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Abstract: 
 The aim of the research was to measure the effectiveness of management 

systems based on the alternative assessment in increasing the achievement of the 

second-grade students in the computer and information technology course. The 

research sample consisted of 29 second secondary students. The test was carried 

out by the researcher on the grades of the achievement test in computer and 

information technology in the second semester and the results were as follows: 

There was a statistically significant difference between the average scores of the 

students in the first and second experimental groups in the remote application of 

the test for the benefit of the students of the second experimental group, There 

was a statistically significant difference between the average scores of the 

students in the first and second experimental groups in the remote application of 

the observation card in favor of the second experimental group 
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 هقدهة 
يهر العالم بتغيرات كثيرة في جهيع ىواحي الحياة ،أثرت عمِ التعميم وأٌدافً وهىاٌجً بحيث أصبح 

تغير باألساليب والوسائل الحديثة حتِ يتغمبوا عمِ ها هن الضروري عمِ رجال التربية أن يواجٍوا ٌذا ال
ذا لن يأتِ إال هن خالل  طرق التدريس الحديثة التي تتفق هع الحركة  اعتهاديواجٍٍم هن هشكالت . ٌو

التربوية الحديثة وتسهح بتعميم التفكير ،وتدريب الهتعمهين عمِ هٍاراتً الهختمفة هن خالل هحتوى الهىاٌج 
و  (0222هاال يهكن تحقيقً في ظل األساليب التقميدية )صبري،  الدراسية ، ٌو

فيعرف عصرىا الحالي بعصر التكىولوجيا واالىفجار التقىي والهعرفي، ويعرف أيضا بعصر الهعموهات. 
، في االقتصاد واإلعالم ا غزت كل هجاالت الحياة الهعاصرةفالتكىولوجيا عهوهًا والحاسب اآللي خصوص

لموصول إلِ إتقان الطالب لهعظم  ت. وألن الٍدف األساسي لمتعميم ٌو التحسين الهستهروالسياسة واالتصاال
ىواكب ٌىذا التطور التكىولوجي وىسايري،  جدا أنالهٍارات وتحقيق األىداف التربوية؛ لذا فإىً هن الضروري 

 ،د الحهالويهحه) ؛ لموصول إلِ االٍدف الهىشودتخدهً في عهميتي التعميم والتعمموىتعايش هعً وىس
 .(251ص ،0220

وأصبح بسرعة ىهوذج جديد لمتعمم ، بعد أن ثبت أىً  02فقد ظٍر التعمم اإللكتروىي في ىٍاية القرن الـ    
،  Cudanov ،Jednak؛ هياتوفيتش، 0222وكالر،  Boeker؛ Alfadly ،0222تقىية تعميهية فعالة )

الىشطة في عهمية التعمم وتستعد لمتحول ىحو (. حيث اىً يدعم هشاركة الطالب Kadijevich  ،2012و
التعميم الهتهحور حول الطالب. فالتعمم اإللكتروىي فعال يعزز التعاون وبالتالي التواصل هشجعاعمي األىشطة 

سيً،  (. وقد تزايد استخدام االىترىت وأشكال أىظهة 0222الجهاعية وىٍج بىاء الكتساب الهعرفة )لين ٌو
( والعهل عمي سرعة ىشري ٌي استجابة VLE( أو التعميم االفتراضي )LMSالتعمم )التعمم هثل ىظم إدارة 

 .(Graf, 2007هىاسبة لبىاء هجتهع الهعموهات )
الجٍود الهبذولة  في تطوير التعميم لموصول بً إلِ الجودة الهطموبة إال أن ها يتبع  تمكوبالرغم هن 

ة إذ أن تقويم التعمم يتهثل في االختبارات التحصيمية في الهدارس قد يبدد أي تطوير في العهمية التعميهي
الهألوفة التي تزودىا بمقطة سريعة هن إىجاز الهتعمم أو تحصيمً في زهان هعين وهكان بعيىً حيث تقتصر 
عمِ قدرة االحتفاظ بالحقائق والهعموهات ،وقد دفع ٌذا الواقع التربويين إلِ البحث عن أساليب تقويم جديدة 

يجاد بدائل لالختبارات التحصيمية التقميدية التي ال تبرز الهستوى الحقيقي لمطالب تىاسب ٌذي  التوجٍات وا 
 .( 22، ص  0222)عيد ، 

 الكهبيوتر قصور في استخدام الهستحدثات التكىولوجية وتدىي هستوي التحصيل الهعرفي في هادة و 
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ي  وقصور استخدام الوسائط التعميهية الهتقدهة وعدم توافر الوقت الكافي لمتطبيق العهم وتكىولوجيا الهعموهات
عطائٍم َإ، َتقَيهٍن، هعمم هن هتابعة الطمبة الهتعمهينكاالىترىت والوسائط الهتعددة التفاعمية والتي تهكن ال

 . الحكن عمِ هدُ تقدهٍن، وو أدائٍنة الراجعة الهىاسبة بصَرة هستهرة لتحسيـالتغذي
ية عالج هشكمة تدىي هستوي التحصيل  لطالب الصف الثاىي هها جعل الباحثة تحاول طرح إهكاى

، وذلك تعمم القائهة عمي التقويم البديلالثاىوي في هادة الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات هن خالل ىظم ادارة ال
م ىظم ادارة التعمم والتقويبعد إطالع الباحثة عمِ العديد هن الدراسات السابقة واألدبيات التِ أكدت أٌهية 

 .البديل
 :هشكمة البحث وتساؤالتً

 ىبع االحساس بهشكمة البحث هن خالل:
 اوال : هن خالل الهالحظة الشخصية لمباحثة:

هن خالل عهل الباحثة في هجال التربية والتعميم كهعمهة حاسب آلي بهدرسة أبو بكر الصديق 
ة الكهبيوتر وتكىولوجيا الرسهية لمغات الحظت ضعف هستوى تحصيل طالب الهرحمة الثاىوية  في هاد

الطرق التقميدية الهتبعة في هحتوى الهىاٌج و وعرض الهعموهات  وهن خالل  والذي قد يرجع إلِ طريقة تىظيم 
 وتكىولوجيا الهعموهات  في تمك الهرحمة  الكهبيوتر هادةتدريس 

 :ثاىيًا: الهقابمة الشخصية الغير هقىىة
بعدد هن  وتكىولوجيا الهعموهات ي هادة الكهبيوترهعمه سبعة هنقاهت باجراء هقابمً هع  حيث

ٌهية وجود أالثاىوي والتي جاءت ىتائجٍا عمي:  الهدارس التجريبية الهختمفة بهحافظة بورسعيد بهرحمً التعميم
عدم االعتهاد في تقييم  -اداة تقييم اداء الطالب بصفً هستهرة في هادي الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات 

 اٌهية توظيف الهستحدثات التكىولوجيً في التعميم -صيمية فقط االختبارات التحالطالب عمي 
 ثالثا :الدراسات السابقة

وبىاءًا عمِ الهالحظة الشخصية لمباحثة والهقابالت الغير هقىىة اتجٍت الباحثة الِ االطالع عمِ الدراسات    
 : هاٌو هحوارين أساسينالسابقة الهتعمقة بهوضوع الدراسة وتوصمت الِ 

 االستفادة هن أىظهة ادارة التعمم واستخداهٍا في الهؤسسات التعميهية والتدريبية - أ
          دراسة ، و ) Adnan & Hassan(2015   ، ودراسة (0225العهري )هحهد عبد القادر دراسة 

