا ختباري ا عتيادي باألاموب مقارنة الكتابي التعبير في األاااي التااع الصف
 طمبتيا تقويم أداء تم التي التجريبية المجموعة لمصمحة إحصائيا دالة فروق وجود إلى الدرااة

 تعزى دالة إحصائيا فروق وجود إلى النتائج تشر لم حين في البديمة، التقويم أااليب بااتخدام
 .الماتخدمة التقويم وطريقة الجنس بين لمتفاعل
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  الذين المعممين عمى مماراات   التعرف     فيدفتFritz,2001   ) فرتز)  درااة أما
أعمالو  من لابعة الطالب اختيار خالل من وذلك طمبتيم، لتقويم الطالب إنجاز ممف ياتخدمون

 %٥0 بم ت اإلنجاز ممفات لتقويم المشاركين المعممين نابة أن النتائج أظيرت وقد .لتقويميا ،
 تدعم ااتخدام تدرياية مماراات ااتخدموا قد انوات ثالث عن خبرتيم تزيد الذين المعممين وأن
 الانوي التحان إلى النتائج أشارت كما .غيرىم من أكثر بشكل الطالب إنجاز ممف

 .انويا اإلنجاز لممف الماتخدمين المعممين عدد ازدياد إلى و الطمبة أداء في

 التقييم الواقعي ألدوات المعمم تطبيق عالقة معرفة إلى ىدفت درااة ) 700٢ ، أمان (وأجرت
 مادة الريا يات في األاااي التعميم من األولى الحمقة نياية طمبة تحصيل بماتوى ذلك وعالقة
 من كل ماتوى تحصيل في إحصائيا دالة فروق وجود إلى النتائج وأشارت .البحرين بدولة

 النتائج تشر لم في حين الريا يات، مادة في الواقعي التقويم أدوات تطبيق بعد الذكورواإلناث
  .الجنس لمت ير تبعا الطمبة تحصيل في إحصائيا دالة فروق وجود إلى

 الاادس ا بتدائي الصف طمبة أداء لتقويم نموذج بناء إلى فيدفت ) 700٢ ربيع، ( درااة أما
 إلى المقترح ياتند التقويم نموذج أن إلى النتائج وأشارت .البحرين بدولة الكتابي التعبير في

 يوفر أن كما يمكن .الصفي التعميمي التّعممي الموقف في لمتطبيق وقابل المعالم محددة مكونات
 .ا بتدائي الاادس لطمبة الكتابي األداء لتقويم بيا موثوقا أداة والمعممين لمباحثين

 الحمقة األولى ومعممات معممي لدى التقويم أااليب حول درااتيا فأجرت ) 700٢ ، )مراد أما
 أن المعممين النتائج وأظيرت .البحرين في التربوي التقويم نظام ظل في ا بتدائي التعميم من

 بأنواعيا، وىي :)ا ختبارات ا اتبانة في المت منة الرئياية التقويم أااليب يماراون والمعممات
 ا ختبارات من المعممين % ٨7 وياتخدم .مقبولة بدرجة الطالب( إنجاز ممف المالحظة،
 .الطالب إنجاز ممف ا ختبارات في نتائج بت مين المعممين من % ٥٦ حوالي ويقوم التكوينية،

 تاجيل في وا ح قصور المعممين لدى فيوجد لممالحظات بالنابة أما

 أظيرت النتائج كما خاصة، بطاقات عمى المالحظات ورصد الطمبة، لدى والقوة القصور أوجو
 .قميمة الطالب تقويم في الطالب انجاز ممف من المعممين ااتفادة درجة أن
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 التي البديمة التقويم أااليب معرفة إلى ىدفت التي(  (Lanting,2000  نتنج  درااة وفي
 تمت والتي والكتابة، القراءة في طمبتيم أداء لتقويم ا بتدائية المرحمة معممي من أربعة ااتخدميا

 المعممين أن النتائج أظيرت وقد .والمقابالت المالحظة خالل من البيانات جمع خالل من
 يعتمدوا ولم طمبتيم لتقويم تصحيح مرشد بيا ااتخدموا التي والمقابمة المالحظة عمى اعتمدوا
 األداء في القوة جوانب عمى المعممين تركيز الدرااة بينت وقد .الذاتي والتقويم اإلنجاز ممف عمى
 .بيا ال عف جوانب عمى وليس

 في العربية معممي الم ة وتنويع ااتخدام مدى معرفة إلى ىدفت درااة) ٢٩٩٨ نصر، (فأجرى
 المعممين أن أظيرت النتائج وقد .األردن في العام التعميم بمراحل الطمبة تقويم وأدوات أااليب

 ا اتخدام، درجة في ولكنيم يتفاوتون األنواع، ىذه جميع ياتخدمون الدرااة عينة في والمعممات
 أقل لزميمو الطالب تقويم حين حاز في المتواطات، أعمى المقالية ا ختبارات حازت حيث

 ولصالح الجنس إلى إحصائيا تعزى دالة فروق وجود إلى النتائج اشارت كما .المتواطات
لى اإلناث،  .العالية الخبرات ذوي ولصالح الخبرة وا 

