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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات واللغة العربية
لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته يف الأردن .مت بناء ا�ستبانة لقيا�س درجة اال�ستخدام,
وزعت على عينة الدرا�سة املكونة من ( )86معلما ً ومعلمة ،كما مت عمل مقابالت
معلما ومعلمة من كال التخ�ص�صني� .أظهرت نتائج الدرا�سة
�شخ�صية مع ()20
ً
�أن درجة ا�ستخدام املعلمني لإ�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الورقة والقلم كانت
مرتفعة ،بينما كانت درجة ا�ستخدامهم متو�سطة لإ�سرتاتيجيات التقومي املعتمد على
الأداء ،و�إ�سرتاتيجية املالحظة و�إ�سرتاتيجية التوا�صل .بينما كانت درجة ا�ستخدامهم
قليلة لإ�سرتاتيجية مراجعة الذات وال�ستخدام �أدوات التقومي البديل .كما دلت نتائج
الدرا�سة على عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى لأثر التخ�ص�ص .بينما �أظهرت
فروقا تعزى لعدد �سنوات اخلربة ,ولأثر الدورات التدريبية .ويف �ضوء نتائج الدرا�سة خل�صت
الدرا�سة �إىل عدد من التو�صيات.
الكلمات املفتاحية� :إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته ,تقومي تعلم الريا�ضيات ,تقومي تعلم اللغة العربية.
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Using Alternative Assessment Strategies in Assessing Student’s
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Abstract
The study aimed at investigating the degree of Mathematics and Arabic
teachers’ using of the alternative assessment strategies and its tools in Jordan. To achieve the objectives of the study; a questionnaire was built and it
was distributed over (86) teachers, and semi- structured interviews were conducted with (20) teachers from the two specializations. Results of the study
revealed that the degree of teachers’ using for the pencil and paper strategy
was high, while it was intermediate for the use of performance –based assessment strategy, the observation strategy, and the communication strategy, and it
was low for the reflection assessment strategy and in the use of the alternative
assessment tools. Results also revealed that there were no statistically significant differences in the degree of teachers’ using for the alternative assessment
strategies related to the effect of teachers’ specialization. Whereas, there was
statistically significant differences related to the effect of number of years of
experience and to the effect of the training courses. Recommendations were
offered in the light of the study.
Key words: alternative assessment strategies and its tools, assessment of mathematics learning, and assessment of Arabic learning.
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مقدمة

�إن التقومي مبفهومه احلديث جتاوز الفهم التقليدي لعملية تقييم تعلم الطلبة ,القائم

على �إظهار ما لدى الطلبة من فروق �أو مهارات فردية ,تقا�س بدرجات اعتباطية ال تعك�س يف

الأغلب حقيقة ما ميلكه الطلبة من قدرات ترتبط بعمليات التفكري العليا ,وقدرتهم على
بلورة الأحكام واتخاذ القرار وحل امل�شكالت ,باعتبارها مهارات متكن الطلبة من التعامل مع

التغيريات املت�سارعة ,يف زمن �أم�ست فيه تكنولوجيا املعلومات وم�ستجداتها� ,سمة هذا

الع�رص وهبته .لذا فالتقومي الرتبوي بنهجه اجلديد يت�ضمن �إ�سرتاتيجيات تقومي حديثة .قائمة

على �أ�س�س علمية ومنهجية ,ترتكز على حقيقة وواقع ما تع ّلمه الطلبة ,ب�شكل ي�ضمن
جودة العملية الرتبوية وخمرجاتها من حيث مدى بلوغ املتع ّلم لأغرا�ض التع ّلم ونتاجاته,

ّ
ومتكنه منها و�إتقانه لها (Napoli & Raymond 2004; Tomlinson, 2001; Marzano,

) .2002ف�ضال على حتديد الأداء �أو الإجناز الذي �سيتم تقوميه ب�صفته م�ؤ�رشا للمتعلم مبا
يت�ضمنه من �أن�شطة وتدريبات ال�ستثارة هذا الأداء كالأ�سئلة ال�صفية واملناق�شات وامل�شاريع
التي �سيكلف الطلبة بها ,ف�ضال ً عن الإجراءات التي �سيقوم بها املعلم ,لتحديد تدرّج �أعمال

الطلبة وتقدير م�ستوياتها (اخلليلي.)1998 ,

وعليه ,ي�سمـى التقويـم الـذي يراعـي توجهـات التقومي احلديثة بالتقومي الواقعـي �أو

الأ�صيل �أو احلقيقي ( .)Authentic assessmentوهو التقومي الذي يعك�س �إجنازات املتعلم
ويقي�سها يف مواقف حقيقية .فهو تقومي يجعل الطلبة ينغم�سون يف مهمات ذات قيمة

ومعنى بالن�سبة لهم ،فتبدو كن�شاطات تع ّلم ,ميار�س فيها الطلبة مهارات التفكري العليا

ويوائمون بني مدى مت�سع من املعارف التخاذ القرارات �أو حلل امل�شكالت احلياتية احلقيقية التي
يعي�شونها؛ فتتطور لديهم القدرة على التفكري الت�أملي ( ,)Reflective thinkingالذي

ي�ساعدهم يف معاجلة املعلومات ونقدها وحتليلها؛ فهو يوثق ال�صلة بني التعلم والتعليم ،مبا

ي�ساعد الطالب على التع ّلم مدى احلياة (الفريق الوطني للتقومي.)2004 ،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
لذا فا�ستخدام املعلمني لإ�سرتاتيجات التقومي البديل و�أدواته ,ووعيهم مبا تت�ضمنه كل

حقيقيًا وواقعيًا ,وجتعلهم �أكرث مقدرة على تقدمي فر�ص تعلم متعددة لطلبتهم ,لإظهار
ما لديهم من مهارات التفكري الناقد وحل امل�شكالت فيما يعر�ض عليهم من حمتوى

تعليمي ,ون�شاطات تعلم فردية ,تعمق لديهم الفهم ,وت�شجعهم على التفكري الت�أملي

ومراجعة الذات� .إن معظم ا�سرتاتيجيات التقومي البديل كما �أ�شار كل من مون وبرايتون
وكالهان وروبن�سون ) ,(Moon, Brighton, Callahan & Robinson, 2005و�سفن�سيكي
( ,)Svinicki, 2004و�ألن وفليبو ( ,)Allen & Flippo, 2002تتطلب من الطلبة م�ستويات

عليا من التفكري ومهارات حل امل�شكالت ,وت�سعى لإيجاد طلبة قادرين على التميز والإبداع.

�أ�صبح املعلم وفقًا لهذه التوجيهات اجلديدة لكثري من الأنظمة التعليمية اجلديدة ,مطالبًا
با�ستخدام �إ�سرتاتيجيات و�أدوات جديدة يف تقوميه لتع ّلم وتعليم طلبته ,تركز على ما يجري
داخل عقل املتعلم من عمليات عقلية ،وتهتم بعمليات التفكري وخا�صة عمليات التفكري

العليا .لذا تب ّنت وزارة الرتبية والتعليم الأردنية �إ�سرتاتيجات و�أدوات تقوميية جديدة� ,سميت

با�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته ,ميكن �إجمالها مبا ي�أتي:

�أ� -إ�سرتاتيجيات التقومي البديل

� -1إ�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء (:)Assessment based-Performance

تتيح هذه اال�سرتاتيجية للطلبة ,توظيف املهارات التي تع ّلموها يف مواقف حياتية

جديدة حتاكي الواقع ,مظهرة مدى اتقانهم ملا تعلموه يف �ضوء النتاجات التعليمية املراد
�إجنازها (عودة2005 ,؛ الفريق الوطني للتقومي2004 ,؛  .)Adams, & Hsu, 1998ويندرج
حتت هذه الإ�سرتاتيجية عدد من الفعاليات التي ميكن �أن تع َد مثاال ً مالئما لتطبيق هذه

الإ�سرتاتيجية كالتقدمي ( )Presentationوالعر�ض التو�ضيحي ) (Demonstrationواملحاكاة

) (Simulationواملناظرة )� .(Debateإن هذه الإ�سرتاتيجية مبا تقدمه من تقومي متكامل

ومبا�رش ,تتيح للطالب لعب دور �إيجابي يف تقييم املهارات املعرفية والأدائية والوجدانية التي
ميتلكها ,وم�شاركة املعلم بو�ضع معايري تقومي الأداء وم�ستوياته ,ف�ضال ً على �إعطاء كل

من املعلم واملتعلم فر�صة تعديل �إجراءات ومهام التقومي ,بناء على التغذية الراجعة التي
يح�صلونها ,و�صوال ً بهم �إىل �أعلى م�ستويات اجلودة ,مع احتفاظ املتعلم بحق الدفاع عن ر�أيه
ّ

و�أدائه باحلجج والرباهني املنطقية.

� -2إ�سرتاتيجية التقومي بالقلم والورقة ):(Pencil and paper

تعد االختبارات ب�أنواعها عماد هذه الإ�سرتاتيجية ,وركيزتها مبا تقدمه من �أدوات معدة
ّ
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امتالكهم للمهارات العقلية والأدائية املت�ضمنة يف النتاجات التعليمية ملحتوى درا�سي
تع ّلموه �سابقًا (عودة2005 ,؛ ن�رص )Zeidner, 1987; 1998 ,وتكمن �أهمية هذه الإ�سرتاتيجية

فيما تقدمه للمعلم من معرفة مبواطن القوة ومواطن ال�ضعف يف �أداء الطلبة ,وقيا�س

يزود املعلم وويل الأمر بالتغذية الراجعة حول
م�ستوى حت�صيلهم ومدى تقدمهم فيه ,مما ّ
�أدائهم.

� -3إ�سرتاتيجية املالحظة ):(Observation

تعد �إ�سرتاتيجية التقومي املعتمد على املالحظة من �أنواع التقومي النوعي الذي يدون فيه

�سلوك الطلبة بهدف التعرف �إىل اهتماماتهم وميولهم واجتاهاتهم وتفاعلهم مع بع�ضهم

بع�ضا ,بق�صد احل�صول على معلومات تفيد يف احلكم على �أدائهم ,ويف تقومي مهاراتهم
وقيمهم و�أخالقياتهم وطريقة التفكري التي ينتهجونها ) .(Lanting, 2000وميكن تق�سيم

املالحظة �إىل نوعني �أ�سا�سيني هما:

 -1املالحظة التلقائية :تتمثل مب�شاهدة �سلوك املتعلم و�أفعاله يف املواقف احلياتية

احلقيقية.

