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أثر استخدام أسلوب التقويم التشخيصي في تعلّم قواعد اللغة العربية 

 لدى طلبةالصف التاسع األساسي في مدارس قصبة محافظة معان
 

                                     

 ةالكريم الطراونعبـد  محمد.د
 جامعة الحسين بن طالل      

 

صـخلّالم 

 
 

 التشخيصي باألسلوب اللغة العربية قواعددريس  هذه الدراسة إلى معرفة أثر تهدفت

 في القواعد لدى طلبة الصف التاسع األساسي  تعلممقارنة بالطريقة االعتيادية على 

 .قصبة محافظة معانمدارس 

 - :التالي سعت الدراسة لإلجابة على السؤال وتحديداً

ريقة االعتيادية  التشخيصي مقارنة بالطسلوب قواعد اللغة العربية باألتدريس أثر ما

  القواعد لدى طلبة الصف التاسع األساسي ؟تعلمعلى 

 عينة قوامها مائة وستة باختيار على هذا السؤال، فقد قام الباحث ولإلجابة

 إلى مدرستين من مدارس يتبعونطالبة من مجتمع الدراسة والذي / ون طالباً ـوأربع

 حيث قسمت العينة إلى مجموعتين ، اختيارهم عشوائياًتمة، ولقد  ـالقصب/ معانمحافظة 

 . التقويم التشخيصي واألخرى بالطريقة االعتياديةأسلوببت ـإحداهما درس

 ودرب المعلمين الذين واضحة هذه الدراسة فقد أعد الباحث خططاً ولتطبيق

 البرنامج خالل حصة هذا اتفق أن يدرس كماسيطبقون هذه التجربة في مدارسهم، 

 شهراً التدريس، ولقد استمرت عملية لى حصص مادتي الفن والرياضةباإلضافة إالقواعد 

 .كامالً

 الطلبة في تعلّم بعدياً لرؤية مدى اختباراً االنتهاء من التجربة أعد الباحث وبعد

 الباحث من موضوعية االختبار حيث صححه تأكدالمجموعتين لقواعد اللغة العربية ولقد 

  أخرى من خالل عرضها على عينة منإجاباتتحتمل بنفسه ووجد الباحث أن األسئلة لم 

مين الذين يدرسون في  من المحكَّمجموعة االختبار على ضالطلبة، وأما صدقه فقد عِر

 الصف التاسع األساسي، وأما يدرسونالحسين بن طالل وبعض المعلمين الذي  جامعة
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 المعالجاتالتباين في  استخدم الباحث تحليل ولقد ٠,٨٥٢ثبات االختبار فقد تبين بأنه 

وقد )٠,٠٥( داللةة، وتم اختبارها عند مستوى ـاإلحصائية لإلجابة على فرضيـة الدراس

 :آلتياأظهرت نتائج الدراسة 

 التشخيصي والبالغ األسلوب الطلبة الذين علموا القواعد بعالمات متوسط إن 

ة  متوسط عالمات الطلبة الذين درسوا القواعد بالطريقمن أعلى ٢٠,٧٢

 .١٨,٥٦االعتيادية والبالغ 

 التحليل اإلحصائي أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين نتائج أظهرت 

 ٢,٣٨ ف قيمةحيث بلغت )٠,٠٥(  مستوى داللةعندمتوسطي المجموعتين 

 .٢٠,٧٢وهذا عائد لطريقة المعالجة ولصالح الطلبة الذين متوسطهم الحسابي 

 -:باحث يوصي بما هو آٍت  هذه النتائج فإن الإلى واستناداً

 التشخيصي، والذي يحدد من سلوب عن طريق األالعربيةعلّم قواعد اللغة تُ أن .١

 . فوراًللطلبةخالله الخلل ثم يقدم العالج 

 التشخيصي جلَّ اهتمامها، وأن تعمم سلوب األوالتعليم تولي وزارة التربية أن .٢

 .المملكةهذه التجربة على جميع مدارس 

 على هذا البرنامج وإطالعهم على تجارب للقائمينريبية  دورات تدعقد .٣

  .التربويةاآلخرين أوالً بأول للنهوض بالعملية 

 .المباحث وبجميع على جميع المراحل التعليمية سلوبهذا األ ميتعم .٤

 مقدمــة

شهد عقد الثمانينيات مراجعة شاملة للنظام التربوي في األردن شمل كافة جوانبها لالرتقاء             

 . التعليم لمواكبة عصر التقدم الذي يشهده العالم بعملية

 ولما كانت المدرسة األداة التي من خاللها يتم التغيير المطلوب، فإن االهتمام قد انصـب               

على رفع كفاءة التعليم بعد استكمال الجوانب األخرى كاإلدارة واألبنيـة والتجهيـزات ووضـع               

تدريب المعلمين على تدريسها وفق أساليب حديثة       المناهج العصرية التي تحقق الهدف المنشود، و      

 .تسهم في نوعية التعلّم

وقد درجت العادة على أن االختبارات كانت األداة الوحيدة التي يتخذ القرار في ضـوئها               

لالرتقاء إلى المراحل المتقدمة في السلم التعليمي، وانتقال الطلبة من صف إلى آخر، كمـا كـان                 

 على أنها منهاج ثابت ومجموعة متدرجة الصـعوبة مـن المهـارات،             ينظر إلى عملية التدريس   
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ومجموعة غير متجانسة من األفراد الذين يتم تلقينهم جزئيات المنهاج والحكم على أهلية كل منهم               

لالستمرار في العملية التدريسية يعتمد على المعارف التي حصلها مقيسة بنتائج االختبارات التـي              

آلخر دون األخذ باألسباب التي أدت إلى تقـدم بعضـهم أو تعثـره فـي           تعطى لهم بين الحين وا    

 ).١٩٩٣الكيالني، (المعرفة 

هذه األسباب كلها أدت إلى فرز طالب أقوياء وضعفاء، وأصبح ينظر للتدريس على أنـه               

يصدر في ضوئه األحكام دون التقدم خطوة حقيقية نحو معالجة الضعف الـذي يستشـري أثـره                 

 .العمل فينعت الخريجون بنعوت ال يليق المكان بذكرهاويمتد إلى ميدان 

ورغم االنتقادات الكثيرة لألساليب التي درّست فيها قواعد اللغة العربية والتي تركز على             

تقديم المعرفة بالتلقين وحشو أدمغة المتلقين بالكم الهائل من المعرفة، دون األخذ بعين االعتبـار               

د على تسهيل توصيل المعرفة للمتعلمين؛ ألنها من وجهة نظـرهم           باألساليب والوسائل التي تساع   

 .مضيعة للوقت وعلى حساب المعرفة

وبناء على ما تقدم فقد كان هدف التقويم منصباً على تحديد الناجحين والراسبين في التعلم               

الموكولة والتحصيل، ولذلك لم تعمل تلك األساليب إال القليل للتأكد من أن المدرسة تقوم بالمهمات               

إليها لذا ال بد من مراجعة شاملة لعمليتي التدريس والتقويم حتى تستطيع المدرسة تحقيق األهداف               

 .المنشودة للعملية التربوية

ومن هنا فقد جاء هذا البحث المتواضع ليوضح أساليب أكثر نجاعة تساعد علـى تنميـة                

حول الذات إلـى المشـاركة الفاعلـة        مهارات وقدرات التفكير عند الطلبة وإخراجهم من التقوقع         

 الفريق الواحد، آخذين بعين االعتبار مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين وإتاحـة             حوالعمل برو 

الفرص التعليمية لجميع الطلبة في ضوء قدراتهم وميولهم وربط التعليم بواقـع الحيـاة، وإعـداد                

 .غيرالنشئ لمواجهة المستجدات التي يحفل بها عالمنا المت

وعلى ضوء ذلك فقد اتجه البحث عن آلية معينة تكفل مراعاة الفروق الفردية من خـالل                

منهج متكامل يعتمد التقويم المستمر والفاعل لقياس النواتج التعليمية السابقة والحاضرة والمتوقعة،            

يم العـالج   ليصبح التقويم جزءاً ال يتجزأ من التدريس ومصاحباً له أوالً بأول لتحديد الخلل وتقـد              

 .الناجع له وتعديل األساليب التي تُسهل توصيل المعلومة للمتعلم لتحقيق األهداف المخطط لها
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 مفهوم التقويم

من الفعل قوم ، وقوم  المعوج أي عدله وأزال اعوجاجه، وقـوم السـلعة أي                : لتقويم لغةً ا

ة العربيـة اشـتقاق     غأباح مجمع الل  وقد  ) ابن منظور (أي وضع لها قيمةً أو ثمناً       : سعرها وقيمها   

 .*كلمة التقييم من القيمة

وقد احتّل التقويم مساحةً واسعةً في األدب التربوي كونه الركيزة األساسية التي من خاللها              

نقف على النتاجات التي تم إنجازها خالل عملية التّعلّم والتعليم ، وقد اهتمت البحـوث التربويـة                 

 .نهج التربوي مويم كونه عنصراً أساسياً من عناصر الوالدراسات الحديثة بالتق

ـ          ـ  ـوالمتتبـع لتعريفـات التقـويم يــرى أنهـا تتصف بالشـمولية والتعمي ذا ـم، فه

 الحكم علـى  يعرف التقويم، بأنه وصف شيء ما تم  (Thorndike 1961)) ثورندايك(العاِلـم 

 .قبوله أو مالءمته

يغلب فيها الحكم ) وصفية(رفه بأنه عملية تلخيصية فيع (Stanly, 1964)ا استانلي فهـذ

 أن التقويم إعطاء قيمة لشيء وفق (Dowine 1967)ويرى دواني  على قيمة الشيء وزناً أكبر 

 . مستويات وضعت سابقاً

 بأنه محاكمة تتعلـق     (Webester,1967)أما التعريف اإلجرائي فيعرفه قاموس وبستر          

 . مين والتقديربنوعية وأهمية ودرجة التخ

بأنه عملية تقوم على إصدار األحكام كأسـاس   (Kimball Wiles)ويعرفه كيمبول وايلز 

للتخطيط ولتنفيذ هذه األحكام  يجب أن تشتمل على تحديد األهداف وتوضيح الخطـط وإصـدار                

  )١٩٨١العبيدي،(ذه األحكام ـاألحكام على األدلة ومراجعـة األساليب واألهداف في ضوء ه

 مفهوم التقويم بأنه يقوم علـى عـدة عمليـات مسـتعيناً             ه التعريفات مجتمعةً تحدد    هذ إن

 ١.بالبيانات والمعلومات من أجل الوصول إلى إصدار حكم يهدف إلى تحسين النتائج

                                                           
ثامنة من جلسات جلسته الفي من القيمة ، وذلك )التقييم(أصدر مجمع اللغة العربية في القاهرة قراراً بإباحة اشتقاق * 

 .م١٩٦٨الدورة الرابعة والثالثين سنة 
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 في مجال التقويم وجد أن هناك عدة أنواع للتقويم          بِت خالل االطالع على بعض ما كُ      ومن

رس خالل تنفيذ  العملية التعليمية التعلّمية داخل حجرة الصف ومن أهم            وأن معظم هذه األنواع تما    

 :هذه األنواع 

 تقـويم   ،يعنى هذا التقويم بالمدخالت السلوكية وينقسـم إلـى قسـمين           : التقويم القبلي  -١

وهذا يعني مدى استعداد المتعلّم للموقف الصـفي الجديـد،            ”Readiness“االستعداد  

صفر يلتقي  تقويم ألغراض الوضع وهو الذي يبحث عن نقطة الّ        وأما القسم اآلخر فهو ال    

