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امللخ
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى استخدام معلمي االردن واقليم كوردستان العراق للتقويم البديل واجتاهاتهم حنوه
واملعوقات اليت تواجهه استخدامه ،تكونت عينة الدراسة من ) (113معلما ومعلمة ( 58معلم و 55معلمة) يف كل من االردن
واٍقليم كو ردستان العراق ،حيث مت اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة .قام الباحثان بتطوير استبانة وتطبيقها على افراد
العينة يف كل من االردن واٍقليم كوردستان العراق .وبينت النتائج اىل ان املعلمني يف عينة الدراسة يف االردن واٍقليم كوردستان
يستخدمون التقويم البديل بدرجة كبرية مع وجود فرق بسيط لصاحل معلمي االردن ،كما بينت النتائج وجود اجتاهات قوية لدى
املعلمني واملعلمات يف االردن وكوردستان العراق حنو استخدام التقويم البدبل ،واشارت النتائج اىل اهم املشكالت اليت يعاني منها
املعلمني يف تطبيق طرق التقويم البديل ،كأشغال املعلمني مبهام ادارية وتعليمية وارتفاع عدد احلص  ،وازدحام الغرف الصفية
بالطلبة ،وعدم عقد دورات كافية للمعلمني للتدريب وتطبيق ادوات التقويم البديل ،كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود اثر
للجنس(ذكر ،أنثى) ،واوصت الدراسة بضرورة زيادة االهتمام بتدريب املعلمني على طرق واساليب التقويم البديل وكيفية
تطبيقها.

الكلمات املفتاحية :طرائق تدريس  ,معلمي العلوم  ,االردن ,اقليم كوردستان العراق,املنهج  ,مقارنة,حتليل.
مشكلة البحث
شهدت العملية الرتبوية والتعليمية خالل الفرتة املاضية اهتماما يف معظم جماالتها وتطوراَ كبرياَ من حيث أهدافها وأساليب
تنفيذها وتقوميها ،مما أدى إىل إحداث تغريات شاملة يف املنظومة الرتبوية ،ونظراَ ألهمية هذه املنظومة ولتلبية حاجات
احلاضر واملستقبل جيب البحث عن أساليب واسرتاتيجيات حديثة يف التقويم ،ويؤكد معظم الرتبويني بأن التقويم الرتبوي
اجلديد يتضمن اسرتاتيجيات تقويم حديثة قائمة على أسس علمية ترتكز على واقع ما تعلمه الطلبة بشكل يضمن جودة العملية
الرتبوية.
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تهتم الدول املتقدمة اهتماماَ جيداَ مبقارنة مدارسها وطالبها ومناهجها بدول أخرى وذلك ملعرفة مستوى تعليمهم مبقاييس
عاملية .هناك دراسات كثرية يف هذا اجملال ،فمثالَ أجريت دراسة مقارنة بني منهاج الرياضيات األردني ومنهاج الرياضيات
الياباني (القطاطشة ،2014 ،ص.)4
ان مقارنة املناهج والعملية التعليمية يف الدول النامية أكثر حاجة من الدول الصناعية واملتقدمة وذلك للنهوض باملستوى
التعليمي ومعاجلة األخطاء واالستفادة من خربات اآلخرين ،وهلذا تتمحور هذه الدراسة حاالت متعمقة حول تنفيذ املناهج يف
املرحلة األساسية من قبل معلمي العلوم بني اململكة األردنية اهلامشية واقليم كوردستان العراق ،لذلك ميكن حتديد مشكلة البحث
يف السؤال الرئيسي اآلتي :ما أساليب التقويم البديل اليت يستخدمها معلمي العلوم يف تنفيذ املنهج يف كل من االردن واقليم
كوردستان العراق؟ ويف إطار هذا السؤال الرئيس ،ستقوم الدراسة مبحاولة اإلجابة عن االسئلة التالية:
السؤال االول :ما مدى استخدام املعلمني يف االردن واقليم كوردستان العراق السرتاتيجيات التقويم البديل وأدواته؟ وما الفرق
بينهما؟ وهل ختتلف باختالف اجلنس ( ذكر ،انثى ) ؟
السؤال الثاني :ما اجتاهات املعلمني يف االردن واقليم كوردستان العراق حنو استخدام اسرتاتيجيات التقويم البديل وأدواته؟ وما
الفرق بينهما؟ وهل ختتلف باختالف اجلنس (ذكر،انثى)؟
السؤال الثالث :ما هي معيقات استخدام اسرتاتيجيات التقويم البديل وأدواته يف كل من االردن واقليم كوردستان العراق؟ وما
الفرق بينهما؟ وهل ختتلف باختالف اجلنس( ذكر ،انثى)؟
أهمية البحث
خلق اهلل اإلنسان وزوده بأدوات العلم واملعرفة وهي السمع والبصر والعقل قال تعاىل :

