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  :خلص امل
تعلم ( في قياس سجل وصف سير ال – االستبيانات -األنشطة  -أوراق العمل -التقويم البديل )ملف األداءأساليب  هدف إلى قياس فاعلية

)األسئلة  مقارنة مع التقويم التقليديكليتي اآلداب والتربية بجامعة امللك فيصل بمقرر مهارات التعلم والتفكير،  من طالب(   132ى )دل التحصيل

 وجود فروق  في املقرر وأشارت النتائج إلى: اختبارين تحصيليينأساليب التقويم البديل تضمنت األدوات : وبجانب املوضوعية(، 
 
عند  دالة إحصائيا

 درجات التقويم التقليدي، والتقويم البديل لصالح التقويم البديل لدى طالب العينة، ووجدت فروق  بين (0.01)
 
درجات طالب كليتي  بين إحصائيا

(، وأشارت قوة معامل االرتباط بين درجتي التقويم التقليدي والتقويم البديل إلى 0.05) عند التقويم البديل فيالتربية و اآلداب لصالح كلية التربية 

 ألساليب التقويم البديل على التحصيل:
 
 التعبير عن التأثير املوجب الدال إحصائيا

 ( التقويم البديل0.507+ )16.27التقويم التقليدي  = 

طالب جامعة امللك فيصل ،التحصيل الدراس ي ،البديلالتقويم  :الكلمات املفتاحية  

:قدمةامل  
ينادي أصحاب نظريات القياس الحديثة بضرورة تبني اتجاهات حديثة في القياس تسمح بالتحقق من مستويات املتعلمين التحصيلية بطرق 

لكل جوانب ظاهرة التقويم التربوي ؛ فالتقويم التربوي الشامل يهتم باملجاالت األساسية الثالث في تحديد املستويات التحصيلية موضوعية وشاملة 

 ، والوجداني ومن هذا املنطلق فإن االقتصار على االختبارات التحريرية فقط في مواقف التقييم مثار جدل بين التربوييني ، واملهار للمتعلمين : املعرفي

ختبارات ألنه يستغرق وقت وجهد وتكاليف وال يتم تطبيقه إال مرتين أو ثالث على أقص ى تقدير خالل الفصل الدراس ي ؛ ومن ثم فإن قدرة مثل هذه اال 

متضمنة في املوضوعات  احي وجدانية وأدائية مهمةدقيقة ألن هذه االختبارات تهمل نو وحدها على تصنيف املتعلمين وفرزهم أصبحت ضعيفة وغير 

 الدراسية .

 باستبعادهالذلك اتجهت دراسات التقويم التربوي إلى البحث عن أساليب تقويم بديلة لهذه االختبارات أو مكملة لها على أقل تقدير ال تنادي 

على أداء الطالب خالل الفصل الدراس ي وبطرق  وإنما تهدف إلى استكمال النقص فيها عن طريق إمداد املعلمين باملعلومات التي يفتقرون إليها في الحكم

، وفي هذا  بشكلها التقليدي متنوعة تسمح باستكشاف استعدادات املتعلمين الفنية واألدبية والعلمية وغيرها مما ال تكشفه لنا اختبارات الورقة والقلم

والوجداني في تقييم أداء  ي : املهار وفي نفس الوقت ال تهمل املجاليناإلطار تم التركيز على أساليب تقويم بديل شاملة تضم املجال املعرفي بمستوياته 

ي كما املتعلمين ومن خالل عدة محطات أو مواقف تقييمية موزعة على الفصل الدراس ي وال تقتصر على اختبار تحصيلي واحد  في نهاية الفصل الدراس 

 في االختبارات التحريرية.

هذه التحوالت لها ركائز أساسية اعتمدت على التطورات  ديل أدى إلى تحوالت مهمة في امليدان التربوي التقويم الب ( إلى أن2004ويشير عالم )

، وتقنيات املعلومات ، وما أدت إليه من تصورات فكرية جديدة لنظريات التعلم اإلنساني، ومفهومي الذكاء  املعاصرة التي حدثت في علم النفس املعرفي

 الصفية، وأساليب التدريس . ، واملناهج الدراسية ، والبيئة  Standards تغيير وجهات النظر حول املستويات التربويةوالتحصيل، وما أسهمت به في 

 (34، 2004عالم ،  )

( إلى أن ظهور مفهوم التقويم البديل جاء نتيجة طبيعية لهذه التحوالت فالتحول من السلوكية حيث 2015وفي نفس اإلطار يشير سالم )

نشاط خطي ، واألهداف التربوية املحددة املرتبطة بالسلوك املالحظ إلى البنائية حيث يبني املتعلم معرفته بنفسه ؛ فالتعلم أصبح يعتمد على التعلم ال

                                                             
  تم إجراء هذا البحث خالل فترة إعارة الباحث كأستاذ مشارك في كلية التربية جامعة امللك فيصل باململكة العربية السعودية   1
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يوظفها في فهم املادة املتعلمة ، ويعطيها املعنى ، ويربط هذا املعنى بالحقيقة الخارجية ، والتأكيد على دعم  Schemesاملتعلم في بناء مخططات عقلية 

ذي يتسم االستقاللية، وعدم االعتماد على املعلم وحده ، والسماح للمتعلم بإعداد بيان أعماله ، وتقويم نموه، والتأكيد على التقويم البديل ال

 .(94،  2015رية والواقعية بوصفه أحد أهم التوجهات املعاصرة  )سالم ، باملوضوعية واالستمرا

، والعجز عن وضع تصور متكامل لتقويم مختلف ى األنماط الشائعة في االختباراتلذلك فإن الثبات على األساليب التقليدية في التقويم ، واالعتماد عل

 جوانب التعلم ، ك
 

بأن يحد من فعالية التقويم بوصفه أداة رئيسة من أدوات التطوير؛ فأساليب التقويم التقليدي مازالت عاجزة عن  ل هذا كان كفيال

لحركية، تقويم جوانب كثيرة أساسية ومهمة في شخصية املتعلم ، مثل مهارات التفكير، والقدرة على اتخاذ القرار، والقيم واالتجاهات واملهارات ا

 واألبعاد االجتماعية. والقدرات اإلبداعية ،

اوهكذا أدى عجز أساليب التقويم التقليدية عن إعطاء صورة شاملة متكاملة عما ي على أدائه إلى خلل في  جب أن يعرفه املتعلم ويكون قادر 

 إلى الخلف ؛ أي إلى ما يكون املتعلم قد درسه
 
بالفعل في مدة سابقة على  منظور التقويم ، وقصور في أدواته؛ حيث ينظر التقويم التقليدي دائما

 في ورقة االختبار
 
، ومعيار الحكم على  التقويم، ويرتبط بمحتوى دراس ي معين ، وال تتناول أدواته إال أجزاء متناثرة منه ليس بينها رابط إال اجتماعها معا

ا.لى الجوانب املعر أداء املتعلم فيه هو مدى إملامه بما تضمنه ذلك املحتوى الدراس ي ، ويركز ع   فية للخبرة غالب 

وال يتقيد  ،إذا ما وضع في موقف ممارسة حقيقي؛ حيث ينظر إلى ما يمكن أن يفعله املتعلم ن التقويم التقليدي من عدة أوجهويمتاز التقويم البديل ع

داء املتعلم في التقويم لى أالحكم ع ؛ بمعنى أنه يعني قدرة املتعلم على املمارسة في املواقف بغض النظر عن املحتوى ، ومعياربمحتوى دراس ي معين

 عن أن التقويم البديل يركز على مواقف متكاملة بحيث يم
 
أن كن البديل هو مدى قربه أو بعده عن األداء الطبيعي في املوقف الحقيقي، هذا فضال

 (.96،  2015دائه في معظم املواقف املشابهة )سالم ، ينسحب أداء املتعلم فيها على أ

 التقويم البديلمفهوم 

، والتقويم القائم على Authentic Assessmentملفهوم التقويم البديل، مثل: التقويم األصيل أو الواقعي  يوجد أكثر من مصطلح مرادف 

 (.31، 2004، وغير ذلك )عالم، Performance Assessmentاألداء 

ملدى متسع من   Multidimensional Assessment تقويم متعدد األبعاد بأنهالتقويم البديل  (Baxter et al,1992) هباكستر ومعاونو  ويعرف

ا، وال يالقدرات واملهارات على أساليب أخرى متنوعة ، مثل مالحظة أداء املتعلم ، والتعليق على  قتصر على اختبارات الورقة والقلم، وإنما يشتمل أيض 

 .السابقةنتاجاته ، وإجراء مقابالت شخصية معه ، ومراجعة إنجازاته 

 ، بينما يوظف معارفه  على أنه : (Herman et al ,1992) نهرمان وآخرو  كما يعرفه
 
 نشطا

 
يتطلب من املتعلم إنجاز مهام معقدة وذات داللة إنجازا

 Authentic  السابقة ، وتعلمه الحالي ، ومهاراته املناسبة لحل مشكالت واقعية أو أصيلة

، وهذا التقويم القائم شطة، أو يكون نتاجات تبين تعلمهيتطلب من املتعلم تنفيذ أنبالتقويم الذي التقويم البديل (Wiggins,1993) ويجنز ويعرف

 عن كثرة املصطلحات املعبرة عن معنى التقويم ( 32-31،  2004واقعية.)في عالم ، على األداء يسمح للمتعلمين إبراز ما يمكنهم أداؤه في مواقف
 
وبعيدا

يل، فإنه يتضمن في مضمونه التحول من أساليب التقويم التقليدية إلى أساليب تقويم بديلة لها تهدف إلى ربط التقويم بمشكالت الحياة التربوي البد

فرص الواقعية وقيام الطالب بأداء مهام ذات معنى وداللة، تظهر مدى كفاءته وقدرته وتوظف هذه القدرة في حل ما يواجهه من مشكالت، وتتيح ال

 (.2010يم مهام لكل طالب في ضوء مستويات قدراته )البالونة، لتقد

 Performance Based Assessmentالتقويم املستند إلى األداء 

 على تحقيقه مست
 
وى تقويم األداء يتطلب أن يظهر املتعلم بوضوح ، وأن يبرهن ، أو يقدم أمثلة أو تجارب أو نتاجات أو غير ذلك تتخذ دليال

 إلى املالحظة املنتظمة. غير أن تقويم أداء الط
 
. ويتم تقدير هذه األداءات أثناء تنفيذها استنادا

 
 معينا

 
 تعليميا

 
 أو هدفا

 
داخل الصف املدرس ي  لبةتربويا

وعمل  يمكن أن يتسع بحيث يشمل: املحادثة الشفوية، والتعبير التحريري، وإجراء التجارب املختبرية، وتصميم البحوث، وإجراء دراسات ميدانية ،

 الصحائف املدرسية، والتصوير، وبرمجة الحاسوب ، ورسم الخرائط وتكوين املجسمات، وغير ذلك.

