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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء مستوى رضا الطلبة عن معايير ومؤشرات معلمي العلوم في الحكم على قدراتهم العلمية .ولتحقيق هدف
ً
الدراسة تم جمع البيانات من خالل مقابلة أجريت مع ( )44معلما ومعلمة ،واستبانة مكونة من ( )28فقرة تم اشتقاق فقراتها من املعايير واملؤشرات
ً
ً
التي ذكرها املعلمين في مقابالتهم وعددها ( )28مؤشرا ،ووزعت على ( )675طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر في املدارس الحكومية في قصبة إربد.
ً
ً
أظهرت النتائج أن هناك ثالثة معايير أساسية هي (املعيار العلمي؛ ويتضمن ( )15مؤشرا فرعيا ،واملعيار الشخص ي؛ ويتضمن ( )9مؤشرات فرعية،
واملعيار االجتماعي؛ ويتضمن ( )4مؤشرات فرعية) ،يستخدمها معلمو العلوم في الحكم على قدرات الطلبة العلمية .وكان مستوى رضا الطلبة عن معايير
ً
ومؤشرات معلمي العلوم في الحكم على قدراتهم العلمية منخفض بشكل عام .وفي ضوء النتائج قدم الباحثان عددا من التوصيات أبرزها عقد دورات
تدريبية للمعلمين لتعزيز فهمهم ملعايير التقييم ،وتوعيتهم بأهمية توضيح هذه املعايير للطلبة.
الكلمات املفتاحية :رضا الطلبة؛ معايير؛ مؤشرات؛ القدرات العلمية؛ معلمو العلوم.

