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ملخص
تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف إلى االحتياجات التدريبية ،في استراتيجيات التقويم البديل
وأدواته عند معلمي الرياضيات في مديرية التربية والتعليم في مدينة نابلس ،كما تھدف إلى تحديد
أكثر محاور الدراسة تأثيراً في االحتياجات التدريبية في استراتيجيات التقويم البديل وأدواته .كما
تھدف أيضا إلى التعرف إلى دور بعض المتغيرات المتعلقة بمعلمي الرياضيات ،كالنوع
االجتماعي ،والمؤھل العلمي ،والمرحلة الدراسية ،وسنوات الخبرة ،ومكان المدرسة ،وتلقي
التدريب في مجال التقويم البديل على االحتياجات التدريبية في استراتيجيات التقويم البديل
وأدواته عند معلمي الرياضيات ،ومن أجل تحقيق ذلك فقد استخدم الباحث المنھج الوصفي ،حيث
تم اختيار عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة بلغ حجمھا ) (171معلما ً ومعلمة ،وقد
وزعت عليھم استبانة مؤلفة من ) (31فقرة ،ومن أجل تحليل البيانات ،استخدم الباحث
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،وتحليل التباين المتعدد واإلحصائي ولكس المبدا
) ،(Wilks Lambdaوتحليل التباين الثالثي ،وقد أشارت النتائج إلى أن االحتياجات التدريبية،
في استراتيجيات التقويم البديل ،وأدواته عند معلمي الرياضيات كانت متوسطة ،كما تبين أن
ھناك فروقا ً ذات داللة إحصائية ،في االحتياجات التدريبية ،في استراتيجيات التقويم البديل،
وأدواته عند معلمي الرياضيات تعزى لمجاالت الدراسة ،والدرجة الكلية ،كما أشارت النتائج إلى
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية ،في استراتيجيات التقويم البديل،
وأدواته عند معلمي الرياضيات ،تعزى لمتغيرات النوع االجتماعي ،والمؤھل العلمي ،والمرحلة
الدراسية ،وسنوات الخبرة ،ومكان المدرسة ،وتلقي التدريب في مجال التقويم البديل .وأوصى
الباحث بضرورة إعداد برنامج تدريبي للمعلمين يھدف إلى تطوير مھاراتھم في مجال أدوات
التقويم البديل ،كذلك إجراء المزيد من الدراسات على المعلمين من تخصصات مختلفة ،وفي
مناطق مختلفة ،بھدف التعرف إلى االحتياجات التدريبية في مجاالت التقويم البديل.
الكلمات المفتاحية :التقويم البديل ،استراتيجيات التقويم البديل ،أدوات التقويم البديل،
االحتياجات التدريبية.
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Abstract
The study aimed at identifying the training needs at the alternative
evaluation tools and strategies for mathematics teachers in the
Directorate of Education in Nablus. It also aimed at identifying the most
influential axes study on training needs in the alternative evaluation
strategies and tools. and to identify the role of some variables related to
mathematics, such as gender, academic qualification, stage of study,
years of experience, place of the school, and receive training on
alternative evaluation and its strategies for mathematics teachers. In order
to achieve this the researcher used the descriptive approach and a random
stratified sample were chosen which consisted of( 171) teachers and a
questionnaire of (31)paragraphs , and in order to analyze the data, the
researcher used the arithmetic averages, standard deviations, and multiple
analysis of variance and statistical wilix Lambda triple and analysis of
variance. The results indicated that the training needs in alternative
evaluation strategies for mathematics teachers were medium. It turns out
that there are statistically significant differences in the training needs in
the alternative evaluation strategies for mathematics teachers due to
areas of study, total degree and received training in the alternative
evaluation .The results also show that there is no statistically significant
differences in the training needs in alternative evaluation strategies for
mathematics teachers due to the variables of sex, qualification, the study
stage, years of experience, and the location of the school. The researcher
recommended developing a training program for teachers to develop their
skills in the alternative evaluation strategies, as well as conducting
further studies on teachers from different disciplines and in different
regions in order to identify training needs in the modern alternative
evaluation domain.
Key Words: Alternative Evaluation, Tools of Alternative
Evaluation, Strategies of Alternative Evaluation, Training Needs
مقدمة
 في مجال تقويم نتاجات،ً  وتحوال جوھريا،ًيعد التقويم التربوي البديل توجھا ً تربويا ً جديدا
 وخاصة أنه ال يقتصر على اختبارات، وھو تقويم متعدد األبعاد،تعلم الطالب ومخرجات التعليم
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الورقة والقلم ،بل يتطلب من المتعلم تنفيذ نشاطات ،وتكوين نتاجات تبين تعلمه ،وھذا ما تھدف
اليه النظم التربوية ،واألساليب التعليمية الحديثة في التعلم ،ويشير سليمان ) (2005إلى أن ھذا
النوع من التقويم يتطلب االتصال بفاعلية مع آخرين ،وفيه يتعلم الطالب المشاركة ،وتحمل
المسؤولية ،فتصبح بيئة التعلم مشجعة للطالب على استخدام التفكير المعقد وذلك ببناء
استراتيجيات تقويم كمخرجات التعلم.
ويشير مويلير ) (Mueller, 2002إلى أن التقويم البديل يعد جزءاً ال يتجزأ من العملية
التعليمية التعلمية ،كما انه يرافق عمليتي التعلم والتعليم ،ويربطھما معا ً في جميع مراحلھما
لتوفير التغذية الراجعة بقصد تحسينھا ،والكشف عن مدى بلوغ الطالب لنواتج التعلم المقصودة،
كما بين أن التقويم البديل يعد جزءاً أساسيا من مساعي تطوير المناھج التعليمية التي تركز على
تعلم الطلبة الھادف ،والفھم العميق بدال من الوعي السطحي لألمور ،فالتقويم البديل يقوم على
االفتراض القائل "بأن المعرفة يتم تكوينھا وبنائھا بوساطة الطالب وليس المعلم الذي أصبح دوره
إرشاديا ً ،وتيسيريا ً أكثر مما ھو تلقيني" وبالتالي فان الھدف األساسي لھذا التقويم ھو تقديم
صورة متكاملة عن جوانب تعلم الطالب ،بما فيھا من معارف ،ومھارات ،واتجاھات ،ومدى
قدرته على توظيف ما تعلمه في المواقف العملية ،وذلك باستعمال مجموعة من االستراتيجيات،
واألدوات التي تقيس األداء الحقيقي للطالب ،وليس مجرد التحصيل القائم على اختبارات الورقة
والقلم.
وأكد سين )(Senne, 1998أھمية التقويم البديل في زيادة التواصل والتحصيل الدراسي
للطلبة في منھاج الرياضيات .كما أكدت العديد من الدراسات الحديثة ،في مجال التقويم البديل،
أھمية التقويم في نجاح أي مؤسسة تعليمية ،وتركز معظم المؤسسات التعليمية على االختبارات
التي تفتقر إلى الموضوعية ،إضافة إلى الظروف المرتبطة بھا التي تؤثر سلبا ً في أداء الطالب،
مثل التوتر ،والقلق الزائدين )توفيق ،(2006 ،فالمعلمون غالبا ً ما يلجؤون ألساليب التقويم
التقليدية للتحقق من أن المعارف ،والمھارات التي درسوھا ،قد أُتقنت قبل الشروع بالمعارف
والمھارات الجديدة ،إال أن معرفة الطالب بالمعارف ،والمھارات لمادة الرياضيات ،ال تعني،
بالضرورة ،قدرة الطالب على تطبيق تلك المفاھيم ،والمھارات ،وخاصة إذا كانت األسئلة
موضوعية ،من ھنا ظھرت الحاجة إلى تقويم بديل يساعد على معرفة الطالب لمھارات ومعارف
معينة تقوم على أدائھم لمھام محددة ،ينفذھا بشكل عملي )الدوسري .(2004 ،وقد أوصى العديد
من التربويين ،من بينھم جوميز ) (Gomez, 2000بضرورة استخدام التقويم البديل بجميع
أدواته واستراتيجياته ،وذلك لمساعدة المعلم على تقويم تعلم الطلبة ،والتعرف إلى القدرات
الحقيقية لھم ،كما انه يعطي صورة واضحة عن مھاراته ،ويجعله ينشغل في تأمل ما يقوم به من
مھام ،باإلضافة إلى أنه يزود المعلم بقاعدة بيانات أساسية للتواصل الذاتي ،ويشارك الطلبة من
خالله ،فيما يفكرون فيه ،كما يسھم في تحسين أدائھم ،وتوسيع خبراتھم.
وليس ھناك حاجة أشد من حاجة المعلمين إلى التمكن من استراتيجيات التقويم البديل
وأدواته ،أيا كانت مجاالت تخصصاتھم ،وموضوعات العلوم التي يشغلونھا ،وستظل مشكلة
اإللمام باستراتيجيات التقويم البديل وأدواته واكتساب مھاراته ،تحديا ً متجدداً لتنمية مھارات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2014 ،(11) 28

 2590ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "االحتياجات التدريبية في استراتيجيات التقويم البديل و "......

