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 - ٣ -

  : المقدمة
اعتمدت عملية التقومي يف برامج اللغة العربية لغري الناطقني ـا لفتـرة طويلـة علـى                 

وتقيس أدوات التقومي هنـا مقـدار       . االختبارات التحصيلية، وما زالت تستخدم حىت يومنا هذا       
، وبناء عليها يعطى درجة تشري إىل ترتيبه مقارنة بدرجات أقرانه، بيد            املعلومات اليت تعلمها الطالب   

وهذا النوع من التقومي يعرف باسـم       . أن هذه الدرجة قد ال تعكس فعليا كفاءة الطالب أو أداءه          
  ). Norm referenced tests(االختبارات معيارية املرجع 

يون إىل نوع آخر من أنواع التقومي  الكثرية اليت وجهت إليها، جلأ التربو    لالنتقاداتونظرا  
، حيث التركيـز علـى   )(Criterion referenced testsيعرف باسم االختبارات حمكية املرجع 

لكـن  . مهارات وقدرات الطالب احلقيقية، حيث تقيم وحيكم عليها من خالل حمك أداء مـسبق             
لغة نفسه، بل بقيـت ملتزمـة       أدوات هذا النوع من التقومي مل ترق إىل التركيز على أداء متعلم ال            

ومن هنا ظهرت احلاجة املاسة إىل أدوات تقومي بديل تم بتقـومي األداء،             . بقياس املهارات املعرفية  
 ,Wiggins,1993(&  )Darling-Hammond(والتقومي الفعال، وتقومي ملف أعمال الطالب 

 ,Kohonen(  التقـومي  وذا ميكن حتقيق التكامل بني عمليات الـتعلم، والتعلـيم، و  ). 1994

( ، حيث ينبغي أن تكون عملية التقومي رافداً لعملية التعلم والتعليم، وليست نشاطاً ائياً                )1999
  ). ٢٠١١حممد فضل، 

فعند نظرنا  . وقبل توضيح املقصود بالتقومي البديل البد من إلقاء الضوء على مفردة تقومي           
ن العرب، ومقاييس اللغـة، والـصحاح يف اللغـة،          لسا: إىل معاجم اللغة العربية املشهورة، مثل     

والقاموس احمليط، جند أن كلمة تقومي مصدر للفعل قوم، مبعىن عدل وأقام وأصلح املعوج، كما يشري 
ويستعمل مع مصطلح التقومي مصلح ). ٢٠١١الباحث العريب، (إىل حتديد مثن الشيء وتقدير قيمته 

أعطى قيمة لشيء ما، وأكثر اللغـويني رفـض    : ، أي "قيم"، وهو مصدر للفعل     " التقييم"آخر هو   
استخدام هذا املصطلح؛ لكونه حيدد قيمة الشيء، لكن ال يدل على اإلصالح والتعديل، الذي يشري 

  .وذا نالحظ أن مصطلح التقومي أمشل من مصطلح التقييم). ١٣٩٤عمر، (إليه مصطلح التقومي 
 من يرى أن مصطلح التقومي يأيت تاليا لعمليـة          وهناك من املتخصصني يف القياس والتقومي     

ومن أولئك أبو لبدة    . التقييم؛ إذ إن التقومي لديهم يعين إصالح الشيء وتعديله عقب عملية التقييم           
ويف املقابل جند كثريا من التربويني، ومن املتخصصني يف القياس ). ٢٠٠٧(، وحممد فضل )٢٠٠٢(

، ١٩٨٩طعيمـة،   :(ومنهم على سبيل املثـال ال احلـصر       والتقومي، يستخدمون مصطلح التقومي،     
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 - ٤ -

؛ الغريـب،   ١٤٠٥؛ اللقـاين،    ١٩٩٩،  ١٩٩٨؛ جـابر،    ١٩٩٨؛  قطامي والقطامي،     ١٩٩٨
من أهداف هذه الدراسة  وألنه ليس   ). ٢٠٠٣؛ يونس والشيخ،    ١٩٨٣؛ يونس،   ١٩٦٢،١٩٧٠

س والتقومي، وأحيانا مناقشة إشكالية املصطلح، وحيث إن كال املصطلحني مستخدمان يف حقل القاي      
يستخدمان على حنو تباديل؛ فإن الباحث قد آثر استخدام مصطلح التقومي ألنه أكثر مشوال وشيوعا،             

  .   حيث يتضمن معىن التقييم والتقومي كليهما
وإذا :" كالم لطيف حول هذين املصطلحني، حيث يقـول       ) ٤١٩ :١٤٢٢(وللعصيلي  

ع منه داللة، فهو أوىل منه باالستعمال يف هذا اال؛ ألن     كان لفظ تقومي أمشل من لفظ تقييم، وأوس       
عملية التقومي تبدأ من تقدير قيمة الشيء املراد تقوميه تقديرا كميا أو كيفيا، مث احلكم عليه؛ متهيدا                 

فال جمال إذن الستعمال لفظ تقييم يف هذا األمر ما دام لفظ التقومي يشمل . إخل...الختاذ قرار بشأنه 
  ".  كلهذلك

  

  ما المقصود بالتقویم البدیل؟
 يف أدبيات القياس والتقـومي كمـا   alternative assessmentيقصد بالتقومي البديل 

ذلك النوع الذي ال يقارن أداء الطالب مبتوسط أداء أقرانه يف الصف كما   ) ٢٠٠٩سليمان،  (عرفه
 أداء مسبق كما هو احلال يف التقومي     هو احلال يف التقومي معياري املرجع، وال يقيس أداءه وفقا حملك          

إمنا يهتم بقياس جوانب عدة عقلية ومعرفية ومهارية، تكـون يف مواقـف حياتيـة               . حمكي املرجع 
 authenticوهلذا يستخدم هذا املصطلح تبادليا مـع التقـومي الـواقعي أو احلقيقـي     . حقيقية

assessment  أو التقومي الشامل ،comprehensive assessment   أو التقومي القائم علـى ، 
وعلى الرغم من أن .  ، وهي مجيعها متثل مرادفات للمعىن performance assessmentاألداء 

هذه التسميات تعكس بعض الفروق الدقيقة ، فإا تشترك يف بعض اخلصائص األساسية، وبـذلك           
علـى خـصائص    يكون مصطلح التقومي البديل أكثر عمومية من املصطلحات األخرى، ويشتمل           

  ). Hamayan, 1995(املرادفات األخرى  شائعة االستخدام 
التقومي البديل بأنه عملية مستمرة تشمل املـتعلم         ) Hancock,1994( يعرف هانكوك   

واملدرس، وذلك للحصول على أحكام حول تطور املتعلم يف القدرة اللغوية، وذلك مـن خـالل                
 حيث يقوم املتعلم بأداء أنشطة، يطبق فيهـا معارفـه،           استخدام استراتيجيات تقومي غري تقليدية،    

فالتقومي البديل عنده يتطلب  ) Stiggins, 1987(أما ستيجرت . ومهاراته يف مواقف حياتية واقعية
من املتعلم أداء أنشطة توضح مدى متكنه من أداء مهارات معينة، أو قدرته على ابتكار نتاجـات                 
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 - ٥ -

تاج إىل مراقبة املتعلم أثناء أدائه، وفحص إنتاجـه، وتقـومي           حتقق مستويات جودة معينة، وذلك حي     
  . مستوى كفاءته

جمموعة مـن  :  بأنهBirenbaum & Dochy, 1996)(ويعرفه كل من برينبوم ودوشي 
األدوات واألساليب املشتملة على مهام أدائية أصيلة أو واقعيـة، وحماكـاة، وملفـات أعمـال،         

، ومالحظات، ومقابالت، وعروض تقدميية، وحبوث      وصحائف، ومشروعات مجاعية، ومعروضات   
وحيكم املعلمون على عمل أو أداء املتعلم وفقا حملكات ومعايري متفق           . يف موضوعات معينة وغريها   

تقومي أداء املتعلم استنادا إىل مواقـف احليـاة   :  بأنه( Meyar,1992) يف حني يعرفه ميار . عليها
  .لى حل املشكالت، وحتليل املعلومات، وبنائها يف سياق جديدالواقعية املرتبطة مبشروعات تركز ع

  

  : أھداف التقویم البدیل
على الرغم من اختالف التعريفات السابقة، إال أا متفقة مجيعها على اهلدف من التقـومي        
البديل الذي يعد تقوميا واقعيا لألداء، ويعكس املستوى احلقيقي ملا تعلمه الطالب، ويركـز علـى                

كما يسهم يف يئة املتعلم للتعامل مع احلياة، حيث يقوم بناء على إجناز مهام هلـا                .  التعلم عمليات
، وليس جمرد اختبار يعتمد على االختيار )Henson & Eller, 1999(معىن، مرتبطة بواقع احلياة 

ما ويهدف كذلك إىل حتسني عملية التعلم، حيث يؤدي مها        . من متعدد، أو اختبار مقنن معد سلفا      
حقيقية أصيلة، ويوفر التغذية الراجعة اليت تساعد الطالب على مراجعة أدائهم، والوقـوف علـى       

فالغرض ). Wiggins, 1989( نقاط ضعفهم وقوم يف األعمال واملهام واملشروعات اليت ينفذوا 
هما، وهذا هو   من التقومي البديل إذن هو حتسني عملييت التعلم والتعليم، وليس جمرد االكتفاء بقياس            

  ). ٢٠١١القفاص،( روح التقومي الفعلي
  

  : خصائص التقویم البدیل
  :للتقومي البديل خصائص عدة ميكن إجيازها على النحو التايل

 .يتطلب من الطالب األداء، واإلبداع، واإلنتاج .١
 . يستخدم سياقات العامل احلقيقي ويعتمد على احملاكاة .٢
 .  م اليت ميارسوايتيح الفرصة لتقومي الطالب  أعماهل .٣
 .يستخدم املهام اليت متثل أنشطة تعليمية هادفة .٤
 . يركز على العمليات واملنتجات .٥
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 - ٦ -

 .حياول االستفادة من املستويات العليا للتفكري ومهارات حل املشكالت .٦
 . يوفر املعلومات حول نقاط القوة والضعف لدى الطالب .٧
 .  اإلنسان هو من يقوم ويضع الدرجات ال اآلالت .٨
يدعو املعلمني باستمرار إىل اإلبداع يف إنتاج أدوات تقومي جديدة تسهم يف رقي العمليـة          .٩

 ;Aschbacher, 1991;   Herman, Aschbacher & Winters, 1992 . (التعليميـة 

Huerta-Macias, 1995 .( 
  :خصائص أخرى، منها) ٢٠١١القفاص، (ويضيف 

  .اقف احلياة الفعليةواقعيته، حيث املواقف املستخدمة تتطابق مع مو .١٠
 . التركيز على التجديد عن طريق حل املشكالت .١١
 .  إلزام الطالب بالعمل يف موضوع ما بدال من استرجاع ما تعلمه .١٢
 الفرصـة   ت واملهارات، ومنها إتاحة   تقومي قدرة الطالب على استخدامات معينة للمعلوما       .١٣

 .  التغذية الراجعةىرة املصادر، واحلصول علللتدريب، واملمارسة الفعلية، واستشا
  :أوجھ االختالف بین التقویم البدیل والتقویم التقلیدي

  )١(اجلدول 
  التقليدي والبديل: أوجه االختالف بني نوعي التقومي

  التقومي البديل  التقومي التقليدي  السمة املرادة

يركز على االختبارات وال يهتم   األداء
  باألداء

يهتم باألداء ويقوم الطالب يف 
  ضوئه

  اجلانب العاطفي
  

يركز على االختبارات، وال يهتم 
  يهتم باجلانب العاطفي الوجداين  باجلانب العاطفي الوجداين

 اإلجراءاتتفعيل 
  واالستراتيجيات

يهتم بالنتائج دون النظر إىل 
  اإلجراءات واالستراتيجيات

يستخدمها الطالب حلل 
  املشكالت واملواقف

ة النتائج دون توثيق يهتم مبقارن  املعارف واملهارات
  املعارف واملهارات

  يركز على توثيقهما باستمرار

يشترك كالمها يف اإلعداد   ال يشارك فيه الطالب  دور املعلم  والطالب
  والتنفيذ

28/08/2012 09:10:23 AM 

Page 5 of 41 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ٧ -

  تقدم للطالب فورا  ال تقدم للطالب  التغذية الراجعة

حيكم على نقاط القوة لدى   نقاط القوة
  الطالب دون تعزيزها

  وة لدى الطالبيعزز نقاط الق
  

  
  : جند أن التقومي البديل خيتلف عن التقومي التقليدي يف) ١(من اجلدول 
، حيث يطلب من الطالب أداء ما يستطيعونه من  performanceاهتمامه باألداء §