املقدمة:
تعد الغرفة الصفية املكان الذي ت تم فيه العملية التعليمية والتربية العلمية ومن خاللها يتم تحقيق األهداف والغايات األساسية املنشودة ،أبرزها
تحقيق النمو الشامل لشخصية املتعلم في كافة جوانبها ممثلة في تنمية قدراته العلمية والشخصية املختلفة من خالل املعلم الذي يعد املكون األساس
في الغرفة الصفية والوسيط لتحقيق األهداف والغايات ،باعتباره محرك العملية التربوية والعامل الرئيس الذي يتوقف عليه نجاح التربية في بلوغ
أهدافها ،واملسؤول عن تنمية قدرات الطلبة املختلفة وتقييم امتالكهم لهذه القدرات.
ً
ونظرا للمسؤولية التي تقع على عاتق املعلم في تنمية قدرات الطلبة كافة أصبح من الضرورة اإلشارة إلى االختالف في القدرات لدى الطلبة التي
ً
ً
يواجها معلمو العلوم ،والتي أصبح التعامل معها أمرا ضروريا ،حتى يتمكن املعلم من الكشف عن تلك القدرات التي يتميز فيها الطلبة وتنميتها (محمود،
 .)1985كما تجدر اإلشارة إلى اختالف املعلمين في سلوكهم في الحكم على قدرات الطلبة العلمية ،واختالفهم في املعتقدات الخاصة حول الغرض من
ً
التقييم وإعطاء العالمات للطلبة؛ وعليه تختلف ممارسات التقييم على قدرات الطلبة العلمية بشكل كبير بين املعلمين ،إذ غالبا تركز هذه املمارسات
على معايير تجمع بين الجانبين السلوكي واألكاديمي للطلبة؛ فبعض املعلمين يستندون في حكمهم على قدرات الطلبة العلمية بالنظر إلى قدرتهم على
ً
التفاعل الصفي ،وقدرتهم على التواصل االجتماعي مع زمالئهم ،وتنفيذ األنشطة العلمية؛ التي في ضوئها يصنفون الطلبة اعتباريا إلى ضعاف أو
ً
متوسطين أو متفوقين ،والبعض اآلخر من املعلمين ال يعيرها اهتماما ).)Link, 2018
ً
ً
ً
ونظرا ألن الحكم على قدرات الطلبة العلمية وإعطائهم العالمات النهائية يتم في األغلب استنادا إلى أدائهم في االختبارات املدرسية حصرا؛ التي
ً
ً
بدورها ال تعطي تصورا واضحا عن قدرات الطلبة الحقيقية وإمكاناتهم الفعلية ونقاط القوة والضعف لديهم ،فإن على املعلم تسليط الضوء في الحكم
الذي يصدره على بعض املعايير األكاديمية وغير األكاديمية التي ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار عند تقييم قدرات الطلبة وتصنيفهم وإعطائهم العالمات،
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ألنها تعد قدرات خاصة لديهم يتميزون بها ،مثل :الحضور وااللتزام باملواعيد ،واملبادرة ،واملشاركة الصفية ) .)Scarlett, 2018وعليه يكون الحكم على
قدرات الطلبة العلمية وتقييم قدراتهم املختلفة وتحديد كفاءتهم في العلوم ،ليس من خالل أدائهم في االختبارات فقط؛ وذلك ألن الطلبة الذين يمتلكون
ً
قدرات علمية متقدمة ليس بالضرورة حصولهم على درجات مرتفعة ،أو قدرة عالية في استدعاء املعلومات؛ وإنما لديهم قدرات خاصة تتطلب توفيرا
ً
خاصا من معلمين يستطيعون الحكم على قدرات الطلبة العلمية وتوفير الالزم لظهورها (.)Akkanat & Gokdere, 2017
وحتى يتمكن املعلمون من مالحظة وقياس امتالك الطلبة لبعض القدرات العلمية ،كان ال بد من وجود مؤشرات واضحة يتبعها املعلم ويتخذها
ً
ً
أساسا لتصنيف الطلبة ،وتحديد درجة امتالكهم لهذه القدرات بعيدا عن أدائهم في االختبارات (لبيب .)1989 ،ومن ضمن هذه املؤشرات لدى الطلبة،
القدرة اإلدراكية العالية ،والقدرة على تعلم مفاهيم مفصلة ،وتحديد أنماط ،وصنع روابط مركبة بين النظريات ،وإنتاج أعمال مميزة ،وإظهار فهم
عميق ،وامتالك مهارات قيادية ( .)Burrell, Horsly & Moeed, 2017إضافة إلى بعض خصائص الطلبة التي يمكن اعتبارها مؤشرات تؤثر في الحكم
العام الذي يصدره املعلم على قدراتهم مثل :الجنس ،ومستوى القدرة الفعلية ،والخلفية االجتماعية واالقتصادية ،والسلوك ،والحاجات التعليمية
الخاصة (.)Paleczek, Seifert & Gasteiger, 2017
ً
وفي ذات السياق ،يشير مكميالن وناش ) (McMillan & Nash, 2000إلى أن املعيار الداخلي األكثر بروزا الذي يمكن أن يؤثر على حكم املعلم العام
وممارساته في تصنيف طلبته هو فلسفته في التعلم والتعليم ،ومجموعة القيم الداخلية لديه التي توفر األساس املنطقي الستخدام ممارسات التقدير،
وبالنسبة لكثير من املعلمين فقد ركزت فلسفة التعليم على القيام بكل ما هو مطلوب ملساعدة الطلبة على النجاح؛ وعليه فإن مبادئ التقييم والتقدير
عند هؤالء املعلمين ليست واحدة أو ثابتة.
ويشير سوان وجوسكي وجنج ( )Swan, Guskey & Jung, 2014إلى أن القرار في تحديد املعايير التي ينبغي استخدامها يعود للمعلم ،ويؤكد على
ً
ضرورة اعتماد املعلمين ثالثة معايير تعليمية عند تصنيف الطلبة وفقا لقدراتهم العلمية هي "ما يعرفه الطلبة ويستطيعون القيام به" ،و"عادات العمل
ّ
أو الجهد واملشاركة في الصف" ،و"القدرة على التحسن واكتساب التعلم" ،إال أن الباحثين ومتخصص ي القياس يؤكدون على استخدام معيار "ما يعرفه
الطلبة ويستطيعون القيام به" فقط في إصدار الحكم.
ً
وعليه؛ فإن العديد من املعلمين ربما يصدرون أحكاما وقرارات تتعلق بتصنيف قدرات الطلبة العلمية ال تستند إلى معايير واضحة ،وتختلف على
نطاق واسع بين املعلمين ،مستندين إلى معايير شخصية وأخرى قيمية في التصنيف ،وبالتالي فإن هذه األحكام تخلو من الصدق واملوثوقية بالنسبة
للطلبة ) .)Allen & Lambating, 2001فوضوح معايير الحكم والتصنيف بالنسبة للطلبة تشعرهم بالرضا والثقة واالطمئنان لجانب املعلم ،وذلك
لشعورهم بمصداقية الحكم والعالمات التي يحصلون عليها ملعرفتهم بكيفية وضع هذه العالمات وإصدار هذه األحكام ،وبالتالي شعورهم بثقة أكبر
باملعلم في كل ما يقوله ويفعله ،كما تشعرهم بالراحة وعدم الشعور بالظلم من العالمات التي حصلوا عليها ألنها تعبر عن قدرة خاصة بهم (عمر.)2017 ،
ً
ويشير جوسكي ( )Guskey, 2009إلى ّأنه نظرا ملا ألحكام املعلمين من آثار قوية ودائمة على الطلبة وموقفهم من املدرسة مثل :املثابرة ،واالجتهاد،
والدافع للتعلم ،وملا تمثله من انعكاس لحكم املعلمين العام على إنجاز الطلبة وسلوكهم في املدرسة ،وملا توفره من معلومات عن الطلبة للمعلمين وأولياء
األمور من أجل اتخاذ قرارات حولهم ،فإنه أصبح من الضرورة تحديد وحصر معايير املعلمين التي تؤخذ بعين االعتبار في تصنيف قدرات الطلبة
العلمية .إضافة ألهمية الطالب الجوهرية في العملية التعليمية ،وكونه الطرف األول والرئيس املقصود بعملية التدريس؛ فإنه من البديهي واملنطقي
ضرورة معرفة وتقييم مستوى رضاه عن العملية التعليمية بشكل عام وعن معايير املعلمين في الحكم على قدراته العلمية بشكل خاص .وفيما يأتي
عرض موجز للدراسات واألبحاث ذات الصلة على املستوى العربي واألجنبي.
ً
ً
في دراسة أجراها كوناث ( )Kunnath, 2017قدمت إطارا نظريا لصانع القرار إلجراء تحقيق في تقييم املعلم في مدرسة حضرية كبيرة في كاليفورنيا.
ً
ً
إذ تم استقصاء عينة مكونة من) )251معلما من معلمي املدارس الثانوية للمواد األساسية ،وشارك) )15معلما في أربع مقابالت جماعية من أجل تقديم
بيانات عن التأثيرات ،واألسس املنطقية واملمارسات املتعلقة بعملية اتخاذ القرار في عملية تقييم وتصنيف الطلبة .أظهرت النتائج أن ممارسات تقدير
املعلمين لقدرات الطلبة العلمية تتضمن عوامل عدة مثل :جهد الطلبة ،ومستوى القدرة ،واإلنجاز ،كما أظهرت النتائج أن املعلمين يستخدمون مصادر
ذاتية متعددة في التصنيف تؤدي إلى حصول الطلبة على عالمات غير دقيقة ومضخمة.
ّ
وأجرى الغول ( )2016دراسة هدفت إلى التعرف على درجة رضا طلبة املدارس الثانوية في قصبة إربد عن الخدمات التعليمية التعلمية املقدمة
ً
لهم ،وتحديدا درجة رضاهم عن الهيئة التدريسية واإلدارية ،واملرافق التعليمية املساندة ،واملواد الدراسية والوسائل التعليمية .بلغت عينة الدراسة
ً
( )513طالبا وطالبة من املرحلة الثانوية .وأظهرت النتائج أن "الرضا إلى حد ما" كان من طلبة املرحلة الثانوية عن :عدد املعلمين ،وتعاملهم وأسلوب
تدريسهم ،ومستوى تجهيزات مختبر العلوم ،وتنوع ومناسبة الكتب في املكتبة املدرسية ملستوى الطلبة ،ونشاط اإلدارة املدرسية .في املقابل عبر الطلبة
عن "عدم رضاهم" عن :حجم الكتب املدرسية ،وعدم وجود وتنوع الوسائل التعليمية املساندة ،ومستوى تجهيزات املشغل املنهي ،ومستوى تجهيزات
املرسم ،كما أبدى الطلبة عدم رغبتهم بزيادة عدد املواد العلمية واألدبية على حد سواء .وتجدر اإلشارة إلى عدم حصول أي عبارة من عبارات االستبانة
على متوسط استجابة بدرجة "راض" ،واقتصر متوسط درجات استجابات الرضا على "راض إلى حد ما" ،و"غير راض".
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وأجرى أسلم ورحمن وعمران ّ
ومقدس دراسة ( )Aslam, Rehman, Imran, & Muqadas, 2016ملعرفة العالقة بين مؤهالت املعلمين ،ومهارات
املعلم وأساليبه في التدريس والتقويم ،وتبادل املعرفة وتجارب املعلم ،ومستوى رضا الطلبة .تم جمع البيانات من ( )440مدرس ّ
ومدرسة في جامعة
خاصة في باكستان .أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة وثيقة بين مؤهالت املعلم ومهاراته وأساليبه ،وتبادل املعرفة ّ
الفعال ومستوى رضا الطلبة عن
تجربة املعلم .توفر هذه الدراسة سبل جديدة لإلدارة العليا للمؤسسات التعليمية لرفع مستوى نظام التعليم من خالل إشراك الطالب الذي هو
صاحب مصلحة رئيس وأفضل ّ
مقيم للمعلم.
وأجرى القضاة ( )2016دراسة هدفت إلى تقص ي مستوى رضا الطلبة عن "الخدمة املخبرية" من وجهة نظرهم ،وتأثير الرضا لديهم بأساليب
ً
التقديم والتقويم املستخدمة داخل املختبر املدرس ي في ضوء بعض املتغيرات .تكونت عينة الدراسة من ( )1466طالبا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة
العنقودية من طلبة الصف العاشر األساس ي من املدارس الحكومية في محافظة عجلون ،للكشف عن مستوى الرضا عندهم من خالل استبانة ،وتم
ً
ً
معلما ومعلمة ممن ّ
يدرسون أفراد العينة
اختيار ( )80طالبا وطالبة إلجراء املقابلة شبه املقننة معهم للكشف عن أساليب التقويم املستخدمة ،و()30
ً
ً
للكشف عن أساليب التقديم التي يستخدمونها من خالل بطاقة مالحظة .أظهرت النتائج مستوى منخفضا من رضا الطلبة عن الخدمة املخبرية وفقا
ً
ً
للمقياس الكلي ،مع وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا تبعا ملتغير الجنس لصالح اإلناث .كما بينت النتائج أن األسلوب السائد ميدانيا
في التقديم هو املختبر التوضيحي ،واألسلوب السائد في التقويم هو أسلوب االختبارات النظرية.
وفي دراسة أجراها شيكيم ( )Chiekem, 2015للكشف عن سلوك وموقف وآراء املعلمين حول تصنيف درجات الطلبة في املدارس الثانوية ،وهل
ً
تعبر هذه الدرجات عن اإلنجاز األكاديمي للطالب فقط ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )300معلما من ( )30مدرسة في والية دلتا في نيجيريا .أظهرت
النتائج أنه ال يوجد فرق كبير بين املعلمين الذكور واإلناث في آلية تحديد الدرجات للطلبة في املدارس الثانوية ،وأن املعلمين يستخدمون املعايير غير
األكاديمية واملعايير السلوكية مثل الحضور والواجبات املنزلية في تعيين الدرجات للطلبة في املدارس الثانوية.
كما أجرى تشنغ وصن ( )Cheng & Sun, 2015دراسة هدفت إلى استكشاف ممارسات تصنيف املعلمين واملعايير التي أخذت بعين االعتبار،
وأنواع التقييم التي استخدموها في تصنيف قدرات الطلبة العلمية :املعنى ،والقيم الذاتية للمعلمين حول العالمات .وذلك من خالل تطبيق استبيان
ً
على) )350معلما للغة اإلنجليزية في الصين .أظهرت النتائج أن معنى العالمة عند املعلمين يرتبط بالحكم العام على عمل الطلبة من حيث الجهد وااللتزام
باملتطلبات والجودة ،والحكم بشكل أكبر على تعلم الطلبة من خالل املعايير األكاديمية املساعدة؛ بمعنى عوامل عدم اإلنجاز مثل :السلوك اليومي
ّ
التحسن في التعلم ،التي تعد مهمة إلنجاز الطلبة النهائي .وتم تحديد قيم هؤالء
للطلبة ،وموقف الطلبة من التعلم ،والدوافع الداخلية للتعلم ،وإظهار
ً
ً
ً
املعلمين في التصنيف :كالسعي باستمرار لتصنيف الطلبة تصنيفا عادال ومفيدا لهم.
