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العربيــة  اللغــة  معلمــي  إعــداد  برنامــج  إســهام  درجــة 
فــي جامعــة أم القــرى فــي تعريــف الطــالب المعلميــن 

البديــل اللغــوي  التقويــم  باســتراتيجيات 

د. محمد بن عبداجلبار بن معيوض السلمي

امللخص
هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى درجــة إســهام برانمــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة يف تعريــف الطــالب 
املعلمــن ابســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديــل، والكشــف عمــا إذا كان هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بــن متوســطات اســتجابة عينــة الدراســة تبعــاً ملتغــر اجلنــس، ومتغــر مســتوى التحصيــل الدراســي. ولتحقيــق 
أهــداف الدراســة اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي، ومت بنــاء اســتبانة مكونــة مــن ســت اســرتاتيجيات تقومييــة 
بديلــة مناســبة لطبيعــة اللغــة العربيــة و29 مؤشــرًا دااًل عليهــا. وقــد مت تطبيــق االســتبانة علــى عينــة مكونــة مــن 
196 طالًبــا وطالبــة يف الفصــل الدراســي الثــاين مــن العــام الدراســي 1437-1438هـــ. وقــد أســفرت نتائــج 
الدراســة عــن أن برانمــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة يف جامعــة أم القــرى ُيســهم بدرجــة عاليــة يف تعريــف 
الطــالب املعلمــن ابســرتاتيجية التقــومي اللغــوي البديــل املناســبة لطبيعــة اللغــة العربيــة. وكذلــك كشــفت الدراســة 
عــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابة عينــة الدراســة تُعــزى الختــالف اجلنــس 

أو املســتوى الدراســي ألفــراد العينــة. ويف ضــوء هــذه النتائــج مت تقــدمي عــدد مــن التوصيــات واملقرتحــات.
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Abstract

The purpose of this descriptive study was to examine the 
contribution degree of Arabic language teachers’ preparation 
program in introducing alternative assessment strategies to student 
teachers. To collect the data, the researcher employed the survey. 
The sample of the study consisted of 196 student teachers from 
Umm Al�Qura University. The findings of the study revealed 
that the Arabic language teachers’ preparation program highly 
contributed in introducing alternative assessment strategies to 
student teachers. In addition, there was no statistically significant 
different between the mean of the participants regarding their 
gender or achievement level. Based on the results of this study, 
recommendations for practices and future research were presented.
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املقدمة:
تُعــد قضيــة التقــومي الرتبــوي مــن أكثــر القضــااي الرتبويــة إشــغااًل لفكــر الرتبويــن؛ ألن مــن خاللــه يتــم 
احلكــم علــى النظــام التعليمــي، والتأكــد مــن مــدى قربــه أو بعــده مــن حتقيــق األهــداف املنشــودة؛ ليتــم اختــاذ 
قــرارات مناســبة جتــاه النظــام التعليمــي. فالتقــومي مرتبــط جبميــع العناصــر التعليميــة ابتــداء ابألهــداف التعليميــة، 
ومــروراً ابحملتــوى وطــرق التدريــس والوســائل التعليميــة، وانتهــاء أبســاليب تقــومي تعلّــم املتعلمــن. لذلــك؛ فالتقــومي 

يُعتــر ركنــاً أساًســا مــن أركان العمليــة التعليميــة، وجــزًءا ال يتجــزأ منهــا.

وتُعتــر أســاليب تقــومي تعلّــم املتعلمــن مــن أكثــر املوضوعــات الــي ُأجريــت حوهلــا الدراســات واألحبــاث 
يف ميــدان التطويــر الرتبــوي. وقــد يعــود ســبب ذلــك إىل االرتبــاط الوثيــق بــن أســاليب تقــومي املتعلمــن وعمليــة 
تطويــر العمليــة التعليميــة؛ حيــث إن أي حماولــة للتطويــر الرتبــوي جيــب أن تتضمــن تطويــر أســاليب تقــومي 
املتعلمــن؛ ابعتبــاره هدفــاً أساًســا يف عمليــة التطويــر الرتبــوي )اعديلــي، 2010(. فالبحــث يف أســاليب تقــومي 
املتعلمــن قــد يقــود إىل الكشــف عــن أفضــل األســاليب التقومييــة لقيــاس نتائــج تعلّــم املتعلمــن، وحتديــد جوانــب 
الضعــف والقــوة يف األســاليب املســتخدمة، ممــا يقــود إىل تقــدمي نتائــج دقيقــة؛ الختــاذ القــرارات املناســبة حياهلــا.

ونتيجــة جلهــود الباحثــن يف تقــومي أســاليب التقــومي؛ ُوجهــت انتقــادات كبــرة ألســاليب التقــومي التقليديــة، 
والي متثلت بشــكل أســاس يف االختبارات التحصيلية؛ فأســاليب التقومي التقليدية ال تعكس يف الغالب واقع 
عمليــة التعلــم، وهــي حمــدودة الفائــدة يف متابعــة التقــدم الدراســي للمتعلمــن، ومتابعــة منوهــم؛ ممــا اســتدعى 
إعــادة النظــر يف هــذه املمارســات التقليديــة، والــي تبــن عــدم كفاءهتــا يف تقــومي تعلــم املتعلمــن، ويف تشــخيص 
أدائهــم واحلكــم علــى مســتواهم )الشــقرات، 2014(. فاالكتفــاء ابالختبــارات التحصيليــة كأداة وحيــدة 
لتقــومي املتعلمــن تُعطــي نتائــج غــر دقيقــة؛ ألن املتعلــم قــد يشــعُر برهبــة االختبــار ممــا يقــود إىل نســيان مــا مت 
تعُلمــه، وابلتــايل ال تعكــس نتيجــة االختبــار مــا مت تعّلمــه، وقــد ال يُبــدع الطالــب يف جمــايل التذكــر واحلفــظ، 
بينمــا يكــون أداؤه جيــداً يف أنشــطة أخــرى، كإعــداد البحــوث، واملشــاركة الصفيــة ممــا يظهــر املســتوى احلقيقــي 
للمتعلــم )الدوســري، 2004(. ُيضــاف إىل ذلــك؛ أن أســاليب التقــومي التقليديــة تُركــز علــى قيــاس مفاهيــم 
مــن املســتوايت الدنيــا، وهُتمــل املســتوايت الُعليــا، وال ُتســاعد املتعلمــن علــى التفكــر واالبتــكار؛ ممــا تطلــب 

حتســن عمليــة التقــومي الرتبــوي؛ ملواكبــة التطــور يف النظــام التعليمــي )األشــقر، 2015(.

وهــذا الرتكيــز ال يتــواءم مــع فلســفة املدرســة احلديثــة، الــي ال تركــز علــى اجلانــب املعــريف للمتعلــم فقــط، 
بــل هتتــم جبميــع جوانــب النمــو مــن منطلــق التكامــل والتــوازن يف شــخصيته، وهــذا يعــي أمهيــة مجــع املعلومــات 
املتعلقــة ابلرامــج املختلفــة يف العمليــة التعليميــة أبدوات غــر االختبــارات التحصيليــة، ســواء كانــت معلومــات 
كميــة أو نوعيــة )عــودة، 2002(. لذلــك؛ فأســاليب التقــومي التقليديــة مل تعــد صاحلــة ملواكبــة التطــور يف النظــام 
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الرتبــوي احلديــث؛ ألهنــا غــر قــادرة علــى حتديــد نتاجــات التعلــم، والــي أتقنهــا الطلبــة، كمــا أهنــا تقتصــر علــى 
قيــاس مفاهيــم ذات مســتوايت متدنيــة، ومهــارات بســيطة أبرقــام ال تعطــي صــورة دقيقــة عــن قيمــة التعلــم، 

الــذي أحــرزه املتعلــم )الشــقرات، 2009(.

نتيجــة لتلــك االنتقــادات الــي وجهــت إىل التقــومي التقليــدي؛ دعــت التوجهــات احلديثــة يف جمــال التقــومي 
إىل اجتاه حديٍث يف التقومي، يُعرُف ابلتقومي البديل (Alternative Assessment(، وهو أســلوب 
بديــل لتقــومي املتعلمــن أكثــر اتســاعاً وديناميكيــة ممــا حتتويــه االختبــارات التقليديــة؛ ابعتبــار أن املعرفــة تكوينيــة 
بنائيــة، ُيشــارك يف اكتســاهبا املتعلــم مشــاركة نشــطة منتجــة، وليســت جمــرد اختيــار مــن متعــدد، يُقــاس أبســئلة 
حمــدودة واصطناعيــة، تتطلــب يف معظمهــا الورقــة والقلــم؛ لــذا فقــد انل هــذا النــوع مــن التقــومي اهتمامــاً واســعاً، 
وقبــواًل ملحوظــاً يف الــدول املتقدمــة ؛ حيــث أظهــر تطبيــق أدوات التقــومي البديــل يف النظــم التعليميــة تقدمــاً يف 
مســتوى أداء املتعلمــن، وتعزيــزاً للتعلّــم مــن خــالل تقــدمي التغذيــة الراجعــة املنتظمــة، كمــا أعطــى صــورة شــاملة 

جلميــع جوانــب منــو الطالــب )عــالم، 2009(.

إن ما تتضمنه حركة التقومي البديل هو االعتقاد أبن تعلم الطالب وتقدمه الدراسي ميكن تقييمهما بواسطة 
أعمال ومهام، تتطلب انشغاالً انشطًا، مثل البحث والتحري يف املشكالت املعقدة، والقيام ابلتجارب امليدانية، 
واألداء املرتفع. وهذه الطريقة لتقومي أداء الطالب تعكس حتوهلا من النظرة اإلرسالية للتعلم إىل النظرة البنائية للتعلم 
)الصــراف، 2002(. وأشــار (Terrell، Mayo & Watkins، 2002( إىل أن اســتخدام أســاليب 
التقــومي البديــل يف غرفــة الصــف، مثــل: ملــف اإلجنــاز، والتقييــم الــذايت، وتقييــم األقــران، تُقــدم الفــرص ملالحظــة 
الطالــب ألعمالــه، وتســاعده علــى اإلبــداع واإلتقــان، وتطويــر قدراتــه ليصبــح متعلمــاً وموجهــاً ومقومــاً لذاتــه، 

ــن مــن البيئــة الصفيــة. كمــا حُتسِّ

ويف هــذا الصــدد كشــفت دميــا )2014( أن ســر اهتمــام الــدول املتقدمــة خــالل العقديــن املاضيــن 
أبســاليب التقــومي البديــل؛ يعــود إىل نتائــج عــدد كبــر مــن الدراســات والبحــوث، الــي أظهــرت إمكانيــة توظيــف 
أســاليب التقــومي البديــل يف رفــع مســتوى أداء املتعلمــن؛ ألهنــم يشــاركون فيــه مشــاركة إجيابيــة فاعلــة، ويقومــون 
أبنشــطة، تــرز متُكنهــم مــن مهــارات معرفيــة وأدائيــة وعمليــة وتطبيقيــة، تتعلــق ابملــواد الدراســية، وتكشــف 
عــن قدرهتــم علــى ابتــكار نتاجــات واقعيــة أصيلــة متنوعــة، تتميــز بدرجــة عاليــة مــن اجلــودة واإلتقــان، وبذلــك 

تتحقــق عمليــة التعليــم املســتوايت املأمولــة منهــا.

إن اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي البديــل يف تقــومي املتعلمــن هلــا عــدد مــن املــزااي، الــي قــد ال تتوفــر يف 
التقــومي التقليــدي، وقــد أشــار زيتــون )2007( إىل بعــض هــذه املــزااي، وهــي:
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- تنشيط املتعلم، وحفزه على اإلجناز، وتقليل قلق االختبار، وتعزيز مفهوم الذات لديه.

الثقافيــة واالجتماعيــة وقدراهتــم  املتعلمــن مهمــا اختلفــت أعمارهــم وخلفياهتــم  أنــواع  أنَـّـه مناســب جلميــع 
العقليــة.

- يُنمي مهارات التفكر العليا لدى املتعلمن.

- يُنمي االجتاهات اإلجيابية حنو املدرسة، وحنو التعلم.

- يُزود املعلم مبعلومات تقوميية مفيدة عن النمو الدراسي للمتعلم.

- يُنمي مهارات التعاون بن املتعلمن.

- ُيشــخص عمليــة تقييــم املتعلمــن، فيقــارن أداء املتعلــم ببلوغــه مســتوى األداء املقبــول وليــس مبقارنتــه أبداء 
زمالئــه يف الصــف.

- أنَـّه مرن وقابل للتكيف والتعديل وفق ظروف مواقف التعليم والتعلم.

- حُيقق مبدأ التقومي املستمر للمتعلم.

