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 :الملخص
دى معلمي الریاضیا                       ویم المستخدمة ل ات التق ت استھدف البحث التعرف الى أدوات ومحك

نھج الوصفي      . وعالقتھا بتنوع خبرة المعلم وحصولھ على مؤھل تربوي         ى الم د البحث عل وقد اعتم
ددھم     رك، وع ة الك ي محافظ یات ف ع معلمي الریاض ة جمی ع الدراس مل مجتم ) ١٣٢(المسحي، وش

  %). ٥٧(بنسبة 
الین      ى مج وت عل تبانة احت صمیم اس م ت ات ت ع البیان اني : ولجم ویم، والث ات األول أدوات التق  محك

  :وتوصل البحث إلى أن. التقویم
ات الریاضیات،              )١ ل معلمي الریاضیات كراسات یومی ن قب أكثر أسالیب التقویم المستخدمة م

 .ومن ثم جاءت االختبارات القصیرة، ثم االختبارات الطویلة، ثم الواجبات المنزلیة
ا     )٢ م    أكثر المحكات المستخدمة للتقویم ھي إجابات نموذجیة مكتوبة، ثم إجاب ة، ث ر مكتوب ت غی

 .قوائم الرصد، ثم قوائم التقدیر العددي، وأخیرا قوائم التقدیر اللفظي
وع          )٣ وي  ون ل الترب ى  المؤھ زا ال ویم تع الیب التق م اس تخدام معظ ي اس روق  ف د ف ال توج

 .المرحلة التي یدرسھا المعلم
  . معلمو الریاضیات، محكات التقویم،أدوات التقویم :الكلمات المفتاحیة 

Abstract 
The extent of using assessment tools and criteria by mathematics teachers 

in the H.K.J. 
Researcher! Shahrazad nasser aldalaien Mathematics supervisor 
ministry of education in Jordan. 
This study aims at identifying the tools and criteria of assessment which 
are used by Jordanian mathematics teachers and their relations with the 
teacher’s experience and his attempts to improve his educational 
qualification. 
The study is built on the descriptive method. The population of the 
study consisted all math teachers in al-karak educational. 
Directorate (132 teachers) with a percentage of %57 of the population. 
A two-part questionnaire was designed for data collection, assessment 
tools part and assessment criteria part. 
The finding of this study revealed that the daily note books, quizzes, 
long exams and homework are the most usable assessment tools that are 
used by teachers to assess their students’ performances. Another result 
is that written model answers, checklists, rating scales and finally 
rubrics are used by teachers as assessment criteria. 
Key words: assessment tools, math teachers, assessment criteria. 
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  :المقدمة
ث    ًضا، بحی ضھما بع ان لبع داخلتان مكملت ان مت ویم عملیت دریس والتق ھ أن الت ق علی ن المتف م

ري         ي نظام دائ األخرى ف ة ب شیر الصراف   . تنتھي كل عملی ى ) ٢٠٠٢(وی و   إل ویم ھ دف التق  أن ھ
ر                     ن األث ویم م ائج التق ا لنت ویم؛ لم ة التق ى عملی ر عل ق الكثی دول تنف التأكد من مخرجات التعلم وأن ال
ي          وجي ف ي والتكنول سارع المعرف ي ظل الت الذي یبنى علیھا الكثیر من القرارات التربویة الحاسمة ف

ار        ارف والمھ ن المع در م ر ق ة      ظل التنافس الدولي على تحقیق اكب ب لخدم ا الطال سلح بھ ي یت ات الت
وبما الشك فیھ أن للتقویم أھمیة . مجتمعھ ولمواجھة المشكالت العالمیة التي تجتاح العالم بشكل كبیر        

ین تحسین            في تعدیل وتطویر مھارات التعلم لدى الطلبة وتنمیة االتجاھات؛ ولذلك یتطلب من المعلم
ع     ممارساتھم في التقویم واستخدام الوسائل المن      ن جمی اسبة من أجل تقییم تعلم الطلبة بشكل شمولي م

ى   . (orgunkola & Clifford,2013 )االتجاھات   ویم عل ا یقتصرھدف التق ون أّل د التربوی یؤك
ویم                  م استراتیجیات التق ن خالل ممارسة المعل ین م م المتعلم ن مستوى تعل تقدیم نتائج نھائیة تعبر ع

امي  دیم        ولك ،) (Summative Assessment الخت ویم لتق وم التق سھم مفھ رون ضرورة أن ی نم ی
ائي             ویم البن ن خالل استخدام استراتیجیات التق ة م م الطلب ن تعل ات ع ن المعلوم وین (المزید م  )التك

)٢٠١٣  Harlen & Assessment Formative . (   اء د أولی ویم بتزوی سھم التق ب أن ی ویج
لھم األسالیب والطرق التي یمكن من خاللھا  وبالتالي تتضح    ،االمور بمعلومات حول مستوى أبنائھم    

  ).١٩٨٤،سعاده(مساعدة أبنائھم 
دى نجاح           ى م ا عل ن خاللھ م م  ومن ھنا یتضح أن عملیة التقویم ھي وسیلة ولیست غایھ نحك
ة           ة التعلیمی ة لكل تفاصیل العملی ة الراجع أو فشل العملیة التعلیمیة فإن نتائج عملیة التقویم ھي التغذی

إ الي ف دریس   وبالت رق الت اھج وط ي المن وة ف ضعف والق اط ال ة نق ى معرف ا إل یلھ تقودن ویم وس ن التق
  . ومستوى التالمیذ 

وة        فمن الضروري أن یقدم التقویم معلومات فنیة كافیة تتعلق بالشيء المراد تقویمھ من نقاط ق
دقھا     وھذا یحتاج إلى دقة وتفصیل في تقدیم البیانات التي یقوم علیھا التقویم وا  ،وضعف ن ص د م لتأك

سجامھا    ا وان امي        ). Dunn & Mulvenon , 2009(وكفایاتھ ویم الخت ین التق روق ب م الف ورغ
د       ة إال أن یوسف وعسوي واحم م الطلب شیرون  ) ٢٠١٢(والتكویني إال أن كالھما لھ أھمیتھ في تعل ی

ضع اع     ائي وال ت ویم النھ ى التق ز عل ین ترك دى المعلم ة ل ات التقویمی ى أن الممارس ویم  إل اًرا للتق تب
ائج              دار النت ویم لغرض المحاسبة وإص وم استخدام التق ى رسوخ مفھ ك إل ویني ویرجع سبب ذل التك

 .  مبتعدین عن أھمیة الرئیسة في دعم تعلم الطلبة  
وب     ذل المطل ویین لب ین و الترب ذ و المعلم افًزا للتالمی ا و ح وي دوًرا دافًع ویم الترب ب التق یلع

د     للوصول إلى األھداف ال   ذل مزی ى ب ین عل مرجوة من عملیة التربیة و التعلیم من خالل حمل المعلم
ورد        ونكال وكلیف شیر اوج ة، ی سیة والتقویمی صفیة التدری الیبھم ال سین أس ل لتح د و العم ن الجھ                م

 )٢٠١٣ ،  Ogunkola & Clifford  (        ین ة ب ي الممارسات التقویمی ة ف شات التأملی ى أن المناق إل
إلى )  Edwards  ،٢٠١٣( ویشیر ادواردز . مین تسھم في تحسین الممارسات التقویمیة لدیھمالمعل

وى  العلمي             ین للمحت عامل مؤثر  آخر في استخدام المعلمین للتقویم، حیث یرى أن عمق فھم المعلم
و           ة نح رارات اإلیجابی ي اتخاذ الق ر ف شكل كبی سھم ب ین ت ة المتعلم ذي یدرسونھ، ومعرفتھم بطبیع  ال

ون ستخدمھا المعلم ي ی ویم الت الیب التق ة  . أس ى فاعلی وف عل ي الوق سھم ف وي ی ویم الترب ا أن التق كم
م         ي ت اإلجراءات في المؤسسة التربویة، والتأكد من مدى فاعلیتھا من حیث تبیان مدى اإلنجازات الت

وة، و  تحقی عف وق واحي ض ن ن ھ م صف ب ا تت ا و م اع قھ ة لألوض راءات تطویری ن إج ھ م ا تتطلب  م
  .القائمة، أو تبني سیاسات تربویة جدیدة
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ي                 ھ ف ا نظًرا ألھمیت ا وجوانبھ ة أبعادھ ة بكاف ة التعلیمی ي المنظوم رة ف ة كبی ویم مكان یحتل التق
ى      ًا عل نعكس إیجابی ا أن ت ع منھ ي یتوق شودة الت ة المن داف التعلیمی ن األھ ق م ا یتحق دار م د مق تحدی

ن خالل    الطالب والعملیة التربویة سواء بسواء وفى إ       طار ما نسعى إلیھ وننشده من إصالح التعلیم م
ویم الطالب           ،تحسین مدخالتھ وتجوید مخرجاتھ    ي أسالیب تق  فاألمر یتطلب ضرورة إعادة النظر ف

  .كمدخل أساسى وضروري ألجل تحقیق اإلصالح التربوى والتعلیمي
د           ى ضوء العدی دي وف ي    كردة فعل لالنتقادات التي وجھت إلى التقویم التقلی رات الت ن التبری م

ا   ن أھمھ ان       :تستوجب إعادة النظر في ھذا النظام التقلیدي للتقویم و التي م ة اإلتق ة ترسیخ ثقاف أھمی
شاملة     ى الجودة ال د عل تعلم      -والجودة والتأكی ة للم ى الشخصیة المتكامل د عل ذكاءات    -التأكی ة ال نظری

ددة  تعلم     - المتع وم ال ع اآل   ( مفھ رف، لنعمل، لنعیش م ون  لنع ز    - خرین، لنك ز والتمی تعلم للتمی ال
ي         -للجمیع ن الدراسات ف د م ھ العدی ا توصلت ل وفى ضوء ھذه االنتقادات واالتجاھات وفى ضوء م

ى             سعي إل و ال ا ھ تعلم وتطویرھ ات ال مجال تقویم الطالب إلى قناعة بأن أسرع السبل إلى تغییر عملی
تعلم وطرق   تغییر وتطویر نظام التقویم، األمر الذي سیؤدى حتم   ًا وبالضرورة إلى تطویر عملیات ال

ویم             ي تق ام إشكالیة ف ا أم ا أنن التدریس وتمتد إلى تطویر أھداف العملیة التعلیمیة؛ مما سبق یتضح لن
األمر ال      ،تعلم الطالب  سطح       وأن التقویم لیس ب ى ال ًا عل دو ظاھری ا یب سیر كم ویم   ی اس والتق ، وأن القی

