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 الملخص

ل و هدفت هذه الدراســــــــــة للكشــــــــــف عن درجة معرفة وممارســــــــــة معلمي الصــــــــــف األ
 وأدوات التقويم الواقعي، الســـــــــتراتيجياتاالســـــــــاســـــــــي في المدارس الحكومية بمحافظات غزة 

التعرف على أثر متغيري الجنس وســـــــنوات الخبرة في درجة ممارســـــــة التقويم  إلىباإلضـــــــافة 
لي واســـتخدم الباحث المنهج الوصـــفي التحلي دوات،الواقعي باســـتخدام هذه االســـتراتيجيات واأل

ا ومعلمة من معلمي الصـــــــف ( معلم  .1حيث تكونت عينة الدراســــــة من ) ،في هذه الدراســــــة
ســـاســـي بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم رفح خالل الفصـــل الدراســـي الثاني ل األو األ

هداف الدراســـــــــــــة قام الباحث بتطوير اســـــــــــــتبانة مكونة من ثالثة أ ولتحقيق  ؛ 656./656.
 ل من االســـــــتبانةو خصـــــــص الجزء األوقد  ؛وثباتهاجزاء، تم التحقق من صـــــــدق االســـــــتبانة أ

زء الثالث والج ،والجزء الثاني احتوى على ســــت اســــتراتيجيات ،للمعلومات الشــــخصــــية للمعلم
دوات التقويم الواقعي، كمـــا تم تطوير بطــاقــة مالحظـــة أداة من أاحتوى على اثنتي عشــــــــــــــرة 

ود تم من احتوى على ســـــــــــبعة بنالتنفيذ، التقويم، كل بعد  بعاد التخطيط،أاحتوت على ثالثة 
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ظهرت اوقد خاللها مشــــاهدة حصــــص للمعلمين للتأكد من درجة ممارســــتهم للتقويم الواقعي، 
ة ن درجة المعرفأ جفقد بينت النتائ ى من المأمول،نن درجة االســــــــــتخدام أدأنتائج الدراســــــــــة 

معرفة ما درجة البين كبيرة، راق العمل والمالحظةأو ســــلوب الورقة والقلم و ودرجة االســــتخدام أل
ا قريب  ودرجة االســتخدام ت ،قليلةخرى كانت متوســطة و دوات األواالســتخدام لالســتراتيجيات واأل

ن ال أثر ألي من متغيرات الجنس أظهرت النتائج أكما  )صــــــــــــــفر%( ألداة يوميات الطالب،
برز أوأدوات التقويم الواقعي، وكان من  الســــتراتيجياتوســــنوات الخبرة في ممارســــة المعلمين 

ف وكــذلــك تعري التوصــــــــــــــيــات زيــادة االهتمــام والوعي لهــذا النوع من التقويم لــدى المعلمين،
 دوات التقويم الواقعي.أوتدريب المعلمين على استخدام استراتيجيات و 

دوات أاستراتيجيات التقويم،  ساسي،ل األوالصف األ  الكلمات المفتاحية: التقويم الواقعي،
 التقويم

Abstract 

This study aims at investigating the degree of knowledge and 

practice of authentic assessment strategies and tools by first grade 

teachers in the public schools in the Gaza Governorates، in addition to 

identifying the effect of gender and years of experience variables on 

practicing Authentic Assessment by using these strategies and tools. 

The study sample consisted of (52) teachers of the first grade from 

primary schools in the Directorate of Education-Rafah during the 

second semester 2017/2018. To achieve the objectives of the study، 

the researcher developed a questionnaire، where validity and 

reliability were tested and approved. The questionnaire consisted of 

three parts: the first part included the demographic information of 

teachers; the second part consisted of six strategies، while the third 

part consisted of twelve authentic assessment tools. In addition to 

developing، a note card that included three dimensions of planning، 

execution، and assessment. Each dimension of them contained seven 
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items by which classes were attended to investigate the degree of 

practice of authentic assessment by teachers. The results of the study 

showed that the degree of utilization was less than hoped; they also 

showed that the degree of knowledge and use of the paper، pen، 

worksheets and observation were high، while the knowledge and 

utilization of other strategies and tools were medium and low. On the 

other hand، the degree of use was almost zero (0%) for the student 

diary tool. The results also showed that there is no effect of gender and 

years of experience variables on teachers' practice of authentic 

assessment tools. One of the most prominent recommendations was to 

increase the attention and awareness of this type of assessment among 

teachers، as well as to explain and train teachers to use authentic 

assessment strategies and tools.  

Keywords: Authentic Assessment، First Grade، Assessment 

Strategies، Assessment Tools 

 :المقدمة

مم والحضــــــــــــــارات بقوة النظام التربوي فيها والذي تكون مخرجاته على يقاس تقدم األ
 داة قوية تتدفقأن جودة التعليم وتطوير مخرجـاتـه يشــــــــــــــكل أحيـث  درجـة عـاليـة من الجودة،

ة هم مراحـل العمليــأ عبر العالقـات المتشــــــــــــــابكـة المكونــة لعنـاصــــــــــــــره. ويعـد تقويم الطلبــة من 
نظمــة ا بــالتطوير التربوي الــذي تســــــــــــــعى إليــه الكثير من األكثرهـا ارتبـاطــ  أالتعليميـة التعلميـة و 

والتعلم من  مفهو الوســـــيلة التي يمكن للقائمين على عملية التعلي التربوية بفلســــفاتها المختلفة،
الحكم على فعــاليتهــا من حيــث النتــاجــات المطلوبــة ومــدى مالءمتهــا لمســــــــــــــتويــات الطالب 

 .ونموهم وقدراتهم ومهاراتهم المتعددة

 هاهداف تولقد شــــهدت الســــنوات االخيرة الماضــــية ثورة في مفهوم التقويم إذ أصـــــبح 
ة نجاح عليه تقع مســـــــــئوليف ا عن دوره في الماضــــــــي،ا كلي  متنوعة واختلف دور المعلم اختالف  
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 لحديثا العمليـة التعليميـة ومواكبـة المســــــــــــــتجـدات التربويـة الحـديثة بما فيها ما يرتبط بالتقويم
من متطلبات عمل المعلم الحالي تخصـيص جزء من عالمة تقويم الطالب باسـتخدام  صـبحأو 

نحو  تطلعاتهاو ، وذلك وفق توجهات وزارة التربية والتعليم تقويم حديثةدوات أاســـــــــــتراتيجيات و 
رفع ســــــــــــــويــة التعليم وتطوير النظــام التربوي وفق خطــة متكــاملــة تعني بتقويم جوانــب المتعلم 
كافة بهدف بناء شــــــــــخصــــــــــية متكاملة لدى المتعلم تمكنه من التعامل مع متغيرات العصــــــــــر 

 . (500، 654.، بمرونة، وتهيئته لخوض غمار الحياة بثقة وتمكن )الزعبي

 Authenticراعي توجهات التقويم الحديثة بالتقويم الواقعي ويســـــــــــمى التقويم الذي ي
Assessment  وهو التقويم الذي يعكس انجازات الطالب ويقيســــها في مواقف حقيقية، فهو

تقييم بجعل الطالب ينغمســـــون في مهمات ذات قيمة ومعنى بالنســـــبة لهم، فيبدو كنشـــــاطات 
ن مدى ات التفكير العليا ويوائمون بيتعلم وليس كاختبارات ســــــــــرية. يمارس فيه الطالب مهار 

لحل المشـــــــكالت الحياتية الحقيقية  أوالتخاذ القرارات  أومتســـــــع من المعارف لبلورة األحكام 
 reflective Thinkingالتي يعيشــــــــــــــونهـا؛ وبـذلـك تتطور لـديهم القـدرة على التفكير التأملي 

 ثق الصــــــــــــــلة بين التعلمالـذي يســــــــــــــاعـدهم على معـالجـة المعلومـات ونقدها وتحليلها، فهو يو 
والتعليم، وتختفي فيـــه مهرجـــانـــات االمتحـــانـــات التقليـــديـــة التي تهتم بـــالتفكير االنعكـــاســــــــــــــي 

reflexive Thinking لصـــــــــالح توجيه التعليم بما يســـــــــاعد الطالب على العلم مدى الحياة ،
 (9: 663.الفريق الوطني للتقويم،)

تقويم الواقعي تشــــــــــــــجع ن اســــــــــــــتراتيجيـــات الأMarzano،r،2002) )زانو ويرى مر 
لثالثة و  االكتســــــاب الحقيقي للمعلومة وتعمل على اســــــتخدام وتفعيل مهارات التفكير التأملي.

عقود مضــــــــــــت فإن المعلمين ومطوري المناهج ومديري البرامج التربوية يبحثون عن التعرف 
 نإذ انبثق مصــــــــــــــطلح التقويم الواقعي م مناســــــــــــــب لتقييم معرفة وقدرات الطلبة، إجراءعلى 

م تقويم يعكس تعلم الطلبة وتحصــــــيله إلىات التي تســـــعى للوصــــــول جراءهذه اإل إلىالحاجة 
يم التقو  الســــتراتيجياتلذا فاســــتخدام المعلمين  .نشــــطة التعليميةودافعيتهم واتجاهاتهم نحو األ
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منها يجعل  ســــــفلأووعيهم بما تتضــــــمنه كل اســــــتراتيجية من فعاليات تندرج  دواته،أالواقعي و 
تقــديم فرص  كثر مقــدرة علىأا وتجعلهم ا وواقعيــ  لعمليــة تعلم الطلبــة وتعليمهم حقيقيــ  تقويمهم 

ظهــار مــا لــديهم من مهــارات التفكير النــاقــد وحــل المشــــــــــــــكالت فيمــا إلتعلم متعــددة لطلبتهم 
ونشــــــاطات تعلم فردية تعمق لديهم الفهم وتشــــــجعهم على  يعرض عليهم من محتوى تعليمي،

 (4: 669.الــــــــذات)الــــــــبشــــــــــــــــــــــيــــــــر،بــــــــرهــــــــم،الــــــــتــــــــفــــــــكــــــــيــــــــر الــــــــتــــــــأمــــــــلــــــــي ومــــــــراجــــــــعــــــــة 
مارســــــات التقليدية ا في الم جوهري  ا في الفكر التربوي وتحوال  ا جديد  ويعد التقويم الواقعي توجه   

الســـــــــــــــائـدة في قيــاس وتقويم تحصــــــــــــــيــل المتعلمين وأدائهم في المراحــل المختلفــة من العمليــة 
تكوين  فــه وأدائــه من خاللحيــث يتطلــب من المتعلم بيــان مهــاراتــه ومعــار ؛ التعليميــة التعلميــة