(واهلل أخرجكم من بطون أمهاتكم

ال تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون) النحل ،78/واهتمّ اإلسالم بالعلم الّذي يقوم على احلقيقة
املُثبتة الّيت يتقبّلها العقل السّليم ،القادر على التأمل والتفكري يف كل ما يدور حوله للوصول لتحقيق النتاجات املرجوة .وقد
اهتمت منظومة الدول العاملية بالعلم وتعليم أبنائها وإعدادهم من اجل العمل واملساهمة يف بناء اجملتمع وتطوير قدراته .لذا
فقد أوليت هذه املهمة واليت هي الركيزة األساسية لبناء األمم واجملتمعات اإلنسانية اىل املعلم ،فكانت قضية املعلم وإعداده
وتطويره حمط اهتمام األمم على مر العصور حيث أن املعلم عامل فاعل يف بناء شخصية اإلنسان املتعلم ،وتنفيذ اخلطط التعليمية
وبيان اجيابياتها وسلبياتها من أجل إصالح التعليم وتطويره ،ومت تطوير برامج من اجل إعداد املعلم القادر علي القيام
بوظائفه و حتمل مسئولياته ،وقد كرم نبينا الكريم صلى اهلل علية وسلم املعلم حيث قال صلى اهلل عليه وسلم( :إن اهلل مل
يبعثين معنتاً وال متعنتاً ولكن بعثين معلماً وميسراً) رواه مسلم .ومن هنا كان االهتمام باملعلم منطلقا وهدفا لكل األنظمة
الرتبوية واليت توجهت اىل تأهيل املعلمني وتدريبهم لكي يستطيعوا استيعاب األفكار اجلديدة اليت يتم تبنيها خالل عملية
التطوير والتغيري  ،الن عملية التغيري عملية اجتماعية حتتاج إىل سنوات وجهد ومتابعة وإصرار على التغيري وتسليح املعنيون
باملفاهيم احلديثة وتدريبهم عليها واليت تتطلب استخدام املعايري واالسرتاتيجيات واملسائلة والتقويم والضبط لتجويد التعليم
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وتطوير املناهج( .طقاطقة ،2011 ،ص ص(9-8 :
ولتمكني القادة الرتبويني من اختاذ قرارات جريئة لتطوير العملية التعليمية والرتبوية ،وجب تطبيق تقويم قوي قادر على
إعطاء بيانات ومعلومات دقيقة ذات صلة مبوضوع التقويم ،فتم التوجه حنو تطوير النمو املهين للمعلم مبا يتناسب واألساليب
احلديثة يف تنفيذ وتدريس املادة التعليمية وتقوميها وذلك ألهمية التقويم يف العملية التعليمية ،واليت تهدف عملية التعلم من
ورائها إىل إحداث تغيريات خمطط هلا يف سلوك الطلبة ،لذا جيد املعلم نفسه يف حاجة ملحة إلي استخدام وسيلة متكنه من
تقرير نوع هذه التغيريات ومداها واملعدل الذي تسري فيه والعملية اليت يلجأ إليها املعلم ملعرفة مدى جناحه يف حتقيق األهداف
اليت يسعى إليها تسمى التقويم ،فالتقويم هو الوسيلة اليت توفر للمعلمني البيانات الالزمة هلم للتحقق من مدى تقدم الطلبة
وحتقيقهم للنتاجات التعليمية املطلوبة ،والوقوف على نقاط القوة والضعف من اجل إحداث نقلة نوعية يف عملية التعلم.
(الكيالني وعدس ،1994 ،ص.)54 :
وعملية تنفيذ وتدريس مناهج العلوم يف املدارس يتم من خالل استخدام وسائل تقليدية يف العرض والتقويم ،وبدال من ان
هدف العملية التعليمية حتسنها وتطويرها لألفضل اصبح يف كثري من االحيان غاية تسلطية تثري اخلوف والرعب يف نفوس
الطلبة ،مما يؤدي لردود فعل غري مرغوبة من الطلبة تتمثل يف سلوكيات وافعال تتناق وحاجات ومتطلبات اجملتمع(القيسي،
 ،2008ص ص ،)105-104 :ويرى (خطايبة )2011،ان استخدام اساليب التقويم البديل يعد متمماً للتقويم التقليدي،
ويستطيع املعلم ان يدمج بني نوعي التقويم لتلبية احتياجات عملية التعلم ،الن اساليب التقويم الواقعي تدفع املتعلم إلظهار
املهارة والقدرة على حل املشكلة ويف واقع احلياة العملية (خطايبة ،2011،ص ص.)482-480 :
كما ان التقويم الواقعي ينتقل بالطلبة اىل ممارسة ادوار ومهام ذات قيمة ومعنى بالنسبة هلم ،النهم ميارسون من خالهلا
مهارات التفكري العليا وتتطور قدرتهم على التفكري التأملي ،فتبدو اعماهلم كنشاطات تعلم وليس اختبارات سرية ،كل ذلك
يؤدي اىل تطور قدراتهم يف معاجلة املعلومات وحتليلها وتوثق الصلة بني الطالب وعملية التعلم ( زيتون ،2007 ،ص ص592- :
.)591
وبالتالي فإن استخدام اسرتاتيجيات التقويم البديل يف بيئات تعليم العلوم يساهم بشكل فاعل يف تطوير قدراتهم
ومهاراتهم ومتكنهم من الفهم السليم للمفاهيم العلمية ( زيتون ،2007 ،ص ص ،(592-591:وقد عرفت احلريري املشار اليه
يف (محيد )2013 ،اىل "ان التقييم البديل هو عملية توظيف أساليب جديدة للتقويم ال تعتمد على االختبارات املقننة ،أي أن
املعرفة يتم تكوينها وبنائها بواسطة املتعلم حيث ختتلف تلك املعرفة من سياق إىل آخر"(محيد 2013 ،ص.)8 :
والتقييم البديل ينسجم مع التغريات والتطورات اليت يشهدها عصر العوملة ملا له من قدرة على االنسجام مع النظريات
الرتبوية احلديثة واليت تتبنى تفعيل دور املتعلم يف عملية التعلم من اجل تطوير قدراته وخرباته ،لذا جلأت األنظمة الرتبوية
بكافة فلسفاتها اىل استخدام التقييم البديل يف مجيع مراحل عملية التعلم للحكم على اداء الطالب مما دعت احلاجة اىل تبين
تقوميات بديلة ومباشرة ،تواجه تلك االنتقادات ،وتكون اكثر قدرة على تقديم صورة اصيلة عن اداء الطالب وقدراته
احلقيقية يف تطبيق ما يعرفه وما يستطيع عمله( .خاجي ،2013 ،ص352 :؛ عليان ،2010 ،ص.(184 :
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ان هذه التحوالت حنو استخدام التقييم البديل انطلقت من توجهات الفكر البنائي الذي ركز على استخدام أدوات التقييم
املتنوعة واليت تهدف لالنتقال من عملية التعليم اىل التعلم ،من خالل الرتكيز على نشاط املتعلم الفعلي ،ومالحظة مدى تطور
النمو املفاهيمي والتغري يف األداء الذي حيدث له أثناء وبعد التعلم من خالل التغذية الراجعة وتفاعله مع املعلم وأقرانه للوصول
إلي األهداف املنشودة والتمكن منه ،لذا تنعكس إجراءات هذا التقييم بشكل مباشر على سلوكيات الطلبة ومتكنهم من تطوير
مهارات تعلمهم الذاتي ،كما وتليب طرق التقييم البديل احتياجات الطلبة اليت تتطلب توفر مواقف تعليمية متكنهم من
ممارسة أنشطة متنوعة يف عملية التعلم ،وهذه املمارسات التقيمية هلا االثر يف تعزيز الطلبة وزيادة دافعيتهم لعملية التعلم،
كما تليب حاجة املعلم يف فهم ومعرفة مدى تطور عملية تعلم الطلبة وحتسن ممارستهم التعليمية (Next Generation
);( ،Science Standards (NGSS).2013عالونة ،2014 ،ص ص.)440-434 :
يتم حتقيق أهداف توظيف التقييم البديل عندما يدرك معلم العلوم ان عملية التقييم جتاوزت حفظ املعلومات واسرتجاعها
إىل تنمية شخصية املتعلم وتطوير قدراته لالستجابة للتغريات احمليطة به واالستجابة ملهام التعلم واملشكالت الواقعية
احلياتية ،وقدرة املتعلم على التفاعل مع جمريات اإلحداث وتقبل وجهات النظر األخرى( .عبيدو ،2016 ،ص.(14 :
وألهمية التقويم البديل فقد أكد (العليان ( 2014 ،على دور املؤسسة الرتبوية يف إعداد املعلمني وعقد ورش تدريبية هلم
يف جمال استخدام التقويم البديل ،وكيفية استخدام اإلجراءات السليمة للتقييم البديل يف املراحل الدراسية ،وإعطاء احلوافز
للمعلمني املطبقني ألساليب التقويم البديل (العليان ،2014 ،ص ص.)60-55 :
ان اط الق عملية إصالح شاملة للعملية التعليمية التعلمية ضمن معايري اجلودة العاملية تتطلب توظيف اسرتاتيجيات وادوات
التقويم البديل ،واليت متكن فلسفته وأغراضه واساليبه وتقنياته القائمني على العملية التعليمية التعلمية من حتسني مستوى
تعلم الطلبة وتلبية احتياجاتهم (الشبول ، 2004 ،ص 7:؛ طقاطقة ،2011 ،ص ص9-8:؛ الغويني ،2015 ،ص.(1:
وقد اصطلح على تسمية أساليب التقويم البديل مبسميات متعددة مثل :التقويم القائم على اآلداء ،التقويم الطبيعي،
التقويم اآلصيل ،التقويم البنائي ،التقويم البديل ،والتقويم املباشر ،ولكن مجيعها تؤكد على التغيري املبين على اآلداء يف
تقويم نتاجات التعلم( .الزغيب ،2013 ،ص ص.)172-171 :
وركزت التوجهات الرتبوية يف العقد احلالي على أهمية إعادة النظر يف أغراض التقويم الرتبوي ،والتوجه حنو التقويم
الذي ينمى املعرفة واملهارة لدى املتعلم وميكن قياسه وحتليل نتائجه ،لذا اجتهت الرؤية للتقويم احلقيقي (البديل) الذي يعد
توجهاَ يف الفكر الرتبوي للنظرية البنائية ،وحتوالَ جوهرياَ يف املمارسات التقليدية السائدة يف قياس وتقويم حتصيل املتعلمني
وأدائهم يف املراحل التعليمية املختلفة (بين عودة ،2015 ،ص .)15 :ويرى الصراف ( )2002بأن فكرة التقويم البديل تقوم
على االعتقاد بان تعلم الطالب وتقدمه الدراسي ميكن تقييمها بواسطة اعمال ومهام تتطلب انشغاال نشطا مثل البحث والتحري
يف املشكالت املعقدة ،والقيام بالتجارب امليدانية واالداء املرتفع( .الصراف ،2002 ،ص .)285 :تأتي اهمية التقويم البديل
من قياسه لعمليات عقلية عليا ويركز على عمليات تعلم مهمة ميكن تنميتها يف اطار العمل املدرسي وخارجه ومتابعة تطورها،
كما انه يساعد يف تهيئة املعلمني للحياة ،اذ يطلب من املتعلم اجناز مهام هلا معنى وترتبط حبياته الواقعية وحل مشكالته.
(عالم ،2000 ،ص.)746 :
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تكمن أهمية البحث فيما يلي:
 .1يفيد البحث احلالي املعلمني عامة ،ومعلمي العلوم خاصة ،وذلك بتحديد أساليب التقويم البديل يف تنفيذ املنهج.
 .2تزويد اجلهات املختصة يف وزارة الرتبية بصورة واضحة عن واقع استخدام أساليب التقويم البديل يف تنفيذ املنهج من قبل
معلمي العلوم يف االردن واقليم كوردستان العراق ،آلخذها بعني االعتبار والرتكيز عليها يف برامج تدريب املعلمني.
 .3يساهم هذا البحث يف اٍطالع املشرفني الرتبويني على كيفية تنفيذ املنهج من قبل معلمي العلوم يف املرحلة اآلساسية واملشكالت
اليت تواجههم ومن ثم يتم ختطيط الربامج الالزمة لعالجها.
 .4قد يفيد هذا البحث اآلشراف الرتبوي يف اٍعادة النظر يف الربامج التدريبية املقدمة للمعلمني يف دورات مديريات االعداد
والتدريب يف املديريات العامة للرتبية.
فوائد التقويم البديل:
 .1يقدم للطلبة مهاماً وإعماال مشوقة ،وذات قيمة حلياتهم ،وهي تتحداهم لكي يطرحوا اسئلة ويصوروا أحكاماً ،ويبحثوا عن
إمكانيات وبدائل.
 .2يراعي الفروق الفردية.
 .3يكون لدى الطلبة اجتاهاً موجباً حنو التعلم.
 .4يعمل على ان يكون دور املعلم مساعدة الطلبة على حتمل مسؤولية تعلمهم وان يصبحوا مقومني ذاتني.
 .5يعطي دوراً اكثر نشاطا لآلباء يف التقويم ،اذ يشجع االباء على أن ينظروا إىل ما هو ابعد من تقديرات االختبار والتقارير،
أو الشهادات املدرسية يف تقويم إجناز الطلبة وحتصيلهم( .جابر1426 ،هـ ،ص.)79 :
اسرتاتيجيات التقويم البديل:
 .1اسرتاتيجية التقويم املعتمد على األداء Assessment Performance based :تتيح هذه االسرتاتيجية
للطلبة ،توظيف املهارات اليت تعلموها يف مواقف حياتية جديدة حتاكي الواقع ،مظهرة مدى إتقانهم ملا تعلموه يف ضوء
النتاجات التعليمية املراد اٍجنازها ،ويندرج حتتها عدد من الفعاليات اليت ميكن أن تعد مثاالَ مالئماَ لتطبيقها كالتقديم
( )presentationوالعرض التوضيحي ( )Demonstrationواحملاكاة( )Simulationواملناظرة(( )Debateودة،
 )2005املشار اليها يف (بين عودة ،2015 ،ص.)18 :
 .2اسرتاتيجية التقويم بالقلم والورقةPencil and Paper :
تعد االختبارات بأنواعها عماد هذه االسرتاتيجية وركيزتها مبا تقدمه من أدوات معدة بإحكام ،متكن املعلم من قياس
قدرات الطلبة ومهاراتهم يف جماالت حمددة ،تظهر مستوى امتالكهم للمهارات العقلية واألدائية املتضمنة يف النتاجات التعليمية
حملتوى دراسي تعلموه سابقاَ ،وتكمن أهمية هذه االسرتاتيجية فيما تقدمه للمعلم من معرفة مبواطن القوة ومواطن الضعف يف
أداء الطلبة ،وقياس مستوى حتصيلهم ومدى تقدمهم فيه ،مما يزود املعلم وولي اآلمر بالتغذية الراجعة حول أدائهم ( .البشري
وأريج ،2011 ،ص.)4 :
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 .3اسرتاتيجية املالحظةObservation :
تعد هذ ه االسرتاتيجية من أنواع التقويم النوعي الذي يدون فيه سلوك الطلبة بهدف التعرف على اهتماماتهم وميوهلم
واجتاهاتهم وتفاعلهم مع بعضهم بعضا ،بقصد احلصول على معلومات تفيد يف احلكم على أدائهم ،ويف تقويم مهاراتهم وقيمهم
وأخالقياتهم وطريقة التفكري اليت ينتهجونها ،وتقسم املالحظة اىل نوعني أساسيني هما:
أ -املالحظة التلقائية :تتمثل مبشاهدة سلوك املتعلم وأفعاله يف املواقف احلياتية احلقيقية.
ب -املالحظة املنظمة  :تتمثل مبشاهدة سلوك املتعلم بشكل خمطط له مسبقاَ ،أخذين بعني االعتبار حتديد ظروف املالحظة
( الزمان ،املكان ،املعايري اخلاصة بكل مالحظة) .ان وعي املعلم بهذه اإلسرتاتيجية يساعدهم يف احلصول على كم من املعلومات
النوعية ،متدهم بدرجة عالية من الثقة عند اختاذ القرار ،والشمولية يف تقويم النتاجات التعليمية ،فضالَ على ما تتمتع به
هذه اإلسرتاتيجية من معرفة عالية ،متكن املعلمني من تكييفها وتصميمها مبا يتناسب مع النتاجات التعليمية املختلفة
(.)Adams, 1998, pp 174-180
 .4إسرتاتيجية التقويم بالتواصلCommunication :
تقوم هذه اإلسرتاتيجية على مجع املعلومات من إرسال واستقبال األفكار بشكل ميكن املعلم من معرفة التقدم الذي حققه
املتعلم ،ف ضالَ على التعرف اىل طريقة تفكريه وأسلوبه يف حل املشكالت ،ان وعي املعلمني مبا تتضمن هذه اإلسرتاتيجية من
فعاليات (املؤمتر ،املقابلة ،األسئلة واألجوبة) وأدوات تقويم ترتبط بها (سجل وصف سري التعلم) ميكن أن تفيد املعلمني يف
التخطيط اآلمثل للدرس ،وحتديد النتاجات التعليمية للطلبة ،وفقاَ ملستوياتهم وقدراتهم ،كما قد متكن الطلبة من احلصول
على التغذية الراجعة والتشجيع اللذين يساهمان يف تشخي حاجاتهم مما يعزز من قدرتهم على مراجعة الذات وانعكاس ذلك
على أدائهم وإمكانياتهم وتطورها (البشري وأريج ،2011 ،ص.)5-4 :
 .5إسرتاتيجية مراجعة الذاتReflection Assessment strategy :
تقوم على حتويل التعلم السابق اىل تعلم جديد وذلك بتقييم ما تعلمه الطالب من خالل تأمله اخلربة السابقة وحتديد
نقاط القوة والنقاط اليت حباجة اىل حتسني ،وحتديد ما سيتم تعلمه الحقاَ ،لذا تعد هذه اإلسرتاتيجية مكوناَ أساسياَ للتعلم
الذاتي ،مبا تقدمه للمتعلم من فرصة حقيقية لتطوير مهاراته ما وراء املعرفية ،ومهارات التفكري الناقد ،ومهارات التفكري
العليا ،وحل املشكالت ما ميكن للمتعلم من تشخي نقاط القوة يف أدائه ،وحتديد حاجاته وتقييم اجتاهاته (البشري واريج،
 ،2011ص.)5 :
أدوات التقويم البديل:
هناك أدوات متعددة للتقويم البديل منها:
 )1قوائم الرصد