مهارات خمتلفة، ومن مث يقومون وفقا ألدائهم يف سياقات ومواقف متنوعة، وليس من 
 ,Butler( يار من متعدد أو غريها من األساليب خالل اختبار يعتمد على االخت

،  يف حني يركز التقومي التقليدي عموما على معرفة قدرة الطالب على )1997
  ). Huerta-Macias, 1994(استذكار ما يعرفونه من خالل االختبارات 

مهارات التعاون والتواصل مع اآلخرين، : اهتمامه باجلوانب الوجدانية واالجتماعية، مثل §
 ). ٢٠٠٩سليمان، (يف حني يركز التقومي التقليدي على قياس اجلانب املعريف 

تفعيله للعمليات واإلجراءات واإلستراتيجيات اليت يستخدمها الطالب حلل املواقف  §
واملشكالت، ومن مث الوصول إىل النتائج، يف حني يركز التقومي التقليدي على النتائج 

 ). ٢٠٠٩ليمان، س(فقط دون مراعاة األمور السابقة 
تركيزه على توثيق منو املعارف ومهارات الطالب باستمرار، يف حني يقارن التقومي  §

( التقليدي نتائج الطالب بعضهم مع بعض يف وقت حمدد من اية العام الدراسي 
Tannenbaum, 1996; Valdez-Pierce & O'Malley, 1987.( 

ني ينفرد املعلم بإعداد التقومي التقليدي، مشاركة املعلم والطالب كليهما يف أدائه، يف ح §
 ).  ٢٠٠٩سليمان، (وجييب عليه الطالب، دون مشاركة منه أو من جهات أخرى

مساعدة الطالب على اكتشاف ذاته، وذلك بتقدمي تعذية راجعة توضح له نقاط القوة  §
 والضعف، يف حني يعطي التقومي التقليدي الطالب الدرجة اليت حصل عليها دون تقدمي

 ).٢٠٠٩سليمان، (تغذية راجعة له
، والعمل على  (Tannenbaum, 1996)تقويته لنقاط القوة يف األداء اللغوي للطالب  §

تنميتها، يف حني يكتفي التقومي التقليدي املتمثل بنظام االختبارات التقليدية باحلكم 
 .  عليها
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 - ٨ -

  
  : التحول من التقویم التقلیدي إلى التقویم البدیل

طلب هذا التحول ثورة على ج التقومي القدمي، وحيتاج إىل التغلب على املعوقات اليت تقف يت       
، كما حيتاج إىل إحداث )وسنناقش ذلك يف القسم التايل(دون استخدام أساليب التقومي البديل 

رز أب)  ٢٠٠٠عالم (ويلخص. حتوالت جذرية يف املنظومة التعليمية، واملمارسات التربوية التقليدية
  :التايل) ٢(هذه التحوالت يف اجلدول رقم 

  )٢( جدول
  التحوالت اليت يتطلبها التقومي البديل

 إىل منالتحول 
 .النظريات البنائية، والعمليات املعرفية النمائية .االستناد إىل مبادئ النظرية السلوكية يف التعلم
املمارسات الصفية اليت تشجع الدور السليب 

 .للطالب
 املؤكدة على أن الطالب كائن حي نشط، ومفكر، املمارسات

 .ومبدع، ويبين معارفه من مهام متنوعة ذات مغزى من تنفيذه هلا
 .جعله ميسرا، وحمكّما، وموجها، وناصحا خملصا .، وسلطة ضاغطةاملعلم بوصفه ناقال للمعرفة دور

املناهج التقليدية، وعملية التعليم اإلستاتيكية ملواد 
 .، وحقائق منفصلةدراسية

التوجه حنو البحث، ومسؤولية الطالب جتاه تعلمه، وتكامل املعرفة، 
 .والتعلم اجلماعي التعاوين

 .إجناز مهام أصيلة تقيس التعلم املتعمق .االختبارات التقليدية اليت تقيس التعلم السطحي
التنظيم الدراسي اجلامد، والقائم على املركزية 

 .الصارمة
 .راسي املرن، والقائم على الالمركزيةالتنظيم الد

 .البحث التربوي املوجه حنو الفهم الكيفي لظاهرة معقدة وصفية .البحث التربوي الكمي لعوامل منفصلة
التقومي السياقي الوصفي، والتقومي القائم على األداء، والتحول  .االختبارات املقننة التقليدية

 .التدرجيي حنو التقييم الشخصي
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 - ٩ -

  :صعوبات المحتملة للتقویم البدیلال
على الرغم من اإلجيابيات العديدة للتقومي البديل مقارنة بالتقومي التقليدي املتمثل بنظـام             

. ، فلهذا النوع من التقومي معوقات من وجهة نظر من يرون ذلك           )الروتينية(االختبارات التقليدية   
صعوبات من وجهة : ىل ثالثة أقسام هيبعض الصعوبات، اليت صنفها إ) ٢٠٠٩(فقد  ذكر سليمان 

. نظر أولياء أمور الطالب، وأخرى من وجهة نظر الطالب أنفسهم، وثالثة من وجهة نظر املعلمني              
  :وبيان ذلك على النحو التايل

  : صعوبات من وجهة نظر أولياء أمور الطالب-أ
  : تتلخص الصعوبات اليت يراها أولياء أمور الطالب فيما يأيت

عباء املالية على األسرة، بسبب كثرة األنشطة الصفية أو غري الصفية اليت يطلبـها              زيادة األ  .١
املعلمون من الطالب مثل البحوث والتقارير وغري ذلك؛ حيث يلجأ بعض أولياء األمور إىل              

  .جهات أخرى لتنفيذ تلك األنشطة، بدال من الطالب مقابل أجر مادي
 ال حيقق مبـدأ تكـافؤ الفـرص         -ولياء األمور  من وجهة نظر أ    –استخدام التقومي البديل     .٢

التعليمية بني الطالب األغنياء والفقراء، حيث سينجز الطالب األغنياء املهـام واألنـشطة             
 .املطلوبة منهم بغض النظر عن إعدادها بأنفسهم أو مبساعدة غريهم، خبالف الطالب الفقراء

 املعلم السابقة وخلفيته حول     التخوف من أخطاء التحيز يف تقدير الدرجات، حيث إن خربة          .٣
 . أداء بعض الطالب قد تؤدي إىل ذلك

 :صعوبات من وجهة نظر الطالب -ب
إمهاهلم استذكار املواد الدراسـية     : أما الصعوبات اليت يراها الطالب، فيمكن إجيازها يف التايل            

غرق وقتا كـبريا    بسبب كثرة األنشطة واملهام والتكاليف املصاحبة للمقررات الدراسية، حيث تست         
  . إلجنازها

  : صعوبات من وجهة نظر املعلمني-ج
 :أما الصعوبات من وجهة نظر املعلمني فتشتمل على ما يلي

ضيق الوقت بسبب كثرة املوضوعات اليت حتتوي عليها املقررات الدراسية، باإلضافة إىل             .١
  .األعباء اإلدارية اليت قد يكلف ا املعلم إىل جانب التدريس

نظام الدراسة املشتمل على فترتني صباحية ومـسائية،        : م التعليمي، ويتضمن ما يلي    النظا .٢
ومن مث زيادة أعداد الطالب يف الفصول الدراسية، وعدم ثقة الـسلطات التعليميـة يف               
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 - ١٠ -

موضوعية تقديرات املعلمني لطالم، وعدم الثقة يف أداء بعض الطالب، حيث إم قـد              
تفيذ بعض األنشطة املطلوبة منهم، وعدم توفر مصادر        حيصلون على مساعدات خارجية؛ ل    
 . املعرفة يف املدارس من أجهزة وغريها

عدم كفاية التدريب، ومن مث قلة خربة املعلمني يف إعداد أو اسـتخدام أدوات التقـومي                 .٣
 .   البديل

عدم وجود اتفاق خبصوص صدق أو ثبات الدرجات املعطاة على األعمال اليت يتطلبـها               .٤
 . البديلالتقومي 

 . عدم وجود الدعم املادي الكايف؛ إلجناز بعض األنشطة واملهام اليت يكلف ا الطالب .٥
 . عدم وجود معايري موضوعية حتكم عملية التصحيح والتقدير، ومن مث منح الدرجات .٦
  

  : الدراسة
ود وقد شرع قسم اللغة والثقافة مبعهد اللغة العربية لغري الناطقني ا يف جامعة امللك سع              

مؤخرا يف إحالل التقومي البديل يف بعض مقررات تعليم اللغة بالربنامج املكثف لتحل مكان التقومي               
وهلذا التوجه أسبابه اليت دفعت القائمني على الربنامج        . التقليدي املتمثل بنظام االختبارات التقليدية    

ر أكثر حداثة مـر مبراحـل   وال شك أن التغيري من منط تقليدي إىل منط آخ         . إىل اختاذ هذه اخلطوة   
  . عدة؛ ولذا فإن جتربة سباقة كهذه تستحق الوقوف عليها ودراستها

ومبا أن هذا التحول قد حدث يف بعض املقررات، وأصبح ميس العملية التعليمية مباشرة،              
فإنه من الضروري دراسة وتقومي هذا التوجه اجلديد، خصوصا أن قسم اللغة والثقافة القائم علـى               

وهذا النوع مـن التقـومي       .  عمليات التقومي البديل قد قضى أكثر من عامني يف هذه التجربة           تنفيذ
شأنه شأن االختبارات التقليدية يف مسها مستويات الطالب مباشرة، وإسهامها يف احلكـم علـى               
طالقتهم اللغوية، وحتديدها رسوم وجناحهم، ومن مث انتقاهلم أو عدم انتقاهلم مـن مـستوى إىل                

وى آخر أرفع، حيث يشتمل الربنامج على أربعة مستويات لغوية، والطالب املتميز يف املستوى              مست
وهلذا فإنه من الضروري دراسة هذه الطريقة . الرابع، يرشح لدراسة مرحلة البكالوريوس يف اجلامعة

  .بيةاجلديدة يف التقومي؛ للوقوف على إجيابياته وسلبياته، وأثره يف أداء متعلمي اللغة العر
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 - ١١ -

  :أسئلة البحث
  :حياول البحث احلايل اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل

ما واقع جتربة التحول من نظام االختبارات التقليدية إىل تطبيق التقومي البديل يف برنامج تعليم اللغة                
  العربية لغري الناطقني ا؟

  :وتتفرع من السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية على النحو التايل   
ما اخلطوات املتبعة يف عملية إحالل التقومي البديل مكان التقومي التقليدي املتمثـل بنظـام       .١

  االختبارات التقليدية؟ وما العقبات اليت واجهت اإلدارة يف طريق تنفيذ تلك العملية؟
 ما املقررات اللغوية اليت طُبق فيها التقومي البديل؟ وما أبرز أدواته؟  .٢
سي اللغة املطبقني للتقومي البديل؟ وما أبرز إجيابيات وسلبيات هـذه  ما اجتاهات وآراء مدر  .٣

 التجربة ؟
 هل كان هناك معارضون لتطبيق التقومي البديل؟ وكيف تغلّب على هذه الفئة؟ .٤
 كيف كان استقبال الطالب هلذا التحول من التقومي التقليدي إىل التقومي البديل؟  .٥
 البديل يف مستويات الطالب اللغوية؟ ما األثر اإلجيايب أو السليب للتقومي  .٦
هل هناك اختالف يف نتائج الطالب يف املقررات اليت طبق فيها التقومي البديل، مقارنة مـع        .٧

 نتائجهم يف املقررات اليت ظلت على التقومي التقليدي املتمثل بنظام االختبارات التقليدية؟
  

  :   أھداف البحث
تحول من التقـومي التقليـدي، املتمثـل بنظـام        يهدف البحث احلايل إىل دراسة واقع ال      

االختبارات التقليدية، إىل التقومي البديل من خالل جتربة تطبيقه يف الربنامج املكثف بقـسم اللغـة            
  : والثقافة يف معهد اللغة العربية جبامعة امللك سعود، وذلك من خالل التعرف على

ان التقومي التقليـدي املتمثـل بنظـام        اخلطوات املتبعة يف عملية إحالل التقومي البديل مك        .١
  .االختبارات التقليدية، والعقبات اليت واجهت اإلدارة يف طريق تنفيذه

 .املقررات اللغوية اليت طُبق فيها التقومي البديل، وأبرز أدواته .٢
رصد اجتاهات وآراء مدرسي اللغة املطبقني للتقومي البديل، وبيان أبرز إجيابيات وسلبيات             .٣

 . ةهذه التجرب
 .  طريقة التعامل مع أنصار القدمي الرافضني للتجديد يف أساليب التقومي .٤
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 - ١٢ -

مواقف الطالب جتاه التحول من التقومي التقليدي املتمثل بنظام االختبارات التقليديـة إىل              .٥
 التقومي البديل؟

