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أغراض استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي الرياضيات في صفوف
مرحلة التعليم األساسي العليا في األردن
أريج عصام برهم*

ملخـص

تهدف الدراسة الحالية إلى استقصاء أغراض استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي الرياضيات في صفوف مرحلة التعليم
األساسي في األردن .وفيما إذا كانت بعض العوامل المستقلة (الدورات التدريبية ،النوع االجتماعي ،وسنوات الخبرة) تحدث
اختالفًا في درجة استخدامهم ألغراض التقويم الواقعي ،وتم بناء استبانة لقياس درجة استخدام المعلمين ألغراض التقويم
الواقعي ،وزعت على عينة الدراسة المكونة من  119معلماً ومعلمة من معلمي الرياضيات في صفوف مرحلة التعليم األساسي
في محافظة الزرقاء .كما تم عقد مقابالت شخصية مع ( )13معلماً ومعلمة .وأظهرت نتائج التحليل الكمي أن درجة استخدام
معلمي الرياضيات ألغراض التقويم الواقعي متنوعة وعالية لمعظم فقرات االستبانة ،ولألداة ككل .بينما كانت درجة استخدامهم
متوسطة لبعض أغراض التقويم الواقعي في بعض المجاالت .كما دلت النتائج على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجة استجابة المعلمين الستبانة أغراض التقويم الواقعي حيث تعزى ألثر الدورات التدريبية أو سنوات الخبرة .بينما
أظهرت نتائج الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية تعزى ألثر النوع االجتماعي ولصالح اإلناث ،وخلصت الدراسة لعدد من
التوصيات.
الكلمات الدالة :التقويم الواقعي ،أغراض التقويم الواقعي ،تقويم تعلم الرياضيات.

المقدمــة
حظي تقويم تعلم الطلبة في العقدين اآلخرين باهتمام بالغ
من القائمين على شؤون التربية والتعليم في كثير من األنظمة
التربوية العربية وغير العربية؛ نظ اًر لما لعملية تقويم تعلم
الطلبة من أهمية في تطوير استراتيجيات التعلم والتعليم ودرجة
نمو الطلبة المعرفي وانعكاس ذلك على مدى تقدمهم المعرفي
ويعرف بدوي
والمهاري وتحديد نقاط القوة والضعف في أدائهمّ .
( )2003التقويم على أنه عملية جمع وتصنيف وتحليل وتفسير
البيانات والمعلومات عن الموقف التعليمي أو سلوك الطلبة
بقصد استخدامها في إصدار الحكم أو القرار فيما يتصل
بالتغيرات والتحسينات المطلوبة في المناهج المدرسية وطرائق
ويعرف تقويم تعلم
تدريسها وفي توجيه الطالب وارشادهم.
ّ
الرياضيات كما ورد في وثيقة المجلس الوطني لمعلمي
الرياضيات األمريكي ( National Council of Teachers of
 )Mathematics (NCTM), 2000على أنه عملية جمع األدلة عن
معرفة الطالب وقدرته على استخدام المعرفة الرياضية واتجاهاته
نحو الرياضيات ،واستخالص األحكام من هذه األدلة ألهداف
* مناهج وأساليب تدريس الرياضيات ،قسم العلوم التربوية ،كلية التربية،
جامعة قطر ،قطر .تاريخ استالم البحث  ،2015/12/18وتاريخ
قبوله .2016/3/28

وأغراض متنوعة .وقد أوضح المجلس الوطني لمعلمي
الرياضيات األمريكي ( ،)NCTM, 2000أن استخدام معايير
التقويم ،يكون ألغراض مختلفة منها :مراقبة تقدم الطلبة باتجاه
األهداف التعليمية ،واتخاذ الق اررات التعليمية لتحسين التدريس،
وتقويم إنجاز الطالب في وقت محدد وفترات منتظمة ،وتقويم
البرامج التعليمية .وقد أشار ستيجنز وشابيوس ( & Stiggins
نوعية التقويم المستخدمة ،يجب أن
 )Chappuis, 2006إلى أن ّ
تقيس القدرات الحقيقية للطلبة ،وأن الهدف الحقيقي من التقويم،
يجب أن يكون من أجل التعلم ،وليس الهدف هو تقويم التعلم؛
لذلك يجب إشراك الطلبة بعملية التقويم ،وصوالً إلى التقويم
الواقعي .وقد بين أبوشريخ ( )2008أن تقويم التعلّم يقوم على
مبدأ التعامل مع طلبة الصف الواحد ،وفق مستوياتهم التعلمية
التعليمية ،وقدراتهم التحصيلية والتفكيرية؛ لذا البد من مراعاة
الفروق الفردية بين الطلبة ،وذلك من خالل إعداد مجموعة من
األنشطة ،يناسب كل نشاط منها مستوى معيناً من قدرات
الطلبة ،كما يجب أن تكون األنشطة ملبية لحاجات الطلبة
وقدراتهم المتنوعة ،غير أن الهدف من التعلّم أو التعليم يجب
أن يتحقق لدى جميع الطلبة على اختالف مستوياتهم وقدراتهم
الفردية.
و في ظل التوجهات الحديثة نحو التغيير واإلصالح في
كافة المجاالت التربوية عالمياً وعربياً ،انبثق مفهوم التقويم
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مناهج وأساليب تدريس الرياضيات...

الواقعي ليحل محل المفهوم التقليدي للتقويم ،وذلك على أساس
أن االقتصار على االختبارات بصيغتها الورقية أو الشفهية،
لقياس مدى الفهم المتحقق لدى الطلبة ،قد ال تكون
االستراتيجية الفاعلة ،التي تم ّكن المعلمين من تحقيق ذلك،
نظ ار لعدم قدرتها على إظهار التمايز الحقيقي لما تعلّمه الطلبة
 الذين تقدموا لهذه االختبارات -من أنماط المعرفة المختلفةمن مفاهيم جديدة ومهارات مكتسبة ( ;Dana & Tippins, 1993
 .)Moon, Brighton, Callahan & Robinson, 2005لذا بات
ينظر إليها في السنوات األخيرة كما أشار بعض الباحثين على
أنها غير قادرة بصورتها الحالية على التعامل بدقة مع
الفروقات الفردية بين المتعلمين ،حتى لو توافرت لديهم أفضل
شروط التعلّم (Napoli &Raymond, 2004; Gordon & Bonilla-
.)Bowman, 1996; Marzano, 2002
ولما كان التقويم بشكله التقليدي يعتمد أساسا االختبارات
الورقية والشفهية في قياس تحصيل الطلبة ،وتحديد حجم
المعرفة التي حصلوها ،تبعاً لمذاكراتهم للمعرفة والمفاهيم التي
وردت في كتبهم المدرسية ،كان ال َّ
بد للمهتمين بعمليات التعلم
جديا ببدائل متنوعة ،تم ّكن المعلمين على
والتعليم ،التفكير ّ
اختالف مستوياتهم العلمية واألكاديمية والتخصصية ،من
إصدار أحكام أكثر واقعية على حقيقة ما تعلمه الطلبة
(Grisham-Brown, Hallam & Brookshire, Tomlinson, 2001
; .)2006; Marzano, 2002ومن هنا انبثق مفهوم التقويم الواقعي
الذي جاء ليعكس بشكل أكثر شمولية أداء الطلبة ،وذلك من
خالل إتاحة الفرصة لهم النغماسهم في مهمات وأنشطة تعليمية
متنوعة وجديدة ،تحفزهم على استخدام مهارات التفكير العليا
واالستقصاء واالكتشاف ،مما يمكنهم من المواءمة بين ما لديهم
من معارف وخبرات سابقة ،مع الخبرات التعلَيمية الجديدة ،التي
تنعكس إيجابا على قدرتهم في حل المشكالت التي تصادفهم
في حياتهم الحقيقية ،وتعمل على تنمية وتطوير قدراتهم التأملية
مما يساعد الطلبة على ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة.
وقد أوضح كل من عباس والعبسي ( )2007في مفهوم
التقويم الواقعي ( ،)Authentic Assessmentعلى أنه ذلك التقويم
الذي يتطلب من المتعلم ،بيان مهاراته ومعارفه وأدائه ،من
خالل تكوين نتاج ذي داللة ،أو إنجاز مهمة حركية مستخدما
عمليات عقلية عليا وحل مشكالت وابتكارات ،وهذا يتطلب
تطبيقات ذات معنى يتعدى حدود النشاط الذي يقوم به المتعلم.
وقد أشار كل من ديفيز وويفرنج ()Davies &Wavering, 1999
إلى أن التقويم الواقعي يمثل شكالً من أشكال التقويم غير
التقليدية ،مثل :اختبار االختيار من متعدد ،وغيرها من أشكال
التقويم الصفي التقليدية .كما أوضحا بأن للتقويم الواقعي عدة

