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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�ضة اإىل ا�ضتق�ضاء معتقدات معلمي الدرا�ضات الجتماعية يف املدار�ص 
الأ�ضا�ضية يف وكالة الغوث حول التقومي البديل، وعلقة ذلك ببع�ص املتغريات. لتحقيق هذا 
الهدف،  ا�ضتخدم املنهج الو�ضفي التحليلي، وُطورت ا�ضتبانة مكونة من )44( فقرة موزعة 
على مقيا�ص خما�ضي التدريج، وت�صتمل على ثلثة جمالت للتقومي البديل، هي: طبيعة 
التقومي البديل،  ومزايا التقومي البديل،  وممار�ضات املعلمني يف التقومي البديل، وُطبقت على 
عينة من )84( معلمًا ومعلمة من معلمي الدرا�ضات الجتماعية يف املرحلة الأ�ضا�ضية العليا 
يف مدار�ص وكالة الغوث يف الأردن، بينت نتائج الدرا�ضة اأن معلمي الدرا�ضات الجتماعية 
يحملون معتقدات اإيجابية داعمة ملزايا التقومي البديل، وطبيعته وممار�ضات املعلمني حوله، 
اآراء املعلمني بالتقومي  اإح�ضائية يف  اأ�ضارت النتائج اإىل عدم وجود فروق ذات دللة  كما 
اآراء املعلمني  اإح�ضائية يف  البديل، تعزى جلن�ص املعلم، يف حني وجدت فروق ذات دللة 
العلمي للمعلم، وتخ�ض�ضه، وعدد �ضنوات  الآتية: املوؤهل  البديل تعزى للمتغريات  بالتقومي 

خربته، وذلك على اأحد جمالت اأداة الدرا�ضة اأو جميعها. 
وخل�صت الدرا�صة اإىل عدد من التو�صيات، اأبرزها: 

عقد ور�ضات تدريبية للمعلمني من تخ�ض�ص التاريخ واجلغرافيا لإك�ضابهم املهارات 
الدرا�ضة  اأداة  تدريبية يف جميع جمالت  البديل، وعقد دورات  بالتقومي  املتعلقة  املختلفة 
للمعلمني من حملة املوؤهلت العلمية التي تقل عن املاج�ضتري، واإجراء املزيد من البحوث 

والدرا�ضات ذات العلقة بالتقومي البديل. 
الكلمات املفتاحية: معتقدات، معلمي الدرا�ضات الجتماعية،  التقومي البديل،  املدار�ص 

الأ�ضا�ضية. 
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Abstract:
This study aimed to investigate the beliefs of social studies teachers in 

the basic schools at UNRWA about alternative assessment. To achieve this 
goal, the descriptive method was used, and a questionnaire was developed. It 
contained (44) items, distributed into three domains of alternative evaluation, 
namely: the nature of the alternative evaluation, the advantages of alternative 
evaluation, and practices of teachers in alternative evaluation. It was applied 
to a sample of (84) teachers of social studies. The results of the study showed 
that the views of social studies teachers were supportive of the benefits of 
alternative assessment and the nature and practices of teachers about it. 
The results indicated that there was no statistically significant differences 
in the views of teachers of alternative assessment due to the sex of the 
teacher. There were statistically significant differences due to the following 
variables: qualifications of teachers, specialization, and the number of years 
of experience, on one or all areas of study tool. 

The study ended with some recommendations, as: 

Conducting training workshops for history and geography teachers in 
alternative evaluation, conducting training workshops in all domains of the 
questionnaire for teachers who hold certificates below master degrees, and 
preparing other researches in alternative evaluation. 

Keywords: Believes, Social studies teachers, Basic schools, Alternative 
assessment. 
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مقدمة: 
برزت احلاجة اإىل التقومي البديل كتوجه حديث يعالج اإ�ضكاليات التقومي احلالية يف 
العملية التعليمية- التعلمية،  فالتقومي البديل يقوم على اأ�ضا�ص جعل التقومي جزءاً اأ�ضا�ضيًا 
من عملية التدري�ص والتعليم،  فهو يتطلب من املتعلم القيام مبهمات تثري تفكريه بال�ضتناد 
اإىل املعرفة ال�ضابقة،  وا�ضتخدام التعليم احلايل عرب ممار�ضة مهارات منا�ضبة من اأجل حل 
م�ضكلت واقعية اأو حقيقية،  وهذا من �ضاأنه اأن يجعل عملية التقومي تتمثل بخربات بنائية 
تعليمية حتتم على الطلبة ا�ضتخدام مهارات تفكري من اأجل حتقيق اأعلى م�ضتويات اجلودة 
يف الأداء،  كما تقوم بتزويدهم ومن حولهم بالتغذية الراجعة،  مما ميكنهم ومعلميهم من 

 . )Kerka,1995( حتديد اخلطوات اللزمة لتح�ضني تعلمهم
nAuthe التقومي البديل )Alternative Assessment( ، اأو التقومي الواقعي )  ظهر
tic Assessment( كرد فعل على انتقادات عدة وجهت لطرق التقومي التقليدية اأبرزها اأن 
اأ�ضبحت تعتمد اعتماداً كبرياً  ا�ضتخدامها، فالمتحانات  اأ�ضيء  التقومي احلالية قد  اأ�ضاليب 
وهذه  متعدد،  من  الختيار  نوع  من  الختبارات  وبخا�ضة  املو�ضوعية،  الختبارات  على 
الختبارات اأ�ضبحت تهتم ب�ضكل مكثف بقدرات الذاكرة اأكرث من اهتمامها بالقدرات العقلية،  
وبخا�ضة القدرة على البتكار ومهارات حل امل�ضكلت، كما اأن مقدار التقدم غالبًا ما يكون 
م�ضطنعًا وعقيمًا، حتى اأن اإجابات الطالب على المتحان ل تك�ضف �ضيئًا عن ما ي�ضتطيع 
)اأبو  اأ�ضوارها  اليومية خارج  احلياة  املدر�ضة، وينغم�ص يف  يوؤديه عندما يرتك  اأن  الطالب 
الطالب  اأداء  يعك�ص  لأنه  الواقعي،  بالتقومي  التقومي  من  ال�ضكل  هذا  و�ضمي   .)2005 علم، 

ويقي�ضه فيي مواقف واقعية وحقيقية. 
ويت�ضمن التقومي البديل ا�ضتخدام ا�ضرتاتيجيات متنوعة مثل تقومي الأداء، وا�ضتخدام 
على  القت�ضار  عن  بديًل  الطالب  ملف  وتقومي  ا�ضتجابات،  بناء  تتطلب  اختبارية  فقرات 
تقومي  يف  كفاية  اأكرث  البديلة  التقومي  ا�ضرتاتيجيات  وتعد  متعدد.  من  الختيار  اختبارات 
اإمكانات وجمال ما تقي�ضه الختبارات  التي بقيت خارج  التعليمية  الكثري من املخرجات 
ا�ضتدعاء  على  تركز  ل  اأخرى  ا�ضرتاتيجيات  اإىل  بحاجة  املعلمون  فاأ�ضبح  التح�ضيلية، 
املعلومات، ول ت�ضتعمل يف مواقف افرتا�ضية بحدود الورقة والقلم، واأن يتم بدًل من ذلك 
اختبار قدرة الطالب وكفايته يف ا�ضتعمال املفاهيم واملعلومات واملهارات التي ميتلكها 
يف مواقف حياتية حقيقية )كاظم،  2005( . كما اأن التقومي البديل هو تقومي متعدد الأبعاد 
ملدى مت�ضع من القدرات واملهارات،  ول يقت�رش على اختبارات الورقة والقلم،  واإمنا ي�ضتمل 
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اأي�ضا على ا�ضرتاتيجيات اأخرى متنوعة مثل:  ملحظة اأداء املتعلم،  والتعليق على نتاجاته،  
واإجراء مقابلت �ضخ�ضية معه، ومراجعة اإجنازاته ال�ضابقة. لذلك يف�ضل النظر اإىل التقومي 
البديل على اأنه جمموعة من ال�ضرتاتيجيات اأو ال�ضيغ التي ترتاوح بني ا�ضتجابات ب�ضيطة 
للمتعلم  املتكاملة  الأعمال  من  وجتمعات  �ضاملة،  وتو�ضيحات  املتعلم،  يكت�ضبها  مفتوحة 
عرب الزمن،  ونظراً حلداثة مفهوم التقومي البديل،  فقد تعددت امل�ضطلحات التي ت�ضري اإليه. 
وبالرجوع اإىل اأدبيات القيا�ص والتقومي الرتبوي، يلحظ كثري من امل�ضطلحات اأو املفاهيم 
املرادفة لهذا املفهوم مثل: التقومي الأ�ضيل اأو الواقعي، والتقومي الطبيعي، والتقومي احلقيقي 

)حبيب،  2005(. 
ويقي�ص التقومي البديل اأداء الطالب فى مواقف حقيقية قريبة بقدر الإمكان من الواقع،  
خارج  احلياتية  للمهمات  م�ضابهة  وتكليفات   ،Tasks مهمات  باأداء  الطالب  يقوم  حيث 
املدر�ضة. وي�ضري هن�ضون واإيلر )Henson & Eiller, 1999, p 491( اأن التقومي احلقيقي يهيئ 
الطلبة للحياة، فهو واقعي؛ لأنه يتطلب من الطالب اإجناز مهمات لها معنى، ويحتاجها فى 

حياته الواقعية، كما يت�ضمن حل م�ضكلت حياتية. 
ويركز التقومي على اإجنازات الطلبة، لذا فاإنه يعتمد على ا�ضتخدام اأدوات تهيئ للطالب 
هذا  م�ضتوى  على  للحكم  املطلوبة  الأداء  مبحكات  اأدائه  ومقارنة  الذاتي  التقومي  فر�ضة 
الإجناز )تقومي حمكي املرجع( ولي�ص ببقية زملئه، مع تقدمي التغذية الراجعة له، ومن اأهم 
اأدوات التقومي البديل: ملف الإجناز، وامللحظة، واختبارات الأداء، واملقابلت ال�ضخ�ضية،  
  ،)e- Portfolio( الإلكرتونية  الوثائقية  واحلقيبة  والعر�ص،  والتقرير،  املفاهيم،  وخرائط 
الرتبوي  النموذج  يف  اجلارية  التحولت  �ضوء  ففي   ،)2006 وم�ضطفى،  )�ضامل  وغريها 
)مناهج مدجمة،  ومهارات تفكري عليا، واأ�ضاليب تعلم تعاوين.. الخ(، لن تكون الختبارات 
التقليدية كافية، اأو منا�ضبة لقيا�ص حت�ضيل املتعلم. ومن هنا، فقد حظيت اأ�ضاليب التقومي 
باهتمام كبري يف ال�ضنوات الأخرية، مللءمتها للمهارات املطلوبة من املتعلمني يف الألفية 

الثالثة )ال�ضالح،  2007(. 
nPerformance- based A الأداء  اإىل  امل�صتند  التقومي  ا�صرتاتيجية   فمثًل يف
مواقف  يف  مهاراته  توظيف  خلل  من  تعلَّمه،  ما  بتو�ضيح  الطالب  يقوم   ،sessment
اأو قيامه بعرو�ص عملية يظهر من  اأو مواقف حتاكي املواقف احلقيقية،  حياتية حقيقية، 
اإتقانه ملا اكت�ضب من مهارات، يف �ضوء النتاجات التعلمية املراد اإجنازها،  خللها مدى 
ويعتمد هذا التقومي على امللحظة املبا�رشة للطالب يف اأثناء تنفيذه لواجبات اختريت من 
قبل املعلم الذي يراعي اأمورا عديدة منها: حتديد الأهداف اأو النتاجات التعلمية واملهارات 
اأن  الثوابية  ويرى  النتاجات،  هذه  على  بناء  الطلبة  بها  يقوم  مهمات  واإيجاد  املرغوبة،  
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اأبرزها  ال�صرتاتيجية،  التي تندرج حتت هذه  التقوميية،  الفعاليات  من  هنالك عدداً 
)الفريق الوطني للتقومي،  2004( :  

