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ملخص البحث :
تهدف الدراسة الحالية إلى استقصاء أثر التقويم البديل على تحصيل طلبة الصف الثامن في مادة العلوم في مدارس
محافظة اربد ,وهدفت أيضاً إلى تحديد اتجاهات طالب الصف الثامن نحو مادة العلوم .تكونت عينة الدراسة من

( )102طالبًا من طالب مدارس محافظة اربد تم اختيارهم بالطريقة القصدية من مجتمع طلبة الصف الثامن ,تم

توزيعهم عشوائيًا على مجموعتين ،المجموعة التجريبية تكونت من ( )52طالبًا طبق عليهم التقويم البديل ،والمجموعة

الضابطة تكونت من ( )50طالبًا استخدموا التقويم التقليدي ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث االختبار
التحصيلي واستبانة لقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة العلوم .اظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين عالمات مجموعتي الدراسة ولصالح المجموعة التجريبية ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
في اتجاهات الطلبة نحو مادة العلوم بين المجوعتين التجريبية والضابطة.
الكلمات المفتاحية :التقويم البديل ،اتجاهات الطلبة ،التحصيل.

المقدمة :
يعد تقويم تعلم الطلبة من أهم مراحل العملية التعليمية التعلمية وأكثرها ارتباطا بالتطوير التربوي الذي تسعى

التعلم والتعليم من
إليه الكثير من األنظمة التربوية بفلسفاتها المختلفة ،فهو الوسيلة التي تمكن القائمين على عملية ّ
الحكم على فعاليتها من حيث النتاجات المطلوبة ،ومدى مالءمتها لمستويات الطلبة ونموهم وقدراتهم ومهاراتهم
المتعددة.

إن التقويم بمفهومه الحديث تجاوز الفهم التقليدي لعملية تقييم تعلم الطلبة ،القائم على إظهار ما لدى الطلبة

من فروق أو مهارات فردية ،تقاس بدرجات اعتباطية ال تعكس في األغلب حقيقة ما يملكه الطلبة من قدرات ترتبط

بعمليات التفكير العليا ،وقدرتهم على بلورة األحكام واتخاذ القرار وحل المشكالت ،باعتبارها مهارات تمكن الطلبة من
التعامل مع التغييرات المتسارعة ،في زمن أمست فيه تكنولوجيا المعلومات ومستجداتها ،سمة هذا العصر وهبته .لذا
فالتقويم التربوي بنهجه الجديد يتضمن استراتيجيات تقويم حديثة قائمة على أسس علمية ومنهجية ،ترتكز على حقيقة

التعلم
المتعلم ألغراض ّ
تعلمه الطلبة ،بشكل يضمن جودة العملية التربوية ومخرجاتها من حيث مدى بلوغ ّ
وواقع ما ّ
ونتاجاته ،وتمكنه منها واتقانه لها( & Napoli & Raymond 2004; Grisham- Brown, Hallam
) )Brookshire, 2006; Tomlinson, 2001; Marzano, 2002
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فضال على تحديد األداء أو اإلنجاز الذي سيتم تقويمه بصفته مؤش ار للمتعلم بما يتضمنه من أنشطة وتدريبات
الستثارة هذا األداء كاألسئلة الصفية والمناقشات والمشاريع التي سيكلف الطلبة بها ،فضال على اإلجراءات التي
سيقوم بها المعلم ،لتحديد تدرج أعمال الطلبة وتقدير مستوياتها (الخليلي.)١٩٩٨ ،

وعليه ،يسمى التقويم الذي يراعي توجهات التقويم الحديثة بالتقويم الواقعي أو األصيل أو الحقيق ،وهو التقويم

الذي يعكس إنجازات المتعلم ويقيسها في مواقف حقيقية ،فهو تقويم يجعل الطلبة ينغمسون في مهمات ذات قيمة

تعلم ،يمارس فيها الطلبة مهارات التفكير العليا ويوائمون بين مدى متسع من
ومعنى بالنسبة لهم ،فتبدو كنشاطات ّ
المعارف التخاذ الق اررات أو لحل المشكالت الحياتية الحقيقية التي يعيشونها فتتطور لديهم القدرة على التفكير التأملي،
الذي يساعدهم على معالجة المعلومات ونقدها وتحليلها؛ فهو يوثق الصلة بين التعلم والتعليم ،بما يساعد الطالب على
التعّلم مدى الحياة ( الفريق الوطني للتقويم.)2004 ،

لذا فاستخدام المعلمين الستراتيجات التقويم البديل وأدواته ،ووعيهم بما تتضمنه كل استراتيجية من فعاليات

تعلم وتعليم الطلبة حقيقيا وواقعيا ،وتجعلهم أكثر مقدرة على تقديم فرص
تندرج أسفل منها ،يجعل تقويمهم لعملية ّ
تعلم متعددة لطلبتهم ،إلظهار ما لديهم من مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت فيما يعرض عليهم من محتوى
تعليمي ،ونشاطات تعلم فردية ،تعمق لديهم الفهم ،وتشجعهم على التفكير التأملي ومراجعة الذات ،إن معظم
استراتيجيات التقويم البديل كما أشار كل من مون وبرايتون وكالهان وروبنسون ( & Brighton, Callahan
 )Moon, Robinson, 2005وسفنسيكي ()Svinicki, 2004
وألن وفليبو ( )Allen & Flippo, 2002تتطلب من الطلبة مستويات عليا من التفكير ومهارات حل المشكالت،

وتسعى إليجاد طلبة قادرين على التميز واإلبداع.
مشكلة الدراسة

يشهد العالم من حولنا تطو ار شامال لمفهوم تقويم تعلم الطلبة واستراتيجياته وأدواته ،مما يتطلب من المعلمين
على اختالف تخصصاتهم ،استخدام استراتيجيات تقويمية حديثة ومتنوعة غير االختبارات الكتابية ،التي اعتادوا أن

يمارسوها لتقويم تحصيل الطلبة ،أو لقياس نواتج التعلم .لذا فإن االتجاهات الحديثة في التقويم ترى أن االختبارات

ليست إال شكال من أشكال التقويم المتنوعة األخرى) أبو زينة .) ٢٠٠٣ ،كما يتضح من الدراسات السابقة وجود تباين
حول استراتيجيات التقويم المتبعة داخل الغرفة الصفية ،كما أن هناك بعض استراتيجيات التقويم األخرى لم يتم تناولها

بالبحث ،أو دراسة درجة استخدامها في تقويم تعلم الطلبة كاستراتيجية التقويم المعتمد على التواصل واستراتيجية

التقويم المعتمد على مراجعة الذات .لذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن درجة استخدام معلمي العلوم الستراتيجيات
التقويم البديل )التقويم المعتمد على األداء ،واستراتيجية الورقة والقلم ،واستراتيجية المالحظة ،واستراتيجية التواصل،
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واستراتيجية مراجعة الذات) واستخدام المعلمين ألدوات التقويم (ساللم التقدير وقوائم الشطب وسجالت وصف سير
تعلم الطلبة ،والسجل القصصي) .وبشكل عام يتم قياس تحصيل الطلبة في العلوم في المدارس الحكومية في األردن
من خالل التقويم التقليدي الذي يعتمد بشكل مباشر على قياس الجانب المعرفي وهذا ال يتناسب مع مادة العلوم التي

تتضمن مهارات واتجاهات باإلضافة إلى المعرف ة النظرية ،وبما أن المهارات تمثل ترجمة عملية المعلومات بما يؤكد

على تعلم المفاهيم وتنمية اتجاهات إيجابية نحو العلوم ،لذلك تتمحور مشكلة الدراسة حول أثر التقويم البديل على
تحصيل طلبة الصف الثامن واتجاهاتهم نحو العلوم ،من خالل األسئلة التالية.

