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 الممخص:

تيدف الدراسة إلى معرفة درجة تقييم المديرين والمعممين لتجربة التقويم الواقعي في مدارس 
لة إحاايية بين تقديرات محافظة قمقيمية وسبل تطويره، والكشف عما إذا كانت ىناك فروق ذات دال

أفراد العينة ليذه الدرجة، تعزى إلى متغيرات الجنس، والمؤىل العممي، وسنوات الخبرة، وموقع 
المدرسة، وما إذا كان المعمم معمم مواد إنسانية أو عممية، ونوع المدرسة، واتبعت الباحثتان المنيج 

ا االستبانة التي ُطبقت عمى عينة المعممين الوافي التحميمي، وتم استخدام أداتين في الدراسة، وىم
( مديرًا، وتوامت الدراسة 33( معمما، والمجموعات البؤرية التي ُطبقت عمى عينة المديرين )278)

إلى نتايج أىميا أن درجة تقييم المعممين لتجربة التقويم الواقعي في مدارس محافظة قمقيمية جاءت 
رين باورة متدنية، كما أظيرت نتايج الدراسة أنو ال يوجد بدرجة متوسطة، بينما جاء تقييم المدي

فروق ذات داللة إحاايية في درجة تقييم المعممين لتجربة التقويم الواقعي في مدارس محافظة قمقيمية 
تعزى لمتغير) الجنس، المؤىل العممي ، موقع المدرسة ، معمم مادة إنسانية أو عممية ، نوع المدرسة( 

ذات داللة إحاايية في درجة تقييم المعممين لتجربة التقويم الواقعي في مدارس بينما يوجد فروق 
محافظة قمقيمية يعزى لمتغير سنوات الخبرة، وأوات الدراسة بعدد من التوايات أىميا: عقد دورات 

 تأىيل لممعممين في استراتيجيات التقويم الواقعي وأدواتو. 
Abstract: 

This study aimed to identify how   principals and teachers evaluate the 

experience of authentic assessment at schools it in Qalqilia’s Governorate 

and ways to develop it . It also tries   to detect if there are statistically 



 مي جعيدي ، سائدة عفونة

  1 ، العدد22 ، المجمد2222غزة، سمسمة العموم اإلنسانية  -مجمة جامعة األزىر (2)
 

 

 

significant differences between the estimates of the sample individuals for 

this degree, due to the variables: gender, educational qualification, years of 

experience, school location, Humanitarian teachers or scientific subjects 

and  the type of school .Survey analytical method has been applied   in the 

study by choosing  stratified random sample of principals and teachers ( 278 

teachers and 33 principals). Two study tools have been used, a questionnaire 

for teachers and focal groups for principals.  The study results showed that 

the teachers ' assessment of the experience of authentic assessment at 

schools was moderate but it was low for   the principals. And the study 

results also showed that there are no statistically significant differences in 

the degree of teachers' assessment of the experience of the authentic 

assessment in the schools of Qalqilia’s governorate due to the variables 

mentioned above except years of experience. The study has suggested 

several recommendations according to the results and the most important 

one is conducting training sessions for teachers in authentic assessment and 

its strategies. 

 المقدمة: 
يعد التقويم التربوي لبنة أساسية في تطوير التعميم، ويستوجب ذلك عمى اناع القرار 
والتربويين مواكبة التطورات في مجال التقويم التربوي، وأن يكون التقويم شاماًل لجميع عناار العممية 

الدقة حيث يترتب  التعميمية من مناىج ومعمم وطالب وغيره، وأن تكون عممياتو عمى درجة عالية من
عمييا اتخاذ قرارات تؤثر في النظام التعميمي ومخرجاتو، ويعد الطالب المخرج األىم في العممية 

 التعميمية، ونظرًا لذلك يشيد مجال تقويم تعمم الطمبة تطورًا كبيرًا.
ولقد جرت العادة أن يقوم المعممون بتقييم أداء طمبتيم في الافوف التقميدية مركزين عمى 

درتيم عمى تذكر المعمومات واسترجاعيا، ويستخدمون وسايل متعددة مثل االختبارات بأشكاليا ق
(. دون االىتمام ببقية نتايج عمميات التعمم وبغض Anderson & Puckett, 2003المتنوعة )

 النظر عن جوانب نمو الطالب، واتسع مفيوم التقويم حديثًا ليشمل ما أطمق عميو " التقويم الواقعي"
الذي يتضمن استراتيجيات تقويم حديثة قايمة عمى أسس عممية ومنيجية تركز عمى حقيقة وواقع ما 
تعممو الطمبة والذي ينعكس إيجابًا عمى مخرجات العممية التعميمية وجودتيا، فالمتعمم ىو من يال 

ى إلى (. وىو يسع2012بنفسو ألغراض التعمم ونتايجو وبتوجيو ودعم من معممو )البشير وبرىم،
تحقيق أىداف متعددة ال تقتار عمى الجوانب المعرفية بل تتعداىا إلى تطوير قدرات وميارات 

 (.2014وكفايات الطمبة ومساعدتيم عمى توظيفيا في حياتيم العممية )الحربي،
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ولذلك، تعمل وزارة التربية والتعميم الفمسطينية عمى تحديث أساليب التقويم بما يضمن تخريج     
ديو المعارف والميارات والقيم التي تؤىمو ليبني وطنو ويعيش بشكل آمن ويؤّمن مستقبال طالب ل

متضمنة  (2017)أفضل، حيث وضعت وزارة التربية والتعميم الفمسطينية خطتيا االستراتيجية عام 
عدة أىداف تسعى إلى ضمان التحاق آمن وشامل وعادل في التعميم لطمبتيا، باإلضافة إلى تطوير 

ليب وبيية تعميم وتعمم متمحورة حول المتعمم، وتحقيق ذلك من خالل عدة إجراءات منيا أسا
وتبعًا لذك خاضت وزارة (. 2017إاالحات في نظام التقويم التربوي )وزارة التربية والتعميم العالي،

سية من) لمافوف األسا 2017التربية والتعميم تجربة جديدة في تطبيق التقويم الواقعي منذ بداية عام 
(، حيث تم تخايص عشرين عالمة من عالمات الطالب لمتقويم الواقعي وفق كتاب رسمي من 5-9

وزارة التربية والتعميم ، وظير العديد من المالحظات عمى ىذه التجربة من المديرين والمشرفين 
المراكز إلعداد  والمعممين وأولياء األمور في محافظة قمقيمية، وظير بموازاتيا ظواىر سمبية مثل كثرة

المشاريع واألبحاث والوسايل لطمبة المدارس عمى نحو ما يؤكده تقرير لجان اإلشراف في محافظة 
قمقيمية، كما ظير كثير من االعتراضات عمى افحات التواال االجتماعي، مما دفع الباحثتين 

اإلفادة من  تقييميم في لتقييم ىذه التجربة من وجيات نظر المديرين والمعممين في محافظة قمقيمية و 
 تقديم التوايات حول تطبيق التقويم الواقعي في المدارس وسبل تطويره. 