إىل  وابلرجــوع  إليــه،  ُتشــر  الــي  املصطلحــات  تعــددت  فقــد  البديــل،  التقــومي  مفهــوم  حلداثــة  ونظــراً 
أدبيــات القيــاس والتقــومي الرتبــوي نالحــظ العديــد مــن املصطلحــات أو املفاهيــم املرادفــة هلــذا املفهــوم، مثــل: 
والتقــومي  الواثئقــي،  والتقــومي  البنائــي،  والتقــومي  األداء،  علــى  القائــم  والتقــومي  الواقعــي،  أو  احلقيقــي  التقــومي 
الســياقي، والتقــومي الكيفــي، وتقــومي الكفــاءة، والتقــومي املتــوازن، والتقــومي املتضمــن يف املنهــج، والتقــومي املباشــر، 
والتقــومي الطبيعــي، ولعــل أكثــر هــذه املفاهيــم شــيوعاً: التقــومي البديــل، والتقــومي احلقيقــي أو الواقعــي، والتقــومي 
القائــم علــى األداء؛ حيــث إهنــا جتمــع يف أثنائهــا مضامــن املفاهيــم األخــرى )القيســي، 2010(. وعلــى 
الرغــم مــن تعــدد هــذه املفاهيــم أو املصطلحــات فإهنــا تتضمــن منظــوراً جديــداً لفلســفة التقــومي ومنهجياتــه 
وعملياتــه وأســاليبه وأدواتــه، تتخطــى حــدود األســاليب واألدوات التقليديــة، الــي تعتمــد اعتمــاداً أساًســا علــى 
االختبــارات التقليديــة املتعــارف عليهــا، والــي تتطلــب الورقــة والقلــم، واالختيــار مــن بــن بدائــل معطــاة يف 
فقــرات اختبــارات مــن متعــدد، أو الصــواب أو اخلطــأ، أو املزاوجــة، أو غرهــا )عــالم، 2004(. وقــد اســتخدم 

الباحــُث مصطلــح التقــومي البديــل ألنــه أعــم وأمشــل مــن املصطلحــات األخــرى.

عــواد  أبــو  أورده  مــا  منهــا  الرتبويــة،  األدبيــات  البديــل يف  التقــومي  ملفهــوم  تعاريــف  عــدة  وقــد وردت 
وأبــو ســنينة )2011(؛ حيــث عرفــا التقــومي البديــل أبنــه اجتــاه يف التقــومي الرتبــوي، يقــوم علــى أســاس وضــع 
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الطالــب يف مواقــف حقيقيــة، أو حتاكــي الواقــع، ورصــد اســتجاابته فيهــا. يف حــن عّرفــه اهليــي )2001( 
وعلــي )2011( أبنــه اســتخدام األســاليب غــر التقليديــة يف احلكــم علــى إجنــاز الطالــب وأدائــه. وأشــار 
ــم املتعلمــن  (Janisch &، Liu، Akrofi )2007  إىل أن التقــومي البديــل يعتــر طريقــة تقــومي تعّل
البديــل  للتقــومي  تعريفــاً  عــالم )2004(  أورد  وقــد  املعتــادة.  االختبــارات  غــر  وأســاليب  طُــرق  ابســتخدام 
أبنــه جمموعــة مــن األســاليب واألدوات، الــي تشــمل مهــام أدائيــة أصيلــة أو واقعيــة، وحمــاكاة، مثــل ملفــات 
أو  األقــران، أو معروضــات، أو مالحظــات،  تقــومي  أو  األعمــال، أو صحائــف، أو مشــروعات مجاعيــة، 
مقابــالت، أو عــروض شــفهية، وتقــومي ذايت. ومــن خــالل هــذه التعاريــف ميكــن القــول أبن التقــومي البديــل هــو 
اجتــاه حديــث يف التقــومي، يعتمــد علــى تقــومي أداء املتعلمــن، مــن خــالل مهــام حمــددة ذات معــى، ومرتبطــة 
ابلواقــع، ابســتخدام جمموعــة أدوات وأســاليب خمتلفــة ؛ للحكــم علــى مــدى حتقــق األهــداف الرتبويــة املنشــودة.

والتقــومي  األداء،  علــى  القائــم  التقــومي  منهــا  االســرتاتيجيات،  مــن  عــدد  علــى  البديــل  التقــومي  يعتمــُد 
ابســتخدام ملــف األعمــال )اإلجنــاز(، والتقــومي ابســتخدام املالحظــة، والتقــومي ابســتخدام املقابــالت، وتقــومي 

األقــران، والتقــومي الــذايت. وفيمــا يلــي عــرض موجــز لــكل اســرتاتيجية مــن هــذه االســرتاتيجيات:

:)Performance Based Assessment( أوالً: اسرتاتيجية التقومي القائم على األداء

تعــي اســرتاتيجية التقــومي املعتمــد علــى األداء قيــام املتعلــم بتوضيــح مــا تعلمــه، مــن خــالل توظيــف 
مهاراتــه يف مواقــف حياتيــة حقيقيــة، أو قيامــه بعــروض عمليــة، يظهــر مــن خالهلــا مــدى إتقانــه ملــا اكتســب مــن 
مهــارات، يف ضــوء النتاجــات التعليميــة املــراد إجنازهــا )اخلوالــدة، 2014(. وتعــي أيضــاً قيــام املتعلــم بتوضيــح 
تعلمــه، مــن خــالل توظيــف مهاراتــه يف مواقــف حياتيــة حقيقيــة، أو مواقــف حتاكــي املواقــف احلقيقيــة، أو 
قيامــه بعــروض عمليــة، يظهــر مــن خالهلــا مــدى إتقانــه ملــا اكتســب مــن مهــارات يف ضــوء النتاجــات التعليميــة 
املــراد إجنازهــا، وتعتــر اختبــارات األداء دليــاًل علــى إجنــاز املتعلــم ؛ حيــث يغطــي التقــومي املعتمــد علــى األداء 
جمــااًل واســعاً مــن األغــراض، ويقــود إىل حتســينات جوهريــة يف العمليــة التعليميــة التعلميــة، مــن خــالل إاتحــة 
الفرصــة للمتعلــم القيــام ابلتجــارب واألنشــطة واســتخدام األدوات )أبــو زينــة، 1998(. وقــد عرفهــا الدوســري 
)2000( أبهنــا اســرتاتيجية لتطبيــق املعرفــة واملهــارات وعــادات العمــل، مــن خــالل أداء املتعلــم ملهمــات 
حمددة، يُنفذها بشــكل عملي، ومرتبط بواقع احلياة، وذات معى ابلنســبة له. بينما عرفها قطامي )2009( 
أبهنــا كل مــا يقــوم بــه املتعلــم يف جمــال، يتطلــب فعــاًل أو عمــاًل، أو يتطلــب إجنــازاً، خيتلــف يف عــدد مــن جوانبــه 

عــن التقيــد ابســتعادة جمموعــة مــن املعــارف، ويصفــه بعضهــم ابلعملــي. 

مــن خــالل اســتخدام اســرتاتيجية التقــومي القائــم علــى األداء فــإن املتعلــم يُظهــر تعلمــه مــن خــالل القيــام 
بعمــل يقــدم مؤشــرات دالــة علــى حــدوث التعلــم، ويوظــف مهاراتــه يف مواقــف حياتيــة حقيقــة، أو مواقــف 
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حتاكــي املواقــف احلقيقــة، أو قيامــه بعــروض عمليــة يظهــر مــن خالهلــا مــدى إتقانــه ملــا اكتســبه مــن مهــارات يف 
ضــوء النتاجــات التعليميــة املــراد إجنازهــا )املغــذوي، 2017(. وُيالحــظ مــن خــالل التعاريــف الســابقة اعتمــاد 
اســرتاتيجية التقــومي املتعمــدة علــى األداء ابلدرجــة األوىل علــى قيــام املتعلــم أبداء واقعــي، مرتبــط حبياتــه، يعكــس 

مــدى إتقانــه ملــا تعلمــه.

وتقــومي األداء يتطلــب أن يُظهــر املتعلــم بوضــوح، أو يرهــن، أو يقــدم أمثلــة أو جتــارب أو نتاجــات أو 
غــر ذلــك، تُتخــذ دليــاًل علــى حتقيقــه مســتوى تربــوايً، أو هدفــاً تعليميــاً معينــاً، وقــد تتخــذ أشــكااًل داخــل 
الصــف املدرســي، مثــل احملادثــة الشــفوية، والتعبــر التحريــري، وإجــراء التجــارب املختريــة، وتصميــم البحــوث، 
وإجــراء دراســات ميدانيــة، وعمــل الصحائــف املدرســية وغرهــا، وميكــن يف هــذه احلــاالت تقييــم العمليــات 
املتضمنــة يف األداء أثنــاء تنفيــذه، كمــا ميكــن تقييــم النتاجــات النهائيــة، وتقديــر درجــة أو مســتوى جودهتــا 
اســتناداً إىل موازيــن تقديــر ُتصمــم هلــذا الغــرض، وتتطلــب مهــام األداء يف كثــر مــن األحيــان إجــراء العمليــات، 
أهنــا مباشــرة ووظيفيــة،  املهــام  مــا مييــز هــذه  نتاجــات، وبذلــك ميكــن تقييــم كليهمــا، وأهــم  والتوصــل إىل 
وواقعيــة أو حقيقيــة، أي مُتاثــل مواقــف حياتيــة فعليــة خــارج نطــاق الصــف املدرســي، كمــا أهنــا ال تتطلــب 
ابلضــرورة الورقــة والقلــم، ومــع هــذا فإنــه ميكــن اعتبــار اختبــارات املقــال الــي تتطلــب إجابــة مفتوحــة، أو إنشــاء 
اســتجاابت حــرة، أو حــل مشــكالت، أحــد أســاليب تقــومي أداء الطلبــة، بشــرط أن يكــون ســياقها واقعيــاً، 
أي تتنــاول مواقــف طبيعيــة، وليســت مصطنعــة، كمــا هــو احلــال يف االختبــارات التقليديــة )عــالم، 2004(.

وتتميــز اســرتاتيجية التقــومي املعتمــد علــى األداء بعــدد مــن اخلصائــص الــي متيــزه عــن التقــومي التقليــدي، 
وقــد أورد الدوســري )2004( عــدداً منهــا، وهــي: 

1- تقييم األداء يقيم املهام املعرفية والفكرية كما يف واقع احلياة أو حياكيها.

2- يركز تقييم األداء على العملية والناتج وليس على الناتج فقط. 

3- تقييــم األداء يتطلــب اســتخدام املتعلــم ملهــارات التفكــر العليــا، كالتحليــل والرتكيــب وحــل املشــكالت 
والنقــد والتقــومي ومــا يرتبــط بــه مــن إصــدار األحــكام.

4- يتميز تقييم األداء ابلتكامل والفهم من جهة، والتطبيق من جهة أخرى.

5- دور املتعلم يف تقييم األداء دور إجيايب وفاعل.

6- تقييم األداء ميكِّن املتعلم من أن يكون على صلة مســتمرة ومباشــرة ابملعلم من بداية مهمة األداء وحىت 
هنايتهــا، وهنــا يتــم تعديــل املهمــة بنــاء علــى التغذيــة الراجعــة، الــي حيصــل عليهــا املتعلــم مــن املعلــم.
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7- يعتمد تقييم األداء على التقدير الكيفي، وبناء على سالمل تقدير وصفية لأداء.

8- يقــود تقييــم األداء املتعلــم إىل تطبيقــه يف مواقــف حياتيــة أخــرى مشــاهبة، أو مواقــف طبيعيــة خمتلفــة عــن 
املواقــف، الــي طبــق عليهــا أداءه، وال يشــعر بنــوع مــن االنفصــال بــن مــا يتعلمــه، ومــا ســيطبقه مســتقباًل يف 

حياتــه العمليــة.

وميكــن اســتخدام عــدد مــن الطــرق والفعاليــات لتقــومي أداء املتعلمــن ابســتخدام اســرتاتيجية التقــومي 
القائــم علــى األداء. وقــد أورد العبســي )2010( عــدداً مــن الفعاليــات، وهــي: 

مــن  أو جمموعــة  املتعلــم،  بــه  يقــوم  لــه ومنظــم،  عــرض خمطــط  (Presentation(: وهــو  التقــدمي   -1
املتعلمــن؛ إلظهــار مــدى امتالكــه أو امتالكهــم ملهــارات حمــددة، مثــل تقــدمي شــرح ملوضــوع معــن مــزوداً 

اإللكرتونيــة. والشــرائح  والصــور  ابلرســومات 

2- العــرض التوضيحــي (Demonstration(: وهــو عــرض شــفوي أو عملــي، يقــوم بــه املتعلــم، أو 
جمموعــة مــن املتعلمــن؛ لتوضيــح مفهــوم، أو فكــرة إلظهــار مــدى قدرتــه، أو قدرهتــم علــى إعــادة العــرض 

بطريقــة صحيحــة، مثــل توضيــح مفهــوم معــن مــن خــالل جتربــة عمليــة أو ربطــه ابلواقــع.