Lochner; Conrad; Graham (2015) صفاء عدىان دراسة (، و 0225بدوي )فوزي أحهد  دراسة ، و
 Kominou et، ودراسة كوهيىيو وأخرون )(0222هزروع )ياسر أحهد دراسة و ، (0221اري )الهز 
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at,2013 و ،)(دراسة بيىترPaynter,2012 و ،) اب  دراسة هحهود عبد الهحسن دراسة (، و 0220)عبد الٌو
 (Ebardo, Ryan A.,& Valderama , 2009دراسة إبرادو وفالديراها )، (0222الغديان )
 استخدام أساليب التقويم البديل تىهية هٍارات  - ب
دراسة و ( ، 0222الىاجم )هحهد ( ، دراسة 0222الهرحبي )أحهد  دراسة ( ، و 0225الحارثي )صبحي  دراسة 

 & Kirikkaya)دراسة كركيا وفوركيا )و ، (0222حهيد )شادي  دراسةو ، (0222السويٍري ) عبدالرحهن

Vurkaya,2011 سة  دراو  ،(0222الشريف )فٍد  دراسة ، و(2007شن ،chen)  الباز خالد  ودراسة
 .(0222ودراسة الىتىج )(،  caseley , 2004دراسة كيزلي )و ، (0221 (الخرابشةبىان  ، دراسة (0222)

وبىاٌء عمي هاسبق تبمور إحساس الباحثة بالهشكمة هن خالل الهالحظات السابقة وشكوي الهعمهين وأولياء 
مة فِ تِ قاهت بإجرائٍا واالطالع عمِ الدراسات السابقة يهكن تهثيل الهشكوالهقابالت غير الهقىىة ال األهور

 : العبارة التقريرية التالية
 "في هادة الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات الصف الثاىي الثاىوياىخفاض التحصيل الدراسي لدي طالب "

 اسئمة البحث:
 :التالي يوتتمخص هشكمة البحث هن خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس

ها فاعمية ىظم ادارة التعمم القائهة عمي التقويم البديل في زيادة التحصيل الدراسي لدي طالب الصف 
 ؟الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات الثاىي الثاىوي في هقرر

 :لرئيسي األسئمة الفرعية التاليةويتفرع هن السؤال ا
لدى  الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهاتل في هادة ها صورة ىظم ادارة التعمم القائهة عمِ التقويم البدي -1

 ؟طالب الصف الثاىي الثاىوي
لدى طالب الصف  ذيادة التحصيل الدراسيىظم ادارة التعمم القائهة عمِ التقويم البديل في  فاعميةها  -2

 الثاىي الثاىوي؟
 فروض البحث:

جهوعتين التجريبيتين ( بين هتوسطات درجات طالب اله2.25يوجد فرق دال إحصائيا عىد هستوى ) -2
تقديم هىٍج الكهبيوتر ) صالح الهجهوعة التجريبية الثاىيةاالولِ والثاىية في االختبار التحصيمِ ل

 .التقويم البديل القائمادارة التعمم  ىظاموتكىولوجيا الهعموهات( هن خالل 
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لتجريبيتين ا ( بين هتوسطات درجات طالب الهجهوعتين2.25يوجد فرق دال إحصائيا عىد هستوى ) -0
تقديم هىٍج الحاسب هن خالل  ) االولِ والثاىية فِ بطاقة الهالحظة لصالح الهجهوعة التجريبية الثاىية

 التقويم البديل(. القائمم ادارة التعمم اىظ
 : ٌهية البحثأ

الهعمم عمِ تدريس هادة الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات بصفة عاهة، باستخدام أحدث  البحث يساعد -2
 الحديثة واالبتعاد عن الىهطية واألساليب الهعتادة في التدريسو التكىولوجية اليب التربوية األس

 .الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات استخدام اساليب جديدة لتقويم الطالب في هادة -0
الكهبيوتر فجوة بحثية في هجال تطبيق ىظم إدارة التعمم وفق استراتيجية التقويم البديل في هادة  يسد -2

ا في تىهية االتجاي االيجابي ىحو الهادة.وتكىولوجيا الهعموهات   و دوٌر
، الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات الطالب في عالج ظاٌرة الضعف في التحصيل الدراسي لهادة  يفيد -1

 لدى طالب الهرحمة الثاىوية
 : ٌداف البحثأ
لدى الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات ادة عمِ التقويم البديل في ه القائمم ادارة التعمم اتقديم صورة ىظ -1

 .طالب الصف الثاىي الثاىوي
 في هادةذيادة التحصيل الدراسي عمِ التقويم البديل في  القائمادارة التعمم  ىظام فاعميةهعرفة هدى  -2

 .لدى طالب الصف الثاىي الثاىوي الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات
 .راسية هن خالل ىظم ادارة التعممديفتح بابًا جديدًا لتطوير الهىاٌج ال -3

 : البحث هصطمحات
وتحقيق  الهطموب، لألثر العاهل إحداث هدى إلِ فاعمية هصطمح يشير : Effectiveness فاعمية -1

 ( 251 ص ، 0222 إبراٌيم هجدي( هىٍا الهرجوة األٌداف
 األىظهة :أىٍاب التعمم إدارة ىظم تعريف يهكن :Learning Management System التعمم إدارة ىظم -2

 هحاضرات هن التعميهية الهواد الهدرس، يضع بحيث التعميهية لمعهمية وهعزز كهساىد تعهل التي
ا وحافظة لمىقاش فا غر ٌىاك أن كها الىظام هوقع في وهصادر واهتحاىات  اإللكتروىية الخدهات هن وغيٌر
هحتوي الهقررات  تخزين في تساعدراهج ب ٌي التعمم إدارة أىظهة الطمبة ألعهال .الدراسية لمهادة الهدعهة
 (00، ص 0222 الخميفة، ٌىد ( التعمم عهمية إدارة تسٍل أىٍا كها ، وادارتٍا ياإلكتروى الدراسية
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( بأىً عهمية هتعددة 0221فٍد العميان ) يعرفً Alternative Assessment التقويم البديل -3
 .واقعيةتبين هدي تعمهً في هواقف األبعاد تتطمب هن الهتعمم تىفيذ اىشطة وهٍام حقيقية 

 اإلطار الىظري  
 أواٌل : ىظم ادارة التعمم االلكتروىي 

  التعمم االلكتروىيهفٍوم:  
( بأىً:" تقديم البراهج التدريبية والتعميهية عبر 022، ص 0225الشايع )حصة  العييد وأفىان كاًل هن   تعّرفً

 ن تقىية الحاسب اآللي بأسموب هتزاهن وغير هتزاه
( التعمم اإللكتروىي بأىً تعميم يـتم عـن طريـق اسـتخدام اإلىترىت وأجٍزة  50، ص0222الغريب زاٌر،)ويعرفً 

 الكهبيوتر وذلك لىقل الهٍارات والهعرفة لمطالب.   
 أٌداف التعمم اإللكتروىي:   

 الىقاط التالية:   ( أٌداف التعمم اإللكتروىي تىحـصر فـيp.68 ،2004،Johan & Alanويرى جون وآالن )
 تحسين الهدخالت.   -2
 تحسين الجودة التعميهية.  -0
 زيادة كفاءة كل الهؤسسات والطالب.  -2
 تحقيق رضا العهالء )الهستفيدين هن الخدهات التعميهية(.  -1
توسيع الرقعة الجغرافية لمهؤسسات التعميهية ووصولٍا إلِ الهىاطق الىائية، حيـث تـزداد كفاءة  -5

وتىتقل هن طور الهحمية إلِ العالهية، وهـن ثـم تـزداد وحـدة التىافس عمِ  الهؤسسات التعميهية
األهر الذي سوف يؤدي  هستوى عالهي لجذب أكبر عدد ههكن هن الطالب في هختمف أىحـاء العـالم

 إلِ زيادة كفاءة األفراد واالرتقاء بهستواٌم الهٍىـي واألكـاديهي خاصة في دول العالم الىاهي
  ادارة التعمم االلكتروىيىظم  هفٍوم   

قائهة عمي التكىولوجيا الدارة التعميم والتعمم الكتروىيا  هجهوعة براهج ( بأىٍا 0225بدوي )هحهد  يعرفً
 Scorm.IMS.IEEوهتابعة الطمبة وتقويهٍم باتباع هعايير عالهية 

