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مهارات التقويم املستمر لدى معلمات اللغة العربية باحللقة األوىل
“من التعليم األساسي بسلطنة عمان “دراسة تقوميية
إبتسام بنت عبد اهلل بن علي اليافعي

:امللخص
هدف البحث إىل التعرف على املهارات املطلوب أن تتقنها معلمة اللغة العربية يف احللقة األوىل من التعليم األساسي؛ ألداء مهام التقويم املستمر
 ووضع، كما هدف البحث إىل حتديد مستوى إتقان معلمات اللغة العربية باحللقة األوىل من التعليم األساسي هلذه املهارات،لتعلم التالميذ
 صممت الباحثة مقياس التقدير. يساعد معلمات اللغة العربية على اكتساب هذه املهارات،تصور مقرتح لربنامج تدرييب أثناء اخلدمة
ً
،حمكما
)12(  ومت ضبط املقياس بعرضه على،الذاتي ملهارات التقويم املستمر لدى معلمات اللغة العربية باحللقة األوىل من التعليم األساسي
) معلمة من معلمات اللغة العربية باحللقة54(  وتكونت عينة البحث من،وتطبيقه على عينة استطالعية من املعلمات للتحقق من ثباته
 وبعد التطبيق أسفر.) مشرفات مقيمات9(  كما طبقت بطاقة املالحظة على، بسلطنة عمان، مبحافظة ظفار،األوىل من التعليم األساسي
 االتصال بأولياء األمور قبل بدء الدراسة؛ إلعالمهم باخلطة املقرتحة؛: تدني مستوى األداء يف املهارات التالية:البحث عن النتائج التالية
 وتطبيق، وتطبيق االختبار القصري عقب كل وحدة دراسية، واالحتفاظ بسجل للنقاش حيوي أفكار التالميذ،لتحسني مستوى التالميذ
 وكذلك، وأوصى البحث بضرورة تدريب معلمات اللغة العربية على مهارات التقويم املستمر.االختبار أثناء املمارسات التدريسية اليومية
. اليت تساعد يف تطوير برامج التقويم املستمر،االستفادة من الربنامج التدرييب املقرتح؛ إلجياد منظومة من الربامج التدريبية املتكاملة
. احللقة األوىل، التقويم املستمر، مهارات التقويم املستمر:الكلمات املفتاحية

Continuous Assessment Skills used by Arabic Language
Female Teachers of Basic Education in Oman
Ibtisam Abdullah Ali Alyafei
Abstract:
The study aims at identifying learners’ continuous assessment skills required by female Arabic language teachers
in the first cycle of basic education in Oman. It also aims at determining the level of mastery of these skills by
female Arabic language teachers in the first cycle of basic education, in order to propose a training programme
that would help Arabic language teachers to acquire these skills while they are still in service. The researcher
designed a self-assessment scale that can be used by Arabic language teachers in the first cycle of basic education
in Oman. The scale was validated by being refereed by 12 arbitrators and applied to an exploratory sample
of teachers. The research sample consisted of 54 female Arabic language teachers in the first cycle of basic
education in Oman working in the Governorate of Dhofar, Sultanate of Oman. The nine supervisors applied the
memorandum to them. The study findings reveal that there is low performance in a number of skills. Parents are
not contacted before the beginning of the school year to inform them of the proposed plan to improve the level
of the student, keeping a record of discussion refers to the ideas of students, and apply a short test after each
unit. The study recommended the need to train Arabic language teachers in the first stage of basic education in
the skills of continuous assessment, as well as to benefit from the proposed training program. Establish a system
of integrated training programs that help develop continuous evaluation and draw attention to the basis of the
main issue built by the interaction portfolio Between the parties to the educational system.
keywords: Continuous assessment skills- the first episode- Continuous assessment.
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إبتسام اليافعي

مقدمة:

برامج التعلم العالجي للضعاف ،والتعلم اإلثرائي للمتفوقني،

يعد التقويم الرتبوي مبعناه الشامل –للمعلم واملتعلم واألهداف
ّ
ً
رئيسيا يف
مكونا
واحملتوى وطرائق التدريس واإلدارة املدرسية-

وتنفيذ هذه الربامج.
وفى ضوء ما سبق تتلخص مشكلة الدراسة احلالية يف التساؤل

منظومة التعليم؛ فهو أساس الربامج اليت تستهدف تطوير كل

الرئيسي اآلتي:

عناصر هذه املنظومة وحتسينها ،وتستخدم إسرتاتيجيات التقويم؛

ما مدى إتقان معلمات اللغة العربية يف املرحلة األوىل من التعليم

لتحديد مدى حتقيق األهداف الرتبوية اخلاصة بتعلم التالميذ،

األساسي يف سلطنة عمان ملهارات التقويم املستمر لتعلم التالميذ؟

وبكفاءة املعلم ،ومالءمة املنهج الدراسي (جابر ،)28 :2002 ،كما
ً
ً
ً
فاعالّ ،
ميكن
تقومييا
نظاما
أن التعليم والتعلم الفاعلني يتطلبان

وينبثق من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
 -1ما املهارات الالزمة ملعلمات اللغة العربية باحللقة األوىل من

املعلم من تطوير أدائه وحتسينه ،وميكن املتعلم من معاجلة جوانب

التعليم األساسي بسلطنة عمان للقيام مبهام التقويم املستمر لتعلم

القصور يف تعلمه ،يف ضوء التغذية الراجعة اليت يقدمها له التقويم

التالميذ؟

عن نتائج أدائه للمهام األكادميية.

 -2ما مستوى إتقان معلمات اللغة العربية يف احللقة األوىل من

ويعد التقويم الرتبوي الشامل أو البديل alternative assessment

التعليم األساسي بالسلطنة لـــهذه املـــهارات؟

ً
ً
ً
وي ّ
توجها جديداً يف الفكر الرتبويُ ،
جوهريا يف املمارسات
حتوال
عد

 -3ما التصور املقرتح للربنامج التدرييب أثناء اخلدمة ،برنامج

التقليدية السائدة يف قياس حتصيل املتعلمني ،وتقويم أدائهم يف

يساعد املعلمات على اكتساب هذه املهارات؟

املراحل التعليمية املختلفة (عالم ،)2002 ،وهو ”تقويم متعدد
األبعاد  multidimensional Assessmentملدى متسع من القدرات

أهداف الدراسة:

واملهارات ،وال يقتصر على اختبارات الورقة والقلم ،بل يتطلب من
املتعلم تنفيذ أنشطة أو تكوين نتاجات ُت نِّ
بي تعلمه ،مما يسمح

تهدف الدراسة احلالية إىل:
 -1تعرف املهارات املطلوب أن تتقنها معلمة اللغة العربية يف احللقة

للمتعلم إبراز ما ميكن أداؤه يف مواقف واقعية ”وجينز” (3wiggins,

األوىل من التعليم األساسي للقيام مبهام التقويم املستمر لتعلم

ً
ً
ً
ً
تعليميا
هدفا
تربويا أو
دليال على حتقيقه مستوى
 ،)199مما يعد
ً
معينا”.

 -2حتديد مستوى إتقان معلمات اللغة العربية هلذه املهارات.

ويتطلب التقويم الرتبوي الشامل استخدام وسائل متنوعة ،مثل:

 -3وضع تصور مقرتح لربنامج تدرييب أثناء اخلدمة يساعد

األعمال التحريرية ،والشفهية ،وملف إجنازات املتعلم (البورتفوليو

املعلمات على اكتساب هذه املهارات.

الطالب.

 ،)portfolioومقاييس تقدير السلوك الشخصي للتلميذ ،واألنشطة
املصاحبة للمقرر ،واالختبارات القصرية  ،quizzesواالختبارات

أهمية الدراسة:

الفصلية ،والبحث ،واألداء العملي (أنشطة علمية – اختبارات

ترجع أهمية هذه الدراسة إىل:

عملية) ،واملشروع  ،projectواختبارات األداء ،performance

 -1أهمية موقع عملية التقويم الرتبوي يف منظومة التعليم

واملالحظة ،وقوائم املراجعة ،وغريها.

مبكوناتها املختلفة ،ألنها أساس لكل اصالح تعليمي.
 -2توفري املتطلب الرئيسي؛ لتحقيق أهداف التقويم املستمر ،وهو

مشكلة الدراسة:

إكساب املعلم املهارات األساسية الالزمة لتنفيذ إجراءات التقويم

أشارت نتائج الدراسات السابقة املتصلة بالتقويم الرتبوي إىل وجود

الشامل ومتابعته.

نواحي قصور يف برامج إعداد املعلمني عامة ،واللغة العربية بصفة

 -3تفيد نتائج هذه الدراسة املسؤولني عن برامج إعداد املعلمني
يف تطوير هذه

خاصة ،منها:

قبل اخلدمة ،وبرامج التدريب أثناء اخلدمة

 -دراسة (الربيكى )2003 ،فقد توصلت إىل أن املستوى العام إلعداد

الربامج ،من حيث األهداف واحملتوى ووسائل التنفيذ.

معلم اللغة العربية بالسلطنة ضعيف ،و يتمثل يف ضعف الكفايات
األساسية الالزمة للتدريس (اجليد) وكذا التقويم الفعال لتعلم

الدراسات السابقة:

التالميذ.