أسئلة الدراسة

 .1هل يوجد فروق في تحصيل طلبة الصف الثامن في مادة العلوم تعزى الستخدام استراتيجية التقويم (التقليدي،
البديل)؟

 .2هل يوجد فروق في اتجاهات طلبة الصف الثامن في مادة العلوم تعزى الستخدام استراتيجية التقويم (التقليدي،
البديل)؟

فرضيات الدراسة

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) α =0.05في متوسطات تحصيل طلبة الصفالثامن في مادة العلوم تعزى الستراتيجية التقويم المستخدم.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α =0.05في متوسطات اتجاهات طلبة الصفالثامن في مادة العلوم تعزى الستراتيجية التقويم المستخدم (التقليدي ،البديل).

أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في أنها تساهم هذه الدراسة في إبراز أهمية التقويم البديل كونة من االستراتيجيات الحديثة
التي يتبعها التقويم من وجهة نظر معلمين العلوم العاملين في مدارس محافظة اربد ،وبالتالي تسهم هذه الدراسة في

بيان مدى تأثير التقويم البديل على التحصيل الدراسي للطلبة الصف الثامن في المدارس الحكومية في محافظة اربد،
التي تسهم في توفير بيئة علمية وبحثية للمهتمين في مجال التقويم البديل والتحصيل الدراسي ،كما أنها زادت من قدرة
الطلبة على البحث وجمع المعلومات وتحليل البيانات ،باإلضافة إلى ذالك النتائج التي تنتج عن هذه الدراسة في إعداد
البرامج والدراسات الخاصة بالتقويم البديل للمعلمين في المدارس الحكومية ،وتكمن هذه الدراسة في توفير أدوات لقياس

اتجاهات الطلبة نحو مادة العلوم ونحو التقويم البديل.
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أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:
 .1أثر التقويم البديل على تحصيل طلبة الصف الثامن في مادة العلوم في مدارس محافظة اربد.
 .2تحديد اتجاهات طالب الصف الثامن نحو مادة العلوم.

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

التقويم :عملية تشخيصية وقائية عالجية تهدف إلى تحديد جوانب القوة والضعف والوقوف على مدى تحقيق األهداف

التربوية ومدى فاعلية البرنامج التربوي (دياب.)2011 ،

التقويم البديل :ويعرفة مجيد ( ) 2011بأنه استخدام أساليب للتقويم غير التقليدي خالف االختبارات المقننة التي
تركز على مجال التذكر .ويعرف إجرائيا  :استخدام أدوات التقويم غير تقليدية مثل سلم التقدير اللفظي وقوائم رصد
المالحظات الصفية ،لرصد تحصيل طلبة الصف الثامن.
االتجاه :وهو ميل ونزعة يتعلمها الفرد من البيئة االجتماعية ،ويهدف إلى تقييم األشياء بطريقة مميزة ومتماسكة
واجتماعية (المجيدل ،)2002 ،ويعرفه الخطيب( )1988بأنه معتقدات الفرد نحو شىء معين حيث يمكن أن يقبل
الفرد الشيء أو يرفضه ،ويعرف إجرائيًا بأنه إجابة الطلبة على فقرات االستبيان بحيث تبين مدى قبول أو رفض

الموضوعات تجاه العلوم.

التحصيل الدراسي  :يعرف بأنه نتاج عملية التعلم في أي موضوع ،وهو إ دراكي في معظمة يتركز على المعارف
والخبرات التي يكتسبها المتعلم نتيجة مروره بخبرات ومواقف تعليمية ويقاس التحصيل بالدراجات التي يحصل عليها

المتعلم في اختبار يصمم لهذا الموضوع (حمدان .)1996 ،ويعرف إجرائيًا بأنه مجموع المهارات التي يتقنها المتعلم

وعالمات الطالب في االختبار النهائي.
االطار النظري
التقويم البديل

ال جوهريًا في الممارسات التقليدية السائدة
يعد التقويم البديل توجهًا جديدًا في الفكر التربوي للنظرية البنائية وتحو ً

في قياس وتقويم تحصيل المتعلمين وأدائهم في المراحل التعليمية المختلفة ،وعلى الرغم من أن هذا النمط الجديد من
التقويم يعد جزءًا ال يتج أز من حركات إصالح التعليم ،وما يتعلق به من قضايا تربوية رئيسية في الكثير من دول العالم

المتطور في وقتنا الحاضر ،إال أنه أصبح محور لكثير من النقاشات والجدل في األوساط التربوية ،وبين خبراء القياس
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والتقويم التربوي في هذه الدول .ويتعلق هذا الجدال بالقضايا الفكرية والمنهجية واألسس السيكولوجية والتربوية التي
يستند إليها التقويم البديل وآلثار االجتماعية الناجمة عنه (عالم.)2010 ،

ظهر التقويم البديل أو التقويم األصيل كرد فعل على انتقادات عدة وجهت لطرق التقويم التقليدية ،فالتقويم

البديل يقوم على أساس جعل التقويم جزءاً أساسيًا من عملية التعليم ،فهو يتطلب من المتعلم القيام بمهام تثير تفكيره

باالستناد إلى المعرفة السابقة ،واستخدام التعليم الحالي عبر ممارسة مهارات مناسبة من أجل حل مشكالت واقعية

وحقيقية ،وهذا من شأنه أن نجعل عملية التقويم تتمثل بخبرات بنائية تعليمية تحتم على الطلبة استخدام مهارات تفكير

من أجل تحقيق أعلى مستويات الجودة في األداء والناتج ،كما تقوم بتزويدهم بالتغذية الراجعة مما يمكن المعلمين من

تحديد الخطوات الالزمة لتعسين تعليم الطالب (.)kerka,1995

عرفة الحريري ( ) 2008بأنه التقويم الذي يقوم على االفتراض القائل بان المعرفة يتم تكوينها وبنائها بواسطة

المتعلم حيث تختلف المعرفة من سياق إلى آخر.

وعرفة أبو عالم ( ) 2010بالتقويم الواقعي ألنه يعكس أداء الطالب ويقسه في مواقف واقعية وحقيقية.
استراتيجيات التقويم البديل وأدواته
إن التوجه الجديد عالميا ،لكثير من األنظمة التعليمية نحو المدرسة المعرفية بدال من السلوكية ،اقتضى من
المعلمين ،تحوال جذريا في نظرتهم الضيقة لعملية تقويم تعلم الطلبة وتعليمهم ،التي كانت تعنى فقط بما اختزنه المتعلم

في ذهنه من معلومات محددة لم تعد تتالءم مع متطلبات هذا العصر ،بكل ما يميزه من تفجر معرفي وتكنولوجي .

