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امللخ�ص
ا�ستق�صت هذه الدرا�سة املمار�سات التقوميية لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية.
تكونت عينة الدرا�سة من  310معلما ً ومعلمة طبقت عليهم "قائمة املمار�سات
التقوميية" ،ولإغرا�ض الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة �أ�ستخدم اختبار (ت) وحتليل التباين
الأحادي (� .)ANOVAأ�شارت النتائج ب�أ َّن درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية
للممار�سات التقوميية ب�شكلٍ عام متدنية .كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة
�إح�صائيا ً (  )0.05<pيف درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية
تبعا ً ملتغريات الدرا�سة :اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة ،وطريقة املعرفة
عدا متغري نوع املدر�سة؛ ول�صالح املدار�س احلكومية .وقد مت توظيف النتائج يف بناء
منوذج �شامل ومتكامل للممار�سات التقوميية ،و�أو�صت الدرا�سة مبجموعة تو�صيات
لأ�صحاب القرار واملعلمني والباحثني
الكلمات املفتاحية :املمار�سات التقوميية ،معلمي املرحلة الأ�سا�سية ،التقومي البديل ،التقومي
الواقعي.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/10/24 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2011/12/4 :م

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

2013  يونيو2  العدد14 املجلد

75

An Investigation of the Assessment Practices of Elementary
School Teachers in Jordan: Towards an Integrative
and Comprehensive Model
Dr. Nayel D. Al-Shara'h
Faculty of Educational Sciences
University of Jordan

Dr. Haidar I. Zaza
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University of Jordan

Abstract
This study investigated elementary school teachers' assessment practices.
Data collected from 310 teachers on the Assessment Practices Inventory were
analyzed using a T test and ANOVA Design. The findings revealed that the
degree of elementary school teachers' assessment practices was low. The findings also indicated that there were no statistically significant differences (p<
0.05) in the degree of elementary school teachers' assessment practices attributed to the study variables: sex, experience, specialization, and knowledge
method, except school type favoured to public schools. The findings of the
study were implemented in building an integrative and comprehensive model.
The study suggested some recommendations for decision makers, teachers
and researchers.
Key words: assessment practices, elementary school teachers, alternative assessment,
authentic assessment.
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املقدمة

يُعد التقومي عملية منهجية منظمة ت�سري يف خطوات وا�ضحة وحمددة؛ تبد�أ بجمع البيانات

ثم حتليلها فتف�سريها ثم �إ�صدار الأحكام و�أخريا ً اتخاذ القرارات ،ويُجمع على هذه اخلطوات

معظم خرباء القيا�س والتقومي مثل :جرونالد ،وبوبهام ،وثورندايك وهيجن (;Gronlund,1998

.)Popham,1999; Thorndike & Hagen, 1979

وت�ستمد هذه العملية �أهميتها من الدور الذي تلعبه يف تنظيم العملية الرتبوية وتوجيهها،

ومن �أهم اخل�صائ�ص لهذه العملية :اال�ستمرارية ،وال�شمولية (عودة .)2002 ،والتي يعتربها
عالم ( )2007من املحكات املهمة من �أجل الو�صول �إىل نتائج مت�سقة و�صادقة� ،إذ تتحدد

ال�شمولية يف :الأ�سلوب ،وجمال التقومي؛ ف�شمولية الأ�سلوب ،تكمن يف اختيار �أ�سلوب التقومي
املنا�سب الذي ميكن من خالله احل�صول على معلومات كاملة و�شاملة� ،أما �شمولية املجال،

فتتمثل يف عدم اقت�صار التقومي على جانب واحد من جوانب منو الطالب �أو جوانب حت�صيله.

وهذا يعني �أ َّن التقومي يجب �أال َّ يقت�رص على تقومي التح�صيل فقط ،بل يجب � ْأن يتعداه

�إىل جوانب �أخرى رمبا تكون م�ساوية يف الأهمية كاجلانب االنفعايل واجلانب ال�سلوكي ،وهذا
يتطلب من املعلمني و�أ�صحاب القرار يف العملية التعليمية � ْأن ي�أخذوا بعني االعتبار هذه

اجلوانب عند جمع البيانات وحتليليها حول �أداء الطلبة وعند �إ�صدار الأحكام واتخاذ القرارات

حول تعلمهم .ويف هذا ال�صدد ي�شري عالم (� )2002إىل �أ َّن التح�صيل ميثل �أحد املتغريات التي
تت�ضمنها عملية تقومي الطلبة ،و�أ َّن ثمة العديد من املتغريات التي ينبغي � ْأن تُ�ؤخذ بعني

االعتبار عند تقوميهم ،فالتح�صيل الأكادميي يرتبط مبتغريات معرفية كالذكاء ،واال�ستعداد

ب�أنواعه ،والأمناط املعرفية ،كما يت�ضمن جوانب انفعالية مثل :امليول ،واالجتاهات ،والقيم،
وغريها.

ولقد تطورت املفاهيم حول مو�ضوع التقومي ،حيث ينادي العديد من الباحثني يف جمال

القيا�س والتقومي الرتبوي مثل� :أندر�سون وديف�س وروز (;Anderson,1998; ASCD, 1995

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 )Davies,1999; Rose, 1996بتو�سيع قاعدة الأدوات من خالل ا�ستخدام �أ�ساليب التقومي

� ،)Assessmentأو �أ�سلوب التقومي املبني على ملف �إجناز الطالب (،)Portfolio Assessment

وتقومي الأقران ،والعرو�ض ،واملحاكاة ،وتقومي الكفاءة ( )proficiency Assessmentوغريها.

وعلى الرغم من هذه التوجهات احلديثة ،ف�إن العديد من �أنظمة التقومي املتبعة يف املدار�س

ما زالت تركز ب�صورة مبا�رشة على اختبارات التح�صيل ك�أ�سلوب لتقومي تعلم طلبتها،
وتعطيها وزنا ً كبرياً؛ لكونها �أ�شهر �أدوات التقومي ،و�أكرثها �شيوعا ً وا�ستخداماً ،وملقدرتها على
قيا�س كثري من �أهداف التدري�س ب�شكل واقعي ( .)Gronlund, 1998ويف هذا ال�صدد ت�شري

احلجري (امل�شار �إليها يف كاظم� )2007،إىل �أ َّن “العديد من الدرا�سات الأجنبية التي �أجريت
لتقييم فاعلية االختبارات ك�أ�سلوب لتقومي الطلبة قد ك�شفت ب�أ َّن النظام التقوميي �أ�صبح

مثقال ً باالمتحانات التي تركز على قيا�س كمية ما حفظه الطالب من معلومات ال على

نوعيتها”.

و�أمام هذه التوجهات احلديثة ،وما يقابلها من مت�سك بالأ�ساليب التقوميية التقليدية ،ف�إن

�أول خطوة لتطوير عملية التقومي تبد�أ بتعريف املعلمني باملمار�سات التقوميية احلديثة وكيفية

تطبيقها .فقد �أكد العديد من الباحثني :بوبهام ،و�ستموكر ،وثورن ،وو�آمين و�آخرون (امل�شار
�إليهم يف “ )Barney, 2010ب�أن املعلم يقف يف منت�صف العالقة ما بني تقومي الطالب
وبني حت�صيله” .وهذا من �ش�أنه � ْأن يحقق مبد�أ امل�ساواة و�ضمان ح�صول الطلبة على فر�ص

مت�ساوية لعر�ض مهاراتهم وقدراتهم ب�أف�ضل �أ�سلوب (.)NCTM, 2000

ومن العوامل التي �أبرزت احلاجة اىل طرق التقومي احلديثة ،ذلك التطور الذي ح�صل يف �إعداد

املناهج ،حيث �أ�صبحت املناهج تُ�صمم وتطور عامليا ً وفق االقت�صاد املعريف ،مما يتطلب تغيريا ً
يف �أ�ساليب التقومي؛ ف�أ�صبح التقومي البديل  -الذي يعك�س �أداء الطالب ويقي�سه يف مواقف

واقعية ميار�س فيه الطالب مهارات التفكري العليا  -هو التقومي املنا�سب للمنهاج اجلديد ،ورافق

ذلك حتول النظرة العاملية من منحى تقومي التعلم ()Assessment of learning Approach

�إىل منحى التقومي من �أجل التعلم (Assessment for learning Approach) (ASCD,

 .)2005و�أكدت العديد من الدرا�سات ب�أ َّن التقومي ي�ؤدي �إىل التعلم بدرجة م�ساوية خلربات

التعلم املبا�رشة التي يتعر�ض الطالب لها �أثناء املوقف التعليمي ،فقد �أ�شار باروت�شي وكي�شفارز
( )Barootchi & Keshavarz, 2002ب�أ َّن التقومي با�ستخدام ملف �إجناز الطالب (البورتفوليو)
مثال ً هو �أ�سلوب تعلم وتقييم يف الوقت نف�سه ،و�أ ّن ثمة ارتباطا ً ذا داللة �إح�صائية بني عالمات
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لقد تبنت وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن منحى تطوير التعليم االقت�صاد املعريف

)Education Reforms for Knowledge Economy) ERfKE؛ وذلك �سعيا ً نحو توظيف
التكنولوجيا يف التعليم ،وتهيئة جيل من املتعلمني القادرين على التعامل مع تكنولوجيا

املعلومات واالت�صاالت (وزارة الرتبية والتعليم .)2005 ،ويف �ضوء ذلك ف�إن من ال�رضوري التوجه
نحو التقومي البديل الذي يتوافق مع عملية بناء املنهاج ،وتوظيف التقومي املن�شود وفقه وهو

