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اال للي ية.
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ا
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Abstract 
 

The aim of this study is to identify alternative assessment in public schools in Hebron 

governorate from the point of view of principals and educational supervisors: the reality 

and the hope .For the first semester of the academic year (2019/2018), the study population 

consisted of (640) principals and educational supervisors. The sample was a class of (344) 

individuals.The researcher used questionnaire, consisting of (43) paragraphs divided into 

five areas. The validity and reliability of the tool were verified by appropriate educational 

and statistical methods. 

 

The results of the study have showed that the estimates of the principals and supervisors of 

the alternative evaluation in schools in Hebron governorate were "intermediate" for all 

areas of the study tool: (performance based assessment, observation, communication, self-

assessment, paper and pen) .It is also found that the highest indicators are the degree of the 

reality of the evaluation by paper and pen, the least of which is the school environment, but 

all of them are medium .In the hope, the results indicate that the estimates of the principals 

and educational supervisors are very high for all areas of the study tool: (performance-

based assessment, observation, communication, self-assessment and paper and pencil 

assessments) .It is also found that the highest indicator is the paper and pen as a degree of 

the reality of evaluation, but the least of which is the field of evaluation of self-revision, 

and all of them are large 

. 

The results of the study have showed differences between the estimates of the sample 

members of the study in the reality of the alternative evaluation due to the variable of the 

Directorate, which is in favor of Hebron Directorate, to the Job Title for school principals 

and to sex variable for females.The results have not shown differences in the estimates of 

the sample members of this study for the alternative evaluation, which is attributed to the 

variable of the scientific qualification.In the hope, there are differences attributed to the 

variables of the Directorate in favor of the Directorate of Hebron, and the Job Title for the 

Principals, while there were no differences in the estimates that are related to gender and 

the scientific qualification variables.In light of these results, the study recommends the 

need to hold specialized training courses on how to employ alternative assessment in all 

subjects and for all levels of education; in addition to include alternative assessment 

strategies in university courses and to prepare Teachers' Books to use alternative 

assessment appropriately for the course and educational material. 
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 : مشكلة الدراسة وأهميتهااألولالفصل 

____________________________________________________________ 

 
 المقدمة  1.1

يعتبرررلتقوتمرررليةتمنهجرررتتطلب جرررتتبتاهررربتكنرررضتقوبجبصررربنتمصررر متطلدرررلم ت   ررر  تطررر تط رررب  تطتعررر   ت

برربتقتمرر  لقنت بنثجهطحرر    تمبسررتا قأتو  قنتطاته ررتت طتللمررتتطرر توكررمتم رر ق توأ رربأت رر تدررل تو رر ق ت

 شررب تقوتمررليةته جرلاتطرر تقون رربينتقوتل ليرتت رر تقو ررللقنتقملجرل تباررل  ق تطهحل ررب ت تكنجرتتو تو وررتت  ر جت

رت رب تقونعهرةت جررأتقلتاتطتللمرت تهنربتقلتهروت   تب ت أ رب تورأتو ر ق  بتهرب تمهجرأتمبونبدر  ت و ررب تههجرب تمن 

لتط تبابجر تقيسرتلقبج جبنتقوتمهج يرتتقستلقبج جبنتأ  ثتت  تقوتمليةتقوتمهىتقونعهةتطلقكبت تل لي ت قوتحل 

موررررررىتقسررررررتلقبج جبنتقوتمررررررليةتقوبرررررر  متقوح  ثررررررتتقوترررررر تب ررررررتا أتوسرررررربوجبت قسررررررتلقبج جبنتطتللمررررررتت    هررررررتت

واسرررتلقبج جبنتقوتمهج يرررتتوهتعرررل تمورررىتط رررتلهتقواهبرررتت مررر  قببةت ررر تكنجرررضتقون ررربين ت ومجرررب تطبرررب قنت

ربي ت ت طحرل ق توهعنهجرتتقوتعهجنجرتتقوتعهنجرت ت برلتطر تو رةتملب رلتقونل لطرتتقوت كجلتقوعهجب ت كعمتقوابوبت ع 

ط تماطتتبمليةتقوابوبتمبستا قأتقستلقبج جبنت و  قنتقوتمليةتقوبر  متت  جصتكزت  بوتبو تباقوتل ليت؛ت

تط توكمتباليلتقول بأتقوتملين تقوتل لي.