 التي ومماراات المعممين مفاىيم حول درااة (Adams & Hsu, 1998)ىاو  و آدمز وأجرى
 األول من معممًا لمصفوف 7٩٦من الدرااة عينة تكونت حيث الصف، غرفة داخل بالتقويم تتعمق
 من أىمية التقويم أكثر طرق أن عمييم وزعت التي ا اتبانة تحميل نتائج وأظيرت الرابع، إلى

 طرق وأقل .الماألة الريا ية،وحل النمذجة األداء، واجل المالحظة، ىي المعممين نظر وجية
 .وا ختبارات المقننة المقا ت ىي المعممين نظر وجية من أىمية التقويم

الطالب  نجازاإل ممف من اإلاتفادة في المعممين لدى قصور وجود الاابقة الدرااات من يت ح
 ان عدد المعممين الماتخدمين  لممفFritz, 2001) ) درااة أشارت كما ).700٢ )مراد،
 انويا. ماتمر تزايد في اإلنجاز

 ااتراتيجية أن إلىLanting, 2000))و( Adams, & Hsu, 1998)  من كل أشار حين في
 الماتخدمة التقويم طرق أكثر من األداء، واجالت والتواصل المالحظة عمى القائمة التقويم
 أثر وجود ) 700٢ ،ربيع (و ) 7002 ، الخرابشة) من كل درااة أظيرت كما .الصفية بال رفة

 .الطمبة أداء في البديمة التقويم إلاتراتيجيات
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جراءاتها  منهجية الدراسة وا 

 Descriptive Analytical)الوصفي التحميمي البحث الكمي اتبع في ىذا البحث 
Approach :) 

 لقياس درجة ااتخدام المعممين  اتراتيجيات التقويم البديل وأدواتوخالل توزيع ااتبانة 

 ، انوات الخبرة، والدوراتالمؤىلوتحديد فيما إذا كانت بعض المت يرات الماتقمة )

 0.0٥= التدريبية( توجد فروقا ذات د لة إحصائية عند ماتوى الد لة )  αبين متواطي )

 عدة لقياس درجة ااتخداميم  اتراتيجيات التقويم البديلدرجة ااتجابة المعممين لالاتبانة الم
 وأدواتو.

 المجتمع والعينة

 في منطقة مكة المكرمة. العام التعميم  تكون مجتمع الدرااة من جميع معممي

 عدد المعممين الذين ااتجابوا لالاتبانة الكترونيا. عينة الدرااة في تشكمتو 

 دوات الدراسةأ

بعض الدرااات التي تطرقت لمتقويم البديل وجد الباحث أن ا داة من خالل ا طالع عمى 
 :، لذا قام بإعداد ااتبانة عمى النحو التالية المناابة لتحقيق اىداف درااتو ىي ا اتبانة

 7002Adams  ، الخرابشة،  700٢. مراجعة األدب التربوي المتعمق بالتقويم البديل )ربيع، ٢
& Hsu, 1998 )األاااية المرتبطة بااتراتيجيات ىذه المراجعة تم تحديد العناصر  و في  وء

 التقويم البديل وأدواتو.

 . صياغة فقرات ا اتبانة، وتحديد المت يرات الماتقمة المرتبطة بالدرااة وىي: 7

 ٢0، واكثرمن  ٢0-٦انوات ، ٥-٢المؤىل) بكالوريوس وماجاتير ومافوق( وانوات الخدمة )
   دورات( ٢دورات ، اكثر من  ٢للللل٢ورات التدريبية )من انوات( وعدد الد
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ثالثة  . تحكيم ا اتبانة و ذلك بعر يا عمى مجموعة من المتخصصين حيث تم عر يا عمى٢
من حممة درجة الدكتوراه  انمن أع اء ىيئة التدريس من حممة الدكتوراه في عمم النفس وع و 

 في القياس والتقويم.

 المحكمين من حيث تعديل صياغة الفقرة بالحذف أو اإل افة، و قد تم. األخذ بآراء 2

تكونت ا اتبانة في صورتيا النيائية من  و تعديل صياغة بعض الفقرات حاب آراء المحكمين.
( فقرة لقياس درجة ااتخدام المعممين في عينة الدرااة  اتراتيجات التقويم البديل وأدواتو.  ٥7) 

 لمعممين لفقرات ا اتبانة كما يمي:وقد كانت  ااتجابة ا

، غير  ٢، بدرجة متواطة و قد أعطيت ليا الدرجة2بدرجة عالية، وقد أعطيت ليا الدرجة 
، و معدومة و قد  ٢، بدرجة منخف ة و قد أعطيت ليا الدرجة7متأكًد و قد أعطيت ليا الدرجة 

 مين لألداة.، وبذلك يكون قد تم التحقق من صدق المحك أعطيت ليا الدرجة صفر

حيث  . معمما ٥0. تم التحقق من ثبات األداة وذلك بتطبيقيا عمى عينة ااتطالعية مكونة من ٥
 ( وقد 0٨٨٧)  الفا كرونباخ بم ت قيمة معامل الثبات، بحااب معامل

 اعتبرت ىذه القيمة عالية وكافية ألغراض الدرااة.