Check list

وتشمل قوائم الرصد او الشطب قائمة االفعال او السلوكيات اليت يرصدها املعلم او املتعلم لدى قيامه بتنفيذ مهمة او
مهارة تعليمية واحدة او اكثر وذلك برصد االستجابات على فقراتها باختيار احد تقديرين من األزواج االتية :صح او
خطأ ،موافق أو غري موافق.
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 )2سالمل التقدير Rating scale
تقوم هذه األداة على جتزئة املهمة املراد تقوميها اىل جمموعة من املهام اجلزئية بشكل يظهر مدى أمتالك الطلبة هلا،
وفق تدريج من اربع او مخس مستويات.
 )3سالمل التقدير اللفظي Rubric
تتيح هذه االداة للمعلم أن يدرج يف مستويات املهارة املراد تقوميها لفظياً اىل عدد من املستويات بشكل أكثر تفصيالً من
سالمل التقدير ،اذ يتم حتديد وصف دقيق ملستوى اداء الطلبة.
 )4سجل وصف سري التعلم

Learning log

ان تعبري الطالب حول اشياء قرأها أو شاهدها أو تعلمها ،تتيح للمعلم فرصة االطالع على أراء الطلبة واستجاباتهم،
وعلى املعلم ان يهيئ البيئة اآلمنة لتشجيع الطلبة على التعبري حبرية عما يشعرون به ( .خاجي ،2013 ،ص ص:
.)358-357
االختالف بني التقويم البديل والتقويم التقليدي:
خيتلف التقويم البديل عن التقويم التقليدي من عدة أوجه من أبرزها ما هو موضح كاآلتي:
مقارنة بني التقويم البديل والتقويم التقليدي(زيتون1428 ،هـ ،ص.)519 :
التقويم البديل

1

2

3

4
5

شكل مهام حقيقية مطلوب
من الطالب إجنازها أو أدائها
تتطلب من الطالب تطبيق معارفهم
ومهاراتهم ودجمها إلجناز املهمة
يوظف الطالب مهارات التفكري
العليا ألداء املهمة
(مهارات ،التطبيق ،التحليل،التقييم،
الرتكيب
يستغرق إجناز املهمة وقتاً
طويالً نسبياً ميتد لعدة
ساعات أو عدة أيام.
ميكن أن يتعاون جمموعة
من الطالب يف إجناز املهمة.