ت

قوعنهجررتتقوتعهجنجرررت ت برررلت تاهررربتطررر تت رربوتمليةتقوبررر  متيمرررلأتمهرررىتوسرررب تكعررمتقوتمرررليةتكرررز ق توسبسرررجب تطررر 

قوابوبتقونتعهةتو تيملأتمنبنبنتبثجلتب كجلاتمبيستلب تموىتلبلقبأت طعب  أتقو بممت ت  ذقتط تشأصأتكعمت

قوتمليةتطنثا تمابلقبأتقوبلبئجتتبحت ةتمهىتقواهبتتقستا قأتطبب قنتب كجلتط توكرمتبحمجر تومهرىتط رتليبنت

ر تقواهبرتت طعهنرجبةتطر تبح  ر تقواارلقنتقو ل  ت  تقم ق  ت بز ي  ةتمبو ت ذيتتقولقكعرتتألوبرب تطنربتين  

ت(.Kerka, 1995قوازطتتوتح ج تبعهنبةت)
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ب ج رررلتط برررلأتقورررتعهةتطررر تقون برررلأتقوتمهجررر يتقو رررهله تقورررذيت تارررذت جرررأتقونرررتعهةتطلم رررب تسرررهبجب تطررر تقوعنهجرررتت

ل رر تقوحرر  ذتقوررذيت تاررذت جررأتقونررتعهةتموررىتقون بررلأتقوبلرربئ تقونعت قوتعهجنجررتتقوترر تي ررل ت جبرربتط ررل تطتهمرر 

  قبببتطلم ب تمي بقجب ت   لبطج جرب ت ر تقوعنهجرتتقوتعهجنجرت ت  ر تزطر توط ركت جرأتبكللولكجربتقونعهلطربنت ط رت

 تضررن تقسررتلقبج جبنتبمررليةتق  هررتتتك  رر ق تتو ت ررلبنتصب ررب تمررليةتقوتل ررليتوهتتهررب ت سررنتت ررذقتقوع ررلت  ب تررأ

كزتمهىتأمجمتت قمضتطبتبعهنأتقواهبت تمص متيضن تكل  تقوعنهجتتمبئنتتمهىتوسستمهنجتت طلب جت تبلب

قوتل ليررتت طالكبببرربتطرر تأجررذتطرر هتمونرربأتقونررتعهةتمررأئلق،تقوررتعهةت صتبئ ررأ ت بن لررأتطلبرربت  بمبصررأتوبرربت

(Marzano, 2002; Napoli & Raymond, 2004; Tomlinson, 2001.)ت

 

تتطبنرربنت ررعبتت بحرر يبنتبلنليررتت  لجررتت بمررضتمهررىتمرربب تطعهررةتقون ررتمبمت رر تم ررلتقمت ررب تقونعل رر

كبجررررل  ت   بصرررربنتطعل جررررتتبتاهرررربتسررررعتتو ررررر  ت  ي قنت كليررررتتققتكب يررررت ت لب ررررتتطررررضت كررررل تقوت رررررب  ت

قونعهلطررربب تقوحب رررمت ررر تهب رررتتطلررربأ تقونعل رررتت ط بيببرررب ت وبرررذقتيتقررر تو ت لقكررربت رررذقتقوتارررل ت ررر ت

تت بملينجررت.ت يتبمت ررلتو نجررتتقونعهررةتمهررىتقوتااررجوت قوترر  يست قوتمررليةتقسررتلقبج جبنتبااجاجررتت ب  ي ررج

 تبلباتطر تقب ب ربنتمي بقجرتتت قونبب قنتو هتقواهبت ت  صنبت تع قاتموىتطبت   اتقونببشلت  تبلنجتتقونعب  

ثلبئبرب تمرأ تينتهر تقلصربطنتممر ق تقونعهنرج تمبرمتقوا طرتت تصحلتقيقتكب يت ت  ذقتقمطلتقتاهربتقول رلت ر تق

