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 ( في تحسين جودة التعميمAlternative Evaluation) اسهامات ستراتيجيات التقويم البديل
 ثاني حسين خاجيأ.م.د. 

 بعقوبة –وزارة التربية / معهد إعداد المعممين 
 المقدمة 

قعاورعػػػػ ا رعػػػػ رو ا ي ػػػػ ر لػػػػ رييق ػػػػ رلػػػػفريعػػػػقويم عيـرا اػػػػاوروي يػػػػي ارعػػػػ رل ععلػػػػفرويعلديػػػػفرويمعديليػػػػفرع ػػػػعريػػػػ ق ر
عيلػػػػػػ ريػػػػػػ فرو اػػػػػػ برويما ػػػػػػع رويلػػػػػػ عـر  ػػػػػػقروفريػػػػػػقعاريػػػػػػعؿر ػػػػػػ  ر  ػػػػػػ ي ر،رمػػػػػػعوافرعمي لػػػػػػؿر ػػػػػػيفرل مدػػػػػػؼرا  اػػػػػػا  

وي يػػػػػيفر ػػػػػ :رلػػػػػ رويػػػػػل ري  وػػػػػ روفريمعدلػػػػػ روي ػػػػػ لترعييػػػػػؼريمعدلع ػػػػػ تر ػػػػػـرييػػػػػؼريػػػػػمـر يػػػػػ  رويم ػػػػػقـرويػػػػػل رييااع ػػػػػ تر
ارويػػػػترويم ػػػػعيـرعػػػػ فرلاػػػػاقرمويػػػػارليمػػػػعورويلػػػػ  حرع او ػػػػؽرويمعدػػػػيـرعويػػػػمعدـرياػػػػ  رعاديػػػػ ريليػػػػفروي ػػػػعؿرلػػػػ ريػػػػـريلمػػػػقرويم ػػػػعي

يلػػػػػ ريعػػػػػقرم ػػػػػعيـرمعدػػػػػـروي د ػػػػػفرلػػػػػفرو ػػػػػـرلاويػػػػػؿرويعلديػػػػػفرويمعديليػػػػػفرعوي ا ػػػػػ ر،رغيػػػػػارل راػػػػػقعورقعفرا يػػػػػفرعويػػػػػعفريدم ػػػػػعيـ
علػػػػعرو امػػػػاوؼر   ليػػػػفرر،وام   ػػػػ ر ػػػػ يم عيارويما ػػػػع رويػػػػل رميػػػػعتروييػػػػ رويي يػػػػارلػػػػفرو  علػػػػفرويما عيػػػػفر  ديػػػػ  م  رويل مد ػػػػف

و روفرويلم ػػػػعرعػػػػ رلقوايػػػػ  رلػػػػفرويػػػػ ييلرويم ػػػػعيـري ػػػػؼرياػػػػارا ػػػػا ر لػػػػ ـريػػػػؿر،رعاقيػػػػفرقعارويم ػػػػعيـرعػػػػ رويعلديػػػػفرويمعديليػػػػف
،رولري ماػػػػػارويم ػػػػػعيـرادػػػػػتر اػػػػػاويرو لمي  ػػػػػ الررويمػػػػػ رم ػػػػػي رويمياػػػػػيؿ،رليػػػػػ ع الرو اػػػػػ برعي ػػػػػقارو را ػػػػػقريدم ػػػػػعيا

يدييػػػػػـرادػػػػػترليػػػػػمعوروي ػػػػػ لرعو ماػػػػػاالراليػػػػػعر ػػػػػعومحرويػػػػػمعدـرادػػػػػترا  ػػػػػلررولرواػػػػػ  رو لميػػػػػ فر ػػػػػعرويعيػػػػػيدفرويعييػػػػػق 
رو لارويل راعؿرو لمي فر قع ارع رلوم .،رعويقرع  ر عرميايؿرويلعدعل الرويل اا رع روييملرويلقاييف

 ػػػػػػػ فرويم ػػػػػػػعيـرالديػػػػػػػفرميػػػػػػػ اقرادػػػػػػػتر يػػػػػػػ  رمياػػػػػػػيؿرويلمعدلػػػػػػػيفريليمػػػػػػػعورقاويػػػػػػػ رر(1999)رNichollsعوشػػػػػػػ ار
يلػػػػػ ريػػػػػاعقروي ػػػػػ  ليفرادػػػػػترم ػػػػػعيار،رعي ػػػػػقـريدلعدػػػػػـرموليػػػػػفراواعػػػػػفراػػػػػفروقو ػػػػػ رعع اديػػػػػفرمقاييػػػػػ ،ر ع يػػػػػ فرلػػػػػقورم ػػػػػقل ـرعيػػػػػ

ر(Nicholls,1999,117ويل  حر موليفراواعفرافرليمعي الرويل  حرويل  ؽرع رويلقوا .ررررررررررر)
 ر ػػػػػػ فرو  م ػػػػػػ اوالرويمياػػػػػػيديفروقو ريدم ػػػػػػعيـرم لػػػػػػؿرقعاروي  يػػػػػػلرعمع يػػػػػػ رعااػػػػػػفرعويػػػػػػقر(2010عيػػػػػػاوراديػػػػػػ فر)

يلػػػػ رو  ػػػػ رم م ػػػػارعػػػػ ري يػػػػارلػػػػفر،رعمايػػػػارادػػػػترمػػػػليارويلعدعلػػػػ الرعم لػػػػؿرويػػػػمعدـرلعرويلع ػػػػترعم  ي  مػػػػ ،ريد اػػػػ بر روي ػػػػا
،رو ييػػػػػ فريلعػػػػػ ييارلع ػػػػػعايفرعػػػػػ رويييػػػػػـرادػػػػػتروقويروي  يػػػػػلرللػػػػػ رقاػػػػػالرويي اػػػػػفرويػػػػػترم  ػػػػػ رم عيلػػػػػ الر قيدػػػػػفرعل  شػػػػػا 

فراػػػػفروقويروي  يػػػػلرع قاومػػػػ رويي ي يػػػػفرعػػػػ رم  يػػػػؽرعميػػػػعفروي ػػػػار ػػػػقا رادػػػػترم ػػػػقيـراػػػػعا رواػػػػيد،رمعواػػػػ رمدػػػػؾرو  م ػػػػ قوال
ر(184،ر2010،رادي ف)ر.ل ريعاع رعل رييم يعرالد 

عي يػػػػػقرلععػػػػػػـرويما ػػػػػػعييفر ػػػػػ فرويم ػػػػػػعيـرويما ػػػػػػع ر   اػػػػػػ روياقيػػػػػقريم ػػػػػػلفريػػػػػػماومياي الرم ػػػػػعيـريقي ػػػػػػفر   لػػػػػػفرادػػػػػػتر
لديػػػػفرويما عيػػػػفرعل اا م ػػػػ رماميػػػػارادػػػػتري ي ػػػػفرععو ػػػػعرلػػػػ رمعدلػػػػ روي د ػػػػفر شػػػػيؿري ػػػػلفراػػػػعق رويع،رويػػػػ رادليػػػػفرعل  ايػػػػف

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلفريي رلقور دعغرويلمعدـر غاوضرويمعدـرع م ا م رعملي  رل   .رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 مشكمة البحث واسئمته 

ولرواػػ  ر،رالريػػايعفرواػػ  ريدلػػمعدـرقعاري يػػارعػػ ر  ػػ يرويلعدعلػػفعػػ رعػػؿر ععػػ فرويلعدعلػػ الرع لػػعرويلعاعػػفر لعػػق 
ع   م ػػ اوالرويمياػػيديفرمعػػقرويعيػػيدفر،ريػػـرمشػػلد  ر ػػلورويميػػع الرويم عيايػػفو روفرم ػػعيـرالديػػفرويػػمعدـر،رويلعدػػـرلعا ػػ رعلاشػػقو

عو ما  ػ الرويمػ رويميػ   ررويعييق ريدم عيـرادتروياغـرلفر عؼر لورو  م  اوالرع روييشؼرويق يؽراػفرويل ػ اوالرعويلعػ اؼ
وي ػػ لر اػػقر فر  ػػ ؾر ػػع ا را ػػاريػػقورويلعدلػػيفرعػػ رل ػػ اوالر     ػػ رلػػفرييػػ رماييا ػػ رادػػترويليػػمعي الرويػػق ي رلػػفرويلعاعػػفر

