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 )دور اسرتاجتيات التقومي البديل يف حتسني نواتج التعلم املعرفية لدى طالب اجلامعة(
 عثمان رمضان البكوش .رويدهد

 جامعة املرقب -خياركلية اآلداب والعلوم قصر األ
 امللخص

سرتاجتياته ودوره اإلجيايب يف حتسني نواتج التعلم اموضوع التقومي الرتبوي البديل وأهم  ل هذا البحثو اتن
املعرفية لدى طالب اجلامعة، وهو من املوضوعات املهمة يف عصر شهد فيه التقومي الرتبوي تطورات وحتوالت كبرية 

دور إسرتاجتيات التقومي الرتبوي   )ماابلتساؤل اآليت يلابه وأدواته، لذلك ميكن حتديد مشكلة البحث احلاليويف أس
( وهلذا البحث أمهية تتمثل يف أنه سلط الضوء على لتعلم املعرفية لدى طالب اجلامعةالبديل يف حتسني نواتج ا

شكالت التقومي التقليدي والذي تبث قصوره يف قياس مالتقومي الرتبوي البديل ابعتباره منط جديد إلجياد حلول 
 مي أدائهم .حتصيل الطالب وتقو 

وقد اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على مجع املعلومات وحتليلها لتحقيق 
سرتاجتياته، اضحت نتائج البحث تعدد اآلراء حول مفهوم التقومي الرتبوي البديل وحول أو أهداف البحث، وقد 

ضرورة وعلى لدى الطالب يف املراحل العمرية املختلفة بتحسني نواتج التعلم املعرفية صت الباحثة ابالهتمام أو وقد 
التقليدية اليت تعتمد  ساليباألعن  واالبتعادالتقومي البديل ليت من أمهها حديثة يف التعليم والتقومي وا أساليبإتباع 

 على االختبارات التقليدية.
Abstract 

This research dealt with the subject of alternative educational evaluation, 
its most important strategies and its positive role in improving the cognitive 
learning outcomes of university students, and it is one of the important topics in 
an era in which the educational evaluation witnessed major developments and 
transformations and its methods and tools, so the current research problem can be 
identified by the following question (What are the strategies of educational 
evaluation The alternative is to improve the cognitive learning outcomes of 
university students) and this research is important in that it sheds light on the 
alternative educational evaluation as a new pattern for finding solutions to the 
problems of traditional evaluation, which expresses its limitations in measuring 
student achievement and evaluating their performance. The researcher relied on 
the descriptive and analytical approach that is based on collecting and analyzing 
information to achieve the objectives of the research. The results of the research 
showed the multiplicity of opinions about the concept of alternative educational 
evaluation and its strategies. In education and evaluation, the most important of 
which is the alternative evaluation and moving away from the traditional methods 
that depend on traditional tests. 

 
 
 



 
 

(205) 
 

 :مقدمة
ليم اجلامعي من املراحل التعليمية املهمة؛ نظًرا ملا يتلقاه الطالب من مواد دراسية تشكل تعد مرحلة التع

خرباهتم األساسية لالندماج يف اجملتمع، وميكننا القول أن التعليم اجلامعي ملزم لتقدمي اخلدمات للمجتمع بل 
ناخات، إن هذه الصلة الوثيقة تفرض ثر، ويتأثر مبا حييط به من مؤ ويشارك بنشاطاته ابعتباره مؤسسة اجتماعية ي

على اجلامعات أن حُتدث دائًما يف بنيتها ووظائفها وبراجمها وحبوثها تغريات تتناسب مع التغريات اليت حتدث يف 
 اجملتمع احمليطة به.

كما   ن الدراسة يف اجلامعة خربة جديدة يف جمتمع من املثقفني، إهنا تقدم تدريًبا عقلًيا وأخالقًيا وقيمًيا،إ"
ميان حبق أهنا السبيل لتكوين خلفية ثقافية, وهي تساعد يف تنمية القدرات واملهارات، واملرونة يف التفكري، واإل

 (24: 2001أقصى حد".   )حسن شحاتة،  إىلاالختالف، وقدراته 

ا حيدثه من ساسًيا يف منظومة العملية التعليمية، فهو يؤدي دوًرا فاعاًل يف اناحها مبأيعد التقومي عنصًرا 
يف ضوء البياانت واملعلومات  تصويب أوتكيف  أوتوازن وتكامل بني خمتلف عناصرها، ومبا حيدثه فيها من تعديل 

الوجدانية( جزًءا أساسيا يف التعليم  –املهارية  -حكام اليت تنشأ عنه، كما يعد تقومي نواتج التعلم )املعرفيةواأل
ها لتوفري التغذية الراجعة بقصد التحسني، وذلك ألمهيته يف حتديد مقدار ما والتعلم ويربطهما مًعا يف مجيع مراحل

هداف التعليمية وتعزيز عناصر القوة ومعاجلة الضعف مبا حيقق الغاايت املنشودة.)سعيد األسدي، يتحقق من األ
 (   191: 2015د صربي،و اد

الرتبية مناسبة ملواكبة التطور يف النظام الرتبوي  التقليدية يف ساليبنظًرا ألمهية املنظومة الرتبوية لـم تعـد األ
و أدوات و  أساليبالبحث عن  إىلألهنا غري قادرة علـى  حتديد نتاجات التعلم اليت حققها الطلبة، مما أدى 

اسرتاتيجيات حديثة يف التقومي تكون قادرة على تقومي أفضل ألداءات املتعلم بشكل يليب احلاجات احلاضـرة 
ة، وميكن للمتعلم من  حتديد نتاجات التعلم لكي حيقق املسامهة يف التنمية الشاملة فـي اجملتمع ، ومن واملستقبلي

: 2011بني تلك األدوات أداة القياس الرتبوي اليت تعترب أحد أهم مكوانت املنظومة الرتبوية.)سامل خليفات،
34 ) 

تعليم اجلامعي والنهوض به ابعتباره ركنًا التقومي يعترب من أهم العناصر اليت تساعد على رفع مستوى ال
اساسيا من أركان العملية التعليمية وجًزا ال يتجزأ منها فهو الوسيلة اليت ميكن من خالهلا معرفة مدى ما مت حتقيقه 

فراد على اختالف مستوايهتم ومع أي مدى تتفق النتائج مع اجلهد املبذول من جانب األ إىلمن أهداف و 
جيابية والسلبية يف العملية التعليمية وتشخيص تخدمة من خالل التقومي ميكن حتديد اجلوانب اإلاالمكانيات املس

 (225: 2009ي ،أو جوانب الضعف والقصور فيها من أجل اختاذ اإلجراءات. )عفت الطن
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قومي حيت يعد احلديثة يف الت ساليبوقد شهدت السنوات األخرية يف جمال الرتبية والتعليم تزايدًا يف االهتمام ابأل
ما ميكن حتقيقه من أهداف  إىل ىالتقومي أحد عناصر املنهج كمنظومة تعليمية، فهو عملية شاملة ومستمرة تسع

تربوية تتضمن املتابعة لإلجراءات املتبعة وقياس اجلهود املبذولة، ومعرفة مدى ناح العملية التعليمية، واكتشاف 
لية التعليمية، وتقوم فكرة التقومي البديل على االعتقاد أبن تعلم الصعوابت واملشكالت اليت تواجه سري العم

الطالب وتقدمه الدراسي ميكن تقيمه بواسطة أعمال ومهام تتطلب انشغااًل نشطًا مثل البحث والتحري يف 
 (      285:  2002داء املرتفع.)قاسم الصراف،املشكالت املعقدة والقيام ابلتجارب امليدانية واأل

مفهوم التقومي الرتبوي من منظور )معايري اجلودة  إىل( 2009اسة عبد احلفيظ مقدم  )أشارت در 
ه ، وكيفية حتديد أساليبواالعتماد( وستعرض فيها املفهوم اجلديد للتقومي مع الرتكيز على التقومي البديل وأغراضه و 

أنه كلما  إىلة، وتوصلت النتائج هداف والنواتج التعليمية ونشاطات ومهام التقومي مع دعمها أبمثلة واقعياأل
 التقومي ازدادت جودة التعلم .  فعاليةازدادت 

التقومي البديل وتعلم التلميذ  إىل   Svapenumal ((2004كما أشارت دراسة سيفابينيومال
ميذ وعلى التقوميية املتنوعة املستخدمة يف تعلم التالميذ وتثريها على أداء التال ساليبفهم األ إىلوهدفت الدراسة 

ناز وتوصلت داء وسجالت اإلمثل التقومي القائم على األ ساليبعملية التدريس واستخدم الباحث بعض األ
أن التقومي البديل ساعد على عملية تقومي تعلم التالميذ بشكل عام ويف التأمل اجليد ملوضوعات التعلم،   إىلالنتائج 

 التقومي البديل. أساليب ىلإمن التالميذ أبن حتسن أداءهم يرجع %95كما أقر 

واقع التقومي يف ليبيا يتضح أن الطريقة التقليدية مازالت تشغل حيزًا كبريًا من بني الطرق  إىلابلنظر 
اليت يستخدمها املعلم دخل الفصل، وبذلك أصبح التقومي يعتمد على الورقة والقلم، مما جعل الطالب  ساليبواأل

التقليدية أصبحت عاجزة عن  ساليبين. وبذلك فإن األخر على مساعدة اآلأكثر سلبية واعتمادًا يف حتصيلهم 
 مساعدة الطالب يف معرفة قدراهتم واجتاهاهتم ومعتقداهتم احلقيقية، كذلك مستوايهتم التحصيلية.

 أساليبلت الباحثة إجراء هذا البحث   يف هذا اجملال، وذلك بتقدمي بعض اسرتاتيجيات  و و اولقد ح
التقومي البديل، بعد اسرتشادها ابلبحوث والدراسات السابقة يف هذا اجملال، ويُعد هذا  أساليبة وهي التقومي احلديث

االجتاه من أحدث االجتاهات اليت أتبث كفاءته وفاعليته يف تقومي قدرات الطالب احلقيقية يف مواقف واقعية 
 حقيقية . 