 بحيث ة التعميهيةلمعهمي وهعزز كهساعد تعهل التي األىظهة" ( بأى0225ً) العاطي عبد هحهد  عرفًو 
 لمىقاش غرف ٌىاك أن كها الىظام، هوقع في واهتحاىات وهصادر هحاضرات هن التعميهية الهواد الهدرس يضع

ا E-Portfolios ألعهال الطالب وحافظة  .لمهادة الدراسية الداعىة اإللكتروىية الخدهات هن وغيٌر
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( ىظام ادارة التعمم باىٍا  (Avgeriou, Skordalakis, 2003افجيرو وسكوردلكس )عرف كال هن و 
"أىظهة تكىولوجية هتخصصة هبىية عمِ اإلىترىت وتقىيات الويب ، تٍدف إلِ إثراء عهميتي التعميم والتدريب 

  هن خالل استخدام التعمم عن بعد".
وتسبب  هتعة عمِ التدريب تعطيدائهًا ها تتوفر في ىظام إدارة الهحتوى التعميهي تفاعمية الهحتوى التي و      

حث الهتدرب عمِ االستهرار وتقوم بقياس الهٍارات الهكتسبة، وتكهن بعض ىظم إدارة الهحتوى قياس تفاعل 
الهتعمم هع الهحتوى التعميهي ليهكن تعديل الهحتوى بها يىاسب أداء الهتعمم، كها توفر بعض أىظهة إدارة 

هحتوى وتبادل الهعموهات بين الهتعمهين حول الهحتوى التعميهي إهكاىية قيام الهتعمم باإلضافة الهقيدة لم
 (052، ص 0222بسيوىي، عبد الحهيد الهحتوى. )

 التعمم االلكتروىي إدارة ىظام استخدام فوائد 
               & ,Raphael,2015) ( Carlsonيمي    ها التعمم إدارة ىظام استخدام فوائد هن

 . خاصة اتصال شبكة توفير خالل هن : التهكين -2
 . واألعهال األفكار لهشاركة هكان : عاونالت -0
 .التدريس عهمية وتوسيع دعم خالل هن  :الهٍىي التطوير -2
 . واحد هكان في الجهيع يكون بحيث : التىظيم -1
 . الطمبة هع الهحتوى وافقت : الهالئهة -5
 . حقيقي جهٍور هع الفرد تواصل ُيسٍل حيث : الحقيقي التواصل -2
 . ودقتٍا الدراسية الفصول في الفعالية يادةز  خالل هن  :والهشاركة االرتباط -2
 .الرقهي لمتعمم آهىة بيئة يعتبر  :األهان -2
  خصائص ىظم ادارة التعمم االلكتروىي 

 في الىقاط التالية:  اإللكتروىي ( خصائص ىظم ادارة التعمم0222احهد صادق عبد الهجيد، وضح )
 ىشر وتقديم الهقررات الدراسية . -2
 تابعة اىشطتٍم .دارة سجالت الطالب وهإ -0
 هكاىية التواصل بين الطالب والهدرسين عن طريق هىتديات حوارية خاصة إ -2
 .ىشر االهتحاىات وتقييهٍا -1
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  وظائف ىظم ادارة التعمىم االلكتروىي 
)بشير  عمِ أىٍا تتكون هن عدة وظائف LMS ىظم ادارة التعمىم االلكتروىييهكن الىظر ألٌم وظائف 

 : ٌي (21، ص0225الكموب،
كاألسهاء  والسن  : تعىي إدخال و تسيير الهعطيات الهتعمقة بالهتعمهينInscription)التسجيل ) - أ

دارة بياىات الهتدربين. ا هن إدراج وا   والعىاوين البريدية وغيٌر
 .(: تعىي جدولة الهقرر، ووضع خطة التعميم و التدريبTabulationالجدولة ) - ب
 .مهتدرب: وتعىي إتاحة الهحتوى لLinking)التوصيل) - ج
صدار تقارير بذلك : وتعىيFollow-up)التتبع) - د  .هتابعة أداء الهتعمم وا 
،   chatهن خالل الدردشات : وتعىي التواصل بين الهتعمهين (Communication)االتصال - ه

 ، وهشاركة الشاشات. Mail وهىتديات الىقاش، والبريد
 .هين والتعاهل هع  تقييهٍموتعىي إجراء اختبارات لمهتعم (Experimentation): االختبارات - و
اب ) هحهدوذكر       ( العديد هن وظائف ىظم ادارة التعمم عمي الىحو التالي :0220عبد الٌو
 عن طريق شبكة االىترىت والفصول االفتراضية  لمطالبتقديم وىشر الهادة العمهية والهحاضرات  -2
ث عن هعموهات اضافية بحيث يسٍل عميً استيعابٍا والبح لمطالبتسٍل عهمية تىظيم الهادة  -0

؛ وتسٍل وسائل االتصال عن بعد بين الهعمم هحركات البحث الهتعددةوالتوصل اليٍا عن طريق 
والهتعمم، والهتعمهين هع بعضٍم البعض باختالف الطرق الهستخدهة كساحات الىقاش والدردشة 

  .والبريد االلكتروىي وكذلك األىشطة واالختبارات
  .ن التقييم تجريبيا او فعميا وتوزيع الواجبات واستالهٍا بأقصر وقت ههكنتقييم الهتعمهين سواء كا -2
كها تسٍل عهمية تقديم الطمبة لمهشاريع عن بعد لمهعمم والهتعمهين وذلك هن خالل توفر ادوات الدارة  -1

  .األىظهة عن بعد هن عهميات التقييم والواجبات واالختبارات
، ادارة العهمية التعميهيةة ىظم إدارة التعمم اإللكتروىي  في وقد أكدت العديد هن الدراسات عمي أٌهي

: ٌدفت الدراسة الي استخدام هوودل كىظام تعمم تعاوىي. تم استخدام (Paynter,2012دراسة بيىتر) هىٍا 
ات في العهمية التعميهية والهشاركة والتعاون في االىشطة بين الهتعمهين عيىة الدراسة  ىظام هوودل والفيديٌو

شارت الىتائج ان هوودل ساعد في التواصل والتعاون بين عيىة الدراسة وساعدت الدراسة في تىهية هٍارات وا
عل والتواصل االلكتروىي هع الهشرفين والهتعمهين واتهام الواجبات في الوقت الهحدد االتعمم الذاتي والتف
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ون بين الهدارس ايادة التعز عميهية و وأوصت الدراسة باستخدام ىظام هوودل لهىاسبتً في ادارة العهمية الت
 . والجاهعات

 ثاىيٌا : التقويم البديل 
  هفٍوم التقويم البديل 
وهٍام حقيقية تبين  اىشطة( بأىً عهمية هتعددة األبعاد تتطمب هن الهتعمم تىفيذ 0221العميان )فٍد  يعرفً 

 هدي تعمهً في هواقف واقعية 
بي ) لتربوي ٌو عهمية اتخاذ القرار التربوي عمِ اساس هن القياس ( بان التقويم ا0222واضاف السيد ٌو

 و التقدم والهالحظات بٍدف التطوير
( التقويم البديل اىً ىوع هن التقييم الىهائي الداء الهتعمم هع الوقت ويىتهي 0222الحريري ) رافدة  تووضح

ت هٍام االداء االكاديهي والهٍام الي التقويم الواقعي ويعتهد عمي اىواع خاصة هن االختبارات هثل اختبارا
 الهرتبطة بالواقع

( التقويم البديل ٌو ىوع هن التقويم يطمب فيً هن الهتعمم اداء هٍام حياتية Mueller, 2003وعرف هولر)
واقعية تبين قدرتً عمي التطبيق الفاعل لمهعارف والهٍارات االساسية ،ويتم تقييم او تقدير اداؤي عمي هيزان 