 -2املالحظة املنظمة :تتمثل مب�شاهدة �سلوك املتعلم ب�شكل خمطط له م�سبقًا� ,آخذين

بعني االعتبار حتديد ظروف املالحظة (الزمان ,واملكان ,واملعايري اخلا�صة بكل مالحظة).

كم من املعلومات النوعية,
�إن وعي املعلمني بهذه الإ�سرتاتيجية ي�ساعدهم يف احل�صول على ّ
متدهم بدرجة عالية من الثقة عند اتخاذ القرار ,وال�شمولية يف تقومي النتاجات التعليمية,

ف�ضال ً عما ما تتمتع به هذه الإ�سرتاتيجية من مرونة عاليةّ ,
متكن املعلمني من تكييفها

وت�صميمها مبا يتنا�سب مع النتاجات التعليمية املختلفة (الفريق الوطني للتقومي2004 ,

Adams, & Hsu, 1998;).

� -4إ�سرتاتيجية التقومي بالتوا�صل ):(Communication

تقوم هذه الإ�سرتاتيجية على جمع املعلومات من �إر�سال وا�ستقبال الأفكار ,ب�شكل ميكن

املعلم من معرفة التقدم الذي حققه املتعلم ,ف�ضال ً عن التعرف �إىل طريقة تفكريه و�أ�سلوبه

يف حل امل�شكالت (الفريق الوطني للتقوميDenscombe, 1998; Patton, 1990; ،2004 ,
;� .)Lanting, 2000إن وعي املعلمني مبا تت�ضمنه هذه الإ�سرتاتيجية من فعاليات (امل�ؤمتر,
واملقابلة ,والأ�سئلة والأجوبة) و�أدوات تقومي ترتبط بها (�سجل و�صف �سري التعلم) ميكن

�أن تفيد املعلمني يف التخطيط الأمثل للدر�س ,وحتديد النتاجات التعليمية للطلبة ,وفقًا

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
مل�ستوياتهم وقدراتهم ,كما قد ّ
متكن الطلبة من احل�صول على التغذية الراجعة والت�شجيع
ذلك على �أدائهم و�إمكاناتهم وتطورها.

� -5إ�سرتاتيحية مراجعة الذات )(Reflection Assessment strategy

تقوم هذه الإ�سرتاتيجية على حتويل التعلم ال�سابق �إىل تعلم جديد ,وذلك بتقييم ما

تعلمه الطالب من خالل ت�أمله اخلربة ال�سابقة ,وحتديد نقاط القوة والنقاط التي بحاجة �إىل
حت�سني ,وحتديد ما �سيتم تعلمه الحقًا .لذا تعد هذه الإ�سرتاتيجية مكونًا �أ�سا�سيًا للتعلم

الذاتي ,مبا تقدمه للمتعلم من فر�صة حقيقية لتطوير مهاراته ما وراء املعرفية ,ومهارات

التفكري الناقد ,ومهارات التفكري العليا ,وحل امل�شكالت مما ميكن املتعلم من ت�شخي�ص نقاط

القوة يف �أدائه ,وحتديد حاجاته وتقييم اجتاهاته (الفريق الوطني للتقوميSchon, 2004 ,

� .)1987; LaBoskey, 1997إن متكن املعلم ووعيه باملراحل الثالث التي تندرج �ضمن هذه
الإ�سرتاتيجية يتيح له القدرة على توظيفها يف عملية تقومي تعلم الطلبة وذلك مب�شاركتهم

يف عملية التقومي ,وتعزيز قدراتهم و�إمكاناتهم على حتمل م�س�ؤولية تع ّلمهم.

ب� -أدوات التقومي البديل:

 -1قوائم الر�صد/ال�شطب (:)Check list

ت�شمل قوائم الر�صد �أو ال�شطب قائمة الأفعال �أو ال�سلوكات التي ير�صدها املعلم �أو

املتعلم لدى قيامه بتنفيذ مهمة �أو مهارة تعليمية واحدة �أو �أكرث ,وذلك بر�صد اال�ستجابات

على فقراتها باختيار �أحد تقديرين من الأزواج الآتية� :صح �أو خط�أ ,نعم �أو ال ,موافق �أو غري
موافق .وتعد من الأدوات املنا�سبة لقيا�س مدى حتقق النتاجات التعليمية (الفريق الوطني

للتقومي.)2004 ,

� -2سالمل التقدير ):(Rating scale

تقوم �سالمل التقدير على جتزئة املهمة �أو املهارة التعليمية املراد تقوميها �إىل جمموعة من

املهام �أو املهارات اجلزئية املكونة للمهارة املطلوبة ,ب�شكل يظهر مدى امتالك الطلبة لها,

وفق تدريج من �أربعة �أو خم�سة م�ستويات ,ميثل �أحد طرفيه انعدام �أو ندرة وجود املهارة ,يف
حني ميثل الطرف الآخر متام وجودها (عودة2005 ,؛ الفريق الوطني للتقومي.)2004 ,

� -3سالمل التقدير اللفظي (:)Rubric

تتيح هذه الأداة للمعلم �أن يدرّج م�ستويات املهارة املراد تقوميها لفظيًا �إىل عدد من
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247

ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته

248

د� .أكرم الب�شري ،د� .أريج برهم

امل�ستويات ب�شكل �أكرث تف�صيال ً من �سالمل التقدير ,حيث يتم حتديد و�صف دقيق مل�ستوى �أداء
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الطلبة ,مما يوفر تقوميًا تكوينيًا ( )Assessment Formativeلأدائهم ,ميكن املعلم من تزويد

الطلبة بالتغذية الراجعة التي يحتاجونها (عودة.)2005 ,

� -4سجل و�صف �سري التعلم (:)Learning Log

�إن تعبري الطالب كتابيًا حول �أ�شياء قر�أها �أو �شاهدها �أو تعلمها ,تتيح للمعلم فر�صة

االطالع على �آراء الطلبة وا�ستجاباتهم من خالل �سجل و�صفهم ل�سري تعلمهم وكيفية
ربط ما تعلموه مع خرباتهم ال�سابقة (الفريق الوطني للتقومي .)2004 ,لذا يعتمد جناح تطبيق

هذه الأداة على وجود معلم قادر على خلق بيئة �آمنة ت�شجع الطلبة على التعبري بحرية عما
ي�شعرون به ,دومنا خوف �أو رهبة من الت�أثري ال�سلبي ملا يكتبون على درجة حت�صيلهم.

 -5ال�سجل الق�ص�صي (:)Anecdotal Records

يقدم ال�سجل الق�ص�صي بو�صفه �أداة من �أدوات التقومي البديل� ,صورة وا�ضحة عن جوانب

النمو ال�شامل للمتعلم ,من خالل تدوين و�صف م�ستمر ملا مت مالحظته على �أدائه (الفريق
الوطني للتقومي2004 ,؛  .)Fritz, 2001مما يقدم للمعلم م�ؤ�رشا ً �صادقًا ِّ
ميكنه من التعرف �إىل

�شخ�صية املتعلم ومهاراته واهتماماته ,وتوظيفه لأغرا�ض تنب�ؤية� ,أو �إر�شادية� ,أو توجيهية� ,أو
عالجية.

وقد �أورد الأدب الرتبوي درا�سات عدة تناولت مو�ضوع �إ�سرتاتيجيات تقومي تعلم الطلبة

و�أدواته .ف�أجرى ن�رص ( )1998درا�سة هدفت �إىل معرفة مدى ا�ستخدام وتنويع معلمي اللغة

العربية يف �أ�ساليب و�أدوات تقومي الطلبة مبراحل التعليم العام يف الأردن .وقد �أظهرت النتائج
�أن املعلمني واملعلمات يف عينة الدرا�سة ي�ستخدمون جميع هذه الأنواع ,ولكنهم يتفاوتون يف

درجة اال�ستخدام ,حيث حازت االختبارات املقالية �أعلى املتو�سطات ,يف حني حاز تقومي الطالب

لزميله �أقل املتو�سطات .كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيًا تعزى �إىل اجلن�س

ول�صالح الإناث ,و�إىل اخلربة ول�صالح ذوي اخلربات العالية.

و�أجرى �آدمز وه�سو ( )Adams & Hus, 1998درا�سة حول مفاهيم وممار�سات املعلمني التي

تتعلق بالتقومي داخل غرفة ال�صف ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )296معلما ً لل�صفوف
من الأول �إىل الرابع ،و�أظهرت نتائج حتليل اال�ستبانة التي وزعت عليهم �أن �أكرث طرق التقومي
�أهمية من وجهة نظر املعلمني هي املالحظة ،و�سجل الأداء ،النمذجة الريا�ضية ،وحل امل�س�ألة.

و�أقل طرق التقومي �أهمية من وجهة نظر املعلمني هي املقاالت واالختبارات املقننة.

ويف درا�سة النتنج ( )Lanting, 2000التي هدفت �إىل معرفة �أ�ساليب التقومي البديلة التي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ا�ستخدمها �أربعة من معلمي املرحلة االبتدائية لتقومي �أداء طلبتهم يف القراءة والكتابة ،والتي
اعتمدوا على املالحظة واملقابلة التي ا�ستخدموا بها مر�شد ت�صحيح لتقومي طلبتهم ومل

يعتمدوا على ملف الإجناز والتقومي الذاتي .وقد بينت الدرا�سة تركيز املعلمني على جوانب
القوة يف الأداء ولي�س على جوانب ال�ضعف فيها.

تعرف ممار�سات املعلمني الذين ي�ستخدمون ملف
�أما درا�سة فرتز ( )Fritz, 2001فهدفت �إىل ّ

�إجناز الطالب لتقومي طلبتهم ،وذلك من خالل اختيار الطالب ل�سبعة من �أعماله لتقوميها .وقد

�أظهرت النتائج �أن ن�سبة املعلمني امل�شاركني لتقومي ملفات الإجناز بلغت ( ،)%50و�أن املعلمني

الذين تزيد خربتهم عن ثالث �سنوات قد ا�ستخدموا ممار�سات تدري�سية تدعم ا�ستخدام ملف
�إجناز الطالب ب�شكل �أكرث من غريهم .كما �أ�شارت النتائج �إىل التح�سن ال�سنوي يف �أداء الطلبة

و �إىل ازدياد عدد املعلمني امل�ستخدمني مللف الإجناز �سنويًا.