يجيات التقومي البديل مع بعض نواتج هذا ما أكدته الدراسات السابقة اليت استخدمت بعض اسرتات
التأثري اإلجيايب لصاحل بعض اسرتاتيجيات التقومي البديل يف هذا اجملال، حيت أشارت  إىلالتعلم، حيث أشارت 
فاعلية بعض اسرتاتيجيات التقومي البديل يف حتقيق حتصيل مرتفع للطلبة يف املوضوعات  إىلنتائج تلك الدراسات 

قارنة ابلطريقة التقليدية .وكذلك حتسن اجتاهاهتم حنو املادة الدراسية، ومعتقداهتم حنو املعرفة، الدراسية املختلفة م
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(،هيا حممد 2009( دراسة سناء مجيل مصطفى)2000ومن هذه الدراسات دراسات كل من سحر عبد الكرمي)
سن خاجي (،واثين ح2013السيد عمر ) ( وأمساء عمر2012(، ودراسة حممد مهيدات )2009املزروع)

وهبذا فإن التقومي البديل يعد من املوضوعات املهمة اجلديرة ابلدراسة،  (2015(خالد رشاد بين عودة)2013)
 اليت تساعد يف حتسني نواتج التعلم املعرفية لدى طالب اجلامعة. ساليبمن خالل معرفة بعض االسرتاتيجيات واأل

جنبية لنواتج التعلم املعرفية فإن الدراسات يف ل العديد من الدراسات العربية واالو اوابلرغم من تن
  هلا السرتاتيجيات التقومي البديل يف حتسني نواتج التعلم. أو اجملتمعات العربية اندرة حسب علم الباحثة يف تن

، واليت تتلخص يف التعرف على دور اسرتاتيجيات  ايلوبناء عن ما سبق ميكن حتديد مشكلة البحث احل
 حتسني نواتج التعلم املعرفية لدى طالب اجلامعة.  التقومي البديل يف

 : مشكلة البحث

أن اغلب أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة يعتمدون على اسرتاتيجيات وأدوات  التقومي التقليدي الذي 
يعتمد على الورقة والقلم، والذي يقيس أدىن مستوايت التعلم كالتذكر، وال يعود على الطالب بنواتج علمية مفيدة 

ساسي للمعلم هو تزويد الطالب أبكرب قدر من املعلومات ليتم لفرتة ما بعد اجلامعة، حيث كان اهلدف األ
اسرتجاعها أثناء االمتحاانت؛ تكون عملية التقومي من قبل املعلم فقط وال يكون هناك دورًا للطالب يف عملية 

ه طالبه يف تقومي أدائهم عندما ينخرط يف العمل سيعتمد علي ايلالتقومي فال يكون قادرًا على تقومي أدائه، وابلت
 الرتبوي عقب التخرج .

لت اسرتاتيجيات التقومي البديل كانت أثناء اخلدمة للمعلمني أي بعد خترجهم أو ومعظم الدراسات اليت تن
 أوودراسة حممد عبد الوهاب محزة، أمحد  (،2012من اجلامعة مثل دراسة أكرم البشري، وأريج برهم )

(،وكذلك دراسة حامد عبد هللا 2016(، ودراسة حصة حممد االصقة، عدانن سامل الدوالت )2012)صومان
لت هذا الدراسات معرفة درجة استخدام املعلمني واملعلمات و ا(،حيث ح2016احلميدي، وحممد دهيم الظفريي)
التعلم اليت هي عبارات تصف ما هذه االسرتاتيجيات لنواتج  ل معرفة دورو اة حتاليللتقومي البديل، لكن الدراسة احل

برانمج  أوهناية دراسته ملقرر دراسي  ينبغي أن يعرفه الطالب ويكون قادرا على أدائه، ويتوقع من الطالب إنازه يف
تعليمي، وبعد ذلك نُقوم هذه النواتج عن طريق إصدار حكم على مستوى اكتساب الطالب لنواتج التعلم 

 .   أدائه وتدعيمها وكذلك جوانب الضعف وعالجهااملقصودة وتشخيص جوانب القوة يف

غلب عمليات التقومي لنواتج التعلم تعتمد على التقومي التقليدي، الذي كان يركز على جوانب أن إ
سئلة النظرية اليت تعتمد يف أغلبها على الورقة والقلم ،وجتعل من قياسها ة بسيطة تقاس أبنواع حمددة من األمعرفي

ساط الرتبوية للتقومي مبنظوره الضيق و مستوايته هدفًا وغاية، وأن تثرياته السلبية السائدة يف األ للتحصيل يف أدين
مجود العملية  إىلاملرادف لالمتحاانت التقليدية واالختبارات الروتينية، وما ينتج عنها من درجات اعتبارية تؤدي 
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عملية التعليم، وال تفيد يف مراقبة التقدم الدراسي  التعليمية وختالف عمليات القياس والتقومي وال تعرب عن واقع
تضح قصوره يف قياس النظر يف التقومي التقليدي الذي ا إىلومتابعة منو الطالب من قبل املسئولني حيت دعوا 

نواتج التعلم، وضعف يف تقومي أدائهم وقلة جدوى يف تشخيص مكتسباهتم وكفايتهم ليحل حمله اسرتاتيجيات 
 (  2015 مثل اسرتاتيجيات التقومي البديل.  )النور خري،حديثة للتقومي

وانطالقا من أمهية نواتج التعلم لطالب اجلامعة بوصفها متطلبات مهمة للنجاح يف نواحي احلياة 
املختلفة ،فقد قامت الباحثة ابالطالع على نتائج الدراسات السابقة يف هذا اجملال، وجدت أن  معظم الدراسات 

التقومي اليت تستخدم أغلبها احلفظ والتلقني والتسميع واالختبارات التقليدية، وهذا له تثري  أساليب إىلقد أشارت 
ومن هذه الدراسات، دراسة حممد عطية  سليب على الطالب وخمرجات التعلم اليت خرج هبا من اجلامعة ،

ليت أكدت ان املعلمني ال ( وا2014( ودراسة حممد سعد العرايب  )2013(، ،ودراسة الزغيب ) 2011عفانة)
ميارسون اسرتاتيجيات التقومي البديل يف تقومي الطلبة ،ومازالوا يركزون على االختبارات يف تقومي طلبتهم، ومن هنا 

 ة: اليتصاغ مشكلة البحث يف االسئلة الت

 ما هو التقومي البديل .و ما هي أهم اسرتاجتيات التقومي البديل ؟ 1س

 ؟التقومي البديل يف حتسني نواتج التعلم املعرفية لدى طالب اجلامعة  اسرتاجتيات ما دور  2س

 أهداف البحث :

 التعرف على مفهوم التقومي البديل وعلى بعض اسرتاتيجيات  التقومي البديل . -1

 التعرف على دوراسرتاتيجيات التقومي البديل يف  حتسني نواتج التعلم لدى طالب اجلامعة. -2

 ُهية البحث:   أ

ل إلقاء الضوء على دور التقومي البديل يف حتسني و اذا البحث أمهيته من أمهية موضوعه وذلك أنه حييكتسب ه
 :ايلنواتج التعلم وتكمن أمهيته يف الت

هنم مقبلني على االندماج يف اجملتمع وتطبيق ما َث تعلمه داخل حلة العمرية لطالب اجلامعة، حيت إأمهية املر  -(1)
 فضل.  استثمارها وتوجيهها التوجيه األلفئة جيب على الرتبوينيمؤسسات اجملتمع، وهذه ا

ما طبقت ابلصورة  إذاإلقاء الوضوء على بعض اسرتاتيجيات التقومي البديل، ملا هلا من أمهية للمتعلم،  -(2)
 هنا ستساهم يف تنمية نواتج التعلم بصورة إجيابية. املناسبة فإ

 لت موضوع اسرتاتيجيات التقومي البديل.و الدراسات اليت تنالبحوث وا إىلإثراء معريف يضاف  -( 3) 
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 واكبة التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي واستخدام االسرتاتيجيات احلديثة يف التقومي.مل -(4) 

 مصطلحات البحث :

 :Alternative Assessmentالتقومي البديل 

الذى يقوم  Authenticالواقعي  أويقي ويعرف صالح الدين عالم التقومي البديل أبنه " التقومي احلق
الطلبة من خالله أبداء مهام مفيدة، وذات معين وداللة، وهذه املهام التقوميية تكون مماثلة ألنشطة التعلم، وليست 
اختبارات تقليدية، وتتطلب مهارات تفكري عليا وتنسيق واسع من املعرفة وخترب الطلبة بقيمة األعمال اجليدة وذلك 

، 2009جودة هذه األعمال".)صالح الدين عالم،  ىاحلكم على مستو  ها يفيإليستند  كات اليتبتحديد احمل
36) 

إصدار أحكام عن تقدم الطالب  عملية مستمرة يشرتك فيها كاًل من املعلم والطالب يفأبنه "وتعرفه الباحثة      
الذايت وتقومي األقران واالمتحاانت حبيث  مثل مهام األداء وملف اإلناز والتقومي ساليبابستخدام جمموعة من األ

 ".ال يفصل بني عملية التقومي وعملية التعليم والتعلم

   Learning Outcomesنواتج التعلم  

هي كل ما يتطلب أن يكتسبه املتعلم من معارف ومهارات واجتاهات وقيم نتيجة مروره خبربة تربوية 
 ائي(معينة من خالل دراسته ملنهج معني.)تعريف إجر 

 Eductional Attainmentالتحصيل الدراسي 

جمموعة من  أوتدريبات معينة  أواملهارة يف مادة دراسية  أوالفهم  أوأبنه قدرة الطالب على املعرفة 
 (2009:31 فكري زاين)املواد. 