أغراض ،منها أنه يستخدم ألغراض االرتقاء بالتأمل والتعلّم ذي
المعنى ،والمراقبة الذاتية ،فضال على أنه يرتقي بمستويات
التفكير العليا ،حيث يستخدم لغايات تنمية مهارات التفكير العليا
لدى الطلبة ،كما أن التقويم الواقعي يدعم االختالفات في
أساليب التعلّم مما يساهم في تحقيق مبدأ مراعاة الفروق الفردية
بين الطلبة .وقد ّبين كولم ( )Kulm, 1994أن استخدام
استراتيجيات التقويم الواقعي في تعلم الرياضيات ،ما هي إال
متنوعة ،تزود المعلم بفرص حقيقية تكشف عن
استراتيجيات ّ
معرفة المتعلمين بالرياضيات ،وفهمهم لها ،فضال على تزويدهم
بفرص لتنمية استيعابهم للمفاهيم واإلجراءات ،ورؤية العالقة
بينهما ،والتعبير عن قدراتهم الرياضية ،مما يسهم كل ذلك في
تحقيق هدف مهم في تعلم الرياضيات وهو دعم تعلم الطلبة
لها .ويرى فيرونسي ( )Veronesi, 1997أن معظم تعريفات
التقويم الواقعي ،تشتمل على أفكار متشابهة ،فهي تتطلب
استعمال طرق بعيدة عن االختبارات الموحدة ،والعمل على أن
يكون التقويم مبنيا على اهتمامات المتعلمين ،وذلك لمعرفة ما
يعرف الطالب وما ال يعرف .حيث إن التقويم الواقعي يهدف
إلى عرض نمو المتعلم ،والكشف عن عملية تعلمه ،وهذا ال
يتم معرفته بمعيار االختبارات وحدها.
و قد أشار المجلس الوطني األمريكي لمعلمي الرياضيات
) (NCTM, 2000إلى أن أهداف التقويم الواقعي ،ترتكز على
مبدأ التقويم من أجل المتعلمين ،لتوجيه التعلّم لديهم وتدعيمه،
فضال على أنه يدعم المتعلمين من خالل توفير المعلومات عن
أنماط المعرفة واألداء المطلوبين ،وتقويم تحصيلهم وانجازاتهم،
وتقديم تغذية راجعة لهم ،وتزويدهم بمعلومات تساعدهم على
التفكير ،وتحسين عمليتي التعليم والتعلم .وقد قامت و ازرة التربية
والتعليم األردنية (الفريق الوطني للتقويم )2004 ،بتحديد
أغراض التقويم الواقعي وهي :تطوير المها ارت الحياتية
الحقيقية ،وتنمية المهارات العقلية واألفكار واالستجابات
الخالقة ،والتركيز على العمليات ،فضال على تعزيز قدرة
تبين درجة تحقيق
الطالب على التقويم الذاتي ،وجمع بيانات ّ
المتعلمين لنتاجات التعلم المطلوبة .وقد أشار عباس والعبسي
( )2007إلى أن للتقويم الواقعي أغراضا متعددة تشمل :تحديد
االستعداد أو المتطلبات السابقة للتعلم الجديد ،وتشخيص
صعوبات التعلم من خالل الكشف عن مواطن الضعف
وأسبابه ،تمهيداً للعالج واالختبارات التشخيصية ،وتحديد مدى
استيعاب الطلبة وفهمهم لمهمة تعليمية معطاة ،وهو جزء من
تقدم المتعلّم في المفاهيم
العملية التعليمية ،يتمثل بمتابعة ّ
والمهارات ،وتقويم التحصيل الدراسي عن طريق إعطاء درجات
وتقديرات للطلبة ،وتقويم المنهاج وتحليل محتوياته ومتابعة
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تطبيقها ،وتنمية التفكير بمستوياته المتعددة ،عن طريق
األنشطة التقويمية والواجبات التي تتجاوز تحقيق الهدف في
مستواه األدنى ،وتنمية اتجاهات الطلبة وميولهم نحو التعلم من
خالل تنمية القدرة عند الطلبة على التقويم الذاتي وتقويم
األقران .إن االهتمام بالتقويم الواقعي يمكن أن ُيساهم بتحسين
عملية التعلم والتعليم ،دونما اإلخالل بالطبيعة المعقدة لجوهرها،
مما يدفع
وآلية حدوثها وانتقالها ما بين المعلم والمتعلمّ ،
المتعلمون في مرحلة ما من مراحل تعلمهم ،إلى استدعاء
المعلومات والمعارف والمهارات التي تعلموها من مناهج
المعرفة المختلفة .ولكي يتم لهم ذلك تتأتى الحاجة؛ ألن يتم
تقييمهم بصورة واقعية من خالل إنتاج أفكار ومهمات جديدة،
تتطلب فهما عميقاً للمعرفة ،ودمجها مع المهارة المراد اكتسابها
( .)Tomlinson, 2001لذا فاستخدام التقويم الواقعي باستراتيجياته
وأدواته المختلفة ،قد يمكن المعلمين على اختالف تخصصاتهم،
من تقديم مهمات وأفكار جديدة ،تتحدى قدرات المتعلمين،
وتدعم تعلمهم ،مما يسمح لهم أن ينظروا إلى عملية التعلم،
بوصفها عملية مهمة وحاسمة ،ترتبط بالمهارات والمعارف التي
يحتاجونها في مستقبل حياتهم ((Lines, 1994فضالً على ما
تقدمه هذه الخبرات المنهجية للمعلمين ،من معلومات مهمة عن
حاجات الطلبة ،ونموهم المعرفي ،والتي قد تكون مفيدة لهم
الحقا ،في تعديل استراتيجيات التدريس التي يستخدمونها،
بشكل يتناسب مع مستويات الطلبة وحاجاتهم ،والمهارات التي
يمتلكونها .وان زيادة وعي المعلمين بأغراض التقويم الواقعي،
يم ّكنهم على اختالف تخصصاتهم من تعريف طلبتهم بالمعايير
مما ُيساهم بإزالة
الجديدة ،التي سيستخدمونها في تقويم التعلّمّ ،
اإلرباك لدى الطلبة ،وتوجيههم نحو االتجاه الصحيح للتعلّم.
وان ما يميز التقويم الواقعي كما أشار كثير من الباحثين
(;Tomlinson, 2001; Marzano, Napoli & Raymond, 2004
; ،)2002يتمثل بتركيزه على المحتوى المرتبط باألفكار والمفاهيم
المهمة واألساسية ،بدالً من االهتمام بالحقائق والمعلومات
المحددة ،كما أنه يمكن أن يقود إلى أسئلة وأفكار جديدة ،تقود
بعمق إلى التعلّم والتقويم الحقيقيين ،اللذين يمكن رؤية نتائجيهما
بشكل واضح .ويؤدي التقويم الواقعي أيضاً إلى إنتاج أداء
متميز وتغيير نوعي في أداء المتعلمين ،أكثر من األشكال
التقليدية للتقويم .كما أنه يؤدي إلى تنمية قدرات الطلبة المعرفية
والمهارية ،ويساهم في إظهار نقاط القوة لديهم وتحديد النقاط
التي بحاجة لتحسين في أدائهم؛ ذلك ألن عملية التقويم الواقعي
تتطلب التركيز على ما تعلمه الطالب بالتحديد ،كما أن معايير
التقويم الواقعي عادة ما تكون واضحة ومفهومة ومحددة وقابلة
للنقاش ما بين المعلم والمتعلم قبل بداية عملية التقويم .فضالً

على ما يمتاز به التقويم الواقعي من ميزات ،تم ّكن المعلمين
من استخدام طرق متعددة ،تظهر إذا ما كان الطلبة قد حققوا
تم تقويمهم من خاللها ،وذلك باستماعهم لوجهات
المعايير التي ّ
النظر المختلفة والتفسيرات .كما تظهر التقديرات التي يضعها
المعلمون في التقويم الواقعي ،على جوهر ما تعلمه الطلبة،
فضال على تمكين الطلبة من العمل الجماعي والتعاوني في
المهمات التعليمية ،التي تنعكس إيجاباً على أدائهم ،وتم َكنهم
من تقديم التغذية الراجعة فيما بينهم بشكل فعال.
التوجه الجديد عالميا ،لكثير من األنظمة التعليمية نحو
وان
ّ
المدرسة المعرفية بدال من السلوكية ،اقتضى من المعلمين،
تحوال جذريا في نظرتهم الضيقة لعملية تقويم تعلم الطلبة
ّ
وتعليمهم ،التي كانت تعنى فقط بما اختزنه المتعلم في ذهنه
من معلومات محددة لم تعد تتالءم مع متطلبات هذا العصر،
بكل ما يميزه من تفجر معرفي وتكنولوجي .لذا أصبح المعلم
التوجه الجديد ،مطالبا باستخدام استراتيجيات وأدوات
وفقا لهذا
ّ
جديدة في تقويمه لتعلّم وتعليم طلبته ،تركز على ما يجري
داخل عقل المتعلم من عمليات عقلية ،وتهتم بعمليات التفكير
تبنت و ازرة التربية والتعليم
وخاصة عمليات التفكير العليا .لذا ّ
األردنية استراتيجات وأدوات تقويمية جديدة (الفريق الوطني
للتقويم ،)2004 ،سميت باستراتيجيات التقويم البديل وأدواته،
يمكن إجمالها بما يلي )1 :استراتيجية التقويم المعتمد على
األداء ( ،)Performance-based Assessmentوتتيح هذه
اإلستراتيجية للطلبة ،توظيف المهارات التي تعلّموها في مواقف
حياتية جديدة تحاكي الواقع ،مظهرة مدى اتقانهم لما تعلموه في
ضوء النتاجات التعليمية المراد إنجازها (عودة2010 ،؛ الفريق
الوطني للتقويم2004 ،؛  .)Adams & Hsu 1998ويندرج تحت
تعد مثاالً
هذه االستراتيجية عدداً من الفعاليات التي يمكن أن َ
مالئماً لتطبيق هذه االستراتيجية كالتقديم ()Presentation
والعرض التوضيحي ( )Demonstrationوالمحاكاة ()Simulation
والمناظرة ( )2 .)Debateاستراتيجية التقويم بالقلم والورقة
وتعد االختبارات بأنواعها عماد هذه
(.)Pencil and paper
ّ
االستراتيجية ،وركيزتها بما تقدمه من أدوات معدة بإحكام ،تم ّكن
المعلم من قياس قدرات الطلبة ومهاراتهم في مجاالت محددة،
تظهر مستوى امتالكهم للمهارات العقلية واألدائية المتضمنة في
النتاجات التعليمية لمحتوى دراسي تعلّموه سابقاً (عودة،
2010؛  )3 .)Zeidner, 1993استراتيجية المالحظة
( .)Observationوتعد استراتيجية التقويم المعتمد على
المالحظة من أنواع التقويم النوعي الذي يدون فيه سلوك الطلبة
بهدف التعرف على اهتماماتهم وميولهم واتجاهاتهم وتفاعلهم
مع بعضهم بعضا ،بقصد الحصول على معلومات تفيد في
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الحكم على أدائهم ،وفي تقويم مهاراتهم وقيمهم وأخالقياتهم
وطريقة التفكير التي ينتهجونها ( .)Lanting, 2000ويمكن تقسيم
المالحظة إلى نوعين أساسيين هما المالحظة التلقائية
والمالحظة المنظمة )4 .استراتيجية التقويم بالتواصل
( .)Communicationوتقوم هذه االستراتيجية على جمع
المعلومات من إرسال واستقبال األفكار ،بشكل يمكن المعلم من
معرفة التقدم الذي حققه المتعلم ،فضالً على التعرف إلى طريقة
تفكيره وأسلوبه في حل المشكالت (الفريق الوطني للتقويم،
.)Patton, 1990; Denscombe, 1998; Lanting, 2000; 2004
Assessment
 )5استراتيحية مراجعة الذات (Reflection
 )strategyوتقوم هذه االستراتيجية على تحويل التعلم السابق
إلى تعلم جديد ،وذلك بتقييم ما تعلمه الطالب من خالل تأمله
الخبرة السابقة ،وتحديد نقاط القوة والنقاط التي بحاجة إلى
تحسين ،وتحديد ما سيتم تعلمه الحقا .لذا تعد هذه االستراتيجية
مكونا أساسيا للتعلم الذاتي ،بما تقدمه للمتعلم من فرصة حقيقية
لتطوير مهاراته ما وراء المعرفية ،ومهارات التفكير الناقد،
ومهارات التفكير العليا ،وحل المشكالت مما يمكن المتعلم من
تشخيص نقاط القوة في أدائه ،وتحديد حاجاته وتقييم اتجاهاته
(الفريق الوطني للتقويمSchon, 1987; LaBoskey, 2004 ،
; .)1997وأما أدوات التقويم البديل فتتعدد لتشمل قوائم
الرصد/الشطب  ،Check listوساللم التقدير،Rating scale:
وساللم التقدير اللفظي  ،Rubricوسجل وصف سير التعلم
 ،Learning Logوالسجل القصصي .Anecdotal Records
و يتضح مما سبق أن استخدام التقويم الواقعي في تقويم
تعلم الرياضيات له أغراض متنوعة ومتعددة تتعدى حدود تقويم
التعلم) (Assessment of Learningللوصول إلى مفهوم التقويم
من أجل التعلم ) .(Assessment for Learningفالتقويم الواقعي ال
يهدف فقط إلى تقويم تحصيل وانجاز الطلبة وتحديد ما تم
تحقيقه من أهداف تدريسية فقط ،وانما تتعدى أغراض التقويم
الواقعي حدود ذلك ،ومن هذه األغراض :معرفة المهارات القبلية
التي يمتلكها الطلبة ،ومراقبة تقدمهم ،وتطوير استراتيجيات
تعلمهم ،وقياس مهارات لديهم ال يقيسها االختبار ،ومعرفة
حاجاتهم ونقاط القوة والضعف لديهم ،وتشخيص صعوبات
التعلم لديهم ،وتقديم التغذية الراجعة لهم ،ودعم تعلمهم ،وتكوين
نتاجات تعكس حقيقة ما تعلمه الطلبة .كما يستخدم التقويم
الواقعي ألغراض مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ،وتنمية
مقدرتهم على حل المشكالت ،وتنمية المهارات العقلية ومهارات
التفكير العليا لديهم ،وتطوير مهارات التقصي واالكتشاف
عندهم ،وتنمية مهارة التقويم الذاتي لديهم ،واتخاذ ق اررات
تعليمية خاصة لتحسين التدريس.