المؤسسات التعليمية ،وتتعدد جوانب ھذا التحدي ،سواء في اختيار استراتيجيات التقويم ،المتمثلة
في إستراتيجية التقويم المعتمد على األداء ،وإستراتيجية التقويم المعتمد على الورقة والقلم،
وإستراتيجية التقويم المعتمدة على المالحظة ،وإستراتيجية التقويم المعتمد على التواصل،
وإستراتيجية التقويم المعتمد على مراجعة الذات ،وأدوات التقويم البديل التي تتمثل في قوائم
الرصد ،وساللم التقدير ،وساللم التقدير اللفظي ،وسجل وصف سير التعلم ،والسجل القصصي.
وفي ھذا المجال ،كان البد من طرح مجموعة من األسئلة التي يأتي في مقدمتھا :أين تقف
وزارة التربية والتعليم من استراتيجيات التقويم البديل وأدواته؟ وما دورھا في تطوير مھارات
المعلمين العاملين في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم في مجال التقويم البديل؟ وھل توفر
المواد واألدوات الالزمة الستخدام استراتيجيات التقويم البديل في المدارس الفلسطينية؟ وھل
تھتم بتدريب المعلمين حديثي الخبرة وغيرھم ،على تطبيق استراتيجيات التقويم البديل وأدواته
في عملية التعلم والتعليم؟ وبنا ًء على ھذه األسئلة وغيرھا ،جاءت ھذه الدراسة لتحدد االحتياجات
التدريبية في استراتيجيات التقويم البديل وأدواته عند معلمي الرياضيات في مديرية التربية
والتعليم في مدينة نابلس.
مشكلة الدراسة
بنا ًء على خبرة الباحث في مجال استراتيجيات التقويم البديل ،وأدواته ،وقيامه بتدريب
مجموعة من المعلمين على استراتيجيات التقويم البديل ،في قطاع المدارس الخاصة ،ومالحظة
تدني قدرات غالبية المعلمين في ھذا المجال ،فقد ارتأى الباحث أھمية القيام بدراسة تھتم
باالحتياجات التدريبية عند معلمي الرياضيات في مجال استراتيجيات التقويم البديل وأدواته،
ومن ھنا ،فان مشكلة الدراسة تنحصر في اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما درجة االحتياجات التدريبية في استراتيجيات التقويم البديل ،وأدواته عند معلمي
الرياضيات ،في مديرية التربية والتعليم في مدينة نابلس؟
 .2ھل تختلف االحتياجات التدريبية في استراتيجيات التقويم البديل ،وأدواته عند معلمي
الرياضيات في مديرية التربية والتعليم في مدينة نابلس ،باختالف محاور الدراسة )التقويم
المعتمد على األداء ،والتقويم المعتمد على الورقة والقلم ،والتقويم المعتمد على المالحظة،
والتقويم المعتمد على التواصل ،والتقويم المعتمد على مراجعة الذات ،وأدوات التقويم
البديل(؟
 .3وھل تختلف االحتياجات التدريبية ،في استراتيجيات التقويم البديل ،عند معلمي الرياضيات
في مديرية التربية والتعليم ،في مدينة نابلس ،باختالف متغيرات النوع االجتماعي،
والمؤھل العلمي ،والمرحلة الدراسية ،وسنوات الخبرة ،ومكان المدرسة ،وتلقي التدريب
في مجال التقويم البديل؟
 .4وھل تختلف االحتياجات التدريبية في أدوات التقويم البديل ،عند معلمي الرياضيات في
مديرية التربية والتعليم ،في مدينة نابلس ،باختالف متغيرات النوع االجتماعي ،والمؤھل
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العلمي ،والمرحلة الدراسية ،وسنوات الخبرة ،ومكان المدرسة ،وتلقي التدريب في مجال
التقويم البديل؟
أھداف الدراسة
تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف إلى:
 .1االحتياجات التدريبية ،في مجال استراتيجيات التقويم البديل عند معلمي الرياضيات في
مديرية التربية والتعليم ،في مدينة نابلس.
 .2االحتياجات التدريبية ،في مجال أدوات التقويم البديل ،عند معلمي الرياضيات في مديرية
التربية والتعليم ،في مدينة نابلس.
 .3أكثر محاور الدراسة تأثيراً على االحتياجات التدريبية في مجال استراتيجيات التقويم البديل
وأدواته ،عند معلمي الرياضيات في مديرية التربية والتعليم ،في مدينة نابلس.
 .4دور بعض المتغيرات مثل )النوع االجتماعي ،والمؤھل العلمي ،والمرحلة الدراسية،
وسنوات الخبرة ،ومكان المدرسة ،وتلقي التدريب في مجال التقويم البديل( على
االحتياجات التدريبية في استراتيجيات التقويم البديل ،وأدواته عند معلمي الرياضيات في
مديرية التربية والتعليم ،في مدينة نابلس.
أھمية الدراسة
تكمن أھمية ھذه الدراسة من كونھا:
 .1تلقي الضوء على االحتياجات التدريبية عند معلمي الرياضيات ،في استراتيجيات التقويم
البديل ،وأدواته ،ولما لھذين المتغيرين من أھمية في رفع مستوى أداء معلمي الرياضيات
في استخدام استراتيجات تقويم حديثة تتفق مع طبيعة المھام التعليمية التي تتضمنھا مناھج
الرياضيات الفلسطينية.
 .2األولى من نوعھا ،في ھذا المجال ،في حدود علم الباحث ،وذلك بتناولھا لھذا الموضوع
على مستوى المعلم الفلسطيني ،وخاصة أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لديھا اھتمام
بتطبيق استراتيجيات تقويم حديثة في المدارس الفلسطينية ،لما لھا من إسھام في تحسين تعلم
الطلبة وأدائھم لمھام تعليمية واقعية ترتبط بحياة الطالب العملية.
 .3تسھم في تحديد احتياجات معلمي الرياضيات في مجال التقويم البديل ،وذلك من خالل
تحديد مدى حاجتھم التدريبية لتطبيق استراتيجيات التقويم البديل وأدواته ،مما يساعد وزارة
التربية والتعليم الفلسطينية على إعداد الدورات التدريبية للمعلمين في ھذا المجال.
 .4تسھم ،مع غيرھا من الدراسات ،في ھذا المجال ،في تطوير رؤية جديدة وواعية لمسيرة
التقويم التربوي الحديث في المدارس الفلسطينية.
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فرضيات الدراسة
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05 =αبين متوس طات إجاب ات
أفراد عينة الدراسة في االحتياجات التدريبية ،في استراتيجيات التق ويم الب ديل ،وأدوات ه عن د
معلمي الرياضيات ،تعزى لمجاالت الدراسة.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05 =αبين متوس طات إجاب ات
أفراد عينة الدراسة على االحتياجات التدريبية ،في استراتيجيات التقويم البديل ،عن د معلم ي
الرياض يات ،تع زى لمتغي رات الن وع االجتم اعي ،والمؤھ ل العلم ي ،والمرحل ة الدراس ية،
والتفاعالت بينھا.
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05 =αبين متوس طات إجاب ات
أف راد عين ة الدراس ة عل ى االحتياج ات التدريبي ة ،ف ي مج ال التق ويم الب ديل ،عن د معلم ي
الرياضيات تع زى لمتغي رات س نوات الخب رة ،ومك ان المدرس ة ،وتلق ي الت دريب ف ي مج ال
التقويم البديل ،والتفاعالت بينھا.
 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05 =αبين متوس طات إجاب ات
أفراد عينة الدراسة على االحتياجات التدريبية ،في مجال أدوات التقويم الب ديل ،عن د معلم ي
الرياض يات ،تع زى لمتغي رات الن وع االجتم اعي ،والمؤھ ل العلم ي ،والمرحل ة الدراس ية،
والتفاعالت بينھا
 .5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05 =αبين متوس طات إجاب ات
أفراد عينة الدراسة على االحتياجات التدريبية ،في مجال أدوات التقويم الب ديل ،عن د معلم ي
الرياضيات ،تعزى لمتغيرات س نوات الخب رة ،ومك ان المدرس ة ،وتلق ي الت دريب ف ي مج ال
التقويم البديل والتفاعالت بينھا.
حدود الدراسة
التزمت الدراسة الحالية الحدود اآلتية:
 .1اقتصار الدراسة على االحتياجات التدريبية ،في مجال استراتيجيات التق ويم الب ديل وأدوات ه،
وبالتحديد )التقويم المعتمد على األداء ،والتقويم المعتمد على الورقة والقلم ،والتقويم المعتم د
عل ى المالحظ ة ،والتق ويم المعتم د عل ى التواص ل ،والتق ويم المعتم د عل ى مراجع ة ال ذات،
وأدوات التقويم البديل(.
 .2اقتصرت ھذه الدراسة على معلمي الرياضيات في المدارس األساسية ،والثانوي ة الحكومي ة،
في مديرية التربية والتعليم في مدينة ن ابلس ،وذل ك خ الل الفص ل الدراس ي الث اني م ن الع ام
الجامعي .2013/2012
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مصطلحات الدراسة
االحتياجات التدريبية :ھ ي مجموع ة م ن الكف اءات والمھ ارات المفق ودة ،أو الض عيفة ،عن د
معلمي الرياضيات ،في مديرية التربية والتعليم ،في مدينة نابلس ،في مج ال اس تراتيجيات التق ويم
الب ديل وأدوات ه ،ونقص ھا ي ؤثر س لبا ً ف ي أداء معلم ي الرياض يات ،ف ي مج ال تق ويم الطلب ة ف ي
المدارس.
االحتياجات التدريبية في استراتيجيات التقويم البديل وأدواته :ھي استجابة المعلمين
لفقرات أداة الدراسة ،التي تمثلت في التقويم المعتمد على األداء ،والتقويم المعتمد على الورقة
والقلم ،والتقويم المعتمد على المالحظة ،والتقويم المعتمد على التواصل ،والتقويم المعتمد على
مراجعة الذات ،وأدوات التقويم البديل.
التقويم البديل :ھو التقويم ال ذي يعك س الواق ع التعليم ي للطلب ة ،ويعب ر ع ن أداء الطلب ة ف ي
المجاالت المعرفية ،والوجدانية ،والمھارية ،وذلك من خالل مواقف ومھمات حقيقي ة يق وم الطلب ة
بعملھا ،وتنظم م ن خ الل مجموع ة م ن األنش طة التعليمي ة الت ي توظ ف المعرف ة ،واختبارھ ا م ن
خ الل مجموع ة مختلف ة م ن المھ ارات المنظم ة ،ويش كل التق ويم الب ديل الص ورة الحديث ة للتق ويم
)عودة.(2005 ،
أدوات التقويم الب ديل :ھ ي عب ارة ع ن مجموع ة م ن األدوات الت ي يس تخدمھا المعل م لتق ويم
م دى تحق ق نت اج ال تعلم عن د المتعلم ين ،وتس تند ،ف ي تص ميمھا ،عل ى منھجي ة واض حة ف ي ذھ ن
المعل م تبع ا ً الس تراتيجيات التق ويم الب ديل الت ي يس تخدمھا ،وتتمث ل ھ ذه األدوات بق وائم الرص د،
وساللم التق دير ،وس اللم التق دير اللفظ ي وس جل وص ف س ير ال تعلم والس جل القصص ي )ع ودة،
.(2005
إس تراتيجيات التق ويم الب ديل :ھ ي عب ارة ع ن مجموع ة م ن الط رق الت ي يس تخدمھا المعل م
لتق ويم أداء الطلب ة خ الل الع ام الدراس ي بھ دف تحس ين مس توى األداء التعليم ي ،وتتمث ل ھ ذه
االستراتيجيات بإستراتيجية التقويم المعتمد على األداء ،وبإستراتيجية التقويم المعتمد على الورق ة
والقل م ،وبإس تراتيجية التق ويم المعتم دة عل ى المالحظ ة ،وبإس تراتيجية التق ويم المعتم د عل ى
التواصل ،وبإستراتيجية التقويم المعتمد على مراجعة الذات.
الدراسات السابقة
من خالل مراجعة مصادر المعلومات المختلفة ،واالطالع على العديد من الدراسات ذات
العالقة بموضوع الدراسة الحالية ،فقد تبين للباحث أن ھناك عدداً من الدراسات التي تناولت
قسمي الدراسة )االحتياجات التدريبية ،والتقويم البديل( ولكن من زوايا مختلفة ال ترابط بينھا،
وذلك حسب علم الباحث ،وبنا ًء على ذلك ،فقد ارتأى الباحث عرض الدراسات السابقة في
محورين ،بحيث يتناول المحور األول دراسات حول التقويم البديل ،أما المحور اآلخر فيتناول
دراسات حول االحتياجات التدريبية عند معلمي الرياضيات ،وفيما يأتي عرض ھذه الدراسات:
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أوال :الدراسات التي تناولت التقويم البديل
قام البشير ،وبرھم ) (2012بدراسة ھدفت إلى التعرف إلى درجة استخدام استراتيجيات
التقويم البديل وأدواته ،في تقويم تعلم الرياضيات ،واللغة العربية في األردن ،وقد أظھرت نتائج
الدراسة أن درجة استخدام المعلمين إلستراتيجية التقويم المعتمد على الورقة والقلم كانت
مرتفعة ،في حين كانت درجة استخدامھم متوسطة الستراتيجيات التقويم المعتمد على األداء،
وإستراتيجية المالحظة وإستراتيجية التواصل .على حين كانت درجة استخدامھم قليلة
إلستراتيجية مراجعة الذات ،واستخدام أدوات التقويم البديل .كما دلت نتائج الدراسة أيضا ،على
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام استراتيجيات التقويم البديل ،وأدواته في
تقويم تعلم الرياضيات ،واللغة العربية في األردن ،تعزى لمتغير التخصص .في حين أظھرت
النتائج أن ھناك فروقا في درجة استخدام استراتيجيات التقويم البديل وأدواته في تقويم تعلم
الرياضيات ،واللغة العربية ،في األردن تعزى لعدد سنوات الخبرة والدورات التدريبية.
ففي دراسة قام بھا الرفاعي ،وطوالبة ،والقاعود ) (2012بعنوان درجة ممارسة معلمي
