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ملخص: 
هدفت الدرا�ضة اإىل التعرف على مدى فعالية ا�ضتخدام التقومي 
الأ�ضيل من وجهة نظر معلمي املرحلة الأ�ضا�ضية وريا�س الأطفال 
من  ومعلمة  معلمًا   )224( من  الدرا�ضة  عينة  تكونت  الأردن.  يف 
ببناء  الباحث  وقام  الأطفال.  وريا�س  الأ�ضا�ضية  املرحلة  معلمي 
اأدوات  ا�ضتخدام  فعالية  نحو  املعلمني  ت�ضورات  ملعرفة  ا�ضتبانة 
التقومي الأ�ضيل يف ال�ضفوف الأ�ضا�ضية الثالث الأوىل يف الأردن. 
فعالية  نحو  املعلمني  تقديرات  درجة  اأن  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت 
متو�ضط  كان  اإذ  متو�ضطة،  كانت  الأ�ضيل  التقومي  اأدوات  ا�ضتخدام 
اأداء اإجابات املعلمني عن ال�ضتبانة )3. 29( . وكان اجتاه عينة 
قوائم  ا�ضرتاتيجية  ا�ضتخدام  فعالية  نحو  اإيجابية  اأكرث  الدرا�ضة 
ال�ضطب مقارنة مع ال�ضرتاتيجيات الأخرى، وبينت النتائج وجود 
ذوي  ول�ضالح  اخلربة  ملتغري  تعزى  املعلمني  ت�ضورات  يف  فروق 
اخلربة الق�ضرية، ووجود فروق تعزى للم�ضتوى التعليمي ول�ضالح 

حملة البكالوريو�س وللتفاعل بني اخلربة وامل�ضتوى التعليمي. 

The teachers′ perceptions towards the using 
of authentic evaluation tools in the elementary 

stage and kindergartens

Abstract: 

The purpose of this study was to explore the 
teachers’ perceptions towards the using of authentic 
evaluation tools in the elementary stage and 
kindergartens. Two hundreds twenty - four teachers 
have participated in this study. A questionnaire 
was designed for collecting the data in this study. 
The findings revealed that teachers’ views towards 
the efficiency of using alternatives evaluation was 
moderate with mean of (3. 29) , and there was 
significant differences on the teachers’ perceptions 
due to their experience in favor of short experience, 
and level of education in favor of BA holders. 
Moreover, the findings showed that there was 
significant differences due to the interaction between 
teachers’ experience and their level of education. 
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مقدمة: 
عليها  تقوم  التي  الأ�ضا�ضية  الركائز  من  التقومي  عملية  تعد 
العملية الرتبوية برمتها، اإ�ضافة اإىل اأن التقومي هو اأحد العنا�رش 
الرئي�ضة للمنهج احلديث.وقد �ضغلت عملية التقومي وا�ضرتاتيجياتها 
يف  الكبرية  لأهميتها  وذلك  الع�ضور؛  مر  على  الرتبويون  اهتمام 
برمتها  التعليمية  والعملية  املنهج  عنا�رش  جميع  وتقومي  تقييم 
 ، املدر�ضي(  )الكتاب  واملحتوى  واملعلم،  الطالب،  تتناول:  والتي 
وامل�ضادر  الو�ضائل  والأ�ضاليب،  والو�ضائل  التعليمية،  والأن�ضطة 

العلمية، والربامج التعليمية، واملعلمني.
اأهدافها  يف  وا�ضحًا  تطوراً  التقومي  عملية  و�ضهدت 
كانت  اأن  الدرا�ضية.فبعد  املراحل  جميع  يف  وا�ضرتاتيجياتها 
اأداء  م�ضتوى  وقيا�س  للمعلومات  الطلبة  حفظ  قيا�س  اإىل  تهدف 
نحو  الطلبة  تقدم  مدى  على  احلكم  اإىل  تهدف  اأ�ضبحت  املعلم، 
على  ا�ضرتاتيجياتها  يف  تعتمد  التعليمية.وكانت  الأهداف  حتقق 
الختبارات التح�ضيلية فقط وبالتايل هي تقي�س اجلوانب العقلية 
وما يتعلق بعملية حفظ املعلومات وا�ضتظهارها، والتي ل تقي�س 
بال�رشورة م�ضتويات الطلبة احلقيقية وبالتايل اإعطاء �ضورة غري 
واقعية عن الطلبة؛ اإذ اأن قيا�س م�ضتويات الطلبة خالل فرتة زمنية 
اإىل  يقود  قد  فقط  التح�ضيلية  الختبارات  على  والعتماد  حمددة 
تفادي  اأجل  خاطئة.ومن  اأحكام  عليها  تبنى  خطرية  ا�ضتنتاجات 
هذه ال�ضلبيات جاء التفكري يف طرق وا�ضرتاتيجيات جديدة وفعالة 
ال�ضرتاتيجيات  هذه  ومن  الأ�ضا�ضية،  املرحلة  طلبة  مع  خا�ضة 

التقومي البديل )وزارة الرتبية والتعليم، 2003( .
مدى  “تقدير  باأنه  التقومي   )23  ،2005( �ضعله  ويرى 
�ضالحية اأو مالءمة �ضيء يف �ضوء غر�س ذي �ضلة، اأي اأن التقومي 
الرتبوي  العمل  �ضالحية  اأو  مالءمة  حول  قرار  اتخاذ  ي�ضتهدف 
لتحقيق غر�س اأو اأغرا�س تربوية”.ويرى الدو�رشي )2000، 34( 
واملوؤ�ض�ضات  النظم  ن�ضاط  يف  الأ�ضا�ضية  الفعاليات  اإحدى  اأنه” 
يحقق  الذي  الجتاه  يف  �ضريها  من  التاأكد  ل�ضمان  التعليمية 
اأهدافها و يزيد من فاعليتها وكفاءتها وان�ضجام تفاعلها مع البيئة 

اخلارجية على النحو الذي يوؤدي اإىل تطورها وا�ضتمرارها”.
التقومي  مفهوم  يف  حتول  الأخرية  الآونة  يف  وحدث 
النظرية  من  التقومي  مبفهوم  التحول  مت  اإذ   ، وا�ضرتاتيجياته 
عالية  اأهداف  در�س  لكل  يكون  اأن  على  توؤكد  التي  ال�ضلوكية 
اإىل  والقيا�س،  للمالحظة  قابلة  �ضلوكية  �ضياغة  م�ضوغة  التحديد 
والهتمام  العقلية  العمليات  على  تركز  التي  املعرفية  النظرية 
بعمليات التفكري العليا، مثل بلورة الأحكام واتخاذ القرارات، وحل 
امل�ضكالت باعتبارها مهارات عقلية متّكن الإن�ضان من التعامل مع 
املت�ضارعة  والتقنية  املعرفة،  املعلوماتية، وتفجر  معطيات ع�رش 
التطور.ونتاجات التعلم هذه من ال�ضعب التعبري عنها ب�ضلوك قابل 
للمالحظة والقيا�س ويتحقق يف موقف تعليمي حمدد.وهكذا فقدت 
ليحل  ال�ضتينيات،  عقد  يف  ملع  الذي  بريقها  ال�ضلوكية  الأهداف 

 )Learning outcomes( اأهداف تركز على نتاجات التعلم مكانها 
والتي تكون على �ضكل اأداءات اأو اإجنازات )Performance( يتو�ضل 
اأن  يجب  النتاجات  التعلم.وهذه  لعملية  كنتيجة  املتعلم  اإليها 
ي�ضتطيع املتعلم  تكون وا�ضحة لكل من املعلم واملتعلم وبالتايل 
تقومي نف�ضه ذاتيًا، لريى مقدار ما اأجنزه مقارنة مب�ضتويات الأداء 
التقومي  من  جديد  نوع  اإىل  النتقال  مت  ذلك  �ضوء  املطلوبة.ويف 
ي�ضمـى التقويـم الأ�ضيل )Authentic Assessment( ، وهو التقومي 
الذي يعك�س اإجنازات الطالب ويقي�ضها يف مواقف حقيقية )وزارة 

الرتبية والتعليم، 2003( .
توجهًا   )Authentic Assessment( الأ�ضيل  التقومي  يعد 
جديداً يف الفكر الرتبوي املتعلق يف تقومي الطلبة، وحتوًل جوهريًا 
حت�ضيل  وتقومي  قيا�س  يف  ال�ضائدة  التقليدية  املمار�ضات  يف 
النمط  التعليمية املختلفة.واأن هذا  واأدائهم يف املراحل  املتعلمني 
اجلديد من التقومي يعد جزءاً من حركات اإ�ضالح التعليم، وما يتعلق 
به من ق�ضايا تربوية رئي�ضة يف كثري من دول العامل املتطور يف 

الوقت الراهن )عالم، 2004( .
اأدبيات القيا�س والتقومي الرتبوي للبحث  وعند الرجوع اإىل 
Authentic Assess� الأ�ضيل  التقومي  ملفهوم  دقيق  تعريف  )نن 
مثل:  له،  املرادفة  املفاهيم  اأو  امل�ضطلحات  من  ment( جند عدداً 