وتري الباحثة أن التحصيل الدراسي هو مدى اكتساب الطالب للحقائق واملفاهيم واملبادئ والنظرايت 
 سياق معني ومدى متكنه من ذلك. أويف صف دراسي  أولتعليمية يف مرحلة دراسية ا

 -اإلطار النظري:

 مفهوم التقومي البديل :-الأو 

أدبيات القياس  إىلوابلرجوع ، هيإلمفهوم التقومي البديل فقد تعددت املصطلحات اليت تشري  ةثانظراً حلد
 Authenticالواقعي  أورادفة هلذا املفهوم مثل: التقومي األصيل والتقومي الرتبوي حتدد العديد من املفاهيم امل

Assessment تقومي األداء ،Formative  التقومي البنائيConstructive Assessment التقومي ،
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 Direct، التقومي املباشر Dynamic Assessment، التقومي الديناميكي Qualitativeالكيفي 

Assessmentوالتقومي الطبيعي  ، Naturalistic Assessment وغري ذلك. )صالح الدين حممود ،
  (2009، 33عالم، 

املصطلحات، إال أهنا تتضمن منظورًا جديدًا لفلسفة التقومي ومنهجياته وعملياته  أواملفاهيم  تتعدد
رة املتعلم قد ىاليت ال تري من عملية التعليم سو واألدوات التقليدية و  ساليبه وأدواته تتخطي حدود األأساليبو 

عملية التعلم من منظور ما  ىى تر خر أوجهه نظر  فهو يتبىن، على التحصيل وتذكر أكرب قدر ممكن من املعلومات
تعلم تساعده يف بناء اخلربات  أساليبيقوم به املتعلم من عمليات عقلية ونفس حركية واسرتاتيجيات تفكري و 

درًا على اكتساب معلومات وخربات جديدة وربطها منطقيًا مبا واملعلومات بناء توليد قائما على املعين وجتعله قا
)ماهر  .لديه من خربات سابقة بل جتعله قادرًا على تطبيق تلك اخلربات يف مواقف جديدة ملزيد من التعلم

                                                                (358، 2003، صربى  إمساعيل

ت سواء أكان ذلك من جيابيايتسع ليشمل التقومي التقليدي ويضيف عليه كثريًا من اإلالتقومي البديل 
من خالل استغالل قدرات الطالب التفكريية كونه  أوخالل اتصاله بواقع الطلبة، مما جيعل التعليم ممتعًا لديهم 

قوميية، فجميع هذه املميزات الت ساليبن بني الطلبة وتنوع األو ايسعي ألن يقيس مهارات تفكري عليا، وكذلك التع
من شأهنا أن تضفي على التقومي البديل أمهية قد ال ندها يف التقومي التقليدي. )سليمان حممد أبو شارب، 

2015 ،33) 

ون آخر لت املقارنة بني التقومي البديل والتقومي التقليدي دراسة هريمان و و اومن الدراسات اليت تن
(Herman, L. Joan, et al 1997 ) الوقوف على مدى فاعلية التقومي البديل يف املرحلة  إىلاليت هدفت

التقومي البديل، ومعرفة أيهما أفضل  أساليباملتوسطة يف الوالايت املتحدة األمريكية، وحبث اجتاهات الطالب حنو 
أن التقومي  إىل وتوصلت الدراسة، وأكثر دافعية ابلنسبة للطالب األمريكيني التقومي التقليدي أم التقومي البديل

البديل ذو معين وأكثر دافعية للتالميذ عن االختيار من متعدد يف التقومي التقليدي،  أن األسئلة املفتوحة النهاية 
 Demauro, & e.t. a.l ونآخر رو و أو توم دمي ودراسة أكثر دافعية وأكثر حتداًي هلم من األسئلة التقليدية،

وأسفرت ، التقومي التقليدية والتقومي البديل أساليبميذ حنو استخدام مقارنة اجتاهات التال إىل( هدفت 2001)
النتائج على أن االختبارات التقليدية أسهل ابلنسبة هلم ولكن التقومي البديل أكثر تشويقًا وهم يفضلون التقومي 

 .البديل

 AAAS  American Association for (1989)اندت الرابطة األمريكية للعلوم املتقدمة

the Advancement of Science     أبمهية استخدام التقومي البديل حيث يعطي معلومات أكثر صدقا
 . عن تعلم الطالب وميكن أن يؤثر يف التعليم ويتضمن حل مشكالت 
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 Outcome)مستوايت النواتج  إىلاملطالبة بتوجيه املؤسسات التعليمية توجيهاً يستند  إىلذلك  ىأد

Standards )املستوايت الرتبوية لذلك ان ؛( بثقت حركةEducation Standards ًلتصبح حتوال جتريبيا )
جديداً يف التعليم األمريكي، وىف تقومي حتصيل الطلبة, وتطلب ذلك اختاذ قرارات حول ما ينبغي أن يتعلمه الطلبة 

 . يف املدارس، وما يتوقع منهم حتقيقه بدرجة معقولة

وتقدمه الدارسي ميكن تقييمه بواسطة  لطالبيل هو االعتقاد أبن تعلم اإن ما تتضمنه حركة التقومي البد
نشغااًل نشطاً مثل البحث والتحدي يف املشكالت املعقدة والقيام ابلتجارب امليدانية واألداء اأعمال ومهام تتطلب 

النظرة  إىل Transmissionsة للتعليم يلااملرتفع هذه الطريقة لتقومي أداء الطالب تعكس حتوال من النظرة اإلرس
 (285، 2002. )قاسم على الصراف، Constructivistالبنائية للتعلم 

 التقومي البديل:   تعريف-

( أبنه : طريقة ملعرفة ما يعرفه الطالب وما يستطيع 2004تعرفه دراسة عبد العزيز عبد اهلادى الطويل )
تبار تقليداًي معياراًي وهو بتعريفه مرجعي أن يفعله، ويقصد هبا أن توضح النمو وترشد التدريس، وليست اخ

أصيل ألنه يقوم على األنشطة اليت متثل التقومي الفعلي  أو،  أنه موثوق  Criterion Referencedاحملك
حنو األهداف التدريسية، ويعكس املهام اليت متيز البيئات الصفية والواقعية، وقد يتضمن مالحظات املعلم وتقومي 

 لذايت من جانب الطالب.األداء والتقومي ا

الواقعي  أوالتقومي البديل أبنه " التقومي احلقيقي (36،ص 2009)ويعرف صالح الدين عالم 
Authentic وداللة، وهذه املهام التقوميية تكون  الله أبداء مهام مفيدة، وذات معىنالذى يقوم الطلبة من خ

عليا وتنسيق واسع من املعرفة وخترب  مهارات تفكريألنشطة التعلم، وليست اختبارات تقليدية، وتتطلب  مماثلة
 .جودة هذه األعمال ىها يف احلكم على مستو يإلالطلبة بقيمة األعمال اجليدة وذلك بتحديد احملكات اليت يستند 

ستخدام وتوظيف h إىلنه نوع من التقومي غري التقليدي يهدف أب ( 2015اتمر املطريف )تعرفه دراسة 
 قومي البديل املتعددة من قبل املعلم لزايدة معارفه ومهاراته  من أجل زايدة حتصيله الدراسي.الت أساليبأدوات و 

الصيغ  أو ساليب( أبنه " متصل من األ2015) د عبد السالم صربيو اود سعيد جاسم األسدييعرفه 
مال املتكاملة ح بني استجاابت بسيطة مفتوحة يكتبها املتعلم وتوضيحات شاملة وجتمعات من األعو االيت ترت 

 للمتعلم عرب الزمن".

 مميزات ومربرات استخدام التقومي البديل:-

 ميد التقومي البديل املعلم مبعلومات مستمرة عن نواحي القوة والضعف لدي كل طالب. -أ
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 التقومي البديل أن يظهروا معارفهم وفهمهم بطرق متنوعة. أساليبيستطيع الطالب من خالل  -ب

 البديل الطالب غري املهرة يف أداء االختبارات من إظهار قدراهتم ومينحهم الثقة  ابلنفس.كن التقومي جـ ميُ 

يُقوم ويوجه التدريس : فالتقومي البديل يعد رابطًا قواًي بني التعليم والتعلم والتقومي وذلك ألنه يقدم التغذية  -د
 ب.التعليم والتعلم ونتائج تقومي الطال أساليبالراجعة للمعلمني حول 

قوم العمليات وخمرجات التعلم: وذلك ألن التقومي البديل عملية مستمرة يف سياق طبيعي، والصورة الناجتة يُ  -هـ 
 من خالله عن املتعلم تعكس تطور عمليات التعلم خالل الزمن. 