 (1)ا عمليات عقلية عليا وحل مشكالت وابتكاراتإنجاز مهمة مستخدم   أو، نتاج ذي داللة

وقـــــد ظهر التقويم الواقعي كرد فعـــــل على انتقـــــادات عـــــدة وجهـــــت لطرق التقويم 
 ة التعليم،ا من عمليا أســـــــاســـــــي  فالتقويم الواقعي يقوم على أســـــــاس جعل التقويم جزء   التقليدية،

واســـــــتخدام  بقة،المعرفة الســـــــا إلىفهو يتطلب من المتعلم القيام بمهام تثير تفكيره باالســـــــتناد 
هذا و  التعليم الحالي عبر ممارســـــة مهارات مناســــــبة من أجل حل مشــــــكالت واقعية وحقيقية،

ســـــــــتخدام تعليمية تحتم على الطلبة ا من شــــــــأنه أن يجعل عملية التقويم تتمثل بخبرات بنائية
م كمـــا يقو  والنتـــائج، على مســــــــــــــتويـــات الجودة في األداء،أ من أجـــل تحقيق  ؛كيرمهـــارات تف

بتزويــدهم ومن حولهم بــالتغــذيــة الراجعــة ممــا يمكنهم ومعلميهم من تحــديــد الخطوات الالزمــة 
 )2)ملتحسين تعلمه

- 5ن صـــــدر قرار الوزير بتطبيق نظام التقويم الواقعي على الصـــــفوف من )أومنذ 
( بذلت الكثير من الجهود التربوية في هذا المجال فقد عقدت الجامعة االســـــــــالمية ورشـــــــــة 3

                                                             

ثر استخدام التقويم البديل على تحصيل طلبة الصف التاسع واتجاهاتهم نحو العلوم في أخالد رشاد بني عودة،  (5)
 .1، ص651.، الوطنيةمدارس محافظة نابلس، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح 

(2)  Kerka. S. (1995) . Practic Application Brief Tdchniques for Authentic Assessment, 

USA: Wodsworth Publishing Company :7 . 
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ــــاريخ  كمــــا عقــــدت جــــامعــــة االقصــــــــــــــى ورشــــــــــــــــــة عمــــل بتــــاريخ  656./53/55عمــــل بت
يــة ي ،كمــا عقــدت مــديريــة التربلمنــاقشـــــــــــــــة قرار الوزير بتطبيق التقويم الواقع 656./4/55.

ا بعنوان " التقويم الواقعي تجارب ا دراســـــــــــي  والتعليم بالمشـــــــــــاركة مع الجامعة االســـــــــــالمية يوم  
" ا بعنوانا دراســـــي  ، وعقد المركز القومي للبحوث يوم  656.بريل إوتحديات" بتاريخ الرابع من 

، وقـد خرجـت هـذه 656.بريـل إالتقويم الواقعي: واقع وتطبيق " بتـاريخ الحـادي عشــــــــــــــر من 
الل من خ ،يام الدراســــــــــية بتوصــــــــــيات مهمة تســــــــــهم في تجويد تطبيق هذا النظامالورش واأل

ســـــــــــاليب اســـــــــــتخدام هذا النوع من التقويم وزيادة الوعي لدى المعلمين أتدريب المعلمين على 
   .مور بأهمية تطبيقهلياء األأو و 

يعيش فيهـا الطالب بيئة ل مرحلـة في المجتمع أو وألن مرحلـة التعليم األســــــــــــــاســــــــــــــي 
رحلــة ل من المو ويعتبر الصــــــــــــــف األ لــذلــك تعتبر قــاعــدة الهرم التعليمي، تعليميــة نظــاميــة،

 هم صـــــفوف هذه المرحلة حيث ال يجيد الطالب فيها اســـــتخدام الورقة والقلم،أ من  األســـــاســـــية
 ل اســـــــــــتراتيجيات وأدوات التقويمو ولذلك فمن األهمية بمكان أن يســــــــــتخدم معلم الصـــــــــــف األ

لكثير  اإن التوجــه الجــديــد عــالميــ  ، خرى غير الورقــة والقلمأالواقعي التي تعتمــد على مقــاييس 
 من المدرســــــــــة الســــــــــلوكية اقتضــــــــــى من نظمة التعليمية نحو المدرســــــــــة المعرفية بدال  من األ

 جــذريــا في نظرتهم الضــــــــــــــيقــة لتقويم تعلم الطلبــة وتعليمهم، التي كــانــت تعني المعلمين تحوال  
 مع متطلبـــات هـــذا تتالءمتزنـــه المتعلم في ذهنـــه من معلومـــات محـــددة لم تعـــد فقط بمـــا اخ

دوات تقويمية أالعصــــــــر، وهذا ما دفع وزارة التربية والتعليم الفلســــــــطينية تبني اســــــــتراتيجيات و 
 :بما يلي جمالهاإيمكن  دواته،أالتقويم الواقعي و  باستراتيجياتجديدة سميت 

 :األداءاستراتيجية التقويم المعتمد على -5

وتتيح هـذه االســــــــــــــتراتيجيـة للطلبـة توظيف المهارات التي تعلموها في مواقف حياتية 
مظهرة مدى اتقانهم لما تعلموه في ضــــــــــــــوء النتاجات التعليمية المراد  جـديـدة، تحاكي الواقع،

 (663.)الفريق الوطني للتقويم، إنجازها 
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االســتراتيجية عدد من الفعاليات كالتقديم ج تحت هذه ر نه يندأ إلى (661.شــارت عودة)أكما 

 .والعرض التوضيحي والمحاكاة والمناظرة

 :استراتيجية الورقة والقلم-0 

دوات أوتعـد االختبـارات بـأنواعهـا عمـاد هـذه االســــــــــــــتراتيجية، وركيزتها بما تقدمه من 
تظهر معــدة بــإحكــام، تمكن المعلم من قيــاس قــدرات الطلبــة ومهــاراتهم في مجــاالت محــددة 

دائيـة المتضــــــــــــــمنـة في النتاجات التعليمية للمحتوى مســــــــــــــتوى امتالكهم للمهـارات العقليـة واأل
   .(1)االدراسي الذي تعلموه سابق  

 :استراتيجية المالحظة-3
نواع التقويم الواقعي الذي يدون سلوك أبأنها نوع من ( Lanting،2000)عرفها وقد 

 ،اوميولهم واتجاهاتهم وتفاعلهم مع بعضــــــــــــهم بعضــــــــــــ  الطلبة بهدف التعرف على اهتماماتهم 
م وفي تقويم مهاراتهم وقيمه صـــــــــــــول على معلومات تفيد في الحكم على أدائهم،و بقصـــــــــــــد ال

 .وطريقة التفكير التي ينتهجونها
 :استراتيجية التقويم بالتواصل-4

شـــــكل ب فكار،رســـــال واســـــتقبال األإتقوم هذه االســــتراتيجية على جمع المعلومات من 
فكيره طريقــة ت إلىالتعرف  ن عفضــــــــــــــال   يمكن المعلم من معرفــة التقــدم الــذي حققــه المتعلم،

 .(2)المشكالتسلوبه في حل أو 
 

                                                             

 .م661.، القياس والتقويم في العملية التدريسية، األردن، دار األمل للنشر والتوزيع، عودة، أحمدأحمد  (5)
 ،استراتيجيات التقويم وأدواته، الفريق الوطني للتقويم، األردن، إدارة االمتحانات واالختبارات، ( وزارة التربية والتعليم.)

 .م663.
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  :استراتيجية مراجعة الذات-1
 ك بتقديم ماوذل تعلم جديد، إلىوتقوم هذه االســــــتراتيجية على تحويل التعلم الســــــابق 

اجة وتحديد نقاط القوة والنقاط التي بح الســـــــــــــابقة،ه في خبراته لمن خالل تأم ؛تعلمه الطالب
ا للتعلم ي  ســــــاســــــأا وتعد هذه االســــــتراتيجية مكون   ا،وتحديد ما ســــــيتم تعلمه الحق   تحســــــين، إلى

تفكير ومهارات ال بمـا تقـدمه من فرصــــــــــــــة حقيقية لتطوير مهاراته ما وراء المعرفية، الـذاتي،
الناقد ومهارات التفكير العليا، وحل المشـــــــــكالت مما يمكن الطالب من تشـــــــــخيص نقاط القوة 

   (1).اتجاهاتهفي أدائه وتحديد حاجاته وتقييم 
 :أدوات التقويم الواقعي

 :قوائم الرصد/الشطب-5
 وأالتي يرصــدها المعلم  الســلوكيات أوالشــطب قائمة االفعال  أوشــمل قوائم الرصــد 

 وذلك برصـــــــــــد االســـــــــــتجابات على فقراتها كثر،أ أومهارة  أوالمتعلم لدى قيامه بتنفيذ مهمة 
موافق، غير موافق(. وتعد هذه ) أوخطأ(  )صــــــــــح، أو( نعم، الحد تقديرين مثل )أ باختيار

 التعليمية.دوات المناسبة مدى تحقق النتاجات داة من األاأل
 :اللم التقديرس-0

 لىإالمهـــارة التعليميـــة المراد تقويمهـــا  أوتقوم ســــــــــــــاللم التقـــدير على تجزئـــة المهمـــة 
بشــكل يظهر مدى امتالك الطلبة  للمهارة المطلوبة، المكونةالمهارات  أومجموعة من المهام 

 هارة،ندرة وجود الم أوحد طرفيه انعدام أخمسة مستويات يمثل  أوربعة أوفق تدريج من  لها،
 .)661.، عودة، 663.)الفريق الوطني للتقويم،وجودها لطرف اآلخر تمام في حين يمثل ا

 
 
 

                                                             

  استراتيجيات التقويم وأدواته، الفريق الوطني للتقويم، األردن، إدارة االمتحانات واالختبارات.، وزارة التربية والتعليم( 5)
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  :ساللم التقدير اللفظي-3
ن يدرج مســـتويات المهارة المراد تقويمها أداة تتيح للمعلم أنها أ( 661.عرفتها عودة)

م تحديد حيث يت  من ســـــــاللم التقدير،كثر تفصــــــــيال  أعدد من المســـــــتويات بشـــــــكل  إلىا لفظي  
ن تزويد يمكن للمعلم م ،ألدائهما ا تكويني  مما يوفر تقويم   داء الطلبة،أوصــــف دقيق لمســــتوى 