مشكلة الدراسة
يعد التقويم الواقعي في األردن مفهوماً جديداً لدى المعلمين
ّ
والمعلمات من كافة التخصصات ،إذا ما قورن بالتقويم التقليدي
المتمثّل باالختبارات الورقية .لذا فالمتأمل لألدب التربوي ،يفاجأ
بالعدد القليل من الدراسات والبحوث التي تناولت مفهوم التقويم
الواقعي ،ودرجة استخدام المعلمين والمعلمات له بأغراضه
وباستراتيجياته المختلفة ،وانعكاسه على عملية تعليم الطلبة
وتعلّمهم في األردن ،مقارنة بالكم الهائل من الدراسات التي
تناولت التقويم بشكله التقليدي (االختبارات بشقيها الكتابي
والشفهي وكيفية بنائها) ،وأثره على طرق التدريس المختلفة التي
يستخدمونها ،أو تركيزهم على اآلليات األفضل في تقويم تعلم
الطلبة ،واكتسابهم للمعرفة الجديدة .وقد تناولت هذه الدراسة
موضوع التقويم الواقعي ،في ظل التوجهات الحديثة لدى النظام
التعليمي في األردن ،نحو االقتصاد المعرفي ،واإلفادة من
المستجدات التربوية األخيرة في مجال التقويم الواقعي وأدواته.
ونظ اًر ألهمية معرفة أغراض التقويم الواقعي من وجهة نظر
معلمي الرياضيات ،والتي بدورها سوف تنعكس على درجة
استخدامهم لهذه االستراتيجيات وفق األغراض المخطط لها
والمتربطة بتعلم الطلبة؛ لذا جاءت هذه الدراسة الستقصاء
درجة استخدام معلمي الرياضيات في صفوف مرحلة التعليم
األساسي في األردن ألغراض التقويم الواقعي ،وفيما إذا كانت
بعض العوامل المستقلة (الدورات التدريبية ،النوع االجتماعي،
وسنوات الخبرة) تحدث اختالفاً في درجة استخدامهم ألغراض
التقويم الواقعي.
أهمية الدراسة
يلعب التقويم دو اًر أساسياً وهاماً في العملية التعليمية؛ إذ
يعد األداة الضابطة والموجهة لعملية التدريس والتعلم ،وتكمن
أهمية هذه الدراسة فيما يلي:
 .1تلبي تطلعات الباحثين في مجال التربية والتعليم حول
التعلمية التعليمية؛ وذلك
موضوع التقويم الواقعي في العملية
ّ
لتطوير مفهوم التقويم ،واالنتقال من استخدام التقويم التقليدي
في الغرف الصفية ألغراض تقويم حقيقي يسهم في دعم تعلم
الطلبة من خالل استخدام استراتيجيات التقويم الواقعي المتعددة
وألغراض متباينة تدعم مفهوم التقويم من أجل التعلّم.
 .2تعد الدراسة الحالية من الدراسات الحديثة التي اهتمت
بالكشف عن أغراض التقويم لدى معلمي الرياضيات في تقويم
تعلم طلبتهم في حين اهتمت معظم الدراسات السابقة
باستراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته من حيث معرفتها أو درجة
الوعي بها أو استخدامها في الغرفة الصفية.
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 .3يمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة في إبراز جوانب
القوة في توظيف أغراض التقويم الواقعي من خالل معرفة درجة
استخدام معلمي الرياضيات في صفوف مرحلة التعليم األساسي
في األردن ألغراض التقويم الواقعي إلثرائها ،وتحديد جوانب
الضعف فيها لتعديل هذا القصور.
 .4يمكن أن تفيد الدراسة الحالية الجهات المختصة في
و ازرة التربية والتعليم (المشرفين ،إدارة المناهج ،إدارة االختبارات
والتقويم) للعمل على تطوير مفهوم التقويم الواقعي لدى
المعلمين وتحديد أغراضه المختلفة ،قبل البدء بعقد الدورات
التدريبية التي توضح استراتيجياته وأدواته.
 .5تبحث الدراسة الحالية في درجة استخدام معلمي
الرياضيات في صفوف مرحلة التعليم األساسي في األردن
ألغراض التقويم الواقعي ،حيث يلعب المعلم دو اًر أساسياً في
عملية تقويم تعلم الطلبة ،وتعد فلسفة المعلمين ومعتقداتهم حول
أغراض التقويم الواقعي عامالً مهماً وأساسياً يعكس بصورة
مباشرة فاعلية استخدام المعلمين الستراتيجيات التقويم الواقعي
في الغرفة الصفية.
 .6حاولت هذه الدراسة الحالية استقصاء أثر عدة
متغيرات خاصة بالمعلمين حول درجة استخدامهم ألغراض
التقويم الواقعي ومنها :الدورات التدريبية ،النوع االجتماعي،
وسنوات الخبرة .وقد يكون لهذه المتغيرات عالقة حول درجة
استخدام معلمي الرياضيات ألغراض التقويم الواقعي تسهم في
إحداث تطوير ألغراض استخدامه مستقبالً.
أهداف الدراسة:
 .1الكشف عن أغراض التقويم الواقعي لدى معلمي
الرياضيات في تقويم تعلم طلبتهم في صفوف مرحلة التعليم
األساسي في األردن.
 .2إبراز جوانب القوة في توظيف أغراض التقويم الواقعي
من خالل معرفة درجة استخدام معلمي الرياضيات في صفوف
مرحلة التعليم األساسي في األردن ألغراض التقويم الواقعي
إلثرائها ،وتحديد جوانب الضعف فيها لتعديل هذا القصور.
 .3استقصاء أثر عدة متغيرات خاصة بالمعلمين حول
درجة استخدامهم ألغراض التقويم الواقعي ومنها :الدورات
التدريبية ،النوع االجتماعي ،وسنوات الخبرة.
أسئلة الدراسة:
حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما درجة استخدام معلمي الرياضيات في صفوف
مرحلة التعليم األساسي في األردن ألغراض التقويم الواقعي؟

 .2هل تختلف درجة استخدام معلمي الرياضيات في
صفوف مرحلة التعليم األساسي في األردن ألغراض التقويم
الواقعي باختالف الدورات التدريبية ،النوع االجتماعي ،وسنوات
الخبرة؟
 .3ما أراء المعلمين حول أغراض استخدام التقويم
الواقعي في تقويم تعلم الرياضيات؟
 .4ما مميزات وسلبيات (إن وجدت) استخدام التقويم
الواقعي بأغراضه المختلفة من وجهة نظر معلمي الرياضيات؟
حدود الدراسة ومحدداتها
يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة لما يلي:
 .1اقتصر تطبيق الدراسة على معلمي الرياضيات لقياس
درجة استخدامهم ألغراض التقويم الواقعي .وقد تختلف نتائج
هذه الدراسة فيما إذا طبقت على المعلمين في مباحث أخرى
مختلفة.
 .2تكونت عينة الدراسة من معلمي الرياضيات في
مرحلة التعليم األساسي العليا (للصفوف من الرابع وحتى
العاشر) في مديرية التربية والتعليم األولى في محافظة الزرقاء
وقد تختلف نتائج هذه الدراسة فيما إذا طبقت على عينة أخرى.
 .3قام الباحث في هذه الدراسة بإعداد أدوات الدراسة ،لذا
يعتمد تعميم نتائج الدراسة على طبيعة هذه األدوات ،ومدى
صالحيتها من حيث الصدق والثبات.
الدراسات السابقة
أورد األدب التربوي عدة دراسات تناولت موضوع التقويم
الواقعي (التقويم الحقيقي ،التقويم البديل) ،واستراتيجيات تقويم
تعلم الطلبة وأدواته .فقد أجرى كل من ألن وفليبو ( & (Allen
 Flippo, 2002دراسة هدفت إلى تعرف اتجاهات الطلبة
المعلمين واهتماماتهم بالتقويمات البديلة في مواد القراءة
والكتابة .وقد استخدم الباحثان استبانة من  20فقرة وزعت على
( )67طالباً وطالبة الستطالع أرائهم حول نوعية التقويم الذي
يفضلونه من ثالثة أساليب من التقويم الواقعي وهي :تقويم
الزميل ,التقويم الذاتي ,وتقويم المعلم .وأشارت النتائج إلى وجود
فروق ذات داللة إحصائية نحو التقويم الذاتي وتقويم الزميل،
في حين لم تشر نتائج الدراسة إلى فروق ذات داللة إحصائية
نحو تقويم المعلم.
وأما دراسة شنج ( )Cheng, 2006فهدفت إلى الكشف عن
درجة وعي معلمي العلوم المعينين حديثا في المدارس الثانوية
في هونج كونج بالتقويم الواقعي واستراتيجياتة وأدواته .وتكونت
عينة الدراسة من ( )8معلمين ومعلمات .تم إجراء مقابالت
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فردية معهم لمعرفة وجهات نظرهم بالتقويم الواقعي .وقد
أظهرت النتائج أن المعلمين في عينة الدراسة كانوا أكثر
استخداما للتقويم التقليدي المعتمد على االختبارات الورقية ،في
حين أظهرت النتائج عدم وعي المعلمين بالتوجهات الحديثة
الخاصة بالتقويم الواقعي وكيفية توظيف استراتيجياته في
المواقف التعليمية .كما بينت الدراسة عدم قدرة المعلمين للتعرف
على األثار السلبية لالختبارات الورقية ،وأثرها على درجة تعلّم
الطلبة .فضال على عدم وعي المعلمين بدرجة كافية للتغيرات
التي يسعى النظام التعليمي في هونج كونج إلحداثها في
توجهات المعلمين واهتماماتهم نحو استراتيجيات التقويم
الواقعي؛ وذلك لخلق مناخ تعليمي يسعى للتطور ومواكبة
المستجدات الحديثة في التقويم.
وقام كل من جليكرز وباستينز وكيرشنر ( Gulikers,
 )Bastiaens, and Kirschner, 2006بدراسة هدفت إلى تحديد
أشكال التقويم الواقعي المستخدمة من قبل المعلمين والطلبة في
هولندا ،وذلك من خالل استكشاف وجهات نظرهم .تم تطبيق
استبانة وأداة مالحظة لتحديد مدى فهم المعلمين ووعيهم لمفهوم
التقويم الواقعي وأبعاده الخمسة التي تم تحديدها في الدراسة.
وقد أظهرت النتائج أن معظم المعلمين في عينة الدراسة
أظهروا فهما واضحا لجميع عناصر التقويم الواقعي بأبعاده
المختلفة .في حين أظهر الطلبة فهما ألربعة أبعاد من التقويم
المقدمة ،مواقف التعلّم
الواقعي وهي( :طبيعة المهمات
ّ
الحقيقية ،شكل التقويم ونتائجه ،ومعايير الحكم على ما تم
تقويمه) .كما لم تظهر نتائج الدراسة أث ار للبعد الخامس المرتبط
بالسياق االجتماعي للتقويم الواقعي.
وأما دراسة وشاح ( )Weshah, 2010فهدفت إلى التعرف
على درجة وعي المعلمين في األردن بملف اإلنجاز بوصفه
أداة من أدوات التقويم الواقعي .تكونت عينة الدراسة من ()43
معلماً ومعلمة ،وزعت عليهم استبانة مقسمة إلى ثالثة أجزاء
حول إعداد ملف اإلنجاز ،وطريقة تنظيمه ،وكيفية توظيفه في
عملية التقويم .وقد أظهرت النتائج أن المعلمين يواجهون
صعوبات في تطوير ملفات إنجاز لتعلّم طلبتهم ،وهذه
الصعوبات تعود إلى عدم كفاية المعلمين في عينة الدراسة
ووعيهم بالمعايير الخاصة بإعداد ملفات اإلنجاز وكيفية
توظيفها في تقويم تعلّم الطلبة.
وقام كل من أبو شعيرة واشتيوه وغباري ( )2010بدراسة
هدفت إلى الكشف عن المعيقات التي تواجه تطبيق
استراتيجيات التقويم الواقعي على طلبة الصفوف األربعة األولى
من مرحلة التعليم األساسي في محافظة الزرقاء .ولتحقيق هدف
الدراسة تم توزيع استبانة مكونة من ( )50فقرة على عينة من

