
   األولالبحث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٠١٢ – العدد الثاني- المجلد العاشر... ....…................  ....مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 ١١

א מ א א א א א אמ א
א מ א א

  *ادي طوالبةـه. د
  **ديلبزار الـن .د
  ***مجال العمري.د

  
א

دراسات االجتماعية   هذه الدراسة إىل التعرف على درجة استخدام معلمو مواد ال          هدفت
والعلوم يف األردن السترتيجيات التقومي احلديث، ودراسة تأثري متغريات اجلنس والتخصص واخلربة            

 فقـرة   ٣٥على درجة استخدام استراتيجيات التقومي احلديث، وقد مت هلذا الغرض إعداد أداة من              
ية الطبقية، حيث تكونت العينة     موزعة على ستة أبعاد، وقد مت اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائ          

 معلماً ومعلمة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر استرتيجيات استخداماً مـن قبـل       ١٩٤٤من  
املعلمني يف تقومي الطالب هي استراتيجية التقومي باملالحظة، تلتها إستراتيجية التقومي بالقلم والورقة،             

راتيجية التقومي بالتواصل، أما فيما يتعلق بتأثري مـتغري         فالتقومي باألداء، مث مراجعة الذات وأخرياً است      
اجلنس على استخدام استراتيجيات التقومي البديل فقد أظهرت النتائج فروقاً دالة احـصائياً بـني               
الذكور واالناث يف درجة استخدام اثنتني من االسترتيجيات هـي التقـومي باملالحظـة والتقـومي                

لصاحل الذكور، كما أظهرت النتائج أن معلمـي الدراسـات          بالتواصل ولقد كانت هذه الفروق      
االجتماعية أكثر استخداماً الستراتيجيات القلم والورقة واستراتيجيات التواصل، واسـتراتيجيات          
التقومي الذايت من معلمي العلوم، أما فيما يتعلق باخلربة فقد أظهرت النتائج أن املعلمني الذين تزيـد                 

  .وا أقل املعلمني استخداماً الستراتيجيات التقومي البديل سنوات كان١٠خربم عن 
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:א−١
ملمارسة أدوار متنوعة يف املستقبل، يتطلب فهماً جديداً لطبيعـة عمليـة الـتعلم،              إن إعداد الطلبة    

ويفرض توقعات جديدة البد وأن تسعى فلسفة التربية والتعليم إىل حتقيقها، فالغاية ليـست اإلحاطـة                
  . باملعلومات وإمنا متكني الطلبة من إنتاج املعرفة، وتطبيقها يف مواقف جديدة، وربط التعلم باحلياة

فقد قامت وزارة التربية والتعليم يف األردن بتطوير ممارسات معلميها يف جمال التقومي، مـن               لذلك  و
) الواقعي(خالل إلزام مجيع كادرها من املعلمني يف القطاع احلكومي واخلاص بتطبيق أسس التقومي البديل             

  .احلديثالتقومي استراتيجيات أو ما يتفق عليه علماء القياس والتقومي بتسميته ب
كما أن استخدامنا هلذا التقومي احلديث من شأنه أن يسهم يف حتقيق كـل طالـب حمكـات األداء                

وأن العمليات العقلية ومهارات االكتشاف والتقصي غايـات        .  وتوفري التغذية الراجعة الفورية    ،املطلوبة
ازات الطلبة هـي مـادة      فضالً عن أنه يؤكد أن إجن     . جيب رعايتها عند الطلبة والتأكد من اكتسام هلا       

كما أنه يهتم مبراعاة الفروق الفردية بني الطلبة        . التقومي الواقعي وليس حفظهم للمعلومات واسترجاعها     
   ).٢٠٠٤وزارة التربية والتعليم، ( يف قدرام وأمناط تعلمهم 

 النتاجـات   فالتقومي ذه الصورة، يفيد املعلمني يف حتديد الوضع احلايل لطلبتهم، ويف إعادة صـوغ             
التعلمية اخلاصة، ويف احلصول على املعلومات الدقيقة املتعلقة مبا حققه الطلبة من نتـائج، ويف حتديـد                 
أنسب الطرائق اليت تؤدي إىل إدخال التحسينات يف جمال التعليم، ويف اختيار املصادر والوسائل األكثـر     

ائج الطلبة يف مناطق أخرى من الـبالد الـيت          ويف مقارنة نتائج الطلبة يف مدارسهم بنت      . فاعلية يف التعلم  
   ).٢٠٠٤سعادة وإبراهيم، (يعيشون فيها 

وعليه؛ فإن التقومي الفعال يرتبط مباشرة بنجاح عملية التعلم، وذلك يتطلب قيام املعلم مبـسؤولياته               
اصـة  اجات تعلـم خ   التقومي احلديث ، ابتداء بصوغ نت     استراتيجيات  وأدواره املطلوبة يف تنفيذ مبادئ      

، متتاز بالوضوح والقابلية للمالحظة والتطبيق والقياس وبتحديد أدوار ميكن ممارستها           للمحتوى التعليمي 
من قبل الطلبة، متهيداً لبناء أدوات التقومي اليت ميكن أن تسهم يف مجع البيانات املطلوبة عن أداء الطلبة،                  

ات التقوميية وأدواا حيث يـسهم ذلـك يف         مع مراعاة التنويع واملناسبة يف استخدام هذه االستراتيجي       
متكني املعلم من حتديد نقاط القوة  وأوجه الضعف لدى الطلبة، وما يتبع ذلك من خطـط عالجيـة                   

وذلك من خالل الكشف عن قدرات وذكاءات الطلبة بشكل مشويل وعدم اقتـصارها             .وإثرائية مناسبة 
سـاليب  أىل أن استخدام    إ (Fitch,2007)على قياس جانب حمدد من قدرات الطلبة حيث أشار فيتش         

 بأن استخدامها   (Nakamura,2002)يف حني أكد نكامورا     .التقومي البديل يسهم يف حتسني أداء الطلبة      
 )Ohlsen,2007(وهذا ما دفع اولسن     . دافعية لدى الطلبة ويشجعهم على تطويرأدائهم      إعداديسهم يف   

 (Cheng,2006)لة لدى املعلمني كما نـادت تـشنغ         ساليب التقومي البدي  أللمناداة بتفعيل استخدام    
وعليه جاءت هـذه    ؛  بضرورة دعم املعلمني وتشجيعهم على استخدامها وتدريبهم على آليات تنفيذها         
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التقومي احلديث من قبل معلمي مـواد الدراسـات         استراتيجيات  الدراسة للكشف عن درجة استخدام      
  .االجتماعية والعلوم يف األردن

:א−٢
حىت تكون عملية التعلم فاعلة يف نتائجها، فإن ذلك يستدعي إيالء عملية التقـومي العنايـة الـيت                  

الذي   وتأسيساً على ما سبق فقد ازداد االهتمام يف اآلونة األخرية يف األردن بالتقومي البديل،              ها،تستحق
ـ     حل بديالً عن التقومي مبعناه التقليدي،      ة والتعلـيم الداعيـة إىل تـضمني        فربزت جهود وزارة التربي

التقومي احلديث يف حمتوى الكتب املدرسية اليت مت تأليفها مؤخراً فضالً عن القيام جبهـود               استراتيجيات  
ـ توعوية يف خمتلف مدارس األردن ذه التطورات اليت برزت يف جمال تبصري املعلمني املمارسني بطر               ق ائ

مراجعـة  والتواصل،  والقلم والورقة،    و األداء، املالحظة، ( ديثةاستخدام هذه االستراتيجيات التقوميية احل    
  ).الذات
ويدعو لزيادة تقدير املـتعلم لذاتـه،         النظري للتقومي يؤكد ممارسة الطلبة ألدوار متنوعة،       اإلطار إن

 كما أن مبادئ االقتصاد املعريف تركز علـى         .(Wortham,2008)نتاج املعرفة   إويشجع الطلبة على    
وزارة (جنازات الطلبة هي مادة التقومي الواقعي       إق كل طالب حمكات األداء املطلوبة ، وأن         ضرورة حتقي 

ن القيمة املضافة لفلسفة التقومي لن تتحقق مـامل تقتـرن           فإ على ماسبق    وبناء) ٢٠٠٤التربية والتعليم، 
معلمـي مـواد    مبمارسة واقعية منهجية وباستجابة علمية لتطبيق استراتيجيات التقومي احلديث من قبل            

  . الدراسات االجتماعية والعلوم
سيما ال  وملا كان الكشف عن درجة استخدام املعلمني يف األردن هلذه االستراتيجيات أمر ضروري              

التقومي احلـديث ضـمن     استراتيجيات  وأن هؤالء املعلمني املمارسني مل يتم تزويدهم خبربات استخدام          
وأن ممارستهم هلا قد جاءت بفعل التـدريب أثنـاء          . يقهامقررات الدراسة اجلامعية بسبب حداثة تطب     

اخلدمة، وعليه، فقد ظهرت احلاجة إلجراء هذا البحث على عينة من معلمي مواد الدراسات االجتماعية               
والعلوم دف الكشف عن درجة استخدامهم هلذه االستراتيجيات اليت تـشعر الطلبـة باالطمئنـان               

  .واالبتعاد عن أجواء القلق
:א−٣

  :اآلتينييسعى البحث لإلجابة عن السؤالني 
سـتراتيجيات  ات االجتماعية والعلـوم يف األردن       ما درجة استخدام معلمي مواد الدراسا      -١-٣

  التقومي احلديث ؟
يف درجـة   )  ٠,٠٥ =α(هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة             -٢-٣

التقومي احلديث تعزى إىل مـتغريات       استراتيجيات  تماعية والعلوم   اد الدراسات االج  استخدام معلمي مو  
  اجلنس والتخصص واخلربة ؟
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א−٤ א :א
  . االستبانة قد متت جبدية وصدقنن أن استجابة أفراد عينة البحث عويفترض الباحث

א−٥ :א
  :يسعى البحث إىل حتقيق اهلدفني التاليني

اسـتراتيجيات  علمي مواد الدراسات االجتماعية والعلوم يف األردن        مبيان درجة استخدام     -١-٥
  .التقومي احلديث