: عر�ص خمطط له ومنظم، يقوم به املتعلم،  اأو جمموعة  ♦ )Presentation( التقدمي
من املتعلمني ملو�ضوع حمدد،  ويف موعد حمدد، لإظهار مدى امتلكهم ملهارات حمددة، 
كاأن يقدم الطالب �رشحًا ملو�ضوع ما مدعمًا بالتقنيات مثل: ال�ضور والر�ضومات وال�رشائح 

الإلكرتونية. 
: عر�ص �ضفوي اأو عملي يقوم به الطالب  ♦ )Demonstration( العر�س التو�صيحي
اأو جمموعة من الطلبة لتو�ضيح مفهوم اأو فكرة، وذلك لإظهار مدى قدرة الطالب على اإعادة 
عر�ص املفهوم بطريقة ولغة وا�ضحة، كاأن يو�ضح مفهومًا من خلل جتربة عملية اأو ربطه 

بالواقع. 
املعرفة  لإظهار  الإجراءات  من  جمموعة   : ♦ )Performance( العملي  الأداء 
واملهارات والجتاهات من خلل اأداء الطالب ملهمات حمددة ينفذها عمليًا،  كاأن يطلب اإىل 
الطالب اإنتاج جم�ضم، اأو خريطة اأو منوذج، اأو اإنتاج اأو ا�ضتخدام جهاز،  اأو ت�ضميم برنامج 
حمو�ضب، اأو �ضيانة حمرك �ضيارة، اأو ت�ضفيف ال�ضعر،  اأو ت�ضميم اأزياء، اأو اإعطاء احلقن، اأو 

اإعداد طبق حلوى. 
معني  مو�ضوع  عن  الطلبة  من  جمموعة  اأو  الطالب  يتحدث   : ♦ )Speech( احلديث 
ة، اأو اإعادة لرواية،  اأو  خلل فرتة حمددة وق�ضرية، وغالبًا ما يكون هذا احلديث �رشداً لق�ضّ
اأن يقدم فكرة لإظهار قدرته على التعبري والتلخي�ص، وربط الأفكار،  كاأن يتحدث الطالب 
عن فيِلم �ضاهده، اأو رحلة قام بها، اأو ق�ضة قراأها،  اأو حول فكرة طرحت يف موقف تعليمي، 

اأو ملخ�ٍص عن اأفكار جمموعته لنقلها اإىل جمموعة اأخرى. 
والعملي يف مكان ما،   الفكري  الطلبة لإنتاجهم  : عر�ص  ♦ )Exhibition( املعر�س 
لتحقيق  معني  جمال  يف  مهاراتهم  توظيف  على  قدرتهم  مدى  لإظهار  عليه،  متفق  ووقت 
نتاج حمدد مثل:  اأن يعر�ص الطالب مناذج اأو جم�ضمات اأو �ضوراً اأو لوحات اأو اأعماًل فنية 

اأو منتجات اأو اأزياء اأو اأ�ضغاًل يدوية. 
: ينفذ الطالب اأو الطلبة  ♦ )Simulation\ Role- Playing( املحاكاة/ لعب الأدور
حواراً اأو نقا�ضًا بكل ما يرافقه من حركات واإمياءات يتطلبها الدور يف موقف ي�ضبه موقفًا 
حياتيًا حقيقيًا،  لإظهار مهاراتهم املعرفية والأدائية،  ومدى قدرتهم على اتباع التعليمات 
اأن  م�ضكلة، وميكن  اأو حل  القرارات من خلل مهمة  القرتاحات و�ضنع  والتوا�ضل وتقدمي 
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اأن  يكون املوقف تقنيًا حمو�ضبًا، حيث يندمج الطالب يف موقف حماكاة حمو�ضب، وعليه 
ينفذ النوع نف�ضه من الأعمال والقرارات التي يتوقع م�ضادفتها يف عمله م�ضتقبًل. ويف حني 
ت�ضع مواقف املحاكاة املعتمدة على ال�رشح الطالب يف �ضيناريوهات مع عنا�رش ب�رشية، 
�ضا�ضة  على  موقفًا  تقدم  تقنيًا  املبنية  املحو�ضبة  املحاكاة  مواقف  فاإن  ب�رشية،  غري  اأو 
احلا�ضوب،  ميكن من خلل هذا املوقف اأن يظهر الطالب قدرته على اتخاذ القرارات، حيث 

يقدم الربنامج املحو�ضب مئات من املواقف والعنا�رش املختلفة. 
:  لقاء بني فريقني من الطلبة للمحاورة والنقا�ص  ♦ )Debate( املناق�صة/ املناظرة
حول ق�ضية ما،  حيث يتبنى كل فريق وجهة نظر خمتلفة،  اإ�ضافة اإىل حمكم )اأحد الطلبة( 
لإظهار مدى قدرة الطلبة على الإقناع والتوا�ضل وال�ضتماع الفعال وتقدمي احلجج واملربرات 
الر�ضد  قوائم  فهي:  البديل  التقومي  امل�ضتخدمة يف  الأدوات  اأبرز  اأما  نظره.  لوجهة  املوؤيدة 
وال�ضجل  التعلم،   �ضري  و�ضف  و�ضجل  اللفظي،  التقدير  و�ضلمل  التقدير،  و�ضلمل  )ال�ضطب(، 

الق�ض�ضي )�ضجل املعلم( . 
وواقع الأمر اأن التقومي يف املدار�ص الأردنية يقوم اأ�ضا�ضًا على المتحانات التي يق�ضد 
منها التعرف اإىل مدى ما ح�ضله الطلبة من املادة التعليمية التي يحتويها املقرر الدرا�ضي،  
ومعلم الدرا�ضات الجتماعية �ضاأنه �ضاأن املعلمني الآخرين،  فقد وجه جهده باجتاه اإرهاق 
الطلبة باحلقائق واملعلومات والإكثار من احلفظ وال�ضتظهار وما يرتبط بها من واجبات 
منزلية،  وهذا جعل الطلبة حمملني باأكدا�ص من املعلومات يعجزون عن ا�ضتيعابها،  وهو 
يركز بالدرجة الأوىل على تقومي الأهداف املعرفية دون غريها وحتديداً على م�ضتوى التذكر 
واملعرفة،  ونادراً ما ي�ضل اإىل م�ضتوى الفهم وال�ضتيعاب والتطبيق،  وهذا يجعله يركز على 

املعلومات واحلقائق بغ�ص النظر عن الأهداف الأخرى )اللقاين واآخرون،  1990( . 
اإل اأن تعديلت اأ�ض�ص النجاح والإكمال والر�ضوب املقرتحة للعام الدرا�ضي 2006/2005 
اأ�ضافت تعديلت  التي ناق�ضتها جلنة التخطيط يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية موؤخراً 
خطة  وفق  املرحلة  تلك  يف  ُطوِّرت  التي  املختلفة  املناهج  يف  الطلبة  اأداء  بتقومي  ترتبط 
 Education Reform for Knowledge م�رشوع الإ�ضلح الرتبوي نحو القت�ضاد املعريف
يف  الطلبة  اأداء  بتقومي  تعنى  جديدة  فقرة  التعديلت  اأ�ضافت  اإذ   ،  Economy )ERfKE)

ال�ضفوف الرابع والثامن والعا�رش الأ�ضا�ضي كمرحلة اأوىل كالآتي )اأ�ص�س النجاح والإكمال 
والر�صوب يف مرحلة التعليم الأ�صا�صي ومرحلة التعليم الثانوي ال�صامل والتطبيقي 

للعام الدرا�صي 2006/2005( : 
مة.  الفرتة التقوميية الأوىل وتخت�ص باختبار حت�ضيلي يخ�ض�ص له 20% من العل ♦
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% من العلمة،   الفرتة التقوميية الثانية وت�ضمل اختباراً حت�ضيليًا يخ�ض�ص له 10 ♦
وا�ضتخدام ا�ضرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء ويخ�ض�ص لها 10% من العلمة. 

الفرتة التقوميية الثالثة وتت�ضمن ا�ضتخدام ا�ضرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء  ♦ 
ويخ�ض�ص له 20% من العلمة. 

% من العلمة الكلية.  الختبار النهائي، ويخ�ض�ص له 40 ♦
وينطبق هذا على املدار�ص الأردنية كافة، مبا فيها املدار�ص التابعة لوكالة الغوث،  فقد 
تكاتفت اجلهود منذ ذلك الوقت على تدريب امل�رشفني واملعلمني كافة على التخطيط لهذا 
ال�ضكل من التقومي، واإعداد اأدواته، وتنفيذه، وي�ضاعد التقومي البديل يف الدرا�ضات الجتماعية 
على الوقوف على مدى تقدم حت�ضيل الطلبة من خلل اأدائهم ملهمات ترتبط مب�ضكلت احلياة 
الواقعية، وت�ضاهم يف ا�ضتعرا�ص الطلبة ملهارات التفكري العليا، على اأن تتاح الفر�ضة لأن 
تقدم املهمات لكل طالب يف �ضوء م�ضتوى قدرته، كما تتيح الفر�ضة للطلبة لأن ي�ضرتكوا 
على  البديل  التقومي  فاعلية  وتعتمد  وكفاءة.  فاعلية  اأكرث  يجعلها  مما  اأعمالهم  تقومي  يف 
خ�ضائ�ص املهمات التي توؤدي اإىل الك�ضف عن العمليات العقلية العليا لدى الطلبة، فالتقومي 
البديل اأو الواقعي يعتمد على الأعمال التي يقوم بها الأفراد، وهو التقومي الفعلي للأداء الذي 

ي�ضاعد الطلبة على التجديد والبتكار )قطاوي،  2007( . 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
الدرا�ضات  معلمي  معتقدات  ل�ضتق�ضاء  الدرا�ضة  هذه  جاءت  �ضبق،  ما  اإىل  وا�ضتناداً 
الرئي�ص  ال�ضوؤال  الإجابة عن  الدرا�ضة يف  البديل، وتتبلور م�ضكلة  التقومي  الجتماعية حول 

الآتي:  

ما معتقدات معلمي الدرا�صات الجتماعية يف املرحلة الأ�صا�صية العليا 
يف مدار�س وكالة الغوث حول التقومي البديل؟ 

وقد انبثق عن هذا ال�صوؤال الأ�صئلة الفرعية الآتية: 
ما معتقدات معلمي الدرا�ضات الجتماعية يف املرحلة الأ�ضا�ضية العليا حول التقومي  ● 

البديل وحول كل جمال من جمالته؟ 
( يف معتقدات  ● α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة
البديل وحول كل جمال من جمالته،  تعزى جلن�ص املعلم )ذكور،   التقومي  املعلمني حول 

واإناث( ؟ 
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( يف معتقدات  ● α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة
املعلمني حول التقومي البديل وحول كل جمال من جمالته،  تعزى للموؤهل العلمي للمعلم 

)دبلوم كلية جمتمع،  وبكالوريو�ص،  ودبلوم بعد البكالوريو�ص،  وماج�ضتري فما فوق( ؟ 
( يف معتقدات  ● α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة
الدرا�ضي  للتخ�ض�ص  تعزى  جمالته،   من  جمال  كل  وحول  البديل  التقومي  حول  املعلمني 

للمعلم )تاريخ،  وجغرافيا،  وغري ذلك( ؟ 
( يف معتقدات  ● α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة
املعلمني حول التقومي البديل وحول كل جمال من جمالته،  تعزى لعدد �ضنوات خربة املعلم 

)اأقل من )5( �ضنوات،  ومن )5- 10( �ضنوات، واأكرث من )10( �ضنوات(؟ 

أهداف الدراسة: 

حول  واملعلمات  املعلمني  من  فئة  معتقدات  عن  الك�ضف  اإىل  احلالية  الدرا�ضة  هدفت 
يف  العليا  الأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الجتماعية  الدرا�ضات  معلمي  وحتديداً  البديل،   التقومي 
يف  املتغريات  من  جمموعة  اأثر  تعرف  اإىل  هدفت  كما  الأردن.  يف  الغوث  وكالة  مدار�ص 
معتقدات معلمي الدرا�ضات الجتماعية يف مدار�ص وكالة الغوث،  وحتديداً اأثر كل من جن�ص 
املعلم )ذكر،  واأنثى( ،  واملوؤهل العلمي للمعلم:  )دبلوم كلية جمتمع،  وبكالوريو�ص،  ودبلوم 
بعد البكالوريو�ص،  وماج�ضتري فما فوق( ،  للتخ�ض�ص الدرا�ضي للمعلم:  )تاريخ،  وجغرافيا،  
وغري ذلك( ،  وعدد �ضنوات خربة املعلم:  )اأقل من )5( �ضنوات،  ومن )5- 10( �ضنوات، واأكرث 

من )10( �ضنوات( . 