التقومي البديل ،ومن �أهم املمار�سات التي ت�ستند �إىل التقومي البديل :التقومي املعتمد على

الأداء ()Performance - based Assessment؛ وميكن تنفيذه من خالل (التقدمي ،والعر�ض

التو�ضيحي ،والأداء ،واحلديث ،واملعر�ض ،واملحاكاة �أو لعب الدور ،واملناق�شة واملناظرة) ،والتقومي
بالقلم والورقة ( )Pencil and Paper؛ وي�ستند �إىل االختبارات ذات الإجابة املنتقاة مثل:

فقرات ال�صواب واخلط�أ ،فقرات االختيار من متعدد ،واالختبارات ذات الإجابة امل�صاغة (فقرات
الإجابة الق�صرية ،الفقرات الإن�شائية املحددة وحل امل�سائل) ،والتقومي باملالحظة؛ ويعتمد هذا

التقومي على جمع معلومات عن �سلوك املتعلم وو�صفه و�صفا ً لفظيا ً من قبل املعلم �أو

املر�شد الرتبوي �أو الأقران �أو ويل �أمر املتعلم ،وتت�ضمن هذه الإ�سرتاتيجية �أدوات مثل :املالحظة
التلقائية ،واملالحظة املنظمة ،والتقومي بالتوا�صل ()Communication؛ ويُنفذ هذا التقومي

من خالل املقابلة ،كما ميكن تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية من خالل الأ�سئلة والأجوبة �أو من خالل
امل�ؤمتر ،وهو لقاء مربمج يُعقد بني املعلم واملتعلم لتقومي مدى تقدم الطالب يف م�رشوع معني

�إىل تاريخ معني ،والتقومي الت�أملي ()Reflective evaluation؛ وميكن تنفيذ هذا التقومي من

خالل تقومي الذات ،ويوميات الطالب ،وملف الطالب (وزارة الرتبية والتعليم.)2004 ،

ومن خالل مراجعة الأدب النظري والتجريبي ف�إن العديد من الدرا�سات الو�صفية

وامل�سحية �أجريت للتعرف على درجة معرفة وا�ستخدام املعلمني لأ�ساليب التقومي التقليدية

والبديلة ،بالإ�ضافة �إىل املتغريات التي ت�ؤثر يف ممار�سة املعلمني لأ�ساليب التقومي .فقد �أظهرت

درا�سة اجلهني ( )2006التي هدفت �إىل التعرف �إىل درجة معرفة معلمي الرتبية الإ�سالمية

وا�ستخدامهم لأ�ساليب تقومي تعلم طالب املرحلة االبتدائية يف مدار�س منطقة املدينة
املنورة �إىل �أن م�ستوى معرفة املعلمني (ذوي اخلربة �أقل من � 5سنوات) �أعلى من م�ستوى

معرفة املعلمني (ذوي اخلربة من � 9-5سنوات) بالن�سبة لأ�ساليب التقومي التقليدية ،و�أن �أعلى
م�ستوى معرفة لأ�ساليب التقومي البديلة كان للمعلمني (ذوي اخلربة من � 9 -5سنوات) .وقد
�أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا ً يف درجة معرفة املعلمني لأ�ساليب التقومي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التقليدية والبديلة تعزى �إىل متغريات :امل�ؤهل العلمي ،وال�صفوف ،واخلربة ،واملعرفة ب�أدوات
ال�صواب واخلط�أ يف حني حازت الأ�سئلة املقالية مفتوحة الإجابة على �أدنى درجة ا�ستخدام.

كما �أظهرت النتائج �أن �أكرث �أ�ساليب التقومي البديلة ا�ستخداما ً كانت االختبارات ال�شفوية،
و�أخريا ً كانت �أدنى درجة ا�ستخدام لكتابة التقارير .يف املقابل فقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة
�إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا ً يف درجة ا�ستخدام املعلمني لأ�ساليب التقومي التقليدية

والبديلة تعزى �إىل متغري امل�ؤهل العلمي� ،أو متغري ال�صفوف بالن�سبة ال�ستخدام �أ�ساليب

التقومي التقليدية� ،أما بالن�سبة للأ�ساليب البديلة فكانت هناك فروق يف درجة اال�ستخدام
تعزى ملتغري ال�صف ول�صالح معلمي ال�صفوف الأولية ،ومتغرياملعرفة ب�أدوات التقومي ول�صالح

املعلمني الذين ح�رضوا دورات تدريبية.

وقد �أظهرت درا�سة �صقر ( )2006فعالية ا�ستخدام ملف اجناز الطالب االلكرتوين

 e-portfolioيف تنمية املهارات التدري�سية للطلبة املتدربني بكلية املعلمني يف اجلوف
واجتاهاتهم نحوها ،كما تبني �أ َّن ا�ستخدام ملف اجناز الطالب االلكرتوين يحقق التقييم الذاتي
للطالب املتدرب ،ويجعله يت�أمل يف �أعماله واجنازاته.

كما �أظهرت درا�سة زاجن وبري�ستوك (� )Zhang & Burry-Stock, 2003أ َّن املعلمني الذين

ا�شرتكوا يف برامج تدريبية يف القيا�س حققوا م�ستويات عالية من مهارات التقييم املدركة
ذاتيا ً مقارن ًة بالذين مل ي�شرتكوا يف الربامج التدريبية.

وتتفق نتائج الدرا�سة ال�سابقة مع درا�سة كالرب�ستون ( )Culberston, 2003التي �أ�شارت

�إىل �أهمية م�ساهمة العوامل التالية� :صغر حجم ال�صف ،والدورات التدريبية ،والوقت الذي
يخ�ص�صه املعلمون لكل من التخطيط والتطبيق والت�أمل بالعمل يف زيادة ممار�سة املعلمني

لأ�ساليب التقومي البديل وحت�سني اجتاهاتهم نحوها ،وقد ازدادت معرفة وممار�سة املعلم لأ�ساليب
التقومي البديل نتيجة قراءته الذاتية ،والدورات التدريبية غري الر�سمية ،والدعم الإداري ،وتوفر
امل�صادر ،كما بينت النتائج �إىل �أن �إعطاء املعلمني حرية اختيار تقنيات التقييم ،والتحاقهم

بالدورات التدريبية غري الر�سمية �ساهم يف تغيري �أ�ساليب تقييمهم.

وملعرفة �أثر عدد �سنوات تطبيق املعلمني لأ�ساليب التقومي البديل على ممار�ساتهم

التقوميية وارتباطها بتغيري �أ�ساليب تدري�سهم واملخرجات التعليمية ،قام البريج وبل ونرني

ورو�س ( )Alberg, Bol, Nunnery & Ross, 2002باختيار عينة مكونة من  500معلم

ومعلمة و�إجراء مقابالت مع عينة ع�شوائية من  10معلمني يف  11مدر�سة ابتدائية طبق
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فيها التقومي البديل منذ �سنة ،و 11مدر�سة ابتدائية طبق فيها منذ �أربع �سنوات من مدار�س
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مدينة ممفي�س ( )Memphisيف الواليات املتحدة الأمريكية و�شملت الأ�ساليب امل�ستخدمة:

ملف اجناز الطالب ،وتقييم الأداء ،واملالحظة ،والتقييم الذاتي ،والتقييم التقليدي� .أظهرت
النتائج فرقا ً ذا داللة �إح�صائية يف درجة ممار�سة �أ�سلوبي ملف �إجناز الطالب والتقييم الذاتي
بني املدار�س ذات ال�سنة يف التطبيق وذات الأربع �سنوات؛ ول�صالح املدار�س ذات الأربع �سنوات،

وارتباطا ً �إيجابيا ً  0.76بني درجة ا�ستخدام �أ�ساليب التقومي البديل والتغري يف ا�ستخدام املعلمني

لأ�ساليب التقومي البديل ،كما �أظهرت ارتباطا ً �إيجابيا ً  0.34بني درجة ا�ستخدام �أ�ساليب التقومي

البديل والتغري يف املخرجات التعليمة ،حيث كانت �أعلى بدرجة كبرية من االرتباطات بينها وبني
ا�ستخدام التقييم التقليدي التي جاءت على الرتتيب  .0.179 ،0.15و�أظهرت نتائج املقابالت

ازدياد ا�ستخدام املعلمني لكل من �أ�ساليب التقومي البديل ،وازدياد قدرتهم يف تطوير دليل
الت�صحيح مع ازدياد �سنوات تطبيقهم لأ�ساليب التقومي البديل ،وكان التجاوب نحو التغيري

يف �أ�ساليب التقومي �أكرب عند املدار�س ذات اخلربة ملدة �أربع �سنوات.

كما �أجرى النتنج ( )Lanting, 2000درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن �أ�ساليب التقومي البديل

التي ا�ستخدمها �أربعة من معلمي املرحلة االبتدائية لتقييم �أداء الطلبة يف القراءة والكتابة.
حيث �أظهرت النتائج عدم ا�ستخدام املعلمني ملف االجناز الرتاكمي للطالب (البورتفوليو)

والتقييم الذاتي ،وكان االعتماد الأكرب على �أ�سلوبي املالحظة واملقابلة .كما �أظهرت قلة
اجتماع املعلمني ملناق�شة �أ�ساليب التقييم امل�ستخدمة ب�سبب �ضيق الوقت ،وا�ستخدم

املعلمون دليل الت�صحيح جلمع البيانات وتقييم الطلبة لبع�ضهم البع�ض والتقييم الذاتي،
كما ركز املعلمون يف تقييم الطلبة على جوانب قوة الأداء ولي�س على جوانب ال�ضعف يف

الأداء .و�أظهرت النتائج وجود فجوة بني �أ�ساليب التقومي امل�ستخدمة وا�سرتاتيجيات التدري�س.
و�أو�صت الدرا�سة با�ستخدام �أ�سئلة مبا�رشة لأغرا�ض الت�شخي�ص وللك�شف عن عمليات

التفكري العليا عند الطلبة.