االستراتيجيات  التأكد من إملام معلمي مواد الدراسات االجتماعية والعلوم بآليات استخدام -٢-٥
  .التقوميية احلديثة 

:א−٦
  :يتيف ما يأتكمن أمهية هذا البحث 

א−١−٦ اليت تتضح من خالل معرفة أمهية استراتيجيات التقـومي احلـديث ،             :א
 وعدم اقتصارها على قياس جانب حمدد من قدرات         اً مشولي فاًشكودورها يف الكشف عن قدرات الطلبة       

الطالب، مما يعين تعدد فرص احلكم على مسات الطالب وفقاً جلوانب النمو املختلفة عوضاً عن اقتصارها                
  . معنيعلى جانب حتصيلي

א−٢−٦ معلمي مـواد الدراسـات     استخدام   وتكمن يف الكشف عن مدى       :א
وكذلك اخلروج مبقترحات م القـائمني      . التقومي احلديث استراتيجيات  االجتماعية والعلوم يف األردن     

  .التقومي احلديثاستراتيجيات على العملية التربوية يف معرفة درجة استخدام املعلمني 
א−٧ א א :א
א−١−٧ التقـومي  اسـتراتيجيات   وهي معرفة درجة تكرار استخدام املعلمني        :א
 األداة اليت   استجابات املعلمني لفقرات  وتقاس يف هذا البحث بالنتائج اليت مت التوصل إليها عرب           . احلديث

  . وجماالامت إعدادها لغايات هذا البحث
א−٢−٧ אא  وهي جمموعة االستراتيجيات املسماة بالتقومي البـديل        :א

التقـومي بالتواصـل    واسـتراتيجية   التقومي بالقلم والورقـة،     وواليت تتضمن التقومي املعتمد على األداء،       
  .املالحظةاستراتيجية مراجعة الذات واستراتيجية و

א−٣−٧ א  معلم يقوم بتدريس مواد التـاريخ، اجلغرافيـا،          وهو كل  :א
التربية الوطنية واملدنية، يف مـدارس وزارة التربيـة والتعلـيم يف األردن خـالل العـام الدراسـي                   

٢٠٠٨/٢٠٠٩.  
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العلوم، األحيـاء، الكيميـاء،   (  وهو كل معلم يقوم بتدريس مواد العلوم،       :א−٤−٧
وزارة التربيـة والتعلـيم يف األردن، خـالل العـام الدراسـي             يف مـدارس    ) الفيزياء، علوم األرض  

٢٠٠٨/٢٠٠٩  
א −٨ :א

  :احلدود التالية يتوقف تعميم هذا البحث على
א−١−٨ التقـومي  استراتيجيات عملية استطالع الرأي حول استخدام   اقتصار:א

  . األردناحلديث على معلمي مواد الدراسات االجتماعية والعلوم يف
א−٢−٨ خالل الفصل الثاين مـن العـام الدراسـي           جرى تطبيق هذا البحث    :א
٢٠٠٨/٢٠٠٩. 
א−٣−٨  جرى تطبيق البحث على معلمي مواد الدراسات االجتماعية والعلوم يف           :א
 .األردن

א −٩ א :א
  :التقومي احلديثاستراتيجية  بمي وحتديداًونتناول اآلن بعض الدراسات ذات العالقة بعملية التقو

بدراسة دف إىل حتليل العالقة بني درجات أعمال        ) ٢٠٠٩(قام كل من كايلي واخلطيب       -١-٩
السنة ملاديت التاريخ واجلغرافيا ودرجات االمتحان النهائي يف شهادة الثانوية العامة مبدارس منطقة املدينة              

  . ه١٤٢٤/١٤٢٥املنورة للعام الدراسي 
مدرسة وحتليلها وقد طبق    ) ٣٨(طالباً موزعني على    ) ١٥٢٢(وحتقيقاً هلذا اهلدف متت دراسة نتائج       

على درجات أعمال السنة ودرجات االمتحان النهائي عدة طرائق إحصائية بعد وزا،حيث مت استخدام             
سـتخدام  كمـا مت ا   . معامل ارتباط بريسون بني درجات أعمال السنة ودرجات االمتحـان النـهائي           

 اليت مت حصرها بني درجات االمتحان النـهائي         تلتحديد مدى الثقة بني متوسطات الفروقا     ) t(اختبار
علـوم  /علـوم شـرعية   (والفرع األكادميي ) أهلي/حكومي(ودرجات أعمال السنة وفقا لنوع املدرسة       

  ).إدارية
 بدرجات االمتحان   وقد تبني من خالل هذه الدراسة ارتفاع واضح يف درجات أعمال السنة مقارنة            

فضالً عن فروق ذات داللة إحصائية يف نتائج االمتحان النهائي مبـادة            . النهائي ملاديت التاريخ واجلغرافيا   
اجلغرافيا بني املدارس احلكومية واألهلية ولصاحل املدارس األهلية، والنتيجة نفسها ولكن بدرجة أقل مبادة              

بني درجات أعمال السنة ودرجات االمتحان النهائي لكـل         كما تبني اخنفاض معامل االرتباط      . التاريخ
وقد سجلت نتائج املدارس األهلية مبادة التاريخ ارتباطاً        .) ،٣٠(ومادة التاريخ .)،.٢٨(من مادة اجلغرافيا    

 .مقارنة باملدارس احلكومية.) ،٥٧(مرتفعاً وبنسبة 
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 ١٦

لمي العلوم أسـاليب التقـومي   دراسة بعنوان دف إىل بيان ممارسات مع  ) ٢٠٠٧( وأجرى العالونة 
  :البديل يف تدريس العلوم للصف الثامن، بينت نتائجها ما يلي

 الطالـب   أعمـال  ممارسات معلمي العلوم أساليب التقومي البديل لكل من ملـف            إن -١-١-٩
  .وجماالت التقومي البديل كانت بدرجة متوسطة، ومل ختتلف باختالف اجلنس

املؤهل العلمي للمعلم يف درجة املمارسة       باختالف اخلربة ة  اختلفت درجات املمارسة     -٢-١-٩
  .وكان لصاحل املعلمني األكثر خربة ،و املؤهل العلمي األعلى

 بدراسة مسحية دف إىل استقـصاء أسـاليب التقـومي           )Ohlsen,2007(قام  أولسن     -٢-٩
) ٢٦٢(فت عينة الدراسة من     مرحلة الثانوية يف مادة الرياضيات، تأل     لالسائدة يف تسع واليات أمريكية ل     

 NCTM (National Council of(معلماً ومعلمة ، ينتمون إىل الس الوطين لتعليم الرياضـيات  
teachers of mathematics أظهرت النتائج ،تكونت أداة الدراسة من استبانة معدة هلذا الغرض ، 

 التقومي البديل، وأن النـسبة الفـضلى        ساليب التقومي التقليدية وأساليب   أ بني استخدام    اًأن هناك مزج  
ت الدراسة تفعيل أساليب    اقترح، و )٪٨٠(ق التقومي التقليدية مثل االختبارات، حيث بلغت        ائكانت لطر 

  .التقومي البديلة لدى املدرسني
 أثر استخدام قواعد التصحيح ةعرفمدراسة دف إىل ) Fitch, 2007(كما أجرى فيتش  -٣-٩

داء الطلبة، يف استخدام اهر البسيط واملركب يف مادة األحياء للصف الـسادس،             أداة تقومي أل  بوصفها  
يص سبع دقـائق لكـل   ، وقام املعلم بتخص سيقوم حيث مت إبالغ الطلبة مقدماً أن استخدامهم للمجهر       

، دء بعملية التقومي من قبل املعلـم       للتأكد من فهمه هلا قبل الب      تهامراجع و ، لقراءة قواعد التصحيح   طالب
ية االستخدام واملعرفة ، واألمان،     تقن: هي  ) حمكان(فقرة مقسمة إىل أربعة أبعاد    ) ١٨(وتضمنت القواعد   

  .لبة يعود الستخدام قواعد التصحيحأداء الطيف  اً ملحوظاً، وقد أظهرت نتائج الدراسة حتسنوالصيانة
قومييـة يف   دراسة دف إىل معرفـة املمارسـات الت       ) Cheng,2006(وقد أجرى تشنغ     -٤-٩

مدارس هونج كونغ يف الصني، ومدى استخدام أساليب التقومي البديل يف هذه املدارس، تكونت عينـة                
) ٤(سـنة يف    ) ١٥-١٣(طلبة تراوحت أعمارهم بني     المعلمني ومعلمات، يدرسون    ) ٨(الدراسة من   

تخدم يف الغرفـة     أساليب التقومي اليت تـس     دف إىل بيان  مدارس، استخدمت املقابلة جلمع البيانات و     
 ، قرارك يف اسـتخدامها   يفالعوامل اليت تؤثر    ،و ومىت تستخدم؟ هل حاولت استخدامها      وطرائقه، الصفية

ق التقومي البديلة يف الغرفة الصفية؟ تراوحت املـدة الزمنيـة           ائوما نوع الدعم الذي حتتاجه لتطبيق طر      
ق التقومي التقليديـة    ائواملعلمات على طر  دقيقة، أظهرت النتائج اعتماد املعلمني      ) ٤٠-٣٠(للمقابلة من   

لعدم معرفتهم الكافية بأساليب التقومي البديلة مع رغبتهم يف االطالع على كيفية اسـتخدامها، كمـا                
أظهرت النتائج ضرورة دعم املعلمني من قبل املديرين واملشرفني وتشجيعهم على اسـتخدام أسـاليب               

  .يب التقومي البديلةالتقومي البديلة، وضرورة تدريبهم على أسال
  التقومي استراتيجيات دراسة دف إىل استقصاء )  Yildirim,2004  ( رى يلدرمـوأج -٥-٩
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  تركيا، استمرت مدة الدراسـة ثـالث       املستخدمة يف املرحلة الثانوية يف مواد الدراسات االجتماعية يف        
االسـتراتيجية  وت االجتماعيـة     تقومي الطلبة يف مواد الدراسـا      دف إىل بيان كيفية   سنوات متتالية،   

معلماً للدراسات االجتماعيـة يف     ) ٥٧٦(، و معلمة) ٨١(كونت عينة الدراسة من     تحيث   ،املستخدمة
، وعلم  تاريخ، وجغرافيا، وفلسفة  ( اخلمس   ، مشلت الدراسة مواد الدراسات االجتماعية     رةاملدارس املختا 