تقييم العمليات املتضمنة في األداء أثناء تنفيذه، كما يمكن تقييم النتاجات النهائية، وتقدير درجة أو مستوى جودتها ويمكن في هذه الحاالت 

 إلى موازين تقدير تصمم لهذا الغرض . وتتطلب مهام األداء 
 
في كثير من األحيان إجراء العمليات والتوصل إلى نتاجات،  Performance Tasksاستنادا

تقييم كليهما. وأهم ما يميز هذه املهام أنها مباشرة ، ووظيفية، وواقعية أو حقيقية، أي تماثل مواقف حياتية فعلية خارج نطاق الصف وبذلك يمكن 

مفتوحة،  لب إجابةاملدرس ي، أو العمليات االختبارية ، كما أنها ال تتطلب بالضرورة الورقة والقلم .ومع ذلك فإنه يمكن اعتبار اختبارات املقال التي تتط

، أي تتناول مواقف طبيعية وليست 
 
أو إنشاء استجابات حرة، أو حل مشكالت، أحد أساليب تقويم أداء الطلبة، بشرط أن يكون سياقها واقعيا

 .(106 -105، 2004)عالم ، ات التقليديةمصطنعة كما هو الحال في االختبار 
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 استراتيجيات التقويم البديل:

  املعتمد على األداءاستراتيجية التقويم Assessment Performance-based 

هرة مدى اتقانهم ملا تعلموه في ضوء ظتتيح هذه االستراتيجية للطلبة ، توظيف املهارات التي تعلموها في مواقف حياتية جديدة تحاكي الواقع م

( والعرض التوضيحي Presentationكالتقديم ) الستراتيجية عدد من الفعالياتاملراد إنجازها ويندرج تحت هذه االنتاجات التعليمية 

(Demonstration( واملحاكاة ،)Simulation( واملناظرة )Debate)تتيح للطالب لعب دور ما تقدمه من تقويم متكامل ومباشر، إن هذه االستراتيجية ب ،

 عن املعلم بوضع معاييرإيجابي في تقييم املهارات املعرفية واألدائية الوجدانية التي يمتلكها، ومشاركة 
 

إعطاء كل من  تقويم األداء ومستوياته ، فضال

 بهم إلى أعلى مستويات الجودةاملعلم واملتعلم فرصة تعديل إجراءات ومهام التقويم، بناء على التغذية الراجعة التي يحصلونها، وصو 
 
، مع احتفاظ ال

 طقية. املتعلم بحق الدفاع عن رأيه وأدائه بالحجج والبراهين املن

 استراتيجية التقويم بالقلم والورقة:  

تعد االختبارات بأنواعها عماد هذه االستراتيجية ، وركيزتها بما تقدمه من أدوات معدة بإحكام ، تمكن املعلم من قياس قدرات الطلبة 

 )عودة ، ومهاراتهم في مجاالت محددة ، تظهر مستوى امتالكهم للمهارات العقلية واألدائية املتضمنة في الن
 
تاجات التعليمية ملحتوى دراس ي تعلموه سابقا

 ( .Zeidner,1993؛  1998؛ نصر ،  2005

 استراتيجية املالحظة:  
تعد استراتيجية التقويم املعتمد على املالحظة من انواع التقويم النوعي الذي يدون فيه سلوك الطلبة بهدف التعرف على اهتماماتهم 

، بقصد الحصول على معلومات تفيد في الحكم على أدائهم، وفي تقوية مهاراتهم وقيمهم وأخالقياتهم وميولهم واتجاهاتهم 
 
وتفاعلهم مع بعضهم بعضا

 ( .Lanting, 2000وطريقة التفكير التي ينتهجونها )

 ويمكن تقسيم املالحظة إلى نوعين أساسيين هما :  

 وأفعاله في املواقف الحياتية الحقيقية.املالحظة التلقائية : تتمثل بمشاهدة سلوك املتعلم  .1

 املالحظة املنظمة :تتمثل بمشاهدة س .2
 
، آخذين بعين االعتبار تحديد ظروف املالحظة )الزمان ، املكان، لوك املتعلم بشكل مخطط له مسبقا

 املعايير الخاصة بكل مالحظة(.

 :استراتيجية التقويم بالتواصل 
 دم الذي حققه املتعلم، املعلومات من إرسال واستقبال األفكار ، بشكل يمكن املعلم من معرفة التقتقوم هذه االستراتيجية على جمع   

 
فضال

وبة( ، األسئلة واألجه االستراتيجية فعاليات )املؤتمر، املقابلة( .وتتضمن هذLanting,2000التعرف إلى طريقة تفكيره وأسلوبه في حل املشكالت ) عن

  .ط بها هي )سجل وصف سير التعلم(وأدوات التقويم التي ترتب

  استراتيجية مراجعة الذاتReflection Assessment Strategy 

تقوم على تحويل التعلم السابق إلى تعلم جديد ، وذلك بتقييم ما تعلمه الطالب من خالل تأمله الخبرة السابقة ، وتحديد نقاط القوة 

 للتعلم الذاتي بما تقدمه 
 
 أساسيا

 
 ، لذا تعد هذه االستراتيجية مكونا

 
ن فرصة للمتعلم موالنقاط التي بحاجة إلى تحسين ، وتحديد ما سيتم تعلمه الحقا

دائه ، وتحديد حاجاته أحقيقية لتطوير مهاراته ما وراء املعرفية ومهارات التفكير العليا ، وحل املشكالت مما يمكن املتعلم من تشخيص نقاط القوة في 

 (4-3،  2009()البشير وبرهم ، (LaBoskey,1997 ; Schon,1987وتقييم اتجاهاته 

بدراسة التعلم الذاتي وعالقته بالقدرة على اتخاذ القرار الشخص ي لدى   (2017اج والشريف )فر وفي دراسة سابقة للباحث الحالي : قام 

( من طالبات جامعة امللك فيصل باململكة العربية السعودية ؛ وتم تطبيق مقياس التعلم الذاتي لطالب الجامعة ، ومقياس اتخاذ  242عينة مكونة من ) 

اتخاذ القرار بين متغيري التعلم الذاتي و   0.01ود عالقة ارتباطية موجبة  ذات داللة إحصائية  عند مستوى وأشارت النتائج إلى وج .القرار الشخص ي

؛ األمر الذي يؤكد قدرة املتعلم الذي يصل إلى مرحلة التأمل الذاتي على اتخاذ القرارات الشخصية سواء ص ي لدى طالبات جامعة امللك فيصلالشخ

 . جة لوعيه بنواحي قوته وضعفهتطوير ذاته  كنتي بحل مشكالته أو باملشاركة في

: التقديم، والعرض،  هي من األساليب 19لعلوم أشارت الدراسة إلى ( عن أساليب التقويم البديل في ا2016وفي دراسة األصقة والدوالت )

ف الطالب )البورتفوليو(، وسلم ، وملل القصص ي(واألداء العملي، واملعارض، واملالحظة، وتقويم الذات، وتقويم األقران، ويوميات الطالب )السج

الشطب والرصد، واملشاريع، واملقابلة، وخرائط املفاهيم، وسجل وصف سير التعلم، وورقة الدقيقة، وأوراق العمل، واستفتاء رأي ، قائمة التقدير

 .لعمل املخبري واملهارات املخبرية، وتقويم االطلبة
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 أساليب التقويم البديل

 ل:ملف األعما .1

 ألنه يختلط بمفهوم "حوافظ أوراق الطلبة" أو ا  
 
 من اإلرباك لدى املربين نظرا

 
ملطويات يعد مفهوم ملفات األعمال من املفاهيم التي تثير كثيرا

Student Folders بورتفوليو ، أو يمكن االحتفاظ باملصطلح اإلنجليزي )حائف الوثائقية أو حوافظ األعماللذلك يفضل البعض تسميته الص

Portfolio وغيرهااملصطلح الشائع في مجاالت الفنون، والصحافة، وإدارة األعمال( وهو ، 

ا في عناصر معينة نهاعدد تعريفات مفهوم ملفات األعمال،أو البورتفوليو إال إوعلى الرغم من ت لي يعد من أكثر ، ولعل التعريف التاتشترك جميع 

ا   (Arter and Spandel, 1992)لهذا املفهوم  التعريفات توضيح 

هو تجميع مركز وهادف ألعمال الطالب يبين جهوده وتقدمه ، وتحصيله في مجال أو مجاالت دراسية معينة . ويجب  Portfolioملف األعمال 

ألعمال وأدلة على تأمالته أن تشتمل هذه األعمال على مشاركة الطالب في انتقاء محتوى امللف ، ومراشد هذا االنتقاء، ومحكات الحكم على نوعية ا

 الذاتية على هذه األعمال.

عمال الطالب )البورتفوليو( الذي يتم تجميعه ألغراض التقويم ليس حافظة أو وعاء يحتوي على جميع أعمال الطالب وهذا يبين أن ملف أ

 . فالتعريف يؤكد
 
 على  خالل املدة الدراسية ، كما أن امللف ال يشتمل على أعمال منتقاة عشوائيا

 
أن محتويات امللف يتم انتقاؤها بعناية لكي تقدم دليال

دلة ك فإن انتقاء الطالب ما يراه من ألذل ، ويوضح إنجازاته وتقدمه.في مجال دراس ي معين ها يعرفه الطالب، وما يستطيع أدائحدوث التعلم ، ويبين م

 إلى أقسام محددة مس
 
 لخصائص األدلة املناسبة ، ويعد محكات الحكم على كل مناسبة ملجال دراس ي معين يجب أن يكون مستندا

 
 ، وأن يكون مدركا

 
بقا

فسيره ملواءمة عمل من أعماله بمشاركة املعلم واألقران كما ينبغي على الطالب تقديم أدلة على تأمالته الذاتية في كل من هذه األعمال . ويتضمن ذلك ت

هته أثناء إنجازها ، وكيف تغلب عليها ، وماذا تعلم من أدائه لهذه األعمال ، وغير ذلك من األدلة . األدلة ، وكيف توصل إليها ، والصعوبات التي واج

 وكذلك ينبغي على الطالب املقارنة بين أعماله الجيدة وأعماله األقل جودة ، ويحدد جوانب االختالف بينها .