لتعلم وتعليم طلبته،
لذا أصبح المعلم وفقا لهذا التوجه الجديد ،مطالبا باستخدام استراتيجيات وأدوات جديدة في تقويمه ّ
تركز على ما يجري داخل عقل المتعلم من عمليات عقلية ،وتهتم بعمليات التفكير وخاصة عمليات التفكير العليا .
لذا ّتبنت و ازرة التربية والتعليم األردنية استراتيجيات وأدوات تقويمية جديدة ،سميت باستراتيجيات التقويم البديل وأدواته،

يمكن إجمالها بما يلي:

 .1استراتيجية التقويم المعتمد على األداء
تعلموها في مواقف حياتية جديدة تحاكي الواقع ،مظهرة
تتيح هذه االستراتيجية للطلبة ،توظيف المهارات التي ّ
مدى اتقانهم لما تعلموه في ضوء النتاجات التعليمية المراد إنجازها (عودة2005،؛ )Adams, & Hsu, 1998
ويندرج تحت هذه االستراتيجية عدد من الفعاليات التي يمكن أن تعد مثاال مالئما لتطبيق هذه االستراتيجية كالتقديم
والعرض التوضيحي والمحاكاة .إن هذه االستراتيجية بما تقدمه من تقويم متكامل ومباشر ،تتيح للطالب لعب دور
إيجابي في تقييم المهارات المعرفية واألدائية والوجدانية التي يمتلكها ،ومشاركة المعلم بوضع معايير تقويم األداء

ومستوياته ،فضال على إعطاء كل من المعلم والمتعلم فرصة تعديل إجراءات ومهام التقويم ،بناء على التغذية الراجعة
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التي يحصلونها ،وصوال بهم إلى أعلى مستويات الجودة ،مع احتفاظ المتعلم بحق الدفاع عن رأيه وأدائه بالحجج
والبراهين المنطقية.
 .2استراتيجية التقويم بالقلم والورقة
تعد االختبارات بأنواعها عماد هذه االستراتيجية ،وركيزتها بما تقدمه من أدوات معدة بإحكام ،تمكن المعلم من

قياس قدرات الطلبة ومهاراتهم في مجاالت محددة ،تظهر مستوى امتالكهم للمهارات العقلية واألدائية المتضمنة في

تعلموه مسبقًا (عودة2005 ،؛  .(Zeidner, 1993وتكمن أهمية هذه االستراتيجية
النتاجات التعليمية لمحتوى دراسي ّ

فيما تقدمه للمعلم من معرفة بمواطن القوة ومواطن الضعف في أداء الطلبة ،وقياس مستوى تحصيلهم ومدى تقدمهم
فيه ،مما يزود المعلم وولي األمر بالتغذية الراجعة حول أدائهم.

 .3استراتيجية المالحظة
تعد استراتيجية التقويم المعتمد على المالحظة من أنواع التقويم النوعي الذي يدون فيه سلوك الطلبة بهدف

التعرف على اهتماماتهم وميولهم واتجاهاتهم وتفاعلهم مع بعضهم بعضا ،بقصد الحصول على معلومات تفيد في
الحكم على أدائهم ،وفي تقويم مهاراتهم وقيمهم وأخالقياتهم وطريقة التفكير التي ينتهجونها ).(Lanting, 2000
ويمكن تقسيم المالحظة إلى نوعين أساسيين هما:
- ١المالحظة التلقائية  :تتمثل بمشاهدة سلوك المتعلم وأفعاله في المواقف الحياتية الحقيقية.
- ٢المالحظة المنظمة  :تتمثل بمشاهدة سلوك المتعلم بشكل مخطط له مسبقا ،آخذين بعين
االعتبار تحديد ظروف المالحظة (الزمان ،المكان ،المعايير الخاصة بكل مالحظة).
إن وعي المعلمين بهذه االستراتيجية يساعدهم في الحصول على كم من المعلومات النوعية ،تمدهم بدرجة عالية
من الثقة عند اتخاذ القرار ،والشمولية في تقويم النتاجات التعليمية ،فضال على ما تتمتع به هذه االستراتيجية من
مرونة عالية ،تمكن المعلمين من تكييفها وتصميمها بما يتناسب مع النتاجات التعليمية المختلفة (الفريق الوطني

للتقويم2004،؛ .( Adams, & Hsu, 1998
 .4استراتيجية التقويم بالتواصل
تقوم هذه االستراتيجية على جمع المعلومات من إرسال واستقبال األفكار ،بشكل يمكن المعلم من معرفة التقدم

الذي حققه المتعلم ،فضال على التعرف إلى طريقة تفكيره وأسلوبه في حل المشكالت ( ;Patton, 1990
Denscombe, 1998؛  .)Lanting, 2000إن وعي المعلمين بما تتضمنه هذه االستراتيجية من فعاليات(المؤتمر،
المقابلة ،األسئلة واألجوبة (وأدوات تقويم ترتبط بها ) سجل وصف سير التعلم) يمكن أن تفيد المعلمين في التخطيط
األمثل للدرس ،وتحديد النتاجات التعليمية للطلبة ،وفقا لمستوياتهم وقدراتهم ،كما قد تمكن الطلبة من الحصول على

ISSN: 2663-5798

)Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP

العدد العاشر
تاريخ اإلصدار2019 – 8 – 2 :
www.ajsp.net

ISSN: 2663-5798

التغذية الراجعة والتشجيع اللذين يساهمان في تشخيص حاجاتهم مما يعزز من قدرتهم على مراجعة الذات وانعكاس
ذلك على آدائهم وإمكانياتهم وتطورها.
 .5استراتيحية مراجعة الذات
تقوم هذه االستراتيجية على تحويل التعلم السابق إلى تعلم جديد ،وذلك بتقييم ما تعلمه الطالب من خالل تأمله
الخبرة السابقة ،وتحديد نقاط القوة والنقاط التي بحاجة إلى تحسين ،وتحديد ما سيتم تعلمه الحقا .لذا تعد هذه

االستراتيجية مكونا أساسيا للتعلم الذاتي ،بما تقدمه للمتعلم من فرصة حقيقية لتطوير مهاراته ما وراء المعرفية،

ومهارات التفكير الناقد ،ومهارات التفكير العليا ،وحل المشكالت مما يمكن المتعلم من تشخيص نقاط القوة في أدائه،
وتحديد حاجاته وتقييم اتجاهاته (الفريق الوطني للتقويم٢٠٠٤ ،؛Schon, 1987؛  )LaBoskey, 1997إن تمكن

المعلم ووعيه بالمراحل الثالثة التي تندرج ضمن هذه االستراتيجية يتيح له القدرة على توظيفها في عملية تقويم تعلم
تعلمهم.
الطلبة وذلك بمشاركتهم في عملية التقويم ،وتعزيز قدراتهم وإمكانياتهم على تحمل مسؤولية ّ
أدوات التقويم البديل (عودة:)2005،
أوال :قوائم الرصد/الشطب
تشمل قوائم الرصد أو الشطب قائمة األفعال أو السلوكات التي يرصدها المعلم أو المتعلم لدى قيامه بتنفيذ

مهمة أو مهارة تعليمية واحدة أو أكثر ،وذلك برصد االستجابات على فقراتها باختيار أحد تقديرين من األزواج التالية:

صح أو خطأ ،نعم أو ال ،موافق أو غير موافق  .تعد من األدوات المناسبة لقياس مدى تحقق النتاجات التعليمية.
ثانياً :ساللم التقدير
تقوم ساللم التقدير على تجزئة المهمة أو المهارة التعليمية المراد تقويمها إلى مجموعة من المهام أو المهارات
الجزئية المكونة للمهارة المطلوبة ،بشكل يظهر مدى امتالك الطلبة لها ،وفق تدريج من أربعة أو خمسة مستويات،
يمثل أحد طرفيه انعدام أو ندرة وجود المهارة ،في حين يمثل الطرف اآلخر تمام وجودها.
ثالثا :ساللم التقدير اللفظي
تتيح هذه األداة للمعلم أن يدرج مستويات المهارة المراد تقويمها لفظيا إلى عدد من المستويات بشكل أكثر

تفصيال من ساللم التقدير ،حيث يتم تحديد وصف دقيق لمستوى أداء الطلبة ،مما يوفر تقويما تكوينيا ألدائهم ،يمكن
المعلم من تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة التي يحتاجونها.
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رابعا :سجل وصف سير التعلم
إن تعبير الطالب كتابيا حول أشياء قرأها أو شاهدها أو تعلمها ،تتيح للمعلم فرصة اإلطالع على أراء الطلبة
واستجاباتهم من خالل سجل وصفهم لسير تعلمهم وكيفية ربط ما تعلموه مع خبراتهم السابقة لذا يعتمد نجاح تطبيق

هذه األداة على وجود معلم قادر على خلق بيئة آمنة تشجع الطلبة على التعبير بحرية عما يشعرون به ،دونما خوف
أو رهبة من التأثير السلبي لما يكتبون على درجة تحصيلهم.

خامسا :السجل القصصي
يقدم السجل القصصي بوصفه أداة من أدوات التقويم البديل ،صورة واضحة عن جوانب النمو الشامل للمتعلم،
من خالل تدوين وصف مستمر لما تم مالحظته على أدائه مما يقدم للمعلم مؤش ار صادقا يمكنه من التعرف إلى
شخصية المتعلم ومهاراته واهتماماته ،وتوظيفه ألغراض تنبؤية ،أو إرشادية ،أو توجيهية ،أو عالجية.
االتجاهات
إن هناك اعتقاد عامًا لدى الكثير من المدرسين والتربويين بان اتجهات الطالب نحو المادة الدراسية التي
يتعلمها ،تؤثر في مدى تقبلة لمفاهيم تلك المادة وخبراتها ،كذلك تؤثر في مدى إلمامة بها وتوظيفها ،لذلك من الضروري
عمل كل ما يلزم من أجل تنمية االتجاهات االيجابية نحو المادة التي يتعلمها ،وكذلك تحسين االتجاهات السلبية

نحوها (جابر.)2002 ،
إن االتجا هات تقوم بدور مهم في استجابات الفرد المختلفة للمثيرات المتابينة التي يتعرض لها في حياته

اليومية ،وقد تكون تلك االستجابات لمثيرات إيجابة أو وسيلة بناء على تقبلة أو رفضة لتك المثيرات .وتنظيم االتجاهات

والعمليات االنفعالية اإلدراكية والمعرفية ،وتعمل االتجاهات من ناحية أخرى على توجيه الفرد إلى اتخاذ السلوم المالئم

والمقبول إلفراد الجماعة ،كما تساعد الجماعة من ناحية أخرى على اتخاذ الق اررات في بعض المواقف االجتماعية

والنفسية بثقة تامة دون تردد أو تأخير (المخزومي.)1995 ،

إن معرفة االتجاهات تساعد على التنبؤ بالسلوك المستقبلي لألفراد والتحكم به ،كما أنه من المؤثرات القوية

على السلوك الظاهر على الفرد إذا تأثر سلوك األفراد نحو األمور وموقفهم منها بما لديهم من اتجاهات إيجابية وسبيلة

تتكون نتيجة التفاعل بين الفرد والبيئة كذلك يتم قياس االتجاهات لمعرفة وجودها ودرجة قوتها لنمكن من معرفة أثارها
في العمل ،فمثالً في التربية والتعليم يهمنا في هذا المجال قياس نوع اتجاهات الطلبة وقوتها نحو المادة الدراسية ونحو

بيئتهم المدرسية ونحو مادة التعلم بشكل خاص (قطامي.)1989 ،
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منهاج العلوم
يفرض التقدم العلمي الذي نعيشه ضرورة االهتمام بمناهج العلوم المدرسية باعتبارها من المنهاج الديناميكية
من حيث التطور المعرفي السريع ومن حيث احتوائها على الكثير من المعارف والمهارات والخبرات التعليمية ،فكان

من الضروري مواكبة هذا التطور حتى ينكس على منهاج العلوم ،ألن التحديات المعاصرة تفرض ضرورة تحسين

نوعية التعليم بشكل عام وتعليم منهاج العلوم بشكل خاص وذلك عن طريق تزويد الطلبة ببعض المهارات والكفايات

الضرورية لهذا العصر ( النجدي.)2003،
يقتضي تطور الحديث في تعليم العلوم تطوير أساليب وأدوات تقوم حديثه ،وهذا يعني االبتعاد عن أسلوب

التلقين وتحفيظ المعلومات وأدوات التقويم التقليدية ،ألن مناهج العلوم تتضمن في محتواها العديد من المعارف والمفاهيم
والمه اررات واألنشطة ،الذي يتطلب دو اًر فعاالً من الطالب في تنفيذ المهارات وتطبيق المعارف لتحويل من دور المتلقي

للمعلومات إلى دور المشارك في عملية التعليم والتعلم ،األمر الذي حمل الطالب قسمًا كبي اًر من مسؤولية التعلم ذو
المعنى في العلوم الذي يحدث من خالل قيام الطالب بتنفيذ األنشطة وإجراء التجارب العلمية وجمع المعلومات وتحليل
البيانات والمشاركة في صياغة محكات التقويم والتعاون مع زمالئه وتقويم ذاته (زيتون.)2000،

وألن استراتيجيات التقويم البديل تتطلب استخدام أساليب تقويم متنوعة ،تحقق التأكد من نمو الفرد في جميع
جوانبه المعرفية والمهارية والوجدانية ،كما تسهم في زيادة تحسين تعلم الطالب وتعديل مفاهيمة وزيادة مهاراته ،وليسى

بمجرد االكتفاء بتحديد مستواه ومنحه درجة ،وسعياً لمراعاة معايير جودة التقويم في تعلم العلوم (زيتون.)2000،
الدراسات السابقة

دراسة حميد ( ) 2013أثر توظيف أساليب التقويم البديل في تنمية التفكير التأملي ومهارات رسم الخرائط
بالجغرافيا لدى طالبات الصف العاشر األساسي .هدفت ال دراسة للكشف عن أثر توظيف أساليب التقويم البديل في

تنمية التفكير التأملي ومهارات رسم الخرائط في الجغرافيا لطالبات الصف العاشر األساسي ،وما هي المهارات التي

يجب تنميتها لرسم الخرائط في الجغرافيا وما هي أساليب التقويم البديلة المراد توظيفها ،استخدم الباحث المنهج الوصفي
والتصميم التجريبي من خالل اختبار قبلي واختبار بعدي تم تطبيقة على عينة الدراسة البالغ عددها ( )64طالبة من