ى  اج إل الب یحت تعلم الط ال ل ترا الفع ى اس لتبن ى التكام ز عل ویم ترتك شمولتیجیة للتق وع،، ال  ، التن
ین والطالب        - االستمراریة ور والمعلم اء األم اع أولی ة إلقن ونشر ثقافة جدیدة مناھضة للثقافة القدیم

ي              ات الت ارات والكفای تعلم والمھ واتج ال د ن ى تحدی ویم، الحرص عل بأھمیة تطویر وتحدیث نظام التق
ة            یجب على المتعلم     ات مرجعی د عالم ة، وتحدی ة تعلیمی ة كل صف دراسي أو مرحل إتقانھا في نھای

ي      اییس الت داد األدوات والمق ام بإع تعلم واإلھتم واتج ال ى ن م عل وئھا الحك ي ض ن ف رات یمك ومؤش
تعلم  ویم ال دیر وتق ي تق ستخدم ف رًا ألن   ، ست ز نظ ستوى متمی ى م دادھم عل ین وإع دریب المعلم  وت

س      م ی ویم          الغالبیة منھم ل ین التق ربط ب ى االستراتیجیة ال الیبھ، وأن  تبن ویم وأس أنواع التق تھم ب بق درای
ة              راء والمتخصصین ألجل وضع منظوم شاركة الخب وازن بم التقلیدى والتقویم االصیل بحرص وت
ك             متطورة للتقویم، والتطبیق لنظام التقویم المطور بحذر وحكمة حتى یمكن أن یحقق تحسین كل ذل

  . حسن في العملیة التعلمیة التعلیمیة من شأنھ ان ی
یلة                      ھ وس ن مجرد كون ویم م ة نحو التق ل الرؤی ن تحوی ویني م ویم التك ة التق  وھنا برزت أھمی

تعلم   ھ       )Assessment of  learning(لتقویم ال تعلم ذات یلة لل ھ وس ى كون  Assessment for(، إل
learning ( . درة   إن مفھوم التقویم الصفي لیس جدیًدا وھو ی نطلق من فكرة أن كل طالب یمتلك الق

ب       ع الجوان ي جمی تعلم ف ى ال و   ،على التعلم وأن كل طالب یمتلك القدرة عل ین أن یمتلك ى المعلم ا  وعل
ویم            . القدرة على التقویم وأن یطوروا     تم تق ى مراحل وت درس إل سم ال ھ یجب أن یق حیث یرى بلوم أن

ددة   درس المتع ل ال الل مراح ین خ ویني) Looney, 2011(المتعلم ویم التك ى التق ز عل . أي التركی
یم       الك ول ا ب ي حللھ ات الت د الدراس ث أك ویني حی ویم التك ة التق ن أھمی  & Black 1998,(وم

William (  ة               ٢٥٠على ع مستوى تحصیل الطلب ى رف ویم یعمل عل ذا التق  بحث على أن استخدام ھ
یم وتحسین استمرار التعل              ي التعل ث      وعزز من مفھوم المساواة ف ن الدراسة بحی سرب م دم الت یم وع

ة    تعلم المھاری ب ال ع جوان سن جمی ة ویح ي المدرس ستمر ف شكل م ضور ب ى الح ة عل رص الطلب یح
  .  والمعرفیة
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  :مشكلة الدراسة  
 وفیما سبقھا  ٢٠١١ في دورتھا التي انعقدت في عام  TIMSSأشارت نتائج الدراسة الدولیة 
وم    من دورات إلى تدني المستوى العام ل  ادتي الریاضیات والعل ووصف أداء  . لطلبة األردنیین في م

ي الدراسة             األردن بمبحث الریاضیات بأنھ دون المتوسط وفق التصنیفات العالمیة لمحطات األداء ف
ة   ع   "TIMSS" الدولی ي جمی ك ف ان ذل ا األردن  وك ي شاركت فیھ دورات الت ف أداء .  ال ا وص كم

وم بالمتو  ي العل ین ف ة األردنی ي  الطلب ي دورت ط ف ي  ،٢٠٠٧ و ٢٠٠٣س ي دورت ط ف  ودون المتوس
   . ٢٠١١ و ١٩٩٩

وألن االعتقاد بان خصائص المعلم وسلوكھ في الغرفة الصفیة من األوجھ المفتاحیة المرتبطھ  
ى حل المشكالت          ز عل ل التركی ي    ، )NCTM ، ٢٠٠٠ (،بتحصیل الطلبة؛ مث ة الواجب البیت  متابع

)Jaan ,  2006 ( ، بحیث تبین أوجھ الضعف   . بأن لھا دوًرا مؤثًرا  في تحصیل الطلبة  التي یعتقد
ة    ، ٢٠٠٤ ( Fullarton، والقوة في الممارسات التقویمیة، مما قد یعمل على تحسین تحصیل الطلب

Rodriguez(   
ى     ن أول بح م ھ أص ة فی عف الطلب سبب ض یات ب ادة  الریاض ن  م كوى م ن ش راه م ا ن ن م لك

ن          أولویات المعنیین، بل إن    ًرا م سًما كبی ا شملت ق ة وانم  ھذه الظاھرة باتت غیر مقتصرة على الطلب
ادة        اء عرض م مدرسي الریاضیات ونرى إخفاق عدد منھم في استخدام التقویم كأسلوب تدریسي أثن

درجات          ،الدرس  إذ یلجأ البعض منھم إلى اختبار الطلبة في نھایة الفصل الدراسي لغرض إعطاء ال
  .ن ھذه النتائج في تقویم التعلم أو استخدامھا أداة لتحسین سیر العملیة التعلیمیة لھم دون االستفادة م

  : أسئلة الدراسة 
 : في الدراسة الحالیة سنتطرق إلى األسئلة اآلتیة

  ما مدى استخدام أسالیب التقویم لدى معلمي الریاضیات؟ -
  ما محكات التقویم التي یستند علیھا معلمو الریاضیات ؟ -
ر     - د ف د مستوى         ھل توج ة إحصائیة عن ة نحو      ) ٠،٠٥=α(وق ذات دالل راد العین الستجابة أف

ى مؤھل             ن أن تعزى إل و الریاضیات یمك ي یمارسھا معلم ویم الت فقرات محور أسالیب التق
 ؟ )  ثانویة وأساسیة، أساسیة،ثانویة( المرحلة التي یدرسھا ،)  ال ،نعم(تربوي 

س             - د م ة احصائیة عن روق ذات دالل د ف ة نحو      ) ٠،٠٥=α(توى ھل توج راد العین الستجابة أف
ن أن          ة یمك یم أداء الطلب فقرات محور محاكات التقویم التي یستخدمھا معلمو الریاضیات لتقی

وي      ل ترب ى مؤھ زى إل م (تع ھا    ،)  ال ،نع ي یدرس ة الت ة ( المرحل یة ،ثانوی ة ، أساس  ثانوی
 ؟ ) وأساسیة

  :مصطلحات الدراسة وتعریفاتھا اإلجرائیھ  
ھ  األس  ویم أداء      :  الیب التقویمی ة لتق یم المختلف ع مراحل التعل ي جمی م ف ستخدمھا المعل ة ی عملی

ستخدمھا        ي ی الیب الت ة األس صفیة،  ولمعرف ة ال ي الغرف ة ف ة والوجدانی ة والمعرفی ین المھاری المتعلم
ة الت  ي العملی ستخدمونھا ف ي ی ویم الت الیب التق وي أس تبانة تح داد اس م إع یات ت و الریاض ة معلم علیمی

  .التعلمیة
یات   و الریاض ة     : معلم دارس وزارة التربی ي م یات ف ث الریاض ون مبح دین یدرس ون ال م المعلم ھ

  والتعلیم 
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  :محددات الدراسة
شمل            م ت تتحدد نتائج ھذه الدراسة بالصدق المتعلق باستجابة أفراد الدراسة على االستبانة الخاصة بھ

  .   م ٢٠١٧ومیة في محافظة الكرك لعام الدراسة معلمي الریاضیات في المدارس الحك
  :أھمیة الدراسة 

  : تنبع أھمیة ھذه الدراسة من 
   .مجال تقییم تعلم الطلبة في استخدام المعلمین ألدوات ومحكات التقویم أداة لقیاس توفیر  ) ١
سا   )٢ ذي عدة م ة القرارات في وزارة الترمتخ م والتعلبی دیر في ی ة درتق ین ـزام المعلمـالتج

  .یھملدالضعف والقوة  ط تحدید  نقاوكفاءتھم على جل الحكم أطنیة من الوبالمعاییر 
ع     ) ٣  ى وض ة عل ذه الدراس ساعد ھ ط ات ة الخط ادلرفع المستوى المھني للمعلمین ولالزم ة زی

   .الدولیة ییرالمعاابھم من اقتر
د       ) ٤ ي العصر الح دول ف ین ال ا وب ع وموقعھ ة والواق ین النظری ا ب ح موقعن ي  توض ھ الت یث ومعطیات

  . تتطلب استخدام التقویم البنائي
داد              ) ٥ ة معالجة وإع دد آلی ا یح ة مم ین التقویمی ي ممارسات المعلم معرفة جوانب القوة والضعف ف

  .المعلمین على الشكل المرجو 
م      )٦ ة تعل ي عملی ة ف زة مھم د ركی ذي یع ویم ال و التق نھج وھ ي الم م ف زء األھ ث الج ذا البح اول ھ تن

  .ینالمتعلم
  : أھداف الدراسة 

  :یسعى ھذا البحث الى
 .التعرف إلى أدوات التقویم المستخدمة لدى معلمي الریاضیات في محافظة الكرك )١
 .التعرف إلى محكات التقویم المستخدم لدى معلمي الریاضیات في محافظة الكرك )٢
رك فحص إمكانیة وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة استخدام معلمي محافظة الك       )٣

م   رة المعل ویم وخب انوي (أدوات التق ي، ث انوي، أساس ي +ث ل ) أساس ى مؤھ صولھ عل وح
 .تربوي

فحص إمكانیة وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة استخدام معلمي محافظة الكرك        )٤
انوي +ثانوي، أساسي، أساسي (لمحكات التقویم ونوع خبرة المعلم       ى    ) ث م عل وحصول المعل

  .مؤھل تربوي
   :جراءاتواإلالطریقة 

  .وأھدافھاسة الدراءمة طبیعة اعتمدت ھذه الدراسة على المنھج الوصفي لمال
  :ھ وعینتھمجتمع الدراس 

