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 ملخص

دكر اإلدارة اإلشرافية في تفعيل التقويم البديل في ىدفت الدراسة إلى التعرؼ على 
لكة البرامج التابعة لوزارة التعليم في المرحلة الثانوية في المدراس الحكومية بالمم

العربية السعودية , كالتي تقدـ خطة تربوية فردية لكل طالب على حدة تبعا لقدراتو 
كفركقو الفردية كما تتضمن الخطة برامج تسعى لتطوير عدة جوانب من خبلؿ أنشطة 
صفية كغير صفية , كقد تعرضت الباحثاف لمجموعة من المفاىيم كالمصطلحات , 

يث الشمولية كالمركنة كالتعاكف كالواقعية كأكضحت مميزات التقويم البديل من ح
كاالستمرارية , ككذلك ذكرت الباحثتاف العديد من أساليب كمن أىمها التقويم الذاتي 
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كتقويم األقراف ، كالتقويم القائم على ملف اإلنجاز، كغيرىا من األساليب ,كما توجد 
عدـ االرتياح إلدخاؿ كشعور الطلبة ب بعض المعوقات التي تواجو عملية التقويم البديل

نوع جديد من التقويم غير الذم اعتادكا عليو , ك كراىية المعلمين لترؾ التقويم 
التقليدم كقلة فهم الوالدين لتقويم األداء الصفي , كللتغلب على المعوقات قدمت 

 الباحثتاف مجموعة من التوصيات أىمها:

 قويم البديل.ضركرة إعداد دليل للمعلم نحو استخداـ طرؽ أساليب الت (1

إعادة النظر في الممارسات التقويمية الحالية التي تعتمد على االختبارات  (2
 التقليدية، ككضع اآلليات الستخداـ التقويم البديل.

عقد الدكرات التدريبية ككرش العمل البلزمة لتدريب كافة أعضاء العملية التعليمية  (3
 نحو كيفية استخداـ أساليب التقويم البديل.

لى تخفيف األعباء المنوط بها المعلمين، حتى يتفرغوا لمتابعة الطبلب العمل ع (4
 كتقويمهم.

 المهني التأىيل برامج – البديل التقويم – اإلشرافية اإلدارة: المفتاحية الكلمات
 التعلم صعوبات ذكم لطبلب

Abstract 
The study aimed to identify the role of the supervisory 

department in activating the alternative Evaluation in the 

programs of the Ministry of Education in secondary school in 

the governmental schools in Saudi Arabia, Which provides an 

individual educational plan for each student, Depending on its 
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capabilities and individual differences. The plan also includes 

programs that seek to develop several aspects through 

classroom activities, non-classroom activities. The researchers 

presented a set of concepts and terminology, and explained the 

advantages of the alternative Evaluation in terms of 

inclusiveness, flexibility, cooperation, realism and continuity 

The researchers also mentioned several methods, most notably 

the self-assessment and peer evaluation, the assessment based on 

the achievement file, and other methods There are also some 

constraints to the alternative assessment process as students feel 

uncomfortable to introduce a new kind of Evaluation they are 

used to, And the hatred of teachers to leave the traditional 

evaluation and the lack of understanding of parents to assess the 

performance of classroom, To overcome the obstacles, the 

researchers presented a number of recommendations, the most 

important of which are: 

1. The need to prepare a guide for the teacher towards the use of 

methods of alternative assessment methods. 

2. Reconsidering existing assessment practices based on 

traditional tests, and developing mechanisms for using the 

alternative Evaluation. 

3. Hold training courses and workshops to train all members of 

the educational process towards how to use alternative 

assessment methods. 

4. Work on relieving the burden on teachers, so that they devote 

to follow-up and evaluation of students. 

Keywords: Supervisory Management - Alternative Evaluation - 

Vocational Rehabilitation Programs for Students with Learning 

Disabilities 
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 مقدمة:

يمكن النظر إلى العملية التعليمية على أنها منظومة مكونة من مجموعة من           
كيعد التقويم أىم مكونات  ،كيؤثر بعضها في بعض  ،العناصر التي ترتبط فيما بينها 

ىذه المنظومة التي تضم األىداؼ التعليمية كالمناىج كطرؽ التدريس . كمما الشك 
طوير ألحد ىذه المكونات البد كأف يؤثر كيتأثر بالمكونات فيو أف أم تعديل أك ت

كالتقويم كأحد المكونات األساسية لتلك المنظومة التعليمية لو  عبلقة كبيرة  ،األخرل 
 (182-181:  2015، بمختلف جوانب ىذه العملية التعليمية . )سالم 

لها تأثيرا كبيرا  تعد اإلدارة التي تشرؼ على برامج طبلب ذكم صعوبات التعلم      
في النهوض بالعملية التعليمية من خبلؿ التوعية بأىمية إعداد برامج التأىيل المهني 

كما يتطلب من مكاتب اإلشراؼ توفير   ،كطرؽ كاستراتيجيات تطبيقها  ،للمتعلمين 
كذلك لقياس جدكل ، البديل اإلمكانيات البلزمة كتهيئة المعلمين لتفعيل التقويم 

حيث يعتبر ركن أساسي لقياس  أساليب التقويم البديلطبقة من خبلؿ تفعيل البرامج الم
كتحديد جوانب القوة كتدعميها كتحددم نواحي  ،مدل تحقق النتاجات التعليمية 

(  أىمية التقويم البديل 2015كأظهرت دراسة ) الصاعدم ، القصور كعبلجها 
كتنمية  ،ات اإليجابية لديهم كتنمية االتجاى ،كفاعليتو في زيادة تحصيل المتعلمين 

التفكير الناقد لديهم كالفهم العميق للمعارؼ كالمهارات كما يخفف من القلق الناتج 
 من االختبارات التي تعتمد على قياس المعرفة .

( بضركرة توفير المتطلبات المدرسية 420:  2017 ،كما أكصت دراسة ) الصلوم 
لبديل في الصفوؼ الدراسية كإشراؾ الطبلب في اإلدارية كالتنظيمية لتطبيق التقويم ا
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كمن ثم إتاحة الفرصة لهن  ،صياغة معايير تقدير األداء قبل تنفيذ المهاـ المطلوبة 
إضافة إلى استخداـ ملفات ، بتصحيح أعمالهم كفقا للمحكات التي تم كضعها 

مية كتتفق الباحثتاف مع ما سبق كتضيف لهن أى ،اإلنجاز لتحديد مستول الطبلب 
اعتماد التقويم الذاتي كتدريبهن عليو كالذم ينمي لدل الطبلب ذكم صعوبات التعلم 

باإلضافة للعركض التوضيحية  ،مهارة التفكير الناقد كالفهم العميق كالتحليل 
كاستخداـ التقنية مواكبة للعصر الذم يعيشوف فيو , كبالتالي يتنمى لديهم الثقة بالنفس 