( )363مشرفاً تربوياً ومدي اًر ومعلماً .وقد أظهرت النتائج أن
المعيقات المتعلقة بوعي المعلمين لمفهوم التقويم الواقعي
واستراتيجياته وكيفية إعداد الخطط التقويمية المرتبطة به تعد
من المعيقات التي تواجه تطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي
في األردن.
و في دراسة أجراها كوه ) (Koh, 2011هدفت إلى قياس أثر
التطوير المهني للمعلمين ألساسيات التقويم .تكونت عينة
الدراسة من مجموعتين من المعلمين الذين يدرسون اللغة
االنجليزية والرياضيات والعلوم في الصفين الرابع والخامس .تم
إخضاع المجموعة إلى برنامج تطوير مهني مستمر خاص
بتصميم نماذج للتقويم الواقعي في الغرفة الصفية ،واعداد
مصفوفات التصحيح ) ،)Rubricsبينما خضعت المجموعة
الثانية لورشة عمل لمدة قصيرة خاصة بالتقويم الواقعي.
وأظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين الذين خضعوا لبرنامج
أداء أفضل في توظيف أساسيات
التطوير المهني المستمر أبدو ً
التقويم في السنة الثانية من الدراسة كما واكتسب هؤالء
المعلمين فهماً أفضل من نظرائهم في المجموعة الثانية للتقويم
الواقعي.
و في دراسة قام بها البشير وبرهم ( )2012هدفت إلى
استقصاء درجة استخدام معلمي الرياضيات واللغة العربية
الستراتيجيات التقويم البديل وأدواته في األردن ،حيث تم بناء
استبانة لقياس درجة االستخدام وزعت على عينة الدراسة
المكونة من  86معلماً ومعلمة .كما تم عمل مقابالت شخصية
مع ( )20معلماً ومعلمة من كال التخصصين .وأظهرت نتائج
الدراسة أن درجة استخدام المعلمين الستراتيجية التقويم المعتمد
على الورقة والقلم كانت مرتفعة .بينمت كانت درجة استخدامهم
متوسطة الستراتيجيات التقويم المعتمد على األداء ،واستراتيجية
المالحظة واستراتيجية التواصل .بينما كانت درجة استخدامهم
قليلة الستراتيجية مراجعة الذات والستخدام أدوات التقويم البديل.
و أجرت الزعبي ( )2013دراسة هدفت للكشف عن درجة
معرفة معلمي الرياضيات للصفوف األساسية العليا في األردن
وممارساتهم الستراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته ومعرفة أثر
بعض المتغيرات في درجة معرفة هذه االستراتيجيات واألدوات.
تكونت عينة الدراسة من  91معلماً ومعلمة في من معلمي
الرياضيات في محافظة إربد .تم تطوير استبانة وبطاقة
مالحظة مرتبطتين بأهداف الدراسة .أظهرت نتائج الدراسة أن
درجة االستخدام مازالت أدنى من المأمول .كما أظهرت نتائج
الدراسة أن درجة المعرفة ودرجة االستخدام ألسلوب المالحظة
كانت  ،% 100بينما درجة المعرفة ودرجة االستخدام ألداة
يوميات الطالب تقريباً  .%0كما بينت الدراسة أن درجة معرفة
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المعلمين بأدوات التقويم الواقعي ساهمت في تدني االستخدام.
ومن وجهة نظر المعلمين أظهرت الدراسة أن هناك أسباب
أخرى أسهمت في تدني االستخدام منها استنفاذ هذه
االستراتيجيات للوقت والجهد ،وكثرة األعباء الملقاه على
المعلمين ،وزخم المنهاج .ولم تظهر الدراسة وجود فروق ذات
داللة إحصائية في درجة المعرفة واالستخدام تعزى ألثر النوع
االجتماعي ،أو الخبرة أو المؤهل العلمي.
كما أجرى كيرني ) (Kearney, 2013دراسة هدفت إلى
تطوير تعلم الطلبة من خالل شكلين من أشكال التقويم الواقعي
وهما التقويم الواقعي للتعلم المستمر (authentic assessment for
) ،sustainable learning AASLوثانيهما التقويم الواقعي للتعلم
من خالل التقويم الذاتي وتقويم الرفيق (authentic Self – and
) .Peer – assessment for learning ASPALتكونت عينة الدراسة
من  300طالباً من طلبة البكالوريوس في إحدى الجامعات
االسترالية ،تم استخدام أسلوب المالحظة كما تم تطبيق استبيان
على الطلبة المشاركين في الدراسة .وقد أظهرت نتائج الدراسة
أن استخدام مثل تلك االستراتيجيات يسهم في تطوير الخبرات
التعلمية لدى الطلبة.
و في دراسة حديثة أجراها الدويري )(Al Duwairi, 2013
هدفت إلى استقصاء درجة ممارسة معلمي الرياضيات لنماذج
التقويم في تعلم الرياضيات ،واستكشاف فيما إذا كان هناك
فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارساتهم لهذه النماذج
تعزى ألثر الدورات التدريبية .تكونت عينة الدراسة من 120
معلماً من معلمي الرياضيات في صفوف المرحلة الثانوية حيث
تم مالحظتهم لتحديد درجة ممارساتهم لثالثة نماذج من التقويم
وهي :تقويم التعلم ،والتقويم من أجل التعلم ،والتقويم كطريقة
تعلم .وأظهرت نتائج الدراسة أن النموذج األكثر ممارسة من
قبل معلمي الرياضيات هو تقويم التعلم ،في حين أن ممارسة
المعلمين للنموذجين اآلخرين كانت نادرة جداً .كما لم تظهر
الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة
معلمي الرياضيات للنماذج التقويمية في الدراسة تعزى ألثر
الدورات التدريبية.
و يتضح من الدراسات السابقة أنه على الرغم من تعدد
الدراسات التي تناولت موضوع التقويم الواقعي ،إال أن المحاور
األساسية التي تناولتها الدراسات السابقة كانت إما مرتبطة
بمعرفة المعلمين باستراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته كدراسة
الزعبي ( )2013أو بدرجة استخدامهم الستراتيجيات التقويم
الواقعي كدراسة كل من البشير وبرهم ( ،)2012والزعبي
( .)2013كما تناولت بعض الدراسات اتجاهات المعلمين نحو
التقويم الواقعي كدراسة ألن وفليبو ) ،(Allen & Flippo, 2002أو

درجة وعيهم بالتقويم الواقعي واستراتيجياته وأدواته كدراسة كل
من شنج ( ،)Cheng, 2006وجليكرز وباستينز وكيرشنر
( ،)Gulikers, Bastiaens, and Kirschner, 2006ووشاح
( .)Weshah, 2010واهتمت بعض الدراسات بمعيقات تطبيق
استراتيجيات التقويم الواقعي كدراسة كل من أبو شعيرة واشتيوه
وغباري ( )2010والزعبي ( .)2013وتعد هذه الدراسة من
الدراسات الحديثة والنادرة التي تناولت بشيء من التخصيص
أغراض التقويم الواقعي التي يستخدمها معلمو الرياضيات في
تقويم تعلم طلبتهم .وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في
ضوء التوجهات العالمية الحديثة نحو أهمية التقويم؛ فقد جاءت
الدراسة الحالية لتظهر بصورة مباشرة أغراض التقويم التي
يستخدمها معلموا الرياضيات ،والتي بدورها تعكس درجة
توظيفهم للتقويم الواقعي لدعم تعلم طلبتهم ،واالنتقال بمفهوم
التقويم بحيث يتعدى حدود مفهوم تقويم التعلم ( Assessment of
 )Learningللوصول إلى مفهوم التقويم من أجل التعلم
(.)Assessment for Learning
مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية
التقويم الواقعي :التقويم الذي يراعي توجهات التقويم
الحديثة حيث يتكامل مع عملية التدريس ،فيعكس أداء الطالب
ويقيسه في مواقف حقيقية .فهو تقويم يجعل الطلبة ينغمسون
في مهمات ذات قيمة ومعنى بالنسبة لهم ،فيبدو كنشاطات تعلّم
ال اختبارات سرية ،يمارس فيه الطلبة مهارات التفكير العليا
ويوائمون بين مدى متسع من المعارف لبلورة األحكام أو التخاذ
الق اررات أو لحل المشكالت وذلك من خالل استراتيجيات
متعددة وأدوات تقويم متنوعة.
درجة استخدام المعلمين ألغراض التقويم الواقعي :تمثل
استجابة المعلمين لفقرات االستبانة المعدة لقياس درجة
استخدامهم ألغراض التقويم الواقعي .وقد قيست إجرائياً بالدرجة
التي حصل عليها المعلمون في االستبانة المعدة لهذا الغرض.
كما تتمثل باستجابة المعلمين ألسئلة المقابالت الشخصية التي
أعدت لهم.
مرحلة التعليم األساسي :تتضمن جميع صفوف التعليم
األساسي في األردن من الصف األول األساسي وحتى الصف
العاشر األساسي.
الطريقة واإلجراءات
مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات
الرياضيات للمرحلة األساسية من الصف الرابع إلى الصف
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مناهج وأساليب تدريس الرياضيات...

العاشر ،التابعين لمديرية التربية والتعليم األولى في محافظة
الزرقاء للعام الدراسي  ,2013/2012والبالغ عددهم (،)327
يتوزعون على ( )66مدرسة أساسية حكومية .والختيار أفراد
الدراسة تم اختيار خمس عشرة مدرسة وفق الطريقة العشوائية
ثم تم توزيع  150استبانة على معلمي ومعلمات
البسيطة ،ومن ّ
الرياضيات في المدارس التابعة لمحافظة الزرقاء .وقد بلغ عدد
االستبانات المرتجعة  119استبانة .وبذلك بلغ عدد أفراد عينة
الدراسة  119معلماً ومعلمة من معلمي مبحث الرياضيات .كما
تم إجراء مقابالت شخصية مع  13معلماً ومعلمة تم اختيارهم
من عينة الدراسة وفق الطريقة العشوائية البسيطة؛ وذلك
ألغراض المقابالت الشخصية.
أداتا الدراسة
 .1االستبانة :تكونت في صورتها النهائية من ( )23فقرة
لقياس درجة استخدام معلمي الرياضيات في صفوف مرحلة
التعليم األساسي ألغراض التقويم الواقعي .وفيما إذا كانت
بعض العوامل المستقلة (الدورات التدريبية ،النوع االجتماعي،
وسنوات الخبرة) تحدث اختالفاً في درجة استخدامهم ألغراض
التقويم الواقعي .وقد كانت االستبانة من نوع مقياس ليكرت
الخماسي ) (Likert Five Scaleحيث كانت استجابة المعلمين
لفقرات االستبانة كما يلي :دائماً وأعطيت لها الدرجة  ،5غالباً
وأعطيت لها الدرجة  ،4أحياناً وأعطيت لها الدرجة  ،3ناد اًر
وأعطيت لها الدرجة  ،2أبداً وأعطيت لها الدرجة  .1وقد تم
إعداد االستبانة على النحو اآلتي:
 .1مراجعة األدب التربوي المتعلق بالتقويم الواقعي (الفريق
الوطني للتقويم2004 ،؛ عالم2007 ،؛ أبو جاللة1999 ،؛
أبو عالم2005 ،؛ عباس والعبسي2007 ،؛ أبة
شريخ2008،؛ أبو شعيرة واشتيوه وغباري(2010،كما تم
الرجوع إلى العديد من المراجع األجنبية ;(NCTM, 2000
Tomlinson, 2001, Lesh & Lamon, 1993; Napoli &Raymond,
)2004; Gordon & Bonilla-Bowman, 1996; Marzano, 2002

وفي ضوء هذه المراجعة ،تم تحديد العناصر األساسية المرتبطة
بالتقويم الواقعي .الدورات التدريبية ،النوع االجتماعي ،وسنوات
الخبرة.
 .2صياغة فقرات االستبانة ،وتكونت في صورتها األولية
من  25فقرة من نوع مقياس ليكرت الخماسي.
 .3تحديد المتغيرات المستقلة المرتبطة بالدراسة وهي:
الدورات التدريبة الخاصة بالتقويم الواقعي (تم االلتحاق بمثل
هذه الدورات أم ال) ،النوع االجتماعي (ذكور أو إناث)،
وسنوات الخبرة ( 5 -1سنوات 10 – 6 ،سنوات ،و 11سنة