المرحلة التدريسية الالّحقة، ويتم باستخدام اختبارات       عليها جميع المتعلّمين لتشكل بداية    

  ).١٩٨٣عبد الحميد، ( .االستعداد أو االختبارات القبلية

الموقف الصفي، ويهدف   وهو التقويم الذي يمارسه المعلم أثناء تنفيذ        : لتقويم التكويني   ا  -٢

إلى تشخيص مشكالت التعلم والتعليم أثناء تدريس الدرس وقياس مدى تقدم المتعلمـين             

 يتم الوقوف على نقاط القوة والضعف عند الطالب أوالً بأول ثم يصار إلـى        هومن خالل 

 لتسهيل توصيل الرسالة للمتعلم بأيسر وأقرب الطـرق          ؛ التعديل والتبديل في األسلوب   

 .صوب المسار قبل أن يستعصي الخللالنوع من التقويم يوبهذا 

قـويم  يطلق عليـه الت    )١٩٦٧ ،سكريفين(النوع من التقويم فهذا     وقد اختلفت تسميات هذا     

إلى استخدام التقويم البنائي بدالً من التكويني ، ألنه عملية       ) ١٩٧١ ،جورج مادرس (البنائي ويميل   

علم بهدف تحسين النواحي الثالث المذكـورة آنفاً، فـالتقويم         التوالتدريب  ومنظمة في بناء المنهج     

أن مزايا هذا النوع تنبـع مـن مسـتخدميه     )مادرس(البنائي يحدث أثناء البناء أو التكوين ويرى        

  ).١٩٨٣مادرس، (ساعد على ربط التقويم باألغراض التعليمية والتدريبية يل

 الوظائف البيتية والواجبات الصفية      ،النوعومن أهم األدوات التي يستخدمها المقوم في هذا         

 واالختبـارات القصـيرة     ، واختبارات المحك  ، والمناقشة واألبحاث  ،كاألنشطة اإلثرائية للموضوع  

 ). ١٩٨٩، سمارة(والمالحظة 

وهو التقويم النهائي والذي يتم بعد االنتهاء من الموقـف التعليمـي أو     : التقويم الختامي  -٣

خر مرحلة من مراحل التعليم ويطلق عليه التقويم الختامي ، وأما           بعد فترة محددة وهو آ    

التقويم التجميعي فيقصد به ذلك النوع من التقويم الذي يمثل تراكم نتائج التقويم خـالل               

 .( Collective Evaluation)مرحلة أو الفصل الدراسي ويطلق عليه 
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 التي يتبعها المعلم  خالل الموقـف        باليسيعتبر هذا التقويم مكمالً لأل    : التقويم التشخيصي  -٤

التعليمي للوصول بالطلبة إلى شاطئ األمان وتحقيق األهداف التي يسعى إلى تحقيقهـا             

 .والرقي بالطلبة إلى المستوى التعليمي المطلوب 

إن بداية هذا النوع من التقويم هو االختبارات التشخيصية التي كانت في العادة تتكون من               

ضوعية لقياس أكبر عدد من القدرات، فلم يكن هناك حد فاصل بين اختبارات             مجموعة مقاييس مو  

 .التحصيل واختبارات التشخيص 

وقد استخدمت هذه االختبارات لتشخيص المشكالت وتحديد الوضع، وكان الهـدف مـن             

تحديد جوانب القوة والضعف في تحصيل الطلبة المتعلمين مما يترتب على ذلك اتخـاذ قـرارات                

إجراءات تهدف إلى تدعيم النواحي اإليجابية، ويتعدى ذلك إلى تشخيص نـواحي القـوة              تربوية و 

والضعف في أداء المعلم وطرق التدريس والمناهج التدريسية وقد أصبح التشخيص والعالج مـن              

التكويني والختامي أبرز   : مما جعل التقويم التشخيصي يشكل مع التقويمين      التربوي  م  ويمبادئ التق 

يصي مواكباً للتعلم، وأخذ هذا     خيم التش و وقد أصبح التق    ، يم المستخدمة في مجال التربية    وقأنواع الت 

المفهوم يتسع معناه ليشكل استراتيجية تدريسية وقد عرفه المجلس االسكتلندي لألبحاث التربويـة             

على أنه أحد عناصر التقويم الذي يشكل جزءاً من التعلم ومن أهدافه تفحص تعلم الطالب للوقوف                

أدائهم واختبار قدراتهم وحاجاتهم اعتماداً على إنجازهم الدراسي وتحقيـق األهـداف التعليميـة              

واكتشاف طرق التفكير لديهم من أجل تمكين المعلمين اختيار الطريقة المثلى لتدريسـهم وتلبيـة               

 ؟ ما هو التقويم التشخيصي حاجاتهم الفردية والسؤال الذي يطرح نفسه بعد

سلوب تعليم وتعلّم يقوم على مبدأ جمع المعلومات عن المتعلمين واستخدامه           أ: الجواب هو 

 .لتغذية راجعة في التخطيط لتعلمهم المستقبلي

 أن  طالبم والتعليم إلتاحة الفرصة لكل       عمليات التعلّ  تفريدوهو التقويم الذي يقوم على       -

 .يتعلم ويحقق ذاته ويلبي حاجاته إلى أقصى ما تستطيعه قدراته

جزء ال يتجزأ من عملية التعلم والتعليم يمارسه المعلم قبل بداية الحصة وخـالل              وهو   -

 .تنفيذها وبعد االنتهاء من أدائها
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-    ن المتعلمين من حيث     م عنى بالفرد المتعلم أو بالمجموعة المتجانسة      وهو التقويم الذي ي

 .األداء

 مبادئ التقويم التشخيصي

 تحقيقها للمجموعات التي يكونها المعلم خالل تنفيـذ        الرؤيا الواضحة لألهداف المراد    :أوالً

 .بالطاألنشطة وألفراد ال

 التعليم السابق ويعتبر هو الركيزة األساسية التي من خاللها يستطيع المعلم أن ينطلق              :ثانياً

 .للتعلم الالحق

ـ              :ثالثاً الل  التعزيز، فالمعلم دوره أن يعزز جوانب القوة لدى الطالب ويأخذ بأيديهم من خ

 .التعزيز لتخطي مواطن الخلل والضعف

 . التقويم التشخيصي أداة يتخذها المعلم لدعم عملية التعلم والتعليم معاً:رابعاً

ـ  التوفيق بين متطلبات المنهج المدرسي وحاجات ال       :خامساً ، وأخـرون مقبـل   ( .البـط

١٩٩٧.(  

 متى يمارس المعلمون التقويم التشخيصي؟

 فقد ثبت أن المعلم الناجح هو الذي يستخدم التقويم التشخيصـي            من خالل الخبرة والتجربة   

قبل وخالل وبعد عملية التعليم للحصول على معلومات يعتبرها المؤشر واألداة التي من خاللهـا               

 : من الطلبة وذلك وفقاً لما يأتــي يتأكد بأن الرسالة التعليمية قد وصلت لكلِّ متلٍق

 .فهوماً معيناً قد وصل لكل فرد أو مجموعة من الطلبةعندما يود المعلم التأكد أن م -

- في بداية كل وومن أين يبدأ بالتعلم الجديد،د حاجات الطلبةحدة ليحد . 

 الصفية لتحديد المفاهيم واألفكار والمهارات الجديدة التي يحتاج إليها          لحصةالل تنفيذ ا  خ -

 .المتعلّم الذي هو محور العملية التربوية

ت التي يواجهها األفراد أو المجموعات أو الصف بمجمله ليعمل علـى            تحديد الصعوبا ل -

 .حلّها
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 .لرؤية مدى حاجة المتعلّم للمعلومة الجديدة قبل بداية الحصة -

 فئة من الطالب بحاجة إلى مساعدة خاصة ويكون ذلك من خالل رصـد متابعـة                ليحدد -

يد من هم بحاجة إلـى       ورصد تلك الحاجات أو تزو     ،األنشطة الصفية أو الوظيفة البيتية    

، هذا يكون خالل مالحظـة أداء الطلبـة علـى           لزيادة مستواهم التعليمي  أنشطة إضافية   

األنشطة الصفية التي يقومون بها خالل تعلمهم في غرفة الصف مثل النقاش واألنشـطة              

الصفية التي يقومون بها وكذلك األعمال المنـزلية ثم يقوم المعلم بتحليـل المعلومـات              

 . ومدى تقدمهمطلبةصل عليها حول تعلّم الالتي يح

وهناك مؤشر آخر يعتبر مهماً أيضاً وهو نتائج االختبارات التي يعقدها المعلم خالل العام              

الدراسي حيث تضع يد المعلم على الخلل وتزوده بعد تحليلها بمواطن القوة والضعف فكـل هـذه        

 .حقاألمور وغيرها تعطي المعلم ومضات تجعله يخطط لتعلم ال

والتقويم التشخيصي ينعكس على عملية التعلم والتعليم إيجابياً حيث لم يسر التعلم على نمط              

 ويستخدم المجموعـات ثـم      ،يتعامل مع الطلبة جميعهم   وواحد ، فالمعلم ينظم صفه بطرق مختلفة        

 مليٍء  ، وخلق   د التعليم فهذه االستراتيجيات التي يتبعها تؤدي إلى بعث روح التعاون          ينتقل ليفر جو

 .بالحيوية والنشاط

 :مكونات التقويم التشخيصي

  : يأتـييم التشخيصي ماومـن المكونات التي تعتبر ركيزة رئيسة ألسلوب التق

فهـذه  ) التخطيط، التعليم، رصد النتائج، توزيع النتائج على المعنيين وتقييم التعليم والتعلّم          (

  ).١(ملحق ولكنها مفصلة بالمكونات يضيق المكان لذكرها 

 ألن المعلـم وحـده ال      ؛والتقويم التشخيصي يتطلب تضافر الجهود من الجميع إلنجاحـه          

 .كافـةجميع المشاركين ليستطيع أداء المهمة إذا لم تتهيأ له الظروف كافة و

المعلم، المدير ،المشرف التربوي المعني     : إن الذين يلعبون دوراً بارزاً في تهيئة الظروف         

له التخطيط إلنجاح هـذا      يتسنىل ؛فف عبئه الدراسي  ينفذ هذا البرنامج ال بد وأن يخّ      والمعلم الذي   

البرنامج واإلدارة الناجحة هي التي تلعب دوراً أساسياً في تهيئة الجو المناسب للمعلـم وتسـاعد                
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عن دور المشرف التربوي الذي  يقدم النصح واإلرشاد ويقوم مدى النجـاح              المعلم المعني ناهيك  

 .تكامل الموقف لتحقيق األهداف المخطط لهاوذلك بهدف ا يقوم التغذية الراجعة للدرس كم

 تحديد المصطلحات

 علم تركيب اللغة والتعبير بها والغاية منه صحة التعبير والسالمة مـن الخطـأ               :القواعد

 .)١٩٦٢الجواري، (واللحن، فهو قواعد صنع الكلمات وأحوالها حسب أفرادها وتركيبها 

 أسلوب تعلم وتعليم يقوم على جمع المعلومات عن مسـتوى           :وب التقويم التشخيصي  أسل

 .الطلبة واستخدامها كتغذية راجعة ويعتمد على تفريد التعليم ويجعل التقويم جزء من التدريس

ـ ليها في وثيقة منـاهج اللغـة العرب       أساليب التدريس المنصوص ع   : األساليب التقليدية  ة ي