 عشوائية من المعممين ، وبمغ. توزيع ا اتبانة بصورة الكترونية عمى عينة ٦

 ( ااتبانة.٢٢2عدد ا اتبانات التي تم ااترجاعيا من المعممين ) 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 تم تحميل البيانات الخاصة بالجانب الكمي و ذلك من خالل المعالجة اإلحصائية و تحميل
 (SPSS البرنامج ا حصائي ) و ذلك بااتخدام حزمالبيانات 

 يمي وصف تفصيمي لممعالجات اإلحصائية الماتخدمة ونتائج الدرااة، وذلك من أجلوفيما 
 اإلجابة عن أائمة الدرااة.

 ؤل األول ومناقشتهااستنتائج ال
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  اتراتيجياتالتعميمي العام في منطقة مكة المكرمة معممي  واقع تطبيق ؤل األول: ماااتال -٢
 التقويم البديل وأدواتو؟

 الاؤال األول من أائمة الدرااة تم حااب المتواطات الحاابيةلإلجابة عن 

 وا نحرافات المعيارية لدرجات ااتجابة المعممين عمى فقرات ا اتبانة ولالاتبانة ككل. ثم
 فقرات مقياس ااتخدام ااتراتيجيات التقويم البديلعمى المعممين  تصنيف ماتويات درجة تطبيق 

 وأدواتو كما يمي:

الفقرة ما بين  عالية: إذا ما تراوحت المتواطات الحاابية  اتجابة المعممين عمى قتطبي درجة -
2– ٢.2 

الفقرة ما  متواطة: إذا ما تراوحت المتواطات الحاابية  اتجابة المعممين عمى تطبيق درجة -
 7، ٥ – ٢ ،2 بين

 -7، ٥  الفقرة ما بينغير متاكد : إذا ما تراوحت المتواطات الحاابية  اتجابة المعممين عمى 
٢٨٨ 

- ٢٨٨ : إذا ما تراوحت المتواطات الحاابية  اتجابة المعممين عمىتطبيق منخف ة درجة -
0٨٨ 

  0.٨معدومة: إذا ما تراوحت المتواطات الحاابية  اتجابة المعممين عمى الفقرة اقل من 

 المعيارية لدرجات( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات   0والجدول التالي جدول )
تبانة ككل، و تصنيف مستويات درجة تطبيق المعممين عمى فقرات االستبانة وعمى االس

 لمعممين الستراتيجيات التقويم البديل وأدواته.

رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة التحقق

 متواطة 1.03824 2.8024  لدي معرفة بمفيوم التقويم البديل ٢
 متواطة 1.24623 2.6138  اعرف أىداف وخصائص ومميزات التقويم البديل 7
 متواطة 1.04822 2.9820  اعي دور الطالب والمعمم في التقويم البديل ٢
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 متواطة 1.01310 2.7665 اوظف ااتراتيجيات التقويم البديل في التدريس 2
التقويم البديللدي القدرة عمى معرفة مفيوم كل نوع  من انواع  ٥  متواطة 1.07763 2.7725  
 متواطة 1.04467 2.9581 ااتطيع التمييز بين مفاىيم انواع التقويم البديل ٦
 متواطة 1.04231 2.6707 ينقصني معرفة وقت ااتخدام التقويم المعتمد عمى األداء  ٧
 متواطة 1.13361 2.8263 ااتخدام أاموب التقديم أواإللقاء في تقييم الطالب  ٨
 متواطة 1.02370 3.0090 اجيد توظيف طريقة  العرض التو يحي في تقييم الطالب   ٩

 متواطة 1.03229 2.9790 اجيد توظيف طريقة األداء  العممي في تقييم الطالب  ٢0
 متواطة 1.16005 2.8922 ااتخدم ااموب المحاكاة /لعب األدوار في تقييم الطالب . ٢٢
 متواطة 1.01805 2.9251 ااتخدام المشاريع في تقويم الطالب   ٢7
 متواطة 93667. 3.2036 ااتخدام المناقشة أو المناظرة في تقييم الطالب  ٢٢
 متواطة 98891. 3.0838 اشرك الطالب  في التقويم المعتمد عمى األداء . ٢2
 متواطة 1.04541 3.1737 افعل ااتراتيجية المناقشة الجماعية بيني وبين طالبي. ٢٥
 متواطة 1.15540 2.8982 اكمف طالبي بعمل مشاريع تحاكي مو وع الدرس ٢٦
 متواطة 94059. 3.1677 ااتخدم أاموب المالحظة العفوية في تقويم الطالب  ٢٧
 متواطة 98223. 3.1707 ااتخدم المالحظة المنتظمة في تقويم الطالب ٢٨
 متواطة 1.08969 2.9581 تقويم تقدم الطالب في الدروساصمم ااتمارة لمالحظة في  ٢٩
 متواطة 1.03474 2.8982 ااتطيع تالفي عيوب ااتراتيجية المالحظة 70
 متواطة 92903. 3.0419 ااتخدام طريقة المقابمة في تقويم الطالب  7٢
 متواطة 79340. 3.3922 ااتخدام طريقة األائمة واألجوبة في تقويم الطالب 77
 متواطة 1.13161 2.5569 ااتخدام طريقة المؤتمر في تقويم الطالب 7٢
 متواطة 89176. 3.2635 ااتخدام طريقة المناقشة  المباشرة بين الطالب 72
 متواطة 71599. 3.3802 ااعى  يصال مفيوم التقويم الذاتي لطالبي  7٥
 متواطة 98071. 3.0719 او ح  أنواع التقويم الذاتي لطالبي  7٦
 متواطة 78118. 3.1527 ابين كيفية تقويم الطالب لذاتو  7٧
 متواطة 1.09069 2.9491 اشجع الطالب عمى بناء صحائف التقييم الذاتي  7٨
او ح لطالبي كيفية ااتخدام أدوات التقويم الذاتي في تقويم ايرىم  7٩