لتاسـع، والعاشـر،    لباً وطالبة من صفوف ا    طا) ٨١٨(أما عينة الطلبة فقد بلغت    ) اجتماع، وعلم نفس  
، وقد أشارت النتائج إىل أن اختبارات األسئلة القصرية هي األكثر اسـتعماالً، تليهـا               واألول الثانوي 

االختبارات الشفوية، مث االختبارات مفتوحة اإلجابة، وأن الطلبة يعتقدون أن مثل هذه االختبارات غري              
  .مواد الدراسات االجتماعيةكافية لتقومي أدائهم احلقيقي يف 

دراسة ) Admiraal,Berg and Pilot,2003ِ) ليف حني أجرى بريج وبيلوت وأدمريا -٦-٩
بعنوان تقومي الزميل يف التعليم اجلامعي، تتضمن جماالت  تنفيـذ تقـومي الزميـل بوسـاطة الطلبـة                   

ل وحتصيل الطلبة وتقومي املعلـم      واملعلمني،والتفاعل بني الطلبة من خالل التغذية الراجعة الشفوية للزمي        
طالباً من ختصص التاريخ يف جامعة أوتريكت وأنضم إلـيهم         ) ١٦٨(حيث بلغ عدد أفراد العينة      .للزميل

 واملالحظـات الـصفية     تتسعة مدرسني من قسم التاريخ، وقد مت مجع املعلومات من خالل االستبانا           
وقد دلت النتائج على أن معظم طلبـة اموعـة          . وكتابات الطلبة وتعليقات الزميل الشفوية واملكتوبة     

طالباً قد امتثلوا لإلجراءات وقيموا أعماهلم مع زمالئهم بشكل جدي، وقد استخدموا            ) ١٣١(التجريبية
 لتقومي الزميل   ةالتغذية الراجعة من قبل الزميل ملراجعة أعماهلم وتعديلها، وأظهرت مقارنة النماذج السبع           

 .   نظام التقومي القائم على تقومي الزميلخصائص النماذج بشكل يدعم
أثر التقييم الذايت يف األداء ا لكتايب لدى طلبة         " دراسة بعنوان   ) ٢٠٠١(وأجرى القدميات    -٧-٩

الصف التاسع األساسي يف مديرية عمان الرابعة ودف الدراسة إىل استقصاء أثر التقييم الذايت يف األداء                
 األساسي، ولقد أعد الباحث أداة تالئم أغراض الدراسة وهي قـوائم            الكتايب لدى طلبة الصف التاسع    

معايري تصحيح األداء الكتايب القسم األول يعتمد على املوضوع الذي خيتاره الطالب والقـسم الثـاين                
يعتمد على آليات الكتابة، ومن قوائم املعايري اشتق الباحث قوائم التقييم الذايت ، وقد تكونـت عينـة                  

 من الصف التاسع األساسي يف مدرستني من مدراس عمان الرابعـة،            ةطالباً وطالب ) ١١٨ (الدراسة من 
وقد مت تقسيم العينة إىل جمموعتني جمموعة ضابطة وأخرى جتريبية ، وقد أظهرت نتائج الدراسة فروقـاً                 

  ) .التقييم الذايت( دالة إحصائيا لصاحل الطريقة املعدلة 
تقومي فعالية األساليب املـستخدمة يف تعلـم        "سة بعنوان   درا) ٢٠٠١(وأجرى آل عجيان     -٨-٩

دف الدراسة إىل تعرف    " الطلـبة مادة قواعد اللغة العربية يف الصف األول املتوسط يف مدينة الدمام             
فعالية أساليب تقومي مادة القواعد يف اللغة العربية املستخدمة يف الصف األول املتوسط استناداً إىل معايري                

معلمـاً واموعـة    ) ٩٥(الفعال ، وقد طبقت هذه الدراسة على جمموعتني األوىل تكونت من            التقومي  
 معلماً أجابوا عن أسئلة االستبانة وقد الحظ الباحث أساليب التقومي التكويين املـستخدمة            ) ٢٢(الثانية  
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ـ              الـدمام،  (ة  عندهم عن طريق أداة املالحظة، وذلك يف املدارس احلكومية التابعة للقطاعـات التعليمي
 اللغة العربية ومن أهم النتائج اليت توصل إليها         للمعلمني الذين حيملون بكالوريوس يف    ) صنوى القطيف،

الباحث أن أغلب معلمي مادة قواعد اللغة العربية للصف األول املتوسط مييلون إىل وضع أسئلة متنوعة                
 املوضوعية شيوعاً لـدى املعلمـني هـي         بني املقايل القصري واألسئلة املوضوعية، وكانت أكثر األسئلة       

االختيار من متعدد، تليها أسئلة التكميل، فأسئلة الصواب واخلطأ، وأقل األسئلة شيوعاً هـي أسـئلة                
 .ملقابلةا

دراسة دف إىل معرفة أساليب تقومي األداء وممارساا املتبعة مـن           ) ٢٠٠٠(أجرى املدلل    -٩-٩
سع والعاشر يف املدارس احلكومية ومدارس الوكالـة يف حمـافظيت           قبل معلمي مادة األحياء للصفني التا     

معلماً ومعلمة، واستخدم الباحث استبانه تكونت من       ) ٧٤( طولكرم وقلقيلية، تألفت عينة الدراسة من       
أساليب التقومي املستخدمة من قبـل املعلمـني ، وأنـواع األسـئلة             : فقرة يف أربعة أبعاد هي      ) ٦٢( 

األسئلة يف قياس القدرات العقلية، واملمارسات التعليمية املتبعة يف تقومي الطلبـة،            املستخدمة، ومستوى   
خلصت الدراسة إىل أن أكثر أساليب التقومي استخداماً من قبل املعلمني هي االختبارات الكتابية، تليها               

" ة املطابقـة    التقارير، وأن أكثر أنواع أساليب التقومي شيوعاً هي أسئلة الصواب واخلطأ، تليها أسـئل             
 .، وأقلها استخداماً األسئلة املقالية اليت حتتاج إىل إجابة مطولة"ملقابلةا

א−١٠−٩ א א  :א
يالحظ أن هذه الدراسات قد تناولت التقومي يف خمتلف املواد الدراسية كالرياضيات واألحياء ومواد              

وبعـض  . تقومي يف عملية التعلم ملختلف املواد الدراسية      الدراسات االجتماعية وهذا يؤكد أمهية عنصر ال      
بعـض  أن  كمـا   . ) حديثـة  تقليدية،( بحث يف الكشف عن أساليب التقومي السائدة      يهذه الدراسات   

ـ    ،يف استراتيجيات التقومي احلديث فقط باعتبارها املعتمدة حالياً       يبحث  الدراسات   ن وحيث يلزم املعلم
 )٢٠٠٠املـدلل، (تقوميية واحدة   استراتيجية   بعض الدراسات على     يف حني اقتصرت   .باستخدامهاكافة  

مـا جمتمـع    أ واملقابالت   تانااالستبدوات البحث يف هذه الدراسات قد تنوعت بني         أكما يالحظ بأن    
 وطلبـة   )٢٠٠٠، املـدلل   ) Ohlsen,2007) (Cheng,2006)(الدراسة فقد تنوع ما بني املعلمني       

 وطلبة اجلامعة مـن ختـصص التـاريخ وأسـاتذم         ) ٢٠٠٩اخلطيب،كايلي و ( مرحلة الثانوية العامة  
(ِAdmirral,Berg and Pilot,2003  ( والدمج بني املعلمني والطلبة)Yildirim,2004 (  وقـد
  وختتلف هذه الدراسة عن باقي       ،التقومي احلديث استراتيجية  مهية استخدام   أكدت مجيع هذه الدراسات     أ

التقومي احلديث من قبل معلمي     استراتيجيات  كشفت عن درجة استخدام     ا  أها يف   يلإالدراسات املشار   
 ما مييزها عن غريهـا، علمـا بـأن بـاقي         اوهذ نفسه،   مواد الدراسات االجتماعية والعلوم يف الوقت     

، كما  )(Simpson,2004بحث يف مادة دراسية واحدة ، وهي بذلك ختتلف عن دراسة            يالدراسات  
  .واحدةاستراتيجية قتصر على دراسة يتيجيات التقومي احلديث ومل أن هذا البحث مشل مجيع استرا
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א−١٠ א א :א
اتبع الباحثون املنهج الوصفي التحليلي من خالل استخدام اسلوب املسح      :א−١−١٠

  .وذلك لتحقيق أهداف البحث
:א−٢−١٠

افيا، التربية الوطنية   التاريخ، اجلغر ( االجتماعية  تكون جمتمع البحث من مجيع معلمي مواد الدراسات         
العـاملني يف وزارة التربيـة      ) علوم األرض والفيزياء،  والكيمياء،  واألحياء،  (ومعلمي العلوم،   ) واملدنية

 معلمـاً ومعلمـة   ) ٧١٢٣(  والبالغ عددهم    ٢٠٠٨/٢٠٠٩األردن، خالل العام الدراسي      والتعليم يف 
  /١/وكما يوضحها اجلدول رقم رقم .)٢٠٠٩وزارة الترية والتعليم،(

  واخلربة ينب توزيع أفراد جمتمع البحث حسب اجلنس و التخصص )١(اجلدول رقم                
  العدد  مستوياته  املتغري

  اجلنس  ٢٥٧٩  ذكور
  ٤٥٤٤  أناث

  ٢٥٦٧  االجتماعيات  التخصص
  ٤٥٤٦  العلوم  
  ١٩١٠   سنوات٥- ١  اخلربة
  ٢١٥٥   سنوات١٠- ٦  
  ٤٠٦٥  سنة فأكثر ١١  

  ٧١٢٣  اموع

:א−٣−١٠
مت اختيار عينة البحث من معلمي مواد الدراسات االجتماعية والعلوم يف وزارة التربية والتعلـيم يف                

حمافظة إربد وبين كنانة    يف  تعليم  التربية و الاألردن بالطريقة العشوائية الطبقية، حيث مت اختيار مديريات         
حمافظة العاصـمة   يف  تعليم  التربية و الة ممثلة ملدارس إقليم الشمال ومعلمي مديريات        وجرش بوصفها عين  