طالبات الصف العاشر األساسي في فهمي الجرجاوي ،تم اختيارهم بشكل عشوائي ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم
الباحث أساليب التقويم البديلة .تم جمع الب يانات وتحليلها باستخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة ،وقد بينت نتائج

الدراسة أنه يوجد فروق إحصائية بين المجموعة الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية في اختبار التفكير
التأملي ومهارات رسم الخرائط.
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دراسة الباز ( )2006مدى فعالية برنامج مقترح لتدريب معلمي العلوم بمرحلة التعليم األساسي على استخدام
أساليب التقويم البديل .هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية برنامج مقترح لتدريب معلمي العلوم بمرحلة التعليم
األساسي على استخدام أساليب التقويم البديل واتبع الباحث المنهج الوصفي والتجريبي واختار الباحث العينة بطريقة

قصدية من معلمي العلوم من مدينتي المنامة والمحروق في البحرين ولجمع البيانات اتبع الباحث أداتين هما اختبار

وبطاقة مالحظة ولمعالجة البيانات استخدم الباحث أسلوب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وأشارت
النتائج إلى فعالية البرنامج التدريبي المقترح بنائه وطريقة تنفيذه في تحسين الفهم واالستخدام الماهر من جانبي معلمي

العلوم ألساليب التقويم البديل.

دراسة ماركيولز ( )Margulies,2005إستراتيجية التقويم البديلة وتأثيرها على استيعاب الطالب في وحدة
األحياء الدقيقة ،هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجيات التقويم البديلة في استيعاب ط\لبة الصف التاسع

البالغ عددهم ( ) 50طالب في مادة األحياء ،تم تفسيمهم إلى مجموعتين المجموعة التجريبية ( )25طالباً درسوا
باستخدام التقويم البديل و المجموعة الضابطة تكون من ( )25طالبًا درسوا بالطريقة التقليدية ،استخدم الباحث المنهج

الوصفي ،واستخدم الباحث األدوات التالية في جمع البيانات (المالحظة ،ملف اإلنجاز) وبينت النتائج أن هذه

استراتيجيات أسهمت في تحسين أ داء الطلبة ورفع تحصيلهم الدراسي والتقليل من المشكالت السلوكية مما جعلتهم

يظهرون تعاون كبير فيما بينهم.

دراسة نمر( ) 2013أثر استخدام نموذج بايبي على تحصيل طلبة الصف السادس في مادة العلوم واتجاهاتهم
نحوها في المدارس الحكومية التابعة لمحافظة طولكرم .هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام نموذج بايبي على

تحصيل طلبة الصف السادس في مادة العلوم واتجاهاتهم نحوها في المدارس الحكومية التابعة لمحافظة طولكرم،

وتكونت عينة الدراسة من ( )112طالب وطالبة تم توزيعهم عشوائيًا إلى مجموعتين ،المجموعة التجريبية شملت ()56

طالباً وطالبة تم تدريسهم بواسطة نموذج بايبي ،والمجموعة الضابطة شملت ( )56طالبًا وطالبة تم تدريسهم بالطريقة
االعتيادية ،استخدم االختبار لقياس التحصيل واالستبانة لقياس االتجاهات نحو العلوم ،وأظهرات النتائج وجود فروق
ذات داللة إحصائية في التحصيل بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية،

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق إحصائية في االتجاهات نحو العلوم بين الطلبة الذكور والطالبات اإلناث.

دراسة حوراني ( ) 2011أثر استخدام إستراتيجية الخرائط الذهنية في تحصيل طلبة الصف التاسع في العلوم

واتجاهاته م نحو العلوم في المدارس الحكومية في مدينة قلقيلية .هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام إستراتيجية
الخرائط الذهنية في تحصيل طلبة الصف التاسع في العلوم واتجاهاتهم نحو العلوم في المدارس الحكومية في مدينة
قلقيلية ،وتكونت الدراسة من ( )117طالبًا وطالبة قسمت إلى مجموعتين ،المجموعة التجريبية ضمت ( )60طالبًا
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وطالبة تم تدريسهم بواسطة إستراتيجية الخرائط الذهنية والمجموعة الضابطة ضمت ( )57طالبًا وطالبه تم تدريسهم
بالطريقة االعتيادية ،واستخدمة الدراسة ثالث أدوات :دليل المعلم لمنهاج العلوم ،اختبار تحصيلي ومقياس اتجاه نحو

العلوم ،وأظهرت النتائج بالنسبة لالتجاهات أنه ال يوجد أثر دال إحصائي يعزى لمتغير الجنس أو التفاعل بين طريقة

التدريس والجنس.

دراسة اإلبراهيم ( ) 2005أثر طريقة التدريس المدعمة بالحاسوب على تحصيل طلبة الصف الثامن في
الرياضيات واتجاهاتهم نحو الطريقة التدريسية .هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر طريقة التدريس المدعمة بالحاسوب
على تحصيل طلبة الصف الثامن في الرياضيات واتجاهاتهم نحو الطريقة التدريسية ،تكونت عينة الدراسة من ()115

طالبًا وطالبة من طالب الصف الثامن في مدارس محافظة اربد الثانية ،وتم تقسيم الطالب إلى مجموعتين عشوائيًا

مجموعة تجريبية ومجموعة ظابطة ،درست التجريبية باستخدام الكتاب المقرر والمادة المبرمجة من قبل الباحث في

حين درست المجوعة الظابطة بالطريقة االعتيادية ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي

تحصيل المجموعتين ولصالحة المجموعة التجريبية ،كما وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات
الطلبة نحو اإلستراتيجية المستخدمة.
التعقيب على الدراسات السابقة
يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة قلة الدراسات التي تناولت موضوع التقويم البديل في مادة العلوم،

من الدراسات التي ركزت على التقويم البديل في مادة العلوم دراسة الباز( )2006ودراسة ماركيولز
( ، )Margulies,2005وهذه الدراسات تتفق مع الدراسة الحالية ،وهنالك العديد من الدراسات التي درست أثر استخددام
أساليب التقويم البديل على تحصيل الطلبة منها دراسة حميد () 2013حيث ركزت هذه الدراسة على مواد مختلفة
لمعرفة أساليب التقويم البديل على تحصيل الطلبة وركزت على التفكير التأملي ورسم الخرائط ،وهذه الدراسة اختلفت

عن الدراسة الحالية .كما ويالحظ قلة استخدام الدارسات المتعلقة باالتجاهات نحو مادة العلوم والمرتبطة بالتقويم البديل
ولكن الدراسات اتفقت مع الدراسة الحالية باستخدام المنهج التجريبي واالستبانة كأدة دراسة لقياس االتجاهات نحو مادة
العلوم ،وتختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اختيار العامل المستقل فبعض الدراسات استخدمت نموذج

بايبي مثل دراسة نمر( ،)2013أو التدريس المدعمة بالحاسوب مثل دراسة االبراهيم( .)2005أما الدراسة الحالية
استخدمت إستراتيجية التقويم البديل في تحديد تحصيل الطلبة االتجاهات نحو العلوم ،واختلفت إيضًا بالفئة العمرية

للدراسة.
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الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
نظ ًار لطبيعة الدراسة الحالية وكونها تبحث أثر استخدام التقويم البديل على تحصيل طلبة الصف الثامن

واتجاهاتهم نحو مادة العلوم ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي وشبه التجريبي.
مجتمع وعينة الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف الثامن األساسي في المدارس الحكومية في محافظة أربد للعام

الدراسي ( ،)2018-2017وتم اختيار عينة الدراسة باطريقة القصدية حيث تكونت من ( )102طالبًا من طلبة الصف

الثامن الذين يدرسون الفصل األول من عام ( ) 2018-2017موزعين على مدرستين في محافظة أربد وتم اختيار
عينة الدراسة باطريقة القصدية ،وتم تقسيمها إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بطريقة عشوائية.

