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across forums was 59.53%, electronic reports and
files was 58.33%, electronic interviews was 58.00%,
and a full degree (59.53%) for the use of electronic
evaluation tools. Also, the results of the study showed a
statistically significant difference at a = 0.05 between
the arithmetic mean of the degrees of teachers who have
educational qualifications and those who did not have
the degree of their practice of electronic evaluation
skills in mathematics for the benefit of those who have
educational qualifications. The study results also did
= not show a statistically significant difference at a
0.05 between the arithmetic mean for the scores of
male and female teachers in their degree of practicing
digital evaluation skills in mathematics. In light of
the study results, the researcher recommends the
necessity of using digital evaluation skills in teaching
mathematics.
Keywords: evaluation skills, Digital evaluation,
mathematics, teachers.

امللخص:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل تق�صي درجة ا�ستخدام معلمي
الريا�ضيات لأدوات التقومي الإلكرتونية يف الأردن ،وتكونت عينة
الدرا�سة من معلمي الريا�ضيات يف مدار�س عمان والبالغ عددهم
معلما ومعلمة ،مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية الطبقية
()124
ً
من معلمي الريا�ضيات يف مدار�س عمان .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة
مت تطوير بطاقة مالحظة ،مت التحقق من �صدقها وثباتها ،لكي
ي�ستخدمها م�رشفو ومن�سقو الريا�ضيات ملالحظة درجة ا�ستخدام
معلمي الريا�ضيات لأدوات التقومي الإلكرتونية .و�أعدت بطاقة
مالحظة لتق�صي �أدوات التقومي الإلكرتونية مكونة من خم�سة
جماالت رئي�سية متثلت يف :االختبارات الإلكرتونية (املتزامنة ،غري
املتزامنة) � ،أوراق العمل الإلكرتونية (املتزامنة ،غري املتزامنة) ،
املناق�شات واحلوار عرب املنتديات ،التقارير الإلكرتونية وامللفات،
املقابالت الإلكرتونية .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجات ا�ستخدام
معلمي الريا�ضيات لأدوات التقومي الإلكرتونية مرتبة تنازلي ًا
كالآتي :حمور �أوراق العمل الإلكرتونية ( ،)62.33%االختبارات
الإلكرتونية ( ،)61.00%املناق�شات واحلوار عرب املنتديات
( ،)59.53%التقارير الإلكرتونية وامللفات (،)58.33%
املقابالت الإلكرتونية ( ، )58.00%وبدرجة كلية ال�ستخدام �أدوات
التقومي الإلكرتونية ( . )59.53%كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α= 0.05يف متو�سطات درجات
املعلمني تب ًعا ملتغري الت�أهيل الرتبوي ول�صالح امل�ؤهلني تربو ًيا،
وعدم وجود فروق يف متو�سطات درجات املعلمني تب ًعا ملتغري
اجلن�س .ويف �ضوء نتائج الدرا�سة �أو�صى الباحث ب�رضورة ا�ستخدام
مهارات التقومي الإلكرتونية يف تعليم الريا�ضيات.
الكلمات املفتاحية :مهارات التقومي ،التقومي الإلكرتوين،
الريا�ضيات ،املعلمني.

املقدمة:
تعد مهارات التدري�س يف الع�رص احلايل من �أهم العمليات
الرتبوية التي تنه�ض باملجتمع و�أفراده ،وت�ؤدي �إىل تقوية الإنتاج
العلمي ،وزيادة فر�ص التعلم ،من خالل توفري بيئات تعليمية
تنمي التفكري ،ومهارات القرن احلادي والع�رشين .وتتمثل مهارت
التدري�س يف ثالثة حماور رئي�سية هي :املحور الأول :حمور التخطيط
وما ي�شمل من معرفة م�سبقة ب�أهداف التدري�س ،وان�شطته ،و�أدواته،
وطرق تنفيذ املواقف ال�صفية ،واملحور الثاين :حمور تنفيذ املواقف
التعليمية ،وما ي�شمل من �إجراءات ،وا�سرتاتيجيات ،وطرق تدري�س،
وتوفري بيئة �صفية ن�شطة ،و�أما املحور الثالث :فيتمثل يف حمور
التقومي ،وما ي�شمل من �إجراءات ت�شخي�صية ،وتكوينية ،وختامية
(اخلطيب. )2013 ،
وت�شمل عملية تقومي املنهاج التعليمي جماالت عديدة ،تتمثل
يف :عنا�رص املنهاج وهي (الأهداف ،املحتوى ،الأن�شطة ،التقومي)
 ،وتقومي عمليات املنهاج :وتتمثل يف (الت�صميم ،التنفيذ ،التطوير،
تقومي التقومي)  ،كذلك ت�شمل تقومي عمليات التعليم والتعلم وتتمثل
يف (عمل املدر�سة ،عمل املعلم ،بيئة املدر�سة ،خ�صائ�ص املتعلمني)
(اجلامعة العربية املفتوحة. )2019 ،
ويعد تقومي الطلبة �رضورة يف جميع مراحل العملية التعليمية
التعلميه ،و�أكرثها ارتباطً ا بالتطوير الرتبوي الذي ت�سعى له كثري
من الأنظمة الرتبوية بفل�سفاتها املختلفة ،فهو الو�سيلة التي متكن
القائمني على عملية التعلم والتعليم من احلكم على فعاليتها من
حيث النتائج املطلوبة ،ومدى مالءمتها مل�ستويات وقدرات الطلبة
العقلية والنف�سية .وت�شري بع�ض الدرا�سات ال�سابقة لعالقة بني
التقومي من �أجل التعلم ،والنتاجات التعليمية التي تظهر يف �سلوك
املتعلم مثل التح�صيل والتفكري الناقد ،وتنمية االجتاه املوجب
نحو الريا�ضيات ،وخف�ض القلق الريا�ضي ،ومعاجلة ال�صعوبات
التعليمية يف الريا�ضيات (عي�سوي2007 ،؛ الرفاعي2011 ،؛ اللميع
والعجمي2003 ،؛ الذنيبات. )2008 ،

Abstract:
This study aims to investigate the degree to
which mathematics teachers use digital evaluation
tools in Jordan. The sample of the study consisted of
124 teachers of mathematics in Amman schools. To
achieve the goals of the study, an observation card
was developed for mathematics supervisors and
coordinators to observe the degree of mathematics
teachers’ use of digital evaluation tools. An
observation card for electronic evaluation tools was
prepared consisting of five main areas: electronic tests
(concurrent, asynchronous) , electronic worksheets
(concurrent, asynchronous) , discussions and dialogue
across forums, electronic reports and files, and
electronic interviews. The results of the study showed
that the degrees of mathematics teachers’ use of digital
evaluation tools are in descending order as follows:
The focus of electronic worksheets was 62.33%,
electronic tests was 61.00%, discussions and dialogue
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والأن�شطة املتزامنة( ( ، )synconizeوغري املتزامنة (�non - syncron