ع   ون مجتم ة الدراتك ھوس یات    : عینت ي الریاض ع معلم ن جمی رك  في م ة الك الغ ـالبمحافظ
لوزارة یة سم الرالحصاءات ا حسب  تقریبا)  اناث   ١٤٢ ذكور و  ٨٩(ًمعلمةومعلما  ) ٢٣١(عددھم  

ة التر یموابی ا . لتعل ة عینأم ت الدراسة ـ م    ) ١٣٢(فتكون ة ت م ومعلم ن معل ة  ام ارھم بالطریق ختی
یم        ئیة العنقودیة حیث تمالعشوا ة وتعل ة التربی ة للمدیری ة الثمانی ات التعلمی اختیار العینة حسب التجمع
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رك ة الك تناد  اال،لمنطق سیم إلى اس ھ الترلتق ة التربی وي لمنطق رك ب یم الك ة المتضمن والتعل ثمانی
ع راكین،  تجمع عي، تجمع العدنانیة، تجمع الكرك، تجمع وادي الكرك، تجمع الثنیة، تجم (تجمعات

دارس         ) القطرانةتجمع أدر،  تجمع السد و   ي كل م ع معلمي الریاضیات ف ار جمی وأخیًرا جرى اختی
ط م   ١٣٢محافظة الكرك، حیث استجاب ألداة الدراسة     ا فق سبة    معلًم شبكات بن ع ال ن  % ٥٧ن جمی م

  .معلمي مجتمع الدراسة
  :الدراسات السابقة

ي            سابقة الت ن الدراسات ال ى مجموعة م از عل  بالرجوع إلى األدب التربوي السابق تم االرتك
  :ناقشت جوانب مشتركة مع الدراسة الحالیة وھي 
د      اح واألحم د الفت م وعب و ھاش ة أب رف   ) ٢٠١٤(دراس ى التع دفت إل ي ھ ارف  الت ى المع إل

ویم،    ، والمؤھل،والمھارات باختالف كل من الجنس   ي مجال التق  والتخصص، والدورات التدریبیة ف
ة ودرجة استخدام أسالیب              وأظھرت النتائج وجود فروق دالة إحصائًیا بین الذكور واإلناث في أھمی

ؤھل      ین الم ین المعلم ة إحصائًیا ب ا دال رت فروق ا أظھ ذكور، كم صالح ال ویم ل ؤھلین التق ر الم ین وغی
روق                  ى وجود ف ا توصلت إل ا، كم ؤھلین تربوًی ین الم تربوًیا في أاھمیة أسالیب التقویم لصالح المعلم

ن      ویم       : دالة إحصائیا في كل م ة ودرجة استخدام أسالیب التق ویم    ،أھمی ة حول أسالیب التق  ، والمعرف
  .   یة في مجال التقویم ومھارات التقویم لصالح المعلمین الذین التحقوا بالدورات التدریب

اء      ) ٢٠١٣(كما ھدفت الدراسھ جرجس    زام معلمي محافظة الزرق إلى التعرف إلى درجة الت
ي                      روق ف ن الف ة نظرھم، وللكشف ع ن وجھ ة م م الطلب یم تعل ي مجال تقی بالمعاییر الوطنیة للمعلم ف

رات الدراسة          ا لمتغی ن عزوھ ي یمك دیراتھم الت دد   ( متوسطات تق م، وع ھ،   جنس المعل  سنوات خدمت
اء      . ، وقد اعتمدت ھذه الدراسة المنھج الوصفي  )والمؤھل العلمي    م بن ق أغراض الدراسة، ت ولتحقی

ة      ) ٤٥(استبانة مكونة من     م الطلب فقرة تمثل مؤشرات على االلتزام بالمعاییر الثمانیة لمجال تقییم تعل
ي بلغت            ة الدراسة الت ى عین ا عل م تطبیقھ ي محافظة     ) ٤٠٤(من وجھة نظرھم، وت ة ف ا ومعلم معلًم

اء ائج    . الزرق ارت النت اییر، وأش زامھم بالمع ة الت ین لدرج دیرات المعلم اع تق ائج ارتف رت النت وأظھ
دد سنوات                     ر ع سبة ألث ا بالن اث، أم صالح اإلن ة إحصائًیا ل روق دال المتعلقة بأثر الجنس إلى وجود ف

صالح  صائًیا ل ة إح روق دال ود ف ائج وج رت النت د أظھ ة فق ن  الالخدم ر م ة األكث ین ذوي الخدم معلم
  . سنوات، في حین لم یظھر أثر لتغیر المؤھل العلمي ) ١٠(

طبقت على عینة من معلمي المرحلة األساسیة في األردن ) ٢٠١٣(  فدراسة الشرعة وظاظا 
ة            روق دال دى وجود ف ى م للتعرف إلى تصوراتھم عن الممارسات التقویمیة، كما حاولت التعرف إل

ى               إحصائًیا ذه الدراسة إل رة، وتوصلت ھ ري المؤھل العلمي، والخب ا لمتغی  بین ھذه التصورات تبع
  . عدم وجود فروق دالة إحصائًیا بین ممارسات المعلمین التقویمیة تبعا لھذین المتغیرین

ات          ) ٢٠١١(وفي دراسة الزبیدي     ع استخدام معلمي ومعلم ى واق ى التعرف إل دفت إل ي ھ الت
ة              العلوم أسالیب التقو   ة العراقی ي الجمھوری ث ف وم بمحافظة اللی یم البدیل من وجھة نظر معلمي العل

ة         رات الدراس ا لمتغی دیل وفق ویم الب الیب التق وم أس ات العل ي ومعلم تخدام معلم ة اس ة درج ومقارن
یة   ة الدراس ة   ،الجنس ( المرحل دورات التدریب رة، ال ل، الخب وع المؤھ ي، ن ل العلم ق )  المؤھ ولتحقی

دى معلمي              ھدف الدراسة  دیل ل ویم الب اس درجة استخدام أسالیب التق تبانة لقی  قام الباحث بتطبیق اس
د      ٣٣٣ عبارة تم توزیعھا على    ٦٨ومعلمات العلوم المكونة من      ث وق ي محافظة اللی ة ف  معلم ومعلم

التقویم أظھرت النتائج استخدام التقویم لالختبارات الكتابیة في المرتبة األولى ثم القائم على األداء ثم     
ال     ات األعم تخدام ملف ویم باس م التق ذاتي ث از(ال ى    ) االنج ائم عل م الق اھیم ث رائط المف ویم بخ م التق ث

  .المالحظة ثم تقویم األقران
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ي ـ لمعلمیمیة التقوسات عن الممارللكشف دراسة  ) ( Jackson,2009جرى جاكسونأقد   و
 (سة من عینة الدراتكونت ویم، التقوجال مفي تھم على قراراتؤثر التي لعوامل واساسیة األحلة المر

ا )١٤٥ ا في والً معلم ة جورجی تخدم ا. (Georgia )ی دیر  الباس لم تق ث س ات لمعرفة ح ممارس
ع  إلخرى مخصصة أستبانة وایمیة، التقو لمعلمینا ا  (11) جراء مقابالت معمقة م ن  ًمعلم ة ـ عین م

ة  اإلسئلة مفتوحة أیمیة من خالل    المعلمین التقوسات  رمعرفة مما ف سة بھد الدرا ة  وقاجاب ل  دـ للتعبل ی
ھ  اجد من خالل مر وقد و . بلةالمقاضافة خالل واإل ة ا ساـ ت السا والدرالنظري  لألدب اجعت م  لتقوبق ی

ر   أ،المقننة لھامیة الختاختبارات أن االحین في لطلبة، ایحسن تحصیل التعلیم ویني یوجھ   التكو ل قلیث
م على  ةاتعل ائج أظھرت  .لطلب ة الدرانت ووس ل  دالدج زون على أن المعلمین ئ تخدى اـعلیرك ام س

م  د في التقومن متعدر ختیار االختباا ما یستخدمون  ًوغالبا،    عامیم بوجھ   في التقویة  التقلیدلطرق  ا ی
ي التكو م والتقوین ي الختای ن وذلك م رق أم ویر ط ل تط س التدرج دم  والتحقق ی ن تق ة ام ا . لطلب كم

ار  في قرار امل تؤثر دة عواعجود  لك إلى وسة كذ الدراأشارت نتائج    ة  ین ـ المعلمختی م،  التقولطریق ی
ل  یم : مث ویر المعلمین واق ھولة تط اتھم  س اراالتجاھ د ات ورختب ات العالص ة وم المعلمین حاج

   ) .High Stakes Tests( العالیةنات ات ذات الرھاختبارواالثیق للتو
وم     معلًم١١دراسھ نوعیة في مدرسة شملت  ) craw, 2009(جرى كرو أو ن معلمي العل ا م

ي     ویم األدائ ات التق ى ممارس وف عل ویم األداء    ،للوق الیب تق تخدامھم ألس دى اس ن م شف ع  وللك
ة فوفھم     ،المتنوع ي ص ا ف ي یتبعونھ تراتیجیات الت ین    .  واالس ة أن المعلم ائج الدراس شفت نت ك

ویم األد     ددة لتق الیب متع ا أس ا فیھ ویم األداء، بم ي تق ة ف الیب متنوع ستخدمون أس ر  ی ل مختب اء داخ
ویم أداء     ،العلوم دد        وأن المعلمین یستخدمون بشكل أكبر أسالیب تق ن مح ي زم ى اإلنجاز ف ة عل مبین

زمن     ) موقوتھ  ( ددة ب ھ   ( مقابل استخدامھم القلیل من األسالیب غیر المح ر موقوت ا أظھرت   )غی ، كم
و        ب البروتفولی از الطال ف إنج تراتیجیات مل تخدام اس دني اس ة ت ذاتي  وا،الدراس ویم ال ویم  ،لتق  وتق

  . األقران بسبب عدم كفایة زمن الحصة 
ویم              ي استخدام وسائل التق وع ف ي موضوع التن اقي الدراسات ف ن ب ة ع ز الدراسة الحالی تتمی

ب              ة الطال اد إجاب م العتم ا المعل ستند علیھ ي ی س الت ة واألس ات الطلب درة   ، وآلیة تصحیح إجاب ي ن وف
وي    حسب على علم الباحثة    –الدراسات   ألدب الترب ة     - وحسب مراجعتھا ل ر المرحل اول  أث ي تتن   الت

  .التعلیمیة  التي یدرسھا المعلم والمؤھل التربوي وأثرھما على استخدام بعض وسائل التقویم 
  :الطریقھ واإلجراءات

  :منھج الدراسة) ا
 . استخدمت الباحثة لإلجابھ عن أسئلة الدراسة المنھج الوصفي المسحي          