 مشكمة الدراسة:
تحددت مشكمة الدراسة في السؤال الرييس التالي: ما درجة تقييم المديرين والمعممين لتجربة 

السؤال الرييس األسيمة التقويم الواقعي في مدارس محافظة قمقيمية وسبل تطويره؟ ويتفرع عن ىذا 
 الفرعية التالية: 

 ما درجة تقييم المعممين لتجربة التقويم الواقعي في مدارس محافظة قمقيمية؟  .1
( في المتوسطات α =0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحاايية عند مستوى الداللة ) .2

يمية تبعا لمتغير الحسابية لدرجة تقييم المعممين لتجربة التقويم الواقعي في مدارس محافظة قمق
)الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخبرة، موقع المدرسة، معمم مادة إنسانية أو عممية، نوع 

 المدرسة(. 
 ما درجة تقييم المديرين لتجربة التقويم الواقعي في مدارس محافظة قمقيمية؟  .3
  ما سبل تطوير تجربة التقويم الواقعي في مدارس محافظة قمقيمية؟ .4
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 سة:فرضيات الدرا
 سعت الدراسة إلى فحص الفرضيات التالية :     
 ( ال توجد فروق ذات داللة إحاايية عند مستوى الداللةα =0.05 في المتوسطات الحسابية )

لدرجة تقييم تجربة التقويم الواقعي من وجية نظر المعممين في مدارس محافظة قمقيمية تعزى 
 لمتغير الجنس. 

 ال توجد فروق ذات داللة إحااي( ية عند مستوى الداللةα =0.05 في المتوسطات الحسابية )
 لدرجة تقييم تجربة التقويم الواقعي من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير المؤىل العممي.

 ( ال توجد فروق ذات داللة إحاايية عند مستوى الداللةα =0.05 في المتوسطات الحسابية )
ة نظر المعممين في مدارس محافظة قمقيمية تعزى لدرجة تقييم تجربة التقويم الواقعي من وجي

 لمتغير سنوات الخبرة. 
 ( ال توجد فروق ذات داللة إحاايية عند مستوى الداللةα =0.05 في المتوسطات الحسابية )

لدرجة تقييم تجربة التقويم الواقعي من وجية نظر المعممين في مدارس محافظة قمقيمية تعزى 
 لمتغير موقع المدرسة. 

  ال( توجد فروق ذات داللة إحاايية عند مستوى الداللةα =0.05 في المتوسطات الحسابية )
لدرجة تقييم تجربة التقويم الواقعي من وجية نظر المعممين في مدارس محافظة قمقيمية تعزى 

 لمتغير معمم مادة إنسانية أو عممية. 
 ( ال توجد فروق ذات داللة إحاايية عند مستوى الداللةα =0.05)  في المتوسطات الحسابية

 لدرجة تقييم تجربة التقويم الواقعي من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير نوع المدرسة. 
 أىداف الدراسة:

 تيدف ىذه الدراسة إلى: 
 التعرف إلى درجة تقييم المعممين لتجربة التقويم الواقعي في مدارس محافظة قمقيمية.  -1
لة إحاايية بين تقديرات أفراد العينة ليذه الكشف عما إذا كان ىناك فروق ذات دال -2

الدرجة، تعزى إلى المتغيرات: الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخبرة، موقع المدرسة، 
 معمم مواد إنسانية أو عممية، نوع المدرسة

 التعرف إلى درجة تقييم المديرين لتجربة التقويم الواقعي في مدارس محافظة قمقيمية.  -3
 طوير التقويم الواقعي في مدارس محافظة قمقيمية؟ التعرف إلى سبل ت -4
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 أىمية الدراسة: 
 :تأتي أىمية الدراسة من عوامل متعددة، أىمياا تساميطيا الضاوء عماى  األىمية النظرية لمدراسة

موضاوع مياام وحااديث بالنساابة لمقطاااع التعميمااي الفمسااطيني، وستشااكل ىااذه الدراسااة إطااارا نظريااا 
 موضوع الدراسة. لمدراسات الالحقة خاواًا في

 :قدمت الدراسة المقترحات والتوايات التي من شأنيا أن تطور من  األىمية التطبيقية لمدراسة
مستوى األداء التعميمي في مدارس محافظة قمقيمية التي يمكن أن يسترشد بيا المشرفون 

 القادمة. والمعممون ومديرو المدارس خالل تطبيقيم لمتقويم الواقعي في مدارسيم في السنوات 
 حدود الدراسة:

تناولت الدراسة موضوع تقييم ممارسات المعمم في تجربة التقويم الواقعي وتقييم  الحدود الموضوعية:
 ممارسات الطمبة وتقييم دورات إعداد المعمم ومعوقات تجربة التقويم الواقعي.

 : المدارس الحكومية والمدارس الخااة.الحد المؤسسي
 والمعممون في مدارس محافظة قمقيمية. : المديرونحدود بشرية
 (.9-5مدارس محافظة قمقيمية لمافوف األساسية من )  :حدود مكانية
 .2018/2019: أجريت ىذه الدراسة خالل الفال األول من العامحدود زمانية

 مصطمحات الدراسة:
في اتخاذ قرار  "التقويم عممية إعداد أو تخطيط معمومات تفيد في استنتاج أحكام تستخدمالتقويم: 

 (.40: 2000أفضل من بين بدايل متعددة من القرارات")ممحم، 
اورة من اور التقويم يطمب فييا من الطالب أداء أو إنجاز ميام حياتية واقعية  التقويم الواقعي:"

تظير بوضوح مدى تطبيقو لممعارف والميارات األساسية التي اكتسبيا وتعمميا، وذلك بيدف تقويم 
الب في سياق واقعي أقرب لمحياة اليومية، بمعنى أن التقويم الواقعي يزج الطالب في قدرة الط

تطبيقات لممعارف والميارات بنفس الطريقة التي تستخدم في سياقيا الواقعي خارج المدرسة وتتال 
 (.18: 2009بحياة الطالب" )مييدات والمحاسنة، 

بأنيا لتجربة التقويم الواقعي في المدارس إجرائيا وتعرف الباحثتان درجة تقييم المديرين والمعممين 
الدرجة التي ستحال عمييا الباحثتان في تقييم تجربة التقويم الواقعي في مجاالت إعداد وتنفيذ وتقويم 
   فاعمية االختبارات الواقعية التي ستحال عمييا الباحثتان من خالل األداة التي أعدت ليذا الغرض.
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 اإلطار النظري: 
 :يوم التقويم الواقعيمف 

التقويم الواقعي ىو ايغة حديثة في تقويم أداء الطالب، تعتمد عمى أدايو لميام حقيقية، مع 
، إن التقويم الواقعي  (Zilvinskis,2015)التركيز عمى بناء المفاىيم والميارات ذات الضرورة لمطالب

ى درجات الطالب في د عمالعتمان ااًل مدبيركز عمى تطور جميع جوانب شخاية الطالب، 
ره في خانة االختبارات تحان الطالب وكافية عت ماوي معمطلتي ال تعاالختبارات كدليل لتطوره، ا

(. ومن خاللو يمكن مالحظة أداء الطالب Clark, 1992وه وشخايتو )تتجاىل نمومذاكرتيا، و
ت الطمبة باورة والتعميق عمى إنتاجو، ومتابعة تطوير إنجازاتو، كما يساعد في تحسين مستويا

 (.2013متكاممة ومستمرة من خالل ما يمارسو الطالب من أنشطة وتدريبات تتسم بالواقعية )الناجم،
 :ميزات التقويم الواقعي

يتميز التقويم الواقعي بأنو يركز عمى ميارات التفكير العميا من تحميل ونقد وميارات حل 
لحقيقية في الحياة ويركز عمى إتقانيا، ويشجع مشكالت وميارات االتاال، ويظير ميارات المتعمم ا

(. 2016عمى اإلبداع والعمل التعاوني، ويشجع التفكير المتشعب بتعميم اإلجابات الممكنة )بمبيسي، 
كما يتميز التقويم الواقعي بأن المتعمم فيو يوظف مياراتو ومعموماتو في حياتو ويربطيا بواقعو، 