التقومي  احلقيقي،  اأو  الواقعي  اأو  الأ�ضيل  التقومي  البديل،  التقومي 
البحثي،  الكيفي،  ال�ضياقي،  الوثائقي،  البنائي،  الأداء،  على  القائم 
املنهج،  على  القائم  املنهج،  يف  املت�ضمن  املتوازن،  الكفاءة، 
املبا�رش، التقومي الطبيعي.ومن اأكرث هذه املفاهيم �ضيوعًا: »التقومي 
البديل Alternative Assessment “، و”التقومي الأ�ضيل اأو الواقعي 
Perfor� Authentic Assessment »، و”التقومي القائم على الأداء 

م�ضامني  ثناياها  بني  جتمع  اإنها  اإذ   ،“  mance Assessment

لفل�ضفة  جديداً  منظوراً  تت�ضمن  والتي  ال�ضالفة  الأخرى  املفاهيم 
حدود  تتخطى  واأدواته  واأ�ضاليبه  وعملياته  ومنهجياته  التقومي 
على  اأ�ضا�ضيًا  اعتماداً  تعتمد  التي  التقليدية  والأدوات  الأ�ضاليب 
بدائل  بني  من  والختيار  عليها،  املتعارف  التقليدية  الختبارات 
اأو  اخلطاأ،  اأو  ال�ضواب  اأو  متعدد،  الختيار من  مفردات  معطاة يف 

املزاوجة، اأو غريها )عالم، 2004( .
 Authentic( الأ�ضيل  التقومي  اأن   )2007( زيتون  ويرى 
التي  والأدوات  ال�ضرتاتيجيات  من  جمموعة  هو   )Assessment

اأعمال،  وملفات  وحماكاة،  واقعية،  اأو  اأ�ضيلة  اأدائية  مهام  ت�ضمل 
ومالحظات،  ومعرو�ضات،  جماعية،  وم�رشوعات  و�ضحائف، 
ومقابالت، وعرو�س �ضفهية، وتقومي ذاتي، وتقومي الأقران، وغري 
Brual�( برالدي  يرى  .كما   )Birenbaum & Dochy,1996 )للك 
di,1998( اأن التقومي الأ�ضيل )Authentic Assessment( عبارة عن 

واملهارات وعادات  املعرفة  لتطبيق  ال�ضرتاتيجيات  جمموعة من 
اأداء املتعلم ملهمات حمددة ينفذها ب�ضكل عملي  العمل من خالل 

ومرتبط بواقع احلياة وذات معنى له.
ياأتي:  فيما  تتمثل  خ�ضائ�س  بعدة  الأ�ضيل  التقومي  ويت�ضم 
دافعية  من  ويزيد  ويحفزهم  الطلبة،  بني  الفردية  الفروق  يراعي 
من  ويعزز  لديهم،  الختبار  قلق  من  ويخف�س  لديهم،  الجناز 
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مفهوم الذات لديهم، وينمي مهارات التفكري العليا لديهم، ومهارات 
املواطنة امل�ضئولة والتعاون بينهم كما اأنه يزود املعلم مبعلومات 
قيا�س  خالل  من  للطالب،  الدرا�ضي  النمو  عن  مفيدة  تقوميية 
Tam�.2007 )زيتون، املطلوب  الأداء  م�ضتوى  نحو  تقدمه   ددى 

الباحثني والرتبويني باأهمية  العديد من  اأ�ضاد  minga,2002( وقد 

وذلك  وا�ضرتاتيجياته،  اأدواته  بجميع  الأ�ضيل  التقومي  ا�ضتخدام 
قدراتهم  على  والتعرف  الطلبة،  تعلم  تقومي  على  املعلم  مل�ضاعدة 
املعلمني  مهارات  عن  وا�ضحة  �ضورة  يعطي  اأنه  كما  احلقيقية، 
اأنف�ضهم، بالإ�ضافة اإىل اأنه يزود املعلمني بقاعدة بيانات اأ�ضا�ضية 
فيما  خالله،  من  الطلبة  وي�ضارك  الطلبة،  ومع  الذاتي  للتوا�ضل 
يفكرون فيه، كما ي�ضهم يف حت�ضني اأداء الطلبة، وتو�ضيع خرباتهم.
وكذلك اأو�ضوا ب�رشورة تدريب املعلمني على كيفية بناء وا�ضتخدام 
 Hager & 2014 ،اأدوات التقومي الأ�ضيل )البالونه، 2010؛عالونه

. )Slocum, 2011 ; Kirikkaya, & Vurkaya, 2011 ; Kaya، 2012

التقومي  ا�ضرتاتيجيات  توظيف  اأن  اإىل  الرتبويون  وي�ضري 
الأ�ضيل يتطلب من الطلبة م�ضتويات عليا من التفكري والقدرة على 
التفكري  تزودهم مبهارات  لأنها  امل�ضكالت،  مهارات حل  ا�ضتخدام 
العليا والتفكري التاأملي ومراجعة الذات، وهذه تعد من ال�ضعوبات 
التي تواجه ا�ضتخدام ا�ضرتاتيجيات التقومي الأ�ضيل.ويقوم التقومي 
وال�ضدق،  ال�ضتمرارية،  اأهمها:  املبادئ من  الأ�ضيل على عدد من 
 Allen الطلبة  بني  الفردية  الفروق  ينا�ضب  مبا  والتنوع  وال�ضمول، 
Flippo، 2002; Svinicki، 2004; Moon, et al( 2005 &;، معمر 
غالبية  اأ�ضارت  .كما   )2012 وبرهم،  الب�ضري  2004؛  واآخرون، 
الدرا�ضات التي تناولت التقومي الأ�ضيل اإىل اأن املعلمني بحاجة اإىل 
دورات تدريبية )قبل واأثناء اخلدمة( حول ا�ضتخدام التقومي الأ�ضيل 
  (Campell, Murphy, & Holt,وا�ضرتاتيجياته يف تقومي اأداء الطلبة
 2002; Mertler, 2003; Hill, 2006; Yang, 2007; INTO, 2008;

Birgin & Baki, 2009; Guerin, 2010; Tante, 2010; Alkharu�

 si et al., 2012; Ghazali et al., 2012; Tangdhanakanond &

.Wongwanich, 2012) 

مشكلة الدراسة وأسئلتها
اأ�ضبحت عملية التقومي الأ�ضيل من اهتمامات وزارة الرتبية 
ا�ضرتاتيجيات  يف  حتول  هناك  اأ�ضبح  اإذ  الأردن،  يف  والتعليم 
التقومي امل�ضتخدمة، واعتماد ا�ضرتاتيجيات التقومي البديل )الأ�ضلي 
العقلية  والعمليات  التفكري  مهارات  على  يركز  والذي  الواقعي(  اأو 
ال�ضف  معلمي  لطلبة  م�رشفًا  الباحث  خربة  خالل  الكربى.ومن 
يف  النموذجية  املدر�ضة  ملعلمات  وم�رشفًا  الأطفال،  وريا�س 
التقومي  با�ضتخدام  املعلمات  اهتمام  عدم  لحظ  الريموك،  جامعة 
البديل والرتكيز ب�ضكل كبري على الختبارات التح�ضيلية الكتابية، 
ومن هنا جاء التفكري يف م�صكلة الدرا�صة احلالية والتي تتمثل يف 

الإجابة عن الأ�صئلة التالية: 
يف . 1 الأ�ضيل  التقومي  اأدوات  ا�ضتخدام  فعالية  مدى  ما 

معلمي  نظر  وجهة  من  الأوىل  الأ�ضا�ضية  ال�ضفوف  تالميذ  تقومي 
ال�ضف يف الأردن؟ 

ا�ضتخدام . 2 فعالية  نحو  املعلمني  تقديرات  تختلف  هل 
التفاعل  اأو  التعليمي  وامل�ضتوى  اخلربة  باختالف  التقومي  اأدوات 

بينها عند م�ضتوى دللة )α≤0.05( على املقيا�س الكلي؟ 
ا�ضتخدام . 3 فعالية  نحو  املعلمني  تقديرات  تختلف  هل 

التفاعل  اأو  التعليمي  وامل�ضتوى  اخلربة  باختالف  التقومي  اأدوات 
بينها عند م�ضتوى دللة )α≤0.05( على املجالت الفرعية؟ 

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدرا�صة اإىل: 

الك�ضف عن مدى فعالية ا�ضتخدام اأدوات التقومي الأ�ضيل . 1
يف تقومي تالميذ ال�ضفوف الأ�ضا�ضية الأوىل من وجهة نظر معلمي 

ال�ضف يف الأردن.
التعليمي . 2 وامل�ضتوى  اخلربة  متغريات  اأثر  على  التعرف 

املرحلة  يف  البديل  التقومي  فعالية  ملدى  املعلمني  تقديرات  يف 
الأ�ضا�ضية يف الأردن.

