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 التقومي الرتبوي من وجهة نظر أعضاء هيئة تدريس قسم اللغة العربية جبامعة اجلوف    أساليبتصور مقرتح لتطوير  
 يف ضوء التوجهات احلديثة للتقومي الرتبوي 

 امللخص

تقومي حتصيل طالب قسم اللغة العربية جبامعة اجلوف    أساليبإىل تقدمي تصور مقرتح لتطوير    ة احلالي  الدراسةهدفت  
ومتثل جمتمع الدراسة يف مجيع أعضاء  ،  واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،  يف ضوء التوجهات احلديثة للتقومي الرتبوي 

قام  و ، االستبانة نعضوًا الذين أجابوا ع( 35ث ابختيار )الباح قامو ، قسام اللغة العربية جبامعة اجلوفهيئة التدريس أب
أسئلة الدراسة يف ضوء األدبيات العلمية املتعلقة   عنومتثلت يف استبانة مت تصميمها لإلجابة ، الدراسةالباحث ببناء أداة 

 هي:   حماور ية ( عبارة موزعة على مثان43ية من )تكونت االستبانة يف صورهتا النهائ، الدراسة مبوضوع 

تقومي  ، تقومي األداء القائم على املالحظة، تقومي األقران، التقومي الذايت، ملفات اإلجناز، التقومي القائم على األداء
جاءت   إىل نتائج من أمهها:  الدراسةوتوصلت ، تقومي األداء خبرائط املفاهيم، ابالختبارات تقومي األداء ، األداء ابملقابالت 

وجود فروق ذات  وتشري النتائج إىل  ،  الدراسة على عبارات احملاور الثمانية منخفضة عدا احملور السابع  نسب استجاابت عينة
وقد يرجع ذلك إىل أن  سنوات اخلربة  ، داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات العينة تعزى ملتغري اخلربة األعلى يف التدريس

 . التدريس ابجلامعة أكثر وعياً ابستخدام االختبارات املتنوعة يف تقومي الطالبيف التدريس للطالب وتقوميهم جتعل عضو هيئة  

 ذايت ، تقديرات،  أداء ،  إجناز  ، بديل  الكلمات املفتاحية :
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Abstract 
faculty members of the Arabic Language Department at Jouf University in the light of 

the current trends of the educational evaluation 

 

The purpose of this study was to set a proposal for development of students’ 

achievement evaluation of the Arabic Language Department at Jouf University. The 

researcher used Descriptive Analytic Methodology. The population of study include all 

faculty members of the Arabic Language departments at Jouf University. The researcher 

chose (35) faculty members who responded to instrument. The researcher designed an 

instrument to answer study questions which related to literature studies and the research 

to topic . The instrument contains (43) statements divided into eight categories which are: 

performance-based evaluation، Portfolios، self-evaluation، peer evaluation، observation 

as an evaluation، interviewing as an evaluation، test as am evaluation، and concept map 

as an evaluation. The major findings indicate that percentage of sample’ respond were 

low except the seven category. Also، there are significant differences among means of 

sample due to experience of teaching. Experience of teaching and students evaluation 

might be made faculty members more knowledge of using different types of tests in 

students’ evaluation.  

Key words: alternative، Portfolio،    performance، assessment، self 
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 مقدمة:

،  يعتمد كثري من الرتبويني على تقومي التعلُّم الذي يُعترب من أهم مراحل العملية التعليمية املؤثرة يف تطوير اجملال الرتبوي
 ومعرفة مدة مناسبتها ملستوايت املتعلمني. ، وهو وسيلة للحكم على جودة خمرجات التعلُّم 

اقرتاح آلية    ابلرتبية والتعليم يف أسهمت يف تفاعل املهتمني  اليت   ريات جمموعة من التغ ظهرت خالل هذا القرنإال أنه  
فأصبح من الضرورة على املهتمني مبجال التقومي الرتبوي مواكبة هذه التطورات من خالل العمل على   ،  ها مع  تربوية للتعامل

تطوير نظم  و ريات ( أن مواكبة هذه التغ 2009، وبثينة ، وأخرس، يذكر)الشيخوهلذا  ، استحداث وسائل متطورة للتقومي 
،  لإلصالح الشامل للتعليم وحتدي أمام كل إصالح منشود يرتقي بعائد العملية التعليمية   مهماً   االمتحاانت ابعتبارها مدخالً 

خرى فإن  األ وألن التقومي حلقة مرتبطة يف املنظومة التعليمية وعنصر مهم من عناصر املنهج حيث يؤثر ويتأثر بكل العناصر 
 أي تطوير وحتديث لنظم االمتحاانت يتضمن يف جوهره تطويراً وحتديثاً للمنظومة كلها. 

وحتوالت  ، تطورات متسارعةالبد أن يشهد التقومي الرتبوي يف وقتنا احلاضر أن إىل  ( 2015هاشم واخلليفة ) يشريو 
ات تربوية  تغري مما جعلها حتدث  ،  على أرض الواقعوممارسته  ،  فنياته و ،  ه وأدواتهأساليب يف  عمليات القياس والتقومي و هرية يف  جو 

 يف خمتلف مكوانت املنظومة التعليمية.   متكاملة 

،  املتعلمنيكان منصباً على االختبارات كوسيلة وحيدة يف تقومي أداء   يةحيث إنَّ الرتكيز يف تقومي النشاطات التعليمو 
واليت من   POpham (2003)و   Ryan(1994)العديد من السلبيات كما أشار إليها  يف ظهورهذا األمر  فقد تسبب 

 أمهها: 

 وإغفال الكفاايت املطلوبة للتعلم. ، الدنيا الرتكيز على املهارات العقلية  -

 الختبارات. التدريس من أجل ا -

 والتقومي. الفصل بني عملييت التدريس   -

 عدم إعطاء االختبارات وصفاً دقيقاً لقدرات املتعلمني يف بعض املواد مثل القراءة والكتابة والرايضيات.  -

حيث إنَّ معظمها  ، املتعلمني ( عدم فاعلية وسائل تقومي م1997، )نصر وأتكيدًا هلذه السلبيات يرى كل من 
،  املنشودللغة أو قياس مستوايت األداء  املستهدفةمدى اكتساب املتعلمني للمهارات  معرفةتقليدية ال ترتقي إىل  أساليب

    . املهارات يف مواقف مشاهبة يتم تدريب املتعلمني عليها يف فرتة التعلممع التحقق من تطبيق 

متحاانت التقليدية والعمليات االختبارية  ترجع الشكوى املستمرة للمفهوم التقليدي للتقومي واملرادف لال وكذلك 
 الروتينية اىل االنتقادات الكثرية اليت وجهت إىل االمتحاانت ومن أهم هذه االنتقادات: 

وتغطيتها للمجال املراد  ،  وجهت كثريا من االنتقادات الفنية لالختبارات من حيث مدى ثباهتا وموضوعيتها وصدقها -1
 العلمية السليمة لبناء االختبارات.  ساليب العيوب أو التقليل منها إذا اتبعت األوميكن تاليف هذه ،  قياسه 
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وأصبحت  ،  إال أهنا أصبحت غاية يف حد ذاهتا ،  من املفرتض أن تكون االختبارات وسيلة ملعرفة مدى حتقق األهداف -2
من األاثر السلبية يف   اً ثري األمر الذي ترك ك، تشك ِّل ضغطًا نفسيًا على كل من الطالب واملعلمني وأولياء األمور 

كذلك أصبحت اخلربة التعليمية تقدر  ،  فأصبح النجاح يف االختبار هو اهلدف ومل يعد التعلم هدفاً ،  العملية التعليمية 
واالعتماد على  ، وهذا أفرز سلبيات كثرية منها الغش يف االختبارات ، يف ضوء دورها يف إعداد الطالب لالختبار

 صوصية. امللخصات والدروس اخل
 إن االختبارات بوضعها احلايل تقيس فقط احلفظ واالستظهار وهتمل اجلوانب األخرى.  -3
فعلى  ، أصبحت االختبارات وما يرتتب عليها من تقديرات وشهادات ذات أتثري حاسم يف حياة الطالب ومستقبله -4

 أساسها تتم ترقيته من صف اىل صف حىت يتم خترجه.  

مؤخرًا توجهات حديثة يف جمال التقومي الرتبوي فحاول املختصون يف القياس   تاالنتقادات فقد ظهر نتيجة هلذه و 
حديثة للتقومي الرتبوي بداًل من التقومي التقليدي الذي ال يتجاوز قياس مهارات التفكري الدنيا   أساليب والتقومي استخدام 

تقومي   أساليبك تبادر إىل ذهن الباحث وضع تصور لتطوير )كالتذكر واالستيعاب( مما أثَّر على قياس التحصيل. ولذل
 التحصيل وذلك لألسباب التالية: 

وكذلك تعمق الفهم لعالقة التدريس  ،  والتغري يف فهم طبيعة التعلم والتعليم ،  التغري يف املهارات واملعارف الالزمة للنجاح  -
 والتقومي. 

وترأسه  ،  ومن مث العمل األكادميي يف اجلامعة،  شراف الرتبوي واإل،  من خالل عمل الباحث يف مراحل التعليم املختلفة  -
تقومي األكادمييني واليت تعتمد على االختبارات وتقيس    أساليبللجنة االختبارات بكلية الرتبية ابجلامعة واطالعه على  

 اجلانب املعريف وإمهال بقية اجلوانب. 

رجاهتا على الطابع األدائي والكفاايت؛ مما يعين تطوير أدوات  التوجه الرتبوي احلديث يف بناء املناهج اليت تعتمد يف خم  -
 القياس املناسبة هلا. 

جديدة لتقوميها وقياس أداء   أساليبالتذوق األديب( إىل ، حاجة بعض املقررات يف اللغة العربية )القراءة والكتابة  -
 املتعلمني فيها. 

مث سيقوم مبشيئة هللا بتقدمي تصور مقرتح  ،  احلديثة للتقومي   لذا فإنَّ الباحث حياول التعرُّف على مدى تفعيل االجتاهات 
 تقومي حتصيل طالب قسم اللغة العربية جبامعة اجلوف يف ضوء االجتاهات احلديثة للتقومي الرتبوي.   أساليب لتطوير 

 مشكلة الدراسة وتساؤالهتا:

ووعيهم مبا يتضمنه من إجراءات جيعل تقوميهم    ، إنَّ استخدام املعلمني اسرتاتيجيات التقومي احلديث ) البديل ( وأدواته 
؛ إلظهار ما لديهم من  للعملية التعليمية تقومياً حقيقياً واقعياً ؛ مما جيعلهم أكثر مقدرة يف هتيئة فرص تعلم متعددة للمتعلمني  

 واإلبداع يف نشاطات التعلم اليت يؤدوهنا . ،  وقدرة على حل املشكالت ، مهارات تفكري عليا
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العديد من الدراسات مثل  فقد كشفت ، واقع التقومي يف كثري من املؤسسات التعليمية الرتبوية ما زال تقليدايً إال أن 
الرتبوي يف املؤسسات التعليمية    التقومي  أنَّ    م(  2007)    دراسة عساسو ،  (2004)  فضلم( ودراسة  2004)  الطراونة  دراسة  

مع العلم أن التقومي الرتبوي احلديث كما    . جزاء املنهج املدرسيمجيع أعلى    يعتمد على األسلوب التقليدي والذي ال يشتمل 
فقد  ، وله أمهيته يف إشراك املتعلمني يف معرفة مدى حتقق تعلمهم، سبق له األثر البارز والواضح يف صقل شخصية املتعلم

( ودراسة )العرايب  2002، ودراسة )حممد ، م( 2009العديد من الدراسات الرتبوية كدراسة )املهيدات واحملاسنة  أظهرت 
 . م( واليت كشفت عن أمهية استخدام التقومي البديل يف العملية التعليمية  2004

،  ات املستخدمة للتقومي ومما ال شك فيه أنَّ أقسام اللغة العربية يف اجلامعات السعودية هي واحدة من هذه املؤسس
،  وختصصه يف مناهج وطرق تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية جبامعة اجلوف  ومن خالل عمله األكادميي  الباحث  فإنَّ  

الحظ منط األسئلة اليت يعتمد عليها أعضاء هيئة  ،  تقومي الطالب يف قسم اللغة العربية جبامعة اجلوف  أساليبواطالعه على  
مثل منط االختيار من متعدد أو  : أو أسئلة موضوعية ، ةقومي الطالب والطالبات. وهي عبارة عن أسئلة مقالي التدريس يف ت 

لذلك جاءت هذه  ، التقومي  أساليب وعدم استخدام األساتذة يف تقومي الطالب والطالبات ابجلامعة لبقية ، صواب أو خطأ 
وتسعى إىل تقدمي تصور  ،  التقومي احلديثة   ساليب عة اجلوف ألالدراسة للكشف عن مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس جبام 

    التقومي يف ضوء التوجهات احلديثة للتقومي الرتبوي.  أساليبمقرتح ألفضل  

 وانطالقاً مما سبق فإنه ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن التساؤالت التالية: 

 التقومي احلديثة؟  ساليب ما مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية جبامعة اجلوف أل  -1

احلديثة يف تقومي حتصيل الطالب   ساليب هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات عينة الدراسة حول األ -2
سنوات   10و  5)ما بني  – توراه( سنوات بعد الدك 5)أقل من يف التدريس )اخلربة تُعزى الختالف عدد سنوات 

 بعد الدكتوراه(. 