كما �أظهرت نتائج درا�سة بول و�ستيفن�سون و�أكونيل (Bol, Stephenson & O'connell,

 )1998التي طبقت على  893معلما ً �أ َّن معلمي املرحلة الأ�سا�سية �أكرث ثقة وا�ستخداما ً

للتقومي امل�ستند �إىل الأداء والتقومي امل�ستند �إىل املالحظة .و�أنهم ي�ستخدمون ا�سرتاتيجيات
التقومي البديل ب�شكلٍ دال �إح�صائيا ً �أكرث من معلمي املرحلة الثانوية ،و�أن معلمي الريا�ضيات

يف املرحلة الأ�سا�سية كانوا �أكرث ا�ستخداما ً لأ�ساليب التقومي التقليدية مقارن ًة مبعلمي
التخ�ص�صات الأخرى .و�أ َّن املعلمني ذوي اخلربة � 20سنة ف�أكرث كانوا �أكرث ا�ستخداما ً ملمار�سات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التقومي البديل من املعلمني ذوي اخلربة �أقل من � 6سنوات.

ي�ستخدمها املعلمون يف املدار�س احلكومية واخلا�صة ومدار�س الوكالة يف الأردن� .أظهرت نتائج
الدرا�سة �أ َّن �أكرث �أ�ساليب التقومي ا�ستخداما ً لدى املعلمني هي :االختبارات الكتابية ،ثم حلقات
النقا�ش ،فامل�شاريع اجلماعية ،فاملالحظة .كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أ َّن �أكرث �أنواع الأ�سئلة

ا�ستخداما ً من قبل املعلمني هي �أ�سئلة املقال ذات الإجابة الق�صرية ،ثم �أ�سئلة التكميل.

مما �سبق ،يت�ضح �أ َّن املمار�سات التقوميية قد حظيت باهتمام الباحثني ،و�أ َّن معظم

الدرا�سات تناولت املمار�سات التقوميية التقليدية والبديلة معاً ،واملقارنة بينها من حيث

املعرفة واال�ستخدام من قبل املعلمني .كما يت�ضح ت�ضارب نتائج الدرا�سات حول درجة
معرفة وا�ستخدام املعلمني للممار�سات التقوميية التقليدية والبديلة ،و�أثر املتغريات املعرفية

والدميوغرافية يف درجة املعرفة واال�ستخدام .لذا جاءت الدرا�سة احلالية للتعرف �إىل درجة
ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن للممار�سات التقوميية التقليدية والبديلة.

م�شكلة الدرا�سة

تتلخ�ص م�شكلة الدرا�سة احلالية بحاجة معلم املرحلة اال�سا�سية �إىل �أدوات تعينه يف

تطبيق املمار�سات التقوميية داخل ال�صف ،وداخل املدر�سة ،ويف البيئة املحيطة؛ مبا ي�ضمن
�شمولية تقييم جوانب الطالب :املعرفية ،واالنفعالية ،وال�سلوكية وفق مناحي التقومي احلديثة،
ويتكامل ذلك ب�إيجاد �أمنوذج كهدف �أ�سا�سي له �أهداف فرعية يُحققها من خالل الإجابة
عن �أ�سئلة الدرا�سة التي تبحث يف ا�ستق�صاء درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية
للممار�سات التقوميية التقليدية والبديلة .لذا ،ت�أتي الدرا�سة احلالية ال�ستق�صاء املمار�سات

التقوميية لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن.

�أهداف الدرا�سة

�سعت هذه الدرا�سة لتحقيق الأهداف الآتية:

 .1التعرف على درجة ا�ستخدام املعلمني واملعلمات يف املرحلة الأ�سا�سية بالأردن للممار�سات

التقوميية.

 .2حتديد دور متغريات :جن�س املعلم ،وم�ؤهله العلمي ،وتخ�ص�صه ،و�سنوات خربته التعليمية،
وطريقة تعرفه �إىل املمار�سات التقوميية ،ونوع املدر�سة يف درجة ا�ستخدامه للممار�سات

التقوميية.
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ويف الأردن �أجرت �أبو طالب ( )1991درا�سة هدفت �إىل معرفة الأ�ساليب التقوميية التي
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 .3تطوير �أمنوذج �شامل ومتكامل للممار�سات التقوميية يُنا�سب مرحلة التعليم الأ�سا�سي
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يف الأردن.

�أ�سئلة الدرا�سة

�سعت الدرا�سة احلالية للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

 .1ما درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية؟

 .2هل تختلف درجة ا�ستخدام املعلمني للممار�سات التقوميية باختالف متغريات الدرا�سة:
جن�س املعلم ،وم�ؤهله العلمي ،وتخ�ص�صه ،و�سنوات خربته التعليمية ،وطريقة تعرفه �إىل

املمار�سات التقوميية ،ونوع املدر�سة؟

 .3ما الأمنوذج ال�شامل واملتكامل للممار�سات التقوميية لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية ؟

�أهمية الدرا�سة

تتمثل �أهمية الدرا�سة احلالية يف:

 -اقرتاح �أمنوذج متكامل و�شامل وواقعي ومو�ضوعي للممار�سات التقوميية ي�سرت�شد به

املعلمون يف املرحلة الأ�سا�سية على وجه اخل�صو�ص .ويكون هذا الأمنوذج موحدا ً على م�ستوى
مدار�س الأردن بحيث يخ�ضع الطالب املوجود يف �أي مدر�سة لعملية التقومي ذاتها وباجلودة

نف�سها؛ مما يرتتب عليه منح الطلبة يف املدار�س املختلفة فر�صا ً مت�ساوية لعر�ض خرباتهم،

وممار�ساتهم ،ونتاجاتهم ،واداءاتهم �أثناء عملية تقومي تعلمهم؛ الأمر الذي يزيد من ثقة الطلبة
و�أولياء �أمورهم مبعلميهم وباملمار�سات التقوميية التي يتبعونها خا�ص ًة �إذا �شعروا �أ َّن تقوميهم
ي�سري ب�شكلٍ عادل ومن�صف.

� -أهمية العملية التقوميية ذاتها التي يُ�ستند �إليها يف الأحكام واتخاذ القرارات من جهة،

و�أهمية املرحلة الأ�سا�سية بعينها من جهة �أخرى؛ كونها متثل مرحلة دخول الطالب للمدر�سة
واكت�سابه للمعلومات وبداية ت�شكل املفاهيم لديه.

 معرفة املمار�سات التقوميية التي ميار�سها معلمو املرحلة الأ�سا�سية ب�شكلٍ عام ،وممار�ساتالتقومي البديل على وجه اخل�صو�ص� ،سيما و�أنه منحى حديث العهد يف املدار�س الأردنية.

 -توفر الدرا�سة احلالية �أداة خا�صة مب�سح �آراء املعلمني واملعلمات حول درجة ا�ستخدامهم

للممار�سات التقوميية ،مما يُ�ساهم يف �إجراء بحوث الحقة يف �إطار مراجعة وتقييم املمار�سات
التقوميية املختلفة التي ميار�سها املعلمون يف املراحل املختلفة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
حمددات الدرا�سة

 -متثل عينة الدرا�سة معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف مدار�س تربية عمان الأوىل فقط ،ومل

ت�شمل املديرات الأخرى ،وذلك خالل العام الدرا�سي .2009/2008

 -نتائج الدرا�سة احلالية مرتبطة مبدى �صالحية الأداة ودالالت ال�صدق والثبات التي مت توفريها.

 تتحدد نتائج هذه الدرا�سة بالإجراءات التي ا�ستخدمت يف عملية جمع املعلومات واال�ساليبالإح�صائية امل�ستخدمة يف حتليلها.

م�صطلحات الدرا�سة

وردت يف هذه الدرا�سة بع�ض امل�صطلحات التي ال بد من تعريفها ومنها:

 -درجة اال�ستخدام :يُق�صد بها درجة ا�ستخدام املعلمني واملعلمات للممار�سات التقوميية يف

مرحلة التعليم الأ�سا�سي والتي تقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها املعلم على �أداة الدرا�سة
«قائمة املمار�سات التقوميية» التي تت�ألف من  36فقرة ،حيث تراوحت الدرجة التجميعية

( )Summated scoreعليها ما بني  180- 36درجة.

 -امل�ؤهل العلمي :ويُق�صد به الدرجة العلمية التي ح�صل عليها معلم املرحلة الأ�سا�سية؛

وتتمثل يف :دبلوم كلية جمتمع ،والبكالوريو�س ،والدبلوم املهني ،والدرا�سات العليا.

 التخ�ص�ص :يُق�صد به الكلية التي تخ�ص�ص فيها املعلم يف درا�سته اجلامعية ويحمل�شهادتها .ويتمثل يف :اللغة العربية ،واللغة االجنليزية ،والرتبية الإ�سالمية ،واالجتماعيات،

واحلا�سوب ،والريا�ضيات ،والعلوم.

 -املرحلة الأ�سا�سية :يُق�صد بها �أول مراحل التعليم املدر�سي يف النظام التعليمي يف الأردن،

ومتتد من ال�صف الأول الأ�سا�سي �إىل ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها
املنهج

اعتمدت الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي ملالءمته لطبيعة الدرا�سة و�أهدافها.