أهمية الدراسة 
عمليات  اأهم  من  تعد  التعليمية  النتاجات  تقومي  عملية  اإن 
العملية التعليمية برمتها؛ فهي التي تزود جميع املهتمني بالعملية 
تقدم  مدى  تقي�س  التي  وال�ضلبية  اليجابية  باملوؤ�رشات  التعليمية 
الطلبة نحو حتقيق الأهداف التعليمية.وتعد عملية التقومي الأ�ضيل 
والتي  احلديثة  التقومي  ا�ضرتاتيجيات  من  الأردنية  املدار�س  يف 
واعتمادها  بتطبيقها  الأردنية  والتعليم  الرتبية  وزارة  بادرت 
هذه  اأهمية  تكمن  هنا  الأردنية.ومن  املدار�س  يف  الطلبة  لتقومي 
التقومي  عملية  حول  وعملية  نظرية  معلومات  تقدمي  يف  الدرا�ضة 
الأ�ضيل وخا�ضة لدى معلمي ومعلمات ال�ضفوف الأ�ضا�ضية الأوىل 
يف الأردن، كما اأن هذه الدرا�ضة �ضتقدم معلومات ت�ضاعد مططي 
املمار�ضات  حول  الأردن  يف  الأ�ضا�ضية  املرحلة  مناهج  وم�رشيف 
التدري�ضية التي يقوم بها معلمو ال�ضفوف الثالثة الأوىل فيما يتعلق 
بتوظيف وا�ضتخدام ا�ضرتاتيجيات التدري�س احلديثة يف تقومي تعلم 
حول  مبعلومات  تزويدهم  يف  املعلمني  تفيد  اأنها  التالميذ.كما 

فعالية ا�ضتخدام التقومي الأ�ضيل.

حمددات الدراسة
تتحدد نتائج الدرا�صة بالآتي: 

اقت�رشت الدرا�ضة على )224( معلمًا ومعلمًة من معلمي . 1
العام  من  اإربد  حمافظة  مدار�س  يف  الدنيا  الأ�ضا�ضية  املرحلة 

الدرا�ضي 2012/ 2013م.
املعلمني . 2 ت�ضورات  قيا�س  على  الدرا�ضة  هذه  اقت�رشت 

اأدوات التقومي البديل يف املرحلة الأ�ضا�ضية  نحو فعالية ا�ضتخدام 
الأردنية  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  واملقررة  الأطفال  وريا�س 

وهي: �ضالمل التقدير، قوائم ال�ضطب، وال�ضجالت الق�ض�ضية.
الدرا�ضة وهي . 3 باأداة  الدرا�ضة  نتائج هذه  تعميم  ويتحدد 

ال�ضتبانة.
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التعريفات اإلجرائية 
ت�صتمل الدرا�صة على امل�صطلحات الآتية: 

التقومي الأ�صيل Authentic Assessment: هو جمموعة  ◄
اأ�ضيلة  اأدائية  مهام  ت�ضمل  التي  والأدوات  ال�ضرتاتيجيات  من 
وم�رشوعات  و�ضحائف،  اأعمال،  وملفات  وحماكاة،  واقعية،  اأو 
جماعية، ومعرو�ضات، ومالحظات، ومقابالت، وعرو�س �ضفهية، 
 )Birenbaum&Dochy,1996( الأقران  وتقومي  ذاتي،  وتقومي 
الجابة  يف  الدرا�ضة  هذه  يف  اجرائيًا  الأ�ضيل  التقومي  .ويتمثل 
وي�ضمل  الدرا�ضة،  هذه  لأغرا�س  املعدة  ال�ضتبانة  فقرات  عن 

ا�ضرتاتيجيات التقومي التالية: 
◄  :Check list قوائم الر�صد/ ال�صطب

ال�ضلوكات  اأو  الأفعال  قائمة  ال�ضطب  اأو  الر�ضد  قوائم  ت�ضمل 
التي ير�ضدها املعلم اأو املتعلم لدى قيامه بتنفيذ مهمة اأو مهارة 
فقراتها  على  ال�ضتجابات  بر�ضد  وذلك  اأكرث،  اأو  واحدة  تعليمية 
باختيار اأحد تقديرين من الأزواج التالية: �ضح اأو خطاأ، نعم اأو ل، 

موافق اأو غري موافق )الفريق الوطني للتقومي، 2004( .
الوطني.وتتمثل  الفريق  تعريف  الباحث  تبنى  واإجرائيا 
عينة  اإجابة  متو�ضط  يف  اإجرائيا  ال�ضطب  قوائم  ا�ضتخدام  فعالية 

الدرا�ضة عن الفقرات من )1  - 18( من ال�ضتبانة.
◄  :Rating scale صالمل التقدير�

اأو املهارة  اإ�ضرتاتيجية تقومي تقوم على جتزئة املهمة  هي 
املهارات  اأو  املهام  من  جمموعة  اإىل  تقوميها  املراد  التعليمية 
اجلزئية املكونة للمهارة املطلوبة، ب�ضكل يظهر مدى امتالك الطلبة 
اأحد طرفيه  اأو خم�ضة م�ضتويات، ميثل  اأربعة  لها، وفق تدريج من 
متام  الآخر  الطرف  ميثل  حني  يف  املهارة،  وجود  ندرة  اأو  انعدام 
التقدير  الوطني للتقومي، ٢٠٠٤( .وي�ضمل �ضالمل  وجودها )الفريق 

العددية واللفظية.
الوطني.وتتمثل  الفريق  تعريف  الباحث  تبنى  واإجرائيا 
عينة  اإجابة  متو�ضط  يف  اإجرائيا  التقدير  �ضالمل  ا�ضتخدام  فعالية 

الدرا�ضة عن الفقرات من )19 - 36( من ال�ضتبانة.
◄  :Anecdotal Records ال�صجل الق�ص�صي

هو اأداة من اأدوات التقومي البديل، يقدم �ضورة وا�ضحة عن 
جوانب النمو ال�ضامل للمتعلم، من خالل تدوين و�ضف م�ضتمر ملا 
ميكنه  �ضادقا  موؤ�رشا  للمعلم  يقدم  مما  اأدائه  على  مالحظته  مت 
)الفريق  واهتماماته  ومهاراته  املتعلم  �ضخ�ضية  اإىل  التعرف  من 

الوطني للتقومي، 2004( .
وتتمثل  الوطني،  الفريق  تعريف  الباحث  تبنى  واإجرائيا 
متو�ضط  يف  الدرا�ضة  هذه  يف  اإجرائيا  ال�ضجالت  ا�ضتخدام  فعالية 

اإجابة عينة الدرا�ضة عن الفقرات من )37  - 56( من ال�ضتبانة.

دراسات سابقة: 
نال مو�ضوع التقومي اهتمام العديد من الباحثني الرتبويني، 

تطبيق  عالقة  معرفة  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2001( اأمان  اأجرت  فقد 
طلبة  حت�ضيل  مب�ضتوى  وعالقته  الواقعي  التقييم  لأدوات  املعلم 
الريا�ضيات  مادة  يف  الأ�ضا�ضي  التعليم  من  الأوىل  احللقة  نهاية 
معلما.  )2( و   )537( من  الدرا�ضة  عينة  البحرين.تكونت  بدولة 
م�ضتوى  يف  اإح�ضائيا  دالة  فروق  وجود  اإىل  النتائج  واأ�ضارت 
حت�ضيل كل من الذكور والإناث بعد تطبيق اأدوات التقومي الواقعي 
يف مادة الريا�ضيات، يف حني مل ت�رش النتائج اإىل وجود فروق دالة 

اإح�ضائيا يف حت�ضيل الطلبة تبعا ملتغري اجلن�س.
التقومي  اأ�ضاليب  حول  درا�ضة  فاأجرت   )2001( مراد  اأما 
يف  البتدائي  التعليم  من  لأوىل  احللقة  ومعلمات  معلمي  لدى 
من  الدرا�ضة  عينة  البحرين.تكونت  يف  الرتبوي  التقومي  نظام  ظل 
واملعلمات  املعلمني  اأن  النتائج  واأظهرت  ومعلمة،  معلمًا   )130(
ميار�ضون اأ�ضاليب التقومي الرئي�ضية املت�ضمنة يف ال�ضتبانة وهي 
بدرجة  الطالب(  اإجناز  ملف  املالحظة،  باأنواعها،  )الختبارات 
التكوينية،  الختبارات  املعلمني  من   )%   82( مقبولة.وي�ضتخدم 
ويقوم حوايل )56  %( من املعلمني بت�ضمني نتائج الختبارات 
لدى  وا�ضح  ق�ضور  وجود  النتائج  الطالب.وبينت  اإجناز  ملف  يف 
ور�ضد  الطلبة،  لدى  والقوة  ال�ضعف  اأوجه  ت�ضجيل  يف  املعلمني 
درجة  اأن  النتائج  اأظهرت  كما  خا�ضة،  بطاقات  على  املالحظات 