 أهداف ملفات األعمال :

 يتميز بالعمومية، حيث إمفكما أوضحنا  Portfoliosتعد ملفات األعمال 
 
ا نههوما

 
ا يتضمن نطاق  من املحتويات والنتاج واسع 

 
 وأشكاال

 
ات. ويتخذ صيغا

 ؛ لذلك فإن ملفات األعمال لها أهداف متعددة أبرزها :متعددة

 من من ا 
 
 محدودا

 
ملهارات أهداف تعليمية : تساعد املعلم في تقييم أنشطة ومهام متعددة في آن واحد ، على العكس من االختبارات التي تقيس عددا

وبذلك يمكن  ،ي سواء في العمليات التي يجرونها، أو النتاجات التي يبتكرونهاهم خالل العام الدراس في مراقبة تقدم الطلبة وتحسن أدائ. كما تسهم 

 ، وتعزيز جوانب القوة .جوانب ضعف كل منهم للتغلب عليها تشخيص

 ، مما يزيد من دافعيتهم  ، وتحمل مسؤولية تعلمهم 
 
وتعرفهم  كما تسمح هذه امللفات للطلبة بالتأمل في كل عمل من أعمالهم ، وتتبع تقدمهم ذاتيا

تتيح هذه امللفات لهم الفرصة للتدريب على مهارات التفكير ، واالستدالل وتحليل احتياجاتهم وميولهم ، وتحسن مفهوم الذات لديهم. كذلك 

ياة الواقعية املهام التي يقومون بها ، ومقارنة هذه األعمال عبر الزمن ، وكذلك مهارات التقويم الذاتي ، وفهم متطلبات العمل املنتج في مواقف الح

 من خالل محاكاة هذه املواقف في املدرسة.

 ف املساءلة التربوية : استخدام ملفات أعمال الطلبة في التقويم واسع النطاق أهداLarge Scale Assessment  وكذلك استخدامها في برامج

 ، والقبول في الجامعات . High-stakes Assessmentتقويم الطلبة من أجل التخرج ، ومنح الشهادات 

  التعرف على مدى تحقق املستويات أو النواتج التعليمية التي صممت هذه البرامج من أجلها . أهداف تقويم البرامج التربوية : ويهدف ذلك إلى

 في املاض ي عل
 
 أساسيا

 
 (.179-176، 2004) عالم، ى االختبارات بأنواعها املختلفةواعتمد التقويم اعتمادا

  قوائم الرصد / الشطبCheck list و السلوكات التي يرصدها املعلم أو املتعلم لدى قيامه : تشمل قوائم الرصد أو الشطب قائمة األفعال أ

، األزواج التالية : )صح أو خطأ ( ، وذلك برصد االستجابات على فقراتها باختيار أحد تقديرين منأو مهارة تعليمية واحدة أو أكثر بتنفيذ مهمة

 حقق النتاجات التعليمية.دوات املناسبة لقياس مدى تافق أو غير موافق ( . وتعد من األ )نعم أو ال(، )مو 

  ساللم التقديرRating Scale لجزئية املكونة للمهارة تقوم على تجزئة املهمة أو املهارة التعليمية املراد تقويمها إلى مجموعة من املهام أو املهارات ا

طرفيه انعدام أو ندرة وجود املهارة ، في حين ، يمثل أحد تدريج من أربعة أو خمسة مستويات ، بشكل يظهر مدى امتالك الطلبة لها ، وفقاملطلوبة

 .(2005، ل الطرف اآلخر تمام وجودها )عودةيمث

  ساللم التقدير اللفظيRubric إلى عدد من املستويات بشك 
 
 : تتيح هذه األداة للمعلم أن يدرج مستويات املهارة املراد تقويمها لفظيا

 
ل أكثر تفصيال

 وصف دقيق ملستوى أداء الطلبةديد ، حيث يتم تحمن ساللم التقدير
 
 تكوينيا

 
، يمكن ألدائهم Formative Assessment، مما يوفر تقويما

 (. 2005، ية الراجعة التي يحتاجونها )عودةاملعلم من تزويد الطلبة بالتغذ
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  سجل وصف سير التعلمLearning Log االطالعمها ، تتيح للمعلم فرصة : إن تعبير املتعلم كتابة عن موضوعات قرأها أو أشياء شاهدها أو تعل 

على آراء الطلبة واستجاباتهم من خالل سجل وصفهم لسير تعلمهم وكيفية ربط ما تعلموه مع خبراتهم السابقة . لذا يعتمد نجاح تطبيق هذه 

ملا  األداة على وجود معلم قادر على خلق بيئة آمنة تشجع الطلبة على التعبير بحرية عما يشعرون به ، دونما خوف أو رهبة من التأثير السلبي

 يكتبون على درجة تحصيلهم.

  السجل القصص يAnecdotal Records دوات التقويم البديل صورة واضحة عن جوانب النمو الشامل للمتعلم ، من يقدم بوصفه أداة من أ

، ومهاراته املتعلمكنه من التعرف على شخصية يم ا، مما يقدم للمعلم مؤشر  (Fritz,2001خالل تدوين وصف مستمر ملا تم مالحظته على أدائه )

  .(6 -5،  2009البشير وبرهم ، في  )أو عالجية أو توجيهية، و إرشادية،، أ تنبؤيهواهتماماته، وتوظيفه ألغراض 

فيما يلي : التعلم املتمركز   اإلطار النظري إليه  ؛ يمكن تلخيصها وفق ما انتهىبديلوهناك العديد من األساليب واألدوات في مجال التقويم التربوي ال

نات، وبحوث العمليات، واملوديوالت التعليمية، واملالحظة والتواصل، واملراجعة الذاتية، ، واالستبياشكالت، واملعارض وملفات األعمالحول امل

والسجل القصص ي وأوراق العمل، والتساؤل الذاتي، واالختبارات الشفوية، وقوائم الرصد والشطب، وساللم التقدير، وسجل وصف سير التعلم، 

 مثل امللف التراكمي وبنوك اواملشروعات والعمل الجماعي
 
 ، والتقويم عبر اإلنترنت .ألسئلة والتقويم املدار بالحاسوب، وتوجهات أحدث نسبيا

دراسات على البيئة السعودية قارنت بين أساليب التقويم البديل وأساليب التقويم التقليدي لدى طالب الجامعات  -حدود علمه -ولم يجد الباحث في

 السعودية

 :مشكلة الدراسة
تمركزة انات املأن استخدام االستب إلى Darling-Hammond and Snyder) (2000,دارلنج هاموند وسنايدر تشير نتائج دراسات كل من 

التربية )مؤسسات إعداد  ، والبحوث من أساليب التقويم البديل الفعالة في تقدير مستويات املتعلمين بكلياتداء، واملعارض، وملفات األ حول املشكالت

للطالب املعلمين في مؤسسات إعداد املعلمين قبل ، وذلك من قبيل الوصول إلى تقييم حقيقي للتدريس في هذه الكليات وكذلك تدريب جاد املعلم(

إلى أنه يمكن  (Maxwell,2012)وفي نفس اإلطار تشير دراسة ماكسويل  الخدمة الستخدام هذه األساليب في ممارساتهم التدريسية بعد التخرج .

مة ومؤسسات إعداد املعلم بصفة خاصة ؛ ذلك ألن مهام توظيف مهام التقويم الواقعية بفعالية في جهود التقويم في مؤسسات التعليم العالي بصفة عا

ريب على مهارات التقييم الواقعية واألصيلة تتضمن مهارات التفكير وترتبط باملمارسة املهنية األمر الذي يجعلها مناسبة للطالب املعلم خالل فترة التد

 التدريس .

دوات وأساليب التقويم ؛ وهنا يفيد تنوع أحياة الحقيقيةالتعلم بخبرات الإلى أن واقعية التقويم تعني ربط  (Bosco,2014)وتشير بوسكو  

هم في مهام التقويم البديل املرتبطة بتعلمهم ومستويات موضوعية للحكم على أدائ البديل في مقابلة احتياجات املتعلمين املختلفة وتوفير معايير

( على ضعف توافر 2014؛ لكن تؤكد بوسكو )تقويم البديل املعتمد على األداءال الشواهد واألدلة من أعمال الطالب عامل حاسم في نجاح مدخلو 

 .بارامترات واضحة لتقييم مهام التقويم البديل في هذا النوع من التعلم

دافها تباينت في مناهجها وأه هناك العديد من الدراسات التي تناولت التقويم التربوي البديل في السنوات األخيرة لكن هذه الدراساتو 

، واملعلمين أثناء الخدمة نحو تجاهات الطالب املعلمينملعرفة ا وأدواتها فمن حيث املنهج املستخدم استخدمت غالبية الدراسات املنهج الوصفي

 (Darling-Hammond and Snyder,2000)، ومنها :دراسة دارلنج هاموند وسنايدر فيذ املقرراتاستخدام أساليب وأدوات بديلة في التدريس وتن

(، 2016(، واألصقة والدوالت )2015(، ومحمد )2015، والحارثي )(2014(، والعليان )2011سنينة ) (، وأبو عواد وأبو2009دراسة البشير وبرهم )

أنها أكثر لبديل إيجابية و ( وأغلبها أشارت إلى أن اتجاهات املعلمين نحو استخدام أساليب التقويم ا2017عوف ) (، وحسين وأبو2017والسنوس ي )

 
 
مع أهداف املقررات لكن اإلمكانيات املتاحة والوقت قد تحول دون التوسع في استخدامها . في حين استخدمت بعض الدراسات األخرى املنهج  اتساقا

التقويم البديل (، بعض الدراسات اتجهت إلى تدريب املعلمين على بعض أساليب 2011(، والنمري )2009(، واملزروع )2009التجريبي مثل الشريف )

( لكن لم تكن هناك فروق 2009(، وبعضها اتجه إلى بحث فعالية أساليب التقويم البديل في التحصيل مثل دراسة املزروع )2009مثل دراسة الشريف )

 لصالح املجموعة التجريبية في التحصيل في هذه الدراسة ، ودراسة النمري )
 
ه التجريبي في بحث أثر ( التي استخدمت املنهج شب2011دالة إحصائيا

ذات الصف األول حقيبة تعليمية قائمة على استراتيجية التساؤل الذاتي وأساليب التقويم األصيل في تنمية مهارات التذوق األدبي والتفكير التأملي لتلمي

 بين متوسطات مجموعات عينة الدراسة في كل من األداتين 
 
؛ لصالح املجموعة التجريبية ، وكان حجم الثانوي وتوصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيا

 في التطبيق 
 
 في كال األداتين ، ولصالح املجموعة التجريبية ، كما أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

 
البعدي بين األثر كبيرا

لنتائج تؤكد أهمية الربط بين التقويم البديل والتفكير التأملي، التحصيل الدراس ي ملهارات التذوق ومهارات التفكير التأملي للمجموعة التجريبية ؛ وهذه ا

فيما يخص الدراسات التي طبقت على املجتمع السعودي تتميز دراسات كل من:  وأهمية التوسع في أساليب التقويم البديل في اململكة العربية السعودية.