املجتمع والعينة

لتحقيق �أغرا�ض الدرا�سة احلالية فقد مت التعامل مع جمتمعني هما :املجتمع امل�ستهدف
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يقت�رص تعميم النتائج يف �ضوء الآتي:
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()Target Population؛ ومتثل يف معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن ،واملجتمع املمكن
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()Accessible Population؛ الذي مت اختياره من املجتمع امل�ستهدف ليمثل معلمي املرحلة

الأ�سا�سية يف منطقة عمان .ووفقا ً لذلك بلغ حجم عينة الدرا�سة  297معلما ً ومعلمة
جرى اختيارهم بالطريقة الع�شوائية العنقودية من املجتمع املمكن؛ �إذ مت �أوال ً اختيار مديرية

تربية عمان الأوىل ع�شوائيا ً من �أ�صل خم�س مديريات تت�ضمنها منطقة عمان ،ثم اختريت
 14مدر�سة �أ�سا�سية تقع �ضمن مديرية عمان الأوىل ع�شوائياً ،ليتم بعد ذلك اختيار جميع
املعلمني يف املدار�س التي وقع عليها االختيار ،فمثلت املدر�سة بذلك وحدة االختيار .ويبني

اجلدول رقم ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة.

اجلدول رقم ()1
توزيع عينة الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة
التكرار
امل�ستوى
املتغري
56
ذكور
اجلن�س
241
�إناث
42
دبلوم جمتمع
188
بكالوريو�س
امل�ؤهل العلمي
44
دبلوم مهني
23
درا�سات عليا
119
لغة عربية
59
لغة اجنليزية
37
تربية �إ�سالمية
التخ�ص�ص
29
اجتماعيات
8
حا�سوب
18
ريا�ضيات
25
علوم
90
اقل من � 3سنوات
60
� 5-3سنوات
اخلربة التعليمية
147
�أكرث من � 5سنوات
126
الدرا�سة الأكادميية
28
القراءات اخلا�صة
املعرفة باملمار�سات التقوميية
143
الدورات التدريبية
191
حكومية
نوع املدر�سة
106
خا�صة

الن�سبة %
18.9
81.1
14.1
63.3
14.8
7.7
40.3
20
12.5
9.8
2.7
6.1
8.5
30.3
20.2
49.5
42.4
9.4
48.1
64
35

وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أ َّن الأعداد والن�سب املئوية يف اجلدول رقم ( )1متثل الأفراد الذين

ا�ستجابوا على �أداة الدرا�سة ب�شكلٍ كامل.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الأداة

النظري والتجريبي ،واالطالع على االبحاث والدرا�سات وامل�صادر املتعلقة مبمار�سات التقومي
التي ي�ستخدمها املعلمون يف العملية التدري�سية ب�شكلٍ عام ،واالطالع على ت�صنيفاتها

املختلفة التي تعتمدها وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن على وجه اخل�صو�ص ،والتي تُ�شكل
يف الوقت نف�سه املمار�سات التقوميية التي ت�ستند �إىل منحى االقت�صاد املعريف (وزارة الرتبية

والتعليم.)2004 ،

وللح�صول على �صورة وا�ضحة و�شاملة للبناء املراد قيا�سه (املمار�سات التقوميية) ،فقد مت

مراجعة الأبحاث والدرا�سات ذات ال�صلة؛ على اعتبار �أ َّن ال�سلوكات التي تتم درا�ستها ب�شكلٍ

متكرر من قبل الآخرين ت�ستخدم يف حتديد البناء املراد قيا�سه (.)1986 ,Crocker & Algina

حيث جرى جتميع  36ممار�سة تقوميية تجُ مع عليها الدرا�سات النظرية والتجريبية وامل�صادر
وكتب التقومي الرتبوي .و�صنفت يف خم�سة جماالت :التقومي املعتمد على الأداء ،والتقومي

بالقلم والورقة ،واملالحظة ،والتوا�صل ،ومراجعة الذات .وقد مت ت�أكيد هذه ال�سلوكات والفقرات
التي متت �صياغتها من قبل املحكمني املخت�صني (ثالثة حمكمني ممن يحملون درجة الدكتوراه
يف القيا�س والتقومي) ،حيث �أبدوا موافقتهم حول ارتباط املمار�سات الفرعية باملجال الرئي�س،
وباملجال الكلي للممار�سات التقوميية؛ فتحديد املمار�سات التقوميية ذات ال�صلة وحتديد

املجاالت التي ميكن � ْأن تنطوي حتتها ،والت�أكد من �شمول جميع تلك املمار�سات يُعد دليال ً على
ال�صدق املنطقي للقائمة.

ولتوفري داللة �صدق �أخرى للقائمة (�صدق املحكمني) ،فقد مت عر�ضها على ثالثة حمكمني

ممن يحملون درجة الدكتوراه يف القيا�س والتقومي لإبداء �آرائهم ومالحظاتهم حول مدى

مالءمة القائمة من حيث :و�ضوح �صياغتها اللغوية ،ومقر�ؤيتها .وبعد ا�سرتجاع القائمة
ودرا�سة املالحظات تراوحت ن�سبة االتفاق على �صالحية فقراتها ما بني %100-95؛ �إذ مت الأخذ

ب�آراء املحكمني التي انح�رصت يف �إجراء بع�ض التعديالت الطفيفة على م�سميات املمار�سات
التقوميية ،وقد اعتربت موافقة املحكمني دليال ً �آخر على �صدق القائمة .وبذلك �أ�صبحت

القائمة يف �صورتها النهائية مكونة من  36فقرة موزعة على املجاالت التالية:

 التقومي املعتمد على الأداء ،ومتثله الفقرات� 1 :إىل .15 التقومي بالقلم والورقة ،ومتثله الفقرات� 16 :إىل .23 -التقومي باملالحظة ،ومتثله الفقرات� 24 :إىل .25
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 -التقومي بالتوا�صل ،ومتثله الفقرات� 26 :إىل .30
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 -التقومي الت�أملي ،ومتثله الفقرات� 31 :إىل .36

ولتقدير ثبات االت�ساق الداخلي للقائمة ،جرى تطبيقها على عينة ا�ستطالعية (من

غري عينة البحث) مكونة من  30معلما ً ومعلم ًة مت اختيارهم ع�شوائياً .وبنا ًء على البيانات
املتحققة من العينة اال�ستطالعية ا�ستخرجت معامالت ثبات االت�ساق الداخلي حم�سوبة

مبعادلة �ألفا لكروبناخ ( )αللمجاالت الفرعية .فبلغ ملجال املمار�سات التقوميية املعتمدة على

الأداء  ،0.72و 0.59للممار�سات املعتمدة على القلم والورقة ،و 0.55ملجال املالحظة ،يف حني

بلغ ملجال التوا�صل  ،0.54وملجال املمار�سات الت�أملية  .0.75ويف �ضوء هذه الدالالت التي
جتمعت حول ثبات و�صدق القائمة اعتربت القائمة مالئمة ال�ستخدامها لأغرا�ض توفري بيانات

للإجابة على �أ�سئلة الدرا�سة.

ح ِّول التدريج اللفظي �أمام كل عبارة (دائماً ،وغالباً،
ولر�صد اال�ستجابات على القائمةُ ،

و�أحياناً ،ونادراً ،و�أبداً) �إىل تدريج رقمي يرتاوح ما بني ( )5و( .)1فقد �أعطيت الفقرة يف حال
الإجابة عليها دائما ً الوزن ( ،)5وغالبا ً ( ،)4و�أحيانا ً ( ،)3ونادرا ً ( ،)2و�أبدا ً ( .)1ومن �أجل ت�سهيل
ح�سب
�إ�صدار احلكم على درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقومييةُ ،

املدى بني �أعلى و�أدنى فئات التدريج ( ،)4=1-5ثم تق�سيم ناجت املدى على عدد فئات معيار
احلُكم على درجة اال�ستخدام (املفرت�ضة) وعددها  3فئات ،فكانت النتيجة ،1.33=3÷4 :ثم
ح�سبت الأو�ساط احل�سابية املرجحة لتحديد درجة قوة �أو �ضعف ا�ستخدام كل ممار�سة تقوميية،
ُ
وذلك ب�إ�ضافة طول الفئة �إىل قيمة احلد الأدنى لكل تدريج ،فكانت معايري احلكم على درجة

اال�ستخدام على النحو الآتي :متدنية ( ،)2.33-1ومتو�سطة ( ،)3.66-2.34وعالية (.)5-3.67

الأ�ساليب الإح�صائية

اعتمدت الدرا�سة احلالية على ا�ستخدام برجمية الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية

( )SPSS V. 15يف معاجلة بيانات الدرا�سة والإجابة عن �أ�سئلتها ،وذلك من خالل ا�ستخدام

اختبار“ت”  t- testلعينتني م�ستقلتني ،واختبار حتليل التباين الأحادي ()One way ANOVA

للوقوف على داللة ت�أثري متغريات الدرا�سة امل�ستقلة على املتغري التابع.

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

فيما يلي عر�ض لنتائج الدرا�سة وفقا ً لرتتيب �أ�سئلتها.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول:
للممار�سات التقوميية؟»

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات

معلمي املرحلة الأ�سا�سية على فقرات القائمة ،ويو�ضح اجلدول رقم ( )2املتو�سطات

واالنحرافات املعيارية على كل جمال من جماالت القائمة واملجال الكلي.