مي البديل على تنمية قدراهتم يف التعامل والتصرف يف املواقف احلياتية، ألنه من خالل التقو  يساعد الطالب -و
ية من اليوميكلف الطالب مبهمات واقعية حقيقية ترتبط مبا يالقيه الطالب خارج فصول الدراسة يف حياهتم 

  .حلول هلا وتفسريات عملية لذلك إىللة التوصل و امشكالت ومواقف وحم

 إىل( واليت هدفت 2007) ,Anusiene, et alون آخر من الدراسات اليت أشارت لذلك دراسة أنوسني و 
التعرف على أداء املتعلمني حول فائدة األنشطة الصفية املتنوعة والتقومي البديل أثناء تعلم اللغة اإلنليزية ومقارنة 

 Mykolas Romerisتمالت املتعلمني عن تعلمهم، لدى طالبات كلية السياسة االجتماعية جبامعة 

University  يل كسجالت اإلناز واملقابالت  الفردية التقومي البد أساليبواستخدمت الدراسة جمموعة من
وكتابة  PowerPointجانب جمموعة من األنشطة الصفية مثل عروض البوربوينت  إىلومهام األداء 

تمالت الطالبات حول فائدة األنشطة الصفية  إىلامللخصات وتعريف املصطلحات واملقاالت ،وتوصلت النتائج 
تعلمني وتقثهم أبنفسهم،  ساعدت املعلمني ىف تطوير طرق التعامل مع املتنوعة ذات قيمة يف زايدة دافعية امل

الصعوابت وحتسني تعلم اللغة اإلنليزية يساعد على تكوين اجتاهات إجيابية لدى الطالب حنو الدراسة؛ألن  
بب كان، ين ألي سخر التقومي البديل تتميز ابلعدالة جتاه الطالب، أي أنه ليس ألي تلميذ مميزات عن الطالب اآل

فهو حمكي املرجع، وتقوم على أساس احرتام شخصية الطالب حبيث شارك ىف إدراك غاايته ويتقبل نتائجه قبواًل 
سرتاتيجية الفروق الفردية بني الطالب، مما يسهم يف هتيئة املناخ ارك ىف تقومي ذاته وتراعي هذه االحسنًا بل ويش

 الب ابألمان الفكري.املناسب داخل حجرة الدراسة الذى يشعر فيه الط

 -:صعوابت استخدام التقومي البديل -

ابلرغم من املزااي املتعددة للتقومي البديل إال أن تطبيقه يف البالد العربية عامة، ويف ليبيا خاصة حيتاج مزيًدا من 
ت أثناء الدعم النفسي والرتبوي، حيث مازال املعلم داخل قوقعة التقومي التقليدي، وهناك العديد من الصعواب

(، ودراسة  2007تطبيق اسرتاجتيات التقومي البديل تطرقت هلا بعض الدراسات السابقة كدراسة )عباس زيتون 
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(واليت رأت أهنا تواجه املعلم والطالب أثناء تطبيق التقومي البديل 2012حسن  أو(، ودراسة )2009)هيا املزروع 
 -منها:

اعتادوا عليه، وما يتطلبه  الذيد من التقومي غري شعور الطالب بعدم االرتياح إلدخال نوع جدي -أ
 من مهارات ومهمات أكثر تعقيداً، فهم حباجة لوقايتهم من الشعور ابلفشل واإلحباط.

عامل جديد من التقومي وقلة معرفتهم إبجراء التقومي  إىلكراهية املعلمني لرتك التقومي التقليدي، واالنتقال -ب
 البديل.

 :Strategy Alternative Assessmentالتقومي البديل اسرتاتيجيات أنواع  -

 Concept Maps:سرتاتيجية خرائط املفاهيم ا -أ

متعددة األبعاد تعكس  أورسوم ختطيطية ثنائية البعد تقومي األداء وهي عبارة  أساليبإحدى وهي 
املفهوم الرئيسي يف قمة مفاهيم بنية حمتوي النص، يتم تنظيمها بطريقة متسلسلة تتخذ شكاًل هرميًا إذ يوضع 

اخلريطة وتندرج حتته املفاهيم األقل عمومية يف املستوايت األدىن مع وجود روابط توضح العالقات بني املفاهيم 
 (281، 2015الرئيسية والفرعية. )سعدية شكري عبد الفتاح، 

 :Purrs Assessmentسرتاتيجية تقومي األقران ا -ب

ا اكتساب املعلومات واملهارات من خالل املساعدة أبهن Topping,2005:p631)يعرفها )
النشطة والتدعيم بني زوجني متكافئني ، فهي تتطلب أن يقوم التلميذان مبساعدة كل منهما لكي يتعلم كل 

 منهما.
 :   سرتاتيجية التقومي ابلتواصلا-ج 

لتواصل عن مدي ( أبهنا عبارة عن مجع املعلومات من خالل ا5، 2018تعرفها )يسرى عبد الرمحن، 
 تقدم الطالب، ومعرفة طريقة تفكريه يف حل املشكالت.             

   مراجعة الذات : سرتاتيجيةا -د
تعترب مراجعة الذات مكون أساسي للتعلم الذايت والتعلم املستمر،  أهنا تعطي الطالب لتطوير املهارات  

نقاط الضعف والقوة ،  تساعده يف تقييم  فوق املعرفية، وحل املشكالت حبيث يتمكن الطالب من حتديد
 (2012اجتاهه.)أكرم البشري، أريج برهم ،

   ملعتمد على األداء:التقومي ا  - ه 
تقومي األداء العملي أثناء تنفيذ أبنه تقومي األداء  إىل( 2009صالح الدين حممود عالم، يشري )  

 أوذ بعرض املهارة اليت أتقنها، وذلك ابلقيام أبدائها بعد التعلم، وهو يتطلب أن يقوم التلمي أونشاطات التعلم 
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القيام بتجربة، كتابة مقالة تتطلب من التلميذ التفكري ملياً واجلمع بني البياانت  أوشيء ما وذلك بتصميمه،  إنتاج
نة، عمل طريقة معي أوإظهار املهارة يف استعمال أداة  أوين إلناز مهمة ما، خر وتطبيق املعلومات، العمل مع اآل

  مشكلة ما.  أوحل مسألة رايضية   أوالنماذج، تفسري واستخدام اخلرائط، إلقاء اخلطب، 

 ة:ظملالحالتقومي ابسرتاتيجية ا -و

أدائهم مهام وأنشطة معنية،  أووهي مالحظة أداء املتعلمني أثناء عملية التعلم، وأثناء حلهم املسائل 
الطلبة على األداء بدرجة أكثر صدقًا من درجات االختبارات. وهي تقدم أدلة ومؤشرات فيها يتعلق بقدرة 

 (311، 2009)صالح الدين عالم، 

  الذايت: سرتاتيجية التقوميا -ي

متكن الفرد  اليت( أبنه تلك العملية 2001يعرف كال من إمساعيل دايب، وعادل البنأ التقومي الذايت)
تعليمي تقوميًا ميكنه التأكد من رصد واستحداث التطويرات بنفسه من إجراء تقومي شامل ملختلف عناصر األداء ال

 (   23، 2012والتجديدات الشاملة لتقابل يف النهاية متطلبات معايري االعتماد.)حسناء الديب ،

 :تيتنيتني اآلسرتاجتيسيتبىن، اال إىلال أن البحث احلإتنوع اسرتاتيجيات التقومي البديل رغم و 

 . Per For manse based Assessmentد علي األداء سرتاتيجية التقومي املعتما -أ

 .Self Assessment التقومي الذايت   -ب

 :Performance Assessmentاسرتاتيجية تقومي األداء  -أ

إن هذا النوع من التقومي يقي التالميذ من احنياز املعلم، فمعايري األداء توضع لتضمن أن مجيع التالميذ يُقومون    
ن إحدى النقاط املهمة يف تقومي األداء )عكس التقومي التقليدي(.أنه يعطي فكره عن بنفس الطريقة، وأ

االسرتاتيجيات  والتكنيكات اليت يستخدمها التلميذ حلل مشكلة بينما االمتحان التقليدي فيظهر أما أن يكون 
ويساعد   ،املتعلم للحل خطأ، وأهم ما يؤكده تقومي األداء هو إدراك العملية اليت توصل هبا أواجلواب صحيحًا 

، 2002م. )جابر عبد احلميد، تقومي األداء أيضًا يف الكشف عن ميول التالميذ وحتديد قدراهتم واستعداداهت
106) 

 تصميم تقومي األداء: -

ينبغي أن يتسع مع  Performance Assessment systemأن تنفيذ تصميم تقومي األداء 
املرجو حتققها  Standardsاملستوايت الرتبوية  إىلة ويتكامل معها، ويستند ى للمنظومة التعليميخر العناصر اآل
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، وأمناط مهامه، Performance Assessmentلدى الطلبة واليت ينبغي أن تنعكس يف خطة تقومي األداء 
 (2009، 118النتاجات. )صالح الدين عالم،  أووحمكات تقدير األداء املتمثل يف العمليات 

 قومي األداء منها:خطوات تصميم ت-

خطوات تصميم تقومي  إىل(  2009؛صالح الدين عالم ،  2002أشار كل من ) جابرعبد احلميد ، 
  ايلاألداء  كالت

 Performanceومستوايت األداء،  Content Standardsأن يرتبط ارتباط وثيقاً مبستوايت احملتوي -1

Standards لدراسية.من أجل حتديد النواتج التعليمية للمواد ا 

 اليت تقيس هذه النواتج. Performance Tasksتصميم خطة متكاملة ملهام األداء -2

حتديد حمكات األداء، وذلك لقياس املهارات واملعلومات اليت أتقنها الطالب ويفضل أن يكون هناك نظام -3
ء اليت  جيب يتقنها، األشيا إىلدرجات لكل أداء حيث أن معايري األداء املعروفة جيدًا سوف توجه الطالب 

 وكذلك تزويد املعلم بنظام واضح لوضع الدرجات لتقومي أعمال الطالب.

 أووعند اختيار نظام التصحيح فمن األفضل مناسبته لنوع اإلناز املراد قياسه فقد يكون )بطاقة املالحظة -4
أقل مناسبة لتصحيح  أون أكثر التقدير اجلمعي( وكل منهما له قوة وحدود وكل منها قد يكو  أومقياس التقدير، 
 املهارات االجتماعية. أواالجتاهات  أواألداءات  أوالعمليات املعرفية 

حتديد شروط التقومي، فيجب أن حيدد املعلم بعض الشروط اليت جيب وضعها يف االعتبار عند تقومي األداء، -5
 ومنها:

 ومراجعة األعمال التقومي. التفكري إعادةجيب أن أيخذه املتعلم إلعداد و  يالوقت الذ -أ

 املصادر اليت  جيب أن يكون املتعلم قادراً على مراجعتها من كتب وقواميس وجملدات.-ب

 أومبا حيتاج املتعلم ملساعدهتم بينما هم أيخذون مهمات التقومي من األقران ر ون الذين خر األشخاص اآل-جـ
 املعلمني.

علومات عن األشياء الىت سيخترب املتعلم وجيب أن يكون على علم املعلومات السابقة عن املهمة، فما كمية امل-د
 هبا مسبقاً.