والتقومي حديثًا ينظر له من ناحية ك�إجراء تربوي مل�ساعدة
فهم الطلبة ،وحت�سني ا�سرتاتيجيات التدري�س امل�ستخدمة ،وت�شخي�ص
امل�شكالت التعليمية ،ومعاجلتها ،ومن ناحية �أخرى ي�ساعد على
التنب�ؤ ،والت�صنيف ،ومعرفة مدى حتقق الأهداف الرتبوية املق�صودة
(الب�شري وبرهم. )2015 ،
وت�ؤكد النظرة احلديثة للتعلم الرتابط الكبري بني التقومي
وعملية التعليم ،حيث �إنهما جزء واحد من عملية متكاملة ،وي�سريان
مع ًا ب�شكل متالزم ،فالتقومي ي�ؤثر ب�صورة مبا�رشة وغري مبا�رشة
على التعليم ،فهو ي�ؤثر ب�صورة مبا�رشة لأنه يوفر التغذية الراجعة
ال�رضورية لتح�سني التعلم (جميد. )2011 ،
وت�ؤكد مبادئ املجل�س القومي الأمريكي ملعلمي الريا�ضيات

 ، )izeوالأن�شطة التدريبية املحو�سبة ،و�أوراق العمل ،وغريها.
وتعد �أدوات التقومي الإلكرتونية ،مثل ا�ستخدام االختبارات
املحو�سبة ،ونظم �إدارة التعلم ،والتطبيقات عرب الهواتف النقالة،
والإنرتنت من التوجهات احلديثة يف تقومي الطلبة ب�شكل عام،
ومعاجلة امل�شكالت التعليمية يف حقل تعليم الريا�ضيات ب�شكل
خا�ص ،كما �أن الريا�ضيات بخ�صو�صيتها من حيث مكوناتها
املعرفية ،والتي تتمثل يف تعليم املفاهيم الريا�ضية ،واملهارات
بنوعيها العقلية والنف�سحركية ،وتعليم القدرة على حل امل�شكالت،
وتنمية القدرة على التفكري الريا�ضي (عالم )2004 ،بحاجة لأدوات
حديثة يف التقومي ،وال �سيما يف ع�رص التغريات املت�سارعة.
ويق�صد ب�أدوات التقومي الإلكرتونية الأدوات كافة التي يتم
التقومي فيها من خالل و�سائل التكنولوجيا احلديثة� ،سواء كانت
مبا�رشة (مثل االختبارات الإلكرتونية) �أو غري مبا�رشة (مثل ت�سليم
ملفات عرب موقع �إدارة التعلم) ومن ثم ت�صحيحها وتقدمي التغذية
الراجعة عليها (. )Gardner, 2006
وهناك العديد من �أدوات التقييم الإلكرتونية التي تخدم
أغرا�ضا خمتلفة يف البيئة التعليمية� ،سيجدها املعلمون مفيدة ،حيث
� ً
�ست�ساعدهم هذه الأدوات على تتبع تقدم طالبهم ،وتزويدهم مبزيد
من املالحظات والدرجات املو�ضوعية (عالم. )2004 ،
1 .1االختبارات املحو�سبة :وهي االختبارات التي ي�ستخدم
فيها املعلم احلا�سوب ،والربامج احلا�سوبية ،على �سبيل املثال
( )Quizcreaterيف �إعداد االختبارات املحو�سبة ،ومن ال�رضوري
امتالك معلمي الريا�ضيات مهارة �صياغة الفقرات املو�ضوعية
ب�صورة جيدة ،واختيار البدائل بطريقة �صحيحة .ومنها ما يلي:
�Ú Úأ.حتفيز الأجوبة (: )Kahoot
واحدة من �أكرث الأدوات �شعبية للتقييمات الإلكرتونية هي
( )Kahootت�ساعد من�صة التلعيب هذه املعلمني على بناء عملية
التعلم يف �شكل لعبة عن طريق �إن�شاء �أ�سئلة متعددة اخليارات� ،أو
ا�ستخدام الألعاب املوجودة بالفعل .ميكن للمعلم حتميل ملفات
الو�سائط ،وال�صور ،لإن�شاء لعبة فريدة� ،أو تنزيل �أ�شياء جاهزة
على الرغم من �أن كل طالب يحتاج �إىل العمل على جهاز احلا�سوب
ال�شخ�صي اخلا�ص به الجتياز االختبار ،ف�إن هذا ن�شاط جماعي
رائع ،حيث يتم عر�ض جميع الأ�سئلة على �شا�شة م�شرتكة ،وميكن
مناق�شتها �إذا لزم الأمر ،وف ًقا ملالحظات املدر�سني الأمريكيني( (�Ka
 )hootيوفر م�شاركة بن�سبة  100%يف الف�صل ،حيث ينهمك الطلبة
متاما يف اجلو التناف�سي الراغبني يف الفوز.
ً
�Ú Úإعطاء مالحظات فورية:
وهي من الأدوات الرائعة لع�شاق املن�صات املجانية
�سوكريتف ( ، )socrativeوهي من�صة لتقومي حت�صيل الطلبة جمهزة
بالعديد من امليزات التي ميكن للمعلمني ا�ستخدامها للأغرا�ض
أي�ضا �أن�شطة مثل االختبارات الق�صرية ،والأ�سئلة
املختلفة ،وت�شمل � ً
ال�رسيعة ،وتذاكر اخلروج ،وما �إىل ذلك .وحتتوي من�صة ()Socrative
على واجهة وتطبيقات ملونة ،و�سهلة اال�ستخدام لكل من الطلبة
واملعلمني ،وتتيح هذه الأداة للمعلمني احل�صول على ر�ؤية فورية
لفهم الطالب يف الوقت الفعلي ،حيث ميكنهم �إن�شاء اختبارات يف

(NCTM,2000) National Council of Teachers of Mathemat-

 icsعلى مبد�أ التقومي باعتباره من مبادىء تعليم الريا�ضيات
ال�رضورية؛ فعملية التقومي تدعم عملية تعلم الطالب ،حيث توجههم
يف اتخاذ قرارات حول �أدائهم وتعليمهم ،والتعبري عن �أفكارهم،
وتنمية القدرة على التقومي الذاتي ،وتقييم الأقران ،كما �أن التقومي
مهم التخاذ القرارات حول التدري�س كن�شاط روتيني يف ال�صف مع
الأخذ بعني االعتبار خ�صائ�ص الطلبة ،والتنويع يف �أ�ساليب التقومي،
والرتكيز على الأفكار اجليدة عند الطالب بد ًال من الرتكيز على
الأخطاء.
والتقومي يزود املعلم مبعلومات حول درجة امتالك املتعلمني
للمتطلبات ال�سابقة ،واال�ستعداد للتعلم ،وت�شخي�ص ال�صعوبات
التعليمية ،ومدى فاعلية طرق التدري�س امل�ستخدمة ،ومعلومات
حول مدى حتقق الأهداف؛ فيهدف التقومي للتنب�ؤ ب�أداء املتعلم يف
امل�ستقبل ،وت�صنيف الطلبة ،كما يحدد مواطن ال�ضعف والقوة لدى
املتعلمني ،ويحدد ال�صعوبات التعليمية ،وامل�شكالت التعليمية يف
حقل تعليم الريا�ضيات (اجلامعة العربية املفتوحة. )2008 ،
وبالرغم من �أن التقومي ينظر له على �أنه �إ�صدار حكم على
ظاهرة ما يف �ضوء عمليات القيا�س� ،إال �أنه عملية ت�شخي�صية وقائية
عالجية؛ فالتقومي له فوائد من جانب �أنه �إجراء تعليمي ي�ساعد على
حتقيق الأهداف ،ويدعم مهارات املعلم يف زيادة فاعلية التدري�س،
كما �أنه �إجراء علمي لقيا�س �سلوكات الأفراد ،و �إ�صدار الأحكام عليها
يف �ضوء معايري حمددة ووا�ضحة.
ومن التوجهات احلديثة يف التقومي ،ا�ستخدام الأدوات
الإلكرتونية ،املبني على ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة ،والإنرتنت
يف التعليم ،ومن البديهي توفري بدائل للم�ستجدات التي قد تطر�أ
على املجتمعات ،مثل الأمرا�ض �رسيعة االنت�شار التي قد ت�ؤثر يف
ا�ستمرارية التعليم داخل الغرف ال�صفية؛ مما ي�ؤدي �إىل �رضورة
ا�ستخدام بدائل يف التدري�س ،وطرق التقومي ،وتوفري بدائل يف �أدوات
التقومي.
كما �أن العديد من امل�ؤ�س�سات التعليمية ت�سعى لتغيري يف طرق
التدري�س والتقومي يف الريا�ضيات؛ فمث ًال من التوجهات املعا�رصة
يف تدري�س الريا�ضيات ا�ستخدام التعلم املتمازج(  (�Blended learn
 ، )ingوالذي يتيح للمتعلم ممار�سة الأن�شطة التعليمية خارج
احل�ص�ص ال�صفية ،وتوفري من�صات تعليمية ت�ساعد يف تقدمي م�صادر
للتعلم ،و�أن�شطة تعليمية متعددة ،مثل :االختبارات املحو�سبة،
99