التقويم التقليدي
يأخذ شكل اختبار حتصيلي أسئلته كتابية ـ
قد ال تكون هلا صلة بواقع الطالب ـ مطلوب من الطالب
اإلجابة عنها باختيار إجابة صحيحة أو تكملة
عبارة أو كتابة مجل قصرية
تتطلب من الطالب تذكر معلومات سبق هلم دراستها
يوظف الطالب عادة مهارات التفكري
الدنيا إلجناز املهمة
(مهارات التذكر ،االستيعاب).
تستغرق اإلجابة عن االختبارات
التحصيلية وقتاً قصرياً نسبياً
(ما بني  15دقيقة إىل  120دقيقة عادة).
إجابة الطالب على االختبار التحصيلي فردية

6

يتم تقدير أداء الطالب يف املهام
اعتماداً على قواعد (موازين)تقدير.

يقدر أداء الطالب يف االختبار
بالدرجة (العالمة) اليت حصل عليها بنا ًء
على صحة إجابته عن األسئلة.

7

يتم تقييم الطالب بعدة أساليب:
اختبارات األداء ،حقائب اإلجناز،
مشروعات الطالب إخل.

يقتصر تقييم الطالب عادة على
االختبارات التحصيلية الكتابية
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كما ويكتسب هذه البحث اهميته من االعتبارات التالية:
 انه من اوائل البحوث اليت حتاول التعرف على مدى تطبيق املعلمني يف كل من االردن واقليم كوردستان العراقالسرتاتيجيات وادوات التقويم البديل ،واملقارنة بينهما وذلك يف العام الدراسي 2017/2016م .
 تقدم صورة واقعية للمعيقات اليت تواجه املعلمني يف االردن وكوردستان العراق يف تطبيق اسرتاتيجيات وادوات التقويمالبديل وكيفية التغلب عليها.
 تزويد اجلهات املختصة يف وزارة الرتبية بصورة واضحة عن واقع استخدام أساليب التقويم البديل يف تنفيذ املنهج منقبل معلمي العلوم يف االردن واقليم كوردستان العراق ،آلخذها بعني االعتبار والرتكيز عليها يف برامج تدريب املعلمني.
 قد يفيد هذا البحث اآلشراف الرتبوي يف اٍعادة النظر يف الربامج التدريبية املقدمة للمعلمني .حدود البحث :تتمثل حدود البحث احلالي مبا يلي:
احلدود املوضوعية :يقتصر البحث احلالي على دراسة ( مدى استخدام معلمي العلوم يف االردن واٍقليم كوردستان العراق
للتقويم البديل يف تنفيذ املنهج واجتاهاتهم حنوه ومعوقات استخدامه)
احلدود الزمانية :مت تطبيق البحث يف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2017
احلدود املكانية :أقتصر هذا البحث على معلمي العلوم يف مدارس حمافظة اٍربد يف اململكة االردنية اهلامشية ومدارس مدينة
كالر التابعة للمديرية العامة لرتبية كرميان يف اٍقليم كوردستان العراق.
مصطلحات البحث
التقويم البديل :يعرف التقويم البديل بأنه متصل من األساليب أو الصيغ اليت ترتاوح بني استجابات بسيطة مفتوحة
يكتبها املعلم وتوضيحات شاملة ،وجتمعات من األعمال املتكاملة للمتعلم عرب الزمن( .علي ،2011 ،ص.)287 :
التقويم البديل إجرائيا :استخدام أدوات التقويم غري تقليدية مثل سالمل التقدير وقوائم الرصد ،لرصد تنفيذ مناهج
العلوم من قبل معلمي العلوم يف املرحلة األساسية.
اسرتاتيجيات التقويم البديل :هي االسرتاتيجيات اليت تسعى إىل حتقيق نتاجات متنوعة مرتبطة باملنهاج ،منها
اسرتاتيجية التقويم املعتمد على األداء ،واسرتاتيجية املالحظة ،واسرتاتيجية التواصل ،واسرتاتيجية مراجعة الذات،
واسرتاتيجية التسجيل( وزارة الرتبية والتعليم ،2004 ،ص ص.(21-20 :
الدراسات السابقة:
أجرى عبيدو وبركات ) (2017دراسة هدفت إىل تقصى درجة قناعة معلمي العلوم للمرحلة األساسية لتوظيف التقييم
البديل يف إكساب طلبتهم ملهارات العمل املخربي .تكونت عينة الدراسة من ) (146معلماً ومعلمة  ،وجلمع بيانات الدراسة اعد
الباحثان أداتي مت التأكد من صدقهما وثباتهما ( استبان ،مقابلة) ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود قناعات عالية لدى عينة
الدراسة لتوظيف التقييم البديل يف إكساب مهارات العمل املخربي ،كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف
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استجابات عينة الدراسة تعزى للجنس او املؤهل العلمي او اخلربة التدريسية ،كما بينت املقابلة الشخصية تأكيد عينة الدراسة
على دور التقييم البديل يف تقديم صورة شاملة عن حتصيل الطلبة
وأجرت الزعيب ) (2013دراسة هدفت الكشف عن درجة معرفة معلمي الرياضيات للصفوف األساسية العليا يف األردن وممارستهم
السرتاتيجيات التقويم الواقعي وأدواته ،وتكونت عينة الدراسة من ) (91معلماً ومعلمة من معلمي الرياضيات يف مديرية تربية
اربد ،وجلمع بيانات الدراسة طورت الباحثة استبانة مكونة من أربعة أجزاء ،هدف اجلزءان الثاني والثالث منها اىل كشف درجة
معرفة املعلمني واستخدامهم السرتاتيجيات التقويم الواقعي وأدواته ،ونناول اجلزء الرابع أسباب استخدام وأسباب عدم استخدام
اسرتاتيجيات وأدوات التقويم .وأظهرت نتائج الدراسة ان درجة استخدام التقويم الواقعي ما زالت دون املتوقع ،كما بينت الدراسة
ان من األسباب اليت حتول دون استخدام املعلمني السرتاتيجيات التقويم الواقعي من وجهة نظرهم عدم توفر الوقت لذلك بسبب
كثرة األعباء املطلوبة منهم وزمحة املنهاج ،كما مل تظهر النتائج إي أثر ألي من متغريات الدراسة اجلنس واملؤهل واخلربة.
وأجرى عفانة ) (2011دراسة هدفت إىل حتديد االجتاهات احلديثة يف التقويم ،وحتديد واقع استخدام معلمي ومعلمات اللغة
العربية يف املرحلة اإلعدادية يف مدارس وكالة الغوث يف غزة ألساليب التقويم البديل ،وحتديد فيما إذا كان هناك اختالف يعزى
للجنس وتكونت عينة الدراسة من ) (60معلماً ومعلمة ،ومن ) (24مديراً ومشرفا .طبق الباحث املنهج الوصفي واستخدم جلمع
بيانات الدراسة استخدم أداتني هما استبيان ،وبطاقة مالحظة .وأظهرت نتائج الدراسة ان الدرجة الكلية الستخدام املعلمني
الذكور ألساليب التقويم احلديثة بلغت ) ، (%45.1واحتل أسلوب التقويم باستخدام االختبارات الكتابية املرتبة األوىل،
وبلغت نسبة استخدام املعلمات ألساليب التقويم احلديثة ) (%58.3واحتل تقويم األداء باالختبارات الكتابية املرتبة األوىل.
أجرى أندريد وأخرون ) (Andrade, Heidi.et al. 2009دراسة هدفت إىل استقصاء أثر استخدام التقويم الذاتي املستند
إىل جمموعة من االرشادات ) (Rubricيف الكفاءة الذاتية .تكونت عينة الدراسة من ) (268طالبا من طلبة مدارس والية
نيويورك .وجلمع بيانات الدراسة مت اعداد مقياس الكفاءة الذاتية ) .(self-efficacy scaleوقد بينت نتائج الدراسة إىل
أن الكفاءة الذاتية يف الكتابة يف اجملموعة التجريبية كانت أفضل من اجملموعة الضابطة ،كما أشارت النتائج اىل وجود أثر
للجنس حيث بينت النتائج ان كفاءة الطالبات الذاتية كانت أعلى من كفاءة الطالب الذاتية.
كما أجرى الزهراني ) (2009دراسة هدفت إىل معرفة مدى توفر معايري جودة أدوات قياس حتصيل الطالب وفق معايري اجلودة
الشاملة ،ومعرفة املواصفات اليت ميكن اعتمادها لتطوير أدوات قياس حتصيل الطالب ،ومعرفة العقبات اليت حتول دون تطوير
أدوات القياس ،وتقديم تصور لكيفية تطوير أدوات قياس حتصيل الطلبة ،اعتمد الباحث املنهج الوصفي مستخدما استبانه
للمعلمني واملشرفني .تكونت عينة الدراسة من ) (38مشرفاً و) (48معلماً .وأظهرت نتائج الدراسة ان درجة جودة معايري أدوات
قياس حتصيل الطالب عالية جداً ،كما بينت عدم توفر معايري جودة أدوات قياس حتصيل الطالب وفق معايري اجلودة الشاملة
بنسبة  ،%53كما بينت النتائج وجود فروق بني متوسط درجات املشرفني واملعلمني على الدرجة الكلية لتطوير أدوات حتصيل
الطالب لصاحل املشرفني ،كما بينت النتائج وجود فروق بني متوسط درجات عينة الدراسة لصاحل محلة املؤهالت العليا ،وملن
خدمتهم فوق ) (11سنة.
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أجرى عالونة ) (2007دراسة هدفت إىل تقصي درجة ممارسات معلمي العلوم ألساليب التقويم البديل يف تدريس العلوم للصف
الثامن األساسي يف األردن والصعوبات اليت تواجهها .تكونت عينة الدراسة من ) (16معلماً ومعلمة من مديرية تربية اربد
الثالثة .مجعت بيانات الدراسة بواسطة أداتني هما منوذج مالحظة معلمي العلوم للتقويم البديل مللفات أعمال الطلبة ،ومنوذج
مالحظة ممارسات معلمي العلوم للتقويم القائم على األداء .وأظهرت نتائج الدراسة ان درجة ممارسة معلمي العلوم ألساليب
التقويم البديل القائم على األداء كانت متوسطة ،ومل ختتلف ممارسة املعلمني باختالف اجلنس؛ كما بينت النتائج اختالف درجة
ممارسة املعلمني ألساليب التقويم البديل على مستوى إعمال الطالب الكلي والتقويم البديل الكلي القائم على األداء باختالف
خربة املعلم ولصاحل اخلربة األكثر ،وباختالف املؤهل ولصاحل املؤهل األعلى .وبينت النتائج ان من الصعوبات اليت تواجه املعلمني
يف تطبيق أساليب التقويم البديل ازدحام الصفوف بالطالب ،والنصاب الكبري للمعلم ،وطول املنهاج وضيق الوقت.
وأجرى مكدونالد وبود ) (Mcdonald&Boud. 2003دراسة هدفت إىل استقصاء أثر تدريب طلبة عشر مدارس ثانوية من
مدينة سدني االسرتالية على عملية التقويم الذاتي يف حتصيلهم الدراسي .تكونت عينة الدراسة من ) (512طالبا وطالبة
وزعوا بالتساوي على جمموعتني جتريبية وضابطة ،حيث تلقى افراد اجملموعة التجريبية تدريبا خاصا على مهارات التقويم
الذاتي .بينت نتائج الدراسة تفوق طلبة اجملموعة التجريبية والذين تلقوا التدريب على إجراء عملية التقويم الذاتي
ألعماهلم ،كما حتسن مستوى التحصيل الدراسي لديهم مقارنة باجملموعة الضابطة.
أجرى عقل ) (2001هدفت الدراسة إىل التعرف على وجهة نظر املوجهني واملعلمني والطالب يف أساليب التقويم املستخدمة يف
تقويم طالب الصف الثالث اإلعدادي يف مادة العلوم بدولة قطر ،استخدم الباحث املنهج الوصفي حيث طبق استبانة على معلمي
ومعلمات العلوم ،وأجرى مقابلة موجهي العلوم ،وطبق تقويم جترييب على طالب وطالبات الصف الثالث اإلعدادي.أظهرت نتائج
الدراسة وجود العديد من أوجه االتفاق ما بني استجابات املعلمني واملوجهني مع استجابات املعلمات واملوجهات ،ووجود عدد حمدود
من أوجه االختالف ما بني استجابات املعلمني واملوجهني مع استجابات املعلمات واملوجهات.
تعقيب على الدراسات السابقة
بناءًعلى ما تقدم ومن خالل استعراض الدراسات السابقة ميكن تقديم املالحظات التالية:
 تناولت معظم الدراسات التعرف على وجهة نظر املعلمني واجتاهاتهم وقناعاتهم يف استخدام اساليب التقويم البديل كدراسة (عبيدو2016،؛ عفانة2011 ،؛ عقل.)2001،
-