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة ا�ستخدام معلمي املرحلة
الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية مرتبة تنازليا ً ح�سب درجة اال�ستخدام
درجة
االنحراف
املتو�سط
املمار�سات التقوميية الرئي�سية
اال�ستخدام
املعياري
املمار�سات التقوميية الفرعية احل�سابي*
متو�سطة
1.07
3.07
املعار�ض
متو�سطة
1.27
2.80
كتابة تقارير ب�صور فردية
متو�سطة
1.15
2.69
كتابة تقارير �ضمن جمموعة
متو�سطة
0.87
2.56
امل�شاريع الفردية
متو�سطة
0.93
2.52
املحاكاة /لعب الدور
متو�سطة
1.27
2.50
ملف االجناز ()Portfolio
املعتمدة على الأداء
متو�سطة
1.07
2.40
امل�شاريع اجلماعية
(متو�سط  :2.28انحراف معياري
متدنية
0.91
2.09
العر�ض التو�ضيحي
)0.473
متدنية
1.02
2.09
املناظرة /املناق�شة
متدنية
1.01
2.08
احلديث
متدنية
0.88
1.97
الأداء العملي
متدنية
0.97
1.77
االختبارات الأدائية
متدنية
0.75
1.72
التقدمي
متدنية
0.94
1.71
الواجبات البيتية
متو�سطة
1.42
3.22
اختبارات الكتاب املفتوح
متو�سطة
1.32
3.02
املقالية مفتوحة الإجابة
القلم والورقة
متو�سطة
1.38
2.68
اختبارات بيتية
(متو�سط  : 2.48انحراف معياري
متو�سطة
1.19
2.49
املقالية املحددة الإجابة
)0.581
متو�سطة
1.19
2.45
الأ�سئلة املقالية الق�صرية
متدنية
1.17
2.33
�أ�سئلة التكميل
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املمار�سات التقوميية الرئي�سية

املمار�سات التقوميية الفرعية

�أ�سئلة املزاوجة (املطابقة)
القلم والورقة
�أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ
(متو�سط  : 2.48انحراف معياري
)0.581
�أ�سئلة االختيار من متعدد
املالحظة
التلقائية
(متو�سط  :2.20انحراف معياري
املنظمة
)0.864
امل�ؤمتر
االختبارات ال�شفوية
التقومي بالتوا�صل
اجتماعات الأقران
(متو�سط  :2.48انحراف معياري
)0.581
الأ�سئلة والأجوبة
املقابلة
تقومي الطالب لزمالئهم
ال�صحائف الذاتية
التقومي الت�أملي
ملف الطالب
(متو�سط  :2.48انحراف معياري
تقومي الطالب لأنف�سهم
)0.581
تقومي الذات
يوميات الطالب
جميع املمار�سات

*تراوح املدى لدرجة اال�ستخدام بني ( )5دائم ًا و( )1نادر ًا.

املتو�سط
احل�سابي*
2.19
2.04
1.98
2.25
2.15
2.45
2.35
2.23
2.19
2.05
2.60
2.38
2.27
2.25
2.23
2.14
2.33

االنحراف
املعياري
0.97
1.15
0.92
0.91
1.09
1.28
1.23
1.15
1.16
1.00
1.10
1.14
1.10
1.06
1.09
1.02
0.397

درجة
اال�ستخدام
متدنية
متدنية
متدنية
متدنية
متدنية
متو�سطة
متدنية
متدنية
متدنية
متدنية
متو�سطة
متو�سطة
متدنية
متدنية
متدنية
متدنية
متدنية

يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أ َّن درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات

التقوميية ب�شكلٍ عام كانت متدنية ( .)2.33وب�شكل �أكرث تف�صيال ً فقد كانت درجة

ا�ستخدامهم ملمار�سات :املالحظة والتوا�صل والت�أملي متدنية يف حني كانت درجة ممار�ستهم

للتقومي املعتمد على الأداء والقلم والورقة متو�سطة؛ مما يعني �أ َّن �أي من املمار�سات التقوميية
مل ت�صل درجة مرتفعة يف اال�ستخدام.

�أما على م�ستوى املمار�سات التقوميية منفردة؛ فقد تبني �أ َّن درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة

الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية املعتمدة على الأداء تراوحت ما بني متو�سطة ومتدنية.

فقد كانت درجة ا�ستخدام املمار�سات التقوميية املعتمدة على الأداء (املعار�ض ،وكتابة تقارير

ب�صور فردية ،وكتابة تقارير �ضمن جمموعة ،وامل�شاريع الفردية ،واملحاكاة /لعب الدور ،وملف
اجناز الطالب ( ،)Portfolioوامل�شاريع اجلماعية) متو�سطة ،يف حني كانت درجة ا�ستخدام

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املمار�سات التقوميية (العر�ض التو�ضيحي ،واملناظرة/املناق�شة ،واحلديث ،والأداء العملي،
�أما درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية بالقلم والورقة فقد

تراوحت ما بني متو�سطة ومتدنية� .إذ كانت درجة ا�ستخدام املمار�سات التقوميية (اختبارات

الكتاب املفتوح ،الأ�سئلة املقالية مفتوحة الإجابة ،اختبارات بيتيه ،الأ�سئلة املقالية املحددة
الإجابة ،الأ�سئلة املقالية الق�صرية) متو�سطة .يف حني كانت درجة ا�ستخدام املمار�سات

التقوميية (�أ�سئلة التكميل ،واملزاوجة ،وال�صواب واخلط�أ ،واالختيار من متعدد) متدنية.

�أما درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية بالتوا�صل فقد

تراوحت ما بني متو�سطة ومتدنية؛ فقد كانت درجة ا�ستخدامهم للم�ؤمترات متو�سطة،
يف حني كانت درجة ممار�ستهم لالختبارات ال�شفوية ،واجتماعات الأقران ،والأ�سئلة والأجوبة،

واملقابلة متدنية.

وفيما يتعلق بدرجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية الت�أملية

فقد تراوحت ما بني متو�سطة ومتدنية؛ حيث كانت درجة اال�ستخدام ملمار�سات تقومي الطالب
لزمالئهم وال�صحائف الذاتية متو�سطة ،يف حني كانت درجة ا�ستخدام املمار�سات :ملف
الطالب ،وتقومي الطالب لأنف�سهم ،وتقومي الذات ،ويوميات الطالب متدنية.

وميكن عزو ذلك �إىل �أ َّن وزارة الرتبية والتعليم قد بد�أت حديثا ً بتدريب املعلمني على املمار�سات

التقوميية ب�شكلٍ عام ،واملمار�سات التقوميية وفق االقت�صاد املعريف على وجه اخل�صو�ص باعتباره

�أحد �أهداف م�رشوع تطوير التعليم وفق االقت�صاد املعريف (( )ERfKEوزارة الرتبية والتعليم،
)2005؛ مما يجعل املعلمني يف هذه الفرتة على دراية �ضعيفة بهذه املمار�سات التقوميية ،وتدين
درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية على وجه اخل�صو�ص لهذه املمار�سات .كما ميكن

عزو تدين درجة ا�ستخدام املعلمني للممار�سات التقوميية �إىل تدين معرفة معلمي املرحلة
الأ�سا�سية ب�أ�ساليب التقومي البديل كونها حديثة الدخول �إىل بيئة التدري�س اجلامعي و�إعداد
املعلمني ،بالإ�ضافة �إىل طبيعة املرحلة الأ�سا�سية وموادها الدرا�سية التي من ال�صعب يف
بع�ض الأحيان ا�ستخدام تلك املمار�سات فيها دون تدريب املعلم .وتختلف هذه النتيجة مع

درا�سة ( )Bol, Stephenson & O’connell, 1998التي �أظهرت �أ َّن ممار�سات التقومي البديل

�أكرث ا�ستخداما ً من التقومي التقليدي ،يف حني تتفق مع درا�سة اجلهني ( )2006التي �أظهرت

�أن �أ�ساليب التقومي التقليدية كانت �أكرث ا�ستخداما ً لدى معلمي الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة
الأ�سا�سية على وجه اخل�صو�ص.
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امل�ستندة �إىل املالحظة مع درا�سة �أبو طالب ( ،)1991حيث �سجلت املالحظة �أدنى املمار�سات

التقوميية ا�ستخداما ً من قبل املعلمني يف املدار�س احلكومية واخلا�صة يف الأردن .يف املقابل

اختلفت مع درا�سة ( )Bol, Stephenson & O’connell, 1998التي �أظهرت �أ َّن املعلمني
يف املرحلة الأ�سا�سية كانوا �أكرث ا�ستخداما ً للأداء والتقومي امل�ستند �إىل املالحظة .وميكن

تف�سري تدين درجة ا�ستخدام املالحظة �إىل تدين معرفة معلمي املرحلة الأ�سا�سية باملالحظة
واجراءتها وكيفية ا�ستخدام الأدوات املخ�ص�صة لر�صد ال�سلوكات �أو ا�ستجابات الطلبة عند

تنفيذ املالحظة على الرغم من �أهمية املالحظة يف هذه املرحلة و�إمكانية ا�ستخدام الأدوات
املختلفة لر�صدها كقوائم ال�شطب و�سالمل التقدير.

�أما فيما يتعلق باملمار�سات التقوميية بالتوا�صل ،فيمكن تف�سري تدين درجة ا�ستخدام

معلمي املرحلة الأ�سا�سية لها �إىل تدين معرفتهم بامل�سميات الفنية لأ�ساليب التقومي البديل
على الرغم من ممار�ستهم لها يف داخل ال�صفوف ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدامهم لبع�ض تلك
املمار�سات مثل :الأ�سئلة والأجوبة ب�شكل روتيني لكن دون �إدراك تلك املمار�سة على �أنها

ممار�سة تقوميية.