 .الطلبة بالتغذية الراجعة التي يحتاجونها
 وصف سير التعلم:  سجل-4

لم فرصـــة تتيح للمع تعلمها، أوشـــاهدها  أوشــياء قرأها أا حول ن تعبير الطالب كتابي  إ
من خالل ســــجل وصــــفهم لســــير تعلمهم وكيفية ربط  ؛على آراء الطلبة واســــتجابتهم االطالع

لذا يعتمد نجاح تطبيق هذه ؛ (663.)الفريق الوطني للتقويم،الســــــــابقة ما تعلموه مع خبراتهم 
داة على وجود معلم قــادر على خلق بيئــة آمنــه تشــــــــــــــجع الطلبــة على التعبير بحريــة عمــا األ

 بة من التأثير السلبي لما يكتبون على درجة تحصيلهم.ره أودونما خوف  يشعر به،
 القصصي: السجل-1
يقدم الســجل القصــصــي بوصــفه أداة من أدوات التقويم الواقعي، صــورة واضــحة عن    

من خالل تدوين وصـــــف مســـــتمر لما تم مالحظته على أدائه  جوانب النمو الشــــامل للمتعلم،
 (.Fritz،2001 ،663.)الفريق الوطني للتدريب، 

ه شـــخصـــية المتعلم ومهاراته واهتمامات إلىا يمكنه من التعرف ا صـــادق  مما يقدم للمعلم مؤشـــر   
 عالجية. أو توجيهية، أو ارشادية، أو تنبؤيةوتوظيفه ألغراض 
 الدراسات السابقة:

موضــــــــــــــوع التقويم الواقعي وتنوعـــت  لـــتاو تنـــدب التربوي دراســـــــــــــــــات عـــدة رد األأو 
ن اتخذ م الدراســــات، فهناكليها تلك إكبر بالنتائج التي خلصــــت أ، مما أعطى ثقة امنهاجياته

ليــل تح إلىضـــــــــــــــافــة إلا على المقــابالت والمالحظــات بــاالمنهج النوعي وجمع بيــانــاتــه معتمــد  
ى خذت بعض الدراســات منحأدوات التقويم التي اسـتخدمها المعلمون المسـتهدفون، و أودراسـة 
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 الواقعي، وهناكين والمعلمات للتقويم ســـــــــــــباب عدم ممارســـــــــــــة المعلمأآخر بحثت من خالله 
 بين المعلمين.  ال  او تددوات التقويم الواقعي أالبحث في أكثر  إلىدراسات هدفت 

اســــــــتقصــــــــاء درجة اســــــــتخدام  إلىم( دراســـــــة هدفت 656.رزق وأبو طه) جرى أقد ف
لمــدارس امعلمي اللغــة اإلنجليزيــة الســــــــــــــتراتيجيــات التقويم البــديـل في المرحلــة اإلعــداديــة في 

من خالل اســـــــــتخدام  ؛الحكومية في غزة. واســـــــــتخدمت الدراســـــــــة المنهج الوصـــــــــفي التحليلي
ا ( معلم  96( فقرة، حيث تم توزيعها على )46( مجاالت موزعة على )0استبانة مكونة من )

 مقابالت شــــخصــــية مع إجراءعدادية. وتم ومعلمة ممن ُيدرســــون اللغة االنجليزية للمرحلة اإل
خدام أن درجة است إلىمعلمة للغة اإلنجليزية لنفس المرحلة. وتوصلت الدراسة ( معلما و 1.)

(. وأظهرت %136.3ا بنسـبة )المعلمين والمعلمات السـتراتيجيات التقويم البديل كان متوسـط  
الدراســــــة عدم وجود فروق ذات داللة إحصــــــائية في درجة اســــــتخدام معلمي اللغة االنجليزية 

صــــــــــت الدراســــــــــة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بعقد دورات أو خبرة. و ال أولمتغير الجنس  اتبع  
  .من أجل تدريبهم على استخدام استراتيجيات التقويم البديل ؛لمدرسي اللغة اإلنجليزية

تحديد معوقات تطبيق  إلىدراســــــة هدفت  (.650.الثوابتة والســــــعودي )أما دراســــــة    
ي محافظة ف اإلســــــالميةمن وجهة نظر معلمي التربية  اســــــتراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته،

ا ومعلمة (. معلم  536داة الدراســـــــــة على عينة مكونة من )أردن، حيث طبقت الطفيلة في األ
في مـدارس محـافظة  651./653.ســــــــــــــالميـة، في العـام الـدراســــــــــــــي من معلمي التربيـة اإل

وقات ن المعأالدراســــة  ظهرت نتائجأوقد وقد اســــتخدمت الدراســــة المنهج الوصــــفي، الطفيلة، 
م لى، تليهـــا المعوقـــات المتعلقـــة بـــالمعلم، ثو المتعلقــة بظروف التطبيق جــاءت في المرتبــة األ

 خيرة. المعوقات المتعلقة بالمقرر الدراسي، وجاءت المعوقات المتعلقة بالطلبة في المرتبة األ

معلمي  التعرف على واقع اســتخدام إلى(. فقد هدفت 650.ما دراســة الحراحشــة، )أ
ي ردن في العام الدراســـــســـــاســـــية في مدارس لواء قصـــــبة المفرق في األالعلوم في المرحلة األ

( 530كونت عينة الدراســـــــــــة من )وتالتقويم البديل وأدواته،  الســــــــــتراتيجيات، 651./653.
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رق المف العشـوائية البسـيطة من مدارس مديرية لواء قصبة معلما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة
( 16وتم تطوير أداة لقياس متغيرات الدراســـــــــة تكونت من )، 651./653.الدراســـــــــي للعام 

ج ، وقد اســتخدمت الدراســة المنهتم التأكد من صــدقها وثباتهافقرة موزعة على ثمان مجاالت 
لتقويم ا الســــتراتيجياتوقد اظهرت نتائج الدراســــة ان درجة ممارســــة معلمي العلوم الوصــــفي، 

رجة متوســــــــــــــطة، كما أظهرت الدراســــــــــــــة عدم وجود فروق ذات داللة البديل وأدواته كانت بد
 التقويم البديل وادواته تعزى  الســـــــــــــتراتيجياتاحصـــــــــــــائية في درجة اســـــــــــــتخدام معلمي العلوم 

 لمتغيرات النوع االجتماعي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة.

التعرف على أثر توظيف التقويم  إلىهدفت الدراســـة  م(.651.وفي دراســـة األشـــقر)
البديل في تنمية التفكير الرياضــي لدى طالب الصــف الرابع األســاســي بغزة. ولتحقيق أهداف 

( 6.حيث تكون هذا االختبار من ) ؛الدراســـــــــة قام الباحث بإعداد اختبار التفكير الرياضـــــــــي
الدراســـــــــــة  حيث طبقت ؛ا، وقد اعتمد الباحث على المنهج التجريبي في دراســـــــــــتها اختياري  بند  

 امن طالب الصــــف الرابع األســــاســــي تم اختيارها عشــــوائي   ا( طالب  90على عينة مكونة من )
اني األســــــاســــــية للبنين، مقســــــمة لثالث مجموعات، منها مجموعتين ثمن مدرســــــة عوني الحر 

لى تـدرس بـاســــــــــــــتخـدام تقويم األقران، والثـانيـة تـدرس باســــــــــــــتخدام تقويم األداء و تجريبيتين األ
ائط المفاهيم وأخرى ضــــابطة تدرس بالتقويم المعتاد، ومن أهم النتائج التي توصــــلت إليها بخر 

بين متوســـــطات  (α = 0.05) . توجد فروق ذات داللة إحصـــــائية عند مســــتوى 5الدراســــة: 
لى، التجريبية الثانية، الضـــــــــابطة( و درجات طالب مجموعات الدراســـــــــة الثالث )التجريبية األ

الريـاضــــــــــــــي لصــــــــــــــالح طالب المجموعـة التجريبية الثانية التي درســــــــــــــت في اختبـار التفكير 
 . توجد فروق ذات داللة إحصـــــائية عند مســـــتوى .باســــتخدام تقويم األداء بخرائط المفاهيم. 

(α = 0.05)  بين متوســــــــطات درجات طالب مجموعات الدراســـــــة الثالث ذوي التحصــــــــيل
ياضـــي لصـــالح طة( في اختبار التفكير الر لى، التجريبية الثانية، الضـــابو المرتفع )التجريبية األ

. 4طالب المجموعة التجريبية الثانية التي درســــــت باســــــتخدام تقويم األداء بخرائط المفاهيم. 
بين متوســـطات درجات طالب  (α = 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى 
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لثانية، تجريبية الى، الو مجموعات الدراســـــــــة الثالث ذوي التحصـــــــــيل المنخفض )التجريبية األ
الضــــــــــابطة( في اختبار التفكير الرياضــــــــــي لصــــــــــالح طالب المجموعة التجريبية الثانية التي 

 درست باستخدام تقويم األداء بخرائط المفاهيم. 

ســــتقصــــاء درجة معرفة معلمي التربية الهدفت  (.653.وفي دراســــة اخرى لعمرو )
طبيقهم لها في مدارس محافظة الزرقاء دوات التقويم الواقعي ودرجة تأســــــــــــــالمية لمفاهيم و اإل

تراتيجيات ســــالردن، ودراســــة العالقة بين معرفة المعلمين التابعة لوكالة الغوث الدولية في األ
دوات أيث طبق ح ؛التقويم الواقعي وتطبيقهم لها، واســتخدم الباحث المنهج الوصــفي التحليلي

لمي التربيـة اإلســــــــــــــالمية في ا ومعلمـة من مع(. معلمـ  04الـدراســــــــــــــة على عينـة مكونـة من )
أن درجة معرفة المعلمين للبعد  إلىة ســــــــنتائج الدرا أشـــــــارتالعليا، وقد  األســـــــاســــــــيةالمرحلة 

المعرفي والتطبيقي وبعـــد االتجـــاهـــات للتقويم الواقعي كـــانـــت كبيرة، بينمـــا البعـــد التخطيطي 
ى حصــائية تعز إعدم وجود فروق ذات داللة  إلىشــارت نتائج الدراســة أبدرجة متوســطة، كما 

 لمتغيرات الجنس والخبرة والدرجة العلمية.