فأكثر).
 .4صدق االستبانة وذلك بعرضها على مجموعة من
المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس في كل من الجامعة
األردنية والجامعة الهاشمية ،حيث تم عرضها على ثالثة من
حملة الدكتوراه في مناهج وأساليب تدريس الرياضيات ،واثنين
من حملة الدكتوراه في القياس والتقويم.
 .5األخذ بآراء المحكمين من حيث تعديل صياغة الفقرة أو
بالحذف أو اإلضافة ،وقد تم حذف فقرتين حسب آراء
المحكمين وذلك لتكرار األفكار المطروحة فيهما في نفس
االستبانة من وجهة نظرهم .وتكونت االستبانة في صورتها
النهائية من  23فقرة ،وبذلك يكون قد تم التحقق من صدق
المحكمين لألداة.
 .6التحقق من ثبات األداة ،وذلك بتطبيقها على عينة
استطالعية مكونة من  30معلماً ومعلمة (من خارج عينة
الدراسة) ،وقد تم إعادة تطبيق االستبانة على نفس العينة ،وتم
حساب معامل الثبات باإلعادة ،حيث بلغت قيمة معامل الثبات
باإلعادة ،بحساب معامل ارتباط بيرسون  ،0,89وقد اعتبرت
هذه القيمة عالية وكافية ألغراض الدراسة .كما تم حساب قيمة
معامل ثبات االتساق الداخلي لفقرات االستبانة عن طريق
حساب قيمة معامل ثبات كرونباخ ألفا حيث بلغت قيمته 0,84
وقد اعتبرت هذه القيمة مقبولة أيضاً ألغراض الدراسة.
 .7توزيع االستبانات وعددها  150استبانة على عينة
عشوائية من معلمي ومعلمات الرياضيات ،حيث بلغ عدد
االستبانات التي تم استرجاعها من المعلمين والمعلمات 119
استبانة.
 .2المقابالت الشخصية :وقد تضمنت األسئلة التالية:
ماذا يعني لك مفهوم التقويم الواقعي وما هي
.1
أغراضه؟
ما مميزات وسلبيات (إن وجدت) التقويم الواقعي
.2
من وجهة نظرك؟
وقد تم مقابلة المعلمين والمعلمات في مدارسهم ،حيث تم
تحديد موعد مسبق مع كل معلم من المعلمين والمعلمات
الثالثة عشر الذين تم اختيارهم عشوائيا من مجتمع الدراسة،
وقد تمت المقابالت في غرفة المكتبة ،واستغرقت كل مقابلة ما
بين ( )20-15دقيقة .تم تسجيل المقابالت على أشرطة
تم تفريغها حرفيا على أوراق خاصة حسب
تسجيل خاصة ،ثم ّ
كل سؤال.
نتائج الدراسة ومناقشتها
بعد أن تمت عملية جمع االستبانات ،تم إجراء المعالجة
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اإلحصائية وتحليل البيانات وذلك باستخدام حزمة
) (Statistical Packages for Social Studiesوفيما يلي وصف
تفصيلي للمعالجات اإلحصائية المستخدمة ،ونتائج الدراسة
وذلك من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة.
السؤال األول :ما درجة استخدام معلمي الرياضيات في
صفوف مرحلة التعليم األساسي في األردن ألغراض التقويم
الواقعي؟
لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة تم حساب
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابة
المعلمين على فقرات االستبانة ولالستبانة ككل.
ولما كانت استجابة المعلمين لفقرات االستبانة من نوع
مقياس ليكرت الخماسي ،حيث كانت استجابة المعلمين لفقرات
االستبانة دائماً (وقد أعطيت لها الدرجة  ،)5غالباً (وقد
أعطيت لها الدرجة  ،)4أحياناً (وقد أعطيت لها الدرجة ،)3
ناد اًر (وقد أعطيت لها الدرجة  ،)2وأبداً (وقد أعطيت لها
الدرجة )1؛ فقد تم تصنيف مستويات درجة استخدام المعلمين
ألغراض التقويم الواقعي حسب فقرات االستبيان على أنها درجة
استخدام متدنية إذا ما تراوحت المتوسطات الحسابية الستجابة
المعلمين على الفقرة ما بين _( )2,49 –1ودرجة استخدام
متوسطة وذلك إذا ما تراوحت المتوسطات الحسابية الستجابة
المعلمين على الفقرة ما بين  .3,49 – 2,5ودرجة استخدام
عالية وذلك إذا ما تراوحت المتوسطات الحسابية الستجابة
المعلمين على الفقرة ما بين ( )5 – 3,5ولما كانت عدد فقرات
االستبانة  23فقرة؛ فقد تم تصنيف مستويات درجة استخدام
معلمي الرياضيات في صفوف مرحلة التعليم األساسي
ألغراض التقويم الواقعي على فقرات االستبانة ككل على أنها
درجة استخدام متدنية ،وذلك إذا ما تراوحت المتوسطات
الحسابية الستجابة المعلمين على جميع فقرات االستبانة
(االستبانة ككل) ،ما بين  57,4 – 23ودرجة استخدام
متوسطة ،وذلك إذا ما تراوحت المتوسطات الحسابية الستجابة
المعلمين على جميع فقرات االستبانة (االستبانة ككل) ما بين
 .80,4 – 57,5ودرجة استخدام عالية وذلك إذا ما تراوحت
المتوسطات الحسابية الستجابة المعلمين على جميع فقرات
االستبانة (االستبانة ككل) ما بين  .115 – 80,5والجدول
( )1يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات
المعلمين على فقرات االستبانة وعلى االستبانة ككل ،وتصنيف
مستويات درجة استخدامهم ألغراض التقويم الواقعي في تقويم
تعلم طلبتهم للرياضيات.
ويتضح من الجدول ( )1أن درجة استخدام معلمي
الرياضيات ألغراض التقويم الواقعي ،كانت عالية لمعظم فقرات
SPSS

االستبانة ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية الستجابة
المعلمين على معظم الفقرات ما بين  .5 – 3,5بينما كانت
درجة استخدام معلمي الرياضيات ألغراض التقويم الواقعي
متوسطة فقط بالفقرات رقم  ,21 20,13، ,9 ,6و .23كما يبين
الجدول ( )1أن درجة استخدام معلمي الرياضيات ألغراض
التقويم الواقعي تعد درجة عالية بشكل عام؛ حيث بلغت قيمة
المتوسط الحسابي الستجابة المعلمين على االستبانة ككل
 86,06حيث تقع هذه القيمة ضمن الفترة ما بين – 80,5
 .115وباالطالع على فقرات االستبانة (ملحق ( ،))1يتضح
من نتائج الجدول ( )1ما يلي:
 -1جاءت درجة استخدام المعلمين ألغراض التقويم
الواقعي عالية للفقرات المرتبطة باستخدام التقويم الواقعي
كطريقة لتقويم أداء الطلبة .وتشير نتائج الدراسة إلى أن
المعلمين لديهم درجة استخدام عالية للتقويم الواقعي ألغراض
مراقبة تقدم الطلبة ،ومعرفة حاجاتهم ونقاط القوة والضعف
لديهم ،والتركيز على تنمية مهارات مهمة لديهم (الفقرات ،3 ،1
 .)22كما أن المعلمين يستخدمون التقويم الواقعي بدرجة عالية
لتقويم إنجاز الطلبة؛ لكونه طريقة يمكن من خاللها أن تعكس
أداء الطالب وتقيسه في مواقف حقيقية ،وبذلك يستخدم
المعلمون التقويم الواقعي لتكوين نتاجات ذات داللة تعكس
حقيقة ما تعلّمه الطلبة (الفقرات .)14 ،12 ،4
 -2جاءت درجة استخدام المعلمين ألغراض التقويم
الواقعي عالية للفقرات المرتبطة بعملية التدريس لدعم تعلم
الطلبة .وتشير النتائج إلى أن المعلمين يستخدمون التقويم
الواقعي بدرجة عالية ألغراض تطوير استراتيجيات تعلم الطلبة،
وقياس مهارات ال يقيسها االختبار ،واتخاذ ق اررات تعليمية
خاصة بتعلم الطلبة (الفقرات  .)8 ،7 ،2كما أن المعلمين
يوظفون استخدام التقويم الواقعي لدعم تعلم طلبتهم ،واعطائهم
فرصة أكبر للتفكير التأملي ،وتنمية المهارات العقلية العليا
لديهم (الفقرات  .)18 ،16 ،11كما أن المعلمين يستخدمون
بدرجة عالية التقويم الواقعي لقياس جوانب متعددة في شخصية
المتعلمين ،وتنمية مهارات التقصي واالكتشاف لديهم (الفقرات
.)19 ،17
 -3تباينت درجة استخدام المعلمين ألغراض التقويم
الواقعي للفقرات المرتبطة بأنواع التقويم (قبلي ،مرحلي،
ختامي) .فبينما كانت درجة استخدام المعلمين عالية ألغراض
التقويم الواقعي كطريقة للتقويم المرحلي(التكويني) لتعلم الطلبة
والذي يتم أثناء سير الحصة الصفية وطريقة لقياس نواتج التعلم
كتقويم ختامي (الفقرات  .)10 ،5إال أن درجة استخدام
المعليمن ألغراض التقويم الواقعي كانت متوسطة في استخدامه
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لمعرفة المهارات القبلية التي يتملكها الطلبة كتقويم قبلي يتم قبل
البدء بعملية التدريس (الفقرة .)20
 -4جاءت درجة استخدام المعلمين ألغراض التقويم
الواقعي متوسطة لبعض األغراض .وتشير نتائج الدراسة إلى
أن المعلمين لديهم درجة استخدام متوسطة ألغراض التقويم
الواقعي كطريقة لتشخيص صعوبات التعلم لدى الطلبة (تقويم

تشخيصي) ،أو كطريقة لمعالجة الضعف لديهم من خالل
التغذية الراجعة (الفقرات  .)23 ،6كما أن المعلمين يستخدمون
التقويم الواقعي بدرجة متوسطة ألغراض تنمية مهارة التقويم
الذاتي لدى طلبتهم ،أو ألغراض تحقيق مبدأ مراعاة الفروق
الفردية لديهم (الفقرات .)21 ،9

الجدول ( :)1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المعلمين على فقرات االستبانة
وعلى االستبانة ككل وتصنيف مستويات هذه الدرجات.
رقم الفقرة

 .1مراقبة تقدم الطلبة.
 .2تطوير استراتيجيات تعلم الطلبة
 .3معرفة حاجات الطالب ونقاط القوة والضعف لديه.
 .4تقويم إنجاز الطلبة.
 .5إجراء عملية التقويم المرحلي (التكويني) لتعلم الطلبة.
 .6تشخيص صعوبات تعلم الطلبة.
 .7قياس مهارات ال يقيسها االختبار.
 .8اتخاذ ق اررات تعليمية خاصة بتدريس الرياضيات.
 .9تنمية مهارات التقويم الذاتي لدى الطلبة.
 .10إجراء عملية التقويم الختامي للتحقق من درجة تحقيق
األهداف التعليمية.
 .11دعم تعلم الطلبة وتقديم المساعدة لديهم.
 .12تكوين نتاجات ذات داللة تعكس حقيقة ما تعلمه الطلبة.
 .13تنمية مهارة حل المشكالت الرياضية لدى الطلبة.
 .14تقويم أداء الطلبة وقياسه في مواقف حقيقية.
 .15مراعاة خصائص الطلبة واهتماماتهم وميولهم.
 .16إعطاء الطلبة فرصة أكبر للتفكير التأملي.
 .17قياس جوانب متعددة في شخصية المتعلم.
 .18تنمية المهارات العقلية العليا للطلبة.
 .19تنمية مهارات التقصي واالكتشاف.
 .20معرفة المهارات القبلية التي يمتلكها الطلبة (تقويم قبلي)
قبل البدء بالتدريس.
 .21تحقيق مبدأ مراعاة الفروق الفردية في تقويم تعلم الطلبة.
 .22التركيز على تنمية مهارات مهمة لدى الطلبة.
 .23معالجة الضعف عند الطلبة من خالل التغذية الراجعة.
االختبار ككل