ا�ضتفادة املعلمني من ملف اجناز الطالب يف تقومي الطالب قليلة.
اأثر  معرفة  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2004( اخلراب�صة  واأجرى 
التا�ضع  ال�ضف  طلبة  اأداء  يف  البديلة  التقومي  اأ�ضاليب  ا�ضتخدام 
العتيادي  بالأ�ضلوب  مقارنة  الكتابي  التعبري  يف  الأ�ضا�ضي 
وطالبة. طالبًا   )123( من  الدرا�ضة  عينة  الختباري.تكونت 
مل�ضلحة  اإح�ضائيا  دالة  فروق  وجود  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت 
املجموعة التجريبية التي مت تقومي اأداء طلبتها با�ضتخدام اأ�ضاليب 
دالة  فروق  وجود  اإىل  النتائج  ت�رش  مل  حني  يف  البديلة،  التقومي 

اإح�ضائيا تعزى للتفاعل بني اجلن�س وطريقة التقومي امل�ضتخدمة.
عن  للك�ضف  هدفت  درا�ضة   )Watt, 2005( وات  اأجرى  كما 
 )60( من  مكونة  عينة  قبل  من  امل�ضتخدمة  التقومي  اأ�ضاليب 
�ضدين  مدينة  يف  الثانوية  ملرحلة  الريا�ضيات  معلمي  من  معلمًا 
واجتاهاتهم نحو ا�ضتخدام طرائق التقومي البديل.بينت النتائج اأن 
املعلمني يف�ضلون ا�ضتخدام طرائق التقومي التقليدية، ول يف�ضلون 
اأن اجتاهات  النتائج  اأ�ضارت  البديل، كما  التقومي  ا�ضتخدام طرائق 
ا�ضتخدام  نحو  ايجابية  اأكرث  القليلة  اخلربة  ذوي  من  املعلمني 

اأ�ضاليب التقومي البديل.
)2010( فهدفت درا�ضتهم  وغباري  واإ�صتيوه  �صعرية  اأبو  اأما 
اإىل الك�ضف عن املعيقات التي تواجه تطبيق ا�ضرتاتيجيات التقومي 
التعليم  مرحلة  من  الأوىل  الأربعة  ال�ضفوف  طلبة  على  الواقعي 
توزيع  مت  الدرا�ضة  هدف  الزرقاء.ولتحقيق  حمافظة  يف  الأ�ضا�ضي 
ا�ضتبانه مكونة من )50( فقرة على عينة من )363( م�رشفا تربويا 
بقلة  املتعلقة  املعيقات  اأن  النتائج  اأظهرت  ومعلما.وقد  ومديرا 
الربامج التدريبية املقدمة للمعلمني و�ضعف الإمكانيات املادية، 
التقومي  ا�ضرتاتيجيات  تطبيق  تواجه  التي  املعيقات  اأكرث  من  تعد 

الواقعي.
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وقام عفانة )2011( بدرا�ضة هدفت اىل حتديد واقع ا�ضتخدام 
معلمي املرحلة العدادية لأ�ضاليب التقومي البديل يف قطاع غزة، 
والك�ضف عن اأثر اجلن�س يف درجة ال�ضتخدام.تكونت عينة الدرا�ضة 
من )60( معلمًا ومعلمًة و )24( مديراً وم�رشفًا.وا�ضتخدم الباحث 
الدرا�ضة  نتائج  املالحظة.اأ�ضارت  وبطاقة  ال�ضتبانة  هما  اأداتان 
 45.1( احلديثة  التقومي  لأ�ضاليب  املعلمني  ا�ضتخدام  ن�ضبة  اأن  اإىل 
ا�ضتخدامًا  الأكرث  هي  الكتابية  الختبارات  ا�ضتخدام  وكان   ،  )%
التقومي با�ضتخدام  القائم على املالحظة فيما كان  التقومي  وتاله 
هذه  وجاءت  ا�ضتخدامًا،  الأقل  هما  الجناز  وملف  املقابالت 
النتيجة مطابقة لنتائج املعلمات.وكانت ن�ضبة ا�ضتخدام املعلمات 
لأ�ضاليب التقومي احلدية اأعلى من ن�ضبة الناث حيث بلغت الن�ضبة 
وامل�رشفني  املعلمني  نظر  وجهة  من  الن�ضبة  .وبلغت   )%  58.3(
الأوىل  الدرجة  الكتابية  الختبارات  اأ�ضلوب  واحتل   ،  )%  70.1(

فيما كان ملف الجناز هو الأقل ا�ضتخدامًا.
ا�ضتق�ضاء  اإىل  درا�ضة هدفت   )2012( وبرهم  الب�صري  واأجرى 
درجة ا�ضتخدام معلمي الريا�ضيات واللغة العربية ل�ضرتاتيجيات 
لقيا�س  ا�ضتبانة  بناء  الأردن.مت  يف  واأدواته  البديل  التقومي 
 )86( من  املكونة  الدرا�ضة  عينة  على  وزعت  ال�ضتخدام،  درجة 
معلما   )20( مع  �ضخ�ضية  مقابالت  عمل  مت  كما  ومعلمة،  معلمًا 
درجة  اأن  الدرا�ضة  نتائج  التخ�ض�ضني.اأظهرت  كال  من  ومعلمة 
الختبارات  على  املعتمد  التقومي  املعلمني ل�ضرتاتيجية  ا�ضتخدام 
متو�ضطة  ا�ضتخدامهم  درجة  كانت  بينما  مرتفعة،  كانت  املكتوبة 
ل�ضرتاتيجيات التقومي املعتمد على الأداء، وا�ضرتاتيجية املالحظة 
قليلة  ا�ضتخدامهم  درجة  كانت  التوا�ضل.بينما  وا�ضرتاتيجية 
اأدوات التقومي البديل.كما  ل�ضرتاتيجية مراجعة الذات ول�ضتخدام 
اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  على  الدرا�ضة  نتائج  دلت 
�ضنوات اخلربة،  اأظهرت فروقا تعزى لعدد  للتخ�ض�س.بينما  تعزى 

ولأثر الدورات التدريبية.
واأجرى الرفاعي وطوالبة والقاعود )2012( درا�ضة هدفت اإىل 
املرحلة  يف  الجتماعية  الدرا�ضات  معلمي  ممار�ضة  درجة  معرفة 
بالإ�ضافة  الواقعي،  التقومي  ل�ضرتاتيجيات  املتو�ضطة  الأ�ضا�ضية 
اإىل التعرف على اأثر متغريات النوع الجتماعي، واخلربة، واملوؤهل 
العلمي يف درجة ممار�ضة هذه الأ�ضاليب.تكونت عينة الدرا�ضة من 
ممار�ضة  درجة  اأن  الدرا�ضة  نتائج  ومعلمة.اأظهرت  معلمًا   )112(
هناك  واأن  متو�ضطة،  الواقعي  التقومي  ل�ضرتاتيجيات  املعلمني 
العلمي  وللموؤهل  الذكور،  ل�ضالح  للجن�س  تعزى  دللة  ذات  فروقا 

ل�ضالح البكالوريو�س، وعدم وجود فروق تعزى للخربة.
وهدفت الدرا�ضة التي قامت بها الزعبي )2013( اإىل الك�ضف 
العليا  الأ�ضا�ضية  لل�ضفوف  الريا�ضيات  معلمي  معرفة  درجة  عن 
واأدواته،  الواقعي  التقومي  ل�ضرتاتيجيات  وممار�ضتهم  الأردن  يف 
الجتماعي  النوع  متغريات  اأثر  على  التعرف  اإىل  بالإ�ضافة 
ال�ضرتاتيجيات  هذه  معرفة  درجة  يف  واخلربة  العلمي  واملوؤهل 
من  ومعلمة  معلمًا   )91( من  الدرا�ضة  عينة  تكونت  والأدوات· 
الأوىل خالل  اإربد  تربية حمافظة  مديرية  الريا�ضيات يف  معلمي 
الف�ضل الدرا�ضي الثاين 2012/ 2011م.ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة 

مت  كما  اأجزاء،  اأربعة  من  مكونة  ا�ضتبانة  بتطوير  الباحثة  قامت 
ملعلمني  ح�ض�س  م�ضاهدة  خاللها  من  مت  مالحظة  بطاقة  تطوير 
وهم يطبقون ا�ضرتاتيجيات التقومي الواقعي واأدواته.اأظهرت نتائج 
الدرا�ضة اأن درجة ال�ضتخدام ما زالت اأدنى من املاأمول، فقد بينت 
املالحظة  لأ�ضلوب  ال�ضتخدام  ودرجة  املعرفة  درجة  اأن  النتائج 
كان )100 %( ، يف حني كانت درجة املعرفة ودرجة ال�ضتخدام 
املعرفة  درجة  اأن  كما  الطالب؛  يوميات  لأداة   )%  0( تقريبًا 
اأن  النتائج  اأظهرت  لال�ضتخدام.كما  التدين  بهذا  اأ�ضهمت  بالأدوات 
الواقعي من  التقومي  اأ�ضلوب  ا�ضتخدام  التي حتد من  الأ�ضباب  اأكرث 
وكرثة  واجلهد،  الوقت  ا�ضتنفاذها  يف  كانت  املعلمني  نظر  وجهة 
اأثراً  النتائج  تظهر  املنهاج.كذلك مل  وزخم  عليهم،  امللقاة  الأعباء 
ولكن  واملوؤهل،  واخلربة،  الجتماعي،  النوع  املتغريات:  من  لأي 
اجلزء  يف  واملوؤهل  الجتماعي  النوع  لتفاعل  اأثر  هناك  كان 