وفي دراسة أجراها ناك وكروز وزاولوك ( )Knaack, Kreuz & Zawlocki, 2012هدفها التعرف إلى ممارسات التقدير التي يمارسها املعلمين في والية
ً
ً
شيكاغو وذلك من خالل تطبيق استبيان ملسح آراء ( )95من أولياء األمور و( )158طالبا ومقابلة أجريت مع ( )14معلما .أظهرت النتائج أن الطلبة وأولياء
األمور على حد سواء لم يفهموا ً
دائما سبب الحصول على عالمات معينة ،ولم يتمكنوا من تحديد مواطن القوة والضعف ،كما لم يكن اآلباء واثقين من
قدرة املعلم على شرح الدرجات ،وكمحاولة إلصالح ممارسات التقييم املتبعة ،اعتمد املعلم طريقة جديدة للتصنيف ال تسمح للعوامل الخارجية بالتأثير
ً
في الدرجات وتوضح للطلبة تماما آلية التصنيف املتبعة ،عندها أظهرت النتائج أن  %84من الطلبة موافقون على نزاهة العالمات التي تم تعيينها لهم.
وأجرى جوسكي ( )Guskey, 2009دراسة هدفت إلى تحديد طبيعة وجهات نظر معلمي مرحلة التعليم األساس ي في القضايا املتعلقة بالتدريج وإعداد
التقارير ،واختالف وجهات النظر باختالف املادة والصف ،ولتحقيق هدف الدراسة تم جمع البيانات من خالل مسح تم إجراؤه على ( )556من معلمي
ً
ً
( )K-12للمواد املختلفة في مقاطعة سان فرانسيسكو .كشفت النتائج وجود اختالفا بسيطا في وجهات نظر املعلمين حول معايير التصنيف باختالف
الصف ،حيث عبر معلمو املرحلة االبتدائية عن أهمية الدرجات في املقام األول كوسيلة للتواصل مع أولياء األمور ،وفي كثير من األحيان اعتماد
التحصيل أكثر من مؤشرات السلوك في تعيين الدرجات ،بينما حدد جميع معلمي املرحلة الثانوية ممارسات تقديرهم ً
بناء على ما يرون أنه األفضل في
إعداد الطلبة للجامعة أو سوق العمل ،كما يعتقدون أن للدرجات تأثير في جهد الطلبة وسلوكهم.
وأجرى مكميالن ومايران ووركمان ( )Mcmillan, Myran & Workman, 2002دراسة هدفت إلى معرفة آلية التصنيف وممارسات إعطاء الطلبة
العالمات ،وذلك من خالل استبيان طبق على) )900معلم من معلمي الصفوف من ( )5-3في املدارس الحضرية والضواحي الريفية في والية فيرجينيا.
ً
أظهرت النتائج أن املعلمين أشاروا إلى استخدامهم خليطا من املعايير عند تقييم وتصنيف قدرات الطلبة ،وأن أهم هذه املعايير هو أداء الطالب
ّ
التحسن في التعلم ،وكان التركيز أقل بكثير على الواجبات املنزلية ،ومقارنة أداء الطلبة
األكاديمي ،والسلوك األكاديمي مثل الجهد املبذول وإظهار
بزمالئهم ،كما أكد املعلمون على أهمية بعض املؤشرات مثل الجهد واملشاركة الصفية في تصنيف الطلبة.
كما أجرى مكميالن ) )McMillan, 2001دراسة كان هدفها البحث في ممارسات التقييم والتصنيف لقدرات الطلبة العلمية عند املعلمين ،تكونت
ً
عينة الدراسة من) )213معلما للعلوم من الصفوف ( )12-6من) )69مدرسة في والية فيرجينيا ،استخدم الباحث املنهج الوصفي ،حيث تم استخدام
استبيان لتوثيق ممارسات التقييم والتصنيف املختلفة للمعلمين .أشارت النتائج إلى وجود تباين واسع في ممارسات املعلمين في التصنيف وتقييم قدرات
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الطلبة العلمية ،حيث اعتمد املعلمون على ستة معايير رئيسة في تصنيف قدرات الطلبة العلمية وكانت هذه املعايير على النحو اآلتي :األداء أو التمكن
األكاديمي ،والقدرة على العمل والتحسن ،والواجبات املنزلية ،والسلوك ،واملشاركة ،وبعض املعايير الخارجية ،فبعض املعلمين كانوا يميلون في التقييم
ً
إلى معايير األداء والبعض اآلخر يركزون في التقييم على الحفظ والتذكر والواجبات املنزلية ،وعليه فإن املعلمين يستخدمون خليطا من الطرائق واملعايير
عند التقييم وتصنيف قدرات الطلبة العلمية.
وفي دراسة أجراها مكمالن وناش ( )McMillan & Nash, 2000في والية فرجينيا تم فيها دراسة املعايير التي تؤثر في ممارسات تقييم وتصنيف
ً
املعلمين لقدرات الطلبة العلمية ،تكونت عينة الدراسة من)  )24معلما من معلمي الرياضيات واللغة اإلنجليزية من ( )13مدرسة في سبع مقاطعات،
وجرى مقابلتهم للحصول على البيانات .أظهرت النتائج تصور مبدئي يشرح كيف وملاذا يقرر املعلمون استخدام ممارساتهم في التصنيف والتقييم
لقدرات الطلبة العلمية ،حيث تم تحديد ستة مواضيع في هذا النموذج هي :معتقدات املعلم ،وقيمه ،وطبيعة الفصول الدراسية ،وعوامل خارجية،
ً
ً
وقرار املعلم ،وممارسات التقييم وإعطاء العالمات .ويؤكد النموذج وجود تباينا وصراعا بين معتقدات وقيم املعلمين الداخلية ،وواقع بيئات غرف
الصف وغيرها من الظروف الخارجية املفروضة في الفصول الدراسية.
مما سبق يلحظ ،أن معظم الدراسات السابقة ّ
وضحت تصورات املعلمين حول بعض املعايير التي تستخدم في تصنيف قدرات الطلبة والحكم
العام على امتالكهم لبعض القدرات ،وممارسات املعلمين في التقييم ،والتصنيف والعوامل التي تؤثر على هذه املمارسات .كما تناولت الدراسات رضا
الطلبة عن بعض جوانب العملية التعليمية مثل" :الخدمة املخبرية"" ،وأسلوب املعلم ومؤهالته" .أما بالنسبة لرضا الطلبة عن معايير الحكم على
قدراتهم العلمية فلم يجد الباحثان -في حدود علمهما -أي دراسة تتناول رضا وموقف الطلبة من معايير املعلمين في الحكم على قدراتهم العلمية .وعليه
فإن هذه الدراسة تحاول تحديد املعايير واملؤشرات التي يستخدمها املعلمون في تصنيف الطلبة والحكم على قدراتهم العلمية ،كما أنها تسلط الضوء
على مستوى رضا الطلبة عن هذه املعايير واملؤشرات .وأن ما يميز هذه الدراسة باعتبارها أصيلة وجديدة في موضوعها ،ومجالها ،وموضوعية في
إجراءاتها ومنهجها ،وجوهرية في أسئلتها ونتائجها ،وحديثة في مراجعها وموطنها.
مشكلة الدراسة:
تنبع مشكلة الدراسة من ممارسات التصنيف املتبعة لدى أغلبية املعلمين التي تعتمد في معظمها على االختبارات التي يضعها املعلم والتي أخضعها
ً
ً
ملعاييره الخاصة ،التي بدورها ال تراعي جميع العناصر التي يمكن رؤيتها وتقييمها ،وبالتالي فهي ال تعطي تصورا حقيقيا عن قدرات الطلبة وما يتميزون به،
ً
فضال عن ثقة الطلبة املطلقة بأن نتائجهم في االختبارات واالمتحانات املدرسية تعتبر املعيار األساس والوحيد الذي يعتمده املعلمون في تصنيفهم
لطلبتهم والحكم على قدراتهم العلمية.
ً
ّ
كما أن بعض تقييمات املعلمين التي يترك لهم حرية وضع العالمات فيها بدون إجراء اختبار محيرة بالنسبة للطلبة ،وغالبا ال يشعر الطلبة بالرضا
عنها ،وذلك ألن املعلمين في أغلب األحيان يعتمدون على تقديرهم الذاتي للعالمة أو مقارنة الطلبة ببعضهم البعض ،وعليه فإن املعايير التي في ضوئها يتم
وضع العالمات مجهولة بالنسبة للطلبة ،مما يؤدي إلى شعورهم بالغبن والظلم لحصولهم على عالمات أقل من زمالئهم العتقادهم بأنهم أكثر قدرة
وكفاءة من هؤالء الزمالء الذين تفوقوا في االختبار فقط ،وأن تقييم املعلم لم ينصفهم ،مما ينتج عنه تنافس سلبي بين الطلبة يكون هدفه الحصول
على العالمة فقط.
أسئلة الدراسة
السؤال األول :ما معايير ومؤشرات الحكم على قدرات الطلبة العلمية من وجهة نظر معلمي العلوم؟
السؤال الثاني :ما مستوى رضا الطلبة عن معايير ومؤشرات الحكم على قدراتهم العلمية من قبل معلمي العلوم؟
السؤال الثالث :هل يختلف مستوى رضا الطلبة عن مؤشرات الحكم على قدراتهم العلمية من قبل معلمي العلوم باختالف جنس الطالب ،وتحصيله في
العلوم ،وتوجهه املستقبلي؟
أهداف الدراسة:
 .1معرفة معايير ومؤشرات معلمي العلوم في الحكم على قدرات الطلبة العلمية.
 .2معرفة مستوى رضا الطلبة عن معايير ومؤشرات معلميهم في الحكم على قدراتهم العلمية.
أهمية الدراسة:
ً
األهمية النظرية :تنبع األهمية النظرية للدراسة في املعلومات الجديدة التي ستضيفها التي من املمكن أن تثري األدب التربوي العلمي؛ فهي تقدم أساسا
ً
ً
ً
نظريا معرفيا يستند إلى بيانات ميدانية حقيقية تشكل األساس املنطقي واملوضوعي للحكم على قدرات الطلبة العلمية بعيدا عن اعتماد العالمة فقط،
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كما أنها تسلط الضوء على ممارسات التصنيف والتقييم التي تعتبر حجر الزاوية في النظام التعليمي ،ويترتب على هذه املمارسات العديد من اآلثار على
الطلبة سواء على املستوى القريب كوسيلة لتحفيز الطلبة أو على املستوى البعيد الرتباطها بقرارات حول مستقبلهم (.)Anderson, 2018
األهمية العملية :وتنبع األهمية العملية للدراسة مما تقدمه في امليدان التربوي ،وبما يعود من فائدة على املعلمين والطلبة وأولياء األمور ،فهي تقدم
ً
مجموعة من املعايير التي يمكن اعتمادها لتشكل أساسا للمعلمين عند الحكم على قدرات الطلبة العلمية ،وتلفت الدراسة الحالية نظر املعلمين
لضرورة تحديد معايير التصنيف ووضوحها للطلبة ،كما تؤكد على ضرورة شمولية هذه املعايير وليس اقتصارها على االختبارات وأداء الواجبات
ً
ً
ً
واملشاركة ،وإنما تناول كل جانب من الجوانب التي من املمكن أن يتميز بها الطالب سواء أكان ضعيفا أم متفوقا تحصيليا ،وذلك لجعل عملية تصنيف
الطلبة والحكم العام على قدراتهم العلمية عملية ممتعة وشاملة وعادلة تركز على قدرات الطلبة الفعلية التي يمكن للمعلم مالحظتها وكل ما بإمكانهم
القيام به ،وبالتالي فإن األهمية العملية لهذه الدراسة تكمن في رفع مستوى ثقة الطلبة وأولياء األمور بواقعية األحكام التي يصدرها املعلمون على أبنائهم
وذلك ألنها تعتمد على معايير واضحه ،كما أنها ّ
تعبر عن قدرات فعلية لديهم يمكن ألولياء األمور تحديدها والعمل على تنميتها.
حدود الدراسة ومحدداتها:
يتوقف تعميم نتائج الدراسة على املحددات اآلتية التي اقتصرت على:
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على معلمي العلوم للمرحلة األساسية ،في املدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في قصبة إربد البالغ
معلما ومعلمة ،وطلبة الصف العاشر األساس ي البالغ عددهم (ً )8278
عددهم (ً )455
طالبا وطالبة حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم.
الحدود الزمانية :طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي .2019-2018
الحدود املكانية :اقتصرت هذه الدراسة على املدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في قصبة إربد.
الحدود املوضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على تحديد معايير ومؤشرات معلمي العلوم في الحكم على قدرات الطلبة العلمية ،ومستوى رضا الطلبة
عن هذه املعايير واملؤشرات.
أما محددات الدراسة ،فقد اقتصرت على الخصائص السيكو مترية لألداة التي تم استخدامها من حيث الصدق والثبات.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
ً
الرضا :عرفه املشعان (املشعان )69 ،1993 ،بأنه درجة إشباع الفرد من خالل عدة عوامل من شأنها أن تجعل الفرد محققا لطموحاته ورغباته
وتطلعاته وميوله ،وتكون مناسبة مع ما يريده الفرد ،وما يحصل عليه في الواقع .أما إجرائيا ّ
فيعرف بأنه شعور داخلي يعبر عن مستوى ارتياح طلبة
الصف العاشر األساس ي وسعادتهم آللية ومعايير الحكم على قدراتهم العلمية من ِقبل معلميهم ،ويعبر عنه من خالل استبانة صممت لهذه الغاية.
الطلبة :طلبة الصف العاشر في املرحلة األساسية من الذكور واإلناث في املدارس الحكومية التابعة ملديرية قصبة إربد.
املعيار :عبارات عامة تصف املعارف واملهارات العقلية والعملية األساسية التي يستخدمها معلم العلوم ليستدل منها على القدرات العلمية لطلبة الصف
العاشر من خالل املالحظة املباشرة دون االعتماد على نتائج االختبارات املدرسية.
املؤشر :عبارات متفق عليها تصف املعيار وترسم حدوده املرغوبة ،بما يساعد على التأكد من تحقق املعيار.
معلمو العلوم :معلمو املباحث العلمية (الفيزياء ،الكيمياء ،األحياء ،علوم األرض) املشمولون بالدراسة في املدارس الحكومية في مديرية قصبة إربد.
َ
الحكم :قرار يتخذه معلم العلوم باالستناد إلى عدة معايير داخلية شكلها في ضوء جملة من املؤشرات الظاهرة لديه والتي ملسها لدى طلبة الصف العاشر
األساس ي.
القدرات العلمية :تعبر عن أداء الطالب في االختبارات ،وأسئلة املناقشة ،وما يصدر عنه من معرفة وأفكار ومهارات علمية والتي تشكل في مجموعها
قدرة علمية لدى الطالب بما فيها نتائج االختبارات املدرسية.