( ، 2017عوف ) (، وحسن وأبو2016(، واألصقة والدوالت )2015(، والحارثي )2014(، والعليان )2011(، والنمري )2009(، واملزروع )2009الشريف)

  .ان واململكة العربية السعودية( بأنها قارنت بين عينتين من السود2017وتميزت دراسة السنوس ي )



 خالد الشريف                                                                 ......فاعلية بعض أساليب التقويم البديل يف قياس التحصيل الدراسي  مبقرر مهارات التعلم والتفكري 

 2019 -2، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
84 

 

فيما يخص أدوات وأساليب التقويم البديل املستخدمة: أشارت الدراسات السابق عرضها مجتمعة إلى مجموعة من أهم أدوات وأساليب 

ملتمركز حول املشكالت، التقويم البديل التي يمكن استخدامها بنجاح في دراسة ظاهرة التحصيل الدراس ي هي على سبيل املثال ال الحصر: التعلم ا

الذاتي،  واملعارض وملفات األعمال، واالستبيانات، وبحوث العمليات، واملوديوالت التعليمية، واملالحظة والتواصل، واملراجعة الذاتية، والتساؤل 

العمل، واملشروعات والعمل واالختبارات الشفوية، وقوائم الرصد والشطب، وساللم التقدير، وسجل وصف سير التعلم، والسجل القصص ي وأوراق 

 مثل امللف التراكمي وبنوك األسئلة والتقويم املدار ب
 
 .الحاسوب، والتقويم عبر اإلنترنتالجماعي، وتوجهات أحدث نسبيا

ات ( على عينة من معلمي املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية أن اتجاهاتهم نحو تطبيق أدو 2014تشير نتائج دراسة العليان )و 

جهود في مجال وأساليب التقويم البديل في تقويم تعلم الرياضيات كانت إيجابية ؛ لكن مازال التوسع في استخدام هذه األساليب يحتاج إلى املزيد من ال

ني استبعاد الورقة و لدى بعض التربويين أن استخدام أساليب التقويم البديل تع خاطئنشر ثقافتها وكيفية استخدامها فهناك على سبيل املثال مفهوم 

 .واقف التقييممالقلم من 

أن االختبارات املوضوعية واالختبارات التي يعدها األساتذة هي :  ( على جامعة شقراء2015الحارثي ) تشير كذلك نتائج دراسةفي هذا اإلطار و

 ، وذلك من وجهة نظر 
 
 ، وجاءت االختبارات الشفوية األكثر خوفا

 
 وتفضيال

 
 .عينة الدراسة من الطالب وأعضاء هيئة التدريساألكثر تطبيقا

تقويم التربوي وحداثة وازدياد الدراسات عن التقويم البديل في املجتمع السعودي يشير إلى ازدياد الوعي بأهمية التوجه نحو أساليب بديلة حديثة في ال

 . 2030ية التعليم في اململكة وفق رؤية تواكب طرق التدريس الحديثة وتحقق أهداف البرامج التعليمية و وتواكب استراتيج

واستخدامها كأداة ورقة وقلم(  –االختبارات التحريرية )التقرير الذاتي  خاصة أن هناك أوجه قصور واضحة في أدوات التقويم التقليدي من قبيل :

لى الحفظ واالستظهار وليس الفهم واالستذكار هذه االختبارات تشجع ع يمثل مشكلة ألن هذهفي قياس القدرة التحصيلية لدى طالب الجامعة : وحيدة 

رات السابقة االختبارات تقيس القدرات التحصيلية في أدنى مستوياتها وهي التذكر وال تهتم بفهم املعاني وال تطوير مهارات التفكير من أجل ربط الخب

  ايكون الطالب إيجابي   باملوضوعات الدراسية الجديدة وهو أمر توفره أدوات ووسائل التقويم البديل حيث
 
ا يكون ملفه بيده ووفق رؤيته ومبدع   اونشط

  ء التي توضح له في بداية املقرر طار محكات تقييم األداوفي إ

 السؤال التالي : عنلذك يحدد الباحث مشكلته في ضرورة اإلجابة 

 س القدرة التحصيلية لدى طالب كليتي( في قياالتعلمسجل وصف سير  -أوراق العمل  - دوات التقويم البديل )ملف األعمالأما فاعلية بعض  .1

 جامعة امللك فيصل في مقرر مهارات التعلم والتفكير ؟ واآلداب التربية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات) التقويم البديل( لدى كل من طالب كليتي التربية واآلداب بجامعة امللك فيصل ممن  .2

 ت التعلم والتفكير ؟يدرسون مقرر مهارا

 بجامعة امللك فيصل في كل من التقويم التقليدي والتقويم البديل ؟ واآلدابهل توجد عالقة ارتباطية بين درجات طالب كليتي التربية  .3

 :أهداف الدراسة
بعض جامعة امللك فيصل في مقرر مهارات التعلم والتفكير باستخدام واآلداب التربية  التحصيلية لدى عينة من طالب كليتي قياس القدرة .1

 (سجل وصف سير التعلم  -أوراق العمل  -التقويم البديل )ملف األعمال أساليب

ب جامعة امللك فيصل في مقرر مهارات التعلم والتفكير باستخدام األسلو  واآلداب التربية التحصيلية لدى عينة من طالب كليتي قياس القدرة .2

 (األسئلة املوضوعية في حالة جامعة امللك فيصلالتقليدي )

التعلم  جامعة امللك فيصل في مقرر مهارات واآلداب التربية التحصيلية لدى عينة من طالب كليتي مقارنة الفروق في تقديرات نفس القدرة .3

   -والتفكير باستخدام طريقتين مختلفين )التقويم التقليدي
 
 معتمدة في ضوء توصيف املقرر. ملستويات التقويم البديل( ووفقا

 :فروض الدراسة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التقويم البديل، والتقويم التقليدي لدى طالب كليتي التربية واآلداب بجامعة امللك  .1

 البديل.فيصل بالعينة بعد انتهاء تدريس مقرر مهارات التعلم والتفكير لصالح درجات التقويم 

س ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب كليتي : التربية واآلداب في متوسطات درجات التقويم البديل بعد انتهاء تدري .2

 املقرر 

ة امللك فيصل بالعينة ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة بين درجات التقويم البديل ، والتقويم التقليدي لدى طالب كليتي التربية واآلداب بجامع .3

 بعد انتهاء تدريس مقرر مهارات التعلم والتفكير.
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 :أهمية الدراسة
وأساليب تقويم  رتكان إلى محكات أصيلة تقدر ظاهرة التحصيل الدراس ي في الجامعة بشمولية و بمعايير أكاديمية واضحة ووفق أدواتإن اإل 

الجامعات السعودية ولذلك فإن البحوث التربوية التي تقارن بين أدوات التقويم ودورها في قياس فعالة ملن أهم أهداف برامج الجودة في  واقعية

 وعدم االقتصار على االختبارات التحريرية
 
فقط في تقييم أداء طالب  القدرات التحصيلية عادة تهتم بإبراز أهمية االتجاه نحو أدوات جديدة نسبيا

 ألن أدوات التقويم البديل أكثر شمولية ملجاالت التقييم الثالث الرئيسية  ، وذلك ليس فقط ملا يشوب هذهالجامعة
 
االختبارات من عيوب ولكن أيضا

 .الوجداني(   -املهاري  -)املعرفي

مغايرة  دواتأفكار وأساليب وأ هور ظوقد تعرض التقويم التقليدي منذ ستينيات القرن املاض ي إلى حملة نقدية شديدة هيأت املناخ ل

ة، كما أنها ال تسمح إال بقياس تقدم إال معلومات قليلة عن األداء في مواقف االستخدام الحقيقي ، ومن ذلك أن أساليب التقويم التقليدي الللتقويم

 عن اال  جزاء متفرقة مما يجب أن يقاسأ
 
الفعلي. كما أن  ، وعجزها عن إعطاء صورة كاملة عن األداءرتجال في صياغة أسئلة االختبارات؛ فضال

، ومن ثم فإن نتائجها شكلية ال تعبر عن طبيعة األداء الذي يتم تقويمه وبذلك تضعف الثقة ير مكتوبة ومحددةاالختبارات التقليدية ال تستند إلى معاي

 (95، 2015في تلك النتائج )سالم ، 

دون ارات التقليدية في تقدير ظاهرة التحصيل الدراس ي في مجال التقويم عيوب ومشكالت األسئلة واالختبوتتناول البحوث والدراسات 

التقويم  واساليب واتملي ألدنظري والعودراسات إمبريقية تثبت التفوق الدلة موضوعية لتقويم البديل واالهتمام بتقديم أالحديث بنفس القوة عن ا

 ال تزيد عن البديل على أ
 
و جلسة أو جلستين  األسئلة املوضوعية واملقالية التي اعتاد عليها الطالبدوات التقويم التقليدي )الكالسيكي( والتي غالبا

ة كاملة شفويتين في كل فصل دراس ي حسب اللوائح والوقت والجهد املتاح في الجامعة لكن في التقويم البديل يكون لدى املعلم فرص أكبر ألخذ صور 

 .صيله وكل صعوباته كذلك في التحصيل من خالل ملف أعمالهح في تحاوميوله وكل نج هه ومهارات)بروفيل( عن الطالب وأدائ

  إلقاء املزيد من الضوء على ملف األعمال )البورتفوليو( وكيفية توظيفه لتحقيق الهدف من عملية التقويم وخاصة في مقررات التفكير التي

إلى أن مقررات التفكير أولى من غيرها بأدوات التقويم البديل ألنها موضوعات محتوياتها بالفعل  (Maxwell,2012)أشارت دراسة ماكسويل 

في  مرتبطة بالواقع ومشكالت الحياة التي تواجه الطالب فالتفكير يستخدم في كل مناحي الحياة بالتالي البد أن تعكس أدوات وأساليب التقويم

قعية تتضمن مشكالت حياتية معاشة، وذلك كمقدمة للتوسع في استخدام مثل هذه األدوات واألساليب مقررات التفكير ومهاراته مهام تقويم وا

 من التقويم البديل في كل املقررات األخرى بالتعليم العالي على اختالف برامجه.

