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امللخ�ص
هدف البحث �إىل الك�شف عن واقع ا�ستخدام ملفات الإجناز (البورتفليو) يف تقومي
�أداء معلمات اللغة العربية يف العا�صمة املقد�سة؛ من خالل حتديد درجة �أهمية ودرجة
و�صعوبات ا�ستخدامه يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية؛ من وجهة نظر معلمات
اللغة العربية وامل�رشفات الرتبويات على تعليمها يف العا�صمة املقد�سة ،ثم الك�شف
عن الفروق الدالة �إح�صائيا ً بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول تقدير
درجة �أهمية ودرجة ا�ستخدام و�صعوبات ا�ستخدام ملفات الإجناز يف تقومي �أداء معلمات
اللغة العربية؛ والتي تعزى �إىل متغريات الدرا�سة (طبيعة العمل � ،سنوات اخلربة ،
الدورات التدريبية).
وكان منهج البحث و�صفياً ،وتكونت عينته من ( )153معلمة للغة العربية
يف املرحلة الثانوية ،اُختريت بطريقة ع�شوائية طبقية ،و()21م�رشفة تربوية ،و�أداته
اال�ستبانة ،التي حتددت حماورها وفقا ً لأهداف الدرا�سة ،وبعد التحقق من �صدقها
كما مت ح�ساب معامل ثباتها والذي بلغ ( ،)882.0وقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،واختبار  ،T. testوحتليل التباين الأحادي ( ، )Anovaواختبار �شيفيه
Scheffe Test؛ ملعرفة اجتاه داللة الفروق يف املقارنات البعدية بني ا�ستجابات العينة.
و�أ�سفرت الدرا�سة عن ارتفاع متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على عبارات
درجة �أهمية تقومي �أداء معلمة اللغة العربية با�ستخدام ملف الإجناز وعبارات درجة
ال�صعوبات التي تواجه ا�ستخدامه ،وتو�سطها على عبارات درجة ا�ستخدامه .ووجود
فروق دالة �إح�صائيا ً بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول تقدير درجة �أهمية تقومي
�أداء معلمة اللغة العربية با�ستخدام ملف الإجناز وحول تقدير درجة ا�ستخدامه ،ودرجة
ال�صعوبات التي تواجه ا�ستخدامه؛ ل�صالح امل�رشفات الرتبويات ،وذوات اخلربة الأكرث،
واللواتي ح�صلن على دورتني تدريبيتني �أو �أكرث .وبناء على ما �أ�سفرت عنه الدرا�سة
من نتائج فقد �أو�صت باالنتقال من �أ�ساليب التقومي التقليدية يف تقومي �أداء معلمة
اللغة العربية �إىل �أ�ساليب �أ�صيلة با�ستخدام ملفات الإجناز ،وا�ستخدام ملفات الإجناز
الإلكرتونية يف تقومي الأداء ،واقرتحت �إجراء العديد من الدرا�سات البحثية حول تطوير
ملفات الإجناز ،وتفعيل ا�ستخدامها يف تقومي كافة مكونات العملية التعليمية.
الكلمات املفتاحية :ملف الإجناز ،تقومي ،معلم ،معلم اللغة العربية.
* تاريخ ت�سلم البحث2011/11/3 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2012/5/30 :م
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The Use of Achievement Portfolio in the Assessment of Arabic
Language Female Teachers Performance in Makkah City
Dr. Hanan S. Al-Nemari
College of Education
Umm al-Qura University

Abstract
The research aims to identify the use of achievement portfolios to assess the performance of Arabic language female teachers in Makkah City through identifying the
degree of importance in using these portfolios and the degree of difficulty from the
viewpoints of Arabic language female teachers and educational supervisors. It also
seeks to identify the statistical differences between the arithmetic means of sample
studies responses regarding the degree of importance and use as well as the difficulty
of using the achievement portfolios in assessing the performance of Arabic language
female teachers, which is attributed to study variables (nature of work, years of experience, courses).
The researcher used the descriptive method. The sample of study consisted of (153)
Arabic language female teachers from secondary schools which was selected randomly, and (21) educational supervisors. The study used surveys to gather information and
data based on the study goals.
The internal consistency for the survey phrases, the overall reliability coefficient
using Cronbach's Alpha, which reached (882,0), arithmetic means, standard deviations, and T-test , the Analysis of Variance (Anova) and courses variable and Scheffe
Test.
The study showed that there was a rise in arithmetic means of study sample regarding the phrases referring to the degree of importance of assessing the performance
of Arabic language female teachers through the use of achievement portfolios and
the phrases referring to the degree of difficulty in using the portfolios. There were
statistically significant differences between the study sample responses regarding the
phrases referring to the degree of importance of assessing the performance of Arabic
language female teachers through the use of achievement portfolios and the degree of
difficulty in using the portfolios, in favor of educational supervisors, in favor of the
teachers with longer experience and who have taken two or more courses.
In light of the above results, the researcher recommended that achievement portfolios should be used instead of traditional assessment methods and electronic achievement portfolios should be used in assessing the performance of female teachers. The
researcher also recommended that more studies on the development of achievement
portfolios should be conducted and their use in assessing the components of education
process should be increased.
Key words: portfolio, assessment, teacher, teacher of Arabic.
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املقدمة

�إن التغريات العاملية وامل�ستجدات الرتبوية �أدت �إىل حركة تطوير تربوي نتج عنها تطوير

الإطار العام للتقومي الرتبوي ؛ الذي يعد عن�رصا ً �أ�سا�سيا ً يف املنظومة التعليمية ،بل يكاد يكون

�أكرث تلك العنا�رص �أثرا ً يف املنظومة كلها ،وقد و�صف من�سي ()25: 1424التقومي الرتبوي ب�أنه
يعك�س وب�شكل مبا�رش �صورة النظام التعليمي؛ مبا يت�ضمنه من �أهداف و�أ�ساليب وممار�سات

ونواجت ،لذلك يعد تطوير التقومي الرتبوي و�أ�ساليبه مدخال ً لتطوير النظام التعليمي ب�أ�رسه،

وعالجا ً لكثري من امل�شكالت الرتبوية ؛ فنتائج التقومي الرتبوي توجه العملية التعليمة بكافة

مدخالتها وعملياتها.

كما �أن التوجهات احلديثة يف جمال التقومي الرتبوي دعت �إىل نوع من التقومي يُعرَف بالتقومي

الأ�صيل ،الذي يع ُّد من �أهم ما �أفرزته متغريات الع�رص احلديث ،وهو بجميع �أ�ساليبه توجه

جديد يف الفكر الرتبوي ،وحتول جوهري يف املمار�سات ال�سائدة يف القيا�س والتقومي بالإ�ضافة
�إىل ما تبنته الأو�ساط الرتبوية من نظريات يف التدري�س تتطلب �أ�ساليب تقييم تتكامل مع

�أ�ساليب التدري�س ،وت�ؤكد �أهمية �إيجابية دور املتعلم وم�شاركته يف عملية التقومي؛ مما ي�ستدعي

تقدمي املو�ضوع الواحد ب�أ�ساليب متعددة ،وبالتايل تقييمه ب�أ�ساليب متنوعة ومتعددة (عالم،
)1428

ومن �أهم جماالت التقومي الرتبوي جمال تقومي املعلم الذي يهدف كما و�صفه �سيد و�سامل

(� )32: 1426إىل م�ساعدة املعلم يف حتديد ما حققه من �أهداف عامة وخا�صة  ،وم�ساعدته يف
تطوير �أدائه بنا ًء على نتائج التقومي؛ للو�صول �إىل �أف�ضل �أداء  ،وحدد يو�سف والرفاعي ()1426

جماالت تقومي املعلم يف تقومي اجلانب الأكادميي (معلوماته ومهاراته يف مادة تخ�ص�صه)،
واجلانب املهني (ا�ستعداده للتدري�س وم�ستوى كفاياته املهنية ،وم�ستوى مهاراته يف التدري�س،

وميوله واجتاهاته نحو املهنة) ،وتقومي اجلانب الثقايف (مدى وعيه بق�ضايا وم�شكالت جمتمعه
و�إملامه ب�أحدث نتاجات العلم والتكنولوجيا).

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وما مل ميتد تطوير التقومي �إىل �أ�ساليب تقومي �أداء املعلمات ب�شكل عام وتطوير �أداء

الرتبويون ،ال�سيما و�أن االجتاهات الرتبوية احلديثة تدعو املعلمة �إىل تنمية ذاتها مهنياً ،وتطوير
مهمات ابتكارها؛ الأمر الذي يتطلب منها جتديد وتطوير �أ�ساليب تقومي �أدائها؛ بحيث تركز

يف جوهرها على �إ�سرتاتيجيات التدري�س ،وت�ؤدي �إىل حت�سني التعلم والتعليم ،وتلبي احتياجات
املعلمات �إىل تقومي متطور ،تقومي نوعي مكمل للتقومي الكمي ،تقومي م�ستمر خمطط له

على مدار الوقت ،يزود مبعلومات عن م�ستوى املهارات العليا ،وي�ؤدي �إىل تفعيل دور التقومي
الذاتي والبنائي ،وي�ساير التوجهات احلديثة ،التي تنادي ب�رضورة التحول من االعتماد الرئي�س

على االختبارات امل�ألوفة �إىل �أ�ساليب �أ�صيلة يف التقومي؛ تق ِّدم �صورة متعددة الأبعاد مل�ستوى
املتعلم ،وتركيز على تفكريه ومهاراته ،وقدرته على تطبيق وتوظيف املعرفة ،وت�سعى نحو

توجيهه المتالك مهارات وكفاءات �رضورية للحياة ،ولعل تقومي املعلمة واحلكم على مدى جودة

�أدائها يف التدري�س مبراحله الثالث (التمهيد والتنفيذ والتقومي)مهمة تقع م�س�ؤولية �إجنازها
على عاتق امل�رشفات الرتبويات ،الالتي ينبغي �أن ي�سابقن الركب يف جتديد وتطوير ممار�ساتهن
الإ�رشافية ،التي مل تعد تتنا�سب مع املتطلبات الراهنة وامل�ستقبلية للرتبية ،والتحول يف
�أ�ساليب تقوميهن �أداء املعلمات �إىل �أ�ساليب �أ�صيلة ،ومتنوعة ومتجددة ،تطلق قدرات املعلمة

وطاقاتها و�إبداعاتها �إىل �أق�صى ح ٍّد ميكن حتقيقه لبلوغ الإبداع والتميز؛ الأمر الذي جعل
الأخذ ب�أ�سباب تطوير تقومي �أداء املعلمات يف تدري�س اللغة العربية �رضورة حتمية ،من منطلق

�أن الغاية من الإ�رشاف الرتبوي ال تقت�رص على تنمية املعارف فح�سب ،بل �إنه يهدف بالدرجة
الأوىل �إىل تنمية القدرات والأداءات ،ولقد ثبت بالبحث والدرا�سة �أن النمط امل�ستخدم يف تقومي

�أداء املعلمة ي�ؤثر ب�شكل وا�ضح يف تنمية قدراتها وتطوير �أدائها.

وي�شري واقع تعليم اللغة العربية �إىل �أن معلمة اللغة العربية من �أهم العنا�رص الفاعلة

يف العملية التعليمية؛ �إذ يقع على عاتقها م�س�ؤولية تعليم الطالبات اللغة العربية ب�أ�سلوب
فعال؛ ي�سفر عن متكنهن من الأداء اللغوي�:إنتاجا وا�ستقباالً ،وعلى الرغم من االهتمام

املتنامي ب�إعداد وت�أهيل وتدريب معلمة اللغة العربية �إال �أن ال�شكوى من ق�صور �أداء معلمات
اللغة العربية ال زالت ترتدد ،وتقع م�س�ؤولية تدريبهن �أثناء اخلدمة ل�سد العجز والق�صور يف

�أدائهن على عاتق عملية الإ�رشاف الرتبوي الذي يعترب من املكونات الرئي�سة للنظام التعليمي
والرتبوي ،وي�ؤكد ذلك الطعاين ( )2005بقوله �إن»:الإ�رشاف الرتبوي من الأركان الرئي�سة والفاعلة
يف �أي نظام تعليمي؛ لأنه ي�ساهم يف ت�شخي�ص واقع العملية التعليمية ،من حيث املدخالت،
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تقوم به �سلطات �إ�رشافية على م�ستوى عا ٍل من اخلربة يف جمال الإ�رشاف ،يهدف �إىل حت�سني

العملية التعليمية ،وي�ساعد يف النمو املهني للمعلمني؛ من خالل ما تقوم به ال�سلطات

من الزيارات امل�ستمرة للمعلمني ،و�إعطائهم الن�صائح والتوجيهات التي ت�ساعد على حت�سني
�أدائهم»�ص.15

ونتيجة لتطور الإ�رشاف الرتبوي فقد ظهرت عدة اجتاهات حديثة يف جمال الإ�رشاف الرتبوي،

انعك�ست من تطور العملية الرتبوية والتعليمية ،ومن �أبرز هذه االجتاهات احلديثة الإ�رشاف
باملالزمة ،والإ�رشاف املتنوع ،والإ�رشاف بالقبعات ال�ست ،والإ�رشاف الت�أملي ،والإ�رشاف التطويري
وغريها؛ لذلك تغري مفهوم الإ�رشاف احلديث من الرتكيز على فح�ص �سلوك املعلم �إىل تنمية

وتطوير العملية التعليمية ()Doug, 1997

وت�سعى وزارة الرتبية والتعليم �إىل تطوير الإ�رشاف الرتبوي ليقوم بالدور امل�أمول منه ،وا�ستنادا ً

�إىل التعميم الذي �أ�صدرته الإدارة العامة للإ�رشاف الرتبوي يف اململكة العربية ال�سعودية جلميع
�إدارات الرتبية والتعليم برقم ( )302144تاريخ1426/8/12هـ فقد ظهر الإ�رشاف املتنوع يف

ع�رش مناطق تعليمية من اململكة العربية ال�سعودية ،حيث طبقت اململكة العربية ال�سعودية
م�رشوع توطني الإ�رشاف الرتبوي يف املدار�س ،الذي يركز على �أ�سلوب الإ�رشاف املتنوع؛ الذي يقوم

على فر�ضية �أن املعلمني خمتلفون يف قدراتهم وخرباتهم واهتماماتهم وتف�ضيالتهم؛ وقد
و�صفه البابطني ( )78: 1425ب�أنه ينطلق من فل�سفة الفروق الفردية بني املعلمني ،ويرى �رضورة

�إتاحة الفر�صة للمعلم الختيار الأ�سلوب الإ�رشايف املنا�سب ،وو�سيلة التقومي ،وي�ضيف العبد

الكرمي (� )1426أن الإ�رشاف الرتبوي املتنوع منوذج �إ�رشايف يهدف �إىل �إيجاد مدر�سة متعلمة؛ عن
طريق توطني �أن�شطة النمو املهني داخل املدر�سة ،وتفعيل دور املعلمني يف هذه الأن�شطة،

مع مراعاة الفروق املهنية بينهم؛ من خالل تقدمي �أن�شطة منو مهني متنوعة تلبي حاجات
املعلمني املختلفة .وقد جاء يف وثيقة برنامج تطوير الإ�رشاف الرتبوي (� )1427أن الإ�رشاف
املتنوع يقدم للمعلم ثالثة خيارات رئي�سة هي:التطوير املكثف ،والنمو املهني التعاوين ،والنمو

الذاتي؛ بحيث يتوىل التدريب و�إلقاء املحا�رضات .وعليه ف�إن من �أبرز مهام امل�رشف الرتبوي يف

الإ�رشاف املتنوع ت�صنيف معلمي املدر�سة �إىل ثالث فئات وفقا لتلك اخليارات ،وو�ضع برامج
التطوير للفئات الثالثة وفقا ً لنموذج الإ�رشاف املتنوع ،ومتابعة ن�شاط اللقاءات الرتبوية ،ولعل

تلك املهام تتطلب �أ�ساليب �أ�صيلة يف تقومي �أداء املعلم ،تتنا�سب مع متطلباتها.