تتطلع اإلدارة اإلشرافية على الواقع التعليمي سيجدكف أف كحينما  ،كتقدير الذات 
عددا من المعلمين بشكل عاـ يمتلكوف مهارة تفعيل التقويم البديل داخل الغرفة 
الصفية كيستخدموف بعض ىذه األساليب إال أنو قد يكوف لديهم قصور في معرفة 

( أف مستول 2017،  المصطلحات ألساليب التقويم , كأظهرت ذلك دراسة )التركي
ممارسة معلمين مادة المعلـو لهذه األساليب بشكل متوسط إال أف لديهم قصور حوؿ  

من  كدكر كبلن  ،معرفتهم بجميع التصورات كالفرؽ بين التقويم البديل كالتقليدم 
كأنواع أساليب التقويم البديل كسلم التقدير كىذا مرتبط بممارستهن  ،المعلمة كالطالبة 

 ن يمارسن التقويم البديل أكثر من معرفتهن بو .كى ،التدريسية 

 المفاىيم

لمكاتب المشرفين التابعين تتمثل في بأنها  اجرائيان  اإلدراة اإلشرافية : تعرفها الباحثتاف
الذم ترجع لو المدارس التي تطبق برنامج صعوبات التعلم  اإلشراؼ في المركز الرئيس

 امج التطويرية كيستمدكف منهم أيضان في تلقي التعاميم كالبر  ع لهمفيكوف مرج ،
المقترحات كالتصورات الحديثة التي تخص طبلب كطالبات التربية الخاصة كمن بينهم 
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كيقـو المشرؼ التربوم في اإلدارة اإلشرافية بعمل زيارة  ،ذكم صعوبات التعلم 
 توجيهية كتقييمية لكل برنامج تأىيل مهني في المدرسة لكل معلم في الميداف بهدؼ

 تطوير التعليم.

برامج التأىيل المهني لطبلب ذكم صعوبات التعلم : تعرفها الباحثتاف بأنها البرامج 
التابعة لوزارة التعليم في المرحلة الثانوية في المدراس الحكومية بالمملكة العربية 

كالتي تقدـ خطة تربوية فردية لكل طالب على حدة تبعا لقدراتو كفركقو  ،السعودية 
ة كما تتضمن الخطة التربوية الفردية برامج تسعى لتطوير الجوانب النفسية الفردي

كاالجتماعية كاألكاديمية من خبلؿ أنشطة صفية كغير صفية لتطوير كتنمية ىذه 
 الجوانب كالرفع بأعلى مستول من قدراتو.

لم لتقويم البديل لطبلب ذكم صعوبات التعالبديل : تعرفو الباحثتاف بأنو نوع ا التقويم
المتعلم  ما اكتسبوعلى تكوين فكرة متكاملة عفي برامج التأىيل المهني كالذم يقـو 

فبل يتم االعتماد على التعلم السطحي  ضوء مجموعة من البدائلمواقف حقيقة في في 
بل يتم مراعاة الجوانب العقلية للمتعلم  من خبلؿ  ، كالذم يقتصر على الورقة كالقلم

كالتي كالمهارات المكتسبة المعرفة كذلك لقياس  ،يم البديل مجموعة من أساليب التقو 
 تبعا للموقف التعليمي .تختلف من سياؽ آلخر 

 :البديل ىدؼ التقويم

، تصحيح كتعديل أداء الطالب في العملية التعليمية يهدؼ التقويم البديل إلى     
دة جوانب فهو بقياس ع ،كليس تحديد مستول الطالب من خبلؿ إطبلؽ الحكم عليو 

عقلية كمعرفية في مواقف حقيقة كال يقارف أداء الطالب بمتوسط أداء أقرانو كما في 
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( أف أىم اىداؼ 343: 2017، كتوضح )التركي  ،التقويم المعتمد على المعيار 
التقويم البديل أنو يركز على تطوير المهارات الحياتية الحقيقية , كينٌمي مستويات 

، كيعزز قدرة المتعلم على التقويم الذاتي  ،ابات الجديدة التفكير العليا كاالستج
كاستخداـ أساليب كأدكات تقويم  ،كالتركيز على العمليات كالمنتج في عملية التعلم 

 متعددة لقياس الجوانب المتنوعة في شخصية المتعلم.

 :   أىمية التقويم البديل

تبدأ من جودة أساليب  ( أف جودة المؤسسة التعليمية182:  2015 ،يوضح ) سالم 
كيعد ،التقويم المستخدمة للمتعلمين كالتي من خبللو يقاس تحصيل المتعلمين 

االىتماـ بالمعلم قضية تربوية رئيسية تهتم بها الدكؿ النامية كالمتقدمة من أجل زيادة 
فاعلية المؤسسات التعليمية كتجويد المخرجات حيث أف تطوير أساليب التقويم 

 تحصيل كالنمو الفعلي للمتعلم بدرجة أفضل  .يعكس نتائج ال

كمع زيادة االنفتاح المعرفي كالتنافس العلمي زادت أىمية التقويم لتطوير المخرجات 
مما أدل إلى ظهور العديد من النظريات التربوية في المدرسة المعرفية كالبنائية ،التربوية 

علمو , كالتركيز على تنمية كالتي تنادم بتفعيل الدكر النشط للمتعلم في عملية ت ،
 2017 ، كليس المجاؿ المعرفي )التركي ،قدراتو العليا في مختلف المجاالت 

:342) 

متطلب ىاـ لقياس المهاـ في مواقف حقيقة   حيث أصبح استخداـ التقويم البديل
فبل يقتصر على قياس المهارات من خبلؿ الورقة كالقلم كما في  ،بعدة مجاالت 
كىذا الفارؽ بين التقويم كالتقييم أف التقويم أكسع كأشمل من التقييم  ، أسلوب التقييم
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كالذم يعتمد عليو في األسلوب التقليدم , كلذا ترل الباحثتين  أف لمكاتب اإلشراؼ 
في تطوير عملية التقويم التربوم في برامج التأىيل المهني من خبلؿ تشجيع  ان كبير   ان دكر 

هم باألساليب المستخدمة حيث أف االعتماد على المعلمين على استخدامو كتوعيت
باألسلوب القائم على قياس الجوانب المعرفية  التعلم تقويم الطبلب ذكم صعوبات

كالتي تظهر أدائهم في االختبارات فإف ذلك يفتقر إلى تنمية المهارات العقلية العليا 
التقويم البديل ال ، فك إلى سوؽ العمل قل الطبلب إلى المرحلة الجامعية أحينما ينت

بل يقيس جهده  ،نمو الطالب في ىذا الجانب كما في التقويم التقليدم يقيس 
المبذكؿ كالذم يراعي الفركؽ الفردية لتحقيق ىذا النمو من خبلؿ إنجازات يؤديها 

كبالتالي يستطيع تعميمها  ،الطالب في مواقف حقيقة يظهرىا, كيكتسبها في حياتو 
 لممارسة إياىا .