وميكن عزو تدين درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية الت�أملية

�إىل تدين معرفتهم ب�أ�ساليب التقومي البديلة ،بالإ�ضافة �إىل طبيعة املرحلة الأ�سا�سية التي
ي�صعب �أحيانا َ تطبيق مثل هذه الأ�ساليب فيها لأ�سباب لوج�ستية تتعلق بتوفري التجهيزات
والأدوات .كما ميكن عزو ذلك �أي�ضا ً �إىل تدين معرفة معلمي املرحلة الأ�سا�سية بامل�سميات

الفنية لأ�ساليب التقومي البديل على الرغم من ممار�ستهم لها يف داخل ال�صفوف.

ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين:

ن�ص ال�س�ؤال على“ :هل تختلف درجة ا�ستخدام املعلمني للممار�سات التقوميية باختالف

متغريات الدرا�سة :جن�س املعلم ،وم�ؤهله العلمي ،وتخ�ص�صه ،وطريقة تعرفه �إىل املمار�سات
التقوميية؟”
 .1اختالف درجة ا�ستخدام املعلمني للممار�سات التقوميية باختالف جن�س املعلم

ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات معلمي املرحلة الأ�سا�سية
ُ

على كل جمال من املجاالت املكونة لال�ستبيان ،وملعرفة داللة الفروق بني اجلن�سني ،فقد مت
ا�ستخدام اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة  Independent Samples T testكما هو مو�ضح

يف اجلدول رقم (.)3

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

يت�ضح من خالل اجلدول رقم ( )3عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى

( )0.05<pيف درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف منطقة عمان للممار�سات
التقوميية املختلفة تعزى جلن�س املعلم .فمن خالل االطالع على نتائج الدرا�سات ال�سابقة

يت�ضح �أ َّن متغري اجلن�س ْ
مل يعط �أهمية كبرية لدرا�سة �أثره على درجة معرفة �أو ا�ستخدام
املعلمني للممار�سات التقوميية ،مما يعني �أ َّن هذه النتيجة بحاجة لدرا�سات الحقة للتحقق من

�أثر اجلن�س على درجة ا�ستخدام املمار�سات التقوميية.

 .2اختالف درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية باختالف امل�ؤهل

العلمي.

ملعرفة فيما �إذا كانت درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية

تختلف تبعا ً ملتغري امل�ؤهل العلمي مت �أوال ً ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية .ولفح�ص فيما �إذا كانت درجة ممار�سة معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف منطقة عمان
للممار�سات التقوميية تختلف تبعا ً ملتغري امل�ؤهل العلمي فقد مت ا�ستخدام حتليل التباين

الأحادي ( ،)ANOVAواجلدول رقم ( )4يظهر هذه النتائج.
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اجلدول رقم ()3
نتائج اختبار ( ت) لفح�ص �أثر متغري اجلن�س على درجة ممار�سة معلمي
املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية
درجات
اجلن�س املتو�سط االنحراف
القيمة االحتمالية
«ت»
املمار�سات التقوميية
احلرية
املعياري
احل�سابي
0.52
2.29
ذكر
املعتمد على الأداء
0.940
0.075
295
0.46
2.28
�أنثى
0.64
2.43
ذكر
0.456
0.746295
القلم والورقة
0.57
2.50
�أنثى
0.96
2.30
ذكر
0.333
0.970
277
املالحظة
0.82
2.17
�أنثى
0.73
2.26
ذكر
0.891
0.137
276
التوا�صل
0.70
2.25
�أنثى
0.76
2.23
ذكر
0.391
0.859271
الت�أملي
0.73
2.33
�أنثى
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اجلدول رقم ()4
نتائج حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAلأثر متغري امل�ؤهل العلمي للمعلم
على درجة ممار�سة معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية
املمار�سات التقوميية
التقومي املعتمد على
الأداء

القلم والورقة

املالحظة

التوا�صل

الت�أملي

امل�ؤهل العلمي
دبلوم جمتمع
بكالوريو�س
دبلوم مهني
درا�سات عليا
دبلوم جمتمع
بكالوريو�س
دبلوم مهني
درا�سات عليا
دبلوم جمتمع
بكالوريو�س
دبلوم مهني
درا�سات عليا
دبلوم جمتمع
بكالوريو�س
دبلوم مهني
درا�سات عليا
دبلوم جمتمع
بكالوريو�س
دبلوم مهني
درا�سات عليا

املتو�سط
2.24
2.29
2.35
2.17
2.28
2.57
2.46
2.58
2.30
2.48
2.04
2.24
2.16
2.15
2.20
2.24
2.25
2.20
2.37
2.25

االنحراف املعياري
0.38
0.48
0.49
0.51
0.47
0.67
0.57
0.57
0.52
0.58
0.81
0.90
0.75
0.59
0.85
0.79
0.68
0.76
0.61
0.70

قيمة (ف) القيمة االحتمالية
0.886

0.448

1.581

0.194

0.652

0.582

0.303

0.824

0.909

0.437

يت�ضح من اجلدول رقم ( )4عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )p<0.05يف

درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف منطقة عمان للممار�سات التقوميية املختلفة

تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي الذي يحمله املعلم .فامل�ؤهل الذي يحمله املعلم مل يلعب دورا ً
كبريا ً يف �إحداث فرق بني املعلمني ،فرمبا يعزى ذلك اىل ما وراء م�ستوى امل�ؤهل العلمي وهي مواد
الربامج الدرا�سية التي يدر�سها املعلم وحمتواها وعدد �ساعاتها يف اجلامعات يف م�ستويات
البكالوريو�س ،والدبلوم املهني ،والدرا�سات العليا �أو يف كليات املجتمع (الدبلوم) باعتبارها هي
التي ت�صنع الفرق يف درجة معرفة املعلمني باملمار�سات التقوميية ودرجة ا�ستخدامها �أكرث

من امل�ؤهل العلمي ذاته الذي يحمله املعلم ،وقد يُعزز هذا الت�أكيد معرفة �أ َّن جميع املعلمني
الذين خ�ضعوا لهذه الدرا�سة لي�سوا بال�رضورة خريجي كليات تربوية ،وهذا ما ت�ؤكده النتائج

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املتعلقة بدرجة اختالف ممار�سة املعلمني للممار�سات التقوميية باختالف تخ�ص�ص املعلم.
ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات معلمي املرحلة الأ�سا�سية

على كل جمال من املجاالت املكونة للقائمة ،ولفح�ص فيما �إذا كانت درجة ممار�سة معلمي
املرحلة الأ�سا�سية يف منطقة عمان للممار�سات التقوميية تختلف تبعا ً ملتغري التخ�ص�ص

فقد مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( ،)ANOVAواجلدول رقم ( )5يظهر هذه النتائج.

اجلدول رقم ()5
نتائج حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAلأثر تخ�ص�ص للمعلم على درجة ممار�سة
معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية
القيمة
االنحراف
املتو�سط
التخ�ص�ص
املمار�سات التقوميية
قيمة (ف) االحتمالية
املعياري
احل�سابي
0.48
2.31
لغة عربية
0.47
2.28
لغة اجنليزية
0.50
2.20
تربية �إ�سالمية
0.940
0.293
0.49
2.26
اجتماعيات
املعتمد على الأداء
0.53
2.32
حا�سوب
0.40
2.32
ريا�ضيات
0.47
2.27
علوم
0.61
2.45
لغة عربية
0.55
2.55
لغة اجنليزية
0.55
2.55
تربية �إ�سالمية
0.821
0.483
القلم والورقة
0.51
2.52
اجتماعيات
0.75
2.50
حا�سوب
0.48
2.34
ريا�ضيات
0.64
2.51
علوم
0.91
2.25
لغة عربية
0.83
2.13
لغة اجنليزية
0.90
2.21
تربية �إ�سالمية
0.791
0.523
0.69
2.20
اجتماعيات
املالحظة
1.00
1.75
حا�سوب
0.61
2.25
ريا�ضيات
0.81
2.17
علوم
0.72
2.24
لغة عربية
0.419
1.010
0.76
2.34
لغة اجنليزية
التوا�صل
0.70
2.14
تربية �إ�سالمية
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املمار�سات التقوميية
التوا�صل

الت�أملي

تابع اجلدول رقم ()5
االنحراف
املتو�سط
التخ�ص�ص
املعياري
احل�سابي
0.56
2.25
اجتماعيات
0.65
1.85
حا�سوب
0.45
2.20
ريا�ضيات
0.79
2.43
علوم
0.75
2.37
لغة عربية
0.77
2.33
لغة اجنليزية
0.63
2.09
تربية �إ�سالمية
0.83
2.32
اجتماعيات
0.78
2.01
حا�سوب
0.56
2.20
ريا�ضيات
0.72
2.41
علوم
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قيمة (ف)

القيمة
االحتمالية

1.010

0.419

0.960

0.453

يت�ضح من اجلدول رقم ( )5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )p<0.05يف

درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف منطقة عمان للممار�سات التقوميية املختلفة
تعزى لتخ�ص�ص املعلم .وقد تبدو هذه النتيجة منطقية ،ف�إذا كان من املفرت�ض وجود فروق

يف درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية تعزى لتخ�ص�ص املعلم

فيجب � ْأن ت�صنعها معرفة املعلمني خريجي كليات الرتبية؛ كون تلك الكليات تت�ضمن مواد
(مباحث) �إجبارية واختيارية يف القيا�س والتقومي الرتبوي والتقومي ال�صفي وغريها ,ولطاملا كانت

تخ�ص�صات املعلمني التي جرت املقارنة بينها يف الدرا�سة احلالية لي�ست تابعة لكليات الرتبية
يف اجلامعات ،ف�إن التخ�ص�صات املختلفة ملعلمي املرحلة الأ�سا�سية مل تلعب دورا ً مهما ً يف
�صنع فروق يف املمار�سات التقوميية بني املعلمني ،وتختلف هذه النتيجة مع نتائج درا�سات
(اجلهني 2006،؛ .)Bol, Stephenson & O'connell, 1998

 .4اختالف درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية باختالف �سنوات خربة املعلم

وملعرفة فيما �إذا كانت درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية

تختلف تبعا ً ملتغري �سنوات خربة املعلم مت �أوال ً ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لدرجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية تبعا ً ملتغري �سنوات خدمة املعلم.