الدراسات االجتماعية في محافظة اربد الستراتيجيات التقويم الواقعي ،أظھرت نتائج تلك
الدراسة أن درجة ممارسة معلمي الدراسات االجتماعية ،في محافظة اربد ،الستراتيجيات التقويم
الواقعي ،كانت متوسطة ،كما أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة
ممارسة معلمي الدراسات االجتماعية في محافظة اربد الستراتيجيات التقويم الواقعي تعزى
لمتغير الجنس ،ولصالح الذكور ،كما أظھرت النتائج وجود فروق تعزى للمؤھل العلمي،
ولصالح بكالوريوس ،كما أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة
ممارسة معلمي الدراسات االجتماعية ،في محافظة اربد ،الستراتيجيات التقويم الواقعي تعزى
لمتغير الخبرة.
وفي دراسة قام بھا الزبيدي ) (2011بعنوان واقع استخدام أساليب التقويم البديل لدى
معلمي ومعلمات العلوم بمحافظة الليث ،ومقارنة درجة استخدام معلمي ومعلمات العلوم ألساليب
التقويم البديل حسب متغيرات المرحلة الدراسية ،والجنس ،والمؤھل التعليمي ،ونوع المؤھل
والخبرة ،والدورات التدريبية ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن استخدام معلمي ومعلمات العلوم
بمحافظة الليث ألساليب التقويم البديل كبيرة ،أشارت نتائج تلك الدراسة إلى أن ھناك فروقا ً ذات
داللة إحصائية في واقع استخدام أساليب التقويم البديل لدى معلمي ومعلمات العلوم بمحافظة
الليث تعزى لمتغيرات الجنس ،ولحضور الدورات التدريبية ،ولسنوات الخبرة األعلى ،والمؤھل
التربوي .كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع استخدام أساليب التقويم البديل
لدى معلمي ومعلمات العلوم بمحافظة الليث تعزى لمتغير نوع المؤھل الدراسي.
وفي دراسة أجراھا عواد ،وسنينة ) (2011بعنوان معتقدات معلمي الدراسات االجتماعية
حول التقويم البديل في المرحلة األساسية العليا في مدارس وكالة الغوث في األردن ،وعالقة ذلك
ببعض المتغيرات ،أشارت نتائج تلك الدراسة إلى أن معلمي الدراسات االجتماعية يحملون
معتقدات ايجابية داعمة لمزايا التقويم البديل ،وطبيعته وممارسات المعلمين حوله ،كما أشارت
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تلك النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اراء المعلمين بالتقويم البديل تعزى
لمتغيرات المؤھل العلمي ،والتخصص ،وسنوات الخبرة.
وفي الدراسة التي أجراھا أبو شعيرة ،واشتيوه ،وغباري ) (2011والتي ھدفت إلى التعرف
إلى المعيقات التي تواجه تطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي على طلبة الصفوف األربعة األولى
من مرحلة التعليم األساسي في محافظة الزرقاء ،فقد أظھرت نتائج تلك الدراسة إلى أن أكثر
المعيقات التي تواجه تطبيق استراتيجيات منظومة التقويم الواقعي ھي المعيقات المتعلقة
باإلمكانات المادية ،ثم المعيقات المتعلقة في البرامج التدريبية ،أما المرتبة الثالثة فقد كانت
للمعيقات المتعلقة بالمعلم ،أما المعيقات المتعلقة بالمعلم واإلدارة المدرسية فقد جاءت في المرتبة
األخيرة ،كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المعيقات التي تواجه تطبيق
استراتيجيات التقويم الواقعي على طلبة الصفوف األربعة األولى من مرحلة التعليم األساسي في
محافظة الزرقاء تعزى لمتغيري المؤھل العلمي ،والوظيفة.
أما الدراسة التي أجراھا كاليسكان وكاسيكي ) (Caliskan & Kasikci, 2010والتي
ھدفت إلى معرفة أدوات التقويم )التقليدية والبديلة( التي يستخدمھا معلمو الدراسات االجتماعية،
وقد أظھرت النتائج أن معظم المعلمين يسعون إلى تطبيق أدوات التقويم التقليدية وخاصة
االختبارات ،كاالختيار من متعدد ،واألسئلة المفتوحة ،واإلجابات القصيرة ،في حين كان القليل
منھم يلجأ إلى استخدام أدوات التقويم الحديث كالمشروعات ،وأعمال الطلبة.
أما دراسة العمري وشحاده ) (2010التي كانت بعنوان درجة رضا معلمي العلوم عن
توظيف أساليب التقويم الواقعي في تقويم العملية التدريسية  ،فقد أشارت نتائج تلك الدراسة إلى
أن درجة رضا معلمي العلوم عن توظيف أساليب التقويم الواقعي في تقويم العملية التدريسية
كبيرة ،كما أشارت تلك النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجة رضا معلمي
العلوم عن توظيف أساليب التقويم الواقعي في تقويم العملية التدريسية تعزى المتغيرات الجنس،
والمؤھل العلمي الخبرة ،والدورات.
وفي دراسة أجرتھا وكستروم ) (Wikstrom, 2007بعنوان استقصاء أساليب التقويم
الواقعي البديل المستخدمة في المدارس العامة ،واتجاھات المعلمين نحو استخدامھا ،أشارت
نتائج تلك الدراسة إلى أن ) (%76من المعلمين يستخدمون األشكال التقليدية من التقويم ،مثل
أسئلة الكتاب المدرسي ،أو االختبارات التحصيلية من إعداد المعلم ،أو االختبارات الوطنية
المحلية ،في حين أن ما نسبته ) (%89منھم يستخدمون استراتيجيات التقويم البديل ،مثل سلم
التقدير اللفظي ،والمشروعات الفردية ،والمشروعان الجماعية ،والمناقشات الصفية ،والتقديم،
والعرض التوضيحي.
كما أوضحت دراسة إبراھيم ) (2006التي ھدفت إلى بيان أھمية تقويم أداء معلمي
الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية ،بجمھورية مصر العربية في تطبيق منظومة
التقويم الشامل ،والتي استخدم الباحث ،من اجل تحقيق الھدف منھا ،المنھج الوصفي ،حيث تم
اختيار عينة مؤلفة من ) (700معلم ومعلمة يُ ّد ِرسون المرحلة األساسية ،فقد توصلت تلك
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الدراسة إلى أن ھناك قصوراً في بعض مھارات تطبيق التقويم البديل ،عند معلمي الصفوف
الثالثة األولى ،من المرحلة االبتدائية.
أما دراسة موتكلير ) (Muthchler, 2006التي جاءت بعنوان التدريس والتقويم البديل،
والتي ھدفت إلى تقصي أھمية التقويم الواقعي كطريقة جديدة من طرق التقويم الحديث ،حيث إنھا
تشجع الطلبة على تعلم المعلومات الجديدة بطريقة ترتبط بخبرات الحياة الحقيقية ،فقد أشارت
نتائج تلك الدراسة إلى أن التقويم البديل يعد طريقة ذات معنى في تعليم الطلبة لكونھا تمكنھم من
ربط المعلومات الجديدة في العالم الحقيقي من حولھم ،كما أن التقويم البديل يتجاوز اإلجابة
الصحيحة الواحدة المعزولة عن سياق العالم الحقيقي ،بل يقدم عدداً من الحلول المختلفة
للمشكالت التربوية التي تواجه المعلمين داخل الغرفة الصفية.
وأشارت دراسة فيذ وتود ) (Faith & Todd, 2004التي كانت بعنوان البحث اإلجرائي
في الصفوف الثانوية واستجابة الطلبة للتقويم البديل المميز ،والتي ھدفت إلى استقصاء أثر
استخدام طرق تقويم مختلفة بالمقارنة في الطرق التقليدية ،فقد أشارت النتائج إلى تفضيل الطلبة
لطرق التقويم الواقعي المتبعة في ھذه الدراسة ،وذلك بالمقارنة مع الطرق التقليدية ،مبررين ذلك
بأن وسائل التقويم الحقيقي مكنتھم من وضع الفرضيات ،إضافة إلى أنھا أتاحت لھم العمل ضمن
مجموعات ،كما بينت أنھا تنمي لديھم روح االستقالل ،إضافة إلى أن التقويم البديل ينسجم مع
أساليب تعلمھم ،ويتيح لھم الفرصة للعمل ضمن ما يشعرون أنھم أقوياء به.
ثانيا ً :الدراسات السابقة التي تناولت موضوع االحتياجات التدريبية عند معلمي الرياضيات
أشارت الدراسة التي أجراھا األسطل ) (2011بعنوان االحتياجات التدريبية لمعلمي
الرياضيات بالمرحلة األساسية العليا في مدارس قطاع غزة في ضوء معايير الرياضيات
المدرسية :بيت حنون نموذجا ً -أشارت نتائج تلك الدراسة إلى أن االحتياجات التدريبية ،عند
معلمي الرياضيات ،في مدارس قطاع غزة ،كانت متوسطة ،كما أشارت تلك النتائج أيضا إلى
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات ،في المرحلة
األساسية العليا ،تعزى لمتغيرات الجنس ،والمؤھل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة.
أما دراسة عبد القادر ) (2005التي كانت بعنوان االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي
الرياضيات للصف الحادي عشر من وجھة نظر المعلمين ،والمشرفين التربويين بمحافظات
غزة ،فقد توصلت تلك الدراسة إلى أن درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي الرياضيات
كانت بين القليلة والكبيرة ،كما أشارت تلك النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في
االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي الرياضيات للصف الحادي عشر من وجھة نظر المعلمين
والمشرفين التربويين ،تعزى لمتغير الجنس ،والمؤھل العلمي ،في حين تبين عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي الرياضيات للصف الحادي عشر
من وجھة نظر المعلمين والمشرفين التربويين ،تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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وفي الدراسة التي أجراھا حجازي ) (2002بعنوان االحتياجات التدريبية لمعلمي
الرياضيات في المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين ،فقد أشارت نتائج تلك الدراسة
إلى أن درجة االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات ،في المدارس الحكومية في محافظات
شمال غزة ،كانت متوسطة ،كما أشارت تلك النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
في درجة االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات في المدارس الحكومية في محافظات شمال
غزة تعزى لمتغير الجنس ،والمؤھل العلمي ،وسنوات الخبرة.
أما دراسة أكورفور ) (Okorofor, 1998وھي بعنوان تقويم االحتياجات التدريبية
لمعلمي الرياضيات في المدارس األساسية في والية ريمو في نيجيريا ،فقد توصلت تلك الدراسة
إلى أن المعلمين بحاجة ماسة إلى التدريب على مجموعة من المجاالت ،من أھمھا :إتقان المفاھيم
والمھارات األساسية ذات العالقة بعملية تدريس الرياضيات ،والتي تمثلت بصياغة أھداف
سلوكية واقعية قابلة للتطبيق ،وإعداد الوسائل التعليمية ،وإتقان مھارات التقويم ،وتحديد القراءات
المساعدة.
التعليق على الدراسات السابقة
نالحظ ،من خالل عرض الدراسات السابقة ،أن ھناك اتفاقا ً بين ھذه الدراسات ،من حيث
المنھج المستخدم ،فقد استخدمت المنھج الوصفي الميداني ،وبذلك تكون الدراسة الحالية متفقة مع
ھذه الدراسات في مجال المنھج المستخدم ،كما نالحظ أن بعض الدراسات استخدمت مفھوم
التقويم الواقعي ليدل على التقويم البديل ومن ھذه الدراسات :دراسة الرفاعي ،وطوالبة ،والقاعود
) ،(2012ودراسة أبو شعيرة ،واشتيوه ،وغباري ) ،(2011ودراسة العمري وشحادة ).(2010
وتتميز الدراسة الحالية ،من باقي الدراسات السابقة ،في أنھا تعد الدراسة األولى التي
تتناول ،في حدود علم الباحث ،موضوع االحتياجات التدريبية ،واستراتيجيات التقويم البديل،
وأدواته ،عند معلمي الرياضيات ،واستفادت الدراسة الحالية ،من الدراسات السابقة ،في بناء أداة
جمع البيانات ،والرجوع إلى المراجع األصلية ،في مجال التقويم البديل ،واالحتياجات التدريبية.
منھجية الدراسة وإجراءاتھا
منھج الدراسة
استخدم الباحث المنھج الوصفي الميداني ،وذلك من أجل تحديد االحتياجات التدريبية عند
معلمي الرياضيات في استراتيجيات التقويم البديل وأدواته ،ويعرف المنھج الوصفي بأنه المنھج
الذي يعتمد على تحليل الظاھرة ،كما ھي في الواقع ،ويعمل على وصفھا ،وتحليلھا ،وتفسيرھا،
وربطھا بالظواھر األخرى ،من أجل معرفة مدى صالحيتھا ،ومدى الحاجة إلى إحداث تغييرات
جزئية أو أساسية فيھا.
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مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الرياضيات الذين يدرسون الرياضيات في مديرية
التربية والتعليم في مدينة نابلس في المرحلتين الثانوية واألساسية والبالغ عددھم ) (336معلما ً
ومعلمة.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ) (180معلما ً ومعلمة ،حيث قام الباحث بتحديد حجم عينة الدراسة
عن طريق معادلة روبرت ماسون التي تنص على:

M
S 2 × (M − 1) ÷ pq + 1

]

)

([

=n

-

حجم المجتمع

-

قس مة الدرج ة المعياري ة المقابل ة لمس توى الدالل ة  0.95أي قس مة  1.96عل ى مع دل الخط أ
0.05

-

نسبة توافر الخاصية وھي 0.50

-

النسبة المتبقية للخاصية وھي 0.50

وقد قام الباحث باختيارھم عن طريق العينة العشوائية الطبقية بن اء عل ى الن وع االجتم اعي،
ومك ان المدرس ة ،وبع د توزي ع أداة الدراس ة ،اس ترجع منھ ا ) (174اس تبانة ،وبع د فح ص
االستبانات المس ترجعة ،تب ين أن ھن اك ) (3اس تبانات غي ر ص الحة للتحلي ل لع دم اكتم ال اإلجاب ة
عنھا ،وبذلك أصبح عدد االستبانات المسترجعة ) (171استبانة ،اعتبرت العينة النھائية للدراس ة،
والجدول اآلتي يوضح خصائص عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.
جدول ) :(1توزيع أفراد عينة الدراسة من معلمي الرياضيات حسب متغيرات الدراسة.
المتغير
النوع االجتماعي

المؤھل العلمي

المستوى
معلم
معلمة
المجموع
دبلوم
بكالوريوس
ماجستير فاعلى
المجموع

العدد
56
115
171
31
128
12
171

النسبة )(%
32.7
67.3
100.0
18.1
74.9
7.0
100.0
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 ...تابع جدول رقم )(1

المتغير
مكان المدرسة

المرحلة الدراسية

سنوات الخبرة

تلقي التدريب في
مجال التقويم البديل

المستوى
مدينة
قرية
المجموع
المرحلة االساسية
المرحلة الثانوية
المجموع
اقل من خمس سنوات
من ) -5اقل من  (10سنوات
 10سنوات فأكثر
المجموع
نعم
ال
المجموع