املعرفــة،  تُتخــذ إلظهــار  الــي  اإلجــراءات،  مــن  وهــو جمموعــة   :)Performance) العملــي  األداء   3
واملهــارات، واالجتاهــات مــن خــالل أداء املتعلــم ملهمــات حمــددة ينفذهــا عمليــاً، مثــل إنتــاج الشــرائح النباتيــة، 
واحليوانيــة داخــل املختــر، أو اجملســمات، أو اخلرائــط، أو النمــاذج، أو إنتــاج، أو اســتخدام جهــاز، أو تصميــم 

برانمــج حموســب، أو صيانــة حمــرك ســيارة، أو تصميــم أزايء.

4- احلديــث (Speech(: وهــو أن يتحــدث املتعلــم، أو جمموعــة مــن املتعلمــن عــن موضــوع معــن، 
خــالل فــرتة حمــددة وقصــرة، كســرد لقصــة، أو إعــادة لروايــة، أو أن يقــدم فكــرة؛ إلظهــار قدرتــه علــى التعبــر، 

والتلخيــص، وربــط األفــكار.

5- املعــرض (Exhibition(: وهــو عــرض املتعلمــن لنتاجهــم الفكــري والعملــي يف مــكان مــا، ووقــت 
متفــق عليــه ؛ إلظهــار مــدى قدرهتــم علــى توظيــف مهاراهتــم يف جمــال معــن ؛ لتحقيــق نتــاج حمــدد، مثــل عــرض 

املتعلــم لنمــاذج، وجمســمات، وصــور ولوحــات، وأعمــال فنيــة، أو منتجــات أزايء مــن نتاجــه العملــي.

6- احملــاكاة / لعــب األدوار (Simulation / Role – playing(: وفيهــا ينفــذ املتعلــم حــواراً، 
أو نقاشــاً بــكل مــا يرافقــه مــن حــركات، وإميــاءات، يتطلبهــا الــدور، يف موقــف يشــبه موقفــاً حياتيــاً حقيقيــاً ؛ 
إلظهــار مهاراتــه املعرفيــة األدائيــة، ومــدى قدرتــه علــى صنــع القــرارات، وحــل املشــكالت، وميكــن أن يكــون 
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املوقــف تقنيــاً حموســباً، ميكــن خــالل هــذا املوقــف أن يظهــر املتعلــم قدرتــه علــى اختــاذ القــرارات ؛ حيــث يقــدم 
الرانمــج احملوســب مئــات مــن املواقــف، والعناصــر املختلفــة.

7- املناظــرة / املناقشــة (Debate(: وهــي لقــاء بــن فريقــن مــن املتعلمــن، يتــم فيــه طــرح قضيــة، وإجــراء 
مناقشــة حوهلــا؛ حيــث يتبــى كل طــرف وجهــة نظــره، ويدافــع عنهــا، وهــذه املهــارة توضــح قــدرة املتعلــم علــى 

اإلقنــاع والتواصــل واالســتماع الفعــال.

:)Portfolio( )اثنياً: اسرتاتيجية التقومي ابستخدام ملف األعمال )اإلجناز

تعتــر اســرتاتيجية التقــومي ابســتخدام ملــف األعمــال مــن أكثــر اســرتاتيجيات التقــومي البديــل اســتخداماً 
يف امليــدان التعليمــي. وقــد يعــود ســبب ذلــك إىل أن اســتخدام ملــف األعمــال كاســرتاتيجية لتقــومي املتعلمــن 
لــه عــدد مــن املــزااي، تتمثــل يف حتســن مهــارات التقــومي الــذايت للمتعلمــن، وتنميــة مهــارات التفكــر الناقــد 
واإلبداعــي لديهــم، وتعزيــز مهــارات االتصــال، وتنميــة مهــارة اختــاذ القــرار، وكذلــك مســاعدة املعلــم علــى 
مراعــاة الفــروق الفرديــة بــن املتعلمــن، والرتكيــز علــى تقــومي النتاجــات، وتعزيــز جوانــب القــوة لــدى املتعلمــن، 

ومعاجلــة جوانــب الضعــف، وتســهيل تبــادل اخلــرات بــن املتعلمــن )مصطفــى، 2016(. 

وميكــن تعريفهــا أبهنــا جتميــع منظــم ألعمــال املتعلــم وإجنازاتــه، عــر فــرتة زمنيــة حمــددة، يتــم مراجعتهــا 
وفــق حمــكات معينــة؛ للحكــم علــى مــدى حتقيــق أدائــه ملعايــر اجلــودة املنشــودة )محيــد، 2013(. والتجميــع 
يكــون يف ملــٍف، يتضمــن منــاذج مــن أفضــل أعمــال وإجنــازات املتعلــم، يتــم انتقاؤهــا بعنايــة؛ لتظهــر مــدى تقــدم 
املتعلــم يف النتاجــات املرغــوب حتقيقهــا عــر الوقــت، فمــن خاللــه تظهــر نقــاط القــوة والضعــف عنــد املتعلــم، 
واعتمــاداً عليــه ميكــن حتديــد اخلطــوات الالحقــة يف عمليــة التعلّــم )مصطفــى، 2016(. وميكــن للمتعلمــن 
تصنيــف ملــف األعمــال إىل نــوع متثيلــي، وهــو عبــارة عــن ملــف، حيتــوي جمموعــة مــن األمثلــة، تراكمــت عــر 
فــرتة زمنيــة، متثــل أحســن األعمــال املمثلــة للمتعلــم، أو نــوع عمليــايت، وهــو عبــارة عــن ملــف، حيتــوي علــى 
جمموعــة أمثلــة لعمليــات النمــو املعــريف لتعليــم املتعلــم، أو نــوع موحــد، وهــو عبــارة عــن ملفــن صغريــن، يضــم 

كل منهمــا حمتــوايت خمتــارة مــن النوعــن الســابقن )الصــراف، 2002(.

وهذه األعمال املنتقاة تعتمد أساساً على أداء املتعلم، وقد تكون أفضل أعماله، أو بعض األعمال، الي 
ال تزال يف طور اإلجناز، والي توضح التحسن يف مستوى أدائه عر الزمن ومن وقت آلخر، كأن خيتار الطالب 
أفضل أعماله، مثل تقرير، أو مشروع، أو شعر، أو قصة وضمنها يف امللف (Wiggins, 1998(. ويقوم 
املعلــم مبراجعــة األعمــال؛ هبــدف التطويــر والتحســن، ويســتخدم امللــف كدليــل واضــح علــى تقــدم تعلــم املتعلــم 

عــر الزمــن؛ ألنــه حيتــوي أفضــل أعمالــه، ويوضــح إجنازاتــه )اخلوالــدة، 2014(. 
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:)Observation( اثلثاً: اسرتاتيجية التقومي ابستخدام املالحظة

اســرتاتيجية التقــومي ابســتخدام املالحظــة ليســت أســلواًب جديــًدا يف التقــومي، فهــي قدميــة قــدم اإلنســان 
التقــومي احلديــث )اخلليلــي،  إليهــا كأحــد أفضــل أســاليب  العــودة  نفســه، إال أن اقرتاحهــا هنــا أييت مبثابــة 
1998(. فهــي تتميــز مبــزااي متعــددة متيزهــا عــن غرهــا مــن اســرتاتيجيات التقــومي األخــرى؛ فمــن خالهلــا ميكــن 
احلصــول علــى بعــض نتاجــات التعلّــم يف مواقــف حقيقــة غــر مصطنعــة، الــي ال ميكــن احلصــول عليهــا عــن 
الطرق الوسائل األخرى، ابإلضافة إىل ذلك فهي توفر معلومات كمية ونوعية شاملة عن النتاجات التعليمية، 
وهــي كذلــك تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن املرونــة )اهلنــدي، 2009(. فعلــى ســبيل املثــال ُتســتخدم املالحظــة يف 
التعــرف علــى اهتمامــات وميــول واجتاهــات املتعلمــن؛ بقصــد احلصــول علــى معلومــات، تفيــد يف احلكــم عليهــم، 

.)Svinicki, 2004) ويف تقــومي مهاراهتــم وقيمهــم وأخالقياهتــم، وطريقــة التفكــر الــي ينتهجوهنــا

وميكــن تعريــف اســرتاتيجية التقــومي القائــم علــى املالحظــة أبهنــا رصــد ألداء املتعلــم، يف موقــف تعليمــي، مــن 
قبل املعلم؛ بغرض مجع املعلومات؛ من أجل حتليلها، وإصدار حكم يف ضوئها )احملاسنة ومهيدات، 2009(. 
وهــي عمليــة يتوجــه فيهــا املعلــم حبواســه املختلفــة حنــو املتعلــم؛ بقصــد مراقبتــه يف موقــف نشــط ؛ مــن أجــل 
احلصــول علــى معلومــات، نســتطيع مــن خالهلــا احلكــم عليــه )محيــد، 2013(. وتتضمــن املالحظــة ســجاًل 
كتابيــاً، يفــرتض أن يكــون موضوعيــاً وواضحــاً، يشــتمل علــى الســلوك املالحــظ، والتغــر عــر الوقــت، وأداء 

املتعلــم ابالســتناد إىل معايــر متفــق عليهــا )الشــقرات، 2014(.

وتوفــر املالحظــة معلومــات منظمــة حــول كيفيــة التعلــم، والصعــوابت الــي واجهــت املتعلمــن، لذلــك 
جيــب أن يكــون للمالحظــة معايــر حمــددة ؛ حبيــث تصبــح مالحظــة موضوعيــة، تقــدم تغذيــة راجعــة نوعيــة، 
وتبتعــد عــن العشــوائية، كمــا جيــب علــى املعلــم أن حيــدد مســبقاً مــا ســيتم مالحظتــه، وأن يســجل الســلوك 
املســتهدف وقــت حدوثــه، مراعيــاً اســتخدام أداة الرصــد املناســبة، والوقــت املســتغرق يف عمليــة املالحظــة 
)الثوابيــة ومهيــدات، 2005(. وميكــن للمعلــم اســتخدام املالحظــة التلقائيــة، وهــي عبــارة عــن صــورة مبســطة 
مــن املشــاهدة، واالســتماع ؛ حبيــث يقــوم املالحــظ فيهــا مبالحظــة الســلوكيات كمــا حتــدث تلقائيــاً يف املواقــف 
احلقيقيــة، أو املالحظــة املنظمــة، وهــي املخطــط هلــا مســبقاً، واملضبوطــة ضبطــاً دقيقــاً، وحيــدد فيهــا ظــروف 

املالحظــة كالزمــان واملــكان واملعايــر اخلاصــة للمالحظــة )الشــقرات، 2014(.
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اللفظــي  التواصــل  أو   )Interview( املقابلــة  ابســتخدام  التقــومي  اســرتاتيجية  رابعــًا: 
:)Oral Communication(

تُعــد املقابلــة طريقــة جلمــع املعلومــات أو البيــاانت بشــكل مباشــر، عــن طريــق االتصــال اللفظــي، وهــي 
بــن شــخصن، مهــا املعلــم واملتعلــم، وعندئــذ يطلــق عليهــا مقابلــة  تتــم عــادة  مــن احملــاورة،  تتضمــن نوعــاً 
فرديــة، أو بــن عــدة أشــخاص، ويطلــق عليهــا مقابلــة مجاعيــة )زيتــون، 1999(. ويُعــرف اهلنــدي )2009( 
اســرتاتيجية التقــومي القائــم علــى املقابلــة أبهنــا لقــاء منظــم بــن مــن جُيــري املقابلــة والشــخص املقابَــل، تعتمــد 
علــى التفاعــل اللفظــي. وهــذا اللقــاء مينــح املعلــم فرصــة احلصــول علــى معلومــات، تتعلــق أبفــكار املتعلــم، 

واجتاهاتــه حنــو موضــوع معــن )محيــد، 2013(. 

مــن أهــم ميــزات املقابلــة أن املتعلــم قــد يــديل مبعلومــات، أو آراء، قــد يكــون مــن غــر املمكــن اإلدالء 
هبــا كتابــة، كمــا أهنــا توفــر فرصــاً جلمــع معلومــات إضافيــة، وتســاعد املعلــم علــى ســر األمــور، واإلفــادة مــن 
التلميحــات واإلميــاءات الصغــرة، الصــادرة عــن املســتجيب، مبــا يف ذلــك التلميحــات غــر اللفظيــة، الــي 
يصعــب الكشــف عنهــا عــن طريــق اســتخدام وســائل أخــرى، فمثــل هــذه التلميحــات قــد تكشــف عــن شــدة 
االنفعاالت ملا حيمله الشــخص من آراء وتوجهات، كما ميكن أن تكشــف عن درجة صدق االســتجاابت، 

الصــادرة عــن املســتجيب بصــورة مباشــرة )زيتــون، 1999(.