تقومي حتصيل طالب قسم اللغة العربية جبامعة اجلوف يف ضوء االجتاهات احلديثة   أساليب ما التصور املقرتح لتطوير  -3
 للتقومي الرتبوي؟ 

 أهداف الدراسة:

 حتقيق التايل: الدراسة احلالية إىل تسعى  

 البديل. التقومي  ساليبجامعة اجلوف أليف استخدام أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية  الكشف عن   -

ومي حتصيل الطالب  احلديثة يف تق   ساليب عن فروق ذات داللة إحصائية بني درجات جمتمع الدراسة حول األ  الدراسة  -
سنوات   10و  5)ما بني  – راه( سنوات بعد الدكتو  5)أقل من يف التدريس ) اخلربةتُعزى الختالف عدد سنوات 

 بعد الدكتوراه(. 
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تقومي حتصيل طالب قسم اللغة العربية جبامعة اجلوف يف ضوء االجتاهات احلديثة    أساليبوضع تصور مقرتح لتطوير   -
 للتقومي الرتبوي.  

 أمهية الدراسة:

 تظهر أمهية هذه الدراسة من خالل االعتبارات اآلتية: 
 احلديثة يف التقومي الرتبوي.  ساليبللعملية الرتبوية ابجلامعات إىل األتوجيه نظر املنفذين   .1
 التقومي الرتبوي احلديثة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة.  أساليب معرفة واقع استخدام  .2
امعات  إعطاء اجلهات املعنية ابلتدريب مثل كليات الرتبية بعض االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ابجل .3

 ومنها تطبيق التوجهات احلديثة للتقومي الرتبوي؛ ليكون من ضمن الربامج املقدمة أثناء التدريب. 

اجلوف لتقومي  يستخدمها أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية يف جامعة  التقومي ساليب تصور مقرتح ألتقدمي  .4
 الطالب. 

 مصطلحات الدراسة:

 التطوير : 

م ( أنه عملية هتدف إىل الوصول ابلشيء املطور إىل أحسن صورة حىت يؤدي  1999التطوير كما يعرفه الوكيل ) 
 وحيقق األهداف املنشودة. ،  الغرض املطلوب منه بكفاءة اتمة

تقومي حديثة تراعي مستوايت التفكري   أساليب والتطوير إجرائياً كما يريده الباحث يف هذه الدراسة هو: استخدام 
 وتفتح اجملال أمامهم للتعلم النشط. ،  وتربز قدراهتم وإبداعاهتم،  العليا لدى املتعلمني 

 التقومي : 

وعلى  ،  ويقصد ابلتقومي" الوسيلة األساسية اليت ميكن بواسطتها التعرف على مدى جناحنا يف حتقيق األهداف الرتبوية
،  2015التعليمية بقصد حتسينها مبا حيقق األهداف املرجوة")اخلليفة الكشف عن مواطن الضعف ومواطن القوة يف العملية 

169 .) 

ابستخدام أدوات    ، ومعلومات صادقة   ، " عملية منهجية تتطلب مجع بياانت موضوعية(  21  ، 2007  ، )عالمويعرفه  
كمية وأدلة كيفية  قياس متنوعة يف ضوء جمموعة من املستوايت املتوقعة أو األهداف احملددة لغرض التوصل إىل تقديرات  

ورفع   ،وذلك لتحسني نوعية األداء  ، أو اختاذ قرارات مناسبة تتعلق ابلطالب وبعملية التعليم ، يستند إليها يف إصدار أحكام
 مبا يساعد يف حتقيق هذه املستوايت أو األهداف."   ، درجة الكفاءة
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 : Alternative Assessmentالتقومي البديل  

 البديل: مفهوم التقومي 

،  وتتعدد التعريفات حسب خلفيات املعنيني هبذا األمر، تباينت وجهات نظر الرتبويني حول مفهوم التقومي البديل 
مع حماولة حملاكاة  ،  مهام   تتضمن القيام أبداءواألدوات اليت    ساليب األعدد من  التقومي البديل    ( Miller، 2009يرى )  حيث

وتقومي ذايت وتقومي األقران   شخصية ومقابالت  وعروض وملحوظات ، بشكل مجاعيشروعات ملفات أعمال وصحائف وم
 ذلك.  وغري 

عوضاً    تتطلب من املعين القيام مبهام معينة   اليت   االختيارية   نوع من األداءات  التقومي البديل   ( يعرفMills2008)  أما 
  معرفة األفكار الرئيسية والفرعية تفسري أحداث اترخيية أو    ذلك ومن األمثلة على  عطاة.  املقائمة  ال من  معينة  اختيار إجابة  عن  

 يف موضوعات معينة.   الدراسة أو حل مسائل رايضية أو 

  أثناء قيامهمأبنه التقييم الذي يتطلب قيام الطالب بتوظيف معلوماهتم ومهاراهتم    ( 519:  2007  ) زيتون بينما عرفه  
ويتم تقييم هذا األداء ابالستعانة بقواعد  ، تتشابه مع مشكالهتم الواقعية يف احلياة مبهام تعلم أو حل مشكالت حقيقية

 واملعلم معاً.  معروفة لدى املتعلمنيموازين حمددة  و 

كما يراه الباحث إجرائيًا هو: استخدام عضو هيئة    أن التقومي البديل رى الباحثي  ومن خالل التعريفات 
وكيفية إنتاجه بناء على ما  ، مبعىن ما ينتجه املتعلم، على األداء الواقعي احلديثة يف التقومي اليت تركز  ساليب التدريس لأل

واليت تربز قدرته على حل  مع توفري مستخدمًا مهارات التفكري العليا ، حتصل عليه من معارف ومهارات واجتاهات وقيم
 املشكالت واإلبداع يف تعامله معها.  

 حدود الدراسة:

 احلدود املوضوعّية:   - أ

التقومي الرتبوي من وجهة نظر أعضاء هيئة تدريس قسم اللغة العربية جبامعة   أساليبلتطوير  اً مقرتح اً تتناول تصور 
 جهات احلديثة للتقومي الرتبوي اجلوف يف ضوء التو 

 احلدود املكانّية:   - ب

متت هذه الدراسة يف مدينة سكاكا )جامعة اجلوف( وكان املستهدف أعضاء هيئة التدريس املختصني يف تدريس  
 اللغة العربية ابجلامعة.  

 :احلدود الزمانية - ج

 ه.   1438/1439 العام الدراسيمت إجراء هذه الدراسة خالل 
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 :النظرياإلطار  

 التحوالت الناجتة عن التقومي البديل:   

 التحول من ثقافة االمتحاانت اىل ثقافة التقومي:  -

حملتوى  واحد اختبار   يكون من خالل إجراءلالمتحاانت  األسلوب التقليدي أن   (. 35: 20 ،2004 عالميذكر )
 يشتمل عل عدد من األسئلة هتدف إىل استدعاء املعلومات املخزنة سابقاً .  ، معني

ويكون تقرير النتائج  ،  ويتطلب مهارات عليا  ،  ويتخذ أمناطاً خمتلفة ،  بينما يؤدي التقومي البديل إىل التكامل مع التعليم
 .  املتعلمعن أداء  دقيقة على شكل بروفيل وصفي يعطي صورة 

 :  االختبارات التقليدية اىل التقومي املتعددالتحول من  -

والتكملة   كاملزاوجة -من االختبارات اجلزئية املقطوعة املنفصلة عن السياق  التحول(. أن (Craw: 2009 يرى
التحول من مقياس واحد لتحصيل الطالب اىل مقاييس  –واالختيار من متعدد اىل املهام ذات السياق كاألدوات والنتاجات  

 متعددة

 :  لتحول من التقومي املنفصل اىل التقومي املتكاملا -

حادي البعد املتمثل يف تطبيق اختبار واحد يف هناية مدة  أمن التقومي  التحول ( أن  (Craw: 2009كما يذكر 
   البيئة املدرسة. الرتبوية يف    اإلجراءات تكامل التقومي مع  يؤدي إىل    ىل تقومي متعدد األبعاد إ ،  املتعلمدراسية معينة لقياس حتصيل  

 االختالف بني التقومي البديل والتقومي التقليدي   -

( أن التقومي البديل والتقومي التقليدي خيتلفان من عدة أوجه اليت من أبرزها ما هو  519 :ـ م 2007، يرى )زيتون "
 : " موضح يف املخطط اآليت

 ( مقارنة بني التقومي البديل والتقومي التقليدي 1جدول )
 التقومي التقليدي  التقومي البديل م

إجنــازهــا  املتعلمني جيــب علىمهــام حقيقيــة  يتم من خالل 1
 أو أدائها 

ــيليــ  اتاختبــار  يتم من خالل  املعلمني وجيــب علىه ة تقليــديــ حتصــــــــــــ
 أو إكمال الفراغ املطلوب ، تيار البديل الصحيحاإلجابة عنها ابخ

تطبيق معـــــارفهم ومهـــــاراهتم ودجمهـــــا  جيـــــب على املتعلمني 2
 إلجناز املهمة

 دراستها.السابقة علومات املتذكر  جيب على املتعلمني

   عند إهناء املهمة.مهارات التفكري الدنيا  يستخدم املتعلمون  عند أداء املهمة. مهارات التفكري العليا    يستخدم املتعلمون  3
ميتد لعدة ســــــــــــاعات أو عدة  وقدإجناز املهمة   طول وقتي 4

 أايم.
 يكتفي املتعلمون غالباً بوقت قصري عند إجناز املهمة.