أهمية الدراسة: 

معتقدات  تتناول  التي  القلئل  الدرا�ضات  من  كونها  يف  الدرا�ضة  هذه  اأهمية  تكمن 
اأن جربوه وطبقوه يف مدار�ضهم، يف وقت تت�ضارع فيه  املعلمني حول التقومي البديل، بعد 
الجتاهات التطويرية للعملية التعليمية التعلمية، وي�ضعى املربون لبذل اجلهود التي ميكن اأن 
ترتقي بواقع العملية التعليمية التعلمية، وعملية تقوميها ب�ضكل يحقق العدالة واملو�ضوعية 
�ضيكومرتية  بخ�ضائ�ص  تتمتع  تقوميية  اأداة  البحث  هذا  يوفر  اأخرى  ومن جهة  والواقعية، 

جيدة. 
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فرضيات الدراسة: 
ال�صفرية،   الفر�صيات  من  جمموعة  ُفح�صت  فقد  الدرا�صة،  اأ�صئلة  عن  للإجابة 

وهي: 
( يف معتقدات  ♦ α ≤ 0.05( ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة
)ذكور،   املعلم  جلن�ص  تعزى  اأبعاده  من  بعد  كل  وحول  البديل،   التقومي  حول  املعلمني 

واإناث(. 
( يف معتقدات  ♦ α ≤ 0.05( ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة
للمعلم:   العلمي  للموؤهل  اأبعاده تعزى  البديل،  وحول كل بعد من  التقومي  املعلمني،  حول 

)دبلوم كلية جمتمع،  وبكالوريو�ص،  ودبلوم بعد البكالوريو�ص،  وماج�ضتري فما فوق( . 
( يف معتقدات  ♦ α ≤ 0.05( ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة
املعلمني حول التقومي البديل:  وحول كل بعد من اأبعاده،  تعزى للتخ�ض�ص الدرا�ضي للمعلم:  

)تاريخ،  وجغرافيا،  وغري ذلك( . 
( يف معتقدات  ♦ α ≤ 0.05( ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة
اأبعاده تعزى لعدد �ضنوات خربة املعلم  املعلمني حول التقومي البديل،  وحول كل بعد من 

)اأقل من )5( �ضنوات،  ومن )5- 10( �ضنوات،  واأكرث من )10( �ضنوات( . 

منهج الدراسة: 
اُ�ضتخدم يف هذه الدرا�ضة املنهج الو�ضفي امل�ضحي،  اإذ ُوزعت اأداة الدرا�ضة على عينة 
ع�ضوائية من معلمي الدرا�ضات الجتماعية يف املرحلة الأ�ضا�ضية العليا يف وكالة الغوث،  

ححت،  ثم ُحللت با�ضتخدام الختبارات الإح�ضائية امللئمة.  وجمعت الإجابات و�ضُ

حمددات الدراسة: 
تتحدد نتائج هذه الدرا�صة يف �صوء ما ياأتي: 

اقت�رشت الدرا�ضة على معلمي الدرا�ضات الجتماعية يف املرحلة  حدود مكانية:  ●
الأ�ضا�ضية العليا يف مدار�ص وكالة الغوث يف الأردن. 

 . حدود زمانية: متت الدرا�ضة خلل العام الدرا�ضي 2009/2008 ●
اقت�رشت الدرا�ضة على معلمي الدرا�ضات الجتماعية يف مدار�ص  حدود موؤ�ص�صاتية:  ●

وكالة الغوث. 
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البديل،  من حيث  الدرا�ضة على جمالت تتعلق بالتقومي  حدود نوعية: ● اقت�رشت 
طبيعته ومزاياه وممار�ضات املعلمني حوله. 

التعريفات اإلجرائية: 

ت�صمنت الدرا�صة جمموعة من امل�صطلحات الأ�صا�صية،  التي عرّفت على النحو 
الآتي: 

معتقدات: ◄ الآراء اأو الأفكار التي حتملها عينة الدرا�ضة حول التقومي البديل،  وتقا�ص 
بالعلمة التي يح�ضل عليها املعلم اأو املعلمة على اأداة الدرا�ضة املعدة لهذا الغر�ص. 

يف  الطالب  و�ضع  اأ�ضا�ص  على  يقوم  الرتبوي  التقومي  يف  اجتاه  البديل:  ◄ التقومي 
م يف اإطار هذه الدرا�ضة  مواقف حقيقية،  اأو حتاكي الواقع،  ور�ضد ا�ضتجاباته فيها. وُتقوَّ

من خلل اآراء معلمي الدرا�ضات الجتماعية حوله. 
معلم الدرا�صات الجتماعية: ◄ املعلم الذي يدر�ص مواد التاريخ واجلغرافيا والرتبية 

الوطنية يف املرحلة الأ�ضا�ضية العليا يف مدار�ص وكالة الغوث. 
ال�ضابع  من  ال�ضفوف  ت�ضمل  التي  الدرا�ضية  املرحلة  العليا: ◄  الأ�صا�صية  املرحلة 

الأ�ضا�ضي ولغاية العا�رش الأ�ضا�ضي. 

الدراسات السابقة: 
اأهدافه  ا�ضتق�ضاء  حاولوا  ممن  الباحثني  من  عدد  باهتمام  البديل  التقومي  حظي 

وا�ضرتاتيجياته واأدواته،  وفيما ياأتي و�صفاً للدرا�صات التي اأمكن التو�صل اإليها: 
معلمة  اأفكار  و�ضف  بهدف   )Wright, 1993( »رايت«  اأجراها  نوعية  درا�ضة  يف 
واعتقاداتها يف اأثناء تطبيق التقومي الواقعي يف تدري�ص العلوم احلياتية لدى طلبة ال�ضف 
ال�ضاد�ص الأ�ضا�ضي يف اإحدى مدار�ص ولية دني�ضون،  وطبق يف هذه الدرا�ضات اأدوات عدة،  
وكانت  الوثائق،   وال�ضمعية،  وحتليل  الب�رشية  والت�ضجيلت  واملقابلة،   امللحظة،  مثل:  
اأبرز نتائج هذه الدرا�ضة ملحظة ما ياأتي: تزداد درجة القلق والتوتر لدى املعلم مع ال�ضري 
يف تنفيذ امل�ضاريع، واإدراك املعلم للوقت وحتري العدالة، وت�ضميم اأدوات تقوميية ملئمة،  
اإدراك املعلم لإجنازات  ال�ضف، ويزيد  الوقاية من حدوث م�ضكلت داخل غرفة  ي�ضاعد يف 
التقومي  ل�ضرتاتيجيات  توظيفه  عند  جتاههم  بامل�ضوؤولية  و�ضعوره  وجناحاتهم  طلبته 

البديل.  
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يف درا�ضة اأجرتها »كالربت�صون وونفان« )Culbertson & Wenfan, 2003( بهدف 
البديل، تكونت عينة  التقومي  ا�ضتق�ضاء اجتاهات معلمي ال�ضفوف البتدائية نحو ممار�ضة 
الدرا�ضة من )159( معلمًا ومعلمة،  اختريوا من 73 مدر�ضة ابتدائية يف ولية بن�ضلفانيا،  
ليكرت، وثلث  تدريج  ا�ضتبانة مكونة من )30( فقرة مرتبة يف قائمة وفق  وطبق عليهم 
فقرات مفتوحة الإجابة يطلب فيها من املفحو�ص اأن يعرب بلغته اخلا�ضة عن اجتاهاته نحو 
التقومي البديل. وقد اأظهرت النتائج اأن هناك عدداً من العوامل املوؤثرة يف اجتاهات املعلمني 
تلقاه  الذي  التدريب  ونوعية  ال�ضف،  طلبة  عدد  ومنها:  البديل،  التقومي  ا�ضرتاتيجيات  نحو 
املعلم، وكفاية الوقت املخ�ض�ص للتخطيط، والتنفيذ، والتقومي للموقف التعليمي- التعلمي،  
وكفاية املعرفة اخلا�ضة بالتقومي البديل وممار�ضته، كما تاأثرت اجتاهات املعلمني باحلرية 
املتاحة للمعلم يف اختيار ا�ضرتاتيجيات التقومي واأدواته، كما وجد اأن ممار�ضة املعلم للتقومي 

البديل تزداد نتيجة دعم الإدارة املدر�ضية، وكفاية امل�ضادر واملوارد. 
يف  املعلمني  ممار�ضات  على  التعرف  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2004( الدو�رضي  واأجرى 
التقومي ال�ضفي باملرحلة الثانوية يف البحرين، وتكونت عينة البحث من )600( معلم ومعلمة 
ا من املدار�ص الثانوية؛ وطبق عليهم ا�ضتبانة مكونة من )26( فقرة،  موزعة  اختريوا ع�ضوائيًّ
على )3( حماور، هي ممار�ضات املعلم يف التقومي ال�ضفي، والأدوات التي ي�ضتخدمها املعلم 
يف التقومي ال�ضفي، وامل�ضتويات املعرفية التي يقي�ضها التقومي ال�ضفي للمعلم، اإ�ضافة اإىل 
بع�ص املتغريات الدميوغرافية، واُ�ضتخدم التحليل العاملي لبيانات البحث، واأ�ضارت النتائج 
التقليدية يف تقومي طلبتهم، كالختبارات  الأدوات  ي�ضتخدمون  اأن كثرياً من املعلمني  اإىل 
تقدير  يف  كبري  ب�ضكٍل  الدرا�ضي  بالتح�ضيل  املرتبطة  غري  العوامل  وي�ضتخدمون  باأنواعها، 
درجة طلبتهم كامل�ضاركة ال�ضفية، وجمهود الطالب ال�ضخ�ضي، كما دلت نتائج البحث على 
وجود عوامل كثرية تتحكم يف املتغريات املرتبطة مبمار�ضات املعلم يف التقومي ال�ضفي. 
واأو�ضى البحث مبزيد من البحوث حول ممار�ضات املعلمني يف التقومي ال�ضفي، با�ضتخدام 
مع  مقابلت  واإجراء  املعلم،  لتقومي  املبا�رشة  كامللحظة  ال�ضتبانات،  غري  اأخرى  اأدوات 