 . في أدلة الكتب المدرسية المقررةعة في تدريس فروع اللغة العربية والمثبتةللتعليم األساسي المتب

 هي إحدى مراحل التعليم العام في األردن ومدة الدراسة بها عشر            :المرحلة األساسيــة 

 الـذكور   –سنوات تبدأ من الصف األول األساسي وتنتهي بالصف العاشر والدراسة فيها مختلطة             

رابع وتقسم إلى ثالث حلقات، الحلقة األولى من الصـف األول وحتـى              لغاية الصف ال   -واإلناث

الصف الرابع، الثانية من الصف الخامس وحتى الصف السابع، واألخيرة من الثامن حتى العاشر              

 .والتعليم فيها إلزامي

 مجموعة الطلبة الذين يدرسون قواعد اللغة العربية بأسلوب التقويم   :المجموعة التجريبيـة  

 .التشخيصي

مجموعة الطلبة الذين يدرسون قواعد اللغـة العربيـة باألسـاليب           : ةالمجموعة الضابط 

 .التقليدية

 . هي إحدى محافظات المملكة اإلثني عشرة، وتقع في الجنوب منها:انمعــ

 ةمبررات الدراس

 إال أنها صـعبة جافـة       ها وسيلة مهمة لضبط اللغة وهي العمود الفقري ل         العربية القواعد

ما دخلها من تهذيب وتعديل، ولعل مبعث هـذا الجفـاف والصـعوبة عائـد للطـرق                 بالرغم م 

 . التي كانت وما زالت سائدة منذ سنين طويلةواالستراتيجيات 
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ومن المبررات التي دفعت الباحث لهذه الدراسة كثرة الشكوى من خريجي المدارس حيث             

 تقـدم لهـم بطريقـة جافـة          التي ادةال يتقنون التحدث بأساسيات قواعد اللغة، وهذا عائد إلى الم         

 ال عالقة لهاا باللغة ، ويركز في تقديمها         قواعدومستلقة عن اللغة العربية حيث يشعر الطالب أن ال        

جعلها محببة وسهلة لـدى     ت التي   ألساليبعلى الكم وليس على الكيف ولم يستخدم من األنشطة وا         

 . المتعلمين

لطلبة بالطريقة االستقرائية الروتينية والتي يلتـزم        يقدم ل  اعد  وقومن المبررات أيضاً أن ال    

ثم حّل التمارين واالنتقال إلى درس آخر وهكذا إلـى        )من الجزء إلى الكل   (المعلم بجميع معطياتها    

 معظــم كتـب     طرقتهـا  سلبيات هذه الطريقة والتي       عن حين أن ينتهي المقرر الدراسي ناهيك     

   ).١٩٩٦فالح، (األساليب 

   من األساليب والطرق   فنتبع ونيسره على المتعلمين     اعدوق وأن نمهد سبيل ال    فمن هنا ال بد  

 .لنجعله ميسراً وسهالً تاركين كل ما يجعله ثقيالً على كاهل الناشئةما أمكننا  واالستراتيجيات

 التشخيصي والـذي تتبنـاه      أسلوب التقويم وبناء على ما تقدم فقد ارتأى الباحث أن يطبق          

تعلم قواعد اللغـة     لعله يؤدي إلى  تعليم حالياً وبشكل محدود في بعض المدارس        وزارة التربية وال  

ي على الروتين والملل والسأم الذي طالما       قضة ت ق يتمتع بآلية شائ   أسلوب ه على طلبتنا ألن   وتيسيره

 .يداهم نفوس فلذات أكبادنا

 ةمشكلة الدراس

ـ        تتلخص مشكلة الدراسة   ادة القواعـد ولـم يعـودوا       أن الطلبة يعانون ضعفاً شديداً في م

، ها في حياتهم اليومية، مما  ترك أثراً بالغاً في حصيلة استيعابهم للمعرفـة             ويستوعبوها ولم يوظف  

، بوساطتهادرس  تُعائد للطريقة التي    وفهمها  قواعد اللغة العربية    تعلم  ويعتقد الباحث أن مرد عدم      

       ة وتحفيظها للطلبة من جانب المعلم دون       والتي تكاد تنحصر في أسلوب تلقين المعلومات القواعدي

 .العمل على تطوير التفكير الذاتي للمتعلمين ، وتنمية قدرتهم على االبتكار والموازنة والتحليل

كما يالحظ أن هناك تفاوتاً في مستوى الطلبة في الصف الواحد األمر الذي يـدعو إلـى                 

وزارة التربية والتعليم في األردن من      إعادة النظر في طرق التدريس المتبعة وهذا ما شرعت فيه           

استخدام أساليب جديده في التدريس وتطبيقها في مجال تعليم اللغة العربية وقواعدها بالتحديد كان              
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من ضمن هذه األساليب التقويم التشخيصي حيث أعدت خططاً وبرامج واختـارت عـدداً مـن                

راجعة، ولم يتم التحقق على وجه الدقـة        المدارس طبقت فيها التجربة ولكن لم يرافقها تقويم أو م         

 .من كفاءة التدريس أو سالمة التطبيق

وبناء على ما تقدم لم تنشر دراسات أو أبحاث كافية حول تجربة تـدريس قواعـد اللغـة              

العربية بأسلوب التقويم التشخيصي في األردن، لذا فإن مشكلة البحث تنحصر في الوقوف علـى               

عربية بهذا األسلوب، والذي ينعكس على جودة التعبير بشقيه الشـفاهي           أثر تدريس  قواعد اللغة ال     

والكتابي، وهل يحقق هذا األسلوب تحسناً ينعكس على إتقان المهارات اللغوية ؟ وهل يفوق سواه               

 من األساليب المتبعة في تدريس القواعد ؟

 -:التالي وبالتحديد فإن الدراسة تحاول اإلجابة على السؤال 

خدام أسلوب التشخيص في تعلم قواعد اللغة العربية لدى طلبة الصـف التاسـع     استما أثر   

 األساسي في مدارس قصبة محافظة معان ؟

 ةفرضيـة الدراس

بأسـلوب  موا القواعد  إحصائية بين متوسط عالمات الطلبة الذين علِّال يوجد فرق ذو داللة  

 القواعد لدى طلبة الصف التاسـع       تعلمى  ية عل لتقليدالتشخيصي ، والذين علموا بالطريقة ا     التقويم  

 ). ٠,٠٥( األساسي عند مستوى داللة

 ةأهميـة الدراس

ن أهمية الموضوع الذي تتناوله، والنابع من ضرورة البحث عن          متنبع أهمية هذه الدراسة     

 . في المواقف الحياتيةته وترجمتعلمه لنمكن طلبتنا من قواعد اللغةآلية معينة  نعالج فيها 

 في الحفاظ على هوية اللغة العربية من جهة،         قواعدقاً من الدور المهم الذي يؤديه ال      وانطال

أن الطرق  ، و ةيوحفظ كيان األمة بحفظ لغتها واالبتعاد بها عن مظاهر الصعوبة والجفاف والمنطق           

تنا واألساليب التي تدرس فيها قواعد اللغة العربية لم تحقق الغايات التي نصبو إليها مما يجعل طلب               

 ألن الدارج في مدارسنا مـن       ؛ على عالمة النجاح   ايهربون إلى فروع اللغة األخرى حتى يحصلو      
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أساليب وطرق يركز على التلقين من قبل المعلم والطالب ال حول وال قوة لـه مستسـلم للمعلـم                   

 . يحيد عن الطرائق التي رسمت في مناهجنا المدرسيةأنوالذي بدوره يطبق ما هو موجود دون 

 تأتي أهمية هذه الدراسة كونها تتناول موضوعاً على قدر من األهمية وهـو تـدريس                لذا

 .قواعد اللغة العربية بهذا األسلوب الذي لم يجرب في بيئات تعليمية عربية

              وبالرغم من مرور خمس سنوات على تطبيق التجربة في بعض المدارس في األردن فإن

ي قواعد اللغة العربية لم تظهر بعد حول نتائجه وآثاره،          دراسة تقويمية لهذا األسلوب وبالتحديد ف     

وإن ثمة دراسات لم تنشر نتائجها لهذا سعت الدراسة للوقوف على مدى فاعلية هذا األسلوب على                

 .تعليم قواعد اللغة العربية لدى طلبة الصف التاسع األساسي

 ةالدراسـات السابقـ

النشأة في البيئة التعليمية العربية، ولقد بوشر       إن استراتيجية التقويم التشخيصي تعد حديثة       

م وعلى طلبة المرحلة األساسية، وتم ذلك بالتعاون مـع          ١٩٩٥/١٩٩٦في تطبيقها في مطلع العام      

 . )O.D.A( البحارا وراء وزارة التربية والتعليم وإدارة التنمية البريطانية لم

و تكاد أن تكون معدومة في حـدود        جعل الدراسات العربية في هذا الجانب مقلّة أ       مما  هذا  

اطالع الباحث في حين أن الدراسات األجنبية غنية في هذا الجانب ولكن رغم قلّة هذه الدراسات                

إال أن الباحث تمكن من الحصول على عدد من هذه الدراسات ولكنها في موضـوعات مختلفـة                 

والتي كانت فـي    )٢٠٠٠(ة  ناعتمد عليها الباحث كدراسات سابقة لبحثه إضافة إلى دراسة الطراو         

 .صلب اللغة العربية

 : ومن أهم هذه الدراسات ما يأتي

لقد تناولت هذه الدراسة أثـر      . )Yeany,1980ويني   & Mathews(دراسة ما ثيوس     -

التدريس العالجي التشخيصي وتركيز الضبط على تحصيل طلبة الجامعة واتجاهـاتهم، وشـملت             

لين في فصلين من مرحلة البكالوريوس ممن يدرسون مساق         الدراسة مجموعتين من الطلبة المسج    

لـه الخدمـة      والطلبة كانوا مسجلين على نظام من يحضر أوالً تقدم         ،األحياء في جامعة جورجيا   

أوالً، ولقد وزع هؤالء الطلبة عشوائياً وعن طريق الكمبيوتر ، المجموعة األولى كانت مجموعة              

ة إلى اختبارات تشخيصية منظمة أوالً بأول لتقـيس مـدى           تجريبية تلقت تدريسها كالمعتاد إضاف    
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تحقيق األهداف المخطط لها وتلقوا تعليماً عالجياً مسانداً كلمـا دعـت الضـرورة لـذلك وأمـا                  

المجموعة األخرى فقد تلقت تدريساً عادياً عن طريق المحاضرات وعرض شـرائح وحصـص              

 .عملية في المختبرين كما هو معتاد

ه الدراسة أن تحصيل  الطالب العلمي فـي الجامعـة يمكـن زيادتـه               وأظهرت نتائج هذ  

باستخدام التدريس التشخيصي العالجي، وكما أظهرت أيضاً أثراً للمعالجة باألسلوب التشخيصـي            

 . للطلبة ذوي التحصيل المتدني ؛ ألن العالج يقدم لهم أوالً بأول

 الثانوية في السعودية، لقـد      والتي أجريت على طلبة المرحلة     )1983(وأما  دراسة سعيد     

        لم تتلق   ضها لالختبارات التشخيصية وثالثاً   قسم الباحث الطلبة إلى ست مجموعات، ثالثاً منها عر

موعات األخرى وذلك من خالل طريقة التدريس لتخطّـي         للمجأية اختبارات للمعالجة التي قدمت      

وقد وزع الباحث هؤالء الطلبة وبناء      مية التي ظهرت خالل االختبارات التشخيصية،       العقبات التعلّ 