  تسيطر الفردية يف مهامه. يف إجناز املهمة. تعاون املتعلمنييتم من خالله  5
اليت حصل عليها   حسب الدرجةيف االختبار    املتعلمأداء يتم تقدير   على قواعد )موازين(تقدير.تعلمني أداء امليعتمد يف تقدير  6

 إذا كانت إجابته صحيحة.
: اختبارات أســــــــــــــاليبيســــــــــــــتخدم يف تقومي املتعلمني عدة  7

 مشروعات الطالب إخل.، حقائب اإلجناز، األداء
 يقتصر تقييم الطالب عادة على االختبارات التحصيلية الكتابية 
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 التقومي البديل:  أهداف 

،  حتقيق جمموعة من األهدافوذلك من خالل ، املتعلم االرتقاء مبستوى إجراء التقومي التقومي هوالرئيس من اهلدف 
اختالف اجلهة اليت حتتاج إىل نتائج التقومي مثل أصحاب القرار واملعلمني  حتقيق تلك األهداف حبسب  أساليب وختتلف 

 من أهم هذه األهداف:  ، وليائهمأ والطالب و 

 العامة وصياغتها  السياسات  -
 املختلفة   اإلجراءات املكافآت واجلزاءات و  -

 املوارد وتوجيهها بشكل صحيح. االستفادة من  -

 يف الربانمج  اإلجيابيات والسلبياتاألولوية  معرفة -

 للربامج والعمل على تطويرها. تخطيط ال -

   .تقدمه ومعرفة مدى ، ووصفهحتديد أداء الفرد  -

 ( Gilligan 2009)تشجيع املتعلمني  -

 متطلبات التقومي الرتبوي البديل: 

 أن متطلبات التقومي الرتبوي البديل تتمثل يف االيت:   (83-80)(  م2004، )عالميذكر  
 . املتعلمنيستقبلي لتعلم املنظور واملالتقومي البديل  توطيد العالقة بني -1

 حتقيقها. املرجو األهداف توطيد العالقة بني التقومي البديل و  -2

 التقومي البديل.  ملعرفة أهداف املعنيني ابلعملية التعليمية؛جلميع  ةالفرص  هتيئة -3

 . ومفيداً  التقومي البديل واضحاً السعي إىل أن يكون  -4

 التقومي البديل.  مراعاة الوقت املناسب إلجراء -5

 . ووقتاً  استمراراً وصرباً و  أن التغيري يتطلب فهماً إدراك   -6

 التقومي البديل.  أساليبلتعلم واستخدام    ةالفرص هتيئة  -7

 من نوعية التقومي البديل.  التأكد  -8

 عمل املدرسي. التخطيط لل عندالتقومي البديل  ة مناالستفاد -9

 وإجراءاته.  للتقومي البديل  استمرارية املراجعة  -10

 أنواع أدوات التقومي البديل 

 ومنها األنواع التالية:  لعضو هيئة التدريس ابجلامعة استخدامها  تتنوع أدوات التقومي البديل اليت ميكن

  العروض -الفردية املقابلة-املعارض-املشروعات-املالحظة-املخربية املهام-األداءتقدير  قواعد-األعمال ملفات 
 م(. 2006الباز ) التقارير -الصحائف-االخرتاعات-النهايةمفتوحة  األسئلة -الشفوية
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وسوف يلقي  ، األداء  وتقدير ، األسئلة وبنوك  اإلجنازملفات ثالث أدوات هي: على  هنا  الباحث  وسوف يقتصر  
 يف اجلزء التايل.   تلك األدوات على  الباحث الضوء

 )البورت فوليو(:  اإلجناز  : ملفات  أوالً 

 مفهومها:  

وقد أشار إليها  ، رته على إبراز إبداعاته وتوثيقهاملفات اإلجناز من العمال اليت يربز من خالهلا جهد املتعلم ن وقد
يقوم من  ، حصر ومجع ألعمال املتعلم بشكل واع منه عن ملفات اإلجناز عبارة  ن حبيث أوضحا أ (2015)هاشم واخلليفة 

   ومدى تقدمه يف جمال معني.، خالهلا إببراز جهوده وتوضيحها

عبارة عن "سجالت     Portfoliosأو سجالت األداء  اإلجنازملفات أن  انم( فيذكر 2001، وأما )زيتون والبنا
للتعلم والتقومي يتجمع فيها عينات ممثلة من أعمال املتعلمني اليت توضح مستوى حتصيلهم وتقدمهم وجهدهم وتشمل كل  

 من خمرجات وعمليات التعلم. وقد تركز على جمال دراسي معني أو أكثر من جمال"  

طوال فصل دراسي أو سنة  ، مستواه وحتصليهتوضح أداء املتعلم و  ) اإلجناز ( ويرى الباحث أن ملفات األعمال 
مما يعطي صورة متكاملة عن   ؛  يف جوانب خمتلفة ويف جماالت دراسية عديدة أداء املتعلمملستوى  ةتتبعي كاملة وكأهنا دراسة 

يود  بل له حق أن خيتار ما ، ومن حق كل متعلم أن يطلع على ملفه بنفسه، جوانب القوة ونواحي القصور عند كل متعلم 
  يف   للمعلم وميكن ، املتعلم حق االطالع على امللف  أن يتضمنه امللف كما أن لويل األمر واملعلمني وكل من يتعلم مع هذا

 . بصدق وموضوعية  ني استناداً إىل حمكات متكنه من إصدار األحكاماملتعلممستوايت   معرفةضوء هذه األعمال 

 : ليو(جماالت استخدام ملف املتعلم الرتاكمي )بورت فو 

 ( امللف الرتاكمي فهي عديدة ومتنوعة منها: portfolioجماالت استخدام )  ( أن2015يرى )هاشم واخلليفة 

 مراجعة تقدم املتعلم الدراسي.   •

 تقدير درجاته يف اجملاالت الدراسية.  •

 القبول يف الكليات اجلامعية.  •

 وغري ذلك من مهام تقوميية عديدة.  ، تقدمي الربامج الرتبوية واملناهج الدراسية  •

 أسباب ظهور امللفات: 
الفنون اجلميلة   بعض  منذ فرتة طويلة يفه مت استخدام مفهوم ملفات اإلجناز أن( 277-271: 2006يذكر )هاشم

وانتشر استخدمها  ، حيث دخلت هذه امللفات عامل اللغة ، مهم جداً يف فنون اللغة وتعليمها مفهوم   وهو ، املالية  النواحيو 
 ال سيما يف السنوات اخلمس األخرية. ، على نطاق واسع
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 ومن األسباب اليت سامهت يف ظهور هذه امللفات ما يلي:  

 للمتعلم. تقتصر على قياس مهارات التفكري الدنيا  ألدوات القياس التقليدية واليت نظرة االنتقاد  •

 األول للعملية التعليمية وليس أداة للقياس.  نظرة بعض املعلمني ألدوات التقومي على أهنا املوجه  •

  خمتلفة قياس مجيع جوانب املتعلم أبدوات اشتماهلا على التكامل بني أدوات القياس. فمن خالل الرغبة يف حتقيق  •
 يتضمنها امللف. 

  ، مثل أولياء األمور ، يف التقومي  جهات أخرى غريه مشاركة بل ، عدم اقتصار مهمة التقومي على املعلم فحسب •
 املتعلمني .... إخل .   

من األصوب أن يكون احلكم عليه أكثر  ، األخذ مببدأ الرتاكمية يف التقومي"( أن 126م : 2005)األغا ويذكر 
ملف    حمتوىوأن  ،  والعمليةحيادية وموضوعية ومشولية. فأصبح ملف التقومي مصاحباً للمتعلم يف مجيع مراحل حياته التعليمية  

ء  وإمنا هو جتميع هادف ومنظم يعطي تصوراً متكامالً عن أدا،  أعمال املتعلم ليس جتميع لبعض العينات واملشروعات والصور 
   . "املتعلم ومهاراته وتقدمه وحتصيله الشامل يف جمال دراسي معني 

 الطالب: إجناز   فوائد ملفات

- 271: 2006وقد أشار ) هاشم ، وتعود عليه ابلنفع، تعلمهيستفيد املتعلم الذي يطبق ملفات اإلجناز أثناء 
 ( إىل جمموعة من هذه الفوائد على النحو التايل: 277

 املتعلمني على القيام ابألنشطة اليت ميكن أن تربز إبداعاهتم. تشجيع  -

 مما يؤثر على العمل الفردي للمتعلم. وتفتح قناة لالتصال الفاعل بني املتعلمني ومعلم الفصل؛  ،  املتعلمتربز دور وعمل   -

 جاابت الصحيحة. تتطلب امللفات من التالميذ يف املواقف االختبارية بناء املعلومات أكثر من التعرُّف على اإل -

حيث توفر فرصة للمتعلمني كي يالحظ كل فرد  ، تساعد على حتقيق التعلم من خالل التفاعل بني التلميذ وزميله -
 عمل اآلخر كنوع من التقومي الناقد لألقران. 

 تدريب املتعلم على التأمل الذايت لتعلمه من خالل مالحظة نتائج تعلمه ومقارنتها مع األداء األمثل.  -

 خبطوات علمية استناداً على إجراءات التفكري العلمي ومهاراته. مهارات التفكري الناقد   تنمية -

 يزيد العمل وفق ملفات اإلجناز اإلحساس مبسئولية التعلم.  -

وتربز إجنازاهتم مع عدم الرتكيز على السلبيات؛ مما يكون له  ، تعطي ملفات اإلجناز وصفاً دقيقاً موجزاً عن املتعلمني  -
 ة املتعلمني يف إبراز أدائهم من خالل مواقف حياة حقيقية. دور يف رغب

 تدفع التلميذ للتعلم من خالل ترغيبه يف إظهار أدائه يف املواقف احلياتية.  -
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 : بنوك األسئلة: اثنياً 

،  كفاءهتا تعد بنوك األسئلة من التوجهات احلديثة نسبياً للتقومي وقد أسهمت تقنية التقومي بقدر كبري يف تطويرها ورفع  
وقد أدت الزايدة الكبرية يف ذاكرة احلاسوب إىل اإلفادة منها يف إعداد بنوك األسئلة تشتمل  ،  خصوصاً تقنية احلاسبات اآللية

وفقًا حملتواها وخصائصها  ، وختزينها، وتصنيفها ، وتنظيمها، على جمموعة كبرية من املفردات االختبارية اليت يتم تغيريها 
 . (2015د املعلمني يف تشكيل اختبارات ذات خصائص معينة. )هاشم واخلليفة مما يساع، اإلحصائية

 وفقاً للخطوات التالية:  (265:  2008، كما يشري )احلريريويتم تقنني املفردات  

 املتعلمني. جتريبية من  على عينة  تطبيق -1
 اإلجاابت هبدف استخراج معامالت التمييز والثبات.  حتليل  -2
 . ما توصل له من التحليل السابق   ءيف ضو صياغة املفردات   تعديل  -3
 . والتدرج من األسهل إىل األصعب،  واملستوايت املعرفية ، تصنيف املفردات حسب وحدات احملتوى وموضوعاته -4
   يف اختيار أسئلة اختبار ما. استخدامها يسهل حىت  احلاسوب  عن طريق االستفادة مناملعدلة ختزين املفردات  -5

 ك األسئلة وفوائدها: أنظمة بنو 

 مها:  لبنوك األسئلة ني  أساسينيهناك نظام( أن 250:  2009 )الشيخ وآخرون  يذكر
يف   استخدامهالتقومي التكويين )البنائي( والتقومي الشخصي. وميكن للمعلمني أثناء املفتوح: ويستخدم  األسئلة بنك -1

 .   مواقف تعليمية خمتلفة  تالئم مفردات اختباريه   اختيار

ولني عن إعداد  غري املسئويتحسن عدم اطالع ، هناية العام الدراسي أثناء اختبارات  املغلق: ويستخدم  األسئلة  بنك  -2
 عليها. االمتحاانت 

 فوائد بنوك األسئلة: 

 يف بناء اختبارات جديدة يف وقت قصري. ميكن االستفادة منها  ، ذات جودة عالية  أسئلة اختبارية  تتضمن -1
 تلك البنوك لسنوات عديدة.   استمرار -2
 مما يسهل توظيفها لوضع اختبارات حسب املواصفات املطلوبة.  لكل مفردة؛  بياانت إحصائية كافية  توجد -3
 متكافئة لالختبارات تطبق يف االمتحان الواحد ملنع الغش.  ميكن االستفادة منها يف وضع مناذج -4
 يف إعداد اختبارات شاملة جلميع املوضوعات وتغطي مجيع املستوايت.  ميكن االستفادة منها  -5
 . للمحتوى املقرر بنائية   تسهم بنوك األسئلة يف وضع اختبارات -6
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 Rubricsتقدير األداء اثلثًا: 

جوانب معينة جيب أن  عبارة عن توجيهات يستفاد منها يف تقومي  م(.2004، )عالم كما يشري إليه تقدير األداء  
 . . تنفيذاً مناسباً   معينةتنفيذ مهمة   هبدفيؤديها املتعلم  

  (.و Mertler، 2001تستخدم يف إطار التقومي القائم على األداء ) مقاييس تقدير  Rubricsوتعترب مقاييس تقدير األداء  
واقعية أو حقيقية. فمثال يف جمال الكتابة ابللغة العربية ميكن أن يطلب إىل   تتصف أبهنا مهمة معينة يتطلب من املتعلم أداء 

املتعلم القيام بكتابة مقالة يف جملة مدرسية تصدر على أساس دوري ويتم تبادهلا مع مدارس أخرى وذلك بدال من أن جييب  
القواعد. ويتألف تقييم األداء ابألساس من مكونني: ومها مهمة التقومي وقواعد  ختيار من متعدد يف اال أسئلة ببساطة عن 

 متدرجة لتقدير األداء كمياً يف صورة درجات. 