حمافظـة  يف  تعليم  التربية و اليف حني مت اختيار مديريات      . عينة ممثلة إلقليم الوسط   بوصفها  ومأدبا وذيبان   
يف هـذا البحـث     العينة املشاركة    أفراد    بلغ عدد  وقدعينة ممثلة إلقليم اجلنوب     بوصفها  الكرك والعقبة   

  .  يبني ذلك) ٢(  واجلدول رقم تقريباً من عينة الدراسة،)  ٪٢٧(، بنسبةمعلماً ومعلمة) ١٩٣٨(
   البحث من املعلمني وفقاً للتخصص واخلربة واجلنسعينةتوزيع أفراد  )٢(اجلدول رقم 

  اجلنس  اخلربة  العلوم  دراسات اجتماعية  اإلقليم
  ٧١٤   سنوات٥-١  ٣٤٢  ٢٢٠  الشمال
  ٥٨٢   سنوات١٠-٦  ٧٨٠  ٣٧٤  الوسط

  ٦٩٦ ذكر

  ٦٤٢   سنة فأكثر١١  ١٠٨  ١١٤  اجلنوب
      ١٢٣٠  ٧٠٨  الكلي

  ١٢٤٢أنثى 
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א−٤−١٠ :א
ألغراض الكشف عن درجة استخدام معلمي مواد الدراسـات االجتماعيـة والعلـوم يف األردن               

 والدراسات السابقة ذات العالقة     ،قالستراتيجيات التقومي احلديث فقد مت مراجعة األدب التربوي الساب        
ىل استراتيجيات التقومي احلديث، وقـد تكونـت        إدالة  الؤشرات  امل إىلمبوضوع البحث دف التعرف     

  . فقرة موزعة على مخسة حماور٣٠األداة يف صورا النهائية من 
א−٥−١٠ :א

تذة اجلامعات األردنية يف القياس     مت التحقق من صدق األداة بعرضها على جلنة من احملكمني من أسا           
والتقومي ومناهج الدراسات االجتماعية والعلوم وأساليب تدريسهما، ومشريف االجتماعيات والعلـوم           

هم مراعاة املعايري اآلتيـة أثنـاء عمليـة         إلييف وزارة التربية والتعليم يف األردن، حيث طلب         ومعلميها  
االت، وسالمة الـصوغ اللغويـة، عـدد        ا البحث و  حتديد مدى ارتباط الفقرات مبوضوع    : التحكيم

الفقرات وااالت وعناوينها، إجراء التعديالت واإلضافة واحلذف، حيث مت األخذ بالتعديالت كما مت             
إىل أن درجة   ) ١٩٩٧(وقد أشارت دروزة    . من احملكمني ) ٪٩٠(اإلبقاء على الفقرات اليت اتفق عليها       

  .يعد معامالً مقبوالً لصدق احملتوى) ٪٧٥(اتفاق احملكمني إذا زادت على 
א−٦−١٠ :א

للتأكد من ثبات أداة البحث مت القيام بتطبيقها على عينة من معلمي مواد الدراسـات االجتماعيـة                 
والعلوم يف حمافظة الزرقاء، حيث مت رصد املالحظات اليت وردت من قبل املعلمني متهيداً لتالفيها قبـل                 

حيث مت حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الـداخلي باسـتخدام           . ى عينة البحث  تطبيق األداة عل  
 بلغ معامـل    اكم) ٨١-٧١(معادلة كرونباخ ألفا وقد تراوحت معامالت الثبات لألبعاد الفرعية بني           

  . ٠,٩٢ لياًالثبات لألداة ك
א−٧−١٠ א :א

  : تية  وفق اخلطوات اآلاحلايلبحث  اللقد مت اجراء 
،  حول استراتيجيات التقـومي احلـديث      ةفرااملتوللدراسات  وي  مراجعة األدب الترب   -١-٧-١٠

 .ستراتيجيات التقومي احلديثال ةإعداد قائمو
  .  من خالل االطالع على قواعد البيانات العامليةإعداد اإلطار النظري  للدراسة -٢-٧-١٠
ا عن طريق عرضها على جمموعـة مـن          الدراسة وحساب صدقها وثبا    اةإعداد أد  -٣-٧-١٠

 . احملكمني من ذوي االختصاص  
  تربية ال مت اختيار مديريات ثحبي من اقاليم اململكة الثالثة  عينة الدراسة حتديد أفراد -٤-٧-١٠
حمافظة إربد وبين كنانة وجرش بوصفها عينة ممثلة ملدارس إقلـيم الـشمال ومعلمـي               يف  تعليم  الو

يف حني مت   . حمافظة العاصمة ومأدبا وذيبان بوصفها عينة ممثلة إلقليم الوسط        يف  تعليم  لاتربية و المديريات  



  ٢٠١٢ – العدد الثاني- المجلد العاشر... ....…................  ....مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 ٢١

 بلغ عـدد  لي حمافظة الكرك والعقبة بوصفها عينة ممثلة إلقليم اجلنوب           يف تعليمالتربية و الاختيار مديريات   
 حىت   نة الدراسة من عي ) ٪٢٧(، بنسبة معلماً ومعلمة ) ١٩٣٨( يف هذا البحث     واشاركذين  العينة ال أفراد  

 . معلماً ومعلمة) ٧١٢٣(ي للبحث والبالغ عددهم تكون ممثلة للمجتمع األصل
عينـة  احلصول على املوافقة الرمسية من وزارة التربية والتعليم لتوزيع االستبانة علـى              -٥-٧-١٠
 .الدراسة
 يف اقـاليم    )باليد(أداة البحث على عينة البحث بطريقة مباشرة      طبيق  قام الباحثون بت   -٦-٧-١٠

استبانة وذلك لعدم   ) ١٩٩(استبانة، وجرى استبعاد    )٢١٣٧( ذ مت توزيع  ملكة الثالثة، واسترجاعها إ   امل
 .اكتمال البيانات الالزمة يف االستبانة

تخدام  البيانات اليت مت احلصول عليها بواسطة األدوات ومعاجلتها إحصائيا باس          دخالإ -٧-٧-١٠
 . ستخالص التكرارات والنسب املئويةوا) spss(برنامج احلزمة اإلحصائية 

 .  وربطها بالدراسات السابقةمناقشة النتائج اليت مت التوصل إليها وتفسريها -٨-٧-١٠
 . املقترحات يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج تقدمي  -٩-٧-١٠
 . ها النهائيإعداد الدراسة بشكل -١٠-٧-١٠
א−٨−١٠ א א
א−١−٨−١٠ :א
   أنثى ذكر            :  ن اـ  اجلنس  وله مستوي-
   العلوم                      الدراسات االجتماعية   :  التخصص  وله مستويان   -
   سنة فأكثر١١  سنوات   ١٠-٦  سنوات ٥-١  :   اخلربة وهلا ثالثة مستويات-
א−٢−٨−١٠ :א

  .م املعلمني الستراتيجيات التقومي احلديثدرجة استخدا
א−٩−١٠ :א

لإلجابة عن السؤال األول مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئويـة،             
ولإلجابة عن السؤال الثاين فقد مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية عند كل مـستوى               

  .ستويات إىل متغريات املستقلة كما مت  استخدام حتليل التباين املتعدد للمتغرياتاملمن 
:א−١١
تعرف درجة استخدام معلمي مواد الدراسـات االجتماعيـة والعلـوم             ىلإهدف هذا البحث      وي

 استخدام  يفربة  الستراتيجيات التقومي احلديث يف األردن، ودراسة تأثري متغريات اجلنس والتخصص واخل          
  :استراتيجيات التقومي من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية

  ما درجة استخدام معلمي مواد الدراسات االجتماعية والعلوم يف األردن : السؤال األول -١-١١
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  الستراتيجيات التقومي احلديث ؟
ة الستجابات املعلمـني    لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياري         

  : استراتيجيات التقومي احلديث املختلفة، وفيما يلي عرض هلذه  النتائج نع
   )٣(اجلدول رقم 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستخدام معلمي مواد الدراسات االجتماعية والعلوم الستراتيجيات 
  التقومي احلديث

 درجة االستخدام املعيارياالحنراف  املتوسط احلسايب الفقرة
  مرتفعة ٠,٧١١ ٣,٠١  التقومي باملالحظة

  متوسطة ٠,٥٩٤ ٢,٨٥ التقومي بالقلم والورقة
  متوسطة ٠,٥٠٠ ٢,٨١ التقومي باألداء
  متوسطة ٠,٨٥٠ ٢,٦٦ مراجعة الذات
  متوسطة ٠,٥٨٣ ٢,٥١  التقومي بالتواصل

داما هي التقومي باملالحظـة     ومي احلديث استخ   أن أكثر استراتيجيات التق     إىل )٣( اجلدول رقم      شريي
بدرجة استخدام مرتفع مث التقومي بالقلم والورقة بدرجة متوسطة،  حيث كانت املتوسطات احلسابية هلا               

، كما يتضح من اجلدول رقم الـسابق أن أقـل اسـتراتيجيات التقـومي               ) ٢,٨،  ٣,٠١(على التوايل   
ملتوسطات احلسابية هلا علـى التـوايل       استخداما هي مراجعة الذات والتقومي بالتواصل، حيث كانت ا        

ويفسر حصول التقومي باملالحظة علـى أعلـى نـسبة     .وبدرجة استخدام  متوسطة) ٢,٦٦،٢,٥١(
سـيما أن هـذه     وال   مع املعلومات عن سلوك الطلبة ووصفه لفظيـاً       جب  املعلمني    قياماستخدام بسبب   

طة من املشاهدة واالستماع فضالً عن      املالحظة تتم بطريقة تلقائية حيث يهتم معظمهم جبمع صور مبس         
كثرة تنفيذ املالحظة املخطط هلا مسبقا، أما حصول التقومي بالقلم والورقة على املركز الثاين فريجع إىل                

ن التقومي بالقلم والورقـة كـان       إحيث  .  املعلمني ولفترات طويلة على هذا النوع من التقومي        استخدام
 مـن  اًأن كـثري وهذا يظهـر  لمني لتقومي الطلبة حىت فترة قريبة،    أسلوب التقومي الوحيد لدى بعض املع     