 مستويات ، إحداها تلقت معالجة مـن المعلـم واألخـرى            ةعلى االختبارات التي ذكرت إلى ثالث     

 .مباشرة للطالب وثالثة لم تتلق أية معالجة

ولقد خلصت الدراسة إلى أن هناك أثراً ذا داللة إحصـائية لالختبـارات التشخيصـية                 

 .ي التحصيل العلمي ولطالب المدارس الثانويةولمعالجة نواحي الضعف ف

دراسة هدفت إلى تطوير )Ismail Mokhtar)سماعيل مختار إأجرى  )1994( وفي عام

 .االختبارات التشخيصية للمفاهيم المتعددة في القدرة على حّل المسائل الرياضـية فـي ماليزيـا              

تخدم تصنيفاً آخر لبناء فقـرات      واستخدم الباحث تصنيف أهداف االختبار وفق عالقة داللية، واس        

 .مماثلة لكل هدف

ولقد شملت الفقرات التشخيصية الجانب اللغوي، والتخطيط االسـتراتيجي واللوغـارتمي           

طالباً وطالبة وحقق ثباتاً عالياً، ولقد درست أربعة محـاور فـي هـذا              ) ١٢٥٥(وشمل االختبار   

لبناء الصدق، والعناصر ذات الصلة     االختبار وهي عناصر الصدق الخارجي ، العناصر المكونة         

 .بالموضوع ثم تباين العناصر الخارجية

 ).Marshall, etal, 1987(عدم تأييد النتائج التي توصل لها مارشـال   وأظهرت النتائج

، ولكن ظهرت نتائج ذات عالقة بين األهداف والفقـرات التشخيصـية   )Mayor, 1984 (وماير
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 ودعمت الدراسة بيانات فرضية الفقرات من خالل معياريـة          للقدرة على حّل المسائل الرياضية،    

االمتحان والدراسة تقدم تصحيحاً جديداً وتطوراً لخطة عمل لصدق االختبارات المصممة، وهـذا             

االختبار صمم تحديداً عندما يكون حجم الصف كبيراً وليس لدى المعلمين فرصة لتقـديم التقـويم       

 . ة بين التالميذالتشخيصي الذي يراعي الفروق الفردي

دراسـة تناولـت أثـر ثالثـة     )Joed Russell( )جودروسل( أجرى )1981(وفي عام 

عرفي والتحصـيل لمـادة األحيـاء       لممتغيرات الستخدام التعليم العالجي التشخيصي في الجانب ا       

لطالب المدارس العليا ولقد شملت هذه الدراسة الطلبة المسجلين في ثالثة فصول دراسية والـذين               

 .رسون منهاج علوم األحياءيد

ولقد استخدم المشاركون في الدراسة االختبارات التشخيصـية مـن خـالل النشـاطات              

 أعدت المواد للتدريس خـالل أربعـة        كماوالمفردات الدراسية التي طورت ألغراض الدراسة ،        

 المــواد حسـب   ودرستفي فصول عن موضوع الخلية )Green Version(أسابيع في منطقة 

 -:اآلتي

  .تلقت تعليماً نظرياً وعملياً دون اختبار تشخيصي أو تدريس عالجي: المجموعة األولى -

استخدمت تشخيصاً عالجياً مساعداً وتلقت نفس التعليم الـذي قـدم           : المجموعة الثانية  -

للمجموعة األولى باإلضافة إلى اختبار لقياس التقدم أجري مرتين أو ثالث مرات كـل              

 .ن االطالع على نتائجهمأسبوع ويمكن الطالب م

تلقت نفس المعالجة التي تلقتها المجموعة الثانية مـع االسـتثناءات           : المجموعة الثالثة  -

مفتاح اإلجابة، أسئلة اختبار قياس التقدم ، وملف يظهر جميع النشـاطات التـي    :التالية

 .يمكن الرجوع إليها من خالل أوراق تهتم بالمستوى المتوسط

ه الدراسة أن معلمو األحيـاء يعتبـرون التطـور والتطبيـق للتعلـيم              ولقد بينت نتائج هذ   

 .التشخيصي العالجي المساعد نظاماً يساعدهم على التعليم وتكوين اتجاهات إيجابية

طالباً وطالبة وكانت تهدف إلـى      )٨٠٠( فقد قاما بدراسة على      )1981 (وينيوأما ساندرز   

لضبط على التحصيل القائم والمكتسـب لطـالب        معرفة أثر التعليم التشخيصي العالجي وتركيز ا      

 .المدارس المتوسطة في مادة العلوم
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ولقد قام الباحثان بتوزيع الطلبة بالتساوي من خالل المستويات االجتماعية واالقتصـادية            

 سنة، ولقد كان ملتقى الدراسـات       ١٣ -١١وجميعهم من المستوى السابع وتتراوح أعمارهم بين        

دقيقة باليوم، ولقد تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات وعلى   ) ٥٥(ألسبوع بواقع   بالطلبة خمسة أيام با   

 :النحو اآلتي 

هدفاً وقد تم تدريسهم خــالل ثالثـة        ) ٢٧(تلقت تدريساً لتحقيق    : المجموعة الضابطة    -

 ثم أجـري لهـم      )S.A(  أجري لهم اختبار بعد أسبوعين من بداية التدريس        كماأسابيع،  

ثانٍ اختبار  )S.B(عد شهر أجري لهم االختبار النهائي لمعرفة قدرتي الحفظ والتـذكر           وب

لدى هؤالء الطالب، وخالل التدريس كان المعلمون يقومون باألنشـطة والمحاضـرات            

 .والقراءات وعرض األفالم

 أعطيت نفس األهـداف      T2وهي مجموعة المستوى التشخيصي     : أما المجموعة الثانية     -

باإلضافة إلى قياس التشخيص المنظم بعد كـل خمسـة          التي أعطيت للمجموعة األولى     

أهداف ثم تصحح االختبارات ويتم إعادتها للطالب والطلبة الذين يخفقون في الوصـول             

جرى لهم اختبارلتحقيق األهداف المرجوة يمواٍز لنفس األهداف بعد يومين تشخيصي . 

نفس ما تلقته المجموعة     تلقت    T3هي مجموعة التشخيص والعالج     : والمجموعة الثالثة    -

 .الثانية ولكن الطلبة الذين يفشلون يتلقون تعليماً عالجياً

 -:ولقد خلصت هذه الدراسة إلى ما يأتي  

إن التعليم التشخيصي العالجي كان األسلوب الفعال لزيادة القدرة على االحتفاظ والتذكر             -

 زيادة ذات داللـة     في المدارس المتوسطة رغم أن مستويات التحصيل الحالي لم تظهر         

 .ألسلوب التقويم التشخيصي

التالميذ الذين تلقوا خبرات بالتدريس التشخيصي العالجي أظهروا زيادة فـي مسـتوى              -

 في القدرة على االحتفاظ بالمعلومات العلمية من اؤلئك الذين لم           ٪٢٠-١٠التحصيل من   

 .يتعرضوا لتلك الخبرة

الـذين   على من مستوى الطالب السـود     وفي قياس القدرة كان مستوى الطالب البيض أ        -

 .من أفراد العينة% ٤٥كانوا يشكلون ما نسبته 
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 )Marion, 1997(ومن الدراسات المهمة في مجال التقويم التشخيصي دراسة مـاريون  

 م والتـي اطلعـت      ١٩٩٧وذلك في سياق تقريرها عن الزيارات االستشارية لألردن في نوفمبر           

أسلوب التقويم التشخيصـي فـي األردن لمـادتي اللغـة العربيـة             إثناءها على تجربة التدريس ب    

 .والرياضيات

وقد هدفت الدراسة إلى الوقوف على نجاح التجربة ومدى تقدمها حيث أجريت بعد العديد              

من الزيارات والمشاركة في الحلقات التدريبية اختبارين لطلبة الصف السادس األساسـي شـمال              

مدرسة منها ست مدارس للذكور واثنتـا عشـرة         ) ١٨(ت، شملت   مادتي اللغة العربية والرياضيا   

 .طالباً وطالبة) ١٠٦١(مدرسة لإلناث وعدد الطلبة فيها 

وكانت متغيرات الدراسة، الموضوع، مادة التدريس، الجنس، المشـاركة فـي البرنـامج             

 .ومستوياتها، المديريات، والمدارس والشُّعب

اللغة العربية واألخـرى لمدرسـي الرياضـيات،        أعدت الباحثة استبانتين واحدة لمدرسي      

وكذلك أعدت استبانتين مماثلتين الستطالع آراء الطلبة المشاركين في برنامج التقويم التشخيصي            

من حيث الموقف الصفي، ودور المعلمين واتجاهاتهم نحو المواد التـي يدرسـونها وفـق هـذا                 

طالب، ومراعاة الفروق الفردية بيـنهم،      األسلوب وقد خلصت إلى أنها لمست اهتماماً بمستوى ال        

كما الحظت تعدد أساليب التقويم لدى المعلمين وشيوع استخدام األسـئلة المفتوحـة والمصـممة               

الختبار القدرات المختلفة، وكذلك أشارت إلى زيادة التفاعل الصفي والعنايـة بالطلبـة ضـعاف               

مقررات الدراسـية، كمـا ظهـر       التحصيل، وتنبه المعلمون إلى نواحي الضعف والقصور في ال        

االهتمام بتطوير سجالت األداء والتحصيل لدى الطلبة، والتعاون بين أولياء األمور في التصـدي              

 .للمشكالت التي تواجه الطلبة

وهدفت إلى اختبار مدى فاعلية التدريس      ) ٢٠٠٠(وأما الدراسة األخرى فكانت للطراونة      

عربية في المرحلة األساسية من خالل مقارنـة مسـتوى          بأسلوب التقويم التشخيصي لمادة اللغة ال     

التحصيل الدراسي للطلبة الذين يدرسون وفق هذا األسلوب والذين يدرسون باألسـاليب التقليديـة              

 :وتحديداً حاول الباحث اإلجابة على السؤال التالي 

ـ              ن هل يحقق استخدام التدريس بأسلوب التقويم التشخيصي نواتج تعليمية تفوق سـواها م

 نواتج األساليب األخرى المتبعة في تدريس اللغة العربية ؟
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ولإلجابة على هذا السؤال واألسئلة األخرى المرتبطة بها، تم اختيار عينة من طلبة الصف              

وزعت في مجموعتين إحداهما تجريبية لتقيـيم الطلبـة الـذين           ) ٨١٩(السادس األساسي عددها    

ضابطة لمن يدرسون باألساليب التقليدية ، وللمقارنة       يدرسون بأسلوب التقويم التشخيصي وأخرى      

بين مستوى التحصيل لكل من المجموعتين، صمم الباحث اختبارين تحصيليين طُبّـق األول فـي               

بداية العام الدراسي واآلخر بعد االنتهاء من التجربة ، ولقد تمت معالجة البيانات علـى ضـوء                  

الختبار صـحة الفرضـيات      )SPSS(دام الحاسوب   الفرضيات المشتقة من أسئلة الدراسة باستخ     

 -:باإلضافة إلى أساليب اإلحصاء الوصفي، ومن أهم النتائج التي توصل لها 

إن مستوى تحصيل الطلبة الذين درّسوا وفق األساليب التقليدية أفضـل مـن مسـتوى                -

 .تحصيل الطلبة الذين درّسوا وفق أسلوب التقويم التشخيصي

تدريس وجنس الطلبة وخبرات المعلمين ومؤهالتهم علـى مسـتوى          ظهر أثر لطريقة ال    -