 معايري التصحيح، فيجب أن يعلم املتعلم املقاييس الىت يستخدمها املعلم ىف تصحيح التقومي. -هـ 
 سبة.  الكمبيوتر واآلالت احلاكاألدوات الىت رمبا يستخدمها املتعلم ملساعدته على أداء املهمة املطلوبة  -و
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 اًل: قواعد تقدير األداء: أو 
فتعد قواعد تقدير األداء إحدى أدوات التقومي البديل املتبعة للحكم على أداء املتعلم وتعتمد هذه 

املقاييس تتكون من عبارات تصف أداء معينًا  أوالقواعد علي مالحظة األداء أثناء تنفيذ مهامه، هذه القواعد 
 خلاصة معينة من أجل قياسها.

 نياً: مهام األداء: اث
مهام تقومي األداء قد تتنوع بتنوع األهداف اليت ختدمها، هذا وتعددت تصنيفات مهام األداء فمنها ما 

 : إىله الصراف حيث صنفها إلىأشار 
 مهمات التقييم القصرية: --1

مليات أي درجة يكون الطلبة قد اتقنوا املفاهيم األساسية، والع إىلهي تستخدم غالبًا لتحديد 
 والعالقات، ومهارات التفكري ضمن حمتوي معني من املنهج كاملهمات املفتوحة.

  مهمات األحداث الطموحة:-2
وهي تصمم لتقييم الكفاايت العامة  مثل مهارات حل املشكالت وهي تستخدم ليس فقط ما يعرفه 

 الطالب وإمنا أيضا الكيفية اليت يستخدم هبا الطالب تلك املعرفة.
 طويلة املدى:  مهمات-3

وهي تخذ وقتاً طوياًل وهلا أهداف متعددة وتوزع على الطلبة من بداية الفصل الدراسي، وكثري من هذه 
 (300، 2002املهمات تخذ شكل مشاريع طويلة املدى يف موضوع من مواضيع املنهج. )قاسم الصراف، 

 -اء:ات املندرجة حتت إسرتاتيجية التقومي القائم على األدإلىالفع -
األداء الفعلي للمتعلمني، وتساعد على تشخيص  ىأن عملية تقومي األداء تقوم علي احلكم على مستو 

وضع اخلطط العالجية املناسبة  وتعمل على تقومي املتعلم كنسق متكامل من  لتايلنقاط الضعف عند املتعلمني، واب
 حيث اجلوانب املعرفية والوجدانية واملهارية ومنها ما أييت:

 :Presentationمي دالتق -1
وذلك تعمل خطة منظمة توضح ما يتم القيام به من مهام مرتبطة مبوضوع معني، كتقدمي املتعلم تقريرًا ملوضوع ما 

 مدعماً ابلرسومات والصور البيانية واألشكال اهلندسية. 
 :Speechاحلديث  -2

من مهام، ويقدمون جمموعة من األفكار، حيث جيتمع املعلم مع متعلميه، يدور بينهم حديث حول ما أنزوه 
 ل إظهار قدراهتم وإبداعاهتم.أو وحي

 : Exhibitionاملعرض  -3

حيث يقوم املتعلم بعرض أعماله، هبدف إظهار مدي قدرته على توظيف أفكاره كأن جيمعها يف ملفات 
 رسومات. أويعرضها يف صورة جمسمات  أو
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 :Demonstrationالعرض التوضيحي  -4

ه إلىعملياً، كعرض مت التوصل  أوعرض معارف ومهمات ذات صلة مبوضوع معني عرضاً شفوايً  فيه يتم
 .بعد جتربة مر هبا املتعلم

 :Discussionاملناقشة  -5

فريقني  نيحيث يتم تشكيل لقاء ب (2008بو عواد وعشا، ؛أ2001)أبو عواد وأبو سنه يشري كل من 
ار حول قضية ما، كل فريق لديه وجهة نظر ولديه املربرات لتبين الفكرة، من املتعلمني يتم من خالله النقاش واحلو 

 ، كمناقشة مشكلة حتتاج حلل غري روتيين.خرال إثبات صحتها، مع الرغبة يف االعرتاف برأي اآلأو حم

 :تقومي األداء ونواتج التعلم-

مليات ويتطلب تقومي الع Productsونتاجات  Processesن األداء يشتمل على عمليات إ
جودة األداء أما تقومي النتاجات فيتطلب  أومالحظة الطالب أثناء أدائه هلا للحصول على أدلة تتعلق بنوعية 

 فحص الناتج النهائي الذى ابتكره الطالب يف ضوء حمكات حمددة للجودة.

، ميكن تقومي العمليات والنتاجات يف آن واحد، ومثال ذلك تقومي عمليات تصميم برانمج للحاسوب
وكذلك نوعية الربانمج الناتج وينبغي حتديد املفاهيم، واملهارات، واملعارف املراد تقوميها واملستوي املرجو لألداء يف 

 (2009،138املستوايت الرتبوية احملددة. )صالح عالم،   أوضوء النواتج التعليمية 

تعليمية املهمة اليت أكدهتا إن املنظور اجلديد للتعلم، والتحصيل، والذكاء وتوسيع نطاق النواتج ال
، وهناك العديد من الدراسات اليت عملت التقومي وأدواته أساليباملستوايت الرتبوية تتطلب ابلضرورة توسيع نطاق 

 معرفة أثر برانمج مريالند  إىل(واليت هدفت 1999) Lane et alين آخر على تقومي األداء، كدراسة الن و 
 59املديرين واملعلمني والتالميذ، وكانت العينة ىف ماديت اللغة والرسم عبارة عن  راءآلتقومي األداء خالل استطالع 

مدرسة متوسطة، وأظهرت  58مدرسة ابتدائية و 103مدرسة متوسطة، وىف مادة العلوم  31مدرسة ابتدائية و
مريالند لتقومي األداء أداة أن برانمج  إىلمعظم املعلمني  شارالنتائج أن الربانمج كان له تثري ىف التعليم الفصلي وأ

 جيدة لتحسني التعليم.

 أساليبواليت اهتمت ابستخدام طرق خمتلفة لتقومي األداء )كأحد  (2000)ودراسة سحر عبد الكرمي، 
التقومي البديل( للطالبة املعلمة، ومنها قوائم املراجعة لتقومي مهارات الطالبة املعلمة يف التخطيط للدرس، ومقاييس 

تقومي أداء الطالبة ملهارات التدريس،  والتصحيح اجلمعي الكلي يف تقومي أداء الطالبة لبعض املهمات التقدير ل
يف تنمية التحصيل  ساليبالتحريرية مثل كتابة التقارير وعمل البحث، ... وقد توصلت الدراسة لفاعلية هذه األ
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تدريس العلوم، وحتسني أدائها التدرييب أثناء الرتبية  الدراسي الطالبة املعلمة للمفاهيم العلمية املتضمنة يف مقرر طرق
 العملية.

التعرف على أمهية نظام تقومي األداء ومفهومه  إىلهدفت  ( فقد2004دراسة عبد العزيز الطويل )
ه أساليبوأهدافه، ومتطلبات جودة نظام تقومي األداء ووظائفه وجماالته واخلطوات الرئيسية لنظام تقومي األداء و 

التوعية واإلقناع أبمهية  أساليباعه، وأهم االجتاهات احلديثة يف نظام تقومي األداء، وأسباب التطوير والتغيري، و وأنو 
 : عدة توصيات منها إىلوأسفرت الدراسة ،التطوير والتغيري

أن يكون نظام تقومي أداء الطالب شاماًل ومستمرًا ومتنوعًا وموضوعيا على أسس عملية من أجل هدف  -1
اسي هو متكن الطالب من معارف وقيم واجتاهات ومهارات مستوايت عليا من التفكري وحل املشكالت تؤهله أس

 لسوق العمل.

 االهتمام ينظم التقومي حتديثاً وجتويداً وتطويراً. -2

 :Self Assessmentاثنًيا: اسرتاتيجية التقومي الذايت 

علم املستقل للطالب، وزايدة دافعتيه، وتقديره ن التقومي الذايت يعد مكونة أساسية من مكوانت التإ
ما يقوم ابدئه، وكيف يؤديه، وبذلك يتسىن لديه التفكري الناقد البناء،واملعلم مل  إىللذاته، ويوجه نظره بدرجة أكرب 

 يعد هو املسئول الوحيد عن إكساب الطلبة املعارف املتعلقة ابملواد الدراسية املختلفة، حيث أن املعرفة دائمة
ها على أهنا نتاج التواصل والتفسري،  أصبح التعلم املستمر مدي احلياة، وتنمية مهارات إلىالتغري، وأصبح ينظر 

لوية يف و الطلبة اليت حيتاجوهنا يف تعلمهم الذايت املستقل، ويف التمييز بني املعلومات املفيدة وغري املفيدة حيظى أب
 (235 – 233، 2009األنظمة التعليمية. )صالح الدين عالم، 

وهذا النوع من التقومي يشجع الطالب علي التفكري، ويعطيه بعض املسئولية يف إصدار أحكام تتعلق 
جبودة عمله، فهو يزيد ثقته بنفسه وإحساسه ابمتالك مقدرات تعلمه دون تدخل خارجي،  ميكن أن يثري املناهج 

 (61، 2013وخباصة يف اجلوانب الوجدانية. )أمساء عمر السيد، 

ويعرف كذلك أبنه قدرة الطالب على املالحظة واحلكم على أدائه ابالعتماد على معايري واضحة ووضع 
 (     5، 2018ن مع املعلم.)يسرى عبد الرمحن النجار،أو اخلطط ، وتطوير األداء ابلتع

الب ( أن التقومي الذايت له تثري إجيايب على قيام الطAndrade,1999فقد أظهرت دراسة أندراد )
قيام التالميذ  إىل ىمبا وراء املعرفة والتعلم وذلك عندما قاموا بتقومي أدائهم تبعًا للمعايري املكتوبة لكل مهمة مما أد

 إجراءات التقومي الذايت:بتقومي أعماهلم 
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يتطلب تدريب الطالب علي التقومي الذايت ألعماهلم بغرض حتسني أدائهم وحتصيلهم واجتاهاهتم 
 (:1) جراءات معينة يوضحها الشكل التخطيطي ومعتقداهتم إ

 

 

 

 (إجراءات التقومي الذايت1شكل )

 التقومي الذايت: أساليب

 – 248، 2001املستخدمة أثناء التقومي الذايت يلخصها صالح الدين عالم  ) ساليبهناك العديد من األ    
 ( فيما يلى:255

 :Questioning Techniquesطرح األسئلة  -1

الطلبة   إىلشائعة االستخدام يف الصفوف الدراسية، حبيث يقوم املعلم بتوجيه أسئلة  ساليبأليعد من ا 
توضيحات معينة ملا يدور يف أذهاهنم أثناء حل  أويطلب منهم تفسريات  أوكي جييبوا عليها بعد فرتة قصرية، 

 اً.مشكلة معينة وأحياانً يوجه الطلبة أسئلة ألنفسهم من أجل مراقبة أدائهم ذاتي

 :Class Discussionsاملناقشات الصفية  -2

اليت تتطلب التفاعل بني املعلم والطلبة، وبني الطلبة أنفسهم حيث جيري حوار  ساليبوتعد من األ  
 مجاعي حول موضوع معني من خمتلف جوانبه.