ولكــي تكــون املقابلــة انجحــة وحمققــة ألهدافهــا املرجــوة البــد مــن مراعــاة أســس املقابلــة الناجحــة. وقــد 
أورد عقــل )2001( عــدداً مــن األســس الــي جيــب اتباعهــا، منهــا؛ البــد مــن حتديــد أهــداف املقابلــة قبــل 
بدئهــا، فتحديــد األهــداف ضــروري جــداً للحصــول علــى نتائــج مفيــدة. كذلــك البــد مــن هتيئــة اجلــو للحديــث 
بطالقــة بعيــداً عــن التصنــع والتكلــف، فــال يشــعر املتعلــم أبنــه يف جــو اختبــار. ُيضــاف إىل ذلــك جيــب البعــد 
عــن اســتثارة املتعلــم أو اســتفزازه. ومــن الضــروري أن ُيشــجع املتعلــم للحديــث، ويُعطــى الفرصــة الكافيــة، 

ويكــون املعلــم مســتمعاً جيــداً.

:)Peer Assessment( خامساً: اسرتاتيجية تقومي األقران

تســتند اســرتاتيجية تقــومي األقــران إىل منظــور جديــٍد يف التقــومي، يســمح للمتعلمــن العمــل علــى تقــومي 
أعمــال بعضهــم البعــض )عــالم، 2007( ؛ ألن املتعلمــن يعايشــوا ويفهمــوا بعضهــم بعضــاَ، لذلــك مُســح 
هلــم ابملشــاركة يف عمليــة تقــومي أعماهلــم (juwah,2003(. فاســرتاتيجية تقــومي األقــران تتضمــن قيــام كل 
متعلــم بتقــومي أعمــال قرينــه أو أقرانــه ؛ إذ ميكــن ملتعلَمــْنِ مثــال أن يتبــادال التعيينــات أو املهــام أو األعمــال، الــي 
أدَّاهــا كل منهمــا، ويقــوِّم كل منهمــا نتــاج اآلخــر، وبذلــك يصبــح للمتعلمــن دور إجيــايب نشــط يف تعلمهــم، 
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وتقــومي أعماهلــم أبنفســهم )محيــد، 2013(. فهــي عمليــة ديناميكيــة نشــطة تفاعليــة، يشــرتك فيهــا املتعلمــون 
اآلخريــن،  املتعلمــن  تعلــم  عمليــة  نوعيــة  علــى  قيمــة  النقــدي، وصناعــة حكــم ذي  والبحــث  التقــومي،  يف 

وتزويدهــم بتغذيــة راجعــة، متكنهــم مــن حتســن أدائهــم )اخلوالــدة، 2014(.

إن اســتخدام اســرتاتيجية تقــومي األقــران لــه عــدد مــن املــزااي، الــي جتعــل اســتخدامه مهمــاً يف البيئــة 
التعليميــة. وقــد أشــار زيتــون )2007( إىل بعــض هــذه املــزااي، وهــي:

1- يصبح املتعلم جزءاً أكثر نظامية يف عملية التقومي.

2- تُنمــي اســرتاتيجية تقــومي األقــران مهــارات وعــادات النقــد البنــاء )التحليــل، والتصنيــف، واالســتنتاج، 
والتقــومي(.

3- تزيد ثقة املتعلمن أبنفسهم، وحتفزهم على حتمل مسؤولية تعلمهم.

4- ُتسهم يف تطوير مهارات شخصية واجتماعية. 

5- تساعد املتعلمن على التعرف األعمال واملنجزات اجليدة، الي يقومون بتقوميها.

6- فهم املادة الدراسية فهماً أفضل.

7- تتيــح الفرصــة لتقــدمي تغذيــة راجعــة مــن األقــران )غــر ســلطة املعلــم(، وإعــادة النظــر يف األعمــال والتعلــم 
واألداء، ومراجعتهــا، وحتســينها.

8- ُتســهم يف تنميــة بعــض الصفــات والقيــم الشــخصية، املتمثلــة يف احــرتام الــرأي والــرأي اآلخــر، وتقديــر 
األفــكار، واســتخدام املوضوعيــة، وغرهــا.

مــن خــالل هــذه املــزااي ُيالحــظ أن اســتخدام اســرتاتيجية تقــومي األقــران ُتســاعد علــى فهــم املتعلمــن 
للمــادة الدراســية فهمــاً أعمــق مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تُنمــي بعــض املهــارات والصفــات اإلجيابيــة لــدى 

املتعلمــن، وهــذان اجلانبــان ال يتوفــران يف أســاليب التقــومي التقليديــة.

:)Self-Assessment( سادساً: اسرتاتيجية التقومي الذايت

تُعــد اســرتاتيجية التقــومي الــذايت مــن االســرتاتيجيات الــي تعطــي املتعلــم فرصــة لتطويــر املهــارات فــوق 
املعرفيــة، والتفكــر الناقــد، ومهــارة حــل املشــكالت، وتســاعد املتعلمــن يف تشــخيص نقــاط القــوة والضعــف، 
وحتديــد احلاجــات، وتقييــم االجتاهــات )الشــقرات، 2014(. والســرتاتيجية التقــومي الــذايت أمهيــة كبــرة يف 
عمليــي التعلــم والتعليــم، فهــي تعــزز قــدرة املتعلمــن علــى حتمــل مســؤولية تعلمهــم، وتعــزز ثقتهــم أبنفســهم 
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)الشــقرات، 2014(. والتقــومي الــذايت ينطلــق مــن املبــدأ الرتبــوي الــذي يقــرتح أن يعهــد إىل املتعلــم الفــرد أبن 
يقيــم نفســه يف املعرفــة الــي تعلمهــا أو يتعلمهــا؛ ممــا يزيــد ثقتــه بنفســه، وحيفــز دافعيتــه لالنطــالق اخلــالق، ويزيــد 
وعيــه ابملشــكالت، الــي يواجههــا )غبايــن، 1999(. فالتقــومي الــذايت هــو نقــد املتعلــم نفســه بنفســه )عــالم، 
2004(. أو بطريقــة تفصيليــة هــو قــدرة املتعلــم علــى املالحظــة، والتحليــل، واحلكــم علــى أدائــه وفقــاً ملعايــر 
واضحــة، مث وضــع اخلطــط لتحســن األداء وتطويــره، ابلتعــاون املتبــادل بــن املتعلــم واملعلــم )اخلوالــدة، 2014(.

ويشــر عمــران )2002( إىل أن اســتخدام اســرتاتيجية التقــومي الــذايت تُعــد وســيلة الكتشــاف املتعلــم 
ألخطائــه ونقــاط ضعفــه، وهــذا يعــوده علــى تفهــم دوافــع ســلوكه، ويســاعده علــى حتســن جوانــب ضعفــه، ممــا 
يــؤدي بــدوره إىل تعديــل ســلوكه، وإىل الســر يف االجتــاه الصحيــح، وهــذا يولــد لديــه الشــعور ابلطمأنينــة، والثقــة 
ابلنفــس. ابإلضافــة إىل ذلــك فــإن اســرتاتيجية التقــومي الــذايت جتعــل الفــرد أكثــر تســاحماً حنــو أخطــاء اآلخريــن؛ 
ألنــه خبرتــه يكــون قــد أدرك أن لــكل فــرد أخطــاء، وليــس مــن احلكمــة اســتخدام هــذه األخطــاء للتشــهر، 

أو التأنيــب، أو التهكــم. وقــد أورد زيتــون )2007( مــزااي أخــرى للتقــومي الــذايت، ميكــن إجيازهــا فيمــا أييت:

1- التقــومي الــذايت مكــون أســاٌس مــن مكــوانت التعلــم، املســتقل، النشــط للمتعلــم، ممــا يــؤدي إىل زايدة 
دافعيتــه، وتقديــره لذاتــه.

2- ينمــي لــدى املتعلــم مهــارات التفكــر الناقــد، ومهــارات تقــومي الــذات يف وقــت مبكــر، وتســتمر معــه يف 
احليــاة العلميــة والعمليــة.

3- ينمي عادة حتمل املسئولية مبكراً، ويتم هتذيبها وصقلها ابستمرار حىت تصبح عادة يف حياة املتعلم.

4- التقومي الذايت أداة ووسيلة للتأمل، والتعلم، واملراقبة، والضبط الذايت.

5- التدريــب علــى حتديــد مســتوى عملهــم، أي الطــالب، علــى حنــو صحيــح ودقيــق نســبًيا، ويعطيهــم فرصــة 
التوقــف، واملراجعــة، والتفكــر املعمــق فيمــا يقومــون بــه ومــا يتعلمونــه.

6- يتطلــب التقــومي الــذايت مراجعــة أهــداف التعلــم، والعــودة إليهــا يف أثنــاء عمليــة التعلــم ؛ ليحكــم املتعلــم 
علــى مــدى تقدمــه ومنــوه، وابلتــايل حتقيقــه لأهــداف والغــاايت املنشــودة.

7- خُيفض توترات وقلق االختبارات واالمتحاانت التقليدية.

لــدى  وعــادات خمتلفــة  مهــارات  تنميــة  ُيســهم يف  الــذايت  التقــومي  أن  ســبق  مــا  خــالل  مــن  ُيالحــظ 
التقليــدي. التقــومي  يف  تتوفــر  ال  والــي  املتعلمــن، 
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وألمهيــة التقــومي البديــل يف العمليــة التعليميــة؛ ُأجريــت العديــد مــن الدراســات املتعلقــة ابلتقــومي البديــل. 
ومبراجعــة تلــك الدراســات يتضــح للباحــث تنــوع أهــداف تلــك الدراســات، ومنهجياهتــا، وأدواهتــا، ونتائجهــا؛ 
التحصيــل  البديــل يف زايدة  التقــومي  أثــر اســتخدام  البحــث عــن  الدارســات إىل  تلــك  بعــض  فقــد هدفــت 
الدراســي لــدى املتعلمــن، واســتخدمت مجيعهــا املنهــج شــبه التجريــي. ومــن تلــك الدراســات دراســة اعديلــي 
 ،Faith, Patricia & Todd )2004) (Shober )1999، ودراســة  )2010(، ودراســة 
البالونــة  ودراســة   ،)2013( محيــد  ودراســة   ،)2010( القيســي  ودراســة   ،)2004( اخلرابشــة  ودراســة 
 Mcdonald & Boud 2010(، ودراســة مغــازي )2009(، ودراســة العــرايب )2004(، ودراســة(
 ،)2016( املزيــي  ودراســة   ،)2014( طمــان  ودراســة   ،Egeland )1995) ودراســة   ،  2003
الطويرقــي )2012(، ودراســة عــودة )2015(، ودراســة مهيــدات )2013(، ودراســة مصطفــى )2009(، 
ودراســة أمحــد )2008(، ومجيــع تلــك الدراســات أثبتــت فعاليــة اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي البديــل يف 

زايدة التحصيل الدراسي لدى املتعلمن.

ومــن أهــداف بعــض تلــك الدراســات البحــث عــن أثــر اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي البديــل يف تنميــة 
بعــض مهــارات التفكــر. واســتخدمت تلــك الدراســات مقياســاً لقيــاس أثــر اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي 
البديــل يف تنميــة بعــض مهــارات التفكــر. ومــن تلــك الدراســات دراســة البالونــة )2010(، ودراســة القيســي 
)2010(، ودراســة محيــد )2013(، ودراســة األشــقر )2015( ودراســة املزيــي )2016(، وكان مــن نتائــج 
تلــك الدراســات أن اســتخدام اســرتاتيجية التقــومي البديــل ُيســهم يف تنميــة بعــض مهــارات التفكــر. ُيضــاف 
إىل ذلــك؛ كان مــن أهــداف بعــض تلــك الدراســات البحــث عــن أثــر اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي البديــل 
يف زايدة الدافعيــة حنــو التعلــم، مثــل دراســة اعديلــي )2010(، ودراســة (Nakamura )2002، أو 
االجتــاه حنــو املــادة، مثــل دراســة مغــازي )2009(، ودراســة مصطفــى )2009(، أو خفــض القلــق، مثــل 
   Andrade, Wang, Du & Akawi دراســة العــرايب )2004(، أو الكفــاءة الذاتيــة، مثــل دراســة
2009، ودراســة أمحــد )2008(، ودراســة املــزروع )2009(، وقــد اســتخدمت تلــك الدراســات مقياســاً 
لقيــاس األهــداف احملــددة، وأثبتــت تلــك الدراســات فعاليــة اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي البديــل يف حتقيــق 

األهــداف احملــددة.