 للتقويم البديل : ر التقويم التربوم كصوالن تطوٌ 

داء أالسابقة من خبلؿ  يقاس بكم تحصيل المعارؼ  التقويم التربومكاف لقد         
كأصبح التقويم يقاس من خبلؿ األعماؿ   شنالطلبة في االختبار كتحصيلهم  المعرفي 

كضحت عدة أك  ،كالبحث , كالبرامج كاالنشطة كالتجارب المطبقة أيضا ؛  مهاـ الك 
(ضركرة 2007،ك)عساس ،( 2012،ك)سبلمة ،(2007،)السيد دراسات مثل دراسة 

الطالب باستخداـ أسلوب كاحد تقدـ  التحوؿ من التقويم التقليدم كالذم يقيس أداء
، صورة أحادية ألدائو من خبلؿ التركيز على الحفظ إلى أسلوب التقويم البديل  فيو

كال يعتمد على إصدار  ،ألداء الطالب مراعيان قدراتو  كالذم يقدـ صور متعددة األبعاد
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الحكم بل يركز على تنمية قدراتو كتفكيره حيث يتميز بسمة الموضوعية كالشمولية 
 إلنجازات الطالب أثناء ممارسة مهامو التعليمية .  

( أف ىناؾ عدة انتقادات كجٌهت ألساليب التقويم   404:  2017 ،كذكر )الصلوم 
تقليدم كالتي تعتمد على المحك اك المعيار  كحكم نهائي على أداء الطالب التربوم ال

, كأف التقويم البديل يعد مكمبلن لعملية التعليم كالتعلم  ,كيركز على إنجازات الطبلب 
مثل ملف اإلنجاز , كالتقرير كالعرض كالمبلحظة كاختبارات األداء كخرائط المفاىيم ,  

الذاتي كمقارنة أدائهم بمحكات أخرل للحكم على كما يهيئ لهم الفرص للتقويم 
 مستول إنجازىم  كليس مقارنة بزمبلئهم مع تقديم التغذية الراجعة .

 مفهـو التقويم البديل 

( 406: 2017،)الصلوم كقد تعددت تعريفات التقويم البديل قد عرفو 
ية لتقويم بأنو عملية منظمة كمستمرة تستخدـ أساليب بديلة عن االختبارات التقليد

أداء الطبلب من خبلؿ توظيف ما تعلموه من خبرات سابقة مع خبرات جديدة في 
العيسى  كيتفق ما سبق ،مواقف معينة يقـو فيها بإنجاز المهاـ بشكل فعاؿ كنشط 

( حيث عرفو بأنو عبارة عن سلسلة متصلة من األساليب كالصيغ التي 38: 2010)
المتعلم كتوضيحات شاملة كتجميع لؤلعماؿ تتراكح بين استجابات مفتوحة يكتبها 

( بأنو تقويم كاقعي يعكس 92: 2006 ،في حين عرفو  ) كديع المتكاملة للمتعلم , 
 المستول الفعلي ألداء المتعلم .

فقد عرفو بأنو التقويم الذم يتطلب من المتعلم  (188: 2015 ،أما )سالم      
تسابو للمعارؼ كالمهارات العملية عن القياـ بعدة أنشطة لتعكس مدل تعلمو كمدل اك
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فيكشف التقويم إنجازات المتعلم كما اكتسبو كال يقتصر  ،طريق توكيل عدة مهات لو 
على ذلك , بل يكشف التحديات الحقيقة كالمستول المطلوب الوصوؿ إليو , كيتفق 

 حيث عرفو بأنو نوع من التقويم يطلب فيو ، (Mueller, 2015: 2مع سالم  ميولر )
من المتعلم أداء مهاـ كمسؤكليات حياتية كاقعية تبين قدرتو على التطبيق الفعاؿ 

، كيتم تقدير أدائو على ميزاف كصفي أك كمي متدرج  للمعارؼ كالمهارات األساسية
فقد ( baska, 2008 :11يبين نوعية أدائو كفقان لمستويات أداء محددة , كأما باسكا )

م متعدد األبعاد لمدل مستع من القدرات كالمهارات كال عرؼ التقويم البديل بأنو تقوي
يقتصر فقط على اختبارات الذكاء التقليدية، كإنما يشتمل أيضان على األساليب 
األخرل المتنوعة مثل مبلحظة أداء المتعلم، كتقييم إنتاجو كإجراء مقاببلت شخصية 

 معو، كمراجعة إنجازاتو السابقة.

 خصائص التقويم البديل :

 : 2005يز التقويم البديل بالعديد من الخصائص من أىمها ما يلي )البطش، يتم
 ( :66:  2010،  ( ك )السعدكم ؛ آخركف119

االستمراراية: حيث أف عمليات التقويم البديل تسير جنبان إلى جنب مع التدريس  .1
 كالتعلم كىي متبلزمة لكل نشاط يقـو بو الطالب أك يشارؾ فيو.

التقويم العمليات اإلجرائية كالمعرفية التي يقـو بها المتعلم  الشمولية: حيث يقيس .2
إضافة إلى النتائج النهائية، كما يشتمل أيضان على الجوانب المعرفية كالوجدانية ك 

 المهارية.
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التعاكف: حيث يفرض التقويم البديل على كل من لو صلة بعملية تعليم الطالب مثل  .3
مدرسة أف يقـو كبلن بدكره كيستسعين المعلم ككلي األمر كالمشرؼ كقائد ال

 باآلخرين كيتعاكف معهم لتحقيق النتائج المرجوة من عملية التقويم البديل.

العلم: حيث أف تحديد النتائج التعليمية المطلوبة للمتعلم خطوة محكمة بشكل  .4
دقيق، من خبلؿ استخداـ أدكات قياس متنوعة محكمة ثبت صبلحيتها 

ر أداء علمية متفق عليها يمكن االحتكاـ إليها لمعرفة لبلستخداـ كتحديد معايي
 كاقع تعلم الطالب.

الواقعية: حيث أف التقويم البديل يقـو المهاـ المعرفية ك المهارية المعقدة كما ىي  .5
في كاقع الحياة الفعلية، على عكس التقويم التقليدم الذم يعتمد في األساس 

 على االختبارات التقليدية.

يتم استخداـ أدكات متعددة مثل قوائم الرصد، كسبللم التقدير،  المركنة: حيث .6
 كالسجبلت الوصفية كالمقاببلت كالمبلحظات كغيرىا من األدكات.