الممارســـــات  الســـــتقصـــــاء(. هدفت 654.) وفي دراســـــة الشـــــرعة ودرويش وظاظا، 
حيث  ؛.65./655.ردن في العام الدراسي،سـاسـية في األالتقويمية لدى معلمي المرحلة األ

علمي المرحلــة ا ومعلمــة من م( معلمــ  456الــدراســـــــــــــــة على عينــة مكونــة من ) أدواتطبقــت 
أن درجة شارت النتائج بأحيث  وقد اسـتخدمت الدراسـة المنهج الوصـفي التحليلي؛ االسـاسـية،

ظهرت النتائج عدم وجود أاالســـــــتخدام للممارســـــــات التقويمية بشــــــــكل عام كانت متدنية، كما 
حصـــــائية تعزى لمتغيرات الجنس، والتخصـــــص، والمؤهل العلمي، والخبرة، إفروق ذات داللة 

 حصائية تعزى لمتغير نوع المدرسة لصالح المدارس الحكومية. إفروق ذات داللة  وتوجد

ممارســـــة معلمي الرياضـــــيات  ة( هدفت للكشـــــف عن درج654.الزعبي) أما دراســـــة
نت عينة تكو ، التقويم الواقعي وأدواتردن الســـــــــتراتيجيات ألللصـــــــــفوف االســـــــــاســـــــــية العليا با

الرياضــــــــــــــيات في مديرية تربية محافظة إربد ا ومعلمة من معلمي ( معلم  95الدراســــــــــــــة من )
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م. ولتحقيق أهداف الدراســـــــــــة قامت .65./655.لى خالل الفصـــــــــــل الدراســـــــــــي الثاني و األ
الباحثة بتطوير اســــــــتبانة مكونة من أربعة أجزاء؛ تم التحقق من صــــــــدق االســــــــتبانة وثباتها، 

م درجة معرفة واســـتخدام اســـتراتيجيات التقوي إلىالثاني والثالث من االســـتبانة  نالجزاءاهدف 
الواقعي وأدواته، في حين بحث الجزء الرابع في أســـــــباب اســــــــتخدام وأســـــــباب عدم اســــــــتخدام 
اســـتراتيجيات وأدوات التقويم، كما تم تطوير بطاقة مالحظة تم من خاللها مشـــاهدة حصـــص 

ظهرت النتائج أوقد  تكونته، وقد لمعلمين وهم يطبقون اســــــــــــــتراتيجيات التقويم الواقعي وأدوات
ســـــباب التي كثر األأن أالنتائج  أظهرت، كما المأمولدنى من أن درجة االســـــتخدام ما زالت أ

سلوب التقويم الواقعي من وجهة نظر المعلمين كانت في استنفاذها الوقت أتحد من اسـتخدام 
لمين دريب المعبرز التوصــــــــــــــيـات االهتمـام بتـأعليهم وكـان من  الملقـاةعبـاء والجهـد وكثرة األ

واســــــــــــتخدام اســــــــــــتراتيجيات وأدوات التقويم الواقعي، مع زيادة االهتمام والوعي بهذا النوع من 
 التقويم.

( درســـــــــت من خاللها اعتقادات Suurtamm،2012جرتها ســـــــــورتام)أوفي دراســـــــــة 
ربع مـدارس مختلفـة على مـدار عـام كـامــل أواهتمـامـات خمســــــــــــــة من المعلمين موزعين على 

حثة جرت الباأ)دراســـــــة حالة(،اتبعت فيها عدة طرق لجمع المعلومات وبيانات الدراســـــــة، فقد 
ي مدى يســـــــــتخدم التقويم أ إلىعدة مقابالت مع كل مشـــــــــارك على انفراد كانت تســـــــــأل فيها 

ي، واتبعت تقويم الواقعدوات المعينة للمعلم في التعلم الرياضــــــــــــيات واأل إلىالواقعي، ونظرته 
كان التقويم الواقعي، و  أســـاليبســـلوب المالحظة والمشـــاهدة المباشـــرة أثناء اســـتخدام أالباحثة 

 دوات التقويم الواقعي التيأدراســــــــــــــة  إلىكما لجأت الباحثة  يتبع كل عملية مالحظة مقابلة،
راسة رت نتائج الددوات،  وأشاجابات الطلبة على هذه األإا من يسـتخدمها المعلمون،  وبعضـ  

نهم يعتقدون أل ؛ســــاليب التقويم الواقعيأا باســــتخدام أن المعلمين المشــــاركين يؤمنون كثير   إلى
نهـا تعمــل على تطوير التفكير ومهـارة حــل المســـــــــــــــألــة لـدى طلبتهم، وتزيـد من فهم المفــاهيم أ

ة التفكير ر تطوير مها إلىات،  باإلضـــــــافة جراءكثر من التركيز على الطريقة واإلأالرياضــــــية 
 في ما وراء المعرفة .
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معرفة درجة ممارســــة  إلى( دراســــة هدفت .65.وأجرى الرفاعي وطوالبة والقاعود) 
م الواقعي،  التقوي الستراتيجياتسـاسـية المتوسطة معلمي الدراسـات االجتماعية في المرحلة األ

في  والمؤهل العلمي،  والخبرة، االجتماعيثر متغيرات النوع أ علىالتعرف  إلىضــــــــــــــافة إلبا
، وتكونت عينة الدراســـة من معلمي الدراســـات االجتماعية درجة ممارســـة هذه االســـتراتيجيات

في المرحلة األســـــاســــــية المتوســــــطة الســـــتراتيجيات التقويم الواقعي، وقد اســــــتخدمت الدراســــــة 
ن لمين درجة ممارســـة المعأبينت نتائجها  المنهج الوصـــفي لمناســـبة لتحقيق أهداف الدراســـة،

ى فروق ذات داللة إحصــــــائية تعز ك ن هناأالتقويم الواقعي كانت متوســــــطة، و  الســـــتراتيجيات
 لمتغير النوع لصالح الذكور، والمؤهل لصالح البكالوريوس، وعدم وجود فروق تعزى للخبرة.

درجة  على(. فقد هدفت للتعرف 655.) خليفة، وخضـــــــر، وعشـــــــا، بوأما دراســــــة أ
ســـــــتراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته في مدارس اللى و األ توظيف معلمي الحلقة االســـــــاســـــــية

دوات الدراســــة على عينة أردن من وجهة نظر المعلمين، وقد تم تطبيق األ -محافظة عمان 
وقد اســــــــــتخدمت الدراســــــــــة المنهج الوصــــــــــفي  ا ومعلمة،( .معلم  61.عشــــــــــوائية مكونة من )

ما احتل لى بين األدوات، كو مرتبة األن التقويم الشـــــــــــــفوي احتل الأظهرت النتائج أو  التحليلي،
راتيجية ســتراتيجيات فقد حصــلت اســتســجل وصــف ســير التعلم المرتبة االخيرة، أما بالنســبة ال

 لى واستراتيجية مراجعة الذات على المرتبة األخيرة.و )الورقة والقلم( على المرتبة األ

تحديد االتجاهات الحديثة في التقويم، كما  إلى( دراســــــة هدفت 655.وأجرى عفانة)   
دادية في عتحديد واقع اســـــتخدام معلمي ومعلمات اللغة العربية في المرحلة اإللا هدفت أيضـــــ  

مـدارس وكـالــة الغوث في قطــاع غزة ألســـــــــــــــاليـب التقويم البــديــل،  وتحــديــد مــا إذا كـان هنــاك 
علمي م كونت عينة الدراســــة منوت في اســــتخدام أســــاليب التقويم يعزى لمتغير النوع، اختالف

وقد  ،عـداديـة في مـدارس وكـالـة الغوث في قطـاع غزةومعلمـات اللغـة العربيـة في المرحلـة اإل
 ن الدرجة الكليةأظهرت النتائج أ اســـــــــــــتخدمت الدراســـــــــــــة المنهج الوصـــــــــــــفي التحليلي؛ حيث

ب التقويم ســلو أ(، واحتل %3165المعلمين الذكور ألســاليب التقويم الحديثة بلغت ) السـتخدام
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بلغت نســـــبة االســـــتخدام ألســـــاليب التقويم  دما ما يخص المعلمات فقأباســـــتخدام المالحظة،  
قويم لى،  تاله التو الكتــابيـــة المرتبــة األ بــاالختبـــارات(، واحتـــل تقويم األداء %1664الحــديثــة)

 القائم على األداء. 

طرق كثر أمعرفة  إلى( وهدفت Fook&Sidhu،2010)وســــــــيدا وفي دراســــــــة فوك 
لواقعي ن اســــــــتراتيجيات التقويم اأ إلىشـــــــار الباحثان أا بين المعلمين، التقويم الواقعي شـــــــيوع  

ن المشــاريع أ بينت النتائج البديل، كما لدى الطلبة وتطلعوا ألن تكون ا وقبوال  القت اســتحســان  
 ا بين المعلمين في عينة الدراسة.كثر طرق التقويم الواقعي شيوع  أ

دراسة سلم التقدير،  إلى( هدفت Suskie،2004أجراها سـوسكي) وفي دراسـة أخرى    
داة تســــــــاعد المعلم والطالب على دراســــــــة التفصــــــــيالت الجزئية في ن هذه األأبينت الدراســــــــة 

العالمة، ونقاط القوة والضــــــعف عند الطالب، كما تعمل هذه األداة على مســــــاعدة الطلبة في 
ين أدائهم وتعمل على زيادة التواصــــــل بين فهم توقعات المعلم منهم مما يســــــاعدهم في تحســــــ

 المعلم والطالب.