 في العممية التعميمية .
 متواطة 1.03101 2.9222

 متواطة 89410. 3.1317 تحاين الماتوى التحصيمي لمطالب التقويم الذاتي فياوظف نتائج  ٢0
 متواطة 86011. 3.1946 اراعي المشكالت التي تواجو الطالب  أثناء التقويم الذاتي  ٢٢
 83266. 3.2515 او ح مفيوم وفوائد ممف اإلنجاز لمطالب  ٢7

 
 متواطة



 
 

25 
 

 متواطة 76882. 3.2904 اراعي معايير محتوى ممف اإلنجاز  ٢٢

 متواطة 82948. 3.1886 ااتخدام ممف اإلنجاز في تقويم الطالب . ٢2
 متواطة 84495. 3.0988 ابين مفيوم وفوائد خارطة المفاىيم لمطالب. ٢٥
 متواطة 75525. 3.1647 او ح كيفية بناء خارطة المفاىيم . ٢٦
 متواطة 73136. 3.1078 اجيد ااتخدام خارطة المفاىيم في تقييم  الطالب . ٢٧
 متواطة 92308. 3.0988 اعي مفيوم وفوائد تقويم األقران   ٢٨
 متواطة 86638. 2.9880 لديو معرفة بأدوات  تقويم األقران  ٢٩
 متواطة 89786. 2.8832 ينقصني معرفة ااس ااتخدام تقويم األقران   20
 متواطة 95650. 2.7246 ااتخدام أدوات تقويم األقران في تقويم الطالب  2٢
ااتطيع توظيف نتائج تقويم األقران في تحاين الماتوى التحصيمي  27

 لمطالب .
 متواطة 92177. 2.9042

 متواطة 84080. 2.9581 ااتطيع الت مب عمى المشكالت التي تواجيني أثناء تقويم ا قران   2٢
 متواطة 1.01554 2.6737 تواجيني صعوبة في بناء أداة امم التقدير    22
اجيد ااتخدام ادوات قوائم الرصد/ الشطب / اجل وصف اير  2٥

 التعمم / الاجل القصصي في تقويم تحصيل طالبي
 متواطة 80649. 2.8413

 متواطة 1.02707 2.8293 لدية خبرة في ااتخدام أداة ا اتبانة   2٦
 متواطة 1.02363 3.0150 ااتخدم المالحظة بشكل ااااي في تقويم طالبي. 2٧
 متواطة 1.18501 2.3114   اجيد توظيف امم التقدير الرقمي في تقويم طالبي  2٨
 متواطة 1.19724 2.4192   اجيد توظيف امم التقدير المفظي  في تقويم طالبي 2٩
 متواطة 1.19613 2.4042   اجيد ااتخدام نتائج اجل وصف اير التعمم في تقويم طالبي ٥0
 متواطة 1.12854 2.3323   ااتطيع تفاير نتائج الاجل القصصي   ٥٢
 متواطة 93128. 2.9401 اقوم بتفعيل ممف ا نجاز في ابيل تقويم طالبي  ٥7
 متواطة 58986. 2.9468  الكل

 البديل التقويم  اتراتيجيات  المعممين تطبيق  درجة ن( ا  1)جدول الاابق الجدول من ويت ح
مع اقتراب بعض الفقرات لدرجة ا اتخدام العالي  ،متواطة لجميع فقرات ا اتبانة  بدرجة كانت
 ٢2، ٢٢،  ٢7،  ٢٢،  ٢0،  7٧،  7٥، 72،  77، ٢٨، ٢٧، ٢٥، ٢٢ كل من الفقرة) وىي
تتناول تمك الفقرات ااتراتيجيات المناقشة والمناظرة مع الطالب وكذلك و   )  ٢٧،  ٢٦،

ااتخدام ا ائمة وا جوبة وكذلك ااتخدام التقويم البديل وممف المالحظة بجميع اشكاليا و 
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ا نجاز وتفعيل ااتراتيجية الخرائط المفاىيمية في تقويم الطالب باإل افة الى المناقشة المباشرة 
 مع الطالب.