تناول عدد من الدراسات أثر استخدام بعض ادوات التقويم البديل يف عملية التعلم كدراسات
(الزعيب2013 ،؛ Andrade, Heidi. et al. 2009؛ عالونة 2007 ،؛ .)& Boud. 2003 Mcdonald

-

كما تناولت دراسات معرفة مدى توفر معايري جودة ألدوات التقويم البديل وفق معايري اجلودة الشاملة كدراسة (الزهراني،
.(2009
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يتناول البحث احلالي دراسة مدى استخدام معلمي العلوم يف االردن وكوردستان العراق آلدوات التقويم البديل يف تنفيذ
املنهج ،وحتديد اجتاهاتهم حنوه ومعوقات استخدامه ،كما ويتميز هذا البحث انه مت تطبيقه ومقارنة نتائجه يف كل من
مدراس اململكة االردنية اهلامشية ومدارس أقليم كوردستان العراق.
منهجية البحث واجراءاتها:
استخدم الباحثان املنهج الوصفي املسحي يف هذا البحث ألنه يناسب طبيعة املشكلة ،حيث مت إعداد أداة البحث وحتكيمها
حسب األصول للتأكد من مدى مناسبتها ألهداف البحث وحماولتها االجابة على اسئلتها.
حمددات البحث
اقتصرت البحث احلالي على معلمي العلوم للمرحلة األساسية يف األردن (مديرية الرتبية والتعليم -قصبة اربد) ،ويف إقليم
كوردستان العراق للعام الدراسي 2017-2016م :كما اقتصرت على أداه البحث اليت أعدها الباحثان.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدراسة من املدارس احلكومية األردنية يف حمافظة اٍربد (مديرية تربية-قصبة اٍربد) ،خالل الفصل الدراسي
الثاني للعام الدراسي ) (2017-2016والبالغ عددها ( )740معلماً ومعلمة للعلوم؛ كما تكونت من املدارس احلكومية يف
أقليم كوردستان العراق (مديرية تربية كرميان -قضاء كالر) خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (2017-
) 2016والبالغ عددها ( ) 315معلماً ومعلمة للعلوم.
عينة الدراسة:
وتكونت عينة الدراسة من ) (58معلما؛ و) (55معلمة؛ مت اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة يف كل من االردن

واقليم كوردستان العراق.
أداة الدراسة:
بعد االطالع على األدب الرتبوي ،والدارسات السابقة املتعلقة مبوضوع االستبانة مثل دراسة (عبيدو2016 ،؛ الزعيب،
2013؛ محزة وصومان2012 ،؛ زهراني2009 ،؛  ،(Andrade, Heidi. et al. 2009واالستفادة من آراء املشرفني
الرتبويني واملعلمني حول التقويم البديل واالطالع على منشورات وزارة الرتبية والتعليم -االردن حول التقويم البديل ،قاما
الباحثان ببناء أداة الدراسة وفق اخلطوات االتية:
 -1حتديد اجملاالت الرئيسية لالستبانة ،وصياغة فقرات االستبانة ،حيث تتوافق كل فقرة
مع اجملال الذي تنتمي اليه.
 -2إعداد اإلستبانة بالصورة األولية ،حيث تضمنت ) (51فقرة.
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 -3عرض اإلستبانة على جمموعة من احملكمني الرتبويني ،وقد مت األخذ بارآء األساتذة احملكمني ،حيث مت
تعديل بعض الفقرات وازالة أُخرى وإضافة فقرات جديدة ،وإعادة صياغة ملعظم الفقرات ،وقد أصبح عدد
فقرات االستبانة بعد إجراء التعديالت ) (49فقرة ،موزعة على ثالث جماالت .واجلدول ) (1يبني
اجملاالت وتوزيع فقرات االستبانة على اجملاالت:
اجلدول ) (1توزيع الفقرات على جماالت االستبانة
اجملاالت

عدد الفقرات

أرقام الفقرات

استخدام ادوات التقويم البديل

12

12 – 1

اجتاهات املعلمني حنو التقويم البديل

25

37 – 13

معيقات استخدام التقويم البديل

12

49 – 38

وقد مت اإلستجابة على االستبانة وفقاً لتدرج مخاسي على طريقة ليكرت لكل فقرة من الفقرات ( كبرية جداً ،كبرية،
متوسطة ،قليلة ،قليلة جداً) .وتصحح على التوالي بالدرجات (  ،)1 -2 -3 -4 -5وبالتالي فأن أي فقرة حصلت على أكثر من
( )3أعتربت كبرية ،وأي فقرة حصلت على أقل من ( )3أعتربت ضعيفة ،وأي فقرة حصلت على ( )3أعتربت حمايدة.
ثبات أداة الدراسة:
للتحقق من ثبات أداة الدراسة ،قام الباحثان حبساب معامالت الثبات هلما ،بطريقتني :األوىل طريقة التطبيق وإعادة
التطبيق ،حيث قاما بتطبيقها على عينة استطالعية من جمتمع الدراسة وعددهم ( )34معلما ومعلمة يف االردن واقليم كوردستان
العراق ،وذلك بتطبيقها مرتني وبفاصل زمين مدته أسبوع بني التطبيق األول والتطبيق الثاني .ومت حساب معامالت ارتباط
بريسون بني نتائج التطبيقني ،حيث تراوحت معامالت الثبات للمجاالت بني ( ،)0.88 – 0.83وبلغت قيمة معامل االرتباط الكلي
( .) 0.84أما الطريقة الثانية ،فقد استخدم فيها طريقة كرونباخ ألفا للتعرف على اإلتساق الداخلي للفقرات ،فرتاوحت قيم
معامالت الثبات للمجاالت بني ( ،)0.81– 0.79و( )0.86لالستبانة الكلية .واجلدول ( (2يوضح قيم معامالت الثبات
للمجاالت بطريقة اإلعادة وبطريقة كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي.
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اجلدول ) (2قيم معامالت ثبات اإلعادة واإلتساق الداخلي لكل جمال من جماالت االستبانة
الرق
م