�إن م�رشفة اللغة العربية الناجحة حتت مظلة الإ�رشاف املتنوع عليها �أن ت�أخذ بيد معلمة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اللغة العربية وتوجهها التوجيه ال�سليم التباع �أف�ضل طرق و�أ�ساليب التقومي احلديثة ،بحيث
التي تن�شدها عملية تعليم اللغة العربية ،والبد �أن ت�سعى م�رشفة اللغة العربية خلدمة
الطالبات من خالل توجيهاتها ملعلمة اللغة العربية وتدريبها ،ويقا�س جناح م�رشفة اللغة

العربية من خالل الأثر الذي يرتكه تدريبها للمعلمة على الطالبات ،فعليها �أن ت�سعى جاهدة
لتوجيه وتدريب املعلمة على م�ساعدة الطالبات على النمو ال�شامل املتكامل يف املجاالت

املختلفة وب�شكل م�ستمر ،وتوفري الأدوات والو�سائل التي متكن الطالبات من التعلم بطريقة

�أكرث فاعلية ،ومن ثم امل�ساهمة يف تطوير �أداء املعلمات ب�صفة م�ستمرة.

ومن �أبرز مهام امل�رشفة الرتبوية على تعليم اللغة العربية �إر�شاد املعلمة �إىل مفهوم التقومي

ال�شامل ،وخ�صائ�صه ،و�أ�ساليبه ،وطرقه املتنوعة ،وكيفية تنفيذ التقومي ال�شامل؛ باعتباره

و�سيلة للك�شف عن منو املتعلمات ،واال�ستفادة من نتائجه يف التح�سني والتطوير ،واملعاونة
يف تقومي العملية التعليمة كلها تقوميا ً �صحيحا ً على �أ�س�س مو�ضوعية دقيقة( .وثيقة وزارة

الرتبية والتعليم ،)1425 ،وقد حدد دليل امل�رشف الرتبوي عددا من الكفايات التي يجب �أن تتوفر

لدى امل�رشف الرتبوي ،منها كفايات ا�ستخدام �أ�ساليب الإ�رشاف وتقنياته ،وكفايات التدريب،

وكفايات التقومي ،وكفايات االبتكار والتجديد ،وكفايات الإر�شاد والتوجيه ،ولعل جميع تلك
الكفايات ت�ؤدي �إىل بلوغ الهدف الأ�سمى من الإ�رشاف الرتبوي؛ وهو تقومي وحت�سني وتطوير
مهارات التدري�س لدى املعلمني .وقد تعددت الدرا�سات ال�سابقة يف جمال حتديد مهام وواجبات
امل�رشفة الرتبوية ب�شكل عام وامل�رشفة الرتبوية على تعليم اللغة العربية ب�شكل خا�ص،ومن

تلك الدرا�سات على ال�صعيد العربي درا�سة املخزومي ( )1996التي هدفت �إىل حتديد مهام

موجه اللغة العربية نحو النمو املهني ملعلمي اللغة العربية يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية
يف م�سقط ب�سلطنة عمان  ،وا�ستخدمت الدرا�سة اال�ستبانة �أداة جلمع البيانات واملعلومات،

حيث مت تطبيقها على عينة قوامها ( )78معلما ومعلمة ،و ()15مديرا ومديرة ،و( )7موجهني

وموجهات ،وقد �أ�سفرت الدرا�سة عن حتديد ( )22مهمة للم�رشف الرتبوي على تعليم اللغة

العربية ،من بينها توجيه املعلم �إىل �سبل التقومي ال�شامل احلديث ،و�أ�ساليبه ،و�أدواته ،والتي من

بينها ا�ستخدام ملفات الإجناز يف تقومي املتعلمني .ويف الأردن �أجرت انت�صار م�صطفى()1997
درا�سة هدفت �إىل معرفة دور امل�رشفني الرتبويني يف حت�سني �أداء املعلمني حديثي التعيني يف

حمافظة جر�ش ،وكان منهج الدرا�سة و�صفياً ،و�أداتها اال�ستبانة التي طبقت على ( )75معلما ٍ
ومعلمة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل ق�صور �أداء امل�رشفني الرتبويني يف �أداء دورهم يف حت�سني �أداء

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

يكون تقوميا �شامال جلميع اجلوانب ،ومبنيا على �أ�س�س علمية؛ لكي تتحقق الأهداف الرتبوية
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املعلمني حديثي التعيني ،وحمليا ً �أجرى الثمايل ( )1417درا�سة هدفت �إىل التعرف على وظائف
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الإ�رشاف الرتبوي ،و�أهمية كل وظيفة منها ،وتكونت العينة من جميع امل�رشفني الرتبويني

يف مدينة الطائف ،وعددهم ( )56م�رشفا ً تربويا ،بالإ�ضافة �إىل عينة ع�شوائية من معلمي
املرحلة املتو�سطة يف مدينة الطائف قوامها ( )268معلماً ،و�أ�سفرت الدرا�سة عن حتديد ثماين
وظائف للإ�رشاف الرتبوي �أهمها:التخطيط ثم التنظيم ،ثم التقومي واملتابعة ،ثم ت�أتي بقية

الوظائف ،ثم جاءت درا�سة املفرج ( )1998لتك�شف عن �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي التي يتبعها

م�رشفو اللغة العربية مع معلميها يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية ،وكان منهج الدرا�سة
و�صفيا ً حتليلياً ،و�أداتها اال�ستبانة التي طبقت على عينة قوامها ( )20م�رشفا ً تربويا ً و ()167
معلما ،و�أ�سفرت الدرا�سة عن تركيز امل�رشفني الرتبويني على الأ�ساليب الإ�رشافية التقليدية،

و�ضعف التدريب املوجه �إليهم يف جمال تقومي املعلمني ب�أ�ساليب �أ�صيلة .كما �أجرى اجلميل

( )2003درا�سته التي هدفت �إىل التعرف على نوع املمار�سات والأ�ساليب الإ�رشافية التي
ميار�سها امل�رشف الرتبوي لتطوير �أداء املعلم ،والتعرف على احلوافز التي يقدمها امل�رشف الرتبوي

لتعزيز ا�ستمرارية تطوير املعلم ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،كانت �أداته اال�ستبانة،
التي طبقها على عينة قوامها ( )129معلما ً و ( )55م�رشفا ً تربوياً ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
عدم كفاية م�ؤ�رشات متابعة امل�رشف الرتبوي لأداء املعلم ،وتدين نوع املمار�سات التي يقدمها

امل�رشف الرتبوي للمعلم لتطوير �أدائه ،وحاجة امل�رشفني الرتبويني �إىل دورات تدريبية ،وتب�صريهم
بالأدوار املطلوبة منهم وت�أ�صيل االجتاهات احلديثة يف ممار�ساتهم .ثم ر�صدت درا�سة مدخلي

(2004م) واقع تنفيذ �آلية الإ�رشاف الرتبوي يف تعليم مدينة جدة ،ومدى م�ساهمتها يف تطوير

مهارات املعلمني التدري�سية وكان منهج الدرا�سة و�صفياً ،و�أداته اال�ستبانة التي طبقت
على عينة قوامها ( )135م�رشفا تربويا ً و ( )430معلماً ،وتو�صلت �إىل تو�سط حتقيق الهدف

(ت�شجيع املعلمني على الإبداع) ،وتو�سط تنفيذ �سبعة �أ�ساليب �إ�رشافية تك�سب املعلمني
خربات جديدة ،و�أو�صى الباحث ب�أهمية التخطيط ال�سليم لربامج �آلية الإ�رشاف الرتبوي ،وعقد
دورات تدريبية للم�رشفني الرتبويني؛ ت�ساهم يف حت�سني م�ستوى تنفيذهم للأ�ساليب الإ�رشافية.

ثم �أجرى الزهراين ( )1425درا�سة هدفت �إىل حتديد دور الإ�رشاف الرتبوي يف تنمية مهارات

التدري�س لدى معلمي املرحلة االبتدائية مبحافظة املخواة ،وكان منهج الدرا�سة و�صفيا ً
و�أداتها اال�ستبانة ،التي طبقت على عينة قوامها ( )22م�رشفا ً تربويا ً و( )306معلمني يف
املرحلة االبتدائية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل الك�شف عن دور الإ�رشاف الرتبوي يف تنمية مهارات

تدري�س معلمي اللغة العربية املرتبطة بتخطيط التدري�س وتنفيذه وتقوميه .ويف درا�سة حديثة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أجراها الغامدي ( )1429هدفت �إىل معرفة دور امل�رشف الرتبوي يف تطوير الكفايات التعليمية
يف %40من جمتمع الدرا�سة الذي ي�شمل جميع معلمي اللغة العربية ومديري املدار�س يف
حمافظة خمي�س م�شيط �أ�سفرت عن تو�سط درجة اهتمام م�رشيف اللغة العربية الرتبويني

بحث املعلمني على �رضورة تنويع �أ�ساليب التقومي ،وا�ستخدام �أدوات مو�ضوعية له ،وتزويدهم
مبزايا وعيوب طرق التقومي املختلفة.

ولعل الدرا�سات ال�سابقة تك�شف بجالء �أن مهمة تقومي �أداء املعلم ومتابعته و�إر�شاده �إىل

ا�ستخدام �أ�ساليب تقومي �أ�صيلة تت�سم بالتنوع واملو�ضوعية من �أبرز مهام الإ�رشاف الرتبوي،

وتعاين هذه املهمة من الق�صور يف �أداء امل�رشفات الرتبويات الالتي يعتمدن على �أ�ساليب
تقليدية يف تقومي �أداء املعلمات؛ رغم تطور �أ�ساليب الإ�رشاف ،وتطبيق الإ�رشاف املتنوع بكافة
خياراته؛ مما ي�ستلزم ا�ستخدام امل�رشفات الرتبويات على تعليم اللغة العربية �أ�ساليب التقومي
الأ�صيل؛ لتقومي �أداء معلمة اللغة العربية ،والتي من بينها ملف الإجناز ،الذي ي�ساعد امل�رشفة
الرتبوية على تقومي �أداء املعلمة املهني ،وحتديد م�ستواها بدقة ،املهارات التي �أتقنتها ومتكنت
منها ،واملهارات التي مل تتقنها ،وحتتاج �إىل مزيد من التدريب على ممار�ستها ،والك�شف عن
املعلمات املتميزات؛ لال�ستفادة منهن يف حلقات النقا�ش والتدريب ،ال�سيما و�أنهن يطالنب

معلماتهن با�ستخدامه يف تقومي حت�صيل طالباتهن؛ الأمر الذي ي�شري �إىل �رضورة متكنهن من
�آلية تنفيذه ،وا�ستخدامه بكفاءة يف تقومي �أداء معلماتهن؛ لأداء الدور الالزم منهن على الوجه
املطلوب.

ونظرا ً حلداثة مفهوم التقومي الأ�صيل فقد تعدت امل�صطلحات التي ت�شري �إليه� ،إال �أن

مفهوم التقومي الأ�صيل �أكرث هذه املفاهيم �شيوعا ً وعمومية .وقد �صيغت له جمموعة
من التعريفات ،منها تعريف وينزر (�" )Winzer, 2002أنه تقومي متعدد الأبعاد لعدد من

القدرات واملهارات ،ويعتمد على �أ�ساليب متنوعة ،مثل مالحظة �أداء املتعلم ،والتعليق على
نتاجاته ،و�إجراء مقابالت �شخ�صية معه ،ومراجعة �إجنازاته ال�سابقة" ،وعرفه جابر (1426هـ)

ب�أنه "دمج التالميذ يف مهام ذات مغزى ولها جدارة وذات معنى،وهذه التقييمات تتطلب

وتت�ضمن مهارات تفكري عالية امل�ستوى وت�آزرا ً وتنا�سقا ً ملدى عري�ض من املعارف ،وتنقل �إىل

التالميذ معنى القيام بعملهم على نحو جيد ،بحيث تظهر املعايري التي يحكم على جودته
يف �ضوئها" �ص77

ويرى عالم (� )88 :1428أن التقومي الأ�صيل يتطلب �أدوارا ً جديدة من املعلمني وامل�رشفني
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ملعلمي اللغة العربية ،وكان منهجها و�صفيا ً و�أداتها اال�ستبانة التي طبقت على عينة متثلت
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الرتبويني والطلبة يف عملية التقومي؛ لذلك ف�إن هذا النوع اجلديد من التقومي لي�س جمرد
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ا�ستبدال �أ�ساليب اعتيادية �سائدة ب�أ�ساليب جديدة ،بل ينبغي �أن ي�شرتك اجلميع يف �إجابة
�أ�سئلة حمورية تتعلق بت�صميم �أ�ساليب التقومي وحمكاته ،وم�ستويات تف�سري البيانات

امل�ستمدة من هذه الأ�ساليب،حيث �إن ذلك ال يحدث عادة يف نظم التقومي االعتيادية،كما

�أن التقومي الأ�صيل يتطلب جهدا ً وفكرا ً وتخطيطا ً منهجيا ً جديداً ،وتنظيما ً مدر�سيا ً مرنا ً ،

وم�صادر تعلم متعددة ومتنوعة  ،ووقتا ً �أطول ،وموارد مالية كافية ت�سمح بتنفيذه تنفيذا ً
فاعالً,

ولعل ا�ستخدام �أ�ساليب التقومي الأ�صيل يف تقومي �أداء معلمة اللغة العربية يربز مهارات

املعلمة املتنوعة ،ونتائج التدري�س التي تت�سم بالواقعية؛ يف �إطار مناهج درا�سية قائمة على
التفكري ،وعمليات تدري�س ت�ؤكد �شمولية الأن�شطة التعليمية ،و�إيجابية م�شاركة املتعلم،

وتوجيهه بدال ً من تلقينه ،بالإ�ضافة �إىل و�صول كل معلمة �إىل م�ستوى معني ب�صورة فردية؛
وفقا ً لقدراتها و�إمكاناتها اخلا�صة ،حتى ت�صل �إىل �إتقان مهارات التدري�س ،ومهارات النمو

الذاتي ،ومهارات التعلم امل�ستمر مدى احلياة ،يف مواقف حياتها العملية ،وهو ما ت�سعى �إليه
التطورات احلديثة يف جمال الرتبية والتعليم.

نواح كثرية ،وقد خل�صت �أدبيات القيا�س والتقومي �أبرز
وتكمن �أهمية التقومي الأ�صيل يف
ٍ

فوائده يف الرتكيز على توثيق النمو الفردي ،وتقدمي بيانات ومعلومات عن الأداء ت�ؤثر يف عملية

التعليم ،وت�ؤكد على نقاط القوة ،و�ضمان تنوع املقايي�س وم�صادر املعلومات التي ميكن �أن

تتكيف مع املواقف املختلفة ،وتقيم بيانات كمية وكيفية متنوعة عن الأداء؛ تعطي ت�صورا ً
�أكرث واقعية واكتماالً ،وي�شرتط �إجراء التقومي الأ�صيل يف �أُطر و�سياقات طبيعية تتطلب
القيام ب�أعمال �أدائية حقيقية ،وا�ستخدام العمليات العقلية العليا ،كما �أن هذا النوع من

التقومي يعتمد غالبا ً على التقدير النوعي للإتقان والتفوق يف الأداء(بنان اخلراب�شة)2004 ،

(ال�صيداوي( )1425 ،عالم.)1428 ،

وقد تعددت الدرا�سات ال�سابقة التي اهتمت بالتقومي الأ�صيل ،من بينها درا�سة بارزيل

وفرانك ( )Barzilai & Frank, 2004التي حددت العمليات والق�ضايا التي يواجهها طلبة

التعليم العايل يف بيئة مبنية على امل�رشوع يتم فيها ا�ستخدام �أ�ساليب التقومي البديلة،
و�أظهرت البيانات النوعية �أنواع املنفعة التي جناها الطالب من التعلم املبني على امل�رشوع،

واخلربة الإيجابية التي وفرها التقومي البديل ،ويف الأردن �أجرت بنان اخلراب�شة ( )2004درا�سة

ا�ستهدفت التعرف على �أثر ا�ستخدام �أ�ساليب التقومي البديلة يف �أداء طلبة ال�صف التا�سع

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الأ�سا�سي يف التعبري الكتابي مقارنة بالأ�سلوب االعتيادي االختباري ،وا�ستخدمت املنهج �شبه

تفوق املجموعة التجريبية يف التعبري الكتابي والتي مت تقومي �أدائها با�ستخدام �أ�ساليب التقومي

البديل والتي من بينها ملف الإجناز ،و�أو�صت الباحثة با�ستخدام �أ�ساليب التقومي البديلة يف

تقومي التعبري الكتابي؛ ملا لها من �أثر يف حت�سني الأداء وعدم االقت�صار على االختبار يف عملية
التقومي.