العدالة: يعني أف تعطي أسس كمعايير التقويم المستخدمة النتائج نفسها، كإف  .7
 يم.اختلفت زماف كمكاف التطبيق أك اختلفت معو الجهة التي تقـو بعملية التقو 

ذك معنى: أم يركز على العمليات كالنتائج كليس على النواتج فقط، كيتطلب  .8
استخداـ مهارات التفكير العليا كالتحليل كالتركيب كالتقويم كيقود إلى تطبيق 

 األداء في مواقف حياتية متجددة.
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( أف ىناؾ بعض الخصائص لعملية التقويم البديل 88:  2009، عبلـ )كما يذكر 
 خصائص ما يلي:كمن ىذه ال

 االستناد إلى مستويات تربوية، أك توقعات مرجوة للمواد الدراسية. (1

 االستناد إلى مهاـ أدائية كاقعية تتطلب إنشاء استجابات. (2

 االستناد على عينات مختلفة من األداء عبر الزمن. (3

 االستناد إلى التقييم المباشر للسلوؾ أك األداء المرجو. (4

 القائم على المستويات. االستناد إلى نظاـ التقويم (5

أف التقويم البديل لو  (Caliskan, &.  Kasikci: 2010, 23-24كما يوضح )  
 عددان من الخصائص كالسمات من أىمها ما يلي:

يتطلب التقويم البديل االبتكار ألنو قائم على حل المشكبلت غير  -1
المنظمة التي يمكن أف يكوف لديها أكثر من ذلك كيتطلب من المتعلم 

 تخاذ خيارات مدركسة.ا
يتطلب التقويم البديل من الطالب القياـ بالعمل من خبلؿ إجراءات  -2

 نموذجية للنظاـ قيد الدراسة.
يتطلب القياـ بالتقويم في المواقف المشابهة للسياؽ الذم يتم فيو أداء  -3

 المهارات.
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يتطلب التقويم البديل إثبات كجود مجموعة كاسعة من المهارات التي  -4
 لمشكلة مما في ذلك بعض مهارات الحكم.ترتبط با

 يسمح التقويم بالتغذية الراجعة كالممارسة. -5

 متطلبات التقويم البديل : 

: 2009 ،ىناؾ العديد من المتطلبات البلزمة لعملية التقويم البديل يذكرىا )عبلـ 
 (، منها ما يلي:93-96

 ربط التقويم بمنظور مستقبلي لتعلم الطلبة. -1

 ىداؼ التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها.ربط التقويم باأل -2

 إتاحة الفرصة لجميع األطراؼ المعنية لمعرفة أغراض التقويم البديل. -3

 مراعاة أف التغيير يتطلب فهمان كمثابرة ككقتان. -4

 مراعاة توقيت التقويم البديل. -5

 إتاحة الفرصة لتعلم استخداـ أساليب التقويم البديل. -6

 .التحقق من نوعية التقويم البديل -7

 استخداـ التقويم البديل في تخطيط العمل المدرسي. -8

 المراجعة المستمرة للتقويم البديل كأساليبو كإجراءاتو. -9
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 :البديل التقويم أدكات 

تشمل قوائم الرصد أك الشطب مجموعة من األفعاؿ  أكالن: قوائم الرصد:
هارة كالسلوكيات التي يرصدىا المعلم أك المتعلم لدل قيامو بتنفيذ مهمة أك م

تعليمية كاحدة أك أكثر، كذلك برصد االستجابات على فقراتها باختيار أحد 
 (117: 2005التقديرات من األزكاج التالية: )عودة، 

 .صح أـ خطأ 

 .نعم أـ ال 

 .موافق أـ غير موافق 

ثانيان: سبللم التقدير: تقـو سبللم التقدير على تجزئة المهمة أك المهارة التعليمية 
ا إلى مجموعة من المهاـ أك المهاـ الجزئية المكونة للمهارة المراد تقويمه

المطلوبة، بشكل يظهر مدل امتبلؾ الطبلب لها )الفريق الوطني للتقويم، 
2004  :34) 

تتيح ىذه األداة للمعلم أف يدرج مستويات المهارة  ثالثان: سبللم التقدير اللفظي:
ثر تفصيبلن من سبللم التقدير، المراد تقويمها لفظيان إلى عدة مستويات بشكل أك

كفق تدريج من أربعة أك خمسة مستويات، يمثل أحد طرفيو انعداـ أك ندرة كجود 
المهارة كالطرؼ اآلخر يمثل تماـ كجودىا، حيث يتم كصف دقيق لمستول أداء 
المتعلم، مما يوفر تقويمان كاقعيان ألدائو، كيمكن المعلم من تزكيد المتعلمين 

 (118:  2005عة التي يحتاجونها. )عودة، بالتغذية الراج
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إف تعبير الطالب كتابيان عن أشياء قرأىا أك  رابعان: سجل كصف سير التعلم:
شاىدىا أك تعلمها تتيح للمعلم فرصة االطبلع على آراء الطلبة كاستجاباتهم من 
خبلؿ سجل كصفهم لسير تعلمهم ككيفية رب ما تعلموه مع خبراتو السابقة، 

ىذه األداة إلى معلم يعمل على تشجيع الطلبة على التعبير عما  حيث تحتاج
يشعركف بو دكف خوؼ أك رىبة من التأثير السلبي لما يكتبوف على درجة 

 (.2004تحصيلهم. )الفريق الوطني، 

يقدـ السجل القصصي بوصفو أداة من أدكات  خامسان: السجل القصصي:
الشامل للمتعلم، من خبلؿ تدكين التقويم البديل صورة كاضحة عن جوانب النمو 

ككصف مستمر لما تم مبلحظتو على أدائو، مما يقدـ للمعلم صورة كاضحة 
 (fritz, 2001:13تمكنو من التعرؼ على شخصية المتعلم كمهاراتو كاىتماماتو )

 :البديلالتقويم  أساليب

تتنوع أساليب التقويم البديل , فهو تصحيح كتعديل ألداء الطالب , كيؤكد 
داء الطبلب في ة للحكم  النهائي على أ( أنو ليس كسيل181:  2015 ،ذلك )سالم 

أخر الفصل الدراسي , بل  إف التقويم البديل كسيلة للتعرؼ على مواطن القوة بهدؼ 
إثرائها كمواطن الضعف بهدؼ عبلجها كأيضا تطوير عملية التدريس. كأظهرت دراسة 

معلمين ألساليب التقويم البديل حيث أف ضركرة اكتساب ال (Wright,1993ريفنت )
ممارستهم لها تزيد من إدراكهم إلنجاز الطلبة كتنمي لديهم الشعور بالمسؤكلية تجاه 

 الطلبة .
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 كترل الباحثتاف ال يوجد أسلوب كاحد لتقويم الطبلب بل يختلف تبعان 
وقف للهدؼ الدراسي كالمادة كالفركؽ الفردية فيتم اختيار األسلوب المناسب للم

( حوؿ كاقع استخداـ أساليب التقويم في 2014التعليمي ، كفي دراسة )الزبيدم ، 
مادة العلـو جاءت النتائج مرتبة بالطريقة الكتابية , ثم تقويم األداء , ثم التقويم الذاتي 

 , ثم تقويم اإلنجاز , ثم تقويم خرائط المفاىيم , ثم المبلحظة , ثم تقويم األقراف .