غ ػػػ ؿروياعو ػػػلرو قو يػػػفرعل ػػػ اوالرويم ييػػػا عيػػػلورعػػػ رمعػػػقر ػػػلورو  م ػػػ اوالر قعوالرم ػػػعيـرراػػػ ق فريػػػلورياػػػلر فرياػػػ يلر،رعو 
عللػ ر رشػؾر،رويعلديفرويمعديليفرم عارع ر ي ييلرم عيـرل ػ اوالروي ػ لرع قو  ػـرعالديػ م ـرع مػ  ا ـرويم عاوالروياع ايفرع 

عي ر    راليع ار عيشر ع ـرويم عيـرويي ي ريدلمعدـرويل ري ماارادترو لمي   الروي    يفر عرو  م  اوالرعويييػـراديػ ر  ي اػ بر
عػػ يليعفر،رميػػعفرويع  ػػفر ػػيفرويليع ػػ الرا  ػػفرويممػػ  عر عرويمػػعويترLinearع ػػلوروي عػػ ـري  ػػعريل ععلػػفر  يػػفر،ر عرويايػػعل

و عؿرع ػػعرو  ػػقوؼرويمعديليػػفريمدػػعورليػػعفرم  يػػلرويعلديػػفرويمعديليػػفر ػػـرليػػعفرويييػػـرادػػتر اػػ برويعلديػػفرويمعديليػػفر  ي اػػ بر عر
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 لػػ رويػػليفر،ر يػػ لرو  م ػػ يرل  ػػ عػػ يلمعدلعفرويػػليفري ايػػعفر ػػقري م دػػعفر يػػترلااػػعر ادػػتر عريمع  ػػعفراػػفرويقاويػػفر،روي شػػؿ
وعرايػػع  ـراػػق رلػػاوالرعػػ رلوالر،ريايػػ عفرع ػػقريعيػػقعفرويعػػ ـرويقاويػػتر  يػػ رلػػا ر  ػػاور عريمع  ػػعفراػػفرويقاويػػفريي ػػاريػػ  ـ

عػ  لاريم دػلر،رععتر   ارل ر يعتر يي رع  شػقورلػفر اػ برويمعدػيـرلػفر ػ ؿرمييػيفرلق  مػ رعماعيػقرل اا مػ ،روياؼ
 ر.ع ر ي ييلرم عيـروي  لريلق ؿر ي يترع اعاور اؿرمي يؽروإلا برويما عورعويمعديل  اعا ر ا ق روي عار

علػػػػػفرليػػػػػؾرويميػػػػػعؿرلػػػػػفرو  م ػػػػػ اوالرويمياػػػػػيديفرويمػػػػػ رمعػػػػػقرويعيػػػػػيدفرويعييػػػػػق ر يػػػػػترعيػػػػػ  ؿر  ػػػػػاوريدم ػػػػػعيـر قيدػػػػػفر
 دفرل معيػػػػػػفرو يػػػػػػ،رويم ػػػػػػ ايا،رويل   دػػػػػػفرويش اػػػػػػيف،رمػػػػػػععاراػػػػػػعا ر ي ػػػػػػارق ػػػػػػفراػػػػػػفرمياػػػػػػيؿروي ػػػػػػ لرل ػػػػػػؿ:رويل يعػػػػػػف

عيد ػػػػػ رعيػػػػػ  ؿر portfolio لد ػػػػػ الرويػػػػػمعدـ،رو م ػػػػػ اوالرو قوي،رويلعػػػػػ اضرعويلشػػػػػاعا ال،رويعػػػػػاضرويشػػػػػ ع ،روي   يػػػػػف
ر.يدم عيـروي قيؿ.لل ر قري ق رويترميييفراعق رويمعديـ

رع ليؾرم اارلشيدفروي ي رلفر  ؿرو ا  فرافرو ي دفرو ميف:ر
رويم عيـروي قيؿرعل رو ليم ت1  ر:رل رل  ـع
ر:رل ر  ريماومياي الرويم عيـروي قيؿت2 
ر:رل رقعاريماومياي الرويم عيـروي قيؿرع رميييفراعق رويمعديـت3 

 منهجية البحث 
واملػػػػػػػػقروي  يػػػػػػػػ رويلػػػػػػػػ  حرويعاػػػػػػػػ  رويميديدػػػػػػػػ رعو يػػػػػػػػم او  ر  ػػػػػػػػقؼرمشػػػػػػػػ ي رويػػػػػػػػ  ل الريػػػػػػػػماومياي الرويم ػػػػػػػػعيـر

رعديـ.وي قيؿرع رم عيارويعلديفرويمعديليفررعويعلؿرادترميييفراعق رويم
 اهداف البحث 

  إل ػػػػػ عفر يػػػػػتروإلا  ػػػػػفراػػػػػفرو يػػػػػ دفرويمػػػػػ ري اي ػػػػػ روي يػػػػػ ريػػػػػيي عؿروي  يػػػػػ رل   شػػػػػفرل ػػػػػ  يـرويم ػػػػػعيـروي ػػػػػقيؿر
رويم ػػػػػػػعيـروي ػػػػػػػقيؿرعيػػػػػػػماومياي م رعقعار ػػػػػػػلوروييػػػػػػػماومياي الرعػػػػػػػ ر عليػػػػػػػؾرعػػػػػػػ ريػػػػػػػي ؽرميديػػػػػػػؿرويع  ػػػػػػػفروي  يعيػػػػػػػفر ػػػػػػػيفرل  ػػػػػػػـع

رميييفراعق رويمعديـ
  :ترلي عاروي ييفر  :يعملقروي ي رادمحاور البحث 

رويم عيـروي قيؿرعو ليم  روع :رل  ـع
ر   ي :ريماومياي الرعوقعوالرويم عيـروي قيؿ

ر  ي  :رقعاريماومياي الرويم عيـروي قيؿرع رميييفراعق رويمعديـ
راو ع :رو يم م ا الرعويمعاي الرعويل ماي الررررر

 المحور االول: مفهوم التقويم البديل واهميته
 ورويش لؿر ع"رويلي اق رادترميييفرعم عيار  فرويمقاي رعوي ا  لحرويمعديل رويلمل ؿرع رلم  عفروفرويم عيـر لع 

ر(321،ر2003،رو عراي ف)وي د فرع رمعدـرويل   يـرعويلعدعل الروياقيق ريعلديفرلمعوادفرعل الفريعلديفرويمقاي ".رر
رع   ر) روي2011عو  ؼرويييق روم  ل رالديف رويما ع ر ع رويم عيـ ر  ف روي ي  رعويل يع الر( رويما ع رادتروي  رلف  اوا

ر(223،ر2011،ر  قؼرويم عيا.ررررررررررررررررر)ع   
(ر  فرويم عيـر عرالديفر اقوارييـرادترويش يروعرويش  رع ر عيرقاافروي ي  رعع ر عير2001عياورو عرا ـر)رررر

 (96،ر2001،رو عرا ـ)ر.لفرلا قارل مد فو  قوؼرويليقق رعع ر عيرويلعدعل الرو  اورويم ريمـرويياعؿرادي  ر
:ر    رلماؿرلفرو ي ييلر عرويايغرويم رمماوعبر يفرويما   الر يي فرل معيفر(2011ول رويم عيـروي قيؿرع قرااع راد )

ر(287،ر2011A،راد )عمالع الرلفرو ال ؿرويلمي لدفريدلمعدـرا ارويالف.ر،رعمع يي الرش لدف،رييم   رويلعدـ
رمـر2006يييلع )عي ؽروفر يفرل رمعي رويليمعوروي عد ريل  روي قيؿر عرم عيـرعو ع ري قوير اعا  ر  فرويم عيـ )
ر(92،ر2006،رمعدل .رر)ليييلع 
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رويم عيـ رلف روي عع ر لو رع  دؽرادت رو ايؿ، رويم عيـ ر ويـ رويعو ع ، رويم عيـ رع يي   ا رويش لؿ، رعويم عيـ رادتر، روي   ـ عويم عيـ
رر(373،ر2011A،رعويم عيـروي  يع .رر)اد ،رعويم عيـرويل  شا،رو يي ـ