اجملاالت

عدد الفقرات

قيم معامالت الثبات
بريسون

ألفا كرونباخ

1

استخدام ادوات التقويم البديل

12

0.88

0.81

2

اجتاهات املعلمني حنو التقويم البديل

25

0.80

0.80

3

معيقات استخدام التقويم البديل

12

0.83

0.79

49

0.85

0.83

اإلستبانة ككل

إجراءات البحث
 االطالع على أدبيات املوضوع والدراسات السابقة . اعداد أداة البحث وحتكيمها وتعديلها واخراجها كما بصورتها النهائية احلالية. تطبيق االستبانة على املعلمني واملعلمات ضمن العينة املختارة يف كل من االردن واقليمكوردستان العراق ،يف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي2017-2016م.
 تفريغ فقرات االستبانة لتحليلها احصائياً. استخالص نتائج الدراسة والتعليق عليها ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة.املعاجلة االحصائية
مت مجع بيانات البحث يف جداول خاصة وإجياد االوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل جدول ،وحتليل النتائج كما
يظهر ذلك بنتائج الدراسة.
عرض النتائج ومناقشتها
النتائج املتعلقة بالسؤال االول ومناقشتها:
ما مدى استخدام املعلمني يف االردن واقليم كوردستان العراق السرتاتيجيات التقويم البديل وأدواته؟ وما الفرق بينهما؟
وهل ختتلف باختالف اجلنس؟
لالٍجابة عن الشطر اآلول من السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات املعلمني للفقرات
املتعلقة باجملال اآلول ،واجلدول ) (3يوضح ذلك ،يظهر اجلدول ) (3أن املتوسطات احلسابية لفقرات االستبانة حول مدى
استخدام املعلمني يف كل من االردن واقليم كوردستان العراق للتقويم البديل يف تنفيذ املنهج ،حيث يف االردن تراوحت بني (4,54
اىل  ،)3,12وأن أعلى متوسط كان للفقرة " أستخدم سالمل التقدير لتقويم أداء الطلبة " وأن أدنى متوسط كان للفقرة " أستخدم
املقابالت لتقويم أداء الطلبة " ونالحظ أن مجيع الفقرات كانت متوسطاتها أكرب من الدرجة ( )3وهذا ما يؤشر على أن املعلمني
يستخدمون أدوات التقويم البديل بشكل كبري .أما يف اقليم كوردستان العراق تراوحت بني ) 3,78اىل  ،(2,85وأن أعلى متوسط
)Vol.4, No.4 (December, 2017

acadj@garmian.edu.krd

| 346

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

جملة جامعة كرميان

كان للفقرة " أشجع الطلبة على ممارسة التقويم الذاتي " وأن أدنى متوسط كان للفقرة " استخدم ملفات االعمال( ملف الطالب)
كأداة للتقويم " ونالحظ أن أدوات التقويم ترتاوح بني مستويات الضعيف والكبري اذ أن الفقرتني ( 7و  )8ضعيفة والفقرات
االخرى كبرية.
اجلدول ) (3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة حول مدى استخدام معلمي العلوم يف االردن واقليم
كوردستان العراق للتقويم البديل
اقليم كوردستان

االردن
الرقم

الفقرة

1

أشجع الطلبة على ممارسة التقويم الذاتي

3.83

2

اتشوق لتطبيق ادوات التقويم البديل على الطلبة

3.69

1.01

3

أستخدم املقابالت لتقويم أداء الطلبة

3.12

1.18

3.09

4

أستخدم تقويم االداء باستخدام خرائط املفاهيم

3.25

1.19

3.21

1.08

5

أستخدم املشروع لتقويم أداء الطلبة

3.32

1.22

3.09

1.16

6

أستخدم تقويم األداء القائم على املالحظة

4.50

.71

3.15

1.15

7

أستخدم السجل القصصي يف تقويم أداء الطلبة

3.15

1.28

2.88

1.34

8

استخدم ملفاتاالعمال(ملفالطالب)كأداة للتقويم

3.58

1.10

2.85

1.12

9

أستخدم سالمل التقدير لتقويم أداء الطلبة

4.16

.71

3.33

1.09

10

أستخدم قوائم الشطب لتقويم أداء الطلبة

3.90

1.16

3.06

1.25

11

أشجع الطلبة على ممارسة عملية التقويم

4.19

1.16

3.27

1.18

4.54

1.08

3.48

1.11

(تقويم زمالئهم)
12

أستخدم االختبارات الكتابية لتقويم أداء الطلبة

املتوسط

االحنراف

املتوسط

االحنراف

احلسابي

املعياري

احلسابي

املعياري

.87

3.76

1.12

3.70

.88
1.31

نالحظ من اجلدول ) (3وجود تباين واضح يف درجات استخدام كل من معلمي االردن واقليم كوردستان ألدوات التقويم
البديل؛ ويبني اجلدول ان املتوسط احلسابي جلميع الفقرات كانت اكرب من الدرجة ) (3عند معلمي االردن ومبتوسط حسابي
) (3.76لكافة الفقرات ،اما بالنسبة ملعلمي اقليم كوردستان العراق فنالحظ ان بعض الفقرات كانت اقل من الدرجة) (3وان
باقي الفقرات كانت اعلى من ذلك ومبتوسط حسابي ) (3.24لكافة الفقرات مما يؤشر على اهتمام واستخدام معلمي االقليم
بأدوات التقويم البديل ،وان كان صاحل االستخدام مييل بدرجة اكرب ملعلمي االردن.
ويالحظ ان معلمي االردن يستخدمون االختبارات الكتابية حيث يرصد فيها املعلم درجة الطالب حسب قدرة الطلبة على
حتقيق اهداف التعليم املنشود ،كما شكل استخدام املالحظة النسبة االكرب بعد االختبارات الكتابية رغم ان املالحظة مستخدمة
دائما يف عمليات التقويم املتنوعة،كما ان استخدام املعلمني مللف اعمال الطالب وخرائط املفاهيم والسجل القصصي سجلت درجات
متوسطة من حيث االهتمام بتطبيقها ،كما تدل استجابات عينة الدراسة يف االردن على تدنى اهتمام معلمي االردن باستخدام
املقابالت الشخصية يف عملية التقويم البديل .وتبني استجابات عينة الدراسة يف اقليم كوردستان ان استخدامهم لطرق التقويم
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البديل كان بدرجة كبرية يف معظم فقرات اجملال؛ حيث كان اهتمام املعلمني بإتاحة اجملال للطلبة لتقويم انفسهم ذاتيا واستخدام
االختبارات الكتابية يف مقدمة طرق التقويم البديل املستخدمة وكان االعتماد على استخدام بقية طرق التقويم بطريقة مقبولة
باستثناء استخدام السجل القصصي وملف اعمال الطالب اليت كان االهتمام بها بدرجة متدنية مقارنة ببقية الفقرات .وبشكل
عام نالحظ ان هناك تقاربا يف ميول استخدام كل من عينة الدراسة يف االردن وكوردستان العراق الستخدام طرق التقويم البديل
مع فروق واضحة يف تقدم بعض اجملاالت على االخرى يف كلتا البيئتني التدريسينت ،ومع هذا كانت االختبارات الكتابية تشكل
االهتمام االكرب لدى الفئتني رغم السلبية الكبرية اليت ترافق استخدام هذه املمارسة للتقويم ،كما ان السجل القصصي وملف
اعمال الطالب كان بدرجة اقل لدي عينة الدراسة يف االردن وبدرجة متدنية لدى عينة الدراسة يف اقليم كوردستان العراق ،لذا
ال بد من زيادة االهتمام بهذه الطرق وتوجيه املعلمني اليها ملا هلا من اهمية يف زيادة دافعية الطلبة على التعلم والثقة بأنفسهم،
وملا تقدمه من تغذية راجعة لكل من املعلم والطالب وتتفق هذه النتائج مع دراسة (مراد2001،؛ محزة و صومان.( 2012 ،
لإلجابة عن الشطر الثاني من السؤال مت استخدم حتليل ( )T-testللكشف عن الداللة االحصائية للفرق بني جمموعيت عينة
الدراسة (االردن واقليم كوردستان العراق) وحبسب اجلدول رقم ). (4
جدول ) (4املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والقيمة التائية الستجابات املعلمني حول استخدام التقويم البديل
املتوسط