املخ�ض�س لآراء املعلمني واملعلمات حول التقومي الواقعي.
 Al - Nouh, الكرمي  النوح وتاكل وعبد  اأجرى  ويف الكويت 
Taqi1 & Abdul - Kareem )2014 &( درا�ضة هدفت للك�ضف عن 
معرفة املعلمات واجتاهات معلمات اللغة الجنليزية نحو ا�ضتخدام 
التقومي البديل.تكونت عينة الدرا�ضة من )335( معلمة طبق عليهن 
ا�ضتبانة.اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإىل اأن املعلمات يت�ضورن اأنف�ضهن 
بع�ضهن  اأن  مع  البديل،  التقومي  ا�ضتخدام  على معرفة ومهارة يف 
اأ�ضار اإىل حاجتهن للور�س التدريبية على ا�ضتخدام التقومي البديل، 
مع  مقارنة  التقليدي  التقومي  ا�ضتخدام  يف�ضلن  املعلمات  واأن 
البديل  التقومي  نحو  املعلمات  اجتاهات  وكانت  البديل،  التقومي 
متو�ضطة، واأظهرت النتائج وجود فروق دالة اح�ضائيًا تعزى للعمر 

والتخ�ض�س واخلربة التدري�ضية وامل�ضتوى التعليمي.
على  التعرف  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2014( العليان  واأجرى 
ا�ضتخدام  نحو  املتو�ضطة  باملرحلة  الريا�ضيات  معلمي  اجتاهات 
التقومي البديل يف تقومي تعلم الريا�ضيات، واتبعت الدرا�ضة املنهج 
اأ�ضئلة  عن  لالإجابة  ال�ضتبانة  ا�ضتخدام  مت  و  امل�ضحي،  الو�ضفي 
معلمي  من  ومعلمة  معلمًا   )37( من  عينتها  وتكونت  الدرا�ضة، 
الريا�ضيات من املرحلة املتو�ضطة باملدار�س احلكومية مبحافظة 
الدوادمي.وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن اجتاهات عينة الدرا�ضة نحو 
ا�ضتخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم الريا�ضيات اإيجابية بدرجة 
عالية ومبتو�ضط قدره )3.63 )..كما بينت الدرا�ضة اأنه توجد فروق 
نحو  الدرا�ضة  عينة  اجتاهات  متو�ضط  بني  اإح�ضائية  دللة  ذات 
ا�ضتخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم الريا�ضيات تعزى للخربة 

ول�ضالح ذوي اخلربة الطويلة.
ال�ضابقة  والدرا�ضات  للبحوث  ال�ضابق  العر�س  لنا من  يتبني 
متلفة،  وطرائق  مبجالت  الواقعي  التقومي  درا�ضة  تناولت  باأنها 
اأو  الواقعي  التقومي  ا�ضتخدام  الدرا�ضات تناولت درجة  واأن غالبية 
ا�ضرتاتيجيات  ا�ضتخدام  واأثر  متلفة،  درا�ضية  مراحل  يف  الأ�ضيل 
تتناول هذه  واأدائهم.بينما مل  الطلبة  البديل على حت�ضيل  التقومي 
الدرا�ضات البحث يف اجتاهات املعلمني وت�ضوراتهم حول فعالية 
ا�ضتخدام ا�ضرتاتيجيات التقومي الأ�ضيل يف تقومي الطلبة وخا�ضة 
يف ال�ضفوف الدرا�ضية الثالثة الأوىل، ومن هنا ركزت هذه الدرا�ضة 
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توظيف  فعالية  مدى  حول  املعلمني  ت�ضورات  ا�ضتك�ضاف  على 
الأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  التالميذ  تعلم  تقومي  يف  الأ�ضيل  التقومي 

الدنيا.

الطريقة واإلجراءات

منهج الدراسة

مدى  حول  البيانات  جلمع  امل�ضحي  املنهج  الباحث  اعتمد 
الأ�ضا�ضية  ال�ضفوف  يف  الأ�ضيل  التقومي  اأدوات  ا�ضتخدام  فعالية 

الأوىل وريا�س الأطفال يف الأردن.

جمتمع الدراسة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�ضة من معلمي ومعلمات ريا�س الأطفال 
من  الثاين  الف�ضل  يف  اإربد  مبحافظة  الدنيا  الأ�ضا�ضية  واملرحلة 
العام الدرا�ضي 2012/ 2013م.تكونت عينة الدرا�ضة من )224( 
الأطفال  وريا�س  الأ�ضا�ضية  املرحلة  معلمي  من  ومعلمة  معلمًا 
مت اختيارهم بطريقة ع�ضوائية طبقية من عدد من ريا�س الأطفال 
كما هو مو�ضح يف  وذلك  اإربد،  الأ�ضا�ضية يف حمافظة  واملدار�س 

اجلدول )1( .
الجدول: )1( 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري الخبرة والمستوى التعليمي 

اخلربة
امل�صتوى التعليمي

املجموع
درا�صات عليابكالوريو�س

38644ق�ضرية

483785متو�ضطة

86995طويلة

17252224املجموع

أداة الدراسة: 

لأغرا�س حتقيق اأهداف الدرا�ضة قام الباحث ببناء ا�ضتبانة 
ا�ضتخدام  فعالية  نحو  واملعلمات  املعلمني  اجتاهات  عن  للك�ضف 
اأدوات التقومي الأ�ضيل وجهة نظرهم، وذلك بعد الطالع على الأدب 

الرتبوي والدرا�ضات ال�ضابقة يف هذا املجال.

صدق االستبانة 

للتاأكد من دللت �صدق ال�صتبانة اعتمد الباحث ما يلي: 
●  )Content Validity( اأولً: �صدق املحتوى

يف  الأداة  عر�س  مت  املحتوى  �ضدق  من  التحقق  لأغرا�س 
�ضورتها الأولية على جلنة من املحّكمني املتخ�ض�ضني مكونة من 
الريموك،  والتقومي يف جامعة  والقيا�س  الرتبية  )11( حمكمًا يف 
وطلب اإليهم اإبداء راأيهم يف فقرات ال�ضتبانة من حيث مدى مالءمة 
كل فقرة للمجال الذي اأُدرجت فيه، و �ضالمة ال�ضياغة اللغوية، واأي 

مالحظات وتعديالت يرونها منا�ضبة.

املحّكمني  اإجماع  من   )%  80( ن�ضبة  الباحث  واعتمد 
اآراء  على  وبناًء  ال�ضتبانة،  فقرات  من  فقرة  اأي  اإ�ضافة  اأو  حلذف 
واقرتاحات جلنة املحّكمني، مت ا�ضتبدال بع�س املفردات يف بع�س 
الفقرات، كما مت اإعادة �ضياغة بع�س الفقرات ودمج بع�ضها الآخر، 
املحكمني  تعديالت  مراجعة  بع�ضها.وبعد  حذف  اإىل  بالإ�ضافة 
تكونت ال�ضتبانة من )56( فقرة موزعة على ثالثة جمالت فرعية 
مدرجة وفقًا لتدريج ليكرت )Likert( اخلما�ضي ولكل جمال )18( 

فقرة كما يلي: 
الفقرات  � وي�ضمل  ال�ضطب:  قوائم  ا�ضتخدام  فعالية  جمال 

من )1 - 18( .
الفقرات  � وي�ضمل  التقدير:  �ضالمل  ا�ضتخدام  فعالية  جمال 

من )19 - 36( .
�  37( الفقرات  ال�ضجالت: وي�ضمل  ا�ضتخدام  جمال فعالية 

. )56 -
ثانياً: �صدق البناء لأداة الدرا�صة  ●

معامالت  ا�ضتخراج  مت  لال�ضتبانة  البناء  �ضدق  من  للتحقق 
ا�ضتطالعية  عينة  على  ال�ضتبانة  تطبيق  خالل  من  البناء  �ضدق 
معامالت  ح�ضاب  مت  حيث  ومعلمًة،  معلمًا   )25( من  مكونة 
الكلي،  واملقيا�س  اإليه  تنتمي  الذي  واملجال  الفقرة  بني  الرتباط 
وتراوحت جميع معامالت الرتباط بني فقرات املقيا�س واملجال 
قيم  تراوحت  وكذلك   ،  )0.65  -  0.33( بني  اإليه  تنتمي  الذي 
بني  ما  ككل  الأداة  وبني  الأداة  فقرات  بني  الرتباط  معامالت 

. )0.70 – 0.24(
ال�صدق الداخلي:  �

لأغرا�س التحقق من ال�ضدق الداخلي لال�ضتبانة وجمالتها 
الكلي،  املقيا�س  وبني  بينها  الرتباط  معامالت  ح�ضاب  مت  فقد 

وكانت النتائج كما يف اجلدول )2( .
الجدول: )2( 

معامالت االرتباط بين مجاالت االستبانة واألداة ككل

قوائم معامالت الرتباط
ال�صطب

�صالمل 
املقيا�س ال�صجالتالتقدير

الكلي

0.491قوائم ال�ضطب

0.570.521�ضالمل التقدير

0.600.430.61 ال�ضجالت

0.800.780.841املقيا�س الكلي

يبني اجلدول )2( ، اأن قيم معامالت الرتباط بني جمالت 
قيم  تراوحت  كما   ،  )0.61  -  0.43( بني  ما  تراوحت  قد  الأداة 
اأداة الدرا�ضة ككل وبني جمالتها ما بني  معامالت الرتباط بني 

. )0.84 - 0.78(
ثبات ال�صتبانة  �

معادلة  الباحث  ا�ضتخدم  ال�ضتبانة  ثبات  دللت  لإيجاد 
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د. محمد أحمد مومنيمدى فعالية استخدام أدوات التقومي األصيل في املرحلة األساسية في األردن من وجهة نظر املعلمني واملعلمات.