و�أجرت �أمان ( )2001درا�سة هدفت �إىل معرفة عالقة تطبيق املعلم لأدوات التقييم الواقعي

وعالقة ذلك مب�ستوى حت�صيل طلبة نهاية احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي يف مادة
الريا�ضيات بدولة البحرين .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيًا يف م�ستوى حت�صيل

كل من الذكور والإناث بعد تطبيق �أدوات التقومي الواقعي يف مادة الريا�ضيات ,يف حني مل ت�رش
النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيًا يف حت�صيل الطلبة تب ًعا ملتغري اجلن�س.

�أما درا�سة ربيع ( )2001فهدفت �إىل بناء منوذج لتقومي �أداء طلبة ال�صف ال�ساد�س االبتدائي

يف التعبري الكتابي بدولة البحرين .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن منوذج التقومي املقرتح ي�ستند �إىل

مكونات حمددة املعامل وقابل للتطبيق يف املوقف التع ّلمي التعليمي ال�صفي .كما ميكن �أن
يوفر للباحثني واملعلمني �أداة موثوقًا بها لتقومي الأداء الكتابي لطلبة ال�ساد�س االبتدائي.

�أما مراد ( )2001ف�أجرت درا�ستها حول �أ�ساليب التقومي لدى معلمي ومعلمات احللقة

الأوىل من التعليم االبتدائي يف ظل نظام التقومي الرتبوي يف البحرين .و�أظهرت النتائج
�أن املعلمني واملعلمات ميار�سون �أ�ساليب التقومي الرئي�سية املت�ضمنة يف اال�ستبانة وهي

(االختبارات ب�أنواعها ،املالحظة ،ملف �إجناز الطالب) بدرجة مقبولة .وي�ستخدم ( )%82من

املعلمني االختبارات التكوينية ،ويقوم حوايل ( )%56من املعلمني بت�ضمني نتائج االختبارات يف
ملف �إجناز الطالب� .أما بالن�سبة للمالحظات فيوجد لدى املعلمني ق�صور وا�ضح يف ت�سجيل

�أوجه الق�صور والقوة لدى الطلبة ,ور�صد املالحظات على بطاقات خا�صة ،كما �أظهرت
النتائج �أن درجة ا�ستفادة املعلمني من ملف �إجناز الطالب يف تقومي الطالب قليلة.

املجلد  13العدد  1مار�س 2012
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�أما اخلراب�شة ( )2004فهدفت درا�ستها �إىل معرفة �أثر �أ�ساليب التقومي البديلة يف �أداء طلبة
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ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف التعبري الكتابي مقارنة بالأ�سلوب االعتيادي االختباري .وتو�صلت
الدرا�سة �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيًا مل�صلحة املجموعة التجريبية التي مت تقومي �أداء طلبتها

با�ستخدام �أ�ساليب التقومي البديلة ,يف حني مل ت�رش النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا تعزى

للتفاعل بني اجلن�س وطريقة التقومي امل�ستخدمة.

�أما �أبو �شعرية و�إ�شتيوه وغباري ( )2010فهدفت درا�ستهم �إىل الك�شف عن العوائق التي

تواجه تطبيق �إ�سرتاتيجيات التقومي الواقعي على طلبة ال�صفوف الأربعة الأوىل من مرحلة

التعليم الأ�سا�سي يف حمافظة الزرقاء .ولتحقيق هدف الدرا�سة مت توزيع ا�ستبانة مكونة من
ومعلما .وقد �أظهرت النتائج ان العوائق
( )50فقرة على عينة من ( )363م�رشفًا تربويًا ومديرًا
ً
املقدمة للمعلمني و�ضعف الإمكانات املادية ,تعد من �أكرث
املتعلقة بقلة الربامج التدريبية
ّ

العوائق التي تواجه تطبيق �إ�سرتاتيجيات التقومي الواقعي.

يت�ضح من الدرا�سات ال�سابقة وجود ق�صور لدى املعلمني يف اال�ستفادة من ملف �إجناز

الطالب (مراد .)2001 ،كما �أ�شارت درا�سة (� )Fritz, 2001إىل �أن عدد املعلمني امل�ستخدمني

مللف الإجناز يف تزايد م�ستمر �سنويا .يف حني �أ�شار كل من ( )Adams & Hus, 1998و
(� )Lanting, 2000إىل �أن �إ�سرتاتيجية التقومي القائمة على املالحظة والتوا�صل و�سجالت
الأداء ,من �أكرث طرق التقومي امل�ستخدمة بالغرفة ال�صفية .كما �أظهرت درا�سة كل من

اخلراب�شة ( )2004وربيع ( )2001وجود �أثر لإ�سرتاتيجيات التقومي البديلة يف �أداء الطلبة.

م�شكلة الدرا�سة

�إ َّن التوجه عاملياً ،لكثري من الأنظمة التعليمية يتطلب من املعلمني على اختالف

تخ�ص�صاتهم ,ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات تقوميية حديثة ومتنوعة غري االختبارات الكتابية ,التي
اعتادوا �أن ميار�سوها لتقومي حت�صيل الطلبة� ،أو لقيا�س نواجت التعلم .كما يت�ضح من الدرا�سات
ال�سابقة وجود تباين حول �إ�سرتاتيجيات التقومي املتبعة داخل الغرفة ال�صفية ,كما �أن هناك

بع�ض �إ�سرتاتيجيات التقومي الأخرى مل يتم تناولها بالبحث� ,أو درا�سة درجة ا�ستخدامها يف
تقومي تعلم الطلبة ك�إ�سرتاتيجية التقومي املعتمد على التوا�صل و�إ�سرتاتيجية التقومي املعتمد

على مراجعة الذات .لذا جاءت هذه الدرا�سة للك�شف عن درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات
واللغة العربية لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل (التقومي املعتمد على الأداء ،و�إ�سرتاتيجية الورقة
والقلم ،و�إ�سرتاتيجية املالحظة ،و�إ�سرتاتيجية التوا�صل ،و�إ�سرتاتيجية مراجعة الذات) وا�ستخدام

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املعلمني لأدوات التقومي (�سالمل التقدير وقوائم ال�شطب و�سجالت و�صف �سري تعلم الطلبة,
و�سنوات اخلربة ,والدورات التدريبية) ذات العالقة باملعلمني ,فيما �إذا كانت حتدث اختالفا ً يف
درجة ا�ستخدام املعلمني لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته.

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة احلالية �إىل:

 -1التعرف �إىل درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات واللغة العربية لإ�سرتاتيجيات التقومي

البديل و�أدواته يف الأردن.

 -2حتديد درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات واللغة العربية لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل
و�أدواته تب ًعا لعدد من املتغريات كالتخ�ص�ص (الريا�ضيات ,واللغة العربية) ,و�سنوات اخلربة,

والدورات التدريبية.

�أ�سئلة الدرا�سة

حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

 .1ما درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات واللغة العربية لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل

و�أدواته؟

 .2هل تختلف درجة ا�ستخدام املعلمني لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته باختالف

التخ�ص�ص (الريا�ضيات ,واللغة العربية)؟

 .3هل تختلف درجة ا�ستخدام املعلمني لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته باختالف �سنوات

اخلربة؟

 .4هل تختلف درجة ا�ستخدام املعلمني الذين تلقّ وا دورات تدريبية خا�صة ب�إ�سرتاتيجيات

التقومي البديل و�أدواته عن غريهم ممن مل يتلقّ وا مثل هذه الدورات؟

�أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية هذه الدرا�سة فيما ي�أتي:

 .1تفيد الدرا�سة احلالية املعلمني عامة ,ومعلمي ومعلمات الريا�ضيات واللغة العربية خا�صة,

وذلك بتحديد �أهم �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته التي ي�ستخدمونها يف تقومي العملية
التعليمية التع ّلمية ,وانعكا�س ذلك على درجة ا�ستخدامهم لها.
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وال�سجل الق�ص�صي) .كما هدفت هذه الدرا�سة ال�ستق�صاء �أثر بع�ض املتغريات (التخ�ص�ص,
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 .2تزويد اجلهات املخت�صة يف وزارة الرتبية والتعليم (امل�رشفني ,و�إدارة املناهج ,و�إدارة االختبارات
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والتقومي) ب�صورة وا�ضحة وحقيقية عن واقع ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات واللغة العربية

لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته يف الأردن ,وحتديد الإ�سرتاتيجيات الأقل ا�ستخدا ًما ليتم

الرتكيز عليها ,و�أخدها بعني االعتبار يف برامج تدريب املعلمني.

 .3تناولت الدرا�سة مو�ضوع التقومي البديل و�أدواته وهو من املو�ضوعات الرئي�سة يف العملية

التعليمية التعلمية.

 .4تناولت الدرا�سة احلالية عددا ً من �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل املختلفة التي مل تتطرق لها

الدرا�سات ال�سابقة ك�إ�سرتاتيجيتي التقومي املعتمد على التوا�صل ومراجعة الذات.

 .5حاولت هذه الدرا�سة ا�ستق�صاء �أثر عدة متغريات خا�صة باملعلمني حول درجة ا�ستخدامهم

لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل ومنها :التخ�ص�ص ,و�سنوات اخلربة ,والدورات التدريبية .وملا لهذه
املتغريات من عالقة حول درجة ا�ستخدام املعلمني لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته.

 .6جمعت الدرا�سة احلالية بني منهجي البحث الكمي والنوعي يف جمع بيانات الدرا�سة

وحتليلها وا�ستخال�ص نتائجها.

حمددات الدرا�سة

يتحدد تعميم نتائج هذه الدرا�سة ملا ي�أتي:

 .1اقت�رص تطبيق الدرا�سة على معلمي الريا�ضيات و اللغة العربية لقيا�س درجة ا�ستخدامهم

لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته يف تقومي تعلم الطلبة ,وقد تختلف نتائج هذه الدرا�سة
فيما �إذا طبقت على املعلمني يف مباحث �أخرى غري اللغة العربية والريا�ضيات.

 .2تكونت عينة الدرا�سة من معلمي الريا�ضيات و اللغة العربية يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي

(لل�صفوف من الرابع حتى العا�رش) يف مديرية الرتبية والتعليم الأوىل يف حمافظة الزرقاء وقد
تختلف نتائج هذه الدرا�سة فيما �إذا طبقت على عينة �أخرى.