العدد
93
78
171
94
77
171
32
22
117
171
42
129
171

النسبة )(%
54.4
45.6
100.0
55.0
45.0
100.0
18.7
12.9
68.4
100.0
24.6
75.4
100.0

أداة الدراسة
اتبع الباحث الخطوات اإلجرائية اآلتية في بناء االستبانة ،و صياغة فقراتھا
 .1االطالع على األدبي ات م ن كت ب ،ورس ائل جامعي ة ،وملخص ات األبح اث المتخصص ة ف ي
مج ال القي اس والتق ويم ،والتق ويم الب ديل ،منھ ا دراس ة البش ير ،وب رھم ) ،(2012ودراس ة
الرفاعي ،وطوالب ة ،والق اعود ) (2012ووالزبي دي ) (2011والعم ري ،وش حادة )،(2010
وص الح ال دين ) ،(2010وش حاتة ) ،(2010وكاليس كان ) (Caliskan, 2010واندري د
) ،(Andrade,2009وصالح الدين ) ،(2004والفريق ال وطني للتق ويم الترب وي )(2004
وتيمنجا ).(Tamminga, 2004
 .2تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتھا االستبانة.
 .3جمع فقرات االستبانة وتحديدھا.
 .4صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
 .5تم إعداد االستبانة في صورتھا األولية ،وھي تتك ون م ن قس مين م ن األس ئلة ،تض من القس م
األول منھا البيانات األولي ة ،وتض منت ھ ذه البيان ات )الن وع االجتم اعي ،والمؤھ ل العلم ي،
والمرحلة الدراس ية ،وس نوات الخب رة ،ومك ان المدرس ة ،وتلق ي الت دريب ف ي مج ال التق ويم
الب ديل( ،أم ا القس م اآلخ ر فق د تض من مج االت االس تبانة ،وفق رات ك ل مج ال ،وق د تكون ت
االس تبانة ف ي ص ورتھا األولي ة ،م ن ) (30فق رة موزع ة عل ى س تة مج االت ،ھ ي :التق ويم
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المعتمد على األداء ،والتقويم المعتمد على الورقة والقل م ،والتق ويم المعتم د عل ى المالحظ ة،
والتق ويم المعتم د عل ى التواص ل ،والتق ويم المعتم د عل ى مراجع ة ال ذات ،وأدوات التق ويم
البديل.
 .6استخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي ،حيث جاءت ك ل فق رة م ن فق رات االس تبانة مقابل ة
لقائمة تحمل درجة )كبيرة جداً ،كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،قليلة جداً( وقد تم إعط اء ك ل عب ارة
م ن العب ارات الس ابقة درج ات لت تم معالجتھ ا إحص ائيا ً عل ى النح و اآلت ي :كبي رة ج داً )(5
درج ات ،كبي رة ) (4درج ات ،متوس طة ) (3درج ات ،قليل ة ) (2درجت ان ،قليل ة ج داً )(1
درجة واحدة.
صدق األداة
عرض الباحث االستبانة ،في صورتھا األولية ،على عدد من المحكمين يحملون درجة
الدكتوراة في التربية ،والقياس والتقويم ،واللغة العربية ،واإلحصاء ،وقد بلغ عددھم )(10
محكمين يعملون في كل من جامعة القدس المفتوحة ،وجامعة النجاح الوطنية ،وجامعة
االستقالل ،وقد طلب الباحث منھم إبداء الرأي حول مجاالت االستبانة وفقراتھا ،وبنا ًء على آراء
المحكمين ومالحظاتھم ،اعتمد الباحث نسبة اتفاق بين المحكمين ) (%80العتماد الفقرة ،وفي
ضوء مالحظات المحكمين ،وتوصياتھم ،ومقترحاتھم ،قام الباحث بصياغة االستبانة بصورتھا
النھائية حيث تكونت من ) (31فقرة .والجدول اآلتي يوضح مجاالت الدراسة ،وفقرات كل
مجال.
جدول ) :(2مجاالت االحتياجات التدريبية في استراتيجيات التقويم البديل وأدواته وعدد فقرات
كل مجال.
المجال
رقم المجال
التقويم المعتمد على االداء
.1
التقويم المعتمد على الورقة والقلم
.2
التقويم المعتمدة على المالحظة
.3
التقويم المعتمد على التواصل
.4
التقويم المعتمد على مراجعة الذات
.5
أدوات التقويم الواقعي
.6
الدرجة الكلية

الفقرات
7-1
12-8
14-13
19-15
26-20
31-27
31

عدد فقرات المجال
7
5
2
5
7
5
31

قام الباحث بالتحقق من صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة ،وقد حُسب معامل
االرتباط بيرسون بين درجات كل مجال من مجال االستبانة ،والدرجة الكلية لالستبانة ،ونتائج
الجدول اآلتية توضح ذلك:
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جدول ) :(3معامل ارتباط كل مجال من مجال االستبانة والدرجة الكلية.
استراتيجيات التقويم
وأدواته
التقويم المعتمد على
االداء
التقويم المعتمد على
الورقة والقلم
التقويم المعتمد على
المالحظة
التقويم المعتمد على
التواصل
التقويم المعتمد على
مراجعة الذات
أدوات التقويم الواقعي
الدرجة الكلية

1

2

3

4

5

6

7

0.82* 0.81* 0.81* 0.85* *1.00

*0.92* 0.71

*0.75* 0.83* 0.83* 1.00

*0.90* 0.59

*0.78* 1.00* 1.00

*0.94* 0.66

*0.78* 1.00

*0.94* 0.66

*1.00

*0.90* 0.84
*0.81* 1.00
*1.00

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0.05
يتضح ،من الجدول السابق ،أن جميع المجاالت ،يرتبط بعضھا ببعض ،وبالدرجة الكلية
لالستبانة ،ارتباطا ً ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (0.05وھذا يدل على أن
االستبانة تتمتع بدرجة مقبولة من االتساق الداخلي يعتمد عليھا في تحقيق أھداف الدراسة.
ثبات األداة
وم ن أج ل اس تخراج معام ل ثب ات أداة الدراس ة ،فق د قُ دﱢر ثب ات االس تبانة باس تخدام طريق ة
التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان براون ،وكذلك باستخدام طريقة كرونباخ الفا ،وق د ت م
استخراج قيمة معامل الثبات ،على عينة الدراسة الب الغ حجمھ ا) ،(171وفيم ا يل ي وص ف لنت ائج
معامالت ثبات أداة الدراسة.
جدول ) :(4قيم معامل الثبات باستخدام طريقة كرونباخ الفا وطريقة التجزئة النصفية بطريقة
ومعادلة سبيرمان براون.
استراتيجية التقويم
التقويم المعتمد على االداء
التقويم المعتمد على الورقة والقلم

عدد
الفقرات
7
5

معامل الفا
كرونباخ
0.93
92

التجزئة
النصفية
0.82
0.91

معامل التصحيح
سبيرمان براون
00.9
0.94
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استراتيجية التقويم
التقويم المعتمدة على المالحظة
التقويم المعتمد على التواصل
التقويم المعتمد على مراجعة الذات
أدوات التقويم الواقعي
الدرجة الكلية

عدد
الفقرات
2
5
7
5
31

معامل الفا
كرونباخ
1
00.8
0.89
0.92
0.96

التجزئة
النصفية
0.84
0.72
0.76
0.72
0.82

معامل التصحيح
سبيرمان براون
0.92
0.82
0.81
0.83
0.92

يتضح ،من الجدول السابق ،أن معامالت الثب ات ،باس تخدام معادل ة كرونب اخ الف ا ،تراوح ت
ب ين) (1-0.80ف ي ح ين تراوح ت مع امالت الثب ات ،ع ن طري ق التجزئ ة النص فية ،ب ين )-0.72
 (0.91وباستخدام معادلة سبيرمان براون كانت تراوحت بين ) ،(0.92-0.81وھذا ي دل عل ى أن
اداة الدراسة تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات تطمئن الباحث إل ى تطبيقھ ا عل ى عين ة الدراس ة م ن
معلمي الرياضيات.
المعالجة اإلحصائية
بعد عملية جمع بيانات الدراسة ،فقد تمت مراجعتھا ،وتصنيفھا إلدخالھا إلى الحاسب،
إلجراء المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات التي تمت باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم
االجتماعية ) ،(SPSSواستخدم الباحث المتوسّطات الحسابيّة ،واالنحرافات المعياريّة ،والنسب
المئوية ،ومعامل االرتباط بيرسون ،ومعادلة "كرونباخ ألفا" ،والتّجزئة النصفيّة ،ومعادلة
سبيرمان براون ،وتحليل التباين متعدد القياسات واإلحصائي ولكس المبدا ،وتحليل التّباين
الثالثي ).(Three –Way ANOVA
عرض نتائج الدراسة وتحليلھا
ولتحديد المحك المعتمد في الدراسة ،المتمثل في درجة االحتياج التدريبي للتقويم البديل ،فقد
حدﱢد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي من خالل حساب المدى بين درجات المقياس
) (4=1-5ومن ثم قُ ّسم ْ
ت أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية أي )،(0.8=4÷5
وفي مجال ذلك أضيفت ھذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )أقل قيمة في المقياس درجة واحده،
وأكبر قيمة خمس درجات( وذلك لتحديد الحد األعلى لھذه الخلية .والجدول اآلتي يوضح طول
الخاليا في المقياس المستخدم ،وذلك حسب متوسطات إجابات أفراد العينة.
جدول ) :(5تقسيم مدى المتوسط إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة.
تقسيم مدى المتوسط
1.80-1
2.60-1.81

درجة االحتياج
قليلة جداً
قليلة
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 ...تابع جدول رقم )(5

درجة االحتياج
متوسطة
كبيرة
كبيرة جداً

تقسيم مدى المتوسط
3.40-2.61
4.20-3.41
5-4.20
أوال :نتائج السؤال األول الذي ينص على