  :مجتمع وعینة الدراسة ) ب
   تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي الریاضیات في تجمعات الكرك الثمانیة          
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  توزیع أفراد المجتمع حسب التجمع) ١(جدول 
 عددالمعلمین التجمع
 ٤٠ الكرك
 ٣٣ الثنیة
 ٢٦ عي

 ١٩ راكین
 ٣٦ أدر

 ٢٣ القطرانة
 ٢٧ وادي الكرك

 ٢٧ العدنانیة
 ٢٣١ مجموعال

  :عینة الدراسة  
شبكات (تكونت عینة الدراسة من  معلمي الریاضیات في التجمعات  ت    ) ال ث تكون ة  بحی الثمانی

  ). انثى 99 ذكًرا و ٣٣(عینة الدراسة من 
  :أدوات الدراسة 

ي           ة معلم ة ممارس اس درج دیر لقی لم تق اء س م بن ة ت ة المتمثل داف الدراس ق أھ لتحقی
ائل  یات لوس ادة         الریاض رات األداء لم اھج ومؤش ضة للمن وط العری ى الخط از عل ویم باالرتك  التق

ین      ة المعل ة لتنمی اییر الوطنی ؤتمر المع ائج م یم ونت ة والتعل صدرھا وزارة التربی ي ت یات الت الریاض
ذلك األدب  ٢٠٠٦مھنًیا في عام      باإلضافھ إلى منشورات وزارة التربیھ والتعلیم في مجال التقویم وك

ة       النظري و  ى دراس تنادًا عل ویم وممارساتھ واس الیب التق ة بأس سابقة المتعلق ات ال ي والدراس التجریب
شمري وي   ) ٢٠١٧(ال ددي یح دیر ع لم تق اء س م بن ویم  ٢٦ت ائل للتق رة كوس ات  ٩ فق رات كمحك  فق

رة         ین ذوي خب ویین ومعلم للتقویم بشكل مبدئي ومن ثم تم عرضھ على مجموعة من المشرفین الترب
دكتوراة       وأساتذه جام   ة درجة ال ن حمل ى         ،عیین م اء إل دیل أخرى واالنتھ رات وتع ذف فق م ح ث ت  حی

ل   رات تمث ن الفق ة م ستخدمھا    18مجموع ن أن ی ي یمك ویم الت ات للتق س محك ویم و خم لوًبا للتق  أس
دیر لفظي خماسي              لم تق ھ س ًدا  (معلمو الریاضیات نظمت فی ر ج رة ،كبی ة    ، كبی ة، قلیل  متوسطة، قلیل

ي           لتقدیر  ) جًدا ین ف ا ھو مب سھم كم ین أنف درجة ممارسة المعلمین لكل أسلوب من وجھة نظر المعلم
 .) ١(الملحق 

 :الخصائص السیكومتریة
  :الصدق

و           ستخدمھا معلم ي ی ویم الت ات التق ة بأسالیب ومحك تم التحقق من صدق أداة الدراسة والمتمثل
ن المحك   ة م ى مجموع ك األدوات عل رض تل الل ع ن خ ك م یات وذل رة الریاض ین ذوي الخب م

یات،         شرفي الریاض یات، وم دریس الریاض الیب ت ویم، وأس اس والتق ال القی ي مج صاص ف واالخت
ستخدمھا          )1(ملحق رقم    ي ی ویم الت ات التق دى استخدام ومناسبة أسالیب ومحك ى م ، وذلك للحكم عل

ات   ویم  معلمو الریاضیات، وفي ضوء آراء ومقترحات السادة المحكمین، تم تحدید اسالیب ومحك  التق
ى    % ٨٥التي یستخدمھا معلمو الریاضیات وفقا لنسب اتفاق المحكمین التي تجاوزت     اق عل ن االتف م

  .تلك األسالیب والمحكات
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  :الثبات
تم التاكد من ثبات أدوات الدراسة من خالل استخدام الثبات بمفھوم االستقرار وذلك من خالل     

ددھا    تطبیق تلك األدوات على عینة استطالعیة من معلمي         غ ع ًا  ) 11( ومعلمات الریاضیات بل معلم
م       بوعین، وت داره أس ي مق ل زمن سھا بفاص ة نف ى العین ك األدوات عل ق تل ادة تطبی م إع ة، وت ومعلم

دول     ین  ) 1(حساب معامل ارتباط بیرسون للكشف عن العالقة االرتباطیة بین مرتي التطبیق والج یب
  .نتائج التحلیل

  )1(جدول
  بمفھوم االستقرار ألسالیب التقویم التي یستخدمھا معلمو الریاضیاتنتائج معامالت الثبات 

معامل  أسالیب التقویم
معامل  أسالیب التقویم االرتباط

 االرتباط
 **0.88 ملف االنجاز **0.79 اختبارات ورقیة قصیرة
كراسة یومیات  **0.91 اختبارات ورقیة طویلة

 **0.94 الریاضیات

 **0.82 یم االقرانتقو **0.87 اختبارات شفھیة
بناء مطویة او نشره  **0.89 الواجبات المنزلیة

 **0.90 علمیة

 **0.81 كتابة مقال علمي **0.92 اختبارات المنزلیة
العروض الشفھیة او  **0.96 االشئلة الصفیة

 **0.87 المصورة

 **0.85 بناء خریطة مفاھیم **0.84 المناقشات والمشاركات
 **0.89 الرسوم العلمیة **0.80 المشاریع الفردیة

 **0.84 البحوث العلمیة **0.83 المشاریع الجماعیة
ویم     ) 1(یتضح من البیانات الواردة في الجدول    اط ألسالیب التق امالت االرتب بأن جمیع قیم مع

د مستوى            ة إحصائیًا عن ق دال ي التطبی ي مرت شیر   ٠٫٠١التي یستخدمھا معلمو الریاضیات ف ا ی ، مم
  .ة الدراسة تمتاز بدرجة ثبات مناسبة ألغراض الدراسة الحالیةإلى أن أدا

ي            ن معلم ة استطالعیة م ى عین ق أداة الدراسة عل تم تطبی ویم، ف ات التق ق بمحك ا یتعل ا فیم أم
ددھا  غ ع یات بل ات الریاض سھا  ) 11(ومعلم ة نف ى العین ق األداة عل ادة تطبی م إع ة، وت ًا ومعلم معلم
ة         بفاصل زمني مقداره أسبوعین، و     ة االرتباطی ن العالق اط بیرسون للكشف ع تم حساب معامل ارتب

  .یبین نتائج التحلیل) 2(بین مرتي التطبیق والجدول 
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  )2(جدول
  نتائج معامالت الثبات بمفھوم االستقرار لمحكات التقویم التي یستخدمھا معلمي الریاضیات

 معامل االرتباط محكات التقویم
 **0.94 قواعد تصحیح غیر مكتوبة 

 **0.89 مقارنة اجابة الطالب مع اجابة نموذجیھ مكتوبة 
 **0.90 قوائم الرصد 

 **0.85 سلم تقدیر كمي 
 **0.91 سلم تقدیر كیفي 

ویم     ) 2(یتضح من البیانات الواردة في الجدول    ات التق اط لمحك امالت االرتب بأن جمیع قیم مع
د مستوى    التي یستخدمھا معلمو الریاضیات في مرتي التطبیق دا  ، إذ تراوحت  ٠٫٠١لھ إحصائیًا عن

د مؤشًرا   ) 0.94 – 0.85(قیم معامالت االرتباط بین      لذا وفقا لنتائج قیم معامالت الثبات فإن ذلك یع
 .على أن المقیاس یمتاز بدرجة ثبات مناسبة ألغراض الدراسة الحالیة

  : المعالجة اإلحصائیة
امج    إلىات وإدخالھا لإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم ترمیز البیان    ي باستخدام البرن  الحاسب اآلل

  : وتم استخدام المعالجات اإلحصائیة التالیة)25( اإلصدار (SPSS)اإلحصائي للعلوم االجتماعیة 

 التكرارات والنسب المئویة -

 .المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة -

 .Independent-Sample t test للمجموعات المستقلة "T"اختبار  -

 .One Way ANOVAاختبار تحلیل التباین األحادي  -

 .Chi-Squareاختبار مربع كاي  -

  معامل ارتباط بیرسون للكشف عن العالقة بین مرتي التطبیق -
 :نتائج الدراسة

سؤال األول   ة بال ائج المتعلق صھ  النت ذي ن ا :"ال دى م تخدام م الیب اس ویم أس دى التق ي ل  معلم
  ؟"الریاضیات

ة ن لإلجاب ؤال ع ةال س م دراس ساب ت رارات ح سب التك ة والن تجابات المئوی راد الس ة أف  عین
ا   المستخدمة  التقویم  أسالیب  ترتیب  تم  كما  الدراسة، دول  الحسابي،  للمتوسط  وفق م  والج ین  )3( رق  یب

  .التحلیل نتائج
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  )3(جدول
 وفًقا ھاوترتیب الریاضیات معلمي قبل من المستخدمة التقویم ألسالیب المئویة والنسب التكرارات

  الحسابي للمتوسط

المتوسط  معارض محاید موافق أسالیب التقویم
 الترتیب الحسابي

 2 3.55 %)٨٫٣ (11 %)٢٨(37 %)٦٣٫٦(84 اختبارات ورقیة قصیرة 
 72 المناقشات والمشاركات 

)٥٤٫٥(% 
47 

)35.6(% 13) 9.8(% 3.45 ٣ 

 72 %)37.1 (49 اختبارات شفھیة 
)54.5(% 11) 8.3(% 3.29 ٤ 

 49 %)53.8 (71 الواجبات المنزلیة 
)37.1(% 12) 9.1(% 3.45 ٣ 

 61 %)9.1 (12 اختبارات المنزلیة 
)46.2(% 

59 
)44.7(% 1.73 ٩ 

 24 0 االشئلة الصفیة 
)18.2(% 

108 
)81.8(% 1.73 ٩ 

 80 %)21.2 (28 كراسة یومیات الریاضیات
)60.6(% 

24 
)18.2(% 3.02 ٦ 

 120 0 %)9.1 (12 المشاریع الفردیة 
)90.9(% 1.48 ١٤ 

 106 %)18.9(25 %)0.8(1 المشاریع الجماعیة 
)80.3(% 2.20 ٧ 

 129 %)0.8 (1 %)1.5 (2 ملف اإلنجاز 
)97.7(% 2.01 ٨ 

 107 كراسة یومیات الریاضیات
)81.1(% 12) 9.1(% 13) 9.8(% 3.71 1 

 119 %)1.5 (2 %)8.3 (11 تقویم االقران 
)90.2(% 1.55 ١١ 

 24 %)0.8 (1 ناء مطویة او نشره علمیة ب
)18.2(% 107) 81(% 1.58 ١٠ 

 131 0 %)0.8 (1 كتابة مقال علمي 
)99.2(% 1.12 ١٦ 

شفھیة او  روض ال الع
 118 %)0.8 (1 %)٩٫٨ (13 المصورة 

)٨٩٫٤(% 1.52 ١٣ 

 26 %)1.5 (2 بناء خریطة مفاھیم 
)19.7(% 

104 
)78.8(% 1.54 ١٢ 

 ٥ 3.13 %)9.1 (12 %)68 (91 %)22 (29 الرسوم العلمیة 
 ١٥ 1.37 %)97 (128 %)1.5 (2 %)1.5 (2 البحوث العلمیة 