م�صطلحات الدرا�سة

�إ�سرتاتيجيات التقومي البديل :هي الإ�سرتاتيجيات التي اعتمدتها وزارة الرتبية والتعليم يف

الأردن ,بهدف مراعاة توجهات التقومي احلديثة ,حيث تتكامل مع عملية التدري�س؛ فتعك�س �أداء
الطالب وتقي�سه يف مواقف حقيقية .وهي خم�س �إ�سرتاتيجيات رئي�سة هي :التقومي املعتمد

على الأداء ،و�إ�سرتاتيجية الورقة والقلم ،و�إ�سرتاتيجية املالحظة ،و�إ�سرتاتيجية التوا�صل،
و�إ�سرتاتيجية مراجعة الذات (الفريق الوطني للتقومي.)2004 ,

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أدوات التقومي البديل :هي الأدوات التي اعتمدتها وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن ,وي�ستخدمها
وا�ضحة يف ذهن املعلم تب ًعا لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل التي ي�ستخدمها وت�شمل� :سالمل

التقدير وقوائم ال�شطب و�سجالت و�صف �سري تعلم الطلبة ,وال�سجل الق�ص�صي.

درجة ا�ستخدام املعلمني لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل :وهي متثل ا�ستجابة املعلمني من

وجهة نظرهم ,لفقرات اال�ستبانة املعدة لقيا�س درجة ا�ستخدامهم لإ�سرتاتيجيات التقومي
البديل و�أدواته .وقد قي�ست �إجرائيا ً بالدرجة التي ح�صل عليها املعلمون يف اال�ستبانة املعدة
لهذا الغر�ض.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

اتبع يف هذا البحث الدمج بني منهجي البحث الكمي والنوعي وذلك من خالل توزيع

ا�ستبانة لقيا�س درجة ا�ستخدام املعلمني لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته وحتديد فيما
�إذا كانت بع�ض املتغريات امل�ستقلة (التخ�ص�ص� ,سنوات اخلربة ,والدورات التدريبية) توجد

فروقًا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αبني متو�سطي درجة ا�ستجابة

املعلمني لال�ستبانة املعدة لقيا�س درجة ا�ستخدامهم لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته.
كما ا�ستخدم منهج البحث النوعي وذلك عن طريق عمل مقابالت �شخ�صية مع ()20

معلما ً ومعلمة من كال التخ�ص�صني؛ وذلك للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة وتف�سري نتائجها يف

�ضوء �آراء املعلمني واملعلمات يف عينة الدرا�سة.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات الريا�ضيات واللغة العربية للمرحلة

الأ�سا�سية من ال�صف الرابع �إىل ال�صف العا�رش ,التابعني ملديرية الرتبية والتعليم الأوىل
معلما ومعلمة,
يف حمافظة الزرقاء للعام الدرا�سي ( ,)2009/2008والبالغ عددهم ()681
ً

منهم ( )327تخ�ص�ص ريا�ضيات ,و( )354تخ�ص�ص لغة عربية ,يتوزعون على ( )66مدر�سة

�أ�سا�سية حكومية .والختيار �أفراد الدرا�سة مت اختيار ع�رش مدار�س وفق الطريقة الع�شوائية
ثم مت ّ توزيع ( )100ا�ستبانة على جميع معلمي ومعلمات الريا�ضيات واللغة
الب�سيطة ,ومن ّ

العربية يف املدار�س الع�رش ,وقد بلغ عدد اال�ستبانات املرجتعة ( )86ا�ستبانة .وبذلك بلغ عدد

�أفراد عينة الدرا�سة يف جانبها الكمي ( )86معلما ً ومعلمة ,منهم ( )47تخ�ص�ص ريا�ضيات
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املعلم لتقومي مدى حتقق نتاجات التعلم لدى املتعلمني ,وت�ستند يف ت�صميمها على منهجية
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معلما ومعلمة (10
و( )39تخ�ص�ص اللغة العربية .كما مت عقد مقابالت �شخ�صية مع ()20
ً
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تخ�ص�ص ريا�ضيات و  10تخ�ص�ص لغة عربية) مت اختيارهم من عينة الدرا�سة وفق الع�شوائية

الب�سيطة ,وذلك لأغرا�ض البحث النوعي.

�أدوات الدرا�سة

�أ -اال�ستبانة:

تكونت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية من ( )30فقرة لقيا�س درجة ا�ستخدام معلمي

الريا�ضيات واللغة العربية يف عينة الدرا�سة لإ�سرتاتيجات التقومي البديل و�أدواته .وقد كانت

من نوع مقيا�س ليكرت اخلما�سي (Likert Five Scale) ,حيث كانت ا�ستجابة املعلمني

لفقرات اال�ستبانة كما ي�أتي:

دائماً :وقد �أعطيت لها (الدرجة  ،5غالبا ً :وقد �أعطيت لها الدرجة � ،4أحيانا ً :وقد �أعطيت لها

الدرجة  ،3نادراً :وقد �أعطيت لها الدرجة  ،2و�أبداً :وقد �أعطيت لها الدرجة .)1

وقد مت �إعداد اال�ستبانة على النحو الآتي:

 .1مراجعة الأدب الرتبوي املتعلق بالتقومي البديل (ربيع ,2001 ,اخلراب�شةAdams & ,2004 ,
Hsu, 1998, Moon, Brighton, Callahan & Robinson, 2005, Svinicki, 2004,

) Allen & Flippo, 2002ويف �ضوء هذه املراجعة مت حتديد العنا�رص الأ�سا�سية املرتبطة

ب�إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته.

� .2صياغة فقرات اال�ستبانة ،وحتديد املتغريات امل�ستقلة املرتبطة بالدرا�سة وهي :التخ�ص�ص
(الريا�ضيات �أو اللغة العربية)� ,سنوات اخلربة (� 5 -1سنوات (خربة قليلة)� 10 – 6 ,سنوات (خربة

متو�سطة) ,و� 11سنة ف�أكرث (خربة كبرية) ,والدورات التدريبية (الذين تلقوا دورات تدريبية على

�إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته �أو الذين مل يتلقوا دورات تدريبية).

 .3حتكيم اال�ستبانة وذلك بعر�ضها على جمموعة من املتخ�ص�صني حيث مت عر�ضها على
ثالثة من �أع�ضاء هيئة التدري�س من حملة الدكتوراه يف مناهج و�أ�ساليب تدري�س الريا�ضيات

وثالثة من �أع�ضاء هيئة التدري�س من حملة درجة الدكتوراه يف مناهج و�أ�ساليب تدري�س اللغة

العربية واثنني من �أع�ضاء هيئة التدري�س من حملة درجة الدكتوراه يف القيا�س والتقومي.

 .4الأخذ ب�آراء املحكمني من حيث تعديل �صياغة الفقرة �أو باحلذف �أو الإ�ضافة ,وقد مت تعديل
�صياغة بع�ض الفقرات ح�سب �آراء املحكمني .وتكونت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية من

( )30فقرة ,وبذلك يكون قد مت التحقق من �صدق املحكمني للأداة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
معلما
 .5مت التحقق من ثبات الأداة وذلك بتطبيقها على عينة ا�ستطالعية مكونة من ()20
ً
ح�ساب معامل الثبات بالإعادة ,حيث بلغت قيمة معامل الثبات ,بح�ساب معامل ارتباط

بري�سون ( )0.87وقد عدت هذه القيمة عالية وكافية لأغرا�ض الدرا�سة .كما مت ح�ساب قيمة

معامل ثبات االت�ساق الداخلي لفقرات اال�ستبانة عن طريق ح�ساب قيمة معامل ثبات �ألفا
كرونباخ حيث بلغت قيمته ( ,)0.85وقد عدت هذه القيمة مقبولة �أي�ضا ً لأغرا�ض الدرا�سة.

كما مت ح�ساب معامل ثبات االت�ساق الداخلي للمتغريات الفرعية (�إ�سرتاتيجيات التقومي البديل
املختلفة و�أدواته) وللأداة ككل (اال�ستبانة) على عينة الدرا�سة كاملة ،واجلدول التايل (اجلدول
رقم  )1يو�ضح قيم معامل الثبات (�ألفا كرونباخ) للمتغريات الفرعية و للأداة ككل.

املتغري

�إ�سرتاتيجية
تقومي الأداء

�إ�سرتاتيجية
القلم و
الورقة

�إ�سرتاتيجية
املالحظة

�إ�سرتاتيجية
التوا�صل

�إ�سرتاتيجية
مراجعة
الذات

�أدوات التقومي
البديل

الأداة ككل

اجلدول رقم ()1
قيم معامل الثبات (�ألفا كرونباخ) للمتغريات الفرعية و للأداة ككل

معامل الثبات

0.94

0.73

0.85

0.72

0.72

0.53

0.88

 .6توزيع اال�ستبانة على عينة ع�شوائية من معلمي ومعلمات الريا�ضيات واللغة العربية ,وبلغ

عدد اال�ستبانات التي مت ا�سرتجاعها من املعلمني واملعلمات ( )86ا�ستبانة.

ب .املقابالت ال�شخ�صية:

وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة يف جانب البحث النوعي ،فقد مت مقابلة املعلمني واملعلمات يف

مدار�سهم ,حيث مت حتديد موعد م�سبق مع كل معلم من املعلمني واملعلمات الع�رشين الذين

مت اختيارهم ع�شوائيًا من جمتمع الدرا�سة ,وقد متت املقابالت يف غرفة املكتبة ,وا�ستغرقت
كل مقابلة ما بني ( )15 -10دقيقة ,مت ت�سجيلها على �أ�رشطة ت�سجيل خا�صة ,ثم مت ّ تفريغها

حرفيًا على �أوراق خا�صة ح�سب كل �س�ؤال .وقد مت �إجراء املقابالت مع املعلمني واملعلمات يف

الفرتة الواقعة ما بني (.)2009/4/26 -12

عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

�أوالً :النتائج املرتبطة باجلانب الكمي ومناق�شتها (حتليل نتائج اال�ستبانات).

مت حتليل البيانات اخلا�صة باجلانب الكمي وذلك من خالل املعاجلة الإح�صائية وحتليل
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البيانات وذلك با�ستخدام حزمة ( )SPSSوفيما ي�أتي و�صف تف�صيلي للمعاجلات الإح�صائية
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امل�ستخدمة ونتائج الدرا�سة ,وذلك من �أجل الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.

نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها

ن�ص ال�س�ؤال الأول على «ما درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات واللغة العربية لإ�سرتاتيجيات

التقومي البديل و�أدواته؟»

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات

املعيارية لدرجات ا�ستجابة املعلمني على فقرات اال�ستبانة ولال�ستبانة ككل .ثم ت�صنيف
م�ستويات درجة ا�ستخدام املعلمني بفقرات مقيا�س ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل
و�أدواته كما ي�أتي:

 -درجة ا�ستخدام عالية� :إذا تراوحت املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابة املعلمني على الفقرة بني

(.)5 – 3.5

 -درجة ا�ستخدام متو�سطة� :إذا تراوحت املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابة املعلمني على الفقرة

بني (.)3.49 – 2.5

 -درجة ا�ستخدام قليلة� :إذا تراوحت املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابة املعلمني على الفقرة بني

(.)2.49– 1

وملا كان عدد فقرات اال�ستبانة  30فقرة؛ فقد مت ت�صنيف م�ستويات درجة ا�ستخدام املعلمني

ال�ستبانة التقومي البديل ككل كما ي�أتي:

 -درجة ا�ستخدام عالية :و ذلك �إذا تراوحت املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابة املعلمني على

جميع فقرات اال�ستبانة بني (.)150 – 105

 -درجة وعي متو�سطة وذلك �إذا تراوحت املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابة املعلمني على جميع

فقرات اال�ستبانة بني (.)104.9 – 75

 -درجة وعي متدنية و ذلك �إذا تراوحت املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابة املعلمني على جميع

فقرات اال�ستبانة بني (.)74.9 – 30

واجلدول الآتي جدول رقم ( )2يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات

املعلمني على فقرات اال�ستبانة وعلى اال�ستبانة ككل ,وت�صنيف م�ستويات درجة ا�ستخدام
املعلمني لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات املعلمني على فقرات
اال�ستبانة وعلى اال�ستبانة ككل وت�صنيف درجة ا�ستخدامهم
لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته املختلفة
االنحرافات
�أ�شكال الإ�سرتاتيجيات املتو�سطات
ا�سرتاتيجية
رقم
درجة اال�ستخدام
املعيارية
احل�سابية
التقومي
الفقرة
متو�سطة
1.20
3.20
الأداء
.1
متو�سطة
1.10
3.25
التقدمي
.2
إ�سرتاتيجية
�
متو�سطة
1.10
3.05
العر�ض التو�ضيحي
.3
التقومي املعتمد
متو�سطة
11 .1
3.29
احلديث
.4
على الأداء
قليلة
1.20
2.46
املحاكاة ولعب الأدوار
.5
متو�سطة
1.10
3.39
املناق�شة
.6
عالية
0.60
4.20
الورقة والقلم
.7
عالية
0.60
3.98
�أوراق العمل
.8
القلم
إ�سرتاتيجية
�
عالية
0.67
3.97
اختبارات ق�صرية
.9
والورقة
عالية
0.69
3.64
اختبارات نهاية الوحدة
.10
عالية
0.81
3.79
اختبارات �شهرية
.11
متو�سطة
0.80
2.97
مالحظة تلقائية
.12
�إ�سرتاتيجية
املالحظة
متو�سطة
0.91
3.43
مالحظة منظمة
.13
متو�سطة
0.98
2.57
التوا�صل
.14
قليلة
0.52
1.21
امل�ؤمتر
.15
إ�سرتاتيجية
�
عالية
0.81
3.57
املقابلة
.16
التوا�صل
متو�سطة
1.30
3.05
عمل املجموعات
.17
عالية
0.70
4.13
الأ�سئلة والأجوبة
.18
قليلة
0.71
1.71
مراجعة الذات
.19
قليلة
0.65
1.67
التقومي الذاتي
.20
قليلة
0.71
1.64
تقومي الأقران
.21
إ�سرتاتيجية
�
متو�سطة
0.91
3.48
يوميات الطالب
.22
مراجعة الذات
قليلة
0.81
1.76
ملف الطالب
.23
قليلة
0.82
1.37
املهام املفتوحة
.24
قليلة
0.61
1.11
امل�شاريع
.25
متو�سطة
1.20
2.80
قوائم الر�صد
.26
قليلة
1.00
2.46
�سالمل التقدير
.27
�أدوات التقومي
قليلة
1.10
2.32
�سلم التقدير اللفظي
.28
البديل
قليلة
0.70
1.46
�سجل و�صف �سري التعلم
.29
قليلة
0.31
1.08
ال�سجل الق�ص�صي
.30
متو�سطة
13.121
74.00
االختبار ككل
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ويت�ضح من اجلدول ال�سابق (اجلدول رقم � )2أن درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات واللغة
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العربية لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل كانت عالية لبع�ض فقرات اال�ستبانة (،)11 ،10 ،9 ،8 ،7
وجميع هذه الفقرات تعد من �أ�شكال �إ�سرتاتيجية التقومي املعتمد على القلم والورقة ،مما ي�شري

�إىل �أن درجة ا�ستخدام املعلمني لالختبارات الكتابية ما زالت تعد الأكرث ا�ستخداما ً و�شيوعا ً
يف تقومي تعلم الطلبةً .كما جاءت �أي�ضا درجة ا�ستخدام املعلمني عالية لإ�سرتاتيجة املقابلة

و�إ�سرتاتيجية الأ�سئلة والأجوبة (الفقرتني  16و ،)18وهما �شكالن من �أ�شكال �إ�سرتاتيجية
التوا�صل ،حيث يبدو �أن املعلمني غالبا ً ما يف�ضلون املقابالت مع الطلبة و�أ�سلوب الأ�سئلة
والأجوبة ك�إ�سرتاتيجيات تقومي قائمة على التوا�صل ما بني املعلم والطلبة ،بينما كانت درجة

ا�ستخدامهم متو�سطة لتقومي عمل املجموعات .يف حني انق�سمت درجة ا�ستخدام املعلمني

لباقي الإ�سرتاتيجيات ما بني درجة ا�ستخدام متو�سطة ودرجة ا�ستخدام قليلة .فقد كانت
درجة ا�ستخدام املعلمني متو�سطة لإ�سرتاتيجات التقومي املعتمد على الأداء بجميع �أ�شكاله
املختلفة من تقدمي وعر�ض وحديث ومناق�شة بينما كانت درجة ا�ستخدام �أ�سلوب املحاكاة
ولعب الأدوار قليلة .كما كانت درجة ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية التقومي املعتمد على املالحظة
متو�سطة �أي�ضا .بينما �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن درجة ا�ستخدام املعلمني جاءت قليلة

وب�شكل ملحوظ لإ�سرتاتيجية التقومي املعتمد على مراجعة الذات بجميع �أ�شكاله فيما عدا
يوميات الطالب وبدرجة متو�سطة .كما دلت النتائج يف اجلدول ال�سابق (اجلدول رقم  )2على

�أن ا�ستخدام املعلمني لأدوات التقومي البديل ما زالت قليلة (�سالمل التقدير و�سجالت و�صف
�سري التعلم وال�سجل الق�ص�صي) با�ستثناء ا�ستخدام قوائم الر�صد حيث جاء ا�ستخدامها

بدرجة متو�سطة .ويو�ضح اجلدول �أي�ضا ً �أن درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات واللغة العربية
لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته تعد درجة متو�سطة ب�شكل عام ,حيث بلغت قيمة
املتو�سط احل�سابي ال�ستجابة املعلمني على اال�ستبانة ككل ( )82حيث تقع هذه القيمة

�ضمن الفرتة ما بني (.)104.9 - 75

ولإعطاء مزيد من التو�ضيح حول درجة ا�ستخدام املعلمني لإ�سرتتيجيات التقومي البديل
و�أدواته ،مت الرجوع للجدول ال�سابق ,وح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات

اال�ستبانة (ح�سب عدد الفقرات) اخلا�صة بكل �شكل من �أ�شكال �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل
وذلك للمقارنة بني درجة ا�ستخدام املعلمني لأ�شكال �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل املختلفة.

واجلدول التايل رقم ( )3يو�ضح درجة ا�ستخدام املعلمني لأ�شكال �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل
املختلفة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق (اجلدول رقم � )3أن درجة ا�ستخدام املعلمني كانت �أكرث ما

ميكن لإ�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الورقة والقلم وبدرجة ا�ستخدام عالية ومبتو�سط
ح�سابي ( .)3.718يف حني كانت �أقل الإ�سرتاتيجيات ا�ستخداما ً وبدرجة ا�ستخدام قليلة هي

�إ�سرتاتيجية التقومي املعتمد على مراجعة الذات مبتو�سط ح�سابي قدره (.)1.821

وتتفق النتائج املرتبطة بال�س�ؤال الأول مع ما تو�صلت �إليه درا�سة ن�رص ( ,)1998التي �أ�شارت

�إىل �أن االختبارات املقالية ,قد حازت �أعلى املتو�سطات ب�صفتها الأداة الأكرث ا�ستخدا ًما من

قبل املعلمني ,وتختلف مع درا�سة ) (Adams, & Hsu, 1998التي �أظهرت �أن �أقل طرق
التقومي �أهمية من وجهة نظر املعلمني هي املقاالت واالختبارات املقننة .وهذه النتيجة ميكن
تف�سريها بحداثة جتربة املعلم الأردين ب�إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته ,و�سيطرة االختبارات

ب�أنواعها ب�صفتها �أداة مف�ضلة لدى كثري من املعلمني ,ولقدرتها على متكني املعلمني من
احلكم الكمي على �أداء طلبتهم .وهذا التف�سري ميكن دعمه بنتائج �أداة الدرا�سة الثانية

(املقابالت) يف �س�ؤالها الثاين حيث �أ�شار معظم املعلمني �إىل �أن االختبارات ب�أ�شكالها املختلفة

ال�شهرية والق�صرية ,و�أوراق العمل والواجبات البيتية ,من ا�سرتاتيجيات التقومي الأكرث �شيوعا ً

وا�ستخداما ً داخل الغرفة ال�صفية� ,إذ �أ�شاروا �إىل �أن مثل هذه الأ�ساليب متكنهم فعال ً من