( بأنو قياـ 407: 2017عرفو ) الصلوم , : ويم القائم على األداءأكالن : التق
الطالب بمهاـ محددة في ظركؼ عمل حقيقة تتطلب إبراز األدلة كاإلثباتات التي 

: 2007تبرىن تحقيقو لمستول تربوم محدد للحكم عليها  , كما يعرفو )زيتوف، 
تو في مواقف حياتية ( بأنو قياـ المتعلم بتوضيح تعلمو من خبلؿ توظيف مهارا23

حقيقية أك مواقف تحاكي المواقف الحياتية تظهر مدل اتقانو لما اكتسب من مهارات 
( بأنو 24: 2015في ضوء النتائج التعليمية المراد إنجازه , في حين  )المغذكم، 

إظهار المتعلم لتعلمو من خبلؿ القياـ بعمل يقدـ مؤشرات دالة على حدكث التعلم، 
و في مواقف حياتية أك قيامو بعركض عملية يظهر من خبللها مدل كتوظيف مهارات

 إتقانو اكتسبو من مهارات في ضوء النتاجات التعليمية المراد تحقيقها.

كيتميز التقويم القائم على األداء بالعديد من الخصائص كالمميزات منها ما ذكره 
 ( :25: 2015)المغذكم، 

 في كاقع الحياة أك يحاكيها، كيشتمل على  الواقعية: حيث يتناكؿ األدكار كما ىي
 المهارات المعرفية كاألدائية كالوجدانية كمن ذلك يستمد مصداقيتو.

 .الشمولية: حيث يركز على تقويم العمليات كالنتائج 
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  اإليجابية: حيث يتيح للمتعلم دكران فعاالن في البحث عن المعلومات من عدة
 مصادر كمعالجتها.

 متعلم في كضع معايير تقويم األداء كمستوياتو.تعاكني: حيث يشرؾ ال 

  المركنة: حيث يعطي المتعلم كالمعلم فرصة تعديل إجراءاتو كمهامو بناءن على
 التغذية الراجعة.

  المنطقية: حيث يعطي المتعلم مجاالن للدفاع عن أدائو بالحجج، كالبراىين
 لتبريرىا منطقيان كعمليان.

 ( بأنو قياـ الطالب ذاتيان 117:  2008 ،)دعمس  عرفو : ثانيان : التقويم الذاتي
على االعتماد بمحاسبة أعمالو كتدقيقها كتعديلها كتطويرىا مع االعتزاز بالممارسة ك 

ـ: 2007)زيتوف،  , كيتميز التقويم الذاتي بما يلي : معايير كاضحة محددة مسبقان 
649-650.) 

قل النشط للطالب، مما التقويم الذاتي مكوف أساسي من مكونات التعلم المست (1
يؤدم إلى زيادة دافعيتو كتقديره لذاتو كبالتالي يوجو نظرة أكبر للطالب مما يؤدم 

 إلى زيادة دافعيتو كتقديره لذاتو، كبالتالي تنمية مستول التفكير الناقد لديو.

يؤدم التقويم الذاتي إلى تنمية عادة تقويم الذات في كقت مبكر كتستمر عادة  (2
 ة العلمية.معو في الحيا
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ينمي عادة تحمل المسؤكلية مبكران كيتم تهذيبها كصقلها باستمرار حتى تصبح  (3
 عادة  في الحياة الواقعية.

مع تزايد االستقبلؿ الذاتي للطبلب ينمو اإلحساس لديهم بملكية الطالب لتعلمو  (4
كنموه من جهة كإدراؾ أف عملية التقويم ليست منفصلة عن التعلم من جهة 

 أخرل.

ن التقويم الذاتي مشاركة الطبلب في تحديد المستويات كالمحكات بغرض يتضم (5
تطبيقها على أعمالهم كإنجازاتهم كإصدار أحكاـ تتعلق بمدل تحقيقهم لهذه 

 المستويات كالمحكات.

عملية التقويم الذاتي مع تقويم األقراف تجعل الطبلب يبدأكف في تمثيل معايير  (6
جهد كاألعماؿ التي يقوموف بها مستقببلن، فهو األداء كمحكاتها كيطبقونها في ال

 كسيلة كأداة للتأمل كالتعلم كالمراقبة كالضبط الذاتي.

التدريب على تحديد مستول عمل الطبلب على نحو صحيح كدقيق نسبيان،  (7
 كيعطيهم فرص التوقف كالمراجعة كالتفكير العميق فيما يقوموف بو كما يتعلمونو.

عة أىداؼ التعلم كغاياتو كالعودة إليها في أثناء عملية يتطلب التقويم الذاتي مراج (8
التعلم ليقدر الطالب مدل تقدمو كنموه، كبالتالي تحقيقو لؤلىداؼ كالغايات 
المنشودة، كىذا يتطلب من المعلمين كالطبلب تحديد األىداؼ كالغايات 
كلما بوضوح، كربما تعليقها في مكاف ما ليراىا اؿ جميع من جهة، كالرجوع إليها  

 تتطلب األمر ذلك من جهة أخرل.
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يترتب على التقويم الذاتي تخفيف العبء على المعلم، فالمعلموف الذين يعطوف  (9
المجاؿ لطبلبهم للتقييم الذاتي لم يعودكا بحاجة إلى كضع االختبارات 

 كاالمتحانات كتصحيحها كتسجيل العبلمات.

بنائي، حيث أف المعرفة تبنى التقويم الذاتي يتبلءـ مع مبادئ التعلم المعرفي ال (10
كالطالب ىو الذم يتعلم كينشئ المعرفة، كبهذا يصبح األمر تحصيل حاصل ألف 

 يقـو المتعلم بتقويم تقدمو كتعلمو كنموه. 

(  292:  1428 ،عرفو )زيتوف  : التقويم باستخداـ ملفات اإلنجاز : ثالثان 
سجل لجمع األعماؿ  ،شكل من أشكاؿ التقويم يظهر بعدة أعماؿ كملف , حقيبة 

 ،المطلوبة من الطالب كالتي تعكس إنجازاتو خبلؿ فترات المتابعة في عدة مجاالت 
كلدل الطالب معرفة بها  كيتم تقويمها كالحكم عليها كفقا لمحكات محددة مسبقان 

( حوؿ كاقع استخداـ المعلمين  2014 ،كأكدت فعالية استخدامو دراسة )العرابي،
بتدائية كأظهرت النتائج أىمية إلتقويم الطبلب في المرحلة ا نجاز فيإللملفات ا

 كفعاليتو استخدامو في التقويم كارتفاع أداء الطبلب كتحصيلهم الدراسي . 