القرارات لحميا مما يدفعو نحو االبتكار واإلبداع، وىذا يتطمب ويوظف ميارات حل المشكالت واتخاذ 
من المتعمم العديد من الميارات التي ترتبط بالمشكمة مثل ميارات إادار الحكم 

(2004،Svinicki.) 
 :استراتيجيات التقويم الواقعي

حيث يقوم تعددت استراتيجيات التقويم الواقعي ومنيا استراتيجية التقويم المعتمد عمى األداء 
المتعمم بتوظيف ما تعممو من معمومات وميارات في حياتو العممية الواقعية من خالل تنفيذ أنشطة 

(. واستراتيجية التقويم 2009مختمفة مثل العرض التقديمي، ولعب األدوار، والمناقشة )الطوالبة،
ستوى تحايل الطالب من بالورقة والقمم التي تركز عمى االختبارات بأشكاليا المتعددة لمتعرف عمى م

واستراتيجية المالحظة حيث يقوم المعمم فييا بتدوين مالحظات عن .  (2004معمومات )عالم،
سموك المتعممين بقاد التعرف عمى ميوليم واتجاىاتيم وتفاعميم مع أقرانيم، وتعد ىذه االستراتيجية 

مراقبتو في موقف نشط من أجل  عممية يتوجو المعمم من خالليا بحواسو المختمفة نحو المتعمم بقاد
واستراتيجية التقويم بالتواال، وىي 2007).الحاول عمى معمومات تفيد في الحكم عميو، )زيتون، 
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جمع المعمومات من خالل فعاليات التواال، بإرسال واستقبال األفكار بين المعمم والطالب لمتعرف 
يمة واألجوبة أو المقابمة، واستراتيجية عمى مدى التقدم الذي حققو الطالب من خالل طرح بعض األس

مراجعة الذات حيث يقوم الطالب بالتمعن الجاد والمقاود في اآلراء والمعتقدات والمعارف، وفيم 
األداء، وىذه االستراتيجية تمنح المتعمم فراة لتطوير مياراتو، والتفكير الناقد، وميارات حل 

تيم، وتحديد حاجاتيم، وتقييم اتجاىاتيم، ومنيا المشكالت، وتساعد المعممين في تشخيص نقاط قو 
 (. 2014الحربي،  (ممف اإلنجاز ويوميات الطالب

   :أدوات التقويم الواقعي
تختمف أدوات التقويم الواقعي تبعًا الختالف الميام التي يراد تقويميا، وتعتبر قوايم الراد/ 

ل والسموكيات التي يرادىا المعمم أو الشطب إحدى أدوات التقويم الواقعي حيث تشمل قايمة األفعا
المتعمم لدى قيامو بتنفيذ ميمة ما، وذلك براد االستجابات عمى فقراتيا باختيار أحد تقديرين من 

(.ويستخدم سمم التقدير كأداة 2005األزواج: "اح أو خطأ، نعم أو ال، موافق أو غير موافق")عودة، 
سيطة تستخدم إلظيار ما إذا كانت ميارات الطالب أخرى من أدوات التقويم الواقعي، وىي أداة ب

متدنية أو مرتفعة، فيي تقوم عمى أساس تجزية الميمة أو الميارة التعميمية المراد تقويميا إلى 
مجموعة من الميام والميارات الجزيية المكونة لمميارة المطموبة، بشكل يظير مدى امتالك الطمبة 

ستويات، يمثل أحد طرفيو انعدام أو ندرة وجود الميارة، في ليا، وفق تدريج من أربعة أو خمسة م
 (.2010حين يمثل الطرف اآلخر تمام وجودىا )عودة، 

 :معوقات التقويم الواقعي
ومن معوقات تطبيق التقويم الواقعي شعور الطمبة والمعممين بعدم االرتياح لكونو مختمفا عما 

سبة لبعضيم، أو يحتاج منيم أعمااًل إضافيًة ومياراٍت اعتادوا عميو، وال سيما إذا كان غير واضح بالن
وقدراٍت عاليًة ووقتًا وجيدًا في تاميم الميمات وتقييميا، خااة مع كثرة األعداد في الافوف وكبر 
عبء المعمم وناابو، كما أن قمة وضوح فيم الوالدين الستراتيجيات التقويم الواقعي بسبب عدم 

شَكل معوقًا إضافيًا  -ل التربوي أو بسبب عدم توعيتيممتابعتيم لمتغييرات في المجا
لى وقت طويل لتنفيذ عمميات اإلدارة 2004)الدوسري، (. كما أنو يحتاج إلى استعداد كبير لتطبيقو وا 

والمراقبة والتنسيق، وأحيانًا يتعارض تطبيق التقويم الواقعي مع خطط المؤسسة التعميمية وأىدافيا؛ 
ية محددة لتحقيق أىدافيا، وياعب تطبيقو عمى األعداد الكبيرة من الطمبة، كما ألنيا مقيدة بفترة زمن
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أن انشغال المعمم بالتقويم الواقعي قد يؤثر عمى اىتمامو بالتدريس وزيادة العبء عميو دون حوافز 
 .(Gronlund,2003)إضافية

 الدراسات السابقة:
 الواقعي مرتبة من األحدث إلى األقدم:   فيما يمي دراسات عربية وأجنبية استعرضت موضوع التقويم

بدراسة ىدفت إلى معرفة مدى امتالك معممي محافظة جرش لميارة توظيف  (8102العتوم ) قامت
من خالل المنيج الوافي  2010/2009أدوات التقويم الواقعي من وجية نظرىم خالل العام 

وأما أداة القياس فتكونت ىم عشواييًا، ( معمما/ة تم اختيار 250التحميمي، وتكونت عينة الدراسة من )
من استبانة من إعداد الباحثة، وأشارت نتايج الدراسة إلى أن أداة التقويم السايدة لدى المعممين 
والمعممات ىي ساللم التقدير، وكشفت عن توفر المعرفة والميارة في توظيف أدوات التقويم لدى عينة 

النتايج وجود فروق ذات داللة إحاايية لمجاالت األداة البحث مع عدم القناعة بجدواىا. وأظيرت 
ككل ولاالح المعممين الذكور. وتبين وجود فروق ذات داللة إحاايية لمجاالت ساللم التقدير، 
وسجل واف سير التعمم، والسجل القااي تعزى ألثر الخبرة. ووجود فروق ذات داللة إحاايية 

لممؤىل العممي. كما حقق الذين خضعوا لمدورات  لمجاالت قوايم الراد والسجل القااي تعزى
 .التدريبية متوسطات حسابية أعمى ممن لم يتدربوا

التعرف إلى واقع ممارسة معممي التربية اإلسالمية دراسة ىدفت ( 8102مصطفى وأبو شقير) وأجرى
منيج الوافي واستخدمت الألساليب التقويم البديل وسبل تطويرىا في المرحمة األساسية الدنيا بغزة، 

التحميمي، وتكونت عينة الدراسة من جميع معممي ومعممات التربية اإلسالمية في المرحمة األساسية 
( معممة، وكانت 91معمما و)(24) في مديرية التربية والتعميم في المحافظة الوسطى وكان عددىم

درجة ممارسة معممي التربية الدراسة االستبانة والمجموعات البؤرية، وأظيرت نتايج الدراسة أن أداتا 
اإلسالمية في المرحمة األساسية ألساليب التقويم البديل جاءت كبيرة، ووجود فروق ذات داللة 
إحاايية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة في درجات ممارسة معممي التربية اإلسالمية في 