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكتروني  -العدد ( - )16كانون الثاني 2022م

أي�ضا مع املعلمني الآخرين.
ٍ
ثوان وم�شاركتها � ً
Ú Úمتابعة التقدم ()Plickers
هو برنامج تعليمي �آخر يف الوقت الفعلي ي�سمح باحل�صول
على بيانات لإجراء تقييم� .إنها �أداة �شاملة ت�ساعد املعلمني على فهم
مكان طالبهم من حيث التقدم .على الرغم من �أن  Plickersهي
�أداة جادة للتقييم الإلكرتونية� ،إال �أن العديد من الطالب يعتربونها
لعبة ممتعة ،ما يجعل عملية الدرا�سة �أكرث �سهولة ،وميكن ر�ؤية
النتائج يف و�ضعني :و�ضع الطالب ،وو�ضع الر�سم البياين ،وي�سمح
و�ضع الر�سم البياين للمعلم با�ستك�شاف كيفية اتخاذ املتعلمني
لقراراتهم ،بينما ي�ساعد و�ضع الطالب املتعلمني على تتبع �إجاباتهم
ال�صحيحة وغري ال�صحيحة.
�Ú Úإن�شاء تقييمات قائمة على امل�سح:
تعد مناذج قوقل (� )Googleأداة �شائعة اال�ستخدام لتقييم
الطالب ،وتتيح مناذج قوقل ( )Googleللمعلمني �إن�شاء �أ�سئلة
متعددة اخليارات يف �شكل ا�ستطالع ،وتعزيزها بال�صور ،ومقاطع
أي�ضا �إ�ضافة متعاونني �إىل مناذج
الفيديو يف ب�ضع دقائق ،وميكنهم � ً
( ، )Googleوالعمل على اال�ستطالع م ًعا.
Ú Úاالختبارات املحو�سبة التكوينية:
وتعد االختبارات املحو�سبة التكوينية �أدوات لتنمية فهم
املفاهيم ،والتدريب على املهارات الريا�ضية ،وحت�سني فاعلية
التدري�س؛ فاملحتوى الريا�ضي يعاد �صياغته بطريقة فقرات
اختبارية حتقق الأهداف الرتبوية ،وهذا ما تتبناه دور الن�رش
العاملية يف توفري من�صات تعليمية للكتب املن�شورة حتتوي على
اختبارات تكوينية حمو�سبة ،ومثال على ذلك من�صة لتعليم طلبة
اجلامعات مقرر الريا�ضيات ( )Calculusواملحو�سب على من�صة
تعليمية تابعة لدار الن�رش ). (Willy) (https:// www.wileyplus.com/
Ú Úاالختبارات املحو�سبة من خالل التطبيقات:
وتعد االختبارات املحو�سبة من �أدوات التقومي الإلكرتونية
من خالل التطبيقات احلا�سوبية �أو تطبيقات الهاتف النقال ،وتوفر
هذه الأداة الفر�صة لتقومي حت�صيل الطلبة ،والك�شف عن ال�صعوبات
التعليمية ومعاجلتها ،وتقدمي تغذية راجعة فورية� ،أو م�ؤجلة،
مكتوبة� ،أو �صوتية.
Ú Úاالختبارات املحو�سبة من خالل مواقع �إدارة التعلم:
وتعد هذه االختبارات وفق قواعد و�رشوط حمددة على
املن�صات التعليمية ،وتكون هذه االختبارات �إما تزامنية يقوم بها
الطلبة يف وقت حمدد ،وجلميع الطلبة ،وهذا النوع من االختبارات
يف الغالب يكون من النوع املو�ضوعي �أو الإجابات الق�صرية� ،أما
النوع الآخر من هذه االختبارات ،فيقدم للطلبة على �صورة ملف
�إلكرتوين يحتوي على جمموعة من الأ�سئلة ،ويجيب عنها الطلبة يف
ملفات �إلكرتونية ،ويتم ت�سليمها يف وقت الحق ،ثم يقوم املدر�سون
بت�صحيحها وكتابة التغذية الراجعة عليها ،ثم تقدم التغذية الراجعة
للطلبة على امللفات الإلكرتونية.
2 .2ملفات �أعمال الطلبة الإلكرتونية :وتعد ملفات الأعمال
الإلكرتونية من �أدوات التقومي احلديثة ،واملعتمدة على مبد�أ �شمول
التقومي ،وتنوعه؛ فالتقومي يهدف لتنمية جوانب معرفية واجتماعية،