�إن الت�أكيد املتنامي على �رضورة ا�ستخدام املعلمات يف خمتلف املراحل التعليمية لأ�ساليب

التقومي الأ�صيل ي�شري �إىل �أهمية تدريبهن على ا�سرتاتيجيات تنفيذه؛ مما يلقي ال�ضوء على
�رضورة ا�ستخدام �أ�ساليب التقومي الأ�صيل يف تقومي �أداء املعلمات ،وحتديد م�ستواهن املهني

وتقدير �أدائهن الوظيفي؛ �إذ �إن �أ�ساليب التقومي الأ�صيل تتنا�سب كثريا ً مع عملية الإ�رشاف

الرتبوي املتنوع يف مهمة تقومي �أداء معلمات اللفة العربية؛ الالتي ينبغي تقوميهن وفق �أ�س�س

علمية ومو�ضوعية يتطلب منهن ا�ستخدامها يف تقومي تلميذاتهن ،وبالتايل يطلب منهن �أن
ي�ستخدمن �أ�ساليب التقومي الأ�صيل التي تطبق يف تقومي �أدائهن.

وتتعدد �أ�ساليب و�أدوات التقومي الأ�صيل وتختلف تبعا ً الختالف املهام التي يراد تقوميها،

وقد �أورد الرتبويون عدة �أ�ساليب للتقومي الأ�صيل ،منهم ال�صيداوي ( )1425وبنان اخلراب�شة

( ،)2004وحممود وبخيت ( ،)2006وجابر ( ،)1426وزيتون ( ،)1427وعالم ( ،)1428وميكن اختيار
�أبرز �أ�ساليب التقومي الأ�صيل املنا�سبة لتقومي الأداء التدري�سي يف التايل :تقومي الأداء باملالحظة،

وملفات الإجناز (البورتفوليو) ،التقومي الذاتي ،وتقومي الأقران .ولعل �أكرث �أ�ساليب هذا التقومي
�شيوعا ً يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف الآونة الأخرية ملف الإجناز (البورتفليو) الذي ينادي الرتبويون

با�ستخدامه يف التقومي والقيا�س الرتبوي ،ب�شكل عام ويف تقومي �أداء املعلم ب�شكل خا�ص.
(نادية بكار ومنرية الب�سام( ،)2001،نادية بكار ون�ضال الأحمد ومنرية الب�سام ولطيفة ال�سمريي
و�سلوى عثمان)1424،

ملفات الإجناز (البورتفليو)

عرف بوتر ( )Potter, 1999ملف الإجناز (البورتفليو) ب�أنه" :طريقة لقيا�س تقدم العمل

موثقا ً بالأدلة يف جميع الأعمار" ،p. 210وعرفه كري وكروز ( )Curry & Cruz, 2000ب�أنه:
"جتمعات من العمل �أنتجت لعر�ض معلومات ومهارات التدري�س" ، p. 34كماعرفه مانينج
( )Manning, 2000ب�أنه" :طريقة مثالية لإثارة النمو لأنها توثق كال ً من اخلطوات والإجنازات

عرب فرتة زمنية متتابعة" ، p. 97وو�صفه جابر (1426هـ) ب�أنه ماعو ٌن ي�ضم ال�شاهد على
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مهارات الفرد و�أفكاره وميوله و�إجنازاته ،وملف مليءٌ ب�أوراق منتقاة تعر�ض عينات من كتابات
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منقحة ،و�أيده الر�أي حممود وبخيت ( )2006اللذان ي�صفانه ب�أنه �أ�سلوب للتقومي عادل ومن�صف

ويت�سم بالأ�صالة .كما عرفه عثمان والدغيدي ( )2007ب�أنه" :عبارة عن جتميع لأعمال املتعلم
التي ت�شري �إىل جهوده و�إجنازاته بالن�سبة لأهداف حددت م�سبقا ً"�ص .96وعرفته روعة الر�شيد

( )1427ب�أنه" :حقيبة �أو حاوية �أو جملد ،ت�ضم معلومات متنوعة عن كفايات املتعلم و�إجنازاته،
وتوث ِّق تقدمه نحو الأهداف التعليمية يف مقرر درا�سي معني �أو �صف درا�سي معني" �ص326

ف وهادفٌ للأعمال ،ولي�ست ملفات مملوءة �أو
فملفات الإجناز �إذن جم ٌع
منظم وم�صنَّ ٌ
ٌ

حافظات حتتوي على جميع �أعمال الطالب ،ولكنها �سجالت للعمل منتقاة بعناية ،متثل
�أمناطا خمتلفة للتعلم والتعليم؛ حيث تعطي �صورة وا�ضحة عما مت تعلمه ،والطريق الذي

مت التعلم من خالله،كما تعطي �صورة وا�ضحة على منط تفكري املتعلم ،وتقدم �شاهدا ً ودليال ً
على حدوث التعلم و�إحراز التقدم ،وتك�شف عن مدى عمق وات�ساع ومنو �أداء املتعلم ،وهو �أداة

تهتم بقيا�س وتقومي الأداء ،ومنط القيا�س فيها مرجعي املحك ولي�س مرجعي املعيار ،مبعنى �أن
�أداء املتعلم �أو املتدرب ال يقارن بدرجة زمالئه ،بقدر ما يقارن ب�أدائه ال�سابق� ،أو حتقيقه للأهداف،

كما �أنها تعتمد على جمع العينات احلقيقية للأداء يف املواقف احلقيقية ،ولي�ست يف املواقف

االختبارية الطارئة ،وتقي�س الأداء لفرتة زمنية طويلة ،وتقدم فر�صا ً متعددة لتح�سينه ،وتتميز
بال�شمولية يف القيا�س ،والعمق يف تناول الأداء ،كما �أنها ترتبط بالإجراءات التدري�سية
وباملواقف التعليمية ارتباطا وثيقا ،فهما ي�سريان يف خطني متوازيني ،واجلديد فيه كما ورد يف

الزاملي وكاظم وال�صارمي(�)1430أمران هما:امل�شاركة الفاعلة يف ت�صميم وتنظيم و�إدارة
امللف ،والتفكري الت�أملي يف التعلم �أو ما يُعرف مبا وراء املعرفة؛ من خالل كتابة تقارير حول

مو�ضوعات امللف ،والتقييم الذاتي يف �ضوء مدى التقدم نحو بلوغ الأهداف .

وتكمن �أهمية ملفات الإجناز من خالل ما تقوم به من وظائف يف جمال التقومي،وما تقدمه

من فوائد وما تت�سم من خ�صائ�ص �أوردتها العديد من �أدبيات الرتبية والقيا�س والتقومي ،من
بينها ( )Potter, 1999و ( )Curry & Cruz, 2000ونادية بكار ومنرية الب�سام (،)2001
وحياة الأغا ( ،)2004و�أبو جاللة وجمل ( ،)2007وت�ستنتج الباحثة من جملة ما قدموه من
�أهمية وفائدة ا�ستخدام ملفات الإجناز يف تقومي �أداء معلمة اللغة العربية �أنها ت�ساعدها على
فهم ذاتها يف �صورة الت�أمل الفكري؛ لإحداث تغيري جذري يف �سلوك التدري�س ،كما ت�ساعد

على تقومي التدري�س من �أجل النمو املهني ،وتعر�ض �أمنوذجا ً حيا ً لتطبيق املعرفة بدال ً من

الإملام بها ،كما تعتمد على �أ�ساليب متنوعة وثرية لقيا�س �أداء معلمة اللغة العربية ب�شكل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
حقيقي يف املواقف احلقيقية ،ومتد كل من امل�رشفة الرتبوية ومعلمة اللغة العربية بر�ؤية

لكل منهما لتطوير �أدائها ،كما تربط ملفات الإجناز بني عمليتي تقومي وتدري�س اللغة العربية،

وجتعلهما ن�سيجا واحدا ،مما ي�ساعد على تعديل وحت�سني تدري�س اللغة العربية ب�شكل دائم،
وتعطي �صورة وا�ضحة مل�ستوى �إجناز معلمة اللغة العربية لفرتة زمنية طويلة ،وتنمي لديها
الدافعية الذاتية؛ حيث تب�صرِّ ها ب�أماكن القوة يف �أدائها ،و�أوجه الق�صور ،وما يجب عليها فعله
حتديدا ،وتُ�شعرها بامل�سئولية جتاه �أعمالها ،مبا تتيحه لها من فر�ص لقراءة الأعمال بعناية،
وجتعلها تالحظ مدى تقدمها اليومي والأ�سبوعي ،وحتديد ما يجب عليها �أن تفعله ،لتدارك

�أخطائها التي وقعت فيها ،ف�ضال ً عن كونها تعطي مفهوما ً جديدا ً للتقومي �أكرث �أ�صالة ،بدال ً

من ا�ستخدام الأ�ساليب التقليدية يف التقومي ،تت�سم هذه امللفات باال�ستمرارية وال�شمولية

يف التقومي؛ وذلك ب�إ�صدار الأحكام على م�ستوى معلمة اللغة العربية؛ من خالل العديد من
ال�شواهد والأدلة والبيانات ،كما �أنها تنا�سب جميع معلمات اللغة العربية يف خمتلف املراحل

التعليمية ،وتتالءم مع خمتلف الأعمال ،وتنا�سب جميع املواد الدرا�سية ،وتت�سم باملو�ضوعية؛
فال تخ�ضع الأحكام فيها لر�أي امل�صححة وذاتيتها ،وميكن �أن ت�ساهم املعلمة بنف�سها يف

ت�صحيح ملف �إجنازها .كما �أن من فوائد ملفات الإجناز تعزيز مبد�أ التقومي الذاتي والتفكري
الت�أملي لديها ،وحتقيق الر�ضا ال�شخ�صي وتوثيق الأداء التعليمي لها ،وتو�ضح مدى كفاءتها

ٍ
كاف عن كفايتها املهنية ،كما �أنها توفر �أدوات
وفعاليتها؛ ب�شكل ي�ساهم يف تقدمي ت�صور
امتالك القوة والتمكن املهني وتعزز منوها املهني ،وتعك�س روح التطوير والتجديد لدى املعلمة،

وروح التذوق الفني والأدبي لديها؛ من خالل �إعداد الغالف و�إخراج ال�شكل النهائي للملف،

ف�ضال ً عن توفريها متطلبات املنحى التكاملي يف التقومي.

وقد تعددت الدرا�سات ال�سابقة التي �أكدت فاعلية ا�ستخدام ملفات الإجناز يف التقومي

الرتبوي ،ومن بينها درا�سة �ستون ( )Stone, 1998درا�سة هدفت �إىل اختبار �أثر احلقيبة الوثائقية
 Portfilioللمعلم يف حت�سني �أداء املتعلم ،وكان منهج الدرا�سة �شبه جتريبي على جمموعتني
تعر�ضتا مل�ستويني خمتلفني من الإر�شاد ،و�أ�سفرت الدرا�سة عن فاعلية البورتفليو يف التقومي

الذاتي والتطوير املهني ،ثم جاءت درا�سة نادية بكار ومنرية الب�سام ( )2001وهي درا�سة نظرية

هدفت �إىل و�ضع �إطار نظري مللف الإجناز من حيث :املفهوم ،البناء ،الفوائد ،التقومي ،م�شكالت
اال�ستخدام ،و�سبل التغلب عليها ،ثم در�ست ن�ضال الأحمد ( )2003التمهيد لإدخال ملف

الإجناز يف برامج �إعداد املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية ،ومت ا�ستخدام املنهج �شبه
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التجريبي ،وذلك بتدريب عينة بلغت ( )22طالبة من طالبات جامعة امللك �سعود بالريا�ض
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على بناء وا�ستخدام ملفات الإجناز ،وقيا�س النتائج املرتتبة على التدريب ،ومقارنتها مع نتائج
( )30طالبة من جامعة تورنتو بكندا وجامعة كاليفورنيا بالواليات املتحدة ،وقد اعتمدت
الدرا�سة على �أ�سلوب حتليل امل�ضمون لتقومي حمتوى ملف الإجناز وا�ستبانة تكونت من �س�ؤالني

مفتوحني عن مدى اال�ستفادة من ملف الإجناز ،وال�صعوبات التي تواجه ا�ستخدامه ،و�أ�شارت
النتائج �إىل �أن الطالبات املعلمات ال�سعوديات جنحن يف جتميع اخلربات الالزمة لبناء ملفات
الإجناز ،ويف اختيار �أف�ضل الأعمال كانت اختياراتهن منطقية ،وارتبطت �أعلى تقديراتها

بعنا�رص مهنة التدري�س ،وكانت ال�صعوبات التي ظهرت �إما عامة يف بناء امللف ككل� ،أو
�صعوبات مرحلية يف بداية بنائه .ثم �أجرت حياة الأغا ( )2004درا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر

ا�ستخدام ملفات الإجناز والتعلم التعاوين يف تنمية مهارات التعبري الكتابي الإبداعي لدى

طالبات ال�صف العا�رش بفل�سطني ،وكان منهج الدرا�سة �شبه جتريبي ،وبلغ عدد طالبات
العينة ( )120طالبة ق�سمت �إىل ثالث جمموعات ،جمموعتني جتريبيتني ،وجمموعة �ضابطة،

وقد �أظهرت النتائج تفوق طالبات جمموعة ملف الإجناز (التجريبية الأوىل) وجمموعة التعلم

التعاوين (التجريبية الثانية) على طالبات جمموعة الطريقة االعتيادية ،كما �أظهرت النتائج
وجود فروق دالة �إح�صائيا ً بني طالبات جمموعة ملف الإجناز وبني طالبات جمموعة التعلم
التعاوين؛ ل�صالح جمموعة الطالبات الالتي تعلمن با�ستخدام ملف الإجناز .وهدفت درا�سة

هدى عبد الرحمن (� )2006إىل التعرف على �أثر ا�ستخدام ملف الإجناز يف تنمية الكفاءة

القرائية (الفهم القرائي -ال�رسعة يف القراءة)لدى طالب اجلامعة على الأداء اللغوي ومفهوم
الذات القرائية لديهم ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج �شبه التجريبي ،على عينة مكونة من

( )80طالبا ً وطالبة من الفرقة الرابعة �شعبة اللغة العربية بكلية الرتبية ب�سوهاج يف م�رص،
و�أظهرت النتائج تفوق املجموعة التجريبية الثانية التي در�ست الربنامج ،وا�ستخدمت ملف

الإجناز يف ثراء لغة الطالب ،وزيادة فهمهم لذواتهم .ويف الكويت قامت بدرية املفرج ()1427
ب�إجراء درا�سة ميدانية تهدف �إىل التعرف على واقع تطبيق التقومي با�ستخدام ملف الإجناز

لتلميذ املرحلة االبتدائية ،وكان منهج الدرا�سة و�صفياً ،حيث مت تطبيق �أداة الدرا�سة على
عينة قوامها ( )305معلمني من معلمي ومعلمات املواد الأ�سا�سية يف املرحلة االبتدائية ،و

( )46موجها ً من موجهي وموجهات املرحلة االبتدائية ،وا�ستخدمت الباحثات اال�ستبانة ك�أداة

للدرا�سة ،و�أ�سفرت النتائج عن موافقة معظم املعلمني واملوجهني على �أهمية التقومي مبلف
الإجناز وذلك بدرجة متو�سطة ،وعدم ا�ستخدام معظم املعلمني ومعظم املوجهني ملف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الإجناز ،مما يدل على خلل يف �آلية التطبيق ،وكانت من �أهم تو�صيات الدرا�سة و�ضع �إ�سرتاتيجية
( )2007بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على �أثر الأن�شطة اللغوية املرتبطة مبلفات الإجناز يف

تنمية بع�ض مهارات الفهم القرائي وبع�ض مهارات الكتابة لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س
االبتدائي ،وا�ستخدم املنهج �شبه التجريبي ،وقام ب�إعداد ملف �إجناز ،ودليل للمعلم ،ومن �أهم

النتائج التي تو�صل �إليها �أن ا�ستخدام الأن�شطة اللغوية املرتبطة مبلفات الإجناز �أدى �إىل

تنمية مهارات الفهم القرائي ومهارات الكتابة لدى تالميذ املجموعة التجريبية .كما قامت
علياء ال�سيد ( )2007بدرا�سة يف م�رص هدفت �إىل التعرف على فعالية التقومي مبلف الإجناز يف
تنمية التح�صيل والتفكري االبتكاري وخف�ض قلق االمتحانات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية

يف مادة العلوم ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج �شبه التجريبي ،وتكونت العينة من ( )80تلميذا ً
بال�صف اخلام�س االبتدائي ،و�أظهرت النتائج تفوق املجموعة التجريبية يف كل من التح�صيل
والتفكري االبتكاري و�ساهم ا�ستخدام ملف التعلم يف خف�ض قلق االمتحانات لديهم .ويف

العام نف�سه قام �أبو جاللة وجمل ( )2007بدرا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام الطالب
املعلم مللف الإجناز يف التح�صيل واالجتاهات نحو الدرا�سة اجلامعية ،وا�ستخدم الباحثان املنهج

�شبه التجريبي على عينة تكونت من ( )204طالب وطالبة يدر�سون م�ساق طرائق التدري�س
العامة يف كلية الرتبية ب�شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ،وقد ا�ستخدم الباحثان

ملفات �إجناز الطالب يف تدري�س امل�ساق مع املجموعة التجريبية ،وجاءت نتيجة الدرا�سة ت�شري
�إىل �أثر ا�ستخدام ملف الإجناز �إيجابيا ً يف التح�صيل الدرا�سي ل�صالح املجموعة التجريبية.