 :Conferences and Interviewsاالجتماعات واملقابالت مع الطلبة  -3

ابالت تسمح للمعلم ابللقاء والتخاطب املباشر مع الطلبة فيما يتعلق مبا تعلموه، فهذه االجتماعات واملق
مشكالت  أووما ينبغي أن يتعلموه، وتعرف مستوايت حتصيلهم وما استطاعوا إنازه، وما تواجههم من صعوابت 

 تعليمية واحتياجاهتم، وميوهلم ومعتقداهتم.

 :Students journalsالصحائف الذاتية  -4

التقومي الذايت الفاعلة يف تشخيص جوانب قوة وضعف أداء  أساليبلصحائف الذاتية تعد من فا  
 املعلمني والطلبة. الطلبة، وتفيد يف إثراء التواصل واحلوار البناء بني
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 أُهية التقومي الذايت ومزاايه:

 : التايلك  امهية التقومي الذاتى ، إىل( 2003زيتون، كمال ؛  2005أشاركل من )الوكيل واملفيت، 

يتضمن التقومي الذايت مشاركة الطلبة يف حتديد احملكات بغرض تطبيقها على أعماهلم وإنازاهتم وإصدار  -1
 أحكام تتعلق مبدي حتقيقهم هلذه املستوايت واحملكات.

 خيفض التقومي الذايت قلق االختبارات االعتيادية التقليدية وتعقيداهتا النفسية والعصبية. -2

ها  يف أثناء عملية التعلم ليقدر الطالب مدي تقدمه إلىالتقومي الذايت مراجعة التعلم وغاايته والعودة، يتطلب  -3
 حتقيقه لألهداف والغاايت بوضوح. لتايلومنوه، واب

التقومي الذايت يتالءم مع مبادئ التعلم املعريف البنائي، حيث أن املعرفة تبين والطالب هو الذي يتعلم وينشئ  -4
 فة وهبذا يصبح األمر حتصياًل حاصاًل ألن يقوم املتعلم بتقدمي تقدمه وتعلمه ومنوه.املعر 

 تنمية عادة تقومي الذات يف وقت مبكر وتستمر هذه العادة معه يف احلياة العلمية.  إىليؤدي التقومي الذايت  -5

موعات التعلم ( التقييم بسجالت اإلناز جملWing, kam, chan, 2006وترى دراسة شان كام وين )
جعل الطالب حمورًا لعملية التدريس والتقومي يف هونج كونج من  إىلين يف الفصول الصغرية هدفت الدراسة أو التع

مساعدة املعلمني يف التغلب على  إىلين والتقييم ابستخدام بسجالت اإلناز، كذلك و اخالل تطبيق التعلم التع
 :يلاالت إىلالت اإلناز مبدارسهم،وأسفرت النتائج ين والتقييم بسجو اصعوابت تطبيق التعلم التع

ين ميكن أن يدعم قدرات الطالب يف استخدام التقييم الذايت الذي ميكنهم من الكتابة التأملية و االتعلم التع. 1
 واالختيار اجليد حملتوايت بسجالت اإلناز.

طالب( ميكن أن يساعد يف التغلب  4الواحدة ). تقومي األقران والتقومي الذايت والتقليل من عدد أفراد اجملموعة 2
 .على صعوابت تطبيق استخدام سجالت اإلناز

 نواتج التعلم املعرفية)التحصيل الدراسي( : -اتنياً 

 يكاد يتفق معظم علماء النفس والرتبية على أمهية التحصيل الدراسي، إال أهنم اختلفوا يف تعريفه على حنو ما أييت:

ناز يف العمل املدرسي ميكن حتديده بواسطة أبنه مستوي من كفاءة اإل لم النفسعرف قاموس ع
 االختبارات املقننة لتقومي عمل الطالب. 
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ويرى قاموس القياس للعلوم الرتبوية التحصيل الدراسي أبنه حتديد التقدم الذي حيرزه الطالب من 
  (12: 1993اس مرار،إلىاملهارات ومدى متكنه منها. )ناة  أواملعلومات 

ستوعبه الطالب من املواد الدراسية االتحصيل الدراسي أبنه: مقدار ما ( 9:  2001عرف صابر حممد )
املقررة عليه ومقاسًا ابلدرجة الكلية الىت حصل عليها الطالب يف امتحان نصف العام الدراسي وذلك من واقع 

  الكشوف.

 أواملهارة يف مادة دراسية  أوفهم ال أوأبنه قدرة الطالب على املعرفة  (2009:31) فكري زاين
 جمموعة من املواد.  أوتدريبات معينة 

الباحثة أن التحصيل الدراسي هو مدى اكتساب الطالب للحقائق  من خالل التعريفات السابقة ترى
مساق معني ومدى متكنه من  أويف صف دراسي  أوواملفاهيم واملبادئ والنظرايت التعليمية يف مرحلة دراسية 

 ويقاس التحصيل الدراسي يف هذه الدراسة ابجملموع الذى حتصل عليه الطالب يف االختبار التحصيلي.   ذلك،

 قياس التحصيل الدراسى :-2

 أواختبارات منتصف الفصل  أوالشهرية،  أوية، اليوميقاس التحصيل الدراسي ابستخدام االختبارات 
ا املعلم وذلك لقياس نواتج التعلم الىت حتققت عند اختبارات هناية الفصل، وهي يف العادة اختبارات يضعه

لقياس مدي حتقق األهداف الىت خطط هلا املعلم وهذه االختبارات )اختبارات التحصيل( هي األكثر  أوالطالب 
 ( 40، 2004شيوعاً بني أنواع أدوات التقييم. )زيد اهلويدى، 

ات غري الشكلية هي تلك الىت يتم عن طريق غري شكلية، فاالختبار  أوواالختبارات إما أن تكون شكلية 
املناقشة وغري ذلك، واالختبارات الشكلية هي تلك الىت تتم عن طريق اختبارات حمددة يف  أواملقابلة  أواملالحظة 

غري مقننة وقد تكون لقياس االجتاهات  أوزمن حمدد، ولتحقيق أهداف معينة وهي إما أن تكون مقننة، 
( يوضح أنواع 2، شكل )(390، 2002)علي أمحد مذكور،  س الدقة والسرعة.لقيا أوواالستعدادات، 

 االختبارات التحصيلية .

 
 (17، 1995)صالح عالم، ىف ا ع االختبارات التحصيلة واستخدامه( أنوا 2شكل )
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الىت ( 2000)لت التحصيل الدراسي منها دراسة عادلة السعدون و اهناك العديد من الدراسات الىت تن
معرفة أثر إسرتاتيجية التقومي التكويين يف حتصيل طالبات الصف الثاين املتوسط يف مادة الرتبية  إىلهدفت 
ي على جمموعتني، درست اجملموعة التجريبية و ا( طالبة وزعت ابلتس42ية، وتكونت عينة البحث من )اإلسالم

ات تكوينية، واختبار حتصيلي من نوع ( اختبار 6سرتاتيجية التقومي التكويين، وتكونت أداء البحث من )اابستخدام 
جة، وأظهرت النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوي و ااالختبار من متعدد والتكميل، والصواب واخلطأ واملز 

سرتاتيجية التقومي التكويين ا( بني متوسط درجات طالبات اجملموعة التجريبية، والىت درست ابستخدام 0.05)
  ،اجملموعة الضابطة، الىت درست وفق الطريقة االعتيادية لصاحل اجملموعة التجريبيةومتوسط درجات طالبات 
استخدام التقومي البنائي يف تنمية التحصيل  فعاليةالتعرف على مدي  إىل( 2006هدفت دراسة أمحد )رشوان 

لتدريس العلوم املعريف وبعض مهارات ما قبل التدريس لدي الطالب املعلمني بكلية الشريعة يف مقرر طرق ا
الشرعية، واعتمد الباحث على املنهج نسبة التجرييب وتكونت عينة الدراسة من طالب املستوي السابع يف كلية 

ي على اجملموعتني التجريبية والضابطة ومت اعتماد االختيار كأداة هلذه و ا( طالبًا وزعوا ابلتس80الشريعة وعددهم )
جملموعتني التجريبية والضابطة وقد جاءت النتائج موضحة وجود فروق ذات الدراسة، وقد طبق قبليا وبعيدًا على ا

داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية والىت درست مقرر طرق تدريس العلوم الشرعية ابستخدام التقومي التكويين، 
 والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية. 

 العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي:-3

ستعراض االدب املتعلق ابلتحصيل الدراسي وجدت الباحثة أن معظم الباحثني يربطون من خالل ا
التحصيل بعوامل عديدة ومتداخلة فيه سلًبا وإجيااًب، منها ما يتعلق ابلذكاء، ودافعية االناز وقلق االمتحان، مركز 

 الضبط...اخل

 الثقايف اليت حتيط ابملتعلم. ماعي واملستوىوى االقتصادي واالجتومنها ما يتعلق بعوامل خارجية تتمثل ابملست

 ن هناك عامالن يؤثران يف التحصيل ويتمثالن يف إ( يف دراسته حيث  1995،3هذا ما يؤكده أمحد مسارة )

 .Psychological Factorsالعوامل النفسية  –أ 

هذه العوامل النفسية  إجيااًب، ومتثل أووهي العوامل الداخلية اليت ترتبط بتحصيل الطلبة الدراسي سلًبا 
 )الذكاء، دافعية اإلناز، مركز الضبط، تقدير الذات، قلق االمتحان (.

  . Demographic Factorsالعوامل الدميوغرافية -ب

إجيااًب وتتمثل هذه العوامل ابملستوى  أوالعوامل اخلارجية اليت ترتبط بتحصيل الطلبة األكادميي سلًبا 
 توى التقايف.االقتصادي واالجتماعي واملس
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   -أهداف التحصيل الدراسي:-4

 (يف االيت:2001للتحصيل عدة أهداف يذكرها عبد الكرمي علي، ومنري صادق )
 حتديد نتيجة الطالب للتعرف على املستوى الدراسي. -أ

 ها.إليتعيني نوع التخصص والدراسة اليت سينتقل  -ب

 القدرة على التعرف على قدرات الفردية للطلبة. -ج

 ى.خر أ إىلن نتائج التحصيل لالنتقال من مرحلة االستفادة م -د

 النتائج:

ستطرق الباحثة لإلجابة حول أسئلة البحث فيما يتعلق مبفهوم التقومي البديل ويف دوره يف حتسني نواتج التعلم 
 لطالب اجلامعة.

قة ملفهوم ما هو التقومي البديل وما هي أهم اسرتاتيجياته؟ من خالل عرض العديد من التعريفات الساب-1س
 :التقومي البديل نالحظ أن أغلب التعريفات تتفق على أن التقومي البديل 

 أساسياً على االختيارات التقليدية. اعتماداال يعتمد -1
 يتطلب اشرتاك كاًل من الطالب واملعلم. -2
 أثناء عملية التعلم.حتدث اليت  ساليبيتكون من جمموعة من األنشطة واأل -3
 أبداء مهام وليس جمرد االستجابة الختبار حتريري يتطلب القيام -4
كاًل من املعلم   ىف تنفيذها  يشرتك  ساليبجمموعة من األ التقومي البديلأن  الباحثة ترى بناء على ما سبق  

صدار أحكام عن تقدم الطالب مثل مهام األداء وملف اإلناز والتقومي الذايت وتقومي األقران إلوالطالب 
 حبيث ال يفصل بني عملية التقومي وعملية التعليم والتعلم".واالمتحاانت 

ملعتمد على األداء، التقومي ا ولتقومي البديل العديد من االسرتاجتيات املهمة واليت تطرق البحث لبعض منها مثل 
ملعلم والطالب من التقومي ابملالحظة،   تقومي األقران،  التقومي الذايت وغريها من االسرتاجتيات اليت خُترج كاًل من ا

 التطور واحلداثة . إىلاإلطار التقليدي للتقومي 
 ما دور التقومي البديل يف حتسني نواتج التعلم املعرفية؟  -2س

أن عملية التقومي   راء الُبحاث واملؤلفني وعرض العديد من الدراسات السابقة ندآمن خالل عرض 
لتخطيط  وتستمر عرب مراحل التنفيذ مستهدفة احلكم على مدي تستمر ابستمرار العملية التعليمية أي تبدأ مع ا

تعديل وتغيري  إىلصياغة األهداف التعليمية و  إىلاإلناز الذي حتقق مبا يتناسب مع األهداف املرسومة فهو يسعي 
 طرق التدريس والوسائل التعليمية حيت تتالئم مع طبيعة األهداف املرسومة كما تكشف عن طبيعة االستعدادات

معرفة  إىلالتقومي البديل  ىار لكل من املعلم واملتعلم، ويسعالرتتيب والتنظيم وحتديد األدو  إعادة إىلوالقدرات و 
 الصعوابت واملشاكل اليت تعرتض املعلم خالل قيامه مبهامه. 
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ير تقد إىلالتقومي البديل هنا  ىوضوعات التقومي الرتبوي، حيث يرعويعترب تقومي  املعلم لطالبه أهم م
األثر الذي حتدثه عملية الرتبية على الطالب يف مادة معينة، ولقد كان تقومي التحصيل يعتمد قياسه على اختبار 

ل اجلوانب املختلفة و امن عمل املعلم، أما اآلن فإن التقومي ال يقتصر على انحية التحصيل فقط، وإمنا عملية تتن
غريه ذلك من جماالت احلياة  إىلصحية  أو فعاليةان أواجتماعية  أومن شخصية الطالب سواء كانت عقلية 

 للطالبة.

فإن التقومي  يلاحتسني عملية التعلم بشكل رئيسي وتعظيم نواتج التعلم وابلت إىلأن عملية التقومي هتدف 
توجيه الطلبة وإرشادهم والكشف عن  إىلالتعليمية ابإلضافة  فعاليةالفعال داخل غرفة الصف سوف يدعم ال

 (56، 2010ومشكالهتم وقدراهتم وميوهلم .)حممد العبسي،  حاجاهتم
كذلك من املهام الكربى اليت تقع على عاتق الرتبية جتويد عملة التعليم، وحتسني نوعية التعلم يف املراحل 

هذا  متميزا جيعلهم قادرين على االخنراط يف حياة تزداد تعقيداً يف اً الدراسية املختلفة من أجل إعداد الشباب إعداد
القرن، ويكونون قادرين على اإلسهام يف عجلة التنمية يف عصر متيز ابلتطور التكنولوجي، املتسارع، والتفجري 

 (515، 2012املعريف وثورة املعلومات واالتصاالت والعوملة )مفضي بين ايسني، 
ة واسرتاجتيات وأدوات تقومي تشتمل على مهام واقعي أساليب إىللذلك بدأت احلاجة ماسة 

Authentic tasks ميكن أن تقدم معلومات أكثر اكتمااًل عن حتصيل الطلبة وأدائهم، واإلفادة من ذلك يف ،
احلكم على جودة منهاجها وبراجمها وحتسني عملية التعليم، وهذا التقومي يصمم ملساعدة املعلمني والطلبة على 

ير رمسي وغري رمسي، كما يفحص التعلم لتحديد حتسني تعلمهم ويعطي تغذية راجعة فورية وحمددة ومستمر يف تقر 
ما سيتم فعله الحقًا ومن َث يقدم أفكارًا عما جيب فعله، وال ميكن الفصل بني التعلم والتعليم والتقومي يف جمال 
التقومي من أجل حتسني التعلم ومن املهم أن ال يقدم التقومي هنا كجزء من عالمة التحصيل ويكون الرتكيز وفق 

مع أفضل أداءاته السابقة وهو ذايت املرجع، وما يتميز به  يلاة على التحسني ومقارنة أداء الطالب احليلهذه اآل
 أنه سيرتك الطالب يف عملية التقومي. إىلأيضا أنه يقود ويوجه التعلم ألن يكون أكثر ذاتياً إضافة 

 التوصيات :
 ة:يلاميكن تقدمي التوصيات التالسابقة يف ضوء النتائج 

 هتمام بتحسني نواتج التعلم املعرفية لدى الطالب  يف املراحل العمرية املختلفة .اال -

حديثة يف التعليم والتقومي  واليت من أمهها  التقومي البديل واالبتعاد  أساليبتباع اعلى واضعي املناهج  ضرورة  -
 التقليدية اليت تعتمد على االختبارات التقليدية. ساليبعن األ

 ى من اسرتاتيجيات التقومي البديل لدى طالب املرحلة اجلامعية .خر أيجيات استخدام اسرتات -

 العمل على نشر الوعي لدى املعلمني واملتعلمني يف استخدام اسرتاتيجيات التقومي البديل. -

 توفري احلوافز املادية واملعنوية اليت تدفع املعلمني واملتعلمني الستخدام اسرتاتيجيات التقومي البديل. -

 حات:املقرت 
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 -يف ضوء نتائج البحث وتوصياته ميكن تقدمي:
اسرتاتيجيات التقومي البديل يف حتسني نواتج التعلم املعرفية وغري املعرفية لدى الطالب يف املراحل  فعالية -

 ى.خر التعليمية اآل

 امة.جيات التقومي البديل لدى طالب املدارس العياملعوقات اليت تقابل املعلمني أثناء استخدام اسرتات -

 أثر التحسن يف نواتج التعلم على اجلوانب الوجدانية والسلوكية لدى الطالب يف مرحلة املراهقة. -

 أثر استخدام التقومي البديل يف حتسن بعض املهارات االجتماعية لدى طالب اجلامعة.   -
 املراجع واملصادر

ق تدريس العلوم الشرعية يف تنمية (: فاعلية استخدام التقومي البنائي يف تدريس مقرر طر 2006أمحد رشوان )
التحصيل املعريف ومهارات ما قبل التدريس لدى الطالب املعلمني بكلية الشريعة، حولية كلية البنات لآلداب 

 والعلوم والرتبية، كلية البنات ،القاهرة .

قل املنتجة اسرتاتيجية التقومي الواقعي يف تنمية بعض عادات الع فعالية(: 2013أمساء عمر السيد عمر )
 والتحصيل لدي تالميذ املرحلة اإلعدادية يف العلوم، ماجستري،كلية الرتبية ،جامعة عني مشس. 