رويم عيـروي قيؿرعل   :ويم عيـرو ايؿ2004ع قروعاقرا ـ) عويم عيـروي   ـرادتر،ر(رويلا دي الروعرويل   يـرويلاوقعفريل  ـع
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر(ررررر31،ر2004،رعويم عيـرويل  شا.ر)ا ـ،رعويم عيـروييي  ،رعويم عيـرويع     ،رعويم عيـروي     ،رو قوي

رويم يػيـروي ػقيؿر ػعر ي ارر( ػػ1428عو  ؼرايمػعفر) العليػفرعلػفر ػـرع ػعر ػقري ػـرقو دػ رل  ػعل رويل ػ  يـرويلاوقعػفر فرل  ػـع
ي يػػ ـر ل لػػفري ي يػػفرادػػترم يػيـرو قويرعويم يػػيـرويي ي ػػ . فرم ػػعيـرو قوير شػػلؿرلػفرويم يػػيـرويي ي ػػ رييػػعفرم يػػيـرو قويريم دػلرو

رويم ييـرويي ي  ريشما ر فرميػعفر ػلورويل لػفرلوالراػدفر ييػ  روي  يػلرويش اػيفر عرو امل ايػفر       رع رييفر فرل  ـع
علفر ـريليفروي عاري لورويل   يـروي   فرادتر    رغيارلماوقعف..ع فرويم يػيـروي ػقيؿر ػعر ي ا ػ رالعليػفريديػ رم يػيـرو قوير ػـر

ر(ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر554،ر1428،رـرويي ي  .رررررررررررررررررررررررررر)ايمعفويم يي
 عرو يدعلرويل ريع ترلفر  ي روي  لر (alternative assessment) ع   يرادترل ري ؽرع فرويم عيـروي قيؿرررررر

علعو ؼرمعديليفرعييد عفر  قويرل  ـرعميدي  الرممش   ر يتريقري يارلعرلعو ؼروييي  روييعليفرعل ريمـرم عيل ر عرر ش   ال
و قويرويعو ع رويلام  ر يي  روي  لرععو ع ـرعيي رلااقرويماا عري   ؽرعلعدعل الرل عايفرا   .ريمـرمد ي   رقو ؿرغاعفر

رويقاويف رو، رادي  ري دؽ رويم عيـ ر لو ر ف رادتريل  ريعملق رويل  رويم ديق  ر يدعلرويم عيـ ر قي ااف رييم قـ ر    روي قيؿ يم عيـ
عاليع  ري يقر،رع ليؾر رواوروفر   ؾرعا ر يفرويل   يـرويلاوقعفريدم عيـروي قيؿ،رو م  اوالرميايايفر  يم قوـروي دـرعويعا ف

رادتروفر رميعفرو م  اوالرويعا فرعوي دـر  رو ي  .
رويترع عارويم عيـروي قيؿرو ي  لرويم روقال

ر(رو ـرو ي  لر   م :2004ي  را ـ)
رر–ر1 را ـ رع رولايي  رعويعلدي الرو  م  ايف ريدليمعي الرويما عيف روي عليف  فرويماييارع رويل   رادترر2000ا الرويدا ف

اوالروييقرو ق تريدي  ي الرويي  ي الروعرويل  اوالرو ي ييفروقورويتروعم  اروي د فرويترويل  اوالرويع ديفرويعدي رع فر  م  
عي فر   ؾراقرععؿر ع رلفرا  لرويلا يفر  اعا رويميعؿرلفر،رعويم رم ماارادترويعا فرعوي دـري  الري  رم  ياريد  

ويم عيـرويلعم قرويل ري قـراعا روي قيفروي عقرافر قويروي  يلر  يم قوـرويدعلرم عيـرعويقرويترويم عيـروي قيؿرويل ري قـر
رو  ع قرافروقويروي  يلر  يم قوـروي ييلرلم عاف.راعاوارلمعقق 

عاقعور فر،ري يارلفرويلعدليفرعويلي عييفرو قوايفرعغيا ـرللفري عيعور ا ق رماليـرويل   حرعميييفرالديفرويمعدـر–ر2
رو  م  اوالر رمعي ر ق فرو  قوؼرويما عيفروياقيق .

ويترويي  ي الرويلااع رويم رري  لعفرليم   رويتروي ع رويع لدفرم عؼرواي لرو ال ؿرلفروعم  اروي د فرويليفريعؼر–ر3
ريدم  ع رع رو  ما قرويع يل رويلمي اع ر يترم عيـر قيؿرُيايار،رم  د ـ يؿرليؾروقورويترع عاريايفر ا براقيق 

ر(15،ر2004،را ـ)ادترويم عيـروي   ـرادترو قوي.رر
 المبادئ االساسية لمتقويم البديل

رـروي قيؿرادترلالعافرلفرويل  قئ:ييم قرويم عي
رو قويرر–ر1 ريليي ال ر  يل ريؿ ر دعغ ر  اق رلاويد ل  راليع رع  رلع ا رعيا   ل  رعويمعديـ رويمعدـ رالديف رياوعؽ روااوي و  

رويل دع ف.
لل ايفروي  لريدعلدي الرويع ديفرعيل  اوالرويم ا رعو يمش ؼر  رغ يفريالراا يم  رعويم يقرلفرويمي   ـري  رلفرر–ر2

ر ؿرويم ييـ. 
رويم ريعيش  رر–ر3 ر ش عفروييي   رعلوالرادف رعو عيف ريدقاويف رو ال ؿرويل اعيف روع ي م  روفرميعفرويلشي الرعويل  ـ

روي  يلرع ريي م روييعليف.
ر  ا اوالروي  لر ري ع ـريدلع اؼرعويماا ا ـري  ر  رل ق رويم عيـروي قيؿ.ر–ر4



 م0243/كانون أول            جامعة بابل /سيةاألساكلية التربية  مجلة     41العدد/

244 

ر عفرعيل ر يفروي  لرعادي رع فرويمعدـرويمع ع  ري يئرعاافروع ؿريدمعدـ.يم دلرويم عيـروي قيؿر عضروشي ؿرويمعر–ر5
رما لرويل  ا  الر يفروي  لرعويم رمعملقروا رادترلع يياروقويرويال افرعويم ر رلي فري  رع رويم عيـروي قيؿ.ر–ر6

ر(377ر–ر376،ر2011B،ر)اد ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
رادترو ام  قر  فرمعدـروي  يلرعم قل رويقاوي ريليفرم ييل  ر2002عياورويااوؼر) (ر  فرعيا رويم عيـروي قيؿرم ـع

عوي ي ـر  يما الرويليقو يفرعو قوير،ر عوي فروال ؿرعل  ـرمم دلرو شو  ر ش  ررل ؿروي ي رعويميا رع رويلشي الرويلع ق 
ر(285،ر2002،رويااوؼ)رررررررررررررررررررررررررررررويلام ع.رررررررررررررررررررررررررررر

ر
 االختالف بين التقويم البديل والتقويم التقميدي 

ري مد  فرلفراق ر عا رويم رلفر  اا  رل ر عرلع  رع رويل   رو م :
رل  ا فر يفرويم عيـروي قيؿرعويم عيـرويم ديق 

رويم عيـرويم ديق رويم عيـروي قيؿرـ
 ي يػػػفرل دػػػعلرلػػػفروي ػػػ لر  ا ا ػػػ ر عري  ػػػلرشػػػيؿرل ػػػ ـرير1

ر قو   ر
ي  ػلرشػيؿرو م ػ ارمياػيد ر يػ دم ريم  يػفرػر ػقر رميػعفري ػ راػدفر عو ػعروي  يػلرػر
ل دػػػعلرلػػػفروي ػػػ لروإلا  ػػػفرا  ػػػ ر   ميػػػ ار ا  ػػػفراػػػيييفر عرميلدػػػفرا ػػػ ا ر عر

ريم  فرالؿر ايا ر
مم دػػػػلرلػػػػفروي ػػػػ لرم  يػػػػؽرلعػػػػ اع ـرعل ػػػػ اوم ـرعقلا ػػػػ رر2

ريل لفإل ا ارو
رمم دلرلفروي  لرمليارلعدعل الري ؽري ـرقاويم  

يععػػػػػػػؼروي ػػػػػػػ لرل ػػػػػػػ اوالرويم ييػػػػػػػارويعديػػػػػػػ ر قويرويل لػػػػػػػفرر3
رويماييل(،رويم ييـ،رويميديؿ،رويم  يؽ،ر)ل  اوال

،ريععػػػػؼروي ػػػػ لراػػػػ ق رل ػػػػ اوالرويم ييػػػػارويػػػػق ي رإل اػػػػ ارويل لػػػػف)ل  اوالرويمػػػػليا
رو يميع ل(.