كما �أجرت فتحية ع�سا�س ( )2007درا�سة هدفت �إىل �إعداد معايري ملحتوى ملف الأعمال لتقومي
جودة الأداء يف التدريب امليداين ،والتي يف �ضوئها يتم و�ضع الت�صور املقرتح ملحتوى هذا امللف،

واعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي ،وتكونت عينة الدرا�سة من م�رشفات

التدريب امليداين الداخليات واخلارجيات الالتي ي�شرتكن يف تقومي �أداء الطالبات املعلمات يف

الفرقة الرابعة يف املدار�س الثانوية مبكة املكرمة ،وكانت من �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها
هذه الدرا�سة �أن تقومي �أداء الطالبات املعلمات يف التدريب امليداين ال يراعى فيه املعايري التي
ينبغي توافرها يف حمتوى ملف �أعمال تقومي جودة �أداء الطالبات املعلمات يف التدريب امليداين

بن�سبة  ،%75و�أو�صت الدرا�سة بعقد دورات وور�ش عمل لتدريب م�رشفات التدريب امليداين،
على كيفية بناء وت�صحيح ملفات الأعمال لتقومي �أداء الطالبات املعلمات ،وتدريب الطالبات

املعلمات على �إعداد وا�ستخدام ملفات الأعمال  .ويف درا�سة حديثة و�صفية �شبه جتريبية
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�أجرتها نيفني الربكاتي ( )2008هدفت �إىل الك�شف عن فعالية ا�ستخدام ملف الإجناز على
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�أداء طالبات الريا�ضيات مبقرر ت�صميم الن�شاط يف برنامج الإعداد الرتبوي بجامعة �أم القرى،

�أ�سفرت عن و�ضع ت�صور مقرتح ملكونات ملف الإجناز الرئي�سة يف مقرر ت�صميم الن�شاط،
وك�شفت الدرا�سة عن فاعلية ا�ستخدامه يف تدري�س مقرر ت�صميم الن�شاط لطالبات

الريا�ضيات يف جامعة �أم القرى.

�إن ما �سبق ي�شري �إىل �أن ا�ستخدام ملفات الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية

�أ�سلوب تقوميي �أ�صيل ،يعتمد على جمع الأدلة والرباهني وال�شواهد من م�صادر متعددة؛
للخروج بنتائج تقومي متعدد الأبعاد ت�ساهم يف الك�شف عن مدى ا�ستيعاب كل من معلمة

اللغة العربية وامل�رشفة الرتبوية لنظريات التعلم ومهارات التدري�س ،وقدرتها على ممار�ستها

وتطبيقها يف �أر�ض الواقع بكفاءة عالية ،و�إظهار ما متتلكه كل منهما من معرفة نظرية
وقدرة مهارية و�صفات �سلوكية ووجدانية ،والك�شف عن قدرة كل منهما على حتفيز التعلم
امل�ستمر ،وتنظيم التعلم الذاتي ،وحت�سني االجتاهات نحو تعلم اللغة العربية وتعليمها من

خالل ر�ؤية القدرات،كما يدفع املعلمة �إىل حت�سني �أ�ساليب تدري�سها؛ من خالل ر�ؤية ما متتلكه

تلميذاتها وحاجاتهن واهتماماتهن ،ويدفع امل�رشفة الرتبوية على حت�سني ممار�ساتها الإ�رشافية يف
ظل الإ�رشاف املتنوع ،ومواكبة التوجهات احلديثة يف جمال التقومي الرتبوي ،وا�ستخدام �أ�ساليب
التقومي الأ�صيل لتقومي ،وتنمية �أداء معلمات اللغة العربية التي تطالبهن با�ستخدامها
يف تقومي �أداء تلميذاتهن ،وتتحرى يف بناء �أدواتها و�سبل تنفيذها وا�ستخدامها الدقة التي
تن�شدها وت�سعى �إىل بلوغها من املعلمات.

ولعل تعدد �أنواع ملفات الإجناز ،واختالف �أهدافها و�أغرا�ضها ،ولكونها اجتاها ً حديثا ً يف

تقومي الأداء ال�سيما �أداء املعلمة فقد ترتب عن ذلك كله وجود العديد من ال�صعوبات يف

ا�ستخدامها.

م�شكلة البحث

نال ملف الإجناز انتباها ً دوليا ً من قبل املربني الذين �أثبتوا �أنه �أداة حقيقة �أ�صيلة تعر�ض

�إجنازات الفرد ،و�إبداعاته ،و�أف�ضل �أعماله؛ موثق ًة بالأدلة ،وتقدم دليال ً موثقا ً بالرباهني على
التقدم يف جماالت عديدة وعلى فرتات زمنية متتابعة (�أبو لنب ،)1429 ،وقد �أ�سفرت العديد

من الدرا�سات ال�سابقة عن فاعلية �أ�ساليب التقومي الأ�صيل يف تقومي �إجناز املتعلمني ،ال�سيما
ملفات الإجناز التي حظيت بن�صيب وافر من الدرا�سات ال�سابقة ،وا�ستنادا �إىل الئحة تقومي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الطالب ( )1427يتجه التقومي الرتبوي يف التعليم العام يف اململكة العربية ال�سعودية �إىل
على �رضورة ا�ستخدام معلمات اللغة العربية يف خمتلف املراحل التعليمية مللفات الإجناز يف

تقومي حت�صيل تلميذاتهن ي�شري �إىل �أهمية تدريبهن على ا�سرتاتيجيات بنائها وا�ستخدامها،

ولعل الفئة املوكول �إليها الإ�رشاف على �أداء معلمات اللغة العربية وتدريبهن �أثناء اخلدمة

وتوجيههن و�إر�شادهن هي فئة امل�رشفات الرتبويات على تعليم اللغة العربية؛ الالتي ينبغي
�أن ميتلكن مهارة بناء ملفات الإجناز وا�ستخدامها يف التقومي بفنية عالية ،ت�ؤهلهن �إىل تدريب
معلماتهن على ا�ستخدامها وتطبيقها ،بل وحري بهن �أن ي�ستخدمن ملفات الإجناز يف تقومي �أداء

املعلمات ،وحتديد م�ستواهن املهني ،وتقدير �أدائهن الوظيفي؛ ال�سيما و�أنهن يطبقن الإ�رشاف
املتنوع؛ الذي يتطلب �أ�ساليب �أ�صيلة ومو�ضوعية ومتنوعة و�شاملة للتقومي؛ للح�صول على
نتائج تقومي �صادقة ،تركز على الأداء املهني ،ومو�ضوعية وم�ستمرة و�شاملة؛ ب�إ�صدار احلكم

على م�ستوى معلمة اللغة العربية من خالل العديد من ال�شواهد والأدلة والبيانات ،وتعطي

�صورة وا�ضحة مل�ستوى �إجناز معلمة اللغة العربية لفرتة زمنية طويلة ،وتُ�شعرها بامل�سئولية
جتاه �أعمالها ،مبا تتيحه لها من فر�ص لقراءة الأعمال بعناية ،وجتعلها تالحظ مدى تقدمها

اليومي والأ�سبوعي ،وحتدد ما يجب عليها �أن تفعله لتدارك �أخطائها التي وقعت فيها ،كما
تنمي الدافعية الذاتية لدى املعلمة؛ حيث تب�صرِّ ها ب�أماكن القوة يف �أدائها ،و�أوجه الق�صور،
وما يجب عليها فعله حتديدا ،وهذا ما �أكده ( )Goldsby & Fazal 2000اللذان �أ�شارا �إىل �أن

ملفات الإجناز �أ�صبحت �أداة لقيا�س كفاية املعلمني املهنية يف الألفية اجلديدة ؛ �إذ من خاللها

ميكن التنب�ؤ مبدى ا�ستعداد املعلم للتدري�س ،و�إبراز قدراته الفردية ،ومعرفة مقدار منوه يف
ممار�سة التدري�س .و�أيدهما ( )Copenhaver & Others, 1997اللذان يريان �أن ملفات الإجناز

تعد �أداة لقيا�س اخلطوات والنتاجات التعليمية للمعلم؛ حيث تعر�ض �إجنازات املعلم و�أف�ضل
�أعماله؛ موثق ًة بالدالئل ،وتقدم دليال ً موثقا ً بالرباهني على منوه احلقيقي يف املجاالت املعرفية

واملهارية واملهنية على فرتات زمنية متتابعة يتع�رس ثباتها من خالل املقررات التي در�سها
املعلم ،وهي تعد مع مطلع الألفية اجلديدة دليال ً موثقا ً على تطوير الت�أمل الفكري والتقومي

الذاتي يف جمال الرتبية املهنية للمعلم املحرتف،كما �أ�صبحت �رشطا ً من �رشوط احل�صول

على رخ�صة مهنة التدري�س (;Scanlan & Heiden, 1996; Fahey & Fingon, 1997

 )Stone, 1998وبناء على ذلك تتحدد م�شكلة البحث احلايل يف ال�س�ؤال الرئي�س التايل:

ما واقع ا�ستخدام ملفات الإجناز (البورتفليو) يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية يف
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اعتماد ملفات الإجناز يف تقومي حت�صيل املتعلمني ال�سيما يف تعليم اللغة العربية ،ولعل الت�أكيد
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العا�صمة املقد�سة ؟ ويتفرع عنه الأ�سئلة التالية:

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

 .1ما درجة �أهمية ا�ستخدام ملفات الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية؛ من وجهة

نظر معلمات اللغة العربية وامل�رشفات الرتبويات على تعليمها يف العا�صمة املقد�سة؟

 .2ما درجة ا�ستخدام ملفات الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية؛ من وجهة نظر

معلمات اللغة العربية وامل�رشفات الرتبويات على تعليمها يف العا�صمة املقد�سة؟

 .3ما �صعوبات ا�ستخدام ملفات الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية؛ من وجهة نظر

معلمات اللغة العربية وامل�رشفات الرتبويات على تعليمها يف العا�صمة املقد�سة؟

فرو�ض البحث

 -1ال توجد فروق دالة �إح�صائيا ً بني متو�سطات ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول تقدير درجة
�أهمية ا�ستخدام ملفات الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية؛ تعزى �إىل متغريات

الدرا�سة (طبيعة العمل� ،سنوات اخلربة ،الدورات التدريبية).

 -2ال توجد فروق دالة �إح�صائيا ً بني متو�سطات ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول تقدير درجة

ا�ستخدام ملفات الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية؛ تعزى �إىل متغريات الدرا�سة
(طبيعة العمل� ،سنوات اخلربة  ،الدورات التدريبية).

 -3ال توجد فروق دالة �إح�صائيا ً بني متو�سطات ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول تقدير درجة
ال�صعوبات التي تواجه امل�رشفات الرتبويات �أثناء ا�ستخدام ملفات الإجناز يف تقومي �أداء معلمات

اللغة العربية؛ تعزى �إىل متغريات الدرا�سة (طبيعة العمل� ،سنوات اخلربة ،الدورات التدريبية).

�أهداف البحث

يهدف البحث احلايل �إىل الك�شف عن واقع ا�ستخدام ملفات الإجناز (البورتفليو) يف تقومي

�أداء معلمات اللغة العربية  .وذلك من خالل ما يلي :

 .1حتديد درجة �أهمية ا�ستخدام ملفات الإجناز (البورتفليو) يف تقومي �أداء معلمات اللغة

العربية .

 .2الك�شف عن درجة ا�ستخدامه يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية.

 .3حتديد ال�صعوبات التي قد تواجه ا�ستخدامه يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية.

 .4الك�شف عن الفروق الدالة �إح�صائيا ً بني ا�ستجابات العينة حول تقدير درجة �أهمية
ا�ستخدام ملفات الإجناز ،ودرجة ال�صعوبات التي تواجه امل�رشفات الرتبويات �أثناء ا�ستخدامه يف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تقومي �أداء معلمات اللغة العربية؛ والتي تعزى �إىل متغريات الدرا�سة( :طبيعة العمل� ،سنوات

�أهمية البحث

تنبع �أهمية البحث احلايل من كونه حماولة جادة ل�سد الثغرة احلا�صلة يف تقومي �أداء

معلمات اللغة العربية من قبل امل�رشفات الرتبويات ،والذي ميار�س ب�أ�ساليب تقليدية ،ال تك�شف

عن م�ستوى املعلمة احلقيقي ،وتفتقر �إىل ال�شمولية ،والواقعية ،وال تربط بني التدري�س والتقومي
ربطا ً ي�ؤدي �إىل الإفادة من نتائج التقومي يف حت�سني وتطوير التدري�س .وبالتايل ميكن حتديد �أهمية

البحث احلايل فيما يلي:

 .1يلقي البحث احلايل ال�ضوء على �رضورة تقومي �أداء معلمة اللغة العربية ب�أ�ساليب �أ�صيلة

تك�شف عن جوانب القوة وجوانب ال�ضعف يف �أدائها بالأدلة والرباهني وال�شواهد؛ التي تنبئ
عنها مكونات ملف الإجناز الذي ت�ستخدمه امل�رشفة الرتبوية يف تقومي �أدائها.

 .2ي�ؤكد البحث احلايل �أهمية تطوير �أ�ساليب تقومي �أداء املعلمات ب�شكل عام ،ومعلمات اللغة

العربية ب�شكل خا�ص؛ مواكب ًة للتوجهات احلديثة يف جمال القيا�س والتقومي الرتبوي.

 .3ي�ؤكد البحث احلايل على تطوير الأ�ساليب واملمار�سات الإ�رشافية على تعليم اللغة العربية؛

من خالل تفعيل الإ�رشاف املتنوع  ،وحتقيق متطلبات تقومي �أداء املعلمات يف �ضوئه.

 .4ي�ساهم البحث احلايل يف زيادة دافعية معلمات اللغة العربية نحو تطوير ذواتهن مهنياً؛ يف
�ضوء ما تك�شف عنه نتائج تقوميهن با�ستخدام ملفات الإجناز ،التي تعتمد على �أدوات قيا�س

متنوعة تقي�س �أدائهن يف مواقف تعليمية حقيقية.