االح اإلناث، وعدم وجود فروق المرحمة األساسية ألساليب التقويم البديل تعزى لمتغير الجنس ول
ذات داللة إحاايية بين متوسطات درجات ممارسة معممي التربية اإلسالمية في المرحمة األساسية 

 ألساليب التقويم البديل تعزى لمتغير المؤىل العممي. 
إلى الكشف عان درجاة معرفاة معمماي الدراساات االجتماعياة ( "8102دراسة العدوان)وىدفت 

عي وممارساااتو واااعوبات اسااتخدامو فااي ماادارس وكالااة الغااوث الدوليااة فااي ضااوء بعااض لمتقااويم الااواق
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( معممااااًا ومعممااااًة 35المتغياااارات، واسااااتخدم الباحااااث الماااانيج الوااااافي، وتكوناااات عينااااة الدراسااااة ماااان )
لمدراسااات االجتماعيااة فااي ماادارس وكالااة الغااوث الدوليااة فااي األردن تاام اختيااارىم بالطريقااة العشااوايية 

لدراسة االستبانة، بحياث كانات نتاايج الدراساة أن معرفاة المعمماين والمعمماات وممارسااتيم وكانت أداة ا
لمتقويم الواقعي وأدواتو متوسطة، في حين جاءت الاعوبات التي يواجييا معمماو ومعمماات الدراساات 

 االجتماعية عند استخداميم لمتقويم الواقعي بدرجة عالية. 
راسة ىدفت إلى معرفاة ناوع وشادة اتجاىاات المعمماين نحاو بتقديم د (8102أحمد )بينما قام  

التقويم الواقعي ومعرفة ما إذا كان ىناك فروق في اتجاىاات المعمماين نحاو التقاويم الاواقعي تعازى إلاى 
المتغياارات) الجاانس، الاادورات، المؤىاال التربااوي، الخباارة (،ومعرفااة تقااديرات المعممااين لحجاام المشااكالت 

يم لمتقاااويم الاااواقعي، وماااا إذا كاااان ىنااااك فاااروق ذات داللاااة باااين تقاااديرات التاااي تاااواجييم فاااي اساااتخدام
المعممااين لحجاام المشااكالت التااي تااواجييم فااي اسااتخدام التقااويم الااواقعي تعاازى لمتغياارات ) الجاانس ، 

( معمماااًا ومعمماااًة تااام 276الااادورات ، المؤىااال الترباااوي ، الخبااارة( وتمااات الدراساااة عماااى عيناااة قوامياااا )
أظيااارت نتاااايج الدراساااة أن اتجاىاااات العشاااوايية، وكانااات أداة القيااااس االساااتبانة، و  اختياااارىم بالطريقاااة

المعممين نحو التقويم الواقعي ككل كانت إيجابياة ولكان بدرجاة متوساطة، وأظيارت النتاايج أن تقاديرات 
المعممين لحجم المشكالت التي تواجييم في استخدام التقويم الواقعي كانت متوسطة أيضاًا، كماا بينات 

لنتايج وجود فروق في اتجاىات المعممين نحو التقويم الواقعي تعزى لمتغير الجانس ولااالح الاذكور، ا
والادورات التدريبياة ولاااالح الاذين شااركوا فييااا، فاي حاين بيناات النتاايج عادم وجااود فاروق فاي تقااديرات 

لجانس، والادورات المعممين لحجم المشكالت التي تواجييم في اساتخدام التقاويم الاواقعي تعازى لمتغيار ا
 التدريبية، والمؤىل العممي، والخبرة. 

الاى الكشاف عان درجاة معرفاة معمماي الرياضايات لماافوف ( 8102دراسة الزغبي )وىدفت 
األساسية العميا في األردن وممارسااتيم الساتراتيجيات التقاويم وأدواتاو باإلضاافة إلاى التعارف عماى أثار 

في درجة معرفة ىذه االستراتيجيات واألدوات، وتكونات عيناة متغيرات الجنس والمؤىل العممي والخبرة 
( معممااااااًا ومعمماااااًة، اختيااااااروا بطريقااااااة عشااااااوايية، وأجريااااات الدراسااااااة خااااااالل العااااااام 91الدراساااااة ماااااان )

واستخدمت الباحثة المنيج الوافي، وكانت أداة الدراسة االستبانة وبطاقة مالحظة تم  2011/2012
يطبقاون اساتراتيجيات التقاويم الاواقعي وأدواتاو، وقاد أظيارت  من خالليا مشاىدة حاص لمعمماين وىام

نتااايج الدراسااة أن درجااة االسااتخدام مااا زالاات أدنااى ماان المااأمول، وأن درجااة المعرفااة ودرجااة االسااتخدام 
% 100تختمف باختالف استراتيجيات  التقويم الواقعي حيث كانات درجاة اساتخدام أساموب المالحظاة 
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المعرفااة ألداة يوميااات الطالاب ااافر تقريبااًا، وسااىم تاادني المعرفااة فااي فاي حااين أن درجااة االساتخدام و 
تدني االستخدام، كما أظيرت النتايج أن أكثر األسباب التي تحد مان اساتخدام أساموب التقاويم الاواقعي 
أنااو يسااتنفذ كثياارا ماان الوقاات والجيااد، وكثاارة األعباااء الممقاااة عمااييم وزخاام المنياااج ، وأوضااحت النتااايج 

فروق في معرفة  المعممين واستخداميم الستراتيجيات التقويم الواقعي تعازى لمتغيار الجانس عدم وجود 
 والمؤىل العممي والخبرة.

الاااى معرفاااة درجاااة ممارساااة معمماااي ( 8108دراسةةةة الرفةةةاعي والطوالبةةةة والقةةةاعود )ىااادفت 
، باإلضااافة إلااى الدراسااات االجتماعيااة فااي المرحمااة األساسااية المتوسااطة السااتراتيجيات التقااويم الااواقعي

التعاارف عمااى أثاار متغياارات الجاانس والخباارة والمؤىاال العممااي فااي درجااة ممارسااة ىااذه االسااتراتيجيات، 
( معمم ومعممة في مديرية تربياة إرباد، اختياروا 112واستخدمت المنيج الوافي، وتكونت عينتيا من )

ن درجااة ممارسااة المعممااين بطريقااة عشااوايية، وكاناات أداتيااا االسااتبانة ، وتوااامت إلااى نتااايج أبرزىااا أ
الستراتيجيات التقويم الواقعي جاءت ضمن درجة ممارسة متوساطة، كماا أظيارت النتاايج وجاود فاروق 
ذات داللااااة فااااي درجااااة الممارسااااة تعاااازى لمجاااانس ولاااااالح الااااذكور، ولممؤىاااال العممااااي لاااااالح حممااااة 

 البكالوريوس، وعدم وجود فروق تعزى لمخبرة.
إلى تطبيق التقويم الواقعي والتقويم الذاتي  (Raquel،8108دراسة راكويل )بينما ىدفت 

عمى عينة من عشرة طمبة يدرسون مقررا إلكترونيا متعدد المغات بغرض تطوير كفاية التحدث بأكثر 
من لغة، وكان إجراء التقويم الواقعي إلعداد الطمبة لحقيبة عمل/ محفظة، استخدمت كوثيقة لمتقييم 

ثالثة أقسام )جواز سفر لغوي/ سيرة / أرشيف لغوي وثقافي مشترك(  ىالذاتي لمطالب، واحتوت عم
حيث تمت دعوة المتعممين لمتأمل في قضايا مثل تجاربيم المغوية الثقافية بين الثقافات، والتقييم 