الطريقة واإلجراءات:
منهجية الدراسة:
اتبعت هذه الدراسة املنهج املختلط الكمي/النوعي ملالءمته ملوضوعها وأهدافها ،حيث سعت الدراسة للتعرف إلى معايير معلمي العلوم في الحكم
على قدرات الطلبة العلمية من خالل املقابلة ،ومستوى رضا الطلبة عن هذه املعايير واملؤشرات خالل االستبانة.
مجتمع الدراسة وعينتها:
ً
ً
تكون مجتمع الدراسة من مجتمعين ،مجتمع املعلمين املكون من ( )455معلما ومعلمة ،ومجتمع الطلبة املكون من ( )8278طالبا وطالبة ،في
ً
( )160مدرسة حكومية تابعة ملديرية التربية والتعليم وفقا إلحصائيات مديرية التربية والتعليم في محافظة إربد ،حيث تم تحديد املدارس التي تضم
ً
طلبة الصف العاشر األساس ي ،وجرى اختيار( )20مدرسة عشوائيا من مجتمع الدراسة كعينة ممثلة لها ،وفي املدرسة الواحدة جرى اختيار صف من
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مصلح & بني خلف

كل مدرسة ،وزعت عليهم االستبانة وقد عُد العدد المسترجع من االستبانات هم أفراد العينة ،وتم إجراء مقابلة مع معلمين أو ثالثة من معلمي
ً
العلوم ممن يدرسون أفراد العينة في كل مدرسة .وبذلك بلغت عينة الدراسة (ً )675
طالبا وطالبة و( )44معلما ومعلمة متباينين في سنوات الخبرة،
والجدول ( )1يوضح توزيع أفراد العينة من الطلبة.
جدول ( :)1توزيع أفراد العينة من طلبة الصف العاشرتبعا ملتغيرات الدراسة (ن = )675
املتغيرات الديمغر افية