 .5يزود البحث احلايل امل�رشفات الرتبويات ب�آلية ا�ستخدام �أ�سلوب التقومي الأ�صيل مبلفات الإجناز
يف تنمية �أداء معلمات اللغة العربية ،كما تزود نتائجه كال ً من امل�رشفة الرتبوية ومعلمة اللغة

العربية بر�ؤية وا�ضحة عما مت �إجنازه حقيقةً؛ خالل عمليتي تعليم وتعلم اللغة العربية.

حدود البحث

اقت�رص البحث احلايل على ر�صد واقع ا�ستخدام امل�رشفات الرتبويات التقومي الأ�صيل مبلفات

الإجناز لتقومي �أداء معلمات اللغة العربية ،ومعلمات اللغة العربية وامل�رشفات الرتبويات على
تعليمها يف مراحل التعليم العام :االبتدائية ،واملتو�سطة ،والثانوية)يف العا�صمة املقد�سة

يف الف�صل الدرا�سي الأول من عام 1433-1432هـ..
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م�صطلحات البحث

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

ملفات �إجناز معلمة اللغة العربية (البورتفليو) :هو منط �أ�صيل لقيا�س وتقومي �أداء معلمات

اللغة العربية ،وجتميع منظم وهادف وم�ستمر لأعمالهن ،و�إجنازاتهن واجتاهاتهن ،وممار�ساتهن
ٍ
أ�سلوب يعتمد على تقدمي و�صف حقيقي و�شامل ،وم�ؤكد بالأدلة والرباهني
الرتبوية ،ومواهبهن؛ ب�

ملا ت�ستطيع املعلمات القيام به من مهارات تدري�س اللغة العربية يف املواقف احلقيقية ،ويف�ضل
م�شاركتهن يف انتقاء حمتوى امللف ،وحتديد �أ�سباب اختيارهن لهذه الأعمال ،وحتليل وتقييم

�أعمالهن ،وحتديد ال�صعوبات التي واجهتهن �أثناء �إجنازه ،وكيف تغلنب عليها ،وماذا تعلمن من
�أدائهن لهذه الأعمال ،وبا�ستخدام هذا امللف تتحمل املعلمة م�س�ؤولية تطوير منوها املهني،

وتعتاد ممار�سة التقومي الذاتي ،وتنمو قدرتها على البحث النقدي الدقيق (;Bereson,1995

( )Kulm, 1994; Tirce, 2000بدوي2003:؛ ال�سواعي.)2004 ،

تقومي الأداء :عرفه برين�سون ور�س ( )Berenson & Russ, 1996ب�أنه العملية التي يتم
خاللها تقييم امتالك الفرد ملهارات وكفاءات حمددة عن طريق �إنتاج �أو �إجناز عمل ما يتطلب

تلك املهارات �أو الكفاءات .وعرفه وينكنج ( )Winking, 1997ب�أنه املالحظة املبا�رشة املنظمة

لأداء واقعي من قبل الفرد وتثمينه؛ حيث يطلب منه �إجناز مهمة �أدائية معقدة ويتم تقييم
العملية والناجت النهائي للعمل اعتمادا على حمك.

منهجية البحث �إجراءاته:
منهج البحث

ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي؛ الذي ميد معلومات وبيانات ت�ساهم يف و�صف ما

هو كائن �أثناء الدرا�سة ،وهو �أ�سلوب يعتمد على و�صف الظواهر املعا�رصة وتف�سريها بطريقة

كمية �أو كيفية  .وقد اعتمدت الدرا�سة احلالية على املتغريات الآتية:

 -1املتغريات امل�ستقلة :وهي التي تعمل على �إحداث تغيري ما يف الواقع؛ ملالحظة نتائج و�آثار

ذلك التغري على املتغري التابع ،واملتغريات امل�ستقلة يف الدرا�سة احلالية هي( :طبيعة العمل،
�سنوات اخلربة ،الدورات التدريبية).

 -2املتغري التابع :وهو الذي يُقا�س �أثر تطيق املتغريات امل�ستقلة عليها ،وهو يف الدرا�سة
احلالية�( :أهمية ودرجة ا�ستخدام و�صعوبات ا�ستخدام ملف الإجناز يف تقومي �أداء معلمات

اللغة العربية).

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
جمتمع البحث وعينته

مدينة مكة املكرمة ،والبالغ عددهن ( )523معلمة للغة العربية يف املرحلة الثانوية يف مكة
املكرمة ،كما يتكون من جميع امل�رشفات الرتبويات على تعليم اللغة العربية يف املرحلة الثانوية

يف مدينة مكة املكرمة ،والبالغ عددهن ( )25م�رشفة تربوية يف الف�صل الدرا�سي الثاين من

عام1431هـ1432-هـ� .أما عينة الدرا�سة فقد تكونت من ( )175معلمة للغة العربية يف

املرحلة الثانوية ،اُختريت بطريقة ع�شوائية طبقية ،من خالل اعتبار مكاتب الإ�رشاف الرتبوي

يف مكة املكرمة طبقات ،وجميع امل�رشفات الرتبويات على تعليم اللغة العربية يف مدينة
مكة املكرمة ،والبالغ عددهن ( )25م�رشفة تربوية ،وبعد ا�ستبعاد اال�ستبانات الناق�صة وغري

املكتملة� ،أ�صبح عدد العينة كما يلي:

 -بالن�سبة لطبيعة العمل بلغ عدد العينة ( )153معلمة من معلمات اللغة العربية يف

املرحلة الثانوية بن�سبة ( ،)%87.9و ( )21م�رشفة تربوية على تعليم اللغة العربية يف املرحلة
الثانوية بن�سبة (.)%12.1

 بالن�سبة ل�سنوات اخلربة فقد بلغ عدد الالتي كانت �سنوات خرباتهن �أقل من خم�س �سنوات( )21معلمة وم�رشفة  ،بن�سبة ،%1 .12وبلغ عدد الالتي تراوحت �سنوات خرباتهن ما بني
(�–5أقل من � 10سنوات) ( )26معلمة وم�رشفة ،بن�سبة ، %14.9وبلغ عدد الالتي تراوحت �سنوات

خرباتهن ما بني (� –10أقل من � 15سنة) ( )45معلمة وم�رشفة ،بن�سبة  ،%25.9وبلغ عدد الالتي
كانت �سنوات خرباتهن (� 15سنة ف�أكرث) ( )82معلمة وم�رشفة ،بن�سبة . %74.1

 -بالن�سبة للدورات التدريبية يف جمال التقومي الأ�صيل وا�ستخدام ملف الإجناز فقد كان عدد

الالتي مل يتلقني �أي تدريب يف هذا املجال ( )74معلمة وم�رشفة ،ن�سبة ،%42.5وعدد الالتي

تلقني دورة تدريبية واحدة ( )29معلمة وم�رشفة ،بن�سبة  ،%16.7وعدد الالتي تلقني دورتني
تدريبيتني ( )24معلمة وم�رشفة ،بن�سبة ،%13.8وعدد الالتي تلقني ثالث دورات تدريبية ف�أكرث

( )47معلمة وم�رشفة ،بن�سبة.%27

�أداة البحث

ا�ستخدمت الدرا�سة �أداة اال�ستبانة جلمع البيانات واملعلومات ،والتي حتددت حماورها وفقا ً

لأهداف الدرا�سة ،و�صيغت عباراتها من خالل مراجعة �أدبيات الدرا�سة ،وا�ستعرا�ض �أدواتها،
وتكونت ا�ستجاباتها من البدائل التالية (مهمة ،مهمة �إىل حد ما ،غري مهمة) للمحورين
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الأول والثالث ،و (متوفرة ،متوفرة �إىل حد ما ،غري متوفرة) للمحور الثاين ،وحتدد املحك �أو درجة
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القطع ال�ستجابات العينة على �أداة الدرا�سة يف الآتي :تكون درجة الأهمية �أو التوفر عالية

�إذا تراوح املتو�سط احل�سابي لال�ستجابة ما بني (، )2.34-3وتكون درجة الأهمية �أو التوفر

متو�سطة �إذا تراوح املتو�سط احل�سابي لال�ستجابة ما بني ( ،)1.67-2.33وتكون درجة الأهمية �أو

التوفر �ضعيفة �إذا تراوح املتو�سط احل�سابي لال�ستجابة ما بني ( ،)1-1.66وقد بلغ عدد عبارات
اال�ستبانة ( )50عبارة ،هي كالتايل )18( :عبارة للمحور الأول ،و ( )16للمحور الثاين ،و ()19

عبارة للمحور الثالث .وللتحقق من �صدق حمتوى �أداة الدرا�سة مت عر�ضها على جمموعة من
املحكمني املتخ�ص�صني يف التقومي الرتبوي ،واملناهج وطرق تعليم اللغة العربية؛ لإبداء �آرائهم
يف مدى منا�سبة وو�ضوح و�شمول عبارات اال�ستبانة ،وحذف �أو �إ�ضافة �أو تعديل ما يرونه الزماً،

كما مت ح�ساب �صدق االت�ساق الداخلي لعبارات اال�ستبانة؛ من خالل ح�ساب معامل االرتباط
لبري�سون ،والذي بلغ ( )0.777للمحور الأول ،و ( )0.626للمحور الثاين ،و( )0.682للمحور الثالث،

وهي معامالت ارتباط عالية ت�شري �إىل قوة التما�سك الداخلي لعبارات اال�ستبانة ،كما مت
ح�ساب الثبات الكلي لعبارات اال�ستبانة با�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ ،والذي بلغ (،)0.882
وهو معامل ثبات عالٍ ،ويدل على �صالحية اال�ستبانة للتطبيق.

نتائج الدرا�سة وتف�سريها ومناق�شتها

�أوالً :الإجابة عن ال�س�ؤال الأول

والذي ين�ص على:ما درجة �أهمية ا�ستخدام ملفات الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة

العربية؛ من وجهة نظر معلمات اللغة العربية وامل�رشفات الرتبويات على تعليمها يف

العا�صمة املقد�سة؟

مت َّ ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية جلميع العبارات التي تقي�س درجة

�أهمية تقومي �أداء معلمة اللغة العربية با�ستخدام ملف الإجناز؛ من وجهة نظر العينة ،واجلدول

التايل يو�ضح ذلك.

م

ر

7
8
2

1
2
3

اجلدول رقم ()1
درجة �أهمية تقومي �أداء معلمات اللغة العربية با�ستخدام ملف الإجناز
املتو�سط
االنحراف اال�ستجابة
العبارات
احل�سابي املعياري
عالية
0.485
2.72
ي�ساهم يف حتقيق �أهداف الإ�شراف على تعليم اللغة العربية .
عالية
0.553
2.66
ي�ساهم يف تنمية مهارات تدري�س اللغة العربية.
يقي�س م�سار تقدم
عالية
0.540
املعلمة يف اكت�ساب مهارات تدري�س اللغة 2.63
العربية مع مرور الوقت.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع اجلدول رقم ()1
11
15
12
1
6
15
13

4
5
6
7
8
9
10

ي�ساهم يف زيادة الدافعية نحو تدري�س اللغة العربية.
ينمي القدرة على النمو املهني الذاتي يف جمال تعليم اللغة
العربية.
ينمي القدرة على الإبداع يف التدري�س .
ي�ؤدي �إىل تعزيز ثقة املعلمة بنف�سها �أثناء تعليم اللغة العربية.
يحفز املعلمات على البحث عن املعرفة واال�ستفادة من م�صادر
التعلم لتحقيق الأداء التدري�سي اجليد.
ي�ساهم يف تطوير طرق و�أ�ساليب تدري�س اللغة العربية وتنويعها.
ي�ساعد امل�شرفة الرتبوية على حتديد م�ستوى �أداء املعلمات يف
�إك�ساب مهارات اللغة العربية.
ي�ساعد على تنمية �أ�ساليب التفكري العلمي لدى كل من امل�شرفة
الرتبوية واملعلمة والتلميذة من خالل تعليم اللغة العربية.
ي�ؤدي �إىل زيادة تفاعل املعلمات مع امل�شرفة الرتبوية �أثناء تعليم
اللغة العربية.
ي�شجع املعلمة على حتمل امل�س�ؤولية �أثناء تعلم اللغة العربية.
يقلل من اخلوف و القلق الذي ي�صاحب املعلمة �أثناء تقومي
تدري�سها اللغة العربية.
يك�شف عن القدرات التدري�سية املتميزة لدى املعلمات.
ي�ساعد املعلمة على حتديد �صعوبات التعلم التي قد تعاين منها
التلميذة �أثناء تعلم اللغة العربية.
املتو�سط العام

11 10
12 3
13 9
14 4
15 5
16 16

املتو�سط
احل�سابي
2.60
2.60
2.58
2.57
2.55
2.55
2.53

االنحراف اال�ستجابة
املعياري
عالية
0.568
عالية
0.567
عالية
0.600
عالية
0.541
عالية
0.614
عالية
0.594
عالية
0.651

2.52

0.576

عالية

2.51
2.51
2.50
2.49
2.39
2.54

0.615
0.566
0.634
0.596
0.605
0.591

عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ارتفاع متو�سطات ا�ستجابات فئتي العينة على عبارات درجة

�أهمية تقومي �أداء معلمة اللغة العربية با�ستخدام ملف الإجناز ،حيث تراوحت ما بني (-2.39
 )2.72وفق مقيا�س التدرج الثالثي الذي حددته الباحثة يف الدرا�سة امليدانية ،وقد بلغ املتو�سط
العام لعبارات هذا املحور ( ،)2.54ووفقا ً للمحك ف�إن درجة �أهمية التقومي با�ستخدام ملف

الإجناز كانت عالية.

ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �إدراك م�رشفات ومعلمات اللغة العربية لأهمية ملف الإجناز

يف العملية التعليمية ك�أحد الأ�ساليب احلديثة يف تقومي الأداء؛ خا�صة و�أنه يرتبط ارتباطا ً
مبا�رشا ً ب�أ�سلوب التقومي امل�ستمر املف َّعل حاليا ً يف املدار�س ،ولذلك تعترب جميع اال�سرتاتيجيات
واملتطلبات التي يحتاجها التقومي با�ستخدام ملف الإجناز على درجة كبرية من الأهمية؛ ملا له من
دور يف حت�سني منو مهارات تدري�س اللغة العربية ،وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي تو�صلت

�إليها درا�سة كل من بنان اخلراب�شة ( ،)2004وحياة الآغا ( ،)2004وثناء رجب ( ،)2005وهدى عبد
الرحمن ( ،)2006وعلياء ال�سيد ( ،)2007وقحوف ( )2007التي �أثبتت يف جمملها �أهمية ملف
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الإجناز وفاعليته يف تنمية املهارات والكفاءات ،بينما تختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة
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بدرية املفرج ( )1427التي �أ�شارت �إىل تو�سط درجة �أهمية ا�ستخدام ملف الإجناز.

ثانياً :الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين

والذي ين�ص على :ما درجة ا�ستخدام ملفات الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية؛

من وجهة نظر معلمات اللغة العربية وامل�رشفات الرتبويات على تعليمها يف العا�صمة

املقد�سة؟ مت َّ ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية جلميع العبارات التي تقي�س

درجة ا�ستخدامه يف تقومي �أداء معلمة اللغة العربية؛ من وجهة نظر العينة ،واجلدول التايل

يو�ضح ذلك.