 األعمال، وأوراق العمل، وسجل وصف  تكون بعيدة عن الورقة والقلم وهذا غير دقيق فملفات هناك خطأ شائع أن مهام وأساليب التقويم البديل

بديل سير التعلم وغيرها كلها أساليب يدخل في تطبيقها استخدام الورقة والقلم وحتى بعض األسئلة املقالية املطورة تعد ضمن إطار التقويم ال

جرد استدعاء معلومة من الذاكرة تم تلقينها طاملا تربط املقرر بمشكالت الحياة الواقعية وتتطلب اإلجابة عنها التفكير بمستوياته العليا وليس م

 .أثناء التدريس 

 :محددات الدراسة
 ملالءمته لطبيعة البحث وأهدافه . كما يتحدد البح

 
ث يتحدد البحث الحالي بطبيعة العينة املستخدمة وباستخدام املنهج شبه التجريبي نظرا

 من طالب( 49التقويم البديل من إعداد الباحث  ، وبالعينة املستخدمة والتي تتكون من )باألدوات املستخدمة وهي اختبارين تحصيليين وبعض أساليب 

( من جامعة امللك فيصل باململكة العربية السعودية ، ثم بالحدود الزمانية 21.8كلية اآلداب بمتوسط عمر زمني )  من طالب(  83من كلية التربية و)

 هجري. 1440/ 1439هجري للعام الدراس ي الجامعي   1440/ 4/   13إلى  هجري  1440/ 1/   15حيث تم تطبيق البحث في الفترة الزمنية من

 :مصطخلحات الدراسة
ويعرفه الباحث على أنه تقويم متعدد األبعاد قائم على املهام، ويتطلب من املتعلم تنفيذ أنشطة يحقق من خالل إنجازها  :التقويم التربوي البديل

مخرجات تعلمه ويتضمن أساليب وأدوات متنوعة تقابل احتياجات وميول املتعلمين وتكشف عن استعداداتهم وتتيح لهم فرص تقييمية متعددة 

 ديهم في املجاالت الثالث : املعرفي، واملهاري، والوجداني.لتحديد مستويات التحصيل ل

: يعرف بأنه مستوى محدد من األداء أو الكفاءة في العمل، ويقاس بمقدار ما يحصله طالب عينة الدراسة، من مهارات ومعلومات التحصيل الدراس ي

 عنه بامل
 
 عدل الدراس ي الذي حصلوا عليه في اختبارات هذا الفصل.عند دراستهم ملوضوعات ومقررات آخر فصل دراس ي أنهوه بنجاح، معبرا

: مقرر متطلب كلية يدرسه طلبة كليتي التربية واآلداب واإلعداد العام ضمن الخطة الدراسية لبرامج البكالوريوس حسب مقرر مهارات التعلم والتفكير

 ومرفق توصيف املقرر ضم
 
 ن مالحق الدراسة.لوائحها الداخلية ويتضمن ساعتين معتمدتين أسبوعيا
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نوع من التقويم يعتمد فقط على استخدام االختبارات التحريرية في شكلها التقليدي )األسئلة  :Classical Assessmentالتقويم التقليدي

التطبيق( كي يجتاز  -الفهم -واألسئلة املقالية الطويلة( وتتطلب من الطالب استخدام قدرته التحصيلية في أدنى مستوياتها )التذكر  -املوضوعية بأنواعها

 االختبار بنجاح.

 :منهج الدراسة وإجراءاتها
 :استخدم الباحث املنهج شبه التجريبي )تصميم املجموعة الواحدة( وذلك للمبررات التالية املنهج شبه التجريبي:

 دقة التصميم إذا توفرت فيها شروط الضبط الجيدة. 

 ( إلى مثل هذا  الدراس ي التحصيل واملتغير التابع: – التي تم اختيارها بالبحث الحالي التقويم البديلاملتغير املستقل أدوات حاجة متغيرات البحث )

 .التصميم في التطبيق

 )اإلسهام بالفائدة العلمية ملجتمع البحث )كل من يدرسون مقرر مهارات التعلم والتفكير بجامعة امللك فيصل. 

  ة مقرر مهارات ساتذة املقررات الذين يدرسون للشعب املختلفبمحتوى دراس ي معين في ظل اختالف أطبيعة االختبارات التحصيلية املرتبطة

 تيح للباحث مالحظة ذلك االختالف لكونه منسق املقرر بكلية التربية في قسم الطالب خالل السنوات الثالث املاضية.التعلم والتفكير وأ

 :راسةمجتمع الد
عي جميع طالب كليتي التربية واآلداب الذين يدرسون مقرر مهارات التعلم والتفكير في مرحلة البكالوريوس بجامعة امللك فيصل ؛ العام الجام

 . طالبا 289بها:  شعب 7هجري في الفصل الدراس ي األول وعددهم  1440/  1439

 عينة الدراسة
الذين يدرسون مقرر مهارات التعلم والتفكير ؛ حيث يتم تدريس مقرر  جامعة امللك فيصل التربية واآلداب( من طالب كليتي 132تكونت العينة من )

شعب بطريقة عمدية حيث يدرس لهم الباحث مقرر  4التربية وتم اختيار مهارات التعلم والتفكير لطالب كليتي اآلداب والتربية في شعب مشتركة بكلية 

الدراس ي  ، وذلك خالل الفصل (21.8كلية اآلداب بمتوسط عمر زمني )  طالب من (38كلية التربية ، و ) طالب ( من49تضمنت  ) مهارات التعلم والتفكير

 هجري. 1440/ 1439األول 

 أدوات الدراسة
 )تقويم تقليدي(  درجة( 30) مقرر مهارات التعلم والتفكير منتصف الفصل االختبار التحصيلي في .1

 : صدق املحتوى 

الباحث الخطوات العلمية في بناء االختبار التحصيلي وبدأت بتحديد مفردات مادة مهارات التعلم والتفكير باالستناد إلى املفردات التي اتبع 

( 5) في النصف األول من الفصل الدراس ي وضعتها لجنة ضمان الجودة بكلية التربية جامعة امللك فيصل في توصيف املقرر، إذ بلغ عدد فصول املادة

تم االتفاق على  بعدهافصول ، وبعد توزيع استبانة مفردات مادة مهارات التعلم والتفكير ملدرس ي املادة حول املفردات التي يدرسونها بنحو فعلي ،

 ( هدف 30، تم صياغة ) موضوعات في توصيف املقرر( ةمن املوضوعات التي يمكن أن تدخل في اختبار منتصف الفصل) وهي أول خمس% 100
 
 سلوكيا

 
ا

الختيار من للمستويات الثالثة األولى من تصنيف بلوم : )املعرفة ، الفهم ، التطبيق( ومن ثم صياغة مفردة اختبارية واحدة لكل هدف سلوكي من نوع ا

 دات االختبار .مع مراعاة الدقة والشمولية ألهداف ومفر  مفردة( وعشر مفردات من نوع الصواب أو الخطأ 20) متعدد ذات البدائل األربعة

من (  5على )  التي تم االتفاق عليها بالرجوع للتوصيف وللتحقق من صالحية تمثيل االختبار للمحتوى الذي يقيسه عرضت عناصر املحتوى 

توصيف املقرر ،  تمثيل املحتوى في ضوء، للتثبت من مدى صالحيتها ل الزمالء مدرس ي مقرر مهارات التعلم والتفكير بكلية التربية جامعة امللك فيصل

في ( مفردة اختبارية  30، فأصبح االختبار يتكون من ) ومدى مالءمتها لألهداف ، وأخذ الباحث بآرائهم في تعديل بعض العناصر وصياغة بعض األهداف

والجدول التالي يلخص  .الباحث بالتدريس لهم في اختبار منتصف الفصل الدراس ي األول  قامصورته النهائية وتم تطبيقه  على طالب أربع شعب 

وكذلك نسب االتفاق بين املحكمين على كل هدف من أهداف االختبار وتصنيف مستواه حيث لم تسمح سرية  االختبارات  مواصفات هذا االختبار

 .على املحكمين قبل تطبيقها لكن تم تحويل كل هدف بدقة إلى مفردة  املفردات بعرض
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 مقرر مهارات التعلم والتفكير فصلمنتصف ال مواصفات اختبار   (:1جدول)
 الوزن النسبي نسب االتفاق املستوى  أرقام املفردات الهدف البعد م

%100 تذكر 1 أن يتعرف الطالب تعريف للتفكير مفهوم التفكير 1  20%  

%80 تذكر 2 أن يذكر تعريف ديبونو للتفكير  

%80 تذكر 3 أن يذكر تعريف جون ديوي للتفكير  

يذكر تعريف مهارات التفكيرأن  %100 تذكر 4   

%80 فهم 22 أن يحدد الطالب العالقة بين التفكير والذكاء  

للذكاء اأن يتذكر الطالب  تعريف %80 تذكر 30   

أن يميز الطالب بين مهارات وأساليب وعادات  تصنيفات التفكير ومهاراته 2

 التفكير

%100 فهم 11  23.33%  

الطالب بين مفاهيم عنقود مهارات ومهارة أن يميز 

 رئيسية وفرعية في تصنيفات التفكير

%100 فهم 15  

%80 تذكر 16 أن يذكر الطالب تعريف مهارة رئيسية في التفكير  

%80 تذكر 17 أن يذكر الطالب تعريف مهارة فرعية في التفكير  

أن يتعرف الطالب مفهوم املستوى في تصنيفات 

 التفكير

%80 تذكر 20  

%100 فهم 21 أن يميز الطالب التفكير املهاري عن املعتاد  

أن يميز الطالب التصنيفات الثالثية للتفكير  عن 

 بقية التصنيفات

%80 فهم 25  

%100 فهم 5 أن يتعرف الطالب أهمية تعليم التفكير تعليم التفكير 3  30%  

في تعليم أن يتعرف الطالب رائد األسلوب املباشر 

 التفكير

%100 تذكر 6  

أن يتعرف الطالب رائد أسلوب الدمج في تعليم 

 التفكير

%100 تذكر 7  

%100 فهم 8 أن يتعرف الطالب خصائص األسلوب املباشر  

%100 فهم 9 أن يتعرف الطالب خصائص أسلوب الدمج  

لتعليم التفكير باألسلوب املباشر اأن يتعرف برنامج %100 تذكر 10   

%80 فهم 23 أن يستنتج الطالب إمكانية تعليم التفكير املهاري   

أن يستنتج الطالب إمكانية الدمج بين األسلوبين في 

 تعليم التفكير

%80 تطبيق 24  

أن يميز الطالب بين خصائص األسلوب املباشر عن 

 أسلوب الدمج في تعليم التفكير

%100 فهم 28  

التأمليالتفكير  4 %100 تذكر 12 أن يذكر الطالب تعريف جون ديوي للتفكير التأملي   16.66%  