 يبين ىوعية اداؤي وفقًا لهستويات اداء هحددة .وصفي هتدرج 
  خصائص التقويم البديل 
 ( هجهوعة هن الخصائص هىٍا :0221العميان )فٍد  ذكر 
فٍو يقيس العهميات االجرائية والهعرفية التي يقوم بٍا الهتعمم والىتيجة الىٍائية . كها  :الشهولية .2

  .يةيتضهن ايضا الجواىب الهعرفية والوجداىية والهٍار 
  .: فعهميات التقويم البديل تسير بشكل هتواٍز هع عهمية التدريس والتعمماالستهرارية .0
: تتصف عهمية التقويم البديل بأىٍا أقل تكمفة هادية ، ويتأتي ذلك هن حسن اختيار األداة االقتصادية .2

 .الهىاسبة الهستخدهة لقياس الىتائج بأقل وقت وجٍد
لً صمة بتعميم الهتعمهين كالهعمم وولي االهر والهشرف عمي : هن خالل هشاركة كل هن تعاوىي .1

 .الطالب وهدير الهدرسة
: عن طريق تدريب الهتعمهين عمي تقويم أىفسٍم وان يكوىوا هشاركين فاعمين في تحديد الديهوقراطية .5

 .هعايير االداء الهطموبة
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ء عمهية هتفق عميٍا يهكن العمهية : هن خالل استخدام ادوات قياس هتىوعة هحكهة تحدد هعايير أدا .2
 .االحكام عميٍا لهعرفة واقع تعمم الهتعمهين

التقدير ، والسجالت الوصفية  لمالهروىة : حيث يشتهل عمي أدوات هتعددة هثل قوائم الرصد ، وسال  .2
ا هن  لموسال   األدوات.التقدير الممفظي وغيٌر

 .في واقع الحياة الفعمية الواقعية : القيام بالهٍام الهعرفية والهٍارية الهعقدة كها ٌي .2
  .ذات هعىي : عن طريق التركيز عمي العهميات والىتائج وليس الىتائج فقط .2

 ( بعض الىقاط الهتعمقة  بخصائص التقويم البديل:(Wiggins,2003لخص وجيز و 
 التىظيم والترتيبات : - أ
 اكثر اىفتاحا وهالئهة لهشاركة الهعىيين، وجهاعات الهتىاقشين  -
 قيود بعيدة عن الواقع او الوقت االعتباريال يعتهد عمي  -
 يهاثل بدرجة اكبر البورتفوليو، او هوسم االلعاب  -
 يتطمب هشاركة االخرين  -
االساسية بحيث تعدل الجداول والسياسات  الهباديءيجعل التقييم والتغذية الراجعة لمطالب هن  -

 الهدرسية لدعم التقويم الواقعي .
 هظاٌر التصهيم الفكري : - ب
 اساسيا" وليس بالضرورة اقتحاهيًا، او اعتباريا.يكون " -
 يكون "هعيىا" لتوجيً الطالب ىحو االستخدام االكثر تعقيدا لمهٍارات او الهعارف  -
 يكون "سياقيا" بحيث يقدم تحديات عقمية هعقدة بدال هن الهٍام الجزيئية  -
 ة وليس غاية يشرك الطالب في بحوثٍم او استخداهٍم لمهعرفة ،بحيث يكون الهحتوي وسيم -
 الي حد ها هٍام او هشكالت غاهضة )غير هحددة البىية( يشتهل -

 هعايير التصحيح وتقدير الدرجات : - ج
 ،)واىها غير هٍهة ىسبيا(عتبر ببساطة ان اجابة الطالب خطأيتضهن هحكات لتقييم االساسيات ،وال ي -
)هرجعي  هستويات االداء مي الهرجعية عال يتم تقدير الدرجات عمي الهىحىي االعتدالي ،واىها تكون  -

 الهحك وليس هرجعي الهعيار(
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هتشددة بدرجة كبيرة، وتبدو لمطالب عمي اىٍا هتضهىة في الىشاط اليتضهن هحكات الىجاح غير  -
 الىاجح 

 يجعل التقييم الذاتي جزاًء هن التقييم  -
 يستخدم ىظام تقدير درجات هتعدد االوجً بدال هن درجة كمية واحدة هتجهعة -
 بالتىاغم هع االغراض التشاركية عمي هستوي الهدرسةيتهيز  -

 العدالة والهساواة : - د
 يستكشف ويحدد جواىب القوة  -
 يجعل ٌىاك توازىًا بين التحصيل الهتهيز، والهٍارة الهبتدئة ، -

 يقمل الهقارىات غير الهطموبة ، ،والتي تقمل هن شأن الطالب الي اقل حد ههكن -
 لطالب ، واستعداداتً وهيولً يتيح فرصًا هىاسبة ألىهاط تعمم ا -
في االختبار كمها دعت الحاجة الي ذلك بدل  هساىدات( يهكن  ان يجعل الطالب يحاولون ،ويقدم ) -

 هن احباطٍم
  هزايا التقويم البديل 

  :( هزايا التقويم البديل في الىقاط التالية502، ص  0222زيتون ) حسن وضح
  .قمق االختبار وتعزيز هفٍوم الذات لديًتىشيط الطالب وحفزي عمي االىجاز وتقميل  .2
م وخمفياتٍم الثقافية واالجتهاعية وقدراتٍم العقمية. .0  يستخدم هع كافة اىواع الطالب هٍها اختمفت اعهاٌر
 يىهي هٍارات التفكير العميا لدي الطالب. .2
 يىهي االتجاٌات االيجابية ىحو الهدرسة وىحو التعمم الهدرسي. .1
 ويهية هفيدة عن الىهو الدراسي لمطالب.يزود الهعمم بهعموهات تق .5
 يىهي هٍارات التعاون بين الطالب. .2
 يشخص عهمية تقييم الطالب فيقارن اداء الطالب ببموغً هستوي االداء الهقبول وليس بهقارىتً باداء  .2

 زهالئً في الصف.باقي 
 وفق ظروف هواقف التعميم والتعمم. والتغييرهرن وقابل لمتكيف  .2
 م الهستهر لمهتعمم.يحقق هبدا التقوي .2

 باألتي  ( هجهوعة هن الهزايا التي يتهيز بٍا التقويم البديل والهتهثمة 0222حسن )شيهاء   تقدمكها 
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 تىشيط الهتعمم وتحفيزي عمي االىجاز ، وتقميل قمق األختبار، وتعزيز هفٍوم الذات لديً -
م ، وخمفياتٍم الثقافية  -  واالجتهاعية وقدراتٍم العقميةيستخدم هع كافة الهتعمهين باختالف أعهاٌر
 يىهي هٍارات التفكير العميا لدي الهتعمهين -
 يىهي هٍارات التعاون بين الهتعمهين  -
 يحقق هبدأ التقويم الهستهر لمهتعمم -
  استراتيجيات التقويم البديل 

: تتيح ٌذي  assessment performance - basedاستراتيجية التقويم الهعتهد عمي االداء -2
ا في هواقف حياتيً جديدة تحاكي الواقع  لمهتعمهينتيجية االسترا هدي  واظٍارتوظيف الهٍارات التي تعمهٌو

ا ويىدرج تحت ٌذي االستراتيجية عدد هن  اتقاىٍم لها تعمهوي في ضوء الىتاجات التعميهية الهراد اىجاٌز
والعرض   presentationم هالئها لتطبيق ٌذي االستراتيجية كالتقدي هثاالالفعاليات التي يهكن ان تعد 

وان ٌذي االستراتيجية بها   debateوالهىاظرة   simulationوالهحاكاة   demonstrationالتوضيحي 
تقدهً هن تقويم هتكاهل وهباشر وتتيح لمطالب لعب دور ايجابي في تقييم الهٍارات الهعرفية واالدائية 