م
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11
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2
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15
7
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اجلدول رقم ()2
درجة ا�ستخدام امل�رشفات الرتبويات ملفات الإجناز لتقومي معلمات اللغة العربية
املتو�سط
االنحراف اال�ستجابة
العبارات
ر
احل�سابي املعياري
� 1أ�ضع معايري خا�صة
متو�سطة
0.486
العربية.لبناء ملف الإجناز بحيث تنا�سب مهارات 2.11
تدري�س اللغة
متو�سطة
0.383
2.10
� 2أحدد خطوات بناء ملف الإجناز ومكوناته.
التدري�سي
أداء
ل
ا
تقومي
� 3أحدد �أهداف ا�ستخدام ملف الإجناز يف
متو�سطة
0.384
2.02
قبل ا�ستخدامه.
اللغة
تعليم
متطلبات
ينا�سب
بحيث
؛
إجناز
ل
ا
ملف
� 4أنظم و�أبوب
متو�سطة
0.320
1.97
العربية.
أداء
ل
ا
تقومي
يف
إجناز
ل
ا
ملف
ا�ستخدام
طريقة
للمعلمات
�أ�شرح
متو�سطة
0.222
1.95
 5التدري�سي قبل ا�ستخدامه.
� 6أحر�ص
متو�سطة
0.244
ومهاراته.على �شمول ملف الإجناز خمتلف كفايات التدري�س 1.94
�
متو�سطة
0.254
أق�سم ملف الإجناز ح�سب الكفايات املراد قيا�س �أداء املعلمات 1.93
 7فيها.
�أ�ستخدم
متو�سطة
0.273
ملف .الإجناز جلمع �أعمال و�إنتاج املعلمات يف تدري�س 1.92
 8اللغة العربية
�أ�ستفيد من
متو�سطة
0.273
التغذية الراجعة بعد ا�ستخدام ملف الإجناز لتنمية 1.92
� 9أداء املعلمات.
متو�سطة
0.281
1.91
� 10أ�شارك املعلمات يف اختيار املكونات املنا�سبة مللف الإجناز.
أدائهن
� 11أكلف املعلمات بعمل ملف �إجناز خا�ص يحدد م�ستوى �
متو�سطة
0.298
1.90
التدري�سي.
يف
إجناز
ل
ا
ملف
ا�ستخدام
نحو
املعلمات
وعي
رفع
� 12أعمل على
متو�سطة
0.320
1.89
التدري�س.
متو�سطة
0.466
1.68
� 13أ�ؤكد على الإخراج الفني املنا�سب مللف الإجناز.
ً
�أ�شرف على تنفيذ
�ضعيفة
0.482
املعلمات ملف الإجناز تنفيذا �صحيحا يحقق 1.64
 14الهدف املن�شود منه.
�ضعيفة
0.485
1.63
� 15أ�ضع درجات حمددة للأعمال امل�ضمنة يف ملف الإجناز.
�ضعيفة
0.487
1.62
� 16أ�ستخدم ملف الإجناز يف تقدير �أداء املعلمات التدري�سي .
متو�سطة
0.351
1.88
املتو�سط العام

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يت�ضح من اجلدول ال�سابق تو�سط متو�سطات ا�ستجابات فئتي العينة على عبارات درجة

وفق مقيا�س التدرج الثالثي الذي حددته الباحثة يف الدرا�سة امليدانية ،وقد بلغ املتو�سط

العام لعبارات هذا املحور ( ،)88.1ووفقا ً للمحك ف�إن درجة ا�ستخدام ملف الإجناز يف تقومي �أداء

معلمات اللغة العربية كانت متو�سطة  .ويالحظ تفاوت ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على

عبارات هذا املحور ما بني متو�سطة و�ضعيفة؛ ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك �إىل مطالبة امل�رشفات

الرتبويات معلمات اللغة العربية با�ستخدام ملف الإجناز ،فتجتهد بع�ض املعلمات يف بناء
ملف الإجناز ،وحتديد �أهداف ا�ستخدامه ،وتنظيم �أبوابه ب�شكل يتنا�سب مع حمتوى درو�س
اللغة العربية ،ولهذا ارتفع م�ستوى العبارات التي تركز على �إعداد ملف الإجناز ،يف حني �أن
امل�رشفات الرتبويات على تعليم اللغة العربية نتيجة كرثة املهام والأعمال املطلوبة منهن قد ال

يركزن على بع�ض ال�شكليات املطلوبة كالإخراج الفني املنا�سب للملف ،وال يتابعن م�ستويات
معلماتهن من خالل ملفات �إجنازهن؛ حيث يوجد ق�صور يف عن�رص املتابعة امل�ستمرة لتطوير
ملف الإجناز ،وتقييم املهارات التدري�سية من خالله �أوال ً ب�أول ،ويف النهاية يكون تقييم املعلمة

مبنيا ً ب�شكل عام؛ دون وجود معايري حمددة يتم اال�ستناد عليها يف و�ضع تقديرات الأداء املهني

للمعلمات ،كما توجد فئة من امل�رشفات الرتبويات على تعليم اللغة العربية ال ي�ستخدمن
ملف الإجناز مطلقاً؛ ب�سبب انخفا�ض وعيهن ب�أهميتها يف تقومي املعلمة ،واعتقادهن �أنها
زيادة يف العبء الوظيفي عليهن �إىل جانب مهامهن الأخرى؛ ولهذا انخف�ض م�ستوى العبارات

التي تعرب عن التنفيذ واملتابعة مللف �إجناز املعلمة .وتختلف هذه النتيجة مع النتائج التي
تو�صلت �إليها درا�سة نادية بكارون�ضال الأحمد ومنرية الب�سام ولطيفة ال�سمريي و�سلوى

عثمان( ،)1424ودرا�سة ن�ضال الأحمد ( ،)2003اللتان �أ�شارتا �إىل جناح الطالبات املعلمات يف
ا�ستخدام ملف الإجناز يف عملية التقومي بدرجة عالية ،بينما تختلف مع ما تو�صلت �إليه

درا�سة فتحية ع�سا�س ( )2007من �ضعف ا�ستخدام ملف الإجناز يف عملية التقومي ،وقد
يعزى هذا االختالف �إىل �أن الدرا�سة احلالية ا�ستهدفت تقومي �أداء معلمات اللغة العربية �أثناء

اخلدمة ،وا�ستهدفت الدرا�سات ال�سابقة تقومي �أداء املعلمة قبل اخلدمة.

ثالثاً :للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث

والذي ين�ص على:ما درجة �صعوبات ا�ستخدام ملفات الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة

العربية؛ من وجهة نظر معلمات اللغة العربية وامل�رشفات الرتبويات على تعليمها يف العا�صمة
املقد�سة؟ مت َّ ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية جلميع العبارات التي تعرب عن

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

ا�ستخدام ملفات الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية؛ حيث تراوحت بني ()2.11-1.62
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ال�صعوبات التي تواجه ا�ستخدامه يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية؛ من وجهة نظر

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

العينة ،واجلدول التايل يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()3
ال�صعوبات التي تواجه ا�ستخدام ملف الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية
املتو�سط
االنحراف اال�ستجابة
العبارات
ر
م
احل�سابي املعياري
 1 4عدم وجود معايري حمددة لبناء وت�صميم ملف الإجناز.
عالية
0.460
2.79
عالية
0.558
2.74
 2 6عدم وجود معايري مقننة لتقومي ملف الإجناز وت�صحيحه.
 3 11ق�صور فهم امل�شرفة الرتبوية على تعليم اللغة العربية
عالية
0.597
إجناز .ال�ستخدام 2.65
�أدوات التقومي البديل والتي من بينها ملف ال
 4 3كرثة الأعباء
عالية
0.548
العربية.الإدارية امللقاة على امل�شرفة الرتبوية على تعليم 2.95
اللغة
�ضعف اقتناع امل�شرفات
عالية
0.565
الرتبويات على تعليم اللغة العربية 2.55
 5 2بجدوى تطبيق ملف الإجناز.
غياب تدريب امل�شرفة
عالية
0.614
الرتبوية على تعليم اللغة العربية على 2.53
 6 17ت�صميم وتطبيق ملف الإجناز.
عدم و�ضوح �إر�شادات وتوجيهات �سبل ا�ستخدام ملف الإجناز
عالية
0.660
 7 12يف تقومي الأداء لدى امل�شرفة الرتبوية على تعليم اللغة 2.48
العربية.
غياب احلوافز الت�شجيعية التي ت�ساعد امل�شرفات
عالية
0.624
الرتبويات على 2.48
 8 16الإبداع يف �إجناز مهام الإ�شراف على تعليم اللغة العربية.
 9 13زيادة �أعداد
عالية
0.651
أدائهن.معلمات اللغة العربية املوكول �إىل امل�شرفة الرتبوية 2.47
تقومي �
 10 1عدم و�ضوح �أهداف ملف الإجناز
عالية
0.651
تعليمها .لدى معلمات اللغة العربية 2.46
وامل�شرفات الرتبويات على
�ضعف البنية التحتية
عالية
0.623
املنا�سبة ال�ستخدام ملف الإجناز يف 2.46
 11 18تقومي �أداء معلمة اللغة العربية.
ق�صر زمن
عالية
0.676
تقومي �أداء معلمة اللغة العربية يحول دون ا�ستخدام 2.45
 12 8ملف الإجناز.
عالية
0.683
2.43
 13 10ارتفاع التكلفة املادية لإعداد ملف الإجناز.
 14 9ق�صور وعي
عالية
0.684
العربية.املعلمات ب�أهمية ملف الإجناز يف �إك�ساب مهارات 2.38
اللغة
�ضعف
متو�سطة
0.674
الكفاءة الإ�شرافية لدى امل�شرفة الرتبوية على تعليم 2.33
 15 15اللغة العربية.
غياب احلوافز الت�شجيعية التي ت�ساعد
متو�سطة
0.760
معلمات اللغة العربية 2.29
 16 14على الإبداع يف �إجناز مهام تعليم اللغة العربية.
متو�سطة
0.791
2.22
 17 7غياب امل�صداقية يف اختيار املعلمة الأعمال املميزة بنف�سها.
�ضعف تعاون ال
متو�سطة
0.726
إدارة املدر�سية مع امل�شرفة الرتبوية يف تخطيط 2.20
 18 5وبناء ملف الإجناز.
عالية
0.466
2.46
املتو�سط العام

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يت�ضح من اجلدول ال�سابق ارتفاع متو�سط ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول عبارات درجة

اللغة العربية؛ من وجهة نظر فئتي العينة مبدينة مكة املكرمة؛ حيث تراوحت بني (-2.95

 ،)2.20وقد بلغ املتو�سط العام لعبارات هذا املحور ()2.46؛ لذا تعترب درجة ال�صعوبات التي
تواجه ا�ستخدام ملف الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية عالية ،ويالحظ تفاوت

ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على عبارات هذا املحور ما بني عالية ومتو�سطة ،ورمبا يعود ذلك
�إىل نق�ص تدريب امل�رشفات الرتبويات على تعليم اللغة العربية على كيفية تفعيل وا�ستخدام

ملف الإجناز يف تقومي �أداء املعلمات ،بالإ�ضافة �إىل عدم وعي املعلمات ب�أهمية ملف الإجناز،

وكرثة الأعباء التي تقوم بها امل�رشفة الرتبوية على تعليم اللغة العربية ،مما قد يحول دون
متابعتها مللف �إجناز املعلمة ،خا�صة و�أنه يحتاج �إىل متابعة م�ستمرة ،كما �أن هناك بع�ض
امل�رشفات الرتبويات واملعلمات لي�س لديهن قناعة با�ستخدام ملف الإجناز ،وقد يعود هذا �إىل

مقاومة التغيري ،و�ضعف التطوير املهني لكل من معلمة اللغة العربية وامل�رشفة الرتبوية

على تعليم اللغة العربية على ا�ستخدام �أ�ساليب التقومي احلديثة� ،إال �أن �أغلب امل�رشفات
الرتبويات لديهن فكرة حول طريقة �إعداد ملف الإجناز ،وقدرته على حتقيق تقومي �أف�ضل لأداء

املعلمات التدري�سي؛ �إذا متت متابعته ب�شكل جاد ،ال�سيما و�أن �إمكانات البيئة املدر�سية ال حتول
دون تطبيق العمل من خالل ملف الإجناز .وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي تو�صلت �إليها

درا�سة بدرية املفرج ( ،)1427ودرا�سة فتحية ع�سا�س ( )2007اللتان �أ�شارتا �إىل ارتفاع م�ستوى

ال�صعوبات التي تواجه املعلمني يف ا�ستخدام ملف الإجناز يف عملية التقومي.

ثانيا ً  :اختبار فرو�ض البحث

 .1اختبار الفر�ض الأول

الذي ين�ص على �أنه :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات عينة

الدرا�سة حول تقدير درجة �أهمية ا�ستخدام ملف الإجناز (البورتفليو) يف تقومي �أداء معلمات

اللغة العربية؛ تعزى �إىل متغريات الدرا�سة (طبيعة العمل� ،سنوات اخلربة ،الدورات التدريبية).
والختبار هذا الفر�ض مت ا�ستخدام اختبار ت ( ،)t-testكما مت َّ ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي

( )ANOVAملتغريي عدد �سنوات اخلربة يف جمال التدري�س والدورات التدريبية ،واجلدول التايل

يو�ضح ذلك.
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ال�صعوبات التي تواجه امل�رشفات الرتبويات �أثناء ا�ستخدام ملف الإجناز يف تقومي �أداء معلمات
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اجلدول رقم ()4
تقدير �أهمية تقومي �أداء معلمات اللغة العربية با�ستخدام ملف الإجناز
قيمة (ت) م�ستوى
درجة
اخلط�أ
االنحراف
املتو�سط
املتغريات
الداللة
احلرية
املعياري
املعياري
احل�سابي
0.770
3.530
51.8
طبيعة م�شرفة
4.347
172
* 0.001
العمل
0.579
7.156
44.9
معلمة
قيمة (ف) م�ستوى
متو�سط
درجة
جمموع
م�صدر التباين
الداللة
املربعات
احلرية
املربعات
25.82
3
77.46
بني املجموعات
51.99
170
داخل املجموعات 8838.8
�سنوات اخلربة
0.685
0.497
8916.3
173
8916.3
املجموع الك ّلي
60.36
3
181.09
بني املجموعات
51.38
170
الدورات التدريبية داخل املجموعات 8735.2
0.321
1.175
173
8916.3
املجموع الك ّلي

*دالة عند م�ستوى ()0.05

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ما يلي:

وجود فروق ذات داللّة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة

حول تقدير درجة �أهمية تقومي �أداء معلمة اللغة العربية با�ستخدام ملف الإجناز؛ من وجهة
نظر فئتي العينة ،تبعا ً ملتغري طبيعة العمل م�رشفة /معلمة ،حيث بلغت قيمة ( ،)4.347=t

عند م�ستوى داللة �إح�صائية ( )0.001وهو �أقل من ( ، )0.05وكانت الفروق ل�صالح امل�رشفات
الرتبويات على املعلمات ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للم�رشفات الرتبويات ( ،)51.8بينما بلغ
املتو�سط احل�سابي للمعلمات ( .)44.9ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن امل�رشفات الرتبويات
لديهن فكرة وا�ضحة عن �أهمية ا�ستخدام ملف الإجناز ،والفوائد التي يحققه تفعيل

ا�ستخدامه يف عملية التقومي ب�شكل عام وتقومي �أداء املعلمة ب�شكل خا�ص ،بينما املعلمات

قد ال تكون لديهن خلفية معرفية كافية حول ذلك.

 -عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول تقدير درجة �أهمية

تقومي �أداء معلمات اللغة العربية با�ستخدام ملف الإجناز؛ من وجهة نظر املعلمات وامل�رشفات
الرتبويات مبدينة مكة املكرمة تبعا ً ملتغري عدد �سنوات اخلربة ،حيث بلغت قيمة ( )Fاملح�سوبة

( ،)0.497عند م�ستوى داللة �إح�صائية قيمته ( ،)0.685وهو �أكرب من ( ،)0.05ورمبا يعود ال�سبب
يف ذلك �إىل �إدراك �أفراد العينة يف جميع م�ستويات اخلربة ب�أهمية التقومي با�ستخدام ملف

الإجناز؛ ملا له من فائدة كبرية يف حت�سني م�ستوى �أداء املعلمات التدري�سي.