ويتضح مما سبق إلى أن نتائج الدراسة أشارت إلى أن
معلمي الرياضيات في األرن في مرحلة التعليم األساسي العليا
لديهم درجة استخدام عالية لمعظم أغراض التقويم الواقعي.
فالمعلمون يستخدمون التقويم الواقعي بدرجة عالية ألغراض
مراقبة تقدم الطلبة ،ومعرفة حاجاتهم ونقاط القوة والضعف
لديهم ،والتركيز على تنمية مهارات مهمة لديهم ،وتقويم إنجاز

المتوسطات الحسابية
4,41
3,50
3,83
4,21
4,00
3.42
3,82
3,81
2,64

االنحرافات المعيارية
0,630
0,199
0,867
0,882
0,948
0,926
0,988
0,994
1,326

مستوى الدرجة
درجة استخدام عالية
درجة استخدام عالية
درجة استخدام عالية
درجة استخدام عالية
درجة استخدام عالية
درجة استخدام متوسطة
درجة استخدام عالية
درجة استخدام عالية
درجة استخدام متوسطة

3,77

0,887

درجة استخدام عالية

3,66
3,82
3,20
3,93
3,96
4,08
4,14
3,53
3,81

1,029
1,014
1,094
0,0989
1,045
0,889
0,932
1,096
0,905

درجة استخدام عالية
درجة استخدام عالية
درجة استخدام متوسطة
درجة استخدام عالية
درجة استخدام عالية
درجة استخدام عالية
درجة استخدام عالية
درجة استخدام عالية
درجة استخدام عالية

3,38

1,142

درجة استخدام متوسطة

3,09
4,10
3,18
86,06

1,186
0,978
1,127
10,204

درجة استخدام متوسطة
درجة استخدام عالية
درجة استخدام متوسطة
درجة استخدام عالية

الطلبة بحيث يعكس التقويم أداء الطالب ويقيسه في مواقف
حقيقية ،وذلك لتكوين نتاجات ذات داللة تعكس حقيقة ما تعلّمه
الطلبة .كما أن المعلمين يوظفون استخدام التقويم الواقعي لدعم
تعلم طلبتهم ،واعطائهم فرصة أكبر للتفكير التأملي ،وتنمية
المهارات العقلية العليا لديهم ،وقياس جوانب متعددة في
شخصية المتعلمين ،وتنمية مهارات التقصي واالكتشاف لديهم،
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وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسات كل
2001

( Tomlinson,

;Grisham-Brown, Hallam & Brookshire, 2006

Gulikers, Bastiaens and Kirschner, 2006; Allen & Flippo,

; .)2002; Marzano, 2002ويمكن أن نعزو ذلك إلى االهتمام
الكبير الذي توليه و ازرة التربية والتعليم للمعلمين في مواكبة
التوجهات الحديثة ،وما يط أر من مستجدات في مجال تقويم
تعلم الطلبة وتعليمهم .في حين أشارت النتائج إلى أنه على
الرغم من استخدام المعلمي للتقويم الواقعي كطريقة لتقويم تعلم
طلبتهم كتقويم مرحلي أو ختامي بدرجة عالية ،إال أن المعلمين
ال يوظفون التقويم الواقعي في تقويم التعلم القبلي لطلبتهم.
وأظهرت نتائج الدراسة استخداماً بدرجة متوسطة ألغراض
التقويم الواقعي كطريقة لتشخيص صعوبات التعلم لدى طلبتهم
أو لمعالجة الضعف لديهم من خالل التغذية الراجعة .وتتفق
هذه النتيجة مع ما جاءت به دراسة الدويري (Al Duwairi,
) 2013التي هدفت إلى استقصاء درجة ممارسة معلمي
الرياضيات لنماذج التقويم في تعلم الرياضيات ،والتي أظهرت
أن النموذج األكثر ممارسة من قبل معلمي الرياضيات هو
تقويم التعلم ،في حين أن ممارسة المعلمين للنموذجين اآلخرين
وهما :التقويم من أجل التعلم ،والتقويم كطريقة تعلم ،كانت نادرة
جداً .ويتضح من نتائج الدراسة أيضاً أن المعلمين يستخدمون
التقويم الواقعي بدرجة متوسطة ألغراض تنمية مهارة التقويم
الذاتي لدى طلبتهم ،أو ألغراض تحقيق مبدأ مراعاة الفروق
الفردية لديهم .ويتفق هذا مع ما جاءت به دراسة البشير وبرهم
( )2012والتي أشارت إلى أن درجة استخدام معلمي
الرياضيات واللغة العربية في األردن كانت قليلة الستراتيجية
مراجعة الذات .وقد يعزى ذلك إلى ما أشارت إليه دراسة وشاح
( )Weshah, 2010والتي أظهرت أن المعلمين في األردن
يواجهون صعوبات في تطوير ملفات إنجاز لتعلّم طلبتهم ،وهذه
الصعوبات تعود إلى عدم كفاية المعلمين ووعيهم بالمعايير
الخاصة بإعداد ملفات اإلنجاز وكيفية توظيفها في تقويم تعلّم
الطلبة حيث عادة ما تتطلب ملفات اإلنجاز مشاركة من
الطالب في تحديد محتويات الملف وطريقة تقييمه .كما وقد
يعزى ذلك إلى عدم وعي المعلمين بالتوجهات الحديثة الخاصة
بالتقويم الواقعي وكيفية توظيف استراتيجياته في المواقف
التعليمية كما جاء في دراسة شنج ( .)Cheng, 2006كما وقد
يعزى ذلك إلى ما أشارت به دراسة أبو شعيرة واشتيوه وغباري
( )2010والتي أظهرت أن المعيقات المتعلقة بوعي المعلمين
لمفهوم التقويم الواقعي واستراتيجياته وكيفية إعداد الخطط
التقويمية المرتبطة به تعد من المعيقات التي تواجه تطبيق
استراتيجيات التقويم الواقعي بفعالية في األردن.

السؤال الثاني :هل تختلف درجة استخدام معلمي
الرياضيات في صفوف مرحلة التعليم األساسي في األردن
ألغراض التقويم الواقعي باختالف الدورات التدريبية ،النوع
االجتماعي ،وسنوات الخبرة؟
وتكونت عينة الدراسة من  119معلماً ومعلمة من معلمي
الرياضيات في صفوف مرحلة التعليم األساسي في األردن .وقد
تم تحليل نتائج االستبانات وتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب
الدورات التدريبية التي التحق بها المعلمون في مجال التقويم
الواقعي .وقد بلغ عدد معلمي الرياضيات ممن التحقوا بمثل هذه
الدورات  56معلما ومعلمة  ,بينما بلغ عدد المعلمين ممن لم
يلتحقوا بمثل هذه الدورات  63معلماً ومعلمة .كما تم تحليل
نتائج االستبانات ،وتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع
االجتماعي .وقد بلغ عدد المعلمين المشاركين في الدراسة 33
معلما ،بينما بلغ عدد المعلمات  86معلمة .كما تم تحليل نتائج
االستبانات وتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة .وقد
بلغ عدد المعلمين من ذوي الخبرة ما بين  5 – 1سنوات ()59
معلماً ومعلمة ،و( )25معلما ومعلمة من ذوي الخبرة ما بين 6
–  10سنوات ،و( )35معلما ومعلمة من ذوي الخبرة  11سنة
فأكثر.
و لإلجابة عن السؤال الثاني؛ تم حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة المعلمين على استبانة
أغراض التقويم الواقعي لمتغيري الدورات التدريبية والنوع
االجتماعي .ولمعرفة إذا ما كانت الفروق في المتوسطات
الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ),(α ≤ 0.05
تم استخدام اختبار – ت .(t-test) -والجدول ( )2التالي يوضح
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استجابة
المعلمين في عينة الدراسة ,حسب متغيري الدورات والنوع
االجتماعي ،ونتائج اختبار – ت  -للعينات المستقلة .كما تم
حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة
استجابة المعلمين على مقياس أغراض التقويم الواقعي حسب
سنوات الخبرة ،وتم استخدام اختبار تحليل التباين
األحادي ،ANOVAلتحديد فيما إذا كانت الفروق في
المتوسطات الحسابية لمتغير الخبرة ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ) ,(α ≤0.05والجدول ( )3يوضح المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استجابة المعلمين على
مقياس أغراض التقويم الواقعي حسب سنوات الخبرة ،كما
يوضح الجدول ( )4نتائج اختبار التباين األحاديANOVA
للعينات المستقلة ( 10 – 5سنوات 10 – 6 ،سنوات11 ،
سنة فأكثر) ،للمقارنة بين المتوسطات الحسابية لدرجة
استجاباتهم على مقياس أغراض التقويم الواقعي حسب سنوات
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الخبرة .وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة المرتبطة بالسؤال الثاني

من أسئلة الدراسة.
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الجدول ( :) 2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للعينات المستقلة (حسب الدورات ،النوع االجتماعي)
للمقارنة بين متوسطي درجة استجابات المعلمين على مقياس أغراض التقويم الواقعي.
عدد المعلمين المتوسط الحسابي االنحراف المعياري درجة الحرية قيمة ت مستوى الداللة
المتغير
11,044
86,20
نعم 56
0,89
0,138
117
الدورات
9,483
85,94
ال 63
9,281
81,27
ذكور 33
0,001
3,300
117
النوع االجتماعي
9,991
87,90
إناث 86

ويتضح من الجدول ( )2وجود اختالف بسيط بين
المتوسطين الحسابيين على درجتي استجابة المعلمين ممن
التحقوا بالدورات التدريبية وممن لم يلتحقوا ،كما يشير الجدول
إلى وجود اختالف بين المتوسطين الحسابيين على درجات
استجابة كل من المعلمين والمعلمات على استبانة أغراض
التقويم الواقعي .ويوضح جدول ( )2أنه ال يوجد فرق ذو داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05بين متوسطي درجة
استجابة المعلمين لمقياس استخدامهم ألغراض التقويم الواقعي
تعزى ألثر الدورات التدريبية حيث بلغت قيمة (ت) المحسوبة
 ،0,138وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ≤ (α
) 0.05حيث بلغ مستوى الداللة اإلحصائية للتباين بين
مجموعتي الدراسة المستقلتين (ممن التحقوا وممن لم يلتحقوا
بالدورات التدريبية)  .0,89كما تم حساب حجم األثر (Becker,
) 2000لمعرفة تأثير متغير الدورات التدريبية (متغير مستقل)
على المتغير التابع (درجة استخدام المعلمين ألغراض التقويم
الواقعي) ،وقد بلغت قيمة نسبة التباين ( )1.59 x 10-4وهذا يعني
أن تقريباً  % 0من التباين الكلي في المتغير التابع (درجة
االستخدام) ،يرجع إلى أثر المتغير المستقل (الدورات
التدريبية) ،كما أن قيمة ) )dمقدار حجم األثر تساوي ،0.025
وهي تعبر عن حجم تأثير صغير للمتغير المستقل (الدورات
التدريبية) .وتختلف هذه النتيجة ما مع أظهرته دراسة كوه
( )Koh, 2011والتي بينت أن المعلمين الذين خضعوا لبرنامج
أداء أفضل في توظيف أساسيات
التطوير المهني المستمر أبدو ً
التقويم في السنة الثانية من الدراسة كما واكتسب هؤالء
المعلمين فهماً أفضل من نظرائهم في المجموعة الثانية للتقويم
الواقعي .وقد يعزى ذلك إلى عدم كفاية هذه الدورات في إحداث
تغيير ملحوظ في درجة استخدام المعلمين ألغراض التقويم
الواقعي أو لقصر المدة الزمنية لهذه الدورات .كما قد تعزى هذه
النتيجة إلى االهتمام البالغ الذي توليه و ازرة التربية والتعليم
حديثاً في األردن في تعزيز تضمين استراتيجيات التقويم
الواقعي في عملية التعليم والتعلم ،ودور المشرفين التربويين في
تعريف المعليمن بهذه االستراتيجات واستخدامها في الغرفة
الصفية حيث ال تقتصر الفائدة فقط على من يلتحق بهذه