عي ار يػػ ي اريلمػػقريعػػق ريػػ ا الرييػػمواؽر  اػػ ارويل لػػفرع مػػ ار ػػر4
ر عراق ر ي ـ.

ق ي ػفرر15ميمواؽروإلا  ػفراػفرو  م ػ اوالرويمياػيديفرع مػ ار اػياوار يػ ي ار)لػ ر ػيفر
رق ي فرا ق (.ر120 يتر

ر ا  فروي  لرادترو  م  ارويميايد رعاقيفرريليفر فريمع عفرلالعافرلفروي  لرع ر  ا ارويل لف.ر5
لرعػػػػ رويل ػػػػ ـرواملػػػػ قوارادػػػػتر عواػػػػقريػػػػمـرم ػػػػقيار قويروي ػػػػ ر6

ر)لعوايف(م قيا.
ي ػػقار قويروي  يػػلرعػػ رو  م ػػ ار  يقااػػفر)ويع لػػف(رويمػػ رياػػؿرادي ػػ ر  ػػ يارادػػتر

رايفر ا  م رافرو ي دف.
ي   ػػػلر،ريػػػمـرم يػػػيـروي ػػػ لر عػػػق ر يػػػ ييل:رو م ػػػ اوالرو قوير7

رلشاعا الروي  لر يخ.،روإل ا ا
ر م  اوالرويميايديفروييم  يفري ماارم ييـروي  لرا ق رادترو 

ر(ر519،ر ػ1428،ر)ايمعف
 اهمية التقويم البديل

رع رو  ار رعيايارادترالدي الرمعدـرل لفريليفرم ليم   روي قيؿرلفر ي ي ريعلدي الرا ديفرادي  م م رو ليفرويم عيـ
 دلرلفرويلمعدـرو ا ارل  ـري  رولري،ريل رو  ريي اقرع رم ي فرويلعدليفريديي  ،رويعلؿرويلقاي رع  اا رعلم  عفرم عا  

ر (Henson & Eller , 1999)رر،     (746،ر2000،را ـ)       لع ترعمام  ر يي م رويعو عيفرعيؿرلشي م .
روي د فرعويم رمع  رقيي ار2005عي يفروي   ي فر) (ر  فرويم عيـروي قيؿريمي ريدلعدليفر ميقيقرويل ل الرويم ري قي  

رلقايي ـ.رررررررررررررادترلقورو م  فرع عوي  ر  ؿ رلف ر    رويل ل الرويم رييد عف روقوي رلف روي د ف رويل ريليف رويل  ح ر   ي ريمـ م 
ر(481،ر2005،ر)وي   ي ف

ر  فرويم عيـروي قيؿري رععو قراق رل   :ر( ػ1426عيشيارا  ا)
عي ي عور،روي دفرعياعاعور يي ل ارع  رمميقو ـريي ري ايعور،رعلوالر يلفرييي م ـ،ري قـريد د فرل  ل ارعوال  ارلشع فر–ر1

رافرولي  ي الرع قو ؿ.
رياوا روي اعؽروي اقيف.ر–ر2
رييعفريقوروي د فروما   ارلعا  ار يعرويمعدـ.ر–ر3
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ريعلؿرادتروفرييعفرقعارويلعدـرلي اق روي د فرادترميلؿرلي عييفرمعدل ـرعوفريا يعورل عليفرلوميف.ر–ر4
ريآل  يرع رور–ر5 روي ار ش    ريم عيـيع  رقعاوا ر عرو عقرلفرم قياوالرو  م  ار، ر يترل  ولريشاعرو   يرادتر فري عاعو

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر(79،ر ػ1426،ر عرويش  قوالرويلقاييفرع رم عيـر  ا اروي د فرعميايد ـ.رررررررررر)ا  ا،رعويم  ايا
ريـروي قيؿر   م : ػ(رو ـرععو قرويم عر1425يل ري االروي او شفر)

ريايارادترمع يؽر لعروي  يلروي اق ر لاعارويع الر ق رلفرل  ا فروي د فر ع  ـروي عض.ر–ر1
ري يقرادتر    روي ع ريقوروي د فر ق رلفرويماييارادتر    ر ع  ـ.ر–ر2
ر(13،ر ػ1425،رعيي رادترو  م  اوالرع  .ر)وي او شف،رييم قرادتراققرلفرلا قارويلعدعل الرويلم عافر–ر3

رع رمش ي ر    ر رعويم رمي ـ روي قيؿ رويم عيـ رويلقا رعوي  يلرويقورععو ق ر يف رويمعواؿ رالديف رم عيف رميعف روف عيليف
 وي عؼريقوروي  يلرعلع يام  رع رويع الرويل  يلرعمعايارويي يفرو يا  يفريقي .

 المحور الثاني: ستراتيجيات وادوات التقويم البديل
رعيليفرميقيقرو ل  ر   م :،ريـروي قيؿمم ععريماومياي الرويم عر

ر                                                Students Portfolioلدؼر  ا اروي  يلرررر–ر1
ع  ريماوميايفرم قؼرويترويماليعرويل عـرعوي  قؼر ال ؿروي  لر  ؿرلق رال يفرلعي فرع رلعو يعرلعي فرلفر  ؿر

رلفرو ر يترلالعاف رع رو يم  ق رماعؿروي  يلرلش اي ا روييماوميايف رعلفرللياوالر لو يلع ييارعويليي الرويم ريم ؽرادي  
روال ي  رادت رعويمعديؽ ريدم ييا رعااف رعمع ي  رويم عيـ رالديف رعويعلؿر، ري ييعوا رايق  روامل ايف را قوال ر م ليف رمي ـ يل 
ر(10،ر2011،ر فوي اوعر)ويمع ع  .ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

يل رييل ر    عر،روفرلد  الر  ا اروي  يلر قرمايارادترلا ؿرقاوي رلعيفروعروي ارلفرلا ؿر(2011عي يؼراد )
رعلعقؿر لع ـ.رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر،روآل  يرادترو  ش فرويم ريل اي  ر      ـر  ؿرالديفرويمعدـ

ر       Performance – based assessmentرررررر  ادترو قويرويم عيـرويلعملقر–ر2
و ر،رلفر  ؿرمععيؼرل  اوم رع رلعو ؼريي ميفري ي يف،رعممل ؿر لوروييماوميايفر  قا روي  يلرادتروي ي ـر مع ي رالد 

ر(381ر-ر380،رAر2011،رادت)ويم قول  رع ريؿرويلشي الرويم رمعاضرادي ـ.رررررررررررررررررررررر
ر)ع  را ـ رمايي ر2004يف رع ف ريلو رويل  اوال رلف رعويع  ر      رم ي  رلم عاف رعو عيف رل  ـ ريم لف رو قوي رم عيـ ر  ف )

عو ل ريم دلر عضرو يي ـر،رو ا   الروعرم قيارو قوير رييم قرويترل م برمايي ريل ر عرويي ؿرع رو  مي ارلفرلمعقق
ر(153،ر2004،را ـ)ررررررررررررررررررررررررويلوميفرعيل ريمعدؽر اعق رويعلؿ.رررررررررررررررر

ر                                                     Observationويل يعفررر–ر3
رويلعدـر يعوي رويل مد فر يعروي  يلر  اقرلاو  م رع رلع ؼر ش  عليؾرلفرواؿرويياعؿر،رع  ريماوميايفريمعا رعي  

مليفرويلعدليفرلفرميي   رعماليل  ر ل ريم  يلر،رعممليار لوروييماوميايفر لاع فرا ييفادترلعدعل الرم يقرع رويييـرادي ر
رلعروي م ا الرويمعديليفرويل مد ف.