 األكثر تعد زالت ما الكتابية لالختبارات المعممين ااتخدام درجة أن ومما ابق يت ح  منا 
 قريبة من المعممين ااتخدام درجة أي ا جاءت كما .الطمبةً  تعمم تقويم في وشيوعاً  ااتخداماً 

 77و  ٢٥ و (13 اتالفقر  واألجوبة األائمة وااتراتيجية والمناظرة المقابمة ةي اتراتيج  عالية
 يف مون ما غالباً  المعممين أن يبدو حيث التواصل، ااتراتيجية أشكال من ( وىذه 72و

 بين ما التواصل عمى قائمة تقويم كااتراتيجيات واألجوبة األائمة وأاموب الطمبة مع المقابالت
 كانت بينما والطمبة، المعمم

 عمى المعتمد التقويم اتي اتراتيجو .المجموعات عمل لتقويم متواطة تطبيق المعممين درجة
 ومناقشة وحديث وعرض تقديم من المختمفة أشكالو بجميع األداء

ة وتقترب الى متواطال بين المالحظة عمى المعتمد التقويم ااتراتيجية ااتخدام درجة كانت كما
 العالية لحد ما.

 اتراتيجيات التقويم البديل بصفة عامة كانت   المعممين تطبيق درجة أن الدرااة نتائج أو حت
 بدرجة متواطة .

 في المعممين لدى قصور التي اشارت الى جود  الاابقة الدرااات وىذه النتيجة تتفق مع بعض
أشارت  Fritz, 2001)  ) درااة ا  ان   ).700٢ اإلنجاز الطالب )مراد، ممف من اإلاتفادة

  من كل أشار انويا. كذلك ماتمر تزايد في اإلنجاز الى ان عدد المعممين الماتخدمين  لممف
(Adams, & Hsu, 1998 )(و(Lanting, 2000مىع القائمة التقويم ااتراتيجية أن إلى 

الصفية، وىو ما  بال رفة الماتخدمة التقويم طرق أكثر من األداء، واجالت والتواصل المالحظة
 او حتو نتائج ىذه الدرااة.

 إلاتراتيجيات أثر وجود ) 700٢ ربيع، (و ) 7002 ، من )الخرابشة كل درااة أظيرت كما 
  .الطمبة أداء في البديمة التقويم
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المعممين  يمتمكون القدر الكافي من ميارات التقويم البديل وقد ومن الجدول الاابق يت ح ان 
تكون لدييم قناعات بعدم جدوى التقويم البديل او قد يواجيون صعوبات في بناء وتطبيق 
ااتراتيجيات التقويم البديل في ظل كثرة ا عباء التدرياية، كذلك الوقت والجيد الذي يبذلو 

التقويم البديل كبير و  يتواكب مع المخرجات التعميمية لدى المعممون في تطبيق ااتراتيجيات 
 الطالب.

كذلك نظام التقويم المتبع في التعميم العام يعتمد بشكل ااااي عمى ا ختبارات التقميدية او 
التقويم القائم عمى ا ختبارات فقط. اي ا المعار ة التي قد يجدىا المعممون من اولياء ا مور 

 ى نتائج تقويم ابناءىم والتي انتيجت التقويم البديل .عندما يطمعون عم

وكل ذلك وغيرىا تعتبر من معوقات تطبيق ااتراتيجيات التقويم البديل التي ظيرت لمباحث في 
 ىذه الدرااة.

 

 

 

 

 

 

 إجابة التساؤل الثاني :

ىل تختمف درجة ااتخدام المعممين  اتراتيجيات التقويم البديل  الذي ىو لولإلجابة عمى التااؤ  
 ؟وأدواتو باختالف المؤىل التعميمي

 .لمعرفة الفروق في متواطات التطبيق بين فئتي مت ير المؤىل Tتم ااتخدام اختبار   

 لمتغير المؤهل    tاختبار ( يوضح نتائج   3الجدول)
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 االنحراف المتوسط العدد المؤهل المحاور
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  72158. 2.9180 ٢0٩ بكالوريوس

٢٢7 
 

 
0.٧0 

 
ماجاتير فما  غير دال

 فوق
7٥ 3.0267 1.02026 

يم 
تقو

ت ال
دوا
ا

ديل
الب

 

  74802. 2.6501 ٢0٩ بكالوريوس
٢٢7 
 

 
 0.٨7 

 
ماجاتير فما  غير دال

 فوق
7٥ 2.5244 .59535 

مية
 الك

رجة
الد

 

  60577. 2.9450 ٢0٩ بكالوريوس
٢٢7 
 

 
0.70 

 
ماجاتير فما  غير دال

 فوق
7٥ 2.9692 .34320 

فروق ذات د لة احصائية بين المعممين    يوجد( انو 7يت ح من بيانات الجدول)
اصحاب مؤىل البكالوريوس واصحاب المؤىل الماجاتير فمافوق في تطبيق التقويم 

 البديل لذا نجد ان المعممين متااوين في درجة التطبيق بجميع مؤىالتيم.
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 اجابة التساؤل الثالث

يل وأدواتو باختالف انوات ىل تختمف درجة ااتخدام المعممين  اتراتيجيات التقويم البد 
 الخبرة ؟

 (ANOVA)ولإلجابة عمى ىذا التااؤل تم ااتخدام تحميل التباين ا حادي

  المعممين تبعا  لمتغير سنوات الخدمة نالفروق بيتحميل التباين األحادي لحساب ( 2جدول)  