قيا�س درجة تعلم الطلبة و�إعطائهم الدرجات احلقيقية التي تقي�س درجة حت�صيلهم� .أما
من حيث ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات املالحظة والأداء والتوا�صل والتي جاءت بدرجة متو�سطة؛

فقد يعزى ذلك ملحاولة تطبيق هذه الإ�سرتاتيجيات ولو بدرجة متو�سطة تلبية لتوجه النظام
التعليمي اجلديد يف الأردن نحو ا�ستخدام الإ�سرتاتيجيات احلديثة ,يف تقومي تع ّلم الطلبة

وتعليمهم .كما ميكن تف�سري ح�صول �إ�سرتاتيجية التقومي املعتمد على مراجعة الذات على
املرتبة الأخرية ,بقلة وعي املعلمني بهذه الإ�سرتاتيجية ,وما لها من �أثر على تع ّلم الطلبة

وتعليمهم ,ف�ضال ً على عدم تدريب املعلمني التدريب الكايف على مراحل هذه الإ�سرتاتيجية,

ومكوناتها الأ�سا�سية ,الذي ميكنهم من امتالك مهارات الت�أمل الذاتي ومراجعة الذات,
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اجلدول رقم ()3
درجة ا�ستخدام املعلمني لأ�شكال �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل املختلفة
درجة اال�ستخدام
االنحرافات املعيارية
املتو�سط احل�سابي العام
�إ�سرتاتيجيات التقومي البديل
عالية
2.250
3.718
الورقة والقلم
متو�سطة
2.573
3.685
املالحظة
متو�سطة
3.240
3.504
الأداء
متو�سطة
2.820
2.616
التوا�صل
قليلة
2.210
2.110
مراجعة الذات
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وكيفية انعكا�س ذلك على ما يقدمونه لطلبتهم ,ب�شكل ي�سهم يف تطوير مهاراتهم فوق
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املعرفية ,ومهارات التفكري الناقد وحل امل�شكالت ,مما ميكن املتعلم من ت�شخي�ص نقاط القوة

يف �أدائه ,وحتديد حاجاته وتقييم اجتاهاته.

نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها

ن�ص ال�س�ؤال الثاين على «هل تختلف درجة ا�ستخدام املعلمني لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل

و�أدواته باختالف التخ�ص�ص (الريا�ضيات ,واللغة العربية)؟»

مت حتليل نتائج اال�ستبانات وتوزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب التخ�ص�ص .وقد بلغ عدد

معلما ومعلمة ,بينما بلغ عدد معلمي اللغة
معلمي الريا�ضيات امل�شاركني يف الدرا�سة ()47
ً
معلما ومعلمة .وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة ,مت ح�ساب
العربية ()39
ً
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة كل من معلمي الريا�ضيات واللغة
العربية على ا�ستبانة �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته .وملعرفة فيما �إذا كانت هذه الفروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ,)0.05 = αفقد مت ا�ستخدام اختبار «ت» (.)t-tse
واجلدول التايل (اجلدول رقم  )4يو�ضح املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة

ا�ستجابة املعلمني ح�سب التخ�ص�ص .كما يو�ضح اجلدول رقم ( )4نتائج اختبار «ت» للعينات
امل�ستقلة (معلمي الريا�ضيات واللغة العربية) للمقارنة بني متو�سطي درجة ا�ستجاباتهم

على ا�ستبانة �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته.

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية و قيمة (ت) لدرجات ا�ستجابة املعلمني
على ا�ستبانة �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته ح�سب التخ�ص�ص
م�ستوى
درجة
االنحراف
املتو�سط
قيمة ت
عدد املعلمني
التخ�ص�ص
الداللة
احلرية
املعياري
احل�سابي
12.835
82.08
47
الريا�ضيات
0.996
0.006
84
11.528
82.09
39
اللغة العربية

* الداللة الإح�صائية عند م�ستوى .0.05 = α

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق (اجلدول رقم � )4أنه يوجد اختالف ب�سيط بني املتو�سطني

احل�سابيني على درجتي ا�ستجابة كل من معلمي الريا�ضيات واللغة العربية على ا�ستبانة
�إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته .كما يو�ضح اجلدول رقم (� )4أنه ال يوجد فرق ذو داللة

�إح�صائية بني متو�سطي درجة ا�ستجابة املعلمني ملقيا�س درجة ا�ستخدامهم لإ�سرتاتيجيات

التقومي البديل و�أدواته تعزى لأثر التخ�ص�ص (الريا�ضيات �أو اللغة العربية) حيث بلغت قيمة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
(ت) املح�سوبة ( ,)0.006وهي غري دالة �إح�صائيا ً عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αحيث بلغ

ومعلمي اللغة العربية) ( .)0.996كما مت ح�ساب حجم الأثر ) (Becker, 2000ملعرفة ت�أثري
متغري التخ�ص�ص (متغري م�ستقل) على املتغري التابع (درجة ا�ستخدام املعلمني ال�سرتاتيجيات

التقومي البديل و�أدواته) ،وقد بلغت قيمة ن�سبة التباين ( )η2=0.43 x 10-7وهذا يعني �أن
تقريبا ً ( )%0من التباين الكلي يف املتغري التابع (درجة اال�ستخدام) يرجع �إىل �أثر املتغري امل�ستقل

(التخ�ص�ص) ،كما �أن قيمة ( )dمقدار حجم الأثر ت�ساوي ( )0.001وهي تعرب عن حجم ت�أثري

�صغري للمتغري امل�ستقل (التخ�ص�ص).

وقد يعزى ال�سبب يف هذه النتيجة �إىل ت�شابه الظروف واخلربات بني املعلمني على اختالف

تخ�ص�صاتهم يف املدار�س احلكومية ,من حيث درجة التح�صيل الأكادميي ,والدورات والور�شات

التدريبية التي عقدتها  -وما زالت  -وزارة الرتبية والتعليم لتدريب معلميها ,ورفع م�ستوى
وعيهم ب�إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته .كما قد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل اهتمام املعلمني
يف كال التخ�ص�صني (الريا�ضيات واللغة العربية) وبنف�س الدرجة بتقومي تعلم طلبتهم؛ حيث
يعد التخ�ص�صان من املواد الدرا�سية الأ�سا�سية والتي تدر�س يف جميع املراحل الأ�سا�سية.

نتائج ال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها

ن�ص ال�س�ؤال الثالث على “هل تختلف درجة ا�ستخدام املعلمني لإ�سرتاتيجيات التقومي

البديل باختالف �سنوات اخلربة (� 5 -1سنوات� 10 – 6 ,سنوات� 11 ,سنة ف�أكرث)؟”

وللإجابة عن ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة الدرا�سة ,مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات

املعيارية ال�ستجابة املعلمني (ح�سب �سنوات اخلربة لهم) على ا�ستبانة �إ�سرتاتيجيات التقومي
البديل و�أدواته .واجلدول الآتي اجلدول رقم ( )5يو�ضح املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

لدرجة ا�ستجابة املعلمني واملعلمات على مقيا�س �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته ح�سب
�سنوات اخلربة.

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة ا�ستجابة املعلمني واملعلمات على
ا�ستبانة التقومي �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته ح�سب �سنوات اخلربة
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
العدد
�سنوات اخلربة
11.816
84.85
41
� 5 – 1سنوات
12.896
82.13
32
� 10 – 6سنوات
7.581
73.36
13
� 11سنة ف�أكرث
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م�ستوى الداللة الإح�صائية للتباين بني جمموعتي الدرا�سة امل�ستقلتني (معلمي الريا�ضيات
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ويت�ضح من اجلدول ال�سابق (اجلدول رقم  )5وجود اختالف بني املتو�سطات احل�سابية على
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درجات ا�ستجابة املعلمني واملعلمات باختالف �سنوات اخلربة لهم .وملعرفة فيما �إذا كانت هذه
الفروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αفقد مت ا�ستخدام اختبار حتليل
التباين الأحادي ( .)ANOVAواجلدول التايل (اجلدول رقم  )6يو�ضح نتائج اختبار التباين
الأحادي ( )ANOVAللعينات امل�ستقلة (� 10 – 5سنوات (خربة قليلة)� 10 – 6 ,سنوات

(خربة متو�سطة)� 11 ,سنة ف�أكرث (خربة كبرية) للمقارنة بني املتو�سطات احل�سابية لدرجة

ا�ستجاباتهم على ا�ستبانة �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته.

اجلدول رقم ()6
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي للعينات امل�ستقلة (ح�سب �سنوات اخلربة)
للمقارنة بني املتو�سطات احل�سابية لدرجة ا�ستجاباتهم على
ا�ستبانة �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته
جمموع املربعات درجة احلرية متو�سط املربعات قيمة ف م�ستوى الداللة
م�صدر التباين
5.046
690.086
2
1380.164
بني املجموعات
* 0.009
136.760
83
11487.836
اخلط�أ
85
12868.000
الكلي

* ذات داللة الإح�صائية عند م�ستوى ()0.05 ≤ α

ويو�ضح اجلدول رقم (� )6أن الفروق يف املتو�سطات احل�سابية لدرجة ا�ستجابة املعلمني

ملقيا�س درجة ا�ستخدامهم لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته بني املجموعات الثالث ذات
داللة �إح�صائية تعزى لأثر �سنوات اخلربة (� 5 -1سنوات� 10 – 6 ,سنوات� 11 ,سنة ف�أكرث) ،حيث
بلغت قيمة (ف) املح�سوبة ( )5.046وهي دالة �إح�صائيا ً عند م�ستوى الداللة (.)0.009 ≤ α
وملعرفة ل�صالح من تكون الفروق مت �إجراء اختبار بنفروين للمقارنات البعدية بني املتو�سطات،

واجلدول التايل (اجلدول رقم  )7يو�ضح نتائج اختبار بنفروين للمقارنات البعدية للمتو�سطات
احل�سابية لدرجة ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته ح�سب �سنوات اخلربة.