 -المجموعة التجريبية :وتكونت من( )52طالباً تم استخدام أدوات التقويم البديل كاستراتيجية لتقويم تحصيلهم.

 المجموعة الضابطة :تكونت من ( )50طالبًا تم استخدام أدوات التقويم التقليدي لتقويم تحصيلهم في الوحدةالدراسية.

أدوات الدراسة

لإلجابة على أسئلة الدراسة والتحقق من فرضياتها قام الباحث بتطوير أدوات الدراسة التالية :االختبار
التحصيلي ،واستبانة لقياس اتجاهات الطلبة نحو العلوم ،وفيما يلي توضيحاً لكل منها:
أوال :االختبار التحصيلي

اعد الباحث االختبار التحصيلي المكون من ست وثالثين فقرة ،إحدى وثالثون فقرة من نوع اختبار من متعدد،

وخمس فقرات من النوع اإلنشائي ،وقد تنوعت فقرات االختبار موزعة على مستويات هرم بلوم ،وقد كان االختبار في
صورته األولية ،وقد استخدم الباحث في إعداد االختبار الكتاب المقرر ودليل المعلم ونماذج االختبارات السابقة معتمداً

على تصنيف هرم بلوم المعرفي لصياغة فقرات االختبار ،وهو اختبار تحصيلي يهدف إلى قياس تحصيل طلبة الصف

الثامن من كتاب العلوم العامة المقرر تدريسه في العام الدراسي  .2018-2017ومما ينعكس على ذلك زيادة تحصيل
المتعلم وهذا المنطلق تم استخدام االختبار التحصيلي كأحد أدوات الدراسة ،والجدول ( )1يبين توزيع فقرات االختبار

وفق مستويات هرم بلوم المعرفي.
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جدول رقم ()1
توزيع فقرات االختبار التحصيلي وفق مستويات األهداف لهرم بلوم المعرفي ونسبة تمثيل كل مستوى من األهداف
الوزن النسبي ()%
عدد الفقرات
مستوى الهدف
%14
5
تذكر
%14
5
فهم
%14
5
تطبيق
%14
5
تحليل
%22
8
تركيب
%22
8
تقويم
%100
36
المجموع

صدق االختبار الظاهري

تم التأكد من دالالت صدق االختبار بعد عرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص

وتم تعديل االختبار في ضوء أرائهم ،كما تم التأكيد من قبل المحكمين على مدى صدق الفقرات وانتماها للمحتوى
الدراسي ،ومن ثم تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة حيث تكون هذه العينة من ()33

طالباً من طالب الصف الثامن األساسي ،واستغرقت مدة تطبيق االختبار ( )60دقيقة ،وبعدها تم جمع اجابات العينة
االستطالعية على االختبار وتحليلها بناء على التحليل تم إيجاد درجة الصعوبة ومعامالت التميز لكل فقرة من فقرات

االختبار ،حيث تراوحت درجة صعوبت الفقرات بين ( )0.20و( )0.80كما كان معامل التميز أكبر من (.)0.20
ثبات االختبار

تم حساب معامل ثبات االختبار بطريقة تطبيق االختبار بفارق زمني مدته أسبوعين بين التطبيقين وحساب

معامل ارتباط بيرسون حيث وصل إلى ( )0.86وهو معامل ثبات يفي بإغراض الدراسة.
ثانيا :استبانة االتجاهات

قام الباحث برجوع إلى بعض الدراسات السابقة مثل دراسة مهيدات ( )2012لقياس اتجاهات الطلبة نحو

مادة العلوم وبعد تطوير أداة الدراسة بما يتناسب مع مستوى طالب الصق الثامن األساسي ،تم تقسيمها إلى أربعة

مجاالت وهي فائدة ما دة العلوم ،طبيعة مادة العلوم ،االنشطة المتعلقة بمادة العلوم ،تقبل مادة العلوم ،حيث تكونت
االستبانة من ( )34فقرة.
صدق االستبانة

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة في مجال الدراسة حيث قاموا بإبداء أرائهم

ومالحظاتهم حول مناسبة الفقرات مقياس االتجاهات وكذلك وضوح صياغتها اللغوية.
ثبات االستبانة
تم حساب الثبات لالستبانة بواسطة معامل ألفا كرونباخ ،حيث تم حساب الثبات الكلي لالستبانة وألبعاده

المختلفة بواسطة معامل ألفا كرونباخ عن طريق برنامج  spssكما هو موضح باجدول رقم (.)2
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جدول رقم ()2
معامل ثبات استبانة االتجاهات نحو مادة العلوم

المجال

معامل ألفا كرونباخ

فائدة مادة العلوم

0.79

طبيعة مادة العلوم

0.94

االنشطة المتعلقة بمادة العلوم

0.86

تقبل مادة العلوم

0.76

الدرجة الكلية

0.92

متغيرات الدراسة
المتغير المستقل :طريقة التقويم ولها مستويان هما :طريقة التقويم البديل ،وطريقة التقويم التقليدية.
المتغير التابع :تحصيل الطلبة ،واتجاهات الطلبة.
المعالجة اإلحصائية
تم استخدم برنامج  spssالستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لحساب متوسط األداء في

اختبار التحصيل ومستوى االتجاهات ،ومعامل االرتباط لمعرفة العالقة األرتباطية بين االتجاهات والتحصيل ،واستخدام
اختبار تحيل التغاير ( )ANCOVAواختبار (ت) لعينتين مرتبطتين وعينيتن مستقلتين.

عرض النتائج

لألجابة على نتائج السؤال األول :هل يوجد فروق في تحصيل طلبة الصف الثامن في مادة العلوم تعزى الستخدام

إستراتيجية التقويم (التقليدي ،البديل)؟ والفرضية الصفرية األولى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الداللة ( )α =0.05في متوسطات تحصيل طلبة الصف الثامن في مادة العلوم تعزى إلستراتيجية التقويم المستخدم.