ما درجة االحتياجات التدريبية في استراتيجيات التقويم البديل ،وأدواته عند معلمي
الرياضيات في مديرية التربية والتعليم في مدينة نابلس؟
ومن أجل اإلجابة عن ھذا السؤال ،استخرجت المتوسطات الحسابية لكل مجال من مجال
الدراسة ،ولكل فقرة من فقرات استراتيجيات التقويم البديل وأدواته ،ونتائج الجدول اآلتي توضح
ذلك:
جدول ) :(6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالحتياجات التدريبية في استراتيجيات
التقويم البديل وأدواته عند معلمي الرياضيات حسب فقرات و مجاالت الدراسة.
استراتيجية التقويم

التقويم المعتمد على االداء

التقويم المعتمد على الورقة
والقلم
التقويم المعتمد على
المالحظة

شكل االستراتيجية
االداء
التقديم
العرض التوضيحي
الحديث
المحاكاة ولعب االدوار
المناقشة والمناظرة
الخرائط المفاھيمية
الورقة والقلم
اوراق العمل
االختبارات القصيرة
اختبارات نھاية الوحدة
االختبارات الشھرية
المالحظة التلقائية
المالحظة المنظمة

المتوسط
الحسابي
2.78
2.71
2.81
2.63
3.05
2.65
2.88
2.48
2.56
2.37
2.51
2.56
2.71
2.83

االنحراف
المعياري
1.32
1.34
1.28
1.31
1.12
1.32
1.25
1.46
1.25
1.36
1.51
1.50
1.29
1.27

درجة
االحتياج
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
قليلة
قليلة
قليلة
قليلة
قليلة
متوسطة
متوسطة
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استراتيجية التقويم

شكل االستراتيجية

التواصل
المؤتمرات
التقويم المعتمد على التواصل المقابلة
عمل المجموعات
االسئلة واالجوبة
مراجعة الذات
التقويم الذاتي
تقويم االقران
التقويم المعتمد على مراجعة
يوميات الطالب
الذات
ملف انجاز الطالب
المھام المفتوحة
المشروعات
قوائم الرصد
ساللم التقدير
ادوات التقويم البديل
ساللم التقدير اللفظي
سجل وصف سير التعلم
السجل القصصي
الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي
2.86
2.96
2.85
2.71
2.64
2.72
2.71
2.85
2.71
2.94
2.91
3.04
2.81
2.82
2.87
2.88
3.01
2.76

االنحراف
المعياري
1.42
1.26
1.25
1.16
1.46
1.25
1.33
1.21
1.16
1.22
1.13
1.22
1.23
1.27
1.21
1.11
1.12
1.03

درجة
االحتياج
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

نالحظ ،من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق ،أن درجة االحتياجات التدريبية في
مجاالت استراتيجيات التقويم البديل ،وأدواته عند معلمي الرياضيات ،في مدارس مديرية التربية
والتعليم في مدينة نابلس ،كانت بين القليلة ،والمتوسطة ،حيث كانت درجة االحتياجات التدريبية
قليلة على الفقرات المتعلقة بمجال إستراتيجية التقويم المعتمد على الورقة والقلم ،حيث تراوحت
المتوسطات الحسابية عليھا بين ) (2.56-2.37وھذه الفقرات ھي )الورقة والقلم ،وأوراق العمل،
واالختبارات القصيرة ،واختبارات نھاية الوحدة ،االختبارات الشھرية( ،وھذا يدل على أن
معلمي الرياضيات يستخدمون ھذه االستراتيجيات في تدريسھم ،ولديھم خبرات تربوية جيدة في
إعداد االختبارات وأوراق العمل ،في حين كانت درجة االحتياجات التدريبية على باقي الفقرات
متوسطة ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية عليھا بين ) .(3.05-2.63وتدل ھذه النتيجة على
أن درجة االحتياجات التدريبية على ھذه الفقرات كانت متوسطة ،وفيما يتعلق بمجاالت
استراتيجيات التقويم البديل ،وأدواته ،فقد تراوحت بين المتوسطة والقليلة ،والشكل اآلتي يوضح
المتوسطات الحسابية لكل مجال من مجاالت الدراسة:
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تتضح ،من نتائج الشكل السابق ،المتوسطات الحسابية لكل مجال من مجاالت الدراسة،
والدرجة الكلية ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية عليھا بين ) (2.88-2.48وھذا يدل على أن
درجة االحتياجات التدريبية ،عند معلمي الرياضيات ،في مديرية التربية والتعليم في مدينة نابلس
كانت متوسطة.
ويظھر ،من خالل العرض السابق ،أن االحتياجات التدريبية ،عند معلمي الرياضيات ،في
استراتيجيات التقويم البديل ،وأدواته ،كانت ،بشكل عام ،متوسطة وذلك بداللة المتوسط الحسابي،
وتتفق ھذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة األسطل ) (2011التي أشارت إلى أن درجة
االحتياجات التدريبية ،عند معلمي الرياضيات ،كانت متوسطة ،كما اختلفت ھذه النتيجة مع ما
توصلت إليه دراسة العمري ،وشحادة ) (2010التي أشارت إلى أن درجة رضا المعلمين عن
توظيف أساليب التقويم الواقعي ،في تقويم العملية التدريسية ،كانت كبيرة ،كما اختلفت أيضا ھذه
النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة عبد القادر ) (2005التي توصلت إلى أن درجة االحتياجات
التدريبية عند معلمي الرياضيات كانت كبيرة.
ثانيا ً :نتائج فرضيات الدراسة
 .1نتائج الفرضية األولى المتعلقة بمجاالت الدراسة وتنص على أنه
ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة )  ( 0.05 =αب ين متوس طات
إجابات أفراد عينة الدراسة في االحتياجات التدريبي ة ف ي اس تراتيجيات التق ويم الب ديل وأدوات ه
عند معلمي الرياضيات تعزى لمجاالت الدراسة.
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ومن أجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمجاالت الدراسة ،والدرجة الكلية ،فقد استخدم
الباحث تحليل التباين متعدد القياسات المتكررة ) ،(Repeated MANOVAكما استخدم
اإلحصائي ولكس المبدا ) (Wilks Lambdaولتحديد درجة الفروق بين محاور الدراسة
واستخدم اختبار ) (Sidakللمقارنات البعدية ونتائج والجداول ) (7و) (8توضح ذلك:
جدول ) :(7نتائج تحليل التباين متعدد القياسات المتكررة ) (Repeated MANOVAبين
مجاالت االحتياجات التدريبية في استراتيجيات التقويم البديل وأدواته عند معلمي الرياضيات.
ولكس المبدا
0.56

قيمة )ف(
5.991

درجات الحرية
5

الداللة*
*0.000

الخطأ
166

* )دال إحصائياً عند مستوى الداللة .(0.05 = α
نالحظ ،من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق ،أن ھناك فروقا ً بين متوسطات
إجابات أفراد عينة الدراسة من معلمي الرياضيات في االحتياجات التدريبية الالزمة لھم ،في
استراتيجيات التقويم البديل وأدواته ،تعزى لمجاالت الدراسة ،ولتحديد المجاالت التي كانت فيھا
الفروق ،استخدم اختبار سيداك ) (Sidakونتائج الجدول اآلتي توضح ذلك:
جدول ) :(8نتائج اختبار سيداك ) (Sidakللمقارنات بين مجال االحتياجات التدريبية في
استراتيجيات التقويم البديل وأدواته عند معلمي الرياضيات في مديرية التربية والتعليم في مدينة
نابلس.
استراتجيات التقويم
المعتمد على:
*0.29 0
االداء
0
الورقة والقلم
المالحظة
التواصل
مراجعة الذات
ادوات التقويم الواقعي
الدرجة الكلية
1

2

3

4

5

6

0.09- 0.050.01
0.01
*0.38- *0.34- *0.27- *0.270.10- 0.060.00
0
0.10- 0.060
0.040
0

7
*0.42
0.13
*0.40
*0.40
*0.047
*0.51
0

* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة .(0.05 = α
وباالطالع على نتائج الجدول السابق ،تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة اإلحصائية ) (0.05=αبين مجاالت استراتيجيات التقويم البديل وأدواته ،وقد
كانت الفروق كما يأتي:
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 .1ھناك فروق بين استراتيجيات التقويم المعتمد على الورقة والقلم من جھة ،وإستراتيجيات
التقويم المعتمد على األداء ،وإستراتيجية التقويم المعتمدة على المالحظة ،وإستراتيجية
التقويم المعتمد على التواصل ،وإستراتيجية التقويم المعتمد على مراجعة الذات ،وأدوات
التقويم البديل من جھة أخرى حيث كانت االحتياجات التدريبية عند معلمي الرياضيات،
على إستراتيجية الورقة والقلم أقل من باقي االستراتيجيات ،وھذا دليل على أن ھناك خلفية
جيدة عند معلمي الرياضيات ،في استخدام إستراتيجية الورقة والقلم ،وتشير ھذه النتيجة إلى
أن المعلمين يستخدمون ھذه اإلستراتيجية في تقويم الطلبة أكثر من غيرھا.
 .2ھناك فروق بين الدرجة الكلية الستراتيجيات التقويم البديل ،وأدواته من جھة،
واستراتيجيات التقويم المعتمد على األداء وإستراتجية التقويم المعتمدة على المالحظة،
وإستراتيجية التقويم المعتمد على التواصل ،وإستراتيجية التقويم المعتمد على مراجعة
الذات ،وأدوات التقويم البديل من جھة أخرى ،حيث كانت االحتياجات التدريبية ،عند
معلمي الرياضيات ،على الدرجة الكلية إلستراتيجيات التقويم البديل ،وأدواته أقل من باقي
االستراتيجيات.
 .2نتائج الفرضية الثانية المتعلقة باستراتيجيات التقويم البديل ،و متغيرات النوع االجتماعي
والمؤھل العلمي والمرحلة الدراسية وتنص على أنه:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05 =αبين متوس طات إجاب ات
أف راد عين ة الدراس ة عل ى االحتياج ات التدريبي ة ف ي اس تراتيجيات التق ويم الب ديل ،عن د معلم ي
الرياضيات تعزى لمتغيرات النوع االجتماعي ،والمؤھل العلمي ،والمرحلة الدراسية والتف اعالت
بينھا.
ومن أجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير النوع االجتماعي ،والمؤھل العلمي،
والمرحلة الدراسية ،والتفاعالت بينھا استخدم تحليل التباين الثالثي) (2×3×2ونتائج الجدول
اآلتي توضح ذلك:
جدول ) :(9نتائج تحليل التباين الثالثي) (2×3×2لداللة الفروق في االحتياجات التدريبية في
استراتيجيات التقويم البديل عند معلمي الرياضيات تعزى لمتغيرات النوع االجتماعي ،والمؤھل
العلمي ،والمرحلة الدراسية ،والتفاعالت بينھا.
مصدر التباين
النوع االجتماعي)أ(
المؤھل العلمي)ب(
المرحلة الدراسية)ج(
النوع االجتماعي×
المؤھل العلمي )أ×ب(