 مكوانت تقدير األداء: 

   تتألف تقدير األداء من املكوانت التالية:  ( إىل أنه Boston، 2002يشري ) عادة ما 

 . لألداء أثناء حتديد مهمة معينة  وهي عبارة عن الصفات األساسيةعناصر األداء:   -1

 )ما بني أداء جيد أو متوسط أو ضعيف(. وتقديره   ألداءاملقياس: ويتم من خالله تدريج ا -2

 . جيداً جيب الوفاء هبا حىت يعترب األداء و ، األداء شروط تتم مراعاهتا يف احملكمات:  -3

 األداء جيدا. أن يتم الوفاء ابحملكمات حىت يعترب من خالله جيب  حمك املعيار:  -4

 تصف كل من مستوى من األداء. ألفاظ الواصفات:   -5

 املؤشرات: أمثلة حمددة ومادية لكل مستوى من األداء.  -6

 : أنواع تقدير األداء 

 : أنواع تقدير األداء حسب التايل(  112ص ، م2004يصنف عالم )

وما يشتمل عليه من  ، املهاموضح خصائص األداء اجليد هلذه ي :Specific Scoring Criteriaتقدير حمدود  -1
قواعد أو حمكات التقدير ملقال إقناعي كتبه الطالب ميكن أن تشتمل على: التنظيم اجليد  :  مهارات وكفاايت. فمثال ً 

واألدلة الكافية اليت تعزز أفكار أو قضااي معينة تناوهلا املقال. وهذه القواعد تكون  ، والصياغة الواضحة ، للمقال
 .Task-orientedلى مهام حمددة أي تقتصر ع ، نوعية

وما  ، وضح خصائص األداء اجليد ملهام موسعة : فهذا يGeneric Scoring Criteriaميز ابلعمومية يتتقدير  -2
األداء؛ لذلك ال ميكن أن تنطبق هذه القواعد على  هبدف احلكم على جودة ، يتضمنه من مهارات وكفاايت عامة 

اليت تضمنتها   Construct-orientedينة نطاق املهارات والكفاايت مهام متنوعة خمتلفة. ولكنها تتطلب معا
 قواعد التقدير. 
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  حيث يقوم املعلم عادة مبالحظة أداء املتعلمني : Structured Observationsمالحظات املعلم املنظمة  -3
حقيقية  يف مواقف    املرغوبوحتليل مكوانت األداء  ،  مبستوايت احملتوى  للمعلم ربط هذه املالحظاتوسلوكهم. وميكن  

 واحلكم على نوعيتها. ،  وإعداد قواعد أو حمكات لتقدير هذه املكوانت 

 : املواصفات الفنية لتصميم تقدير األداء

ــفـــات الفنيـــة اليت جيـــب على املعلمني مراعـــاهتـــا عنـــد تصــــــــــــــميم قواعـــد تقـــدير األداء ومنهـــا:  توجـــد بعض املواصــــــــــــ
(Boston،2002) 

 غطي األبعاد الرئيسية لألداء. ي وأن ،  عكس املخرجات التعليمية موضع القياس بدقة يأن   -

 تضمنها ابلدقة والتحديد. ي  الذي  تسم املقاييس يأن   -

 تسم ابملوضوعية. ي و  اً ن أسس تقدير الدرجات واضحو كيأن   -

 للطالب.   وواضحا ابلنسبة  اً كون مفهوميأن   -

 ملرحلة منو الطالب موضع التقومي.  اً كون مناسب يأن   -

 أن تتسم ابلعدل والبعد عن احليز.  -

 تسم ابلسهولة والقابلية للتطبيق. يأن   -

 على تقومي مهارات التفكري العليا لدى الطالب.  ركزي أن   -

 : طرق تقدير األداء 

 (:  Boston، 2002م( و )2006، كما يشري إليهما كل من )الباز طرق تقدير األداء  

   : الطريقة التحليلية يف مقابل الطريقة الكليةمها: 

وإعطاء درجة  ، االستجابة دون فصل بينهاعلى تقييم مجيع جوانب حمكمات األداء و واليت تشتمل الطريقة الكلية:  - أ
ال توفر التغذية الراجعة للمتعلم حول مستوى  ومن عيوهبا أهنا  ؛  أهنا مرتابطة واحدة هلذه اجلوانب جمتمعة؛ على اعتبار  

 لنقاط القوة والضعف يف األداء.  حتديداً  ال توفر كما أهنا،  دائهأ

تجزئة الوصف العام لعملية النتاج الكلي إىل عناصر أو مكوانت منفصلة عن  ب  تقوم هذه الطريقةالطريقة التحليلية:   -ب
تقييمه من أجل  راد امل لذا جيب عمل حتليل سلوكي للجانبأو مكون منها.  ضها ويتم إعطاء تقديرا لكل عنصر بع

مليزان تقدير قيمي. وهذه الطريقة    يف مستوايت متدرجة وفقاً بشكل واضح  املهمة وصياغتها صياغة    حتديد مكوانت
 . ديد نقاط القوة والضعفتوفر للمعلم إمكانية حتليل األداء وحت
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 السابقة:الدراسات  

التقومي البديل ومدى ارتباطها ابلتقومي احلقيقي   أساليب من الدراسات اليت تناولت استخدام  اً يتناول الباحث بعض
 التعليمية. وانعكاس ذلك على العملية ، الطالبملستوى 

( يف دراسته إىل حتديد معرفة املعلمني ونظار املدارس بوالية كارولينا الشمالية  Peterson، 1994"بيرتسون" )فريى  
  46ستبيان إىل مت إرسال ا، يف الفصول الدراسية. ولتنفيذ ذلك الغرض  ساليببديل ودرجة تنفيذ هذه األحول التقومي ال 

وجد أن أكثر   كما،  البديل. وقد أشارت النتائج إىل أن النظار ميتلكون املعرفة األساسية اخلاصة ابلتقومي مدرسة من املدارس 
من نصف املعلمني لديهم غموض يف فهم التقومي البديل ومل يكن خلربة التدريس أي أتثري على معرفة املعلمني ابلتقومي البديل.  

 نمية مهنية شاملة يف هذا اجملال. وقد أظهرت النتائج أن أغلب املعلمني يتطلعون إىل ت 

تقييم مستوى وعي املعلمني ابلتقومي البديل. وقد استعانت الدراسة    ( إىلDrury ، 1994هدفت دراسة "دروري" )و 
مت تطبيقه على عينة من معلمي املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية بوالية    الذي   الوصفي عن طريق االستبيان   الدراسة مبنهج  

ررات إلعداد املعلم يف جوانب القياس  كية. وقد أوصت نتائج الدراسة بضرورة تقدمي مق"أوهايو" ابلوالايت املتحدة األمري 
 التقومي البديل.  ساليب والتقومي وتعتين أب

،  علمني امل( متطلبات التقومي البديل من وجهة نظر Cooney، et. al، 1996وتناولت دراسة "كوين وزمالءه" ) 
ل. وقد دلت النتائج إىل نقص يف كال  وذلك يف جماالت الكفاايت الالزمة للمعلم واملوارد املادية الالزمة لتنفيذ التقومي البدي

 على أمهية التدريب والتنمية املهنية للمعلمني يف جمال استخدام التقومي البديل.  ودلت النتائج أيضاً ، من اجلانبني 

( العالقة بني تقومي األداء والتنمية املهنية للمعلمني وقد شارك  Dorfman، 1997وقد حبثت دراسة "دورفمان" )
املقابالت الفردية مع   واعتمدت الدراسة على إجراء جمموعة من، بوالية "ميتشجان" األمريكية اً معلم 11الدراسة يف هذه 

  أساليب أظهرت النتائج احلاجة إىل حتسني عمليات التنمية املهنية لدى املعلمني يف جمال مهارات استخدام  املعلمني. وقد 
 لتعليمية. تقومي األداء يف العملية ا

( مت تناول واقع ممارسة التقومي احلقيقي لدى معلمني يقومون ابلتدريس لعامهم  Sylvia، 1999سة "سيلفيا" )ويف درا
السبيب املقارن من   الدراسة الثاين ابملدارس العليا بوالية مساشوستس األمريكية. وقد أجريت هذه الدراسة ابالستعانة مبنهج 

املعلمني. وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة رؤية املعلمني املمارسني   من  202خالل تطبيق استبيان على عينة مؤلفة من 
حول نقص التدريب الذي تلقوه حول التقومي احلقيقي يف إطار مقررات إعداد املعلم املقدمة هلم. كما بينت النتائج أيضا أن  

لقوه يف جمال طرق التقومي احلقيقي.  التدريب الذي تلقوه قبل اخلدمة حول طرق التقومي التقليدية كان أكثر مشوال من الذي ت
طرق   أفاد املعلمون أبنَّ ، وابإلضافة لذاك ، كما وجد أيضا أن التدريب حول الطرق النوعية للتقييم احلقيقي كان حمدودا 

 التقومي التقليدي كانت تستخدم بكثافة من قبل أساتذة الكلية القائمني ابلتدريس هلم. 
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طبقت  ة يعرفة ابلتقومي البديل واالجتاهات حنوه ومستوى تطبيقه يف الفصول الدراسويف دراسة للعوامل املؤثرة على امل 
( أن من بني العوامل  Culbertson، 2000وجد "كلربتسن" )و ، بوالية بنسلفانيا اً معلم 159على عينة قوامها دراسة 

التدريب الذي يتلقاه املعلمون وكمية الوقت املتوافر  ، يف الفصول الدراسة  املؤثرة على املعرفة ابلتقومي البديل وتنفيذه فعلياً 
للتخطيط والتنفيذ والتعاون والتأمل والدعم الذي يتلقاه املعلم من جانب إدارة املدرسة ودرجة توافر املوارد واحلرية املهنية يف  

 التقومي البديل.  أساليب اختيار  

التقومي    أساليب( إىل اختبار أثر برانمج تدرييب أثناء اخلدمة يف جمال  Lianghuo، 2002وهدفت دراسة "الينجو" )
التقومي البديل لدى املعلمني. أجريت الدراسة على عينة    أساليبالبديل قدمته جامعة سنغافورة على تنمية مهارات استخدام  

 actionدراسة إجراء حبوث العمل ( من معلمي الرايضيات ابملرحلة االبتدائية يف سنغافورة. وقد اتبعت ال59قوامها )

research  وجلمع البياانت مت االعتماد على االستبياانت املسحية وعينات من أعمال املشاركني يف بعض مهمات التقومي .
  التدرُّب عن بعض املالحظات امليدانية اليت مجعها أثناء التدريب. وقد أظهرت النتائج حاجة املعلمني املاسة إىل  فضال ً ،  البديل 

التقومي   أساليب كما بينت النتائج األثر اإلجيايب للربانمج يف النمو املهين للمعلمني يف جمال ،  التقومي البديل  أساليب  على
 البديل. 