ت.(7002 ت)طل ل  تقونعهةت  بنتقونعهةتقونب 

ت

م تقواارررل تقمسبسرررجتت ررر تقوتمرررليةت ررر ت رررلزتقولتبكررربنتقوتعهنجرررتتو تقم ررر ق تقوت  ي رررجتت  ررر تو ق تمجرررب ت

طلبسررربتتومجبسررربب.ت قيب ب ررربنتقوح  ثرررتت ررر تقوتررر  يستيتبلهرررزتمهرررىتقو بصررربتقونعل ررر  تقرررمتببرررتةتم نجرررضت

قت ررر لتمهرررىتو نجرررتتقم ررر ق تكلقصررربتقولنرررل تطررر تطلاهررر تقوتكبطرررمت قوترررلقز ت ررر تشا رررجتتقونرررتعهة ت  رررذ



3 

 

قيص عبوجررتت قوحلهجررتتويضررب  ت  لررب تقوكثجررلتطرر تقم رر ق ت رر ت ررذ  تقون رربوج تيتبمررب تمبيلتبررب قنتسررلق ت

ت(.7002)ما صت تتتطمبوج تتوكبصكتطلدلمجتتو 

ت

 يتاهبتمم ق تقونعهرةت بأ جهرأت ر ت رمتقوت جرلقنت قوتارل قنتقونعب رل تصنرلق تشربطا ت طتكربطا ت ر تكلقصربت

عهجةتقونعل جتت قونبب يتت قولك قصجت ت  بوتبو تمم ق اتمم ق ق تكجر ق ت ر تط ربلتبمرليةتومنربلتقواهبرتت طر هتقوت

و تقونؤس ررربنتقوتعهجنجرررتتبلهرررزت ررر تب  ي رررببت بملينبررربتوهنرررتعهةتمهرررىتتهنرررببحمرررجمبةتوا ررر ق تقونلكرررل .ت

ليتتقونعب ل تقوت تب عىتقو بصبتقونعل  ت موت ببنمتقو لقصبتقملله ت  ذقتيت لقكبتقيب ب بنتقوتل 

مورررىتبحمجررر تقو رررل  تقوصررربطهتت ررر تقوعنهجرررتتقوتعهجنجرررت تورررذقتهرررب تطررر تقوضرررل  يتممرررب  تقول رررلت ررر توسررربوجبت

 و  قنتقوتمليةتقوتل ليتقون تا طتت باليل ب تمحجذتبحم تشل طتقوتمليةتقو ج تقورذيت ت  رةتمبيسرتنلق يتت

ن تنعرر تقون ررتنلت  لررب تقو ررل تقونبرر  ت قونرر   تقوت قولقمعجررتت قوصررنلوجت ت يتلبسرربتطررضتطتاهبرربنتقوتاررل 

ت(.7007ت )مب تقون ج توحبكببأت طتاهببنتبم طأت صنلا

ت

بكررل تقولسررجهتتقولأجرر  تقوترر تببررج تطرر هتت قوترر تمرر ت ررل،تمهجررأطرر تقيطتحبصرربنتقوترر تب تم تمهرر تقوابورربت

يت ترل لت رر تت.ت  ر تهثجررلتطر تقمأجررب قوتعهجنرر تبح رجهأت ه ب بررأت  بوتربو ت تحرر  تمهرىتوسبسررببتط رجلا

قيطتحبصرربنتقوحرر تقم صررىتطرر تشررل طتقيطتحبصرربنتقو جرر   ت مرر تيعتبررلتقيطتحررب ت  ي ررب توهتمررليةتطنرربتي عررمت

ت(.7002 ت)قومج  تقوتهمج ت للق توهتعهجةت  و ت ؤثلتمص متسهب ت  تقوعنهجتتقوتل ليتت قوتعهجنجتتقلطتبب

ت

أبنتقوتل ليتت ر تقولييربنتقونتحر  ت ئجل ربت و ب تبمليةتقوتم أتقمكب ين توهاهبتتمضجتتطحل يتتوإل ا

ط تقو  لتقونتال  تطلرذتصببيرتتقوثنبصجلربنت ر تقومرل تقونبدر  ت بعر تو تهبصركتمنهجرتتبمرليةتقورتعهةتبلبكرزت