تقويم االداء وهستوياتً فضال عمي اعطاء كل هن  والوجداىية التي يهتمكٍا وهشاركة الهعمم بوضع هعايير
الهعمم والهتعمم فرصة تعديل اجراءات وهٍام التقويم بىاء عمي التغذية الراجعة التي يحصموىٍا وصوال بٍم الي 

أحهد اعمي هستويات الجودة هع احتفاظ الهتعمم بحق الدفاع عن رايً وادائً بالحجج والبراٌين الهىطقية )
 .(0225عودة ، 

 : (pencil and paperاستراتيجية التقويم بالقمم والورقة )-0
تعد االختبارات باىواعٍا عهاد ٌذي االستراتيجية وركيزتٍا بها تقدهً هن ادوات هعدة باحكام تهكن   

الهعمم هن قياس قدرات الطمبة وهٍاراتٍم في هجاالت هحددة تظٍر هستوي اهتالكٍم لمهٍارات العقمية واالدائية 
تعمهوي وتكهن اٌهية ٌذي االستراتيجية فيها تقدهً سبق ان  ضهىة في الىتاجات التعميهية لهحتوي دراسي الهت

القوة والضعف في اداء الطمبة وقياس هستوي تحصيمٍم وهدي تقدهٍم فيً هها يزود  ىقاطلمهعمم هن هعرفة 
 (.0225عودة ، أحهد حول ادائٍم ) الهعمم وولي االهر بالتغذية الرجعة

 (:  observationاستراتيجية الهالحظة )-2
فيً سموك  يسجل تعد استراتيجية التقويم الهعتهد عمي الهالحظة هن اىواع التقويم الىوعي الذي  

الطمبة بٍدف التعرف عمي اٌتهاهاتٍم وهيولٍم واتجاٌاتٍم وتفاعمٍم هع بعضٍم بعضا بقصد الحصول عمي 
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قويم هٍاراتٍم وقيهٍم واخالقياتٍم وطريقة التفكير التي يىتجوىٍا هعموهات تفيد في الحكم عمي ادائٍم وفي ت
 ويهكن تقسيم الهالحظة الي ىوعين اساسيين ٌها 

 : تتهثل بهشاٌدة سموك الهتعمم وافعالً في الهواقف الحياتيً الحقيقية.الهالحظة التمقائية -
خذين بعين االعتبار تحديد ظروف : تتهثل بهشاٌدة سموك الهتعمم بشكل هخطط لً هسبقا االهالحظة الهىظهة -

 (.كان والهعايير الخاصة بكل هالحظةالهالحظة )الزهان واله
الهعمهين بٍذي االستراتيجية يساعدٌم في الحصول عمي كم هن الهعموهات الىوعية تهدٌم بدرجة  هعرفةان 

ي ها تتهتع بً ٌذي عالية هن الثقة عىد اتخاذ القرار والشهولية في تقويم الىتاجات التعميهية فضال عم
االستراتيجية هن هروىة عالية وتهكن الهعمهين هن تكييفٍا وتصهيهٍا بها يتىاسب هع الىتاجات التعميهية 

 (.lanting ,2000 & 0221الهختمفة )الفريق الوطىي لمتقويم ، 
 (: communicationاستراتيجية التقويم بالتواصل ) -2

ٌذي االستراتيجية عمي جهع الهعموهات هن ارسال واستقبال االفكار بشكل يهكن الهعمم هن هعرفة تقوم 
حل الهشكالت )الفريق  عىدالتقدم الذي حققً الهتعمم فضال عمي التعرف الي طريقة تفكيري واسموبً 

يجية هن ( وان وعي الهعمهين بها يتضهىً ٌذي االسترات lanting,2000 & 0221الوطىي لمتقويم ، 
فعاليات ) الهؤتهر ، الهقابمة ، االسئمة واالجوبة ( وادوات تقويم ترتبط بٍا )سجل وصف سير التعمم ( 
يهكن ان تفيد الهعمهين في التخطيط االهثل لمدرس وتحديد الىتاجات التعميهية لمطمبة وفقا لهستوياتٍم 

والتشجيع المذين يساٌهان في وقدراتٍم كها قد تهكن الطمبة هن الحصول عمي التغذية الراجعة 
تشخيص حاجاتٍم هها يعزز هن قدرتٍم عمي هراجعة الذات واىعكاس ذلك عمي ادائٍم واهكاىياتٍم 

ا   .وتطوٌر
: تقوم ٌذي االستراتيجية عمي (reflection assessment strategy (استراتيجية هراجعة الذات  -0

الخبرة السابقة  تأهمًتعمهً الطالب هن خالل تحويل التعمم السابق الي تعمم جديد وذلك بتقييم ها 
وتحديد ها سيتم تعمهً الحقا لذا تعد ٌذي  تطويروتحديد ىقاط القوة والىقاط التي بحاجة الي 

االستراتيجية هكوىا اساسيا لمتعمم الذاتي بها تقدهً لمهتعمم هن فرصة حقيقية لتطوير هٍاراتً ها وراء 
وهٍارات التفكير العميا وحل الهشكالت هها يهكن الهتعمم هن تشخيص الهعرفية وهٍارات التفكير الىاقد 

 (.0221ىقاط القوة في ادائً وتحديد حاجاتً وتقييم اتجاٌاتً ) الفريق الوطىي لمتقويم ، 
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  : ا عىد تطبيق التقويم البديل  الشروط الواجب توافٌر
ا عىد تطبيق التقويم ا  م تعمم الطالب وهن لبديل في تقوييوجد هجهوعة هن الشروط التي يجب توافٌر

ا ها يمي  : ابرٌز
ا قبل البدء في تطبيقً هع التدرج  -2 ىشر ثقافة التقويم البديل بين الطالب والهعمهين واولياء االهور وغيٌر

 في التطبيق .
ان يتم التقويم البديل في سياق عهميتي التعميم والتعمم وليس كجزء هىفصل عىٍها بحيث تبدو هٍام  -0

 البديل لمطالب وكاىٍا هٍام تعمم وليس هواقف اختبارية التقويم 
 ان تتوافر في هٍام التقويم عدد هن الهحكات :  -2

دراسية وليس بحقائق جزئيً اي ان تتعمق بالهفاٌيم والهٍارات االساسية لمهادة ال رئيسيةان تكون  -
 .هتفرقة

يهة في حياتٍم يٍا اٌهية وقويرون ف الطالبان تكون حقيقية بهعىي ان تركز عمي هشكالت هن واقع  -
 .الشخصية الهجتهعية

ا يؤدي الي ثراء هعرفة الطالب وتوسيع افاق التعمم لديٍم  - ان تكون ثرية بهعىي ان العهل عمي اىجاٌز
  .وتثير لديٍم اسئمة جديدة عميٍم البحث عن حل لٍا

م لمتعمم واالىدهاج واال  -  .تي يتطمبٍا اىجاز الهٍامىشطة الان تكون هحفزة اي تثير دوافع الطالب وتحفٌز
ان تكون هالئهة او هعقولة اي تتىاسب صعوبة الهٍام هع قدرات الطالب وخمفيتٍم الهعرفية والهٍارية  -

فال تكون هن الىوع السٍل لمغاية وال هن الىوع الصعب لمغاية فتكون هتوسطة الصعوبة غالبا وكذلك 
 .در واالهكاىات الهادية الهتوافرةام الهصاتكون قابمة لمتىفيذ في الوقت الهتاح لالىجاز واستخد

ان تتعدد اساليب تقدير اداء الطالب في اىجاز الهٍام فال تقتصر عمي اختبارات االداء فقط بل تهتد  -1
 .: حقائب االىجاز وهشروعات الطالبلتشهل اساليب اخري هثل 

اعي وهجهوعات العهل الجهيتطمب التقويم البديل بعض اشكال التعاون بين الطالب هن خالل العهل  -5
 .التعاوىي