 اجلديدة ويـسعون للمحافظـة     استخدام  أساليب التقومي    ومحاسهم قليل حنو    املعلمني يقاومون التغيري،    
 وهذا يظهر بأن هناك قصوراً واضحاً يف اهتمام املعلمني واملعلمات مبمارسة استراتيجيات التقومي              .عليها

، )٢٠٠٧(، والعالونـة    )٢٠٠١(مراد  دراسة  : تتفق مع نتائج دراسات كل من     ذه النتيجة   احلديث وه 
اليت بينت كل منها    ) ٢٠٠٠(، واملدلل   )٢٠٠٤(، وتشنج   )٢٠٠٧(، وفيتش   )٢٠٠٧أولسن،(ودراسة  

  .ان املعلمني يفضلون االختبارات التقليدية وبالتحديد األسئلة املوضوعية
التقومي بالتواصل على املرتبة األخرية من حيث درجة اسـتخدام          ية  استراتيجأما فيما يتعلق حبصول     

 تتطلـب   كمـا   والسبب يف ذلك هو ان هذه االستراتيجية تتطلب جهوداً دقيقة وكبرية          املعلمني هلا،   
، وهذا  والتنفيذ كاملقابالت بأنواعها املختلفة واملؤمترات    ألعدادها وكذلك عملية تنفيذها     الوقت الطويل   

 ، كما أن قلة     )٢٠٠٤(ه دليل استراجييات التقومي وأدواته املعد من قبل وزارة التربية والتعليم            ما أشار الي  
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تدريب املعلمني على آليات تنفيذ هذه االستراتيجيات وعدم مناسبتها لبعض املواد الدراسية كـالعلوم              
). ٢٠٠١(اسة مراد  وهذه النتيجة تتفق  مع  نتائج در        .ستراتيجياتيسهم يف احلد من استخدام هذه اال      

  ).٢٠٠٤( ، ودراسة يلدرم)٢٠٠٧( ودراسة العالونة
مت حساب املتوسطات احلسابية لكل أسـلوب مـن         ولبيان درجة استخدم هذه االسترتيجيات فقد       

  :ستراتيجيات، وفيما يلي عرض هلذه النتائجاألساليب املستخدمة يف هذه اال
א−١−١−١١ אא א א א

  )٤(اجلدول رقم 
   األداءيفاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستخدام املعلمني الستراتيجيات التقومي املعتمد 

 درجة االستخدام االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة
  مرتفعة ٠,٨٤٠ ٣,٢٩  املناظرة\املناقشة 
  مرتفعة ٠,٩١٣ ٣,٠٩ التقدمي

  مرتفعة ٠,٨٥٠ ٣,٠٢ العرض التوضيحي
  مرتفعة ٠,٩١٤ ٣,٠١ األداء

  متوسطة ٠,٩٧٥ ٢,٦٢ احلديث
  متوسطة ٠,٩٨٢ ٢,٥٤  لعب األدوار\احملاكاة
  متوسطة ٠,٩٢١ ٢,٣٥ املعرض
  متوسطة ١,٠٤١ ٢,٣٢ املشاريع

 هي املناقشة   أن أكثر استراتيجيات التقومي املعتمد على األداء استخداماً       ) ٤(يتضح من اجلدول رقم     
وبدرجة استخدام  ) ٣,٠٩،  ٣,٢٩(عرض التقدميي حيث كانت املتوسطات احلسابية هلا على التوايل          وال

مة مثل هذه االستراتيجيات لكثري     ءذين األسلوبني،  ومال   هلمرتفعة، وميكن أن يفسر ذلك  بألفة املعلمني         
 االستراتيجيات  من الدروس يف  مواد الدراسات االجتماعية وبعض مواد العلوم  وسهولة استخدام هذه             

بعض االستراتيجيات األخرى اليت حتتاج إىل إعداد وحتضري ومهارات أعلى  من قبل املعلم مثل               بمقارنة  
،  ، اللتني كانتا أقل استراتيجيات التقومي املعتمد على األداء استخداماً          اتعوستراتيجييت املعرض واملشر  ا

  .وبدرجة استخدام متوسطة) ٢,٣٥،٢,٣٢(حيث كانت املتوسطات احلسابية هلا على التوايل 
א−٢−١−١١ א א א

   )٥(اجلدول رقم 
  ستراتيجيات التقومي بالقلم والورقةااملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستخدام املعلمني  
 درجة االستخدام االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة

  مرتفعة ٠,٨١١ ٣,١٨ اإلجابة  القصرية
  مرتفعة ٠,٨٣٨ ٣,١٣ االختيار من متعدد
  متوسطة ٠,٩١٢ ٣,٠٠ الصواب واخلطأ

  متوسطة ٠,٩٠٧ ٢,٨٨ املقالية حمددة اإلجابة
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  متوسطة ٠,٩٧٧ ٢,٨٢ التكميل
  متوسطة ٠,٩٥٩ ٢,٥٤  املزاوجة\املطابقة 

  متوسطة ١,٠٢٥ ٢,٣٨ املقالية مفتوحة اإلجابة
 من قبل املعلمني    أن أكثر استراتيجيات التقومي بالقلم والورقة استخداماً      ) ٥(رقم  يتضح من اجلدول    

 هي اإلجابة القصرية واالختيار من متعدد  حيث كانت املتوسـطات احلـسابية هلـا علـى التـوايل                  
ستراتيجيتني مرتفعة ، كما يتضح من اجلدول رقـم         كانت درجة استخدام هاتني اال    و) ٣,١٨،٣,١٣(
 هي املطابقة واألسئلة املقالية مفتوحة      ن أقل استراتيجيات التقومي بالقلم والورقة استخداماً      السابق أ ) ٥(

وقد كانت درجة االسـتخدام     ) ٢,٣٨ ،   ٢,٥٤(  اإلجابة حيث كان املتوسط احلسايب هلا على التوايل       
  .ستراتيجيتني  متوسطةهلاتني اال

لقصرية واالختيار من متعدد إىل أن مثل هـذه         سئلة ذات اإلجابة ا   األويعزى اهتمام املعلمني بكتابة     
األسئلة متكن املعلمني من كتابة أسئلة متثل معظم حمتوى املادة إىل درجة كبرية، كمـا أن مثـل هـذه               
األسئلة ال حتتاج إىل جهد كبري يف تصحيحها فضالً عما متتاز به هذه األسئلة من موضوعية وعدالـة يف           

الية املفتوحة فعلى الرغم من أا تكشف عن الكثري من القدرات واجلوانب            أما األسئلة املق  . تقييم الطلبة   
سيما  يستغرقه تصحيحها ال   ذيلدى الطلبة اليت ال تكشف عنها األسئلة املوضوعية فإن الوقت الكبري ال           

جتعل بعض املعلمني يتجنب    والنصاب العايل للمعلم    مع األعداد الكبرية من الطلبة يف صفوف املدارس،         
العالونـة  :  وهذا يتفق مع ما أشارت إليه نتائج الدراسات لتالية         .دام هذه األسئلة يف تقومي الطلبة     استخ

، الـيت   )٢٠٠٠(، واملدلل   )٢٠٠٤(، وتشنج   )٢٠٠٧(، وفيتش   )٢٠٠٧أولسن،(، ودراسة   )٢٠٠٧(
  .بينت كل منها ان املعلمني يفضلون االختبارات التقليدية وبالتحديد األسئلة املوضوعية

א−٣−١−١١ אא
   )٦(اجلدول رقم 

  ستراتيجيات املالحظةااملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستخدام املعلمني 
 درجة االستخدام االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة

  مرتفعة ٠,٨١٨ ٣,٠٩ املالحظة التلقائية
  متوسطة ٠,٩٢٦ ٢,٩٢ املالحظة املنظمة

 مواد الدراسات االجتماعيـة ومعلمـي العلـوم         يأن استخدام معلم  ) ٦(من اجلدول رقم    يتضح  
، بينمـا    )٣,٠٩(  حيث كان املتوسط احلسايب هلا       التقومي باملالحظة التلقائية كان مرتفعاً    ستراتيجية  ال

). ٢,٩٢( حيث كان املتوسط احلسايب هلا       كان استخدام املعلمني الستراتيجية املالحظة املنظمة متوسطاً      
ـا  ألويعزى استخدام املعلمني للمالحظة التلقائية بشكل مرتفع وبدرجة أكرب من املالحظة املنظمـة              

 يف إعدادها، وهي جزء من ممارسات املعلمني اليومية ، وخاصة يف  صورها              التتطلب من املعلمني جهداً   
نفيذها من حتديد هدف املالحظة     املبسطة من املشاهدة واالستماع، أما املالحظة املنظمة فإن متطلبات ت         

والنتاجات املطلوب مالحظتها واملمارسات املطلوبة ومؤشرات األداء وما يتبع ذلك من تـصميم أداة              
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 ٢٥

كما ميكن أن يفسر ذلك بسبب قلـة الـربامج          .للمالحظة جتعل استخدامها أقل من املالحظة التلقائية      
  التدريبية املقدمة للمعلمني حول آليات استخدامها 

א−٤−١−١١ א א :א
   )٧(اجلدول رقم 

  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستخدام املعلمني استراتيجيات التقومي بالتواصل
 درجة االستخدام االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة

  مرتفعة ٠,٦٩٧ ٣,٥٤  األسئلة واألجوبة
  متوسطة ٠,٩٢٧ ٢,٥٣ املقابلة احملددة
  متوسطة ٠,٩١٤ ٢,٥١ املقابلة اجلماعية
  متوسطة ٠,٩٢٦ ٢,٤١ املقابلة الفردية

  متوسطة ٠,٨٨٨ ٢,٢٢ املقابلة غري احملددة
  منخفضة ٠,٩٩٥ ١,٨٦ املؤمتر

 من قبل املعلمني هي     أن أكثر استراتيجيات التقومي بالتواصل  استخداماً      ) ٧(يتضح من اجلدول رقم     
املقابلة احملددة بدرجـة متوسـط       استراتيجية  جوبة وبدرجة استخدام مرتفعة مث      سئلة واأل األاستراتيجية  