 األثر اإلجيايب أو السليب للتقومي البديل يف مستويات الطالب اللغوية؟  .٦
املقررات اليت طبق فيها التقومي البديل، ومقارنتها بنتائجهم يف املقـررات         نتائج الطالب يف     .٧

  .  اليت بقيت على التقومي التقليدي املتمثل بنظام االختبارات التقليدية
  

  :أھمیة البحث
  :تكمن أمهية الدراسة احلالية يف

ليب التدريس يتطلب كون التقومي البديل يعد جزًءا من العملية التعليمية، إذ إن التطوير يف أسا §
  . التطوير يف أدوات وأساليب التقومي على حنو متواٍز

أكثر مع أسـاليب التقـومي      ) االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة   (تناسب مهارات اللغة     §
 . البديل، ومن مث تعد هذه الدراسة مدخال للمهتمني بتعليم العربية لغري الناطقني ا

ب واملقررات الدراسية من حيث إا تلقي الضوء علـى أسـاليب            إسهامها يف االرتقاء بالكت    §
 . حديثة تفتقر إليها الكتب املستخدمة حاليا يف تعليم العربية لغري الناطقني ا

إسهامها يف تطوير أساليب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، حيث سينصب التركيز علـى                §
 .  كتفاء باختبارهم يف معلومات عن اللغةأداء الطالب، واستخدامهم للغة بدال من اال

سدها الفجوة  املوجودة يف هذا اجلانب، حيث املكتبة العربية فقرية فيما يتعلق بالتقومي البديل                §
 . يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا

ن التقـومي   كوا يف طليعة الدراسات املتعلقة بدراسة واقع جتربة التقومي البديل، وإحالله مكا            §
التقليدي املتمثل بنظام االختبارات التقليدية يف برامج تعليم العربية لغري الناطقني ا؛ مما سيفتح 

 .اال ملزيد من الدراسات يف هذا احلقل
إسهامها يف معرفة إجيابيات وسلبيات هذه الطريقة يف التقومي، ومناقشة املقترحـات، وتقـدمي           §

عملية التقومي يف برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا على           التوصيات، ومن مث االرتقاء ب    
  .وجه العموم، ويف قسم اللغة والثقافة يف معهد اللغة العربية على وجه اخلصوص
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 - ١٣ -

 :حدود البحث
 .جبامعة امللك سعود بالرياض) لغري الناطقني ا(معهد اللغة العربية  :  حدود مكانية–١
 اإلدارية والتدريسية باإلضافة إىل الدارسني بقسم اللغة والثقافة مبعهد اللغة اهليئة : حدود بشرية-٢

  .      العربية لغري الناطقني ا
  .التقومي البديل يف برنامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا : حدود موضوعية-٣
  ). أربعة فصول دراسية ( ١٤٣٢ إىل ١٤٣٠من   : حدود زمنية-٤
  

  : حثمنھجیة الب
اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي، واستخدم طرقا متعددة جلمـع البيانـات؛             
وذلك استشعارا منه بأن استخدام أكثر من طريقة يقوي البحث، وجيعل أدواته أكثر صدقا، وأقرب 

  :وبيان تلك الطرق على النحو التايل. إىل املوضوعية
سني املطبقني للتقومي البديل يف املقررات اليت درسـوها،   حيث قابل الباحث مجيع املدر  :املقابلة-أ   

باإلضافة إىل إدارة القسم؛ وذلك للوقوف على آرائهم وتوجهام حول جتربة التقومي البديل، وقد              
 . أسئلة مفتوحة وأخرى مقيدة: ركز الباحث على نوعني من أسئلة املقابلة

  :وقد اشتملت املقابلة على األسئلة التالية
طوات اليت اختذمتوها إلحالل التقومي البديل مكان التقومي التقليـدي املتمثـل بنظـام              ما اخل  .١

االختبارات التقليدية؟ وما أبرز العقبات واملعوقات اليت واجهتموها؟ وهـل كانـت هنـاك         
  عقبات إدارية يف طريق تنفيذه؟ 

 ما املواد اليت طبق فيها التقومي البديل؟ وملاذا اختريت دون غريها؟  .٢
  األثر اإلجيايب أو السليب يف تقديرك للتقومي البديل من حيث مستويات الطالب اللغوية؟ما  .٣
 هل تصنف نفسك مع أو ضد تطبيق التقومي البديل يف قسم اللغة والثقافة؟ وملاذا؟ .٤
 ما أبرز أدوات وأساليب التقومي البديل اليت استخدمتها يف تقوميك ألداء الطالب؟ .٥
 املواد اليت يطبق فيها التقومي البديل بنتائجهم يف املواد األخرى           عند مقارنة نتائج الطالب يف     .٦

 اليت يطبق فيها التقومي التقليدي املتمثل بنظام االختبارات التقليدية، هل وجدمت فرقا؟ 
كيف كان استقبال الطالب للتحول من التقومي التقليدي املتمثل بنظام االختبارات التقليدية             .٧

 ل تقبلوا ذلك؟إىل التقومي البديل؟ وه
 بعد جتربة التقومي البديل،  ما مالحظاتك عليه من حيث السلبيات واإلجيابيات؟  .٨
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 - ١٤ -

 ما أبرز توصياتكم الستمرار التقومي البديل يف حال اقتناعكم به؟   .٩
 هل الكتب احلالية حتتوي على أساليب وأدوات التقومي البديل؟  .١٠
 مي البديل؟ وملاذا؟هل تؤيد أن تشتمل الكتب اجلديدة على أساليب التقو .١١

:  حيث رجع الباحث إىل بعض الوثائق يف الفـصول الدراسـية املاضـية، مثـل               : الوثائق -ب   
امللخصات واإلعالنات اليت عرفت بالتقومي البديل، وكشوف الدرجات، وقارن بني نتائج الطالب            

تخدم فيها التقومي التقليدي يف املواد اليت يستخدم فيها التقومي البديل وبني نتائجهم يف املواد اليت يس      
  . املتمثل بنظام االختبارات التقليدية

حيث إن الباحث عضو هيئة تدريس بالقسم املذكور، وقد اعتمد على تسجيل            :   املالحظة  -ج   
املالحظات، ومراقبة وتدوين سري عملية التحول واجراءاا يف خمتلف املراحل، وذلك ملدة أربعـة              

  .  فصول دراسية
  

  : ات السابقةالدراس
حول دمج التقومي يف التعليم يف برامج تعليم الكبار وبـرامج  ): Yap, 1993(دراسة ياب        

تعليم اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية، حيث هدفت هذه الدراسة إىل دمج التقومي يف برامج تعليم الكبار، 
والية واشـنطن عـام      أجري يف    وبرامج تعليم اللغة اإلجنليزية لغة ثانية، ومتثل ذلك مبشروع حبثي         

م؛ لوضع نظام تقومي ميكن استخدامه يف هذه الربامج؛ وذلك تلبية ملتطلبات املساءلة، وتقدمي ١٩٩٢
وخلصت الدراسة إىل حتديد ثالثة مناذج .  معلومات تقومي مفيدة عن التدريس يف الفصول الدراسية     

تقومي ملفات األعمال،   ) ٢(تقومي الكتابة،   ) ١: (للتقومي مفيدة لتحقيق األهداف التعليمية املرجوة     
كما خلصت الدراسة إىل أن تطبيق هذه النمـاذج الثالثـة  يعـزز         . تقومي الفصول الدراسية  ) ٣(

  .authenticالكفاءة  يف هذه الربامج، حيت إا معتمدة على أدوات تقومي أصيلة 
ركزت هذه  . سة اللغة الثانية  حول التقومي البديل ودرا   ): Hancock,1994(دراسة هانكوك        

الدراسة على التقومي البديل ودراسة اللغة الثانية، حيث تناولت تعريف التقومي البديل ومـسمياته              
املختلفة، ووضحت الفرق بينه وبني االختبارات التقليدية، كما أوضحت أن التقومي البديل عملية             

اءات وأدوات غري تقليدية، على نقيض      مستمرة هدفها متابعة تقدم الطالب، وذلك عرب تطبيق إجر        
كمـا  . االختبارات التقليدية اليت تعتمد على أسلوب تقليدي منطي، وتقتصر على أوقات حمـددة            

ملفات األعمال، والتقـومي الـذايت،      : تناولت الدراسة أدوات التقومي البديل يف اللغة الثانية ومنها        
قومي البديل يف برامج تعليم اللغة الثانيـة أو         وخلصت الدراسة إىل ضرورة دمج الت     . وتقومي األقران 
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 - ١٥ -

األجنبية؛ ملنح الطالب فرصة استخدام اللغة يف مواقف مشاة للحياة احلقيقية، وذلك عرب تطبيـق               
كما أكدت النتـائج    . performanceأدوات التقومي البديل املختلفة اليت تركز أصال على األداء          

 البديل، تغرس يف الطالب مهارات تبقى معهـم مـدى           على أن برامج اللغة اليت تستخدم التقومي      
احلياة، متصلة بالتفكري النقدي، وهي ذات أمهية؛ لكوا أساس تعلمهم يف املستقبل، إضافة إىل أن               

  . هذا األسلوب يف التقومي سيمكنهم من تقومي ما يتعلمونه داخل فصول اللغة وخارجها
   

هـدفت هـذه   . ناهج ومذاهب التقومي البديلحول م): Hamayan, 1995( دراسة مهيان     
الدراسة إىل الكشف عن مناهج ومذاهب التقومي البديل، حيث حددت اخلصائص الرئيسة للتقومي             
البديل، وإجراءاته، وأنواعه، كما ناقشت وضع التقومي البديل احلـايل، واستـشرفت وضـعه يف               

. ١: ديل نورد أبرزها على النحو التايل     وقد توصلت نتائجها إىل خصائص عدة للتقومي الب       . املستقبل
القرب من االستخدام الفعلي للغة، وذلك عرب مهام األداء املختلفة اليت تتمحور حـول أنـشطة                

النظرة الشمولية للغة، حيث تتمركز إجراءات التقومي البديل علـى          . ٢. وظيفية تواصلية حقيقية  
علم األصـوات، وقواعـد اللغـة،       : لغة، مثل فكرة أن العالقات املتبادلة بني اجلوانب املختلفة ل       

االستماع والتحدث والقراءة والكتابة، ال ميكن جتاهلها، وينبغي : واملفردات، ومهارات اللغة األربع
النظرة التكاملية للتعلم، حيث تركز إجراءات التقومي البديل أيضا         . ٣. أن ينظر إليها نظرة مشولية    

ختالفها، سواء  أكانت األكادميية، أم الشخصية، هي جزء ال          على فكرة أن جوانب حياة املتعلم با      
ويقصد ـا أن تكـون   : املالءمة التنموية. ٤. يتجزأ من تطوير الكفاءة اللغوية، وال ينبغي جتاهلها       

. ٥. إجراءات التقومي البديل مناسبة، وتقع يف إطار التطور املعريف واالجتماعي واألكادميي للمتعلم           
راجع، حيث ينبغي احلصول على معلومات عن املتعلم عرب مصادر متنوعة ووسائل تنوع املصادر وامل

كما قدمت الدراسة أيضا عددا من األنشطة واألدوات املختلفة املـستخدمة يف التقـومي              . خمتلفة
  .كتابات الطالب، والسجالت اليومية، واملشاريع، واملقابالت: البديل، مثل

   

حول أدوات وأغراض التقييم يف اللغـة  ): Burt & Keenan, 1995(دراسة بورت وكينان     
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أدوات وأغراض التقومي يف اللغة اإلجنليزية لغة           . اإلجنليزية كلغة ثانية  

تصنيف املتعلمني يف املستويات التعليميـة املناسـبة،        : وقد تناولت أغراض التقومي اليت منها     . ثانية
ر، ومدى تأهيل الطالب لالخنراط يف برامج التدريب األكادميي أو الـوظيفي؛            وقياس التقدم املستم  

كما تناولت الدراسة أدوات القياس والتقومي باختالفها، ومن        . للتحقق من وجود أثر فعال للربنامج     
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 - ١٦ -

االستبانات، واملقابالت، وقـوائم    : ذلك أدوات التقومي البديل اليت حنن بصدد احلديث عنها، مثل         
كما قدمت  .  ، واملالحظة ، وملفات األعمال، وغريها من مناذج تقومي األداء          checklistsاملراجعة  

الدراسة، مستندة إىل نتائجها، أمثلة تفصيلية عن كل أداة من هذه األدوات اليت ميكن استخدامها               
  . يف برامج تعليم اللغة اإلجنليزية لغة ثانية