دراسة (الغافري :)2006 ،هدفت الدراسة إىل تقويم فاعلية أدوات

 -الدراسة االستطالعية اليت أعدتها الباحثة .فقد أشار حتليل

التقويم التكويين املستمر يف مادة الرتبية اإلسالمية يف التعليم

استجابات املعلمات إىل أن:

األساسي ،من وجهة نظر مشريف املادة ومعلميها يف مدارس

أبرز املهارات الالزم توفرها لدى املعلمة ألداء مهام التقويم

احللقة الثانية من التعليم األساسي بسلطنة عمان ،وهذه األدوات

الشامل لتعلم التالميذ يف اللغة العربية :مهارات بناء االختبارات

هي :املالحظة ،واألنشطة ،واالختبارات ،يف ضوء متغريات املهنة

التحصيلية ،وتفسري نتائجها ،وإعداد أدوات تقويم اجلانب

واجلنس ،كما هدفت إىل الكشف عن الصعوبات اليت تواجه املعلم يف

الوجداني ،ووضع حمكات تقدير األداء ،واملهارة يف استخدام قوائم

تطبيق هذه األدوات.
مشرفا ومشرفة ،و( )247معلماً
ً
وقد تكونت عينة الدراسة من ()22

التالميذ على إعداد ملف إجنازات املتعلم (البورتفوليو) ،وتصميم

ومعلمة ،من منطقيت مسقط والباطنة جنوب.

املالحظة ،وإعداد تقارير شاملة عن التلميذ ،واملهارة يف تدريب
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وألغراض الدراسة أعد الباحث إستبانة مكونة من جزأين؛ األول
يتعلق بفاعلية أدوات التقويم التكويين املستمر ،وتكون من 41
بنداً ،واجلزء الثاني يتعلق بصعوبات تطبيق هذه األدوات ،وتكون

األهداف الرتبوية املتعلقة باالستماع ،والتحدث ،واالختبار
ً
ً
ً
دقيقا ملا حققه التلميذ
حقيقيا
مقياسا
التحريري؛ إذ أنه ُيعد
من األهداف الرتبوية يف فرتة زمنية حمددة ،وتتبع منو التلميذ

من  23بنداً .وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج ،من

وتقدمه الذي حققه يف فرتة زمنية معينة ،كما أن مدخل ملف

أهمها:
ً
 -1إن أداة املالحظة مهمة جدا؛ ألنها متكن املعلم من مالحظة ميول

اإلجناز يسهم يف زيادة التحصيل الدراسي؛ لقدرته على معرفة
ً
أوال بأول؛ مما يشعر
جوانب القوة وجوانب الضعف يف األداء

الطالب واجتاهاته.
 -2إن االختبارات التحريرية والشفهية من أكثر األدوات استخداماً

التالميذ بالثقة بالنفس ،والسعادة يف تعلمهم.
وقد أوصت الدراسة بضرورة األخذ مبدخل ملف اإلجناز على أنه

لدى املعلمات؛ فيعدها املوجهون أكثر األدوات فاعلية يف تقويم

أسلوب تقويم على نطاق واسع؛ لتجنب القلق والتوتر الشديد،

األداء الطالبي.

الذي يعاني منه التالميذ ،وأولياء األمور ،واالهتمام بتدريب

 -3جاءت األنشطة يف مرتبة متأخرة؛ ويعزي الباحث ذلك للكثافة

املعلمني على كيفية التطبيق الناجح داخل الفصول وخارجه،

الطالبية الكبرية يف املوقف التعليمي يف غرفة الصف ،وحمدودية

وتطوير أساليب التدريس وإسرتاتيجياته اليت يتبعونها؛ لتصبح

زمن احلصة الدراسية.

أكثر مالءمة هلذا األسلوب.

 -4وجود صعوبات كبرية يف تطبيق األدوات ،ومن هذه الصعوبات:
كثرة األعباء امللقاة على عاتق املعلم ،وكثرة عدد احلصص اليت

اإلطار النظري:

يديرها املعلم ،وعدم دراية الوالدين ملفهوم تقويم األداء الصفي

مهارات التقويم الشامل وإسرتاتيجيات التدريب عليها:

لقلة كفاية املعلومات ،وضعف امتالك املعلمني واملعلمات للمهارات

إن التقويم خيتلف باختالف النظرة إىل العملية الرتبوية ،فالنظرة

اليت يتطلبها التقويم املستمر.

اليت تقتصر فيها الرتبية على تزويد التالميذ باملعلومات ،يقتصر

وقد أوصت الدراسة بضرورة التوعية املستمرة لكل من املشرفني

مفهوم تقوميها على االمتحانات؛ لقياس مدى ما حصله التالميذ

واملعلمني بأدوات التقويم التكويين املستمر ،وتوفري دورات

توسع من مفهوم الرتبية ّ
من معلومات ،والنظرة اليت ّ
توسع –

تدريبية هلم؛ كي يتمكنوا من املهارات اليت يتطلبها هذا النوع من

بالتالي  -من مفهوم التقويم ،فيتعدى جمرد االمتحانات إىل قياس
ً
ً
ووجدانيا،
معرفيا،
خمتلف أشكال التغيري يف سلوك التالميذ:

التقويم ،كما أوصت بأنه ال ميكن تطبيق ملف اإلجناز يف حجرات
الدراسة اليت بها كثافة طالبية عالية ،وال ميكن أن يؤديه معلم

ً
ومهاريا.

يتجاوز عبئه التدريسي مخس عشرة حصة يف األسبوع.
دراسة (أبو مسلم :)2004 ،هدفت الدراسة إىل تعرف أثر اتباع

تعريف التقويم:

مدخل ”ملف اإلجناز” على أنه أسلوب لتقويم التالميذ يف حتقيقهم

ُع ِّرف التقويم الرتبوي أنه” :عملية منهجية ترتكز على أسس

األهداف الرتبوية العامة للمادة الدراسية (اللغة العربية) ،كما

علمية ،تستهدف إصدار احلكم – بدقة وموضوعية على مدخالت

هدفت إىل التعرف على بعض مسات الشخصية الالزم توفرها

أي نظام تربوي وعملياته ،وخمرجاته ،ثم حتديد جوانب القوة
والقصور يف كل منهما؛ متهيداً الختاذ قرارات مناسبة إلصالح ما

وتكونت عينة الدراسة من جمموعتني من طالبات الصف األول

قد يتم الكشف عنه من نقاط الضعف والقصور”.

الثانوي ،اجملموعة التجريبية وعددها ( )30طالبة ،ومت تطبيق

وعرفه صالح الدين عالم بأنه” :عملية منهجية تتطلب مجع

أسلوب التقويم املعتمد على ملف اإلجناز يف اللغة العربية ،واجملموعة

بيانات موضوعية ،ومعلومات صادقة من مصادر متعددة،

الضابطة وتكونت من ( )30طالبة ،ومت استخدام أساليب التقويم

باستخدام أدوات قياس متنوعة ،يف ضوء أهداف حمددة بغرض

التقليدية معهن.

التوصل إىل تقديرات كمية ،وأدلة كيفية ،يستند إليها يف إصدار

وقد قدمت الدراسة أنشطة تنجزها الطالبات عند تعلمهن ،كما

أحكام أو اختاذ قرارات مناسبة تتعلق باألفراد” (.)3

لنجاح تطبيق هذا املدخل التقوميي عليهم.

صممت الدراسة مستويات قياس متدرج ()Rubrics؛ الستخدامها
يف تصميم الدرجات وتقدير ( )Scoringهذه األنشطة ،ومهدت
الدراسة لتطبيق أسلوب ملف اإلجناز ،وتهيئة بيئة التعلم ،وجتهيز

مفهوم التقويم الرتبوي املستمر:

نظراً حلداثة مفهوم التقويم املستمر ،فقد تعددت املصطلحات

األنشطة واملواد التعليمية ،وتدريب املعلمة ،وقد استغرقت عملية
ً
ً
ً
كامال ،وقد شكلت جلنتان :إحداها ،لتقدير
دراسيا
فصال
التهيئة

 ،alternativeوالتقويم األصيل  ،authenticوالتقويم القائم

درجات ملف اإلجناز يف ضوء قواعد القياس أو التقدير املتدرج

على األداء  ،performance basedوالتقويم الوثائقي ،portfolio

( ،)Rubricsواألخرى ،لتصحيح استجابات الطالبات يف اختبار

والتقويم التكويين .Formative

حتقيق األهداف الرتبوية بأجزائه الثالثة :شفهي ،واستماع،

ويعرف ”أومالي وبايرس” التقويم البديل بأنه” :الطريقة اليت

وحتريري.

ميكن بها معرفة ما يعرف التلميذ أو يستطيع فعله ،ومعرفة

وقد أسفرت الدراسة عن فاعلية أسلوب ملف اإلجناز يف حتقيق

مدى منو تعلم التلميذ ،وهذه الطريقة ليست موحدة أو باختبار
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اليت أطلقها الباحثون على هذا املفهوم ،مثل التقويم البديل

إبتسام اليافعي

تقليدي ( ،)Valdez- pierce, L. & O'Malleym J, 1992وقد أورد

يلي على الرتتيب:

(عالم )2002 ،عدة تعريفات قدمها الباحثون يف هذا اجملال ،ومنها:

 -الثروة اللغوية.

تعريف ”برينبوم ودوشى”” :التقويم البديل هو جمموعة من

 -الرتاكيب اللغوية.