وقد هدفت دراســات أخرى إىل التعرف على درجة اســتخدام املعلمن الســرتاتيجيات التقومي البديل. 
وقد تفاوت أداء املعلمن يف استخدام التقومي، فعلى سبيل املثال وجدت بعض الدراسات أن أداء املعلمن 
ضعيــف، مثــل دراســة العليــان )2015(، ودراســة الشــرفاء )2007(، ودراســة الدويــك )2009(، ودراســة 
اخلالــدي )2014(، ودراســة (2010( Çalışkan & Kaşıkçı، ودراســة خطاطبــة )2009(، 
ودراســة الشــراري )2014(. يف حــن وجــدت دراســات أخــرى أن أداء املعلمــن كان متوســطاً، مثــل دراســة 
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وطوالبــة،  الرفاعــي،  اخلوالــدة )2014(،  ودراســة  القرشــي )2016(،  ودراســة  وبرهــم )2012(،  البشــر 
فلمبــان  ودراســة   ،)2007( عالونــة  ودراســة   ،)2011( عفانــة  ودراســة  متوســطة،   )2012( والقاعــود 
مثــل  مرتفــع،  املعلمــن  أداء  أن  الدراســات  بعــض  وجــدت  وقــد   .)2013( املرحــي  ودراســة   ،)2010(
دراســة القحطــاين )2014(، ودراســة عبــد هللا )2009(، ودراســة أبــو احلــاج )2010(، ودراســة الشــرعة 
)2011(، ودراســة مصطفــى )2016(، ودراســة محــزة وصومــان )2012(، ودراســة الرشــيدي )2008(. 
وقد اتبعت مجيع تلك الدراســات املنهج الوصفي ابســتثناء دراســة البشــر وبرهم )2012(، ودراســة عبد هللا 
)2009( فإهنــا اتبعــت املنهــج املختلــط. وقــد اســتخدمت تلــك الدراســات االســتبانة أداة هلــا ابســتثناء دراســة 
املرحــي )2013(، ودراســة الدويــك )2009(، ودراســة عالونــة )2007(، ودراســة الرشــيدي )2008( 

فإهنــا اســتخدمت بطاقــة مالحظــة.

وكان مــن أهــداف بعــض تلــك الدراســات التعــرف علــى درجــة معرفــة املعلمــن ابســرتاتيجيات التقــومي 
البديــل، مثــل دراســة اجلهــي )2015(، ودراســة خطاطبــة )2009(، ودراســة الشــراري )2014(، ودراســة 
الشــهري )2012(. وقــد وجــدت تلــك الدراســات أن معرفــة املعلمــن الســرتاتيجيات التقــومي البديــل كانــت 
متوســطة. وقــد اتبعــت تلــك الدراســات املنهــج الوصفــي. أمــا األدوات املســتخدمة لتحقيــق أهــداف الدراســة 
فهــي االســتبانة يف دراســة اجلهــي )2015(، ودراســة الشــهري )2012(، واالختبــار يف دراســة خطاطبــة 

)2009(، ودراســة الشــراري )2014(.

وقد استفاد الباحُث من تلك الدراسات يف اختيار منهجية البحث وأدواته.

مشكلة الدراسة:
الحــظ الباحــث لســنوات عــدة أثنــاء إشــرافه علــى طــالب اللغــة العربيــة املتدربــن يف املــدارس قصــوراً 
واضحــاً يف اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديــل، بــل إن األســلوب املســتخدم يف التقــومي يقتصــر 
علــى التقــومي التقليــدي فقــط، املتمثــل يف االختبــارات التحصيليــة. وأاثرت هــذه املشــاهدة اهتمــام الباحــث 
ملعرفــة أســباب عــدم اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي البديــل أثنــاء الرتبيــة العمليــة. فقــد يكــون ســبب ذلــك 
قصوراً يف برامج إعداد املعلم يف كلية الرتبية يف جامعة أم القرى، يف تعريف الطالب املعلمن ابسرتاتيجيات 
التقــومي البديــل ؛ حيــث إن املعرفــة النظريــة تُعــد احلجــر األســاس للتطبيــق العملــي علــى الوجــه األمثــل. ُيضــاف 
للتأكــد مــن درجــة إســهام برامــج  الباحــث- ســعت  إىل ذلــك عــدم وجــود أي دراســة -يف حــدود علــم 
إعــداد املعلــن يف تعريــف الطــالب املعلمــن ابســرتاتيجيات التقــومي البديــل، ابلرغــم مــن أتكيــد عــدد مــن 
الدراســات علــى ضــرورة تدريــب املعلمــن علــى اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي البديــل، مثــل دراســة إعديلــي 
القرشــي )2016(، ودراســة  األشــقر )2015(، ودراســة  )2010(، ودراســة محيــد )2013(، ودراســة 
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اجلهــي )2015(، ودراســة اخلوالــدة )2014(؛ لذلــك أتــت هــذه الدراســة للتأكــد مــن مــدى إســهام برانمــج 
إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة يف جامعــة أم القــرى يف تعريــف الطــالب املعلمــن ابســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي 

البديــل. وتســعى الدراســة لإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس اآليت:

مــا درجــة إســهام برانمــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة يف جامعــة أم القــرى يف تعريــف الطــالب املعلمــن 
ابســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديلــة؟

ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

1- ماهي اسرتاتيجيات التقومي اللغوي البديل املناسبة لطبيعة تعليم اللغة العربية؟

2- مــا درجــة إســهام برانمــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة يف جامعــة أم القــرى يف تعريــف الطــالب املعلمــن 
ابســرتاتيجية التقــومي اللغــوي البديــل؟

3- هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بن متوسطات استجابة عينة الدراسة تُعزى ملتغر اجلنس؟

4- هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابة عينــة الدراســة تُعــزى ملســتوى التحصيــل 
الدراســي يف اجلامعــة )املعــدل الرتاكمــي(؟

أمهية البحث:
تنبــع أمهيــة البحــث مــن أمهيــة موضــوع البحــث وهــو التقــومي البديــل؛ إذ يُعــد مــن أفضــل األســاليب 
التقومييــة املســتخدمة يف تقــومي تعلّــم املتعلمــن، ملــا ينطــوي عليــه مــن مــزااي، ال تتوفــر يف أســاليب التقــومي 
التقليــدي، ابإلضافــة إىل ذلــك؛ يُعــد هــذا البحــث األول مــن نوعــه –يف حــدود علــم الباحــث- الــذي ُعــي 
بتقــومي دور برانمــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة يف تعريــف الطــالب املعلمــن ابســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي 

البديــل. 

كذلك ميكن أن تُفيد نتائج الدراسة كاًل مما أييت:

1- القائمــن علــى برامــج إعــداد معلــم اللغــة العربيــة يف جامعــة أم القــرى، وذلــك بتعريفهــم بدرجــة إســهام 
الرانمــج يف تعريــف الطــالب املعلمــن ابســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديــل.

2- القائمــن علــى برامــج إعــداد معلــم اللغــة العربيــة يف املؤسســات التعليميــة األخــرى، وذلــك ابالســتفادة مــن 
اســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديــل، الــي توصلــت إليهــا الدراســة لتقــومي براجمهــا يف ضوئهــا.



درجة إسهام برنامج إعداد معلمي اللغة العربية في جامعة أم القرى ...        د. محمد بن عبدالجبار السلمي

343

3- القائمــن علــى اإلشــراف علــى معلمــي ومعلمــات اللغــة العربيــة إبدارات التعليــم املختلفــة، مــن حيــث 
اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديــل وتوظيفهــا.

4- الباحثــن والباحثــات ؛ للفــت انتباههــم إلجــراء دراســات، وأحبــاث مماثلــة هلــذه الدراســات يف املؤسســات 
التعليميــة األخــرى، املعنيــة إبعــداد املعلمــن.

أهداف البحث:
سعى البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية:

1- حتديد اسرتاتيجيات التقومي البديل، املناسبة لطبيعة تعليم اللغة العربية.

2- التعــرف علــى درجــة إســهام برانمــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة يف جامعــة أم القــرى، يف تعريــف الطــالب 
املعلمــن ابســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديلــة.

حدود البحث:
اقتصــر هــذا البحــث علــى طــالب وطالبــات اللغــة العربيــة املعلمــن، يف الفصــل الدراســي الثــاين مــن العــام 
الدراســي 1437-1438هـــ، يف كليــة الرتبيــة يف جامعــة أم القــرى، والذيــن يقومــون ابلتدريــب العملــي يف 
املــدراس. كذلــك اقتصــر البحــث علــى ســت اســرتاتيجيات مــن اســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديــل، وهــي: 
التقــومي القائــم علــى األداء، والتقــومي ابســتخدام ملــف األعمــال )اإلجنــاز(، والتقــومي ابســتخدام املالحظــة، 

والتقــومي ابســتخدام املقابلــة، وتقــومي األقــران، والتقــومي الــذايت.

إجراءات البحث:

منهجية البحث:

اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي، وهــو املنهــج املناســب لطبيعــة البحــث، والــذي يهــدف إىل وصــف 
الظاهــرة املدروســة وصفــاً دقيقــاً، مــن خــالل مجــع املعلومــات، وحتليلهــا، وتفســرها، وبعــد ذلــك يتــم التوصــل 
إىل النتائــج، وإصــدار األحــكام يف ضــوء تلــك النتائــج. وقــد عــرف عبيــدات، وكايــد، وعــدس )2016( املنهــج 

الوصفــي أبنــه املنهــج الــذي يعتمــد علــى دراســة الواقــع، ويهتــم بوصفــه وصفــاً دقيقــاً.
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جمتمع البحث وعينته:

تكــون جمتمــع البحــث مــن مجيــع طــالب وطالبــات اللغــة العربيــة املعلمــن، يف كليــة الرتبيــة، يف جامعــة 
أم القــرى، للعــام الدراســي 1437-1438هـــ، يف الفصــل الدراســي الثــاين، والبالــغ عددهــم )54( طالبــاً، 
و)184( طالبــة، أي مــا جمموعــه )238( طالبــاً وطالبــة. وقــد طبــق الباحــث األداة علــى عينــة اســتطالعية، 

مكونــة مــن )5( طــالٍب، و)20( طالبــة.

وقــد أرســل الباحــث األداة إىل مجيــع أفــراد اجملتمــع بعــد اســتبعاد العينــة االســتطالعية وعددهــم )213( 
طالبــاً وطالبــة، وقــد اســتجاب منهــم )196( طالبــاً وطالبــة، أي مــا نســبته )92٪( تقريبــاً، وهــي نســبة 

اســتجابة عاليــة. أمــا وصــف املشــاركن يف البحــث وفقــاً ملتغــر اجلنــس؛ فجــدول رقــم )1( يوضــح ذلــك:

جدول رقم )1(: وصف عينة الدراسة وفقاً ملتغر اجلنس

النسبة املئويةالتكراراجلنس
18.4٪36ذكر
81.6٪160أنثى

100٪196اجملموع

ُيالحــظ مــن خــالل جــدول رقــم )1( أن عــدد اإلانث أكثــر مــن عــدد الذكــور. فقــد بلغــت نســبة 
.)٪18.4( الذكــور كانــت  نســبة  أن  حــن  الدراســة، يف  عينــة  مــن   )٪81.6( اإلانث 

وأما وصف املشاركن يف البحث وفقاً ملستوى التحصيل الدراسي؛ فجدول رقم )2( يوضح ذلك:

جدول رقم )2(: وصف عينة الدراسة وفقاً ملستوى التحصيل الدراسي

النسبة املئويةالتكرارمستوى التحصيل الدراسي
16.8٪33ممتاز

50.5٪99جيد جدًا
32.7٪64جيد

100٪196اجملموع
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املشــاركن )50.5٪( كان حتصيلهــم  عــدد  قرابــة نصــف  أن  رقــم )2(  مــن خــالل جــدول  ُيالحــظ 
الدراســي جيــد جــداً. يف حــن كان أقلهــم عــدداً مــن كان تقديرهــم ممتــاز ؛ حيــث بلغــت نســبتهم )٪16.8( 

مــن عينــة الدراســة. أمــا مــن كان تقديرهــم جيــد فقــد بلغــت نســبتهم )32.7٪( مــن عينــة الدراســة.

أداة البحث االستبانة )بناؤها وضبطها(:
اســتخدم الباحــُث االســتبانة أداة جلمــع املعلومــات، وقــد اتبــع اخلطــوات اآلتيــة يف بنائهــا، والتأكــد مــن 

صدقهــا، وثباهتــا:

بناء األداة: 

مت بنــاء األداة مــن خــالل مراجعــة الدراســات األدبيــة املتصلــة ابســرتاتيجيات التقــومي البديــل، وقــد أعــد 
الباحــث قائمــة أوليــة حتتــوي علــى ســت اســرتاتيجيات رئيســة مــن اســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديــل، 
املناســبة لطبيعــة اللغــة العربيــة، وينــدرج حتــت كل اســرتاتيجية عــدد مــن املؤشــرات املتصلــة هبــا، بلــغ جمموعهــا 

34 مؤشــراً.