مجموع
المربعات
1.17
0.88
0.31

درجات
الحرية
1.00
2.00
1.00

متوسط
المربعات
1.17
0.44
0.31

قيمة )ف(
المحسوبة
0.97
0.37
0.26

الداللة
اإلحصائية*
0.33
0.69
0.61

0.20

2.00

0.10

0.08

0.92

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2014 ،(11) 28

 2608ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "االحتياجات التدريبية في استراتيجيات التقويم البديل و "......

 ...تابع جدول رقم )(9

مصدر التباين
النوع
االجتماعي×المرحلة
الدراسية )أ×ج(
المؤھل
العلمي×المرحلة
الدراسية )ب×ج(
النوع االجتماعي×
المؤھل
العلمي×المرحلة
الدراسية )أ×ب×ج(
الخطأ
الكلي

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة )ف(
المحسوبة

الداللة
اإلحصائية*

0.63

1.00

0.63

0.53

0.47

0.11

2.00

0.05

0.05

0.96

1.33

2.00

0.66

0.55

0.58

190.55
1474.88

159.00
171.00

1.20

*دال إحصائيا عند مستوى) .(0.05 =α
نالحظ ،من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق ،عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05 =αبين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة عن
االحتياجات التدريبية في استراتيجيات التقويم البديل عند معلمي الرياضيات تعزى لمتغيرات
النوع االجتماعي ،والمؤھل العلمي ،والمرحلة الدراسية والتفاعالت بينھا ،فقد تراوحت قيم
مستوى الداللة عليھا بين ) (0.96-0.33وجميع ھذه القيم أكبر من مستوى الداللة ) (0.05أي أن
االحتياجات التدريبية المتعلقة باستراتيجيات التقويم البديل ،عند معلمي الرياضيات ،ال تتأثر
بمتغيرات النوع االجتماعي ،والمؤھل العلمي ،والمرحلة الدراسية والتفاعالت بينھا ،وتشير ھذه
النتيجة إلى قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغيرات النوع االجتماعي ،والمؤھل العلمي،
والمرحلة الدراسية والتفاعالت بينھا .وقد تعود ھذه النتيجة إلى التفاعل المشترك بين معلمي
الرياضيات ،حيث إن مديرية التربية والتعليم تحرص على عقد دورات واجتماعات مشتركة لھم،
وتجمعھم في فترات زمنية مختلفة ،حيث إن ھذه الدورات توفر للمعلمين بيئة مناسبة لتبادل
اآلراء واألفكار والخبرات إضافة إلى طبيعة اإلعداد المھني في الجامعات الذي يركز على تزويد
المعلمين بأحدث الخبرات التربوية ،وتتفق نتيجة ھذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة األسطل
) (2011التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية عند
معلمي الرياضيات تعزى لمتغير الجنس ،ومتغير المؤھل العلمي ،واختلف مع ما توصلت إليه
دراسة عبد القادر ) (2005التي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات
التدريبية عند معلمي الرياضيات تعزى لمتغير الجنس ،ومتغير المؤھل العلمي .كما أنھا اختلفت
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مع ما توصلت إليه دراسة الرفاعي ،وطوالبة ،والقاعود ) (2012التي أشارت إلى وجود فروق
ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة معلمي الرياضيات الستراتيجيات التقويم الواقعي تعزى
لمتغير الجنس ،ومتغير المؤھل العلمي ،كما اختلفت ھذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة
الزبيدي ) (2011التي توصلت إلى أن ھناك فروقا ً ذات داللة إحصائية في واقع استخدام أساليب
التقويم البديل لدى معلمي ومعلمات العلوم بمحافظة الليث تعزى لمتغيرات الجنس والمؤھل
التربوي.
 .3نتائج الفرضية الثالثة المتعلقة باستراتيجيات التقويم البديل ،ومتغيرات سنوات الخبرة،
ومكان المدرسة ،وتلقي التدريب في مجال التقويم البديل ،وھي تنص على أنه:
ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة )  ( 0.05 =αب ين متوس طات
إجابات أفراد عينة الدراسة على االحتياج ات التدريبي ة  ،ف ي اس تراتيجيات التق ويم الب ديل ،عن د
معلمي الرياضيات تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة ،ومكان المدرسة ،وتلق ي الت دريب ف ي مج ال
التقويم البديل والتفاعالت بينھا.
ومن أجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغيرات سنوات الخبرة ،ومكان المدرسة ،وتلقي
التدريب في مجال التقويم البديل ،والتفاعالت بينھا استخدم تحليل التباين الثالثي )(2×2×3
ونتائج الجدول اآلتي توضح ذلك:
جدول ) :(10نتائج تحليل التباين الثالثي ) (2×2×3لداللة الفروق في االحتياجات التدريبية في
استراتيجيات التقويم البديل عند معلمي الرياضيات تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة ،ومكان
المدرسة ،و تلقي التدريب في مجال التقويم البديل والتفاعالت بينھا.
مصدر التباين
سنوات الخبرة )أ(
مكان المدرسة )ب(
تلقي التدريب في مجال التقويم
البديل )ج(
سنوات الخبرة×مكان المدرسة
)أ×ب(
سنوات الخبرة ×تلقي التدريب
في مجال التقويم البديل )أ×ج(
مكان المدرسة× تلقي التدريب
في مجال التقويم البديل
)ب×ج(

مجموع
المربعات
6.50
1.53
0.10

درجات
الحرية
2.00
1.00
1.00

الداللة
متوسط قيمة )ف(
المربعات المحسوبة اإلحصائية*
0.06
2.89
3.25
0.25
1.35
1.53
0.77
0.09
0.10

6.72

2.00

3.36

2.99

0.05

0.23

2.00

0.11

0.10

0.90

0.93

1.00

0.93

0.83

0.36
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 ...تابع جدول رقم )(10

مصدر التباين

مجموع
المربعات
0.70

درجات
الحرية
1.00

سنوات الخبرة×مكان
المدرسة× تلقي التدريب في
مجال التقويم البديل )أ×ب×ج(
160.00 180.15
الخطأ
171.00 1474.88
الكلي

الداللة
متوسط قيمة )ف(
المربعات المحسوبة اإلحصائية*
0.43
0.62
0.70
1.13

*دال إحصائيا عند مستوى) .(0.05 =α
نالحظ ،من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق ،عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05 =αبين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على
االحتياجات التدريبية في استراتيجيات التقويم البديل ،عند معلمي الرياضيات ،تعزى لمتغيرات
سنوات الخبرة ،ومكان المدرسة ،وتلقي التدريب في مجال التقويم البديل ،والتفاعالت بينھا ،فقد
تراوحت قيم مستوى الداللة عليھا بين ) (0.90-0.05وجميع ھذه القيم اكبر من مستوى الداللة
) (0.05أي أن االحتياجات التدريبية المتعلقة باستراتيجيات التقويم البديل عند معلمي الرياضيات
ال تتأثر بمتغيرات سنوات الخبرة ،ومكان المدرسة ،وتلقي التدريب في مجال التقويم البديل،
والتفاعالت بينھا ،وتشير ھذه النتيجة إلى قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغيرات معلمي
الرياضيات تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة ،ومكان المدرسة وتلقي التدريب في مجال التقويم
البديل والتفاعالت بينھا على استراتيجيات التقويم البديل.
واتفقت نتيجة ھذه الدراسة مع ما توصلت اليه دراسة البشير ،وبرھم ) (2012التي توصلت
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام معلمي الرياضيات الستراتيجيات
التقويم البديل سنوات الخبرة ،والدورات التدريبية ،كما اتفقت مع ما توصلت اليه دراسة عبد
القادر ) (2005التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االحتياجات
التدريبية عند معلمي الرياضيات تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،كما اتفقت مع ما توصلت اليه
دراسة الزبيدي ) (2011التي أشارت نتائجھا إلى أن ھناك فروقا ً ذات داللة إحصائية في واقع
استخدام أساليب التقويم البديل لدى معلمي ومعلمات العلوم بمحافظة الليث تعزى لمتغيرات
حضور الدورات التدريبية ،ولسنوات الخبرة.
 .4نتائج الفرضية الرابعة المتعلقة بأدوات التقويم البديل ،ومتغير النوع االجتماعي والمؤھل
العلمي والمرحلة الدراسية وتنص على انه:
ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة )  ( 0.05 =αب ين متوس طات
إجاب ات أف راد عين ة الدراس ة عل ى االحتياج ات التدريبي ة ف ي أدوات التق ويم الب ديل عن د معلم ي
الرياض يات تع زى لمتغي رات الن وع االجتم اعي ،والمؤھ ل العلم ي ،والمرحل ة الدراس ية،
والتفاعالت بينھا.
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ومن أجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير النوع االجتماعي ،والمؤھل العلمي،
والمرحلة الدراسية ،والتفاعالت بينھا على االحتياجات التدريبية في أدوات التقويم البديل،
استخدم تحليل التباين الثالثي ) (2×3×2ونتائج الجدول اآلتي توضح ذلك:
جدول ) :(11نتائج تحليل التباين الثالثي) (2×3×2لداللة الفروق في االحتياجات التدريبية في
أدوات التقويم البديل عند معلمي الرياضيات تعزى لمتغيرات النوع االجتماعي والمؤھل العلمي
والمرحلة الدراسية والتفاعالت بينھا.
مصدر التباين
النوع االجتماعي )أ(
المؤھل العلمي )ب(
المرحلة الدراسية )ج(
النوع االجتماعي× المؤھل
العلمي )أ×ب(
النوع االجتماعي×المرحلة
الدراسية )أ×ج(
المؤھل العلمي×المرحلة
الدراسية )ب×ج(
النوع االجتماعي× المؤھل
العلمي×المرحلة الدراسية
)أ×ب×ج(
الخطأ
الكلي