هدفت . عن التقومي البديل يف فصول اللغة): Tedick & Klee, 1998( دراسة تديك وكلي       
هذه الدراسة إىل معرفة أثر التقومي البديل يف فصول اللغة، حيث قدمت وحدة تعليميـة مـصممة                 
للمساعدة يف إعداد وتأهيل معلمي اللغة أثناء دراستهم بالكلية، وتعريفهم بواجبام يف تعليم اللغة              

كما طرحت الدراسـة    . اليب بديلة لتقومي تعلم الطالب    الثانية، وذلك بالتركيز على استخدام أس     
بعض األسباب املنطقية املؤدية إىل استخدام التقومي البديل باإلضافة إىل تقدمي تعريفـات عنـه،  مث                 
خلصت إىل وجود أربع أدوات للتقومي البديل ميكن استخدامها يف برامج تعليم اللغة الثانية مع إيراد 

: التقومي املركزة على تنفيذ مهام لغوية خمتلفة تتعلق باملهـارات األربـع           أمثلة توضيحية ملمارسات    
وتشتمل هذه األدوات األربع على قوائم املراجعة، ومناذج        . االستماع والتحدث والقراءة والكتابة   

تقومي األداء، والتقومي الذايت، وتقومي األقران، وملفات األعمال، مع أمثلة وافية واقتراحات مفيدة             
 .   على تطبيقها يف الفصول الدراسيةتساعد

حول البدائل يف اختبارات اللغة، وقد ): Brown & Hudson, 1998(دراسة براون وهدسون    
ركزت على معرفة البدائل يف اختبارات اللغة، حيث رأى الباحثان أن اختبارات اللغة ختتلف عـن             

. ى مدرسي اللغات أكثر مـن غريهـم      االختبارات يف ااالت األخرى؛ لتنوع خيارات التقومي لد       
وكان الغرض من إجراء هذه الدراسة هو مساعدة معلمي اللغة على اختاذ القرار املناسب فيما يتعلق 
بأنواع اختبارات اللغة؛ الستخدامها االستخدام األمثل الذي حيقق األهداف املرجـوة يف فـصول              

) أ: (اللغة، حبسب أنوعه، إىل ثالث فئات هي        وقد صنف الباحثان التقومي يف      . تعليم اللغة وبراجمها  
      ).مبا يف ذلك الصواب واخلطأ، واملطابقة، واالختيار من متعدد        (التقومي املبين على استجابات حمددة      

مبا يف ذلك تعبئة الفراغات، واإلجابات القصرية، وتقومي        (التقومي املبين على استجابات بنائية      ) ب(
مبا يف ذلك املؤمترات، وملفات األعمـال،     (بين على االستجابات الشخصية     التقومي امل ) ج). (األداء

كما أفرد الباحثان لكل نوع من هذه األنواع تعريفًا واضحا          ). والتقوميات الذاتية أو تقومي األقران    
وختمت الدراسة بتأكيدها على أمهية االختيار العقالين لنوع التقومي         . يشمل اإلجيابيات والسلبيات  

اآلثار النامجة عن تطبيق التقومي على تعلم اللغة وتعليمهـا،          : ئم؛ وذلك عرب األخذ يف احلسبان     املال
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 - ١٧ -

وأمهية التغذية الراجعة ، وضرورة استخدام مصادر متنوعة للمعلومات عند اختاذ القرارات املتعلقة             
  .  بالتقومي

البديل  وممارسـاته  حول التقومي : Teasdale & Leung, 2000) (دراسة  تيسدل و لونج      
يف تقييم مهارات اللغة اإلجنليزية، حيث اكتسب التقومي البديل قدرا كبريا من االهتمام  يف نقاشات  

وقد حاولت الدراسة معاجلة بعض القضايا املعرفية والعملية اليت تواجـه           . القضايا التعليمية آنذاك  
لغة اإلجنليزية املنطوقة لغة ثانية يف الـسنوات        التقومي البديل، خصوصا فيما يتعلق بتقومي املعلم يف ال        

كما ركزت على مناقـشة آراء أنـصار       . األساسي يف انكلترا وويلز   ) االبتدائي(األوىل من التعليم    
التقومي البديل من حيث صالحيتها وأمهيتها التربوية، باإلضافة إىل عرض بعض املشكالت النظريـة        

رسني مهارة التحدث ملتعلمي اللغـة اإلجنليزيـة يف التعلـيم           والعملية اليت ينطوي عليها تقومي املد     
  . كما أكدت الدراسة على أمهية وضوح األسس املعرفية للتقومي بأنواعه املختلفة. االبتدائي

حول إعادة النظر يف التقومي يف الفصول الدراسية من ): Buhagiar, 2007(دراسة بوهاغري      
فت هذه الدراسة إىل إعادة النظر يف التقومي التقليدي املستخدم          هد. خالل استخدام التقومي البديل   

يف الفصول الدراسية، واالستعاضة عن ذلك باستخدام التقومي البديل، حيـث ناقـشت التقـومي               
وتناولـت  . التقليدي على وجه العموم، والبديل على وجه اخلصوص، وعالقتهما باملعلم والطالب          

، والتقـومي اخلتـامي    formativeالتقـومي التكـويين   :، مثـل الدراسة أيضا أنواعا من التقومي
summative           التقومي من أجل الـتعلم    " ، كما أكدت على املفهوم الناشئ للتقومي الذي مفاده " ،

،حيث تزايد االهتمام  بأمهيـة      " تقومي التعلم "على نقيض املفهوم التقليدي  الذي دأبه التركيز على        
.  والتعليم والتقومي،  وأا الطريق الصحيح إىل املضي قدما حنو األفضل           النظرة التكاملية إىل التعلم   

وقد أظهرت النتائج أن هذه النظرة اجلديدة للتقومي تنظر إىل العملية على أا مجع معلومات مـن                 
املعلمني والطالب على حد سواء حول وضع التعليم والتعلم؛ وذلك من أجل املساعدة يف اختـاذ                

سهم يف اية األمر يف االرتقاء بأداء الطالب وتطوير العملية التعليميـة تطـويرا              قرارات مناسبة ت  
كما أظهرت نتائج الدراسة وجود صعوبات تواجه عملية تطبيق هذا النوع من التقـومي،              . مستمرا

وتتمثل يف عسر ترمجة هذه املفاهيم والسياسات اجلديدة إىل ممارسات واقعية يف الفصول الدراسية              
 .  عد مراس ودربةإال ب

حول استخدام املعايري يف ملفات أعمال ): Smith & Tillema, 2007(دراسة مسيث وتيلما     
ركزت هذه الدراسة على استخدام املعايري يف ملفات أعمال التدريس، حيث ناقـشت             . التدريس
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 - ١٨ -

ضح أمهية املقـاييس    نوعية احلقائب التعليمية اليت تقوم يف سياقات التقومي اخلتامي أو النهائي، وتو           
كما ركزت الدراسة على السياقات املستخدمة يف ملفات أو حقائب األعمال           . واملعايري يف التقومي  

ألغراض التقومي اخلتامي، وقياس املسائل اليت أثارها املقومون فيما يتعلق  بالتقومي واحلكـم علـى                
 واإلطـارات املـستخدمة مـن       األداء، وذلك عرب النظر يف وضوح املبادئ التوجيهية والتعليمات        

 مقوما مللفات التدريس يف برامج تعليم املدرسني للغة اإلجنليزية لغة           ٣٥املقومني يف دراسة تقوميات     
وأوصت الدراسة بضرورة إبراز معايري التقومي وتوضيحها للمقومني، كما أكدت على مبـدأ            . ثانية

  . الشفافية
  

حول دمج ): & Teresevičienė, 2008 Burkšaitienė(دراسة بوركسيتيين وترسفيين        
فقد ركزت هذه الدراسة على  . التعلم والتقييم البديل يف دورة لتعلم اللغة اإلجنليزية لطالب القانون

وبينت شيوع  . دمج التعلم والتقومي البديل يف دورة لتعلم اللغة اإلجنليزية خصصت لطالب القانون           
التعليم العايل، كما بينت أنه على الرغم من وجود مزايا عديـدة            ممارسة أساليب التقومي البديل يف      

هلذه األساليب على مستوى الطالب واملعلمني،  فإا حباجة إىل فهم أفضل عرب االستدالل بشواهد               
الطلبة، ومـدى رضـاهم عـن     وكان اهلدف منها التعرف على  تصورات. وأدلة موضحة لذلك

تعتمد على دمج نظام شامل للـتعلم والتقـومي،          يف بيئة  ال القانون تعلم اللغة اإلجنليزية يف جم     جتربة
 أن التجربة  وأظهرت نتائج الدراسة. مع ملفات األعمال األكادميية يتمثل يف دمج عناصر املشروع

 اتضح أن   -أ: املزايا التالية  كانت جيدة للغاية، حيث أثىن الطالب عليها وتقبلوها؛ ألا قدمت هلم          
كان السبب  -ب.  اإلنتاجية واالستقبالية اللغوية مهارات املتعلمني يف تعزيز وفعال دهذا املنهج مفي

 منّـى  -د. اللغة األجنبيـة  دافعيتهم حنو تعلم  قوى-ج . يف حتسني مستوى رضاهم عن نتائجهم
  .قدرام؛ ليكونوا متعلمني مستقلني

  

سـعت هـذه   . غة اإلجنليزيةحول متابعة تقدم طالب الل): Murphy, 2009(دراسة موريف      
. الدراسة إىل تتبع تقدم طالب اللغة اإلجنليزية، حيث ناقشت كيفية حتديد التربويني مدى تقدمهم              

وأكدت نتائج الدراسة على أنه ينبغي على معلمي اللغة البدء بتحديد مستوى الطالب، وقدرته يف               
، حيث إن ذلك سيـساعد      )والكتابةاالستماع والتحدث والقراءة    (فروع اللغة ومهاراا املختلفة     

املعلمني على تبين طرائق مالئمة لكل فرع من فروع اللغة ومهاراا، كما سيسهم هذا األمـر يف                 
وأخريا، حثّت الدراسـة معلمـي اللغـة        . تقدمي الدعم املناسب، واملتابعة املستمرة لتقدم الطالب      
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 - ١٩ -

دى كفاءم يف فروع اللغة اإلجنليزية لغة  مبنية على أداء الطالب، وقياس م تطوير مناذج تقومي على
كما حثّت على اإلبداع يف . ثانية على وجه العموم، ويف كل مهارة من مهاراا على وجه اخلصوص

خلق أدوات تقومي بديلة تستخدم استخداما يوميا؛ لقياس مدى تقدم الطـالب يف فـروع اللغـة             
  . ومهاراا

  

 بني املـتعلمني  التقييم الذايت حول آثار): Butler & Jiyoon, 2010(دراسة بتلر وجيون        

 بني املتعلمني التقومي الذايت ركزت هذه الدراسة على آثار. يف اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية الصغار 

كمـا  .  مـتعلم ٢٥٤يف اللغة اإلجنليزية لغة أجنبية، حيث حبثت عن أثر التقومي الذايت بني   الصغار 
لصف السادس يف كوريا اجلنوبية، وطلب منهم تقومي ذوام على أساس منتظم ركزت على طالب ا

وبينت النتائج أنه بعد انتـهاء املـدة        . ملدة فصل دراسي كامل أثناء تلقيهم دروس اللغة اإلجنليزية        
كما . احملددة للربنامج استطاع الطالب تطوير قدرام عرب التقومي الذايت ألدائهم  مع مرور الوقت             

النتائج وجود بعض اآلثار اإلجيابية للتقومي الذايت على أداء الطالب يف اللغة اإلجنليزية، فضال              بينت  
وأظهرت النتائج كذلك أن املعلمني والطالب راضون عن التقـومي          . عن ثقتهم بأنفسهم يف تعلمها    

قات الـتعلم  الذايت ويرون فاعليته يف عملية التعلم، وقد تنوعت ممارسات التقومي تبعا الختالف سيا 
كما اتضح أن املعلمني يرون أن التقومي الذايت جزء من عملية تعليم اللغـات عمومـا                . والتدريس

واللغة اإلجنليزية خصوصا؛ لذلك ينبغي أن يكون ضمن أساليب التقييم املستخدمة يف برامج تعليم              
  .  اإلجنليزية للناطقني بغريها

  

ل أثر ثقافة ملفات األعمال يف تعلم اللغة اإلجنليزية حو):  Ya-Chen 2011,(تشني -دراسة يا    
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر ثقافة ملفات األعمال يف تعلم اللغة             . وثقافتها كلغة أجنبية  

وأكدت الدراسة  .  اإلجنليزية وثقافتها لغة أجنبية يف فصول الدراسة التابعة لكلية من كليات تايوان           
تعلم ثقافة اللغة األجنبية، وأن معرفتها أصبحت هدفا أساسا يف مناهج تعليم            عرب نتائجها على أمهية     