االحنراف

درجة

القيمة

الداللة

الدولة

العدد

احلسابي

املعياري

احلرية

التائية

االحصائية

0,59

111

-6,137

0,000

كوردستان العراق

33

3,24

0,32

االردن

80

3,76

يتضح من اجلدول اعاله انه يوجد فرق ولصاحل عينة االردن.
وبالنسبة الختالف اجلنس مت حساب املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لعينيت البحث واستخدم حتليل ( )T-testللكشف
عن الداللة االحصائية للفرق بني جمموعيت عينة الدراسة (االردن واقليم كوردستان العراق) وحبسب اجلدول).(5
جدول ) (5املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والقيمة التائية الستجابات املعلمني (ذكور واناث) حول استخدام التقويم البديل

املتوسط

االحنراف

درجة

القيمة

الداللة

اجلنس

العدد

احلسابي

املعياري

احلرية

التائية

االحصائية

0,58

111

-0,572

0,568

ذكر

58

3,59

0,35

انثى

55

3,64

يتضح من اجلدول اعاله انه ال يوجد فرق بني جمموعيت عينة الدراسة باختالف اجلنس.
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النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:
ما اجتاهات املعلمني يف االردن واقليم كوردستان العراق حنو استخدام اسرتاتيجيات التقويم البديل وأدواته؟ وما الفرق بينهما؟
وهل ختتلف باختالف اجلنس؟
لالٍجابة عن الشطر اآلول من السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات املعلمني للفقرات
املتعلقة باجملال الثاني  ،واجلدول ) (6يوضح ذلك ،يظهر اجلدول ) (6أن املتوسطات احلسابية لفقرات االستبانة حول
اجتاهات املعلمني يف كل من االردن واقليم كوردستان العراق حنو استخدام اسرتاتيجيات التقويم البديل ،حيث يف االردن تراوحت
بني (4,91اىل  ،(2,81وأن أعلى متوسط كان للفقرة )"(28حيتاج اعداد ادوات التقويم البديل لوقت أطول وجهد اكرب" وأن
أدنى متوسط كان للفقرة )"(36تشجع ادارة املدرسة واملشرفني الرتبويني على استخدام ادوات التقويم البديل" ونالحظ أن
اجتاهات املعلمني ترتاوح بني مستويات الضعيف والكبري اذ أن فقرات ( 16و  )36ضعيفة والفقرات االخرى كبرية .أما يف اقليم
كوردستان العراق تراوحت بني ( 4,09اىل  ،)2,84وأن أعلى متوسط كان للفقرة )"(37يعطى استخدام التقويم البديل فاعلية
واثر اكرب لدور املعلم يف عملية التعلم ".وأن أدنى متوسط كان للفقرة )"(13استخدم التقويم البديل للتعرف على جوانب معينة
يف شخصية الطالب " ونالحظ أن مجيع الفقرات كانت متوسطاتها أكرب من الدرجة ( ،)3مما يقدم مؤشراَ على أن اجتاهات
املعلمني حنو استخدام اسرتاتيجيات التقويم البديل بشكل كبري.
اجلدول ) (6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة حول اجتاهات املعلمني حنو استخدام اسرتاتيجيات
للتقويم البديل
الرقم الفقرة
13
14
15
16
17
18
19
20
21

استخدم التقويم البديل للتعرف على جوانب
معينة يف شخصية الطالب
اعتقد ان التقويم البديل يُفعل دور الطلبة
يؤدي استخدام التقويم البديل اىل رفع مستوى
حتصيل الطلبة مقارنة بالتقويم االعتيادي.
استخدم التقويم البديل اختياريا ،وليس بتعليمات رمسية
ميكن التقويم البديل املعلم من حتديد
نقاط الضعف ومعاجلتها والقوة لدعمها
حيقق التقويم البديل مستوى عدالة
اكثر من طرق التقويم االخرى
ميكن استخدام التقويم البديل اىل تصنيف
الطلبة حسب مهاراتهم وقدراتهم.
ينمي التقويم البديل قدرة الطالب على تقويم نفسه
ذاتياً
استخدام التقويم البديل ميكننا من سهولة
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االردن
املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

اقليم كوردستان
االحنراف
املتوسط
املعياري
احلسابي

3.61

.86

3.15

1.18

4.33

.78

3.91

.91

4.29

.83

4.00

.83

2.89

1.16

2.48

.91

4.00

.90

4.03

.92

3.68

1.00

4.00

1.03

3.81

.98

3.79

.99

4.00

1.01

4.00

.97

3.67

1.20

3.70

.85

acadj@garmian.edu.krd

| 349

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

الفقرةووصف النتاجات اليت مت حتقيقها.
الرقم رصد
يسهل استخدام التقويم البديل تقويم مستويات
22
النتاجات العليا(حتليل ،تركيب ،ابداع)
استخدام التقويم البديل يعطى للمعلم
23
مدى اوسع يف توزيع ورصد عالمات الطلبة
يوجه استخدام التقويم البديل حنو استخدام
24
مهارات التفكري وحل املشكالت
يعطى التقويم البديل تغذية راجعة فورية عن مدى مالءمة
25
طرق التدريس اليت يستخدمها.
ينمى التقويم البديل بعض املهارات
26
اخلاصة باحلياة اليومية للطلبة.
ميكن التقويم البديل املعلمني من
27
ضبط الطلبة وسلوكياتهم بشكل أفضل.
حيتاج اعداد ادوات التقويم البديل لوقت أطول وجهد
28
اكرب
أفضل استخدام التقويم البديل.
29
يساعد التقويم البديل على اعطاء
30
معلومات مفصلة عن الطلبة ألولياء االمور.
يعطى التقويم البديل تغذية راجعة للمعلم
31
حول مدى حتقق النتاجات التعليمية املطلوبة.
ينمى التقويم البديل مهارات التواصل
32
وتقبل الرأي االخر لدى الطلبة.
يعطى التقويم البديل اجملال للمعلم لتوثيق
33
مالحظاته الشخصية عن الطلبة يف سجله اخلاص.
حيفز التقويم البديل الطلبة
34
على استخدام مهارات التفكري العليا.
يعطى التقويم البديل اجملال للمعلم لرصد
35
ردود فعل الطلبة وسلوكياتهم اثناء عملية التعلم.
تشجع ادارة املدرسة واملشرفني الرتبويني
36
على استخدام ادوات التقويم البديل
يعطى استخدام التقويم البديل فاعلية واثر
37
اكرب لدور املعلم يف عملية التعلم.

االردن

جملة جامعة كرميان
اقليم كوردستان

3.95

1.05

3.67

.89

4.08

1.02

3.73

.76

4.14

.90

3.85

.80

4.05

.95

4.03

.88

3.91

.90

3.70

1.05

4.16

.89

3.73

1.10

4.91

.28

3.79

1.22

3.45

1.11

3.70

.98

3.63

1.10

3.58

1.09

4.04

.91

3.73

1.15

4.17

.81

3.76

.94

3.82

1.19

3.70

.92

4.20

.93

3.85

.91

4.27

.90

3.67

.85

2.81

1.32

3.61

1.22

4.18

.98

4.09

.77

لالٍجابة عن الشطر الثاني من السؤال مت استخدم حتليل ( )T-testللكشف عن الداللة االحصائية للفرق بني جمموعيت
عينة الدراسة (االردن واقليم كوردستان العراق) وحبسب اجلدول ) (7أدناه:
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جدول ) (7املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والقيمة التائية الجتاهات املعلمني حنو استخدام التقويم البديل
املتوسط