م( دراسة هبدف اختبار فعالية برانمج مقرتح لتدريب معلمي العلوم مبرحلة التعليم األساسي  2006وأجرى الباز )
- املشروعات-املالحظة-املخربيةاملهام -قواعد تقدير األداء-ديل )وهي: ملفات األعمالالتقومي الب أساليب على استخدام 

(. وقد اقتصر الباحث  التقارير -الصحائف-االخرتاعات-النهايةمفتوحة    األسئلة-الشفوية  العروض-الفردية   املقابلة-املعارض
( من معلمي ومعلمات العلو مبرحلة التعليم األساسي مبحافظة املنامة ابلبحرين. وقد مت إجراء الدراسة  36على عينة قوامها )

الوصفي والتجرييب. وقد اعتمد الباحث على تصميم جترييب يتضمن جمموعة واحدة مع اختبار   الدراسة ابستخدام منهجي 
وبطاقة املالحظة  ، التقومي البديل يف مادة العلوم أساليب تخدم الباحث أداتني ومها: اختبار استخدام قبلي وبعدي. وقد اس

هارات  املالتقومي البديل. وقد أسفرت نتائج الدراسة عن فعالية الربانمج املقرتح يف تنمية  أساليبلقياس مهارات استخدام 
 . الدراسة التقومي البديل لدى املعلمني عينة  أساليب ستخدام ال

م( دراسة هبدف الكشف عن معيقات تطبيق منظومة التقومي الواقعي  2010)وغباري ، اشتيوه وأجرى أبو شعرية و 
(  363على تالميذ الصفوف األربعة األوىل من مرحلة التعليم األساسي يف حمافظة الزرقاء. وقد أتلف عينة الدراسة من ) 

يف مديرية تربية حمافظة الزرقاء. ومت مجع البياانت يف هذه الدراسة من   مت اختيارهم عشوائياً  ًً ومعلما   ومديراً  تربوايً  مشرفاً 
اشتملت على املعيقات اليت ميكن تعوق تطبيق منظومة التقومي الواقعي مصنفة يف مخسة حماور أساسية وهي   استبانة خالل 

والربامج التدريبية وقد أسفرت نتائج الدراسة عن  ، كانيات املادية واإلم،  واملشرف الرتبوي،  املعيقات املتعلقة ابإلدارة املدرسية 
يليها املتعلقة  ،  يليها املتعلقة ابلربامج التدريبية،  ن أبرز معيقات تطبيق منظومة التقومي الواقعي هي املتعلقة ابإلمكانيات املاديةأ

 بوي. ابملعلم يليها املتعلقة ابإلدارة املدرسية يليها املتعلقة ابملشرف الرت 
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 تعقيب على الدراسات السابقة:

كشفت مجيع نتائج الدراسات السابقة أمهية استخدام التقومي البديل يف العملية التعليمية وأن املعلمني يف مجيع   -
من أجل حتسني التحصيل الدراسي  ،  لتدريب قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة على التقومي البديل ل املراحل التعليمية حيتاجون  

   الدراسي.أجل تقومي الطالب بصورة واقعية يكشف عن مستواهم    للطالب ومن

كشفت نتائج الدراسات السابقة أنه ال توجد دراسة _ يف حدود علم الباحث_ أوضحت مدى استخدام    كما -
 وخصوصاً جبامعة اجلوف، مي الطالب التقومي البديل يف تقو  ساليبأعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السعودية أل 

- بلدانعدة مراحل تعليمية وعدة ختصصات وعدة    يف- املعلمنيالسابقة ضعف معرفة    أظهرت نتائج الدراسات كما   -
ووجود العديد من املعوقات اليت حتول دون  ، ساليب وضعف مهاراهتم يف استخدام هذه األ،  التقومي البديل ساليبأب

 التقومي البديل.  ساليب االستخدام الفعال أل

وأن تدريب املعلمني  ،  التقومي البديل   أساليبات أمهية إعداد برامج تدريبية للمعلمني يف جمال  كما أبرزت هذه الدراس   -
وخباصة دراسات كال من: "مكوجني"   ساليبما يرتبط بتحسن يف مستوى استخدام املعلمني هلذه األ غالباً 

(McGowin، 1996 ) ، و( "الينجو"Lianghuo، 2002) ،( 2006والباز .)م 

 الدراسة:إجراءات  

 منهج الدراسة: 

املسحي حيث يقوم هذا املنهج بوصف وحتليل   األنسب هو املنهج الوصفي لطبيعة الدراسة احلالية فإن املنهج  نظراً 
 استجاابت عينة الدراسة حول أسئلتها للوصول إىل استنتاجات علمية. 

 جمتمع وعينة الدراسة: 

،  والقرايت متثل جمتمع الدراسة يف أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجلوف أبقسام اللغة العربية يف كل من سكاكا وطربجل  
Google drive (25  ))عضوا الذين أجابوا على االستبانة اإللكرتونية املرسلة هلم عرب )رابط  (  35وقام الباحث ابختيار )

 ( إانث. 10)،  ذكور

 أداة الدراسة: 

،  حماور مثانية    على   عبارة موزعة(  48)  األوليةالباحث ببناء أداة الدراسة ومتثلت يف استبانة وعدد عباراهتا يف صورهتا    قام      
وبعد صدق احملكمني تكونت  ، أسئلة الدراسة يف ضوء األدبيات العلمية املتعلقة مبوضوع الدراسة  عنتصميمها لإلجابة  مت

وكل حمور يتكون من جمموعة من العبارات )ووصل عدد  حماور    يةعلى مثان( عبارة موزعة  43االستبانة يف صورهتا النهائية من )
 عبارة( موزعة كالتايل:   43وحساب صدق املفردات والثبات عليها إىل )،  عبارات االستبانة بعد التحكيم
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ابستخدام مهاراته يف مواقف  وذلك  ،  تكليف الطالب بتوضيح تعلمه ،  احملور األول: التقومي القائم على األداء: ويعين −
 أو قيامه بعروض عملية. ، حياتية

 جتميع منجزات الطالب وأعماهلم ومراجعتها وتقوميها ، ملفات اإلجناز: ويعين ، احملور الثاين −
 تقومي الطالب لنفسه بنفسه ،  التقومي الذايت: ويعين ، احملور الثالث  −
تبادل األدوار يف املهام اليت أدوها؛ ليقوم كل فرد منهم بعمل   قدرة الطالب على، تقومي األقران: ويعين، احملور الرابع −

 اآلخر
تقومي ومراقبة الطالب  -قدرة عضو هيئة التدريس على ، تقومي األداء القائم على املالحظة: ويعين ، احملور اخلامس  −

 وتتبع مهاراته يف موقف معني 
ة التدريس ابلطالب واستخدام أسئلة للحصول على  لقاء عضو هيئ ،  تقومي األداء ابملقابالت: ويعين،  احملور السادس −

 معلومات تتعلق أبفكاره واجتاهاته. 
 وسيلة لقياس مدى ما حيققه الفرد يف هناية فرتة تعليمية. ، تقومي األداء ابالختبارات: ويعين، احملور السابع −
قياس مدى متكن الطالب من الرسوم التخطيطية اليت حتدد املفاهيم  ،  تقومي األداء خبرائط املفاهيم: ويعين،  احملور الثامن −

 ( 215: 43وترتاوح درجات االستبانة اليت حيصل عليها املفحوص الواحد ما بني )املكتسبة  

 الدراسة: ألداة  السيكو مرتية اخلصائص  

 صدق أداة الدراسة:  أواًل: 

 صدق احملكمني:  - أ

( من احملك مني املتخصصني يف مناهج  7)  الدراسة )االستبانة( مت عرضها علىوللتحقق من الصدق الظاهري ألداة 
وذلك إلبداء مقرتحاهتم حول  ، اجلوف والرتبية وعلم النفس من أعضاء هيئة التدريس جبامعة ، اللغة العربيةوطرق تدريس 
وكفاية فقرات كل جمال واألداة  ، وارتباطها أبهداف الدراسة، ومدى تعبريها عن املضمون ، ودقة صياغتها ، وضوح فقراهتا 

  5ومت حذف )، وأخذ الباحث برأي هؤالء احملك مني إضافة وحذفًا وتعديالً ، وجودة توزيع فقرات جماالت األداة ، ككل
 فأكثر(  %60عبارات مل حتصل على موافقة من احملكمني بنسبة  

 صدق املفردات:  - ب

مبحاورها الفرعية والدرجة الكلية هلا عن طريق تطبيق االستبانة على عينة استطالعية   مت حساب صدق أداة الدراسة 
إلجياد معامل االرتباط بني درجة املفردة  ، وابستخدام صدق املفردات ، من أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجلوف ( 7قوامها )

 االرتباط بني درجة املفردة ودرجة احملور الذي تنتمي إليه. واجلدول التايل يوضح معامالت ،  ودرجة احملور الذي تنتمي إليه 
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 دة ودرجة احملور الذي تنتمي إليه ( معامالت االرتباط بني درجة املفر 1جدول )

  0،50يتضح من اجلدول السابق أن معامالت االرتباط بني درجة العبارة واحملور الذي تنتمي إليه وصلت ألعلى من  
 وهذا يدل على الصدق التالزمي لالستبانة بدرجة يسمح بتطبيقها على العينة األساسية يف الدراسة احلالية. 

 كما يف اجلدول التايل: ،  كما مت حساب معامل االرتباط بني درجة احملور والدرجة الكلية ألداة الدراسة 

 ألداة الدراسة ( معامالت االرتباط بني درجة احملور والدرجة الكلية 2جدول )
 معامل االرتباط احملاور م
 **0،765 التقومي القائم على األداء 1
 **0،666 ملفات اإلجناز 2
 **0،701 التقومي الذايت  3
 **0،753 تقومي األقران 4
 **0،653 التقومي القائم على املالحظة  5
 **0،6453 تقومي األداء ابملقابالت 6
 **0،653 ابالختبارات تقومي األداء  7
 **0،753 تقومي األداء خبرائط املفاهيم  8

 تقومي األقران -4 التقومي الذات -3 ملفات اإلجناز-2 التقومي القائم على األداء -1

 معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة
1 0،720** 6 0،710** 12 0،593** 16 0،705** 
2 0،629** 7 0،629** 13 0،560** 17 0،657** 
3 0،693** 8 0،758** 14 0،768** 18 0،613** 
4 0،740** 9 0،686** 15 0،783** 19 0،719** 
5 0،707** 10 0،653**  

 11 576، 0  
 تقومي األداء خبرائط املفاهيم -8 تقومي األداء ابالختبارات -7 تقومي األداء ابملقابالت -6 التقومي القائم على املالحظة-5

 معامل االرتباط  رقم املفردة معامل االرتباط  رقم املفردة معامل االرتباط  رقم املفردة معامل االرتباط  رقم املفردة
20 0،819** 24 0،639** 30 0،759** 39 0،583** 
21 0،794** 25 0،550** 31 0،725** 40 0،814** 
22 0،867** 26 0،602** 32 0،762** 41 0.819** 
23 0،853** 27 0،678** 33 0،758** 42 0،583** 

 

28 583، 0** 34 0،758** 43 0،686** 
29 691، 0** 35 0،786** 

 
 

36 0،637** 
37 87، 0** 
38 661، **0 
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يتضح من اجلدول اعاله أن معامالت االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية جاءت عالية وبنسبة تسمح 
  األساسية. على عينة الدراسة بتطبيقها 