ر(4،ر2011،روي شيارعوايح)رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ر                                       Writing Testsو م  اوالروييم  فرررر–ر4

رم م ر  ي  ريؿرلفرل  اوالرع عفرويدوفرع ي  رويليمعورويلعاع ريلا  الراق  عليؾرييفري دلرلفروي  يلريم  فر،
ر(381،رAر2011،راد )م اياروعرل  ؿ.رررررررررررررررررررر

وعرادترشيؿرر  فرل ل الرو  ا ار قرميعفرادترشيؿري وؿرل معبرو ا  فر)ي وؿرل  ي (ر(1998عي ؽروفر يفروي ديد ر)
ر  ـر رويم  ر ي ام  رم ايا روي  يل رلف رعي دل رل اعيف رلشيدف ريعؿ رمقعا رويم  رلمعقق رلف رو  مي ا روي دف رلف لالعاف

ر(126ر–ر124،ر1998،روي ديد ) ميقيق  .رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ر
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                                              Concept Mapping او  رويل   يـررر–ر5
رم  ي يفر    يفروي عقروعرلمعقق رو  ع قرمعي رل   يـر  يفرليمعوروي   عيمـرم عيل  ر  اي فرلميديدفرمم لر،ر  رايـع

رويا ي رع ر لفروي اي فرعم قاجرميم رويل   يـرو  ؿرالعليفرع رويليمعي الرو ق ترلعرعاعقر شي ر الي ارولريع عرويل  ـع
رفرويل   يـرويا ييفرعوي اايف.اعو  رمع  رويع   الر ي

ر                                                                  Projectويلشاععررررر–ر6
ع قام ـرادترويم  ي رعويقو رويمي لؿر يفروااوير،رميم قـر لوروييماوميايفري ي  ر قا روي د فرادترو  قوعرع رالؿرل 

ر(11،ر2011،روي اوع ف)ويعلؿرلعرو  ايفر  ش  رعمع عفرع رلعو ؼريي ميفري ي يف.ررو  عفر يتر قام ـرادت،رويلعاعف
ييماوميايفريدم عيـروي قيؿرع  را  ا رر Roundhouse Digramعي يؼروي  ي ر  لي  يفرويم قوـرل   روي يالرويقو ا ر

رويا ي   قرمايقروعرم   ر)   ا الررعي عف،رافرل   ر اا ر اعا رقو ايفريميعفرلفرليعارلايا ريع عرعي رويل  ـع
رويلعدعل الرويلعاعيفر ش فرر(2 رويا ي رمي اقروي د فرادترم عيـ رويل ي فرلوالرويع  فر  يل  ـع ملألر  يلعدعل الرعويايـع

رادل رلعيف.ررررررررررررررر ر(9،ر2011،رويشلا )ل  ـع
رو ر  يلعدعل الرويم ريم ل    ريدل   رويقو ا رلا اوا ريليمعوع ليؾرع فروي  يلر  اقوقو روي اافر، روا تري  ي  ييعفر ق

 ـرياي رويل   ررعييعفر قر  ـر،رول رويلعدـرع   ري يعروي د فرع ـريلد عفر   ا الرويل   ر  يلعدعل ال،ر علديفرويم عيـ
ر علديفرويم عيـروي  ا.

 ع   يرادترل ري ؽريليفرم عيـريماومياي الرويم عيـروي قيؿرع رل   روي يالرويقو ا رو م :
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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 ادوات التقويم البديل
رعو اعفر) رو عرشعيا  روي قيؿر(2010وش االرقاويف ريدم عيـ ر  فر   ؾروقعوالرلمعقق  رويااقر:ل   ، ر عو ـ رويم قيا، ،رعي يـ

ر.(759،ر2010،رو عرشعيا رعو اعف)عي يـرويم قيارويد عيف.ررررررررررررررررررر،رعوييا الرويا يف
ر   م :ر(2011ـروي قيؿرييلرقاويفروي شيارعوايحر)عممل ؿروقعوالرويم عي

رر                                             Check List عو ـرويااقرررررررررر–ر1
عمشلؿر عو ـرويااقروعرويش لر   لفرو عع ؿروعروييدعيي الرويم ريااق  رويلعدـروعرويلمعدـريقور ي ل ر م  يلرل لفروعرل  ا ر

لعوعؽر،روعروي ارعليؾر ااقرو يما   الرادترع اوم  ر   مي ارويقرم قيايفرلفرو اعوجرو ميف:را روعر   رمعديليفرعويق 
روعرغيارلعوعؽ.

رر                                               Rating Scale             ي يـرويم قيارررر–ر2
روي ر لورو قو رادترماا فرويل لفرويلاوقرم عيل   ،رترلالعافرلفرويل  ـروياا يفر شيؿريع ارلقور لم ؾروي د فري  م ـع

رععؽرمقايحرلفروا عروعر ل رليمعي ال.
ر رRubricررر                                          ي يـرويم قيارويد ع رر–ر3

ويليمعي الر شيؿروي ارم اي ارلفرممي ر لورو قو ريدلعدـر فريقاجرع رليمعي الرويل  ا رويلاوقرم عيل  ري عي ارويتراققرلفر
رولريمـرميقيقرعاؼرق يؽريليمعوروقويروي د ف.،ري يـرويم قيا

رر                              Learning Logياؿرعاؼرييارويمعدـرر–ر4
عادتر،ر م ـممي ريدلعدـرعاافرو   عرادتر اويروي د فرعويما  ،روفرمع ياروي  يلريعؿروشي ير ا   ر عرش  ق  ر عرمعدل  

        .(6-5،ر2011،روي شيارعوايح)ويلعدـروفري يئروي ي فروآلل فرريمشايعروي د فرادترويمع يار يايفرال ريشعاعفر  رر
ر                

     المحور الثالث: دور ستراتيجيات التقويم البديل في تحسين جودة  التعميم.           
 مفهوم الجودة في التعميم

ع اي ػػ ر ػػلياريدلػػ الرقيلػػ حر)   ػػ رويععػػ ير ي اػػ الرويليػػم يقري ييػػ ر،ر(ر معػػققرمعاي ػػ الروياػػعق 2002عليلػػقر)ريػػاورلاػػ  ت
عيدلػػػ الرياعيػػػ تر)   ػػػ رويم ػػػ  ؽرلػػػعرلم د ػػػ الر،رعيدلػػػ الراػػػعاوفر)   ػػػ رلػػػ ريػػػم يـرلػػػعرويػػػم قول الرويليػػػم يق(،رعليػػػم   (
ر ارو ما قيفرعو ي ارع  ق رعويل ريا ترويليم يقرقعل ا(.عيدل الرٍويشي عور)ويل محرويايقر عرويل محرو ي،رويليم يقيف(

ٍوفرويلقايػػػفرويمػػػترم ػػػقـرمعديلػػػ اريميػػػـر ػػػ ياعق ر ػػػترويلقايػػػفرويمػػػترماعػػػؿر    ػػػ رلمشػػػع يفريعلديػػػفرويمعدػػػيـرعويػػػمعدـر
يلد يػػػفرلشػػػ اييفرعيػػػ ر شػػػيؿر ياػػػ   ر شػػػ رعلي  ػػػيفرلػػػفر  يػػػ رويمشػػػ ع م ـرعو  ػػػقوا م ـروي   عػػػفرلػػػفرويػػػمعقوقوم ـرع ػػػقاوم ـرو

ريي ا م ـرعل  يلر لع ـ.
 ور فروياػػعق رعػػ رويمعدػػيـر ػػترلالػػؿروييػػل الرعوي اػػ   رويمػػترممعدػػؽر  ي قلػػفرويمعديليػػفرع ػػترويمػػترميػػم يعر فر