وتطوير مهارت الفرد يف اجلوانب الأدائية ،واال�ستق�صاء ،والبحث
العلمي.
3 .3الواجبات الإلكرتونية ( : )Assigmentوتعد الواجبات
والأن�شطة الإلكرتونية من �أدوات التقومي البنائية واخلتامية؛ لكي
نوفر فر�ص تعليمية حقيقية ،وزيادة ن�شاط املتعلم ،وت�أكيد مبد�أ
امل�ساواة يف تعليم الريا�ضيات ال بد من توفري امل�صادر والدعم كافة
لكل من الطلبة واملعلمني ( ، )NCTM, 2000كما �أن توفري �أن�شطة
متنوعة له �أثر يف زيادة م�ستوى حت�صيل الطلبة يف تعلم الريا�ضيات
.
�4 .4أن�شطة جماعية �إلكرتونية :وتعد هذه الأدوات مهمة
لتنمية التوا�صل مع الآخرين ،وتبادل الآراء والأفكار الريا�ضية،
وامل�ساعدة يف حل امل�شكالت ،وتنمية التفكري اجلماعي ،كما �أن
الأن�شطة اجلماعية املحو�سبة مهمة يف زيادة الدافعية للتعلم (عد�س
وقطامي. )2002 ،
وحتليل التعليم ك�أحد حماور التعليم كما حددها املجل�س
القومي الأمريكي ملعلمي الريا�ضيات ( )NCTM, 1995متابعة
الطلبة ،واال�ستماع �إليهم ،وجمع معلومات عنهم ليقوم ما يتعلمون،
عن طريق تفح�ص �آثار املهمات؛ فاملعلم يوفر فر�صة للت�أكد من �أن
اجتاها موج ًبا نحو
كل متعلم يتلقى معرفة عميقة ومهمة ،وينمي
ً
الريا�ضيات ،وحتدي �أفكار الطلبة وتو�سيعها ،وتكييف الأن�شطة
وتغيريها �أثناء التدري�س.
والريا�ضيات بطبيعة تركيبها ،وكثافة مفاهيمها،
ومهاراتها املتنوعة واملتعددة ،وهرمية خرباتها ،بحاجة
لتقومي متنوع ،وم�ستمر؛ فيجب �أن يطور التقومي مهارات
التفكري الريا�ضي ،وحل امل�شكالت الريا�ضية ،وتطوير �أ�ساليب
و�أدوات بديلة يف التقومي تتنا�سب مع متطلبات الع�رص احلديت،
مثل ا�ستخدام من�صات التعليم الإلكرتوين ،والتقومي البنائي،
والت�شخي�صي (. )Suurtamm & Koch , 2015
ويوجد عديد من الدرا�سات التي تهتم مبدى امتالك معلمي
الريا�ضيات ملهارت التقومي ،وممارا�سات املعلمني �أثناء تنفيذ
التعرف
�أن�شطة التقومي؛ ف�أجرى ال�شمري ( )2018درا�سة تهدف �إىل
ّ
على درجة امتالك وممار�سة معلمي ال�صفوف الأوىل ال�سرتاتيجيات
التقومي البديل يف املدار�س احلكومية واخلا�صة مبنطقة حائل،
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن املتو�سط احل�سابي لدرجة امتالك معلمي
ال�صفوف الأوىل يف مدار�س منطقة حائل ال�سرتاتيجيات التقومي
البديل متو�سطة ،و�أن درجة ممار�سة معلمي ال�صفوف الأوىل للتقومي
البديل مرتفعة ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى للخربة
التدري�سية يف درجة املمار�سة ككل.
و�أجرت اليافعي ( )2018درا�سة هدفت �إىل التعرف على
املهارات املطلوب �أن تتقنها معلمة اللغة العربية يف احللقة الأوىل
من التعليم الأ�سا�سي؛ لأداء مهام التقومي امل�ستمر لتعلم التالميذ،
و حتديد م�ستوى �إتقان معلمات اللغة العربية باحللقة الأوىل من
التعليم الأ�سا�سي لهذه املهارات ،وو�ضع ت�صور مقرتح لربنامج
تدريبي �أثناء اخلدمة ،ي�ساعد معلمات اللغة العربية على اكت�ساب
هذه املهارات.
و�أجرى �صباح وزامل ( )2017درا�سة هدفت لتحديد درجة
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د .بهجت حمد التخاينة

ممار�سة معلمي املرحلة الأ�سا�سية العليا ال�سرتاتيجيات التقومي
يف املدار�س احلكومية يف قباطية و�سبل تطويرها� ،أظهرت نتائج
الدرا�سة م�ستوى مرتفع ملمار�سة املعلمني ال�سرتاتيجيات التقومي،
ومل تظهر نتائج الدرا�سة فروق ًا تعزى ملتغري اجلن�س ،والتخ�ص�ص،
وامل�ؤهل العلمي ،واملادة التي يدر�سها املعلم ،و�سنوات اخلربة ،وعدد
الدرورات التي تلقاها املعلمون.
و�أجرى الطراونة و�أبولوم ( )2016درا�سة لتق�صي �أثر برنامج
تدريبي وف ًقا ملعايري اجلودة ال�شاملة يف تنمية مهارات التقومي لدى
معلمي الريا�ضيات خمتلفي القدرة الريا�ضية للمرحلة الثانوية يف
معلما يف حمافظة الكرك،
الأردن ،تكونت عينة الدرا�سة من 120
ً
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أثراً للربنامج التدريبي يف تنمية مهارات
التقومي ،ولكل م�ستوى من م�ستويات القدرة الريا�ضية.
و�أجرى الرب�صان ( )2015درا�سة لتحليل املمار�سات
التقوميية التكوينية املتعلقة بالواجبات واملمار�سات ال�صفية غري
االختبارية امل�ستخدمة من قبل معلمي ومعلمات املرحلة املتو�سطة،
حيث تكونت عينة الدرا�سة من  203معلم ومعلمة ،وزعت عليهم
ا�ستبانة لقيا�س ممار�سات التقومي التكويني واخلتامي� ،أ�شارت
النتائج �إىل �أن من �أكرث املمار�سات التقوميية ا�ستعماالً؛ اكتفاء
املعلمني بالأ�سئلة املوجودة يف الكتاب املدر�سي� ،أما من ناحية
�شيوعا ،فكانت م�شاركة الطالب يف حتديد وت�صحيح الواجب
الأقل
ً
البيتي ذات ًيا �أو جماع ًيا ،الأمر الذي يفقد الطالب مهارة التقومي
الذاتي.
و�أجرى ريان ( )2015درا�سة هدفت لتق�صي ممار�سات
التقومي من �أجل التعلم ( )AFLPلدى معلمي الريا�ضيات للمرحلة
الأ�سا�سية يف املدار�س احلكومية باخلليل من وجهة نظرهم� ،أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن درجة ممار�سة التقومي من �أجل التعلم مرتفعة،
ومرتبة تنازل ًيا يف املجاالت الفرعية كالآتي :الأ�سئلة ال�صفية،
و�إ�رشاك الطلبة يف و�ضع �أهداف التعلم ،والتغذية الراجعة ،ويف
جمال التقومي الذاتي ،وتقومي الأقران ،ومل تظهر الدرا�سة فرو ًقا
يف ممار�سات املعلمني للتقومي يف �ضوء متغريي اجلن�س ،وامل�ؤهل
العلمي ،ولكن ظهرت فرو ًقا يف ممارا�سات املعلمني للتقومي يف
متغري اخلربة ل�صالح املعلمني ذوي اخلربات الطويلة.
و�أجرت جيوجيقان ( )Georghegan, 2014مقابلة �شخ�صية
متعمقة و دونت مالحظاتها خالل زيارتها للم�شاركني (عينة
الدرا�سة) من معلمي املرحلة االبتدائية بهدف معرفة املمار�سات
التقوميية التي ي�ستخدمها املعلمون لتقييم �أداء الطلبة يف �سياق
تعلم مهارات القراءة والكتابة ،و�أظهر املعلمون �أن ا�ستخدامهم
للتقومي التكويني كان لغر�ض �أعمال تقرير املتابعة ،وو�ضع الطلبة
يف جمموعة القدرات ،امل�ساعدة يف �إعادة التدري�س ،وقد �أثرت هذه
الدرا�سة يف فهم املعلمني حلقيقة التقومي التكويني و�أنه يجب �أن
ي�ستخدم كدليل لتح�سني التدري�س يف ال�صف ،وم�ساعدة الطلبة يف
اكت�شاف �أهداف التعلم.
و�أجرت الزعبي ( )2013درا�سة لتق�صي درجة معرفة
وممار�سة معلمي الريا�ضيات ال�سرتاتيجيات التقومي الواقعي
ولأدواته يف حمافظة �إربد� ،أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة ا�ستخدام
املعلمني دون امل�أمول ،و�أن من �أ�سباب التدين ا�ستنفاذها للوقت
واجلهد ،وكرثة الأعباء على املعلم ،وزخم املنهاج ،ومل تظهر الدرا�سة