 أداة الدراسة:   اثنيًا: ثبات

عينة استطالعية  مت حساب ثبات أداة الدراسة مبحاورها الفرعية والدرجة الكلية هلا عن طريق تطبيق االستبانة على 
واجلدول التايل  ، ومت استخدام معامل ألفا كرونباخ يف حساب الثبات، اجلوف من أعضاء هيئة التدريس جبامعة  ( 7قوامها )

 والدرجة الكلية. ، لالستبانةالثمانية يوضح معامالت الثبات للمحاور 

ت قيم الثبات للمحاور الفرعية بني  أن معامالت الثبات جاءت بنسبة مقبولة؛ حيث تراوح  أدانهيتضح من اجلدول  و 
 وهذا يدل على أن أداة الدراسة صاحلة للتطبيق على عينة الدراسة األساسية. ،  ( 0  ،  625( والقيمة الكلية ) 58،0-70،0)

( معامالت الثبات حملاور أداة الدراسة والدرجة الكلية هلا 3جدول )  
 معامل الثبات عدد العبارات  احملاور م
 0،607 5 القائم على األداءالتقومي  .1
 0،637 6 ملفات اإلجناز .2
 0،653 4 التقومي الذايت  .3
 0،601 4 تقومي األقران .4
 0،581 4 التقومي القائم على املالحظة  5
 0،591 6 تقومي األداء ابملقابالت 6
 0،701 9 تقومي األداء ابالختبارات  7
 0،631 5 تقومي األداء خبرائط املفاهيم  8

 0،625 43 الدرجة الكلية 

 الدراسة:نتائج  

مث عرض اإلجراءات  ، حده  الدراسة علىلإلجابة عن تساؤالت الدراسة قام الباحث بعرض كل سؤال من أسئلة 
،  وتفسريها يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة ، اإلحصائية املستخدمة للوصول لنتائج الدراسة احلالية  ساليبواأل

   احلالية: مستعرضاً أوجه االتفاق واالختالف بني الدراسات السابقة والدراسة 

 التقومي احلديثة؟   ساليبما مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية جبامعة اجلوف أل : السؤال األول

على عينة الدراسة وعددهم  (  ( google driveالكرتونية عرب رابط  ة من خالل تطبيق االستبانة احلالية بطريق
وابستخدام النسب  ،  يف كل من سكاكا وطربجل والقرايت  ( من أعضاء هيئة تدريس قسم اللغة العربية جبامعة اجلوف 35)

 املئوية مت التوصل للنتائج التالية : 
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 مفردات االستبانة.  ( على35( يوضح النسب املئوية الستجاابت عينة الدراسة )ن4) جدول
 أو قيامه بعروض عملية. ،  وذلك ابستخدام مهاراته يف مواقف حياتية،  تكليف الطالب بتوضيح تعلمه ،  احملور األول: التقومي القائم على األداء: ويعين

 أبداً  اندراً  أحياانً  غالباً  دائماً  الفقرة 
 - %2،5 %8،6 %45،7 %42،9 األفكارتكليف الطالب بعرض توضيحي )شفهي أو عملي( لتوضيح بعض املفاهيم أو 

 - - %14،3 %60 %25،7 تكليف الطالب أبداء عملي ملهمات حمددة يظهر مستوى املعرفة
 - - %2،9 34،3% %62،9 تقومي الطالب من خالل عرض إنتاجه يف األنشطة والواجبات

 - %8،6 %45،7 %25،7 %20 تقومي الطالب من خالل لعب األدوار أو احملاكاة 
 - %8،6 %45،7 %31،4 %14،3 عمل مناظرة بني فريقني من الطالب والنقاش حول قضية معينة 

 جتميع منجزات الطالب وأعماهلم ومراجعتها وتقوميها ، ملفات اإلجناز: ويعين :احملور الثاين
 %2،9 - %25،7 %48،6 %22،9 مشاركة الطالب يف حتديد معايري احلكم على ملف اإلجناز

استخدام حمتوايت امللف وما تظهر من قدرات الطالب يف التخطيط والتفكري وحل املشكالت 
 معايري لتقومي اإلجناز

34،3% 40% 22،9% - 2،9% 

 - %2،9 %14،3 %28،6 %54،3 السماح بعرض خمرجات الطالب مثل املقاالت أو األشعار 
 - - %11،4 %45،7 %42،9 إظهار نقاط القوة والضعف من خالل ملفات اإلجناز

القدرة على حتديد مستوى الطالب من خالل االطالع على األعمال املنجزة يف امللف يف فرتة 
 معينة 

54،3% 40% 2،9%  2،9% - 

 - - %17،1 %31،4 %51،4 استخدام ملفات اإلجناز وسيلة للمقارنة بني حتصيل وتقدم الطالب يف موضوعات خمتلفة
 تقومي الطالب لنفسه بنفسه ، التقومي الذات: ويعين :احملور الثالث

 - - %14،3 %34،3 %51،4 تكليف الطالب بتصويب أدائه اللفظي ذاتياً وذلك ابلرجوع إىل القاعدة أو النص.
 - - %14،3 %34،3 %51،4 تكليف الطالب بتصويب أدائه الكتايب ذاتياً وذلك ابلرجوع إىل القاعدة أو النص 

 - - %20 %25،7 %54،3 الطالب بتقومي تعلمه ذاتياً من اكتشاف أخطائه يف اإللقاء أو قراءة النصوصتكليف 
 - - %22،9 %40 %37،1 تكليف الطالب ابستخراج جمموعة من األسئلة واإلجابة عنها من خالل وحدة دراسية 

 األدوار يف املهام اليت أدوها؛ ليقوم كل فرد منهم بعمل اآلخرقدرة الطالب على تبادل ، تقومي األقران: ويعين :احملور الرابع
 - %2،9  %28،6 %37،1 %31،4 تشجيع الطالب على تقومي أنشطة زمالئه ونقدها مبوضوعية 

 - %5،9  %38،2 %35،3 %20،6 مطالبة الطالب إبصدار حكم على أداء زمالئه يف املادة
 %2،9 %2،9  %17،1 %51،4 %25،7 والتعاون لضبط نص لغويمطالبة الطالب بعمل جمموعات صغرية 

 - %5،7  %37،1 %40 %14،3 تكليف الطالب ابلعمل ضمن جمموعات وأداء نشاط متثيلي متعلق ابملادة
 مهاراته يف موقف معني قدرة عضو هيئة التدريس على تقومي ومراقبة الطالب وتتبع ، تقومي األداء القائم على املالحظة: ويعين :احملور اخلامس

 - %2،9  - %37،1 %60 مالحظة ما يقوم به الطالب من أعمال كتابية داخل القاعة 
 %2،9 -  %11،4 %20 %65،7 االستماع إىل أداء الطالب الشعري ملالحظة قدرته على احلفظ

 - %2،9  %14،3 %40 %42،9 أفكارتدوين املالحظات على الطالب يف ملف خاص بعد مناقشة ومراجعة ما يتم طرحه من 
استخدام بطاقة املالحظة للطالب لتدوين األنشطة واملهارات اليت يقوم هبا ومراجعتها بشكل  

 دوري
34،3% 37،1% 20%  5،7% 2،9% 

 معلومات تتعلق أبفكاره واجتاهاته. لقاء عضو هيئة التدريس ابلطالب واستخدام أسئلة للحصول على  ،  تقومي األداء ابملقابالت: ويعين  :احملور السادس
 - - - %25،7 %74،3 صياغة أسئلة املقابلة بلغة مألوفة للطالب 

 - - - %20 %80 إعادة السؤال أكثر من مرة وأبكثر من صيغة حىت يفهم الطالب املغزى 
 - - %2،9 %42،9 %54،3 مطالبة الطالب أثناء املقابلة بتربير إجاابته



 حسن ابراهيم اجلليدي د.    تصور مقرتح لتطوير أساليب التقومي الرتبوي من وجهة نظر أعضاء هيئة تدريس قسم اللغة العربية

 23    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –الرتبوية والنفسية جملة جامعة أم القرى للعلوم 

 يتضح من اجلول السابق ما يلي: 

احملور األول ) التقومي القائم على األداء ( أنه يوجد اخنفاض يف نسب استخدام  أن استجاابت العينة على عبارات  -
( واليت توضح )تقومي  3لعبارات هذا احملور عدا العبارة رقم )لغة العربية جبامعة اجلوف  أعضاء هيئة التدريس أبقسام ال

البالك بورد يف التعلم اإللكرتوين  نظام واجبات  ب ويتم ذلك  ،  الطالب من خالل عرض إنتاجه يف األنشطة والواجبات (
وهذا يدل على أن واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس أبقسام اللغة العربية  ،  واملقررات املدجمة،  للمقررات اإللكرتونية 

وذلك ابستخدام مهاراته يف  ، األداء الذي يعين )تكليف الطالب بتوضيح تعلمه القائم على  جبامعة اجلوف للتقومي 
لتطوير  أو قيامه بعروض عملية( منخفض جدًا مما يثبت أن الدراسة احلالية حباجة لتصور مقرتح ، ية مواقف حيات 

 تقومي  طالب اقسام اللغة العربية جبامعة اجلوف.    أساليب

وابلنظر الستجاابت عينة الدراسة على عبارات احملور الثاين )ملفات االجناز وبعين جتميع منجزات الطالب وأعماهلم   -
ومراجعتها وتقوميها( أنه يوجد اخنفاض يف نسب استخدام أعضاء هيئة التدريس أبقسام اللغة العربية جبامعة اجلوف  

 التالية: للعبارات 

  احلكم على ملف اإلجناز. مشاركة الطالب يف حتديد معايري  -

 من قدرات الطالب يف التخطيط والتفكري وحل املشكالت معايري لتقومي اإلجناز.   هاستخدام حمتوايت امللف وما تظهر  -

 - - - %17،1 %82،9 وقتاً كافياً قبل السماح له ابإلجابة إعطاء الطالب 
 - - - %23،5 %76،5 تشجيع الطالب عن طريق األسئلة املتتابعة الستخراج املزيد من اإلجاابت 

 - - %5،7 %22،9 %71،4 تسجيل درجات الطالب يف سجل خاص مقرونة ابملهارات املتقنة وغري املتقنة 
 وسيلة لقياس مدى ما حيققه الفرد يف هناية فرتة تعليمية. ، األداء ابالختبارات: ويعينتقومي  :احملور السابع

 - - - %11،4  %88،6 استخدام عضو هيئة التدريس األسئلة الشاملة وفقاً لتوصيف املقرر 
 - - %11،4 %11،4 %77،1 استخدام عضو هيئة التدريس أسئلة تقيس مهارات التفكري الناقد عند الطالب 

 - - %8،6 %20 %71،4 استخدام عضو هيئة التدريس أسئلة تقيس مهارات التفكري اإلبداعي عند الطالب
 - - %8،6 %31،4 %60 استخدام عضو هيئة التدريس أسئلة لقياس النواتج املهمة يف احملتوى وليس اخلربات السابقة 

 - - - %11،4 %88،6 واملوضوعية تنويع عضو هيئة التدريس بني األسئلة املقالية 
 - - - %2،9 %97،1 تصحيح عضو هيئة التدريس إجاابت الطالب بدقة وموضوعية 

 %2،9 %11،4 %31،4 %25،7 %28،6 استعانة عضو هيئة التدريس ابالختبارات املقننة املعدة من قبل جهات متخصصة 
 - - %2،9 %14،3 %82،9 على مستوايت الطالبقيام عضو هيئة التدريس بتحليل نتائج االختبار للوقوف 

 - - - %22،9 %77،1 تقدمي عضو هيئة التدريس تغذية راجعة للطالب ملعرفة الفقد يف املعلومات واملهارات
 املفاهيم املكتسبة قياس مدى متكن الطالب من الرسوم التخطيطية اليت حتدد ، تقومي األداء خبرائط املفاهيم: ويعين :احملور الثامن