موىتطبب ئتقول ليتتقو هلهجتتقوت تبلهزتمص مت ئجستمهىتقيلتبب قنتمأصلقمببتقوناته ت تق وتقوتلكأتمورىت
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تتقونعل جررتت رر تب  ررجلتمنهجرربنتقوررتعهة توررذو تقرر ونتمنهجررتتمجررب تقوتح ررجمتقيمتنررب تمهررىتطبررب ئتقول ليرر

قمكررب ين توهاهبررتت بمررليةتو ق تبح رر تبعهنبررةت بمرر طبةتبت ررأتصحررلتقولقمررضت قوبجلررتتقوترر تبحتضرر تقوعنهجررتت

ت(.7002قوتعهجنجتتقوتعهنجتت)طبج قنت قونحبسلت ت

ت

 قمسرهل تلب رتت ر تقولييربنتقونتحر  تطر تت شب تقوتمليةتقوتل ليت  تقو رتجلبنتصمهرتتهبجرل ت ر تقونحترلهت

  تمطا تقومنرلتتلالت تل تممب  تقول لت  تقونلب نتمع تو ت لكئتقونل ل تقمطلي جل تمبوت ل تقوعهن 

(ت  تقيبحب تقو ل ججت ت مر ت برلتقوع  ر تطر تقوتل رليج تقورذ  ت هرز قتق تنبطربببةت ر ت قو لبم ت)سبلبلج

 تطنررربتهرررب توبرررةت ضرررمتهبجرررلت ررر تبحمجررر تStake ،Scriven ،Stufflebeamط ررربينتقوتمرررليةتوطثررربل ت

باررل تهبجررلت رر تطجرر ق تقوتمررليةتقوررذيتو ررب تق  تينثررمتطحررل ق ت ئج ررجب ت رر تقوعنهجررتتقوتل ليررتت مرر تباررل نت

  بئ أت وصلقمأت ينثمتقستا قأتقولنب جتقوتملينجتتقب ب بنتأ  ثتتطتنجز ت ر ت ترل تقو ربعجلبنتهنربتي برلت

 ئجرررل ةتطلرررذتصببيرررتتقوثنبصجلررربنت   قيرررتتقوت رررعجلبنتطررر تقومرررل تتScriven ،Stufflebeamطررر تهتبمررربنت

ت(.7022قونبد تولذنتقإلشب  تموىتب جلقنتطثمتبمليةتقم ق ت قوتمليةتقوب  مت)ط ج  ت

ت

بملأت كل تقوتمليةتقوب  متمهرىتقيمتنرب تمرأ تبعهرةتقوابوربت بم طرأتقو  قسر تين ر تبمججنبربتقلقسراتتومنربلت

بي تصصرراب تطثررمتقوبحررذت قوتحررليت رر تقونصرر انتقونعمرر  ت قومجرربأتمبوت ررب  تقونج قصجررت ت طبرربأتبتاهرربتقصصرر 

 قم ق تقونلب ض ت بع ست ذاتقواليمتتوتمرليةتو ق تقوارا تبحرلي تطر تقول رل تقإل سربوجتتوهرتعهةتمورىتقول رل ت

ت(.7007قوبلبئجتتقوت تب عمتقوابوبتوأتطعلىت أمجمتت)قو لق  ت

ت

قوتمررررليةت تتقوررررلقمع  قوتمرررليةت)تبصرررجلتموجررررأت طلبررررب مرررر تبعرررر  نتقون ررراهحبنتقوترررر ت ص رررلق توح قثررررتتقون برررلأت

 قوتمرررليةتقوبلررربئ  ت قوتمرررليةتتقو رررجبم  قوتمرررليةتقومررربئةتمهرررىتقم ق  ت تقوتمرررليةتقوحمجمررر  ت تقوتمرررليةتقم رررجم ت ت
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 قوتمررليةتقوكج رر  ت قوتمررليةتقونبحثرر  ت بمررليةتقوك ررب   ت قوتمررليةتقونتررلقز  ت قوتمررليةتقونتضررن ت رر تقونررلبن ت

(ت  رررربولئةتطرررر تبعرررر  ت ررررذاتقون ررررب جةتو تقومرررربئةتمهررررىتقونررررلبن ت قوتمررررليةتقونببشررررل ت قوتمررررليةتقوابجعرررر  ت...