(، بأنو تحليل المتعلم الذاتي لتعلمو كتطوره نحو 226: 2009، الهندم )كما يعرفو 
يو البعض بالتقويم نتائج التعلم كي تؤدم إلى معرفة ناضجة كمطورة بنفسو كيسم

 الداخلي للطالب لمدل إنجازه للنتائج التعليمية لوحده أك موضوع دراسي بعد تعلمو.

كترل الباحثتاف أف قدرات بعض المتعلمين تظهر من خبلؿ المشاريع كالعرض 
حيث أظهرت دراسة )ككسترـك , كالمناقشة الصفية كيمكن خبللو تقويم أدائهم
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في المدراس بشكل عاـ ىي المشاريع كالعركض ( أف أساليب التقويم  2007,
التوضيحية كالمناقشات الصفية , لملفات اإلنجاز مجموعة من األىداؼ حددىا 

 ( كىي على النحو التالي:38:  2015،الكلثم )

أف يشارؾ الطالب بفاعلية في اختيار كتنظيم محتول ما يدرسو، فهو مصدر  -1
 التعلم.

عمالو، كيمارس النقد الذاتي، كيتعلم أف يتعود الطالب على التأمل في أ -2
 الموضوعية كالقدرة على تعرؼ قدراتو كالحكم على إنجازاتو.

 توثيق ما تعلمو الطالب في مجاالت يصعب توثيقها بوسائل التقييم األخرل. -3

تيسير التواصل بين المعلم كأكلياء األمور حوؿ مستول أداء الطالب، كنقاط  -4
 القوة كجوانب الضعف لديو.

( أىدافان أخرل الستخداـ ملف اإلنجاز 562 :ق1430كما أضاؼ )زىراف،        
 على النحو التالي:

 تطوير مستول تحصيل الطبلب ألقصى ما تسمح بو إمكانياتو. (1

 تقويم األىداؼ التعليمية األساسية لدل الطبلب. (2

تزكيد المعلم بالمعلومات الغنية التخاذ القرارات المتعلقة بمدل تقدـ الطبلب  (3
 طوره.كت
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 كيتميز ملف اإلنجاز بما يلي :

اعتماد الطبلب على أنفسهم في إعداد الملف تنمي لديهم الثقة بالنفس   (1
 كالقدرة على اتخاذ القرارات.

إف عملية مقارنة األعماؿ الختيار أفضلها ينمي لدل الطالب مهارات التحليل،  (2
إليها في حياتو  كالقدرة على تحديد األكلويات كىي مهارات حياتية يحتاج الفرد

 اليومية.

تنمي مرحلة تنسيق ملف اإلنجاز المهارات الفنية كالتذكؽ الجمالي لدل  (3
 الطالب.

تتطلب مراحل إعداد ملف اإلنجاز أخذ آراء المعلم كالزمبلء كىذا يساعد على  (4
 تنمية سلوؾ التعاكف كالتشاكر مع اآلخرين كالبعد عن التعصب للرأم.

كالتعليق عليها،القدرة على التقييم الذاتي كالموضوعية تنمية مرحلة تأمل األعماؿ  (5
 كعدـ التحيز لآلراء الشخصية.

من خبلؿ تأمل األعماؿ كالتعليق عليها يتعرؼ الطالب على قدراتو كإمكاناتو،  (6
 كيتعرؼ على ما يمكن عملو لتحسين مستول أعمالو في المستقبل.

التي تؤدم إلى تحسين  خبلؿ مراحل إعداد ملف اإلنجاز يدرؾ الطالب العوامل (7
 األداء، كالعوامل التي تعوؽ ذلك التقدـ.
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من خبلؿ مبلحظة الزمبلء كىم يعدكف ملف إنجازىم تزيد دافعية الطبلب  (8
 لئلنجاز كطموحاتهم للتفوؽ كالتميز.

بالنسبة للمعلم فإنو يدرؾ جوانب القوة كالضعف في أداؤه مما يدفعو للعمل على  (9
 ريسو مما ينعكس على أداء المتعلمين.تطوير أدائو كتنويع طرؽ تد

( بأنو قياـ الطالب بتقويم 212: 2004، عرفو )عبلـ  : تقويم األقرافرابعان : 
أعماؿ أقرانو من خبلؿ تبادؿ المهاـ التعليمية كتقويم جودتها كدقتها , كذلك يتطلب 

كترل إلطبلؽ الحكم الصائب على زميلو ,  التنظيم كاإلعداد ليكوف التقويم متسقان 
الباحثتاف أف تقويم األقراف يتطلب  إلماـ الطالب بجميع الجوانب للمعرفة كالمهارة 

التي سيتم تقويمها , كما يتطلب منو تحمل المسؤكلية كذلك إلصدار حكم على أداء 
زميلو  , كلتقويم األقراف أىمية كبيرة في العملية التعليمية، كمنها ما ذكره )زيتوف، 

 ى النحو التالي:( عل653-654:  2007

 يصبح الطالب أكثر نظامية في عملية التقييم. -1

يطور مهارات النقد البناء )التحليلي، التصنيف، االستنتاج، التقويم( في الحياة  -2
 العملية الواقعية.

يقدـ بيئة تهيئ كتقود إلعطاء الطالب الفرص ألف يضع معايير كمحكات أداء في  -3
 عملية التقييم.

 فسهم، كيحفزىم على تحمل المسؤكلية.يزيد ثقة الطبلب بأن -4
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 يسهم في تطوير مهارات شخصية كاجتماعية كيسحن من جودة التعليم. -5

يساعد الطبلب على تعرؼ األعماؿ كالمنجزات الجيدة التي يقوموف بتقييمها،  -6
 كفهم المادة الدراسية فهمان أفضل في ضوء خفض توترات االمتحانات النفسية.

لتطوير معايير األداء التي يمكن االحتكاـ إليها في  ينمي التعاكف بين الطبلب -7
 عملية التقييم.

 يتيح الفرصة لتقديم تغذية راجعة من األقراف. -8

يسهم في تنمية بعض الصفات كالقيم الشخصية المتمثلة في احتراـ الرأم  -9
 كالرأم اآلخر، كتقدير األفكار، كاحتراـ الذات.

 (:239:  2009ىا )عبلـ، كيهدؼ تقويم األقراف  إلى عدة أىداؼ ذكر 

 مشاركة المتعلم في مسؤكلية التعلم كمشاركتو أيضا في السلطة. -1

 زيادة استقبللية الطالب. -2

 فهم الطالب للمادة الدراسية فهما عميقان. -3

4- .  تحويل الطالب من متقلي سلبي إلى مقـو

 جعل الطالب قادران على نقد أعمالو بنفسو. -5

 للطالب. توضيح مفهـو الذاتية كإصدار األحكاـ -6
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 جعل الطالب مدركان أف التقويم جزءان ال يتجزأ من عملية التعلم. -7

 ،عرفو )المهيدات ؛ المحاسنة  : التقويم باستخداـ خرائط المفاىيم  خامسان :
( بأنو شكل من أشكاؿ التقويم كيقـو الطالب برسـو توضيحية متعددة 94:  2009

تنظيمها بشكل ىرمي حيث يتدرج من األبعاد تعكس مفاىيم لها عبلقات مترابطة يتم 
 العمومية في قمة  الخريطة إلى األقل عمومية في المستول األدنى للخريطة .