ككل  لالأداة  الداخلي  الت�ضاق  معامل  بلغ  حيث  األفا،  كرونباخ 
0.77( .واجلدول )3(  )0.90( ، وتراوح للمجالت بني )0.65 _ 
والأداة  للمجالت  الداخلي  الت�ضاق  ثبات  معامالت  قيم  يو�ضح 

ككل.
الجدول: )3(

قيم معامالت الثبات لمجاالت االستبانة والمقياس ككل

كرونباخ األفا )الت�صاق الداخلي( املجال

0.65قوائم ال�ضطب

0.77�ضالمل التقدير

0.71 ال�ضجالت

0.90الأداة ككل 

ت�صحيح ال�صتبانة  �

تكونت ال�ضتبانة ب�ضورتها النهائية من )56( فقرة، موزعة 
على اأربعة جمالت، مدرجة وفقًا لتدريج ليكرت )Likert( اخلما�ضي، 
وقد اأعطيت البدائل الدرجات التالية: فعالية بدرجة كبرية جداً )5 
درجات( ، بدرجة كبرية )4 درجات( ، بدرجة متو�ضطة )3 درجات( 
)1( درجة واحدة،  ، بدرجة قليلة )2( درجتان، بدرجة قليلة جداً 
درجة  بني  فقرة  كل  على  الدرجة  تراوحت  فقد  ذلك  على  وبناًء 
واحدة وخم�س درجات.واعتمد الباحث معيار احلكم على الدرجات 

كالآتي: 
درجة �ضعيفة 2 - من 2.34 - 3.66 درجة   2.33  -  1

متو�ضطة.3 - 3.66 - 5 درجة كبرية.

نتائج الدراسة
مت تق�صيم النتائج يف �صوء اأ�صئلة الدرا�صة كما يلي: 

اأوًل: نتائج ال�ضوؤال الأول: »ما مدى فعالية ا�صتخدام  ◄
اأدوات التقومي الأ�صيل يف تقومي تالميذ ال�صفوف الأ�صا�صية 

الأوىل من وجهة نظر معلمي ال�صف يف الأردن؟«
لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال مت ا�ضتخراج املتو�ضطات احل�ضابية 
الكلية  ال�ضتبانة  الدرا�ضة على  اأفراد  والنحرافات املعيارية لأداء 

واملجالت الفرعية وكانت النتائج كما يف اجلدول )4( .
الجدول: )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على االستبانة الكلية 
والمجاالت الفرعية

املتو�صط املتغريات
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الفعالية

متو�ضطة3.56870.78833قوائم ال�ضطب

متو�ضطة3.36290.87640�ضالمل التقدير

متو�ضطة2.95181.08808ال�ضجالت

املتو�صط املتغريات
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الفعالية

متو�ضطة.3.150693534املقيا�س الكلي

اأن   )4( اجلدول  يف  الواردة  النتائج  خالل  من  يالحظ 
املرحلة  يف  الأ�ضيل  التقومي  ا�ضتخدام  لفعالية  املعلمني  تقديرات 
احل�ضابي  املتو�ضط  بلغ  حيث  عام،  ب�ضكل  متو�ضطا  كان  الأ�ضا�ضية 
)3.15( .وكان ا�ضتخدام ا�ضرتاتيجية قوائم ال�ضطب هو الأكرث قبول 
وفعالية لدى املعلمني واملعلمات، وكانت تقديراتهم نحو ا�ضتخدام 

ال�ضجالت اأقل فعالية مقارنة مع الطرق الأخرى.
تقديرات  ◄ تختلف  »هل  الثاين:  ال�ضوؤال  نتائج  ثانيًا: 

اأدوات التقومي باختالف  املعلمني نحو فعالية ا�صتخدام 
اخلربة وامل�صتوى التعليمي اأو التفاعل بينها عند م�صتوى 

دللة )α≤0.05( على املقيا�س الكلي؟ ”
لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال مت ا�ضتخراج املتو�ضطات احل�ضابية 
الكلي  املقيا�س  على  الدرا�ضة  اأفراد  لأداء  املعيارية  والنحرافات 

واملقايي�س الفرعية وكانت النتائج كما يف اجلداول التالية: 
الجدول: )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على المقياس الكلي

العددالنحراف املعيارياملتو�صطاخلربةامل�صتوى التعليمي

بكالوريو�س

4.49860.9172138ق�ضرية

2.96280.2729148متو�ضطة

2.82060.8716086طويلة

3.23101.02082172املجموع

درا�ضات عليا

2.81550.087976ق�ضرية

2.85710.5484937متو�ضطة

3.04340.345819طويلة

2.88450.4872752املجموع

املجموع

4.26911.0325544ق�ضرية

2.91680.4163985متو�ضطة

2.84170.8375195طويلة

3.15060.93534224املجموع

اأعاله   )6( اجلدول  يف  الظاهرة  النتائج  خالل  من  يالحظ 
وجود فروق ظاهرية يف املتو�ضطات احل�ضابية بني اأفراد الدرا�ضة 
لديهم.ولفح�س  واخلربة  التعليمي  امل�ضتوى  متغريي  �ضوء  يف 
املتعدد  الأحادي  التباين  حتليل  الباحث  ا�ضتخدم  الفروق  دللة 

)ANOVA( ، وكانت النتائج كما هو مبني يف اجلدول )6( اأدناه
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الجدول: )6( 
نتائج تحليل التباين األحادي المتعدد )ANOVA( ألثر متغيري المستوى التعليمي والخبرة 

على المقياس الكلي

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

جمموع 
م�صتوى قيمة فاملربعات

الدللة

2.42812.4284.7680.030امل�ضتوى التعليمي

66.387233.19465.1760.000اخلربة

امل�ضتوى التعليمي 
12.88926.44412.6540.000* اخلربة

111.0262180.509اخلطاأ

2418.567224املجموع

يتبني من اجلدول )6( اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�ضائية 
اأفراد الدرا�ضة تعزى ملتغريي امل�ضتوى التعليمي  )α=0.05( بني 
يت�ضح   )5( رقم  اجلدول  اىل  بينهما.وبالرجوع  والتفاعل  واخلربة 
البكالوريو�س  التعليمي ل�ضالح حملة  امل�ضتوى  الفروق يف  اأن  لنا 
من  م�ضتوى  اأي  ل�ضالح  العليا.وملعرفة  الدرا�ضات  حملة  مقابل 
للمقارنات   )Scheffe( �ضيفيه  اختبار  اأجري  اخلربة،  م�ضتويات 

البعدية كما هو مبني يف اجلدول )7( .

الجدول : )7( 
نتائج اختبار شيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية لمتغير سنوات الخبرة

املتو�صطات الفروق  )J( اخلربة )I( اخلربة
 )I - J( بني

م�صتوى 
الدللة

ق�ضرية
1.35230.000 )*( املتو�ضط

1.42730.000 )*( طويلة

املتو�ضط
0.000 - 1.3523 )*( ق�ضرية

0.07510.782طويلة

طويلة
0.000 - 1.4273 )*( ق�ضرية

0.782 - 0.0751املتو�ضط

يتبني من اجلدول )7( اأن هناك فرقا ذا دللة اإح�ضائية بني 
�ضنوات اخلربة الأقل من )5( �ضنوات واخلربة املتو�ضطة والطويلة، 
الق�ضرية.وهذا  اخلربة  فئة  من  املعلمات  ل�ضالح  الفرق  هذا  وكان 
ي�ضري اىل اأن تقديرات املعلمني واملعلمات من ذوي اخلربة الق�ضرية 
البديل. التقومي  ا�ضرتاتيجيات  ا�ضتخدام  فعالية  نحو  ايجابية  اأكرث 
وال�ضكل التايل رقم )1( يبني طبيعة التفاعل بني اخلربة وامل�ضتوى 

التعليمي لأداء اأفراد الدرا�ضة على املقيا�س الكلي.