ومن هذا املنطلق حاولت الدراسة     . اللغة، ومعيارا مهما من معايري تعليم اللغة يف خمتلف أحناء العامل          
  تطوير اخللفية الثقافية للمـتعلم يف بعـض        -أ: التعرف على أثر ملفات األعمال يف النقاط التالية       

املفاهيم الثقافية املوجودة يف اللغة املستهدفة، وأثرها أيضا يف تغيري اجتاهات ومواقـف املتحـدثني               
 الوعي الذايت للطالب، وتقوميهم، باإلضافة إىل الصورة النمطية جتـاه         -ب. األصليني للغة وثقافتها  

وقـد اشـتملت    . غة حتول اجتاهات الطالب ومواقفهم حول تعلم ثقافة الل        -ج.  الثقافة املستهدفة 
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 - ٢٠ -

أدوات املتابعة والتقومي على ملفات األعمال، واالستبانات القبلية والبعدية، واملقابالت الشخصية،           
معرفتهم حول ثقافة اللغة  النتائج إىل متكن الطالب من بناء وأشارت. باإلضافة إىل املراقبة واملالحظة

 كمـا أشـارت      .الثقافية عنها  احلقائق ظحبف بدال من االكتفاء   املستهدفة، وذلك عرب تلك التجربة    
النتائج إىل تغري نظرة معظم الطالب جتاه ثقافة اللغة اليت يتعلموا، وذلك بعد االنتهاء من مشروع                

يف تغيري  ) إحدى أدوات التقومي البديل   (وبذلك أسهمت ملفات األعمال     . ملفات األعمال الثقافية  
 أكثر وعيا االختالفات الثقافية، وأصبحوا إىل احترام نيةإث وجهة نظر نظرة الطالب عرب االنتقال من

  . بالتنوع الثقايف داخل الثقافة ذاا
  

  :اإلطار النظري
    

  : التقویم في اللغات األجنبیة
استخدمت االختبارات املعتمدة على االختيار من متعدد والصواب واخلطأ اسـتخداما            

ملاضي، كما اسـتخدمت االختبـارات التكامليـة        رئيسا يف اخلمسينيات والستينيات من القرن ا      
integrative  يف السبعينيات وبداية الثمانينيات، مث طرأ حتول يف الثمانينيات والتسعينيات، حيث 

االختبارات القائمة على املهام : ، مثلcommunicativeأصبح التركيز على االختبارات االتصالية 
وميكن القول أن أسـاليب القيـاس   ). Brown & Hudson, 1998(واملواقف اللغوية املختلفة 

والتقومي اللغوية تطورت وتغريت تبعا لتغري مذاهب وطرائق تعليم اللغات األجنبية، حيـث ميكـن      
  : ، على النحو التايل)٢٠٠٠عالم، (استخالص ثالث مراحل هلذا التطور 

  . ية التقومي املبين على مبادئ املذاهب والطرائق السلوك:املرحلة األوىل
     كان الستخدام الطرائق السلوكية يف تعليم اللغات األجنبية أثرها الواضح يف أساليب     

التراكيـب النحويـة،   : حيث ركزت االختبارات على الدقة اللغويـة، مثـل        ، التقومي املستخدمة 
واملفردات اللغوية، ومن مث اشتملت االختبارات التحصيلية على أسئلة موضوعية تقيس مهـارات             

وقد ساعد على انتشار هذا النوع من االختبارات سـهولة تطبيقهـا،            . صلة بعيدة عن السياق   منف
  . وسرعة تصحيحها، وهي مازالت مستخدمة إىل يومنا هذا

  . التقومي املبين على مبادئ الطرق التكاملية يف تعليم اللغة:املرحلة الثانية
ملقننة يف اللغات؛ لكوا ال تقيس توظيـف        وجه الكثري من اللغويني نقدا الذعا لالختبارات ا             

املهارات واملعارف على وجه العموم، واملهارات اللغوية على وجه اخلصوص يف مواقـف حياتيـة               
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 - ٢١ -

خمتلفة ذات معىن ملتعلم اللغة، كما أا ال تقيس مهارات االتصال الشفوي، واملهارات االجتماعية              
ينيات حنو االهتمام بالسياقات اللغوية بـدال مـن         وهلذا فقد حدث حتول يف أواخر السبع      . اللغوية

االنكفاء على العناصر اللغوية اجلزئية؛ فأصبحت االختبارات وفقا لذلك تركـز علـى فقـرات               
  . ونصوص كاملة، وتطالب بفهم شامل أو عام هلا، دون التركيز على التفاصيل الدقيقة الواردة فيها

  .ئ املذاهب والطرق االتصالية التقومي املبين على مباد:املرحلة الثالثة
   يف أواخر الثمانينيات بدأ التركيز على الكفايات اللغوية، وأسهم ذلك يف االهتمام بالوظائف                 

اللغوية اليت يستطيع املتعلمون فهمها والتعبري عنها، وامتد ذلك إىل التركيز على الكفاية االتصالية،              
ة طبيعية تساعده يف التواصـل مـع اآلخـرين، ال    حيث يتطلب ذلك من متعلم اللغة استخدام لغ       

وظهرت تبعا لذلك أساليب تم بقياس األداء       .  استخدام لغة مصطنعة خاصة يف الفصل الدراسي      
االتصايل، وتتميز بكوا مباشرة وطبيعية، حيث تكون صيغتها مماثلة ملواقـف االتـصال الـواقعي         

اليت متكن الطالب من احملادثة احلقيقيـة مـع         ومن هنا ظهرت بعض االختبارات الشفوية       . اليومي
ال شك أن هـذا     . آخرين بدال من أجهزة التسجيل اآللية اليت كانت تعتمد عليها الطرق التقليدية           

التوجه كان نقلة نوعية يف أساليب التقومي، حيث بدأ االهتمام بالنواحي االجتماعية والثقافيـة يف               
  . االتصال
تمام بالكفاية االتصالية على البحث عن طرق تقومي بديلة تضمن قدرا           لقد انعكس تزايد االه          

كبريا من واقعية االختبارات، وانتشر تبعا لذلك التقومي القائم على األداء ، وتنوعـت أسـاليب                
وأدوات التقومي البديل يف اللغات، حيث استخدمت أسئلة املقال يف تقومي مهارة الكتابة، ومنا تبعا               

أما فيما يتعلق مبهـارة  . م بالكتابة، واعتمادها يف االختبارات املطبقة على نطاق واسع لذلك االهتما 
الكالم فاستخدمت املقابلة وسيلة للتقومي، ولكن وفق شروط وأساليب معينة لـيس هـذا جمـال                
التفصيل فيها، إذ اليزال هناك انقسام بني مؤيد ومعارض يف قياس مهارة الكالم وتقوميهـا؛ نظـرا       

  . ة تقومي هذه املهارة يف ظروف طبيعية كاملةلصعوب
وقد حاز التقومي البديل على ثقة التربويني؛ لتركيزه على أنشطة فعلية، ومواقـف حقيقيـة                      
 ، واهتمامه باألداء اللغوي داخل الصفوف الدراسية، وهذا يعكس بالفعـل   authenticواقعية 

 ,Baron, 1992; Tierney(دي إىل خمرجات مناسبة  األهداف التعليمية لربنامج اللغة، ومن مث يؤ

Carter & Desai, 1991; Stiggins, 1987 .(  ويؤكد هـانكوك  ) Hancock, 1994 ( يف
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 - ٢٢ -

هذا السياق على أن برامج اللغة املطبقة لنظام التقومي البديل، تساعد الطالب على غرس مهارات               
  .دائمة تفيدهم يف حيام يف املستقبل

   

  :أدوات التقویم البدیل في برامج تعلیم اللغات األجنبیة
) ملف األعمال (ملف إجناز الطالب    : يشتمل التقومي البديل على عدد من األدوات، مثل       

 ، والسجالت التراكمية، ومقاييس األداء العملي، ومقاييس التقرير الذايت          portfolioالبورتفوليو  
علم عن الطالب، وتقومي األقران، واملالحظـة الشخـصية،         للطالب، وتقارير األداء اليت يعدها امل     

جمموعة من ) Coombe & Hubley, 2004( ويقترح . واملقابلة الشخصية، واالستبانات وغريها
التقومي الذايت، وتقومي ملف الطالب، واالختبارات اليت يعدها الطالـب  : أدوات التقومي البديل منها   

 املوضوعات وصيغ األسئلة، وتوزيع الدرجات، ومنها أيـضا         نفسه، أو يسهم يف إعدادها باختيار     
ورغم تنوع هذه األدوات واختالفها، إال أن أبرز ما تناولته          . املشاريع اجلماعية، والتقدمي الشفوي   

 performanceالتقـومي املعتمـد علـى األداء    : أدبيات التقومي البديل يف اللغـات األجنبيـة  

assessment  البورتفوليو( ،  وملفات األعمال (portfolio assessment  والتقومي الـذايت ، 
  . Self- and peer assessmentوتقومي األقران 

  

    Performance : األداء
تتطلب اختبارات األداء من الطالب إجناز مهام قريبة من واقع احلياة احلقيقية، وحيـدث              

ث أو الكتابة، أو باستخدام القراءة أو       التحد: ذلك يف العادة عرب استخدام املهارات اإلنتاجية، مثل       
: ويتخذ تقومي األداء أشكاال كثرية مبا يف ذلك املهام التقليدية، مثل          . الكتابة، أو اجلمع بني املهارات    

كتابة مقال أو إجراء مقابلة، وميكن أن يعتمد على مهام قائمة على حل املشكالت، أو مهام قائمة                 
 & Brown( ألدوار، إضـافة إىل النقاشـات اجلماعيـة    على أعمال تواصلية، أو علـى أداء ا 

Hudson, 1998 .(  
 authentic(تكمن امليزة الرئيسة الختبارات األداء يف قرا مـن التواصـل احلقيقـي   

communication .(            ودعاة هذا النوع من أنواع التقومي يؤكدون على أنه األصلح؛ ألنه يساعد
قيقية، ويقدم تقديرات صحيحة عن قدرام اللغوية أكثر من  الطالب على االستجابة ملهام احلياة احل     

االختبارات املقننة اليت تعتمد على االختيار من متعدد، كما يقدم توقعات مستقبلية حول أدائهم يف               
ويعاب على تقوميات األداء أا صعبة اإلنتاج نسبيا، وتـستغرق          . مواقف احلياة احلقيقية باختالفها   

ا، إضافة إىل التكاليف الباهظة اليت تتمثل يف تدريب املقومني، وإجـراء دورات             وقتا طويال إلدار  
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 - ٢٣ -

ومثة عيب آخر وهو أن اخلدمات اللوجستية تشتمل على عدد من           . التقومي، وورش العمل الالزمة   
مجع وختزين أشرطة الفيديو أو الصوت اخلاصة بأداء الطالب، وتوفري املعدات : القضايا املعقدة، مثل

 ,Norris et al., 1998; Shohamy,1992(رية لذلك، إضافة إىل محايتها واحلفاظ عليها الضرو

1995; & Wiggins, 1989(.  
  