 لتقويماموضـــــــوع لالباحثين  لاو تنيتبين من الدراســــــات الســــــابقة تنوع طرق ومجاالت 
الرغبـة في تحســــــــــــــين مســــــــــــــتوى العمليـة التعليميـة ونتـاجاتها،  إلىالواقعي ، وربمـا يعود ذلـك 
 في اللغة والثقافات من الممارســـات فرادفي مقارنة خصـــائص األ خاصــة مع االهتمام المتزايد

ن أث لكن الحظ الباح؛ المتســــــم بالتطور المتســــــارع التربوية الضــــــرورية في عصــــــرنا الحالي
وأدواته؛  التقويم الواقعي الســـتراتيجياتا ا في دراســـة درجة المعرفة واالســـتخدام مع  هناك نقصـــ  

حيث كانت هناك دراســـــــات تقيس االســـــــتخدام لكن لم تدرس تلك الدراســـــــات على المســـــــتوى 
المحلي حســــــــــــــــب علم البـــاحـــث درجـــة المعرفـــة، كمـــا الحظ البـــاحـــث من خالل لقـــاءات مع 

هم دوات تحول دون اســـــــتخدامن عدم معرفتهم باالســـــــتراتيجيات واألأفاد المعلمين أالمعلمين، 
تياجات تحديد اح إلىدراســـات مســـحية تهدف  إجراءكيز على لها،  مما قد يدفع الباحثين التر 
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يصــــــــال إســــــــاليب ووســــــــائل تعينهم على تطبيق اســــــــتراتيجيات التقويم الواقعي و أالمعلمين من 
 المسئولين وصناع القرار. إلىتوصياتهم 

 مشكلة الدراسة:
جياته تياســتراو ســاليبه أ لمفهوم تقويم تعلم الطلبة و ا شــامال  يشــهد العالم من حولنا تطور     

وأدواته،  مما يتطلب من المعلمين على اختالف تخصــــــــصــــــــاتهم،  اســــــــتخدام اســــــــتراتيجيات 
تقويمية حديثة ومتنوعة غير االختبارات الكتابية التي اعتادوا على ممارســــتها لتقويم تحصــــيل 

بــالبــدء  اوزير التربيــة والتعليم قرار   اصـــــــــــــــدرومن أجــل ذلــك  ؛لقيــاس نواتج التعلم أوالطلبــة،  
( 3 - 5ما يعرف بالتقويم الواقعي على الصـفوف من ) أوسـاليب حديثة في التقويم أبتطبيق 

ا في اآلراء بين ،  وقـــد القى هـــذا القرار تبـــاينـــ  656./656.ا من العـــام الـــدراســــــــــــــي اعتبـــار  
ليـــاء األمور بين مؤيـــد ومتحفظ،  وقـــد عقـــدت بعض أو المختصــــــــــــــين التربويين والمعلمين و 

ش عمل لمناقشـــــــــة القرار،  حيث عقدت الجامعة االســـــــــالمية ورشـــــــــة عمل في الجامعات ور 
حيث  656./4/55.عقدت ورشـــــــــــــة عمل في  وكذلك جامعة االقصـــــــــــــى 656./53/55

ا بالعملية التعليمية حيث عمل مدير مدرســــــــة،  شــــــــارك الباحث في هذه الورش بصــــــــفته مهتم  
ر متفرغ ا غيا بــالوزارة، ومحــاضــــــــــــــر  مــ  ا عــاا للتربيــة والتعليم، ومــدير  ا،  ومــدير  ا تربويــ  ومشــــــــــــــرفــ  

بـالجامعات، وخرجت هذه الورش بمجموعة من التوصــــــــــــــيات لتحســــــــــــــين ظروف تطبيق هذا 
القرار، وعليـه فقـد عقـدت وزارة التربيـة والتعليم العـديـد من الـدورات التدريبية لتعريف المعلمين 

 ي ممارســـــــــــةا فقصـــــــــــور   دواته واســـــــــــتراتيجياته، إال أن الباحث الحظأبمفهوم التقويم الواقعي و 
المعلمين ألســــــــــــــاليب التقويم الواقعي داخل غرفة الصــــــــــــــف،  ربما نتيجة عدم كفاية الدورات 

والتي  عداده، فمن هنا انبثقت فكرة الدراســـــةإ التدريبية وقصـــــر الوقت الكافي للتدريب وســـــرعة 
 سئلة التالية :هدفت لإلجابة على األ

ســــــــــــاســــــــــــي في محافظات غزة ألل او ما درجة معرفة وممارســــــــــــة معلمي الصــــــــــــف األ -5
 ستراتيجيات التقويم الواقعي؟ال
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ســـاســــي في محافظات غزة ألدوات ل األو ما درجة معرفة وممارســـة معلمي الصـــف األ -.
 التقويم الواقعي؟

ســـــاســـــي بمحافظات غزة ل األو هل هناك فروق بين درجة ممارســـــة معلمي الصـــــف األ -4
 وأدوات التقويم الواقعي تعزى لمتغيري النوع وسنوات الخبرة؟  الستراتيجيات

 هداف الدراسة: أ

 :إلىتهدف هذه الدراسة للتعرف 

ســاســي ألدوات واســتراتيجيات التقويم ل األو معلمي الصــف األوممارســة درجة معرفة  -5
 الواقعي في المدارس الحكومية بمحافظات غزة. 

 اواســــــــــــــتراتيجيــــات التقويم الواقعي تبعـــــ  دوات أدرجــــة اختالف المعلمين في تطبيق  -.
 لمتغيري النوع وسنوات الخبرة.

 أهمية الدراسة:

ن ن التقويم الواقعي مإهمية الموضــــوع نفســــه،  إذ أ تأتي اهمية الدراســــة الحالية من  
( 3-5ا في محافظات غزة في الصــــــــــــــفوف) ، والذي أقر مؤخر  أنماط التقويم، وأســــــــــــــاليبهأهم 

ا في يضــــ  أهمية هذه الدراســــة أ والذي يؤثر في عملية تقويم التحصــــيل لدى الطلبة، كما تكمن 
عد دوات واســتراتيجيات التقويم الواقعي والتي قد تســاأهمية اســتخدام أ براز إنها قد تســاهم في أ

عنهــا قــد  ن النتــائج التي قــد تنتجآفــاق عمليــة وبحثيــة للمهتمين في مجــال التقويم الواقعي، وأ
عداد البرامج والدراســـــــات التربوية والتدريبية الخاصـــــــة بالتقويم الواقعي للمعلمين إ تســـــــاعد في 

 بالمدارس الحكومية.
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 اإلجرائية:مصطلحات الدراسة  

 ؛ات تهـدف لمراعـاة توجهـات التقويم الحـديثـةإجراءوهي  :اســــــــــتراتيجيـات التقويم الواقعي -5
حيـث تتكامل مع عملية التدريس فتعكس أداء الطالب وتقيســــــــــــــه في مواقف حقيقية وهي 

 ست استراتيجيات.
وهي األدوات التي يســــــــــــتخدمها المعلم لتقويم مدى تحقق نتاجات  :أدوات التقويم الواقعي -.

 االتعلم لدى المتعلمين وتســــــتند في تصــــــميمها على منهجية واضــــــحة في ذهن المعلم تبع  
 التقويم الواقعي وهي اثنتا عشر أداة. تالستراتيجيا

ل وهي تمث: درجة معرفة واســـــــــتخدام المعلمين ألدوات واســـــــــتراتيجيات التقويم الواقعي -4
 استجابة المعلمين من وجهة نظرهم لفقرات االستبانة التي أعدت لهذا الغرض.

وطنيــة لوهي المـدارس التــابعـة لوزارة التربيـة والتعليم في الســــــــــــــلطــة ا :المـدارس الحكوميـة -3
 الفلسطينية

 3ســاســية الدنيا والتي مدتها ل من المرحلة األو وهو الصــف األ :ل األســاســيوالصــف األ  -1
 .ل حتى الرابعأو سنوات وتشمل الصفوف من 

 اتها:إجراءمنهج الدراسة و 
اســــــــتخدم الباحث المنهج الوصــــــــفي التحليلي الذي يهتم في هذه الدراســــــــة  منهج الدراســــــة: 

ســــــــــاســـــــــــي في محافظات غزة ل األو بوصــــــــــف درجة معرفة واســــــــــتخدام معلمي الصـــــــــــف األ
 التقويم الواقعي وأدواته.  الستراتيجياتوممارستهم 

  حدود الدراسة:
ي ممارســة معلمدرجة معرفة و  إلىاقتصــرت الدراســة الحالية على التعرف  حد الموضـوع:-5

 ل من المرحلة األساسية.و الصف األ
 تم تطبيق أدوات الدراسة على المدارس الحكومية في محافظة رفح. الحد المؤسسي:-0
 .ل األساسيو تم تطبيق الدراسة على عينة ممثلة من معلمي الصف األ الحد البشري:-3
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 م رفح.لمديرية التربية والتعلياقتصرت هذه الدراسة على المدارس التابعة الحد المكاني: -4
 م.656.-656.تم تطبيق هذه الدراسة في العام الدراسي الحد الزماني: -1

ل من المرحلة و تكون مجتمع الدراســــــــــــــة من جميع معلمي الصــــــــــــــف األ مجتمع الدراســــــــــة:
ســـــــــــــاســـــــــــــية في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في محافظات غزة والبالغ األ

( حســــــــــــــــب الســــــــــــــجالت الرســــــــــــــميــة لوزارة التربيــة والتعليم للعــام الـــدراســــــــــــــي 166)عــددهم 
.656/.656. 

عينة الدراســـــــة البشــــــــرية كانت عشـــــــوائية عنقودية حيث رســــــــت العينة على  عينة الدراســـــة:
رقم والجدول  ،( معلما ومعلمة.1)مديرية التربية والتعليم /رفح والتي اشـــــــتملت على  مدارس

 حسب متغيرات الدراسة:ئية لعينة الدراسة ( يوضح الخصائص االحصا5)
 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة (5جدول )

 النسبة المئوية العدد البيان المتغير

 الجنس
 %3.64 .. ذكر
 %1666 46 أنثى

 %566 .1 المجموع

 عدد سنوات الخبرة

 %960 1 سنوات 1أقل من 
 %36 1. سنوات56-1من 

 %3.63 .. سنوات 56أكثر من 
 %566 .1 المجموع

 
 عد الباحث االدوات التالية:أ  دوات الدراسة:أ
علق : تثالثة أجزاء: طور الباحث اســـــــــتبانة مكونة من  : االســــــتبانة وصــــــدقها وثباتهاال  أو  

ـــانـــات خـــاصـــــــــــــــــة عن المعلم، ويتعلق الجزء الثـــاني و الجزء األ بمـــدى معرفـــة المعلمين ل ببي
 فة المعلمينبمدى معر ، والجزء الثالث يتعلق الواقعي واســـــــتخدامهم لهاســـــــتراتيجيات التقويم ال
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من خالل اطالع الباحث على  األداة؛، وقد تم بناء ألدوات التقويم الواقعي واســــــــــتخدامهم لها
ومن خالل المقابالت التي أجراها الباحث  ؛دب التربوي الدراســـــــــات الســـــــــابقة وما توارد في األ

تم عرضــــها على مجموعة من المختصــــين والمشــــرفين التربويين  مع المشــــرفين التربويين وقد
ائية صــــــبحت في صــــــورتها النهأدوات واالســــــتراتيجيات حيث ضــــــافة بعض األإلتحكيمها وتم 

وللتأكد من ثبات االســـــتبانة باســـــتخدام التطبيق ، ( اســـــتراتيجيات0( أداة و).5تشــــتمل على )
 تم تطبيقها على مجموعة من المعلمينل إذ و ســـــــــــبوعين من التطبيق األأوإعادة التطبيق بعد 