األساليب واألدوات ،اليت تشمل مهام أدائية أصيلة أو واقعية،

 -النطق السليم.

وحمكات ،وملفات أعمال ،وصحائف ،ومشروعات مجاعية،
ً
ً
وتقوميا
وعروضا شفهية،
ومعروضات ،ومالحظات ،ومقابالت،

 -توصيل املهمة (اإلفهام).

ً
ذاتيا ،وتقويم األقران”.

ثانيا :األعمال الكتابية:

وعرف ”بيرتسون” التقويم البديل بأنه” :التقويم الذي يتطلب من
ّ

 -1األسئلة الكتابية القصرية :هي أداة تقوميية يوظفها املعلم أثناء

املتعلم أن يبني مهاراته ومعارفه بإجناز أداء معقد ،أو تكوين نتاج

املوقف التعليمي؛ لقياس مدى اكتساب التلميذ للمهارة ،وجييب
ً
كتابيا يف املوقف التعليمي نفسه.
عنها التلميذ

وحل مشكالت ،ويتطلب هذا النوع من التقويم تطبيقات حياتية

تتطلب األسئلة الكتابية القصرية من التالميذ أن يقدموا كلمة أو

للمعارف واملهارات ،يكون هلا معنى ،يتخطى حدود النشاط ذاته

عبارة أو مجلة ،كأن يكون جوابا عن سؤال مباشر ،أو عن تعبري

الذي يؤديه املتعلم”.

غري كامل ،وتكون األسئلة الكتابية القصرية مناسبة لتقويم األنواع

مبادئ عامة يف التقويم املستمر (وزارة الرتبية والتعليم )4 :2005 ،

البسيطة من التعلم ،مثل تلك األنواع اليت تركز على اكتساب

فيما يلي جمموعة املبادئ العامة يف التقويم املستمر:

التالميذ للمعرفة ،وعندما حيسن صياغتها فإنها تقيس األنواع

 -1ممارسة عملية التقويم بشكل مستمر أثناء التعلم اليومي،

املتطورة من التعلم ،إن امليزة األساسية هلذه األسئلة الكتابية

والعمل على حتسني مستوى التالميذ بناء على ما يتم اكتشافه

القصرية هي أنها جتعل التالميذ ينتجون اجلواب الصحيح ،وليس

من جوانب القوة وجوانب الضعف لديهم.

جمرد انتقائه من خيارات متعددة.

 -2ارتباط عمليات التقويم بأهداف املادة ،واختيار أدوات التقويم

 -2التقرير :التقرير لون من ألوان الكتابة الوظيفية ،يتضمن
ً
ً
ً
جممال لقضية ما أو حالة معينة ،أو هو نوع من
مفصال ،أو
وصفا

عمليات التعليم والتعلم (جون لو.)37 :2002 ،

الكتابة الوظيفية ،ويتضمن مجع قدر من احلقائق واملعلومات يف

 -3تقديم تغذية راجعة فورية ومستمرة على أعمال التلميذ

موضوع معني ،بناء على طلب حمدد ،أو غرض مقصود.

ومشاركاته املتنوعة.

 -3الواجبات املنزلية :تعرف وثيقة تقويم اللغة العربية الواجبات

 -4تطوير قدرات التالميذ ومواهبهم يف املادة ،اعتمادا على أنشطة

املنزلية ،بأنها” :تعيينات من املقررات الدراسية ،حيددها املعلم،

تساعدهم على اإلبداع.

ويكلف التلميذ أداءها يف املنزل ،مع ضرورة الرتكيز فيها على

 -5يركز التقويم التكويين املستمر على قياس مدى اكتساب املتعلم

القضايا احملورية يف املنهاج الدراسي ،ويراعي فيها أن تكون مناسبة

املهارات املختلفة ،باإلضافة إىل املعارف والقيم واالجتاهات لتحقيق

ملستويات التالميذ ،وال يشرتط توحيدها جلميع التالميذ (وزارة

األهداف احملددة (وزارة الرتبية والتعليم.)38 :2001 ،

الرتبية والتعليم.)11 :2001 ،

ذي داللة ،أو إجناز مهمة حركية مستخدما عمليات عقلية عليا،

املناسبة لتقويم كل هدف ،فينظر إليه على أنه جزء ال يتجزأ من

 -4االختبارات القصرية (للصف الرابع فقط) :االختبارات القصرية
أداة تقوميية ،يتم إعدادها من قبل املعلم؛ ليتم تطبيقها يف نهاية

أدوات التقويم التكويين املستمر:
ً
أوال :األعمال الشفوية:

جزء من احملتوى املقرر ،وقد عرف أمحد عودة االختبارات بأنها:

ميكن عد كل ما جيري من تفاعالت لفظية أثناء التدريس
ً
جماال لالمتحانات الشفوية ،فاملعلم يالحظ كل ما جيري من

”طريقة منظمة لتحديد مستوى حتصيل املتعلم ملعلومات املادة
ً
سابقا؛ وذلك من إجابات
الدراسية ومهاراتها ،وهي مهارات تعلمها

تلك التفاعالت ،ورمبا يسجل مالحظاته على أداء كل تلميذ من

املتعلم عن عينة من األسئلة ،أو الفقرات اليت متثل احملتوى

تالميذه ،وهو –عادة -حيدد معايري معينة للحكم بها على كل

الدراسي (عودة.)52 :1999 ،

مظاهر أداء التالميذ ،وتشمل تلك املظاهر حمتوى ما جيري من
حديث من ناحية احلديث

وأسلوبه وكيفية تنظيمه ،ومدى

ً
ثالثا :ملف أعمال الطالب ”البورتفليو” :Portfolio /

التتابع املنطقي من ناحية أخرى ،وقد يعتمد االمتحان الشفوي

هناك تعريفات عديدة مللف اإلجناز فيما يلي عرضها:

على ما يقوله املعلم ،وقد يعتمد على الكتاب املدرسي ،ويف احلالتني

يعرف كمال زيتون وعادل البنا ”البورتفليو” بأنه” :عبارة عن

يستطيع املعلم أن يكتشف قدرات تالميذه ،وبالتالي االعتماد عليها

سجالت للتعلم والتقويم ،تتجمع فيها عينات ممثلة من أعمال

يف تطوير التدريس وتهيئة خربات أكثر مالءمة للتالميذ (عودة،

املتعلمني اليت توضح حتصيلهم وتقدمهم وجهدهم وما أجنزوه

.)183 :2006

من نشاطات ،وتشمل كال من خمرجات التعلم إىل جانب عملياته،

وهناك نوعان من االختبارات الشفهية :أوهلما :اختبار للمستوى

وقد ترتكز على جمال دراسي معني أو أكثر من جمال ،ويشري منو

املتقدم ،وثانيهما :اختبار للمستوى العادي ،وتعد مهارات الكالم

”البورتفليو” إىل مدى مشاركة املتعلم يف انتقائه للمواد املختارة،

مهارات لالتصال؛ ألهميتها ،واملهارات املقيسة يف التحدث هي كما

ويوضع يف احلسبان التقويم الذاتي للمتعلم باعتباره أهم مكون
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مهارات التقويم املستمر لدى معلمات اللغة العربية...

يف منو ”البورتفليو” ،مبا يسمح باطالع أولياء األمور على األنشطة

ً
أوال :السؤال األول :ما املهارات الالزمة ملعلمات اللغة العربية

اليت ميارسها أبناؤهم يف عملية التعلم ،ومعدالت منوهم وتقدمهم

باحللقة األوىل من التعليم األساسي بسلطنة عمان للقيام

الدراسي (زيتون.)2001 ،

مبهام التقويم املستمر لتعلم التالميذ؟
وقد اطلعت الباحثة على الدراسات والبحوث السابقة :العربية

اإلطار العملي للدراسة:

واألجنبية ،املرتبطة مبهارات التدريس والتقويم ملعلم اللغة

وصف عينة الدراسة:

العربية ،والتقويم املستمر بشكل عام والتقويم املستمر للقراءة

اقتصرت الدراسة على مدارس احللقة األوىل من التعليم األساسي

والكتابة بشكل خاص ،كما درست الباحثة وثائق التقويم الرتبوي

مبحافظة ظفار؛ وذلك لتتمكن الباحثة من التطبيق يف احملافظة
اليت تعمل بها؛ نظراً ألن التطبيق فيه جانب مالحظة ألداء

املستمر لتعلم اللغة العربية لتالميذ احللقة األوىل من التعليم
األساسي بسلطنة عمان ،وحتليل دور معلمة اللغة العربية يف

املعلمات ،واجلدول رقم ( )1يوضح بيانات عينة الدراسة.