 .تحصيل الطلبة

تبين أن هناك أثر ذو داللة إحصائية لمتغيرات الجنس والمؤهـل والخبـرة والمسـمى                -

 .الوظيفي على درجات ممارسات العاملين وآرائهم في مشروع التقويم التشخيصي

ة فروق بين المتوسطات لتحصيل الطلبة ذات       لم تُْظهر نتائج االختبارات أو اإلستبانات أي       -

 .داللة إحصائية تُعزى لمتغير الخبرة في مجال التقويم التشخيصي

 -:ومن خالل دراستنا لهذه الدراسات نخلص منها باآلتي 

إن معظم هذه الدراسات أجريت في بيئات مختلفة أعطت نتائج مفادها أن التدريس وفق               -١

مع األساليب األخرى يعطي نتائج تنعكس إيجاباً على        أسلوب التقويم التشخيصي مقارنة     

 .الطلبة المتعلمين باستثناء دراسة الطروانة المشار إليها آنفاً

إن التدريس وفق هذا األسلوب يؤدي إلى تشخيص الخلل أوالً بأول ثـم تقـدم التغذيـة                  -٢

 .الراجعة والتي تنعكس فوراً على أداء الطلبة كل وفق حاجاته التعلّمية

هذا األسلوب يؤكد على ضرورة تفريد التعليم والذي يتماشى مـع تطـورات العصـر                -٣

 .والتقنية
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اعتبرت معظم الدراسات أن أسلوب التقويم التشخيصي يعتبر أسلوباً فعاالً فـي زيـادة               -٤

 .قدرة الطلبة على االحتفاظ بالمعلومة وتذكرها وقت الحاجة إليها

 الثقافية ونظامه التعليمي وإن األدوات      أظهرت معظم الدراسات أن لكل بلد خصوصيته       -٥

 .التشخيصية تحتاج إلى تعديل من وقت إلى آخر للتكيف مع البيئة

 إن االطالع على هذه الدراسات أمر ضروري، حيث لم يتمكن أغلب المشـاركين فـي               

مـن  )ماريون(مشروع التقويم التشخيصي في األردن من االطالع عليها وخصوصاً إذا علمنا أن             

 . يقودون الفريق االستشاري في األردن لإلشراف على مشروع التدريس بهذا األسلوبالذين

 راءاتالطريقة واإلج

 :يتناول هذا الباب وصفاً كامالً لمجتمع الدراسة وعينتها وذلك على النحو اآلتي

 مجتمع الدراســة

ون لمديرية   قام الباحث بتحديد مجتمع الدراسة بطلبة الصف التاسع األساسي، والذين يتبع          

م ولقد بلغ عدد طالب هذا الصف فـي         ٢٠٠١/٢٠٠٢التربية والتعليم لقصبة معان للعام الدراسي       

من اإلنـاث كـان عـدد       )٣٥٥(ذكراً و   ) ٣١١(طالباً وطالبة منهم    )٦٦٦ (مدارس قصبة معان    

مدارس الذكور التي يوجد فيها الصف التاسع األساسي أربع مدارس وكان عدد الشـعب عشـر                

 .ما عدد مدارس اإلناث فقد بلغ خمس مدارس وعدد الشعب عشر شعبشعب، أ

 عينة الدراســة 

طالباً وطالبة بالطريقة العشـوائية متعـددة       )١٤٦(اختيرت عينة الدراسة والتي بلغ عددها       

 والمدارس التي اختيرت منهـا عينـة   ،من مجتمع الدراسة)%٢١(المراحل حيث شكلت ما نسبته   

 :الدراسة هي

 .ر اإلسكان األساسيةمدرسة ذكو -

 .مدرسة بنات معان الثانوية -
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 والطلبة بالطريقة العشـوائية، حيـث راعـى         ،، والشعب تين المدرس هاتينوقد تم اختيار    

الباحث أن يكون هناك تجانس بين أفراد هذه العينة حيث تقع هذه المدارس داخل حـدود بلديـة                  

ى والريف والمدينة ويوجد في كل منهمـا        وتزود بطلبة من القر   ،  معان وفي أماكن متقاربة مكانياً    

 الدراسة من بين ثالث الشعب المتواجدة في تلـك          فيهاثالث شعب واختيرت الشعب التي ستطبق       

 .ديةتقلي التشخيصي واألخرى بالطريقة السلوبالمدرستين تعلمت إحداهما عن طريق األ

اليةسوا على أيدي مدرسين ممن يتصفون بالصفات التوأفراد العينتين در: 

 .االثنان يختصان بمبحث اللغة العربية -

-      التأكد من ذلك من ملفاتهم الشخصية حيثتجـاوزت          االثنان من ذوي الخبرة الطويلة وتم 

 .خبرة كّل منهما عشر سنوات

 مسلكياً بناء على خطة وزارة التربية والتعليم والتي تنص علـى أن يـدرس               الاالثنان أُّ 

ال معلمون ومعلمات يحملون درجة دبلوم معهد معلمين        المرحلة األساسية ورياض األطف   

 .أو جامعة إن توفر

 ةإجراءات الدراس

خطة لتدريس قواعد اللغتة العربية من خاللها وفق أسلوب التقويم التشخيصي           عد الباحث   أ

" ولقد استحسن االباحـث اختيـار       ) ٣(، وثم أعداد آلية محددة لتنفيذ هذه الخطة ملحق          )٢(ملحق  

من بين دروس الصف التاسع األساسي؛ ألنها أكثر استخداماً في حياتنا اليومية، ولقد تـم    " بع  التوا

عرض هذه الخطة على أصحاب االختصاص والخبرة والمؤهلين علمياً ومسلكياً حتـى اسـتقرت        

وقام الباحث بتدريب الزميلين اللذين سيطبقان التجربة عرفهمـا بآليـة           ) ٢(كما هي عليه بمحلق     

 .يذ أيضاًالتنف

وزيادة في الحرص على نجاح التجربة أعطى الباحث الحصة األولى عند كُل زميل منهما              

وأفسح المجال لهما إلعطاء ما تبقى من الحصص وبمتابعة حثيثة وتم االتفاق على أن تعطى هذه                

الدروس في حصة القواعد إضافة إلى استغالل حصتي الفن والرياضـة أسـبوعياً طيلـة فتـرة                 

بة؛ حتى ال يكون ذلك على حساب المنهاج المقرر والذي المناص من قطعة في مدة محددة                التجر
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وبعد االنتهاء من التجربة اعد أختباراً بعدياً للقيام بالعمليات اإلحصائية المطلوبة لإلجابـة علـى               

 . فرضية الدراسة

 ةأداة الدراس

 منهاج القواعـد    فيتدريسها  أجرى الباحث دراسته على دروس التوابع والتي من المقرر          

للصف التاسع األساسي الذي أقرته وزارة التربية والتعليم، أما هذه الدروس التي عالجها الباحـث               

فتشكل ذروة المباحث النحوية والتي يكثر ترديدها على اللسان وعلى القلم ويفاد منها في حقلـي                

 .الكالم والكتابة

عينة الدراسة التي اختارها لتمثل عينة الدراسة حيـث         وعليه فقد أعد الباحث اختباراً قبلياً ل      

 .كانت متكافئة لدرجة كبيرة جداً مما طمأن الباحث لتطبيق دراسته

 فقد اشتمل على أنـواع األسـئلة        البعدي أجراه الباحث في نهاية التجربة     ا االختبار   أمو  

 تكملة الفـراغ بمـا هـو         والسبب في ذلك لرؤية إمكانية الطلبة على        كافة الموضوعية واإلنشائية 

 . مناسب واختيار اإلجابة الصحيحة من بين بعض البدائل ثم معرفة البديل الصحيح مـن غيره

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة وعـدد         اأما األسئلة فكان عددها ثالثة أسئلة  أوله       

 . عشر فرعاًةاألفرع خمس

 أمـام   )× ( خطأ الصحيحة وإشارة أمام اإلجابة   )  (أما السؤال الثاني ضع إشارة صح       

اإلجابة الخاطئة وعددها عشرة فروع والسؤال األخير أكمل الفراغ باإلجابة الصـحيحة عـددها              

 . الطالب لقواعد اللغة العربيةوظيف معرفة مدى تاخمسة أفرع والهدف منه

ولقد حرص الباحث على أن تعرض فقرات االختبار على لجنة من المحكمين المختصـين          

ال التربية وفي مبحث اللغة العربية وممن يحملون الدرجات العلمية العالية التي تتـراوح              في مج 

بين الدكتوراه وكلية المجتمع ويعملون في جامعة مؤتة وجامعة الحسين بن طالل وكلية مجتمـع               

 .الكرك والتأهيل التربوي وممن يدرسون الصف التاسع

ف خمس فقرات من فقرات السؤال األول       وبعد االسترشاد بوجهات نظرهم قام الباحث بحذ      

 .عند التطبيقحتى استقرت فقراته كما هي عليه 
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 عالمـة   ة الباحث أن يكون على السؤال األول خمس عشـر         رأىأما توزيع الدرجات فقد     

وبهذا فقد كانـت    والثاني عشر عالمات والثالث خمس عالمات حيث تأخذ كل نقطة عالمة واحدة             

 .٪٣٠ الكاملة  والعالمة٪١٥درجة النجاح 

عة واحدة بعد أن أوصت لجنة المحكمـين بحـذف بعـض            اولقد حددت مدة االمتحان بس    

الفقرات وزيادة أخرى وتغيير وتبديل في الصيغ مثلما ارتأوا مناسبته لمستوى هذا الصف وهـذه               

 .المرحلة العمرية

 موضوعية االختبار  -

 قام الباحث بتصـحيح أوراق      لقد توافرت في هذا االختبار شروط الموضوعية كافة حيث        

عالمة الحقيقيـة التـي     ، ووضع إجابة نموذجية لكل سؤال وفي ضوئها وضعت ال          بنفسه االختبار

طالب ، أما فقرات االمتحان فقد تـوخى الباحـث أن ال يحتمـل بعضـها التأويـل                  يستحقها كل   

ليهم نفس األسئلة   اره عينة من الطلبة ألقى ع     ي وتأكد من ذلك باخت     ، والتحريف عن معناها الصحيح   

 األسئلة واضحة ولم يك هناك       أن وطلب من كل واحد منهم أن يبين بلغته معنى السؤال حيث تبين           

س أو غموض في أي منهما مما طمأن الباحث أن االختبـار علـى درجـة عاليـة مـن                    بأي ل 

 .الموضوعية

 صدق االختبار  -

س في جامعة الحسين بن     عرضت فقراته على لجنة من المحكمين من أعضاء هيئة التدري         

 يرينطالل وكلية مجتمع الكرك ومشرفين تربويين ممن يشرفون على مبحث اللغة العربية ومـد             

ممن سبق لهم أن درسوا مبحث اللغة العربية ومدرسين لمبحث اللغة العربية يدرسـون الصـف                

  اسـتقرت  بة حيث  فقرات االختبار المناس   ثُبتتالتاسع األساسي وبناء على رأي هؤالء المحكمين        

صـت  قُلِّهذه األسئلة على ثالثة أسئلة بعدما استبعدت الفقرات غير المناسبة من هذه األسئلة حيث               

 خمسـة   هأسئلة االختيار من متعدد من عشرين إلى خمس عشرة وأوصت اللجنة بحذف نص علي             

هذا الصف    بتغيير بعض الصيغ لتتناسب مع مستوى        اوأوصوأسئلة بحجة أن األسئلة طويلة ، كما        