ولإلجابة عن سؤال ا لدراسة األول تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة عينة الدراسة
على اختبار التحصيل القبلي والبعدي وفقًا لمتغير طريقة التقويم ،والجدول رقم ( )3يبين ذلك.
الجدول رقم ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة عينة الدراسة على اختبار التحصيل القبلي والبعدي وفقا لمتغير
المجموعة (ضابطة ،تجريبية)
االختبار البعدي
االختبار القبلي
طريقة التقويم
المجموعة
االنحراف
المتوسط
عدد أفراد
االنحراف
المتوسط
عدد أفراد
المعياري
المعياري
الحسابي
المجموعة
الحسابي
المجموعة
5.64
18.18
50
3.86
10.16
50
التقليدية
الضابطة
5.86
26.62
52
4.12
11.13
52
التقويم البديل
التجريبية
العالمة القصوى على االختبار ()36
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يبين الجدول ( )3فرقًا ظاهريًا في المتوسطات الحسابية ألداء طلبة الصف الثامن األساسي على اختبار التحصيل

الدراسي لصالح المجموعة التجريبية بسبب اختالف طريقة وأدوات التقويم بين المجموعة الضابطة والتجريبية ،ولبيان

داللة الفروق الظاهرة في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة عندى مستوى الداللة ( )α=0.05استخدم اختبار

تحليل التغاير ( )ANCOVAلعالمات طلبة عينة الدراسة على اختبار التحصيل البعدي وفقًا لمتغير المجموعة ،بعد

األخذ بعين االعتبار عالمات الطلبة على االختبار القبلي كمتغير مصاحب وكانت النتائج كما في الجدول رقم (.)4

جدول رقم ()4
نتائج اختبار تحليل التغاير ( )ANCOVAلعالمات طلبة عينة الدراسة على اختبار التحصيل البعدي وفقا لمتغير طريقة التقويم
والجنس والتفاعل بينهما
قيمة اإلحصائي مستوى مربع ايتا
متوسط
درجة
مجموع
مصدر التباين
العلمية
الداللة
(ف)
المربعات
الحرية
المربعات
0.411 *0.03
26.9
422.3
1
422.3
االختبار الفقبلي
0.476
*00
88.8
1381.5
1
1381.5
المجموعة (التجريبية ،الضابطة)
15.7
97
1521.4
الخطأ
99
3325.2
المجموع
* دالة عند مستوى الداللة ()α =0.05

ويتبين من الجدول رقم ( ) 4أن القيمة اإلحصائية (ف) المحسوبة لمتغير االختبار القبلي في اختبار التحصيل

تساوي ( )26.9بمستوى داللة تساوي ( )0.03وهذا مؤشر إلى وجود فروق االختبار القبلي ضمن المستوى المطلوب
لفحص فرضيات الدراسة.

كما بين الجدول رقم ( )4مربع آيتا للمجموعة حيث بلغت قيمتها ( ) 0.476ويتضح من ذلك أن حجم تأثير استخدام
أدوات وطريقة التقويم البديل على تحصيل الطلبة للمجموعة التجريبية حيث تبين أن هناك أثر لطريقة التقويم مما يدل
على أهمية هذه الطريقة وفاعليتها في رفع تحصيل الطالب مقارنة بالطريقة التقليدية ألدوات التقويم.

كما تبين من الجدول ( )4أن القيمة اإلحصائية (ف) المحسوبة لمتغير المجموعة في اختبار التحصيل تساوي

( )88.8وان مستوى الداللة يساوي ( )0.00وهذه القيمة أقل من مستوى الداللة ( )α =0.05أي أن هناك فروقًا ذات
دالة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة ولمعرفة الفروق لصالح المجموعة التجريبية أو الضابطة تم حساب

المتوسطات الحسابية المعدلة للمجموعة التجريبية والضابطة والجدول ( ) 5يوضح المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء

الطلبة في التحصيل حسب المجموعة.
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جدول رقم ()5
للمجموعة التجريبية والضابطة والخطأ المعياري لمتغير التحصيل حسب المجموعة
الخطأ المعياري
المتوسطات الحسابية المعدلة
0.55
26.08
0.59
18.64

يالحظ من الجدول ( )5إن المتوسط الحسابي المعدل ألداء الطلبة في المجموعة التجريبية يساوي ( )26.8وهو

أكبر من المتوسط الحسابي المعدل ألداء الطلبة في المجموعة الضابطة والبالغ ( ،)18.64وبذلك يكون الفرق بين
المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت طريقة التقويم البديل في تقويم أداء طلبتها.

لإلجابة على نتائج السؤال الثاني :هل يوجد فروق في اتجاهات طلبة الصف الثامن في مادة العلوم تعزى الستخدام

استراتيجية التقويم (التقليدي ،البديل)؟ والفرضية الصفرية الثانية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الداللة ( )α =0.05في متوسطات اتجاهات طلبة الصف الثامن في مادة العلوم تعزى الستراتيجية التقويم المستخدم
(التقليدي ،البديل).

ولإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث اختبار (ت) لعينتين مرتبطتين  ،T test paired sampleثم اجرى

تحليل الستجابات الطلبة على استبانة االتجاهات نحو العلوم على كل مجال من مجاالت االستبانة األربعة وهي فائدة
مادة العلوم ،طبيعة مادة العلوم ،األنشطة المتعلقة بمادة العلوم ،تقبل مادة العلوم ،والجدول ( )6يبين المتوسطات

الحسابية القبلية والبعدية والقيمة اإلحصائية لـ (ت) ومستوى الداللة للمجاالت األربعة لألستبانة في المجموعة التجريبية.
جدول ()6

المتوسطات الحسابية القبلية والبعدية وقيمة (ت) اإلحصائية
المتوسط الحسابي
المجاالت
البعدي
القبلي
3.18
3.06
فائدة مادة العلوم
3.33
3.28
طبيعة مادة العلوم
3.34
3.01
األنشطة المتعلقة بمادة العلوم
2.91
2.85
تقبل مادة العلوم
3.17
3.08
االتجاه الكلي
* دالة عند مستوى الداللة ()α =0.05

ومستوى الداللة للمجاالت األربعة لالستبانة في المجموعة التجريبية
االنحراف المعياري
مستوى
اإلحصائي
درجات
الداللة
t
الحرية
البعدي
القبلي
*0.042
2.088
51
0.34
0.35
0.683
0.410
51
0.41
0.97
*0.034
2.285
51
0.39
0.42
0.388
0.871
51
0.34
0.45
0.123
1.567
51
0.19
0.39

يتضح من الجدول ( )6أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة حول فائدة مادة العلوم حيث بلغت

قيمة ( )tاإلحصائية ( (2.088وهذه القيمة تظهر داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو فائدة العلوم تعزى للتقويم

البديل ،كما أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو اإلنشطة المتعلقة بمادة

العلوم حيث بلغت قيمة ( )tاإلحصائية ( (2.285وهذه القيمة تظهر داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو اإلنشطة
المتعلقة بمادة العلوم تعزى للتقويم البديل ،أما في المجالين (طبيعة مادة العلوم ،تقبل مادة العلوم) ال توجد فروق في

اتجاهات الطلبة في المجموعة التجريبية في المجالين (طبيعة مادة العلوم ،تقبل مادة العلوم) تعزى الستخدام التقويم
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البديل ،كما أنه عند حساب قيمة ( ) tاإلحصائية لألتجاه الكلي نحو مادة العلوم بلغت ( )1.567وهذه القيمة تدل
على أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة الكلية نحو مادة العلوم تعزى لتقويم البديل.