املعلمني. 
ويف درا�ضة اأجرتها عز الدين وبوق�س )2006( هدفت اإىل اإعداد بطاقة تقومي معدلة 
املعدلة،   الأ�ضا�ضية  للبطاقة  تف�ضيلية  تقومي  بطاقة  واإعداد  الأ�ضا�ضية،   التقومي  لبطاقة 
درجات  على  التف�ضيلية  التقومي  لبطاقة  املتعاونات  املعلمات  ا�ضتخدام  اأثر  ومعرفة 
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والكيمياء،  والفيزياء،  احليوان،  )علم  والعلوم:  الريا�ضيات،  تخ�ض�ص  املعلمات  الطالبات 
اجتاهات  حتديد  ثم  جدة،  يف  للبنات  الرتبية  بكلية  العملية  الرتبية  مقرر  يف  والنبات( 
الباحثتان  اأعدت  ذلك  ولتحقيق  التف�ضيلية،  البطاقة  ا�ضتخدام  نحو  املتعاونات  املعلمات 
الأدوات الآتية: بطاقة تقومي رئي�ضة معدلة، وبطاقة تقومي تف�ضيلية لبطاقة التقومي الرئي�ضة، 
وتو�ضلت  التف�ضيلية.  التقومي  بطاقة  ا�ضتخدام  نحو  املعلمات  اجتاهات  لقيا�ص  وا�ضتبانة 
الدرا�ضة اإىل اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى 0.01 بني متو�ضطْي درجات 
اللتي  تخ�ض�ضاتهن  باختلف  العملية  الرتبية  مقرر  يف  املتدربات  الطالبات  جمموعتي 
با�ضتخدام  ُقوٍّمن  واللتي  التجريبية(،  )املجموعة  التف�ضيلية  البطاقة  با�ضتخدام  ُقوٍّمن 
بطاقة التقومي الأ�ضا�ضية )املجموعة ال�ضابطة( ل�ضالح املجموعة )ال�ضابطة(، وهذه الفروق 
درجات  وكانت  الأ�ضا�ضية،  التقومي  بطاقة  با�ضتخدام  التقومي  درجات  ع�ضوائية  اإىل  ترجع 
تقومي املعلمات يف املجموعة التجريبية اأكرث دقة ومو�ضوعية، ويرجع ذلك اإىل اأن املعلمة 
ا�ضتعانت بها عند حتديد درجات كل  التي  التف�ضيلية  البطاقة  التقومي يف  قد تفهمت بنود 
اأداء ومهارة لدى الطالبة املتدربة التي تتابعها بالإ�رشاف والتوجيه والتقومي، كما تو�ضلت 
املعلمات  لدى  التف�ضيلية  التقومي  بطاقة  ا�ضتخدام  نحو  اإيجابي  اجتاه  وجود  اإىل  الدرا�ضة 

املتعاونات عند تقومي الطالبات املتدربات يف مقرر الرتبية العملية. 
اأما الدرا�ضة التي اأجرتها »وك�صرتوم« )Wikström, 2007( بهدف ا�ضتق�ضاء اأ�ضاليب 
التقومي البديل امل�ضتخدمة يف املدار�ص العامة، واجتاهات املعلمني نحو ا�ضتخدامها،  تكونت 
عينة الدرا�ضة من )16( معلمًا من معلمي املدار�ص الأ�ضا�ضية،  اأما اأداة الدرا�ضة، فا�ضتملت 
ممار�ضته  ودرجة  املعلم،  عن  اأولية  بيانات  ي�ضم  الأول  ق�ضمني،  من  مكونة  ا�ضتبانة  على 
الثاين  الق�ضم  اأما  ال�ضرتاتيجيات،  لهذه  ا�ضتخدامه  وتكرار  البديل،  التقومي  ل�ضرتاتيجيات 
فتكون من عبارات متنوعة،  تنتهي باأ�ضئلة مفتوحة النهاية، ويطلب من املعلمني اأن يعربوا 
والتقليدية.  البديل  التقومي  با�ضرتاتيجيات  تتعلق  التي  العبارات  هذه  نحو  اجتاهاتهم  عن 
التقليدية  الأ�ضكال  ي�ضتخدمون  املعلمني  من   )%76( ن�ضبته  ما  اأن  الدرا�ضة  نتائج  بينت 
اأو  املعلم،  اإعداد  التح�ضيلية من  الختبارات  اأو  املدر�ضي،  الكتاب  اأ�ضئلة  التقومي،  مثل  من 
الختبارات الوطنية املحلية،  يف حني اأن ما ن�ضبته )89%( منهم ي�ضتخدمون ا�ضرتاتيجيات 
التقومي البديل،  مثل:  �ضلم التقدير اللفظي rubric،  وامل�ضاريع الفردية، وامل�ضاريع اجلماعية،  

واملناق�ضات ال�ضفية، والتقدمي، والعر�ص التو�ضيحي. 
وهدفت الدرا�ضة التي اأجراها كل من املفرج والرومي والغامن وال�صيار )2007( اإىل 
التعرف اإىل اأهمية التقومي با�ضتخدام امللف الإجنازي من وجهه نظر املعلمني واملوجهني 
باعتباره اأحد ا�ضرتاتيجيات التقومي البديل، وكذلك التعرف اإىل ال�ضعوبات التى يواجهها هذا 
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النمط من التقومي وحتديد الإيجابيات وال�ضلبيات نحو ا�ضتخدامة وتقدمي املقرتحات التى 
ت�ضاعد على تطويره، وتكونت عينة الدرا�ضة من )305( معلم ومعلمة من معلمي ومعلمات 
املواد الأ�ضا�ضية يف املرحلة البتدائية يف مدينة الكويت، و )46( موجهًا وموجهة،  وطبق 
عليهم ا�ضتبانة، واأ�ضفرت نتائج الدرا�ضة عن موافقة معظم املعلمني واملوجهني على اأهمية 
التقومي بوا�ضطة امللف الإجنازي وذلك بدرجة متو�ضطة، وتبني من النتائج اأن امللف الإجنازي 
مهم من وجهة نظر املوجهني واملعلمني يف حتقيق ما ياأتي: الإ�ضهام يف حتقيق الأهداف 
الأن�ضطة  يف  التلميذ  م�ضاركة  وزيادة  للتلميذ،  املميزه  القدرات  اإىل  والتعرف  الرتبوية، 
التلميذ  تعلم  تطور  م�ضار  وقيا�ص  التلميذ،  لدى  املادة  باملادة، وتطوير مهارات  اخلا�ضة 
مع مرور الوقت، والتقليل من اخلوف والقلق الذي ي�ضاحب التلميذ اأثناء التقوي التقليدي، 
وتطوير العلقات الجتماعية بني التلميذ، وينمي القدرة على التعلم الذاتي،  وي�ضاهم يف 

تنمية اأ�ضاليب التفكري العلمي لدى التلميذ. 
معلمي  نظر  وجهة  اإىل  التعرف  اإىل   )2008( الأحمدي  اأجراها  التي  الدرا�ضة  وهدفت 
طلب  لتقومي  اجلديدة  اللئحة  م�ضتوى  عن  ينبع  مبحافظة  احلكومية  الثانوية  املدار�ص 
املرحلة الثانوية، وعن ال�ضعوبات التي تعوق تطبيق اللئحة اجلديدة لتقومي طلب املرحلة 
ينبع  مبحافظة  الثانوية  باملرحلة  معلمني   )210( من  الدرا�ضة  عينة  وتكونت  الثانوية، 
اختريوا كعينة ع�ضوائية طبقية،  وطبق عليهم ا�ضتبانة جلمع البيانات املعلومات،  وكانت 
اأهم النتائج التي خرجت بها الدرا�ضة ما ياأتي: كانت وجهات نظر معلمي املدار�ص الثانوية 
الثانوية  املرحلة  طلب  لتقومي  اجلديدة  اللئحة  م�ضتوى  عن  ينبع  مبحافظة  احلكومية 
متو�ضطة من حيث درجة املوافقة، وكانت ال�ضعوبات التي تعوق تطبيقهم للئحة مرتفعة،  
عن  الدرا�ضة  عينة  اأفراد  ا�ضتجابات  متو�ضطات  بني  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  ووجدت 
م�ضتوى اللئحة تعزى ملتغريي التخ�ض�ص، واخلربة، وحول ال�ضعوبات التي تعوق تطبيقهم 

لها تعزى ملتغريات التخ�ض�ص واملوؤهل واخلربة. 
اأو  فيه  املعلمني  واآراء  البديل  التقومي  تناولت  التي  الدرا�ضات  قلة  �ضبق  مما  يلحظ 
اجتاهاتهم نحوه،  وبتحليل الدرا�ضات ال�ضابقة،  يلحظ اأن بع�ضها قد اتبع املنهج النوعي،  
امل�ضحي، كما  الو�ضفي  املنهج  اأخرى  درا�ضات  واتبعت   ،  )Wright, 1993( درا�ضة  كما يف 
ودرا�ضة   ،  )2004 )الدو�رشي،   ودرا�ضة   ،  )Culbertson & Wenfan, 2003( درا�ضة  يف 
التخ�ض�ص  معلمي  من  عينة  على  الدرا�ضات  هذه  بع�ص  طبقت  كما   ،)2008 )الأحمدي،  
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الواحد،  كما يف درا�ضة )Wright, 1993( ، التي ركزت على مادة العلوم احلياتية، ودرا�ضة 
تناولت  والعلوم،  يف حني  الريا�ضيات  تناولت معلمات  التي  الدين وبوق�ص، 2006(  )عز 
درا�ضات اأخرى ممار�ضات املعلمني عامة. ومن جهة اأخرى،  فقد اأجريت بع�ص هذه الدرا�ضات 
 Culbertson( ، ودرا�ضة   )Wright, 1993( على معلمي املرحلة البتدائية، كما يف درا�ضة 
واأجريت   ،  )2007 وال�ضيار،  والغامن  والرومي  )املفرج  ودرا�ضة   ،  )& Wenfan, 2003

درا�ضات اأخرى على معلمي املرحلة الثانوية،  كما يف درا�ضة )الدو�رشي،  2004( ، ودرا�ضة 
)الأحمدي،  2008(، يف حني اأجريت درا�ضات اأخرى على املعلمني يف الكليات واجلامعات،  
كما يف درا�ضة )عز الدين وبوق�ص،  2006( ، كما مل يظهر- يف حدود اطلع الباحثني على 
الدرا�ضات ال�ضابقة- ما تناول معتقدات اأو اآراء معلمي الدرا�ضات الجتماعية ب�ضكل خا�ص 
يف  الغر�ص  هذا  لتحقيق  الدرا�ضة  هذه  جاءت  هنا  ومن  الرتبوي.  التقومي  يف  الجتاه  بهذا 

مدار�ص وكالة الغوث يف الأردن. 

إجراءات الدراسة: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

تكون جمتمع الدرا�ضة من جميع معلمي الدرا�ضات الجتماعية يف املرحلة الأ�ضا�ضية 
العليا يف مدار�ص وكالة الغوث الدولية موزعني على املناطق التعليمية الأربع يف الأردن:  
�ضمال عمان،  وجنوب عمان،  والزرقاء،  واإربد،  والذين بلغ عددهم ح�ضب اإح�ضاءات وكالة 
الغوث لعام 2008/ 2009 )240( معلمًا ومعلمة،  موزعني ح�ضب متغري اجلن�ص كما ياأتي:  

)132( معلمًا،  و )108( معلمة،  بن�ضبة )55 اإىل 45( . 
الع�ضوائية  بالطريقة  اختريوا  ومعلمة  معلمًا   )84( من  فتكونت  الدرا�ضة  عينة  اأما 
الب�ضيطة من بني معلمي املدار�ص الأ�ضا�ضية العليا، وي�ضكلون ما ن�ضبته )35%( من جمتمع 
الدرا�ضة، وقد روعي يف اختيارهم توزعهم ح�ضب متغري املنطقة التعليمية، واجلن�ص: )ذكور،  
واإناث( ، والتخ�ض�ص: )تاريخ، وجغرافيا، وغري ذلك( ، واملوؤهل العلمي: )دبلوم كلية جمتمع،  
وبكالوريو�ص،  ودبلوم بعد البكالوريو�ص،  وماج�ضتري فما فوق( ،  وروعي متثيلها ملتغري عدد 
�ضنوات اخلربة:  )اأقل من 5 �ضنوات،  و5- 10 �ضنوات،  واأكرب من 10 �ضنوات( . ويبني اجلدول 

)1( توزيع اأفراد العينة تبعًا للمتغريات الآتية:  اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، والتخ�ض�ص. 
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الجدول )1( 
توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغيرات الدراسة