 - %5،7 %20 %48،6 %25،7 استخدام عضو هيئة التدريس خرائط املفاهيم يف قياس اإلبداع عند الطالب
 %2،9 %2،9 %31،4 %37،1 %25،7 مطالبة الطالب بتصحيح األخطاء الواردة يف خرائط املفاهيم 

 - - %14،3 %42،9 %42،9 مطالبة الطالب ابلربط بني املفاهيم والعالقة بينها 
 %2،9 %2،9 %34،3 %37،1 %22،9 مطالبة الطالب ببناء خريطة مفاهيم للمعلومات الواردة يف املقرر

 %2،9 %2،9 %34،3 %377،1 %22،9 تكليف الطالب بتعبئة الفراغات يف خريطة املفاهيم املعطاة 
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 إظهار نقاط القوة والضعف من خالل ملفات اإلجناز.  -

فات  لأمهية استخدام م مما يدل على ، منخفضاستخدام عينة الدراسة احلالية مللفات االجناز  أن واقع وهذا يعين 
    الطالب.التقومي البديل يف تقومي  أساليباالجناز بشكل متكامل كأحد 

تقومي الطالب لنفسه بنفسه( جاءت النسب  ،  كما يالحظ من اجلدول السابق أن احملور الثالث )التقومي الذايت: ويعين  -
وهذ يدل  ، منخفضة ( جاءت 15ارة رقم )عبارات احملور متوسطة عدا العب الدراسة علىاملئوية الستجاابت عينة 

على أن تكليف الطالب ابستخراج جمموعة من األسئلة واإلجابة عنها من خالل وحدة دراسية غري متوفر يف تقومي  
 ابجلامعة. التقومي البديل يف تقومي الطالب   أساليبمما يوضح نسب اخنفاض التقومي الذايت كأحد  ، الطالب

قدرة  ، تقومي األقران: ويعينالرابع ) ستجاابت عينة الدراسة على عبارات احملور ويتضح من اجلول السابق أن ا -
تراوحت النسب املئوي لعباراته    الطالب على تبادل األدوار يف املهام اليت أدوها؛ ليقوم كل فرد منهم بعمل اآلخر 

مما يوضح أن مجيع عبارات هذا احملور تستخدم يف تقومي الطالب بدرجة ضعيفة. وهذا    ( %31،4،  % 14،3ما بني )
 اجلوف. هو واقع تقومي طالب أقسام اللغة العربية جبامعة 

قدرة عضو هيئة  ، تقومي األداء القائم على املالحظة: ويعين، احملور اخلامس كما يتضح من اجلدول السابق أن  -
جاءت النسب املئوية الستجاابت عينة الدراسة    لطالب وتتبع مهاراته يف موقف معنيالتدريس على تقومي ومراقبة ا 

 : ( والعباراتن مها %42،9 %34،2عباراته ما بني ) على بعض 

 تدوين املالحظات على الطالب يف ملف خاص بعد مناقشة ومراجعة ما يتم طرحه من أفكار.   -

 هارات اليت يقوم هبا ومراجعتها بشكل دوري. استخدام بطاقة املالحظة للطالب لتدوين األنشطة وامل -

وابلتايل فإن استخدام  ،  من نسبة استجابة العينة على عبارات احملور اخلامس جاءت منخفضة   % 50وهذا يوضح أن  
 التقومي البديل لدى عينة الدراسة حيتاج لتصور مقرتح الستخدامه يف تقومي الطالب.  أساليب

لقاء عضو  ،  تقومي األداء ابملقابالت: ويعين وابلنظر إىل استجاابت عينة الدراسة على عبارات احملور السادس وهو ) -
مالحظة أن   (. ت اهاتههيئة التدريس ابلطالب واستخدام أسئلة للحصول على معلومات تتعلق أبفكاره واجت

( مما يدل على أن عينة الدراسة تستخدم أسلوب  % 82،9، % 54،3)النسب املئوية لعينة الدراسة كانت ما بني 
 وخاصة يف االختبارات الشفوية. ،  املقابلة يف التقومي 

حيققه الفرد   وسيلة لقياس مدى ما، تقومي األداء ابالختبارات: ويعين كما يتضح من عبارات احملور السابع وهو )  -
( عدا  %97،1، % 60أن النسب املئوية الستجاابت عينة الدراسة جاءت مرتفعة ما بني ) يف هناية فرتة تعليمية.

ومدلوهلا )استعانة عضو هيئة التدريس ابالختبارات املقننة املعدة من قبل جهات متخصصة(. وهذا   36العبارة رقم 
وكيفية  ، وابلتايل يف حاجة للتعرف على االختبارات املقننة، ك أسئلةيدل على أن عينة الدراسة لن توجد لديها بنو 

 التقومي البديل.  أساليبإجرائها كأحد أدوات  
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قياس مدى متكن الطالب من  ، تقومي األداء خبرائط املفاهيم: ويعينكما يتضح من عبارات احملور الثامن وهو ) -
املئوية الستجاابت عينة الدراسة تراوحت ما بني   أن النسب املكتسبة الرسوم التخطيطية اليت حتدد املفاهيم 

 ( وهذا يدل على أن عينة الدراسة ال تعتمد يف تقومي الطالب ابستخدام خرائط املفاهيم. 42،9%، 22،9%)

ويرى الباحث بصورة إمجالية أن نتائج اإلجابة عن التساؤل األول جاءت نسب استجاابت عينة الدراسة على   -
التقومي البديل غري مفعلة يف تقومي   أساليب وهذا يدل على أن ، السابعور الثمانية منخفضة عدا احملور عبارات احملا

 ((Cooney ، et. al ،1996 (Peterson،1994"بيرتسون" ) النتيجة تتفق مع دراسة كل من )  وهذه، الطالب
Lianghuo ، 2002))   (  م(؛ حيث دلت نتائج الدراسات السابقة أن معظم املعلمني  2010شعرية وآخرون )  أبو

 التقومي البديل يف  تقومي الطالب .  أساليبحباجة إىل برامج تدريبية لتنمية استخدام  

احلديثة يف تقومي حتصيل    ساليب الدراسة حول األ  عينةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات    التساؤل الثاين: 
  10و 5)ما بني  – سنوات بعد الدكتوراه(  5)أقل من خلربة يف التدريس )عدد سنوات  الطالب تُعزى الختالف
 سنوات بعد الدكتوراه(. 

  5)أقل من ) ملتغري اخلربة يف التدريس بعد الدكتوراه: وفقا ، ملعرفة الفروق بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
وجاءت النتائج كما يف اجلدول  ،  استخدام اختبار )ت(  مت   (. سنوات بعد الدكتوراه   10و  5)ما بني    – بعد الدكتوراه(  سنوات  

 التايل: 

 متغري اخلربة يف التدريس ابجلامعة  يف ضوء التقومي البديل  ساليباستخدام عينة الدراسة أل( الفروق يف 5جدول )
 سنوات بعد الدكتوراه(  10و 5بني ما  –سنوات بعد الدكتوراه  5)أقل من 

 مستوى الداللة  قيمة )ت(  االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  العدد اجملموعات 

 6،2 76،3 19 سنوات  5أقل من 
 0،01دال عند  4،5

 5،9 78،4 16 سنوات  10-5من 

الدراسة وفقاً ملتغري اخلربة يف  ( أن قيمة )ت( ملعرفة الفروق بني متوسطات تقديرات عينة 5يتضح من اجلدول ) 
،  ( 4.5بلغت )، سنوات بعد الدكتوراه(  10و 5ما بني  )  –  (سنوات بعد الدكتوراه  5)أقل من التدريس بعد الدكتوراه )

مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية  ، لصاحل اخلربة األكثر ( 0.01وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) 
سنوات اخلربة يف التدريس   وقد يرجع ذلك إىل أن ، اخلربة األعلى يف التدريسبني متوسطات تقديرات العينة تعزى ملتغري 

لكن  و ، للطالب وتقوميهم جتعل عضو هيئة التدريس ابجلامعة أكثر وعياً ابستخدام االختبارات املتنوعة يف تقومي الطالب
 التقومي البديل وفق معايري اجلودة يف إعداد االختبارات .  أساليب حتتاج لدرجة من الدقة يف اإلعداد لرتتقي إىل  
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تقومي حتصيل طالب قسم اللغة العربية جبامعة اجلوف يف ضوء   أساليب التساؤل الثالث: ما التصور املقرتح لتطوير 
 االجتاهات احلديثة للتقومي الرتبوي؟

 األهداف:  

 التقومي البديل يف التعليم اجلامعي.  أساليبتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس يف استخدام  -1

 قياس التحصيل الدراسي للطالب يف اجلامعة ابستخدام أنواع خمتلفة من أسليب تقوميهم.  -2

 وكيفية تفعيلها يف تقومي الطالب. ، التقومي البديل أساليب إعداد برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس ابجلامعة يف   -3

 تقومي متنوعة.   ساليبتصنيف الطالب وفق املعدالت احلقيقية ملستوايهتم نظري تقوميهم أب -4

 متطلبات التصور املقرتح: 

عند تقوميهم للطالب مراعاة استخدام  ، العربية جبامعة اجلوف يرى الباحث أن أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة 
 العناصر التالية يف التقومي: 

أو  ، وذلك ابستخدام مهاراته يف مواقف حياتية، تكليف الطالب بتوضيح تعلمه، أواًل: تقومي قائم على األداء: ويعين
 قيامه بعروض عملية. 

التقومي أن يقوم عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية جبامعة اجلوف مبا   أساليبويرى الباحث من خالل هذا النوع من 
 يلي: 

 تكليف الطالب بعرض توضيحي )شفهي أو عملي( لتوضيح بعض املفاهيم أو األفكار  -

 تكليف الطالب أبداء عملي ملهمات حمددة يظهر مستوى املعرفة  -

 داء عملي ملهمات حمددة يظهر مستوى املعرفة تكليف الطالب أب -

 تقومي الطالب من خالل عرض إنتاجه يف األنشطة والواجبات  -

 تقومي الطالب من خالل لعب األدوار أو احملاكاة  -

 عمل مناظرة بني فريقني من الطالب والنقاش حول قضية معينة  -

 اجعتها وتقوميهاجتميع منجزات الطالب وأعماهلم ومر ، اثنيًا: ملفات اإلجناز: ويعين

التقومي أن يقوم عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية جبامعة   أساليب ويرى الباحث من خالل هذا النوع من 
 اجلوف مبا يلي: 

 مشاركة الطالب يف حتديد معايري احلكم على ملف اإلجناز  -

 املشكالت معايري لتقومي اإلجناز استخدام حمتوايت امللف وما تظهر من قدرات الطالب يف التخطيط والتفكري وحل   -

 السماح بعرض خمرجات الطالب مثل املقاالت أو األشعار  -
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 إظهار نقاط القوة والضعف من خالل ملفات اإلجناز  -

 القدرة على حتديد مستوى الطالب من خالل االطالع على األعمال املنجزة يف امللف يف فرتة معينة  -

 حتصيل وتقدم الطالب يف موضوعات خمتلفة  استخدام ملفات اإلجناز وسيلة للمقارنة بني -

 تقومي الطالب لنفسه بنفسه ، اثلثا: التقومي الذات: ويعين

التقومي أن يقوم عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية جبامعة   أساليب ويرى الباحث من خالل هذا النوع من 
 اجلوف مبا يلي: 

 جوع إىل القاعدة أو النص تكليف الطالب بتصويب أدائه اللفظي ذاتياً وذلك ابلر  -

 تكليف الطالب بتصويب أدائه الكتايب ذاتياً وذلك ابلرجوع إىل القاعدة أو النص  -

 تكليف الطالب بتقومي تعلمه ذاتياً من اكتشاف أخطائه يف اإللقاء أو قراءة النصوص  -

 تكليف الطالب ابستخراج جمموعة من األسئلة واإلجابة عنها من خالل وحدة دراسية  -

 قدرة الطالب على تبادل األدوار يف املهام اليت أدوها؛ ليقوم كل فرد منهم بعمل اآلخر ،  تقومي األقران: ويعين  رابعًا: 