صدق األداة:

بعد حتديد اســرتاتيجيات التقومي البديل املناســبة لطبيعة اللغة العربية واملؤشــرات املتعلقة هبا مت مقارنتها 
مبــا ورد يف الدراســات األدبيــة الســابقة؛ للتأكــد مــن صــدق احملتــوى. وبعــد التأكــد مــن صــدق احملتــوى قــام 
الباحــث بعرضهــا علــى جمموعــة مــن احملكمــن؛ للتأكــد مــن الصــدق الظاهــري لــأداة، وقــد بلــغ جممــوع 
احملكمــن )12( حمكمــاً مــن املختصــن يف تعليــم اللغــة العربيــة، والقيــاس والتقــومي. وقــد أبــدى احملكمــون جتــاوابً 
مشــكوراً مــع الباحــث، وقدمــوا ملحوظــات قيمــة أفــادت الدراســة. وقــد قــام الباحــُث بتحليــل آراء احملكمــن، 

آخــذاً مبــا اتفــق عليــه مــا نســبته 80٪ فأكثــر مــن آراء احملكمــن.

وبعــد األخــذ آبراء وملحوظــات احملكمــن؛ مت التوصــل إىل أداة الدراســة يف صورهتــا النهائيــة؛ حيــث بلــغ 
عدد اســرتاتيجيات التقومي اللغوي البديل ســت اســرتاتيجيات رئيســة، و29 مؤشــراً متصاًل هبا.

ثبات األداة:

مت التأكــد مــن ثبــات األداة مــن خــالل تطبيقهــا علــى عينــة اســتطالعية، مكونــة مــن 25 طالبــاً وطالبــة. 
وحلســاب ثبــات األداة مت اســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ (Cronbach’s alpha(، وقــد بلغــت قيمــة 

الثبــات لــأداة )0.93(، وهــي قيمــة عاليــة ومطمئنــة الســتخدام األداة.
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وصف األداة يف صورهتا النهائية:

تتكــون األداة يف صورهتــا النهائيــة مــن جزأيــن، اجلــزء األول حيتــوي علــى وصــٍف ألهــداف الدراســة، 
وشــرح لطريقــة التعامــل معهــا، ابإلضافــة إىل ســؤالن عــن اجلنــس واملســتوى الدراســي. أمــا اجلــزء الثــاين فيحتــوي 
علــى ســت اســرتاتيجيات رئيســة مــن اســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديــل، و29 مؤشــراً فرعيــاً، وأمــام كل 
مؤشــر مقيــاس ثالثــي )عــاٍل، متوســط، ضعيــف(، يُعــّر عــن درجــة إســهام برانمــج اإلعــداد يف جامعــة أم القــرى 

يف تعريــف املســتجيبن مبحتــوى املؤشــر. علمــاً أبن املقصــود بـــ: 

أ - درجة إسهام عالية: تعي التأكد متاماً أن برانمج اإلعداد يف جامعة أم القرى أسهم يف التعريف مبحتوى 
املؤشــر بدرجة عالية.

ب - درجــة اتفــاق متوســطة: تعــي التأكــد متامــاً أن برانمــج اإلعــداد يف جامعــة أم القــرى أســهم يف التعريــف 
مبحتــوى املؤشــر بدرجــة متوســطة.

ت - درجــة اتفــاق ضعيفــة: تعــي التأكــد متامــاً أن برانمــج اإلعــداد يف جامعــة أم القــرى مل ُيســهم يف التعريــف 
مبحتــوى املؤشــر، أو أســهم بدرجــة ضعيفــة.

 وقد مت التأكيد على املشــاركن يف البحث أن مشــاركتهم يف البحث اختياريه، وســيتعامل معها بســرية 
اتمــة، وسُتســتخدم يف حــدود البحــث العلمــي فقــط، ولــن تؤثــر علــى مســتوى حتصيلهــم يف املــواد الدراســية.

تطبيق األداة:

بعــد التأكــد مــن صــدق األداة وثباهتــا مت تطبيــق األداة علــى عينــة الدراســة، وقــد قــام الباحــث بتحويــل 
االســتبانة إلكرتونيــاً ؛ لســهولة الوصــول إليهــا مــن قبــل أفــراد العينــة، وتوفــر مســاحة كافيــة إلبــداء رأيهــم، بعيــداً 
عــن أي مؤثــر. ومت إرســال رابــط االســتبانة إىل مجيــع أفــراد العينــة بعــد احلصــول علــى وســائل االتصــال هبــم مــن 

اجلهــات ذات العالقــة يف اجلامعــة.

األساليب اإلحصائية:
مت حساب األساليب اإلحصائية اآلتية لإلجابة عن أسئلة الدراسة:

ألفــاء كرونبــاخ،  ومعامــل  املعيــاري،  واالحنــراف  احلســايب،  املتوســط  املئويــة،  والنســب  التكــرارات، 
األحــادي. التبايــن  حتليــل  واختبــار  واختبــار ت، 
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وللحكــم علــى درجــة اإلســهام مت االعتمــاد علــى النمــوذج اإلحصائــي، ذي التــدرج النســي؛ وذلــك 
عــن طريــق تصنيــف املتوســطات احلســابية اخلاصــة ابألداة إىل ثالثــة مســتوايت: )عــاٍل، متوســط، ضعيــف(؛ 
وذلــك بقســمة مــدى األعــداد )1-3(، يف ثــالث فئــات؛ للحصــول علــى مــدى كل مســتوى، وعليــه ســتكون 

املســتوايت كاآليت:

املتوســط احلســايب املــرتاوح بــن 2.34- 3.00 يشــر إىل درجــة إســهام عاليــة، بينمــا املتوســط احلســايب 
املــرتاوح بــن 1.67- 2.33 ُيشــر إىل درجــة إســهام متوســطة. يف حــن أن املتوســط احلســايب املــرتاوح بــن 

1.00- 1.66 ُيشــر إىل مســتوى إســهام ضعيــف.

عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
نتيجــة إجابــة الســؤال األول، وهــو: مــا هــي اســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديلــة املناســبة لطبيعــة 

تعليــم اللغــة العربيــة؟

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت االطــالع علــى األدبيــات املتصلــة بتعليــم اللغــة العربيــة وتقوميهــا، وكذلــك 
آراء اخلــراء يف تعليــم اللغــة العربيــة والتقــومي الرتبــوي. ومت التوصــل إىل قائمــة حتتــوي علــى ســت اســرتاتيجيات 
مــن اســرتاتيجيات التقــومي البديــل، املناســبة لطبيعــة اللغــة العربيــة، وهــي: التقــومي القائــم علــى األداء، والتقــومي 
ابســتخدام ملــف األعمــال )اإلجنــاز(، والتقــومي ابســتخدام املالحظــة، والتقــومي ابســتخدام املقابلــة، وتقــومي 

األقــران، والتقــومي الــذايت، وينــدرج حتــت كل اســرتاتيجية عــدد مــن املؤشــرات الدالــة عليهــا.

نتيجــة اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين، وهــو: مــا هــي درجــة إســهام برانمــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة 
يف جامعــة أم القــرى يف تعريــف الطــالب املعلمــن ابســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديــل؟ 

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب املتوســط احلســايب، واالحنــراف املعيــاري الســتجاابت عينــة 
النتيجــة: الدراســة، وجــدول رقــم )3( يوضــح 
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جدول رقم )3(: املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري الستجابة عينة الدراسة

اسرتاتيجيات التقومي اللغوي البديلة
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
درجة اإلسهاماملعياري

عالية2.580.38التقومي القائم على األداء

عالية2.590.39التقومي ابستخدام ملف األعمال

عالية2.600.39التقومي ابستخدام املالحظة

عالية2.610.41التقومي ابستخدام املقابلة

عالية2.640.41تقومي األقران

عالية2.650.43التقومي الذايت

عالية2.610.32االسرتاتيجيات جمتمعة

يتضــح مــن خــالل اجلــدول أن متوســطات اســتجاابت عينــة الدراســة تراوحــت بــن 2.65-2.58، 
وهــذا املــدى يقــع ضمــن املــدى العــايل. لذلــك ميكــن القــول مــن خــالل اجلــدول إن عينــة الدراســة أكــدت أن 
برانمــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة يف جامعــة أم القــرى ُيســهم يف تعريفهــم ابســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي 
البديــل بدرجــة عاليــة؛ حيــث بلــغ جممــوع املتوســط احلســايب للمقيــاس ككل 2.61، وهــو متوســط يقــع ضمــن 
املــدى املرتفــع. وحــن عــرض هــذه النتيجــة مــع نتائــج الدراســات الســابقة ميكــن القــول إن معرفــة املعلمــن 
ابســرتاتيجيات التقومي البديل، الي أثبتتها دراســات ســابقة، مثل دراســة اجلهي )2015(، ودراســة خطاطبة 
)2009(، ودراســة الشــراري )2014(، ودراســة الشــهري )2012( قد تكون بســبب برامج إعداد املعلمن 

قبــل اخلدمــة الــي التحقــوا هبــا.

نتيجــة اإلجابــة عــن الســؤال الثالــث، وهــو: هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات 
اســتجابة عينــة الدراســة تُعــزى ملتغــر اجلنــس؟

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب املتوســط احلســايب، واالحنــراف املعيــاري، واختبــار ت، ودرجــة 
احلريــة، ومســتوى الداللــة )قيمــة P( الســتجاابت عينــة، وجــدول رقــم )4( يوضــح ذلــك:
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جــدول رقــم )4(: نتائــج اختبــار ت حلســاب االختــالف بــن متوســطات اســتجابة عينــة الدراســة وفقــاً 
ملتغــر اجلنس

اسرتاتيجيات 
التقومي اللغوي 

البديلة
اجلنس

عدد 
أفراد 
العينة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة ت
قيمة 

P
الداللة 
اإلحصائية

التقومي القائم 
على األداء

362.550.33ذكر
غر دالة1940.38-0.70 1602.58039أنثى

 التقومي 
ابستخدام 

ملف األعمال

362.520.38ذكر
غر دالة1940.96-0.34

1602.590.39أنثى
التقومي 

ابستخدام 
املالحظة

362.560.4ذكر
غر دالة1940.80-0.42

1602.610.38أنثى

التقومي 
ابستخدام 

املقابلة

362.680.36ذكر
غر دالة1941.10.27 1602.60.42أنثى

تقومي األقران
362.620.38ذكر

غر دالة1940.32-0.74 1602.650.42أنثى

التقومي الذايت
362.780.58ذكر

غر دالة1941.560.14 1602.620.44أنثى

اجملموع
362.610.26ذكر

غر دالة1940.020.98 1602.610.33أنثى

يتضــح مــن خــالل جــدول رقــم )4( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت عينــة 
 P الدراســة تبعــاً ملتغــر اجلنــس يف مجيــع االســرتاتيجيات، ويف املقيــاس بشــكل عــام ؛ حيــث كانــت مجيــع قيــم
أكــر مــن 0.05. وابلتــايل نســتطيع القــول أبن اســتجابة عينــة الدراســة متقاربــة، وال توجــد فــروق بينهــا تبعــاً 
ملتغــر اجلنــس؛ وقــد يعــود ســبب ذلــك إىل أن برانمــج تعليــم اللغــة العربيــة يف شــطر الطــالب والطالبــات واحــد، 

وينفــذ بطريقــة متقاربــة.
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نتيجــة اإلجابــة عــن الســؤال الرابــع، وهــو: هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات 
اســتجابة عينــة الدراســة تُعــزى للمســتوى الدراســي يف اجلامعــة )املعــدل الرتاكمــي(؟

املعيــاري، ودرجــة احلريــة،  املتوســط احلســايب، واالحنــراف  الســؤال مت حســاب  ولإلجابــة عــن هــذا 
وقيمــة F، ومســتوى الداللــة )قيمــة P( الســتجاابت عينــة، وجــدول رقــم )5( يوضــح ذلــك:

جدول رقم )5(: نتائج اختبار حتليل التباين األحادي حلساب االختالف بن متوسطات استجابة عينة 
الدراسة وفقاً ملتغر مستوى التحصيل الدراسي

اسرتاتيجيات 
التقومي اللغوي 

البديلة

املعدل 
الرتاكمي

عدد 
أفراد 
العينة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة 
ف

قيمة 
P

الداللة 
اإلحصائية

التقومي القائم 
األداء

3345.203.0ممتاز

غر دالة217.181.0 9965.204.0جيد جدًا

4696.273.0جيد

التقومي 
ابستخدام 

ملف األعمال

3307.203.0ممتاز

غر دالة201.221.0 9945.234.0جيد جدًا

4695.253.0جيد

التقومي 
ابستخدام 
املالحظة

3327.213.0ممتاز

غر دالة219.151.0 9975.204.0جيد جدًا

4695.293.0جيد

التقومي 
ابستخدام 
املقابالت

3385.294.0ممتاز

غر دالة226.102.0 9985.293.0جيد جدًا

4696.283.0جيد

تقومي األقران

3336.294.0ممتاز

غر دالة294.093.0 9916.224.0جيد جدًا

4607.263.0جيد



درجة إسهام برنامج إعداد معلمي اللغة العربية في جامعة أم القرى ...        د. محمد بن عبدالجبار السلمي

351

اسرتاتيجيات 
التقومي اللغوي 

البديلة

املعدل 
الرتاكمي

عدد 
أفراد 
العينة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة 
ف

قيمة 
P

الداللة 
اإلحصائية

التقومي الذايت

3336.284.0ممتاز

غر دالة267.171.0 9916.224.0جيد جدًا

4637.293.0جيد

اجملموع

3366.203.0ممتاز

غر دالة281.103.0 9975.243.0جيد جدًا

4636.292.0جيد

يتضــح مــن خــالل جــدول رقــم )5( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت عينــة 
الدراســة تبعــاً ملتغــر مســتوى التحصيــل الدراســي )املعــدل الرتاكمــي( يف مجيــع االســرتاتيجيات، ويف املقيــاس 
بشــكل عــام؛ حيــث كانــت مجيــع قيــم P أكــر مــن 0.05. وابلتــايل نســتطيع القــول أبن اســتجابة عينــة 

الدراســة متقاربــة، وال توجــد فــروق بينهــا تبعــاً ملتغــر مســتوى التحصيــل الدراســي )املعــدل الرتاكمــي(. 