التخ�ص�س
املوؤهل

الكلياإناثذكور

غري ذلكجغرافياتاريخغري ذلكجغرافياتاريخغري ذلكجغرافياتاريخ

2104- 21- - دبلوم كلية جمتمع

97186113151821بكالوريو�ص

1536- 1354دبلوم بعد البكالوريو�ص

1614- 3133ماج�ضتري فما فوق

13112814117272235املجموع

أداة الدراسة: 

بناء اأداة الدرا�صة:  ● 

معلمي  معتقدات  ل�ضتق�ضاء  ا�ضتبانة  ُطورت  الدرا�ضة،  اأ�ضئلة  عن  الإجابة  لأغرا�ص 
حول  العلمية  املراجع  اأوردته  ما  على  بالعتماد  البديل  بالتقومي  الجتماعية  الدرا�ضات 
خ�ضائ�ص التقومي البديل ومزاياه )الفريق الوطني للتقومي،  2004( ، وتكونت هذه ال�ضتبانة 
من )44( فقرة موزعة على ثلثة جمالت، هي: طبيعة التقومي البديل، ومزايا التقومي البديل،  
وممار�ضات املعلمني يف التقومي البديل. فقد مت يف هذه اخلطوة الرجوع اإىل الأدب الرتبوي 
ل�ضتق�ضاء اخل�ضائ�ص املميزة للتقومي البديل، و�ضيغت على �ضكل فقرات، وُنظمت يف �ضلم 
تقدير خما�ضي التدريج، و�ضمت ال�ضتبانة يف �ضورتها الأولية )50( فقرة، روجعت وُدققت 
من  حمكمني  �ضتة  على  ال�ضتبانة  هذه  ُعر�ضت  كما  واللغة،   ال�ضياغة  حيث  من  وُنقحت 
اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف كلية العلوم الرتبوية، للتاأكد من دقة ال�ضياغة وو�ضوح الفقرات 
التعديلت  اأُجريت  له، ويف �ضوء ملحظاتهم  اأعدت  الذي  للغر�ص  ومقروئيتها وملءمتها 
اللزمة، واأ�ضبحت ال�ضتبانة مكونة يف �ضورتها النهائية من )44( فقرة، موزعة على ثلثة 
التقومي  يف  املعلمني  وممار�ضات  البديل،  التقومي  ومزايا  البديل،  التقومي  طبيعة  جمالت: 
كما  واأرقامها،  متثلها،  التي  الفقرات  وعدد  ال�ضتبانة  جمالت   )2( اجلدول  ويبني  البديل. 

وردت يف اأداة الدرا�ضة ب�ضورتها النهائية. 
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الجدول )2( 
مجاالت التقويم البديل وعدد الفقرات التي تمثلها،  وأرقامها

اأرقام الفقراتعدد الفقراتاملجالتالرقم

4،  8،  9،  10،  12،  17،  18،  21،  22،  23،  24،  29،  15طبيعة التقومي البديل1
42  ،36  ،33

1،  2،  3،  5،  6،  7،  11،  13،  14،  15،  16،  19،  20،  24مزايا التقومي البديل2
44  ،43  ،41  ،40  ،39  ،38  ،37  ،35  ،34  ،32  ،26

25،  27،  28،  30،  531ممار�ضات املعلمني3

ال�ضتبانة، جرى تطبيقها على عينة مكونة من )30( معلمًا  بناء  النتهاء من  وبعد 
ومعلمة، اختريوا ع�ضوائيًا من بني معلمي مدار�ص وكالة الغوث، خارج عينة الدرا�ضة،  ومن 
املجتمع نف�ضه، وذلك يف نهاية الف�ضل الدرا�ضي الثاين من العام الدرا�ضي 2007/ 2008،  

وقد كان الهدف من الدرا�صة ال�صتطلعية يتلخ�س فيما ياأتي: 
التعرف اإىل مدى و�ضوح تعليمات ال�ضتبانة وفقراتها.  - 

�ضوء  يف  الأ�ضا�ضية  املدار�ص  يف  ال�ضتبانة  تطبيق  اإمكانية  مدى  اإىل  التعرف  - 
الإمكانات املتاحة. 

ا�ضتخراج املوؤ�رشات الأولية ل�ضدق ال�ضتبانة وثباتها،  وفق الإجراءات الآتية:  - 

�صدق الأداة:  ● 

الباحثان من �ضدق الأداة من خلل الإجراءات املتبعة عرب مراحل تطويرها،   حتقق 
واملتمثلة يف: اإعداد الفقرات وتوزيعها على املجالت الثلثة، وعر�ضها على جمموعة من 
الدرا�ضة، ومن  التدري�ص، وجتريبها على عينة من خارج عينة  اأع�ضاء هيئة  املحكمني من 
املجتمع نف�ضه،  مكونة من )30( معلمًا ومعلمة،  ور�ضد ملحظات املعلمني على الفقرات،  
اأكرث  العبارات  جتعل  التي  التعديلت  واإجراء  حولها،   يطرحونها  التي  الأ�ضئلة  حيث  من 

و�ضوحًا. 
بني  الرتباط  معاملت  باإيجاد  لل�ضتبانة،  البناء  �ضدق  من  التحقق  مت  ذلك،  بعد 
الدرجات على الفقرات والدرجات على املجالت التي تنتمي اإليها. ويبني اجلدول )3( هذه 

النتائج. 
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الجدول:  )3( 
دالالت صدق بناء االستبانة باستخدام معامات االرتباط بين الدرجات 

على الفقرات والدرجات على المجاالت التي تنتمي إليها

ممار�صات املعلمنيمزايا التقومي البديلطبيعة التقومي البديلرقم الفقرة يف ال�صتبانةاملجال

يل
لبد

مي ا
تقو

ة ال
بيع

ط

40.59
80.68
90.68

100.58
120.57
170.57
180.63
210.52
220.61
230.55
240.61
290.59
330.77
360.53
420.41

يل
لبد

مي ا
تقو

ا ال
زاي

م
10.57
20.62
30.72
50.59
60.58
70.65

110.49
130.58
140.58
150.56
160.49
190.72
200.62
260.64
320.28
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ممار�صات املعلمنيمزايا التقومي البديلطبيعة التقومي البديلرقم الفقرة يف ال�صتبانةاملجال

يل
لبد

مي ا
تقو

ا ال
زاي

م

340.65
350.51
370.63
380.63
390.65
400.58
410.57
430.63
440.54

ني 
علم

امل
ت 

�ضا
ممار

يل
لبد

مي ا
تقو

ل ال
250.47حو

270.56
280.64
300.61
310.54

 .)α = 0.01) دال إحصائياً عند مستوى 

يتبني من اجلدول )3( اأن معاملت ارتباط كل فقرة باملجال الذي تنتمي اإليه كانت 
ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة 0.01 اأو اأقل، مما يعك�ص �ضدق بناء ال�ضتبانة. 

كما حتقق الباحثان من �ضدق البناء لل�ضتبانة، باإيجاد معاملت ارتباط الدرجات 
على املجالت الفرعية لل�ضتبانة، والدرجة الكلية. ويبني اجلدول )4( هذه النتائج. 

الجدول )4( 
مصفوفة معامات ارتباط الدرجات على المجاالت المكونة لاستبانة،  وارتباطها بالدرجة الكلية

ال�صتبانة كاملةممار�صات املعلمنيمزايا التقومي البديلطبيعة التقومي البديلاملجال
0.890.760.95- طبيعة التقومي البديل
0.800.98- 0.50مزايا التقومي البديل
0.85- 0.470.52ممار�ضات املعلمني

 .)α ≥ 0.01) دال إحصائياً عند مستوى 

يلحظ من اجلدول )4( اأن معاملت الرتباط بني املجالت الفرعية ملقيا�ص التقومي 
البديل جميعها طردية،  وذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى )α ≤ 0.01( ،  مما يعد موؤ�رشاً 

على �ضدق بناء الأداة. 



248

البديل التقومي  حول  االجتماعية  الدراسات  معلمي  معتقدات 

األردن في  الغوث  وكالة  مدارس  في  العليا  األساسية  املرحلة  د. عودة أبو سنينةفي 
د. فـريـال أبو عـواد

ثبات الأداة:  ● 

حتقق الباحثان من ثبات ا�ضتبانة معتقدات معلمي الدرا�ضات الجتماعية حول التقومي 
البديل با�ضتخدام معادلة كرونباخ األفا للت�ضاق الداخلي بدللة اإح�ضائيات الفقرة،  وذلك 
على كل جمال من جمالت التقومي البديل التي ت�ضمنتها الأداة،  وعلى ال�ضتبانة كاملة،  
الن�ضفية امل�ضححة مبعادلة �ضبريمان براون. ويبني اجلدول )5(  التجزئة  وكذلك بطريقة 

هذه النتائج. 
الجدول )5( 

معامات ثبات المجاالت الفرعية واألداة الكلية

معامل التجزئة الن�صفية امل�صحح معامل األفااملجالت 
0.820.81طبيعة التقومي البديل
0.930.90مزايا التقومي البديل
0.870.71ممار�ضات املعلمني

0.910.90ال�ضتبانة الكلية

بطريقة   ،0.91 بلغ  قد  كاملة  لل�ضتبانة  الثبات  معامل  اأن   )5( اجلدول  من  يلحظ 
كرونباخ األفا، و )0.90( بطريقة التجزئة الن�ضفية امل�ضحح مبعادلة �ضبريمان- براون،  كما 
تراوحت معاملت األفا للمجالت الفرعية الثلثة ما بني 0.82 و 0.93، بطريقة كرونباخ 
األفا، وما بني 0.71 و 0.90 بطريقة التجزئة الن�ضفية، وهي جميعًا مقبولة لأغرا�ص الدرا�ضة 
احلالية. بعد ذلك،  �ضيغت الفقرات والتعليمات ب�ضورة نهائية،  وبالنتهاء من هذه اخلطوة 

اأ�ضبحت الأداة جاهزة لعملية التطبيق النهائي. 
التطبيق النهائي:   ● 

وُفرِّغت  الدرجات،  واُ�ضتخرجت  الدرا�ضة،  عينة  على  اخلطوة  هذه  يف  الأداة  ٌطبقت 
البيانات يف ذاكرة احلا�ضوب، واأُجريت التحليلت الإح�ضائية امللئمة. 