قون رراهحبن تميتوصبرربتبتضررن تطل ررل ق تك  رر ق تو ه رر تتقوتمررليةت منهجببررأت وسرربوجبأت و  قبررأتبتااررىتأرر   ت

لتبب قنتقوتمهج يتتقونتعرب  تمهجبربت قوتر تقمسبوجبت قم  قنتقوتمهج يتتقوت تبعتن تقمتنب ق توسبسجب تمهىتقي

بتاهرربتقول مررتت قومهررة ت قيلتجررب تطرر تقررج تقرر قئمتطعاررب ت رر تط ررل قنتقيلتجررب تطرر تطتعرر   تو تقونزق كررتت

تت(.7002 ئجل ب)ماأ ت

ت

 Alternative مهجأ؛تي نىتقوتمليةتقوذيت لقم تبلكبربنتقوتمرليةتقوحر  ذتمربوتمليةتقوبر  متو تقورلقمع ت)

Assessmentت  ررلتقوتمررليةتقوررذيتيع ررستقص رربزقنتقونررتعهةت يمج ررببت رر تطلقمرروتأمجمجررت.ت بررلتقوتمررليةت.)

قوذيتياهبت جأتط تقواهبتتقيص نب ت  تطبنبنت قنتمجنتت طعلرىتمبول ربتتوبرةت بكرل تطلببارتتمربولقمضت

ل تقرج ت بحبك تقوحجب تقوجلطجت ت تبر  تهلصربطبنتبعهرةتينرب  ت جبربتقواهبرتتطبرب قنتقوت كجرلتقوعهجربت يلقئنر

طرر هتطت ررضتطرر تقونعررب  تيباررب تقومررلق قن توحررمتقونصرر انتقوحجببجررتتقوحمجمجررتتقوترر تيعجصررلصبب؛ت تتاررل ت

و  بةتقوم   تمهرىتقوت كجرلتقوترأطه تقورذيتي ربم  ةتمهرىتطعبو رتتقونعهلطربنت صمر  بت بحهجهبرب؛ت برلت لثر ت

)قو ليررر تقورررلطل توهتمرررلية تقو رررهتتقرررج تقورررتعهةت قوتعهرررجة تمنررربتي ررربم تقوابوررربتمهرررىتقورررتعهةتطررر هتقوحجرررب ت

ت(.7002

ت

 ر تمنهجربنتقوتعهرجةت قورتعهة تتبر  م قصاامب تطنبتسب تط تو قجبنت   قسبنتبؤه تو نجتتبل جروتقوتمرليةتقو

ابوررب ت يرررلع ست وررر تمهررىتقونالكررربنتقوتعهجنجرررتتقونعهرررةت تطرر تقومبمتبررب اتدرررل   تبرر مةتبلنجرررتتو ق تهرررمت

لذتمبيستلقبج جبنت و  قنتقوتمليةتقوب  متهب  متواىتقوتلكأتمبإلدب تتموت بحمج تئبيبنتقوتل جتت قوتعهجة 
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وهتمررليةتقوتمهجرر ي تبررأب تقو  قسررتتقوحبوجررتتوتح  رر تطرر هتقسررتا قأتقسررتلقبج جبنتقوتمررليةتقوبرر  مت رر تقونرر ق  ت

تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجم.

ت

 مشكلة الدراسة  1.1

طر تطلرب نتط ط رت ت طبرب قنتب كجرلتمهجرب ت  تدرل تقوتحرلينتقو ب يرتت ر تقو لقصربتقوتعهجنجرتت قوتل ليرتت

 وسبوجبتبعهةتبعب ص  ت ئجل ب ت إ تقيلتبب قنتقوتمهج يتتوةتبع تهب جتتو تطلبسبتتومجب تبح رجمتقونرتعهةت

ونلبسرربتببتت  تنرربأتهبجررلت رر تقو ررللقنتقملجررل بقوتمررليةتقوبرر  متمت(.توررذو تأ جرركتوسرربوجب7022)أ رر  ت