ر(33،ر2002،رلا  ترعليلق)رررررررررررررررررررم تر  يمي ا الروي  ل.
ويمػػ رمع ػػار ق ػػفرعشػػلعييفراػػفرمعػػقرلالعاػػفروي اػػ   ر عروييػػل الرر(ر ػػ فراػػعق رويمعدػػيـ2004ع ييػػلرا  ػػقيفر)

عيػلورويم ػ ا الر،رعل ااػ الر اي ػفرع عيػق رعموليػفراواعػف،رالديػ ال،راع ارويما يفرعي يم  ر ل رع رليػؾريػؿر  ع ق ػ رلػق  ال
ويلمعوادفرويم رم ق ر يترمي يؽرو  قوؼرويل شعق رعويل  ي ػػػػفريلاملعرلعيفرعادتر ػقاري لػػػػفروياع ػػػارمم ػ عالرليمعيػػػػ الر

ر(314،ر2004،را  قيف.ررر)ػػػعق ويا
غيػار  ػ رييمػ جر يػترم ي ػفرويل ػ ارويل  يػلر،ر(ريليفرمععيؼروياعق رع رويل ييػ الرويما عيػف2007عم يؼرو  ا)

يم عيد ,رعو لعوؿرويي عيفريمععياروي ي فرويل  ي فرع ري عفرليػمعي الرويمعدػيـرلػفروييػعوقاروي شػايف,رعويم  يػ ال,ر ػلور  إل ػ عفر يػتر
عدليػػفرويلع ػػعافرععػػؽر يػػ رادليػػفرلقاعيػػفرمد ػػ ري اػػفر عػػاوقرويلاملػػعرعم لػػ ر ػػقاوم ـ,رعيػػؿرلػػ ريمعدػػؽر  يعلديػػفرويلػػ ق روي

ويما عيػػفرعويمعديليػػف,رع ريع ػػ رليػػؾر فر م دػػتروآلفراػػفرم  يػػؽر عػػضراعو ػػلروياػػعق رويشػػ لدفرويمػػ ريليػػفرمي ي  ػػ ,رادلػػ ار ػػ فر
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قوا ,ريي ػػػػػػؽرع  ػػػػػػق ر ي ػػػػػػارلػػػػػػفرميػػػػػػ ييؼرم عػػػػػػيـروياػػػػػػعق .رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ػػػػػػضروي ػػػػػػقار   عواػػػػػػ رلػػػػػػفر ػػػػػػقارلػػػػػػ ي ,رعما ػػػػػػع ,رعال ػػػػػػ ,رعو ر
ر(13،ر2007،ر)   ا

رعيمـرويييـرادتراعق رليمعورويمعديـرلفرل ععاروياعق رويش لدفرلفر  ؿ:
رلقورويما  فرويل ق روعرويلعوقرويمعديليفريدلموياوالرويلعاعيفرعويمي دعايفروييقي ف.ر–ر1
رمععاوريد  يلريمعاي رلوم رع رويقاويفرعوي ي .رل ر–ر2
رلقورويمعو   رادترو  ش فرويمعديليفرويم رماعؿروي  يلرليعارو  مل ـرع رويعلديفرويمعديليف.ر–ر3

ر(135،ر2009،را يف)رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ر:وييفرميققر لالعافرا  اارلفرو ل  ر ف(ر فرلع يياراعق رويل ق رويقار2009عي يؼرا يفر)ر
رييعفرليمعو  رلي ياوريم عاوالرويعاا.ر–ر1
رميعفرل علفر  اي فرميم ع رويقواييفرعمشاعرادترويقاويف.ر–ر2
رمميـروي  اوالرويم رم قل  ر  يشلعؿ.ر–ر3
رمما لرويمياوارع رويلعدعل ال.ر–ر4
رمعديـ.ميعفريليفرويليمعورل  لفريدلق رويال يفرويل اافريدر–ر5
ر(136،ر2009،را يف)يم ي رادترويمعدـرويي  ؽريد د ف.ررررررررررررر–6

رويترقعوا رم  يؽروياعق رع رويمعديـر   م :ر(2011عيشياراد ر)
 اي ق رويي  ي رعوي  اديف. 
 اقـرع اديفر عضرو  علفرعو ي ييلرو قوايفرع رمي يؽروياعق رويل دع ف. 
 يي الرويمعديليفرع رلععـرقعؿرويع يـ ا بر ع ـروياعق رع رويعقيقرلفرويل . 

رعادي رعإفرو ليفروياعق رع رويمعديـرممادتر  ي    رو ميف:رررررر
ر.   رعم عياروي ع ـرو قوا رع رويلقايفر ميافرع عبرو قعوارعميقيقرويلي يي الر–ر1
ر.و ام  ير ليمعوروي  لرع راليعروياعو لرويايليفرعويع ديفرعو امل ايفرعوي  ييفر–ر2
رعو   ؿرل   رعع عروييدعؿرويل  ي فري  .،ر   رشي ع روي  لرعوعيي يرولعا ـر–ر3
ر.اععرليمعورويعا ريقوروي  لرعوعيي يرولعا ـرما ورويلقايفرلفر  ؿرو اوارو يماوـر  ع ـروياعق ر–ر4
رؽرع اعبروي ايؽ.رويماو  رعويمي لؿر يفراليعرو قواييفرعويلعدليفرع رويلقايفرعويعلؿرافر ايؽروي اير–ر5

ر(258،رBر2011،راد )
وفروقوا روياعق رمشيارويتر ع ـرمع ع  ريم ؽرعي رر(Lewis,R& Spenser ,1996عي ؽروفر يفريعي رعي  يا)ر

ريؿرلفرويا   فر رو لعا()  يم  قؿرعويلش ايف روي  لرعويلعدليفرعوعيي ي رويلقوا رعويلعدليفرعويلعع يفر)عويلعاقيفر، لقاوي
 , Lewis & Spenser, 1996)رمد يفروي د  الرعمععيارو يمي ا الرععؽر   ا الرويا   فر شيؿرلمعواؿ.رو  ايف(رادت

ر( 144
رويش  ا ر) رويلا ؿرر(2003عي عا رع  رويع لديف ر  ؿ رلف رويل لعيف رويا عق رمع  رالدف رويما يف رع  روياعق  ويتروف

 الرويلاملعرعم  يؽرلالعافرلفرويلع ييارعويلعوا  الرويما ع رياععرليمعورويل محرويما ع ر)وي  يل(ر ل ريم  يلرلعرلم د 
ر(213،ر2003،رويش  ا )ويمعديليفررعويما عيفروي الفرياععرليمعور لورويل مح.ررررررررررررررررر

وفرميقي رويعلؿرويما ع رعم  يؽروياعق رويش لدفرييمقاي فر ا ق روي عارع راي يفر،ر(2008)عياورويميميفرعالار
و قوع  رعغ ي م  رعيماومياي الرمع  ي  رويعلؿرويما ع رعلع ييارويم عيـرعوااويوم رويلم عفرعي  رعويمعاؼر يترويل ييفرويما عيفرعر

ر(90،ر2003،ر)ويميميفرعالاررررررررررررررر.ي ا الروي د فرعلم د  م ـرعاغ  م ـروآل يفرعويليم  ديف
ر
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 التقويم البديل والجودة في التربية
(رGIID ملػػ ـر اػػعق رويمعدػػيـرم ع ػػقريػػ عي رعاشػػفرالػػؿرقعييػػفرعػػ رلع ػػقر  اعػػ اقرويػػقعي ريدم ليػػفر)يمعيػػيعروإلقاوؾرعو رررررررر

عػ راػيؼريػؿراػ ـريلػق ر ليػفر يػ  يعرمم ػ عؿر)ويم  ػي رعوييي يػفرويما عيػف(رر University of Harvard ا لعفر  اعػ اقر
و  ػػػقوؼرويلع ػػػعايفرويعو ػػػيفرع غػػػاوضررعميقيػػػق،رعمعػػػ يحر  ػػػ ي روياػػػعق رع  ع ق ػػػ رع يػػػيل ر) اػػػ   رويلػػػقوا روي ع يػػػف