التقومي أن يقوم عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية جبامعة   أساليب ويرى الباحث من خالل هذا النوع من 
 اجلوف مبا يلي: 

 زمالئه ونقدها مبوضوعية تشجيع الطالب على تقومي أنشطة  -

 مطالبة الطالب إبصدار حكم على أداء زمالئه يف املادة  -

 مطالبة الطالب بعمل جمموعات صغرية والتعاون لضبط نص لغوي  -

 تكليف الطالب ابلعمل ضمن جمموعات وأداء نشاط متثيلي متعلق ابملادة -

التدريس على تقومي ومراقبة الطالب وتتبع مهاراته  قدرة عضو هيئة  ،  خامسًا: تقومي األداء القائم على املالحظة: ويعين 
 يف موقف معني 

التقومي أن يقوم عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية جبامعة   أساليب ويرى الباحث من خالل هذا النوع من 
 اجلوف مبا يلي 

 مالحظة ما يقوم به الطالب من أعمال كتابية داخل القاعة  -

 ي ملالحظة قدرته على احلفظ االستماع إىل أداء الطالب الشعر  -

 تدوين املالحظات على الطالب يف ملف خاص بعد مناقشة ومراجعة ما يتم طرحه من أفكار  -

 استخدام بطاقة املالحظة للطالب لتدوين األنشطة واملهارات اليت يقوم هبا ومراجعتها بشكل دوري  -
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التدريس ابلطالب واستخدام أسئلة للحصول على معلومات  لقاء عضو هيئة  ،  سادسًا: تقومي األداء ابملقابالت: ويعين
 تتعلق أبفكاره واجتاهاته. 

التقومي أن يقوم عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية جبامعة   أساليب ويرى الباحث من خالل هذا النوع من 
 اجلوف مبا يلي: 

 صياغة أسئلة املقابلة بلغة مألوفة للطالب  -

 كثر من صيغة حىت يفهم الطالب املغزىإعادة السؤال أكثر من مرة وأب -

 مطالبة الطالب أثناء املقابلة بتربير إجاابته  -

 إعطاء الطالب وقتاً كافياً قبل السماح له ابإلجابة  -

 تشجيع الطالب عن طريق األسئلة املتتابعة الستخراج املزيد من اإلجاابت  -

 املتقنة وغري املتقنة تسجيل درجات الطالب يف سجل خاص مقرونة ابملهارات  -

 وسيلة لقياس مدى ما حيققه الفرد يف هناية فرتة تعليمية. ، تقومي األداء ابالختبارات: ويعين،  سابعاً 
التقومي أن يقوم عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية جبامعة   أساليب ويرى الباحث من خالل هذا النوع من 

 اجلوف مبا يلي: 

 ألسئلة الشاملة وفقاً لتوصيف املقرر استخدام عضو هيئة التدريس ا -

 استخدام عضو هيئة التدريس أسئلة تقيس مهارات التفكري الناقد عند الطالب  -

 استخدام عضو هيئة التدريس أسئلة تقيس مهارات التفكري اإلبداعي عند الطالب  -

 قة استخدام عضو هيئة التدريس أسئلة لقياس النواتج املهمة يف احملتوى وليس اخلربات الساب -

 تنويع عضو هيئة التدريس بني األسئلة املقالية واملوضوعية  -

 تصحيح عضو هيئة التدريس إجاابت الطالب بدقة وموضوعية  -

 استعانة عضو هيئة التدريس ابالختبارات املقننة املعدة من قبل جهات متخصصة  -

 قيام عضو هيئة التدريس بتحليل نتائج االختبار للوقوف على مستوايت الطالب  -

 تقدمي عضو هيئة التدريس تغذية راجعة للطالب ملعرفة الفقد يف املعلومات واملهارات  -
 قياس مدى متكن الطالب من الرسوم التخطيطية اليت حتدد املفاهيم املكتسبة ،  اثمنا: تقومي األداء خبرائط املفاهيم: ويعين 

التدريس بقسم اللغة العربية جبامعة  التقومي أن يقوم عضو هيئة  أساليب ويرى الباحث من خالل هذا النوع من 
 اجلوف مبا يلي: 

 استخدام عضو هيئة التدريس خرائط املفاهيم يف قياس اإلبداع عند الطالب  -

 مطالبة الطالب بتصحيح األخطاء الواردة يف خرائط املفاهيم -
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 مطالبة الطالب ابلربط بني املفاهيم والعالقة بينها  -

 علومات الواردة يف املقرر مطالبة الطالب ببناء خريطة مفاهيم للم -

 تكليف الطالب بتعبئة الفراغات يف خريطة املفاهيم املعطاة  -

 توصيات الدراسة: 

 نتجت عن الدراسة احلالية ما يلي:  أهم التوصيات اليت  

 اجلامعة. جبميع كليات  التقومي البديل يف التعليم اجلامعي أساليب استخدام   -1

  أساليب  على استخدامالتخصصات  سبحألعضاء هيئة التدريس وورش عمل مستمرة القيام ببناء برامج تدريبية  -2
 التقومي البديل. 

ضرورة حصول أعضاء هيئة التدريس غري الرتبويني على دورات وورش عمل يف كليات الرتبية عن كيفية استخدام    -3
 اجلامعة. يف تقومي طالب  التقومي البديل  أساليب

التقومي   أساليبمن شأهنا أن تساعد يف التحول إىل  واليت ، ابجلامعة التعديالت اإلدارية يف النظام التعليمي إجراء  -4
 التقومي التقليدية.  أساليببدال من االقتصار على   البديل 

 دراسات وجبوث مقرتحة:

  – التقومي البديل يف ضوء بعض املتغريات الدميوجرافية )النوع  ساليب دراسة استخدام أعضاء هيئة التدريس أل -1
 الدرجة العلمية(.  – التخصص الدراسي 

 التقومي البديل.  أساليب إجراء دراسة مقارنة بني أعضاء هيئة تدريس جبامعات خمتلفة يف استخدام  -2

 التقومي البديل.   أساليب أثر برانمج تدرييب يف تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة يف استخدام  -3
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 املراجع:

تطبيق اســرتاتيجية منظومة التقومي الواقعي على تالميذ م(. معيقات  2010وغباري اثئر )،  فوزي،  خالد واشــتيوه،  أبو شــعرية
الصـــــــــــــفوف األربعة األوىل من مرحلة التعليم األســـــــــــــاســـــــــــــي يف حمافظة الزرقاء. جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم 

 (.3) 34جملد ، اإلنسانية(

ــان )،  األغا ــرة. جمل2005عبد املعطي رمضـــــــــــ ة اجلامعة اإلســـــــــــــالمية م(. حقائب العمل مدخل من مداخل التقومي املعاصـــــــــــ
 .138-123ص ، العدد األول-)سلسلة الدراسات اإلنسانية( اجمللد الثالث عشر

م(. فعالية برانمج مقرتح لتدريب معلمي العلوم مبرحلة التعليم األساسي على استخدام أساليب 2006خالد صالح )،  الباز
 .88-51ص.  ، يونية، الثاينالعدد ، اجمللد التاسع، التقييم البديل. جملة الرتبية العلمية

 (265(: التقومي الرتبوي، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان األردن. 2008احلريري، رافده)

 ، الرايض:مكتبة الرشد.14م(. املنهج املدرسي املعاصر، ط2015اخلليفة، حسن جعفر. )

( أثر اســـتخدام ملف أعمال الطالب كأداة للتقومي على حتقيق أهداف تدريس العلوم لتالميذ الصــف 2002خليل، حممد )
 األول اإلعدادي، املؤمتر العلمي الربع عشر ابلقاهرة، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس 

الرايض اململكة ،  الدار الصـــــــولتية،  تطبيقات( أصـــــــول التقومي والقياس الرتبوي املفهومات وال2007حســـــــن حســـــــني)،  زيتون
 (519العربية السعودية ص. 

م(. ســــــــــــــجالت األداء وخرائط املفـاهيم: أدوات ـبديلـة يف التقومي 2001كمـال عـبد احلمـيد والبـنا عـادل الســــــــــــــعـيد )،  زيتون
ــتقبلية" حبث مقدم للمؤمتر العريب األول "االمتحاانت والتقومي الرت ،  احلقيقي من منظور الفكر البنائي بوي: رؤية مســــــ

ــيــافـة جبـامعــة عني مشس ، ديســــــــــــــمرب 24-22للمركز القومي لالمتحــاانت والتقومي الرتبوي يف الفرتة من  دار الضــــــــــــ
 القاهرة، العباسية

( القياس والتقومي 2009الشـــــــــــــيخ، اتج الســـــــــــــر عبد هللا؛ وأخرس، انئل حممد عبد الرمن، وعبد اجمليد، بثينة أمد حممد. )
 .250ص ض. مكتبة الرشدالرتبوي. الراي

( أثر اسـتخدام أسـلوب التقومي الشـخصـي يف تعلم قواعد اللغة العربية لدى طلبة الصـف 2004الطراونة، حممد عبد الكرمي )
، 21التاســـــع األســـــاســـــي يف مدارس قصـــــبة، حمافظة معان، جملة كلية الرتبية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، عدد  

 .107: 81ص.ص

م(: فاعلية التقومي البديل على التحصــــــيل والتواصــــــل وخفض قلق الرايضــــــيات لتالميذ 2004العرايب، حممد ســــــعيد إبراهيم )
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الطالبات املعلمات يف التدريب   داءمال لتقومي جودة أ( معايري حمتوى ملف األع2007فتحية معتوق بن بكري )،  عســـــــاس
 .126:162ص.ص، 122عدد ، مصر، جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، امليداين

 (: القياس والتقومي الرتبوي يف العملية التدريسية، دار املسرية، عمان.2007عالم، صالح الدين حممود   )

ــه النظرية واملنهجية وتطبيقاته امليدانية2004)صــــــالح الدين حممود  ،  عالم دار ،  القاهرة،  م(. التقومي الرتبوي البديل: أســــــســــ
 83- 80ص. ، الفكر العريب

(. التقومي املؤسـسـي أسـسـه ومنهجياته وتطبيقاته يف تقومي املدارس. القاهرة. دار الفكر 2009صـالح الدين حممود. )،  عالم
 .35ص، العريب

ورقة مقدمة يف الندوة ،  ( مبادئ وأليات التقييم البديل يف املنهج القومي للمدرســــة املصــــرية2004) فضــــل نبيل عبد الواحد
جامعة طنطا بعنوان )املنهج القومي للمدرسـة املصـرية بني ،  كلية الرتبية،  العلمية األوىل لقسـم املناهج وطرق التدريس

 ثورة املعلومات وحتدايت العوملة(.

 م(: التقومي الواقعي، عمان، دار جرير للنشر والتوزيع.2009ي واحملاسنة، إبراهيم حممد )املهيدات، عبد احلكيم عل

( مدى اســــــتخدام معلمي اللغة العربية أســــــاليب وأدوات تقومي الطلة مبراحل التعليم العام، جملة 1997نصــــــر، مدان علي )
 (1998.   رضوان ونصر 178-141، ص.ص13مركز البحوث الرتبوية، جامعة قطر، عدد 

( التقومي الرتبوي مفهومه أســاليبه جماالته توجهاته احلديثة. الرايض. مكتبة الرشــد. ص. 2006هاشــم، كمال الدين حممد. )
271-277. 

، 5( التقومي الرتبوي مفهومه وأســـــــاليبه وجماالته وتوجهاته احلديثة، ط2015هاشـــــــم، كمال الدين واخلليفة، حســـــــن جعفر )
 الرايض: مكتبة الرشد.
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