اجلدول رقم ()7
نتائج اختبار بنفروين للمقارنات البعدية للمتو�سطات احل�سابية لدرجة
ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته ح�سب �سنوات اخلربة
م�ستوى
اخلط�أ
الفرق بني املتو�سطني
عدد �سنوات اخلربة
عدد �سنوات اخلربة
الداللة
املعياري
�أ – ب
ب
�أ
0.976
2.759
2.729
10 – 6
� 5 – 1سنوات
* 0.006
3.620
*11.497
� 11سنة ف�أكرث
� 5 -1سنوات
0.065
3.747
8.768
� 11سنة ف�أكرث
� 10 – 6سنوات

* ذات داللة الإح�صائية عند م�ستوى ()0.05 ≤ α

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ويت�ضح من اجلدول ال�سابق (اجلدول رقم  )7وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات

عدد �سنوات اخلربة (« )5 – 1خربة قليلة» وبني املتو�سطات احل�سابية لدرجة ا�ستجابة املعلمني

ال�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته من ذوي عدد �سنوات اخلربة (� )11سنة ف�أكرث
«خربة كبرية» ول�صالح املعلمني من ذوي اخلربة (� )5 – 1سنوات «خربة قليلة» ،حيث بلغ م�ستوى

الداللة الإح�صائية ( .)0.006بينما ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية

لدرجة ا�ستجابة املعلمني من ذوي �سنوات خرباة (« )10-6خربة متو�سطة» وبني املعلمني من
ذوي �سنوات اخلربة (« )5-1خربة قليلة» �أو املعلمني من ذوي اخلربة (� )11سنة ف�أكرث «خربة كبرية».
كما مت ح�ساب حجم الأثر ) (Becker,2000ملعرفة ت�أثري متغري �سنوات اخلربة (متغري م�ستقل)
على املتغري التابع (درجة ا�ستخدام املعلمني لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل و �أدواته) ،و قد بلغت

قيمة ن�سبة التباين بني املجموعتني الأوىل و الثانية من ذوي �سنوات اخلربة القليلة واملتو�سطة
( )η2=0.11وهذا يعني �أن تقريبا ً ( )%11من التباين الكلي يف املتغري التابع (درجة اال�ستخدام)

يرجع �إىل �أثر املتغري امل�ستقل (�سنوات اخلربة القليلة واملتو�سطة) ،كما �أن قيمة ( )dمقدار
حجم الأثر ت�ساوي ( )0.22وهي تعرب عن حجم ت�أثري �صغري للمتغري امل�ستقل (�سنوات اخلربة

القليلة واملتو�سطة) .بينما بلغت قيمة ن�سبة التباين بني املجموعتني الأوىل والثالثة من ذوي
�سنوات اخلربة القليلة والكبرية ( )η2=0.25وهذا يعني �أن تقريبا ً ( )%25من التباين الكلي يف
املتغري التابع (درجة اال�ستخدام) يرجع �إىل �أثر املتغري امل�ستقل (�سنوات اخلربة القليلة والكبرية)،

كما �أن قيمة ( )dمقدار حجم الأثر ت�ساوي ( )1.16وهي تعرب عن حجم ت�أثري كبري للمتغري
امل�ستقل (�سنوات اخلربة القليلة والكبرية) .وبلغت قيمة ن�سبة التباين بني املجموعتني الثانية

والثالثة من ذوي �سنوات اخلربة املتو�سطة والكبرية ( )η2=0.14وهذا يعني �أن تقريبا ً ( )%14من
التباين الكلي يف املتغري التابع (درجة اال�ستخدام) يرجع �إىل �أثر املتغري امل�ستقل (�سنوات اخلربة

املتو�سطة والكبرية) ،كما �أن قيمة ( )dمقدار حجم الأثر ت�ساوي 0.82وهي تعرب عن حجم ت�أثري
متو�سط للمتغري امل�ستقل (�سنوات اخلربة املتو�سطة والكبرية).

وهذه النتيجة تختلف مع ما تو�صل �إليه ن�رص ( )1998و )� ,(Fritz, 2001إذ مل يكن لعامل

اخلربة �أثر يف درجة ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته .وميكن ر ّد ذلك ل�سببني اثنني:

�أولهما �أن املعلمني من ذوي اخلربات الكبرية ( -11ف�أكرث) واملتو�سطة ( ,)10 – 6رمبا اعتادوا منطا

من التقومي� ,أ�سا�سه القلم والورقة ,من اختبارات مقالية �أو مو�ضوعية ,مما قد يقف عائقا

حتولهم ال�رسيع نحو ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته ,وتوظيفها بال�شكل
�أمام ّ
الأمثل يف تعلم الطلبة .وثانيهما رمبا يعود �إىل �رسعة تقبل املعلمني من ذوي اخلربات القليلة
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( )5 – 1لكل ما هو جديد من �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته� ,أو �أنهم على دراية بها من

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

درا�ستهم اجلامعية ،مما ي�سهم �إيجابا ً يف حماولة تطبيقها واال�ستفادة من نتائجها يف تقومي

تعلم الطلبة وتعليمهم.

نتائج ال�س�ؤال الرابع ومناق�شتها

ن�ص ال�س�ؤال الرابع على “هل تختلف درجة ا�ستخدام املعلمني الذين تلقوا دورات تدريبية

خا�صة با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته عن غريهم ممن مل يتلقوا مثل هذه
الدورات؟”
مت حتليل نتائج اال�ستبانات وتوزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب الدورات التدريبية اخلا�صة

با�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته التي تلقاها املعلمون .وبلغ عدد املعلمني الذين
معلما ومعلمة .وللإجابة عن ال�س�ؤال
تلقوا دورات تدريبية خا�صة بالتقومي البديل و�أدواته ()46
ً

الرابع من �أ�سئلة الدرا�سة ,مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة

كل من معلمي الريا�ضيات واللغة العربية على ا�ستبانة �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته.
وملعرفة فيما �إذا كانت هذه الفروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (،)0.05 ≤ α

فقد مت ا�ستخدام اختبار ( .)t -testواجلدول الآتي (اجلدول رقم  )8يو�ضح املتو�سطات احل�سابية

واالنحرافات املعيارية لدرجة ا�ستجابة املعلمني على ا�ستبانة �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل
و�أدواته ح�سب الدورات التدريبية .كما يو�ضح اجلدول رقم ( )8نتائج اختبار ت للعينات امل�ستقلة
(املعلمني الذين تلقوا دورات تدريبية �أو املعلمني الذين مل يتلقوا دورات تدريبية) للمقارنة بني

متو�سطي درجة ا�ستجاباتهم على ا�ستبانة �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته.

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية و االنحرافات املعيارية وقيمة (ت) لدرجات ا�ستجابة املعلمني
على ا�ستبانة �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته ح�سب الدورات التدريبية
م�ستوى
درجة
االنحراف
املتو�سط
الدورات
قيمة ت
عدد املعلمني
الداللة
احلرية
املعياري
احل�سابي
التدريبية
9.072
90.20
46
نعم
9.313
84
* 0.000
8.170
72.75
40
ال

* ذات داللة الإح�صائية عند م�ستوى ()0.05 ≤ α

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق (اجلدول رقم � )8أنه يوجد اختالف بني املتو�سطني احل�سابيني

على درجة ا�ستجابة املعلمني على ا�ستبانة �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته .كما يو�ضح
اجلدول رقم ( )8وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجة ا�ستجابة املعلمني ال�ستبانة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته تعزى لأثر الدورات التدريبية ول�صالح املعلمني ممن تلقوا
الداللة  0.05 =αكما مت ح�ساب حجم الأثر ) (Becker, 2000ملعرفة ت�أثري متغري الدورات

التدريبية (متغري م�ستقل) على املتغري التابع (درجة ا�ستخدام املعلمني لإ�سرتاتيجيات التقومي
البديل و�أدواته) ،و قد بلغت قيمة ن�سبة التباين ( )η2=0.51وهذا يعني �أن  %51تقريبا ً من
التباين الكلي يف املتغري التابع (درجة اال�ستخدام) يرجع �إىل �أثر املتغري امل�ستقل (الدورات

التدريبية) ،كما �أن قيمة ( )dمقدار حجم الأثر ت�ساوي  ,2.03وهي تعرب عن حجم ت�أثري كبري
للمتغري امل�ستقل (الدورات التدريبية).

وميكن تف�سري هذه النتيجة �إىل �أثر الدورات التدريبية للمعلمني يف �إظهار فروق وا�ضحة نحو

درجة ا�ستخدامهم لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل يف تقومي تعلم طلبتهم يف الغرفة ال�صفية
عن نظرائهم ممن مل يتلقوا مثل هذه الدورات ،واال�ستفادة العائدة من هذه الدورات يف تطوير
املعلمني مهنياً .وذلك تب ًعا للأثر الذي ترتكه هذه الدورات التدريبية حول �إ�سرتاتيجيات التقومي

و�أدواته على خربة املعلمني وبنائهم املعريف اخلا�ص بهذه الإ�سرتاتيجيات ,و�آلية توظيفها يف
تعلم الطلبة .وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة كل من �أبو�شعرية و�إ�شتيوه
وغباري ( ,)2010حيث �أ�شارت �إىل قلة الدورات التدريبية التي تلقاها املعلمون ,ب�صفتها عائقًا

�أمام تطبيقهم لإ�سرتاتيجيات التقومي الواقعي على �صفوف املرحلة الأ�سا�سية الدنيا.

ثانياً :النتائج املرتبطة باجلانب النوعي ومناق�شتها (حتليل نتائج املقابالت

ال�شخ�صية).

مت حتليل نتائج املقابالت ال�شخ�صية التي مت عقدها مع ( )20معلما ً ومعلمة من معلمي

الريا�ضيات واللغة العربية وفيما ي�أتي عر�ض لنتائج الدرا�سة ذات العالقة باملقابالت ال�شخ�صية

ومناق�شتها.