دول   ي الج واردة ف ات ال ن البیان ضح م ل   ) 3(یت ن قب ستخدمة م ویم الم الیب التق ر أس أن أكث ب
ویم باستخدام      الریاضیاتمعلمي   ة   ھو التق ارات الطویل سبة االستخدام    ،االختب  %)81.1( إذ بلغت ن

ت      ویم بلغ ذا التق ة االستخدام لھ سبة معارض ل ن ي الریاضیات، مقاب تجابات معلم ا الس %) 9.1(وفق
غ    سابي بل تخدام   ). 3.71(بمتوسط ح ویم باس اء التق ة ج ة الثانی ي المرتب صیرة  وف ة ق ارات ورقی اختب

ت   تخدام بلغ سبة اس غ  %) 63.6(بن سابي بل ط ح وی ). 3.55(وبمتوس اء التق ة ج ة الثالث ي المرتب م وف
ت       تخدام بلغ سبة اس شاركات بن شات والم تخدام المناق ات   %) 54.5(باس تخدام الواجب ویم باس والتق
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سبة  ة بن تخدام بلغت   المنزلی غ %) 53.8(اس سابي بل ط ح ا ) 3.45(وبمتوس ة . لكل منھم ي المرتب وف
بي وبمتوسط حسا  %) 37.1(الرابعة جاء التقویم باستخدام االختبارات الشفھیة بنسبة استخدام بلغت       

غ  ت       ). 3.29(بل تخدام بلغ سبة اس ة بن وم العلمی تخدام الرس ویم باس اء التق سة ج ة الخام ي المرتب وف
  ).3.13(، ومتوسط حسابي مقداره %)22(

اني   سؤال الث ة بال ائج المتعلق صھ النت ذي ن ا: " ال ات م ویم محك ي التق ستند الت ا ی و علیھ  معلم
 ؟"الریاضیات

م            ة ت ؤال الدراس ن س ة ع ة  لإلجاب راد عین تجابات أف ة الس سب المئوی رارات والن ساب التك ح
ا       الدراسة المتعلقة بمدى اشتخدام معلمي الریاضیات لمحكات التقویم، وتم ترتیب مدى االستخدام وفق

  .یبین نتائج التحلیل) 4(لنسب االستخدام، والجدول 
  )4(جدول

  الریاضیات علميم قبل من المستخدمة التقویم لمحكات المئویة والنسب التكرارات
 محكات التقویم مدى استخدام محكات التقویم

 الترتیب ال یستخدم یستخدم

 2 %)3 (4 %)97 (128 قواعد تصحیح غیر مكتوبة 
 1 %)1.5 (2 %)98.5 (130 مقارنة إجابة الطالب مع إجابة نموذجیة مكتوبة 

 3 %)3.8 (5 %)96.2 (127 قوائم الرصد 
 4 %)70.5 (93 %)29.5 (39 سلم تقدیر كمي 
 5 %)80.3 (106 %)19.7 (26 سلم تقدیر كیفي 

ا معلمي    ) 4(یتضح من البیانات الواردة في الجدول       ستند علیھ بأن أكثر محكات التقویم التي ی
ل             ن قب سبة االستخدام م ة، إذ بلغت ن ة مكتوب ة نموذجی ع إجاب الریاضیات ھو مقارنة إجابة الطالب م

ر   %)98.5(أفراد عینة الدراسة معلمي الریاضیات       ، یلیھا محك التقویم باستخدام قواعد تصحیح غی
د      ، %)97( بلغت استخداممكتوبة بنسبة   وائم الرص ویم باستخدام ق وفي المرتبة الثالثة جاء محك التق

دیر           %)96.2(بنسبة بلغت    لم التق ویم باستخدام س ، وفي المرتبة الرابعة وقبل األخیرة جاء محك التق
ویم باستخدام     ،%)29.5(الكمي بنسبة استخدام بلغت    وفي المرتبة الخامسة واألخیرة جاء محك التق

  %).19.7(سبة بلغت سلم التقدیر الكیفي بن
α> (مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ھل: " الذي نصھالنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

راد  الستجابة  )0.05 ة  أف رات  نحو  العین ویم  أسالیب  محور  فق ي  التق و  یمارسھا  الت یات معلم  الریاض
  ؟"یدرسھا التي والمرحلة التربوي المؤھل من كل إلى تعزى أن یمكن
  المؤھل التربوي: أوًال

ة    ات المعیاری سابیة واالنحراف طات الح ساب المتوس م ح ة، ت ؤال الدراس ن س ة ع لإلجاب
ا            ونھا وفًق ي یمارس ویم الت الیب التق و أس یات نح ي الریاض ة معلم ة الدراس راد عین تجابات أف الس

دول             ي الج واردة ف د فر   ) 5(لمؤھالتھم التربویة، ویتضح من البیانات ال ھ توج اه بأن ات ظاھرة   أدن وق
ذه           ة ھ ن دالل ق م وي، وللتحق ل الترب ا للمؤھ یات وفق ي الریاض تجابة معلم ة اس ط درج ین متوس ب

ار   تخدام اختب م اس صائیًا ت ات إح ستقلة ) t(الفروق ات الم  Independent Sample T testللعین
  .یبین نتائج التحلیل) 5(والجدول 
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  )5(جدول
الختبار داللة الفروق بین متوسط درجة ) ت(یمة المتوسط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وق

  استجابة معلمي الریاضیات نحو سالیب التقویم وفقا للمؤھل التربوي

غیر تربوي  )48=ن(تربوي 
 )84=ن(

 أسالیب التقویم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

مستوى  Tقیمة 
 الداللة

 0.000 4.008 0.55 3.71 0.82 3.27 قیة قصیرة اختبارات ور
 0.000 4.173 0.72 3.27 0.44 3.75 اختبارات ورقیة طویلة 

 0.000 3.655 0.50 3.43 0.71 3.04 اختبارات شفھیة 
 0.672 0.424 0.73 3.43 0.51 3.48 الواجبات المنزلیة 
 0.880 0.152 1.03 1.73 0.44 1.75 اختبارات المنزلیة 

 0.679 0.415 0.70 1.71 0.83 1.77 ئلة الصفیة االش
 0.005 2.843 0.71 2.90 0.47 3.23 المناقشات والمشاركات 

 0.010 2.630 0.47 1.33 1.31 1.75 المشاریع الفردیة 
 0.000 4.673 0.50 2.32 0.14 1.98 المشاریع الجماعیة 

 0.716 0.364 0.27 2.00 0.39 2.02 ملف اإلنجاز 
 0.607 0.515 0.73 3.69 0.44 3.75 ومیات الریاضیات كراسة ی

 0.000 4.730 0.49 1.30 1.20 2.00 تقویم األقران 
 0.000 3.745 0.91 1.77 0.44 1.25 بناء مطویة او نشره علمیة 

 0.004 2.941 0.34 1.05 0.44 1.25 كتابة مقال علمي 
 0.030 2.193 1.09 1.65 0.46 1.29 العروض الشفھیة او المصورة 

 0.063 1.874 0.95 1.64 0.64 1.35 بناء خریطة مفاھیم 
 0.001 3.392 0.55 3.01 0.48 3.33 الرسوم العلمیة 
 0.003 3.066 0.53 1.49 0.66 1.17 البحوث العلمیة 

دول  ي الج واردة ف ات ال ن البیان ضح م ط  ) 5(یت ین متوس صائیًا ب ة إح روق دال د ف ھ یوج بأن
ة    درجة استجابة أفرا   ویم اآلتی ة   : د عینة الدراسة معلمي الریاضیات نحو أسالیب التق ارات ورقی اختب

وم     ي، والرس ال علم ة مق ران، كتاب ویم األق ة، تق شاریع الفردی شاركات، الم شات والم ة، المناق طولی
یم            ع ق أن جمی ائج ب ارت النت دى معلمي الریاضیات، إذ أش وي ل ا الختالف المؤھل الترب ة وفًق العلمی

ذه  وجاءت ،)α> 0.05(لھذه األسالیب دالة إحصائیًا عند مستوى ) T(ي اإلحصائ روق  ھ صالح  الف  ل
  .تربوي مؤھل لدیھم الذین الریاضیات معلمي
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روق  توجد  بأنھ  الواردة  البیانات  من  یتضح  كما ة  ف ین متوسط درجة استجابة     إحصائیاً  دال  ب
ویم اآل        الیب التق و أس یات نح ي الریاض ة معلم ة الدراس راد عین ة أف صیرة،   : تی ة ق ارات ورقی اختب

شفھیة أو المصورة،      اختبارات شفھیة، المشاریع الجماعیة، بناء مطویة أو نشرة علمیة، العروض ال
ة،  وث العلمی أن  البح ائج ب ارت النت یات، إذ أش ي الریاض دى معلم وي ل ل الترب تالف المؤھ ا الخ وفق

صائي   یم اإلح ع ق د م  ) T(جمی صائیًا عن ة إح الیب دال ذه األس اءت ،)α> 0.05(ستوى لھ ذه وج  ھ
  .تربوي مؤھل لدیھم لیس الذین الریاضیات معلمي لصالح الفروق

 المرحلة الدراسیة: ثانیًا
لإلجابة عن سؤال الدراسة، تم حساب المتوسط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات      

ون     ي یمارس ویم الت الیب التق و أس یات نح ي الریاض ة معلم ة الدراس راد عین ي  أف ة الت ا للمرحل ھا وفق
  .یبین نتائج التحلیل) 6(یدرسھا معلمو الریاضیات، والجدول 

  )6(جدول 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاري الستجابات معلمي الریاضیات نحو أسالیب التقویم 

  المستخدمھ وفقا الختالف المراحل الدراسیة التي یدرسونھا
 )42=ن(أساسي*ثانوي )47=ن(سي أسا )43=ن(ثانوي 