 .لطالب تقييم ذاتً في اداء الهٍاميجب ان يشارك ا -2
حسن عاء ٌذي البياىات بيسر وسٍولة )يجب توافر قاعدة بياىات تسٍل تسجيل اداء الطالب واستد -2

 ( 500، ص  0222زيتون ، 
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 عينة البحث 

لثاىي الثاىوي ، وذلك لمتاكد هن هن طالب الصف ا ( طالب وطالبة02تكوىت العيىة األستطالعية هن )
 الخصائص السيكوهترية ألدوات البحث قبل التطبيق عمي عيىة البحث األساسية

م هن طالب الصف الثاىي الثاىوي ( طالبا وطالبة 52وتكوىت العيىة األساسية لمبحث هن  )      تم اختياٌر
( طالب 02تتكون كل هجهوعة هن ) وقسهوا عمي هجهوعتين تجريبتين أولي وثاىية بحيث بطريقة عشوائية

 هن هدرسة ابو بكر الصديق بهحافظة بورسعيد . وطالبة  
 أدوات البحث

لقياس ىواتج التعمم الهٍارية قبل وبعد الدراسة هن خالل ىظم أدارة التعمم القائهة عمي بطاقة الهالحظة  -1
 التقويم البديل  عمِ الهجهوعة التجريبية

تج التعمم الهعرفية قبل وبعد الدراسة هن خالل ىظم أدارة التعمم القائهة لقياس ىوا االختبار التحصيمي -2
 عمي التقويم البديل  عمِ الهجهوعة التجريبية

  منهج البحث
ا ووصفٍا الهىٍج الوصفي -2 و هىٍج يستخدم في جهع بياىات لظاٌرة هعيىة وتحميمٍا وتفسيٌر : ٌو

هعموهات الهتعمقة بهوضوع احثة في جهع الوتصىيفٍا واستخالص الىتائج هىٍا ، وسوف تستخدهً الب
 .الدراسة

: ويتم استخداهً الختبار فروض الدراسة لهعرفة أثر الهتغير الهستقل عمي الهتغيرات الهىٍج التجريبي -2
  .التابعة

  للبحث التجريبي التصميم
 محددة وفق تجريبية لمعالجة مجموعة كل تتعرض أن التجريبي التصميم في الباحثة اتبعت
 :يمي كما وهي المستقل، التجريبي المتغير وياتمست

 البديل التقويم واستخدام التقميدية بالطريقً االلي الحاسب هىٍج تقوم بدراسة  :التجريبية األولي الهجهوعة
القائم  التعمم ىظم ادارة خالل هنالكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات  هىٍج الثاىية: تقديم التجريبية الهجهوعة

 البديل يمالتقو  عمي
ا     النتائج ومناقشتها  أوال : اختبار صحة الفروض وهىاقشتٍا وتفسيٌر

 :تكافؤ المجموعتين
بطاقة  – التحصيميلمتأكد هن تكافؤ الهجهوعتين التجريبيتين األولِ والثاىية تم تطبيق أدوات البحث )االختبار 

 الهستقمة هتساوية العدد فِ هتغيرات لمهجهوعات   t- testالهالحظة( وحساب قيم "ت" باستخدام اختبار 
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 ( ىتائج ٌذا اإلجراء2البحث لمتأكد هن تجاىس الهجهوعتين فِ التطبيق القبمِ ، ويوضح جدول )
 (1جدول )

انًتىسطاث واالنحرافاث انًعُارَت وعدد انطالب وقُى "ث" ويستىي دالنتها نهًجًىعتُن انتجرَبُتُن األونً وانثانُت  

 نًتغُراث انبحثفً انتطبُق انقبهً 

يتضح هن الجدول السابق أن قيم "ت" غير دالة إحصائيًا هها يشير إلِ أىً ال يوجد فرق دال 
 –إحصائيًا بين درجات طالب الهجهوعتين التجريبيتين األولِ والثاىية فِ أدوات البحث)االختبار التحصيمِ

 .لتطبيق القبمِ لهتغيرات البحثبطاقة الهالحظة( ، هها يشير إلِ تجاىس الهجهوعتين فِ ا
 رسم بياىِ لهتوسطِ درجات الهجهوعتين التجريبيتين األولِ والثاىية (2شكل )

 ِ لهتغيرات البحثفِ التطبيق القبم
 
 
 
 

 
 

 :األولاختبار صحة الفرض 
والذى يىص عمِ أىً "يوجد فرق دال إحصائيًا بين هتوسطِ درجات طالب  األولالختبار صحة الفرض 

هوعتين التجريبيتين األولِ والثاىية فِ التطبيق البعدى لالختبار التحصيمِ لصالح طالب الهجهوعة الهج
لمهجهوعات الهستقمة الهتساوية العدد بواسطة  t"Test"التجريبية الثاىية." استخدهت الباحثة اختبار "ت" 

 ج ٌذا الفرض:( ىتائ0، ويوضح جدول ) Spss.V.22الحزهة اإلحصائية الهعروفة اختصارًا ب 
 

 انعُنت

 

 

   

 انًتغُر

 انًجًىعت انتجرَبُت

 قًُت

 " ث "

يستىي 

 اندالنت
 انثانُت األونً

 انًتىسط انعدد
االنحراف 

 انًعُاري
 انًتىسط انعدد

االنحراف 

 انًعُاري

االختبار 

 انتحصُهً
92 1..1 1.1 92 1... 1.1 9.92 

غُر 

 دانت

بطاقت 

 انًالحظت
92 51.4 ..1 92 59.9 ..6 9.51 

غُر 

 دانت
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  (9(جدول

انتجرَبُتُن األونً وانثانُت فً انتطبُق انبعدي  انًتىسطاث واالنحرافاث انًعُارَت وقًُت "ث " ويستىي دالنتها نهًجًىعتُن

 نالختبار انتحصُهً

هها يشير إلِ وجود فرق  2.22يتضح هن الجدول السابق أن قيهة "ت" دالة إحصائيًا عىد هستوى 
ت طالب الهجهوعتين التجريبيتين األولِ والثاىية فِ التطبيق البعدى لالختبار التحصيمِ بين هتوسطِ درجا

 لصالح طالب الهجهوعة التجريبية الثاىية.
 رسى بُانً نًتىسطً درجاث انًجًىعتُن انتجرَبُتُن األونً وانثانُت (9شكم )

 فً انتطبُق انبعدي نالختبار انتحصُهً
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 :الثاىياختبار صحة الفرض 

أىً "يوجد فرق دال إحصائيًا بين هتوسطِ درجات طالب  الختبار صحة الفرض الثالث والذى يىص عمِ
الهجهوعتين التجريبيتين األولِ والثاىية فِ التطبيق البعدى لبطاقة الهالحظة لصالح طالب الهجهوعة 

لمهجهوعات الهستقمة الهتساوية العدد بواسطة  t"Test"التجريبية الثاىية." استخدهت الباحثة اختبار "ت" 
 ( ىتائج ٌذا الفرض:2، ويوضح جدول ) Spss.V.22الهعروفة اختصارًا ب  الحزهة اإلحصائية

انتجرَبُتُن األونً وانثانُت "ث " ويستىي دالنتها نهًجًىعتُن  ( انًتىسطاث واالنحرافاث انًعُارَت وقًُت3جدول )

 فً انتطبُق انبعدي نبطاقت انًالحظت

 انعُنت

 

 

 انًتغُر

 انًجًىعت انتجرَبُت 

 قًُت

 " ث "
 يستىي اندالنت

 انثانُت األونً

 انًتىسط انعدد
االنحراف 

 انًعُاري
 انًتىسط انعدد

راف االنح

 انًعُاري

 9.91 52.1 ..1 49.1 92 1.1 39.5 92 انتحصُم
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هها يشير إلِ وجود فرق  2.22ىد هستوى يتضح هن الجدول السابق أن قيهة "ت" دالة إحصائيًا ع