الدورات.
كما يوضح الجدول ( )2أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05بين متوسطي درجة استجابة
المعلمين لمقياس استخدام أغراض التقويم الواقعي تعزى ألثر
النوع االجتماعي (ذكور أو إناث) ولصالح اإلناث (حيث أن
المتوسط الحسابي لدرجة استجابة المعلمات أعلى من المتوسط
الحسابي لدرجة استجابة المعلمين) حيث بلغت قيمة (ت)
المحسوبة  ،3,300وهي دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ≤ (α
) 0.05حيث بلغ مستوى الداللة اإلحصائية للتباين بين مجموعتي
الدراسة المستقلتين (المعلمين والمعلمات)  ،0,00كما تم حساب
حجم األثر ) (Becker, 2000لمعرفة تأثير متغير النوع االجتماعي
(متغير مستقل) على المتغير التابع (درجة استخدام المعلمين
إلغراض التقويم الواقعي) ،وقد بلغت قيمة نسبة التباين ()0.11
وهذا يعني أن تقريباً  % 11من التباين الكلي في المتغير التابع
(درجة االستخدام) يرجع إلى أثر المتغير المستقل (النوع
االجتماعي) ،كما أن قيمة ) )dمقدار حجم األثر تساوي ،0.69
وهي تعبر عن حجم تأثير متوسط للمتغير المستقل (النوع
االجتماعي) .وهذه النتيجة يمكن أن تعزى إلى الفرق الكبير في
عدد المعلمين والمعلمات في عينة الدراسة ،إذ تشكل المعلمات
اإلناث ما نسبته  %72من عينة الدراسة ،في حين عدد
المعلمين الذكور في عينة الدراسة ال يتجاوز  .%28كما يمكن
أن تُعزى هذه النتيجة إلى درجة التزام المعلمين والمعلمات في
توظيف استراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته ،إذ أن درجة
استخدام المعلمات لهذه االستراتيجيات ،ومحاولة توظيفها لها في
غرفة الصف ،أكبر مما لدى نظرائهم الذكور ،وهذا عائد -على
ما يبدو -إلى واقع مهنة التعليم في عصرنا الحاضر بوصفها
مهنة مرغوبة اجتماعيا لإلناث أكثر منها للذكور.
وتشير النتائج في الجدول ( )3إلى أنه يوجد اختالف بين
المتوسطات الحسابية على درجات استجابة المعلمين والمعلمات
على استخدامهم ألغراض التقويم الواقعي باختالف سنوات
الخبرة لهم .والجدول التالي يوضح نتائج اختبار تحليل التباين
األحادي للعينات المستقلة (حسب سنوات الخبرة) للمقارنة بين
المتوسطات الحسابية لدرجة استجاباتهم على مقياس أغراض
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التقويم الواقعي.
الجدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لدرجة استجابة المعلمين على مقياس أغراض التقويم الواقعي
حسب سنوات الخبرة
المتغير

التصنيف

سنوات
الخبرة

 5 – 1سنوات
10 – 6
سنوات
 11سنة فأكثر

المتوسط
الحسابي
86,14

االنحراف
المعياري
11,002

83,84

10,189

87,51

8,706

الجدول ( :)4نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للعينات
المستقلة (حسب سنوات الخبرة) للمقارنة بين المتوسطات
الحسابية لدرجة استجاباتهم على مقياس أغراض التقويم
الواقعي.
مصدر

التباين
بين

المجموعات
الخطأ
الكلي

مجموع

درجة

المربعات

الحرية

1280,765

3

65660,697

115

66941,462

118

متوسط

المربعات

قيمة
ف

مستوى
الداللة

0,526 0,748 426,922
570,963

و يوضح الجدول ( )4أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05بين متوسطي درجة استجابة
المعلمين لمقياس أغراض التقويم الواقعي ،تعزى ألثر سنوات
الخبرة ( 5 -1سنوات 10 – 6 ،سنوات 11 ،سنة فأكثر)،
حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة  ،0,748وهي غير دالة
إحصائياً عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05حيث بلغ مستوى
الداللة اإلحصائية للتباين بين مجموعات الدراسة المستقلة (-1
 5سنوات 10 – 6 ،سنوات 11 ،سنة فأكثر)  .0,526كما تم
حساب حجم األثر ) (Becker,2000لمعرفة تأثير متغير سنوات
الخبرة (متغير مستقل) على المتغير التابع (درجة استخدام
المعلمين ألغراض التقويم الواقعي) ،وقد بلغت قيمة نسبة
التباين بين المجموعتين األولى والثانية من ذوي سنوات الخبرة
القليلة والمتوسطة) ،)0.01وهذا يعني أن تقريباً  % 1من التباين
الكلي في المتغير التابع (درجة االستخدام) ،يرجع إلى أثر
المتغير المستقل (سنوات الخبرة القليلة والمتوسطة) ،كما أن
قيمة ) (dمقدار حجم األثر تساوي 0.22وهي تعبر عن حجم
تأثير صغير للمتغير المستقل (سنوات الخبرة القليلة
والمتوسطة) .بينما بلغت قيمة نسبة التباين بين المجموعتين
األولى والثالثة من ذوي سنوات الخبرة القليلة والكبيرة ( 4.75 x
 )10-3وهذا يعني أن تقريباً  %0من التباين الكلي في المتغير

التابع (درجة االستخدام) ,يرجع إلى أثر المتغير المستقل
(سنوات الخبرة القليلة والكبيرة) ،كما أن قيمة ) (dمقدار حجم
األثر تساوي 0.14وهي تعبر عن حجم تأثير صغير للمتغير
المستقل (سنوات الخبرة القليلة والكبيرة) .وبلغت قيمة نسبة
التباين بين المجموعتين الثانية والثالثة من ذوي سنوات الخبرة
المتوسطة والكبيرة ( )0.04وهذا يعني أن تقريباً  %4من التباين
الكلي في المتغير التابع (درجة االستخدام) ،يرجع إلى أثر
المتغير المستقل (سنوات الخبرة المتوسطة والكبيرة) ،كما أن
قيمة ) )dمقدار حجم األثر تساوي  0.39وهي تعبر عن حجم
تأثير متوسط للمتغير المستقل (سنوات الخبرة المتوسطة
والكبيرة).
وهذه النتيجة يمكن أن تعزى إلى عدم تقارب نسبة المعلمين
من فئات سنوات الخبرة ,إذ بلغت نسبة المعلمين في المجموعة
األولى (معظمهم حديثو التخرج)  %49،6في حين لم تشكل
نسبة المعلمين من ذوي سنوات الخبرة الطويلة أكثر من ،%29
مما لم يمنحها التأثير الذي قد يحدث فرقا ذا داللة إحصائية
في درجة استخدام المعلمين ألغراض التقويم الواقعي في عينة
الدراسة.
السؤال الثالث :ما أراء المعلمين حول أغراض استخدام
التقويم الواقعي في تقويم تعلم الرياضيات؟
السؤال الرابع :ما مميزات وسلبيات (إن وجدت) استخدام
التقويم الواقعي بأغراضه المختلفة من وجهة نظر معلمي
الرياضيات
لإلجابة عن سؤالي الدراسة الثالث والرابع تم مقابلة
المعلمين والمعلمات في مدارسهم ،كما تم تسجيل المقابالت
تم تفريغها حرفيا على أوراق
على أشرطة تسجيل خاصة ،ثم ّ
خاصة حسب كل سؤال .وفيما يلي عرض لنتائج التحليل
النوعي ومناقشة نتائجه.
أوال :نتائج السؤال األول للمقابالت الشخصية للمعلمين
ومناقشتها.
 .1ماذا يعني لك مفهوم التقويم الواقعي؟ وما هي
أغراضه؟
أوضحت نتائج المقابالت الشخصية مع المعلمين تبايناً في
مفهوم التقويم الواقعي ،فمنهم من وصفه بأنه عملية إصدار
أحكام واقعية على حقيقة ما تعلمه الطلبة من مهارات ومعارف
وأداء ،وتكوين نتاجات ذات داللة ،ومنهم من أشار إليه
كاستراتيجيات تقويم وأدوات تستخدم في تقويم تعلم الطلبة،
كاستراتيجيات الورقة والقلم ،ومراجعة الذات ،والتقويم المعتمد
على األداء ،والمالحظة ،والتواصل ،وأدوات التقويم المتمثلة في
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عرف معظم المعلمين
قوائم الرصد وساللم التقدير وغيرها .فقد ّ
( 10من  )13مفهوم التقويم الواقعي ،على أنه استراتيجيات
وأدوات للتقويم البديل المستخدم داخل الغرفة الصفية .وفيما يلي
عرض الستجابة بعض المعلمين.
"التقويم الواقعي يعني تقويم األداء بناء على المعلومات
التي تم تجميعها من خالل عمل الطالب وكيفية أدائه من خالل
حل التدريبات الصفية وأوراق العمل وعادة ما أقوم باستخدام
ساللم التقدير أو قوائم الشطب إلعطاء الدرجة للطلبة".
معلمة رياضيات
"أسلوب لقياس تحصيل الطالب وذلك من خالل األسئلة
واألجوبة الشفهية أثناء الحصة الصفية ومتابعة واجباته اليومية
لمعرفة درجة فهمه للمادة ومتابعته بشكل مستمر للتعرف على
مدى تحقق األهداف التعليمية لدى الطلبة".
معلم رياضيات
و قد أظهرت نتائج المقابالت الشخصية مع المعلمين أن
هناك قصو اًر لدى المعلمين في تحديد أغراضه المختلفة
والمتنوعة .باإلضافة إلى أنه لم يشر أي من المعلمين إلى
أغراض التقويم الواقعي بوصفه تقويما قبليا أو تقويماً تشخيصياً.
كما أشارت استجابة المعلمين للسؤال األول في المقابالت
الشخصية إلى أن معظم المعلمين ( 11من  13معلما ومعلمة)
يرون أن التقويم الواقعي ،يمكنهم من متابعة طلبتهم باستمرار،
مما يتيح لهم الفرصة لمراقبة تقدم طلبتهم ،وتقويم تحصيلهم
وانجازاتهم والمهارات التي يمتلكونها بشكل متواصل .وهذا بدوره
يساعدهم في اتخاذ ق اررات تعليمية مرتبطة بتقويم أداء طلبتهم.
وتشير هذه النتائج إلى األغراض التقويمية التي يركز عليها
المعلمون في عملية تقويمهم ألداء طلبتهم ،وهي التقويم المرحلي
أو الختامي لتعلم الطلبة .ومن جانب آخر لم يشر معظم المعلمين
إلى دور التقويم الواقعي في تحقيق أهداف مرتبطة بمراعاة الفروق
الفردية لدى طلبتهم ،أو العمل على تقويم تعلمهم القبلي ،أو تحديد
نقاط القوة والضعف لديهم ومن ثم تقديم تغذية راجعة مناسبة لهم،
وتقديم برامج عالجية تعمل على معالجة نقاط الضعف لدى
طلبتهم وتسهم في رفع تحصيلهم .وهذا أيضاً يشير إلى أن
األغراض التقويمية المتمثلة في التقويم القبلي والتقويم التشخيصي
للطلبة ال تأخذ القدر والنصيب الكافيين من االهتمام ،والذي بدوره
يمكن أن يسهم في تحسين التعلم ،واستخدام التقويم من أجل
التعلم ،حسب التوجهات الحديثة للتقويم .كما أنه لم يبرز
المعلمون أغراضاً للتقويم الواقعي بكونه يعمل على تنمية مهارة
التقويم الذاتي لدى المتعلمين ،ليدفع الطلبة إلى تقويم تعلمهم
بأنفسهم ،وتحديد المشكالت التي يواجهونها أثناء عملية تعلمهم.
وفيما يلي عرض الستجابة بعض المعلمين.