المتوسط  أسالیب التقویم
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 0.47 3.69 0.82 3.26 0.44 3.74 اختبارات ورقیة قصیرة 
 0.85 3.10 0.51 3.49 0.44 3.74 اختبارات ورقیة طویلة 

 0.53 3.33 0.44 3.26 0.83 3.28 اختبارات شفھیة 
 0.91 3.38 0.50 3.47 0.51 3.49 الواجبات المنزلیة 
 0.74 1.45 0.43 1.77 1.21 1.98 اختبارات المنزلیة 

 0.81 1.98 0.44 1.26 0.71 2.02 االشئلة الصفیة 
 0.67 2.74 0.21 3.00 0.81 3.33 المناقشات والمشاركات 

 0.35 1.14 1.32 1.79 0.51 1.49 المشاریع الفردیة 
 0.79 2.10 0.33 2.02 0.51 2.49 المشاریع الجماعیة 

 0.01 2.00 0.49 2.06 0.21 1.95 ملف اإلنجاز 
 0.45 3.88 0.92 3.96 0.83 3.28 كراسة یومیات الریاضیات 

 0.22 1.05 1.08 2.28 0.44 1.26 تقویم األقران 
 0.93 1.64 0.88 1.81 0.45 1.28 بناء مطویة او نشره علمیة 

 0.15 1.02 0.44 1.26 0.46 1.07 كتابة مقال علمي 
شفھیة او   روض ال الع

 0.46 1.30 0.61 1.35 المصورة 
1.95 1.36 
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 )42=ن(أساسي*ثانوي )47=ن(سي أسا )43=ن(ثانوي 
المتوسط  أسالیب التقویم

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 0.57 1.14 0.88 1.53 0.91 1.93 بناء خریطة مفاھیم 
 0.31 3.00 0.51 3.51 0.53 2.84 الرسوم العلمیة 
 0.49 1.60 0.49 1.13 0.69 1.42 البحوث العلمیة 

دول        ي الج واردة ف ات ال ن البیان ین متوسط درجة استجابة         ) 6(یتضح م روق ظاھرة ب د ف ھ یوج بأن
ة                 ن دالل ق م ة الدراسیة، وللتحق اختالف المرحل معلمي الریاضیات نحو أسالیب التقویم المستخدمة ب

این األحادي           ل التب ار تحلی م استخدام اختب ات إحصائیًا ت ذه الفروق ى  One Way ANOVAھ  عل
رًا  ) ثانوي، أساسي، ثانوي وأساسي (اعتبار أسالیب التقویم متغیرات تابعة، والمرحلة الدراسیة        متغی

 .یبین نتائج التحلیل) 7(مستقًال، والجدول 
  )7(جدول

نتائج تحلیل التباین األحادي لداللة الفروق بین متوسط درجة استجابة معلمي الریاضیات نحو 
   المرحلة الدراسیةأسالیب التقویم باختالف

مجموع  مصدر التباین أسالیب التقویم
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوى  Fقیمة  المربعات

 الداللة
 3.265 2 6.530 بین المجموعات

 0.373 129 48.098 داخل المجموعات
ة    ارات ورقی اختب

 قصیرة 

  131 54.629 الكلي
8.757 0.000 

 4.540 2 9.079 ن المجموعاتبی
 0.384 129 49.550 داخل المجموعات

ة    ارات ورقی اختب
 طویلة 

  131 58.629 الكلي

11.818 0.000 

 0.070 2 0.140 بین المجموعات
 0.379 129 48.921 داخل المجموعات

 اختبارات شفھیة 

  131 49.061 الكلي
0.185 0.832 

 0.139 2 0.278 بین المجموعات
 0.437 129 56.351 داخل المجموعات

 الواجبات المنزلیة 

  131 56.629 الكلي
0.318 0.728 

 2.956 2 5.913 بین المجموعات
 0.712 129 91.807 داخل المجموعات

 اختبارات المنزلیة 

  131 97.720 الكلي
4.154 0.018 
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مجموع  مصدر التباین أسالیب التقویم
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوى  Fقیمة  المربعات

 الداللة
 8.415 2 16.831 بین المجموعات

 0.441 129 56.889 ل المجموعاتداخ
 األسئلة الصفیة 

  131 73.720 الكلي
19.082 0.000 

 3.685 2 7.371 بین المجموعات
 0.369 129 47.561 داخل المجموعات

شات  المناق
 والمشاركات 

  131 54.932 الكلي
9.996 0.000 

 4.605 2 9.210 بین المجموعات
 0.742 129 95.759 داخل المجموعات

 المشاریع الفردیة 

  131 104.970 الكلي
6.204 0.003 

 2.768 2 5.537 بین المجموعات
 0.150 129 19.342 داخل المجموعات

شاریع   الم
 الجماعیة 

  131 24.879 الكلي
18.464 0.000 

 0.138 2 0.277 بین المجموعات
 0.099 129 12.715 داخل المجموعات

 ملف اإلنجاز 

  131 12.992 الكلي
1.405 0.249 

 6.045 2 12.090 بین المجموعات
 0.318 129 40.971 داخل المجموعات

ات   ة یومی كراس
 الریاضیات 

  131 53.061 الكلي
19.033 0.000 

 19.567 2 39.134 بین المجموعات
 0.492 129 63.495 داخل المجموعات

 تقویم األقران 

  131 102.629 الكلي
39.753 0.000 

 3.256 2 6.513 بین المجموعات
 0.617 129 79.571 داخل المجموعات

ة أو  ب اء مطوی ن
 نشرة علمیة 

  131 86.083 الكلي
5.279 0.006 

 0.679 2 1.358 بین المجموعات
 0.145 129 18.703 داخل المجموعات

 كتابة مقال علمي 

  131 20.061 الكلي
4.682 0.011 
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مجموع  مصدر التباین أسالیب التقویم
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوى  Fقیمة  المربعات

 الداللة
 5.715 2 11.430 بین المجموعات

 0.787 129 101.502 داخل المجموعات
شفھیة  روض ال الع

 و المصورة أ

  131 112.932 الكلي
7.263 0.001 

 6.587 2 13.175 بین المجموعات
 0.648 129 83.636 داخل المجموعات

ة  اء خریط بن
 مفاھیم 

  131 96.811 الكلي
10.161 0.000 

 5.603 2 11.205 جموعاتبین الم
 0.214 129 27.605 داخل المجموعات

 الرسوم العلمیة 

  131 38.811 الكلي
26.182 0.000 

 2.496 2 4.992 بین المجموعات
 0.324 129 41.818 داخل المجموعات

 البحوث العلمیة 

  131 46.811 الكلي
7.700 0.001 

دول  ي الج واردة ف ات ال ن البیان ضح م ھ توج) 7(یت ط بأن ین متوس صائیًا ب ة إح روق دال د ف
ویم      ة      (درجة استجابة معلمي الریاضیات نحو أسالیب التق ارات ورقی ة قصیرة، اختب ارات ورقی اختب

شاریع          ة، الم شاریع الفردی شاركات، الم شات والم صفیة، المناق شطة ال طویلة، اختبارات منزلیة، األن
ران،    ویم األق یات، تق ات الریاض ة یومی ة، كراس ال   بالجماعی ة مق ة، كتاب شره علمی ة أو ن اء مطوی ن

ة      وث العلمی ة، البح وم العلمی اھیم، الرس ة مف اء خریط صورة، بن شفھیة أو الم روض ال ي، الع ) علم
ة إحصائیًا     Fباختالف المرحلة الدراسیة، إذ جاءت قیم اإلحصائي        سابقة دال ویم ال  لجمیع أسالیب التق

  ).α> 0.05(عند مستوى 
ت ن وللتثب ة م ة اتالفروق دالل الیب الثنائی ویم ألس سابقة التق دى ال ي ل یات، معلم م الریاض  ت

 .التحلیل نتائج یبین )8( والجدول معنوي، فرق أقل " )LSD( البعدیة المقارنات اختبار استخدام
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  )8(جدول 
 للمقارنات البعدیة للتحقق من الفروقات الثنائیة بین متوسط درجة استجابة LSDنتائج اختبار 

   نحو أسالیب التقویم باختالف المرحلة الدراسیةمعلمي

ثانوي  أساسي ثانوي المرحلة الدراسیة أسالیب التقویم
 وأساسي

ة  *0.435 - *0.489 أساسي ارات ورقی اختب
 -  0.054 ثانوي وأساسي قصیرة 

ة  *0.394 - 0.255 أساسي ارات ورقی اختب
 -  *0.649 ثانوي وأساسي طویلة 

 یة اختبارات المنزل 0.314 - 0.211 أساسي
 -  *0.524 ثانوي وأساسي

 األسئلة الصفیة  *0.721 - *0.768 أساسي
 -  0.047 ثانوي وأساسي

شات   *0.262 - *0.326 أساسي المناق
 -  *0.587 ثانوي وأساسي والمشاركات 

 المشاریع الفردیة  *0.644 - 0.299 أساسي
 -  0.346 ثانوي وأساسي

 الجماعیة المشاریع  0.074 - *0.467 أساسي
 -  *0.393 ثانوي وأساسي

ات   0.076 - *0.678 أساسي ة یومی كراس
 -  *0.602 ثانوي وأساسي الریاضیات 

 تقویم األقران  *1.229 - *1.021 أساسي
 -  0.208 ثانوي وأساسي

شره       0.166 - *0.529 أساسي ة أو ن بناء مطوی
 -  *0.364 ثانوي وأساسي علمیة 

 كتابة مقال علمي  *0.232 - *0.186 أساسي
 -  0.046 ثانوي وأساسي

شفھیة او     *0.655 - 0.051 أساسي العروض ال
 -  0.604 ثانوي وأساسي المصورة 

 بناء خریطة مفاھیم  *0.389 - *0.398 أساسي
 -  *0.787 ثانوي وأساسي

 الرسوم العلمیة  *0.511 - *0.673 أساسي
 -  0.163  وأساسيثانوي

 البحوث العلمیة  *0.468 - *0.291 أساسي
 -  0.177 ثانوي وأساسي

ضح ن یت ات م واردة البیان ي ال دول ف ھ )8( الج د بأن روق توج ة ف صائیًا دال ین إح ط ب  متوس
ة تجابة درج ي اس یات معلم ذین الریاض ون ال ة یدرس ة المرحل ي الثانوی یات ومعلم ذین الریاض  ال