 الذاتي لمبراعة بالمغات التي يعرفونيا، والتقييم الذاتي إلنجاز التعمم.
فظة ساىمت في تعديل مفيوم المتعممين لمقدرات أظيرت نتايج الدراسة أن تجربة المح 

المغوية، مما سمح ليم بإقامة روابط ذات معنى بين التعميم الرسمي والتعمم التجريبي، إضافة إلى 
 .تحديد االستراتيجيات المغوية المستخدمة في عممية التواال بين األشخاص

م الباحثان بإجراء فقد قا (Yuren and Jeng-Fung, 2011يورين وجنغ فونغ ) وأما
فوايد ومضار استخدام التقويم الواقعي في تدريس االستقااء في العموم  ىدفت إلى التعرف إلى دراسة

في تايوان، حيث أجريت ىذه الدراسة عمى معممي العموم في مدرسة ثانوية في جنوب تايوان يدّرسون 
إلى أن التقويم الواقعي يسّيل  طالبًا، وتوامت الدراسة (85) الاف العاشر، وقد بمغ عدد الطمب
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تدريس العموم بالطريقة االستقاايية، ويزيد من التفاعل بين الطمبة أنفسيم من جية ومع معممييم من 
 جية أخرى.

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
تبين من استعراض الدراسات السابقة أن ىناك تنوعا في ىذه الدراسات يتردد بين معرفة 

ن نحو التقويم الواقعي ومشكالتو، وتوظيف المعممين الستراتيجيات التقويم الواقعي اتجاىات المعممي
وأدواتو، ومعرفة المعممين بمياراتو. وىذا التنوع في الدراسات السابقة دليل عمى مدى االىتمام بالتقويم 

 الواقعي خاواًا في ظل التطور الحاال في التقويم التربوي في حقول التربية والتعميم. 
اساااتفادت الدراساااة الحالياااة مااان الدراساااات الساااابقة فاااي بنااااء االساااتبانة ومجاالتياااا واختياااار الفقااارات   

المناسااابة وفاااي التعااارف عماااى عنااااار األدب الترباااوي المتعماااق باااالتقويم الاااواقعي. وأىااام ماااا يمياااز ىاااذه 
محافظاة  الدراسة أنيا سامطت الضاوء عماى تقيايم تجرباة جديادة وميماة فاي التقاويم الترباوي فاي مادارس

 قمقيمية. 
 إجراءات الدراسة: 

 منيج الدراسة: 
تم استخدام المنيج الوافي التحميمي ليذه الدراسة، بالجمع ما بين المنيج الكمي والنوعي؛ 

 لمتكامل في البيانات.  
 مجتمع الدراسة وعينتو:

تتكون مجتمع الدراسة الذي طبقت االستبانة عمى عينة منو، من جميع معممي مدارس 
الوكالة،  مدارس ( باستثناء9-5افظة قمقيمية التي تضمنت الافوف األساسية ) مح

، حيث تم اختيار عينة عشوايية طبقية مؤلفة 2018/2019 معممًا(، حسب إحااييات957وعددىم)
 ( معممًا، وفيما يمي واف لخاايص عينة الدراسة من المعممين حسب متغيراتيا:278من )

 سة من المعممين حسب متغيراتيا المستقمة.توزيع عينة الدرا :(0جدول)
 اننسبت انمئويت % انتكرار  انتصنيف  انمتغير 

 40.3 112 ركش انجنس

 59.7 166 أَثى

 100.0 878 انًدًىع

 6.8 19 دتهىو انمؤهم انعهمي 



 مي جعيدي ، سائدة عفونة

  1 ، العدد22 ، المجمد2222غزة، سمسمة العموم اإلنسانية  -مجمة جامعة األزىر (12)
 

 

 

 

يظير الجدول السابق توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتيا المستقمة، ويبين المستويات 
الخااة بكل متغير من متغيرات الدراسة وتكرار كل مستوى ونسبتو الميوية، كما تكّون مجتمع 

ؤرية من جميع مديري مدارس محافظة قمقيمية التي تضمنت  الدراسة الذي طبقت عميو المجموعات الب
( مديرًا، حسب إحااييات مديرية التربية 53( باستثناء مدارس الوكالة، وعددىم )9-5االساسية )

 .2018/2019والتعميم/ قمقيمية لمعام الدراسي 
 :أداتا الدراسة

بؤرية، وتكونت أداة الدراسة تم استخدام أداتين كمية ونوعية، وىما االستبانة والمجموعات ال
األول المعمومات األولية عن المستجيب الذي سيقوم بتعبية يشمل  من جزأين) االستبانة( الكمية 

تقييم دورات إعداد أربعة مجاالت ىي: ( فقرة موزعة عمى 48االستبانة، ويشمل الجزء الثاني عمى )

 78.8 219 تكانىسٌىط

 14.4 40 دساساخ عهٍا

 100.0 878 انًدًىع

 21.9 61 خسُىا 5-1يٍ  سنواث انخبرة

 26.3 73 سُىاخ 11-6يٍ 

 16.5 46 سُح 15-11يٍ 

 35.3 98 سُح 15أكثش يٍ 

 100.0 278 انًدًىع

 41.0 114 يذٌُح موقع انمذرست

 59.0 164 قشٌح

 100.0 278 انًدًىع

 57.6 160 تخصصاخ إَساٍَح مواد انمعهم

 42.4 118 تخصصاخ عهًٍح

 100.0 278 انًدًىع

 88.8 247 حكىيٍح ذرستنوع انم

 11.2 31 خاصح

 100.0 278 انًدًىع



 محافظة قمقيمية وسبل تطويرهدرجة تقييم المديرين والمعممين لتجربة التقويم الواقعي في مدارس 

 (13) 1 العدد ،22 المجمد ،2222 اإلنسانية العموم سمسمة غزة، -األزىر جامعة مجمة
 
 

 

تقييم ممارسات المعمم في تجربة التقويم الواقعي المعمم في )التقييم الواقعي:استراتيجياتو، وأدواتو(، و 
في المدارس، ومعوقات تجربة التقويم الواقعي في المدارس، وتقييم ممارسات الطمبة في تجربة التقويم 

من خالل مقياس ليكرت الخماسي، ابتداء  48الواقعي في المدارس، وقد أعطيت درجات الفقرات 
درجات، ثم)محايد(  (4) ات، ثم)موافق( وتعطىدرج (5) ( ُوتعطىموافق بشدةبالدرجة)
في  .و)أعارض بشدة( وتعطى درجة واحدةدرجات، ثم )أعارض( وتعطى درجتين، (3)وتعطى

معوقات تجربة التقويم الواقعي في المدارس( درجات ابتداء المقابل تم إعطاء فقرات مجال )
 (3) ى درجتين، ثم)محايد( وتعطىدرجة واحدة، ثم)موافق( وتعط (1) ( ُوتعطىموافق بشدةبالدرجة)

( درجات وذلك الستبعاد 5و)أعارض بشدة ( وتعطى ) ( درجات،4درجات، ثم )أعارض( وتعطى)
 5( ثم قسمتو عمى 4=  1-5تم احتساب طول المدى وىو )تأثيرىا العكسي عمى الدرجة الكمية. 