�أثراً لأي من املتغريات :النوع االجتماعي ،امل�ؤهل ،واخلربة.
وتختلف الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف �أنها
حتاول تق�صي درجة ممار�سة معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي
الإلكرتونية ،ويف حدود علم الباحث ال يوجد درا�سات تناولت هذا
املو�ضوع.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
من خالل عمل الباحث يف حقل تعليم الريا�ضيات وطرق
تدري�سها ،للمعلمني قبل اخلدمة كع�ضو هيئة تدري�س يف �إعداد
املعلمني قبل اخلدمة ،ومن خالل الزيارات امليدانية للمدار�س،
مالحظة ممارا�سات معلمي الريا�ضيات يف طرق التقومي امل�ستخدمة،
و�شعوره ب�رضورة امتالك معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي
الإلكرتونية ،وال �سيما يف ع�رص تتغري فيه �أمناط التعليم (الوجاهية،
وعن بعد ،واملتمازجة)  ،واحلاجة للتطوير امل�ستمر للمعلمني
وتدريبهم على مهارات التدري�س والتقومي الإلكرتونية.
وت�شري الدرا�سات ال�سابقة لأثر امتالك معلمي الريا�ضيات
ال�سرتاتيجيات التقومي ،ومهاراته ،ومعرفة �إعداد �أدوات تقومي يف
خمتلف مراحل التعليم بال�صورة التقليدية ،يف تنمية التح�صيل
والتفكري الريا�ضي ،والناقد ،وخف�ض القلق الريا�ضي ،وت�شخي�ص
ال�صعوبات التعليمية ،ومعاجلتها (عي�سوي2007 ،؛ الرفاعي،
2011؛ اللميع والعجمي2003 ،؛ الذنيبات. )2008 ،
كما �أن املعايري العاملية ( )NCTM, 2000حتث على تطبيق
مبد�أ التقومي ب�أ�شكاله كافة� ،أثناء املمار�سات التعليمية ،وحتليل
التدري�س ،ومعرفة امل�شكالت التعليمية التي يعاين منها الطلبة،
وبالتايل ال بد من امتالك معلمي الريا�ضيات ملهارت التقومي
احلديثة من خالل الو�سائل التكنولوجية املتاحة ،من �أجل تنمية
قدراتهم ،وتقدمي التغذية الراجعة املنا�سبة لهم يف الريا�ضيات يف
ع�رص التطبيقات احلا�سوبية.
وتتحدد م�شكلة الدرا�سة يف تق�صي درجة ا�ستخدام معلمي
الريا�ضيات ملهارات التقومي الإلكرتونية يف الأردن.
وحتاول الدرا�سة احلالية الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي
الإلكرتونية يف الريا�ضيات؟
● ●هل تختلف درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات ملهارات
التقومي الإلكرتونية باختالف م�ستوى امل�ؤهل الرتبوي (م�ؤهل
تربو ًيا ،غري م�ؤهل تربو ًيا) ؟
● ●.3هل تختلف درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات
ملهارات التقومي الإلكرتونية باختالف جن�س املعلم (ذكور� ،إناث) ؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل ما ي�أتي:
● ●تق�صي درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات ملهارات
التقومي الإلكرتونية يف الأردن.
● ●حتديد �أهم �أدوات التقومي الإلكرتونية الالزمة ملعلمي
الريا�ضيات يف الأردن.
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● ●الك�شف عن الفروق بني معلمي ومعلمات الريا�ضيات يف
ا�ستخدامهم ملهارات التقومي الإلكرتونية يف الأردن.

النقال) �أو املن�صات التعليمية وي�شمل االختبارات ،و�أوراق العمل ،و
الأن�شطة ،والنقا�ش (. )Gardner, 2006

أهمية الدراسة:

الطريقة واإلجراءات

تكمن �أهمية هذه الدرا�سة من خالل �أهمية �أهداف التقومي
ب�شكل عام ،وامتالك معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي و�أدواته،
وال �سيما �أدوات التقومي الإلكرتونية (الرقمية)  ،ومدى ممار�سة
معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي الإلكرتونية ،وانعكا�س
ممار�ستهم ملهارات التقومي يف حت�صيل الطلبة ،وحل امل�شكالت
التعليمية يف الريا�ضيات.
وبالنظر �إىل بنية وهيكل علم الريا�ضيات ،جند �أنه علم
تراكمي ،يعتمد املتعلم يف تعلمه اجلديد �إىل امتالك املتطلبات
ال�سابقة ال�رضورية؛ وهذا يكمن يف �أهمية التقومي القبلي �إلكرتونياً،
�أما التقومي البنائي من خالل الربجميات واملن�صات التعليمية،
في�سهم يف حت�سني طرق التدري�س امل�ستخدمة ،كما �أن عمليات
الت�شخي�ص امل�ستمرة لها دور مهم يف معرفة ال�صعوبات التعليمية
ومعاجلتها.
ويف الع�رص احلايل قد تطر�أ تغريات وم�ستجدات يف حقل
التعليم ،والبد من توفر �أدوات للتقومي البديلة ،والتقومي امل�ستند �إىل
الأداء ،وتقدمي �أدوات ومعايري لتقومي امتالك معلمي الريا�ضيات
لأدوات التقومي الإلكرتونية �أو الرقمية.
وتكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف التعرف على �أدوات التقومي
الإلكرتونية ،وكيفية بناء بطافة مالحظة لتقومي املعلمني ،كما �أن
التعرف على م�ستوى امتالك معلمي الريا�ضيات لأدوات التقومي
مهما للتعرف على جوانب القوة من �أجل تعزيزها ،وجوانب
الرقمية ً
ال�ضعف للتدريب عليها.

منهج الدراسة:
ا�ستخدم يف الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي التحليلي للتعرف
على درجة ممار�سة معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي الإلكرتونية.
جمتمع الدراسة:
يتمثل جمتمع الدرا�سة احلالية من جميع معلمي الريا�ضيات
يف خمتلف مراحل التعليم العام ،االبتدائي واملتو�سط والثانوي يف
حمافظة العا�صمة عمان ،للعام الدرا�سي (2020 /2019م) يف
الف�صل الدرا�سي الثاين.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )123معلما ومعلمة من مدار�س
منطقة حمافظة عمان يف املراحل الأ�سا�سية ،والأ�سا�سية العليا،
والثانوية ،ومت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية الطبقية
بن�سبة ( )5%من جمتمع الدرا�سة ،ومت حتديد الطبقات تب ًعا ملتغري
امل�ؤهل الرتبوي واجلن�س .واجلدول ( )1يو�ضح ذلك:
الجدول :1
توزيع عينة الدراسة طبقاً لمتغيري مستوى التأهيل التربوي والجنس.