"في الحقيقة من وجهة نظري الهدف األساسي للتقويم
الواقعي ،هو متابعة الطلبة بشكل مستمر ومعرفة درجة فهمهم
وتحصيلهم وتمكنهم من المادة أثناء الحصة أوالً بأول".
معلمة رياضيات
"من وجهة نظري أعتقد أن الغرض األساسي من استخدامه
هو قياس تحصيل الطالب في مجاالت متعددة ومعرفة درجة
تحقيقه لألهداف التعليمية بشكل تفصيلي ،مما يتيح الفرصة
للمعلم لمعرفة مستويات الطالب واعطاء الدرجات لديهم".
معلم رياضيات
ثانياً :نتائج السؤال الثاني للمقابالت الشخصية للمعلمين
ومناقشتها.
 .2ما مميزات وسلبيات (إن وجدت) التقويم الواقعي من
وجهة نظرك؟
و فيما يتعلق بمميزات التقويم الواقعي فقد أشار المعلمون
بصور متفاوتة إلى معظم مميزات التقويم الواقعي ،لكونه طريقة
تقويم مهمة ،تعكس كثي اًر من المهارات والكفايات والنتاجات،
التي تحققت لدى طلبتهم ،وأنها تساعد على تنمية المهارات
العقلية العليا ،وتساعد على التفكير التأملي ،من خالل االنخراط
في األنشطة التعليمية ،كأوراق العمل والنشاطات الصفية
والالصفية وغيرها .كما أشار العديد المعلمين ( 9من  )13إلى
أن التقويم الواقعي يركز على مهارات مهمة ،يستطيعون قياسها
من خالله ،في حين تعجز االختبارات الكتابية عن قياسها.
ويبرز هنا طبيعة المهارات التي يقيسها التقويم الواقعي في مادة
الرياضيات .ففي جانب المواضيع الرياضية فقد أشار بعض
المعلمين إلى أن التقويم الواقعي يم ّكنهم من قياس مهارات ال
يستطيعون قياسها باالختبارات ،مثل قدرة الطالب على استخدام
اآللة الحاسبة ،أو األدوات الهندسية ،أو البرامج المحوسبة،
خاصة وأن المناهج والمقررات المدرسية الحديثة ،تولي اهتماماً
ملحوظاً بهذه المهارات .كما أشار القليل من المعلمين ( 3من
 ،)13إلى دور التقويم الواقعي في مراعاة الفروق الفردية بين
المتعلمين ،حيث يساعدهم استخدامه في قياس تحصيل بعض
الطلبة ،وخاصة الضعيفين منهم ،الذين يعانون من بعض
المشكالت في التعبير عن حلولهم ،وأفكارهم الرياضية ،كتابياً
من خالل االختبار؛ مما يهيئ لهم فرصاً أخرى لطرح أفكارهم
شفهياً أثناء الحصة الصفية .ويتضح مما سبق وجود توافق بين
نتائج االستبانة ونتائج المقابالت الشخصية ،حول أغراض
التقويم الواقعي ،لكونه يعكس نتاجات التعلم لدى الطلبة ،كما
أنه يقيس كثي اًر من المهارات التي تعجز االختبارات الكتابية عن
قياسها ،ويمكن من خالله مراعاة خصائص الطلبة والفروق
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الفردية لديهم.
أما فيما يتعلق بدور التقويم الواقعي في تنمية القدرة على
أي من المعلمين إلى هذا
حل المشكالت لدى الطلبة ،فلم يشر ّ
الدور ،مما يعني أن التقويم الواقعي من وجهة نظر المعلمين،
قد ال يش ّكل عامالً أساسياً في تنمية هذه المهارة لدى
المتعلمين .وقد يعزى السبب في ذلك ،لحداثة استخدامه في
الغرف الصفية أو الضعف الشديد لدى الطلبة في الوصول إلى
هذه المستويات من المهارات العقلية العليا .كما لم يشر أي من
المعلمين إلى أغراض التقويم الواقعي في تنمية مهارة التقويم
الذاتي لدى طلبتهم .وتتفق هذه النتيجة ما أظهرته نتائج
االستبانة .وقد يعزى السبب في ذلك ،إلى قلة اهتمام المعلمين
في تدريب الطلبة من خالل التقويم الواقعي على مهارة التقويم
الذاتي ،وتدريبهم كيفية تقويم أعمالهم بأنفسهم ،وتحديد الجوانب
المميزة في أدائهم ،والجوانب الضعيفة فيه ،التي بحاجة للمزيد
من التعلّم .كما أشار معلم واحد فقط إلى دور التقويم الواقعي،
في ربط خبرات الطلبة السابقة وتعلمهم السابق بتعلمهم الجديد.
وهذا يتفق مع ما أظهرته النتائج في االستبانة من قلة استخدام
التقويم الواقعي ألغراض التقويم القبلي والتشخيصي ،وفي هذا
اتفاق في نتائج الدراسة في جانبيها الكمي والنوعي .كما أن
هذه النتائج تظهر تمازجاً ملحوظاً مع أهداف التقويم الواقعي
من وجهة نظر بعض المعلمين ،لكونه عامالً مساعداً لمراعاة
الفروق الفردية بين الطلبة ،وتقديم التغذية الراجعة المناسبة
لديهم ،حيث أشار ثالثة معلمين ،إلى دور التقويم الواقعي في
تحديد نقاط الضعف لدى الطلبة ،ومحاولة معالجتها من أجل
تحسين عملية التعلم لديهم ،ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي.
وفيما يلي عرض لبعض استجابات المعلمين.
"بالنسبة للمزايا فإن التقويم الواقعي يساعدني كمعلم
رياضيات في معرفة طرق تفكير الطلبة وذلك من خالل طرح
األسئلة الشفهية عليهم أثناء الحصة ،فأستطيع أن أعرف ما
هي نقاط الضعف لدى الطلبة ومحاولة تصحيحها".
معلم رياضيات
" استخدام التقويم الواقعي يساعد الطلبة باالنخراط في
األنشطة التعليمية أو حل أوراق العمل وهذا بدوره يسهم في رفع
عمليات التفكير العليا لديهم ،ويساعدهم على التفكير التأملي".
معلمة رياضيات
"أهم مزايا التقويم الواقعي أنه يمكن من خالله قياس مهارات
ال نستطيع قياسها باالختبارات مثل قدرة الطالب على استخدام
اآللة الحاسبة ،أو األدوات الهندسية أو البرامج المحوسبة،
خاصة وأن المناهج والمقررات المدرسية الحديثة ،تهتم بهذه
المهارات ،والمشرفون التربويون يركزون على ضرورة تنمية هذه

المهارات لدى الطلبة".

معلم رياضيات
أما من حيث سلبيات التقويم الواقعي من وجهة نظر
المعلمين ،فقد أشار الكثير من المعلمين ( 12من  )13إلى
صعوبة تطبيقه في الغرفة الصفية ،نظ اًر لألعداد الكثيرة من
عبء كبي اًر في إعداد أدوات التقويم،
الطلبة ،التي تشكل عليهم
ً
من قوائم رصد وساللم تقدير وأوراق عمل وأنشطة تعليمية
مختلفة .عالوة على أن قلة المصادر والمواد المتاحة لديهم،
والتكاليف المترتبة على التصوير ،وما إلى ذلك قد تكون معيقاً
لهم في تطبيقه بالشكل المناسب .هذا وقد أشار معظم المعلمين
( 11من  )13إلى حداثة استخدام التقويم الواقعي ،ونقصان
الخبرة الكافية لديهم ،وقلة الدورات التدريبية المتخصصة في
هذا الموضوع ،بوصفها عوائق تعمل على عدم تطبيقه بالفاعلية
المطلوبة .هذا وقد أشار البعض إلى أنه على الرغم من دور
المشرفين التربويين في مساعدتهم لتخطي مثل هذه العقبات،
إال أنهم مازالوا بحاجة للمزيد من التدريب في هذا الخصوص.
وتظهر نتائج المقابالت الشخصية تفسي اًر حقيقياً لعدم فاعلية
الدورات التدريبية في تطبيق استراتيجات التقويم الواقعي بفعالية
كما أظهرت النتائج في الجانب الكمي مسبقاً ،كون الدورات
التي تقدم في مجال تقويم التعلم ال تبرز كافة أغراض التقويم
الواقعي بشكل فعال .كما تشير نتائج الدراسة أيضاً إلى توافق
عام بين نتائج االستبانة والنوعي في هذه الدراسة .فعلى الرغم
من أن نتائج االستبانة أظهرت أن درجة استخدام المعلمين
عالية لمعظم أغ ارض التقويم الواقعي ،إال أن معظم المعلمين،
أبرزوا صعوبة في تطبيقه ومشكالت حقيقية يواجهونها
باستخدامه .وفيما يلي عرض لبعض استجابات المعلمين .وفيما
يلي عرض الستجابة بعض المعلمين.
"في الحقيقة هناك بعض السلبيات حيث أننا نجد صعوبة
في تطبيقه بشكل سليم تماماً ،نظ اًر لألعداد الكثيرة من الطلبة
والتي تشكل علينا عبءاً كبي اًر في إعداد أدوات التقويم من قوائم
رصد وساللم تقدير وأوراق عمل كافية ،وأنشطة تعليمية
مختلفة".
معلمة رياضيات
"أكيد هناك سلبيات وأهمها أن قلة المصادر والمواد المتاحة
لدينا والتكاليف المترتبة على التصوير وما إلى ذلك ،غالباً ما
تكون معيقاً لنا في تطبيقه بالشكل المناسب".
معلم رياضيات
"في الحقيقة إن حداثة استخدام التقويم الواقعي ونقصان
الخبرة الكافية لدي وقلة الدورات التدريبية المتخصصة ،كلها
عوامل تعمل على عدم تطبيقه بالفاعلية المطلوبة".
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معلم رياضيات
"من أهم السلبيات من وجهة نظري أنني أجد صعوبة في
تطبيقه على الرغم من أن المشرفة التربوية تقدم لي بعض
المساعدات لتخطي مثل هذه العقبات ،إال أنني أعتقد أني
بحاجة للمزيد من التدريب في هذا الخصوص".
معلمة رياضيات
التوصيات
في ضوء نتائج هذه الدراسة ،وضمن حدودها يمكن وضع
التوصيات التالية:
 .1العمل على رفع درجة استخدام المعلمين ألغراض
التقويم الواقعي كتقويم قبلي وتقويم تشخيصي-عالجي.
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Authentic Assessment Purposes for Mathematics Teachers in the Upper Stage
for Basic Education in Jordan
Areej I. Barham*

ABSTRACT
This study aimed at investigating the degree of utilizing the authentic assessment for mathematics teachers
and exploring the effect of some factors related to teachers (training programs, gender and years of
experience) in making differences in their degree of utilizing the assessment strategies. To achieve the
aims of the study, a questionnaire was built and 13 teachers were interviewed. The study sample consisted
of 119 teachers who taught mathematics at Zarqa governorate. Results revealed that the degree of utilizing
the authentic assessment for mathematics teachers was high for the most of the items of the questionnaire
and for the questionnaire as a total, but it was intermediate in some domains. Results also revealed that
there were no statistically significant differences in teachers' response toward the questionnaire related to
the effect of teachers' training programs and number of years of experience. Whereas, there were a
statistically significant differences in teachers’ response toward the questionnaire related to the effect of
gender, in favor of female. Recommendations were offered in the light of the study.
Keywords: Authentic Assessment, Authentic Assessment Purposes, Assessment of Mathematics
Learning.
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