التقويم املستمر لتعلم اللغة العربية ،ومن ذلك اشتقت الباحثة
قائمة أولية ملهارات التقويم املستمر الالزمة ملعلمات اللغة العربية

تفسري واستخالص النتائج:

باحللقة األوىل من التعليم األساسي.
ً
ولضبط قائمة املهارات مت عرضها على ( )32حمكما من املتخصصني

أوضحت نتائج حتليل البيانات ما يلي:
ً
أوال :اتفقت نتائج مقياس التقدير الذاتي للمعلمات ،ونتائج بطاقة

يف :اللغة العربية ،واملناهج وطرائق تدريس اللغة العربية ،وعلم

مالحظة األداء على ارتفاع مستوى أداء املعلمات ملهارات التقويم

النفس ،والتعليم األساسي ،واعتمدت الباحثة االقرتاحات مجيعها،

املستمر يف كل املهارات األساسية االثنيت عشرة -بشكل عام – مع

وأجرت التعديالت ،وأخذت القائمة النهائية شكلها النهائي ،ومتثلت

تفاوت نسبة اإلجادة ،وكذلك االتفاق على تدني مستوى األداء يف

يف ( )12مهارة رئيسية ،و( )82مهارة فرعية ،وبذلك كانت إجابة

املهارات اآلتية :االتصال بأولياء األمور قبل بدء الدراسة إلعالمهم

السؤال األول متمثلة يف قائمة مهارات التقويم املستمر الالزمة

باخلطة املقرتحة لتحسني مستوى التالميذ ،واالحتفاظ بسجل

ملعلمات اللغة العربية باحللقة األوىل من التعليم األساسي بسلطنة

للنقاش حيوي أفكار التالميذ ،وتطبيق االختبار القصري عقب

عمان ،على النحو اآلتي:

كل وحدة دراسية ،وتطبيق االختبار أثناء املمارسات التدريسية

 -مهارة التخطيط الفصلي للتقويم املستمر:

اليومية يف  20دقيقة على األكثر.
ً
ثانيا :اتفاق وجهيت نظر املعلمات واملشرفات املقيمات يف أهمية

 -1تسجيل األهداف التعليمية العامة واخلاصة املتعلقة مبنهاج اللغة

ترتيب املهارات الرئيسية للتقويم املستمر ،األمر الذي يعين أن

العربية يف دفرت التحضري.

احلقل الرتبوي يعمل يف اجتاه واحد يتفق على األسس العامة ،وإن

 -2حتديد أدوات التقويم املناسبة لكل وحدة من املقرر باخلطة

كان يف الداخل اختالف ينبع من الرؤى الذاتية ،وعدم تأصيل

الفصلية.

التقويم املستمر يف اجملتمع الرتبوي ،لكن التوجهات العامة تسري

 -3حتديد األنشطة والوسائل املستخدمة بكل وحدة من املقرر

يف نفس االجتاه وبنفس اخلطى حنو حتقيق األهداف الرتبوية

باخلطة الفصلية ،وربطها بأدوات التقويم.

املنشودة.

 -4حتديد املهارات اللغوية املتضمنة يف املنهج ،وجيب أن يكتسبها
التالميذ.

ً
ثانيا :نتائج الدراسة:
بعد حتليل البيانات وتفسريها واستخالص النتائج موزعة حسب

 -مهارة التعرف املسبق للمستويات املعرفية للتالميذ:

ظروف ورودها ،أسفرت الدراسة احلالية عن النتائج اآلتية:

 -5التعرف على مستويات أداء تالميذ الصف يف فنون اللغة العربية
من دراسة ملفات إجنازاتهم السابقة.

جدول ( )1أعداد أفراد عينة الدراسة ونسبها موزعة على املدارس
م

اسم املدرسة

إمجالي عدد

عدد املعلمات املطبق

املعلمات

عليهن األدوات

النسبة

1

العوقدين للتعليم األساسي

6

5

%83.3

2

السعادة للتعليم األساسي

11

7

%63.6

3

الكواكب للتعليم األساسي

7

6

%85.7

4

األجيال للتعليم األساسي

13

6

%46.2

5

صاللة اجلديدة للتعليم

13

6

%46.2

6

القوف للتعليم األساسي

15

10

%66.7

7

املعرفة للتعليم األساسي

15

4

%26.7

8

صاللة الغربية للتعليم األساسي

8

5

%62.5

9

القبس للتعليم األساسي

12

5

%41.7

100

54

%54

اإلمجالي
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 -6وضع تصور تدريسي تقوميي يف ضوء مستويات التالميذ
واحتياجاتهم.
 -7االتصال بأولياء أمور التالميذ قبل بدء الدراسة إلعالمهم
باخلطة املقرتحة لتحسني مستوى التالميذ.

 مهارة التخطيط اليومي وإعداد الدروس: -8حتديد موضوع الدرس بدقة.
 -9صياغة أهداف الدرس صياغة إجرائية.
 -10حتديد أدوات التقويم اليت تقيس األهداف أثناء التدريس.
 -11التخطيط الستخدام طرق تدريس تناسب أدوات التقويم.
 -12إعداد األدوات واملواد الالزمة لتحقيق أهداف الدرس.

إبتسام اليافعي

 -13التخطيط لألسئلة الشفوية أثناء الدرس.

 -45حتديد املعارف املتضمنة يف هذه املهارة.

 -14تعيني الواجبات املنزلية املتعلقة بالدرس.

 -46استخدام األسئلة املباشرة املناسبة.

 -15حتديد كيفية مراقبة تقدم التالميذ وتقييمهم.

 -47مراعاة مالءمة األسئلة للمرحلة العمرية للتلميذ.
 -48مراعاة مالءمة األسئلة للوقت احملدد من احلصة.

 -مهارة صياغة األسئلة الشفوية:

 -49ربط األسئلة مبوضوع الدرس احملدد يف احلصة.

 -16ربط األسئلة الشفوية بأهداف الدرس.
 -17إعداد أسئلة متنوعة تناسب عناصر الدرس ،وتشجع على

 -مهارة استخدام األنشطة اإلثرائية والتعيينات املنزلية

التفكري.

للتقويم:

 -18إعداد أسئلة متدرجة حسب املستويات املعرفية وخصائص

 -50حتديد موعد تسليم التعيينات واستالمها وطريقته.

التالميذ.
ً
 -19صياغة األسئلة صياغة دقيقة وصحيحة لغويا.

 -51ربط التعيينات املنزلية بأهداف الدرس.
 -52اختيار الوقت املناسب إلعالم التالميذ بالتعيينات.
 -53تزويد التالميذ بالتعليمات املطلوبة إلجناز التعيينات.

 -مهارة طرح األسئلة والتعزيز أثناء التدريس:

 -54تنويع التعيينات املنزلية وفقا ملستويات التالميذ.

 -20اختيار الوقت املناسب لتوجيه األسئلة.

 -55كتابة التعليقات املناسبة املشجعة للمجيدين.

 -21توجيه التالميذ إىل أهمية التأني قبل اإلجابة.

 -56حتديد األخطاء اللغوية الشائعة يف أداء التالميذ للواجب.

 -22انتظار مدة عقب طرح السؤال.

 -57ختصيص وقت كاف لتصويب األخطاء يف التعيينات املنزلية.

 -23إعطاء اجلميع فرصة للمشاركة يف اإلجابة.

 -58اختيار األسلوب املناسب للمراجعة الفردية أو اجلماعية.

 -24توجيه أسئلة تتحدى تفكري التالميذ.

 -59ختصيص وقت حلل املشكالت املتعلقة بالواجبات.

 -25تشجيع التالميذ اخلجولني والسماح بالتعبري عن وجهات
النظر.

 -مهارة إعداد االختبارات القصرية وتطبيقها:

 -26توجيه التعلم من إجابات التالميذ.

 -60تطبيق االختبار القصري عقب نهاية كل وحدة دراسية.

 -27تقديم تغذية راجعة فورية للتالميذ.

 -61ربط األسئلة بأهداف الوحدة.

 -28تقييم إجابة التالميذ الشفوية يف ضوء معايري واضحة.

 -62صياغة األسئلة بوضوح.

 -29استخدام بطاقات املالحظة أثناء استجابات التالميذ.

 -63مراعاة الفروق الفردية واملستويات املعرفية يف األسئلة.
 -64تطبيق االختبار أثناء املمارسات التدريسية اليومية يف 20

 -مهارة إدارة املناقشة وتقييمها:

دقيقة على األكثر.

 -30حتديد أهداف املناقشة بصورة واضحة ودقيقة.

 -65حتليل نتائج التالميذ لتحديد مستوى األداء.

 -31مراجعة أهداف املناقشة مع التالميذ وتهيئتهم للمشاركة.

 -66تقديم التغذية الراجعة املناسبة للتلميذ فور االنتهاء من

 -32حتديد حمور النقاش واملسألة اخلالفية.

تصحيح االختبار.

 -33االستماع باهتمام ألفكار التالميذ واالستجابة لبعضها.
 -34االحتفاظ بسجل للنقاش حيوي أفكار التالميذ.

 -مهارة استخدام ملف إجناز التلميذ:

 -35اختتام املناقشة بتلخيص النقاش.

 -67حتديد اهلدف من ملفات إجناز التالميذ.

 -36توجيه الطالب للتفكري املتعمق يف نقاشهم.

 -68حتديد األعمال املراد تنفيذها ومجعها.

 -37إعداد تقرير وصفي عن أداء كل تلميذ يف النقاش.

 -69توجيه التالميذ ملهارات إنشاء ملف األعمال وبيان األعمال اليت
جيب أن حيتويها.

 -مهارة تقييم العرض الشفوي:

 -70االتصال بولي األمر وتعريفه بأهمية ملف األعمال ودوره فيه.

 -38اعتماد اخلربات الشخصية للتالميذ مدخال للعرض الشفوي.

 -71إعداد استمارات املالحظة والتقارير.

 -39تنويع املواقف واملوضوعات والقصص للتالميذ.

 -72حتديد معايري التقويم املستخدمة.