حدود الدراسة:
تقت�رص هذه الدرا�سة على ا�ستك�شاف درجة ا�ستخدام معلمي
الريا�ضيات ملهارت التقومي الإلكرتونية وهي :االختبارات
الإلكرتونية (املتزامنة ،غري املتزامنة) � ،أوراق العمل الإلكرتونية
(املتزامنة ،غري املتزامنة)  ،املناق�شات واحلوار عرب املنتديات،
التقارير الإلكرتونية وامللفات ،املقابالت الإلكرتونية.
وقد طبقت هذه الدرا�سة على عينة من معلمي الريا�ضيات
جلميع مراحل التعليم العام يف مدينة عمان للعام الدرا�سي
(2020 /2019م) يف الف�صل الدرا�سي الثاين .كما تتحدد نتائج
الدرا�سة ب�صدق وثبات �أداة الدرا�سة امل�ستخدمة.

مصطلحات الدراسة:
يتم
◄◄التقومي :هو عملية
ّ
منهجية ت�شخي�صية عالجية منظّ مة ّ
من خاللها جمع البيانات ،وحتليلها لتحديد مدى حتقق الأهداف
الرتبوية ،وا ّتخاذ القرارات ب�ش�أن هذه الأهداف ،وذلك لتح�سينها،
ّ
ومعاجلة جوانب الق�صور فيها من �أجل توفري بيئة تربوية �سليمة
للفرد ،والأ�رسة ،واملدر�سة ،فالتقومي ي�شكل الأداة التي تتحكّم يف
توجيه عملية التدري�س (عي�سوي2007 ،؛ عالم. )2004 ،
◄◄التقومي الإلكرتوين :ذلك النوع من �أنواع التقومي امل�ستخدم
من خالل ا�ستخدام الربجميات التعليمية (احلا�سوبية ،الهاتف

اجلن�س

م�ؤهل تربو ًيا

غري م�ؤهل تربو ًيا

املجموع

ذكور

30

32

62

�إناث

30

32

62

املجموع

60

64

124

أداة الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام بطاقة مالحظة لقيا�س
درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات لأدوات التقومي الإلكرتونية،
ويف �ضوء الإطالع على الإطار النظري املتعلق مبهارات التقومي،
و�أنواعه ،و�أدواته ،والإطالع على �أدوات م�شابهة ،مت بناء فقرات
بطاقة املالحظة ح�سب اخلطوات الآتية:
Ú Úحتديد البيانات الدميوغرافية :والتي تت�ضمن املتغريات
ذات العالقة بالبيانات ال�شخ�صية والوظيفية لعينة الدرا�سة ،وت�شتمل
على اجلن�س (ذكور� ،إناث)  ،م�ستوى الت�أهيل الرتبوي (م�ؤهل تربو ًيا،
غري م�ؤهل تربو ًيا) .
Ú Úحتديد فقرات بطاقة املالحظة :وت�شمل اال�ستبانة ()25
فقرة تقي�س درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات حول مهارات
التقومي الإلكرتونية.
صدق أداة الدراسة:
مت التحقق من �صدق الأداة با�ستخدام ال�صدق الظاهري
( ، )face Validityحيث عر�ضت بطاقة املالحظة على ( )3من ذوي
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درجة استخدام معلمي الرياضيات ملهارات التقومي اإللكترونية في األردن

د .بهجت حمد التخاينة

االخت�صا�ص واخلربة يف القيا�س والتقومي ،و ( )3من املخت�صني يف
�أ�ساليب تدري�س الريا�ضيات ،وطلب منهم حتكيم بطاقة املالحظة من
حيث مالءمة فقراتها ،و انتما�ؤها للمجال ،ودقتها اللغوية والنحوية
والإمالئية ،ويف �ضوء مالحظاتهمُ ،ع ّدلت بع�ض الفقرات ،وحذفت
بع�ضها ،حيت �أ�صبحت ب�صورتها النهائية مكونة من  25فقرة .كما
مت التحقق من �صدق الأداة من خالل �صدق االت�ساق الداخلي(  (�In
 ، )ternal Contensistyوذلك بتطبيق الأداة على عينة ا�ستطالعية
من جمتمع الدرا�سة ،وح�سبت معامالت ارتباط املهارة مع مهارات
التقومي الكلية ،واجلدول ( )2يو�ضح معامالت االرتباط:
الجدول :2
معامالت ارتباط المهارات الفرعية مع مهارات التقويم الكلية.

املهارة
معامل
االرتباط

املناق�شات
�أوراق
واحلوار
االختبارات
العمل
عرب
االكرتونية
االكرتونية
املنتديات
0.91

0.93

0.86

التقارير
املقابالت
الكلي
االكرتونية
االكرتونية
وامللفات
0.89

0.90

0.90

ثبات أداة الدراسة:
ا�ستخدم ثبات االت�ساق الداخلي لكرونباخ �ألفا (Cronbach's
 ، )Alphaحيث طبق الأداة على عينة ا�ستطالعية من جمتمع الدرا�سة،
وح�سب ثبات املهارات الفرعية ،والثبات الكلي ،كما هو مو�ضح يف
ُ
اجلدول (: )3
الجدول :3
معامالت الثبات لمهارات التقويم الفرعية ،وثبات األداة الكلي.

املناق�شات
�أوراق
واحلوار
االختبارات
العمل
املهارة
عرب
االكرتونية
االكرتونية
املنتديات
معامل
0.82
0.83
0.85
الثبات

التقارير
املقابالت
الكلي
االكرتونية
االكرتونية
وامللفات
0.77

0.83

الإلكرتونية ملعلمي الريا�ضيات ،من خالل االطالع على مقايي�س
م�شابهة يف التقومي ،وبناء فقرات بطاقة املالحظة يف �ضوء
املهارات املتنوعة للتقومي الإلكرتونية لدى معلمي الريا�ضيات ،كما
مت التحقق من �صدق وثبات بطاقة املالحظة.
 اختيار عينة الدرا�سة من معلمي الريا�ضيات يف جميع
مراحل التعليم العام يف حمافظة العا�صمة عمان يف الأردن ،والبالغ
عددهم ( ، )123ويتم مالحظتهم من قبل  25م�رشفًا ومن�س ًقا تربو ًيا
يف حقل تعليم الريا�ضيات ،ودور امل�رشفني مالحظة درجة توظيف
معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي الرقمية �أثناء تنفيذ مهمات
تدري�س الريا�ضيات.
 ت�صميم بطاقة مالحظة حول مهارات معلمي الريا�ضيات
يف التقومي الإلكرتوين من ثالثة تدريجات (بدرجة كبرية ،بدرجة
متو�سطة ،بدرجة �ضعيفة)  ،ثم تطبيق بطاقة املالحظة على معلمي
الريا�ضيات يف مدار�س عمان من قبل امل�رشفني الرتبويني يف جمال
تعليم الريا�ضيات ،ومن�سقي الريا�ضيات املقيمني يف املدار�س.
 احل�صول على البيانات املتعلقة بدرجة ا�ستخدام التقومي
الإلكرتوين يف الريا�ضيات.
2 .2حتليل البيانات با�ستخدام برجمية الرزم الإح�صائية
) ،(SPSS) (Statistical Package for Ssocial Sciencesوالتو�صل
لنتائج الدرا�سة.
حتليل البيانات واملعاجلة اإلحصائية:
من خالل البيانات املتوفرة على بطاقات التقومي ،مت تفريغها
على برنامج التحليل الإح�صائي ( ، )SPSSومتت معاجلة كل
حمور من حماور التقومي الإلكرتوين ،والتقومي الإلكرتوين الكلي.
كما ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية ،االنحرافات املعيارية،
الن�سب املئوية ،وحتليل التباين املتعدد (. )MANOVA