) ٧(، كما يتضح من اجلدول رقـم        )٣,٥٤،٢,٥٣(حيث كانت املتوسطات احلسابية هلا على التوايل        
ن  هي املقابلة غري احملددة واملؤمتر حيـث كـا         السابق أن أقل استراتيجيات التقومي بالتواصل استخداماً      

وقد كانت درجة االستخدام للمقابلة غري احملـددة        ) ٢,٢٢،١,٨٦(املتوسط احلسايب هلا على التوايل          
ويفسر كثرة استخدام األسئلة واألجوبة لسهولة اسـتخدام مثـل هـذا            .  وللمؤمتر منخفضة  ةمتوسط

ب املـؤمتر    ألسلو  املختلفة خالفاً  اتعضواألسلوب وإمكانية استخدامه يف أي وقت  ومناسبته مع املو         
الذي حيتاج إىل امتالك املعلم للمهارة يف اإلعداد والتنسيق املسبق وإىل توافر اإلمكانات مما جيعل مـن                 

 أو  يرغبـون أنفسهمالطلبة فضالً عن أن   ، يف استخدامه من قبل املعلمني     استخدام هذا األسلوب حمدوداً   
  .) استخدام هذه الفعاليةال يرغبون يف (

א−٥−١−١١ אא א :א
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستخدام املعلمني استراتيجيات مراجعة الذات  )٨(اجلدول رقم 

 درجة االستخدام االحنراف املعياري املتوسط احلسايب اال
  متوسطة ٠,٩٨٤ ٢,٨٣ تقومي الذات
  متوسطة ١,١٢٣ ٢,٦٢ ملف الطالب

  متوسطة ٠,٩٩٧ ٢,٥٤ يوميات الطالب
 من قبل املعلمني هـي      أن أكثر استراتيجيات مراجعة الذات استخداماً     ) ٨(يتضح من اجلدول رقم     

                   تقومي الذات مث ملف الطالب مث يوميات الطالب، حيث كانت املتوسطات احلسابية هلا علـى التـوايل                
ويالحظ يف جمـال اسـتراتيجيات   ، دام هلا متوسطة  وقد كانت درجة االستخ   ) ٢,٥٤،  ٢,٨٣،٢,٦٢(

 ألي منـها    مراجعة الذات أن درجة استخدام املعلمني هلا متوسطة، ومل يكن استخدام املعلمني مرتفعاً            



  عمريلا.د – ديبلال. د– طوالبة.د.................... معلمي مواد الدراسات االجتماعية والعلوم في األردن درجة استخدام

  
 

 ٢٦

 تقومي الـذات حيتـاج      لصعوبة التعامل مع هذه الفعاليات اليت تتطلب متابعة فردية لكل طالب، فمثالً           
 على معـايري  شراكهم  يف املالحظة والتحليل واحلكم على األداء اعتماداً     ألدوار الطلبة ودعوة إل    تفصيالً

 ملف الطالب حيث هنالك ندرة واضحة يف استخدامه         لدىواضحة ومفهومة للمتعلم ، وكذلك احلال       
ويف فهم متطلباته، وكيفية التعامل مع حمتواه، وذات األمر ليوميات الطالب اليت تتضمن كتابات الطلبة               

، وميكـن أن يعـزى عـدم        )٢٠٠٨احملاميد والتح، ( وهذا ما يتفق مع       قراءته ومساعدته  حول ما يتم  
 من املعلمني يقاومون التغيري، وال حيبذون       اًاستخدام هذه االستراتيجيات بدرجة مرتفعة أيضا إىل أن كثري        

ولنقص .استخدام أساليب جديدة غري تلك اليت ألفوها واعتادوا على استخدامها لفترة طويلة من الزمن             
إن عدم معرفة املعلمني بتطبيق مثل هذه الفعاليات حيول دون تنفيذها يف عملية             .خربم يف آليات تطبيقها   

  .وغريها) ٢٠٠٧(، وفيتش)٢٠٠٧(، والعالونة)cheng,2006(التعلم وهذا يتفق مع 
א−٢−١١ א :א

 يف درجـة اسـتخدام   ) ٠,٠٥ =∞(هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة          
معلمي مواد الدراسات االجتماعية الدراسات االجتماعية والعلوم الستراتيجيات التقومي احلديث تعزى           

   إىل متغريات  اجلنس والتخصص واخلربة ؟
   استخدام استراتيجيات التقومييفنتائج اختبار المدا لتأثري متغريات اجلنس والتخصص واخلربة   )٩(اجلدول رقم 

 مستوى الداللة  درجات احلرية اخلطأ درجات احلرية االفتراضية  ف المدا املتغري
 ٠,٠٠٠ ١٩٢٦ ٥  ٠,٩٧٧٩,١٩٨  اجلنس

 ٠,٠٠٠ ١٩٢٦ ٥ ٠,٨٨٢٥١,٦٢٩ التخصص
 ٠,٠٠٠ ٣٨٥٢ ١٠ ٠,٩٥٢٩,٦٤٥ اخلربة

 إىل متغريات اجلنس والتخصص واخلـربة علـى         اً تأثري أن هناك السابق  ) ٩(يتضح من اجلدول رقم     
، )٠,٩٥٢،  ٠,٨٨٢ ، ٠,٩٧٧(ة استخدام استراتيجيات التقومي حيث كانت قيمة المدا التـوايل           درج

يها، مت حساب املتوسـطات احلـسابية       فولتحديد االستراتيجيات اليت كان إلىل متغريات املستقلة أثر         
ختلفة، كما مت   إىل متغريات امل  راتيجيات التقومي وفقا ملستويات     واالحنرافات املعيارية لدرجة استخدام است    

ديث على حدة، وذلك لدراسة     من استراتيجيات التقومي احل   استراتيجية  إجراء حتليل التباين الثالثي لكل      
  :ما يلي عرض هلذه النتائج درجة استخدامها، وفييفتغريات املستقلة امل تأثري 
:א−١−٢−١١

رجة استخدام معلمي الدراسات االجتماعية املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لد  )١٠(اجلدول رقم 
  والعلوم الستراتيجيات التقومي احلديث وفقا ملتغري اجلنس

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العدد  اجلنس األداءاستراتيجية 
 ٠,٤٦٤ ٢,٨٠٥ ٦٩٦ ذكر
   األداءيفاستراتيجيات التقومي املعتمد  ٠,٥١٨ ٢,٨١١ ١٢٤٢ أنثى
 ٠,٤٩٩ ٢,٨٠٩ ١٩٣٨  الكلي
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 ٢٧

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العدد  اجلنس األداءاستراتيجية 
 ٠,٥٤٢ ٢,٨٤٦ ٦٩٦ ذكر
 استراتيجيات القلم والورقة ٠,٦٢١ ٢,٨٤٩ ١٢٤٢ أنثى
 ٠,٥٩٤ ٢,٨٤٨ ١٩٣٨ الكلي
 ٠,٦٥٩ ٣,٠٧٨ ٦٩٦ ذكر
 استراتيجية املالحظة ٠,٧٣٥ ٢,٩٦٦ ١٢٤٢ أنثى
 ٠,٧١١ ٣,٠٠٦ ١٩٣٨ الكلي
 ٠,٥٤٩ ٢,٥٧٩ ٦٩٦ ذكر
 استراتيجية التواصل ٠,٥٩٧ ٢,٤٧٣ ١٢٤٢ أنثى
 ٠,٥٨٣ ٢,٥١١ ١٩٣٨ الكلي
 ٠,٨٠٨ ٢,٦٧٢ ٦٩٦ ذكر
 مراجعة الذاتاستراتيجية  ٠,٨٧٢ ٢,٦٥٥ ١٢٤٢ أنثى
 ٠,٨٤٩ ٢,٦٦٢ ١٩٣٨ الكلي

فروق بني درجة استخدام املعلمني واملعلمات الستراتيجيات التقـومي،         ) ١٠( اجلدول رقم    يف تظهر
اين، وفيما   جوهرية مت استخدام حتليل التب     اًسطات فروق وملعرفة فيما إذا كانت الفروق الظاهرية بني املتو       

  :يلي عرض هلذه النتائج
 درجة استخدام معلمي مواد الدراسات يفنتائج حتليل التباين األحادي لتأثري متغري اجلنس   )١١( رقم دولاجل

  االجتماعية والعلوم الستراتيجيات التقومي احلديث

مصدر  االستراتيجيات
 التباين

جمموع 
ربعاتامل

درجات 
 احلرية

متوسط 
 F املربعات

مستوى 
 الداللة

 ٠,٧٩٧ ٠,٠٦٦ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦١ اجلنس  استراتيجيات التقومي املعتمد على األداء
 ٠,٩٠٩ ٠,٠١٣ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥١ اجلنس استراتيجيات القلم والورقة

 ١١,٠٢١٠,٠٠١ ٥,٥٣٦ ٥,٥٣٦١ اجلنس املالحظةاستراتيجية 
 ١٤,٩٨١٠,٠٠٠ ٥,٠٤٩ ٥,٠٤٩١ جلنسا التواصلاستراتيجية 

 ٠,٦٧٢ ٠,١٧٩ ٠,١٢٩ ٠,١٢٩١ اجلنس مراجعة الذات
فروق ذات داللـة بـني الـذكور واإلنـاث يف درجـة اسـتخدام           ) ١١(اجلدول رقم   ظهر يف   ت
  :ستراتيجيات التاليةاال

 ، وقـد    ٠,٠٥ وهي دالة عند مستوى داللة أقل من         ١١,٠٢١املالحظة حيث كانت قيمة  ف        -
 بينما كان املتوسـط     ٣,٠٧٨نت هذه الفروق لصاحل الذكور، حيث كان املتوسط احلسايب للذكور           كا

   .٢,٩٦٦احلسايب لإلناث 
، وقـد   ٠,٠٥ وهي دالة عند مستوى داللة أقل مـن          ١٤,٩٨١التواصل حيث كانت قيمة ف       -

ن املتوسـط    بينما كا  ٢,٥٧٩كانت هذه الفروق لصاحل الذكور، حيث كان املتوسط احلسايب للذكور           
  .٢,٤٧٣احلسايب لإلناث 
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 ٢٨