ولقد قام الباحث بكل التغييرات التي أوصت اللجنة بها، وفي ضوء ذلك تم االتفاق علـى صـدق                  

 .االختبار
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 ثبات االختبار  -

عينة من طلبة الصف التاسع األساسي في مدرسة بنات اإلسـكان           ر  لقد قام الباحث باختيا   

 طلبة العينة للمادة التـي      لّمدى تع األساسية  لقياس مدى ثبات االختبار الذي أعده الباحث لقياس م          

طالبة أما الخمسـفقد     )٤٥( طالبة من أصل     )٤٠( خالل التجربة حيث بلغ عدد هذه العينة         تدرس

ااالمتحان األولقده  و.  تقديمهن لالمتحان     دون  نظراً لظروف خاصة بهن كانت تحول      ؤهنتم استثنا 

ـ         بإعادته بعد أسبوعين على     الباحث م وقام ١/٥/٢٠٠٢بتاريخ     خ ـ نفـس العينـة وذلـك بتاري

 األول  عالمـات االمتحـانين   م وبنفس الفقرات وتحت نفس الظروف ولقد رصدت         ١٥/٥/٢٠٠٢

 وهذا يعطى مؤشراً بيناً وواضـحاً       )٠,٨٥٢ (والثاني وقام الباحث بحساب معامل الثبات ولقد كان       

 . بأن درجة الثبات كانت عالية بين فقرات االختبار

 ا ومناقشتهالنتائج

ت الدراسة إلى الوقوف على مدى تعلم طلبة الصف التاسع  األساسي إلى قواعد اللغة               هدف

دراسة لإلجابة علـى     وتحديداً سعت ال   التشخيصيالعربية من خالل تدريسهم إياه بأسلوب التقويم        

 :السؤال التالي

  ما أثر استخدام أسلوب التقويم التشخيصي على تعلم طلبة الصف التاسع األساسـي لمـادة             -

 قواعد اللغة العربية في مدارس قصبة معان ؟

ومن أجل اإلجابة على هذا السؤال كان تصميم الدراسة يقـوم علـى مقارنـة المسـتوى                 

التحصيلي للطالب الذين يدرسون وفق أسلوب التقويم التشخيصي مع مستوى تحصـيل الطـالب              

:  اشـتملت علـى مجمـوعتين      الذين يدرسونه وفق األساليب التقليدية، وبالتالي فإن عينة الدراسة        

تجريبية وضابطة ومن أجل التحقق من تجانس المجموعتين بعد مراعاة تشابه الظروف التعليمية             

والبيئية واالجتماعية وخصوصاً أنهم من طلبة مدارس قصبة محافظة معان، قام الباحث بـإجراء              

فق األساليب المقررة لكل    اختبار قبلي للمجموعتين قبل انخراطهما في تعلم قواعد اللغة العربية و          

 .مجموعة
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 )١(جدول 

لمجموعة التجريبية لكل فقرة في االختبار في اواالنحراف المعياري  )صعوبة الفقرةل(الوسط الحسابي 

 مرتبة تنازلياً حسب الوسط

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

  
Q25 73 .00 1.00 .9041 .2965 
Q24 73 .00 1.00 .8904 .3145 
Q10 73 .00 1.00 .8630 .3462 
Q11 73 .00 1.00 .8630 .3462 
Q5 73 .00 1.00 .8493 .3602 

Q13 73 .00 1.00 .8356 .3732 
Q8 73 .00 1.00 .8356 .3732 
Q9 73 .00 1.00 .8082 .3964 

Q19 73 .00 1.00 .8082 .3964 
Q3 73 .00 1.00 .8082 .3964 

Q22 73 .00 1.00 .7808 .4166 
Q16 73 .00 1.00 .7671 .4256 
Q1 73 .00 1.00 .7260 .4491 

Q21 73 .00 1.00 .7123 .4558 
Q29 73 .00 1.00 .7123 .4558 
Q7 73 .00 1.00 .6712 .4730 

Q23 73 .00 1.00 .6712 .4730 
Q4 73 .00 1.00 .6712 .4730 
Q2 73 .00 1.00 .6575 .4778 

Q17 73 .00 1.00 .6575 .4778 
Q6 73 .00 1.00 .6575 .4778 

Q26 73 .00 1.00 .6027 .4927 
Q28 73 .00 1.00 .5890 .4954 
Q18 73 .00 1.00 .5753 .4977 
Q27 73 .00 1.00 .5479 .5011 
Q15 73 .00 1.00 .5479 .5011 
Q12 73 .00 1.00 .5342 .5023 
Q30 73 .00 1.00 .4247 .4977 
Q20 73 .00 1.00 .4110 .4954 
Q14 73 .00 1.00 .3425 .4778 

Valid N 
(list wise ) 

73  
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من خالل نظرتنا لهذا الجدول نرى أن الوسط الحسابي واالنحراف المعياري تتراوح بين              

وهذا يعطينا مؤشراً على أن الطلبة الذين درسوا قواعد اللغة عن طريـق             ) ٠,٩٠٤١-٠,٣٤٢٥(

لوا إلى درجة عالية في تعلمهم للقواعد حيث كان المدرسـون لـم             أسلوب التقويم التشخيصي وص   

ينتقلوا من نشاط إلى نشاط إال بعد فهم الطلبة للنشاط السابق، وقد كانت تعالج حـاالت الضـعف                  

أوالً بأول ، والطلبة الذين ينجزون المهمة ينتقلون إلى أنشطة إثرائية وكل ذلك بتوجيـه وإرشـاد             

وهمه تفاعل الطلبة مع بعضهم البعض أثنـاء أداء النشـاط وإزالـة             معلمهم الذي يخطط للموقف     

 .الفرقة وغرس المحبة والعمل الجماعي لديهم

والجدول المدون أدناه يبين لنا أن صعوبة الفقرات لدى المجموعة الضابطة تراوحت بـين        

)٠,٨٧٦٧ - ٠,٣٠١٤.( 
 ) ٢(جدول ال

 مرتبة لمجموعة الضابطةلكل فقرة في االختبار في ا واالنحراف المعياري)صعوبة الفقرةل(الوسط الحسابي 
 .تنازلياً حسب الوسط

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

  
Q19 73 .00 1.00 .8767 .3310 
Q10 73 .00 1.00 .8356 .3732 
Q24 73 .00 1.00 .8219 .3852 
Q13 73 .00 1.00 .8082 .3964 
Q16 73 .00 1.00 .7808 .4166 
Q25 73 .00 1.00 .7808 .4166 
Q23 73 .00 1.00 .7671 .4256 
Q22 73 .00 1.00 .7397 .4418 
Q8 73 .00 1.00 .7397 .4418 
Q9 73 .00 1.00 .6849 .4678 

Q29 73 .00 1.00 .6712 .4730 
Q11 73 .00 1.00 .6712 .4730 
Q20 73 .00 1.00 .6575 .4778 
Q5 73 .00 1.00 .6164 .4896 
Q1 73 .00 1.00 .6027 .4927 

Q18 73 .00 1.00 .6027 .4927 
Q17 73 .00 1.00 .5890 .4954 
Q27 73 .00 1.00 .5753 .4977 
Q21 73 .00 1.00 .5616 .4996 
Q7 73 .00 1.00 .5616 .4996 
Q2 73 .00 1.00 .5479 .5011 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q26 73 .00 1.00 .5205 .5030 
Q28 73 .00 1.00 .5205 .5030 
Q15 73 .00 1.00 .5068 .5034 
Q3 73 .00 1.00 .4795 .5030 

Q12 73 .00 1.00 .4658 .5023 
Q4 73 .00 1.00 .4658 .5023 

Q14 73 .00 1.00 .4384 .4996 
Q6 73 .00 1.00 .3699 .4861 

Q30 73 .00 1.00 .3014 .4620 
Valid N 

(list wise ) 
73  

 

أن الوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري للمجموعـة الضـابطة          ) ٢(ول  يظهر لنا الجد  

نرى أن الفرق واضـح     ) ١(فبمقارنة هذا الجدول مع الجدول      ) ٠,٨٧٦٧-٠,٣٠١٤(تتراوح بين   

لدى المجموعتين فهذه المجموعة درست بطريقة الكتاب ودليل المعلم ولكن دون إثراء الموقـف               

ة ال بل يصار إلى االنتقال إلى حل التمارين دون التأكد مـن             الصفي باألنشطة العالجية واإلثرائي   

تعلم الطلبة للمادة، ولم يترك المجال للطلبة لالستفادة من خبرات بعضهم البعض ألن هم المعلـم                

أوالً وأخيراً قطع الكم من المنهج على حساب الكيف وبعدها يثقل كاهل المتعلم بـالنحو ويصـبح                 

 .لديه عقدة العقد

اسـتخدمت الدراسـة    ) ٢+ ١الجدول  (أن حددت صعوبة الفقرات لدى المجموعتين       وبعد  

االختبار البعدي للوقوف على مدى تعلم طلبة الصف التاسع األساسي لقواعد اللغة العربية بأسلوب              

التقويم التشخيصي ومقارنة ذلك مع تحصيل أقرانهم الذين يدرسونه بالطريقة التقليدية من خـالل              

 .بمجموعتيها التجريبية والضابطةعينة الدراسة 

وبعد تطبيق الدراسة، تمت اإلجابة على سؤال الدراسة من خالل اختبار الفرضية والتـي              

 -:كانت على النحو التالي 

ما أثر استخدام التقويم التشخيصي في تقويم تعلم قواعد اللغة العربية لدى طلبـة الصـف                

 التاسع األساسي ؟

 )٢(الجدول : تابع
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 -:لمتعلقة بهذا السؤال والتي صيغت كما يليولدى اختبار هذه الفرضية ا

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات عالمات طلبة الصف التاسـع األساسـي               

الذين علموا القواعد بأسلوب التقويم التشخيصي والذين علموه بالطريقة التقليدية عند مستوى داللة             

)٠,٠٥.(  

كانت النتيجة أن المتوسط الحسابي للمجموعـة       وبعد اختبار الفرضية المتعلقة بهذا السؤال       

كما ) ١٨,٥٦(في حين متوسط عالمات الطلبة الذين علموا بالطريقة التقليدية          ) ٢٠,٣٨(التجريبية  

 ).٣(يتضح في الجدول 
  )٣(جدول ال

 الطلبة لقواعـد    لتعلم  تحليل التباين لعالمات الطلبة على االمتحان البعدي حسب طريقتي التدريس           

 العربيةاللغة 

عدد  المجموعة 

 الطلبة

ط سالو

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ة جدر

 الحرية

توى سم قيمة ف

 الداللة

TO
TA

L
 

 تجريبية

 

 ضابطة

٧٣ 

 

٧٣ 

٢٠,٧٢٦٠ 

 

١٨,٥٦١٦ 

٥,٠٤٧٧ 

 

٥,٩٠٩٠ 

 

١٤٤ 

 

 

٢,٣٨ 

 

٠,٠١٩ 

 

      

 أن هناك فرقاً بين طريقتي التـدريس علـى االمتحـان          )٣(جدول  اليتضح لنا بعد دراسة     

 الطلبة لقواعد اللغة العربية من خالل تعليمهم إياه عـن  تعلمالبعدي الذي أعده الباحث لقياس مدى       

مت بمنأى عن هذا    لِّالتشخيصي الذي أعد لهذه الغاية والمجموعة األخرى ع       أسلوب التقويم   طريق  

 .البرنامج حيث علمت عن طريق الكتاب المقرر وبنفس الخطوات المعدة لهذه الغاية

  α (ى المعالجة اإلحصائية تبين أن هذه الفروق لها داللة إحصـائية عنـد مسـتوى              ولد