نتائج الدراسة ومناقشتها:

0.83

ويت�ضح من خالل اجلدول (� )3أن معامل الثبات الكلي
للمقيا�س بلغ ( )0.83وهو منا�سب لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
معلما ومعلمة
�1 .1آلية تقييم املعلمني :مت اختيار ()123
ً
بالطريقة الع�شوائية الطبقية من معلمي مدار�س عمان ،وحتديد
املديرية التي ينتمي لها كل معلم ومعلمة ،وتوزيع بطاقة التقومي
على م�رشيف الريا�ضيات ،ومن�سقي الريا�ضيات يف مديرياتهم
من �أجل تقومي معلمي الريا�ضيات يف الف�صل الدرا�سي الثاين من
مت
العام الدرا�سي 2020 /2019م ،ويف نهاية الف�صل الدرا�سي ّ
�إر�سال بطاقات التقومي للباحث عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي
(. )Whats.app
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة يف تق�صي درجة ا�ستخدام معلمي
الريا�ضيات ملهارات التقومي الإلكرتونية يف الأردن ،حيث قام
الباحث بالإجراءات الآتية:
 االطالع على الإطار النظري املتعلق يف مهارات و�أدوات
التقومي الإلكرتونية يف الريا�ضيات.
 �إعداد بطاقة مالحظة لتقومي املمارا�سات التقوميية

هدفت الدرا�سة لتق�صي درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات
لأدوات التقومي الإلكرتونية يف الأردن.
◄◄وللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول وهو:
ما درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي
الإلكرتونية يف الريا�ضيات؟
ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية
ال�ستخدام مهارات التقومي االكرتونية .كما هو مو�ضح يف اجلدول (: )4
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الجدول :4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة استخدام معلمي
الرياضيات ألدوات التقويم اإللكترونية.

املحور
املحور الأول :االختبارات الإلكرتونية
(املتزامنة ،غري املتزامنة)
املحور الثاين� :أوراق العمل الإلكرتونية
(املتزامنة ،غري املتزامنة)
املحور الثالث :املناق�شات واحلوار عرب
املنتديات

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الن�سبة
املئوية

1.83

.570

%61.00

1.87

.560

%62.33

1.79

0.51

%59.53

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكتروني  -العدد ( - )16كانون الثاني 2022م

املحور

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الن�سبة
املئوية

املحور الرابع :التقارير الإلكرتونية وامللفات

1.75

.580

%58.33

املحور اخلام�س :املقابالت الإلكرتوين.

1.74

0.34

%58.00

1.75

0.35

59.53%

الكلي

هل تختلف درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات ملهارات
التقومي الإلكرتونية باختالف م�ستوى امل�ؤهل الرتبوي (م�ؤهل
تربو ًيا ،غري م�ؤهل تربو ًيا) ؟
مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية
لدرجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي الإلكرتونية،
واجلدول ( )5يو�ضح ذلك:

يالحظ من اجلدول (� )4أن درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات
ملهارات التقومي الإلكرتونية مرتبة تنازل ًيا على الرتتيب كالآتي:
حمور �أوراق العمل الإلكرتونية ( ، )62.33%ثم حمور االختبارات
الإلكرتونية ( ، )61.00%ثم حمور املناق�شات واحلوار عرب
املنتديات ( ، )59.53%ثم حمور التقارير الإلكرتونية وامللفات
( ، )58.33%ثم حمور املقابالت الإلكرتونية (، )58.00%
وبدرجة كلية ملمار�سة مهارات التقومي الإلكرتونية (. )59.53%
كما يالحظ �أن درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات لأدوات
التقومي الإلكرتونية جاءت متو�سطة ومب�ستوى ( ، )59.53%وهذا
امل�ستوى دون امل�ستوى امل�أمول.
وبناء على درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات لأدوات
ً
التقومي الإلكرتونية ال�سابقة ،يتطلب تدريب معلمي الريا�ضيات على
ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواتها الإلكرتونية ،والتعرف على كيفية
التدري�س �ضمن �إطار الت�شخي�ص والعالج ،والتدريب واملمار�سة،
والتعلم االتقاين املحو�سب املبني على �أ�سا�س ا�سرتاتيجية (التدري�س
 التقومي � -إعادة التدري�س � -إعادة التقومي... ،وهكذا) .ومن مبادئ التعليم ال�رضوروية يف الع�رص احلايل ،تن�شيط
دور املتعلم ومتابعته من خالل الربجميات والتطبيقات التعليمية،
وتقدمي التغذية الراجعة املنا�سبة للطلبة ،و�إن امتالك معلمي
الريا�ضيات ملهارات التقومي الإلكرتونية ،والتعرف على �أدوات
التقومي الإلكرتونية :مثل االختبارت املحو�سبة ،وكيفية �إعدادها،
و�أوراق العمل املحو�سبة ،والأن�شطة التفاعلية عن بعد ،وملفات
الأعمال ،واملالحظات ،واملقابالت ،كما �أن التقومي عملية م�ستمرة
منذ بداية التعليم وحتى االنتهاء منه؛ وهذا يتطلب معلمني مدربني
على بناء االختبارات املبا�رشة ،وغري املبا�رشة ،والتحقق من
�صدقها وثباتها ،وحتليل فقراتها االختبارية للتعرف على امل�شكالت
وال�صعوبات التعليمية ،ومعاجلتها.
وت�ؤكد مبادئ تعليم الريا�ضيات ( )NCTM, 2000على �أهمية
التقومي يف دعم العملية التعليمية؛ فالتقومي يدعم تعلم الريا�ضيات،
وتعليمها ،حيث توجههم يف اتخاذ قرارات حول �أدائهم وتعليمهم،
والتعبري عن �أفكارهم ،وتنمية القدرة على التقومي الذاتي ،وتقييم
الأقران ،وتقدمي التغذية الراجعة ،وزيادة فر�ص التعلم ،كما �أن
املجل�س الأمريكي ملعلمي الريا�ضيات ي�ؤكد مبد�أ التكنولوجيا يف
تعليم الريا�ضيات ،وتوفري امل�صادر لدعم التعلم ،وتوفري الأن�شطة
عرب القنوات املختلفة.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة الزعبي ( )2013يف �أن
املمار�سات التقوميية للمعلمني دون امل�ستوى امل�أمول .واختلفت
مع درا�سة ريان ( )2015التي �أظهرت �أن درجة ممار�سة مهارات
التقومي من �أجل التعلم كانت مرتفعة عند معلمي الريا�ضيات.
◄◄وللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين وهو:

الجدول:5
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية الستخدام معلمي الرياضيات لمهارات التقويم
اإللكترونية في ضوء المؤهل العلمي (مؤهل تربويًا ،غير مؤهل تربويًا)

اجلن�س

امل�ؤهل
م�ؤهل
تربو ًيا

غري م�ؤهل
تربو ًيا

الكلي

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

العدد

ذكور

1.94

0.36

30

�إناث

1.85

0.35

32

كلي

1.89

0.35

62

ذكور

1.55

0.22

30

�إناث

1.63

0.25

32

كلي

1.59

0.24

62

ذكور

1.74

0.35

60

�إناث

1.74

0.33

64

كلي

1.74

0.34
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يالحظ من اجلدول (� )5أن املتو�سط احل�سابي للمعلمني
امل�ؤهلني تربو ًيا بلغ ( ، )1.89بينما متو�سط درجات ممار�سات
املعلمني غري امل�ؤهلني تربو ًيا بلغ ( )1.59وبفارق (. )0.3
ولفح�ص داللة الفروق بني متو�سطي معلمي املجموعتني
امل�ؤهلني تربو ًيا وغري امل�ؤهلني تربو ًيا ،ا�ستخدم حتليل التباين
املتعدد ( ، )MANOVAكما هو مو�ضح يف اجلدول (: )6
الجدول :6
تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAلداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في استخدام
أدوات التقويم للمعلمين المؤهلين تربويًا وغير المؤهلين تربويًا.