ويفسر ذلك بسبب طبيعة هذه االستراتيجيات اليت ترتبط مبهام قد حيتاج حسن تنفيذها للخـروج               
خارج أسوار املدرسة كاملقابالت الفردية واجلماعية، أو قد حيتاج تنفيذها إلطار زمين خارج أوقـات               

  .الدوام مثل املؤمترات
  )٢٠٠٧العالونة،( راسةوقد اختلفت هذه النتيجة مع د

:א−٢−٢−١١
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة استخدام معلمي مواد الدراسات االجتماعية   )١٢(اجلدول رقم 

  والعلوم الستراتيجيات التقومي احلديث وفقا ملتغري التخصص
  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب  العدد  التخصص ستراتيجيةاال

 ٠,٤٧٨ ٢,٨٣٠ ٧٠٨ دراسات اجتماعية
استراتيجيات التقومي املعتمد  ٠,٥٣١ ٢,٧٧٢ ١٢٣٠ ختصصات علمية

  على األداء
 ٠,٤٩٩ ٢,٨٠٩ ١٩٣٨ الكلي

 ٠,٦٠٢ ٢,٩٩٣ ٧٠٨ دراسات اجتماعية
 استراتيجيات القلم والورقة ٠,٤٨٦ ٢,٥٩٦ ١٢٣٠ ختصصات علمية

 ٠,٥٩٤ ٢,٨٤٨ ١٩٣٨ الكلي
 ٠,٧٤٠ ٢,٩٩٨ ٧٠٨ دراسات اجتماعية
 املالحظةاستراتيجية  ٠,٦٥٦ ٣,٠٢١ ١٢٣٠ ختصصات علمية

 ٠,٧١١ ٣,٠٠٦ ١٩٣٨ الكلي
 ٠,٥٦٥ ٢,٥٨٢ ٧٠٨ دراسات اجتماعية
 التواصلاستراتيجية  ٠,٥٩٣ ٢,٣٨٧ ١٢٣٠ ختصصات علمية

 ٠,٥٨٣ ٢,٥١١ ١٩٣٨ الكلي
 ٠,٨٨٠ ٢,٧١٢ ٧٠٨ دراسات اجتماعية
 مراجعة الذاتاستراتيجية  ٠,٧٨٥ ٢,٥٧٣ ١٢٣٠ ختصصات علمية

 ٠,٨٤٩ ٢,٦٦٢ ١٩٣٨ الكلي
فروق بني درجة استخدام  معلمي مواد الدراسات االجتماعية والعلوم            )١٢( اجلدول رقم    تظهر يف 

 جوهرية  اًالستراتيجيات التقومي احلديث، وملعرفة فيما إذا كانت الفروق الظاهرية بني املتوسطات فروق           
  :ام حتليل التباين ، وفيما يلي عرض هلذه النتائجمت استخد

   ١٣اجلدول رقم 
 درجة استخدام معلمي مواد الدراسات االجتماعية والعلوم الستراتيجيات يفنتائج حتليل التباين لتأثري التخصص 

  التقومي احلديث

جمموع  ستراتيجيةاال
  املربعات

درجات 
  احلرية

متوسط 
مستوى   قيمة ف  املربعات

  الداللة
 ٠,٢٠٥ ١,٦٠٨ ٠,٣٨٣ ١ ٠,٣٨٣ استراتيجيات التقومي املعتمد على األداء

 ٠,٠٠٠ ١٨٤,٠٨٢ ٥٥,٥١٩ ١ ٥٥,٥١٩ استراتيجيات القلم والورقة
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 ٢٩

 ٠,٢٣٤ ١,٤١٧ ٠,٦٦٠ ١ ٠,٦٦٠  املالحظةاستراتيجية 
 ٠,٠٠٠ ٣٣,٥٦٢ ١٠,٦٨٦ ١ ١٠,٦٨٦  التواصلاستراتيجية 
 ٠,٠٠٠ ١٨,٤٥٩ ١١,٥٩٦ ١ ١١,٥٩٦ مراجعة الذاتاستراتيجية 
روق دالة إحصائيا بني معلمي مواد الدراسات االجتماعية ومعلمـي          ف) ١٣( اجلدول رقم    تظهر يف 

  :العلوم يف درجة استخدام االستراتيجيات التقوميية التالية 
 وهي دالة عند مستوى داللة      ١٨٤,٠٨٢استراتيجية القلم والورقة، وقد كانت قيمة ف تساوي          -

أعلى، حيث  الستراتيجية  د كان استخدام معلمي مواد الدراسات االجتماعية هلذه ا        ، وق ٠,٠٥أقل من   
، بينما كان املتوسـط     ٢,٩٩٣كان املتوسط احلسايب لدرجة استخدامهم الستراتيجيات القلم والورقة         

  .٢,٥٩٦احلسايب ملعلمي العلوم 
ى داللة أقـل     وهي دالة عند مستو    ٣٣,٥٦٢التواصل، وقد كانت قيمة ف تساوي       استراتيجية   -
أعلى، حيث كان   ستراتيجية  ، وقد كان استخدام معلمي مواد الدراسات االجتماعية هلذه اال         ٠,٠٥من  

، بينما كان املتوسـط احلـسايب       ٢,٥٨٢املتوسط احلسايب لدرجة استخدامهم الستراتيجيات التواصل       
 .٢,٣٨٧ملعلمي العلوم 

 وهي دالة عند مستوى داللة      ١٨,٤٥٩مراجعة الذات، وقد كانت قيمة ف تساوي        استراتيجية   -
، وقد كان استخدام معلمي مواد الدراسات االجتماعية هلذه االستراتيجية أعلى، حيث            ٠,٠٥أقل من   

، بينما كان املتوسـط     ٢,٧١٢كان املتوسط احلسايب لدرجة استخدامهم الستراتيجيات مراجعة الذات         
 .٢,٥٧٣احلسايب ملعلمي العلوم 

اد الدراسات االجتماعية الستراتيجيات التقـومي بـالقلم والورقـة          ويفسر استخدام معلمي مو    -
ومراجعة الذات بدرجة أكرب من معلمي العلوم بسبب خصوصية مواد الدراسات االجتماعية املتفـرع              
عنها مواد التاريخ واجلغرافيا والتربية الوطنية وما تتضمنه من حمتوى تعليمي يركز على اإلنسان والتفاعل               

 مبواد العلوم، كما أن عـدد        فرص استخدام هذه االستراتيجيات يف التقومي قياساً       يفا يزيد   االجتماعي مم 
 احملتوى الدراسي املقابل هلا تعطي الوقت الكايف ملـدرس          ا أن حصص مواد الدراسات االجتماعية وكم    

ميكن أن  ق تقومي متنوعة يف تدريس هذه املواد و       ائمواد الدراسات االجتماعية فرصة أكرب الستخدام طر      
يفسر ذلك بعدد احلصص املخصصة للمواد يف الفصل الواحد فقلة عدد حصص املواد االجتماعية  تزيد                

  عدد الطلبة لذا جيد معلم االجتماعيـات نفـسه مـضطراً           يف الصفوف اليت يدرسها املعلم وبالتايل       يف
 .  أكرب من معلم العلوماستخداماًالستخدام استراتيجيات التقومي 

لة حمتوى مواد الدراسات االجتماعية، وأثر ذلك يف تفاعل الطلبة تساعد على استخدام             كما أن سهو  
 بصعوبة مواد العلوم اليت حتد من استخدام بعـض هـذه            هذه االستراتيجيات يف الغرف الصفية، قياساً     

ونتائج دراسـة   ) ٢٠٠٧( فت مع دراسة العالونة   تلوهذه النتيجة اخ  . االستراتيجيات يف الغرف الصفية   
اليت  بينت كل منها ان معلمي العلوم يفضلون التقومي الواقعي      ) ٢٠٠٦( ودراسة فيتش ) ٢٠٠٧( أولسن

  اليت اشارت إىل ان معلمي االجتماعيات يفضلون   )٢٠٠٤( وكذلك اتفقت مع نتائج دراسة يلدرم
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 .التقومي الواقعي
:א−٣−٢−١١

املعيارية لدرجة استخدام معلمي مواد الدراسات االجتماعية  املتوسطات احلسابية واالحنرافات  )١٤(اجلدول رقم 
  الستراتيجيات التقومي احلديث وفقا ملتغري اخلربة

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العدد  التخصص ستراتيجيةاال

٠,٥١٥ ٢,٨٧١ ٧١٤ ٥-١ 
٠,٤٥٦ ٢,٨٠٤ ٥٨٢ ١٠-٦ 
 ٠,٥١١ ٢,٧٤٤ ٦٤٢ كثر سنة فأ١١

استراتيجيات التقومي املعتمد على 
  األداء

 ٠,٤٩٩ ٢,٨٠٩ ١٩٣٨ الكلي
٠,٥٨٨ ٢,٩١٢ ٧١٤ ٥-١ 
٠,٥٦٩ ٢,٨٩١ ٥٨٢ ١٠-٦ 
 ٠,٦٠٧ ٢,٧٣٧ ٦٤٢  سنة فأكثر١١

 استراتيجيات القلم والورقة

 ٠,٥٩٤ ٢,٨٤٨ ١٩٣٨ الكلي
٠,٧٢٩ ٢,٩٥٠ ٧١٤ ٥-١ 
٠,٧١٠ ٣,٠٠٥ ٥٨٢ ١٠-٦ 
 ٠,٦٨٦ ٣,٠٧٠ ٦٤٢  سنة فأكثر١١

 استراتيجية املالحظة

 ٠,٧١١ ٣,٠٠٦ ١٩٣٨ الكلي
٠,٥٧٠ ٢,٥٩٢ ٧١٤ ٥-١ 
٠,٥٥٠ ٢,٥٣٣ ٥٨٢ ١٠-٦ 
 ٠,٦٠٨ ٢,٤٠٠ ٦٤٢  سنة فأكثر١١

 استراتيجية التواصل

 ٠,٥٨٣ ٢,٥١١ ١٩٣٨ الكلي
٠,٨٣١ ٢,٦٥٠ ٧١٤ ٥-١ 
٠,٨٧٥ ٢,٦١٩ ٥٨٢ ١٠-٦ 
 ٠,٨٤٤ ٢,٧١٣ ٦٤٢  سنة فأكثر١١