 -40حث التالميذ على االستعداد للعرض والتخطيط للكالم.

 -73حث التلميذ لتقييم أعماله يف ضوء املعايري.

 -41وضع معايري واضحة لتقييم أداء التالميذ يف العرض الشفوي.

 -74الرتكيز يف التقييم على أداء التلميذ عند النشاط.

 -42مراعاة خصائص التالميذ املشاركني يف عملية التقييم.
 -43إعداد تقرير وصفي قائم على املالحظة ألداء التلميذ.

 مهارة كتابة التقارير: -75إعداد مناذج للتقارير املطلوبة يف التقويم املستمر.

 -مهارة إعداد األسئلة الكتابية القصرية:

 -76حتديد احملاور األساسية لكتابة التقرير وفقا للغرض منه.

 -44حتديد املهارة اليت جيب أن تقيسها األسئلة.

ّ
املوجه إليها.
 -77حتديد اهلدف من التقرير واجلهة
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مهارات التقويم املستمر لدى معلمات اللغة العربية...

 -78جتميع معلومات دقيقة عن كل تلميذ.

بكل جديد من املعلومات واملهارات واالجتاهات بزيادة كفاءتهم

 -79تلخيص مواطن القوة والضعف يف حتصيل التالميذ بالتقرير.
 -80اإلشارة يف التقرير إىل اإلجراءات اليت ً
ست َتخذ بشأن التلميذ.

الفنية وصقل خرباتهم”.

 -81صياغة التقارير يف عبارات وصفية تعطي مؤشرات واضحة عن
مستوى التلميذ.
 -82كتابة مالحظات قصرية للتالميذ لتوضيح أعماهلم وسلوكهم.

ويفرق نبيل صبيح بني برامج التدريب أثناء اخلدمة والربامج
ً
مهنيا ،فيقصد بتدريب املعلم أثناء
املهنية للمعلم الذي مل يعد
اخلدمة ”أي نشاط ميارسه املعلم بقصد حتسني مستوى أدائه
ً
ً
عمليا
نظريا أم
املهين ،ورفع كفاءته يف العمل ،سواء أكان األداء
(صبيح ،)1981 ،وبالتالي فالربامج املهنية للمعلم الذي مل يعد مهنياً

ً
ثانيا :السؤال الثاني :ما مستوى إتقان معلمات اللغة العربية

ً
نوعا من التدريب ،ولكنها دراسة تأهيلية تهدف إىل حتصيل
ال تعد

يف احللقة األوىل من التعليم األساسي بالسلطنة هلذه املهارات؟

األساسيات املهنية املتعارف عليها.

وقد صممت الباحثة مقياس التقدير الذاتي ملهارات التقويم

ويف ضوء التعريفني السابقني ،ميكن األخذ بتعريف نبيل صبيح؛

املستمر لدى معلمات اللغة العربية باحللقة األوىل من التعليم

ملناسبته لطبيعة البحث احلالي؛ ذلك أن البحث يهدف إىل بناء

األساسي بسلطنة عمان ،وطبق على عينة الدراسة من املعلمات،

برنامج تدرييب للمعلم أثناء اخلدمة؛ بقصد حتسني أدائه يف

كما صممت الباحثة بطاقة مالحظة ألداء املعلمات ،والحظت

مهارات التقويم الرتبوي املستمر.

املشرفات املقيمات أداء نفس املعلمات عينة الدراسة ،ومجعت

يعرف الربنامج التدرييب أثناء اخلدمة يف الدراسة احلالية
ومن هناّ ،

الباحثة البيانات ،وحللتها باستخدام بعض األساليب اإلحصائية

بأنه :نشاط خمطط ومستمر ومنظم جملموعة من املعلومات

باستخدام حزمة برنامج  ،SPSSوتوصلت لإلجابة عن السؤال

النظرية ،واملهارات العملية ،ميارسه املعلم؛ بقصد حتسني مستوى

الثاني للدراسة ومتثلت يف:
ً
أوال :اتفقت نتائج مقياس التقدير الذاتي للمعلمات ،ونتائج بطاقة

أدائه يف مهارات التقويم الرتبوي املستمر ،ورفع كفاءته يف العمل.

مالحظة األداء على ارتفاع مستوى أداء املعلمات ملهارات التقويم

خصائص الربنامج التدرييب أثناء اخلدمة:

املستمر يف كل املهارات األساسية االثنيت عشرة -بشكل عام– مع

من التعريفات السابقة ميكن حتديد بعض اخلصائص للربنامج

تفاوت نسبة اإلجادة ،واالتفاق على تدني مستوى األداء يف املهارات

التدرييب ،فيما يلي:

اآلتية :االتصال بأولياء األمور قبل بدء الدراسة إلعالمهم باخلطة

 -1للربنامج التدرييب فلسفة واضحة يرتكز عليها.

املقرتحة لتحسني مستوى التالميذ ،واالحتفاظ بسجل للنقاش

 -2الربنامج التدرييب نشاط خمطط ومنظم ومستمر.

حيوي أفكار التالميذ ،وتطبيق االختبار القصري عقب كل وحدة

 -3الربنامج التدرييب له أهداف حمددة ،وهدفه العام رفع مستوى

دراسية ،وتطبيق االختبار أثناء املمارسات التدريسية اليومية يف

أداء معلمات اللغة العربية باحللقة األوىل من التعليم األساسي

 20دقيقة على األكثر.
ً
ثانيا :اتفاق وجهيت نظر املعلمات واملشرفات املقيمات يف أهمية

بسلطنة عمان يف مهارات التقويم الرتبوي املستمر.
 -4الربنامج التدرييب له إسرتاتيجية حمددة وخمطط هلا بطريقة

ترتيب املهارات الرئيسية للتقويم املستمر ،األمر الذي يعين أن

علمية.

احلقل الرتبوي يعمل يف اجتاه واحد يتفق على األسس العامة ،وإن

 -5يراعي الربنامج الفروق الفردية بني املتدربني ،فيتسم باملرونة.

كان يف الداخل اختالف ينبع من الرؤى الذاتية ،وعدم تأصيل

 -6يتسم الربنامج بالشمول؛ لتناوله مهارات التقويم الرتبوي

التقويم املستمر يف اجملتمع الرتبوي ،لكن التوجهات العامة تسري

املستمر مجيعها.
ً
ً
ً
 -7جيعل الربنامج من املعلم عضوا فعاال إجيابيا يف تطوير العملية

املنشودة.
ً
ثالثا :السؤال الثالث :ما التصور املقرتح لربنامج تدرييب أثناء

التعليمية.
 -8يشجع الربنامج املعلم على تنمية مهارات التفكري واإلبداع

اخلدمة ،برنامج يساعد املعلمات على اكتساب هذه املهارات؟

واالبتكار.

يف نفس االجتاه ،وبنفس اخلطى حنو حتقيق األهداف الرتبوية

وقد صممت الباحثة برناجما مقرتحا يف ضوء ما توصلت إليه
الدراسة من نتائج ،لذا بينت الباحثة اآلتي :مفهوم الربنامج

أهمية الربنامج التدرييب ملعلمات اللغة العربية باحللقة

التدرييب ،وخصائصه ،وأهميته ،ووضع اإلطار العام للربنامج:

األوىل من التعليم األساسي:

أسسه ،وعناصره.

تتمثل أهمية الربنامج التدرييب املقرتح يف:
 -1إن معلم اللغة العربية لتالميذ احللقة األوىل من التعليم األساسي

مفهوم الربنامج التدرييب أثناء اخلدمة:

له دور مهم يف احلفاظ على اللغة العربية ،ويف حتقيق األهداف

هناك العديد من التعريفات للربامج التدريبية ،وخاصة يف جمال

التعليمية ،وال ميكن حتقيق األهداف يف ظل وجود معلم غري

الرتبية ،منها :تعريف ”علي مدخلي” للربنامج التدرييب ،فقد

متمكن من املهارات التدريسية عامة ومهارات التقويم املستمر؛ فال

عرفه أنه ”أي برنامج خمطط ومصمم لزيادة الكفاءة اإلنتاجية

بد من مراعاة التدريب اجليد املستمر؛ لتطوير أداء املعلم.

عن طريق عالج أوجه القصور ،أو تزويد العاملني يف مهنة التعليم

 -2أكدت العديد من الدراسات أهمية إعداد معلم اللغة العربية
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إبتسام اليافعي

وضرورة تدريبه ،وأنه ال بد من وضع خطط لتطوير املعلم

الشكل ( )1اإلطار العام للربنامج التدرييب املقرتح

والعناية بربامج إعداده وتدريبه؛ لرفع مستوى أدائه.
 -3حاجة امليدان الرتبوي بسلطنة عمان إىل برامج تدريبية أثناء
اخلدمة ملعلم اللغة العربية؛ ملتابعة املستجدات العاملية يف جمال

أسس البرنامج

القياس والتقويم.

األهداف

 -4يتيح الربنامج الفرصة ملعلم اللغة العربية لتنمية مهاراته
اخلاصة بالتقويم الرتبوي املستمر بطريقة متكاملة.
 -5يتيح الربنامج الفرصة ملعلم اللغة العربية يف تطوير عملية
تقويم التلميذ ،باألخذ ببعض آرائه ،وأفكاره ،ووضعها حمل

إستراتيجيات
التقويم
والتطوير

التنفيذ.