مجموع  التباين  المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة )ف(
 الداللة

ديل
 الب

ويم
التق

ي 
ة ف

عام
يم 

فاه
م

 
 

بين 
 المجموعات

4.648 7 2.324 2.815 
 

 
 غير دال

داخل 
 المجموعات

273.223 ٢٢٢ .825 
 

المجموع 
 الكمي

277.870 ٢٢٢ 
 

داء
 األ

عمى
مد 

معت
م ال

قوي
الت

 

بين 
 المجموعات

8.617 7 4.309 7.353 
 

 دال  

داخل 
 المجموعات

193.950 ٢٢٢ .586 
 

المجموع 
 الكمي

202.568 ٢٢٢ 

 
ظة

الح
الم

 

بين 
 المجموعات

2.500 7 1.250 1.853 
 

 غير دال

داخل 
 المجموعات

223.272 ٢٢٢ .675 
 

المجموع 
 الكمي

225.772 ٢٢٢ 
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صل

لتوا
م با

قوي
الت

 

بين 
 المجموعات

2.621 7 1.310 2.927 
 

 غير دال

داخل 
 المجموعات

148.215 ٢٢٢ .448 
 

المجموع 
 الكمي

150.836 ٢٢٢ 

ات
 الذ

جعة
مرا

 

بين 
 المجموعات

1.148 7 .574 1.406 
 

 غير دال

داخل 
 المجموعات

135.165 ٢٢٢ .408 
 

المجموع 
 الكمي

136.313 ٢٢٢ 

ن 
القرا

م ا
قوي

ت
أال

ران
ق

 

بين 
 المجموعات

2.742 7 1.371 2.481 
 

 غير دال

داخل 
 المجموعات

182.881 ٢٢٢ .553 
 

المجموع 
 الكمي

185.623 ٢٢٢ 

ديل
 الب

ويم
لتق
ت ا

دوا
ا

 
  

بين 
 المجموعات

3.471 7 1.736 3.232 
 

 دال  

داخل 
 المجموعات

177.736 ٢٢٢ .537 
 

المجموع 
 الكمي

181.207 ٢٢٢ 

مية
 الك

رجة
الد

 

بين 
 المجموعات

 غير دال 2.933 1.009 7 2.017

داخل 
 المجموعات

113.844 ٢٢٢ .344 

المجموع 
 الكمي

115.862 ٢٢٢ 
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يبين الفروق في المتوسطات في متغير سنوات الخدمة في البعد الثاني  (4)جدول
 (scheffeباستخدام االختبار البعدي )

الفرق بين  انوات الخدمة
 المتواطات

ا نحراف 
 المعياري

ماتوى  قيمة الد لة
 الد لة

٢-
 انوات٥

 غير دالة 163. 15734. 30052. ٢0-٦

اكثر من  
٢0 

 غير دالة 589. 12948. 13332.-

٢-٦0 ٢-
 انوات٥

 غير دالة 163. 15734. 30052.-

اكثر من  
٢0 

 دالة  001. 11374. *43385.-

اكثر من 
٢0 

٢-
 انوات٥

 غير دالة 589. 12948. 13332.

 دالة 001. 11374. *43385. ٢0-٦ 

باستخدام ( يبين الفروق في المتوسطات في متغير سنوات الخبرة 2جدول )
 البعد السابع في  (scheffeاالختبار البعدي )

الفرق بين  انوات الخدمة
 المتواطات

ا نحراف 
 المعياري

ماتوى  قيمة الد لة
 الد لة

٢-
 انوات٥

 دالة    05. 15062. 36077. ٢0-٦

اكثر من  
٢0 

 غير دالة  07. 12395. 28359.

 دالة    05. 15062. 36077.--٢ ٢0-٦
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 انوات٥
اكثر من  

٢0 

 غير دالة   77. 10888. 07718.-

اكثر من 
٢0 

٢-
 انوات٥

 غير دالة  07. 12395. 28359.-

 غير دالة  77. 10888. 07718. ٢0-٦ 

 
نة ككل سنوات الخدمة في االستبا ( يوضح الفرق بين المتوسطات في8جدول)       

الفرق بين  انوات الخدمة
 المتواطات

ا نحراف 
 المعياري

ماتوى  قيمة الد لة
 الد لة

 غير دالة 115. 12054. 25164. ٢0-٦ انوات٥-٢

اكثر من  
٢0 

 غير دالة 841. 09920. 05848.