دير التَّالي لمفال ما بين ( وعميو اعتمد التق0.8( وعميو فإن طول الفترة ىو )0.8=  4/5فترات )
% فأعمى ( درجة كبيرة جدًا، و 84.2فأكثر ويعادل  21.4الدَّرجات، وبيان ذلك فيما يمي: )

 -%52.2ويعادل  40.3-61.2درجة كبيرة، و) ( 84.0 -%68.2ويعادل  20.4 -41.3)
( درجة قميمة، و) أقل من %52.0 -%36.2ويعادل  60.2-81.1%( درجة متوسطة، و)68.0

 ( درجة قميمة جدًا.81.1
 صدق االستبانة

تم التحقق من الادق الظاىري من خالل عرض أداة الدراسة في اورتيا األولية عمى 
مجموعة من المحكمين المتخااين، وقد رأى المحكِّمون ضرورة إعادة اياغة بعض الفقرات 

 وحذف بعضيا. 
 ثبات االستبانة

 Cronbach’s Alphaام معادلة كرونباخ ألفا،تم استخراج معامل ثبات االستبانة، باستخد
 .( يبين معامالت الثبات ألداة الدراسة الكمية )االستبانة( ومجاالتيا2والجدول )

 Cronbach’s Alphaمعامل ثبات االستبانة، باستخدام معادلة كرونباخ ألفا،: (8جدول )
عدد  المجال الرقم

 الفقرات
معامل 
 الثبات

 1.59.2 01 عمم في )التقييم الواقعي: استراتيجياتو، وأدواتو(تقييم دورات إعداد الم 0

 1. 2..2 80 تقييم ممارسات المعمم في تجربة التقييم الواقعي في المدارس 8
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 ..1.22 2 معوقات تجربة التقويم الواقعي في المدارس 2

 1.50.2 00 تقييم ممارسات الطمبة في تجربة التقويم الواقعي في المدارس 2

 .51.2 22 لألداة ات الكميالثب

 (0.95.3-0.87.3يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات لمجاالت االستبانة تراوحت بين )
 .ويفي بأغراض البحث العمميعاٍل  وىو معامل ثبات( 0.90.4الثبات الكمي لألداة ) وقد بمغ

 ثانيًا: أداة الدراسة النوعية )المجموعات البؤرية(
ؤرية ىي أسموب يمتقي فيو الباحث مجموعات محددة واغيرة من الفية التي المجموعات الب

يستيدفيا ويناقش معيم قضية معينة باورة مكثفة من خالل طرح مجموعة من األسيمة واالستماع 
إلى استجاباتيم، وتعطي المشاركين فييا الشعور بأنيم جزء من عممية تخطيط وتاميم الحمول مما 

(. وقد استخدمت ىذه األداة لمعرفة درجة تقييم تجربة 2006بالممكية )جبران،يعظم لدييم اإلحساس 
 التقويم الواقعي في مدارس محافظة قمقيمية من وجيات نظر المديرين فييا.  

 تحميل البيانات
 المعالجات اإلحصائية لمبيانات الكمية المتعمقة باالستبانة:

ق اإلحاايية المناسبة باستخدام برنامج الارزم وبعد جمع البيانات، وترميزىا، ومعالجتيا بالطر 
، تااام اساااتخراج التكااارارات والمتوساااطات الحساااابية واالنحرافاااات المعيارياااة والنساااب SPSSاإلحااااايية 

ومعادلاة  One Way ANOVAالميوياة، واختباار )ت( لمعيناات المساتقمة، واختباار التبااين األحاادي 
 .LSDكرونباخ ألفا. واختبار المقارنات البعدية 

 تحميل البيانات النوعية المتعمقة بالمجموعات البؤرية 
بعد إجراء المجموعات البؤرية لممديرين، وتسجيل استجابات المديرين عمى األسيمة عن طريق 
تفريغ جميع محاضر المجموعات البؤرية، وحساب التكرارات والنسب الميوية الستجابات المديرين 

وال إلى النتايج النوعية ومناقشتيا، واستخدام التحميل النوعي عمى أسيمة المجموعات البؤرية والت
باستخراج محاور رييسة ومحاور عامة، ومقارنة النتايج النوعية المتعمقة بالمجموعات البؤرية مع 

 واقتراح التوايات.النتايج الكمية المتعمقة باالستبانة 
 
 



 محافظة قمقيمية وسبل تطويرهدرجة تقييم المديرين والمعممين لتجربة التقويم الواقعي في مدارس 

 (15) 1 العدد ،22 المجمد ،2222 اإلنسانية العموم سمسمة غزة، -األزىر جامعة مجمة
 
 

 

 نتائج الدراسة 
ن اإلجابة عن التساؤالت التي وضعت أساسًا في ما يمي عرض لنتايج الدراسة التي تتضم

 لمبحث. 
: ما درجة تقييم المعممين لتجربة التقويم الواقعي في األول أوال: النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة

 ؟مدارس محافظة قمقيمية
 ولإلجابة عن ىذا السُّؤال، تمَّ استخراج المتوسِّطات الحسابيَّة، واالنحرافات المعياريَّة والنسب

 الميوية والرتب لمجاالت االستبانة، والجدول التالي يوضح ذلك: 
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجاالت االستبانة مرتبة تنازليًا 2جدول )

 حسب المتوسط الحسابي.
 انرتبت

رقم 

 انمجبل
 انفقراث

انمتوسط 

 انحسببي

االنحراف 

 انمعيبري

اننسبت 

 انمئويت
 انذرجت

1 8 
تقٍٍى يًاسساخ انًعهى فً تدشتح 

 انتقٍٍى انىاقعً فً انًذاسط
 كثٍشج 8826 0.35 4.13

8 4 
تقٍٍى يًاسساخ انطهثح فً تدشتح 

 انتقىٌى انىاقعً فً انًذاسط
 كثٍشج 7124 0.60 3.57

3 3 

يعىقاخ تدشتح انتقىٌى انىاقعً فً 

 انًذاسط

 ) انذرجت انحقيقيت(

 جكثٍش 6924 0.78 3.47

4 1 

تقٍٍى دوساخ إعذاد انًعهى فً 

)انتقٍٍى انىاقعً، واستشاتٍدٍاته، 

 وأدواته(

 يتىسطح 6624 0.50 3.32

يعىقاخ تدشتح انتقىٌى انىاقعً فً   

)وهي بذرجت معكوست انًذاسط 

نبيبن انواقع انحقيقي نهتقويم 

 انواقعي(

 قهٍهح 5124 0.78 2.52

 حيتىسط 6726 0.33 3.38 الدرجة الكلية  

 
يتضح من الجدول السابق أن درجة تقييم المعممين لتجربة التقويم الواقعي في محافظة قمقيمية 

تراوحت المتوسطات (، و 33.( وبانحراف معياري بمغ )3.38جاءت متوسطة؛ بمتوسط حسابي )
(. واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة ماطفى وأبو 4.13( و )2.52الحسابية لمتقويم الواقعي ما بين)
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( حيث كانت نتيجة الدراسات أن ممارسات التقويم الواقعي 2018( ودراسة العتوم )2018شقير )
( التي جاءت بدرجة متدنية، واتفقت مع دراسة 2013جاءت مرتفعة، واختمفت عن دراسة الزغبي )

( حيث كانت 2012( ودراسة الرفاعي والطوالبة والقاعود)2014( ودراسة أحمد)2016العدوان )
الدراسات أن ممارسات التقويم الواقعي كانت بدرجة متوسطة. كما بين الجدول السابق جميع نتيجة 

المجاالت جاءت بين الكبيرة والمتوسطة، حيث جاء تقييم ممارسات المعممين في الرتبة األولى بأعمى 
ي ( في حين جاء تقييم دورات المعممين ف0.35( وبانحراف معياري بمغ )4.13متوسط حسابي بمغ )