ملخص نتائج الدراسات وتوصياهتا ومقرتحاهتا:

أ. ملخص النتائج: 

توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

1. أن اســرتاتيجيات التقــومي البديــل املناســبة لطبيعــة اللغــة العربيــة هــي: التقــومي القائــم علــى األداء، والتقــومي 
ابســتخدام ملــف األعمــال )اإلجنــاز(، والتقــومي ابســتخدام املالحظــة، والتقــومي ابســتخدام املقابلــة، وتقــومي 

األقــران، والتقــومي الــذايت.

املعلمــن  الطــالب  تعريــف  يف  يســهم  القــرى  أم  جامعــة  يف  العربيــة  اللغــة  معلمــي  إعــداد  برانمــج  أن   .2
عاليــة. بدرجــة  البديــل  اللغــوي  التقــومي  ابســرتاتيجيات 

3. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بن متوسطات استجابة عينة الدراسة تُعزى ملتغر اجلنس.

4. ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابة عينــة الدراســة تُعــزى ملتغــر التحصيــل 
الدراســي.
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ب. التوصيات: 

بناء على النتائج الي مت التوصل إليها فإن الباحث يُوصي ابآليت:

1. تزويــد القائمــن علــى برامــج إعــداد معلــم اللغــة العربيــة يف جامعــة أم القــرى واجلامعــات األخــرى أبســاليب 
التقــومي البديــل، املناســبة لطبيعــة اللغــة العربيــة، الــي توصلــت هلــا الدراســة.

2. تزويــد القائمــن علــى تعليــم اللغــة العربيــة مــن معلمــن ومشــرفن أبســاليب التقــومي البديــل، املناســبة لطبيعــة 
اللغــة العربيــة، الــي توصلــت هلــا الدراســة.

ج. املقرتحات:

بناء على نتائج الدراسة وتوصياهتا فإن الباحث يقرتح القيام ابلدراسات اآلتية:

1. أسباب عدم استخدام طالب اللغة العربية املعلمن السرتاتيجيات التقومي البديل.

2. إجراء دراسة مشاهبة هلذه الدراسة لرامج إعداد معلمي اللغة العربية يف جامعات خمتلفة.

3. إجراء دراسة مشاهبة هلذه الدراسة يف ختصصات أخرى.

4. إجــراء دراســة مقارنــة بــن اســتخدام الطــالب معلمــي اللغــة العربيــة واملعلمــن أثنــاء اخلدمــة الســرتاتيجيات 
التقــومي اللغــوي البديــل.
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املراجع

أوال: املراجع العربية:

- أبــو احلــاج، أحــالم حســن )2010(. مــدى معرفــة معلمــي اللغــة اإلجنليزيــة للمرحلــة األساســية العليــا يف 
العاصمــة عمــان ألســاليب التقــومي البديلــة واســتخدامهم هلــا، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، اجلامعــة األردنيــة، 

عمــان، األردن.

- أبــو زينــة، فريــد )1998( أساســيات القيــاس والتقــومي يف الرتبيــة، الكويــت: مكتبــة دار الفــالح للنشــر 
والتوزيــع.

- أبو عواد، فرايل حممد وأبو سنينة، عوده عبد اجلواد )2011(. معتقدات معلمي الدراسات االجتماعية 
حــول التقــومي البديــل يف املرحلــة األساســية العليــا يف مــدارس وكالــة غــوث يف األردن، جملــة جامعــة القــدس 

املفتوحــة لأحبــاث والدراســات، 24 )1(.

املفاهيــم  تنميــة  البديــل علــى  الصفــي  التقــومي  أســاليب  اســتخدام  أثــر  - أمحــد، محــدي أمحــد )2008(. 
االقتصاديــة وحتســن فعاليــة الــذات لــدي طــالب املــدارس الثانويــة التجاريــة، اجلمعيــة املصريــة للمناهــج وطــرق 

التدريــس، 41 ديســمر.

- األشــقر، مهنــد حســن )2015(. أثــر توظيــف التقــومي البديــل يف تنميــة التفكــر الرايضــي لــدى طــالب 
الصــف الرابــع األساســي بغــزة، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، اجلامعــة اإلســالمية بغــزة، فلســطن.

- اعديلــي، نــداء حســن )2010(. أثــر اســتخدام أســاليب التقــومي البديــل )ملــف إجنــاز الطالــب( يف دافعيــة 
وحتصيــل طلبــة الصــف الثالــث يف مرحلــة التعليــم األساســي، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، اجلامعــة اهلامشيــة، 

األردن.

- البشــر، أكــرم عــادل وبرهــم، أريــج عصــام )2012( اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي البديــل وأدواتــه يف 
العلــوم الرتبويــة والنفســية يف البحريــن، 13 )1(،  تقــومي تعلــم الرايضيــات واللغــة العربيــة يف األردن، جملــة 

.270-241

- البالونــة، فهمــي )2010(. أثــر اســرتاتيجية التقــومي القائــم علــى األداء يف تنميــة التفكــر الرايضــي والقــدرة 
اإلنســانية(،  )العلــوم  النجــاح لأحبــاث  الثانويــة، جملــة جامعــة  املرحلــة  لــدي طلبــة  املشــكالت  علــى حــل 

.)8(24



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

354

- الثوابيــة، أمحــد ومھيــدات، عبــد احلكيــم )2005(. اســرتاتيجيات التقــومي وأدواتــه، جملــة رســالة املعلــم، وزارة 
الرتبية والتعليم، األردن 43، 24-18.

- اجلهــي، ســلطان مصلــح )2015(. درجــة معرفــة معلمــي اللغــة العربيــة ابلتقــومي البديــل واجتاهاهتــم حنــوه يف 
املــدارس احلكوميــة املتوســطة ابملدينــة املنــورة، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، اجلامعــة األردنيــة، عمــان.

- محــزة، حممــد عبــد الوهــاب؛ صومــان، هشــام؛ رشــيد، أمحــد إبراهيــم )2012(. اســتخدام معلمــي املــدارس 
احلكوميــة األردنيــة للتقــومي الواقعــي واجتاهاهتــم حنــوه ومعوقــات اســتخدامه. جملــة جامعــة اخلليــل للبحــوث، 7 

.283 – 265 ،)1(

- محيــد، شــادي عبــد احلافــظ )2013(. أثــر توظيــف أســاليب التقــومي البديــل يف تنميــة التفكــر التأملــي 
ومهــارات رســم اخلرائــط ابجلغرافيــا لــدي طالبــات الصــف العاشــر األساســي، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، 

اجلامعــة اإلســالمية بغــزة، فلســطن.

- اخلالديــن عــادي كــرمي )2014(. درجــة ممارســة معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلــة املتوســطة ملهــارات التقــومي 
البديــل، جملــة كليــة الرتبيــة يف جامعــة عــن مشــس، 38 )3(، 463-415.

- اخلرابشــة، بنــان عبــد الرمحــن )2004(. أثــر اســتخدام أســاليب التقــومي البديلــة يف أداء الصــف التاســع 
األساســي يف التعبــر الكتــايب. رســالة ماجســتر، اجلامعــة األردنيــة عمــان، األردن.

- خطاطبــة، منتصــر حممــود )2009(. درجــة امتــالك وممارســة معلمــي اللغــة العربيــة الســرتاتيجيات التقــومي 
البديــل يف املرحلــة األساســية الدنيــا يف حمافظــة عجلــون، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة الرمــوك، 

األردن.

- اخلليلــي، خليــل بوســف )1998(. التقييــم احلقيقــي يف الرتبيــة، جملــة الرتبيــة، قطــر، اللجنــة الوطنيــة القطريــة 
للرتبيــة والثقافــة والعلــوم 27، 131-118.

- اخلوالــدة، دميــا علــي )2014(. مــدى اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي البديــل وأدواتــه يف تقــومي تعلــم الطلبــة 
ابملرحلــة األساســية العليــا يف حمافظــة الزرقــاء مــن وجهــة نظــر املعلمــن، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، اجلامعــة 

اهلامشيــة، األردن.

- الدوســري، إبراهيــم مبــارك )2000(. إطــار مرجعــي للتقــومي الرتبــوي، ط 3، الــرايض: مكتــب الرتبيــة 
العربيــة لــدول اخلليــج.



درجة إسهام برنامج إعداد معلمي اللغة العربية في جامعة أم القرى ...        د. محمد بن عبدالجبار السلمي

355

مبــادئ وتطبيقــات وقضــااي  احلديــث –  الرتبــوي  والتقــومي  القيــاس  راشــد )2004(.  الدوســري، محــاد   -
الفكــر. دار  معاصــرة. ط 1، عمــان: 

- الدويــك، ســاهر ربيــع )2009(. درجــة معرفــة معلمــي الرايضيــات ملفاهيــم واســرتاتيجيات التقــومي الواقعــي 
ودرجــة تطبيقهــم هلــا يف منطقــة الزرقــاء التابعــة لوكالــة الغــوث الدوليــة، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، اجلامعــة 

األردنيــة، عمــان، األردن.

- الرشــيدي، عائشــة عايــش )2008(. تصــورات معلمــي العلــوم يف املرحلــة االبتدائيــة يف دولــة الكويــت 
الســرتاتيجيات التقــومي البديــل ودرجــة ممارســتهم هلــا، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، اجلامعــة األردنيــة، عمــان.

- الرفاعــي، عبــر حممــد وطوالبــة، هــادي حممــد والقاعــود، إبراهيــم عبــد القــادر. )2012(. درجــة ممارســة 
معلمــي الدراســات االجتماعيــة يف حمافظــة إربــد اســرتاتيجيات التقــومي الواقعــي. جملــة جامعــة أم القــرى للعلــوم 

الرتبويــة والنفســية، 4 )1(، 370 -408.

- زيتــون، حســن حســن )1996(. أصــول التقــومي والقيــاس الرتبــوي: املفهومــات والتطبيقــات، الــرايض: 
الــدار الصولتيــة.

- زيتون، حسن حسن )1999(. تصميم التدريس، عمان: عامل الكتب.

- زيتون، عايش )2007(. االجتاهات وامليول العلمية يف تدريس العلوم، عمان: دار الشروق.

- زيتيــون، عايــش )2007(. النظريــة البنائيــة واســرتاتيجيات تدريــس العلــوم. عمــان: دار الشــروق للنشــر 
والتوزيــع.

- الشــراري، محــد حممــد )2014(. درجــة معرفــة واســتخدام معلمــات الدراســات االجتماعيــة يف اململكــة 
العربيــة الســعودية الســرتاتيجيات التقــومي البديــل، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة الرمــوك، األردن.

التقــومي  الرتبيــة اإلســالمية الســرتاتيجيات وأدوات  الشــرعة، ممــدوح )2011(. درجــة توظيــف معلمــي   -
الواقعــي، جملــة جامعــة مؤتــة 26، 294 – 332.

- الشــرفاء، إينــاس )2007( مــدى اســتخدام معلمــي الدارســات االجتماعيــة ألســاليب وأدوات اســرتاتيجية 
التقومي املعتمد على األداء يف املرحلة األساســية ومشــكالت اســتخدامها من وجهة نظرهم، رســالة ماجســتر 

غــر منشــورة، جامعــة مؤتــة، األردن.



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

356

- الشــقرات، إبراهيــم ســليمان )2014(. فاعليــة املعلمــن يف اســتخدام التقــومي البديــل يف مــدارس مديــرايت 
الرتبيــة والتعليــم إلقليــم جنــوب األردن، رســالة دكتــوراه، جامعــة أم درمــان اإلســالمية، الســودان.

- الشــقرات، حممــود طافــش )2009(. اســرتاتيجيات التدريــس والتقــومي مقــاالت يف تطويــر التعليــم، ط 1، 
عمــان: دار الفرقــان للنشــر والتوزيــع.