الشكل: رقم )1( 

يبين طبيعة التفاعل بين الخبرة والمستوى التعليمي ألداء أفراد الدراسة على المقياس الكلي

يالحظ من ال�ضكل رقم )1( اأن املعلمني من حملة الدرا�ضات 
العليا تقريبا اجتاهاتهم نحو ا�ضتخدام التقومي البديل متقاربة جداً، 
بينما اجتاهات املعلمني من حملة البكالوريو�س تختلف باختالف 
اخلربة، اإذ ي�ضري ال�ضكل اإىل اأن اجتاهات املعلمني من ذوي اخلربة 
الق�ضرية نحو ا�ضتخدام التقومي البديل اأعلى منها لدى نظرائهم من 

ذوي اخلربة املتو�ضطة والطويلة.

“هل  ◄ الثالث:  بال�ضوؤال  املتعلقة  النتائج  ثالثًا: 
ا�صتخدام  فعالية  نحو  املعلمني  تقديرات  تختلف 
التعليمي  وامل�صتوى  اخلربة  باختالف  التقومي  اأدوات 
)α≤0.05( على  بينها عند م�صتوى دللة  التفاعل  اأو 

الفرعية؟« املجالت 
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الفرعية مت  اأثر املتغريات امل�ضتقلة على املجالت  وملعرفة 
ا�ضتخراج املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لأداء اأفراد 

الدرا�ضة وكانت النتائج كما يف اجلداول رقم )8( .
الجدول: )8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على المجاالت الفرعية

امل�صتوى املجالت
النحراف املتو�صطاخلربةالتعليمي

العدداملعياري

قوائم 
ال�ضطب

بكالوريو�س

4.57160.7803438ق�ضرية

3.21330.3161348املتو�ضط

3.49240.8012186طويلة

3.65290.85621172املجموع

درا�ضات 
عليا

3.20370.215646ق�ضرية

3.30220.4550637املتو�ضط

3.29780.169419طويلة

3.29010.3952652املجموع

املجموع

4.38510.8688344ق�ضرية

3.25200.3829385املتو�ضط

3.47400.7656495طويلة

3.56870.78833224املجموع

�ضالمل 
التقدير

بكالوريو�س

4.49120.9383338ق�ضرية

2.97580.3784048املتو�ضط

3.29720.8667986طويلة

3.47130.95847172املجموع

درا�ضات 
عليا

3.11110.210826ق�ضرية

3.01070.3533237املتو�ضط

2.90740.277789طويلة

3.00440.3280452املجموع

املجموع

4.30300.9961544ق�ضرية

2.99100.3659585املتو�ضط

3.26020.8361495طويلة

3.36290.87640224املجموع

بكالوريو�سال�ضجالت

4.43951.0359838ق�ضرية

2.72710.6084548املتو�ضط

2.62440.9855986طويلة

3.05411.16885172املجموع

امل�صتوى املجالت
النحراف املتو�صطاخلربةالتعليمي

العدداملعياري

ال�ضجالت

درا�ضات 
عليا

2.20000.294966ق�ضرية

2.60140.6289937املتو�ضط

2.93890.864509طويلة

2.61350.6662852املجموع

املجموع

4.13411.2401644ق�ضرية

2.67240.6169585املتو�ضط

2.65420.9749795طويلة

2.95181.08808224املجموع

فروقًا  هناك  اأن   )8( رقم  اجلدول  الواردة يف  النتائج  تبني 
باختالف  الدرا�ضة  اأفراد  بني  احل�ضابية  املتو�ضطات  يف  ظاهريًة 
اإذا كان هناك فوق ذات دللة  املتغريات امل�ضتقلة، وملعرفة فيما 
 )MANOVA( التباين املتعدد اأجري حتليل   )α=0.05( اإح�ضائية

بدون تفاعل كما هو مبني يف اجلدول )9( .
الجدول: )9( 

نتائج تحليل التباين المتعدد )MANOVA( ألثر المتغيرات المستقلة على المجاالت الفرعية 
بدون تفاعل

م�صدر 
التباين

املتغريات 
التابعة

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

جمموع 
م�صتوى قيمة فاملربعات

الدللة

امل�ضتوى 
التعليمي

1.35711.3573.2980.071قوائم ال�ضطب

2.69212.6925.4090.021�ضالمل التقدير

3.97913.9795.4100.021ال�ضجالت

اخلربة

34.806217.40342.2910.000قوائم ال�ضطب

45.635222.81745.8440.000�ضالمل التقدير

72.782236.39149.4790.000ال�ضجالت

امل�ضتوى 
التعليمي 
* اخلربة

8.81324.40610.7080.000قوائم ال�ضطب

8.44124.2208.4790.000�ضالمل التقدير

23.145211.57315.7350.000ال�ضجالت

اخلطاأ

89.7092180.412قوائم ال�ضطب

108.5032180.498�ضالمل التقدير

160.3362180.735ال�ضجالت

املجموع

2991.365224قوائم ال�ضطب

2704.529224�ضالمل التقدير

2215.735224ال�ضجالت

لأثر   )MANOVA( املتعدد  التباين  حتليل  نتائج  ت�ضري 
املتغريات امل�ضتقلة على املجالت الفرعية الواردة يف اجلدول )9( 
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اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�ضائية )α=0.05( بني اأفراد الدرا�ضة 
تعزى ملتغري امل�ضتوى التعليمي على جمايل قوائم ال�ضطب و�ضالمل 
جمال  على  التعليمي  للم�ضتوى  تعزى  فروق  جمود  وعدم  التقدير 
والتفاعل  للخربة  اأثر  وجود  اىل  النتائج  واأ�ضارت  ال�ضجالت.كما 
الفرعية  املجالت  جميع  على  التعليمي  امل�ضتوى  وبني  بينها 
الفروق  اأن  لنا  يت�ضح   )8( رقم  اجلدول  اىل  الثالثة.وبالرجوع 
حملة  مقابل  البكالوريو�س  حملة  ل�ضالح  التعليمي  امل�ضتوى  يف 
الدرا�ضات العليا.وملعرفة ل�ضالح اأي م�ضتوى من م�ضتويات اخلربة 
اأجري اختبار �ضيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية،  هذه الفروق، 

وكانت النتائج كما هو مبني يف اجلدول )10( .
الجدول : )10( 

نتائج اختبار شيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية لمتغير سنوات الخبرة على المجاالت 
الفرعية

املتغري 
املتو�صطات الفروق  )J( اخلربة )I( اخلربةالتابع

 )I - J( بني
م�صتوى 
الدللة

1.13310.000 )*( املتو�ضطق�ضرية

0.91110.000 )*( طويلة

0.000 - 1.1331 )*( ق�ضريةاملتو�ضطقوائم ال�ضطب

0.070 - 0.2220طويلة

0.000 - 0.9111 )*( ق�ضريةطويلة

0.22200.070املتو�ضط

1.31200.000 )*( املتو�ضطق�ضرية�ضالمل التقدير

1.04280.000 )*( طويلة

0.000 - 1.3120 )*( ق�ضريةاملتو�ضط

0.040 - 0.2692 )*( طويلة

0.000 - 1.0428 )*( ق�ضريةطويلة

0.26920.040 )*( املتو�ضط

1.46170.000 )*( املتو�ضطق�ضريةال�ضجالت

1.47990.000 )*( طويلة

0.000 - 1.4617 )*( ق�ضريةاملتو�ضط

0.01810.990طويلة

0.000 - 1.4799 )*( ق�ضريةطويلة

0.990 - 0.0181املتو�ضط

يتبني من اجلدول )10( اأن هناك فرقًا ذا دللة اإح�ضائية بني 
املتو�ضطة  �ضنوات واخلربة   )5( الأقل من  الق�ضرية  �ضنوات اخلربة 
اخلربة  فئة  من  املعلمات  ل�ضالح  الفرق  هذا  وكان  والطويلة، 
الق�ضرية وعلى جميع املجالت الفرعية.وهذا ي�ضري اىل اأن تقديرات 
ايجابية نحو  اأكرث  الق�ضرية  املعلمني واملعلمات من ذوي اخلربة 

درجة فعالية ا�ضتخدام ا�ضرتاتيجيات التقومي البديل.