بين هتوسطِ درجات طالب الهجهوعتين التجريبيتين األولِ والثاىية فِ التطبيق البعدى لبطاقة الهالحظة 
 .لصالح طالب الهجهوعة التجريبية الثاىية

 (3شكم )

 عدي نبطاقت انًالحظترسى بُانً نًتىسطً درجاث انًجًىعتُن انتجرَبُتُن األونً وانثانُت فً انتطبُق انب 

0

50
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250

                                                   
 تفسير الىتائج 

  يوجد فرق دال إحصائيًا بين هتوسطِ درجات طالب الهجهوعتين أشارت الىتائج الي وجود
 التجريبيتين األولِ والثاىية فِ التطبيق البعدى لالختبار التحصيمِ لصالح طالب الهجهوعة التجريبية 

 ذلك عمدة أسباب أٌهٍا : ويهكن ارجاع  الثاىية.
توافر الوسائط الهتعددة داخل الهحتوي االلكتروىي ) ىصوص ، صور ، صوت ، فيديو ( والتي أتفقت  -2

هع األٌداف الهراد تحقيقٍا، وكذلك تبسيط الهعموهات وجذب اىتباي الطالب وذيادة الدافعية لمطالب 
 ىحو التعمم

 ة استرجاع أي جزء في البرىاهج حسب الحاجة رض عىاصر الهحتوي ، واهكاىيعتحكم الطالب في  -0
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توافر األىشطة التعميهية داخل كل هوضوع هها يتيح لمطالب تطبيق ها تعمهوي  بطريقة عهمية وتبادل  -2
  .األراء واألفكار هع بعضٍم البعض يؤدي الي اكتساب هعرفة أكثر حول الهوضوعات الهقدهة

يسهح لمطالب هن االىتقال هن هوضوع الي هوضوع ضرورة وصول الطالب لهستوي األتقان ، حيث ال  -1
  .جديد اال بعد التأكد هن وصولً الي هستوي االتقان الهحدد

  .اهكاىية وسٍولة وصول الطالب لمهحتوي دون التقييد بوقت او هكان هحدد -5
عضٍم البعض او هع الهٍمم باستخدام ادوات بتوافر التفاعل داخل الهحتوي سواء هع الطالب و  -2

 .الهتزاهىة او الغير هتزاهىة هها يؤكد تفاعل وايجابية الطالب ىحو التعمم التفاعل
  .وأساليب تقويم تركز عمي الجاىب الهعرفي والهٍاري تقديم أشكاٍل هتعددة هن االختبارات -2
عدىان هحهد، حسن دراسة (  )0225هحهد عبد القادر العهري، : )واتفقت الىتائج هع دراسة كال هن -2

 ) دراسة كوهيىيو ، ( ، )Adnan, Mohamed & Hassan Sariah 2015سرايا 
Komninon 2013 ( ،دراسة بيىتر  ،Paynter 2012 ،0222(، دراسة )عبد الهحسن الغديان ) 

  د فرق دال إحصائيًا بين هتوسطِ درجات طالب الهجهوعتين التجريبيتين و وجوأشارت الىتائج الي
لصالح طالب الهجهوعة التجريبية  األداء الهٍاري هالحظة األولِ والثاىية فِ التطبيق البعدى لبطاقة

 ويهكن ارجاع ذلك الي عدة أسباب أٌهٍا :  الثاىية
  ( قوائم الرصد / الشطب توظيف أدوات التقويم البديل هن خالل ىظم ادارة التعمم  هثلcheck list  

ف سير التعمم سجل وص -  rubricساللم التقدير المفظي  rating scaleساللم التقدير -
learning log   - السجل القصصيanecdotal records   هن االدوات والهٍارات  الطالب هكىت

والهعايير التي يهكن ان تستخدم اثىاء عهمية التقويم الن التقويم البديل يحتاج الي وصف دقيق 
( ، 0222رحبي ،: )أحهد بن عمي الهدراسة كال هن يتفق هعوهذا لمهٍارة بعد تجزئتٍا الي هٍهات 

( ،  0222، )هحهد بن عبد العزيز الىاجم ،(kirikkaya&Vurkaya,2011دراسة كركيا وفوركيا)
( والتي أكدت جهيعٍا عمي اٌهية التقويم البديل في ذيادة التحصيل 0222، دراسة خالد صالح الباز)

  .الهعرفي والهٍاري  وتىهية التفكير بشكل عام لدي الهتعمهين
  توصيات البحث

استخدام التقىيات الحديثة في التعميم لها لٍا هن أثر ايجابي في ذيادة التحصيل لدي الهتعمهين  -2
 .واالبتعاد عن الىهطية واألساليب الهعتادة في التدريس

 .استخدام ىظم ادارة التعمم لسٍولة التعاهل واالستخدام -0
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 .الهتعمهينة عهميات تقويم أداء االستفادة هن االدوات  الهتاحة عمي ىظم ادارة التعمم  لزيادة دق -2
 .م والتقويم االلكتروىي هن خاللٍاتدريب الهعمهين عمي استخدام ىظم ادارة التعمم وكيفيً ادارة التعم -1
  .تدريب الهعمهين عمي  أستراتيجيات و أدوات التقويم البديل -5

 هقترحات البحث 
 هن خالل الىتائج التي اسفر عىٍا البحث يهكن اقتراح ها يمي :

  هقررات أخرى، في الطالب يدرسٍا هختمفة هحتويات تتىاول البحث لٍذا ههاثمة دراسات إجراء -2
 أساليب وأدوات التقويم البديل  عمِ الكهبيوتر وتكىولوجيا الهعموهات  هعمهي لتدريب برىاهج -0
 الهرحمة الثاىوية غير أخرى هراحل عمِ البحث هتغيرات تجريب -2
 ىظم ادارة التعممتعميهية هختمفة في إجراء دراسات توظف إستراتيجيات  -1
 اجراء دراسة هقارىة بين التدريس باستخدام ىظم ادارة التعمم وغيري هن طرق التدريس الحديثة -5
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 الهراجع 
درجة ههارسة هعمهي الرياضيات بالهرحمة الهتوسطة ألدوات التقويم  :(0222أحهد بن عمِ إبراٌيم الهرحبي )

 .شورة، جاهعة أم القرى، الههمكة العربية السعوديالبديل. رسالة هاجستير غير هى
 .دار االهل األردن:، القياس و التقويم في العهمية التدريسية :(0225،)عودة أحهد سميهان

برىاهج هقترح في التعميم االلكتروىي باستخدام البرهجيات الحرة هفتوحة الهصدر  :(0222احهد صادق عبد الهجيد )
االلكتروىي لدي  صهيم واىتاج دروس الرياضيات االلكتروىية واالتجاي ىحو التعميمواثري في تىهية هٍارات ت

 .جاهعة الهىصورة (، كاية التربية،22)0، هجمة كمية التربية ، جاهعة الهىصورة، الطالب الهعمهين
اض : هكتبة .الريولوجيا التعميم األسس والتطبيقات( .تكى0225؛ حصة هحهد  الشابع )افىان  عبد الرحهن  العبيد

  .الرشد
 (.: التكىولوجيا في عهمية التعمم والتعميم، دار الشروق لمىشر والتوزيع، عهان0225بشير عبد الرحيم الكموب )

(. أثر استخدام أساليب التقويم البديمة في أداء طمبة الصف التاسع األساسي في التعبير 0221بىان الخرابشة )
لجاهعة األردىية. التعمم االلكتروىي هودل بعض الجاهعات الهصرية هن الكتابي، رسالة هاجستيرغيرهىشورة، ا

 .(22)ع -وجًٍ ىظر أعضاء ٌيئة التدريس و طالبٍم دراسة تقويهية . هجمة كمية التربية بالهىصورة 
 أصول التقويم والقياس التربوي الهفٍوهات والتطبيقات.الدار الصولتية :الرياض. (:0222حسن حسين زيتون)