ون ة  یدرس یة المرحل ذین  األساس ستخدمون  وال ًال ی ن  ك لوب  م ارات أس ة  االختب صیرة،  الورقی  الق
ئلة صفیة واألس لوب ال ویم، كأس الرجوع تق دول وب د )6( للج أن نج ذه ب روق ھ اءت الف صالح ج  ل
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ائج  أشارت  كذلك  .الثانویة  المرحلة  یدرسون  الذین  المعلمین ھ  النت د  بأن روق  یوج ة  ف ین  إحصائیاً  دال  ب
ط ة متوس تجاب درج ي ةاس یات معلم ذین الریاض ون ال ة یدرس یة، المرحل ین األساس ذین والمعلم  ال

ون رحلتین  یدرس یة الم ة  األساس اءت  والثانوی ذه وج روق  ھ صالح  الف ي ل یات  معلم ذین  الریاض  ال
  .والثانویة األساسیة المرحلة یدرسون

 یاتالریاض  معلمي  استجابة درجة متوسط بین إحصائیًا دالة فروق توجد بأنھ كذلك  ویتضح
ین  األساسیة،   المرحلة  یدرسون  الذین ذین  والمعلم ة  األساسیة  المرحلتین  یدرسون  ال ذین  والثانوی  وال

ستخدمون ارات ی ة االختب ة الورقی اءت الطویل ذه وج روق ھ صالح الف ي ل یات معلم ذین الریاض  ال
ة  فروق توجد بأنھ النتائج أشارت كذلك .األساسیة  المرحلة  یدرسون ین  إحصائیاً  دال  درجة  طمتوس  ب
ذین   الریاضیات  معلمي  استجابة ة  یدرسون   ال ة،  المرحل ین  الثانوی ذین  والمعلم  المرحلتین  یدرسون  ال

یة ة األساس ذین والثانوی ستخدمون وال ارات ی ة االختب ة الورقی اءت الطویل ذه وج روق ھ صالح الف  ل
  .الثانویة المرحلة یدرسون الذین الریاضیات معلمي

ضح ذلك ویت ن ك ائج م دول نت ھ )8( الج د بأن روق توج ة ف صائیًا دال ین إح ط ب ة متوس  درج
ذین   الریاضیات  معلمي  استجابة ة  یدرسون   ال ة،  المرحل ین  الثانوی ذین  والمعلم  المرحلتین  یدرسون  ال

یة ة األساس ذین والثانوی ستخدمون وال ارات ی ة االختب اءت المنزلی ذه وج روق ھ صالح الف ي ل  معلم
 .ةالثانوی المرحلة یدرسون الذین الریاضیات

ات ل الریاضیات معلمي استخدام اختالف مدى ما: " الذي نصھالنتائج المتعلقة بالسؤال الرابع   محاك
   ؟"یدرسھا التي والمرحلة  التربوي المؤھل من كل الختالف تبعًا الطلبة اداء لتقییم التقویم

  التربوي المؤھل :أوًال
دى  ةالمئوی  والنسب التكرارات حساب تم الدراسة سؤال عن  لإلجابة  الریاضیات  معلمي  استخدام  لم

ة   المؤھالت   الختالف   وفقا  التقویم  لمحكات م،  التربوی ق  للمعل ن  وللتحق ة  م ین  االختالف  دالل سب  ب  ن
 )9( والجدول كاي، مربع اختبار استخدام تم  التربوي  المؤھل  الختالف  وفقا  التقویم  محكات  استخدام

 .التحلیل نتائج یبین
  )9(جدول

 الختالف وفًقا التقویم محكات استخدام نسب في االختالف داللة من للتحقق ايك مربع اختبار نتائج
  الریاضیات معلمي لدى التربوي المؤھل

 المؤھل التربوي
مدى  محكات التقویم

 غیر تربوي تربوي االستخدام

قیمة مربع 
  كاي

)χ٢( 

مستوى 
 الداللة

 46 یستخدم
)95.8(% 

82  
 قواعد تصحیح غیر مكتوبة  %)97.6(

  2 ال یستخدم
)2.4(% 

2  
)2.4(% 

0.331 0.565 

 48 یستخدم
)100(% 

82 
ة          )97.6( ع إجاب ب م ة الطال مقارنة إجاب

 نموذجیة مكتوبة 
  2 0 ال یستخدم

)2.4(% 

1.160 0.281 

 قوائم الرصد 
 0.863 0.030 81 46 یستخدم
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 المؤھل التربوي
مدى  محكات التقویم

 غیر تربوي تربوي االستخدام

قیمة مربع 
  كاي

)χ٢( 

مستوى 
 الداللة

)95.8(% )96.4(%  

  2 ال یستخدم
)2.4(% 

3  
)3.6(% 

  12 یستخدم
)25.0(% 

27  
 ي سلم تقدیر كم %)32.1(

  36 ال یستخدم
)75(% 

57  
)67.9(% 

٠٫٣٨٧ ٠٫٧٤٩ 

  12 یستخدم
)25.0(% 

14  
 سلم تقدیر كیفي  %)16.7(

  36 ال یستخدم
)75(% 

70  
)83.3(% 

1.341 0.247 

ن   یتضح ات   م واردة  البیان ي  ال دول  ف ھ  )9( الج د  ال بأن ي  إحصائیاً  دال اختالف  یوج سب  ف  ن
تخدا ي ماس یات معلم ع الریاض ات لجمی ویم محك ا التق تالف وفق ل الخ وي المؤھ دى الترب ي ل  معلم

ات  لھذه كاي مربع اإلحصائي قیم  بلغت  إذ  الریاضیات،  ،0.749 ،0.030 ،1.160 ،0.331( المحك
  ).α> 0.05( الداللة مستوى عند إحصائیًا دالة غیر وجمیعھا الترتیب على )1.341

  ةالدراسی المرحلة :ثانیًا
ة ن لإلجاب ؤال ع ة س م الدراس ساب ت رارات ح سب التك ة والن دى المئوی تخدام لم ي اس  معلم

ة  الختالف   وفقا  التقویم  لمحكات  الریاضیات ي  المرحل ق  الریاضیات،  معلمي  یدرسھا  الت ن  وللتحق  م
ة تالف دالل ین االخ سب ب تخدام ن ات اس ویم محك ا التق تالف وفق ة الخ یة المرحل م الدراس تخدام ت  اس

  .التحلیل نتائج یبین )10( والجدول كاي، مربع اختبار
  )10(جدول

 الختالف وفًقا التقویم محكات استخدام نسب في االختالف داللة من للتحقق كاي مربع اختبار نتائج
  الریاضیات معلمو یدرسھا التي المرحلة

 المرحلة الدراسیة
مدى  محكات التقویم

ثانوي  أساسي ثانوي االستخدام
 وأساسي

قیمة مربع 
  كاي

)χ٢( 

مستوى 
 الداللة

  42 یستخدم
)97.7(% 

46  
)97.9(% 

40  
ر   %)95.2( صحیح غی د ت قواع

 مكتوبة 
  1 ال یستخدم

)2.3(% 
1  

)2.3(% 
2  

)4.8(% 

0.632 0.729 

  42 یستخدم
)97.7(% 

47  
)100(% 

41  
)97.6(% 

ب      ة الطال مقارنة إجاب
ھ    ة نموذجی ع إجاب م

  1 مال یستخد مكتوبة 
)2.3(% 0 1  

)2.3(% 

1.123 0.570 

  41 یستخدم
)97.6(% 

44  
)93.6(% 

42  
 قوائم الرصد  %)100(

 0  3  2 ال یستخدم
2.610 0.271 
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 المرحلة الدراسیة
مدى  محكات التقویم

ثانوي  أساسي ثانوي االستخدام
 وأساسي

قیمة مربع 
  كاي

)χ٢( 

مستوى 
 الداللة

)4.7(% )6.4(% 

  12 یستخدم
)27.9(% 

23  
)48.9(% 

4  
 سلم تقدیر كمي  %)9.5(

  31 ال یستخدم
)72.1(% 

24  
)51.1(% 

38  
)90.5(% 

16.633 0.000 

  2 تخدمیس
)4.7(% 

12  
)25.5(% 

12  
 سلم تقدیر كیفي  %)25.5(

  41 ال یستخدم
)95.3(% 

35  
)74.5(% 

30  
)71.4(% 

9.257 0.010 

ضح ن یت ات م واردة البیان ي ال دول ف ھ )10( الج د بأن تالف یوج صائیًا دال اخ ي إح سب ف  ن
ة الم الختالف وفقا الكمي التقدیر بسلم المتمثلة التقویم  لمحكات  الریاضیات  معلمي  استخدام ي  رحل  الت
ائج  أشارت إذ الریاضیات، معلمو  یدرسھا أن  النت سب  ب ین  ن ذین  المعلم ة  یدرسون  ال ة،  المرحل  الثانوی

ة ة والمرحل یة الثانوی ًا واألساس ستخدمون وال مع ات ی ویم محك وق التق سب یف ین ن ذین المعلم  ال
د  إحصائیاً  دالة وھي )16.633( كاي مربع اإلحصائي قیمة  بلغت  إذ  التقویم،  محكات  یستخدمون  عن

  ).α> 0.05( الداللة مستوى
ا ضح كم ن یت ات م ھ البیان د بأن تالف یوج صائیًا دال اخ ي إح سب ف تخدام ن ي اس یات معلم  الریاض

 الریاضیات،  معلمو یدرسھا التي المرحلة الختالف وفقا  الكیفي  التقدیر  بسلم  المتمثلة  التقویم  لمحكات
ع  رسون ید الذین المعلمین  نسب  بأن  النتائج  أشارت  إذ ستخدمون  وال المراحل  جمی ات  ی ویم  محك  التق

ع  اإلحصائي  قیمة بلغت إذ المراحل، لتلك التقویم محكات  یستخدمون  الذین  المعلمین  نسب  یفوق  مرب
  ).α> 0.05( الداللة مستوى عند إحصائیًا دالة وھي )9.257( كاي
سب  في إحصائیًا دال  اختالف  یوجد  ال  بأنھ  النتائج  أشارت  بینما اقي  الریاضیات  معلمي  داماستخ  ن  لب

ة      :من كل  في  المتمثلة  التقویم  محكات ع إجاب ب م ة الطال ة إجاب  قواعد التصحیح غیر المكتوبة، مقارن
ا  نموذجیة مكتوبة، وقوائم الرصد   ة  الختالف  وفق ي  المرحل و  یدرسھا  الت  بلغت  إذ الریاضیات،  معلم

ع   اإلحصائي  قیم اي   مرب ذه   ك ات  لھ ى  )102.6 ،1.123 ،0.632( المحك ب  عل ا  الترتی ر  وجمیعھ  غی
  ).α> 0.05( الداللة مستوى عند إحصائیًا دالة