مجموع
المربعات
1.27
0.76
1.34
1.86

درجات
الحرية
1.00
2.00
1.00
2.00

الداللة
متوسط قيمة )ف(
المربعات المحسوبة اإلحصائية*
0.27
1.21
1.27
0.70
0.36
0.38
0.26
1.27
1.34
0.42
0.88
0.93

0.34

1.00

0.34

0.32

0.57

1.63

2.00

0.81

0.77

0.46

0.11

2.00

0.06

0.05

0.95

159.00 167.05
171.00 1590.60

1.05

*دال إحصائيا عند مستوى) .(0.05 =α
نالحظ ،من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق ،عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05 =αبين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة عن
االحتياجات التدريبية ،في أدوات التقويم البديل عند معلمي الرياضيات ،تعزى لمتغيرات النوع
االجتماعي ،والمؤھل العلمي ،والمرحلة الدراسية والتفاعالت بينھا ،فقد تراوحت قيم مستوى
الداللة عليھا بين ) (0.95-0.26وجميع ھذه القيم اكبر من مستوى الداللة ) (0.05أي أن
االحتياجات التدريبية المتعلقة بأدوات التقويم البديل عند معلمي الرياضيات ال تتأثر بمتغيرات
النوع االجتماعي ،والمؤھل العلمي ،والمرحلة الدراسية والتفاعالت بينھا ،وتشير ھذه النتيجة إلى
قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغيرات معلمي الرياضيات تعزى لمتغيرات النوع
االجتماعي ،والمؤھل العلمي ،والمرحلة الدراسية ،والتفاعالت بينھا على أدوات التقويم البديل.
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وھذه النتيجة تعني أن تحديد االحتياجات التدريبية في مجال أدوات التقويم البديل عند
معلمي الرياضيات قد حصل على نفس االھتمام والتقدير بغض النظر عن النوع االجتماعي،
والمؤھل العلمي ،والمرحلة الدراسية في مجال أدوات التقويم البديل.
وتتفق نتيجة ھذه الدراسة ،مع ما توصلت إليه دراسة األسطل ) (2011التي أشارت إلى
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية ،عند معلمي الرياضيات تعزى
لمتغير الجنس ومتغير المؤھل العلمي ،واختلفت مع ما توصلت إليه دراسة عبد القادر )(2005
التي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية عند معلمي
الرياضيات تعزى لمتغير الجنس ومتغير المؤھل العلمي .كما أنھا اختلف مع ما توصلت إليه
دراسة الرفاعي ،وطوالبة ،والقاعود ) (2012التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
في درجة ممارسة معلمي الرياضيات في أدوات التقويم البديل تعزى لمتغير الجنس ومتغير
المؤھل العلمي ،كما اختلفت ھذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة الزبيدي ) (2011التي
توصلت إلى أن ھناك فروقا ً ذات داللة إحصائية في واقع استخدام أدوات التقويم البديل لدى
معلمي ومعلمات العلوم بمحافظة الليث تعزى لمتغيرات الجنس والمؤھل التربوي.
 .5نتائج الفرضية الثالثة المتعلقة بأدوات التقويم البديل ،ومتغيرات سنوات الخبرة ،ومكان
المدرسة وتلقي التدريب في مجال التقويم البديل وھي تنص على أنه:
ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة ) (0.05 =αب ين متوس طات
إجاب ات أف راد عين ة الدراس ة عل ى االحتياج ات التدريبي ة ف ي أدوات التق ويم الب ديل عن د معلم ي
الرياضيات تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة ،ومكان المدرسة ،وتلقي التدريب ف ي مج ال التق ويم
البديل ،والتفاعالت بينھا.
ومن أجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغيرات سنوات الخبرة ،ومكان المدرسة ،وع دد
ال دورات التدريبي ة ف ي مج ال التق ويم الب ديل ،والتف اعالت بينھ ا اس تخدم تحلي ل التب اين الثالث ي
) (2×2×3ونتائج الجدول اآلتي توضح ذلك:
جدول ) :(12نتائج تحليل التباين الثالثي ) (2×2×3لداللة الفروق في االحتياجات التدريبية في
مجال التقويم البديل عند معلمي الرياضيات تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة ،ومكان المدرسة،
وتلقي التدريب في مجال التقويم البديل ،والتفاعالت بينھا.
مصدر التباين
سنوات الخبرة)أ(
مكان المدرسة)ب(
تلقي التدريب في مجال
التقويم البديل )ج(

مجموع
المربعات
4.37
1.03
0.00

درجات
الحرية
2.00
1.00
1.00

متوسط
المربعات
2.18
1.03
0.00

قيمة )ف(
المحسوبة
2.14
1.01
0.00

الداللة
اإلحصائية*
0.12
0.32
1.00
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 ...تابع جدول رقم )(12

مصدر التباين
سنوات الخبرة×مكان
المدرسة )أ×ب(
سنوات الخبرة ×تلقي
التدريب في مجال التقويم
البديل )أ×ج(
مكان المدرسة× تلقي
التدريب في مجال التقويم
البديل )ب×ج(
سنوات الخبرة×مكان
المدرسة× تلقي التدريب في
مجال التقويم البديل
)أ×ب×ج(
الخطأ
الكلي

مجموع
المربعات
1.26

درجات
الحرية
2.00

متوسط
المربعات
0.63

قيمة )ف(
المحسوبة
0.62

الداللة
اإلحصائية*
0.54

1.02

2.00

0.51

0.50

0.61

1.02

1.00

1.02

1.01

0.32

1.00

1.00

1.00

0.98

0.32

160.00 163.02
171.00 1590.60

1.02

*دال إحصائيا عند مستوى ).(0.05 = α
نالحظ ،من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق ،عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05 =αبين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على
االحتياجات التدريبية في أدوات التقويم البديل عند معلمي الرياضيات ،تعزى لمتغيرات سنوات
الخبرة ،ومكان المدرسة ،وتلقي التدريب في مجال أدوات التقويم البديل ،والتفاعالت بينھا ،فقد
تراوحت قيم مستوى الداللة عليھا بين ) (0.90-0.05وجميع ھذه القيم اكبر من مستوى الداللة
) (0.05أي أن االحتياجات التدريبية المتعلقة بأدوات التقويم البديل ،عند معلمي الرياضيات ال
تتأثر بمتغيرات سنوات الخبرة ،ومكان المدرسة وتلقي التدريب في مجال التقويم البديل،
والتفاعالت بينھا ،وتشير ھذه النتيجة إلى قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغيرات معلمي
الرياضيات تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة ،ومكان المدرسة ،وتلقي التدريب في مجال التقويم
البديل ،والتفاعالت بينھا على مجال أدوات التقويم.
وھذه النتيجة تعني أن تحديد االحتياجات التدريبية في مجال أدوات التقويم البديل عند
معلمي الرياضيات قد حصل على االھتمام نفسه عند المعلمين بغض النظر عن سنوات الخبرة و
المدرسة ،وتلقي التدريب في مجال أدوات التقويم البديل.
واتفقت نتيجة ھذه الدراسة مع ما توصلت اليه دراسة البشير ،وبرھم ) (2012التي توصلت
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام معلمي الرياضيات على أدوات
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التقويم البديل تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة ،والدورات التدريبية ،كما اتفقت مع ما توصلت
اليه دراسة عبد القادر ) (2005التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
درجة االحتياجات التدريبية عند معلمي الرياضيات ،تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،كما اتفقت مع
ما توصلت اليه دراسة الزبيدي ) (2011التي أشارت نتائجھا إلى أن ھناك فروقا ً ذات داللة
إحصائية في واقع استخدام أدوات التقويم البديل لدى معلمي ومعلمات العلوم بمحافظة الليث
تعزى لمتغيرات حضور الدورات التدريبية ،ولسنوات الخبرة.
التوصيات
 .1إعداد أدلة إجرائية وبرامج تدريبية لمعلمي الرياضيات لتعريفھم باستراتيجيات التقويم
البديل وأدواته.
 .2إعداد برنامج تدريبي للمعلمين يھدف إلى تطوير مھارتھم في مجال أدوات التقويم البديل،
وأدواته.
 .3إجراء المزيد من الدراسات على المعلمين من تخصصات مختلفة ،وفي مناطق مختلفة،
بھدف التعرف إلى االحتياجات التدريبية في مجاالت التقويم البديل.
 .4إجراء دراسة مماثلة للكشف عن االحتياجات التدريبية عند معلمي الرياضيات في المدارس
الخاصة في مدينة نابلس ،ومقارنة نتائجھا مع نتائج الدراسة الحالية.
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