(: استخدام اسرتاتيجيات التقومي البديل وأدواته يف تقومي تعلم 2009أريج عصام برهم )-أكرم عادل البشري 
 رتبوية ،اجلامعة اهلامشية، األردن.  الرايضيات واللغة العربية يف األردن ، ماجستري ،كلية العلوم ال

التقومي البديل لدى معلمي العلوم الشرعية ابملرحلة ا  أساليب(: مدى أمهية واستخدام 2015عواد املطريف ) اتمر
 31لثانوية وأهم الصعوابت اليت يواجهوهنا ،جملة كلية الرتبية .

(: إسهامات اسرتاتيجيات التقومي البديل يف حتسني جودة التعليم ، جملة كلية 2013ين حسني خاجي بعقوبة )اث
 الرتبية األساسية ،جامعة اببل.

(: فاعلية استخدام التقومي البديل يف تنمية اجلانبني املعريف واملهاري واكتساب 2013هتاين عبد الرمحن املزيين )
لتأملي لدي طالبات اللغة االنليزية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود مهارات  التعلم املنظم ذاتًيا وحتسني التفكري ا

 ، كلية الرتبية ، اململكة العربية السعودية.  ماجستريية، اإلسالم

(: مدي استخدام معلمي اللغة العربية ابملرحلة املتوسطة 2016حامد عبد هللا احلميدي، حممد دهيم الظفريي)
 3، جملة العلوم الرتبويةبديل من وجهة نظرهم ،التقومي ال ساليببدولة الكويت أل

(: التعلم  اجلامعي والتقومي اجلامعي بني النظرية والتطبيق،القاهرة ،مكتبة الدار العربية 2001حسن شحاتة )
 للكتاب.
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(: التقومي الذايت وأثره على دافعية التالميذ حنو التعلم ومستوى حتصيلهم الدراسي، 2012حسناء فاروق الديب)
 سسة حورس الدولية ،إلسكندرية .مؤ 

التقومي  ساليب(:درجة استخدام معلمات املرحلة املتوسطة أل2016حصة حممد أالصقة ،عدانن سامل الدوالت )
 (1)43البديل يف تدريس العلوم يف منطقة القصيم يف اململكة العربية السعودية ،جملة العلوم الرتبوية ،

 ارب معاصرة يف تقومي أداء التلميذ واملعلم، القاهرة، دار الفكر العريب.(: اجتاهات وجت2002جابر عبد احلميد )

 (: اسرتاتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم، القاهرة، عامل الكتاب.2003حسن حسني زيتون )

حنو العلوم  (: أثر استخدام التقومي البديل على حتصيل طلبة الصف التاسع واجتاهاهتم2015خالد رشاد عودة )
 ىف مدارس حمافظة انبلس، ماجستري ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية، فلسطني.

 (: أساسيات القياس والتقومي الرتبوي، العني، دار الكتاب اجلامعي.2009زيد اهلويدي )

 توزيع ،عمان .(: التقومي يف االرشاد النفسي والرتبوي، دار الرضوان للنشر وال2014سامي حممد ملحم )

(: إجتاهات معلمي الفيزايء يف األردن حنو اسرتاتيجيات التدريس والتقومي املتضمنة يف 2011سامل خليفات )
 (. 25) 3مناهج العلوم ،جملة جامعة النجاح لالجتاهات ،

ة للمفاهيم التقييم الواقعي يف حتصيل الطالبة املعلم أساليبالتدريس ابستخدام  فعالية(:2000سحر عبد الكرمي )
 3، العملية املتضمنة يف مقرر طرق تدريس العلوم وأدائها أثناء الرتبية العملية،اجلمعية املصرية للرتبية ،جملة الرتبية

(2 ،)43- 79 . 

(: اجتاهات تعلم علم النفس يف ضوء نظرية ما وراء املعرفية والبنائية، اهليئة 2013سعدية شكري علي عبد الفتاح)
 للكتاب ،القاهرة. املصرية العامة

(: االسرتاتيجيات احلديثة يف تدريس علم النفس، املكتبة العصرية للنشر 2013سعدية شكري علي عبد الفتاح)
 والتوزيع، القاهرة.

(: فلسفة التقومي الرتبوي يف العلوم الرتبوية والنفسية، دار 2015د عبد السالم صربي)أو سعيد جاسم األسدي، د
 صفاء للنشر والتوزيع. 

التقومي البديل يف حتصيل طلبة الصف العاشر يف الرتبية  أساليب(، اثر استخدام 2001سناء مجيل مصطفى )
 ، اجلامعة األردنية، عمان ،األردن.  ماجستريالوطنية واملدنية يف اللواء الرصيفة واجتاهاهتم حنوها ، 

 ت النفسية لدي عتبة طالب الثانوية (: الفروق بني منطي سلوك أ ، ب يف بعض املتغريا2003ي )أو سيد الشرب 
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(: أثر التقومي ابستخدام ملف االناز يف حتصيل تلميذات الصف السادس االبتدائي 2012شريفة زيد السلمي ) 
 يف مقرر الفقه مبدينة الليث التعليمية ، ماجستري،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.

الضغوط النفسية يف ضوء االجتاه الديين وعالقتها ابلتحصيل الدراسي (: دراسة لبعض 2001صابر السيد حممد )
 لدي طلبة املرحلة الثانوية، ماجستري ، معهد  الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني مشس. 

(: االختبارات التشخيصية مرجعية احملك يف اجملاالت الرتبوية والنفسية والتدريبية،  1995صالح الدين عالم )
 دار حنو العلوم. القاهرة،

(: التقومي الرتبوي البديل أسسه النظرية واملنهجية وتطبيقاته امليدانية، القاهرة ، 2009صالح الدين حممود عالم )
 دار الفكر العريب.

(:القياس النفسي والرتبوي أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة ،دار الفكر 2006صالح الدين حممود عالم )
 .  العريب،القاهرة

 (: دليل إعداد اخلطة البحثية وكتابة الرسائل العلمية يف الرتبية ،القاهرة ،عامل الكتب.2009فكري راين )

 ( : القياس والتقومي يف الرتبية والتعليم، القاهرة، دار الكتب احلديث.2002قاسم علي الصراف )

البات الصف الثاين املتوسط يف مادة (: اثر إسرتاتيجية التقومي التكويين يف حتصيل ط2000عادلة السعدون )
 ، عمان كلية الدراسات العليا ،اجلامعة األردنية. ماجستريية، اإلسالمالرتبية 

التوعية واالقناع به، القاهرة، املركز القومي  أساليب(: تطوير نظام تقومي أداء الطالب و 2004عبد العزيز الطويل )
 للبحوث الرتبوية والتنمية.

ل متوسط يف و (: فاعلية استخدام ملفات االناز يف حتسني أداء طالب الصف األ2013ي )عوض مسفر املالك
 مادة اللغة االنليزية مبحافظة الليث، ماجستري ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.

ميه، عمان ، دار املسرية مهاراته ـ اسرتاتيجياته ـ تقو  -(: التدريس الفعال ختطيطه2009ي)أو عفت مصطفي الطن
 للنشر والتوزيع والطباعة. 

 (: القياس والتقومي يف الرتبية والتعليم ،القاهرة ،دار الكتاب احلديث. 2002قاسم الصراف )

 (: اسرتاتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم ، القاهرة، عامل الكتب. 2003كمال زيتون )

 (: التقومي الرتبوي أسسه وإجراءاته ،الرايض،مكتبة الرشيد.2003مود كامل )ماهر إمساعيل صربي،وحمب حم
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(:أثر تفاعل التفاعل الذايت ، تقدير الذات حمل التبعية على التحصيل 2000كوثر حممد عبد الغين حواس )
 معة االسكندرية. الدراسي يف مادة الرايضيات لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، جا

التقومي البديل يف املرحلة  ساليب(: واقع استخدام معلمي اللعة العربية أل2011حممد عطية أمحد عفانة )
 ية، غزة.اإلسالماالعدادية يف مدراس وكالة الغوت الدولية يف قطاع غزة يف االجتاهات احلديثة ،ماجستري،اجلامعة 

تقومي البديل علي التحصيل والتواصل وخفض ملف الرايضيات للتالميذ (: فاعلية ال2004حممد العرايب )        
املرحلة االبتدائية، اجلمعية املصرية لرتبوايت الرايضيات، املؤمتر العملي الرابع، رايضيات التعلم العام يف جمتمع املعرفة 

 .2004 – 8 – 7يف بنها املنعقد 

التقومي البديل على التحصيل والتواصل وخف قلق الرايضيات لدى تالميذ  فعالية( :2004ايب )سعد العر  حممد 
 . املؤمتر الرابع ،مصر ،جامعة اإلسكندرية إىل،.ورقة مقدمة املرحلة االبتدائية

 (: أثر برانمج تدرييب معتمد على التقومي الواقعي على حتصيل طلبة املرحلة الثانوية ،2012حممد مهيدات )
 جامعة امللك سعود ، الرايض، السعودية.

الذات يف  فعاليةالتقومي البديل على حتصيل مفاهيم البحث الرتبوي وزايدة  فعالية( : 2009هيا حممد املزروع )
 .جملة احتاد اجلامعات العربيةالبحث لدى طالبات الدراسات االجتماعية ، 

التقومي البديل على التحصيل وتنمية التفكري االبداعي  (: أثر برانمج قائم على2009ايسر فاروق حممد السيد)
 وخفض قلق الرايضيات لدي طالب املرحلة اإلعدادية ،دكتوراه، كلية الرتبية ،جامعة طنطا.

(: توظيف اسرتاتيجيات التقومي الواقعي وأدواته يف تقومي طلبة املرحلة 2018يسرى عبد الرمحن يوسف النجار )
 ىل، جملة العلوم الرتبوية والنفسية، األردن.   و دارس احلكومية يف منطقة الزرقاء األاألساسية العليا يف امل

(: العالقة بني قلق احللة وقلق السمة والتحصيل الدراسي لدى عينة من طلبة البكالوريوس 1993اس مرار)إلىناة 
 .امعة األردنية، عماننس واملستوى الدراسي ونوع الكلية، ماجستري اجلابجلامعة األردنية واختالف اجل
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