املعاجلة اإلحصائية: 
الجتماعية  الدرا�ضات  معلمي  مبعتقدات  املتعلق  الأول  ال�ضوؤال  عن  الإجابة  بهدف 
احل�ضابية  املتو�ضطات  اُ�ضتخرجت  البديل،  التقومي  حول  الأوىل  الأ�ضا�ضية  املرحلة  يف 
الفقرات املرتبطة بكل جمال من  للدرجات املتحققة للأفراد على  والنحرافات املعيارية 
جمالت الأداة. وقد ُو�ضعت معايري للحكم على معتقدات املعلمني بالتقومي البديل، ا�ضتناداً 
اإىل اآراء املحكمني، واعتماداً على عدد الفئات يف التدريج. ويبني اجلدول )6( هذه املعايري. 
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الجدول )6( 
معايير الدرجات على الفقرة الواحدة من المقياس

-4.24 > 5-3.43 > 4.23-2.62 > 3.42-1.81 > 2.61-1 > 1.80القيمة
بدرجة كبرية جدابدرجة كبريةبدرجة متو�ضطةبدرجة قليلةبدرجة قليلة جدااملوافقة

-85 > 100-68 > 85-52 > 68-36 > 52-20 > 36الوزن الن�صبي

وللإجابة عن ال�ضوؤال الثاين املتعلق مبعتقدات معلمي الدرا�ضات الجتماعية يف املرحلة 
)ت(  اختبار  نتائج  اُ�ضتخرجت  املعلم  جلن�ص  تبعًا  البديل  التقومي  حول  الأوىل  الأ�ضا�ضية 
للعينات امل�ضتقلة تبعًا للجن�ص. وللإجابة عن الأ�ضئلة: الثالث والرابع واخلام�ص، اُ�ضتخرجت 

نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي متبوعًا باختبار �ضيفيه للمقارنات البعدية. 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

الإجابة عن �صوؤال الدرا�صة الأول:   ◄ 

الأ�صا�صية  املرحلة  يف  الجتماعية  الدرا�صات  معلمي  معتقدات  ما 
العليا يف مدار�س وكالة الغوث حول التقومي البديل وحول كل جمال من 

جمالته؟ 
للإجابة عن هذا ال�ضوؤال اُ�ضتخرجت املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لكل 
الثلثة وعليها  الدرا�ضة،  ولكل جمال من جمالتها  اأداة  التي ت�ضمنتها  الفقرات  فقرة من 

كاملة. ويبني اجلدول )7( هذه النتائج. 
الجدول )7( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمعتقدات المعلمين حول التقويم البديل 
وحول كل مجال من مجاالته مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي ضمن كل مجال

املتو�صط الفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
الن�صبي

3.850.7777تدمج التقومي الكتابي والأدائي معًا1
3.800.9776تركز على العمل التعاوين 2
3.800.9776ت�ضتمل على مهمات تغطي املجالت املختلفة للأهداف 3
3.750.9775تتطلب جهداً معقوًل ميكن للطلبة القيام به 4
3.740.9275تت�ضل مب�ضمون الوحدة اأو املو�ضوع الذي تدور حوله 5
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املتو�صط الفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
الن�صبي

3.710.8374تركز على العمليات والنواجت يف عملية التعلم6
3.640.8573تت�ضمن تعليمات ملئمة لل�ضرت�ضاد بها 7
3.630.8273ل حتتاج اإىل وقت طويل 8
3.620.8972تتطلب مواد واأدوات ي�ضهل توفريها 9

3.610.9972ت�ضتمل على مهمات تنمي مهارات حمددة لدى الطلبة10
3.580.8872تت�ضمن ا�ضرتاتيجيات واأدوات متعددة لقيا�ص اجلوانب املتنوعة يف �ضخ�ضية املتعلم11
3.550.9171تركز على املهارات التحليلية احلقيقية يف احلياة 12
3.401.0268ت�ضتمل على مهمات تغطي املجالت املختلفة للأهداف13
3.381.0368تتجاوز اأن�ضطة الكتاب املدر�ضي 14
3.011.0260تت�ضمن اأفكاراً جديدة 15

54.078.7472املجال كاملً )طبيعة التقومي البديل( 
3.940.8879تتيح الفر�ضة للطلبة للتعلم الذاتي 16
3.900.9078تنمي مهارات الت�ضال الكتابية وال�ضفوية 17
3.800.7776تنمي املهارات العقلية العليا لدى الطلبة18
3.770.8775ت�ضهم يف الربط بني املدر�ضة والبيت 19
3.731.0275تعود الطلبة العتماد على النف�ص 20
3.700.8274ت�ضاعد على ت�ضخي�ص احلاجات املت�ضلة ببناء الربامج ال�ضفية 21
3.690.7974تطور املهارات احلياتية احلقيقية22
3.690.8274تطور املهارات ذات املعنى بالن�ضبة للطالب23
3.691.0174ت�ضاعد الطلبة على ال�ضتعداد للمتحانات التح�ضيلية اخلتامية 24
3.650.9573ت�ضهم يف تهيئة الطلبة لتعلم املو�ضوع اجلديد 25
3.650.973تك�ضب الطلبة عادات درا�ضية جيدة 26
3.640.7973توفر الأولوية لت�ضل�ضل التعلم )عمليات التعلم( 27
3.630.8873تعزز قدرة الطالب على التقومي الذاتي28
3.610.9972ت�ضجع الت�ضعب يف التفكري لتعميم الإجابات املمكنة29
3.600.8472تنمي مهارات متعددة �ضمن م�رشوع متكامل30
3.601.0372متكن اأولياء اأمورهم من مراقبة مدى تقدم اأبنائهم31
3.580.7872تنمي الأفكار وال�ضتجابات اخللقة واجلديدة32
3.560.8771توفر البيانات التي تبنّي درجة حتقيق املتعلمني لنتاجات التعلم33
3.560.8771توفر ر�ضيداً لتعلم الطلبة على مدار الزمن34
3.56171ت�ضاعد على اختيار ا�ضرتاتيجيات التدري�ص امللئمة 35
3.56171توفر تغذية راجعة عما حققه الطلبة من اأهداف 36
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املتو�صط الفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
الن�صبي

3.550.971ت�ضهم يف تنمية الجتاهات العلمية لدى الطلبة 37
3.261.0765ت�ضاعد الطلبة على تثبيت ما تعلموه يف احل�ضة 38
3.241.0965ت�ضجع الطلبة على البحث والطلع خارج الكتاب املدر�ضي 39

87.1713.7073املجال كاملً )مزايا التقومي البديل( 
3.940.9779يتم التن�ضيق لها بني املعلمني 40
3.800.9276ت�ضمم بحيث تراعي الفروق الفردية بني الطلبة41
3.730.8175يتم توظيفها لكافة فئات الطلبة42
3.610.9972يتم التخطيط لها م�ضبقًا 43
3.431.0369ت�ضمم ب�ضكل يراعي عدم تكرارها اأو تداخلها 44

18.503.2774املجال كاملً )ممار�صات املعلمني يف التقومي البديل( 

الأول  املجال  على  للمعلمني  املتحققة  الدرجات  متو�ضط  اأن   )7( اجلدول  من  يلحظ 
 .)%72( مقداره  ن�ضبي  بوزن  اأي   )5( من   )3.60( بلغ  قد  البديل(  التقومي  )طبيعة  كامًل 
وكانت درجة موافقتهم كبرية على معظم الفقرات، ومنها الفقرة )1(: تدمج التقومي الكتابي 
مهمات  على  ت�ضتمل   :)3( والفقرة  التعاوين،  العمل  على  تركز   :)2( والفقرة  معًا،  والأدائي 
تغطي املجالت املختلفة للأهداف، والفقرة )4(: تتطلب جهداً معقوًل ميكن للطلبة القيام 
به، والفقرة )5(: تت�ضل مب�ضمون الوحدة اأو املو�ضوع الذي تدور حوله، والفقرة )6(: تركز 

على العمليات والنواجت يف عملية التعلم. 
كما يلحظ من اجلدول )7( اأن متو�ضط الدرجات املتحققة للمعلمني على املجال الثاين 
كامًل )مزايا التقومي البديل( قد بلغ )3.63( من )5( اأي بوزن ن�ضبي مقداره )73%( . وكانت 
درجة موافقتهم كبرية على معظم الفقرات، ومنها الفقرة )16( : تتيح الفر�ضة للطلبة للتعلم 
تنمي   :)18( والفقرة  وال�ضفوية،  الكتابية  الت�ضال  مهارات  تنمي   :)17( والفقرة  الذاتي، 
والبيت،   املدر�ضة  الربط بني  ت�ضهم يف  والفقرة )19(:  الطلبة،  لدى  العليا  العقلية  املهارات 
ت�ضخي�ص  على  ت�ضاعد   :)21( والفقرة  النف�ص،  على  العتماد  الطلبة  تعود   :)20( والفقرة 

احلاجات املت�ضلة ببناء الربامج ال�ضفية. 
وفيما يتعلق باملجال الثالث )ممار�ضات املعلمني املت�ضلة بالتقومي البديل( ، يلحظ 
من اجلدول )7( اأن متو�ضط الدرجات املتحققة للمعلمني بلغ )3.70( من )5( بوزن ن�ضبي 
مقداره )74%( ،  وكانت درجة موافقتهم كبرية على جميع الفقرات،  ومنها الفقرة )40(: يتم 
التن�ضيق لها بني املعلمني، والفقرة )41(: ت�ضمم بحيث تراعي الفروق الفردية بني الطلبة،  
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بخ�ضو�ص  الإيجابية  املعلمني  معتقدات  ولعل  كافة.  الطلبة  لفئات  توظف   :)42( والفقرة 
يف  البديل  التقومي  تفعيل  نحو  والتعليم  الرتبية  وزارة  توجهات  اإىل  تعزى  البديل  التقومي 

املدار�ص والعتماد على الختبارات الأدائية يف تقرير التح�ضيل الدرا�ضي للطلبة. 
  ، )Wikström, 2007( و )وتتفق نتائج هذا ال�ضوؤال مع درا�ضة عز الدين وبوق�ص )2006
ودرا�ضة كالربت�ضون وونفان )Culbertson & Wenfan, 2003( من حيث اجتاهات املعلمني 

واملعلمات الإيجابية نحو التقومي البديل با�ضرتاتيجياته واأدواته. 
الإجابة عن �صوؤال الدرا�صة الثاين:   ◄ 

 )α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة
يف معتقدات املعلمني حول التقومي البديل وحول كل جمال من جمالته،  

تعزى جلن�س املعلم )ذكور، واإناث( ؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  اُ�ضتخرجت  ال�ضوؤال  هذا  عن  للإجابة 
لدرجات املعلمني على كل جمال من جمالت اأداة الدرا�ضة وعليها كاملة تبعًا جلن�ص املعلم،  
ثم ا�ضتخرجت نتائج اختبار )ت( للعينات امل�ضتقلة للك�ضف عن دللة الفروق بني املتو�ضطات. 

ويبني اجلدول )8( هذه النتائج. 
الجدول )8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء المعلمين بالتقويم البديل تبعًا لجنس المعلم 
ونتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات

م�صتوى الدللةقيمة تالنحرافات املعياريةاملتو�صطات احل�صابيةالعدداجلن�ساملجال

0.708- 5253.799.530.38ذكرطبيعة التقومي البديل 3254.537.42اأنثى

0.713- 5286.7314.740.37ذكرمزايا التقومي البديل 3287.8812.01اأنثى

0.375- 5218.253.400.89ذكرممار�ضات املعلمني 3218.913.06اأنثى

0.648- 52158.7726.590.46ذكرالأداة كاملة 32161.3121.16اأنثى

يلحظ من اجلدول )8( وجود فروق ظاهرية بني معتقدات املعلمني واملعلمات حول 
التقومي البديل مبجالته الثلثة التي ت�ضمنتها ال�ضتبانة، وعلى املجالت جمتمعة؛ اإل اأن 
هذه الفروق كانت غري ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة )α ≤ 0.05( ، اإذ كانت قيمة 
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اأن تعزى هذه النتيجة اإىل  )ت( لدللة الفروق بني املتو�ضطات غري دالة اإح�ضائيًا، وميكن 
اأن كًل من املعلمني واملعلمات يتلقون تدريبًا مت�ضابهًا يف اأثناء اخلدمة بخ�ضو�ص التقومي 
البديل، لذا فاملعرفة التي يكت�ضبونها بخ�ضو�ص طبيعة التقومي البديل ومزاياه وممار�ضتهم 

بخ�ضو�ضه، تبدو مت�ضابهة، ول تختلف باختلف جن�ص املعلم. 
الإجابة عن �صوؤال الدرا�صة الثالث:   ◄ 

 )α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة
يف معتقدات املعلمني حول التقومي البديل وحول كل جمال من جمالته،  
تعزى للموؤهل العلمي للمعلم )دبلوم كلية جمتمع، وبكالوريو�س، ودبلوم 

بعد البكالوريو�س، وماج�صتري فما فوق( ؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  اُ�ضتخرجت  ال�ضوؤال  هذا  عن  للإجابة 
للموؤهل  تبعًا  كاملة،  وعليها  الدرا�ضة  اأداة  جمالت  من  جمال  كل  على  املعلمني  لدرجات 

العلمي للمعلم. ويبني اجلدول )9( هذه النتائج. 
الجدول )9( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المعلمين على كل مجال 
من مجاالت أداة الدراسة وعليها كاملة تبعًا للمؤهل العلمي للمعلم