  :مناقشة نتائج اسئلة الدراسة
ة     : اوًال ائج المتعلق سیر نت و            تف ل معلمي الریاضیات ھ ن قب ویم المستخدمة م ر أسالیب التق أن أكث ب

ا الستجابات   %) ٨١٫١ (التقویم باستخدام االختبارات الورقیة الطویلة، إذ بلغت نسبة االستخدام    وفق
ویم بلغت               ذا التق بمتوسط حسابي   %) ٩٫١(معلمي الریاضیات، مقابل نسبة معارضة االستخدام لھ

غ  تخدام  ). ٣٫٧١(بل سبة اس صیرة بن ة ق ارات ورقی تخدام اختب ویم باس اء التق ة ج ة الثانی ي المرتب وف
ت  غ %) ٦٣٫٦(بلغ سابي بل ط ح ا ). ٣٫٥٥(وبمتوس ة ج ة الثالث ي المرتب تخدام وف ویم باس ء التق

ت      تخدام بلغ سبة اس شاركات بن شات والم ة    %) ٥٤٫٥(المناق ات المنزلی تخدام الواجب ویم باس والتق
غ       %) ٥٣٫٨(بنسبة استخدام بلغت     ا  ) ٣٫٤٥(وبمتوسط حسابي بل ة    . لكل منھم ة الرابع ي المرتب وف

سبة استخدام بلغت           شفھیة بن ارات ال غ    وبم%) ٣٧٫١(جاء التقویم باستخدام االختب توسط حسابي بل
ت    ). ٣٫٢٩( تخدام بلغ سبة اس ة بن وم العلمی تخدام الرس ویم باس اء التق سة ج ة الخام ي المرتب وف
  ٣٫١٣) ، ومتوسط حسابي مقداره%)٢٢(
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ارات       حیث یظھر أن االستخدام األكبر لدى معلمي الریاضیات   ن االختب ة م یم التقلیدی ألسالیب التقی
  : ھذه النتیجة  بیتیة تفسرالباحثةالقصیرة واالختبارات الطویلة وواجبات

سبة          )١ ز بن ي ترّك ھ الت یم األردنی ھ والتعل ارات   % ٨٠االلتزام بسیاسة وزارة التربی ى االختب عل
 . بأنواعھا

ك باجتماعات            )٢ ل ذل اء األمور ویتمث اریر ألولی كذلك نزوًال عند رغبة أوایاء األمور ورفع تق
 .مجلس أولیاء األمور مع المدرسة

یم     من منطلق توثیق  )٣ ي التقی ى استخدام األدوات ف ارات  ( عمل المعلم یمیل المعلمون إل االختب
 .التقلیدیة) المخطوطة

ب     : الوضع الذي یترتب علیھ مصیر الطالب، مثل       )٤ اء الطال الي أو بق ترفیع الطالب للصف الت
 . في صفھ الحالي 

سون،     ة جاك ع دراس ائج م ذه النت ق ھ ث تتواف رو ٢٠٠٩ حی ة ك ) craw, 2009( ودراس
دي،   ة الزبی رجس   . ٢٠١١ودراس ة ج ع دراس ق م ا تتواف سیاسات  ٢٠١٣وكم ین بال التزام المعلم  ب

  ).التقلیدیة( التربویة وھي اعتماد االختبارات المخطوطھ 
ع              :ثانیًا ب م ة الطال ة إجاب و الریاضیات ھي مقارن ا معلم ستند علیھ ي ی  بأن أكثر محكات التقویم الت

ا م ة، یلیھ ة مكتوب ة نموذجی ة   إجاب ي المرتب ة، وف ر مكتوب صحیح غی د ت تخدام قواع ویم باس ك التق ح
ك    اء مح رة ج ل األخی ة وقب ة الرابع ي المرتب د، وف وائم الرص تخدام ق ویم باس ك التق اء مح ة ج الثالث

دیر الكمي      لم التق ویم باستخدام         ،التقویم باستخدام س رة جاء محك التق ة الخامسة واألخی ي المرتب  وف
 :تعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى حیث .سلم التقدیر الكیفي

 .تمیُّز مادة الریاضیات بأنھا مادة تحل بعدة طرق لذلك جاء  التركیز على اإلجابة المكتوبة )١
ا        )٢ ة واعتبارھ ة المكتوب ات النموذجی سؤولة باإلجاب ات الم دارس والجھ ام  إدارات الم اھتم

 .جزًءا من إعداد االختبارات وواجبات المعلم
ق دالة إحصائیًا بین متوسط درجة استجابة أفراد عینة الدراسة معلمي الریاضیات     توجد فرو  :ثالثًا

ة      ویم التالی اء         : نحو أسالیب التق ة، بن شاریع الجماعی ارات شفھیة، الم ة قصیرة، اختب ارات ورقی اختب
ا الختالف المؤھل                ة، وفق شفھیة أو المصورة، البحوث العلمی ة، العروض ال شرة علمی مطویة أو ن

دیھم        التربوي   یس ل لدى معلمي الریاضیات،  وجاءت ھذه الفروق لصالح معلمي الریاضیات الذین ل
  ).٢٠١٤(حمد دراسة ابو ھاشم وعبد الفتاح واألحیث تتوافق ھذه النتیجة مع .مؤھل تربوي

ث     ل حی ى تأھی م ال ن المعل اج م ذه األدوات ال تحت ى أن ھ ة إل ذه النتیج ة ھ زو الباحث ث تع حی
ا واضحة    تخدامھا    تتصف بأنھ ل الس ى التأھی ة إل دیھم وال تنقصھم الحاج ا ل ا و علمًی ة عملًی ومفھوم

دد       ین الج دورات المعلم ل ب ة تتمث الل الخدم دادھم خ ین دورات وإع اء المعلم سبب إعط ا ب وتفعیلھ
  .واختبار المعلمین قبل التعیین

ًا ي الریاض  :رابع تجابة معلم ة اس ط درج ین متوس روق ب ود ف ائج وج رت النت ث أظھ ذین  حی یات ال
ذین    ة وال یة والثانوی رحلتین األساس ون الم ذین یدرس ین ال یة، والمعلم ة األساس ون المرحل یدرس
ذین         یات ال ي الریاض صالح معلم روق ل ذه الف اءت ھ ة وج ة الطویل ارات الورقی ستخدمون االختب ی

ین متوس  . یدرسون المرحلة األساسیة   ط درجة  كذلك أشارت النتائج بأنھ توجد فروق دالة إحصائیًا ب
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ذین یدرسون المرحلتین          ین ال ة، والمعلم ة الثانوی استجابة معلمي الریاضیات الذین یدرسون المرحل
صالح      روق ل ذه الف اءت ھ ة وج ة الطویل ارات الورقی ستخدمون االختب ذین ی ة وال یة والثانوی األساس

ة        ة الثانوی ة        ،معلمي الریاضیات الذین یدرسون المرحل روق دال ھ توجد ف ذلك بأن  إحصائیًا  ویتضح ك
ذین               ین ال ة، والمعلم ة الثانوی ذین یدرسون المرحل بین متوسط درجة استجابة معلمي الریاضیات ال
روق          ذه الف یدرسون المرحلتین األساسیة والثانویة والذین یستخدمون االختبارات المنزلیة وجاءت ھ

  .لصالح معلمي الریاضیات الذین یدرسون المرحلة الثانویة

ذه   ة ھ سر الباحث ة ب وتف فة      النتیج ا ص ب علیھ اھیم یغل ى مف وي عل ھ تحت ة الثانوی أن المرحل
تم       ة ی ة الثانوی ا، الن مرحل ارات بأنواعھ ل االختب ة مث ویم التقلیدی ائل تق ستخدم وس ذلك ی د ل التجری

ستقبلھم الجامعي                 ة وم د مصیر الطلب وزارة لتحدی ل ال ن قب دادھا م تم إع ارت ی ذلك  . اختتامھا باختب ل
و المرحل  ل معلم ویم   یمی ن التق لوب م ذا األس تخدام ھ ة إلس ھ (ة الثانوی م والورق ارات–القل )  االختب

  . وذلك من أجل تدریب واعداد الطلبة ألجتیاز إختبار المرحلة الثانویة العامة باألردن

ستخدم          التقویم الم أثروا ب ثم یأتي معلمو المرحلة األساسیة والثانویة بحیث یكون المعلمون قد ت
ة الثا  ي المرحل ة        ف اھرة وطاغی ذه ظ ویم ھ بغة التق بحت ص ا، وأص ارات بانواعھ و االختب ة وھ نوی

صورة  حةب وع      واض ى التن زون عل ي فیرك ة األساس و مرحل ا معلم ین أم ویم المعلم الیب تق ي أس  ف
سیاسات       بأسالیب التقویم المختلفة والحدیثة نظًراالرتباطھا بالمرحلة النمائیة للطلبة وكذلك استجابة لل

  .دیثة التي تنادي بظرورة التنوع باسالیب وطرق التقویمالتربویة الح

سًا وم   :خام ى العم ائج عل ارت النت ث أش تخدام   حی سب اس صائیًا بن د اختالف دال إح ھ ال یوج بأن
زو     ث تع م حی ھا المعل ي یدرس ة الت ة التعلیمی أختالف المرحل ویم ب ات التق یات لمحك ي الریاض معلم

ن خالل دورات    أن عملیة إ: الباحثة ھذه النتیجة إلى   ك م عداد المعلمین خالل الخدمة و تأھیلھم  وذل
روق تغري للمؤھل                ذلك ال یوجد ف دد ل ین الج ل دورات المعلم متكاملة وشاملة منذ بدایة التعیین مث

   ).٢٠١٣(دراسة الشرعة وظاظا  حیث تتوافق ھذه النتیجة مع التربوي

  : التوصیات
 . وسائل التقویم الحدیثة بأنواعھا المتعددةالعمل على توعیة المعلمین بأھمیة استخدام )١
ا           )٢ ویني وأھمیتھ ویم التك ة استخدام وسائل التق اقتراح دورات وإرشادات للمعلمین لتوضح آلی

 .على الطالب والعملیة التعلیمیة التعلمیة
 .إجراء أبحاث تقیس أسباب عدم إقبال المعلمین على وسائل التقویم التكویني )٣
وف عل    )٤ ات للوق راء دراس ر      إج رى غی ث األخ ي المباح ین ف ویم المعلم الیب التق ى أس

  . الریاضیات
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ا    در ظاظ ل؛ وحی شرعة، نای ة    ). ٢٠١٣. (ال ي المرحل دى معلم ة ل ات التقویمی صاء الممارس استق
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