مهارات
التقويم
المستمر

المحتوى
واألنشطة

 -6يليب الربنامج احتياجات املعلمني من التدريب ،ويراعي الفروق
الفردية بينهم.
 -7يوفر الربنامج التدرييب بعض املعلومات النظرية ،كما يتيح

الوسائل
المعينة

الفرص لتطبيق املهارات العملية ،ويساعد الربنامج على استخدام

إستراتيجيات
التدريب

التقنيات واألدوات احلديثة.

اإلطار العام للربنامج:
ميكن تصميم الربنامج التدرييب املقرتح يف ضوء العناصر التالية:
 -1أسس بناء الربنامج التدرييب.

مع تالميذه وتربيته هلم وفق هذا التصور ،وحماولته املستمرة يف

 -2أهداف الربنامج التدرييب.
 -3حمتوى الربنامج التدرييب واألنشطة.

جعل خمرجات العملية التعليمية تتفق وتصوره اإلسالمي الفريد،
فاإلميان بأن هناك ً
إهلا واحداً يستحق العبادة ،خلق الكون :غيبه

 -4إسرتاتيجيات التدريب.

وشهوده ،وما من شيء يف الكون إال ويصرخ بأدلة على وحدانية

 -5الوسائل املعينة.

اهلل وعظمته وقدرته يف اخللق واإلبداع ،جعل لنا الدنيا ممر عمل

 -6إسرتاتيجيات التقويم والتطوير.

وتزود لآلخرة ،وإن اهلل خلق اإلنسان من طني ثم جعله خليفة له

والشكل ( )1يوضح اإلطار العام للربنامج التدرييب املقرتح.

يف األرض وسخر له كل ما على األرض لتحقيق رسالته وهي عبادة
اهلل وفق منهج اهلل الذي خططه له ورمسه يف شريعة اإلسالم؛ ليسعد

اإلطار العام للربنامج التدرييب املقرتح:

يف الدنيا واآلخرة ،األمر الذي يدفع املربني واملعلمني ألن يسريوا

أسس بناء الربنامج التدرييب املقرتح:

على هذا النهج وهذا املنهج؛ لتخريج جيل مسلم يعرف وظيفته

استند بناء الربنامج على جمموعة من األسس مع مراعاة مهارات

ويستطيع أن حيقق رسالته يف احلياة مبا يتفق ومنهج اهلل.

التقويم الرتبوي املستمر اليت مت التوصل إليها يف هذا البحث ،لتكون

ويستقي الربنامج التدرييب املقرتح أسسه من هذا التصور العربي

أهدافا هلذا الربنامج ،وإن فلسفة إعداد املعلم وتدريبه أثناء اخلدمة

اإلسالمي؛ فاملعلم إنسان خلقه اهلل ،وجعله خليفة له يف األرض،

ال بد أن تستند على فلسفة اجملتمع ،بكل ما حتويه من مفاهيم

وعليه أن ميتلك زمام قدراته حتى يستطيع أن يعمر يف األرض،

وقيم وعادات واجتاهات وعقائد وقوانني ،وال بد أن تستند على

ولن يتمكن املعلم من ذلك مبفرده ،ولكنه حباجة الكتساب خربات

الفهم الصحيح لكل من األسس التالية:

ومهارات متكنه من أداء دوره يف احلياة وتربية األجيال ،وملا

 -األساس األول :هو األساس املعريف ،ويتمثل يف :التصور اإلسالمي

للتقويم من دور مهم يف تعرف خمرجات التعلم ،ظهرت احلاجة إىل

حلقيقة األلوهية ،وحقيقة الكون.

الربنامج التدرييب املقرتح لتنمية مهارات التقويم الرتبوي املستمر

 -األساس الثاني :هو األساس النفسي ،ويتمثل يف حقيقة اإلنسان

لدى معلمات اللغة العربية يف احللقة األوىل من التعليم األساسي.

واحتياجات منوه ومطالبه.

والشكل ( )2يوضح العالقة بني أسس بناء الربنامج املقرتح.

 األساس الثالث :وهو األساس االجتماعي واحلياتي ،ويتمثل يفالتصور اإلسالمي حلقيقة احلياة واجملتمع (مدكور.)1997 ،

العالقة بني أسس بناء الربنامج املقرتح:

ومتثل هذه األسس الثالثة والعالقات بينها أساس التصور العربي

أهداف الربنامج التدرييب املقرتح:
ً
أوال :األهداف العامة للربنامج التدرييب املقرتح:

اللغة العربية لتالميذ التعليم األساسي إنسان مسلم ،ال ميكنه

يهدف هذا الربنامج إىل األهداف التالية:

عيش احلياة اإلسالمية الصحيحة دون الفهم الصحيح هلذا

 -1أن يتغري سلوك املتدربات واجتاهاتهن حنو التخطيط للتقويم

التصور ،وتنبع اجتاهاته من منطلق هذه احلقائق أثناء تعامله

املستمر للغة العربية.

اإلسالمي ،كما أنها تعد األسس الفلسفية للربنامج املقرتح؛ فمعلم
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 -2أن تتمكن املتدربات من استخدام أدوات التقويم الشفوي

أجريت يف جمال تقويم تعلم اللغة العربية ،وقد روعيت بعض

والكتابي أثناء تنفيذ الدروس.

األمور يف تنظيم املادة التدريبية (احملتوى) يف هذا الربنامج ،منها:

 -3أن تتقن املتدربات مهارات التقويم واملتابعة والتطوير.

 -1ارتباط احملتوى بأهداف الربنامج التدرييب.
 -2يتضمن احملتوى املهارات األساسية اليت توصل إليها البحث

ً
ثانيا :األهداف اخلاصة للربنامج التدرييب املقرتح:

احلالي.

ينبثق من األهداف السابقة جمموعة من األهداف اإلجرائية
اخلاصة ،فبعد االنتهاء من الربنامج التدرييب يكون املتدرب قادراً

 -3يراعي احملتوى حاجات معلمات اللغة العربية يف احللقة األوىل
من التعليم األساسي.

 -حيدد أدوات التقويم املناسبة املرتبطة باملهارات املكتسبة من

 -4يراعي الفروق الفردية بني املتدربات.
ً
مرنا؛ فيمكن تعديل مضمونه بأشكال متعددة.
 -5يكون

املقرر الدراسي.

 -6يتيح الفرصة للمتدربات للمشاركة والتفاعل يف إعداد أنشطة

 -حيدد املستويات املعرفية للتالميذ اعتمادا على ملفات إجنازاتهم

الربنامج وتنفيذها.

السابقة.
ً
 -خيطط بطريقة منظمة لدروسه موظفا أدوات التقويم املستمر.

 -7يتضمن أنشطة ومواد واقعية ترتبط بالعمل ،وميكن تطبيقها

على أن:

يف اجملال العملي.

 -يعد أسئلة شفوية متنوعة تناسب مستويات التالميذ املعرفية.

 -8يراعي تدرج اخلربات التدريبية املناسبة للمعلمة.
ُ
ظم احملتوى يف صورة جلسات مرتابطة ،ومتكاملة اخلربات
 -9ن ِ

 -يكتسب مهارة إدارة املناقشة وتقييمها.

حول احملاور األساسية ملهارات التقويم الرتبوي املستمر.

 -يكتسب مهارة العرض الشفوي.

 -10الرتتيب املنطقي ،وفقا لقائمة املهارات.

 -يتقن إعداد األسئلة الكتابية القصرية.

 -11إضافة أدوات تقويم تساعد املعلمة على التقويم الذاتي املستمر.

 -يكتسب مهارة طرح األسئلة والتعزيز أثناء التدريس.

 يكتسب مهارة استخدام األنشطة اإلثرائية والتعيينات املنزليةللتقويم.

طرائق التدريب يف الربنامج:

 -يتقن إعداد االختبارات القصرية وتطبيقها.

تتمركز أساليب التدريب يف املدخل الكلي؛ إذ يتم النظر إىل عملية

 -يتقن مهارة استخدام ملف إجناز التلميذ.

التدريب على أنها وحدة متكاملة مرتابطة املستويات واملراحل؛

 -يكتسب مهارة كتابة التقارير.

فالتدريب نظام متكامل من املدخالت والعمليات واملخرجات
املرتابطة واملتداخلة.