املتغير

العدد

النسبة املئوية

الجنس

ذكر
أنثى
املجموع
 90فما فوق
90- 80
79- 70
أقل من 70
املجموع
علمي
أدبي
املجموع

225
450
675
43
257
214
161
675
437
238
675

33.3
66.7
100.0
6.4
38.1
31.7
23.8
100.0
64.7
35.3
100.0

التحصيل في العلوم

التوجه املستقبلي

أداتا الدراسة:
األداة األولى :بطاقة مقابلة للكشف عن معايير ومؤشرات معلمي العلوم في الحكم على قدرات الطلبة العلمية.
ً
بناء األداة :بهدف التعرف إلى املعايير واملؤشرات التي يستخدمها معلمو العلوم في الحكم على قدرات الطلبة العلمية ،جرى مقابلة ( )44معلما ومعلمة
وع ِرض عليهم سؤال مفتوح نص على" ما املعايير واملؤشرات التي تأخذها بعين االعتبار عند إطالق حكم على القدرات العلمية للطالب وتصفه بأنه
ً
ضعيف أو متوسط أو متميز"؟ وقد تبين أن املعلمين يستخدمون ( )28مؤشرا وجرى تصنيفها في ثالثة معايير أساسية هي :املعيار العلمي ،واملعيار
الشخص ي ،واملعيار االجتماعي.
صدق املقابلة :للتحقق من دالالت صدق املقابلة ،فقد جرى عرض سؤال املقابلة على مجموعة من املحكمين ذوي الخبرة في مناهج العلوم وأساليب
تدريسها ،وذلك إلبداء املالحظات واملقترحات حول طبيعة السؤال ،ووضوحه ،ومدى تحقيقه ألهداف املقابلة وأهمية الدراسة ،والصياغة والدقة
العلمية واللغوية ،وجرى مقابلة ( )10من معلمي العلوم من خارج عينة البحث للتأكد من جوهرية السؤال ،ومـدى فهـم أفـراد العينة ملضمونه ومغزاه،
وجرى بعد ذلك التعديل في ضوء مقترحات التحسين ونتائج التطبيق.
األداة الثانية :استبانة مستوى رضا الطلبة عن معايير ومؤشرات الحكم على قدراتهم العلمية من قبل معلمي العلوم.
بناء األداة :بهدف التعرف إلى مستوى رضا الطلبة عن معايير ومؤشرات الحكم على قدراتهم العلمية من ِقبل معلمي العلوم ،فقد جرى اشتقاق فقرة
واحدة من كل مؤشر ذكره املعلمين .حيث أصبحت األداة مكونة من ( )28فقرة.
صدق االستبانة :جرى التحقق من دالالت صدق االستبانة بعرضها على مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مناهج العلوم وأساليب
ً
تدريسها وعلم النفس والتقويم التربوي وعددهم ( )11محكما ،وذلك بهدف الوقوف على دالالت الصدق الظاهري لألداة لتتناسب مع أغراض البحث
وغاياته ،والتأكد من سالمة اللغة ووضوح املعاني.
ثبات االستبانة :تم التأكد من ثبات االستبانة بطريقة االختبار واإلعادة ،بفاصل زمني أسبوعين بين التطبيق األول والثاني ،حيث تم تطبيق االستبيان
ً
على ( )30طالبا وطالبة من مجتمع الدراسة تم استبعادهم من العينة ،ثم جرى حساب معامل ارتباط بيرسون بين استجابات العينة في كال التطبيقين
حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ( ،)0.83مما يعني أن األداة تتمتع بدرجة ثبات عالية ألغراض تطبيقها .كما تم حساب ثبات االتساق الداخلي
ً
ً
باستخدام معادلة كرو نباخ ألفا على العينة االستطالعية السابقة وبلغت قيمته ( ،)0.82وقد عدت هذه القيمة مؤشرا جيدا على ثبات األداة لهذه
ً
الدراسة ،وبهدف قياس آراء أفراد العينة من الطلبة ،تم استخدام التدريج على غرار مقياس لكرت الرباعي ،حيث تم إعطاء درجة راض تماما ( ،)4ودرجة
ً
راض ( ،)3ودرجة غير راض ( ،)2ودرجة غير راض تماما ( .(1وللحكم على قيم املتوسطات الحسابية تم استخدام املعيار اإلحصائي اآلتي:
جدول ( :)2املعيار اإلحصائي املستخدم في الحكم على قيم املتوسطات الحسابية
مستوى الرضا

ً
راض تماما

راض

غير راض

ً
غير راض تماما

املتوسط الحسابي

4.00- 3.26

3.25- 2.51

2.5- 1.76

1.75- 1.00

إجراءات تنفيذ الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة تم القيام باإلجراءات املنهجية اآلتية:
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تحديد مجتمع الدراسة وعينتها.
تصميم أداة املقابلة للمعلمين ،وجرى مقابلة أفراد عينة الدراسة من معلمي العلوم ،وسؤالهم عن املعايير واملؤشرات التي يستخدمونها في الحكم
على قدرات الطلبة العلمية وحصر كل املؤشرات التي ذكروها ،وجرى ترميز املعلمين بإعطاء رقم لكل معلم من (.)44-1
بناء استبانة الطلبة التي تم اشتقاق فقراتها من قائمة املؤشرات التي ذكرها معلمو العلوم في أثناء مقابلتهم ،والتحقق من صدقها وثباتها.
توزيع االستبانة ،على أفراد عينة الدراسة من الطلبة ،للكشف عن مستوى رضاهم عن املؤشرات املستخدمة من قبل معلمي العلوم في الحكم
على قدراتهم العلمية ،وجرى ترميز االستبانات بحيث تحمل كل استبانة رقم معلم ليتم توزيع االستبيان على طلبته.
تم تحويل بيانات املقابلة من بيانات كيفية إلى بيانات كمية وذلك بترميز املؤشرات وإعطاء املؤشر الذي تم ذكره من ِقبل املعلمين الرقم ()1
واملؤشر الذي لم يذكر الرقم ( ،)0وذلك الستخراج النسب املئوية.
استخدام برنامج الحزم اإلحصائية ( )SPSSإلجراء التحليل اإلحصائي املناسب.