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددامل�صتوىاملجال

طبيعة التقومي البديل

5.0053.206.26دبلوم كلية جمتمع
54.0051.898.48بكالوريو�ص

14.0057.577.60دبلوم بعد البكالوريو�ص
11.0060.738.43ماج�ضتري فما فوق

84.0054.078.74املجال كامًل

مزايا التقومي البديل

5.0087.609.61دبلوم كلية جمتمع
54.0083.7413.65بكالوريو�ص

14.0092.9311.29دبلوم بعد البكالوريو�ص
11.0096.4512.81ماج�ضتري فما فوق

84.0087.1713.70املجال كامًل

ممار�صات املعلمني
5.0017.803.56دبلوم كلية جمتمع

54.0017.853.37بكالوريو�ص
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األردن في  الغوث  وكالة  مدارس  في  العليا  األساسية  املرحلة  د. عودة أبو سنينةفي 
د. فـريـال أبو عـواد

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددامل�صتوىاملجال

ممار�صات املعلمني
14.0020.212.12دبلوم بعد البكالوريو�ص

11.0019.823.03ماج�ضتري فما فوق
84.0018.503.27املجال كامًل

الأداة كاملة

5.00158.6018.37دبلوم كلية جمتمع
54.00153.4824.23بكالوريو�ص

14.00170.7119.66دبلوم بعد البكالوريو�ص
11.00177.0023.42ماج�ضتري فما فوق
84.00159.7424.56املجالت جمتمعة

يلحظ من اجلدول )9( وجود فروق ظاهرية بني املتو�ضطات احل�ضابية وفقًا ملتغري 
املوؤهل الأكادميي، وللك�ضف عن دللة هذه الفروق بني املتو�ضطات اُ�ضتخرجت نتائج حتليل 

التباين الأحادي ANOVA. ويبني اجلدول )10( هذه النتائج. 
الجدول )10( 

نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة تأثير المؤهل العلمي في آراء المعلمين بالتقويم البديل

م�صتوى الدللةقيمة فمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صادر التبايناملجال

طبيعة التقومي البديل
919.833.00306.61بني املجموعات

4.520.006
5425.7480.0067.82داخل املجموعات

مزايا التقومي البديل
2048.443.00682.81بني املجموعات

4.040.01
13537.2380.00169.22داخل املجموعات

ممار�ضات املعلمني
85.393.0028.46بني املجموعات

2.830.043
803.6180.0010.05داخل املجموعات

الأداة كاملة
7084.703.002361.57بني املجموعات

4.400.006
42977.5480.00537.22داخل املجموعات

الدللة           م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )10( اجلدول  من  يلحظ 
)α ≤ 0.05( على كل جمال من جمالت اأداة الدرا�ضة وعليها جمتمعة تعزى للموؤهل العلمي، 
اإذ كانت قيمة )ف( دالة اإح�ضائيًا يف كل حالة. وللك�ضف عن م�ضدر هذه الفروق اُ�ضتخرجت 

نتائج اختبار �ضيفيه للمقارنات البعدية. ويبني اجلدول )11( هذه النتائج. 
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الجدول )11( 
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية على كل مجال من مجاالت األداة وعليها كاملة

ماج�صتري فما فوقدبلوم بعد البكالوريو�سبكالوريو�سم�صتويات املتغرياملجال

طبيعة التقومي البديل
- 7.53- 1.314.37دبلوم كلية جمتمع

- 8.84- 5.68بكالوريو�ص
- 3.16دبلوم بعد البكالوريو�ص

مزايا التقومي البديل
- 8.85- 3.865.33دبلوم كلية جمتمع

- 12.71- 9.19بكالوريو�ص
- 3.53دبلوم بعد البكالوريو�ص

ممار�ضات املعلمني
- 2.02- 2.41- 0.05دبلوم كلية جمتمع

- 1.97- 2.36بكالوريو�ص
- 0.40دبلوم بعد البكالوريو�ص

الأداة كاملة
- 18.40- 5.1212.11دبلوم كلية جمتمع

- 23.52- 17.23بكالوريو�ص
- 6.29دبلوم بعد البكالوريو�ص

اأنه فيما يتعلق باملجال الأول كانت الفروق دالة اإح�ضائيُا  يتبني من اجلدول )11( 
فوق،   فما  املاج�ضتري  �ضهادة  وحملة  البكالوريو�ص،  �ضهادة  حملة  من  املعلمني  اآراء  بني 
ل�ضالح املعلمني الذين يحملون �ضهادة املاج�ضتري فما فوق. وكذلك احلال بالن�ضبة للمجال 
الثاين والأداة كاملة، فقد كانت الفروق دالة اإح�ضائيًا بني اآراء املعلمني من حملة �ضهادة 
البكالوريو�ص، وحملة �ضهادة املاج�ضتري فما فوق،  ل�ضالح املعلمني الذين يحملون �ضهادة 
اإح�ضائيًا بني  الثالث فلم تظهر فروق دالة  اأما فيما يتعلق باملجال  املاج�ضتري فما فوق، 
هذه  تعزى  اأن  وميكن  العلمي.  للموؤهل  املختلفة  امل�ضتويات  من  املعلمني  اآراء  متو�ضطات 
النتيجة اإىل اأن املعلمني من حملة �ضهادة املاج�ضتري فما فوق يكونون اأكرث اطلعًا ومعرفة 
للتجديدات الرتبوية، ومن �ضمنها التقومي البديل با�ضرتاتيجياته واأدواته، وذلك من خلل 
ما تلقوه من درا�ضة اأو موؤهل علمي، فهم ميتلكون معرفة كافية عن طبيعة التقومي البديل 
البديل،   التقومي  اأن الأمر خمتلف بخ�ضو�ص ممار�ضات املعلمني يف  اإل  واأغرا�ضه ومزاياه، 
فاملعلمون من امل�ضتويات املختلفة للموؤهل العلمي ميتلكون اآراء مت�ضابهة بخ�ضو�ص ذلك،  
التعليمية-  املواقف  التقومي يف  ال�ضكل من  لهذا  الفعلية  من خلل معاي�ضتهم وممار�ضتهم 
النتيجة  هذه  لُتقارن  املتغري،  هذا  تناولت  درا�ضات  الباحثنْي  يدي  بني  يقع  ومل  التعلمية. 

بها. 
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األردن في  الغوث  وكالة  مدارس  في  العليا  األساسية  املرحلة  د. عودة أبو سنينةفي 
د. فـريـال أبو عـواد

الإجابة عن �صوؤال الدرا�صة الرابع:   ◄ 

 )α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة
يف معتقدات املعلمني حول التقومي البديل وحول كل جمال من جمالته 

تعزى للتخ�ص�س الدرا�صي للمعلم )تاريخ، وجغرافيا، وغري ذلك( ؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  اُ�ضتخرجت  ال�ضوؤال  هذا  عن  للإجابة 
الدرا�ضة وعليها كاملة تبعًا لتخ�ض�ص  اأداة  لدرجات املعلمني على كل جمال من جمالت 

املعلم. ويبني اجلدول )12( هذه النتائج. 
الجدول )12( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المعلمين على كل مجال 
من مجاالت أداة الدراسة وعليها كاملة تبعًا لتخصص المعلم

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددامل�صتوىاملجال

طبيعة التقومي البديل

27.0055.419.17تاريخ
22.0056.647.43جغرافيا
35.0051.438.68غري ذلك

84.0054.078.74املجال كامًل

مزايا التقومي البديل

27.0089.3715.03تاريخ
22.0091.8210.67جغرافيا
35.0082.5413.25غري ذلك

84.0087.1713.70املجال كامًل

ممار�ضات املعلمني

27.0018.933.80تاريخ
22.0019.862.40جغرافيا
35.0017.312.96غري ذلك

84.0018.503.27املجال كامًل

الأداة كاملة

27.00163.7027.02تاريخ
22.00168.3218.80جغرافيا
35.00151.2923.71غري ذلك

84.00159.7424.56املجالت جمتمعة

يلحظ من اجلدول )12( وجود فروق ظاهرية بني املتو�ضطات احل�ضابية وفقًا ملتغري 
التخ�ض�ص، وللك�ضف عن دللة هذه الفروق بني املتو�ضطات اُ�ضتخرجت نتائج حتليل التباين 

الأحادي ANOVA. ويبني اجلدول )13( هذه النتائج. 
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الجدول )13( 
نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة تأثير التخصص في آراء المعلمين حول التقويم البديل

م�صتوى الدللةقيمة فمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صادر التبايناملجال

437.392.00218.703.000.055بني املجموعاتطبيعة التقومي البديل
5908.1881.0072.94داخل املجموعات

1355.412.00677.713.860.025بني املجموعاتمزايا التقومي البديل
14230.2581.00175.68داخل املجموعات

95.012.0047.514.850.010بني املجموعاتممار�ضات املعلمني
793.9981.009.80داخل املجموعات

4544.692.002272.354.040.021بني املجموعاتالأداة كاملة
45517.5581.00561.95داخل املجموعات

الدللة          م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )13( اجلدول  من  يلحظ 
)α ≤ 0.05( على كل من املجال الثاين )مزايا التقومي البديل( ، واملجال الثالث )ممار�ضات 
املعلمني( ، وعلى اأداة الدرا�ضة كاملة تعزى للتخ�ض�ص،  اإذ كانت قيمة )ف( دالة اإح�ضائيًا 
يف كل حالة. يف حني مل تظهر فروق ذات دللة اإح�ضائية يف املجال الأول )طبيعة التقومي 
البديل( تعزى للتخ�ض�ص. وللك�ضف عن م�ضدر هذه الفروق اُ�ضتخرجت نتائج اختبار �ضيفيه 

للمقارنات البعدية. ويبني اجلدول )14( هذه النتائج. 
الجدول )14( 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية على كل مجال من مجاالت األداة وعليها كاملة

غري ذلكجغرافيام�صتويات املتغرياملجال

6.83- 2.45تاريخمزايا التقومي البديل
9.28جغرافيا

1.61- 0.94تاريخممار�ضات املعلمني
2.55جغرافيا

12.42- 4.61تاريخالأداة كاملة
17.03جغرافيا

يتبني من اجلدول )14( اأنه فيما يتعلق باملجال الثاين كانت الفروق دالة اإح�ضائيًا 
اآراء املعلمني من تخ�ض�ص اجلغرافيا، ومن تخ�ض�ص غري ذلك،  ل�ضالح املعلمني من  بني 
تخ�ض�ضات اأخرى. وكذلك احلال بالن�ضبة للمجال الثالث والأداة كاملة، فقد كانت الفروق 
اآراء املعلمني من تخ�ض�ص اجلغرافيا، ومن تخ�ض�ص غري ذلك  وميكن  اإح�ضائيًا بني  دالة 
على  يكونون  ما  غالبًا  الأخرى  التخ�ض�ضات  من  املعلمني  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  تعزى  اأن 
األفة بالتقومي البديل، وي�ضتخدمونه يف تقومي املواد الأخرى ب�ضبب طبيعة كثري من املواد 
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األردن في  الغوث  وكالة  مدارس  في  العليا  األساسية  املرحلة  د. عودة أبو سنينةفي 
د. فـريـال أبو عـواد

اإل  تقا�ص  ل  مهارية  وجوانب  اأدائية  مهمات  على  عادة  ت�ضتمل  التي  الأخرى،  الدرا�ضية 
باأدوات التقومي البديل، يف حني اأن مواد اجلغرافيا والتاريخ تعتمد غالبًا على الختبارات 
التح�ضيلية التقليدية. ومل يقع بني يدي الباحثنْي درا�ضات �ضابقة حول هذا املتغري،  لُتقارن 