قوام ػػ ر performance indicatorsو  علػػفرويما عيػػفرعلاولي ػػ رعم ليػػفرل شػػاوالرو قوي عويلاواعػػفر،رع يػػ ييلر ػػ    رعو 
ع يػيل رويملعيػؿررررعوياػعق رعمييػيفراػعق ر  علػفرالػعر،رويقعايفري م  حرو  ي  رادترليمعورويع يـرويلام  فر    ي رويمعديـ

ر)305،ر2004،رعميديؿروييي يفرويما عيف(.ررررررررر)ا  قيف،رعم عيـرعميييفروإللي   الرويم عيليفريدم  ي ،ر   الوي ي
ع عريي اقرادترلم  عفرويم قـر يعرو  ػقوؼر،رع ليؾرع فرويم عيـريعقرا ااورليعاي ارع راليعر  علفروياعق رويش لدف

عػػ يم عيـرعع ػػ اريػػقعا رقيليػػ حريدمييػػيفرويليػػملارر،ر عر  اايػػفررقو ديػػفرعل  ا ػػفرو قوير لعػػ ييا،رعويمعػػاؼرادػػترعػػا رويم ػػعيا
Deming Cycle of continuous improvement ر(ماػاؼ،روقا ،ر  ػل،ر  ػ )رر(Plan, Do, Study, Act) 

 ي ق رقعاوار ي يي ريمي يؽرويميييفرعويم عيارويليملايفررررر
 ريلع يياععدترليمعورويم  ي ر   ؾر اعا ريميقيقرو  قوؼرعو
  رعادترليمعورو قوير   ؾر ي  ريألقويروي عد
 رعادترليمعورويقاويفريمـرل  ا فرو قويروي عد رلعرو  قوؼرعويلع يياريدمعاؼرادتروي اع ر
 .ااويرويمييي  الروي اعايف رعادترليمعورويمااؼريميمـروي ي ـر  يل  ـرويل دع فرإلغ ؽروي اع رعو 

ر( ػ1428،ر)ويييل رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ر)2010عيشيارايمعف) رAAAS(روفرويالعيفرو لايييفريم قـرويعدـع (رويقالرادتروفرلي ع الر ا برل   حرويعدـع

عيم لفرويم يـرويعلديفرويل علفرع ر،رعمقايي  ريالروفريم لفر ا برم ييـروي د فر  ام  اور قع ارا يي ارع رم  يلرويل   ج
ع  لورييعفروي قؼرويا يي ريدم يـرويا  ريي رم عيـر،رعيمعدـريعلد ،رع  قاادترالد ،راع روي  يلالعرويلعدعل الرال ريع

عما يؼر قويروي  يلر ؿرإلا  يرلعدعل الريموليفراواعفريدمعديـرعميييفرويمعدـرعلاو  فرم قـروي  يلرع رميايؿر م ا الر
رويمعدـ روي  يلريي رع  ر، ،رلفر  ؿرو لمي   الرويايليفرعو  م  اوالرعويلش ايعع ليؾرع فرويلعدليفريمعدلعفريعؿرم قـ

ر  رعل ري قي روي د فرعي ااع  .،رعيؿرويلشي ال ر ؿروي  ارلفر  ؿرويل يعفرويليملا رييعفر ديعفريل ري ـع
 (219ر-218،ر2010،رايمعف)ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

اي الرويم عيـروي قيؿرويل ري قؼرويترو اوار    روي ع ريػقوروي د ػفرعمعايا ػ رعيعقرلدؼرو  ا ا)وي عام عييع(رويقريماومي
عويمعػػاؼرويػترليػعي ـرعوما  ػ م ـر يػػعرويلػ ق رويقاويػيفرلػفر ػػ ؿر،رعويل ػ اوالرويمػ رويميػ ع  ،رعم ػعارويياػيدفرويعدليػفريػػقي ـ

لق رال يفرلعي فرعويمي   ـرل  اوالرو ما ؿررو م  ا ـريدلع ععرعويم اوا ـريدل   يـرويا ييفرعوي اايفرعو ا ا ـريدعلؿر  ؿ
ويم ريليػ  ـراػفر اي  ػ رويمع لػؿرلػعرو  ػايفرعو  ػ ا ـرعيػليؾرلػقورم ػقل ـر يػعرو  ػقوؼروي  اػفر  يلػ ق رويمعديليػفرعليػؾر

ر(181،ر ػ1428،رو عرا يفرعالؿ)افر ايؽرو  م  اوالرويم ريم ل   رويلدؼ.ررررررررررر
يػػماومياي الرويم ػػعيـروي ػػقيؿرع   عوا ػػ رويل مد ػػفرممل شػػترعويػػقاعوالرويقوايػػفرويػػترم عيػػؿرع  ػػ يرادػػترليػػؾرعػػ فرويػػم قوـر

اعق رويمعديـرعويمعدـرعويعلؿرادترم ييقرويمعدـرلقوروييي  رلعر ػاعا رو يػم  ق رلػفرويم ػعاوالرويلميػ اافرعػ رلاػ ؿرويم  يػ الر
وراػػفرو مي ييػػفرعو املػػ قرويل ػػا رادػػترويلعدػػـرعػػ ر عيػػق،روييقي ػػفر اػػقوقر  يػػلرل ػػقعرعل يػػارييػػم قـرل ػػ اوالرالديػػ الرويعدػػـ

 ويياعؿرادترويلعدعلف.
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 المحور الرابع: االستنتاجات والتوصيات والمقترحات  
 اواًل: االستنتاجات

رع ر عيرل رم قـر يم محروي  ي رو م :
رارويعلديفرويما عيف. فروي  ـريماومياي الرويم عيـروي قيؿرع ر اقوقرويلعدـرمشيؿروي ي ارل ل ارع رم عير–ر1
ر فروم  عروييماومياي الرو ي ارع اديفرع رم عيـروي د فرمي ؽرم  ياوارويا  ي ارع رويعلديفرويمعديليف.ر–ر2
ر إاقوقرويلعدليفريعويريدلايدفرو  مقو يفروعرو اقوقيفريم دلرل   روامل قريماومياي الرويم عيـرر–ر3  فروييدي الرويم رم ـع

رف.وي قيؿرع رم عيـروي د 
ر اعا رويا  ر يفرويم عيـرويم ديق رعويم عيـروي قيؿريي رييعفرويم عيـرش ل ري عوي رويمعدـ.ر–ر4

 ثانيًا: التوصيات
رم ق رويتراععررررر روف رويمعاي الرويم ريليف رلف روي  ي راققوا روي ي روعاق را    رويم روي ا روي م  ح ع ر عي

راعق رويمعدـ:ليمعوروي  ل الريماومياي الرويم عيـروي قيؿرع رميييفر
ر اقوقر اولحرمقاي يفريدلشاعيفرويما عييفرعم  يل  رع رويقعاوالرويمقاي يفر  ؿرويع دفروياي يف.ر–ر1
رمقايلرويلعدليفرعيدم اا الري عفرادتريماومياي الرويم عيـروي قيؿ.ر–ر2
رفرعويما يفرو ي ييف.وامل قريماومياي الرويم عيـروي قيؿر لفرل ااوالر اولحر اقوقرويلعدليفرع ريدي الرويما ير–ر3
رُييم قرويي  رع ريماومياي الرويم عيـروي قيؿ.،رع عرلع ييارليقق رعل   فرلفر  ؿر  اويرع ر لورويلا ؿر–ر4
رويعلؿرادترمعايفروعيي يرو لعار   ليفرويم عيـروي قيؿرع رم ليفرل  اوالرويم يياريقوروي د ف.ر–ر5
ر.اورالديفر اعايفريلاواعفروي م  حروي    يفريعلديفرويمعدـرعويمعديـم ييقرعيا رويم قوـرويم عيـروي قيؿر  ام  ر–ر6
ر امل قرلع يياروياعق رع رم عيـر قويرويلعدليفرعويييـرادتراعق رل اا الرويمعديـريقور د م ـ.ر–ر7

 ثالثًا: المقترحات
ريعي ارويترو اويرويليقوفرويما ع ر  ي يع رلوالرويادفري مابروي  ي :