رياض. الههمكة العربية ، ال. الهفٍوهات والتطبيقات الصوتية أصول التقويم والقياس التربوي :(0222تون )حسن زي
 .السعودية

(. فعالية برىاهج هقترح لتدريب هعمهي العموم بهرحمة التعميم األساسي عمِ استخدام 0222الباز ) خالد صالح
 .22 -52د التاسع، العدد الثاىي، يوىيً، أساليب التقييم البديل. هجمة التربية العمهية، الهجم

 (. التقويم التربوي، دار الهىاٌج لمىشر والتوزيع: عهان، األردن.0222رافدة الحريري )
أثر توظيف التقويم البديل في تىهية التفكير التأهمي وهٍارات رسم الخرائط  .(0222عبد الحافظ  حهيد ) شادي

لساسي. دراسة هاجستير غير هىشورة، كمية التربية، الجاهعة اإلسالهية بالجغرافيا لدى طالبات الصف العاشر اأ
 .بغزة

(: فاعمية الخرائط الذٌىية اإللكتروىية في تىهية التفكير الهىظوهي وهٍارات اتخاذ القرار لدى 0222 شيهاء حسن.)
  .(0) -22هصر. -تالهيذ الهرحمة اإلعدادية. هجمة تربويات الرياضيات

، وأعضاء ٌيئة التدريس في بعض الكميات التقويم البديل كها يراٌا الطالبأساليب  .(0225صبحي الحارثي )
 ( ، الكويت 02) 221بجاهعة شقراء ، الهجمة التربوية ، الهجمد 
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لدي اٌضاء ٌيئة    Moodle" " ( درجة توافر كفايات ىظام ادارة التعمم االلكتروىي "0221صفاء عدىان  الهزاري )
م )رسالة هاجستير غير هىشورةاهعة العربية الهفتوحة / فرع االردن هن وجٍة ىالتدريس في الج ( . جاهعة ظٌر
 .اليرهوك ، اربد

 .12(،21(:التقويم الحقيقي .هجمة التدريب والتقىية .)0225عادل سرايا )
 . الكتـب العمهية دار (. التعمم اإللكتروىي والتعميم الجوال، القـاٌرة،0222عبد الحهيد بسيوىي )

( أىظهة ادارة التعميم االلكتروىي : دراسة هقارىة لهصادر هفتوحة 0222عبد الهحسن بن عبد الرازق الغديان  )
 .(22) ،هغمقة هجمة بحوث التربية الىوعيةوهصادر 

 لمصفوف هادة الرياضيات في البديل التقويم وهقاييس تقويم اختبارات ). 0222 ( السويٍري عبداهلل بن عبدالرحهن
 ىفسية وهقاييس اختبارات( تخصص الىفس عمم ،الهاجستيرفي"بهكةالهكرهة االبتدائية الهرحمة في مياالع

 .القرى ام جاهعة التربية، كمية ، ) وتربوية
 .هكتبة الفالح الكويت، ، ( SPSS ) برىاهج تطبيقات هع التربوي والتقويم القياس ) 0222  (خالدعيد غادة

 . عالم الكتب :القاٌرةِ االحتـراف والجودة، التعمم اإللكتروىي هـن التطبيـق إلـ( 0222الغريب زاٌر اسهاعيل )
 .وزارة التربية والتعميم :عهان، األردنوأدواتً. (. استراتيجيات التقويم 0221الفريق الوطىي لمتقويم، )

البديل في تقويم تعمم  ( اتجاٌات هعمهي الرياضيات بالهرحمة الهتوسطة ىحو استخدام التقويم0221فٍد  العميان )
 .22-52 15الرياضيات . هجمة رسالة التربية وعمم الىفس ، الرياض ، العدد 

 المغة هعمهي لدي التقويم البديل أساليب استخدام هٍارات لتىهية هقترح برىاهج( 0222) هاجد الشريف فٍد
ر جاهعة التربية كمية هجمة ، الهتوسطة بالهرحمة االىجميزية   212 (1(  األٌز

 .عالم الكتب :القاٌرةٌيم التعميم والتعمم، (. هعجم هصطمحات وهفا0222هجدي عزيز ابراٌيم )
 .التربوية الهكتبة :اإلسكىدرية .التعميم في تكىولوجيا الويب توظيف ).0225 هحهد عبد العاطي ) الباتع هحهد

  .دار الهسيرة :عهانريس، (، اتجاٌات وتطبيقات حديثة في الهىاٌج وطرق التد0222هحهد السيد  عمي )
( أثر استخدام التقويم األصيل عمِ تىهية هٍارات حل 0222هحهد بن عبد العزيز بن عبد الهحسن  الىاجم )

،ع  0هصر، هج -عين شهس -الهشكالت واالتجاي ىحو هقرر الفقً في الهرحمة االبتدائية. هجمة كمية التربية 
 .20 – 52،ص  22

( : أسباب عزوف أعضاء ٌيئة التدريس في جاهعة اليرهوك عن استخدام هىظوهة 0225هحهد عبد الفادر العهري )
م .الهجمة اال   .(1)22ردىية في العموم التربوية التعمم االلكتروىي  عمي هوقع جاهعة اليرهوك هن وجًٍ ىظٌر

هة ادارة التعمم ( : هعوقات أستخدام أعضاء ٌيئة التدريس بجاهعة الهىوفية ألىظ0225هحهد فوزي أحهد  بدوي )
م . هجمةLMSااللكتروىي )   .(1)22البحوث الىفسية والتربوية  (  هن وجًٍ ىظٌر
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اب  هحهود) ( : صعوبات استخدام ىظام ادارة التعمم االلكتروىي هودل بعض الجاهعات 0220هحهد هحهود عبد الٌو
كمية التربية بالهىصورة الهصرية هن وجًٍ ىظر أعضاء ٌيئة التدريس و طالبٍم دراسة تقويهية . هجمة 

225-251 (22 )0. 
 تطوير لهركز ( العمهي العاشر الهؤتهر وبحوث بعد، دراسات عن التعميم وجاهعات العربية :الحهالوي يوىس هحهد

 عين جاهعة الجاهعي، تطوير التعميم هركز ، القاٌرة العربي، الوطن في الهستقبل جاهعة ) الجاهعي التعميم
 .22 رديسهب22 - 22  شهس،

 المغة هعمهي لدى الطالب الهعايير عمِ القائم البديل التقييم لتىهية برىاهج ) .0222 هحهد الكوهِ) هحهد هٍا
 .التدريس وطرق الهىاٌج – قسم: التربية كمية .االسكىدرية، جاهعة) دكتوراي (،اطروحة االىجميزية

 التحصيل في تىهية الهشكمة حول الهتهركز مالتعم ستراتيجيةا فعالية).  0222  (عبدالحميم يوسف صبرى ٌالة
 هاجستير (أطروحة الهىوفية، 20جاهعة  الهىزلِ االقتصاد كمية طالب لدى الهىظوهِ التفكير هٍارات وبعض

 .والتربية- الهىزلي االقتصاد قسم .الهىزلي كمية االقتصاد .الهىوفية جاهعة)
-http://hendخدهة التعميم والتدريب االلكتروىي هن في  0(: توظيف تقىيات ويب 0222ٌىد سميهان الخميفة )

alkhalifa.com/wp-content/uploads/2008/02/alkhalifa_vet2.pdf 
راء دار :الرياض .مفي التعمي اآللي الحاسب استخدام .((2012 .هحهود أحهد  سعد ياسر  الٌز

( . اتجاٌات أعضاء ٌيئة التدريس بجاهعة الهمك خالد ىحو استخدام ىظام 0222هزروع ) ياسر سيد أحهد هحهد
   .(50ادارة التعمم االلكتروىي البالك بورد .هجمة الجهعية التربوية لمدراسات االجتهاعية )
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