(. وتفسر نتيجة ممارسات 0.50( وبانحراف معياري )3.32الرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي )
المعممين في الرتبة األولى اىتمام المعممين بأن تكون ممارساتيم داخل حاايم جيدة وقد يكون 

عداد االشراف والمتابعة لحاايم من الجية المشرفة عمييم حثيثة، وتفسر نتيجة تقييم دورات أ
 المعمم في الرتبة األخيرة لقمة عقد دورات لممعممين في التقويم الواقعي أو لعدم جودة محتويات الدورات
المنعقدة بيذا الخاوص أو بسبب ضعف في المدربين فييا، أو لعدم التحاق جميع المعممين بدورات 

 حول التقويم الواقعي.
عيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم

 كل مجال منفردا حيث كانت عمى النحو التالي: 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال األول: دورات إعداد المعمم  مرتبة : (2جدول )

 تنازلياً 
رقم  الرتبة 

 الفقرات
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

اشتممت دورة التقويم الواقعي عمى  1 1
 معمومات قيمة

 متوسطة 0.61 3.35

عرض مدرب دورة التقويم الواقعي محتوى  4 2
 الدورة بشكل مرتب ومنظم

 متوسطة 0.62 3.35

استخدم مدرب الدورة وسايل إيضاح  5 3
 مناسبة لعرض محتوى ىذه الدورة

 متوسطة 0.61 3.34

درب الدورة فراة لممتدربين أعطى م 6 4
 لمنقاش حول موضوعات التقويم الواقعي

 متوسطة 0.63 3.33

 متوسطة 0.75 3.33اشتممت موضوعات الدورة عمى أدوات  10 5



 محافظة قمقيمية وسبل تطويرهدرجة تقييم المديرين والمعممين لتجربة التقويم الواقعي في مدارس 

 (17) 1 العدد ،22 المجمد ،2222 اإلنسانية العموم سمسمة غزة، -األزىر جامعة مجمة
 
 

 

التقويم الواقعي )قوايم الشطب، وسمم 
التقدير، وسمم التقدير المفظي، وسجل 

 واف سير التعمم، والسجل القااي(
قويم الواقعي معرفة في لدى مدرب دورة الت 3 6

 التقويم الواقعي )استراتيجياتو وأدواتو(
 متوسطة 0.61 3.33

اشتممت موضوعات الدورة عمى  9 7
استراتيجيات التقويم الواقعي بأنواعيا 
المختمفة )التقويم المعتمد عمى األداء، 
والتقويم بالمالحظة، والتقويم بمراجعة 

بالقمم الذات، والتقويم بالتواال، والتقويم 
 والورقة(.

 متوسطة 0.61 3.30

احتوت الدورة عمى مجموعة من األنشطة  2 8
والتدريبات العممية إلعداد المعممين 
وتأىيميم في التقويم الواقعي )استراتيجياتو 

 وأدواتو(

 متوسطة 0.60 3.30

أسيمت الدورة في تحسين خبراتي كمعمم  7 9
ا في تطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي بم

 فييا أدواتو

 متوسطة 0.60 3.29

أسيمت الدورة في معرفة كيفية التغمب  8 10
عمى معوقات تطبيق استراتيجيات التقويم 

 الواقعي وأدواتو

 متوسطة 0.56 3.25

 متوسطة 0.50 3.32 الدرجة الكمية
وسطة أن تقييم دورات إعداد المعمم في التقويم الواقعي جاء بدرجة متيتضح من الجدول السابق 

فقرات ىذا فقد تراوحت متوسطات ( 50.(. وبانحراف معياري بمغ )3.32)وبمتوسط حسابي بمغ 
التي تنص عمى )اشتممت دورة التقويم الواقعي  1حيث جاءت الفقرة ( 3.35 -3.25ما بين)المجال 

( وانحراف 3.35(، في الرتبة األولى وبدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي بمغ )عمى معمومات قيمة
ويعزى ذلك لوجود اىتمام من معدي دورات التقويم بمحتوىا وسعييم لتقديم  (61.عياري بمغ ) م

كيفية التغمب  ونايا " أسيمت الدورة في التعرف عمى 8معمومات قيمة لممعممين، بينما جاءت الفقرة 
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عمى معوقات تطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي وأدواتو" بالرتبة األخيرة وبدرجة متوسطة وبمتوسط 
( وقد تعزى ىذه النتيجة لعدم توفر توجييات من 0.56( وبانحراف معياري بمغ )3.25حسابي بمغ )

يم الواقعي أو عدم تزويدىم مدربي المعممين في الدورات في كيفية تعامميم مع معوقات تطبيق التقو 
 في الدورات بالبدايل واالرشادات لمحد من أثر ىذه المعوقات. 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني: ممارسات المعممين مرتبة : (9جدول )
 تنازلياً 

 انرتبت
رقم 

 انفقراث
 انفقراث

انمتوسط 

 انحسببي

االنحراف 

 انمعيبري

درجت 

 نموافقتا

أساعً أٌ تكىٌ انًهًاخ يشتثطح تأهذاف  13 1

 انًُهاج

 كثٍشج خذا   0.56 4.51

أساعً اإليكاَاخ انًادٌح نهطهثح فً  83 8

 انًهًاخ انًطهىتح يُهى

 كثٍشج خذا   0.58 4.42

أساعً أٌ تكىٌ انًهًاخ يشتثطح تىاقع  14 3

 انطانة

 كثٍشج خذا   0.60 4.35

 كثٍشج خذا   0.70 4.32 ٍى يهًاتهىأحذد نهطهثح صيٍ تسه 18 4

أسصذ عالياخ تقٍٍى يهًاخ انطهثح  86 5

 تًىضىعٍح وفق يعاٌٍش واضحح نهطهثح

 كثٍشج خذا   0.65 4.30

أعهى انطهثح تانًهًاخ انًطهىب يُهى  11 6

 إَداصها خالل انفصم انذساسً

 كثٍشج خذا   0.63 4.29

أَىع نهطهثح انًهًاخ انًطهىب أٌ  15 7

 ٌُدضوها

 كثٍشج خذا   0.61 4.25

أعهى انطهثح يا إرا كاَىا سٍُفزوٌ يهًاتهى  18 8

 تشكم فشدي أو خًاعً

 كثٍشج خذا   0.61 4.25

أتاتع انطهثح فً يشاحم عًههى إلعذاد  19 9

 يهًاتهى تإتقاٌ

 كثٍشج خذا   0.62 4.21

أعطً وقتا  كافٍا  نهطهثح فً انُقاش  81 11

داصاتهى وانحىاس أياو صيالئهى )نعشض إَ

 فً يهًاتهى(

 كثٍشج 0.62 4.20

أساعً إيكاَاخ انًذسسح انًادٌح فً  88 11

 انًهًاخ انًطهىتح يٍ انطهثح

 كثٍشج 0.69 4.20

أوظف تىصفً يعهًا  َتائح تقٍٍى يهًاخ  88 18

انطهثح فً يعاندح َقاط انضعف وإثشاء 

 َقاط انقىج نذٌهى

 كثٍشج 0.65 4.19

طهثح حسة أوصع انًهًاخ عهى ان 17 13

 خصائصهى )انشغثح وانًقذسج(

 كثٍشج 0.72 4.17

 كثٍشج 0.65 4.15أساعً تىظٍف طهثح تكُىنىخٍا انًعهىياخ  84 14
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 فً انًهًاخ انًطهىتح يُهى