 غير دالة 115. 12054. 25164.- انوات٥-٢ ٢0-٦ 

اكثر من  
٢0 

 غير دالة 087. 08714. 19316.-

من اكثر 
٢0 

 غير دالة 841. 09920. 05848.- انوات٥-٢

 غير دالة 087. 08714. 19316. ٢0-٦ 

 
تبين انو بالمجمل   يوجد فروق يعزى لانوات الخدمة في تطبيق ي ةل الاابقاو من خال ل الجد

من والذي يتحدث عن بعض ااتراتيجية التقويم البديل و  الثانيالتقويم البديل عدا في البعد 
كذلك يوجد ،  لصالح اصحاب الخبرة ا عمىا ختبار البعدي شيفية يت ح انو يوجد فرق دال  و 

عدم معرفتيم بتوظيف لفرق دال في البعد الاابع وىو فرق عكاي ألصحاب الخبرة ا قل وذلك 
البعد من عبارات عكاية تدل عمى عدم امتالك لبديل، وذلك لما يحتويو وبناء ادوات التقويم ا

 مين ذوي الخبرة الجديدة بميارات التقويم البديلالمعم
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(إذ لم يكن لعامل Fritz، 700٢( و ) ٢٩٩٨وىذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليو نصر )  
لاببين اثنين:  ذلك الخبرة أثر في درجة ااتخدام ااتراتيجيات التقويم البديل وأدواتو. ويمكن  رد 

(، ربما  ٢0- ٦فأكثر( والمتواطة )  - ٢0رة ) أوليما أن المعممين من ذوي الخبرات الكبي
مما قد يقف   اعتادوا نمطا من التقويم، أاااو القمم والورقة، من اختبارات مقالية أو مو وعية،

ااتراتيجيات التقويم البديل وأدواتو،وتوظيفيا بالشكل األمثل  تطبيقعائقا أمام تحوليم الاريع نحو 
  ٢اصحاب الخبرات القميمة )  في تعمم الطمبة. وثانييما ربما يعود إلى ارعة تقبل المعممين من

أنيم عمى دراية بيا من درااتيم  ( لكل ما ىو جديد من ااتراتيجيات التقويم البديل وأدواتو، أو٥-
نتائجيا في تقويم تعمم الطمبة  إيجابًا في محاولة تطبيقيا وا اتفادة من الجامعية، مما يايم

 .وتعميميم

 

 

 اجابة التساؤل الرابع:

ىل تختمف درجة ااتخدام المعممين  اتراتيجيات التقويم البديل وأدواتو باختالف عدد الدورات  
 التدريبية؟

 لمت ير الدورات التدريبية  t test( بيانات  ٩جدول ) 

الدورات  المحاور
 التدريبية

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

ي 
ة ف

عام
يم 

فاه
م

ديل
 الب

ويم
التق

 

 ٢للللل٢من 
 دورات 

209 2.5271 .93645  
٢٢7 
 

 دال 8.18-

 ٢أكثر من 
دورات 
 تدريبية 

125 3.2987 .62801 

يم 
تقو

ال
مد 

معت
ال

ى 
عم داء
األ

 

 ٢للللل٢من 
 دورات 

209 2.8397 .83084  
٢٢7 

 دال 3.91-
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 ٢أكثر من 
دورات 
 تدريبية 

125 3.1776 .63536  

ظة
الح

الم
 

 ٢للللل٢من 
 دورات 

209 2.9414 .84912  
٢٢7 
 

 دال 3.12-

 ٢أكثر من 
دورات 
 تدريبية 

125 3.2280 .74799 

صل
لتوا

م با
قوي

الت
 

 ٢للللل٢من 
 دورات 

209 2.9749 .70602  
٢٢7 
 

 دال 3.16-

 ٢أكثر من 
دورات 
 تدريبية 

125 3.2120 .58721 

ات
 الذ

جعة
مرا

 

 ٢للللل٢من 
 دورات 

209 3.0604 .65370  
٢٢7 
 

 دال 3.23-

 ٢أكثر من 
دورات 
 تدريبية 

125 3.2905 .59085 

ران
االق

يم 
تقو

 

 ٢للللل٢من 
 دورات 

209 2.8668 .66522  
٢٢7 
 

 غير دال 1.89-

 ٢أكثر من 
دورات 
 تدريبية 

125 3.0253 .85955 

ديل
 الب

ويم
التق

ت 
دوا
ا

 

 ٢للللل٢من 
 دورات 

209 2.6396 .69818  
٢٢7 
 

 غير دال 0.37-

 ٢أكثر من 
دورات 
 تدريبية 

125 2.6427 .80230 

درج
ال

ة  مية
الك

 

 دال 4.16-  60090. 2.8455 209 ٢للللل٢من 
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 ٢٢7 دورات 
 ٢أكثر من  

دورات 
 تدريبية 

125 3.1162 .53148 

ان لمتدريب اثر دال عمى المعممين في تطبيق التقويم البديل في معظم  (٩ويت ح من الجدول) 
، وقد دوات التقويم البديلوأقويم ا قران بتالتي تتعمق  الاابع الاادس و ابعاد ا اتبيان عدا البعد

أو لصعوبة بناء ادوات التقويم بصفة كبيرة  التدرب عمى لعدم تعمق المعممين فييعود ذلك 
وتطبيق بعض ادوات التقويم البديل من قبل المعممين وخاصة حديثي التخرج كما ات ح معنا في 
مت ير انوات الخدمة في التعميم. وبذلك يت ح لنا حاجة المعممين لمزيد من التدريب عمى تمك 

 ااتراتيجيات التقويم البديل وادواتو.
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 :المراجع

 الفالح مكتبة :الكويت ،7 ط تدريايا، و المدراية الريا يات مناىج (.700٢ ( فريد زينة، أبو
 .والتوزيع لمنشر

(. معيقات تطبيق ااتراتيجية منظومة  70٢0أبوشعيرة، خالد، إشتيوه، فوزي، غباري، ثائر ) 
األولى من مرحمة التعميم األاااي في محافظة التقويم الواقعي عمى تالميذ الصفوف األربعة 

-٧٥2(، ٢) 72الزرقاء. مجمة النجاح لألبحاث )العموم اإلناانية(، جامعة النجاح الوطنية،
٧٩٧. 