النتائج بها. 
الإجابة عن �صوؤال الدرا�صة اخلام�س: ◄ 

)α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة
يف معتقدات املعلمني حول التقومي البديل وحول كل جمال من جمالته 
تعزى لعدد �صنوات خربة املعلم )اأقل من )5( �صنوات، ومن )5- 10( �صنوات،  

واأكرث من )10( �صنوات( ؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  اُ�ضتخرجت  ال�ضوؤال  هذا  عن  للإجابة 
لدرجات املعلمني على كل جمال من جمالت اأداة الدرا�ضة وعليها كاملة تبعًا لعدد �ضنوات 

اخلربة للمعلم. ويبني اجلدول )15( هذه النتائج. 
الجدول )15( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المعلمين على كل مجال 
من مجاالت أداة الدراسة وعليها كاملة تبعًا لعدد سنوات الخبرة للمعلم

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددامل�صتوىاملجال

طبيعة التقومي البديل

24.0051.677.08اأقل من 5 �ضنوات
520.0052.059.39- 10 �ضنوات

40.0056.538.85اأكرث من 10 �ضنوات
84.0054.078.74املجال كامًل

مزايا التقومي البديل

24.0085.1313.03اأقل من 5 �ضنوات
520.0083.6513.77- 10 �ضنوات

40.0090.1513.75اأكرث من 10 �ضنوات
84.0087.1713.70املجال كامًل

ممار�ضات املعلمني

24.0018.213.27اأقل من 5 �ضنوات
520.0018.403.08- 10 �ضنوات

40.0018.733.43اأكرث من 10 �ضنوات
84.0018.503.27املجال كامًل

الأداة كاملة

24.00155.0022.11اأقل من 5 �ضنوات
520.00154.1025.15- 10 �ضنوات

40.00165.4024.98اأكرث من 10 �ضنوات
84.00159.7424.56املجالت جمتمعة
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يلحظ من اجلدول )15( وجود فروق ظاهرية بني املتو�ضطات احل�ضابية وفقًا ملتغري 
عدد �ضنوات اخلربة،  وللك�ضف عن دللة هذه الفروق بني املتو�ضطات اُ�ضتخرجت نتائج حتليل 

التباين الأحادي ANOVA. ويبني اجلدول )16( هذه النتائج. 
الجدول )16( 

نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة تأثير عدد سنوات الخبرة 
في آراء المعلمين حول التقويم البديل

م�صتوى الدللةقيمة )ف(متو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صادر التبايناملجال

طبيعة التقومي البديل
461.312.00230.66بني املجموعات

3.180.047
5884.2681.0072.65داخل املجموعات

مزايا التقومي البديل
703.392.00351.70بني املجموعات

1.910.154
14882.2881.00183.73داخل املجموعات

ممار�ضات املعلمني
4.272.002.13بني املجموعات

0.200.823
884.7381.0010.92داخل املجموعات

الأداة كاملة
2456.842.001228.42بني املجموعات

2.090.130
47605.4081.00587.72داخل املجموعات

الدللة            م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )16( اجلدول  من  يلحظ 
اإذ  اخلربة،   �ضنوات  لعدد  تعزى  البديل(  التقومي  )طبيعة  الأول  املجال  على   )α ≤  0.05(
كانت قيمة )ف( دالة اإح�ضائيًا يف هذه احلالة. يف حني مل تظهر فروق ذات دللة اإح�ضائية 
على املجال الثاين )مزايا التقومي البديل(، واملجال الثالث )ممار�ضات املعلمني(، وعلى اأداة 
الدرا�ضة كاملة تعزى ملتغري عدد �ضنوات اخلربة. وللك�ضف عن م�ضدر هذه الفروق اُ�ضتخرجت 

نتائج اختبار �ضيفيه للمقارنات البعدية. ويبني اجلدول )17( هذه النتائج. 
الجدول )17( 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية على مجال طبيعة التقويم البديل

اأكرث من 10 �صنوات5- 10 �صنواتم�صتويات املتغرياملجال

- 4.86- 0.38اأقل من 5 �ضنواتطبيعة التقومي البديل
- 54.48- 10 �ضنوات

يلحظ من اجلدول )17( اأن الفروق يف اآراء املعلمني بطبيعة التقومي البديل كانت ذات 
دللة اإح�ضائية تبعًا ملتغري اخلربة،  بني م�ضتويات اخلربة التالية )اأقل من 5 �ضنوات، واأكرث 
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)اأكرث من 10 �ضنوات(. ولعل ذلك يعود  من 10 �ضنوات(، ل�ضالح املعلمني من فئة اخلربة 
اأكرث مهارة وخربة ووعيًا  )اأكرث من 10 �ضنوات( يكونون  اأن املعلمني من فئة اخلربة  اإىل 
لفرتة طويلة،   التقليدي  التقومي  قد مار�ضوا  اأنهم  �ضيما  وفل�ضفته، ل  البديل  التقومي  بطبيعة 
مما ي�ضاعدهم على تبني قناعة داخلية ت�ضاعدهم على تعرف طبيعة التقومي البديل واأغرا�ضه 

وفل�ضفته. 
ومن حيث الدرا�ضات ال�ضابقة التي تتفق اأو تختلف مع نتائج الدرا�ضة احلالية، فلم تقع 
اأجل مقارنة  الدرا�ضة من  الواردة يف هذه  املتغريات  تناولت  درا�ضات  الباحثنْي  اأيدي  بني 

النتائج بها. 

التوصيات: 
بناء على النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة يو�صي الباحثان مبا ياأتي: 

عقد ور�ضات تدريبية للمعلمني من تخ�ض�ص التاريخ واجلغرافيا لإك�ضابهم املهارات  1 .
املختلفة املتعلقة بالتقومي البديل. 

عقد دورات تدريبية يف جميع جمالت اأداة الدرا�ضة للمعلمني من حملة املوؤهلت  2 .
العلمية التي تقل عن املاج�ضتري. 

عقد دورات تدريبية يف جميع جمالت اأداة الدرا�ضة للمعلمني من ذوي فئة اخلربة  3 .
)اأقل من ع�رش �ضنوات( . 

الكليات  يف  للمعلمني  اخلدمة  قبل  ما  التدريب  �ضمن  البديل  التقومي  اإدراج  4 .
اجلامعية. 

با�ضرتاتيجياته  البديل  التقومي  تتناول  التي  والدرا�ضات  البحوث  املزيد من  اإجراء  5 .
واأدواته، ودرجة فاعليته يف العملية التعليمية- التعلمية. 
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
كلية العلوم الرتبوية- وكالة الغوث

عزيزي املعلم/ املعلمة

ال�ضلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يقوم الباحثان بدرا�ضة م�ضحية يف مدار�ص وكالة الغوث الدولية يف الأردن بعنوان: 
الجتماعية يف  الدرا�صات  معلمي  نظر  من وجهة  البديل  التقومي  واقع  )تقييم 

املرحلة الأ�صا�صية العليا يف مدار�س وكالة الغوث(.
وياأمل منك الباحثان مبا يعهدان فيك من خربة ودراية واأمانة علمية،  ورغبة �ضادقة 
يف تطوير البحث،  ومبا اكت�ضبته من خربات اأن تزودهما براأيك بو�ضع اإ�ضارة )( اأمام كل 
فقرة من فقرات ال�ضتبانة التي متثل اإجراًء اأو جمموعة من اإجراءات ال�ضرتاتيجية،  وو�ضعها 

يف اخلانة املنا�ضبة؛ تبعًا لدرجة توافرها لديك. 
 معلومات اأ�صا�صية: 

يرجى و�صع اإ�صارة )( يف املربع املنا�صب فيما يلي: 

اأنثى ذكر   اجلن�ص:   1 .
املوؤهل العلمي:  2 .

دبلوم بعد البكالوريو�ص  ماج�ضتري فما فوق.  دبلوم كلية جمتمع    بكالوريو�ص 
�ضنوات اخلربة: 3 .

اأكرث من )10( �ضنوات.  من )5 – 10( �ضنوات.  اأقل من )5( �ضنوات.   
غري ذلك جغرافية   تاريخ   التخ�ض�ص:  4 .

 الباحثان

د. فريال اأبو عواد

د. عودة اأبو �صنينة
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اأرى اأن ا�صرتاتيجيات التقومي البديل واأدواته: 

بدرجة الفقرةالرقم
قليلة جدا

بدرجة 
قليلة

بدرجة 
متو�صطة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
كبرية جدا

تطور املهارات احلياتية احلقيقية1

تنمي املهارات العقلية العليا لدى الطلبة2

تنمي الأفكار وال�ضتجابات اخللقة واجلديدة3

تركز على العمليات والنواجت يف عملية التعلم4

تنمي مهارات متعددة �ضمن م�رشوع متكامل5

تعزز قدرة الطالب على التقومي الذاتي6

توفر البيانات التي تبنّي درجة حتقيق املتعلمني 7
لنتاجات التعلم

تت�ضمن ا�ضرتاتيجيات واأدوات متعددة لقيا�ص اجلوانب 8
املتنوعة يف �ضخ�ضية املتعلم

تركز على املهارات التحليلية احلقيقية يف احلياة 9

تركز على العمل التعاوين 10

تنمي مهارات الت�ضال الكتابية وال�ضفوية 11

تدمج التقومي الكتابي والأدائي معًا12

ت�ضجع الت�ضعب يف التفكري لتعميم الإجابات املمكنة13

تطور املهارات ذات املعنى بالن�ضبة للطالب14

توفر ر�ضداً لتعلم الطلبة على مدار الزمن15
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بدرجة الفقرةالرقم
قليلة جدا

بدرجة 
قليلة

بدرجة 
متو�صطة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
كبرية جدا

توفر الأولوية لت�ضل�ضل التعلم )عمليات التعلم( 16

تت�ضل مب�ضمون الوحدة اأو املو�ضوع الذي تدور حوله 17

يتوفر فيها عن�رش الت�ضويق 18

تتيح الفر�ضة للطلبة للتعلم الذاتي 19

تعود الطلبة العتماد على النف�ص 20

تتطلب جهداً معقوًل ميكن للطلبة القيام به 21

تت�ضمن تعليمات ملئمة لل�ضرت�ضاد بها 22

تتطلب مواد واأدوات ي�ضهل توفريها 23

تتجاوز اأن�ضطة الكتاب املدر�ضي 24

ت�ضمم ب�ضكل يراعي عدم تكرارها اأو تداخلها 25

ت�ضهم يف تهيئة الطلبة لتعلم املو�ضوع اجلديد 26

يخطط لها م�ضبقًا 27

توظف لفئات الطلبة كافة28

ت�ضتمل على مهمات تنمي مهارات حمددة لدى الطلبة29

يتم التن�ضيق لها بني املعلمني 30

ت�ضمم بحيث تراعي الفروق الفردية بني الطلبة31
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بدرجة الفقرةالرقم
قليلة جدا

بدرجة 
قليلة

بدرجة 
متو�صطة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
كبرية جدا

ت�ضهم يف الربط بني املدر�ضة والبيت 32

تت�ضمن اأفكاراً جديدة 33

ت�ضجع الطلبة على البحث والطلع خارج الكتاب 34
املدر�ضي 

ت�ضاعد الطلبة على ال�ضتعداد للمتحانات التح�ضيلية 35
اخلتامية 

ل حتتاج اإىل وقت طويل 36

ت�ضاعد الطلبة على تثبيت ما تعلموه يف احل�ضة 37

ت�ضهم يف تنمية الجتاهات العلمية لدى الطلبة 38

تك�ضب الطلبة عادات درا�ضية جيدة 39

متكن اأولياء اأمورهم من مراقبة مدى تقدم اأبنائهم40

توفر تغذية راجعة عما حققه الطلبة من اأهداف 41

ت�ضتمل على مهمات تغطي املجالت املختلفة 42
للأهداف 

ت�ضاعد على ت�ضخي�ص احلاجات املت�ضلة ببناء الربامج 43
ال�ضفية 

ت�ضاعد على اختيار ا�ضرتاتيجيات التدري�ص امللئمة 44