%80 تذكر 13 أن يذكر الطالب تعريف هابرماس للتفكير التأملي  

د عن أن يتعرف الطالب مستويات التفكير التأملي

 دونالد شون 

%100 فهم 14  

%100 تذكر 19 أن يذكر الطالب تعريف جيني موون للتفكير التأملي  

للتفكير  اأن يحدد الطالب أول من وضع تعريف

 التأملي

%80 تذكر 26  

%100 تطبيق 18 أن يتعرف الطالب مفهوم مهارة التعلم الخبري  تطبيقات التفكير في التعلم 5  10%  

أن يتعرف الطالب العالقة بين برامج تنمية مهارات 

 التفكير والتعليم املدرس ي

%100 تطبيق 27  

أن يتعرف الطالب أسلوب تعليم التفكير املستخدم 

 في التعليم املدرس ي

%100 تطبيق 29  

%100  30   مجموع   

 :  ثبات اختبار منتصف الفصل

كليتي  طالب ( من138 على عينة مكونة من ) معامل ثبات اختبار منتصف الفصل في مقرر مهارات التعلم والتفكيرقام الباحث بحساب   

،  0.793وانحصرت قيم معامل ألفا كرونباخ للمفردات بين ) (0.809اآلداب والتربية بجامعة امللك فيصل :فبلغت قيمة معامل ثبات ألفا الكلي )

 (.  0.82(  وبمعادلة جتمان  )0.818( وكانت قيمة معامل الثبات الكلي بطريقة التجزئة النصفية بمعادلة سبيرمان براون )0.808

 درجة( 20التقويم البديل املستخدمة خالل الفصل الدراس ي ) أساليب .2

بنفس الطريقة تم توصيف أدوات وأساليب التقويم البديل األكثر مناسبة لتقييم أداء الطالب في مقرر مهارات التعلم والتفكير خالل 

حيث ، %(100% إلى  80ها بين املحكمين الخمسة بأعلى نسب  )من الفصل الدراس ي والجدول التالي يوضح أساليب التقويم البديل التي تم االتفاق علي

والجدول  انات(، االستب  -األنشطة  -سجل وصف سير التعلم -الفصل )ملف األعمال تم بناء على ذلك اختيار األساليب التالية للتقويم البديل خالل

 التالي يوضح األدوات التي تم اختيارها ونسب االتفاق عليها بين املحكمين:
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 التقويم البديل املستخدمة خالل الفصل مقرر مهارات التعلم والتفكير أساليب  (: 2جدول )
 األداة املوضوع الدرجة املصصصة نسب االتفاق محكات تقييم األداء

سرد موقف مر به الطالب 

تعلمه منهوتوضيح ما   

80% درجات 5   سجل وصف سير التعلم التعلم الخبري  

%100 درجة لكل سؤال درجات 10  سؤال واجب منزلي على كل  

محاضرات( 10محاضرة )  

 ملف األعمال )البورتفوليو(

حضور الندوة والتسجيل 

 واملشاركة

80% درجتين 2  ستاذ املقرر عن نظمها لهم أ ندوة 

الذات تنظيم  

ندوة(األنشطة )حضور   

إجابة استبيان واحد على األقل 

او  –)استبيان موقع الجامعة 

 استبيان لجنة التقويم بالكلية(

100% درجات 3  انات تقييم اإلجابة عن استب 

 أستاذ املقرر في نهاية الفصل

 االستبيانات التقيميية

درجة 20    املجموع  

 : تقويم تقليدي درجة( 20التعلم والتفكير )األسئلة املوضوعية في االختبار النهائي ملقرر مهارات  .3

 صدق املحتوى :

لنهاية الفصل الدراس ي على املوضوعات من توصيف املقرر التي لم يشملها اختبار منتصف الفصل وهي  بناء االختبار التحصيلي تم التركيز في

تفكير بقية موضوعات التوصيف )تصنيف مستويات التفكير التأملي وعالقته بالتعلم ، والتفكير العلمي وأنواع املشكالت وسلوك حل املشكالت ، وال

سمح ملدرس مع مالحظة أن لجنة الجودة بالكلية ت ومهاراته ، وأدوات التفكير وتطبيقات التفكير في مهارات التعلم ( الناقد ومكوناته ، والتفكير اإلبداعي

 وتم مراجعة ذلك بالرجوع % من موضوعات املقرر حسب التوصيف25يزيد عن  موضوعات املقرر بالحذف أو اإلضافة بما الكل مقرر بالتعديل في 

بعد اختبار منتصف الفصل الهدف من ذلك أن تكون  حول املفردات التي يدرسونها بنحو فعلي م والتفكير الستطالع آرائهممقرر مهارات التعلملدرس ي 

درجة(  30درجة التقييم موزعة بالتساوي على كل موضوعات املقرر فال يجب أن تأخذ املوضوعات التي تم اختبار الطالب فيها في االختبار النصفي )

وزن نسبي أكبر من درجة( بقدر يجعلها تطغى على العناصر األخرى من جهة ومن جهة أخرى يتم تمثيلها ب 50ر في االختبار النهائي )أخرى للظهو  افرص  

 ومن ثم صياغة مفردة اختبارية واحدة لكل هدف سلوكي من نوع االختيار من متعدد ذات البدائل  24تم صياغة ) ؛  التاليوزنها الحقيقي ب
 
 سلوكيا

 
( هدفا

مع مراعاة الدقة درجة(  30، وهدف لكل مهمة من مهام التقويم البديل في الجزء املقالي )درجة( 20خطأ في الجزء املوضوعي )والصواب والاألربعة 

 ات االختبار .والشمولية ألهداف ومفرد

في العلوم التربوية  خبراء متخصصين(  5على ) عناصر املحتوى عرضت  تمثيل االختبار للمحتوى الذي يقيسهوللتحقق من صالحية 

متها ومدى مالءلتمثيل املحتوى في ضوء توصيف املقرر ، ، للتثبت من مدى صالحيتها وقاموا بتدريس مقرر مهارات التعلم والتفكير من قبل والنفسية

( مفردة  20، فأصبح الجزء املوضوعي من االختبار يتكون من ) العناصر وصياغة بعض األهداف، وأخذ الباحث بآرائهم في تعديل بعض لألهداف

 اختبارية .

 مواصفات االختبار النهائي مقرر مهارات التعلم والتفكير :( 3جدول )
نسب  الدرجة أرقام املفردات الهدف املحتوى  م

 االتفاق

 الوزن النسبي السؤال

مستويات التفكير التأملي  1

 وعالقته بالتعلم

التمييز بين التفكير أثناء وبعد العمل 

 عند شون 

1 1 80% السؤال األول  

مفردات( 10)  

)عشر -

 درجات(

10%  

التمييز بين التفكير التأملي التحليل 

 والتقويمي جون كون 

2 1 80%  

التمييز بين التفكير التأملي من الدرجة 

 األولى و الثانية فيرلونج

3 1 80%  

التفكير التأملي الناقد عند شيل 

 وجونس

4 1 80%  

تعريف التعلم الخبري عند ديفيد 

 كولب

5 1 100%  

التفكير العلمي وسلوك حل  2

 املشكالت بأنواعها

تصنيف التفكير العلمي ضمن قدرات 

التقاربيالتفكير   

6 1 100%  10%  

%100 1 7 تمييز عناصر املشكلة الثالث  

%100 1 8 تعريف املشكلة غير واضحة البنية  

%80 1 9 تعريف املشكالت مفتوحة النهاية  

  1 10 تعريف حل املشكلة

%100 1 11 تصنيف التفكير الناقد التفكير الناقد ومكوناته 3 %10السؤال    
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%80 1 12 تعريف التفكير الناقد عند جونسون   10)الثاني :  

–مفردات( 

)عشر 

 درجات(

 

%80 1 13 تعريف التفكير الناقد عن جيلفورد  

%80 1 14 تعريف التمييز بين الحقيقة والرأي  

%100 1 15 تعريف االستدالل  

–التفكير اإلبداعي ومهاراته  4

 العصف الذهني

االبداعي ضمن  تصنيف التفكير

 قدرات التفكير التباعدي

16 1 100%  10 %  

%100 1 17 تعريف الطالقة  

%100 1 18 تعريف املرونة  

%100 1 19 تعريف أدوات التفكير  

%100 1 20 تعريف األصالة  

بعض التطبيقات في  5

التلخيص –التعلم)املرونة 

التمييز بين الحقية والرأي  –

هونج(نموذج –  

30- 21 التمييز بين الحقيقة والرأي  10 80% السؤال  

الثالث :) 

عشر 

 مفردات(

20%  

%100 10 السؤال الرابع نموذج هونج التطبيقي لحل املشكالت كل خطوة  

 درجة

20%  

%80 5 السؤال الخامس مهارة التلخيص )تطبيقي(   10%  

مهارة املرونة )تطبيق على التفكير 

 اإلبداعي(

السؤال 

 السادس

5 80%   10%  

%100      مجموع   

 ثبات االختبار النهائي : 

 لسرية االختبار التحصيلي
 
بطريقة تستلزم  اختبار نهاية الفصل في مقرر مهارات التعلم والتفكيرفي ثبات القام الباحث بحساب معامل  نظرا

كليتي اآلداب والتربية بجامعة امللك فيصل :فبلغت قيمة معامل طالب ( من  132على عينة مكونة من )  التطبيق مرة واحدة وهي طريقة ألفا كرونباخ

 .(     0.724و   0.703 ( وانحصرت قيم معامل ألفا كرونباخ للمفردات بين )0.725ثبات ألفا الكلي ) 

 درجة( 30التقويم البديل املستخدمة في االختبار النهائي للمقرر ) أساليب .4

بنفس الطريقة تم توصيف أدوات وأساليب التقويم البديل األكثر مناسبة لتقييم أداء الطالب في مقرر مهارات التعلم والتفكير في اختبار 

سة بأعلى و التفكير والجدول التالي يوضح أساليب التقويم البديل التي تم االتفاق عليها بين املحكمين الخم لفصل الدراس ي ملقرر مهارات التعلمنهاية ا

سجل وصف -أوراق العمل اختبار نهاية الفصل )حيث تم بناء على ذلك اختيار األساليب التالية للتقويم البديل خالل %( 100% إلى  80نسب  )من 

 ، والجدول التالي يوضح األدوات التي تم اختيارها ونسب االتفاق عليها بين املحكمين : (سير التعلم 

 التقويم البديل املستخدمة في االختبار النهائي مقرر مهارات التعلم والتفكير أساليب : ( 4جدول ) 
سلوباأل  رقم السؤال املوضوع الدرجة املصصصة نسب االتفاق محكات تقييم األداء  