مناقشة النتائج
املعلمني  تقديرات  اأن  اإىل  احلالية  الدرا�ضة  نتائج  تو�ضلت 
كان  الأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الأ�ضيل  التقومي  ا�ضتخدام  لفعالية 
.واتفقت   )3.15( احل�ضابي  املتو�ضط  بلغ  اإذ  عام،  ب�ضكل  متو�ضطا 
والتي   )2012( وبرهم  الب�ضري  درا�ضة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه 
التقومي املعتمد  ا�ضتخدام املعلمني ل�ضرتاتيجيات  اأن درجة  بينت 
واإ�ضرتاتيجية  املالحظة  واإ�ضرتاتيجية  متو�ضطة،  كانت  الأداء  على 
التوا�ضل.بينما كانت درجة ا�ضتخدامهم قليلة لإ�ضرتاتيجية مراجعة 
اأي�ضًا  اأدوات التقومي البديل.وتتفق هذه النتيجة  الذات ول�ضتخدام 
 Al � Nouh, & Taqi1 & Abdul مع درا�ضة النوح وتاكل وعبد الكرمي
 Kareem (2014) �والتي اأ�ضارت اإىل اأن املعلمات يف�ضلن ا�ضتخدام 

اجتاهات  وكانت  البديل،  التقومي  مع  مقارنة  التقليدي  التقومي 
وجود  النتائج  واأظهرت  متو�ضطة،  البديل  التقومي  نحو  املعلمات 
التدري�ضية  للعمر والتخ�ض�س واخلربة  اإح�ضائيا تعزى  دالة  فروق 
درا�ضة  نتائج  اأكدت  املو�ضوع  هذا  التعليمي.و�ضمن  وامل�ضتوى 
وات )Watt, 2005( اأن املعلمني يف�ضلون ا�ضتخدام طرائق التقومي 
التقليدية، ول يف�ضلون ا�ضتخدام طرائق التقومي البديل، كما اأ�ضارت 
اأكرث  القليلة  اخلربة  ذوي  من  املعلمني  اجتاهات  اأن  اإىل  النتائج 

ايجابية نحو ا�ضتخدام اأ�ضاليب التقومي البديل.
ل�ضتخدام  املتو�ضطة  املعلمني  تقديرات  تف�ضري  وميكن 
ا�ضرتاتيجيات التقومي الأ�ضيل، باأن اإملام املعلمني يف ا�ضرتاتيجيات 
الأ�ضاليب  مع  مقارنة  وحديثًا  متوا�ضعًا  زال  ما  الأ�ضيل  التقومي 
على  تعتمد  التي  التح�ضيلية  الختبارات  ا�ضتخدام  يف  التقليدية 
الكتابة، والتي اعتادوا عليها، كما اأن الكثري من املعلمني يوؤمنون 
التقومي  ا�ضرتاتيجيات  مع  مقارنة  التح�ضيلية  الختبارات  بدقة 
وجود  اإىل   )2001( مراد  درا�ضة  اأكدت  ال�ضدد  هذا  الأ�ضيل.ويف 
ق�ضور وا�ضح لدى املعلمني يف ت�ضجيل اأوجه ال�ضعف والقوة لدى 

الطلبة، ور�ضد املالحظات على بطاقات خا�ضة.
ويف هذا ال�ضدد ي�ضري زيتون )2005( اأنه رغم ما ميتاز به 
منها: �ضعف  م�ضكالت  عدة  يواجه  تطبيقه  اأن  اإل  الأ�ضيل  التقومي 
وعدم  الأ�ضيل،  التقومي  واأ�ضاليب  با�ضرتاتيجيات  املعلمني  معرفة 
رغبتهم بتطبيق هذا النوع من التقومي، وعدم قناعة بع�س الطالب 
واأهميته،  الأ�ضيل  التقومي  بجدوى  الأمور  واأولياء  واملعلمني 
وتدين  التقومي،  يف  التقليدية  للطرق  وميلهم  تطبيقه  حلداثة  نظراً 
م�ضتوى مو�ضوعيته وثباته مقارنة مع التقليدي، وارتفاع التكلفة 
التقليدي. بالتقومي  مقارنة  البديل  للتقومي  والزمنية  القت�ضادية 
التقومي  اأنواع  اأن كل   )2010( يوؤكد ملكاوي  ال�ضياق  و�ضمن هذا 
)التقليدي واحلديث( ، واإجراءاته واأدواته تعتمد يف فاعليتها واأداء 
قد  اأنها  كما  ت�ضتعملها،  التي  املوؤ�ض�ضة  اأو  ال�ضخ�س  على  مهمتها 
بع�س  يدفع  مما  الأمور  اأولياء  مع  املعلمني  ا�ضطدام  على  تعمل 

املعلمني اإىل ا�ضتخدام التقومي التقليدي.
لإ�ضرتاتيجية  املعلمني  ا�ضتخدام  اأن درجة  النتائج  واأظهرت 
الأكرث قبول وفعالية لدى املعلمني واملعلمات،  ال�ضطب هو  قوائم 
اأقل فعالية مقارنة مع  وكانت تقديراتهم نحو ا�ضتخدام ال�ضجالت 
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درجة  على  ال�ضطب  قوائم  ح�ضول  تف�ضري  الأخرى.وميكن  الطرق 
فعالية اأكرث ب�ضهولة اإعدادها مقارنة مع ال�ضجالت و�ضالمل التقدير، 
وهي اأكرث ا�ضتخداما مقارنة مع غريها، كما اأن تعبئة هذه الأدوات 
ل يحتاج اىل وقت وجهد كبري مقارنة مع ال�ضجالت و�ضالمل التقدير.
 Birgin and Baki,( ويف هذا ال�ضدد اأ�ضارت درا�ضة بريجني وباكر
2009( اأن �ضالمل التقدير كانت من �ضمن اأقل خم�ضة ا�ضرتاتيجيات 

ي�ضتخدمها املعلمون بفعالية وكفاءة، وهي من اأ�ضباب عزوفهم عن 
ا�ضتخدام هذه ال�ضرتاتيجيات يف عملية تقومي التالميذ.

واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�ضائية 
اأفراد الدرا�ضة تعزى ملتغريي امل�ضتوى التعليمي  )α=0.05( بني 
التعليمي  امل�ضتوى  يف  الفروق  واأن  بينهما،  والتفاعل  واخلربة 
العليا.وميكن  الدرا�ضات  حملة  مقابل  البكالوريو�س  حملة  ل�ضالح 
البكالوريو�س غالبًا ما يكونون  باأن حملة  النتيجة  اأن تف�رش هذه 
الدورات  من  العديد  تلقوا  والذين  اخلربة  ذوي  املعلمني  من 
اأ�ضاليب  حول  تدريب  على  حتتوي  والتي  اخلدمة  اأثناء  التدريبية 
التقومي احلديثة، كما اأن خرباتهم التدري�ضية متكنهم من ا�ضتخدام 
هذه الأ�ضاليب ب�ضكل اأكرث من نظرائهم وبالتايل جاءت تقديراتهم 
مرتفعة مقارنة مع حملة البكالوريو�س.وقد اأظهرت نتائج درا�ضة 
اأبو �ضعرية واإ�ضتيوه وغباري )2010( اأن املعيقات املتعلقة بقلة 
الربامج التدريبية املقدمة للمعلمني و�ضعف الإمكانيات املادية، 
التقومي  ا�ضرتاتيجيات  تطبيق  تواجه  التي  املعيقات  اكرث  من  تعد 
اأكرث  اأن   )2013( الزعبي  درا�ضة  نتائج  اأظهرت  الواقعي.كما 
الأ�ضباب التي حتد من ا�ضتخدام اأ�ضلوب التقومي الواقعي من وجهة 
الأعباء  الوقت واجلهد، وكرثة  ا�ضتنفاذها  نظر املعلمني كانت يف 
امللقاة عليهم، وزخم املنهاج.كذلك مل تظهر نتائج درا�ضة الزعبي 
واخلربة،  الجتماعي،  النوع  املتغريات:  من  لأي  اأثرا   )2013(
واملوؤهل، ولكن كان هناك اأثر لتفاعل النوع الجتماعي واملوؤهل 
التقومي  حول  واملعلمات  املعلمني  لآراء  املخ�ض�س  اجلزء  يف 
الواقعي.واختلفت نتائج هذه الدرا�ضة مع درا�ضة العليان )2014( 
التي تو�ضلت اإىل اأن اجتاهات عينة الدرا�ضة نحو ا�ضتخدام التقومي 
البديل يف تقومي تعلم الريا�ضيات اإيجابية بدرجة عالية ومبتو�ضط 

قدره )3.63( .

التوصيات: 
يف �صوء النتائج التي ح�صل عليها الباحث يو�صي مبا يلي: 

البديل . 1 التقومي  حول  للمعلمني  تدريبية  ور�ضات  عقد 
واأهميته وطرق بناء اأدوات التقومي البديل. 

الإ�رشافية . 2 زياراتهم  يف  الرتبويني  امل�رشفني  تاأكيد 
للمعلمني على تطبيق ا�ضرتاتيجيات التقومي يف املرحلة الأ�ضا�ضية. 

توعية اأولياء الأمور باأهمية ا�ضتخدام التقومي البديل يف . 3
تقييم اأبنائهم خا�ضة يف املرحلة الأ�ضا�ضية. 

املصادر واملراجع: 

املراجع العربية: 

معيقات . 1  .  )2010( ثائر.  وغباري،  فوزي  وا�ضتيوه،  خالد  اأبو�ضعريه، 
الأربعة  ال�ضفوف  تالميذ  على  الواقعي  التقومي  ا�ضرتاتيجيات  تطبيق 
جامعة  جملة  الزرقاء.  حمافظة  يف  الأ�ضا�ضي  التعليم  مرحلة  من  الأوىل 

النجاح لالأبحاث والعلوم الن�ضانية، 24 )3( ، 754 - 797. 
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