كتعد خرائط المفاىيم من األساليب البديلة لتقويم الطبلب غير األساليب التقليدية، 
حيث تساعد الطبلب على ربط المفاىيم المتشابهة مع بعض كتساعد خرائط المفاىيم 

تنمية مهارات التفكير لدل الطبلب من خبلؿ كضع تصور لخريطة المفاىيم على 
 كبنائها.

( بأنها مجموعة من الخصائص المشتركة للمضامين 10: 2006 ،كيعرفها )عفانة 
الرياضية التي ترتبط مع بعضها البعض في إطار رياضي موحد لبناء األساس المنطقي 

 لمصطلح المفهـو أك قاعدتو.

( بأنها النشاط العقلي الهادؼ إلى تكوين صورة 155: 2004،مطر كما يعرفها )
مجردة ككاضحة من خبلؿ مجموعة من العناصر كالخبرات كالظواىر المختلفة، فتكوف 

 تلك الصورة خصائص كمميزات ال تنفصل عن مفاىيم أخرل.

تعد خرائط المفاىيم ف التوجهات الحديثة  األساس الفلسفي لخرائط المفاىيم:
يمكن استخدامها في مجاالت مختلفة، حيث تقـو ىذه الخرائط على النظرية  كالتي

البنائية كالتي تقـو على أساسين األكؿ كىو اكتساب المعرفة، كالثاني ىو توظيف تلك 
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المعرفة بحيث تكوف تلك المعرفة أكثر عمقان كتطوران لدل المتعلم، حيث تعكس 
المتعلمة، كتعطي فهمان أعمق للمفاىيم مخططات المفاىيم التعريف البنائي للخبرات 

الهامة كالرئيسية، كإف فكرة خرائط المفاىيم مرتبطة بنظرية أكزكبل البنائية، إذ أدخل 
أكزكبل ىذا المفهـو لتحسين عملية التعليم كجعل التعليم لو معنى من خبلؿ كعي 

ية العقلية المتعلم بالعبلقات بين المفاىيم الجديدة كالمكتسبة من أجل تنظيم البن
 للمتعلم.

كإف عقل المتعلم بناء معرفي منظم، يتكوف من أبنية معرفية منظمة من المفاىيم 
كاألفكار الكبرل التي تترتب فيها ىذه األبنية بشكل ىرمي، حيث تحتل األفكار 
، كمناطقو العليا، كبالنزكؿ إلى قاعدة  الهـر  الكبرل كالمفاىيم العريضة رأس الهـر

فاألصغر، كيمثل كل بناء منها كحدة تطور معرفي تبرز ما األكبر م من تندرج المفاىي
لدل المتعلم من استعدادات كقابليات كخبرات كأفكار، كيجب أف ترتبط المعرفة 
الجديدة بالسابقة حتى تكوف ذات معنى، كىذا يتطلب أيضان خلو المعرفة الجديدة 

مانعة للتعلم ذم المعنى  كالقديمة من المفاىيم الخاطئة كالتي إف كجدت ستكوف
 (.119-114 : 2007)الخوالدة، 

( حوؿ كاقع استخداـ أساليب التقويم البديل لمعلمي 2017، كفي دراسة )الصلوم 
التقويم القائم  ان ؛العلـو أظهرت النتائج استخدامو بدرجة متوسطة كأكثرىا استخدام

لمعتمد على خرائط على األداء كمن ثم تقويم ملفات اإلنجاز كمن ثم التقويم ا
المفاىيم ,كأظهرت بعض األساليب أف استخدامها بدرجة ضعيفة مثل تقويم األقراف 

 كالتقويم الذاتي.  
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يواجو التقويم البديل عددان من المعوقات كالمشكبلت : معوقات التقويم البديل 
(، على 215:  2004التي تواجو تطبيقو على أرض الواقع منها ما ذكره )الدكسرم، 

 لنحو التالي:ا

شعور الطلبة بعدـ االرتياح إلدخاؿ نوع جديد من التقويم غير الذم اعتادكا  -1
عليو، كما يتطلبو من مهارات كمهمات ربما تكوف في نظرىم أكثر تعقيدان 

 كاختبلفان.

كراىية المعلمين لترؾ التقويم التقليدم، كاالنتقاؿ إلى عالم جديد من التقويم،  -2
 اعب، كالذم يمثل تحوالن في النموذج المألوؼ لديهم.المحاط بالمخاطر كالمت

قلة فهم الوالدين لتقويم األداء الصفي، بسبب عدـ كفاية المعلومات التي  -3
يحصلوف عليها من تقويم األداء من المدرسة، أك لعدـ متابعتهم للتغيرات في 

 الحقل التربوم.

من ناحية، كالتصميم  المتطلبات الكثيرة لتطبيق التقويم البديل، كالوقت كالماؿ -4
كالتوظيف من ناحية أخرل، باإلضافة إلى كثرة أعداد الطبلب داخل الصف 

 ككذلك العبء الدراسي كنصاب المعلم من الحصص الدراسية. 

 قلة عدد المعلمين المؤىلين للتعامل مع األساليب الحديثة البديلة بالتقويم. -5

ن الذين يعتقدكف أف التقويم صعوبة تعديل مواقف كاتجاىات الكثيرين من المعلمي -6
 البديل أكثر مناسبة كجدكل من التقويم البديل.



 كر اإلدارة اإلشرافية في تفعيل التقويم البديل في برامج التأىيل المهني لطبلب ذكم صعوبات التعلمد
  ..  .أركل العنزم    أ. حناف الشنبة    

 

 8112 ديسمبر(  13المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واالنسانية .. العدد )
27

 

 لضعف الموارد كالدعم المادم. تتجنبو الكثير من المدارس نظران  -7

تثار الكثير من الشكوؾ حوؿ مصداقية التقويم البديل ، حيث يعتقد العديد من  -8
يم أكثر عرضة المتخصصين في مجاؿ التقويم التربوم أف ىذا النوع من التقو 

للتحيز، كإبراز العوامل الشخصية من قبل المعلمين الذين يناط بهم تقويم أداء 
 (.1834-1833: 2016الطبلب. )عبود، 

 التوصيات :

 ضركرة إعداد دليل للمعلم نحو استخداـ طرؽ أساليب التقويم البديل  (5

بارات إعادة النظر في الممارسات التقويمية الحالية التي تعتمد على االخت (6
 التقليدية، ككضع اآلليات المناسبة الستخداـ التقويم البديل.

عقد الدكرات التدريبية ككرش العمل البلزمة لتدريب كافة أعضاء العملية التعليمية  (7
 نحو كيفية استخداـ أساليب التقويم البديل.