- الشــهري، عبــد هللا علــي )2012(. وعــي معلمــي العلــوم يف املرحلــة االبتدائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية 
الســرتاتيجيات التقــومي البديــل واجتاهاهتــم حنــو اســتخدامها يف الغرفــة الصفيــة، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، 

جامعــة الرمــوك، األردن.

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

مهــارات  تنميــة  البديــل يف  التقــومي  أســاليب  بعــض  توظيــف  أثــر  اجملــد )2014(.  أبــو  حنــان  - طمــان، 
الســكراترية التطبيقيــة لــدى طــالب املــدارس الثانويــة التجاريــة يف ضــوء مدخــل حتســن اجلــودة املســتمر، جملــة 

كليــة الرتبيــة جامعــة طنطــا، 56، 84-39.

- الطويرقــي، ايســر عبــدهللا )2012(. فاعليــة منــوذج تدريســي مقــرتح قائــم علــى التقــومي البديــل يف تنميــة 
مهارات التالوة لدى طالب مدارس حتفيظ القرآن الكرمي ابملرحلة املتوســطة. رســالة ماجســتر غر منشــورة، 

جامعــة الطائــف، اململكــة العربيــة الســعودية.

- عبــد هللا، فيصــل محيــد )2009( مــدى اســتخدام معلمــي الرتبيــة الرايضيــة ألســاليب التقــومي البديــل وأدواتــه 
يف تقــومي طلبــة املرحلــة الثانويــة، جملــة الرايضــة علــوم وفنــون، 34)2(.

- العبســي، حممــد مصطفــى )2010(. التقــومي الواقعــي يف العمليــة التدريســية، عمــان: دار املســرة للنشــر 
والتوزيــع والطباعــة.

- عبيــدات، ذوقــان. وكايــد، عبــد احلــق. وعــدس، عبــد الرمحــن )2016(. البحــث العلمــي مفهومــه، أداوتــه، 
أســاليبه، الطبعــة الثامنــة عشــر. دار الفكــر، عمــان، األردن.

-اىلعرايب، حممد. سعيد. )2004(. فعالية التقومي البديل على التحصيل والتواصل وخفض قلق الرايضيات 
لتالميــذ املرحلــة االبتدائيــة. املؤمتــر العلمــي الرابــع -رايضيــات التعليــم العــام يف جمتمــع املعرفــة -مصــر، القليوبيــة: 

اجلمعية املصرية لرتبوايت الرايضيات، 177 -244



درجة إسهام برنامج إعداد معلمي اللغة العربية في جامعة أم القرى ...        د. محمد بن عبدالجبار السلمي

357

- عفانة، حممد عطية )2011(. واقع اســتخدام معلمي اللغة العربية ألســاليب التقومي يف املرحلة اإلعدادية 
يف مــدارس وكالــة الغــوث الدوليــة يف قطــاع غــزة يف ضــوء االجتاهــات احلديثــة، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، 

اجلامعــة اإلســالمية، غــزة.

- عقل، أنور )2001(. حنو تقومي أفضل، بروت: دار النهضة العربية.

- عــالم، صــالح الديــن حممــود )2004(. التقــومي الرتبــوي البديــل: أسســه النظريــة واملنهجيــة وتطبيقاتــه 
امليدانيــة، القاهــرة: دار الفكــر العــريب.

- عــالم، صــالح الديــن حممــود )2009(. التقــومي الرتبــوي البديــل: أسســه النظريــة واملنهجيــة وتطبيقاتــه 
امليدانيــة. القاهــرة، دار الفكــر العــريب.

- عالونــة، هشــام إبراهيــم. )2007(. ممارســات معلمــي العلــوم ألســاليب التقــومي البديــل يف تدريــس العلــوم 
الــي تواجههــا. رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة  للصــف الثامــن األساســي يف األردن والصعــوابت 

الرمــوك، األردن.

-علــي، حممــد الســيد )2011(. اجتاهــات وتطبيقــات حديثــة يف املناهــج وطــرق التدريــس، ط1، عمــان: دار 
املســرة للنشــر والتوزيع والطباعة.

-العليــان، فهــد عبــد الرمحــن )2015(. واقــع اســتخدام معلمــي الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة ألســاليب 
التقــومي البديــل مــن وجهــة نظرهــم، جملــة كليــة الرتبيــة، جامعــة األزهــر، 164 )1(.

-عمران، حممد حسن )2002(. ماهية التقومي، جملة املعلم، كلية الرتبية جامعة أسيوط، مصر.

-عــودة )2015(. أثــر اســتخدام التقــومي البديــل علــى حتصيــل طلبــة الصــف التاســع واجتاهاهتــم حنــو العلــوم يف 
مــدارس حمافظــة انبلــس، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة النجــاح الوطنيــة، فلســطن.

-عــودة، أمحــد، )2002(. القيــاس والتقــومي يف العمليــة التدريســية، ط 5، دار األمــل للنشــر والتوزيــع، اربــد، 
األردن.

- غبايــن، عمــر حممــود )1999(. التعلّــم الــذايت والتقــومي الــذايت ابســتخدام برانمــج احلقائــب التعليميــة يف 
مــادة العلــوم العامــة لطلبــة صفــوف احللقــة األساســية الثانيــة يف مــدارس وكالــة غــوث الدوليــة يف األردن، رســالة 

دكتــوراه، جامعــة القديــس يوســف، بــروت، لبنــان.



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

358

- فلمبــان، آذار عبــد هللا )2010(. واقــع اســتخدام معلمــات اللغــة العربيــة ملــف اإلجنــاز يف تقــومي األداء 
اللغــوي لــدى تلميــذات الصــف الســادس االبتدائــي مبدينــة مكــة املكرمــة، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، 

جامعــة أم القــرى.

- القحطــاين، انصــر علــي )2014(. واقــع اســتخدام أســاليب التقــومي البديــل لــدى معلمــي الكيميــاء مبدينــة 
الدمــام مــن وجهــة نظــر املعلمــن، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة البحريــن، البحريــن.

- القرشــي، حــامت حممــد )2016(. واقــع اســتخدام أســاليب التقــومي البديــل لــدى معلمــي اللغــة العربيــة يف 
املرحلــة االبتدائيــة مبنطقــة مكــة املكرمــة مــن وجهــة نظــر مشــريف مــادة اللغــة العربيــة ومديــري املــدارس االبتدائيــة، 

رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة الرتبيــة، جامعــة أم القــرى.

- قطامي، يوسف حممود )2009(. مبادئ علم النفس الرتبوي، عمان: دار الفكر انشرون وموزعون.

الدراســي  التحصيــل  البديــل يف  التقــومي  اســرتاتيجيات  اســتخدام  أثــر  أميــن حممــد )2010(.  القيســي،   -
والتفكــر الناقــد لــدى طلبــة الصــف الســادس يف مبحــث العلــوم يف مديريــة تربيــة جــرش، رســالة ماجســتر غــر 

منشــورة، اجلامعــة اهلامشيــة، األردن.

- احملاسنة، إبراهيم ومهيدات، عبد احلكيم )2009(. القياس والتقومي الصفي، عّمان: دار جرير.

- املرحــي، أمحــد علــي )2013(. درجــة ممارســة معلمــي الرايضيــات ابملرحلــة املتوســطة ألدوات التقــومي 
البديــل، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة أم القــرى.

- املــزروع، هيــا حممــد )2009(. فعاليــة التقــومي البديــل يف حتصيــل مفاهيــم البحــث الرتبــوي وزايدة فعاليــة 
لــدى طالبــات الدراســات االجتماعيــة، جملــة احتــاد اجلامعــات العربيــة األردنيــة، 54،  الــذات يف البحــث 

.155 – 127

- املزيــي، هتــاين عبــد الرمحــن )2016(. فاعليــة اســتخدام أســاليب التقــومي البديــل يف تنميــة اجلانبــن املعــريف 
واملهــاري وإكســاب مهــارات التعلــم املنظــم ذاتيــاً وحتســن التفكــر التأملــي لــدى طالبــات اللغــة اإلجنليزيــة يف 

جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، جملــة العلــوم الرتبويــة جامعــة اإلمــام، 3، 130-67

- مصطفى، أشــرف عطية )2016(. واقع ممارســة معلمي الرتبية اإلســالمية ألســاليب التقومي البديل وســبل 
تطويرها يف املرحلة األساســية الدنيا بغزة، رســالة ماجســتر غر منشــورة، اجلامعة اإلســالمية بغزة، فلســطن.



درجة إسهام برنامج إعداد معلمي اللغة العربية في جامعة أم القرى ...        د. محمد بن عبدالجبار السلمي

359

- مصطفــى، ســناء مجيــل )2009(. أثــر اســتخدام أســاليب التقــومي البديــل يف حتصيــل طلبــة الصــف العاشــر 
يف الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة يف لــواء الرصيفــة واجتاهاهتــم حنوهــا رســالة ماجســتر غــر منشــورة. اجلامعــة األردنيــة، 

األردن.

- مغــازي، هنــي ســعدي )2009(. أثــر اســتخدام البورتفليــو كأداة للتقــومي البديــل علــى حتقيــق أهــداف 
الثــاين  الــدويل  العلمــي  الثالثــة. املؤمتــر  الفرقــة  مــادة خدمــة اجلماعــة: دراســة مطبقــة علــى طــالب  تدريــس 
والعشــرون للخدمــة االجتماعيــة )اخلدمــة االجتماعيــة وحتســن نوعيــة احليــاة( -مصــر، مــج 3، القاهــرة: كليــة 

اخلدمــة االجتماعيــة، جامعــة حلــوان، 1490 -1570. 

- املغــذوي، عــادل عايــض )ب.ت(. أســاليب التقــومي يف ضــوء اســرتاتيجيات التدريــس احلديثــة. اســتخلص 
مــن:

https://www.mu.edu.sa/sites/default/files/content�files/
dcscw042.pdf

- مهيــدات، حممــد صــاحل. )2013(. أثــر برانمــج تدريســي معتمــد علــى التقــومي الواقعــي علــى حتصيــل طلبــة 
املرحلــة الثانويــة يف األردن يف مهــارة القــراءة يف اللغــة اإلجنليزيــة. اجمللــة األردنيــة يف العلــوم الرتبويــة -األردن، 

118 – 111 ،)1( 9

- اهلندي، صاحل ذايب )2009(. طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية، عما: دار الفكر.

- اهليــي، خلــف نصــار )2001( التوجهــات املســتقبلية لتقــومي التحصيــل الدراســي للطلبــة وملفــات أعمــال 
الطلبــة واســتخدامها يف التقييــم املقــارن للحيــاة اليوميــة ضمــن إطــار النظــام املدرســي، املؤمتــر األول للقيــاس 

والتقــومي الرتبــوي. أبــو ظــي: وزارة الرتبيــة والتعليــم.



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

360

اثنيا: املراجع األجنبية:

- Andrade, H. L., Wang, X., Du, Y., & Akawi, R. L. )2009). 
Rubric�referenced self�assessment and self�efficacy for writing. 
The Journal of Educational Research, 102)4), 287-302. 

� Çalışkan, H., & Kaşıkçı, Y. )2010(. The application of traditional 
and alternative assessment and evaluation tools by teachers in 
social studies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2)2), 
4152-4156. 

� Egeland,. p, )1995( The effect of authentic assessment on fifth 
– grade students science achievement and attitudes , Disseration 
Abstracts

- Faith, H.,Patricia,S.and Todd,,G. )2004).Action research in the 
secondary science classroom: student response to differentiated, 
alternative assessment. American Secondary Education, 32)3), 
89-104.

- International , ,ID: 742708451.

� Janisch، C.، Liu، X. & Akrofi، A. )2007(. Implementing alterna-
tive assessment: Opportunities and obstacles. Educational Forum، 
71 )3(، 221�230.

- Juwah, C. )2003). Using Peer Assessment to Develop Skills and 
Capabilities. USDLA Journal, 17)1).

- Mcdonald,B.& Boud,D..)2003). The Impact of Self-Assessment 
on Achievement: The Effect of Self-Assessment Training on Per-
formance in External Examinations, Assessment in Education: 
Principles, Policy& Practics, 10, )2), 209-221



درجة إسهام برنامج إعداد معلمي اللغة العربية في جامعة أم القرى ...        د. محمد بن عبدالجبار السلمي

361

- Nakamura, Y. )2002). Teacher Assessment and Peer Assessment 
in Practice. Educational Studies 44. 

- Shober,L. )1999) Portfolio assessment approach to narrative 
writing with the cooperating of a fourth grade target group.ED 
463329. http://searcheric.org..

- Svinicki, M. )2004). Authentic assessment: testing reality. New 
Directions for Teaching and Learning, 100)4), 23-29.

� Terrell، P. Mayo، K. and Watkins، R. )2002(. Becoming 
consumers of your own research، what really makes a difference 
in improving learning، Journal of the Southeastern Regional 
Association of Teacher Educations، 5 )3(، 137�157.

�Wiggins, G. )1989(. Assessing Student Performance، San 
Francisco CA: Jossey- Bass.