( للجزء الثاني  0.882ا ومعلمة، وحســاب معامل ثبات االســتقرار فكان )( معلم  6.شــملت )
 .  الث( للجزء الث 0.817و)

والهــدف منهــا متــابعــة آليــة تطبيق المعلم الســــــــــــــتراتيجيــات التقويم  :بطــاقــة المالحظــة ا:ثــانيــ  
 االواقعي وممارســتهم لها بشــكل مباشـــر داخل الغرفة الصــفية وقد أعد الباحث البطاقة اســـتناد  

 :ما يلي إلى
 تربوي.دب أالدراسات السابقة وما توارد من  -5
 ا.ا تربوي  خبرة الباحث في هذا المجال كونه عمل مشرف   -.
ســــــــاســــــــية الدنيا وبعض خبراء األشــــــــراف بالمشــــــــرفين التربويين للمرحلة األ االســــــــتعانة -4

 التربوي.
وتم  ،بعـــاد وهي التخطيط، التنفيــــذ، التقويمأوتكونـــت بطـــاقــــة المالحظــــة من ثالثـــة    

اســتخدام مقياس خماســي التقدير لقياس مســتوى ممارســة المعلمين للتقويم الواقعي وتطبيق 
)بدرجة عالية جدا، بدرجة عالية، بدرجة متوســطة، بدرجة قليلة، وهي دواته أاســتراتيجياته و 

 .(4،3،1،.،5)العالمات عطيت لهذه المستويات أُ ا( و بدرجة قليلة جد  
وللتحقق من صـدق البطاقة تم عرضها على مجموعة من  ات صدق وثبات البطاقة:إجراء

ليم ممن تربية والتعمجموعة من المشـــــــرفين التربويين من وزارة ال إلىالمختصـــــــين باإلضـــــــافة 
وفق  دواتـــهأقـــاموا بتـــدريـــب المعلمين خالل الــــدورات على اســــــــــــــتراتيجيـــات التقويم الواقعي و 

ء رأيهم وإبدا ارة التربية والتعليم وطلب منهم التأكد من صــــــــــــــحة خطوات البطاقة،ز توجهات و 



 

- .45 - 

 

لوكي الســـــــ، ودرجة ارتباط األداء اومالءمتهفي صـــــــياغتها وعدد البدائل التي تقيســـــــها ومدى 
م على اقتراحات المحكمين ت بـالمهمـة الخاصــــــــــــــة بها، وكفاية األداء في تمثيل المهمة. وبناء  

ها تكونت البطاقة في صـــــــورت لكإضـــــــافة فقرات وحذف أخرى وتعديل على فقرات أخرى، وبذ
 ،( فقرات6الثالثـــــــة لكــــــل بعـــــــد منـــــــه ) األبعـــــــاد( فقرة موزعــــــة على 5.النهــــــائيـــــــة من )

 اب درجة االتســــــــــــاق الداخلي للبطاقة بحســــــــــــاب معامالت االرتباط، كما قام الباحث بحســــــــــــ 
 ( التالي هذه المعامالت..ويبين الجدول )

 بعاد البطاقة والدرجة الكليةأمعامالت االرتباط بين درجات  (.جدول )
 معامالت االرتباط أبعاد البطاقة

 %88 ل/التخطيطو البعد األ
 %81 البعد الثاني/التنفيذ

 %84 الثالث/التقويمالبعد 

 
 .ي مقبولةأ( 6666ن جميع القيم فوق)أالحظ من الجدول أعاله يُ 

وللتحقق من صـــدق االتســـاق الداخلي من خالل حســـاب معامل ارتباط بيرســـون بين كل فقرة 
 (.4من فقرات البطاقة والبعد التي تنتمي إليه كما في الجدول رقم)

 
 والمجال الذي تنتمي إليهالفقرات معامالت االرتباط بين  (4جدول )

 البعد الثالث البعد الثاني لو البعد األ
 التقويم التنفيذ التحضير

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
5 ** 0.74 5 ** 0.64 5 ** 0.59 
. ** 0.68 . ** 0.75 . ** 0.71 
4 ** 0.59 4 ** 0.71 4 ** 0.62 
3 ** 0.67 3 ** 0.62 3 ** 0.64 
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1 ** 0.65 1 ** 0.74 1 ** 0.69 
0 ** 0.74 0 ** 0.67 0 ** 0.62 
6 ** 0.69 6 ** 0.59 6 ** 0.75 

 // غير دالة إحصائي ا./ 6661* دالة عند      6665** دالة عند 
 ( أن جميع الفقرات دالة إحصائي ا مما يؤكد صدق األداة.4يتبين من الجدول رقم )

 ثبات األداة:
ي او ســــــــــــــيقـام البـاحــث بـإيجــاد معــامــل الثبــات بطريقــة ألف كرونبــاخ وتبين أن معـامــل الثبــات 

 (:3)رقم ( كما في الجدول 6669)
 معامل الثبات ألفا كرونباخ (3)جدول 

 معامل الثبات المجال م
 %84 ل/التخطيطو البعد األ 5
 %28 البعد الثاني/التنفيذ .
 %89 البعد الثالث/التقويم 4

 %89 الدرجة الكلية
 التالية:تحديد فئة المقياس حسب الخطوات  :تصحيح المقياس

  3=5-1االدنى=  الحد-= الحد األعلى حساب مدى المقياس
 6666=3/1= مدى المقياس/عدد درجات المقياس حساب مدى الفئة

 :وبناء على هذه النتيجة تصبح فئات المقياس الخماسي المتدرج كما يلي 
 يوضح تصحيح المقياس (1)جدول 

مــــــــــــــــــــــــدى 
 المتوسط

5-508 5085-
0002 

0005-
3042 

3045-
4002 

4005-1 

الــــــــــــــــــــوزن 
 النسبي

أقـــل من -%02من 
30% 

30%-
10% 

13%-
08% 

09%-
84% 

فــمــــا  81%
 فوق 

 اكبيرة جد   كبيرة متوسطة قليلة اقليلة جد   التصنيف
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لدراســـي الفصـــل الثاني من العام ااالســـتبانة على أفراد عينة الدراســـة في تم تطبيق  التطبيق:

م، كمـا قـام البـاحـث بتطبيق بطـاقـة المالحظـة على نفس العينة، وذلك بمعدل 656./656.
زيارة واحدة لكل معلم، وقد قام بهذه المالحظة مشــــــــرف المرحلة األســــــــاســــــــية بمديرية التربية 

 رفح؛ وذلك بهدف استقصاء درجة الدقة في الممارسة.-والتعليم
 دراسة ومناقشتها:عرض نتائج ال

 ل:والنتائج المتعلقة بالسؤال األ 
ل األســـاســـي و نص هذا الســـؤال على " ما درجة معرفة وممارســـة معلمي الصـــف األ

 في محافظات غزة الستراتيجيات التقويم الواقعي؟ "
وقد تمت اإلجابة على هذا الســــؤال من خالل اســــتجابة أفراد عينة الدراســــة عن الجزء الثاني 
ـــــــ )نعم( على الفقرة من  من االستبانة والتي تم عرضها بشكل تكرارات ونسب مئوية لإلجابة بـ

 ( يبين هذه النتائج :0) نعم / استخدم(، والجدول التالي )أوحيث: )نعم / أعرف( 
 

 التكرارات والنسب المئوية للمعلمين الذين أجابوا بنعم / أعرف االستراتيجية، ونعم/استخدم االستراتيجية (0جدول )

 االستراتيجية م

التكرارات والنسب المئوية للمعلمين 
 الذين أجابوا بنعم/أعرف االستراتيجية

التكرارات والنسب المئوية للمعلمين 
 الذين أجابوا بنعم/استخدم االستراتيجية

 إناث ذكور ناثإ ذكور
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

5 
الــــــتـــــــقــــــويـــــــم 
المعتمد على 

 األداء
53 0460% .5 66% 4 5460% 6 .060% 
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. 
الــــــتـــــــقــــــويـــــــم 
المعتمد على 

 التقديم
54 19% .4 0660% 0 .66.% 56 4464% 

4 
الــــــتـــــــقــــــويـــــــم 
المعتمد على 

 العرض
56 666.% .1 6464% 56 4.6.% 51 16% 

3 
أســـــــــــــــــلــــــوب 

 %566 46 %566 .. %566 46 %566 .. الورقة والقلم

 %9464 6. %6064 59 %566 46 %566 .. راق العملأو  1
 %464 5 %6 6 %56 4 %9 . التواصل 0

 

( المتعلقتين  1،  3( أعاله ومن خالل اإلجــابــة على الفقرتين )0يتبين من الجــدول)
راق العمل أن حالة المعرفة لها من قبل أو اســـــــــتراتيجيتي أســــــــــلوب الورقة والقلم، و باســـــــــتخدام 

(، وتتفق هذه النتائج بشــــــــــــــكل تقريبي من النتائج التي تم %566المعلمين والمعلمـات كـانت)
اســــــــــتخالصــــــــــها من بطاقة المالحظة، إذا تبين أن النســــــــــبة األكبر من الحصــــــــــص التي تم 

راق العمل، تالها التقويم المعتمد على العرض، وربما يعود و مشــاهدتها من المشــرف كانت أل
قناعات المعلمين أن هذه االســــــــــــتراتيجيات ربما تكون األنســــــــــــب والتي تفرز الطلبة  إلىذلك 

 وأالمتقنين من غير المتقنين، كـذلـك حـاجـة المعلم لمعرفـة درجة اســــــــــــــتيعاب الطلبة للدرس، 
على عملية التدريس بدرجة تصــــــــرفه عن  بســـــــبب انشــــــــغال المعلم الكبير، وبذل معظم جهده

 المرتكز األســـــــــــــاس اآلخر في عملية التعليم وهو التقويم. وتتفق هذه النتيجة مع وجهة نظر
Airasian (2005)   الذي يرى أن المعلمين عادة ما يســتخدمون طريقتين أســاســيتين لجمع

وب المالحظة؛ أي لى أســــــــــــــلوب الورقة والقلم، والثانية أســــــــــــــلو المعلومات عن المتعلمين: األ
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الجمع بين التقليـدي في التقويم الواقعي، كمـا يبرر الباحث ذلك أن المعلم ليس في خيار بين 
مـــا يســــــــــــــمى بـــالخليط من االثنين، حيـــث يحقق  إلىالتقييم الواقعي والتقليـــدي، فهو بحـــاجـــة 

حاجاته بشــــكل أفضــــل، كما يمكن تفســــير ســــبب تمســــك المعلمين بأســــلوب الورقة والقلم بأن 
ؤالء المعلمين والذين تعلموا وأنهوا دراســــــــــــــتهم وهم يقيمون بأســــــــــــــلوب الورقة والقلم من قبل ه