 ومتفق عليها 
 
الحقائق مثبتة علميا

 ويمكن االستدالل عليها

100% درجات 10  مهارة التمييز بين الحقيقة  

 والرأي

 ورقة عمل الثالث

%100 االلتزام بنموذج هونج للحل درجات 10   ورقة عمل الرابع مهارات حل املشكلة 

التعبير عن نفس معنى الفقرة بألفاظ 

كلمة 20أخرى فيما اليزيد عن   

80% درجات 5   سجل وصف سير التعلم الخامس مهارة التلخيص 

كل استخدام متنوع للجهاز املذكور 

 درجة واحدة

100% درجات 5   ورقة عمل السادس مهارة املرونة 

درجة 30    املجموع   

( ومخصص 3التقويم البديل في االختبار النهائي هو األسئلة من الثالث إلى السادس في جدول مواصفات االختبار النهائي رقم ) والجزء الخاص بأساليب

درجة للتقويم التقليدي )األسئلة املوضوعية ( وبذلك يكون قد تحقق التوازن بين درجتي  20(، و50درجة من الدرجة الكلية لالختبار النهائي ) 30لها 

 ( درجة .100درجة لكل نوع من التقويم ( من الدرجة الكلية ملقرر مهارات التعلم والتفكير وهي ) 50يم التقليدي والتقويم البديل )التقو 

 :التقويم املستخدمة في الجدول التالي وزيع درجات املقرر كله حسب أساليبوبذلك يمكن تلخيص ت
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 تفكير حسب نوع التقويمتوزيع درجات مقرر مهارات التعلم وال: ( 5جدول ) 
 األسلوب التقويم التقليدي التقويم البديل

األسئلة )من الثالث إلى 

 السادس( في االختبار النهائي

مجموعة مهام خالل الفصل 

2الدراس ي جدول   

  اختبار منتصف الفصل األسئلة املوضوعية في االختبار النهائي

 الدرجة 30 20 20 30

 درجة كل تقويم 50 50

 الدرجة الكلية 100

اإلصدار الحادي والعشرين في  SPSS: استخدم الباحث برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية األساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسة

 .وسطات حساب: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالب ، ومعامل ارتباط بيرسون الخطي  ، واختبار ت لداللة الفروق بين املت

 :عرض النتائج ومناقشتها
 النتائج الصاصة بالسؤال األول 

سجل وصف سير التعلم    ( في قياس القدرة -االستبيانات  –األنشطة  –أوراق العمل   -  التقويم البديل )ملف األعمال ما فاعلية بعض أساليب-

 التحصيلية لدى طالب كليتي التربية واآلداب جامعة امللك فيصل في مقرر مهارات التعلم والتفكير ؟

  :اليهذا السؤال يمكن اختبار صحة الفرض اإلحصائي الت عنلإلجابة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التقويم البديل ، والتقويم التقليدي لدى طالب كليتي التربية واآلداب بجامعة امللك 

 .فيصل بالعينة بعد انتهاء تدريس مقرر مهارات التعلم والتفكير لصالح درجات التقويم البديل

بحساب اختبار ت لداللة الفروق بين متوسطات  اإلصدار الحادي والعشرين SPSSباستخدام برنامج  قق من صحة هذا الفرض قام الباحثحللت

ة قيد البحث  والجدول من طالب كليتي اآلداب والتربية بجامعة امللك فيصل بالعينطالب (  132درجتي التقويم البديل والتقويم التقليدي لعدد )ن = 

 :لتالي يلخص نتيجة هذا االختبارا

افات املعيارية ، وقيم " ت"  :(6جدول )  (  132 )ن= درجتي التقويم التقليدي والبديل للعينةلداللة الفروق بين لعينتين مرتبطتين املتوسطات واالنحر
 "ت" ةقيم التقويم البديل التقويم التقليدي املتغيرات

 ع م ع م

 **4.027- 6.18 38.53 7.75 35.83 درجة( 50التحصيل الدراس ي )

 131 درجات الحرية

 عند  
 
 0.01**دال إحصائيا

لعينتين مرتبطتين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التقويم التقليدي ، والتقويم البديل  (4.027= ) ويتضح من نتيجة اختبار ت

( 0.01طالب من كليتي التربية واآلداب ( عند مستوى داللة ) 132لصالح املتوسط األكبر وهو الخاص بدرجات التقويم البديل لدى طالب العينة )

 وبذلك يمكن قبول الفرض األول.

 النتائج الصاصة بالسؤال الثاني

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات) التقويم البديل( لدى كل من طالب كليتي التربية واآلداب بجامعة امللك فيصل ممن 

 ؟يدرسون مقرر مهارات التعلم والتفكير

 :هذا السؤال يمكن اختبار صحة الفرض اإلحصائي التالي عنلإلجابة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب كليتي : التربية واآلداب في متوسطات درجات التقويم البديل بعد انتهاء تدريس  ال 

 املقرر 

اإلصدار الحادي والعشرين بحساب اختبار ت لداللة الفروق بين متوسطات  SPSSقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام برنامج حللت

( من طالب كلية التربية بجامعة امللك  49( من طالب كلية اآلداب و)ن =  83درجة )ن = 50ات طالب كليتي التربية واآلداب في درجة التقويم البديل درج

 ذا االختبار :فيصل بالعينة قيد البحث  والجدول التالي يلخص نتيجة ه
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افات املعيارية ، وقيم " ت" :( 7جدول )   لداللة الفروق بين درجتي طالب كليتي التربية واآلداب بالعينة في التقويم البديل عينتين مستقلتين املتوسطات واالنحر
 قيمة "ت" 83كلية اآلداب ن = 49كلية التربية ن = املتغيرات

 ع م ع م

 *2.174 5.92 37.65 6.38 40.04 درجة( 50التقويم البديل )

 130 درجات الحرية

 عند  
 
 0.05*دال إحصائيا

( لعينتين مستقلتين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب كلية التربية ، وطالب كلية 2.174ويتضح من نتيجة اختبار ت = )

( وبذلك يمكن رفض 0.05التقويم البديل عند مستوى داللة ) ( في درجات 40.04اآلداب لصالح املتوسط األكبر وهو الخاص بطالب كلية التربية )م= 

 الفرض الثاني.

 الثالث النتائج الصاصة بالسؤال

بجامعة امللك فيصل في كل من التقويم التقليدي والتقويم البديل ؟ ولإلجابة على هذا  واآلدابهل توجد عالقة ارتباطية بين درجات طالب كليتي التربية 

 الفرض الثالث :
 
 السؤال يختبر إحصائيا

ل بالعينة ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة بين درجات التقويم البديل ، والتقويم التقليدي لدى طالب كليتي التربية واآلداب بجامعة امللك فيص

 انتهاء تدريس مقرر مهارات التعلم والتفكيربعد 

اإلصدار الحادي والعشرين بحساب معامل االرتباط الخطي بيرسون بين درجتي  SPSSقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام برنامج حللت

 132التقويم البديل والتقويم التقليدي بالعينة قيد البحث ن = 

 التقويم التقليدي لطالب العينة قيمة معامل االرتباط بين درجة التقويم البديل ودرجة  :(8جدول ) 
 مالحظات مستوى الداللة قيمة معامل بيرسون  العدد ن

 عند  0.000 0.405 132
 
 0.01دال إحصائيا

( وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجات طالب العينة في كل من التقويم التقليدي والتقويم البديل حيث 8ويتضح من جدول )

 عند مستوى )0.405بلغت قيمة بيرسون = )
 
 ( 0.01( وهي قيمة دالة إحصائيا

البسيط حيث يمكن استنتاج معادلة  ي نحدار تقويم البديل من خالل النموذج اال ة الوبالتالي يمكن تفسير العالقة بين درجة التقويم التقليدي ودرج

 لتطبيق تحليل االنحدار الخطي البسيط : SPSSإنحدارية تصف العالقة بين املتغيرين وللوصول إلى ذلك استخدم الباحث برنامج 

 ، 0.405بين املتغيرين هي )  من النتائج السابقة في السؤال الثالث وجد أن قيمة معامل االرتباط الخطي
 
( وهي قيمة تدل على ارتباط طردي دال إحصائيا

% من التغير في درجات التقويم التقليدي يمكن تفسيرها بالعالقة الخطية مع التقويم 16.4( وهذه القيمة تعني أن 0.164وقيمة مربع معامل االرتباط )

  البديل.

 التقويم البديل( –االنحداري بين املتغيرين :) التقويم التقليدي والجدول التالي يوضح نتيجة تحليل التباين 

 132تحليل التباين االنحداري لتأثير التقويم البديل على درجة التقويم التقليدي ن = :(9جدول ) 
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات البيان النموذج

 0.000* 25.5 1292.4 1 1292.4 االنحدار 1 

 50.6 130 6581.9 البواقي

  131 7874.3 املجموع

 عند مستوى 9ويتضح من الجدول )
 
تغير املستقل ألثر امل التقويم التقليديوأن يمكن تفسير جزء من تباين درجات  (0.01)( أن قيمة ف دالة إحصائيا

 ؛ وأنه يمكن التنبؤ  البديل املستخدمة في تجربة البحث على درجة التقويم التقليديأساليب التقويم أي أن تأثير  وهو التقويم البديل
 
دال إحصائيا

 : وأمكن استخالص معادلة انحدارية كالتالي التقويم البديلبدرجات الطالب التحصيلية بداللة درجاتهم في 

 ( التقويم البديل0.507+ )16.27=   التقويم التقليدي

الفرض الثالث وأنه وجدت عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجات التقويم البديل، والتقويم التقليدي لدى طالب وبذلك يمكن رفض 

 كليتي التربية واآلداب بجامعة امللك فيصل بالعينة بعد انتهاء تدريس مقرر مهارات التعلم والتفكير.
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 :الستنتاجا
سجل  –أوراق العمل  –ملفات األعمال فاعلية أساليب التقويم البديل املستخدمة في البحث الحالي )أثبتت النتائج الخاصة بالسؤال األول 

انات( في تقدير التحصيل الدراس ي لطالب كليتي التربية واآلداب بجامعة امللك فيصل بالعينة ؛ وذلك مقارنة مع االستب –األنشطة  –وصف سير التعلم 

الذي اعتاد عليه طالب الكليتين وهو األسئلة املوضوعية وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات كل من دارلنج  درجات التحصيل بالتقويم التقليدي

ساليب التقويم البديل كانت داعمة لبرامج التعلم التي أثبتت أن أ (2009والشريف ) Darlinng-Hammond and Snyder,2000) )هاموند وسنايدر