م(، تقويم التعمم، الطبعة ا ولى، دار الميارة لمطبع والتوزيع، عمان، 700٥أبو عالم، رجاء، ) 
 ٢٦ا ردن،ص

األاااي  التعميم من األولى الحمقة نياية طمبة تحصيل ارتباط . (700٢ ( أحمد منال أمان،
 عمى الواقعي المعتمد التقييم ألدوات األول المعمم بتطبيق الريا يات مادة في البحرين بدولة
 .البحرين جامعة منشورة، غير ماجاتير راالة األداء،

ااتراتيجيات  م(،700٢أورليج، دونالدز وريتشمرد كا ىان، وىاردر روبرت، وىاري جباون،)
التعميم الدليل نحو تدريس أف ل، ترجمة عبد الميو مطر أبة نبعة، مكتبة الفرح لمنشر والتوزيع، 

 الكويت.
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م(، فعالية برنامج مقترح لتدريب معممي العموم بمرحمة التعميم 700٦الباز، خالد صالح، )
العممية، العدد الثاني، المجمد التااع األاااي عمى ااتخدام أااليب التقويم البديل، مجمة التربية 

 ٧2، ص

 م(، اتجاىات وتجارب معاصرة في تقويم أداء التمميذ والمدارس، الطبعة7007جابر، عبد الحميد جابر، )

 .٢٢0ا ولى، دار الفكر العربي، ا اكندرية ، ص

 في التااع األاااي فالص طمبة أداء في البديمة التقويم أااليب ااتخدام أثر ).7002 ( بنان الخرابشة،

 .األردنية الجامعة ماجاتيرغيرمنشورة، راالة الكتابي، التعبير

م(، التقيم الحقيقي في التربية، دار الفكر التربوي، القاىرة. الشباطات، 7007الخميمي، خميل يواف، )

 م(، طرق تدريس التربية ا االمية، وتطبيقاتيا، دار الف يمة، القاىرة.700٧محمود، )

م(، القياس والتقويم التربوي الحديث، دار الفكر العربي، 7002الدواري، راشد حماد، )
 27ا اكندرية.ص

 األاااي بدولة الاادس الصف تالميذ أداء لتقويم تقدير نموذج بناء ). 700٢ أحمد) ص رى ربيع،
 .البحرين جامعة منشورة، غير ماجاتير راالة الكتابي، التعبير في البحرين
م(. اصول التقويم والقياس التربوي، المفيومات والتطبيقات، الدار 700٧حان حاين ) زيتون،

 .الصولتية، الرياض
 والتقنية. التدريب الحقيقي، مجمة ىل(، التقويم٢27٦اريا، عادل )

م(، أثر ا االيب العالجية لمتعمم من أجل التمكن في التحصيل 700٢الاعدون، عادلة عاي ناجي، )

كمية التربية، أطروحة  –مادة التربية ا االمية لدى طمبة المرحمة المتواطة، جامعة ب داد  وا تجاه نحو

 دكتوراه غير منشورة. العراق.

مكتبة الرشيد، الرياض،  إجراءاتو، و أااو :التربوي م(، التقويم700٢) الرافعي، ومحب صبري، ماىر،
 ة والتعميم، دار الكتاب الحديث، القاىرة.(، القياس والتقويم في التربي7007الصراف، قاام ) 2٨ص 

والمنيجية تطبيقاتو  م(، التقويم التربوي البديل أااو النظرية700٧عالم، صالح الدين محمود، )
 . .العربي الفكر دار :مصرالميدانية، 

 ٧٢م(، القياس والتقويم في العممية التدرياية، دار ا مل لمنشر والتوزيع، عمان.ص700٥عودة، أحمد )
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م(، ا تجاىات الحديثة في تقويم الطالب من منظور الجودة وا عتماد 700٨مقدم، عبد الحفيظ اعيد، )
 ٢٦ا كاديمي، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض ، ص.

م(، نحو رؤية جديدة إلصالح نظام القياس والتقويم التعميمي في ليبيا، 70٢٢المجاىد، االم أحمد، )
رابمس، كمية اآلداب، قام التربية وعمم النفس، العدد الخامس عشر، المجمد الثاني. مجمة جامعة ط

 ..72٨طرابمس،ص
 وأدوات تقويم أااليب في العربية الم ة معممي وتنويع ااتخدام ( . مدى٢٩٩٨ ( عمي حمدان نصر،
 – ٢2٢(، ٧)  ٢٢جامعة قطر التربوية، البحوث مركز مجمة .األردن في العام التعميم بمراحل الطمبة
٢٧٨. 
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