ولفح�ص فيما �إذا كانت درجة ممار�سة معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف منطقة عمان للممار�سات
التقوميية تختلف تبعا ً ملتغري �سنوات خربة املعلم فقد مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي

( ،)ANOVAواجلدول رقم ( )6يظهر هذه النتائج.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

يت�ضح من اجلدول رقم ( )6عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()p<0.05

يف درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية املختلفة تعزى ملتغري

�سنوات اخلدمة .رمبا ميكن تف�سري هذه النتيجة يف عامل �آخر وهو حداثة طرح املمار�سات
التقوميية البديلة داخل �صفوف املرحلة الأ�سا�سية يف نظام التعليم يف الأردن .وهذا يعني
�أ َّن املعلم اخلريج من اجلامعات الأردنية حتى و�إن تعر�ض خلربة املمار�سات التقوميية �أثناء درا�سته

لبع�ض املواد (املباحث) اجلامعية املتخ�ص�صة يف القيا�س والتقومي ال�صفي �إال �أ َّن هذه اخلربة
غالبا ً ال تُوظف وتبقى يف امل�ستوى النظري؛ وقد يعزى ذلك �إىل الفجوة الكبرية بني التنظري
املتعلق باملمار�سات التقوميية البديلة ومتطلباتها (من حيث �أعداد الطلبة والتجهيزات

والأدوات والإعداد الأكادميي) وبني الواقع الفعلي الذي يتعر�ض له املعلم حديث اخلربة ملجرد
دخوله الغرفة ال�صفية؛ الأمر الذي يجعله يُحجم عن ا�ستخدام هذه املمار�سات التقوميية

(البديلة) فيت�ساوى يف ذلك مع املعلمني الذين لديهم �سنوات خدمة طويلة.

 .5اختالف درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية باختالف طريقة التعرف باملمار�سات

التقوميية
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اجلدول رقم ()6
نتائج حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAلأثر متغري �سنوات خربة املعلم على درجة
ممار�سة معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية
القيمة
االنحراف
املتو�سط
�سنوات اخلربة
املمار�سات التقوميية
قيمة (ف) االحتمالية
املعياري
احل�سابي
0.45
2.35
>3
0.189
1.675
0.45
2.22
5 -3
املعتمد على الأداء
0.48
2.27
<5
0.58
2.55
>3
0.358
1.032
0.53
2.41
5 -3
القلم والورقة
0.59
2.48
<5
0.81
2.24
>3
0.479
0.739
0.84
2.08
5 -3
املالحظة
0.86
2.21
<5
0.65
2.33
>3
0.379
0.974
0.74
2.27
5 -3
التوا�صل
0.71
2.19
<5
0.77
2.37
>3
0.480
0.735
0.68
2.35
5 -3
الت�أملي
0.73
2.25
<5
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ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة ا�ستخدام معلمي املرحلة
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الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية تبعا ً ملتغري طريقة التعرف �إىل املمار�سات التقوميية .ولفح�ص
فيما �إذا كانت درجة ممار�سة معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف منطقة عمان للممار�سات التقوميية

تختلف تبعا ً ملتغري طريقة التعرف �إىل املمار�سات التقوميية فقد مت ا�ستخدام حتليل التباين

الأحادي ( ،)ANOVAواجلدول رقم ( )7يظهر هذه النتائج.

اجلدول رقم ()7
نتائج حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAلأثر متغري طريقة التعرف �إىل املمار�سات
التقوميية على درجة ممار�سة معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية
القيمة
االنحراف
املمار�سات
قيمة (ف)
املتو�سط
طريقة التعرف
االحتمالية
املعياري
التقوميية
0.45
2.32
الدرا�سة الأكادميية
التقومي املعتمد
0.336
1.096
0.53
2.30
القراءات اخلا�صة
على الأداء
0.47
2.24
الدورات التدريبية
0.55
2.52
الدرا�سة الأكادميية
0.552
0.596
0.62
2.26
القراءات اخلا�صة
القلم والورقة
0.59
2.49
الدورات التدريبية
0.83
2.25
الدرا�سة الأكادميية
0.515
0.665
0.88
2.06
القراءات اخلا�صة
املالحظة
0.85
2.18
الدورات التدريبية
0.71
2.30
الدرا�سة الأكادميية
0.515
0.665
0.72
2.23
القراءات اخلا�صة
التوا�صل
0.68
2.20
الدورات التدريبية
0.75
2.32
الدرا�سة الأكادميية
0.819
0.200
0.60
2.22
القراءات اخلا�صة
الت�أملي
0.74
2.32
الدورات التدريبية
يت�ضح من اجلدول رقم ( )7عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05<p

يف درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية املختلفة تعزى ملتغري

طريقة املعرفة باملمار�سات التقوميية .وقد تبدو هذه النتيجة منطقية �أي�ضا ً كون املمار�سات
التقوميية قد بد�أت م�ؤخرا ً ت�أخذ حيزا ً يف جمال التدريب والت�أهيل املهني للمعلمني ،حيث

�أكدت العديد من الدرا�سات على �أهمية التدريب للمعلمني .فقد �أظهرت درا�سات (Zhang
� )& Burry-Stock,2003; Culberston, 2003أ َّن التدريب على املمار�سات التقوميية مهم
جداً ،وكما �أظهرت درا�سة اجلهني ( )2006وجود فروق يف درجة اال�ستخدام لأ�ساليب التقومي
التقليدية والبديلة تعزى لو�سيلة املعرفة باملمار�سات التقوميية؛ ول�صالح املعلمني الذين

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التحقوا بدورات تدريبية.
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ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات معلمي املرحلة الأ�سا�سية
ُ
على كل جمال من املجاالت املكونة لال�ستبيان .وملعرفة داللة الفروق بني املدر�ستني احلكومة

واخلا�صة ،فقد مت ا�ستخدام اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة (Independent Samples T

 )testكما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)8

اجلدول رقم ()8
نتائج اختبار ( ت) لفح�ص �أثر متغري نوع املدر�سة على درجة ممار�سة
معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية
قيمة
درجات
االنحراف
املتو�سط
املمار�سات التقوميية نوع املدر�سة
«ت»
احلرية
املعياري
احل�سابي
0.445
2.308
حكومة
1.24
295
املعتمد على الأداء
0.520
2.237
خا�صة
0.557
2.540
حكومة
2.28
295
القلم والورقة
0.612
2.381
خا�صة
0.794
2.207
حكومة
0.32
277
املالحظة
0.939
2.174
خا�صة
0.688
2.319
حكومة
2.25
276
التوا�صل
0.714
2.122
خا�صة
0.741
2.317
حكومة
0.24
271
الت�أملي
0.734
2.294
خا�صة

القيمة
االحتمالية
0.22
*0.02
0.75
*0.03
0.81

*دالة اح�صائي ًا عند 0.05 < α

يت�ضح من خالل اجلدول رقم ( )8عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى

( )p<0.05يف درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف منطقة عمان للممار�سات
التقوميية املختلفة تعزى لنوع املدر�سة (حكومية ،وخا�صة) عدا املمار�سات التقوميية (القلم

والورقة ،والتوا�صل)؛ ول�صالح املدار�س احلكومية �إذ بلغت متو�سطات اال�ستخدام 2.319 ،2.54
على التوايل .فاملدار�س احلكومية ما زالت ت�ستخدم االختبارات التقليدية ب�شكلٍ �أكرب مقارن ًة

باملدار�س اخلا�صة ،ورمبا يكون �سببه �أ َّن �أعددا ً كبرية من املدار�س احلكومية ْ
مل تُغط بالدورات

التدريبية التي من �ش�أنها زيادة وعي ومعرفة املعلمني مبمار�سات التقومي البديل ،وكذلك احلال
بالن�سبة للممار�سات التقوميية امل�ستندة �إىل التوا�صل التي تظهر �أنها �أكرث ا�ستخداما ً يف

املدار�س احلكومية مقارن ًة باملدار�س اخلا�صة ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن ممار�سة معلمي املدار�س
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 .6اختالف درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية باختالف نوع املدر�سة
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احلكومية لهذه املمار�سات التقوميية يتم دون االلتفات �إىل املعنى العلمي والفني الذي
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تت�ضمنه هذه املمار�سات وكيفية تطبيقها.