( التي لم تجد تأثير دال ألساليب التقويم البديل في التحصيل في مادة مفاهيم البحث 2009واختلفت عن دراسة املزروع )في املؤسسات التي طبقت فيها 

( التي 2017( في توضيح تفوق أساليب التقويم البديل على نظيراتها في التقويم التقليدي ، ودراسة السنوس ي )2015التربوي ، واتفقت مع دراسة محمد )

ل تقويم البديل له درجة عالية من املوافقة والقبول كأساس لعملية إعداد املعلم ؛ وهذه النتائج يمكن تفسيرها بأن أساليب التقويم البديأثبتت أن ال

باإليجاب على درجة التحصيل الدراس ي في  انعكسأكثر يكتب بيده ويكون ملفه ويخرج ألنشطة خارج قاعة الدراسة وكل ذلك  اجعلت الطالب إيجابي  

مقارنة باألسئلة املوضوعية التي تم أخذها كممثل للتقويم التقليدي ألن  -وهو ما أكدته نتيجة السؤال الثالث كذلك -مقرر مهارات التعلم والتفكير

 طالب جامعة امللك فيصل اعتادوا عليها في السنوات األخيرة ألنها ال تتطلب كتابة أو بذل مجهود ذهني كبير لحلها كما أنها تسمح با
 
  .لتخمين والغش أحيانا

 في استيعابهم ألساليب التقويم البديل من نظرائهم طال 
 
ب كلية اآلداب وأثبتت النتائج الخاصة بالسؤال الثاني أن طالب كلية التربية كانوا أكثر تفوقا

 الذين يدرسون معهم نفس املقرر ، 
 
بالتحصيل في هذا املقرر ألنه يدل على مدى امتالكهم وهذه النتيجة تشير إلى أن طالب كلية التربية أكثر اهتماما

 على كل ما؛ كذلك أ ملهارات التفكير األساسية والعليا الالزمة للنجاح في مهنة التدريس بعد التخرج
 
هو حديث من أساليب في التعلم  كثر انفتاحا

حملون ( التي أثبتت أن معلمي الدراسات االجتماعية ي2011نينة )س عواد وأبو والتدريس والتقويم وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات كل من أبو

( التي أثبتت أن اتجاهات معلمي الرياضيات نحو استخدام التقويم البديل في 2014ساليب التقويم البديل ، والعليان )معتقدات إيجابية أفضل نحو أ

 ي أكدت أن استخدام ملفات األعمال أحد عناصر نجاح إعداد الطالب املعلم.( الت2017السنوس ي )تقويم تعلم الرياضيات املدرسية كانت إيجابية ، و 

 بين درجات التقويم البديل ودرجات التقويم التقليدي  ارتباطيةوأشارت النتائج الخاصة بالسؤال الثالث إلى أن هناك عالقة 
 
موجبة دالة إحصائيا

ت كلها تقويم فقد تم توضيح أن مهام الورقة والقلم على سبيل املثال ليس في املقرر؛ لطالب العينة وهذه العالقة تؤكد التكامل بين مهام التقويم

تعودهم على تقليدي؛ وفي كثير من األحيان حين يجرب الطالب مهام التقويم البديل ربما يجدونها جذابة ومفيدة اكثر من مهام التقويم التقليدي ولكن 

ا من تجريب مهام جديدة قد تكون تقديراتهم في أدائها أقل لكن هذه النتيجة أساليب التقويم التقليدي لسنوات طويلة جعله
 
م ربما يستسهلونها خوف

م البديل ليس تؤكد االرتباط الوثيق بين مهام النوعين من التقويم :التقليدي، والبديل بالتالي التحول من ثقافة التقويم التقليدي إلى ثقافة التقوي

 مستحيل.

 :التوصيات

  ملا لها من تأثير إيجابي على  .غير اإليجابية نحوها على اختالف التخصصات االتجاهاتوتعديل  إقناع املعلمين باستخدام التقويم البديلضرورة

 التحصيل الدراس ي باملقررات بالبرامج الجامعية

 تدريب  مين بصفة خاصة وذلك قبلنشر ثقافة التقويم البديل بين خريجي كليات جامعة امللك فيصل بصفة عامة والطالب املعل ضرورة

 عليها ضمن برامج التنمية املهنية . الطالب املعلمينتدريب ، و  عليها ناملعلمي

 .ضرورة التكامل بين أساليب التقويم التقليدي والتقويم البديل بما يتفق مع تحقيق أهداف تدريس وتقويم املقررات الجامعية 

 التقويم البديل حسب اختالف األهدافدوات وأساليب ضرورة التنويع في استخدام أ. 

  بطرق التدريس املستخدمة خاصة : الطريقة االستقصائية ، وطريقة املشروعات ،  التقويم البديل أساليب وفنيات تطبيق ربطضرورة

 والطريقة التعاونية ، والطريقة الحوارية.

 باعتبارها  التفكير اإلبداعي( –التفكير العلمي –التفكير الناقد  –لتأملي )التفكير ا ضرورة تدريب املعلمين على استخدام مهارات التفكير العليا

 .التقويم البديل املدخل الصحيح لفهم واستخدام كل تطبيقات 

 بأساليب التقويم التربوي البديل وتطبيقاته خاصة صحف التعلم املزيد من الدراسات عن عالقة التفكير التأملي. 

 :املراجع
: املراجع 

ً
 العربية:أوال

( درجة استخدام معلمات املرحلة املتوسطة ألساليب التقويم البديلة في تدريس العلوم في 2016) ،األصقة، حصة محمد و الدوالت، عدنان سالم .1

 .48 -37( ، 1) 43منطقة القصيم في اململكة العربية السعودية ، دراسات ، العلوم التربوية ، الجامعة األردنية ، 
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( معتقدات معلمي الدراسات االجتماعية حول التقويم البديل في املرحلة األساسية 2011) ،فريال محمد وأبو سنينة، عودة عبد الجوادعواد،  أبو .2

 .266- 229(، 1)24العليا في مدارس وكالة الغوث في األردن، مجلة جامعة القدس املفتوحة للدراسات واألبحاث، 

( استخدام استراتيجيات التقويم البديل وأدواته في تقويم تعلم الرياضيات واللغة العربية في 2009) ،البشير، أكرم عادل وبرهم، أريج عصام .3

 ( من الرابط :2018/ 11/ 27تم استرجاعه بتاريخ ) ، 32-1،  قسم املناهج وطرق التدريس ،األردن، الجامعة الهاشمية، كلية العلوم التربوية
https://eis.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub103762158.pdf 

التقويم القائم على األداء في تنمية التفكير الرياض ي والقدرة على حل املشكالت لدى طلبة املرحلة  استراتيجيةأثر  (2010) ،البالونة، فهمي يونس .4

 . 2551-2494( ،8)24لألبحاث، العلوم اإلنسانية، مجلة جامعة النجاح ، الثانوية

( أساليب التقويم البديل كما يراها الطالب وأعضاء هيئة التدريس في بعض الكليات بجامعة شقراء، 2015) ،الحارثي، صبحي سعيد عويض .5

 .413 – 355( ، 114) 29املجلة التربوية، جامعة الكويت، املجلس العلمي ، 

( درجة امتالك معلمي اللغة العربية بمنطقة نجران الستراتيجيات التقويم التربوي 2017)، عوف، طلعت محمد و أبو حسين، عبد املنعم أحمد .6

 .173 – 100( ، 4) 68البديل وأدواته  وعالقتها ببعض املتغيرات، مجلة كلية التربية، جامعة طنطا، 

( التقويم البديل مدخل لالرتقاء بأداء املعلم وتطوير برامج إعداده، املؤتمر العلمي الرابع والعشرين للجمعية 2015) ،سالم، علي عبد العظيم علي .7

 119 - 91املصرية للمناهج وطرق التدريس )برامج إعداد املعلمين في الجامعات من أجل التميز ( ، الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ، 

التقويم التربوي البديل ودورُه في تنمية كفايات الطالب/املعلم بكليات التربية، املجلة العربية للعلوم  (2017) ،ف أحمدالسنوس ي، محمد يوس .8

 ( من 2018/ 11/ 24تم استرجاعه بتاريخ )، 85 -68( ،1) 1املركز القومي للبحوث غزة ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،  ونشر األبحاث،
com/s191016.htmlhttps://www.ajsrp. 

 .2،مكتبة الرشد، ط تطبيقات ، اململكة العربية السعودية -مفاهيم مهارات التفكير التأملي ؛  (2017) ،الشريف، خالد حسن بكر .9

 ( برنامج مقترح لتنمية مهارات استخدام أساليب التقويم البديل لدى معلمي اللغة اإلنجليزية باملرحلة2009) ،الشريف، فهد ماجد الفعر .10

( 2018/  11/  26تم استرجاعه بتاريخ ) ،517 -467( ، 4) 143جامعة األزهر،  مجلة التربية للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية، املتوسطة،

  www.m5zn.com/newuploads/2014/03/25/docx/b5cf46509da6073.docxومتاح على الرابط :

( االتجاهات الحديثة في تقويم الطالب من منظور الجودة واالعتماد األكاديمي، ورقة عمل مقدمة إلى ملتقى 2008)، عبد الحفيظ سعد مقدم .11

manager/files( على الرابط 2017/ 6/12جامعة أم القرى ومتاح بتاريخ ) /4281114/2 501_________. dochttp://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/file.  

 .مصر، دار الفكر العربي ( التقويم التربوي البديل، أسسه النظرية واملنهجية وتطبيقاته امليدانية،2004) ،عالم، صالح الدين محمود .12

( اتجاهات معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة نحو استخدام التقويم البديل في تقويم تعلم الرياضيات ، 2014) ،العليان، فهد بن عبد الرحمن .13
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Abstract: The Research aimed to investigate the effectiveness of authentic assessment methods 

(portfolio- worksheets- activities- questionnaires- learning log) in assessing the achievement for(132) of 
education and arts students in King Faisal University in the curriculum of learning and thinking skills, 

compared with the traditional assessment ). In addition to the authentic assessment methods, the tools included 

two tests in the course. The results indicated that there were statistically significant differences at (0.01) 

between the traditional and the authentic assessment in favor of the authentic assessment among the sample 
students. there were statistically significant differences at (0.05) between education and arts students in 

authentic assessment degrees in favor of education students 

 It was possible to deduce a regression equation expresses the positive influence statistically significant of 
authentic methods on achievement: 

Traditional assessment = 16.27+ (0.507) authentic assessment 

Keywords: Authentic Assessment, Academic Achievement, King Faisal University.  
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