 -عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول تقدير درجة �أهمية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تقومي �أداء معلمات اللغة العربية با�ستخدام ملف الإجناز؛ من وجهة نظر املعلمات وامل�رشفات
قيمة ( )fاملح�سوبة ()1.175عند م�ستوى داللة �إح�صائية قيمته ( ،)0.321وهو �أكرب من
( ،)0.05ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن �أفراد العينة على اختالف عدد الدورات التدريبية
لديهن وحتى اللواتي مل يتلقني تدريب يدركن �أهمية التقومي با�ستخدام ملف الإجناز؛ لذا مل

تختلف ا�ستجاباتهن تبعا ً ملتغري الدورات التدريبية.

 .2اختبار الفر�ض الثاين

الذي ين�ص على �أنه :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05بني

متو�سطات ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول تقدير درجة ا�ستخدام ملف الإجناز يف تقومي �أداء
معلمات اللغة العربية؛ تعزى �إىل متغريات الدرا�سة( :طبيعة العمل� ،سنوات اخلربة ،الدورات

التدريبية) .والختبار هذا الفر�ض مت ا�ستخدام اختبار ت ( ،)t-testكما مت َّ ا�ستخدام حتليل التباين
الأحادي ( )ANOVAملتغريي عدد �سنوات اخلربة يف جمال التدري�س والدورات التدريبية ،واجلدول

التايل يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()5
تقدير درجة ا�ستخدام ملف الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية
درجة قيمة (ت) م�ستوى
االنحراف اخلط�أ
املتو�سط
املتغريات
الداللة
املعياري احلرية
املعياري
احل�سابي
0.2884 1.3219
31.61
م�شرفة
3.115
172
طبيعة العمل
*0.002
0.1992 2.4638
29.90
معلمة
م�ستوى
قيمة
متو�سط
درجة
جمموع
م�صدر التباين
الداللة
(ف)
احلرية املربعات
املربعات
31.864
3
95.681
بني املجموعات
5.388
170
داخل املجموعات 916.020
�سنوات اخلربة
5.919
* 0.001
173
املجموع الك ّلي 1011.701
23.045
3
68.135
بني املجموعات
4.156
5.545
170
داخل املجموعات 942.566
الدورات التدريبية
*0.007
173
املجموع الك ّلي 1011.701

*دالة عند م�ستوى ()0.05

يتبني من اجلّدول ال�سابق ما يلي:

 وجود فروق ذات داللّة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ،)0.05بني ا�ستجابات عينة الدرا�سةحول تقدير درجة ا�ستخدام ملف الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية؛ من وجهة نظر

فئتي العينة؛ تبعا ً ملتغري طبيعة العمل م�رشفة/معلمة ،حيث بلغت قيمة (  ،)3.115=tعند
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م�ستوى داللة ( )0.002وهو �أقل من ( ،)0.05وكانت الفروق ل�صالح امل�رشفات الرتبويات ،حيث
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بلغ املتو�سط احل�سابي لهن ( ،)31.61بينما بلغ املتو�سط احل�سابي للمعلمات ( ،)29.90ورمبا

يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن امل�رشفات الرتبويات بحكم طبيعة عملهن غي الإ�رشاف على

معلمات اللغة العربية وتوجيههن نحو ا�ستخدام ملف الإجناز يف تقومي �أداء التلميذات لديهن
ت�صور �أف�ضل عن درجة ا�ستخدامه يف البيئة ال�صفية من قبل املعلمات ،وبالتايل اختلفت

وجهات نظرهن تبعا ً ملهنتهن.

 -وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة

حول تقدير درجة ا�ستخدام امل�رشفات الرتبويات مللف الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية؛
من وجهة نظر فئتي العينة تبعا ً ملتغريي �سنوات اخلربة ،والدورات التدريبية؛ حيث بلغت قيمة
( )fاملح�سوبة ( )5.919و ( )4.156على التوايل عند م�ستويي داللة �إح�صائية قدرهما

( )0.007 ،0.001على التوايل ،وهما �أقل من ( .)0.05وملعرفة اجتاهات الفروق مت َّ �إجراء املقارنات
�ستُ ْخ ِد َم اختبار �شيفيه ( )scheffe testللمقارنات البعديّة ،كما هو ُمبينَّ
البعديّة ،حيث ا ُ ْ

يف اجلدول التايل.

اجلدول رقم ()6
املقارنات البعديّة لدرجة ا�ستخدام ملف الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية
� 15سنة
�-10أقل
املتو�سط �أقل من �-5( 5أقل
ف�أكرث
من�15سنة
من)10
احل�سابي �سنوات
املتغريات
26.33
�أقل من � 5سنوات
عدد
من � 5إىل �أقل من � 10سنوات 29.91
* 3.43
�سنوات
اخلربة من � 10إىل �أقل من � 15سنة 30.15
* 3.56
31.30
� 15سنة ف�أكرث
* 4.78
املتو�سط
 3ف�أكرث
دورتان
احل�سابي ال يوجد دورة واحدة
ال يوجد
25.71
الدورات
27.15
دورة واحدة
التدريبية
30.57
دورتان
* 3.22
* 4.26
32.56
ثالث دورات ف�أكرث
* 4.55
* 6.39

*دالة عند م�ستوى ()0.05

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ما يلي:

 اجتاه الداللة الإح�صائية ل�صالح اللواتي خربتهن (� )15سنة ف�أكرث ،واللواتي خربتهن من ()10�سنوات �إىل �أقل من (� )15سنة ،واللواتي خربتهن من (� ) 5سنوات �إىل �أقل من (� )10سنوات،

بينما مل تظهر �أي فروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح اللواتي خربتهن �أقل من (� )5سنوات ،ورمبا

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يعود ال�سبب يف �أن للخربة دورا ً كبريا ً يف ا�ستخدام ملف الإجناز يف عملية تقومي الأداء؛ حيث �إن
الإجناز ب�صورة �أف�ضل من املعلمات وامل�رشفات الرتبويات ذوات اخلربة املنخف�ضة ،وذلك بحكم

ممار�سة العملية التدري�سية والإ�رشافية لفرتة طويلة.

 .3اختبار الفر�ض الثالث

والذي ين�ص على :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05بني

متو�سطات ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول تقدير درجة ال�صعوبات التي تواجه امل�رشفات

الرتبويات �أثناء �أ�سلوب التقومي الأ�صيل يف الإ�رشاف على �أداء معلمات اللغة العربية؛ تعزى �إىل

متغريات الدرا�سة (طبيعة العمل� ،سنوات اخلربة ،الدورات التدريبية) .والختبار هذا الفر�ض مت
ا�ستخدام اختبار ت ( )t-testملتغري طبيعة العمل م�رشفة /معلمة ،كما مت َّ ا�ستخدام حتليل

التباين الأحادي ( )ANOVAملتغريي عدد �سنوات اخلربة يف جمال التدري�س والدورات التدريبية،
واجلدول التايل يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()7
تقدير درجة ال�صعوبات التي تواجه ا�ستخدام ملف الإجناز
يف تقومي معلمات اللغة العربية
درجة
اخلط�أ
املتو�سط احل�سابي االنحراف
احلرية قيمة (ت)
املتغريات
املعياري
املعياري
1.328
6.087
50.05
م�شرفة
طبيعة
2.410
172
العمل
0.559
6.91
46.22
معلمة
متو�سط
درجة
جمموع
املربعات قيمة (ف)
م�صدر التباين
احلرية
املربعات
242.967
3
728.90
بني املجموعات
44.396
170
داخل املجموعات 7542.71
�سنوات اخلربة
5.476
173
8271.61
املجموع الك ّلي
36.8283
3
804.85
بني املجموعات
6.108
43.922
170
داخل املجموعات 7466.77
الدورات التدريبية
173
8271.62
املجموع الك ّلي

م�ستوى
الداللة
* 0.017

م�ستوى
الداللة
* 0.001
*0.001

*دالة عند م�ستوى ()0.05

يتبني من اجلّدول ال�سابق ما يلي:

 وجود فروق ذات داللّة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05بني ا�ستجابات عينة الدرا�سةحول تقدير درجة ال�صعوبات التي تواجه امل�رشفات الرتبويات يف تقومي �أداء معلمات اللغة

العربية �أثناء ا�ستخدام ملف الإجناز مبدينة مكة املكرمة تبعا ً ملتغري طبيعة العمل م�رشفة/
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املعلمات وامل�رشفات الرتبويات ذوات اخلربة املرتفعة �أقدر على تفعيل التقومي با�ستخدام ملف
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معلمة  ،حيث بلغت قيمة (  ،)2.410=tعند م�ستوى داللة ( ،)0.017وهو �أقل من (،)0.05
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وكانت الفروق ل�صالح امل�رشفات الرتبويات على املعلمات ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لهن
( ،)50.05بينما بلغ املتو�سط احل�سابي للمعلمات ( .)46.22ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن

امل�رشفات لديهن نظرة �أدق من معلمات اللغة العربية حول طبيعة امل�شكالت التي قد تواجه
املعلمات يف ا�ستخدام ملف الإجناز يف عملية التقومي ،وذلك لأن امل�رشفات هن اللواتي يتولني
تدريب املعلمات ،وبالتايل تكون معرفتهن وخرباتهن على م�ستوى ي�ؤهلهن للقيام بعملية

التدريب على ملف الإجناز وم�شكالت ا�ستخدامه وتفعيله يف تقومي �أداء املعلمات.

 -وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.001بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة

حول تقدير درجة ال�صعوبات التي تواجه امل�رشفات الرتبويات �أثناء ا�ستخدام ملف الإجناز يف
تقومي �أداء معلمات اللغة العربية مبدينة مكة املكرمة تبعا ً ملتغريي �سنوات اخلربة  ،والدورات

التدريبية؛ حيث بلغت قيمة ( )fاملح�سوبة ( )5.476و ( )6.108على التوايل ،عند م�ستوى داللة
�إح�صائية ( .)0.001وملعرفة اجتاه الفروق بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول تقدير درجة

ال�صعوبات التي تواجه امل�رشفات الرتبويات �أثناء ا�ستخدام ملف الإجناز يف تقومي �أداء معلمات
اللغة العربية مبدينة مكة املكرمة تبعا ً ملتغريي �سنوات اخلربة والدورات التدريبية  ،مت َّ �إجراء
�ستُ ْخ ِد َم اختبار �شيفيه ( )scheffe testللمقارنات البعديّة ،كما هو
املقارنات البعديّة؛ حيث ا ُ ْ

ُمبينَّ يف اجلّدول التايل.

اجلدول رقم ()8
املقارنات البعديّة لدرجة ال�صعوبات التي تواجه ا�ستخدام ملف الإجناز
يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية
� 15سنة
من -10
املتو�سط �أقل من من �-5أقل
ف�أكرث
�15سنة
احل�سابي �5سنوات من�10سنة
املتغريات
39.71
�أقل من � 5سنوات
�سنوات من � 5إىل �أقل من � 10سنوات 40.63
اخلربة
من � 10إىل �أقل من � 15سنة 45.97
* 5.11
* 5.96
47.05
� 15سنة ف�أكرث
* 6.14
* 7.18
املتو�سط
ثالث ف�أكرث
دورتان
احل�سابي ال يوجد دورة واحدة
ال يوجد
41.83
الدورات
التدريبية
42.06
دورة واحدة
46.66
دورتان
* 4.38
* 4.67
47.36
ثالث دورات ف�أكرث
* 5.01
* 5.19

*دالة عند م�ستوى ()0.05

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يت�ضح من اجلدول ال�سابق ما يلي:

(�)10سنوات �إىل �أقل من (� )15سنة ،بينما مل تظهر �أي فروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح
اللواتي خربتهن من (� )5سنوات �إىل �أقل من (� )10سنوات ،واللواتي خربتهن �أقل من (� )5سنوات،

ورمبا يعزى ذلك �إىل �أن ذوات اخلربة العالية �أقدر على حتديد ال�صعوبات التي تواجه معلمات
وم�رشفات اللغة العربية �أثناء ا�ستخدام ملف الإجناز يف عملية تقومي الأداء ،وذلك بحكم
املمار�سة الكبرية للتدري�س والإ�رشاف ،والقدرة على التغلب على امل�شكالت التي حتول دون

تطبيق كثري من الأ�ساليب التقوميية الأ�صيلة احلديثة.

 -اجتاه الفروق الإح�صائية ل�صالح اللواتي ح�صلن على ثالث دورات تدريبية ف�أكرث ،واللواتي

ح�صلن على دورتني تدريبيتني ،بينما مل تظهر �أي فروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح اللواتي

ح�صلن على دورة تدريبية واحدة واللواتي مل يتلقني �أي تدريب ،ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك �إىل
�أن للتدريب على ملف الإجناز دورا ً كبريا ً يف مواجهة ال�صعوبات التي حتول دون ا�ستخدامه يف

تقومي �أداء معلمات اللغة العربية ،وبالتايل حينما تتلقى امل�رشفة واملعلمة التدريب املنا�سب

على ملف الإجناز ف�إنها �إىل جانب املعرفة التي تتعلمها ،واملهارة التي اكت�سبتها يف بنائه تدرك
ال�صعوبات التي ميكن �أن تواجهها  ،وتعمل على تالفيها؛ لذلك متايزت �آراء �أفراد عينة الدرا�سة
تبعا ً للدورات التدريبية حول ملف الإجناز .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة نادية بكار ون�ضال
الأحمد ومنرية الع�ساف ولطيفة ال�سمريي و�سلوى عثمان ( )1424ودرا�سة ن�ضال الأحمد

( )2003اللتان تو�صلتا �إىل فاعلية ا�ستخدام ملف الإجناز يف �إعداد املعلمات قبل اخلدمة.

ملخ�ص نتائج البحث

 -1ارتفاع متو�سطات ا�ستجابات عينة الدرا�سة على عبارات درجة �أهمية تقومي �أداء معلمة

اللغة العربية با�ستخدام ملف الإجناز.

 -2تو�سط متو�سطات ا�ستجابات عينة الدرا�سة على عبارات درجة ا�ستخدام ملفات الإجناز

يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية.

 -3ارتفاع متو�سط ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول عبارات درجة ال�صعوبات التي تواجه

ا�ستخدام ملف الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية.

 -4وجود فروق دالة �إح�صائيا ً بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول تقدير درجة �أهمية تقومي

�أداء معلمة اللغة العربية با�ستخدام ملف الإجناز تبعا ً لطبيعة العمل؛ ل�صالح امل�رشفات
الرتبويات.
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 -اجتاه الفروق الإح�صائية ل�صالح اللواتي خربتهن (خم�س ع�رشة �سنة ،واللواتي خربتهن من
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 -5عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا ً بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول تقدير درجة �أهمية
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ا�ستخدام ملف الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية؛ تبعا ً ل�سنوات اخلربة والدورات

التدريبية.

 -6وجود فروق دالة �إح�صائيا ً بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول تقدير درجة ا�ستخدام

ملف الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية؛ تبعا ً لطبيعة العمل ،ل�صالح امل�رشفات
الرتبويات.

 -7وجود فروق دالة �إح�صائيا ً بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول تقدير درجة ا�ستخدام
ملف الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية؛ تبعا ً ملتغريي �سنوات اخلربة ،والدورات التدريبية؛
ل�صالح اللواتي خربتهن (� )≥15سنة ،واللواتي خربتهن (� )15≥10سنة ،واللواتي خربتهن من

(� )10≥5سنوات واللواتي ح�صلن على ثالث دورات تدريبية ف�أكرث ،واللواتي ح�صلن على دورتني

تدريبيتني.

 -8وجود فروق دالة �إح�صائيا ً بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول تقدير درجة ال�صعوبات

التي تواجه ا�ستخدام ملف الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية؛ تبعا ً ملتغري طبيعة
العمل  ،ل�صالح امل�رشفات الرتبويات.

 -9وجود فروق دالة �إح�صائيا ً بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول تقدير درجة ال�صعوبات
التي تواجه ا�ستخدام ملف الإجناز يف تقومي �أداء معلمات اللغة العربية؛ تبعا ً ملتغريي �سنوات

اخلربة ،والدورات التدريبية؛ ل�صالح اللواتي خربتهن (� )15≥10سنة ،واللواتي ح�صلن على ثالث

دورات تدريبية ف�أكرث ،واللواتي ح�صلن على دورتني تدريبيتني.