املعالجة اإلحصائية:
لإلجابة عن سؤال الدراسة األول ،تم استخراج النسب املئوية للمعلمين املستخدمين لكل مؤشر ،ولإلجابة عن السؤال الثاني املتعلق بمستوى
رضا الطلبة عن مؤشرات الحكم على قدراتهم العلمية من قبل معلمي العلوم ،تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتحديد مستوى
ً
الرضا ،ولإلجابة عن السؤال الثالث املتعلق باختالف مستوى رضا الطلبة وفقا ملتغيرات الجنس والتحصيل العلمي والتوجه املستقبلي ،تم استخدام
اختبار تحليل التباين الثالثي ( )Anovaللكشف عن الفروق في مستوى رضا الطلبة عن مؤشرات الحكم على قدراتهم العلمية ،وجرى استخدام اختبار
شيفيه إلجراء املقارنات البعدية.

عرض النتائج ومناقشتها:
عرض نتائج السؤال األول ومناقشتها :كان نص السؤال األول "ما معايير ومؤشرات الحكم على قدرات الطلبة ال علمية من وجهة نظر معلمي العلوم؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم إجراء املقابلة مع معلمي العلوم وحصر كل املعايير واملؤشرات املستخدمة في الحكم على قدرات الطلبة العلمية من وجهة
ً
نظرهم ،حيث ذكر املعلمون ( )28مؤشرا تقع ضمن ثالثة معايير أساسية هي (املعيار العلمي ،واملعيار الشخص ي ،واملعيار االجتماعي) والجدول ()3
يوضح ذلك.
جدول ( :)3معاييرومؤشرات معلمي العلوم في الحكم على قدرات الطلبة العلمية (ن=)44
املعياراألساس ي

املعيارالعلمي

املعيارالشخص ي

الرتبة
1
2

رقم الفقرة
15
12

املؤشرات
عالمة الطالب في االختبارات واالمتحانات املدرسية
تمكن الطالب من املادة العلمية

نسبة املعلمين املستخدمين للمؤشرالواحد
%100
88.6

3
4
5
6

8
11
10
4

قدرة الطالب على التطبيق من خالل ربط املعلومة بالواقع
قدرة الطالب على إظهار تحسن مستمر في أدائه األكاديمي
قدرة الطالب على تحليل املعلومات ومناقشتها
قدرة الطالب على إعطاء أكثر من بديل صحيح لإلجابة

86.4
79.5
77.3
72.7

7
8
9
10
11
12
13
14
15

7
13
1
2
3
14
5
9
6

الرتبة
1
2
3

رقم الفقرة
19
18
20

قدرة الطالب على ربط املوضوع بمعلومات وخبرات سابقة
قدرة الطالب على اإلجابة عن األسئلة غير املباشرة
ً
قدرة الطالب على تقديم إجابة صحيحة ودقيقة علميا
قدرة الطالب على ربط مجموعة من األفكار العلمية ببعضها
قدرة الطالب على إعطاء اإلجابة الصحيحة في أسرع وقت
قدرة الطالب على االلتزام بتعليمات املهمة بدقة ومتابعتها
قدرة الطالب على ربط السبب مع النتيجة
قدرة الطالب على إنتاج كم كبير من األفكار إلثراء الفكرة
قدرة الطالب على استخالص الفكرة الرئيسة
النسبة املئوية للمعيارالعلمي
املؤشرات
قدرة الطالب على املشاركة الصفية الفاعلة
قدرة الطالب على التساؤل وطرح األسئلة
قدرة الطالب على االستعداد والتحضير املسبق للحصة

70.5
70.5
61.4
61.4
59.1
56.8
47.7
36.4
34.1
%66.8
النسبة املئوية %
95.5
81.8
81.8

4
5
6
7
8

23
17
21
16
22

قدرة الطالب على املبادرة واالستعداد للمشاركة في جميع األنشطة العلمية
قدرة الطالب على ترتيب األفكار وتسلسلها
إذا أظهر الطالب االهتمام بالحصة وتسجيل كل ما يقوله املعلم من شرح للمعلومات
قدرة الطالب على استخدام اللغة العلمية الصحيحة في اإلجابة
قدرة الطالب على إنجاز وتنفيذ املهمات بسرعة وإتقان
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24

الرتبة
1

رقم الفقرة
28

مصلح & بني خلف
34.1

قدرة الطالب على التخيل واإلبداع
النسبة املئوية للمعيارالشخص ي

املعياراالجتماعي

%68.1
النسبة املئوية %
72.7

املؤشرات
قدرة الطالب على املناقشة والتحليل مع املجموعة

2

25

قدرة الطالب على القيادة والتأثير في اآلخرين

68.2

3

27

قدرة الطالب على االنتماء للمجموعة

27.3

4

26

قدرة الطالب على التحاور اإليجابي مع الزمالء

22.7

النسبة املئوية للمعياراالجتماعي

%47.7

يلحظ من الجدول ) )3مجموعة املعايير واملؤشرات التي يعتمدها معلمو العلوم عند إصدار الحكم على الطالب ووصفه بأنه ضعيف أو متوسط
ً
ً
ً
أو متميز ،وقد تنوعت هذه املعايير بين معايير علمية وشخصية واجتماعية ،وتبين أن هناك ( )15مؤشرا فرعيا علميا يستخدمها املعلمون في الحكم على
قدرات الطلبة العلمية ،وكانت النسبة املئوية للمعيار العلمي ( ،)%66.8أما بالنسبة للمعيار الشخص ي ،تبين أن هناك ( )9مؤشرات فرعية شخصية
يستخدمها املعلمون في الحكم على قدرات الطلبة العلمية ،وكانت النسبة املئوية للمعيار الشخص ي ( ،)%68.1أما بالنسبة للمعيار االجتماعي ،ذكر
املعلمون ( )4مؤشرات فرعية اجتماعية يستخدمونها في الحكم على قدرات الطلبة العلمية؛ وعليه فإن اعتماد معلمي العلوم في الحكم على قدرات
ً
الطلبة العلمية كان على املعيار الشخص ي في املقام األول بنسبة ( ،)%68.1يليه املعيار العلمي بنسبة ( ،)%66.8وأخيرا املعيار االجتماعي (.)47.7%
وفي ضوء النتائج السابقة تبين اعتماد معلمو العلوم بعض املؤشرات في الحكم على قدرات الطلبة العلمية ،كما تبين وجود اختالف في نسبة
ً
املعلمين املستخدمين لكل مؤشر فمثال :كانت أعلى نسبة مئوية في املعيار العلمي للفقرة التي تنص على "عالمة الطالب في االختبارات واالمتحانات
ً
املدرسية" بنسبة  %100مما يعني أن املعلمين جميعا  -بال استثناء  -يعتبرون نتائج االختبارات واالمتحانات املدرسية املؤشر األول الذي يتم من خالله
تصنيف الطلبة والحكم على قدراتهم العلمية ،كما أن املعايير العلمية والشخصية تؤخذ بعين االعتبار من قبل املعلمين أكثر من املعايير االجتماعية
عند الحكم على قدرات الطلبة وتصنيفهم في ضوئها .وتعزى هذه النتيجة إلى َأن التركيز على نتائج االختبارات واالمتحانات املدرسية دليل قوي ومادي
ألولياء األمور والطلبة واملعلمين أنفسهم ألنه املعيار األساس الذي يتم من خالله إعطاء تصور وحكم عن قدرات الطلبة العلمية وذلك على افتراض أن
ً
تفوق الطالب في االمتحانات وحصوله على درجات مرتفعة يعني ضمنيا امتالكه الكثير من املؤشرات العلمية والشخصية سابقة الذكر ،ولديه القدرة
ً
على التحليل ،والتفكير اإلبداعي ،واإلجابة عن األسئلة غير املباشرة ،فضال عن تمكنه من املادة العلمية ،وذلك ألن املعلمين يفترضون أن امتحاناتهم
ً
ً
تقيس هذه املهارات و القدرات ،بينما هي على أرض الواقع أغلبها غير دقيق علميا وتربويا ومنحازة إلى مستويات بلوم الدنيا في املعرفة العلمية.
كما تبين اعتماد املعلمين على املعايير العلمية والشخصية أكثر من املعايير االجتماعية في الحكم على قدرات الطلبة ،ويعزى ذلك إلى أن الظروف
ً
الصفية في املدارس األردنية مثل اكتظاظ الطلبة في الغرفة الصفية الواحدة ربما ال يتيح للطلبة فرصة الدراسة في مجموعات أصال ،وبالتالي ال يتيح
ً
للمعلمين مالحظة هذه املؤشرات العتمادهم على األساليب التقليدية في التدريس مثل التلقين واملناقشة بعيدا عن أساليب التدريس البنائية مثل التعلم
ً
التعاوني ولعب األدوار ،التي تبرز قدرات الطالب الشخصية واالجتماعية .وعليه فاملعلمون ال يعيرون اهتماما للمعيار االجتماعي مثل املعايير العلمية
والشخصية القابلة للمالحظة أكثر بالنسبة إليهم .كما يتضح من النسب املئوية اعتبار املعلمين للمعيار الشخص ي في الحكم على الطلبة أكثر من باقي
ً
املعايير ويعود ذلك إلى أن الصفات الشخصية للطالب تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التصور والحكم العام الذي يكونه املعلم ،فمثال الطالب
ً
املشاغب أو العدواني أو الالمبالي يستثير املعلم لتكوين حكم سلبي عنه حتى لو كان مستواه األكاديمي متميزا .تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
ً
أدومنسه ( ،)Adu-Mensah, 2018ودراسة كوناث ( ،)Kunnath, 2017التي أشارت إلى استخدام املعلمين خليطا من املعايير عند تقييم الطلبة.
عرض نتائج السؤال الثاني ومناقشتها :كان نص السؤال الثاني " ما مستوى رضا الطلبة عن معايير ومؤشرات الحكم على قدراتهم العلمية من قبل
معلمي العلوم؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع الفقرات التي تقيس مستوى رضا الطلبة
عن مؤشرات معلمي العلوم في الحكم على قدراتهم العلمية ،والجدول( )4يوضح ذلك.
ٌ
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للفقرات التي تقيس مستوى رضا الطلبة عن مؤشرات الحكم على قدراتهم العلمية من قبل معلمي
العلوم (ن=)675
الرتبة