العمل على تخفيف األعباء المنوط بها المعلمين، حتى يتفرغوا لمتابعة الطبلب  (8
 قويمهم.كت

عقد لقاءات دكرية بين الطبلب كالمعلمين، ليتعرؼ الطبلب على دكرىم في  (9
أساليب التقويم البديل، كمها معرفة محتويات حقيبة األعماؿ، كأىدافها ككيفية 

 تقويمها كأنواعها.
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تدريب المعلمين أثناء الخدمة على مهارات التقويم البديل من حيث التخطيط،  (10
 عة نتائجو.كاستخداـ أدكاتو كمتاب

تطوير المقررات الدراسية، كبصفة خاصة مقررات القياس كالتقويم التربوم التي  (11
يدرسها الطبلب بالجامعات بحيث تتشمل على أساليب التقويم البديل كطرؽ 

 استخداماتو كأىميتو كخاصة في الوقت الحالي.

 المراجع:

  قويم كتطبيقو في االتجاىات الحديثة في مجاؿ القياس كالت.(2005البطش، كليد )

 كزارة التربية كالتعليم.:الميادين الخاصة، عماف     

 تصورات معلمات العلـو في مدينة المجمعة حوؿ .( 2017خلود ابراىيم ) ،التركي 

 – 340) ، 111ع ، 28مج  .كلية التربية . مجلة   جامعة بنها .التقويم البديل      

     374. ) 

 ( فاعلية استراتيجيتي دكرة التعلم المعدلة كخريطة 2007)الخوالدة، سالم عبدالعزيز 

  المفاىيم في تحصيل طلبة الصف األكؿ الثانوم العلمي في االحياء كاكتسابهم      

 لمهارات عمليات العلم. مجلة جامعة أـ القرل للعلـو النفسية كالتربوية، العدد ا      

 .19األكؿ، مج      

 دار  :األردف  .عماف  .ستراتيجيات التقويم الحديث كأدكاتو ا. ( 2008دعمس , مصطفى ) 
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 . غيداء     
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 .90ع  بالمرحلة الثانوية، مجلة رسالة الخليج العربي،     

 سها، مهاراتها، المفاىيم اللغوية عند األطفاؿ، أس. ( 1430زىراف، حامد عبدالسبلـ )

 دار المسيرة. : تدريسها، تقويمها، الطبعة الثانية، عماف     

 كاقع استخداـ أساليب التقويم البديل لدل معلمي . ( 2011الزبيدم , عوض )

 قسم علم  ة .رسالة ماجستير غير منشور  .كمعلمات العلـو بمحافظة الليث      

 ة المكرمة .رل . مكجامعة أـ الق .النفس , كلية التربية      

  :الرياض .أصوؿ التقويم كالقياس التربوم المفهومات كالتطبيقات  .(1428زيتوف , حسن )

 الدار الصولتية للتربية .     

، عماف: دار .(2007زيتوف، عايش )  النظرية البنائية كاستراتيجيات تدريس العلـو

 الشركؽ للنشر كالتوزيع.     

 استخداـ البرتفوليو كاستراتيجية للتقويم البديل في  .(2015سالم , ىياـ مصطفى )

 الجامعية , دراسات عربية في تنمية كل من التفكير التأملي كأداء طبلب المرحلة      

  .( 232, 179  ) ، 6ع ،التربية كعلم النفس      

 فعالية التقويم بملفات التعلم في تنمية التحصيل كالتفكير  .(2007علياء ) ،السيد 

 بتدائية , إلاالبتكارم كخفض قلق االختبار في مادة العلـو لدل تبلميذ المرحلة ا     
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 الجمعية المصرية .ديسمبر  4ع  ،مجلة التربية العملية  .جامعة عين شمس      

 للتربية العلمية .     

  لدل الموضوعي بالتقويم كعبلقتو الذات تقدير .(2012) العزيز عبد أيمن,  سبلمة

 .30ع ، النفسي اإلرشاد مركز ، النفسي اإلرشاد مجلة ، الجامعة طبلب     
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 مكتب التربية لدكؿ  : للتقويم المعتمد على األداء من النظرية إلى التطبيق، الرياض     

 الخليج العربي.     

 درجة ممارسة معلمي العلـو بالمرحلة المتوسطة  .(2015عبداهلل ) ، الصاعدم

 جامعة أـ  ،كلية التربية   ،رسالة ماجستير غير منشورة   ،ألساليب التقويم البديل      

 القرل , مكة المكرمة .     

 كاقع ممارسة معلمي العلـو بمحافظة العارضة .( 2017محمد علي طاىر ) ،الصلوم 

 رابطة التربويين  ،دراسات عربية في التربية كعلم النفس  ،ب التقويم البديل ألسالي     

 .( 422-403) ، 88ع ،العرب       

 التقويم البديل كاتجاه حديث في تقويم أداء الطبلب،  . (2016عبود، يسرم زكي )

 الكتاب العلمي، المؤتمر الدكلي، المعلم كعصر المعرفة: الفرص كالتحديات      

  29/11تحت شعار )معلم متجددة لعالم متغير(، الجزء األكؿ، خبلؿ الفترة من      
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 ، المملكة العربية السعودية، أبها. 30/11/2016إلى      

 كاقع استخداـ معلمي العلـو لملف اإلنجاز في تقويم  .(2014) العرابي , عبدالرحمن

 رسالة ماجستير غير  أداء طبلب الصف السادس االبتدائي بمدينة الطائف ,     

 كلية التربية , مكة المكرمة .  .منشورة      

  الطالبات أداء لتقويم البرتفوليو األعماؿ ملف محتول معايير.(2007) فتحية, عساس

  مجلة ، التربية كلية ، شمس عين جامعة، الميداني التدريب في المعلمات     

 .122 ع ، التدريس كطرؽ جللمناى المصرية الجمعية،  المناىج دراسات     

 القياس كالتقويم في العملية التدريسية، عماف . (2009عبلـ، صبلح الدين محمود )

 دار المسيرة للنشر كالتوزيع :     

 التدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثة، غزة: دار المقداد. .(2006عفانة، عزك )

 دار األمل للنشر :  التدريسيةالقياس كالتقويم في العملية  . (2005عودة، أحمد )

 كالتوزيع، األردف.     

  الثانوية بالمرحلة اإلسبلمية التربية معلمي أداء تقويم . (2011) أحمد محمد العيسى،

 ع ، 2مج  التربية، كلية مجلة التدريسي، األداء لجودة المهنية المعايير ضوء في     

      76  

 تراتيجيات التقويم كأدكاتو، اإلطار النظرم، إدارة اس .(2004الفريق الوطني للتقويم ) 
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 دار الفكر : طرائق تدريس التربية اإلسبلمية، عماف .ـ(2009صالح ذياب )الهندم، 
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