الأمنوذج ال�شامل واملتكامل للممار�سات التقوميية

بنا ًء على ما تو�صلت �إليه الدرا�سة احلالية من ا�ستنتاجات ،مت اقرتاح �أمنوذج �شامل ومتكامل

يت�ضمن قائمة باملمار�سات التقوميية التي ال بد � ْأن ي�ستند �إليها معلمو املرحلة الأ�سا�سية وفق
منحى التقومي من �أجل التعلم ( ،)Assessment for learningوذلك على النحو الآتي:
بناء الأمنوذج ا�ستنادا ً �إىل جمموعة من امل�صادر

 -الدرا�سات ال�سابقة التي ورد ذكرها يف الإطار النظري لهذه الدرا�سة ،والدرا�سات ذات العالقة

مبعايري اختيار املمار�سات التقوميية.

 -طبيعة املرحلة الأ�سا�سية ،واخل�صائ�ص النمائية للطلبة يف هذه املرحلة بحيث يتم اختيار

ممار�سات تقوميية تتنا�سب وحاجات الطلبة النمائية (املعرفية ،وال�سلوكية ،والأخالقية،

والثقافية) ،وال�سيكولوجية ،وميولهم.

 نتائج الدرا�سة احلالية التي �أظهرت تدين درجة ا�ستخدام معلمي مرحلة التعليم الأ�سا�سيللممار�سات التقومي البديل ب�شكلٍ عام ،ويف هذا ت�أكيد �ضمني على عدم حتقيق خ�صائ�ص
التقومي املتعلقة ب�شمولية الأ�سلوب و�شمولية جمال التقومي باعتبار �أ َّن ممار�سات التقومي البديل

قادرة على تغطيتها.

يعتمد هذا النموذج على املبادئ الأ�سا�سية الآتية

�أ .النظر �إىل �أ َّن املعايري ترتبط ارتباطا ً مبا�رشا ً ودائما ً بفل�سفة املجتمع ،وبالتايل ال بد من
اال�ستناد �إىل فل�سفة املجتمع عند و�ضعها.

ب .املعايري حركة عاملية جتاوزت الأهداف والنتاجات التعليمة التي ركزت عليها النماذج

التقليدية ،بحيث تتحرك وتتفق مع التغريات والتطورات التي حتدث يف املجتمع وخا�ص ًة

املعرفية منها.

ج .الإتقان مطلب عاملي ،لذا ال بد من النظر �إىل �أداء الأفراد مبعيار جديد دون االكتفاء بالتنفيذ،

مما يُحتم االهتمام بجودة م�ستوى الأداء مقارن ًة باملعايري الداخلية واخلارجية ،بالإ�ضافة �إىل
جودة حمتوى ذلك الأداء.

د .الهدف من املمار�سات التقوميية التحقق من مدى االقرتاب من املعايري املحددة م�سبقاً،
والعمل على طلب اجلودة وعدم االكتفاء بالو�صول �إىل تلك املعايري فقط.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
هـ .التقومي عملية �شاملة ،يجب � ْأن ت�أخذ بعني االعتبار البيئة الداخلية واخلارجية للمتعلم؛
املجتمع.

و .يف حال �شعور املجتمع �أن يحقيق تلك املعايري التي عمل عليها خالل فرتة معينة ،يطمح
باملزيد من التطور ويرفع من معايريه ،ويزيد من جودة منتجاته؛ مما يرتتب عليه ارتقاء املجتمع

واملناف�سة عاملياً .ويقدم ال�شكل رقم (� )1أمنوذجا ً �شموليا ً وتكامليا ً للممار�سات التقوميية.

ال�شكل رقم ( )1منوذجا ً �شموليا ً وتكامليا ً للممار�سات التقوميية
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فالتقومي يجب � ْأن يكون داخل املدر�سة وداخل ال�صف� ،إذ ينعك�س حتققهما �إيجابا ً على تطور
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هذا ،وقد مت التحقق من النموذج و�ضبطه من خالل عر�ضه على 15حمكما ً متخ�ص�صا ً يف

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

القيا�س والتقومي للتحقق من مدى �شمولية الأمنوذج وتكامله وكفايته للممار�سات التقوميية.

وقد بلغت ن�سبة االتفاق عليه بني املحكمني  ،%80وبذلك ميكن االعتماد على هذا الأمنوذج عند
النظر �إىل املمار�سات التقوميية يف ظل االقت�صاد املعريف وجتويد التعلم .و�أخريا ً ميكن القول
�أ َّن الأمنوذج احلايل قد مت اقرتاحه لتكون املمار�سات التي يف متناول املعلم �شاملة ومتكاملة

ومتعددة اجلوانب �سواء اجلانب الأدائي �أم اجلانب االنفعايل ،وتتما�شى واملناحي العاملية التي من
�ش�أنها جتويد العملية التعليمية التعليمة.

اال�ستنتاج والتو�صيات

�أظهرت النتائج �أ َّن درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية للممار�سات التقوميية ب�شكل

عام كانت متدنية .و�أن درجة ا�ستخدامهم ملمار�سات :املالحظة والتوا�صل والت�أمل متدنية يف
حني كانت درجة ممار�ستهم للتقومي املعتمد على الأداء والقلم والورقة متو�سطة.

كما �أظهرت النتائج �أ َّن متغريات الدرا�سة :جن�س املعلم ،وم�ؤهله العلمي ،وتخ�ص�صه،

وطريقة تعرفه �إىل املمار�سات التقوميية مل يكن لها �أثر ذو داللة �إح�صائية يف درجة ا�ستخدام

املعلمني للممار�سات التقوميية .يف حني ظهر �أثر لنوع املدر�سة يف املمار�سات التقوميية (القلم
والورقة ،والتوا�صل)؛ ول�صالح املدار�س احلكومية انطالقا ً من كون املدار�س احلكومية ما زالت
ت�ستخدم االختبارات التقليدية ب�شكلٍ �أكرب مقارن ًة باملدار�س اخلا�صة .وقد ا�ستطاع الأمنوذج

املقرتح من الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة على النحو التايل:

املمار�سات التقوميية لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن متدنية ،و�أن �إعادة النظر

يف املمار�سات التقوميية ال يكون فقط يف تكثيف املمار�سات التقوميية من قبل املعلمني و�إمنا
يف حتقيق �أهداف بعيدة املدى تتمثل يف �شمولية املمار�سات التقوميية وا�ستمراريتها ل�ضمان
جودة املحتوى والأداء للمكونات املعرفية والوجدانية وال�سلوكية لدى الطلبة داخل ال�صف

وداخل املدر�سة وحتى يف البيئة املحيطة ،مما ينعك�س �إيجابا ً على املجتمع وي�صبح التقومي

موقف تعلم بدال ً من � ْأن يكون موقف تقومي فقط.

يف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة احلالية من نتائج؛ يقدم الباحثان جمموعة تو�صيات

لأ�صحاب القرار ،واملعلمني ،والباحثني على النحو الآتي:

تو�صيات لأ�صحاب القرار

 -زيادة عدد الدورات التدريبية املتخ�ص�صة للمعلمني التي تتناول مو�ضوعات القيا�س والتقومي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الرتبوي ب�شكل عام ،واملمار�سات التقوميية على وجه اخل�صو�ص.
الذين يتخرجون من الكليات الرتبوية.

� -إدخال مادة واحدة يف التقومي الرتبوي على الأقل يف اخلطط الدرا�سية خلريجي الكليات غري

الرتبوية.

 تبني النموذج املقرتح لتطوير العملية التقوميية يف املدار�س ب�شكل عام واملرحلة الأ�سا�سيةعلى وجه اخل�صو�ص.

تو�صيات للمعلمني

 -االنخراط يف الدورات التدريبية املتخ�ص�صة يف التقومي الرتبوي التي تعقدها الوزارة بالتعاون

مع اجلامعات املحلية.

 -االنطالق نحو تطبيق املمار�سات التقوميية التي مل ي�ألفها املعلمون من قبل وحماولة

التدرب عليها ،وعدم الرتكيز على ا�ستخدام املمار�سات التقوميية التقليدية.

تو�صيات للباحثني

 �إجراء املزيد من الدرا�سات حول درجة ا�ستخدام املعلمني للممار�سات التقوميية يف املراحلالأخرى من غري املرحلة الأ�سا�سية ،والرتكيز على املمار�سات امل�ستخدمة باختالف املواد

الدرا�سية.

� -إجراء درا�سة لأثر نوع التخ�ص�ص (تربوي /غري تربوي) يف درجة ا�ستخدام املعلمني للممار�سات

التقوميية يف املراحل الأخرى من غري املرحلة الأ�سا�سية.

و�أخرياً ،تو�صي الدرا�سة بتبني الأمنوذج املقرتح والعمل على بناء مناذج جديدة يف جمال

التقومي الرتبوي.

املراجع

�أبو طالب ،جهاد (� .)1991أ�ساليب وممار�سات تقييم الأداء ملبحث العلوم العامة يف
ال�صفوف الرابع واخلام�س وال�ساد�س الأ�سا�سية ,ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة
عمان ،الأردن.
الأردنيةّ ،

اجلهني ،عو�ض ( .)2006درجة معرفة معلمي الرتبية الإ�سالمية وا�ستخدامهم لأ�ساليب
تقومي تعلم طالب املرحلة االبتدائية يف مدار�س منطقة املدينة املنورة ,ر�سالة
عمان ،الأردن.
دكتوراة غري من�شورة ،اجلامعة الأردنيةّ ،
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 -تكثيف عدد امل�ساقات املتخ�ص�صة يف �أ�ساليب التقومي الرتبوي البديل للطلبة املعلمني
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�صقر ،حممد ( .)2006فعالية ا�ستخدام ملفات التقييم االلكرتونية على تنمية املهارات
التدري�سية للطالب املتدربني بكلية املعلمني باجلوف واجتاهاتهم نحوها .جملة الرتبية
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