احملتوى يف الربنامج التدرييب املقرتح:

وملا كان اهلدف من الربنامج احلصول على املخرجات األدائية

يقصد مبحتوى الربنامج التدرييب املقرتح وأنشطته املواد

املناسبة ،اليت تتمثل يف وجود معلمة للغة العربية قادرة على

التدريبية اليت تعرض على املعلمات املتدربات ،وتتضمن املعارف

التخطيط لتقويم تعلم التالميذ لفنون اللغة العربية :االستماع،

واملعلومات واملهارات والنظريات والبحوث ،ونتائج التجارب اليت

والتحدث ،والقراءة ،والكتابة ،وقادرة على استخدام أدوات التقويم
املستمر لتحليل أداء التالميذ ،وتفسريه ،ونقده ،وتقوميه،

الشكل ( )2العالقة بني أسس بناء الربنامج املقرتح

وممارستهم للغة العربية ،وقادرة على توثيق هذا األداء اللغوي.
إن تنظيم املدخالت التدريبية يف منظومة التقويم املستمر للغة

األسس

العربية يقتضي أن يتم التدريب بطريقة متكاملة؛ األمر الذي
يستلزم تنوع االحتياجات التدريبية ،وتعدد نوعية الربامج

حقيقة األلوهية

التدريبية ومستوياتها ،واختالف إعداد املتدربني ،وتنوع طرائق
التدريب وأساليب ،فما يصلح إلشباع بعض االحتياجات التدريبية،

حقيقة الكون

حقيقة الحياة

( غيبه وشهوده )

قد ال يصلح إلشباع األخرى ،وعلى ذلك تستخدم الطرائق

حقيقة اإلنسان

( الدنيا واآلخرة)

( مصدره ومركزه ووظيفته في الحياة)

التدريبية لتنفيذ الربنامج باستخدام الوسائل املتاحة ،واحملققة
ألهداف التدريب (املبيضني.)111 :2001 ،
وتنقسم أساليب التدريب إىل نوعني:

عناصر البرنامج

 -1أساليب التدريب النظري ،ومنها :احملاضرة ،واملناقشة ،والندوات،
والقراءات ،والبحوث ،والنشرات اإلشرافية.

األهداف

المحتوى

طرائق التدريب

الوسائل المعينة

العالقة بين أسس بناء البرنامج المقترح

التقويم

 -2أساليب التدريب العملي ،ومنها :الدروس التطبيقية ،وورش
العمل ،وإنتاج الوسائل الرتبوية.
ويراعي الربنامج التدرييب املقرتح التنوع يف األساليب املستخدمة،
مبا حيقق األهداف املرجوة منه.
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الوسائل املستخدمة يف التدريب:

ً
ختطيطا وتنفيذاً ومتابعة (مدكور.)264 :2001 ،
عملية التدريب

ميكن استخدام العديد من الوسائل التعليمية يف برامج تدريب

وتقتصر الدراسة احلالية على املرحلة األوىل من مراحل بناء

معلمي اللغة العربية ،ومنها:

الربامج التدريبية وهي التخطيط ،وتقديم تصور مقرتح للربنامج.

 السبورة. -امللصقات والبطاقات.

ضبط الربنامج التدرييب املقرتح:

 -أجهزة العرض فوق الرأس.

بعد االنتهاء من إعداد الربنامج املقرتح ،وحتديد حمتواه ،وتنظيمه،

 -الشرائح املرئية.

مت ضبط الربنامج والتأكد من مدى صالحيته قبل تطبيقه؛

 -األشرطة السمعية.

وذلك بعرض اإلطار العام للربنامج على جمموعة من احملكمني،

 -أشرطة الفيديو.

وقد طلبت الباحثة منهم إبداء الرأي يف مدى مناسبة الربنامج

 -العينات احلقيقية.

لتنمية مهارات التقويم املستمر ملعلمات احللقة األوىل من التعليم

 -احلاسب اآللي وشبكة اإلنرتنت.

األساسي بسلطنة عمان ،ومدى مناسبة األهداف للربنامج ،ثم بيان

 -املواد املربجمة.

مدى مالءمة طرائق التدريس والوسائل واألنشطة التعليمية

 -الكتب.

املقرتحة يف الربنامج ،لتحقيق أهدافه ،وكذلك صحة أساليب تقويم

ويراعي الربنامج احلالي اختيار الوسائل املتاحة املالئمة للمهارة

الربنامج.

املستهدفة.

وقد أسفر التحكيم عن النتائج التالية:
تقويم الربنامج التدرييب ومتابعته وتطويره:
يعد التقويم عملية شاملة ومستمرة ،وميتد يف الربامج التدريبية؛

 توزيع مهارات التقويم الرتبوي املستمر ملعلمات اللغة العربيةً
بدال
باحللقة األوىل من التعليم األساسي ،على ثالث مراحل رئيسة

ليشمل :املتدربني ،والربنامج ،ومتثل عملية التقويم اإلجراءات

من مخس مراحل ،وهي:

اليت تقاس بها كفاءة الربامج التدريبية ،ومدى جناحها يف حتقيق

 -1مرحلة التخطيط للتقويم الرتبوي املستمر :وتشمل التخطيط

أهدافها ،كما تقيس كفاءة املتدربني ،ومدى التغيري الذي أحدثه

الفصلي والتخطيط اليومي.

التدريب فيهم ،باإلضافة إىل تقويم املدربني (باشا.)293 :1987 ،

 -2مرحلة التنفيذ :واشتملت على خطوتني هما:

وسوف يقتصر الربنامج احلالي وفق ما هو حمدد له بهذا البحث

 -التقويم الشفوي أثناء التدريس.

على ختطيط الربنامج وإخراجه ثم ضبطه.

 -مرحلة التقويم الكتابي.

مراحل بناء الربنامج التدرييب املقرتح:

 -3مرحلة التقويم واملتابعة والتطوير ،وتشمل جتميع نتائج
ً
وصوال إىل التطوير.
التقويم وحتليلها،

متر الربامج التدريبية مبراحل حمددة (جرادات ،د،ت ، )4 :تتلخص

 -استخدام جمموعات العمل يف تنفيذ األنشطة التطبيقية على

فيما يلي:

عناصر الربنامج التدرييب؛ ألن ذلك من شأنه بلورة الرؤية العامة

 -1مرحلة التخطيط :ومتر هذه املرحلة بعدة خطوات متتالية،

لدى املتدربات والوصول للجودة يف األداء.

تتمثل يف:

 -عدم االكتفاء بإيراد املراجع يف توصيف اإلطار العام للربنامج

 -اخلطوة األوىل :إعداد اخلطة :وتعد من دراسة العوامل املتصلة

التدرييب فقط ،بل من الضرورة إيراد مراجع كل يوم تدرييب يف

باملتدربني ،وهن معلمات اللغة العربية للحلقة األوىل من التعليم

نهاية احملتوى التدرييب؛ كي تستفيد املتدربات من ذلك للرجوع

األساسي ،وحتليل مهام هؤالء املعلمات يف التقويم الرتبوي املستمر.

إىل هذه املراجع؛ لالستزادة من النقاط احملددة يف حمتوى اليوم

 -اخلطوة الثانية :حتديد األهداف ،وذلك يف ضوء املهارات السابق

التدرييب.

حتديدها.

وقد توصلت الباحثة إىل إجابة السؤال الثالث من أسئلة الدراسة،

 -اخلطوة الثالثة :وضع الربنامج التنفيذي؛ وذلك يف ضوء األهداف

من الصورة النهائية للربنامج التدرييب املقرتح ،ومتثلت فيما يلي:

مع مراعاة الفرتة الزمنية واإلمكانات :املادية والبشرية الالزمة،
واملواد املناسبة للمتدربني.

ً
أوال :اإلطار العام للربنامج التدرييب املقرتح أثناء اخلدمة

 -املرحلة الرابعة :توصيف اخلطة :ويتم فيها استطالع رأي

لتنمية مهارات التقويم املستمر الالزمة ملعلمات احللقة

املختصني واملعنيني بتطبيق الربنامج فيه.

األوىل من التعليم األساسي بسلطنة عمان ،واشتمل على:

 -2مرحلة التنفيذ :ويتم فيها التدريب الفعلي على الربنامج

 -مقدمة.

والتفاعل بني املدرب واملتدرب.

 -أهمية الربنامج التدرييب ملعلمات اللغة العربية باحللقة األوىل من

 -3مرحلة التقويم والتطوير :فالتقويم ليس عملية ختامية،

التعليم األساسي.

تأتي يف آخر مراحل التنفيذ ،بل هو عملية مستمرة تصاحب

 أسس بناء الربنامج التدرييب املقرتح. -عناصر الربنامج التدرييب املقرتح.
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 -األهداف العامة واخلاصة للربنامج التدرييب املقرتح.

 -صفات التخطيط اليومي الناجح.

 -الفرتة الزمنية للربنامج التدرييب املقرتح.

 -إجراءات جيب اتباعها قبل التخطيط للدرس.

 -الفئة املستهدفة من الربنامج التدرييب املقرتح.

 -خطوات التخطيط اليومي وإعداد الدرس.

 -حمتوى الربنامج التدرييب املقرتح.

 -التقويم.

 موضوعات الربنامج التدرييب املقرتح وعدد الساعات. -األساليب التدريبية.

ً
رابعا :فعاليات اليوم الثالث ،التقويم الشفوي يف التدريس،

 -النتائج املتوقعة من الربنامج.

واشتملت على:

 -إرشادات ملنفذي الربنامج.

 -أهداف فعاليات اليوم الثالث.

ً
ثانيا :فعاليات اليوم األول أهمية التقويم الرتبوي املستمر
ملعلم اللغة العربية ،واشتملت على:
 -أهداف فعاليات اليوم األول.

 أساليب التدريب. الوسائط التدريبية. احملتوى التدرييب ،وتضمن احملتوى التدرييب ما يلي: -التقويم الشفوي يف التدريس.

 -أساليب التدريب.

 -أهداف األسئلة الشفوية.

 الوسائط التدريبية. -احملتوى التدرييب :واشتمل على التعرف على اهلدف من الربنامج

 نوعي األسئلة الشفوية.ً
 -تصنيفات األسئلة الشفوية وفقا للمستويات.

التدرييب ،وأساليب تنفيذ الربنامج التدرييب ،ومدخل للتقويم

 -شروط صياغة األسئلة الشفوية.