التو�صيات

يف �ضوء ما �أ�سفر عنه البحث من نتائج تو�صي الباحثة مبا يلي:

 -1االنتقال من �أ�ساليب التقومي التقليدية يف تقومي �أداء معلمة اللغة العربية �إىل �أ�ساليب

�أ�صيلة با�ستخدام ملفات الإجناز.

 -2وجوب االهتمام بربامج �إعداد معلمات اللغة العربية وت�ضمينها مقررات تزودهن ب�أ�ساليب

التقومي البديل ومهارات ا�ستخدام ملف الإجناز يف تقومي الأداء.

 -3تكثيف الدورات الرتبوية �أثناء اخلدمة املتعلقة مبهارات ا�ستخدام ملف الإجناز يف التقومي

لت�ستفيد منها جميع م�رشفات ومعلمات اللغة العربية؛ على �أن ت�أخذ الدورات �صفة
اال�ستمرارية والتطوير امل�ستمر؛ ملواكبة امل�ستجدات يف املجال الرتبوي.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
� -4رضورة التعاون مع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات والكليات الرتبوية ،وخا�صة يف
واملعلمات بخربات جديدة متطورة لرفع م�ستوى �أدائهن يف ا�ستخدام ملف الإجناز يف تقومي

�أداء التلميذات.

 -5و�ضع معايري حمددة ومقننة من قبل خرباء يف هذا املجال ،يُ�ستند �إليها يف بناء وت�صميم

وتقومي امللف.

املقرتحات

يف �ضوء ما �أ�سفر عنه البحث من نتائج البحث وتو�صياته تقرتح الباحثة العديد من

الدرا�سات العلمية ا�ستكماال ً للدرا�سة احلالية  ،تتمثل فيما يلي::

� .1إجراء درا�سات �أخرى مماثلة حول فعالية ا�ستخدام ملفات الإجناز يف تقومي �أداء معلمة اللغة

العربية يف التعليم العام يف التخ�ص�صات الأخرى.

 .2درا�سة فعالية ا�ستخدام ملفات الإجناز الإلكرتونية يف تقومي الأداء التدري�سي.

�	.3إجراء درا�سات �أخرى مقارنة ،تبني مدى ا�ستخدام �أ�ساليب التقومي الأ�صيل يف تقومي الأداء

التدري�سي يف بالدنا مقارنة بالدول العربية املجاورة.

املراجع

�أبو جاللة� ،صبحي حمدان وجمل ،حممد جهاد (2007م)� .أثر ا�ستخدام الطالب/املعلم
مللف الإجناز يف التح�صيل واالجتاهات نحو الدرا�سة اجلامعية ،جملة جامعة دم�شق
للعلوم الرتبوية ،232-159- ،)1(23 ،الإمارات العربية املتحدة ،جامعة عجمان للعلوم
والتكنولوجيا ،كلية الرتبية.

�أبو لنب ،وجيه املر�سي �إبراهيم (1429هـ2008-م) .االجتاهات احلديثة يف تدري�س التعبري،
القاهرة .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة الأزهر ،كلية الدرا�سات الإن�سانية
بالدقهلية ،ق�سم الرتبية.
الأحمد ،ن�ضال �شعبان ( 2003م) .جتريب احلقيبة الوثائقية (البورتفليو) يف برنامج �إعداد
املعلم باململكة العربية ال�سعودية ومقارنة فوائدها و�صعوباتها بالربامج املماثلة يف
الدول املتقدمة ،جملة العلوم الرتبوية ،174-134 ،)3( ،معهد الدرا�سات الرتبوية،
القاهرة .جامعة القاهرة.

الأغا ،حياة زكريا (2004م) .ا�ستخدام ملفات الإجناز والتعلم التعاوين يف تنمية مهارات
التعبري الكتابي الإبداعي لدى طالبات ال�صف العا�رش بفل�سطني .ر�سالة دكتوراه
غري من�شورة ،القاهرة .جامعة عني �شم�س  ،كلية الرتبية .

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

�أق�سام املناهج وطرائق التدري�س والإ�رشاف الرتبوي لإعطاء دورات تدريبية لتزويد امل�رشفات
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البابطني ،عبد العزيز عبد الوهاب (1425هـ) .اجتاهات حديثة يف الإ�رشاف الرتبوي ،الريا�ض:
مكتبة الر�شد.

الربكاتي ،نيفني حمزة �رشف (1429هـ 2008-م) .فعالية ا�ستخدام ملف الإجناز على �أداء طالبات
الريا�ضيات مبقرر ت�صميم الن�شاط يف برنامج الإعداد الرتبوي بجامعة �أم القرى .جملة
القراءة واملعرفة ،230-184 )85( ،دي�سمرب2008م  ،اجلمعية امل�رصية للقراءة واملعرفة،
القاهرة .جامعة عني �شم�س ،كلية الرتبية.
بدوي ،رم�ضان (2003م)� .إ�سرتاتيجيات يف تعليم وتقومي تعلم الريا�ضيات ،عمان :درا
الفكر.
بكار ،نادية �أحمد والب�سام ،منرية حممد (1422هـ2001 -م) .البورتفليو ك�أحد معامل تطوير
التعليم يف القرن احلادي والع�رشين» جملة العلوم الرتبوية ،163-143 ،)2( ،القاهرة،
جامعة القاهرة  ،معهد الدرا�سات الرتبوية.

بكار ،نادية �أحمد ،والأحمد ،ن�ضال �شعبان والب�سام ،منرية حممد ،وال�سمريي ،لطيفة،
وعثمان�،سلوى (1424هـ) .مدى وعي الطالبات املعلمات يف برنامج �إعداد املعلمات قبل
اخلدمة ب�أغرا�ض احلقيبة الوثائقية (البورتفليو) .ر�سالة اخلليج العربي،151-95 ،)87( ،
الريا�ض ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.

الثمايل ،عبد الرزاق عبد الرحيم (1417هـ) .وظائف الإ�رشاف الرتبوي ومدى تنفيذ امل�رشف
الرتبوي لها من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني واملعلمني باملرحلة املتو�سطة مبدينة
الطائف .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،مكة املكرمة ،جامعة �أم القرى ،كلية الرتبية.
جابر ،جابر عبد احلميد (1426هـ) .اجتاهات وجتارب معا�رصة يف تقومي �أداء التلميذ واملدر�س.
القاهرة  :دار الفكر العربي.

اجلميل ،عبدالله حمد (2003م) .مدى تطبيق امل�رشفني الرتبويني لوظائفهم الإ�رشافية
يف �ضوء �آلية الإ�رشاف الرتبوي من وجهة نظر املعلمني وامل�رشفني الرتبويني يف
منطقة حائل التعليمية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،مكة املكرمة ،جامعة �أم
القرى ،كلية الرتبية .
ح�سن� ،سالمة عبد املنعم وعو�ض الله� ،سليمان (2006م) .اجتاهات حديثة يف الإ�رشاف
الرتبوي .عمان– الأردن :دار الفكر للن�رش والتوزيع.

اخلراب�شة ،بنان عبد الرحمن (1425هـ)� .أثر ا�ستخدام �أ�ساليب التقومي البديلة يف �أداء طلبة
ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف التعبري الكتابي .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،عمان،
اجلامعة الأردنية ،كلية الدرا�سات العليا.

رجب  ،ثناء عبد املنعم (1426هـ)� .أثر ا�ستخدام املدخل التفاو�ضي و�أ�سلوب احلافظة على
تنمية مهارات التعبري الإبداعي واالجتاه نحو املادة لدى طالب ال�صف الأول الثانوي .جملة
درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س ،150-89 ،)100( ،اجلمعية امل�رصية للمناهج وطرق
التدري�س ،القاهرة .جامعة عني �شم�س ،كلية الرتبية.
الر�شيد ،روعة (1427هـ) .حقائب الإجناز»ن�رشة مرجعية ،جدة� :إدارة الرتبية والتعليم.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

الزهراين ،علي خريان مفرح (1425هـ) .دور الإ�رشاف الرتبوي يف تنمية مهارات التدري�س
لدى معلمي املرحلة االبتدائية مبحافظة املخواة التعليمية ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة .مكة املكرمة .جامعة �أم القرى .كلية الرتبية.
الزهراين ،حممد بن را�شد (1430هـ) .ت�صور مقرتح لتطوير �أدوات قيا�س حت�صيل الطالب
وفق معايري اجلودة ال�شاملة بوزارة الرتبية والتعليم .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة،
مكة املكرمة ،جامعة �أم القرى ،كلية الرتبية.

زيتون ،ح�سن (1427هـ)� .أ�صول التقومي والقيا�س الرتبوي :املفهوم والتطبيقات .الريا�ض:
الدار ال�صولتية للرتبية .

�سيد ،علي �أحمد ،و�سامل� ،أحمد حممد (1426هـ) .التقومي يف املنظومة الرتبوية (ط.)2
الريا�ض :مكتبة الر�شد.

ال�سيد ،علياء علي (1428هـ2007 -م) .فعالية التقومي مبلفات التقومي يف تنمية التح�صيل
والتفكري االبتكاري وخف�ض قلق االمتحان يف مادة العلوم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.
جملة الرتبية العلمية ،114-87 ،)4(10 ،اجلمعية امل�رصية للرتبية العلمية ،القاهرة،
جامعة عني �شم�س ،كلية الرتبية،
ال�سواعي ،عثمان (2004م) .تعليم الريا�ضيات للقرن احلادي الع�رشين (ط .)1دبي :دار
القلم.

ال�صيداوي� ،أحمد (1425هـ) .التقومي الرتبوي امل�ستقبلي من الت�شخي�صي �إىل التكويني
�إىل الأدائي �إىل احلقيقي .بريوت :مكتب اليون�سكو الإقليمي للرتبية يف الدول العربية.

الطعاين ،ح�سن �أحمد (2005م) .الإ�رشاف الرتبوي (مفاهيمه� -أهدافه–�أ�س�سه� -أ�ساليبه)
(ط ،)1عمان -الأردن :دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع.

عبد الرحمن ،هدى م�صطفى حممد (2006م)� .أثر ا�ستخدام ملفا ت الإجناز يف تنمية الكفاءة
القرائية لدى طالب اجلامعة و�أثره على الأداء اللغوي ومفهوم الذات القرائية لديهم.
جملة البحث يف الرتبية وعلم النف�س� ،)3(20 ،ص ،111-87القاهرة  ،جامعة املنيا.

العبد الكرمي ،را�شد بن ح�سني (1426هـ) .الإ�رشاف الرتبوي املتنوع ر�ؤية جديدة لتطوير �أداء
املعلمني (ط ،)1مكتبة العبيكان :الريا�ض.
عثمان� ،سلوى والدغيدي ،هبة ( .)2007العالقة بني �أغرا�ض احلقيبة الوثائقية (البورتفليو)
والقدرة على احلوار والتفاو�ض الفكري لدى طالب الدرا�سات العليا بكلية الرتبية ،جملة
درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س ،126-91 )120( ،يناير ،2007اجلمعية امل�رصية
للمناهج وطرق التدري�س ،كلية الرتبية ،جامعة عني �شم�س ،كلية الرتبية.،

عرفان ،خالد حممود (1425هـ) .التقومي الرتاكمي ال�شامل البورتفليو ومعوقات ا�ستخدامه
يف مدار�سنا (ط .)1القاهرة :عامل الكتب.

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

الزاملي ،علي عبد جا�سم ،وكاظم ،علي مهدي ،وال�صارمي ،عبدالله حممد (1430ه)ـ مفاهيم
وتطبيقات يف التقومي والقيا�س الرتبوي (ط .)1الكويت :مكتبة الفالح.
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ع�سا�س ،فتحية بكري (2007م) .يف التدريب امليداين ،جملة درا�سات :معايري حمتوى ملف
الأعمال (البورتفليو) لتقومي جودة �أداء الطالبات املعلمات .جملة درا�سات يف املناهج
وطرق التدري�س ،مار�س ( ،164-125 ،)122القاهرة .اجلمعية امل�رصية للمناهج وطرق
التدري�س ،كلية الرتبية  ،جامعة عني �شم�س.

عالم� ،صالح الدين (1428هـ) .التقومي الرتبوي البديل�:أ�س�سه النظرية واملنهجية وتطبيقاته
امليدانية .القاهرة :دار الفكر العربي.
العمري ،عطية ( :)2006ا�ستخدام البورتفليو يف التقييم الأكادميي .ا�سرتجع بتاريخ
1431/3/11هـ .من املوقع .http://multka. net\vb\showthread. Php

العويف� ،إبراهيم ح�سن عبد الغني (1417هـ) .فاعلية امل�رشف الرتبوي يف م�ساعدة معلمي
اللغة العربية يف التغلب على معوقات ا�ستخدم الو�سائل التعليمية باملرحلة
املتو�سطة للبنني مبدينة الطائف .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،مكة املكرمة ،جامعة
�أم القرى ،كلية الرتبية.

الغامدي ،حافظ عبد الله عايد (1429هـ) .دور امل�رشف الرتبوي يف تنمية مهارات التدري�س
لدى معلمي اللغة العربية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،مكة املكرمة ،جامعة �أم
القرى ،كلية الرتبية.

قحوف� ،أكرم �إبراهيم (2007م)� .أثر الأن�شطة اللغوية املرتبطة مبلفات الإجناز (البورتفليو)
يف تنمية بع�ض مهارات القراءة والكتابة لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي.
ر�سالة دكتوراه غري من�شورة .القاهرة ،جامعة عني �شم�س ،كلية الرتبية.

حممود� ،أ�رشف را�شد علي وبخيت ،م�ؤن�س حممد(2006م)� .أثر ا�ستخدام التقومي الأ�صيل
(البورتفليو) على تنمية بع�ض مهارات التوا�صل الريا�ضي واالجتاه نحو الريا�ضيات
لدى تالميذ املرحلة االبتدائية وبقاء �أثر تعلمهم .امل�ؤمتر العلمي الثامن ع�رش”مناهج
التعليم وبناء الإن�سان العربي”  26-25يوليو،القاهرة .اجلمعية امل�رصية للمناهج وطرق
التدري�س ،املجلد ( )1جامعة عني �شم�س -كلية الرتبية� ،ص �ص.180-137

املخزومي ،نا�رص حممد (1996م) .مهام موجه اللغة العربية للنمو املهني ملعلمي اللغة
العربية يف املرحلتني الإعدادية والثانوية مبنطقة م�سقط التعليمية .جملة درا�سات
يف املناهج وطرق التدري�س .85-60 ،)35( ،القاهرة .اجلمعية امل�رصية للمناهج وطرق
التدري�س ،جامعة عني �شم�س ،كلية الرتبية.

مدخلي ،علي حممد عواجي (2004م) .واقع تنفيذ �آلية الإ�رشاف الرتبوي بتعليم جدة من
وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني واملعلمني .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،مكة املكرمة،
جامعة �أم القرى ،كلية الرتبية.

م�صطفى ،انت�صار حممد بني ( .)1997دور امل�رشفني الرتبويني يف حت�سني �أداء املعلمني
حديثي التعيني يف حمافظة جر�ش .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،الأردن ،جامعة
الريموك.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املفرج ،عبد الرحمن �سعد (1998م)� .أ�ساليب الإ�رشاف التي يتبعها م�رشفو اللغة العربية
مع معلميها يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية  :درا�سة و�صفية حتليلية .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،مكة املكرمة ،جامعة �أم القرى ،كلية الرتبية.

من�سي ،حممود عبد احلليم (1424هـ) .التقومي الرتبوي ومبادئ الإح�صاء (ط ،)2الإ�سكندرية،
دار املعارف.

وزارة الرتبية والتعليم (1425هـ) .وثيقة منهج اللغة العربية للمرحلتني االبتدائية
واملتو�سطة يف التعليم العام ،مركز التطوير الرتبوي (ط ،)1الإدارة العامة للمناهج،
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