م�صدر
التباين

جمموع املربعات

د.ح

متو�سط املربعات

ف

م�ستوى
الداللة

امل�ؤهل

2.915

1

2.915

31.484

0.0000

اجلن�س

3.565E - 005

1

3.565E - 005

0.0000

0.9840

امل�ؤهل *
اجلن�س

0.2060

1

0.2060

2.222

0.1390

اخلط�أ

11.112

120

0.0930

الكلي

14.186
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* دالة عند مستوى ()α= 0.01

يالحظ من اجلدول ( )6وجود فروق ذي داللة �إح�صائية
( )α= 0.05بني املتو�سط احل�سابي ال�ستخدام �أدوات التقومي
الإلكرتونية ملعلمي الريا�ضيات تعزى للم�ؤهل الرتوبوي (م�ؤهل
تربو ًيا ،غري م�ؤهل تربو ًيا) ل�صالح املعلمني امل�ؤهلني تربو ًيا،
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درجة استخدام معلمي الرياضيات ملهارات التقومي اإللكترونية في األردن

د .بهجت حمد التخاينة

حيث بلغت قيمة (ف) لطالب املجموعتني ( ، )31.484وهي دالة
�إح�صائيا عند م�ستوى (. )α= 0.01
وتعزى هذه النتيجة لإهمية الت�أهيل الرتبوي يف ممار�سات
التقومي ،وحتدي ًدا مقرر الريا�ضيات يحتاج لتقدمي تغذية راجعة
م�ستمرة ،و�إجراءات بناء معارف ،وخربات ،وربط املفاهيم واملهارات
الريا�ضية ،وهذا يتطلب معرفة ب�إجراءات التقومي؛ فالتقومي ي�ساعد
على حتقيق النتاجات الرتبوية ،وي�ساعد يف حت�سني فاعلية
التدري�س ،ومن ال�رضوري حتليل التعليم ملعرفة مدى تقدم الطلبة
نحو حتقيق الأهداف ،وهذا ما ت�ؤكده معايري تعليم الريا�ضيات
املدر�سية (. )NCTM, 2000
وينظر للتقومي على �أنه عملية ت�شخي�صية عالجية م�ستمرة،
ومن �أهدافه التنب�ؤ ،والت�شخي�ص ،والت�صنيف ،وتكوين املعارف؛
ولذلك ال بد من تدريب املعلمني وت�أهيلهم على كيفية ا�ستخدام
�أدوات التقومي وا�سرتاتيجياتها املتنوعة ،وبالتايل حتقيق منو
�شمويل ومتوازن لدى الطلبة يف الريا�ضيات (الب�شري وبرهم)2015 ،
.
واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة كل من :الطراونة و�أبولوم
( ، )2016ودرا�سة اليافعي ( ، )2018ودرا�سة ال�شمري (. )2018
واختلفت مع درا�سة كل من� :صباح وزامل ( )2017يف �أثر
امل�ؤهل الرتبوي يف درجة املمار�سات يف التقومي يف الريا�ضيات،
وقد يعود �سبب االختالف يف �أن درا�سة �صباح وزامل كانت درجة
ممار�سة املعلمني ملمار�سات التقومي مرتفعة ،بينما يف الدرا�سة
احلالية درجة ممار�سات التقومي متو�سطة .كما اختلفت مع درا�سة
ريان (. )2015
◄◄وللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثالث وهو:
هل تختلف درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات لأدوات التقومي
الإلكرتونية باختالف جن�س املعلم (ذكور� ،إناث) ؟
مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية
لدرجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي الإلكرتونية،
كما هو مو�ضح يف اجلدول ( ، )5حيث بلغ املتو�سط احل�سابي
ال�ستخدام معلمي الريا�ضيات الذكور ( ، )1.7422بينما بلغ للإناث
( ، )1.7411وبفارق مقدار (. )0.0011
ولتق�صي داللة الفروق بني متو�سطي درجة ا�ستخدام املعلمني
ملهارت التقومي الإلكرتونية الذكور والإناث ،كما هو مو�ضح يف
اجلدول ( ، )6حيث �أظهرت نتائج التحليل �أنه ال يوجد فرق ذو داللة
�إح�صائية ( )α=0.05بني املتو�سط احل�سابي ملمار�سات ممار�سة
معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي الإلكرتونية ،حيث بلغت قيمة
(ف) لطالب املجموعتني ( ، )0.000ومب�ستوى داللة (. )0.9840
مما يدل على عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف درجة
ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي الإلكرتونية بني
الذكور والإناث؛ فالكتب املدر�سية نف�سها ،والأدلة الإر�شادية كذلك،
وبالنظر للبيئة الأردنية جند �أن التعليم والتدريب لكال النوعني من
املعلمني متقارب ،وال يوجد اختالف يف م�ستوى تعليم الذكور �أو
الإناث� ،أو طرق التدري�س امل�ستخدمة� ،أو طرق التقومي الإلكرتونية.
واتفقت هذه الدرا�سة مع درا�سة كل من� :صباح وزامل (، )2017

وريان (. )2015

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث ب�رضورة ا�ستخدام
معلمي الريا�ضيات لأدوات التقومي الإلكرتونية �أثناء اخلدمة على
مهارت التقومي الإلكرتونية املختلفة ،وال �سيما �أدوات التقومي
املتمثلة يف االختبارات املحو�سبة (املتزامنة ،وغري املتزامنة) ملا
لهذه الأدوات من �أهمية يف تطوير تعليم الطلبة ،وحتقيق الأهداف
التعليمية املرجوة ،واالهتمام مبمار�سات املعلمني �أثناء التدري�س
والتقومي يف ظل امل�ستجدات وامل�ستحدثات ،ومتابعة تعليم الطلبة
داخل الغرف ال�صفية وعن بعد ،وحتليل التدري�س.
كما يو�صي الباحث ب�رضورة تدريب معلمي الريا�ضيات على
�إعداد وا�ستخدام �أدوات التقومي الإلكرتونية املختلفة ،وخمططي
مناهج الريا�ضيات على ت�ضمني كتب الريا�ضيات و�أدلتها على
�أن�شطة �إلكرتونية ت�ساعد معلمي الريا�ضيات على ا�ستخدام �أدوات
التقومي البديلة واملحو�سبة.
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