ألسـلوب التقـويم     وهذه  الداللة راجعـة       ٢,٣٨ حيث بلغت قيمة ف      ١٤٤وبدرجة حرية   )٠,٠٥

 بينمـا   ٢٠,٧٢ الذي رأى الباحث تطبيقه حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه المجموعة            التشخيصي

  . كما هو في الجدول المثبت أعاله١٨,٥٦مجموعة الضابطة بلغ متوسطها على االختبار البعدي ال
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ولعل األسباب التي أدت إلى تفوق الطلبة الذين تعلموا باألسلوب التشخيصي قواعد اللغـة              

ستفادتهم العربية عائد إلى االهتمام الكافي الذي قُدّم أثناء تنفيذ التجربة من قبل الطلبة وتفاعلهم وا              

من خبرات بعضهم البعض، إضافة إلى أن المعلمين اللذين نفذا التجربة ركزا لهـم علـى هـذا                  

األسلوب أثناء التدريس مما جعلهم قادرين على اإلنجاز أكثر من الطريقـة التقليديـة، كمـا أن                 

بـأول  التسهيالت الضرورية للبرنامج كانت متوافرة بشكل يذلل الصعوبات التي كانت تظهر أوالً             

 .حيث كان يشخص الخلل ويقدم العالج له

 & yeany(فهذه النتيجة التي تم التوصل إليها تتفق مع دراسات كل من ييني ومـاثيوس  

Mathews, 1980( وجو ورسل)Joe & Russell, 1987 (   وسـاندي ويينـي)Sanders & 

Yeany, 1981 ( وسعيد)Saud, 1983( واللوزي)Alozia, 1987(دراسات حيث أظهرت هذه ال

  .األثر الفعال ألسلوب التقويم التشخيصي بعد استكمال المتطلبات الضرورية إلنجاح هذا األسلوب

ولقد استخدم الباحث تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر متغيري الجنس والمجموعـة علـى              

 . التوصل إليها النتائـج التي تميبينتحصيل الطلبة في قواعد اللغة العربية والجدول المثبت أدناه 
  )٤(جدول ال

تحليل التباين الثنائي لعالمات الطلبة لمعرفة أثر متغيري  الجنس والمجموعة على تحصيل الطلبة              
 .في قواعد اللغة العربية 

ط سمتو
 الداللة

متوسط  F قيمة
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

مصدر 
 التباين

 المجموعة ١٤٥,٦٩ ١ ١٤٥,٦٩  *٥,٨٥ ٠,٠١٧
 الجنس ٧٦٨,٢٩ ١ ٧٦٨,٢٩  *٣٠,٨٩ ٠,٠٠٠
 التفاعل ٤٩,٩٠ ١ ٤٩,٩٠ ٢,٠٠٧ ٠,١٥٩

   الخطأ ٣٥٣١,١٨ ١٤٢ ٢٤,٦٨
 الكلــي ٦٠٨٥٨ ١٤٦ 

  )٠,٠٥  =α ( دالة إحصائياً عند مستوى داللةFقيمة *  
 

ي الجنس والمجموعـة علـى       إحصائياً لمتغير  ال دا اًن هناك أثر  أيتبين من الجدول السابق     

أن فـي حـين     )٢٢,١٤(التحصيل في قواعد اللغة العربية حيث أن الوسط الحسابي لإلناث هـو             

 .وهذا يعني أن تحصيل الطالبات أعلى من تحصيل الذكور)١٧,٥١(الوسط الحسابي للذكور 
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لـة  ولقد كان الفرق بين المتوسطين داالً إحصائياً لصالح مجموعة اإلناث عند مستوى دال            

)α  ٠,٠٥.( 

ولقد جاءت هذه النتيجة متوافقة مع الدراسات في علم النفس التـي أكدت تفـوق البنـات                

على أنـه مـن     " Oulson"على البنين فيما يخص القابليات اللغوية حيث دلت دراسات أولسـون           

ي المراحل األساسية، ويعلل    الممكن القول بأن البنات يتفوقن على الذكور في مجموع الدراسات ف          

 ).١٩٧٨عاقل، (ذلك بأن البنات أسرع نضجاً من الذكور 

ومن الدراسات التي أجريت في األردن لصفوف المرحلة األساسية في مجال المهـارات             

حيث أظهرتـا تفـوق     ) ١٩٨٩(، ودراسة أحمد عليان     )١٩٨٦(اللغويـة دراسة عودة أبو عودة      

ق بين متوسطات الجنسين داللة إحصائية لصالح اإلنـاث، وهـذا           اإلناث على الذكور وكان للفرو    

 .يتوافق مع النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة

 والجنس يالحظ من الجـدول    )تجريبية ، ضابطة  (ن  ـل بين المجموعتي  ـالتفاعولمعرفـة  

نـامج علـى    بمعنـى أن فائـدة البر    )٠,٠٥(عند مستوى داللة     عدم وجود أثر دال إحصائياً     )٤(

 .التحصيل األكاديمي في قواعد اللغة العربية كان متشابهاً لدى الجنسين

والتي كانت تهدف إلـى  ) ١٩٩٤(وهذه النتيجة اتفقت مع نتائج دراسة شهاب أمين غرايبة   

الوقوف على أثر استخدام االستراتيجية الكشفية وطريقة العرض حيث لم تظهـر فـروق دالـة                

ين طريقة التدريس والجنس، وهذا يعطي مؤشراً واضحاً أن الخطط التي           إحصائياً تعزى للتفاعل ب   

أعدت لهذه الغاية والتدريس الذي قدم للمدرسين كان واحداً لم يفرق فيه بين ذكور وإناث، كما أن                 

التسهيالت لهذا البرنامج قدمت بالتساوي وكان الباحث يتابع التدريس بنفسه ويقدم التغذية الراجعة             

 .درسين الذين درّبوا لهذه الغايةالفورية للم

 :التوصيـات

 -: التوصل إليها فإن الباحث يوصي بما هو آٍت ضوء هذه النتائج التي تمفي

 يحدد، والذي  التشخيصيأسلوب التقويم علّم قواعد اللغة العربية عن طريق ن تُأ .١

 راءإثقدم العالج للطلبة فوراً آخذين بعين االعتبار يمن خالله الخلل ثم 

 .الموضوعات النحوية للطلبة المتفوقين
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 التشخيصي جّل اهتمامها وأن أسلوب التقويمإن تولي وزارة التربية والتعليم  .٢

أن المؤشرات األولية وتعمم هذه التجربة على جميع مدارس المملكة خصوصاً 

 . في المدارس التي طبق فيهابنتائج طيبةبشر تُلهذا البرنامج 

قضي على الروتين والملل داخل حجرة الصف حيث يكون التقويم التشخيصي ي .٣

الصف في ديناميكية دائمة ، ويعود الطلبة على التعـاون والحـوار وتقبل 

 . الخ……الـرأي والـرأي اآلخر 

٤. رسون مبحث اللغة العربية وبالتحديد عقد دورات تدريبية مكثفة للمعلمين الذين يد

 ؛وإفادتهم منه األسلوب على هذا القواعد الطالعهم أوالً بأول موضوعات 

 .عكس ذلك على الطلبةنلي

 على جميع المراحل التعليمية حيث ال يقتصر على فئة ألسلوبأن يعمم هذا ا .٥

 .دون أخرى

إعادة النظر في األسلوب المتبع في تصميم التدريس، وضرورة دراسة أوضاع  .٦

راسة وفق منهجية المدارس وإمكاناتها قبل انضمامها إلى التجربة، وأن تكون الد

 .محددة وفي ضوء معايير مدروسة

توفير اإلمكانات المادية للمدارس المشاركة في التجربة وبخاصة األجهزة  .٧

 .التعليمية والمواد التي تمكن المعلم من القيام بالنشاطات الصفية

حفز العاملين في برنامج أسلوب التقويم التشخيصي من خالل تخفيض أنصبتهم  .٨

ين الفرصة لمتابعة مدارس التجربة، ودعم اإلدارة المدرسية وإعطاء المشرف

 .بالطاقات البشرية المدربة

إتاحِة الفرصة للعاملين من فئات المعلمين باالشتراك بالدورات الخارجية  .٩

 .ليتمكنوا من نقل التجارب التربوية والتعليمية الناجحة
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 المراجع
 

 العربيةالمراجع : أوالً
 دار العلم ، لسان العرب).بال تاريخ( اإلفريقيرم جمال الدين لمكاابن منظور، أبو

 . بيروتنللماليين

 .نحو التيسير، مطبعة سليمان األعظمي، بغداد). ١٩٦٢ ( احمد عبد الستار،الجواري

 دار الفكر للنشر .مبادئ القياس والتقويم في التربية). ١٩٨٩( وآخرون عزيز ،سمارة

 .والتوزيع، عمان

 مدى فاعلية التدريس بأسلوب التقويم التشخيصي لمادة اللغة ).٢٠٠٠(  اهللاعبد ،الطراونه

،  رسالة دكتوراه غير منشورة.ة الكركـالعربية في المرحلة األساسية في مدارس محافظ

 .األردن

 تقويم األداء اإلمالئي لطلبة الصفوف االبتدائية الثالثة ).١٩٨٩ ( أحمد عبد المنعم،عليان

 .جستير، الجامعة األردنية ماة رسال،العليا

 دار . أساسيات القياس والتقويم في التربية والتعليم).١٩٨١ (سعيد شريف غانم ،العبيدي

 . الرياض.الطباعة والنشر

، دار ١ ط. التقويم التربوي والقياس النفسي في التربية).١٩٩٢(عبد الحميد، جابر 

 . القاهرة،النهضة

ر استخدام االستراتيجية الكشفية وطريقة العرض  أث).١٩٩٤ ( شهاب أحمد أمينعرايبة،

 .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية. في تحصيل طلبة الصف التاسع

 .بيروت: دار العلم للماليين، لبنان.  علم النفس التربوي).١٩٧٨ ( فاخر،عاقل

نشورات الطبعة األولى، م. أساليب تدريس اللغة العربية). ١٩٩٦ ( عبد الحميد،فالح

 .جامعة القدس المفتوحة، عمان

الطبعة . القياس والتقويم في التعليم والتعلم). ١٩٩٣( عبد اهللا زيد وآخرون ،الكيالني

 .األولى، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان

ترجمة حمد  . تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكويني ).١٩٨٣ (جورج ورفاقه ،مادرس

 .الرياضالترجمة العربية دار المريخ،  ،دار ماكجروهبل. )١٩٧١ (المفتي وآخرين
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. رزمة تدريبية ألسلوب التقويم التشخيصي). ١٩٩٧( محمد سعيد وآخرون ،مقبل

 . عمان:منشورات وزارة التربية والتعليم، األردن
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 )1( 
 المكونات الخمسة ألسلوب التقويم التشخيصي

 التخطيط  : أوالً

 الطـالب  وإلى إشراك    بالطيهدف التخطيط إلى معرفة المعلمين لما يجب أن يعلِّموه لل         

ر نوع التعلّم المستقبلي     ويقر للطالبالمخطط من تقييم الخبرات السابقة      يستفيد  وفي هذه المعرفة ،     