معلميهم، من المتوقع أن ال يستغنوا عن هذا األسلوب بهذه السهولة حتى لو كان من صميم 
راق العمـل فهي نوع من القـديم الحـديث الذي يمارســــــــــــــه و متطلبـات عملهم، أمـا بـالنســــــــــــــبـة أل

مل بنظام التقويم الواقعي، وهذا األســــــــــــلوب يتفق مع الطريقة التي يتعلم بها المعلمون قبل الع
دريب، ت أوخبرة  إلىل؛ مما يجعل هذا األســلوب مناســب ا وســـهال  وال يحتاج و طلبة الصــف األ

وتوفر عليه الوقت، كما أنه يتشــــــــابه مع أســــــــلوب الورقة والقلم، واتفقت هذه النتائج مع نتائج 
 م(.654.ودراسة الزغبي )م( 653.دراسة عمرو )

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

ل األســـــــاســــــــي في و نص هذا الســـــــؤال على " ما درجة معرفة وممارســـــــة معلمي الصـــــــف األ
 محافظات غزة ألدوات التقويم الواقعي؟ "

وقد تمت اإلجابة على هذا الســـــــؤال من خالل االســـــــتجابة على الجزء الثالث من االســــــــتبانة 
ـــــــ)نعم( على الفقرة من والذي عرض  استجابة المعلمين بشكل تكرارات ونسب مئوية لإلجابة بـ

 ( يبين هذه النتائج:6حيث: )نعم / أعرف(، )نعم / استخدم(، والجدول التالي )
 التكرارات والنسب المئوية للمعلمين الذين أجابوا بنعم / أعرف األداة، ونعم/استخدم األداة  (6جدول )

 األداة  م

والنسب المئوية للمعلمين  التكرارات
 الذين أجابوا بنعم/أعرف األداة 

التكرارات والنسب المئوية للمعلمين 
 الذين أجابوا بنعم/استخدم األداة 

 إناث ذكور إناث ذكور
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار
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 13.33 3 9.09 . 73.33 .. 100 .. ملف اإلنجاز 5
 4644 5 3611 5 56.67 56 68.18 51 المشاريع .
 96 6. .6566 56 100 46 100 .. قوائم الرصد 4

3 
ســــــــلم التقدير 

 اللفظي
59 86.36 .6 93.33 0 .66.6 .6 00606 

 566 46 60640 59 100 46 86.36 59 سلم التقدير 1

0 
سـجل وصف 

 0606 . 6 6 23.33 6 22.73 1 سير التعلم

6 
الســـــــــــــــــــجـــــــل 

 القصصي
. 9669 9 46 6 6 4 56 

6 
ــــــــات  يــــــــومــــــــي

 4644 5 6 6 56 4 6 6 الطالب

9 
ـــــــــــم  ـــــــــــوي ـــــــــــق ت

 56 4 3611 5 50606 1 54603 4 اآلخرين

 0606 . 3611 5 46 9 .4566 6 تقويم الذات 56
 0606 . 9669 . 36 .5 31631 56 المقابلة 55
 566 46 566 .. 566 46 566 .. المالحظة .5

ـــــة على الفقرات)6يبين الجـــــدول رقم) ( والمتعلقـــــة .5، 1، 4( ومن خالل اإلجـــــاب
باســــــــــــتخدام األدوات: قوائم الرصــــــــــــد وســـــــــــــلم التقدير، والمالحظة، أن حالة المعرفة من قبل 

، ودرجـــة االســــــــــــــتخـــدام من قبـــل %566 إلى %60640المعلمين والمعلمـــات تبـــاينـــت بين 
؛ ومن خالل تفريغ بيــانــات بطــاقــة %566 إلى %.6566المعلمين والمعلمــات تبــاينــت بين 

أي بدرجة كبيرة، ولم يكن هناك  3المالحظة تبين أنها األكثر اســــتخدام ا وبمتوســــط حســــابي 
اســــــــــــتخدام لغير هذه األدوات في الحصــــــــــــص التي تم مالحظتها كما تحدث بذلك مشــــــــــــرفو 
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ا مـــــــــع وجـــــــــهـــــــــة نـــــــــظـــــــــر ـــــــــتـــــــــفـــــــــق أيضـــــــــــــــــــــــ   الـــــــــمـــــــــرحـــــــــلـــــــــة، وهـــــــــذه الـــــــــنـــــــــتـــــــــائـــــــــج ت
 Airasian (2005)  ى أن المعلمين عادة ما يســــــتخدمون أســـــــلوب المالحظة وهذا الذي ير

ل أن يعطي أســئلة للطبة في الحصــة ويالحظ و ليس باألســلوب الجديد على معلم الصــف األ
اإلجابات، وإن كان يمارس هذا األسـلوب فإنما يمارسـه بفعل الثقافة التقويمية التي نشأ عليها 

د مالحظة، كأداة من أدوات التقويم الواقعي، وتعوليس بـأســــــــــــــلوب التقنيـة الدقيقة لتنفيذ أداة ال
قوائم الرصــد من األمور الجديدة نوع ا ما بالنســـبة للمتعلم وقد تم توزيعها من قبل الوزارة على 

 لىإالمعلمين وتدريبهم على اســـتخدامها وهذا ما يفســـر ســـبب اســـتخدامها بنســـبة كبيرة تصـــل 
، وكذلك ســاللم التقدير حيث اســتخدمها بالنســبة لإلناث %96بالنســبة للذكور، و  %.6566

وتعتبر النســـبة األعلى لدى المعلمات  %566والمعلمات بنســـبة  %60640المعلمون بنســـبة 
طبيعية ألن اإلدارات المدرســــية في مدارس اإلناث أكثر التزام ا بتطبيق القوانين وأكثر متابعة 

 للمعلمات مقارنة مع مدارس الذكور.

لجزء الثـاني والجزء الثـالـث من االســــــــــــــتبـانـة والتي تم ومن خالل االســــــــــــــتجـابـة عن ا
( الســــــــــابقين؛ حيث يبين الجدولين أن درجة المعرفة ودرجة 6( و )0عرضــــــــــه في الجدولين)

( إذ بينت النتائج أن %566 إلىبين )صـــفر%  حتاو تر االســـتخدام لألدوات واالســـتراتيجيات 
بينما كانت درجة المعرفة  %566درجة المعرفة ودرجة االسـتخدام ألسلوب المالحظة كانت 

للذكور عن أداة يوميات الطالب صــــفر% واالســـــتخدام صـــــفر%، بينما درجة المعرفة لإلناث 
، لنفس األداة؛ ويعزى البــاحــث ذلــك التــدني في %4644ودرجــة االســــــــــــــتخــدام لإلنــاث  56%

 بهمعدم تعريفهم بها وتدري إلىاالســـــــــــــتخدام لبعض األدوات واالســـــــــــــتراتيجيات وعدم معرفتها 
على اســـــــــــتخدامها من قبل وزارة التربية والتعليم حيث كان قرار تطبيق نظام التطبيق الواقعي 
ا إلعداد المواد  مفاجئ ا وسـريع ا لإلدارة العامة لإلشــراف التدريب بالوزارة، وعدم اســتعدادهم جيد 

 م(. 654.التدريبية الالزمة، وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة الزعبي)
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على آليــة التنفيــذ من قبــل نفس العينــة ومعرفــة درجــة الــدقــة في التنفيــذ قــام  وللوقوف
الباحث بتكليف مشـــرفي المرحلة في مديرية تربية وتعليم رفح بمشـــاهدة حصـــص ألفراد عينة 

بطاقة المالحظة في رصــــــــــــد األداة وتم تفريغ بيانات بطاقة المالحظة  االدراســــــــــــة مســــــــــــتخدم  
نحرافات المعيارية لكل فقرة في األبعاد الثالثة، وبين ســــــــــــاط الحســــــــــــابية واالو واســــــــــــتخراج األ

 ( هذه النتائج:6الجدول رقم )
 ل األساسي الستراتيجيات وأدوات التقويم الواقعيو درجة ممارسة معلمي الصف األ (6جدول )
 مجال التحضير

 الفقرة الترتيب م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

ا 0.84 4.25 التقويميحدد الغرض من  3  .1  كبيرة جد 
ا 0.44 4.75 يحدد النتاجات الخاصة المراد تحقيقها 5  .2  كبيرة جد 
 قليلة 0.65 2.23 داءيوضح للطلبة معايير األ 2  .3

دوات واالستراتيجيات المالئمة يستخدم األ 0  .4
 للنشاط

ا 0.50 4.50  كبيرة جد 

 كبيرة 0.87 3.50 دوات مطبوعةأيقوم بإعداد  1  .5

 أويضع زمن محدد لتنفيذ االداة  4  .6
 االستراتيجية

 كبيرة 0.82 3.58

 أوا داء النشاط فردي  أذا ما كان إيحدد  0  .7
 متوسطة 0.44 3.25 اجماعي  

 التنفيذمجال 

المتوسط  الفقرة الترتيب م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

1.  0 
ا مع جميع الطلبة في يتواصل بصري   

 1.01 4.00 الفصل 
ك  

 بيرة
 متوسطة 0.44 3.25 ينجز التقديم للنشاط خالل الوقت المحدد  4  .2



 

- .49 - 

 

 قليلة 1.07 2.44 يتابع الطلبة اثناء قيامهم بالنشاط 0  .3
 متوسطة 0.44 2.75 ينظم وقت تنفيذ النشاط 1  .4
 قليلة 0.64 1.85 يتفاعل مع الطلبة اثناء تقديم النشاط 2  .5
 كبيرة 0.50 3.50 تتوفر لديه الشفافية في التقييم 3  .6
ا 0.44 4.25 نشطة للقيام بها في البيتأيعطي الطلبة  5  .7  كبيرة جد 

 التقويممجال 

 الفقرة الترتيب م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 متوسطة 0.44 3.25 قات مختلفةأو يقارن نتائج الطلبة في  3  .5

يحلل البيانات بعد كل نشاط ويحولها  1  .0
 كميةلعالمة 

 متوسطة 0.44 2.75

 متوسطة 0.69 1.90 يخبر الطلبة بنتائج التقويم  2  .3
 كبيرة 0.71 4.00 الكتروني  إ أوا ينظم سجالته ورقي   5  .4

يطور وسائل التقويم من خالل التغذية  4  .1
 0.71 3.00 الراجعة

 متوسطة

 كبيرة 0.84 3.75 يركز على تقويم العمليات والنواتج 0  .0

مور على نتائج التقويم لياء األأو يطلع   0  .2
 لأو ب ال  أو 

 قليلة 0.47 2.17

 