 :Portfolios) البورتفولیو(ملفات األعمال 
وتتمثل يف مجع مناذج متميزة من إنتاج       ) احملافظ(يطلق بعض الباحثني على ملفات األعمال       

وقد اهتم معلمـو اللغـة الثانيـة أو         . رز األعمال اليت مارسها   الطالب من أجل إظهار مهاراته وأب     
األجنبية باستخدام ملفات األعمال؛ دف تشجيع الطالب على اختيار وجتميع وعرض أعماهلم اليت 
تروي قصة إجنازام، ومدى تقدمهم اللغوي، واملهارات اليت اكتسبوها، واجلهود الـيت بـذلوها،              

بورتفوليـو، ميكـن    الملزيد من التفاصيل حول ملفات األعمـال        (ا  والقدرات واملعارف اليت بنوه   
 ,Arter & Spandel, 1992; Brown & Wolfe-Quintero : الرجوع إىل  املصادر التالية

1997; Shaklee & Viechnicki, 1995; and Wolf, 1989 .( 
  :ومللفات األعمال مزايا عدة ميكن تقسيمها إىل ثالث هي

حيث تسهم يف االستفادة من األعمـال املنجـزة يف الفـصول            : لبة تعزيز تعلم الط   - أ
الدراسية، وجتعل املتعلمني يركزون على عمليات التعلم،  وتيسر هلم ممارسة عمليـات املراجعـة،                
وحتفزهم على املشاركة يف عملية التعلم، وتقوي التعاون فيما بينهم من جهة، وبينهم وبني املدرس               

  .من جهة أخرى
حيث تسهم ملفات األعمال يف  إظهار صورة واضحة عن النمو           : ور املعلم حتسني د -ب

وتغري دور املعلم يف نظر الطالب من متحكم أو مسيطر إىل مدرب ومشارك، كما              ، اللغوي للطالب 
  .تقدم نظرة ثاقبة عن تقدم كل طالب على حدة

ـ  :  حتسني وتطوير عمليات االختبار -ج شاركة حيث تسهم ملفات األعمال يف تعزيـز م
الطالب واملعلمني يف جمال التقومي، وتوفر الفرص للمعلمني ملراقبة الطالب وهم يستخدمون لغـة              
ذات معىن إلجناز مهام حقيقية خمتلفة يف سياقات ومواقف متنوعة، وتسمح  بتقومي أبعاد متعـددة                

الب واملعلمـني  ، كما توفر فرصا للط)مبا يف ذلك العمليات، واالستجابات، واألنشطة   (لتعلم اللغة   
للعمل معا، والتأمل فيما يعنيه تقومي منو الطالب اللغوي، وتساعد كذلك على تنوع املعلومات اليت               

28/08/2012 09:10:30 AM 

Page 22 of 41 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ٢٤ -

 & Arter(مجعت من الطالب، وجتعل طرق املعلمني يف تقومي أعمال الطـالب أكثـر انتظامـا    

Spandel, 1992; Valencia & Calfee, 1991   .(  
أن إعدادها يستغرق وقتا كـبريا      : يا فإن هلا أيضا عيوبا منها     وكما أن مللفات األعمال مزا    

ومـن  . من الطالب، ورمبا وقتا أكثر من املعلمني يف قراءة ومتابعة ما ينجزه الطالب مـن أعمـال    
العيوب أيضا افتقارها إىل املعايري الالزمة سواء من حيث بناؤها، أو طريقة تقوميها من معلمي اللغة،                

تاج إىل دورات تدريبية مكثفة، وتدريب عال على كيفية التقومي، ووضـع معـايري             وال شك أا حت   
لتوزيع الدرجات اليت تصدر بناء عليها أحكام على مستويات الطالب اللغوية، ومن هذا املنطلـق               

 & Arter & Spandel, 1992; Valencia(ينبغي أن تكون األحكام موضوعية وغري شخصية 

Calfee,1991  .(  
  

 :Self- and Peer Assessmentsم الذاتي وتقویم األقران التقوی
يتطلب التقومي الذايت من املتعلمني تقومي لغتهم اخلاصة، وذلك باستخدام التقومي الـذايت             

فالتقومي الذايت لألداء يتطلب منهم  قراءة موقـف         . لألداء، أو االستيعاب واإلدراك، أو املالحظة     
يف حني أن التقومي الذايت لالستيعاب واإلدراك يكون        . لتجاوب معه معني مث اختاذ قرار بشأن كيفية ا      

أما التقومي الذايت بواسطة املالحظة . عرب قراءة الطالب موقفًا أو حالة معينة مث تقريره كيفية استيعاا       
فيتطلب من املتعلمني االستماع أو املشاهدة لتسجيالت عن أدائهم اللغوي مث إصدار تقـومي ذايت               

أما تقومي األقران فيشبه التقومي الذايت، ولكنه  خيتلف عنه يف أن  الطالب يقومون .  األداءحول هذا 
 ,Bergman & Kasper, 1993; Hudson(لغة زمالئهم اآلخرين، وحيكمون علـى أدائهـم   

Detmer, and Brown 1992, 1995 ; Yamashita 1996  .(   
ميمه وإدارته، وحتمية اخنراط الطالب يف سرعة تص: وهذا النوع من التقومي له مزايا، منها

عملية التقومي، وهذا االخنراط سيساعد الطالب على فهم ما يعنيه تعلم اللغة بطريقة استقاللية، ومن 
أن الطالب الذين   :  وهلذا النوع من التقومي أيضا بعض العيوب منها       . مث سيزيد دافعيتهم حنو تعلمها    

كما أن . يلون إىل التقليل من شأن قدرم اللغوية ودرجة إتقام هلا   لديهم كفاية لغوية جيدة غالبا مي     
 & ,Blanche,  1988; Blanche(كثريا منهم يقومون تقوميا شخصيا بعيدا عـن املوضـوعية   

Merino, 1989;  and Yamashita, 1996) .(  
 من األسـاليب   البد من اإلشارة هنا إىل أن تقنيات التقومي البديل اليت تشمل ذلك العدد  

واألدوات اليت ذكرت سابقا، تعد إضافة إىل أساليب التقومي القائمة؛ فهي بدائل طُرحت لتكـون               
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 - ٢٥ -

 Brown(ويعضد ذلك ما أشار إليه كل من براون وهدسون . مبثابة تطوير يف جمال القياس والتقومي

& Hudson, 1998 (  بـدائل  يف أنه على الرغم من الربيق والشيوع الذي حظيت بـه هـذه ال
التقـومي  "اجلديدة، إال أننا ال ينبغي أن ننظر إليها على أا ستحل مشكالت التقومي؛ فإن عبـارة           

: مثـل (أن إجراءات التقومي هـذه      ) أ: (عبارة مومهة إىل حد ما ألا قد تعين هذه األمور         " البديل
 –أا تعـين  ) ب. (ألمورما هي إال طرق جديدة للقيام ذه ا) املوسيقى البديلة، والصحافة البديلة 

أا غري معنية أو ملزمة مبتطلبات تصميم االختبارات ) ج. ( أا منفصلة وخمتلفة–بصورة أو بأخرى 
ملفات األعمال، واليوميات، والتقومي الذايت، وتقومي      : ويريان أن أساليب التقومي من قبيل     . وبنائها

يف التقومي، ينظر إليها مبثابة إضافات وتطورات األقران ليست تقوميا بديال، وإمنا هي خيارات أخرى 
  .   جديدة يف هذا امليدان

  :نتائج الدراسة ومناقشتھا
متيزت نتائج البحث احلايل بشموليتها، حيث ساعدت البيانات الثرية اليت مجعها الباحث             

ول جتربة من خالل املقابالت والوثائق يف اإلجابة عن أسئلة البحث، وأظهرت كثريا من التفاصيل ح
التحول من التقومي التقليدي النمطي املتمثل بنظام االختبارات التقليدية إىل التقومي البديل ذي النظام 

  .املرن غري املتقيد بزمن أو مكان حمددين
  :  وقد استخلصت نتائج البحث عرب مناقشة وحتليل مثانية حماور على النحو التايل

  .تقومي التقليدي املتمثل بنظام االختبارات التقليديةخطوات إحالل التقومي البديل مكان ال .١
 . املقررات اللغوية اليت طُبق فيها التقومي البديل، وأبرز أدواته .٢
 .  اجتاهات وآراء مدرسي اللغة حنو هذه التجربة .٣
 .إجيابيات وسلبيات جتربة التقومي البديل .٤
 .مدى تقبل الطالب للتقومي البديل .٥
 .التغلب على فئة املعارضني .٦
 .األثر اإلجيايب أو السليب للتقومي البديل يف مستويات الطالب اللغوية .٧
مقارنة بني نتائج الطالب يف التقومي البديل وبني نتائجهم يف التقومي التقليدي املتمثـل بنظـام      .٨

  .االختبارات التقليدية
ختب  ارات خط  وات إح  الل التق  ویم الب  دیل مك  ان التق  ویم التقلی  دي المتمث  ل بنظ  ام اال       : أوًال    

  التقلیدیة

28/08/2012 09:10:31 AM 

Page 24 of 41 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ٢٦ -

كانت جلنة االختبارات يف القسم خلف فكرة التقومي البديل، حيث يـشري رئيـسها إىل               
توجسه يف البداية من طرح فكرة استخدام هذا النوع من التقومي، فضال عن إحالله مكان التقومي                 

يـة املنـاهج يف     تقليد: التقليدي املتمثل بنظام االختبارات التقليدية، وذلك ألسباب عدة من أمهها         
املعهد واملعاهد النظرية، وتقليدية مدرسي اللغات، ومتسكهم عادة مبا حـذقوه، حيـث جيعلـهم               
يرفضون كل جديد مهما كانت فوائده، باإلضافة إىل صرامة رؤساء األقسام الذين تقلدوا مسؤولية           

رتق على الراقع، وعدم قسم اللغة والثقافة، وإيثارهم تسيري األمور كما كانت عليه، حىت ال يزداد ال
الذي قـد خييـب     ) الراديكايل(تشجيع اإلدارات األكادميية يف املعهد مثل هذا النوع من التحول           

 أكثر مما يصلح، وعدم توفر البيئة األكادميية الصاحلة ملثل هذا التحول، وعدم – يف نظرهم –ويهدم 
ظام االختبارات التقليديـة إىل ثقافـة   جاهزية الطالب للتحول من ثقافة التقومي التقليدي املتمثل بن      

  . التقومي البديل
  

بيد أن اإلدارة اجلديدة للقسم مل متثل عقبة يف طريق التطوير، بل كانت مرنة للغاية، حيث        
بادرت بذلك، وطلبت من جلنة االختبارات العمل على تطوير القسم، وأبدت ترحيبها وتبنيها ألي              

األوىل حنو إحالل أسلوب التقومي البديل مكـان التقـومي          وكانت هذه هي اخلطوة     . أفكار جديدة 
التقليدي، حيث وافقت اإلدارة على هذه املبادرة، وشجعت جلنة االختبارات على املضي قدما يف              

  . هذا الطريق
  

مث تلت ذلك خطوات أخرى متثلت يف نشر إعالنات تنويرية على مدى شهر تقريبا عـن                
فتة لالنتباه، مث أتبع ذلك بقصاصات تعريفية وزعت على أعضاء          التقومي البديل، بدأت بإعالنات ال    

هيئة التدريس، حيث أسهمت هذه القصاصات التعريفية يف تنوير اهليئة التدريسية، وتعريفهم مبفهوم 
ووضعت يف احلسبان توضيح فكرة أنّ التقومي البديل هو أحـد اخليـارات   . التقومي البديل وأدواته 

سيستمر التقومي التقليدي الروتيين يف مقررات بعينها، وأن جتربة التقـومي           املطروحة للتقومي، حيث    
التعبري بنوعيه الشفوي والتحريري، والقراءة املوسعة، وذلـك يف         : البديل ستكون يف املواد التالية    

  . ثالثة مستويات من الثاين إىل الرابع، حيث يوجد يف القسم أربعة مستويات لغوية
ت التعريفية أيضا أن هذا النوع من التقومي يركز على تفكـري            كما أوضحت هذه اخلطوا   

املتعلم ومهاراته، ويستند على ما استجد من أطروحات يف علم النفس املعريف، وأساليب التدريس              
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 - ٢٧ -

وأن التقومي البديل خيتلف عن التقومي التقليدي يف الزمن الذي يستغرقه، فهو يبدأ             . والتقومي احلديثة 
  .اسي، ويستمر إىل ايتهمنذ بدء العام الدر

  

وأوضحت كذلك أن األخذ بأساليب التقومي البديل، سيحول مفهوم الدراسة من ثقافة التقومي                  
التقليدي املتمثل بنظام االمتحانات التقليدية إىل ثقافة التقومي البديل املؤكد على تكامـل عملـييت               

رسات الصفية املشجعة على الـدور الـسليب        التعليم والتقومي؛ مما سيسهم تدرجييا يف اختفاء املما       
  . للطالب، وتغيريها إىل ممارسات جتعله مشاركاً ومسؤوال عن تعلمه

  

اشتملت هذه املرحلة التعريفية أيضا على تثقيف اهليئة التدريسية بتعريفهم على أدوات التقـومي                 
يف املعهد إىل طور التقومي     البديل، حيث أشارت إىل أن التحول من طور التقومي التقليدي وأساليبه            

البديل، سيقود يف اية األمر إىل ابتكار صور جديدة، وأساليب تقومي متنوعة لقياس الكفايات لدى               
الطالب، كما أوضحت وجود صور كثرية هلذا التقومي، بيد أن املعهد سيقتصر على بعضها؛ لكوا               

  : وبيان تلك الصور على النحو التايل. مرحلة جتريبية
  .مي األداء، حيث ميكن أن يكون فرديا أو مجاعيا عرب أنشطة مشتركةتقو •
 .التقومي الفعال املستمر •
 ).جزئيا يف هذه املرحلة ( التقومي  الذايت، وتقومي األقران  •
 : اليت قد حتتوي على Portfoliosملفات األعمال  •

 .أوراق الواجبات املنـزلية .١
 .ليت اشترك فيها الطالبنسخ من األنشطة الصفية وغري الصفية ا .٢
 .مذكرات الطالب الدراسية .٣
 .قصاصات الصحف واالت املتعلقة بالدرس .٤
اليت يعدها الطالب يف املكتبة من تلقاء نفـسه، أو حتـت            ) التلخيصات(األعمال الكتابية    .٥