مناقشة النتائج

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول :هل يوجد فروق في تحصيل طلبة الصف الثامن في مادة العلوم تعزى

الستخدام استراتيجية التقويم (التقليدي ،البديل)؟

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة المجموعة الضابطة على اختبار

التحصيل البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

ويرى الباحث تفوق الطلبة في المجموعة التجريبية الذين تقوم أدائهم بطريقة التقويم البديل على المجوعة الضابطة

الذين تقوم أدائهم بطريقة التقليدية ،وذلك ألن التقويم البديل يتم فيه اطالع الطلبة على معايير التي سوف يتم تقيدم

أدائهم عليها ،حيث يتم عرض هذه ال معايير على الطلبة قبل البدء بعملية التقويم ويتم مناقشتهم بها ،مما يساعدهم في

التركيز على هذه المعايير ،والعمل على االلتزام بها والتوجه نحو هذه المعايير ،ويساعدهم على معرفة مقدار المهارات
المتوفره لديهم مما يعمل على تحفيزهم للتعلم بشكل أفضل ،والعمل على أش ارك جميع الطلبة بالمستويات والمهارات

التي يتم تكليفهم بها داخل الصحة الصفية ،وتعمل على غرسهم في تنفيذ المهام والمهارات التي يتم تكليفهم بها وتلعب

استراتيجية التقويم دو ًار مهمًا في تعزيز الثقة وعدم الخوف من أجرى التجارب ،وتعمل على مساعدة الطلبة بالستفادة

من خ برات بعضهم البعض عن طريق الحوار والمناقشة وجمع المعلومات وتحليلها وهذا يساعد على خلق بيئة تعاونية
بحيث يتم توزيع المهام على جميع أفراد المجموعة ،وتلعب التغذية الراجعة دو اًر مهماً في التقويم عن طريق تقويمه

لذاته وأقرانه ومعلمة ،وبما أن التقويم يعمل على ربط التعليم بالحياة اليومية عن طريق توظيف مهارات الطلبة ومعارفهم
وانخراطهم في مهمات حقيقية مرتبطة بالحياة ومن المهمات التي يتم تكليف الطلبة بها عمل عروض تقدمية حول
مادة العلوم ،حيث يقوم الطالب بجمع المعلومات ومن ثم معرفة ألية عمل المعلومات وتوضيحها برسومات ،وتعمل

عملية جمع البيانات على االنعكاس االيجابي لدى الطلبة وترسيخ المعلومة ،وتساعد على توفير جو من التعاون بين

أفراد المجموعة الواحدة عن طريق تبادل المعلومات ،كما تزيد من قدرتهم على جمع البيانات الالزمة وكيفية تنظيمها
وتحليلها وصياغة نتائجها بشكل متسلسل وعلمي  ،باإلضافة إلى تنمية روح البحث عن المعلومة من مصادرها المختلفة

وتساعد الطلبة باالعتماد على النفس وحب المبادرة .حيث أن استراتيجية التقويم البديل تتوافق مع النظرية البنائية في

جعل المتعلم كسب المعرفة وربطها مع الخبرات السابقة ،من أجل الوصول إلى التكيف ليصبح للمعرفة الجديدة معنى.

وتتفق هذة الدراسة مع دراسة حميد ( )2013حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة

التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في اختبار التفكير التأملي ومهارات رسم الخرائط ،واتفقت
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أيضًا مع دراسة ماركيولز ( )Margulies,2005التي أظهرت نتائجها فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة
الضابطة والمجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية في رفع التحصيل الدراسي تعزى الستخدام التقويم البديل.
واختلفت مع دراسة الباز ( ) 2006التي لم تستخدم الفئة العمرية واختالف أدوات الدراسة.

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :هل يوجد فروق في اتجاهات طلبة الصف الثامن في مادة العلوم تعزى

الستخدام استراتيجية التقويم (التقليدي ،البديل)؟

أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات طلبة الصف الثامن نحو مادة العلوم في

مجالين من مجاالت الدراسة ( فائدة مادة العلوم ،واألنشطة لمادة العلوم) ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن الطلبة
عند تعلمهم مادة العلوم كان لهم الدور األكبر في المشاركة بالحصة الصفية وفي تنفيذ الدروس والتحضير للتجارب

وجمع المعلومات وكاتبة التقارير ،كل هذه العوامل تساعد في تغير المكون المعرفي للسلوك وبالتالي تغير المكون

الوجداني الذي عمل على خلق اتجاهات إيجابية لدى الطلبة نجو مادة العلوم ،ما أن استخدام أساليب التقويم البديلة

في تقويم تحصيل الطلبة قلل من الخوف لدى الطلبة كون الطالب اصبح لدية معرفة مسبقة حول البنود التي سوف
يحسب عليها ،ويقوم التقويم البديل بقياس مهارات الطلبة مع المعلومات التي يتم اكتسابها وذلك ينمي اتجهات الطلبة
نحو مادة العلوم واألنشطة المتعلقة بها ووجود األنشطة في مادة التعلوم تعمل على زيادة نشاط المتعلم في البحث عن

المعلومة والمعرفة فهو يحتاج ل تعادت الخبرات السابقة والبحث عن سبل ربطها بالمعرفة الجديدة ،حتى يتمكن الطالب
من بناء معرفة ذات معنى وهذا ينعكس تماماً على جانب فائدة مادة العلوم ألنه تمكن المتعلم من تفسير البناء المعرفي

واستخدامة وتطبيقة في الحياة اليومية ،ويصبح قاد ًار على تقديم التفسيرات لحدوث أو عدم حدوث األشياء على أساس
علمي .كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في اتجاهات الطلبة الصف الثامن في العلوم في مجالي (طبيعة

مادة العلوم ،تقبل مادة العلوم) ،ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى الرهبة والخوف من دراسة مادة العلوم كونها تحتوي

على مفاهيم ومصطلحات كثيرة وصعبة وهذا يودي إلى تكوين اتجاه سلبي لدى الطلبة نحو تقبل مادة العلوم ،كون

هذا المنهاج يتصف بالحدية وزخم الموضوعات المطروحة في المنهاج .حيث اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة نمر

( )2013بعدم وجود فروق في اتجاهات الطلبة نحو مادة العلوم ،واختلفت مع دراسة حوراني ( )2011واإلبراهيم

( ،) 2005التي اظهرت وجود نتائج إيجابية نحو مادة العلوم واختلف هذه الدراسات عن الدراسة الحالية من ناحية
الفئة العمرية المستخدمة في الدراسات.
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التوصيات:
في ضوء ما تقدم يوصي الباحث بما يلي:
 .1أن تأخذ و ازرة التربية والتعليم استراتيجية التقويم البديل بعين االعتبار.
 .2تطبيق استراتيجية التقويم البديل في جميع الصوف والمراحل الدراسية ولجميع المواد الدراسية.
 .3أجراء دراسات مماثلة على مراحل التعليم األخرى في تخصصات أخرى.
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Thar used an Alternative Assessment on the A achievement of eighth
grade students and their attitudes towards science in the schools of Irbid
governorate
Abstract
The present study aims to investigate the impact of the alternative assessment on the
achievement of eighth grade students in science in governmental schools in Irbid. The
study sample consisted of (102) students from Irbid governmental schools who were
selected in purposive way from the group of eighth graders who were randomized to two
groups, the experimental group consisted of (52) students applied on them the alternative
assessment and the control group consisted of (50) students who used the traditional
assessment, To achieve the objectives of the study, the researcher used the achievement
test and a questionnaire to measure students' attitudes towards science. The results of the
study showed that there were statistically significant differences between the scores of the
two groups of study and for the validity of the experimental group. The results showed
that there were no statistically significant differences in the students' attitudes towards
science between experimental and control groups.
Keywords:
Alternative assessment, Student Attitudes, Achievement.
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