نتائج ال�س�ؤال الأول و مناق�شتها

 -هل تعتقد �أنه من ال�رضوري ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل املختلفة لتقومي تعلم

الطلبة؟ وملاذا؟

�أجمع معظم املعلمني من كال التخ�ص�صني ( 18من  ,)20على �رضورة ا�ستخدام �صور

و�أ�شكال متعددة من �أ�شكال التقومي البديل داخل الغرفة ال�صفية ,وذلك حتى يت�سنى لهم

تقومي تعلم الطلبة ب�شكل �سليم ومتابعتهم �أثناء �سري احل�صة ال�صفية واحلكم على مدى
تعلمهم ب�شكل �أف�ضل .و�أ�شار بع�ض املعلمني �إىل �أن ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التقومي املتنوعة,
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دورات تدريبية ,حيث بلغت قيمة (ت) املح�سوبة  ,9.313وهي دالة �إح�صائيا ً عند م�ستوى

265

د� .أكرم الب�شري ،د� .أريج برهم

ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته

266

متكنهم من حتديد مواطن القوة وال�ضعف عند طلبتهم .كما �أ�شار بع�ض املعلمني �إىل
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�رضورة ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات تقومي خمتلفة ,تتنا�سب ونوع املهارات واملعارف املراد تقومي تع ّلم

الطلبة لها .يف حني ر�أى اثنان من املعلمني فقط� ,أنه ال داعي ال�ستخدام �إ�سرتاتيجيات تقومي
متعددة ,وقد بررا ذلك ب�أن االختبارات الكتابية تعد كافية لقيا�س درجة تعلم الطلبة .ويت�ضح

من ذلك �أن معظم املعلمني يرون �أنه من ال�رضوري ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل

املختلفة يف تقومي تعلم طلبتهم ,حتى و�إن اختلفت الأ�سباب من وجهة نظرهم؛ فالكثري
منهم يرون �أن التنوع يف ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التقومي ,ي�ساعدهم يف تقومي تعلم الطلبة
ب�شكل �أف�ضل كما �أن عملية التقومي املرحلي (التكويني) �أثناء �سري احل�صة ال�صفية ,تتطلب
ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات متنوعة يف التقومي ,تعك�س درجة الفهم الأويل لدى الطلبة ومتكنهم
من ت�شخي�ص �صعوبات التعلم لديهم ,مما يتيح الفر�صة للمعلم ال�ستك�شاف نقاط القوة

وال�ضعف عند طلبته ,وحتديد م�ستوى الطالب ب�شكل �أف�ضل ودقيق .كما �أن بع�ض املعلمني

يرون �أن بع�ض املهارات يتطلب قيا�سها ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات غري الورقة والقلم ,وقد برز ذلك
حينما عرب �أحد معلمي اللغة العربية �أن هناك مهارات كالقراءة واال�ستماع واملحادثة ال يكمن

قيا�سها با�ستخدام االختبارات الكتابية وفيما ي�أتي عر�ض ال�ستجابة بع�ض املعلمني:

“البد �أن تتعدد �أ�ساليب التقومي امل�ستخدمة ،فلكل مهارة من مهارات اللغة العربية طريقة
ّ

تقومي معينة ال بد من �أن تتنا�سب ونوع املهارات التي نقي�سها .فمثال ً ال ميكن �أن نقي�س قدرة

الطالب على مهارة التحدث �أو ا�ستخدام ما تعلمه يف درو�س القواعد والنحو من خالل
االختبارات الكتابية فقط� ،إن م�شاهدة �أداء الطالب وكيفية حديثه وا�ستخدامه للعربية
الف�صيحة وت�سجيل ذلك يف �سجالت خا�صة ,ميكن �أن يعطي املعلم م�ؤ�رشًا عن مدى اكت�ساب

الطالب ملا تعلمه فعال”.

معلم لغة عربية

“نعم �أرى �أنه من ال�رضوري ا�ستخدام �إ�سرتاتيجات متنوعة يف التقومي لأنها ت�ساعدين يف

حتديد نقاط القوة و ال�ضعف لدى الطلبة”

معلم لغة عربية

“�أرى �أنه ال داعي ال�ستخدام طرق خمتلفة لتقومي تعلم الطلبة� ،إن املقيا�س احلقيقي لتعلم

الطالب هو قدرته على حل امل�سائل الريا�ضية املطلوب منه حلها ،و�أعتقد �أن االختبارات
الكتابية و�إجابات الطلبة وحلولهم يف الدفاتر �أثناء احل�صة ال�صفية هي املقيا�س احلقيقي
الذي يعك�س درجة تعلمهم وهي كافية و�شافية ملعرفة درجة حت�صيل الطالب احلقيقية”

معلم ريا�ضيات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها

�أ�شار معظم املعلمني �إىل �إ�سرتاتيجيات �أكرث �شيوعا ً وا�ستخداما ً داخل الغرفة ال�صفية

لتقومي تعلم الطلبة ,ومنها االختبارات ب�أ�شكالها املختلفة ال�شهرية والق�صرية ,و�أوراق العمل
والواجبات البيتية ,وقد �أو�ضحوا �أن مثل هذه الأ�ساليب متكنهم فعال ً من قيا�س درجة تعلم

الطلبة و�إعطائهم الدرجات احلقيقية التي تقي�س درجة حت�صيلهم .وتتفق هذه النتيجة مع

ما �أظهرته نتائج البحث الكمي حيث كانت �إ�سرتاتيجية الورقة والقلم الأكرث ا�ستخداما ً
وبدرجة ا�ستخدام عالية من بني �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل املتعددة .كما �أ�شار العديد من

املعلمني �إىل ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات املالحظة �أثناء �سري احل�صة ال�صفية وطرح الأ�سئلة

والأجوبة ومناق�شة حلول الطلبة وذلك كطريقة من طرق التقومي املرحلي لقيا�س درجة الفهم
الأويل للطلبة �أثناء �رشح املادة يف احل�صة ال�صفية .وعلل كثري من املعلمني �إىل �أن التوجهات
احلديثة لوزارة الرتبية والتعليم ,تتطلب ا�ستخدام �أدوات تقومي حديثة ومتنوعة مثل قوائم

ال�شطب و�سالمل التقدير وذلك ملالحظة �أداء الطلبة وتقومي �أدائهم داخل الغرفة ال�صفية
حيث �إن امل�رشفني الرتبويني ينوهون با�ستمرار �إىل �رضورة ا�ستخدام مثل هذه الإ�سرتاتيجيات
و�أدواتها .وتعطي ا�ستجابة املعلمني يف هذا اجلانب تف�سريا ً يتفق مع ما جاءت به نتائج البحث

الكمي نحو ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات املالحظة والأداء والتوا�صل ولو بدرجة متو�سطة .وفيما
ي�أتي عر�ض لإجابة بع�ض املعلمني:

«�إن وزارة الرتبية وامل�رشفني الرتبويني يركزون على �رضورة تقومي �أداء الطالب با�ستمرار داخل

الغرفة ال�صفية وا�ستخدام قوائم ال�شطب و�سالمل التقدير هي الو�سيلة الأكرث ا�ستخداما ً

بالن�سبة لنا لأنها تتنا�سب �إىل حد ما و�أعداد الطلبة داخل الغرفة ال�صفية .كما �أنه طبعا ً ال
غنى عن االختبارات لتقومي تعلم الطلبة”

معلم لغة عربية

“هناك العديد من الإ�سرتاتيجيات التي �أ�ستخدمها و �إن كان يف الغالب ف�إنني �أعتمد على

حلول الطلبة الكتابية .ف�أنا �أرى �أن الريا�ضيات بالذات من ال�صعب قيا�س مدى تعلم الطلبة

من خالل الأ�سئلة ال�صفية فقط و�إمنا حل الطالب للم�س�ألة وخطوات احلل التي يتبعها
يف الو�صول �إىل الإجابة تعك�س درجة فهمه وتعلمه كما �أن العدد الكبري للطلبة يف داخل

ال�صف ال ي�سمح لنا با�ستخدام بع�ض �أدوات التقومي الأخرى .وعلى الرغم من ذلك ف�إننا �أي�ضا
نعتمد يف تقومينا للطلبة على قوائم ال�شطب كما تطلب وزارة الرتبية والتعليم وذلك ملعرفة

وحتديد نواجت التعلم التي ا�ستطاع الطلبة حتقيقها”

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

 -ما �إ�سرتاتيجيات التقومي املختلفة و�أدواته التي ت�ستخدمها لتقومي تعلم الطلبة؟ وملاذا؟
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وخل�صت الدرا�سة �إىل وجود تفاوت بني درجة ا�ستخدام املعلمني لإ�سرتاتيجيات التقومي

البديل يف الغرفة ال�صفية لتقومي تعلم طلبتهم ،حيث كانت �إ�سرتاتيجية الورقة والقلم الأكرث

�شيوعا ً وا�ستخداماً .كما �أظهرت الدرا�سة �أن معلمي الريا�ضيات واللغة العربية ي�ستخدمون

بع�ض الإ�سرتاتيجيات كاملالحظة والأداء والتوا�صل بدرجة متو�سطة� .إال �أن �إ�سرتاتيجية
مراجعة الذات كانت الأقل ا�ستخداما ً يف الغرفة ال�صفية .و�أظهرت الدرا�سة فروقا ً ذات
داللة �إح�صائية يف درجة ا�ستخدام املعلمني لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل تعزى لأثر الدورات
التدريبية ولأثر اخلربة ول�صالح املعلمني ذوي اخلربة الأقل .وقد �أ�شار معظم املعلمني �إىل �أهمية

ا�ستخدام �صور و�أ�شكال متعددة من �إ�سرتاتيجيات التقومي البديل داخل الغرفة ال�صفية ,ملا
لها من قدرة على متكني املعلم من تقومي تعلم الطلبة ب�شكل �سليم ,ومتابعتهم �أثناء �سري

احل�صة ال�صفية .كما �أ�شار بع�ض املعلمني �إىل �رضورة ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات تقومي خمتلفة

تتنا�سب ونوع املهارات واملعارف املراد تقومي تع ّلم الطلبة لها.

التو�صيات

يف �ضوء ما تو�صلت �إليه هذه الدرا�سة يف نتائجها ,ف�إن الباحثني خل�صا �إىل التو�صيات الآتية:

 -1دعوة القائمني على تعليم اللغة العربية والريا�ضيات �إىل �رضورة عقد دورات تدريبية خا�صة

ب�إ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته حيث �أ�شارت النتائج �إىل فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
لأثر الدورات التدريبية.

 -2تعريف املعلمني و تدريبهم على ا�ستخدام الإ�سرتاتيجيات التي تدنت ن�سب درجة
ا�ستخدامها من قبل املعلمني كا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على مراجعة الذات ,وا�ستخدام

�أدوات التقومي البديل املختلفة.

� -3إجراء درا�سات مماثلة على عينة �أكرب من املعلمني من تخ�ص�صات خمتلفة ,ومناطق

خمتلفة ,بهدف التحقق من درجة ا�ستخدام املعلمني لإ�سرتاتيجيات التقومي البديل و�أدواته.
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