االحنراف

درجة

القيمة

الداللة

املكان

العدد

احلسابي

املعياري

احلرية

التائية

االحصائية

0,56

111

-2,024

0,045

كوردستان العراق

33

3,77

0,25

االردن

80

3,92

نالحظ ان املتوسط احلسابي الكلي للمجال لعينة الدراسة يف االردن كانت ) (3.92واملتوسط احلسابي لعينة الدراسة يف اقليم
كوردستان العراق ) ، (3.77مما يؤشر بصورة واضحة على وجود اجتاهات اجيابية حنو استخدام طرق وادوات التقويم البديل،
كما يتضح من اجلدول اعاله انه ال يوجد فرق كبريبني جمموعيت عينة الدراسة وهذا يدل على مدى اهتمام ادارات التعليم يف
االردن وكوردستان بأعداد املعلمني وتأهيلهم وتزويدهم بالطرق احلديثة يف التدريس والتقويم ،ورغم ذلك نالحظ ان املعلمني ما
زالوا يواجهون صعوبة يف اعداد بعض طرق التقويم البديل واستخدامها لعوامل متعددة.
وبالنسبة الختالف اجلنس مت حساب املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لعينيت البحث واستخدم حتليل ( )T-testللكشف
عن الداللة االحصائية للفرق بني جمموعيت عينة الدراسة (االردن واقليم كوردستان العراق) وحبسب اجلدول أدناه:
جدول ) (8املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والقيمة التائية الجتاهات املعلمني (ذكور واناث) حنو استخدام التقويم البديل
املتوسط

االحنراف

اجلنس

العدد

احلسابي

املعياري
0,38

ذكر

58

3,87

0,36

انثى

55

3,68

درجة احلرية

القيمة التائية

الداللة
االحصائية

111

-0,079

0,94

يتضح من اجلدول اعاله انه ال يوجد فرق بني جمموعيت عينة الدراسة.
النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:
ما هي معيقات استخدام اسرتاتيجيات التقويم البديل وأدواته يف كل من االردن واقليم كوردستان العراق؟ وما الفرق بينهما؟ وهل
ختتلف باختالف اجلنس ؟
لالٍجابة عن الشطر اآلول من السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات املعلمني للفقرات
املتعلقة باجملال الثالث  ،واجلدول ) (9يوضح ذلك ،يظهر اجلدول )(9أن املتوسطات احلسابية لفقرات االستبانة حول معيقات
استخدام التقويم البديل لدى املعلمني يف كل من االردن واقليم كوردستان العراق ،حيث يف االردن تراوحت بني ( 4.95اىل
 ،)4.29وأن أعلى متوسط كان للفقرة "ازدحام الصفوف بالطلبة يعيق تطبيق ادوات التقويم البديل" وأن أدنى متوسط كان
للفقرة "وجود متطلبات كثرية الستخدام التقويم البديل بعدالة" ونالحظ أن مجيع الفقرات كانت متوسطاتها أكرب من ( )4مما
يقدم مؤشراَ على أن هناك معيقات الستخدام اسرتاتيجيات التقويم البديل بشكل كبري .أما يف اقليم كوردستان العراق تراوحت بني
)Vol.4, No.4 (December, 2017
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( 4.27اىل  ،)2.97وأن أعلى متوسط كان للفقرة ازدحام الصفوف بالطلبة يعيق تطبيق ادوات التقويم البديل "".وأن أدنى
متوسط كان للفقرة "عدم تقبل أولياء االمور للتقويم البديل وتفهمه " ونالحظ أن معيقات استخدام التقويم البديل ترتاوح بني
مستويات الضعيف والكبري اذ أن فقرة ( )38ضعيفة والفقرات االخرى كبرية.
اجلدول ) (9املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة حول معيقات استخدام اسرتاتيجيات للتقويم البديل

الرقم الفقرة
38
39
40

41
42

43
44
45
46
47
48
49

عدم تقبل أولياء االمور للتقويم البديل وتفهمه
عدم توفر اإلمكانيات اليت تساعد
على استخدام وتطبيق التقويم البديل
عدم معرفة عدد كبري من املعلمني
بالتقويم البديل لعدم توفر
الدورات والنشرات اليت يتطلبها ذلك من الوزارة.
عدد احلص للمادة التعليمية وتوزيعها
االسبوعي ال يساعد على استخدام التقويم البديل.
كثرة مهام املعلم وتعددها والعبء
التدريسي املكلف به ال يساعد
يف استخدام التقويم البديل.
حيتاج التقويم البديل لوقت وامكانيات كثرية
ازدحام الصفوف بالطلبة
يعيق تطبيق ادوات التقويم البديل.
عدم تقبل الطلبة ألساليب التقويم اجلديدة
وجود متطلبات كثرية الستخدام
التقويم البديل بعدالة
عدم وجود حوافز تشجيعية للمعلمني
عند توظيف ادوات التقويم البديل
كثرة الواجبات اليت يكلف بها الطلبة
يف املواد التعليمية املختلفة.
حتديد نسب النجاح والرسوب
املسموح بها يف املادة التعليمية.

االردن
املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

اقليم كوردستان
االحنراف
املتوسط
املعياري
احلسابي

4.42

.76

2.97

1.26

4.60

.63

3.88

1.11

4.43

.74

3.97

.92

4.81

.39

4.03

.85

4.74

.44

4.00

1.06

4.50

.69

3.85

1.12

4.95

.22

4.27

1.10

4.71

.58

3.52

.94

4.29

.89

3.94

1.00

4.83

.38

4.15

.91

4.56

.65

3.88

1.05

4.91

.28

4.00

.94

لالٍجابة عن الشطر الثاني من السؤال مت استخدم حتليل ( )T-testللكشف عن الداللة االحصائية للفرق بني جمموعيت
عينة الدراسة (االردن واقليم كوردستان العراق) وحبسب اجلدول )(10أدناه:
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جدول ) (10املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والقيمة التائية ملعيقات استخدام التقويم البديل
املتوسط

االحنراف

درجة

القيمة

الداللة

الدولة

العدد

احلسابي

املعياري

احلرية

التائية

االحصائية

0.60

111

-10.667

0.000

كوردستان العراق

33

3.87

0.16

االردن

80

4.65

يتضح من اجلدول اعاله انه يوجد فرق ولصاحل عينة االردن.
وبالنسبة الختالف اجلنس مت حساب املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لعينيت البحث واستخدم حتليل ( )T-testللكشف
عن الداللة االحصائية للفرق بني جمموعيت عينة الدراسة (االردن واقليم كوردستان العراق) وحبسب اجلدول أدناه:
جدول ( )11املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والقيمة التائية ملعيقات املعلمني (ذكور واناث) حنو استخدام التقويم البديل
املتوسط

االحنراف

الدولة

العدد

احلسابي

املعياري
0.51

ذكر

58

4.37

0.48

انثى

55

4.47

درجة احلرية

القيمة التائية

الداللة
االحصائية

111

-1.075

0.285

يتضح من اجلدول اعاله انه ال يوجد فرق بني جمموعيت عينة الدراسة
التوصيات:
تشجيع املعلمني على اعتماد طرق وادوات التقويم البديل لتقويم الطلبة باختالف انواعها. تنظيم برامج تقوميية تدريبية ملعلمي العلوم يف االردن وكردستان العراق على اختالف سنوات خرباتهم يف التعليم ألساليبالتقويم البديل لالرتقاء مبستوى أدائهم داخل الغرف الصيفية لتقييم طالبهم.
 اعطاء حرية اكرب للمعلم ني للعمل واالبداع من خالل حل املشكالت اليت يعانون منها كارتفاع العبء التدريسي ،والعدد الكبري منالطلبة يف الصف الواحد.
 تنمية اجتاهات اجيابية لدى املعلمني الستخدام طرق وادوات التقويم البديل من خالل اعطاء حوافز تشجيعية للمعلمني ،وابرازآرائهم واعماهلم امام زمالئهم.
 توفري دليل خاص بأدوات وطرق التقويم البديل ملنهاج العلوم جلميع املعلمني .املصادر
 القرأن الكريم
 البشري ،اكرم عادل واريج عصام برهم.)2011( .استخدام اسرتاتيجيات التقويم البديل وأدواته يف تقويم تعلم الرياضيات
واللغة العربية يف األردن .اسرتجعت  1نيسان.WWW.eis.hu.edu.jo/ deanshipfiles / pdf،2017 ،
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Abstract: This study aimed to identify the extent to which the teachers of Jordan and
the Kurdistan Region of Iraq used the alternative evaluation and their attitudes towards it
and the obstacles facing its use. The study sample consisted of (113) teachers (58 male
and 55 female) in both Jordan and Kurdistan Region, which were selected them in a
random way simple. The researchers developed a questionnaire and applied it to the
sample in both Jordan and the Kurdistan Region of Iraq. The results showed that the
teachers in the study sample in Jordan and the Kurdistan Region use the alternative
evaluation to a large extent with a small difference for the benefit of the teachers of
Jordan. The results also showed strong trends among male and female teachers in Jordan
and Kurdistan of Iraq towards the use of the alternative evaluation. Including the
teachers in the application of alternative evaluation methods, such as the work of
teachers administrative and educational tasks and the high number of quotas, and
overcrowded classrooms with students, and not to hold sufficient courses for teachers to
training and to apply alternative assessment tools. However, the results of the study
showed no trace of gender (male, female), and the study recommended the need for
increased attention to teacher training on ways and methods of the alternative evaluation
and how to apply them
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