ال بــأس بــه من قبــل  انتــائج المالحظــة تطبيقــ   ت( بينــ6من خالل الجــدول الســـــــــــــــابق)
ا، إال  عينة الدراســـــة الســـــتراتيجيات وأدوات التقويم الواقعي فقد كان مســـــتوى األداء تقريب ا جيد 
أنـه وبـالرغم من اقتناع هذه الفئة باســــــــــــــتراتيجيات وأدوات التقويم الواقعي ما زال هناك بعض 

درجة متوســـــــــــــطة ( كان بالعثرات فقد بين نتائج المالحظة أن بند )يخبر الطلبة بنتائج التقويم
ل قـد ال يـدرك مفهوم هـذا التقويم، كمـا أن و أن طــالـب الصــــــــــــــف األ إلىويعزو البـاحــث ذلــك 
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احث ل( حصـل على درجة قليلة، ويعزو البأو ب ال  أو لياء األمور على نتائج التقويم أو بند)يطلع 
ا منهم بــأن أو أن  إلىذلــك  قويم نظــام التليــاء األمور عزفوا عن متــابعــة نتــائج أبنــائهم اعتقــاد 

 الواقعي يعفي الطالب من االمتحانات ويتم ترفيعه آلي ا.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
 ســاســيل األو هل هناك فروق بين درجة ممارســة معلمي الصــف األ)نص هذا الســؤال على  

وأدوات التقويم الواقعي تعزى لمتغيري الجنس وســــــــــــــنوات  الســــــــــــــتراتيجيـــاتبمحــافظـــات غزة 
 (الخبرة؟

هذا الســــــــؤال قام الباحث بتحليل بيانات بطاقة المالحظة، ويبين الجدولين رقم على  ولإلجابة
لمعرفــة أثر الجنس، و نتــائج اختبــار تحليــل التبــاين  T-Test( نتــائج اختبــار  56( و )  9)

 لمعرفة أثر سنوات الخبرة: One Way Anovaاألحادي 

 
 لعينتين مستقلتين T-Testاختبار  (9جدول )

 

 ي او لتساختبار ليفن 
 المتوسطات ي او لتس T-Testاختبار  التباينات

قيمة 
 االختبار

الداللة 
 اإلحصائية

Sig. 

قيمة 
 االختبار

درجات 
 الحرية

Sig. (2-
tailed) 

متوسط 
 الفرق 

متوسط الخطأ 
 المعياري 

فترة الثقة  95%  

 أعلى أقل

يةاو متسالتباينات   
.033 .856 .530 50 .598 .05887 .11107 

-
.16421

- 
.28196 

التباينات غير 
يةاو متس    .533 46.236 .597 .05887 .11050 

-
.16351

- 
.28126 
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 One Way Anovaاختبار تحليل التباين األحادي  (56جدول )
 القيمة االحتمالية.Sig قيمة االختبار معدل مجموع المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 732. 314. 050. 2 100. بين المجموعات
   159. 49 7.773 داخل المجموعات

    51 7.872 المجموع

 
( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوى 9يتضــــــــح من الجدول رقم)

( بين متوســــــــــــــطـات درجـات تقدير أفراد عينة الدراســــــــــــــة تعزى لمتغير  α ≤ 0.05داللـة ) 
مين ا وقد تم تدريب المعلأن تطبيق هـذا النظام ما زال حديث   إلىالجنس، ويعزو البـاحـث ذلـك 

ا في التنفيذ في هذا الوقت المبكر، كما وبصـــــــــــورة ســـــــــــريعة قد ال تظهر فروق   اوالمعلمات مع  
ال توجد فروق ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة ) ( أنه 56أظهرت نتائج الجدول رقم)

0.05 ≥ α لخبرة، ســنوات ا ( بين متوســطات درجات تقدير أفراد عينة الدراســة تعزى لمتغير
 %96ســــــــنوات نســــــــبتهم فوق  1أن المعلمين الذين لديهم خبرة فوق  إلىويعزو الباحث ذلك 

م( ودراســة 650.مما يضـعف أثر الخبرة، وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراســة الحراحشـة)
 م(.654.م(، ودراسة الزغبي)654.ودرويش وظاظا) م(، ودراسة الشرعة653.عمرو)

وخالصــــــــة القول أن خطى التقويم الواقعي في المدارس األســــــــاســــــــية ما زالت متعثرة 
ا منهم أنه  إلىوربمـا يعود ذلـك  عـدم قناعة المعلمين باســــــــــــــتخدام هذا النوع من التقويم اعتقاد 

ي ا لتحســــــــــــين أداء طالبهم فيســــــــــــتنفذ الكثير من الجهد والوقت اللذين هم بأمس الحاجة لهم
اســــــتيعاب المقرر الدراســــــي المزدحم، وهذا ما لمســــــه الباحث أثناء لقائه مع مشــــــرف المرحلة 
األســـــــاســـــــية الذي قام بحضـــــــور حصـــــــص للمعلمين وتعبئة بطاقة المالحظة، وكذلك لقاءات 
فردية مع بعض المعلمين الذين تم حضــــــور حصــــــص لهم حيث قال أغلبهم أن ُجل اهتماهم 

في البحث عن األســـــلوب األمثل إليصـــــال المعلومة للطالب، ويرى الكثير منهم أن منصـــــب 
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االختبـارات التقليــديــة هي األســــــــــــــلوب األمثــل لتقويم طلبتهم عــدا عن اعتقــادهم بــأنهم معنيون 
 بتقييم طلبتهم؛ من أجل وضع العالمة لهم وليس بتقييمهم من أجل التعلم.

 التوصيات:

 الباحث بما يلي:من خالل عرض النتائج يوصي 

 زيادة وعي المعلمين وصناع القرار بالتقويم الواقعي وأساليبه وأهميته. -5
تدريب المعلمين بشــــــــــــكل مســــــــــــتمر على أســـــــــــــاليب التقويم الواقعي وتعريفهم بأدواته  -.

 واستراتيجياته.
متـابعـة تطبيق المعلمين ألســـــــــــــــاليـب التقويم الواقعي من قبــل اإلدارات المـدرســــــــــــــيــة،  -4

 يين.والمشرفين التربو 
 المقترحات:

دراســــــات مماثلة على عينة أكبر من المعلمين وفي صـــــــفوف ما بعد الصـــــــف  إجراء -5
 ل األساسي.و األ

 دراسات مقارنة بين التقويم الواقعي والتقليدي. إجراء -.
 المراجع:

 
ابتسام بوخليفة، وغازي خضر، وانتصار عشا، درجة توظيف معلمي الحلقة األساسية  -5

هة األردن من وج-الواقعي واستراتيجياته في مدارس محافظة عمان األولى ألدوات التقويم
 (.655.(، )46) 5نظر المعلمين. مجلة العلوم التربوية، الجامعة االردنية، 

أحمد الثوابتة، وخالد السعودي، معوقات تطبيق استراتيجيات التقويم الواقع وأدواته من  -.
الجامعة -الطفيلة، مجلة العلوم التربوية وجهة نظر معلمي التربية االسالمية في محافظة 

 (.650.(، )34) 5االردنية ،
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أحمد عودة، القياس والتقويم في العملية التدريسية، األردن، دار األمل للنشر والتوزيع،  -4
(.661.) 
أكرم البشير، وأريج برهم، استخدام معلمي الرياضيات واللغة العربية الستراتيجيات التقويم  -3

 .656./45/4(، استخرج بتاريخ .65.أدواته في األردن، )الواقعي و 
آمال الزعبي، درجة معرفة وممارسة معلمي الرياضيات الستراتيجيات التقويم الواقعي  -1

 (.654.(، )4)5.وأدواته، مجلة الجامعة االسالمية للدراسات التربوية والنفسية، 
 مية لمفاهيم وأدوات التقويم الواقعيأيمن محمد عمرو، درجة معرفة معلمي التربية اإلسال -0

ودرجة تطبيقهم لها في محافظة الزرقاء، مجلة الجامعة االسالمية للدراسات التربوية والنفسية، 
5(..( ،).653.) 
حمدان علي نصر، مدى استخدام وتنويع معلمي اللغة العربية في أساليب وأدوات تقويم   -6

(، 6)54مجلة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر،الطلبة بمراحل التعليم العام باألردن، 
(5996.) 
خالد رشاد بني عودة، أثر استخدام التقويم البديل على تحصيل طلبة الصف التاسع  -6

واتجاهاتهم نحو العلوم في مدارس محافظة نابلس، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 
 (.651.النجاح الوطنية، )

والبة، وإبراهيم والقاعود، درجة ممارسة معلمي الدراسات عبير الرفاعي، وهادي الط -9
االجتماعية في محافظة إربد الستراتيجيات التقويم الواقعي، مجلة جامعة ام القرى للعلوم 

 (..65.(، )5)3التربوية والنفسية، 
كوثر الحراحشة، واقع استخدام معلمي العلوم الستراتيجيات التقويم البديل وأدواته في  -56
رحلة االساسية العليا في لواء قصبة المفرق باألردن، مجلة المنارة للبحوث والدراسات الم

 (.650.(، )..) 3باألردن، 
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محمد عفانة، واقع استخدام معلمي اللغة العربية ألساليب التقويم في المرحلة  -55
رسالة  ،اإلعدادية في مدارس وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة في ضوء االتجاهات الحديثة

 (.655.ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، )
مصطفى أبو طه، وخليل رزق، درجة استخدام معلمي اللغة اإلنجليزية الستراتيجيات  -.5

التقويم البديل في المرحلة اإلعدادية في المدارس الحكومية في غزة. مجلة جامعة القدس 
 م(.656.ية، )المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفس

مهند حسن أحمد االشقر، أثر توظيف التقويم البديل في تنمية التفكير الرياضي لدى  -54
(، 651.غزة. )-طالب الصف الرابع األساسي بغزة. الجامعة اإلسالمية 

http://hdl.handle.net/20.500.12358/17527 
ويمية لدى معلمي نائل الشرعة، ودرويش ظاظا، وحيدر ابراهيم، الممارسات التق -53

، 53( .المرحلة االساسية في األردن، مجلة العلوم التربوية والنفسية، جامعة البحرين، )
(.654.) 

وزارة التربية والتعليم. استراتيجيات التقويم وأدواته، الفريق الوطني للتقويم، األردن،  -51
 .(663.) ،إدارة االمتحانات واالختبارات
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