 .إرشاد املعلمني
 .قررةقوائم املصادر واملراجع اليت يطلع عليها الطالب، وتكون ذات عالقة باملادة امل .٦
 ).تقارير، بيانات جيمعها الطالب، مراجعات للكتب ( مشروعات  .٧
 .درجات تقدم الطالب يف الدراسة من خالل تقومي األقران والتقومي الذايت .٨
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 - ٢٨ -

لقد تلت تلك اخلطوات التعريفية اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس خطوة تعريفية أخـرى              
. يس لطالبه، وتعريفهم بالتقومي البـديل     واقتصر ذلك على يئة عضو هيئة التدر      . خاصة بالطالب 

وقد بني بعض أعضاء هيئة التدريس حاجتهم إىل بعض الوقت؛ الستيعاب طالم فكـرة التقـومي                
كما بني بعضهم توجيههم الطالب إىل ضرورة حفظ ووضع كل ما يتعلق            .  البديل، وتأقلمهم معها  

فاظ به إىل اية الفصل، بل حىت بعد       باملادة من كتابات وواجبات وتدريبات يف ملف خاص، واالحت        
  .  إعادته إليهم؛ لريجعوا إليه للفائدة

 
وجدير بالذكر أنه مل يكن هناك عقبات إدارية تذكر؛ فاإلدارة كانت مرنـة وراغبـة يف                
التجديد والتطوير، وجلنة االختبارات كانت متحمسة للتحول من نظام تقليدي إىل نظام حديث يف              

م من ذلك فقد كانت هناك عقبة يسرية، وهي تردد بعض أنصار القدمي مـن               وعلى الرغ .  التقومي
أعضاء هيئة التدريس يف تطبيق التقومي البديل، وقد تغلب على املشكلة بتقدمي حماضرة تعريفية حول      

، وحـدث فيهـا نقـاش       !)أما آن لالختبارات املوضوعية أن تترجل؟     :(التقومي البديل كان عنواا   
  . ول أمهية التقومي البديل، ومالءمته ملهارات اللغة، حيث التركيز على األداءومداخالت خمتلفة ح
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 - ٢٩ -

  المقررات اللغویة التي ُطّبق فیھا التقویم البدیل، وأبرز أدواتھ: ثانیا
على الرغم من إمكانية تطبيق التقومي البديل على مواد تعليمية كثرية، فقد استقر الـرأي               

الثاين، والثالث،  ( على مادة القراءة املوسعة يف املستويات الثالثة        على أن يقتصر القسم يف البداية       
، والتعبري الكتايب يف املستويات نفسها؛ ألما األقربان واألجدران بالبدء ، حيث يتوقـع              )والرابع  

أما التعبري فألنه أداء مهاري جيب على الطالب تطـويره          . منهما ظهور فوائد مجة، ونتائج ملموسة     
، كما أن على عضو هيئة التدريس متابعته، وخلق الفرص املناسبة لإلسهام يف تنميته،              بشكل مستمر 

إذ سينعكس ذلك على تنمية قدرة الطالب اإلنتاجية على املستوى اللغوي املهاري، وتلك القـدرة           
يف حـني طبـق     .  هي اهلدف األساسي من تعلم اللغة، وهو بذلك ال يقبل حصره بزمان أو مكان             

ديل على القراءة املوسعة؛ ألن طبيعتها تعتمد يف األساس على جهود الطالب يف اختيـار               التقومي الب 
النصوص القرائية وفقا مليوهلم ورغبام واهتمامام، ويقتصر دور عضو هيئة التدريس فيها علـى              

لقد كان التركيز فعال يف القراءة املوسـعة علـى          ). ٢٠١١الشمراين،  : انظر(التنسيق أو التيسري    
  .داء قراءة وكتابة، وهو ما نادت به مدرسة التقومي البديلاأل

  

بعد جتربة ذلك ملدة فصل دراسي اجته بعض أعضاء هيئة التدريس إىل تعميم التقومي البديل    
على مقررات أخرى، فشمل ذلك التعبري الشفوي، حيث إن  األداء يف هذه املهارة هو املعول عليه، 

ي قياسه يف مدة موحدة حمدودة كاليت جتعـل لالختبـار يف التقـومي              وهو تراكمي بطبيعته، ال ينبغ    
ومشل التطبيق أيضا مقرر تطبيقات احلاسب اآليل؛ إذ التقومي فيه يعتمد علـى التطبيـق               . التقليدي

وثيقة ( وقبل اية الفصل يطلب من الطالب تقدمي عمل         . العملي ملا تعلمه الطالب أثناء كل درس      
متضمن كل مـا  )  PowerPoint presentationو عرض تقدميي أ Word document وورد

كما يطلب  . درسوه، وال شك أن العروض التقدميية مهارة أداء ينبغي ملتعلمي اللغة التدرب عليها            
من الطالب تسليم نسخة من عمله مطبوعا، أو حمفوظًا يف وسـيط ختـزين، أو مرسـال بالربيـد                   

  .اإللكتروين
التقومي البديل املعتمد علـى     : دريس قد مجعوا بني التقوميني    وبذلك يكون أعضاء هيئة الت    

نظام تقومي األداء طوال العام الدراسي، وبني التقومي التقليدي املعتمد علـى نظـام االختبـارات                
وبذلك مل تعد ورقة االختبار النهائي ناسخة ومهيمنة        . التقليدية يف منتصف واية الفصل الدراسي     

  . ءا من عمل تراكمي بدأ منذ األيام األوىل من الفصل الدراسيعلى ما سبق، بل مثلت جز
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 - ٣٠ -

تتنوع أساليب وأدوات التقومي البديل املختلفة تبعا لتنوع مهـارات اللغـة وعناصـرها              
ووظائفها، ومن هذا املنطلق تنوعت أساليب وأدوات التقومي البديل املستخدمة يف املقررات الـيت              

فإضافة إىل ما سبق ذكره من األدوات واألساليب مثـل مهـام            . طبق فيها هذا النوع من التقومي     
الطلب من املـتعلمني إجـراء      : األداء، استخدمت أدوات أخرى منها على سبيل املثال ال احلصر         

، وقراءة ملخصات )كتابة ( تتمثل برسم خمططات أو خرائط، وتلخيص موضوعات ) حبيثات(حبوث
وارات مفتوحة يستخدم فيها العصف الذهين، وإعداد       ، وإجراء ح  )شفويا(على األقران يف الصف     

ملفات أعمال تشتمل على عينات من أعمال الطالب، والنقـاش املفتـوح حـول املوضـوعات                
املطروحة، وكتابة حبوث قصرية، والبحث يف معاجم اللغة العربية، والتفاعل مع الزمالء باستخدام             

، وأسلوب التقومي الذايت وتقـومي األقـران،        )منتدى جمالس الفصحى أمنوذجا   (منتديات اإلنترنت   
وتقسيم الطالب إىل جمموعات حبثية لكتابة البحوث التعاونية املشتركة ذات الصلة مبا يدرسـونه،              

، ومناقشة أسلوبه واملعلومات اليت يتضمنها، وتكليف الطالب )قراءة نقدية(والتعليق على املوضوع 
  .   علمية، وتوثيق صلتهم باملكتبةبالتأكد من صحة املعلومات من املراجع ال

  
  اتجاھات وآراء مدرسي اللغة نحو ھذه التجربة : ثالثًا

مجيع أعضاء هيئة التدريس الذين طبقوا التقومي البديل يف مقررام الدراسـية مقتنعـون              
جبدواه، خاصة بعد أن تقبله الطالب، وفهموا أدواته وأساليبه، والحظوا أثره يف تطور مـستويام               

كما أم يعترفون بأن له فوائد مجة تشمل الطالب واملعلم يف الوقت نفسه، حيث الطالب               . لغويةال
، وحيتفظ بأعمالـه    )من خالل التغذية الراجعة   (يتابع مستوى تقدمه يف املهارات واملعارف املختلفة        

ـ          . وملحوظات املدرس عليها   رف واملدرس أيضا يتابع مدى تقدم الطالب، ويقف على أخطائه، ويع
  . جوانب النقص لديه، ومن مث يسهم يف تالفيها

  

لكن بعض أعضاء هيئة التدريس يرون أن نصاب املعلم التدريسي وأعباءه األخرى قـد              
كما يرى آخرون أنـه لكـي       . تؤثر سلبا يف أدائه، خصوصا أن أعمال ومهام التقومي البديل كثرية          

الدارسني يف الصف مناسبا، كأن يكون يف       يستفاد من هذا النوع من التقومي، ينبغي أن يكون عدد           
مع العلم بأن األدبيات يف تعليم اللغة الثانية تؤيـد مبـدأ   . حدود عشرة طالب أو اثين عشر طالبا 

تقليص أعداد الطالب إىل حدود اثين عشر طالبا يف الصف حىت يتمكن معلم اللغة من الوقوف على 
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 - ٣١ -

أدوات التقومي البديل اليت تأخذ حيزا كـبريا مـن          مستويام املهارية، فكيف هو احلال مع تطبيق        
 ! الوقت

ويرى آخرون كذلك عدم انسجام كل املقررات مع التقومي البديل وأدواتـه املختلفـة؛              
فمهارة مثل القراءة املكثفة، أو مواد مرتبطة بالتحصيل املعريف، حتتاج إىل تقنيات وأساليب تقـومي               

ومن هنا  يرى بعض أعضاء هيئة التـدريس  . لتقومي البديلخمتلفة عن تلك األدوات املستخدمة يف ا  
التقليدي والبديل، وذلك بتوزيع درجات املادة على تقومي مـستمر، وعلـى            : اجلمع بني النظامني  

اختبارات تقليدية، خاصة يف املقررات اليت يصعب قياس مهاراا دون أسئلٍة مدروسٍة حتيط بكـل               
  . اجلوانب املندرجة فيها

  
   إیجابیات تجربة التقویم البدیل وسلبیاتھا  :رابًعا

لتجربة التقومي البديل سلبياا وإجيابياا من وجهة نظر القائمني على تطبيق هذا النوع من              
  :وبيان ذلك على النحو التايل. التقومي يف الربنامج

  :اإلیجابیات  - أ
  . به التربويونعملية التقومي أصبحت جزًءا ال يتجزأ من عملية التعلم، وهذا ما ينادي .١
، وليس على القياس السيكومتري القـدمي   standardsصار التقييم قائما على مستويات .٢

  .الذي يستند إىل اختبارات عامة خارجية مقننة، وبذلك تالشت عمليات القياس املعياري
 .تعويد الطالب على استخدام اللغة يف مواقف متنوعة أشبه مبواقف احلياة احلقيقية .٣
 . ى املهام اللغوية املختلفة، ومن مث اإلسهام يف تطوير األداء اللغويالتركيز عل .٤
 . إعجاب الطالب بأدوات التقومي البديل، وتفاعلهم معها .٥
التقومي البديل مينح األستاذ هامشا لإلبداع يف أساليب التقومي؛ مما جيعل اهتمامه باملادة أكثر  .٦

 .إمتاعا
ا ال يناسب قياسها بواسطة التقومي التقليدي وحده،        مناسبتها لقياس بعض املهارات اليت رمب      .٧

ومنها مهارة القراءة املوسعة، ومهارة التعبري الكتايب، إذ إن االختبارات التحصيلية غـري             
 . مالئمة للقراءة املوسعة حتديدا

 ).  التغذية الراجعة(سهولة متابعة مستوى تقدم الطالب، وتقدمي املساعدة هلم  .٨
ماهلم ومراجعتها طوال الفصل، وتواصلهم املستمر مع املقررات مـن     احتفاظ الطالب بأع   .٩

 .خالل أداء العديد من املهام
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 - ٣٢ -

معرفة الطالب جبوانب القوة والضعف اليت لديه، ومن مث العمل على إصـالح اخللـل،                .١٠
 . وتطوير األداء

 .تعويد الطالب على كتابة امللخصات .١١
 .  القصريةتعويد الطالب على زيارة املكتبة، وكتابة البحوث .١٢
حرص الطالب على االستذكار واالطالع واالجتهاد طوال الفصل الدراسي، بدال مـن             .١٣

 . التركيز عليها يف وقت االختبارات فقط
 . تنمية التعلم الذايت والثقة بالنفس .١٤
 . تعويد الطالب على النقد .١٥

 : السلبیات-ب
تكن كافية للتعرف على    احملاضرة التعريفية وامللخصات التوضيحية حول التقومي البديل مل          .١

  . أساليبه وأدواته وفوائده
عزوف قلّة من الطالب عن املشاركة الفاعلة حبكم تأثري بيئام التعليمية والثقافية، حيـث                .٢

 .جعلهم يؤثرون أن يكونوا متلقّني دوما
 .  حاجة املقررات الدراسية إىل إعادة نظر، حيث ال تشتمل على أدوات التقومي البديل .٣
باء املعلم جتعله ال جيد وقتا ملتابعة أعمال الطالب،  وتقدمي التغذية الراجعة املناسبة              كثرة أع  .٤