رقم
الفقرة

1

15

2

12

3

3

الفقرة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

مستوى الرضا

3.13

0.816

راض

3.04

0.866

راض

3.04

0.849

راض

املحوراألول :مؤشرات املعيارالعلمي

ً
يعطي وزنا أكبر لعالمات االختبارات عند تقييم أدائي الكلي
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لتمكني من املادة العلمية
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على إعطاء اإلجابة الصحيحة في أسرع وقت
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4

11

5

8

6

2

7

13

8

6

9

10

10

1

11

4

12

7

13

14

14

5

15

9

16

19

17

20

18

21

19

17

20

23

21

24

22

16

23

22

24

18

25

26

26

25

27

28

28

27

ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على إظهار تحسن مستمر في أدائي األكاديمي
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على التطبيق من خالل ربط املعلومة بالواقع
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على ربط مجموعة من األفكار العلمية ببعضها
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على اإلجابة عن األسئلة غير املباشرة
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على استخالص الفكرة الرئيسة واملبدأ العلمي
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على تحليل املعلومات ومناقشتها
ً
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على تقديم إجابة صحيحة ودقيقة علميا
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه ٌلقدرتي على إعطاء أكثر من بديل صحيح لإلجابة
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على ربط املوضوع بمعلومات وخبرات سابقة
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه ٌلقدرتي على االلتزام بتعليمات املهمة بدقة ومتابعتها
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على ربط السبب مع النتيجة
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على إنتاج كم كبير من األفكار إلثراء الفكرة
املعيارالعلمي

مصلح & بني خلف
3.00

0.905

راض

2.96

0.891

راض

2.42

0.989

غير راض

2.39

1.022

غير راض

2.38

0.989

غير راض

2.35

1.019

غير راض

2.32

1.089

غير راض

2.31

0.927

غير راض

2.27

1.024

غير راض

2.27

0.959

غير راض

2.21

0.913

غير راض

2.21

0.920

غير راض

2.55

0.250

راض

املحور الثاني :مؤشرات املعيار الشخص ي
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على املشاركة الصفية الفاعلة
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه الستعدادي وتحضيري املسبق للحصة
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لالهتمام بالحصة وتسجيل كل ما يقوله من شرح للمعلومات
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على ترتيب األفكار وتسلسلها
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه ملبادراتي واستعدادي للمشاركة في جميع األنشطة العلمية
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على التخيل واإلبداع
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على استخدام اللغة العلمية الصحيحة في اإلجابة
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على إنجاز وتنفيذ املهمات بسرعة وإتقان
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على التساؤل وطرح األسئلة

2.88

0.943

راض

2.40

1.130

غير راض

2.39

0.965

غير راض

2.26

0.914

غير راض

2.22

0.945

غير راض

2.21

1.109

غير راض

2.19

1.058

غير راض

املعيارالشخص ي

2.51

0.338

راض

ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على التحاور اإليجابي مع الزمالء
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على القيادة والتأثير في اآلخرين
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على املناقشة والتحليل مع املجموعة
ً
أجد نفس ي راضيا عن احتسابه لقدرتي على االنتماء للمجموعة

2.36

1.003

غير راض

1.92

0.830

غير راض

1.90

0.875

غير راض

1.76

1.172

غير راض

املعياراالجتماعي

1.99

0.541

غير راض

2.46

0.214

غير راض

3.06

0.889

راض

3.01

0.883

راض

املحور الثالث :مؤشرات املعيار االجتماعي

مستوى رضا الطلبة العام

ً
يلحظ من الجدول ( )4أن رضا الطلبة العام عن معايير ومؤشرات معلمي العلوم في الحكم على قدراتهم العلمية كان متدنيا حيث بلغ املتوسط
العام للرضا ما قيمته ( .)2.46وكان الرضا فقط عن ( )8مؤشرات يستخدمها معلمو العلوم في الحكم قدراتهم العلمية ،في حين كان عدم رضا الطلبة عن
ً
( )20مؤشرا؛ أي ما نسبته ( )%71من املؤشرات ،وعليه كان الحكم العام للطلبة غير راض؛ أي أن مستوى رضا الطلبة عن مؤشرات معلمي العلوم في
الحكم على قدراتهم العلمية منخفض.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى قناعة الطلبة املطلقة بأن األساس في حكم املعلمين على قدراتهم العلمية يعتمد على نتائج االختبارات واالمتحانات
وعلى الجانب األكاديمي فقط ،وأن هناك اعتبارات شخصية لدى املعلمين عند تصنيف الطلبة والحكم على قدراتهم العلمية ،مما نتج عنه مستوى رضا
منخفض عند الطلبة عن املؤشرات بشكل عام .إضافة إلى عدم معرفة الطلبة باملعايير واملؤشرات املستخدمة من قبل معلمي العلوم في الحكم على
قدراتهم العلمية ،وذلك بسبب عدم اهتمام املعلمين بهذه املعايير واملؤشرات وعدم توضيح أهميتها للطلبة ،وإعطاء عالمة الطلبة في االختبارات
واالمتحانات املدرسية األهمية الكبرى في تصنيفهم والحكم العام على قدراتهم العلمية.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن معلمي العلوم يميلون عادة إلى سلوك الجانب األسلم لهم في حال مساءلتهم عن كيفية تقييم الطلبة وتصنيفهم،
ألنهم يعجزون عن شرح وتفسير اآللية التي اتبعوها في الحكم على قدرات الطلبة العلمية والتي ربما ال تكون مستندة إلى أسس علمية ،وتربوية منطقية،
وكثير من الشخصنة ،األمر الذي يوقعهم في دائرة الحرج وربما دائرة املساءلة ،ما جعلهم يركزون على معايير عامة ومألوفة للجميع التي تمثلت في
املؤشرات التي عبر عنها الطلبة (ب راض) وعددها ( )8مؤشرات .تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ناك وكروز وزاولوك ( & Knaack, Kreuz
 )Zawlocki, 2012التي أشارت إلى عدم فهم الطلبة سبب حصولهم على عالماتهم بسبب عدم وضوح ممارسات التقييم املتبعة من ِقبل معلميهم.
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مصلح & بني خلف