رقايلرويلعدليفرادترويم قوـريماومياي الرويم عيـروي قيؿ. ااويرقاويفريمر–ر1
ر ااويرقاويفرمااي يفريم  يؽرويقريماومياي الرويم عيـروي قيؿرعو اورع رم ليفرالدي الرويعدـ.ر–ر2
 ااويرويلايقرلفروي يع رعويقاوي الرويم رمم  عؿرويم عيـروي قيؿر يماومياي م رعوقعوم رعقاافرع اديم رع رويعلديفرر–ر3
رويمعدليف.ر-عديليفويم
ر
 المصادر العربية واالجنبية 

را يفر–ر1 ر  ع ريلقوف، را ي  ر)، را  ق رليلق ر ػ(1428عالؿ رع ر، ريلدؼرو  ا ا رويلعدـ روي  يلر/ رويم قوـ رو ا "
رويا لعيف رويقاويف ر يع رعو ما   ال رويميايؿ رويما عيف، ريدعدـع رقلشؽ رلادف رعويعشاعف، روي  ي  رويلادق رو عؿ، ،رويعقق

ر.232ر–ر159،رشؽا لعفرقل
رال ف.،رليم فروي  ب،ر2 ،رل   حروياي  ي الرويلقاييفرعمقايي  ،ر(2003عايقر)،ر  عراي فر–ر2
رو عرشعيا ر–ر3 ر  يق، رعوشميعو، رععا ، رعغ  ا ، ر(2010   ا)، رويعو ع رادتر، رويم عيـ رل ععلف لعي  الرم  يؽريماوميايف

رو  رويمعديـ رلايدف رلف رو عيت رو ا عف رويا عؼ روياا  يم ليل رلي ععف رع  ري ي  ر، ريأل ي   روي ا ب ر)لادف ويعدـع
ر.797ر–ر754،ر(3)24،را لعفروي ا برويع  يف،رو  ي  يف(

"رعا فرالؿ"ر"رويل ملار،روي عاي الروييقي فرع روي ي  رعويم عيـرعم عيار ع ـرو لمي   ال،ر(2001اا ير)،ر  عرا ـر–ر4
ر22وي   ا رع ر،رويلاياروي عل ري لمي   الرعويم عيـرويما ع ،را يفرليم  ديفر:ويعا  رو عؿري لمي   الرعويم عيـرويما ع "

ر.119ر–ر93،ر2001/ر12/رر24ر–
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ر   ار–ر5 رييف)، رليلق ر(2007ع يا  رويما ع ، رويليقوف رع  ريداعق  روي   ـ رويع ع روييععقيفر، رويترويالعيف  ي رل قـ
رويما عيفرعوي  ييف  WWW.ipac.kacst.edu.sa / edoc / pdfلمععارادترويلع عرو ييماع  :،ريدعدـع

رال ف.،ر1 ،رقوارعو ؿ،رويماقيقوالرويما عيف،ر(2003عالالعيترياي فر)،رق ؿرلدي ،ر يميمفر–ر6
را قؿ،روي شيار–ر7 ويم قوـريماومياي الرويم عيـروي قيؿرعوقعوم رع رم عيـرمعدـروياي  ي الر،ر(2011عوايحراا ـر ا ـر)،رويـا

 WWW.eis.hu.edu.jo/ deanshipfiles / pdfلمععارع رويلع عرو ييماع  :،رفعويدوفرويعا يفرع رو اق
روي   ا .،رقواروي يا،روما   الرعما الرلع اا رع رم عيـر قويرويمدليلرعويلقا ،ر ػ(1426ا  ارا قروييليقر)،را  ار–ر8
رويييل ر–ر9 ر ػ(1428اد ر فراقيؽر)، رع رويمعديـ، رويما ع رع ل فروياعق  رويم عيـ ريد  يرويي ع روياو عرعا ، فرل قلف

رويما عيفرعوي  ييف رلمععارع رويلع عرو ييماع  :،ر ػ1428/رر4/رر29ر–ر28،راشاريدالعيفروييععقيفريدعدـع
WWW.faculty.ksu.edu.sa/ 

روي او شفر–ر10 روي قيدفرع ر قوير د فروياؼرويم يعرو ي ي رع رويمع يا،ر(2004   فر)، ر"  ارويم قوـر ي ييلرويم عيـ
رال ف.،رويا لعفرو اق يف،راي يفرل ايميارغيارل شعا ،روييم   "

ريداليع،ر(2005ا قوهللرليلقر)،ر   ي فر–ر11 رال ف.،رقوارويلييا ريد شارعويمعايع،رمعديـرويعدـع
ر.118،ر(126)،رلادفرويما يف،رويم يـرويي ي  رع رويما يف،ر(1998 ديؿريعيؼر)،روي ديد ر–ر12
روياي ض.،رويقواروياعيميف،رويل  عل الرعويم  ي  ال،رواعؿرويم عيـرعوي ي  رويما ع ،ر ػ(1428)ييفريييفر،رايمعفر–ر13
رعمقايي  ،ر(2010ا يشرليلعقر)،رايمعفر–ر14 رال ف.،رقوارويشاعؽ،رو ما   الرويع يليفرويلع اا رع رل   حرويعدـع
رويشلا ر–ر15 ر)، ريييف ر(2011     رعل ، رويعدليف رويلي  ال ريماوميايم  رو ا رل ق ر" رميايؿ رع  رويقو ا  روي يال   

رويلعدليف" ر اقوق ريقور  لرلع  ق روي ياي يرعم ليفرالدي الرويعدـ رغيارل شعا ، رو اعيفرقيمعاوو ر، رويما يف و فرر–يديف
روي ي ـ/را لعفر وقوق.

يل ملاويما ع رقاويفرل قلفرع رو،روياعق رويش لدفرع روقوا رويا لعفر يفروي عايفرعويم  يؽ،ر(2003ويلقر)،رويش  ا ر–ر16
رويل  لف.،را لعفروي يايف،رويلادقرو عؿ،راعق رويمعديـرويا لع ،روي  ل 

روي   ا .،رقواروييم لروييقي ،روي ي  رعويم عيـرع رويما يفرعويمعديـ،ر(2002  يـر)،رويااوؼر–ر17
 ي ر،رع رل   حرويمعديـر لعلجرل مابريلع ييار ل فراعق رويم عيـرويي ي  ريد د ف،ر(2011ليلقرييف)،روي اوع فر–ر18

ر5/ر12ر–ر10يدلق رلفر،رو اقف،را لعفروياا  يروي  اف،رل قـرع رويل ملارويعا  رويقعي ري ل فراعق رويمعديـرويع ي 
رررر /WWW.alazhar.edu.ps لمععا رع رويلع عرو ييماع  :ر.2011/ر
روي   ا .،رويقوارويلاايفرويد    يف،رادـرو ما قي الرويمعديـ،ر(2004ليلقرا   ر)،را  قيفر–19
رال ف.،رقوارا  ي،ر1 ،روياعق رويش لدفرعوياقيقرع رويمقاي ،ر(2009لييفراد ر)،را يفر–ر20
،روي يي م رعم  ي  م رعمعا  م رويلع اا ر–وي ي  رعويم عيـرويما ع رعوي  ي ر،ر(2000ا برويقيفرليلعقر)،را ـر–ر21

روي   ا .،راروي لارويعا  قو
روي   ا .،رقواروي يارويعا  ،رويم عيـرويما ع روي قيؿ،ر(2004)ررررررررررررررررر-ر22
روي  يعيفرع اؽرمقايي  روي عايفرعويم  يؽ،ر(2010ش  ارا ي ر)،رادي فر–ر23 رال ف.،رقوارويلييا ،رل   حرويعدـع
رقوارويلييا رال ف.،رقي فرع رويل   حرع اؽرويمقاي وما   الرعم  ي  الري(،رAر2011ليلقرويييقر)،راد ر–ر24
رال ف.،رقوارويلييا ،رلعيعافرويلا دي الرويما عيف(،رBر2011)رررررررررررررر-ر25
ريعيد ر–ر26 رعماع اج، ر(2004ع ي  ر)، رع رويلقوا روي   عيف، رمقاي رويعدـع رىال ؿرويقيف، رماالفرليلق رويل عـر، عا ق

رويعيف.،رقواروييم لرويا لع ،رعييفري لق،رع  قارا قرويعايا،رويلقريييف
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