الرتبوي املستمر ،الذي اشتمل على املوضوعات التالية:

 -بعض أخطاء املعلمني يف صياغة األسئلة التعليمية الشفوية.

 -تعريف التقويم.

 -أساليب توجيه السؤال وإلقائه.

 -مفهوم التقويم الرتبوي البديل.

 -التعزيز أثناء التدريس.

 -دواعي استخدام التقويم التكويين املستمر بسلطنة عمان.

 -أنواع التعزيز.

 -أهداف التقويم التكويين املستمر.

 -إدارة املناقشة وتقييمها.

 -مبادئ عامة يف التقويم املستمر.

 -أنواع املناقشة.

 -أسس التقويم التكويين املستمر وخطواته.

 -مبادئ يتبعها املعلم إلدارة املناقشة وتقييمها.

 -أهداف التقويم التكويين املستمر ملادة اللغة العربية للحلقة األوىل

 -العرض الشفوي.

من التعليم األساسي.

 -معايري تقييم األداء يف العرض الشفوي.

 -أدوات التقويم التكويين املستمر الرئيسة لتقويم مادة اللغة

 -التقويم.

العربية للحلقة األوىل من التعليم األساسي.
 -التقويم.

ً
ثالثا :فعاليات اليوم الثاني ،التخطيط للتقويم الرتبوي
املستمر ،واشتملت على:

ً
خامسا :فعاليات اليوم الرابع ،التقويم الكتابي ،واشتملت
على:
 أهداف فعاليات اليوم الرابع. -أساليب التدريب.

 -أهداف فعاليات اليوم الثاني.

 -الوسائط التدريبية.

 -أساليب التدريب.

 -احملتوى التدرييب ،وتضمن ما يلي:

 -الوسائط التدريبية.

 -األسئلة الكتابية القصرية.

 -احملتوى التدرييب ،وتضمن احملتوى ما يلي:

 -أنواع األسئلة الكتابية القصرية.

 -ماهية التخطيط.

 -شروط إعداد األسئلة الكتابية.

 -خطوات التخطيط.

 -األنشطة اإلثرائية والتعيينات املنزلية.

 -أهمية التخطيط للتدريس والتقويم.

 -االختبارات القصرية (للصف الرابع فقط).

 -أنواع التخطيط.

 -كيفية بناء االختبارات القصرية.

 -متطلبات التخطيط الفصلي للتقويم املستمر يف اللغة العربية.

 -شروط جيب مراعاتها عند إعداد االختبارات القصرية.

 -ما قبل اللقاء األول.

 -التقويم.

 اخلطوات الالزمة للمعرفة السابقة للمستوى املعريف للتالميذ. -التخطيط اليومي وإعداد الدروس.

ً
سادسا :فعاليات اليوم اخلامس ،جتميع وتوثيق نتائج

 -أهداف التخطيط اليومي واإلعداد للدروس.

التقويم املستمر ،واشتملت على:

 -أهمية التخطيط اليومي واإلعداد للدروس.

 -أهداف فعاليات اليوم اخلامس.

120

إبتسام اليافعي

 -أساليب التدريب.

بني املدرسة والتلميذ وولي األمر؛ لتفعيل برامج التقويم املستمر

 -الوسائط التدريبية.

وجناحها.

 -احملتوى التدرييب ،وتضمن ما يلي:

 -توجيه نظر اختصاصي التقويم الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم

 -ملف أعمال الطالب (البورتفليو )Portfolio /

واملديريات حباجة امليدان الرتبوي لتوطيد العالقة بني املدرسة

 -أهمية ملف أعمال التلميذ.

واألسرة مبا يسهل متابعة منو التلميذ وتقدمه يف املهارات اللغوية.

 -التخطيط والتصميم لبناء ملف أعمال الطالب.

 -تعاون اجلهات املسؤولة مع املعلم؛ إلنتاج بعض املواد مثل:

 -حمتويات ملف أعمال الطالب.

النشرات ،واألدلة ،والكتيبات؛ لتقدميها ألولياء األمور ،اليت تيسر

 -كتابة التقرير.

عملية متابعة التلميذ ،وتوضح هلم كيفية مساعدة التلميذ على

 -تعريف التقرير.

تعلم اللغة.

 -كيفية كتابة التقرير.

 -توجيه جلان متابعة سجالت التقويم املستمر لضرورة بناء

 -التقويم.

معايري ومؤشرات ومستويات معيارية ُيهتدى بها أثناء تنفيذ

 -مراجع الربنامج.

وتقويم ملفات اإلجناز.
 -اهتمام جلان متابعة التقويم املستمر على متابعة ختطيط

توصيات البحث:

املدارس لفعاليات التقويم املستمر؛ ألن ذلك ال يقل أهمية عن

من البحث احلالي والنتائج اليت توصل إليها ،اليت دلت على وجود

متابعة خمرجات التقويم املستمر.

تفاوت يف إتقان معلمات اللغة العربية باحللقة األوىل من التعليم

 -اهتمام اختصاصي مناهج اللغة العربية عند انتقاء األنشطة

األساسي ملهارات التقويم املستمر -اليت توصلت الدراسة احلالية

والتمارين والتطبيقات مبناهج اللغة العربية باحللقة األوىل من

تدن يف بعض املهارات املرتبطة بتطبيق االختبارات،
إليها -ووجود
ٍ

التعليم األساسي بالرتكيز على أمناط األنشطة اليت تثري التفكري،

وتوثيق األنشطة وأعمال التلميذ ،واالتصال بأولياء األمور ،األمر
الذي يدعو الباحثة إىل أن توصي مبا يلي:

 -توجيه نظر املعنيني بالربامج التدريبية لضرورة احلاجة

وتتفق وطبيعة أدوات التقويم املستمر.
ً
 اختاذ املدخل الكلي لتعلم اللغة العربية أساسا لتصميم املقرراتواألنشطة وأدوات التقويم املستمر.

للتدريب على طرق إعداد االختبارات القصرية ،وأساليب تطبيقها
مبا يناسب أسس التقويم املستمر.

املراجع:

 -االستفادة من الربنامج التدرييب املقرتح – الذي قدمته الدراسة-

أمحد ،مايسة فاضل أبو مسلم ،2004 ،أثر اتباع مدخل التقويم

يف تدريب معلمات اللغة العربية باحللقة األوىل من التعليم األساسي

باستخدام ملف اإلجناز على حتقيق األهداف الرتبوية وبعض

على مهارات التقويم املستمر.

مسات الشخصية لنجاح هذا املدخل التقوميي لدى الطالب ،رسالة

 -االستفادة من حمتوى الربنامج املقرتح؛ إلجياد منظومة من

دكتوراه ”غري منشورة” ،جامعة القاهرة ،معهد الدراسات الرتبوية.

الربامج التدريبية املتكاملة ،اليت تساعد يف تطوير برامج التقويم
املستمر.

باشا ،أمحد إبراهيم ،1987 ،أسس التدريب ،دار النهضة العربية،

 -توجيه عناية املعلم لضرورة إشراك أولياء األمور يف تقييم

القاهرة.

نتاجات ملف اإلجناز بصورة دورية؛ ملشاركة التلميذ اهتماماته
وإجنازاته يف جو ودي.

الربيكي ،عبد اهلل بن مخيس ،2003 ،تقويم برنامج إعداد معلم

 -توفري بيئة تعليمية تعتمد على الثقة املتبادلة ،والعالقات

اللغة العربية بسلطنة عمان يف ضوء األهداف املرجوة منه .رسالة

الودية بني التالميذ ،وبينهم وبني املعلم؛ ليشعر التلميذ باألمان

ماجستري ”غري منشورة” ،كلية الرتبية ،جامعة السلطان قابوس،

واالستمتاع مبا يدرسه ،وتقلل من حدة القلق والتوتر واخلوف من

سلطنة عمان.

الفشل لدى التالميذ.
 -توجيه نظر املديرين بضرورة اإلشراف على اجتماعات املعلمني

جابر ،جابر عبد احلميد ،2002 ،اجتاهات وجتارب معاصرة يف

واملعلمات للتخطيط مللف اإلجناز قبل تطبيقه ،وحتديد األنشطة

تقويم أداء التلميذ واملدرس ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،مصر.

واألعمال ،اليت ينفذها التلميذ يف الفصل الدراسي.
 تنبيه القائمني على السياسة التعليمية أنه ال ميكن تطبيق ملفاإلجناز يف حجرات الدراسة اليت بها أكثر من عشرين تلميذاً ،وال

جرادات ،عزت وآخرون( ،د.ت) ،التدريس الفعالّ ،
عمان ،دار الفكر
للنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة.

ميكن أن يؤديه معلم يتجاوز عبأه التدريسي مخس عشرة حصة
يف األسبوع.

جون لو ،2002 ،جودة التقويم والتعليم باملدارس الدولية يف

 -توجيه نظر املسؤولني على العملية التعليمية إىل عدم إغفال

الرتبية الدولية ،جتارب وخربات عاملية يف حتسني التدريس

دور ولي األمر يف ملف اإلجناز ،والعمل على تقريب وجهات النظر

واإلدارة واجلودة ،حترير ماري هايدن وجيف طومبسون ،ترمجة
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مهارات التقويم املستمر لدى معلمات اللغة العربية...

حممد أمني ،جمموعة النيل العربية.
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