 .هلم
 – معامل مفتوحة طوال اليوم الدراسـي        –مكتبة حديثة   (عدم توفر البيئة الصفية املناسبة       .٥

 ). وسائل وأجهزة عرض
 . تذمر بعض الطالب من كثرة الواجبات، ومن مث اون بعضهم يف أدائها .٦
عتماد بعض الطالب على غريهم خارج الصف يف كتابـة البحـوث أو اإلجابـة عـن                 ا .٧

 .التدريبات
وجود تكاليف مادية إضافية قد تثقل كاهل بعض الطالب، وصعوبة توفري بعـض املـواد                .٨

 . كاألوراق وامللفات
اضطرار املدرس إىل تفضيل الطالب املؤدين أعماهلم يف الوقت احملدد على املتأخرين، على              .٩

 . رغم من كون بعض أعمال املتأخرين أفضلال
 . التقومي البديل يستنفد وقتا كبريا من الطالب واملعلم .١٠
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 - ٣٣ -

إساءة بعض أعضاء هيئة التدريس استخدام التقومي البديل بإرسال طالم إىل املكتبة أثناء              .١١
ساعات الدراسة دون التخطيط املسبق، وبذلك من املمكن استغالل املواد اليت طبق فيهـا              

 .تقومي البديل لتصبح ساعات استراحة للمعلم والطالبال
عدم وجود اتفاق أو معايري موضوعية خبصوص عملية التقومي، ومن مث منح  الـدرجات؛                .١٢

 .  لذا قد يكون التقومي انطباعيا شخصيا
التقومي البديل عبء كبري على املعلم، حيث يلزمه قراءة ومتابعة أعمـال الطـالب أوال                .١٣

 .  وإعادا باستمرار، األمر الذي قد يثقل كاهلهبأول، وتقوميها،
  مدى تقبل الطالب للتقویم البدیل: خامًسا

مل يتقبل الطالب التقومي البديل بسهولة من أول وهلة، وانتام بعض القلق والتخـوف،              
وكثرت أسئلتهم حوله واهلدف منه، ولكن مع مرور الوقت جتاوبوا معه، وحتسنت أداءام تدرجييا              

  .أن وقفوا على املطلوب منهمبعد 
وكان سبب عدم تقبلهم يف بداية األمر هلذا التحول يرجع إىل شـكواهم مـن كثـرة                 

، وعدم تدريبهم على كتابة حبوث قصرية، وترددهم علـى           وأداء املهام اللغوية املختلفة    الواجبات
توفر أجهزة حاسوب املكتبة مرارا، وعدم وجود وسائل تعليمية حديثة يف القاعات الدراسية، وعدم    

؛ وذلك  ، وقرضوه ولكنهم يف اية األمر تقبلوا التقومي البديل، واقتنعوا به        . وطابعات بالقدر الكايف  
وقد وزع بعض أعضاء هيئة التدريس اسـتبانات يف ايـة الفـصل             . ملا وجدوه من فوائد كثرية    

رضاه عنها، ورغبته يف    الدراسي؛ لقياس مدى تقبل الطالب للتجربة اجلديدة، حيث أبدى أغلبهم           
تكراراها وتعميمها، يف حني أن قلة منهم فضلوا التقومي التقليـدي املتمثـل بنظـام االختبـارات       

  . التقليدية

  التغلب على فئة المعارضین: سادًسا
مل يتقبل بعض أعضاء هيئة التدريس التغيري والتحول من التقومي التقليدي املتمثل بنظـام              

ىل التقومي البديل، وترددوا يف قبوله يف بداية األمر، وهذا شأن بعض الناس يف االختبارات التقليدية إ
وال شك أن قناعة املعلم هلا أثر كبري يف جناح عملية التدريس، فالناس أعداء ما               . استقبال أي جديد  

ادين فباإلضافة إىل مستوى تأهيله وخربته التربوية، ومعرفته بأساليب القياس والتقومي يف املي           . جهلوا
األخرى، البد من اإلميان جبدوى التقومي البديل، إذ الرفض الداخلي للتحول إىل هذا النوع مـن                 

28/08/2012 09:10:35 AM 

Page 32 of 41 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ٣٤ -

التقومي، أو عدم القناعة به، سيؤثر سلبا على العملية برمتها بدًءا بأداء املعلم، ومـرورا بطالبـه،                 
  .  وانتهاء بالنتائج املتوخاة

ميثل مهارة من املهارات اليت ال سبيل إىل إتقاا         ومن هذا املنطلق، ومبا أن التقومي البديل         
وإجادا إال باالقتناع جبدواها، فقد استخدمت إدارة قسم اللغة والثقافة وجلنة االختبارات أساليب             
عدة للتغلب على فئة املترددين أو املعارضني، حيث عقدت حلقات نقاش، وكتبت بعض املطويات              

اجللوس مع بعـض مـن      : ومن ذلك أيضا  .  حملة عن أدواته   حول مالحمه، وتلخيص فكرته، وتقدمي    
أوكلت إليهم عملية التحول، وتنويرهم باجلديد، عرب مترير أوراق حتريرية من حني إىل آخر توضح               
هلم بعض املفاهيم، باإلضافة إىل تعليق ملصقات تثقيفية على لوحات اإلعالنات تتنـاول التقـومي               

  . البديل، وتبني املقصود منه

  األثر اإلیجابي أو السلبي للتقویم البدیل في مستویات الطالب اللغویة: اسابًع
وترصد هذه  . ال شك أن جتربة كهذه ستؤثر سلبا أو إجيابا على مستويات الطالب اللغوية            

الدراسة فقط انطباعات أعضاء هيئة التدريس عن مستويات طالم ، حيث إم األقرب للطالب              
يشري معظم  . املستمرة، واملشتملة على العديد من األدوات واألساليب      خالل هذه العملية الطويلة     

األساتذة إىل أن األثر الذي نتج عن هذا النوع من التقومي كان إجيابياً؛ فقد كان مبنــزلة احملفـز                   
للطالب على االطالع على املزيد من األدبيات املتوافرة حول املوضوعات املطلوبة، كما أم باتوا              

) حبيثـات  ( قهم إىل املكتبات وإىل مواقع اإلنترنت، كما تعلموا طريقة إعداد البحوث يعرفون طري 
والتلخيصات، والقليل ممن مل يستفد فقد كان جيمع املواد من املصادر املختلفة ويكتبـها؛ وبـذلك    

). شفاهة وكتابة( إن مستويات الطالب اللغوية قد تطورت : حتسنت خطوطهم، وإمجاال ميكن القول
 أشار بعض أعضاء هيئة التدريس إىل أن أبرز أثر إجيايب لتطبيق التقومي البديل هو ختلص الطالب كما

فكانت النتيجـة  . من هم االختبارات الفصلية واخلتامية، وتركيزهم على التعلم والتحصيل اللغوي    
ت قـد ال  حرصهم على إتقان املهارة بدال عن التفكري يف جمرد جتاوز االختبار واحلصول على درجا          

  .تعكس فعال مستويام اللغوية
  

  مقارنة نتائج الطالب يف التقومي البديل مع نتائجهم يف االختبارات التقليدية: ثامنا
مواد : من خالل االطالع على درجات الطالب يف املقررات اليت طبقت نظام التقومي البديل، مثل   

قات احلاسب اآليل، ومضاهاا بنتائج اختبارام      القراءة املوسعة، والتعبري الكتايب والشفوي، وتطبي     
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 - ٣٥ -

القراءة املكثفة، واالسـتماع،    : يف املواد األخرى اليت بقيت على نظام االختبارات التقليدية، مثل         
وذا نستطيع القول أنه    . والثقافة اإلسالمية، واألدب، لوحظ ارتباط بني نتائج املواد إىل حد كبري          

.  الطالب، بل باإلمكان استخدام بدائل أخرى تركز علـى أدائـه           ليس باالختبارات وحدها نقيم   
وينبغي التأكيد هنا أيضا على أنه، وإن كانت الدرجات متشاة إىل حد ما، فإن هناك ميزة مهمـة                  
لصاحل عملية التعلم؛ إذا اتضح أن الدارسني إذا علموا أن العملية التقييمية عملية مستمرة علـى                

له، فإم سيبذلون جهداً مستمرا، وليس يف أيام االختبارات فحـسب،    مدار الفصل الدراسي بأكم   
  .غطي مهارات اللغة وعناصرهاتلذا جند أن هناك نتائج إجيابية يف احلصيلة النهائية للتعلم 

  :التوصیات
 :  يف ضوء النتائج السابقة، يوصي الباحث باآليت

 .  الروتينية يف تقومي الطالبعدم التعويل على النظام التقليدي املتمثل يف االختبارات .١
 .أن تصب عملية التقومي يف عملييت التعلم والتعليم، حبيث تتكامل العمليات الثالث .٢
دمج التقومي البديل يف برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا نظرا للفوائد اجلمة الـيت                 .٣

 . خلصت إليها هذه الدراسة
 معهد اللغة العربية جبامعـة امللـك        –لغة والثقافة   ضرورة ربط هذا التقومي بأهداف قسم ال       .٤

 . سعود، حبيث يرتبط مبعارف ومهارات منصوص عليها يف خطة القسم
: تطبيق التقومي البديل على املقررات الدراسية األخرى الـيت مل تـشملها هـذه التجربـة                .٥

 .  ج، وذلك بأسلوب متدر)االستماع، القراءة املكثفة، األدب، والثقافة اإلسالمية(
 .عقد ورش عمل تلقي الضوء على التقومي البديل، وكيفية االستفادة منه .٦
عقد دورات تدريبية متخصصة يف التقومي البدائل للهيئة التدريسية يف برامج تعلـيم اللغـة              .٧

 . العربية لغري الناطقني ا
خدمني كتابة مذكرة وجيزة عن التقومي البديل؛ لتكون دليالً ألعضاء هيئة التدريس املـست             .٨

للتقومي البديل يف مقررام، ومن ذلك إصدار نشرة تعريفية تشرح طريقة تقومي كل مادة مبا               
 . يناسب طبيعتها

 من خـالل اإلرشـاد و       –تثقيف الطالب بفوائد التقومي البديل، وتعريفهم به، وإخطارهم          .٩
تقليدية، وبوجـود   بالتقومي التقليدي املتمثل بنظام االختبارات ال–التوجيه يف بداية الدراسة  

28/08/2012 09:10:35 AM 

Page 34 of 41 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ٣٦ -

التقومي البديل املعتمد على األداء طوال فترة الدراسة، وذلك ضمن احلملة التعريفية بنظـام            
 .الدراسة يف املعهد

اشتمال الكتب واملواد الدراسية على أدوات التقومي البديل، حيث يفتح ذلك اال أمام              .١٠
 .املعلم والطالب لتطبيقه

١١.  اية كل فصل دراسي لتطويرهاتقومي عملية التقومي البديل يف . 
 .توفري ما حيتاجه الطالب من حواسيب وإنترنت وملفات وأقراص وطابعات .١٢
ختفيف أعباء أعضاء هيئة التدريس اإلدارية والتدريسية حىت يتمكنوا من تنفيذ هذا التقومي           .١٣

 . على الوجه الصحيح
املـشاركة، وحـىت    تقليص أعداد الطالب يف الشعبة الواحدة حىت يتسىن هلم التفاعل و           .١٤

 .  يتمكن املعلم من متابعتهم أوال بأول
عدم إلغاء التقومي التقليدي املعتمد على نظام االختبارات التقليدية، وإبقائه جنبا إىل جنب              .١٥

 . مع التقومي املعتمد على األداء

  :البحوث المقترحة
بحـوث      ىف ضوء نتائج هذا البحث وتوصياته يقترح الباحث إجراء املزيـد مـن ال             

  :والدراسات اليت تتعلق بالتقومي البديل، ومنها
 . إعادة تطبيق هذه الدراسة يف ظروف خمتلفة ومؤوسسات تعليمية أخرى .١
 . إجراء حبوث أخرى مماثلة تفند ما توصل إليه البحث احلايل .٢
 .القيام بدراسات تقارن بني أساليب التقومي التقليدي وأساليب التقومي البديل .٣
  . ل أثر التقومي البديل يف تطور أداء متعلمي اللغة العربية لغري الناطقني اإجراء دراسة حو .٤
 يف تقومي أداء     وملفات األعمال  القيام بدراسات حول استخدام التقومي الذايت وتقومي األقران        .٥

 .متعلمي اللغة العربية وأثر ذلك يف اكتساب اللغة
  :كرــــش

 

ف   ي جامع   ة المل   ك    البح   ث العلم   ي  دة لعم   االباح   ث ی   ود أن یتق   دم بال   شكر الجزی   ل    
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