عرض نتائج السؤال الثالث ومناقشتها :كان نص السؤال الثالث "هل يختلف مستوى رضا الطلبة عن مؤشرات الحكم على قدراتهم العلمية من
قبل معلمي العلوم باختالف جنس الطالب ،وتحصيله في العلوم ،وتوجهه املستقبلي؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج املتوسطات الحسابية،
ً
واالنحرافات املعيارية ملستوى رضا الطلبة تبعا ملتغير الجنس ،والتحصيل في العلوم ،والتوجه املستقبلي والجدول ( )5يوضح ذلك.
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية ،واالنحر افات املعيارية ملستوى رضا الطلبة عن مؤشرات الحكم على قدراتهم العلمية من قبل معلمي العلوم تبعا ملتغير
الجنس ،والتحصيل العلمي ،والتوجه املستقبلي (ن = )675
املتغيرات الديمغر افية

املتغير

التكرارات

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الجنس

ذكر
أنثى
 90فما فوق
90- 80
79- 70
أقل من 70
علمي
أدبي

225
450
43
257
214
161
437
238

2.43
2.47
2.75
2.44
2.43
2.46
2.46
2.46

0.188
0.224
0.257
0.203
0.185
0.195
0.214
0.213

التحصيل في العلوم

التوجه املستقبلي

ً
يظهر من الجدول ( )5وجود فروق ظاهرية في املتوسطات الحسابية ملستوى رضا الطلبة تبعا ملتغيرات الجنس ،والتحصيل في العلوم ،والتوجه
املستقبلي ،وملعرفة الداللة اإلحصائية لهذه الفروق تم تطبيق تحليل التباين الثالثي ( )Way Anova-3والجدول ( )6يوضح ذلك.
جدول ( :)6نتائج اختبارتحليل التباين الثالثي ( )ANOVAملستوى رضا الطلبة عن مؤشرات الحكم على قدراتهم العلمية تبعا ملتغيرالجنس ،والتحصيل
في العلوم ،والتوجه املستقبلي
مصدرالتباين
الجنس
التحصيل في العلوم
التوجه املستقبلي
الخطأ
املجموع املصحح

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

F

الداللة اإلحصائية

0.039
2.241
0.058
26.206
30.730

1
3
1
659
674

0.039
0.807
0.058
0.040

0.979
20.291
1.451

0.323
0.000
0.229

يلحظ من الجدول ( )6وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05في مستوى رضا الطلبة عن مؤشرات الحكم على قدراتهم
ً
ً
العلمية من ِقبل معلمي العلوم تبعا ملتغير التحصيل في العلوم ،في حين تبين عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية تبعا ملتغير الجنس (ذكور وإناث)
والتوجه املستقبلي (علمي ،أدبي) .وملعرفة مصادر هذه الفروق تم تطبيق اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية ،والجدول ( )7يوضح ذلك.
جدول ( :)7نتائج اختبارشيفيه ) )Scheffeللمقارنات البعدية على اختبارتحليل التباين الثالثي ( (ANOVAتبعا للتحصيل في العلوم
 90فما فوق

املتوسط الحسابي

التحصيل في العلوم

2.75

 90فما فوق

-

2.44

من 89.9 - 80

0.31

2.43

من 79.9 - 70

0.32

2.46

أقل من 70

0.29

من  80إلى 89.9

من  70إلى 79.9

أقل من 70

0.31

0.32

0.29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

يلحظ من الجدول ( )7أن مصادر الفروق في مستوى رضا الطلبة كانت بين فئة التحصيل ( 90فما فوق) وبين فئات التحصيل األخرى ،لصالح فئة
التحصيل ( 90فما فوق) .مما يعني أن مستوى الرضا عند فئة التحصيل ( 90فما فوق) أعلى من باقي الفئات ،ويعزى ذلك إلى أن الطالب ذا التحصيل
ً
ً
العلمي العالي يتمتع عادة بدرجة عالية من االنضباط داخل الغرفة الصفية وينال رضا املعلم ومحبته ،كما أنه مدرك تماما لألمور التي يحكم عليه املعلم
من خاللها وبالتالي يهتم بتحقيقها ،إضافة إلى أن تقديره الذاتي لنفسه عال بسبب حصوله على درجات مرتفعة مما يدعوه للوصول إلى حالة من الرضا
العام عن املعلم ومعاييره في الحكم على قدراته العلمية.
ً
ً
كما يعزى السبب في عدم وجود فروق في مستوى رضا الطلبة عن مؤشرات الحكم على قدراتهم العلمية تبعا لتوجه الطالب سواء أكان علميا أو
ً
أدبيا ،إلى أن حالة الرضا العام عن حكم املعلم على أداء الطلبة مرهونة باملعلم نفسه ومعاييره التي يستخدمها في التقييم والحكم على أداء الطلبة داخل
الغرفة الصفية والظروف الخارجية لعملية التقييم أكثر من العوامل الداخلية املرتبطة بالطالب سواء أكان توجهه علمي أو أدبي.
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مستوى رضا الطلبة عن معايير ومؤشرات معلمي العلوم في الحكم على قدراتهم العلمية
:التوصيات
:في ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحثان بما يلي

.• توعية املعلمين بضرورة استخدام كل املعايير األكاديمية والشخصية واالجتماعية ووضعها بعين االعتبار عند الحكم على قدرات الطلبة العلمية
.وضرورة توضيح هذه املعايير للطلبة كأساس في الحكم على قدراتهم العلمية
. وضرورة توعيتهم بأهمية تحديد هذه املعايير وتوضيحها للطلبة،• عقد دورات تدريبية للمعلمين لتعزيز فهمهم ملعايير التقييم
. وإجراء املزيد من الدراسات للوقوف على مستوى رضاهم عن آلية تقييمهم،• االهتمام بمستوى رضا الطلبة عن معايير تقييم قدراتهم العلمية

:املراجع
: املراجع العربية:أوال
 "برنامج تدريبي مقترح في التربية العلمية لتنمية مهارات التقييم القائم على املعايير والثقة باملقدرة على تدريس العلوم لدى.)2017( . عاصم، عمر.1
.121-58 :)47(1 : املجلة التربوية."طالب كلية التربية
 املجلة." "درجة رضا طالب املدارس الثانوية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد عن الخدمات التعليمية التعلمية.)2016( . كاظم، الغول.2
.23-1 :5)3( :الدولية التربوية املتخصصة
. جامعة اليرموك. أطروحة دكتوراه." "مستوى رضا الطلبة عن الخدمة املخبرية ودرجة تأثرهم بأساليب تقديمها وتقويمها.)2016( . عمر، القضاة.3
. األردن،اربد
. مكتبة األنجلو املصرية: مصر. نموه العلمي واملنهي، إعداده، أساليب عمله، معلم العلوم مسؤولياته.)1989( . رشدي، لبيب.4
. دار املعارف: القاهرة. الطبعة الثالثة. خصائصها وقياسها، القدرات العقلية.)1985( . ابراهيم، محمود.5
. دار القلم: الكويت. دراسات في الفروق بين الجنسين في الرضا املنهي.)1993( . عويد، املشعان.6
: املراجع األجنبية:ثانيا
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Abstract: This research aims at investigating the level of students' satisfaction with the criteria and indicators of
science teachers in judging their 'scientific abilities. To achieve the objective of the research, the data were
collected through an interview with a sample of (44) science teachers and a questionnaire that included (28)
items derived from interview, was distributed to (675) Tenth grade students in schools in Irbid. The results
showed that there are Three major criteria's (Scientific one with (15) minor criteria, personal with (9) minor
criteria, and social with (4) minor criteria), Used by science teachers to judge the students' scientific abilities. The
level of students' satisfaction with these criteria was generally low. In light of the results, the researchers
recommended several recommendations like holding of training courses for teachers to enhance their
understanding of evaluation criteria and make them aware of the importance of clarifying these standards for
students.
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