 استراتيجية مراجعة الذات

 ٠,٨٤٩ ٢,٦٦٢ ١٩٣٨ لكليا
  )١٥(اجلدول رقم 

   درجة استخدام معلمي الدراسات االجتماعية والعلوم الستراتيجيات التقومييف نتائج حتليل التباين لتأثري اخلربة 

ــوع  ستراتيجيةاال جمم
  املربعات

درجات 
 مستوى الداللة   قيمة ف متوسط املربعات  احلرية

 ٠,٠٠٠ ٩,٧٠٩ ٢,٣١٥ ٢ ٤,٦٢٩ األداءاستراتيجيات التقومي املعتمد على 
 ٠,٠٠٠ ١١,٤٦٤ ٣,٤٥٧ ٢ ٦,٩١٥ استراتيجيات القلم والورقة

 ٠,٠٠٤ ٥,٦٢٤ ٢,٦٢٠ ٢ ٥,٢٤٠  استراتيجية املالحظة
 ٠,٠٠٠ ١٧,٤٦٧ ٥,٥٦٢ ٢ ١١,١٢٣  استراتيجية التواصل

 ٠,٢٣٧ ١,٤٣٩ ٠,٩٠٤ ٢ ١,٨٠٨ استراتيجية مراجعة الذات
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فروق دالة إحصائيا بني معلمي مواد الدراسات االجتماعية ومعلمـي          ) ١٥( اجلدول رقم    ظهر يف ت
  :العلوم يف درجة استخدام االستراتيجيات التقوميية التالية 

 وهي دالـة عنـد      ٩,٧٠٩قومي املعتمد على األداء ، وقد كانت قيمة ف تساوي           تاستراتيجية ال  -
 .٠,٠٥مستوى داللة أقل من 

 وهي دالة عند مستوى داللة      ١١,٤٦٤ كانت قيمة ف تساوي      استراتيجية القلم والورقة ، وقد     -
  .٠,٠٥أقل من 

وهي دالة عند مستوى داللـة أقـل     ٥,٦٢٤استراتيجية املالحظة، وقد كانت قيمة ف تساوي         -
 .٠,٠٥من

 وهي دالة عند مستوى داللة أقـل        ١٧,٤٦٧ ، وقد كانت قيمة ف تساوي        التواصلاستراتيجية   -
 ٠,٠٥١٧,٤٦٧من 

 ).٢٠٠٧( تيجة مع دراسة العالونةوتتفق هذه الن -
ولتحديد بني أي من مستويات اخلربة حصلت هذه الفروق يف درجة استخدام استراتيجيات التقومي              

  :مت استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية، وفيما يلي عرض هلذه النتائج
  ري اخلربةنتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بني مستويات متغ  )١٦(اجلدول رقم 

  مستوى الداللة اخلطأ املعياري  الفرق بني املتوسطات  املقارنات ستراتيجيةاال
٠,٠٥٤ ٠,٠٢٨ ٠,٠٦٧ ١٠-٦ *٥-١ 
اســتراتيجيات التقــومي  ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٧ ٠,١٢٧  فأكثر١١ * ٥-١

  املعتمد على األداء
 ٠,١٠٨ ٠,٠٢٨ ٠,٠٦٠  فأكثر١١ * ١٠-٦
٠,٨١٠ ٠,٠٣٣ ٠,٠٢١ ١٠-٦ *٥-١ 
ــم  ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٢ ٠,١٧٦  فأكثر١١ * ٥-١ ــتراتيجيات القل اس

 والورقة
 ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٤ ٠,١٥٤  فأكثر١١ * ١٠-٦
٠,٣٧٤ ٠,٠٤٠ ٠,٠٥٦- ١٠-٦ *٥-١ 
 استراتيجية املالحظة ٠,٠٠٨ ٠,٠٣٩ ٠,١٢١  فأكثر١١ * ٥-١
 ٠,٣٧٤ ٠,٠٤٠ ٠,٠٥٦  فأكثر١١ * ١٠-٦
٠,٢٧٨ ٠,٠٤١ ٠,٠٦٥- ١٠-٦ *٥-١ 
 استراتيجية التواصل ٠,١٧٩ ٠,٠٣٢ ٠,٠٦٠  فأكثر١١ * ٥-١
 ٠,٠٠٠ ٠,٠٣١ ٠,١٩٢  فأكثر١١ * ١٠-٦
  :السابق ما يلي) ١٦(يتضح من اجلدول رقم 

 الستراتيجية األداء كان أعلى من املعلمـني        ٥-١ أن استخدام املعلمني الذين تتراوح خربم بني         -
 . سنة١١الذين كانت خربم أكثر من 

  ١٠-٦ واملعلمني الذين تتراوح خربم بـني      ٥-١علمني الذين تتراوح خربم بني       أن استخدام امل   -
 . سنة١١الستراتيجية القلم والورقة  كان أعلى من املعلمني الذين كانت خربم أكثر من 
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 الستراتيجية املالحظة كان أعلى من املعلمني       ٥-١ أن استخدام املعلمني الذين تتراوح خربم بني         -
 . سنة١١ت خربم أكثر من الذين كان

 الستراتيجية األداء كان أعلى من املعلمـني        ٥-١ أن استخدام املعلمني الذين تتراوح خربم بني         -
  . سنة١١الذين كانت خربم أكثر من 

وميكن أن يعزى ارتفاع درجة استخدام املعلمني ذوي اخلربة القليلة الستراتيجيات التقومي احلـديث              
ذوي اخلربة الطويلة إىل طبيعة اإلعداد والتدريب الذي أتيح هلذه الفئة فمن املعلـوم أن               املعلمني  بمقارنة  

التركيز على أمهية التقومي وضرورة استخدام استراتيجيات متنوعة فيه من التوجهات احلديثة مل يكن يف               
إىل مقاومـة   ، كما ميكن أن يعزى ذلك أيـضا         همتدريب و السابق يتم التركيز عليها عند إعداد املعلمني      

التغيري لدى املعلمني ذوي اخلربة الطويلة بسبب اعتيادهم طوال خدمتهم على اتباع  أمناط تقليديـة يف                 
اليت بينت نتائجها ان معلمي العلوم األكثر    ) ٢٠٠٧(وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة العالونة      .التقومي

  .خربة ميليون إىل استخدام التقومي الواقعي يف التحصيل
:א−١٢
التقومي احلديث يف تدريس    استراتيجيات  عقد دورات تدريبية متخصصة يف كيفية توظيف         -١-١٢

  .مواد الدراسات االجتماعية والعلوم 
 .التقومي احلديث يف املساقات الدراسية اجلامعية استراتيجيات تضمني  -٢-١٢
 . بقية املواد الدراسية جراء مزيد من الدراسات يف جمال التقومي احلديث تشملإ -٣-١٢
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א א
א א :א

تبـة   مك :، فلسطني، نابلس  )٣ط  (.األسئلة التقوميية والتقومي املدرسي   ). ١٩٩٧. (دروزة، أفنان  -
   .الفارايب
  . دار الفكر:، عمان)٤ط(ملنهج املدرسي املعاصر،ا ).٢٠٠٤.(سعادة، جودت وإبراهيم، عبد اهللا -
. القياس والتقـومي التربـوي     ).٢٠٠٤. (ج السر وعبد الرمحن، نائل وعبد ايد، بثينة       الشيخ، تا  -
  .مكتبة الرشد :الرياض
ممارسات معلمي العلوم ألساليب التقومي البديل يف تـدريس         ). ٢٠٠٧. (عالونة، هشام إبراهيم   -

ري غـري منـشورة،     رسالة ماجست  .العلوم للصف الثامن األساسي يف األردن والصعوبات اليت تواجهها        
  .جامعة الريموك، اربد، األردن

  .دار األمل: ، أربداألردن .القياس والتقومي يف العملية التدريسية. )٢٠٠٤. (امحد  سليمان، عودة -
العالقة بني درجـات أعمـال الـسنة        ). ٢٠٠٩( .كايلي، عبد العزيز واخلطيب، حامد موسى      -

جلغرافيا يف شهادة الثانوية العامة لطالب مـدارس منطقـة          ودرجات االمتحان النهائي ملاديت التاريخ وا     
  .١٩٠-١٥٦،)١(١ .جملة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية. املدينة املنورة

. )مناذج تطبيقية (استراتيجيات التدريس والتقومي احلديثة     ). ٢٠٠٨( .احملاميد، خالد والتح، أمحد    -
   .دائرة املكتبة الوطنية :عمان
 أساليب وممارسات تقومي األداء ملبحث األحياء للصفني التاسـع          ).٢٠٠٢. (دلل، بالل صابر   امل -

 غـري   رسالة ماجستري ،  والعاشر األساسيني من وجهة نظر معلمي األحياء يف حمافظيت طولكرم وقلقيلية          
  .منشورة، نابلس، فلسطني

ة األوىل مـن التعلـيم      أساليب التقومي لدى معلمي ومعلمات احللق     ).٢٠٠١( .مراد،خلود علي  -
-١٩٢،  )٤(٢ ،جملة العلوم التربوية والنفـسية    جامعة البحرين،   . االبتدائي يف ظل نظام التقومي التربوي     

١٩٣.  
دراسة ميدانية حـول    ). ٢٠٠٧( .املفرج، بدرية والرومي، مشاعل والغامن، هدى والسيار، مجيلة        -

وزارة : الكويـت . الكويت بدولةملرحلة االبتدائية   واقع تطبيق التقومي باستخدام امللف اإلجنازي لتلميذ ا       
  .حدة حبوث التجديد التربويالتربية، قطاع البحوث واملناهج، و

، إدارة  )اإلطار النظري (  استراتيجيات التقومي احلديث وأدواته      ).٢٠٠٤. (وزارة التربية والتعليم   -
  .االمتحانات واالختبارات، مديرية االختبارات، عمان، األردن

 .٢٠٠٨/٢٠٠٩عـام الدراسـي     لالتقرير اإلحصائي التربوي ل    .)٢٠٠٩( .وزارة التربية والتعليم   -
  .إدارة التخطيط التربوي، عمان األردن
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