 : لهم ، ويتضمن التخطيط في أسلوب التقويم التشخيصي ما يلي 

 .تحديد األهداف التعليمية للوحدة الدراسية -

 .تقسيم األهداف التعليمية الرئيسة إلى أهداف جزئية -

 .تحديد نواتج التعلم التي يجب تقويمها -

 .د نواتج التعلم التي يتوقع تحقيقها عند االنتهاء من عملية التعليمتحدي -

 .تحديد المتطلبات السابقة للتعلّم -

 . طالبتحديد أنشطة التقويم التشخيصي المناسبة لقياس تحصيل ال -

 .ناصر مهمات التعلّمع أدائهم لطالب فيوضع معايير مناسبة لنجاح أو فشل ال -

 .وضع طريقة لرصد نتائج التقويم -

 .إقرار التوقيت والكيفية التي سوف تستخدم لتوزيع نتائج التقويم على المعنيين -

 التعليم  : ثانياً

        إعداده مسبقاً، ويزود المعلمين بمعلومات      أول ما يعتمد عليه التعليم هو التخطيط الذي تم 

 النتـائج    إعدادها ويمهد لعمليات رصد     عن األنشطة التعليمية التي تم     طالبتشخيصية عن أداء ال   

 :  وتوزيعها وتقييم عملية التعلم والتعليم ويتضمن التعليم في أسلوب التقويم التشخيصي ما يأتي

 .تطبيق أسلوب التعليم الذي تم تحديده في مرحلة التخطيط -

 .ثناء قيامهم باألعمال الصفية واألنشطة التعليمية التي تم إعدادهاأ طالبمالحظة أداء ال -

 . يقومون باألنشطة  التعليميةم وهبطالتقديم المساعدة لل -

 . الصفطالب من طالب بها كل عرصد األخطاء التي يق -

 . الذين يواجهون صعوبات معينةباللط أو اطالبتقديم مساعدة خاصة لل -

 الصعوبات التي لم يستطع المعلمون اكتشافها خـالل           إلى فتعرتقديم أنشطة تشخيصية لِ    -

 . على األنشطة التعليميةطالبأداء ال



 م٢٠٠٣    ٢٠العدد  عشر    الثامنةجامعة اإلمارات العربية املتحدة    السنة   / جملـة كلية التربية
 

 ٢٤٣ 

 الذين يواجهون مشاكل تعليمية وأنشطة عقليـة        بالط أو ال  لطالبتقديم أنشطة عالجية ل    -
مرتفعي التحصيلبالطليا للع . 

 رصد النتائج  : ثالثاً
 وللصعوبات التعليمية   طالب بها ال  عيقصد برصد النتائج عملية تلخيص لألخطاء التي يق       

 : ي توب التقويم التشخيصي ما يأسلأوتتضمن عملية رصد النتائج في . التي يواجهونها
 .بالط بها أفراد  أو مجموعات من الوقعرصد األخطاء التي  -
 .بالطرصد اإلنجازات التي قام بها أفراد أو مجموعات من ال -
 .بالطرصد مدى التحسن في التحصيل الذي حققه أفراد أو مجموعات من ال -
 .  في الصفطالبتحديد مواطن الضعف والقوة لكل  -
 .بالطات واعية تتعلق بتعليم الوضع قرار -
 .تقييم األسلوب المستخدم في عملية التعليم والتعلّم -
 توزيع النتائج على المعنيين  : رابعاً

 وأولياء األمور  والمعلمين اآلخرين في المدرسـة         طالبإن عملية توزيع النتائج على ال     
 توزيع النتـائج علـى      جزء رئيس وأساس من أجزاء أسلوب التقويم التشخيصي، وتتضمن عملية         

 :المعنيين ما يلي 
 . مواطن قوتهم ومواطن ضعفهمبالطتعريف ال -
 . على إدراك صعوبات التعلم التي يواجهونهابالطمساعدة ال -
 . للتغلب على مواطن ضعفهمبالطخلق الدافيعة لدى ال -
 .تعريف اآلباء مواطن القوة والضعف ألبنائهم -
 .ميةلُّ على تحديد حاجاتهم التعبالطمساعدة ال -
 تقييم عمليتي التعليم والتعلّم  : خامساً

بعد االنتهاء من عملية التعليم يقوم المعلمون عادةً بتقييم عمليتي التعلّم والتعليم لتعزيـز              
   تعديل أو تغيير بعض إجـراءات طريقـة          أو جدواها   تثبتأ استخدامها إذا    أساليب التعليم التي تم 

 .ثبتت عدم صالحيتهاأالتعليم إذا 
وتعتمد عملية تقييم التعليم والتعلّم على جميع المعلومات التي يتم جمعها وتؤثر عمليـة              

 ويشترك بعملية التقـويم هـذه المعلمـون         طالبالتقويم هذه في التخطيط  في التعليم المستقبلي لل        
 :ومديرو المدارس وتتناول عملية التقويم ما يلي 

، نواتج التعلّم واألنشطة    بالطلتقويم، نتائج ال  األهداف التعليمية، أسلوب التعليم، أسلوب ا     
 )مقبل وآخرون، مرجع سابق ( .بالطالتعليمية التي يتم استخدامها، طريقة رصد نتائج ال
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 ٢٤٤ 

 )2(  
 يخطة التعليم الصفية وفق أسلوب التقويم التشخصي

 
 الرقم المحتويات مالحظــات

 -١ الهدف . منهيكتب الهدف كما ورد في دليل المعلم أو مشتقاً

 -٢ المتطلبات السابقة تكتب المتطلبات السابقة الضرورية لتحقيق الهدف بعد تجزئة الهدف إلى أهداف جزئية

تكتب األخطاء المتوقعة في المعرفة الجديدة اعتماداً على خبرة المعلم وتحليله إلجابـات الطلبـة واألبحـاث      

 .المتوفرة

 -٣ األخطاء المتوقعة

هم الطلبة للمتطلبات السابقة تستخدم مهمات تقويمية شفوية أو كتابية تركز على الطلبة الذين يتوقع للتأكد من ف

 .المعلم أن لديهم أخطاء شفوية

 مهمات تقويمية

المتطلبات (

 )السابقة 

٤- 

 .تقدم أنشطة مناسبة لمعالجة نقاط الضعف في المتطلبات السابقة عندهم

يوم السابق للحصة للطلبة الذين يتوقع المعلم وجود صعوبات لـديهم فـي             يمكن إعطاء واجبات بيتيه في ال     (

 ).المتطلبات السابقة 

 أنشطة للمعالجة

المتطلبات (

 )السابقة 

٥- 

يمهد المعلم للمفاهيم والمهارات الجديدة، ويقوم بشرحها آخذاً بعين االعتبار األخطاء المتوقعة لتجنب وقوع 

 .الطلبة فيها

 لجميع الطلبة أو على شكل مجموعات غير متجانسة بحيث ال تتضمن المجموعة الواحدة تقدم أنشطة أساسية

 .فرقاً شاسعاً في القدرة بين أفرادها

 التمهيد والشرح

 )المعرفة الجديدة(

٦- 

للتأكد من فهم الطلبة للمعرفة الجديدة تستخدم مهمات تقويمية صفية مثل االختبار القصير، والمالحظة، 

 .ستماع إلى الطلبة، وواجبات بيتيهوالتحدث واال

 مهمات تقويمية

المعرفة الجديدة (

( 

٧- 

تقدم أنشطة مبنية على األخطاء المتوقعة للطلبة الذين ظهرت لديهم تلك األخطاء لمعالجتها يمكن للمعلم وضع 

 .الطلبة الذين لديهم الخطأ نفسه في مجموعة واحدة

 أنشطة للمعالجة

 )المعرفة الجديدة(

٨- 

 أنشطة إثرائية . للطلبة الذين ال توجد لديهم أخطاء)فيها نوع من التحدي(دم أنشطة إثرائية تق

 )المعرفة الجديدة(

٩- 

 -١٠ األخطاء الجديدة .تسجل األخطاء الجديدة الهامة التي تظهر خالل الحصة الصفية

عالجتها، كما يجب عليه أخذ هذه يقرر المعلم فيما إذا كان هناك حاجة لتطوير أنشطة مبنية على تلك الخطأ لم

 .األخطاء بعين االعتبار عند التحضير للحصة مستقبالً

 المعالجة

 )األخطاء الجديدة(

١١- 

 ال حاجة لتطوير أنشطة إضافية ألي من الخطوات السابقة إذا كانت األنشطة الواردة في كتاب الطالب ودليل : ملحوظة 

 .رقم الصفحة، ورقم النشاط           المعلم كافية، ويكتفي بذكر 
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 ٢٤٥ 

 )3( 
 . آلية التنفيذ لألنشطة والمعرفة الجديدة وفق أسلوب التقويم التشخيصي

للطالب جميعهم بهدف تحديـد     )١(يوزع المعلم النشاط التقويمي للمتطلبات السابقة رقم         -١
 .الصعوبات التي تواجه بعضهم في التعلم القبلي

، وفـي أثنـاء إجابـة        )٢(اجهوا صعوبات نشاط رقم     يقدم المعلم للطالب الذين لم يو      -٢
الطالب، يجلس الطالب الضعاف مع بعضهم ويقدم لهم نشاطا عالجيا لمساعدتهم فـي             

  ). ١(إنجاز النشاط رقم 
وفـي أثنـاء إنجـازهم يتفقـد عمـل          )٢(يعطي المعلم الطالب الضعاف النشاط رقم        -٣

 .تالمجموعات في النشاط نفسه، ويحاول تشخيص الصعوبا
يقدم المعلم المعرفة الجديدة بأسلوب شائق، ويركز على الصعوبات المتوقعة في أثنـاء              -٤

 .تقديمه ليتجنبها الطالب
ويطلب مـن الطـالب الـذين واجهـوا         )٣(يوزع المعلم على المجموعات نشاط رقم        -٥

تشكيل مجموعة واحدة ويقدم لهم نشاطا عالجيا لمساعدتهم        )٢(صعوبات في نشاط رقم     
 .ذا النشاطفي إنجاز ه

ويعطي النشاط رقـم    )٢(للطالب الذين أنجزوا النشاط رقم      )٣(يعطي المعلم نشاط رقم      -٦
ويحتاج هذا إلى وقت أطول ليتسنى للمعلم أن        )٣(للطالب الذين أنجزوا النشاط رقم      )٤(

 .يعالج الصعوبات عند المجموعات األخرى
اعدهم في إنجازه، ثم يقدم     ويس)٣(يجلس المعلم مع الطالب الذين لم ينجزوا النشاط رقم           -٧

، ويكون المطلوب فيه أقل مما سبق، لتسيـر المجموعـات مـع             )٤(لهم النشاط رقم    
 .بعضها البعض في تنفيذ النشاطات األخرى

 .ويحاول تحديد الصعوبات)٤(ينظر المعلم في إنجاز الطالب للنشاط رقم  -٨
ويجلس مع الطـالب    )٤( للطالب الذين أنجزوا النشاط رقم    )٥(يعطي المعلم النشاط رقم      -٩

 .لمساعدتهم في اإلنجاز)٤(الذين لم ينجزوا النشاط رقم 
للطالب الذين أنجزوا النشاط الرابع، ويطلب من الطـالب         )٥(يقدم المعلم النشاط رقم      -١٠

 .الذين أنجزوه حل التمرين الموجود في الكتاب المدرسي المقرر
    ).٦(يقدم المعلم للطالب جميعاً نشاطاً بيتياً رقم  -١١

يتبع المعلم هذه اآللية حتّى يوصل الرسالة التعليمية للطلبة بيسير وسهولة وال ينتقل من نشاط               
 . إلى آلخر إال بعدما يتأكد أن الطلبة قد تعلموا مضمون وهدف هذا النشاط