(تو تقوتمرررليةتقوبررر  متو هتمورررىت7002بتببرررج ت  قسرررتت)قوعلققررر  تكنررر وهنبرررب قنتقوناهل رررتتطررر تقونتعهنرررج .ت

(تو نجرتتقوتمرليةتقوبر  مت ر تهلصرأتيع رست7022)بح  تبح جمتقواا  ت أ  تهمتط تطحنل ت  اجركت

قولقمضتقو عه توهابوبتمل تبابجمأتوهنعل تت بل ج ببت  تطلقموتأمجمجت تو تطحبكب تقولقمضت قلمتقو و ت

(تقتلسجضتمبم  تقم  قنتط تلالتقستا قأتوسبوجبتقوتمرليةتقوبر  م ت7022)تكنبت طبوبتقوصلمتت  ب ب

طثرررم تقوتمرررليةتقونبلرررر تمهرررىتقم ق ت قوتمرررليةتمبوناأ ررررت ت قوعرررل ، ت قونحبكرررب ت ئجل رررربتطررر تقمسرررربوجبت

تقوتملينجت.ت

ت

تت مرر تكرررب نت كررل ت رررذاتقو  قسرررتتقصاامررب تطررر تو تمنهجرررتتقوتمررليةت ررر تقونررر ق  تمناتهرروتقونلقأرررمتقو  قسرررج

و بحكتطلبباتتمبيطتحبصبن ت و ب ت   تقونعهرةتقولئج ر تمجرب تقو بصربتقونعل ر تور هتقونتعهنرج تطرضت

ب ب متقو لقصبتقمللهتولنلتقونتعهة.ت مهرىتقورلئةتطر تو نجرتتقوتمرليةتقوبر  متقورذيتي ربم تمهرىتطعبو رتت

طبنتقونتعهنرج ؛تميتقونعهلطبنت صمهبربت بحهجهبرب ت ي ربةت ر تطلقمرب تقو رل  تقو ل يرتتطر تلرالتبعر  تصصرب

قوتمرليةتتتلقبج جبنسرقأ ركتمرأ تقونعهنرج تي رتا طل تو تقوببأثتت  توثلرب ت ترلقنتمنهبربت ر تقونر ق  تي
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ورررذقت برررلنتقوحبكرررتتمورررىتقومجررربأتقبرررذاتقو  قسرررتتقوتررر تبكصررروتمررر تطررر هتقسرررتا قأتت؛قوبررر  متقرررتح  تشررر   

ت  لي ت قونصل ج تقوتل ليج .قونعهنج توهتمليةتقوب  مت  تط ق  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون

ت

 أسئلة الدراسة  1.1

ت بتح  تطص هتتقو  قستت  تقمسلهتتق بجت 

طبت قمضتقستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتقون  لي ت -2

ت قونصل ج تقوتل ليج ؟

طجتت  تطحب  تتقواهجمتط ت كبتتص لتطبتقونأطللتط تقستا قأتقوتمليةتقوب  مت  تقون ق  تقوح لت -7

تقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج ؟

ت

 فرضيات الدراسة 1.1

 

تقصبث تم تقو ؤقلتقم لتقو لدجبنتق بجت 

ت) و ي  - تط تلهتقو يوت تمل  تمأ بئجت ت ل  ت قنت يوت تα≤0.05يتبلك  تمجلتت( تبم  لقنتق لق  قج 

تقوب  مت  تقوتقو  قست تقوتملية تص لت  ت قمضتقستا قأ تقواهجمتط ت كبت ت  تطحب  ت ن ق  تقوح لطجت

 .قون  ليتتب زهتونت جلقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج ت

ت) ثبصجب  - تط تلهتقو يوت تمأ بئجتتمل  ت ل  ت قنت يوت تα≤0.05يتبلك  تمجلتت( قج تبم  لقنتق لق 

تقوتقو  قست ت  تطحب  ت تقوب  مت  تقون ق  تقوح لطجت تقوتملية تص لت  ت قمضتقستا قأ اهجمتط ت كبت

تتون نىتقول ج  .قتب زهتونت جلقون  لي ت قونصل ج تقوتل ليج ت