أقذو نهطهثح تغزٌح عكسٍح حىل تطىسهى  87 15

 األكادًًٌ

 كثٍشج 0.70 4.03

أطهع عهى خطظ انطهثح حىل يشاحم  16 16

 يشاسٌعهى اندًاعٍحانعًم فً إَداص 

 كثٍشج 0.65 4.02

أساعذ انطهثح فً انحصىل عهى انًىاد  81 17

 وانتدهٍضاخ

 كثٍشج 0.67 4.01

أطهع أونٍاء أيىس انطهثح عهى َتائح تقٍٍى  31 18

 يهًاخ أتُائهى تاستًشاس

 كثٍشج 0.81 3.82

أطهع أونٍاء األيىس عهى يعاٌٍش تقذٌى  31 19

 يهًاخ أتُائهى

 ثٍشجك 0.84 3.75

أطهع أونٍاء أيىس انطهثح عهى طثٍعح  89 81

 انًهًاخ انًطهىب إَداصها يٍ انطهثح 

 كثٍشج 0.90 3.67

أششك انطهثح فً تُاء يعاٌٍش انتقىٌى  85 81

 انىاقعً

 كثٍشج 0.79 3.62

 كثٍشج 0.35 4.13 انذرجت انكهيت

واقعي جاء بدرجة كبيرة وبمتوسط أن تقييم ممارسات المعممين في التقويم اليتضح من الجدول السابق 
ما فقرات ىذا المجال فقد تراوحت متوسطات ( 35.(. وبانحراف معياري بمغ )4.13)حسابي بمغ 

والتي تنص عمى )أراعي بأن تكون الميمات مرتبطة  13حيث جاءت الفقرة ( 3.62-4.51بين)
( وانحراف 4.51ي بمغ )(، في الرتبة األولى وبدرجة كبيرة جدًا وبمتوسط حساببأىداف المنياج
خطط دراسية لممعممين فامية ويومية يحدد فييا وتعزو الباحثتان ذلك إلى وجود  (56.معياري بمغ )

، ويتابع المشرفون مدى ارتباط الميمات بأىداف المعمم األىداف والميمات المطموبة لتحقيقيا
يير التقويم الواقعي " في الرتبة ونايا " أشرك الطمبة في بناء معا  25المنياج، بينما جاءت الفقرة

( وقد تعزى ىذه 79.( وبانحراف معياري بمغ )3.62األخيرة وبدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي بمغ )
 . قناعة المعممين بضرورة إشراك الطمبة في وضع معايير التقويم النتيجة لعدم

ثالث: معوقات التقويم الواقعي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال ال: (2جدول )
 مرتبة تنازلياً 

رقم  الرتبة
 الفقرات

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

أواجو اعوبة في تطبيق استراتيجيات التقويم  32 1
الواقعي وفي أدواتو بسبب كبر حجم محتوى 

 الكتب المدرسية

 كبيرة 0.98 3.89
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تطبيق استراتيجيات التقويم أواجو اعوبة في  37 2
الواقعي وفي أدواتو بسبب كثرة األعباء الممقاة 

 عمى عاتقي

 كبيرة 1.06 3.76

أواجو اعوبة في تطبيق استراتيجيات التقويم  36 3
الواقعي وفي أدواتو بسبب اكتظاظ الغرف 

 الافية بالطمبة

 كبيرة 1.12 3.48

يم أواجو اعوبة في تطبيق استراتيجيات التقو  34 4
الواقعي وفي أدواتو بسبب عدم ماليمة البيية 

 المدرسية لتطبيقو

 متوسطة 1.02 3.28

أواجو اعوبة في تطبيق استراتيجيات التقويم  33 5
الواقعي بما فيو أدواتو بسبب عدم قناعتي بجدوى 

 تطبيق تمك االستراتيجيات في المدارس

 متوسطة 1.02 3.21

يجيات التقويم أواجو اعوبة في تطبيق استرات 35 6
الواقعي وفي أدواتو بسبب نقص الكفايات 

 المتعمقة بيذا النوع من التقويم لدي

 متوسطة 1.10 3.19

 كبيرة 0.78 3.47 الدرجة الكمية
المعممين لمعوقات التقويم الواقعي جاء بدرجة كبيرة وبمتوسط  أن تقييمتضح من الجدول السابق iي

ما فقرات ىذا المجال فقد تراوحت متوسطات ( 78.ي بمغ )(. وبانحراف معيار 3.47)حسابي بمغ 
التي تنص عمى )أواجو اعوبة في تطبيق استراتيجيات  32حيث جاءت الفقرة ( 3.19-3.89بين)

في الرتبة األولى، وبدرجة ) التقويم الواقعي بما فيو أدواتو بسبب كبر حجم محتوى الكتب المدرسية
وتفسر الباحثتان ذلك بسبب أن  (98.نحراف معياري بمغ )( وا3.89كبيرة وبمتوسط حسابي بمغ )

المعممين يشرحون كل ما يرد في الكتب المدرسية لطالبيم مع حل جميع أسيمة الكتاب وتنفيذ جميع 
أنشطتو في الحاة الدراسية بطريقة مفامة دون توكيل الطمبة بالبحث في اإلجابات خارج الحاة 

أواجو اعوبة في ونايا " 35 ، بينما جاءت الفقرة ي البيتوحل األسيمة التي عمى نفس النمط ف
تطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي بما فيو أدواتو بسبب نقص الكفايات المتعمقة بيذا النوع من التقويم 

( وقد 78.( وبانحراف معياري بمغ )3.19" بالرتبة األخيرة وبدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي بمغ ) لدي
ن لم يتمقوا التأىيل الكافي في كيفية تطبيق التقويم الواقعي في ية إلى أن المعممتعزى ىذه النتيج
 الغرف الافية. 
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الرابع: ممارسات الطمبة مرتبة تنازلياً  :(.جدول )

رقم  الرتبة
 الفقرات

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

يوظف معظم الطمبة التكنولوجيا في إنجاز  43 1
 ميماتيم

 كبيرة 0.88 3.71

يشارك معظم الطمبة مشاركة إيجابية في  38 2
 أثناء إنجاز ميماتيم

 كبيرة 0.85 3.71

يتعاون معظم الطمبة مع زمالييم في  41 3
محاوالت البحث عن المعمومات لمميمات 

 الجماعية

 رةكبي 0.80 3.65

يوظف معظم الطمبة ماادر التعمم المختمفة  42 4
 في جمع المعمومات عن الميمات المطموبة

 كبيرة 0.82 3.60

يستثمر معظم الطمبة اإلمكانات المتاحة في  47 5
 المدرسة في إنجاز ميماتيم

 كبيرة 0.84 3.60

يقدم معظم الطمبة عروضًا توضيحية  44 6
 لميماتيم أمام زمالييم

 كبيرة 0.82 3.57

يطور معظم الطمبة من مياراتيم في إنجاز  48 7
 ميماتيم باستمرار

 كبيرة 0.87 3.53

يظير معظم الطمبة الجدية في التعامل مع  39 8
التغذية العكسية حول الميمات المطموبة 

 منيم

 كبيرة 0.86 3.51

يوظف معظم الطمبة استراتيجيات متنوعة في  45 9
 عرض ميماتيم

 يرةكب 0.88 3.46

المعمومات يجمع معظم الطمبة بأنفسيم  40 10
 والبيانات المتعمقة بميماتيم

 كبيرة 0.91 3.46

يقدم معظم الطمبة مقترحات وأفكارًا جديدة في  46 11
 ميماتيم

 كبيرة 0.89 3.45

 كبيرة 0.60 3.57 الدرجة الكمية
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لتقويم الواقعي جاء بدرجة كبيرة المعممين لممارسات الطمبة في ا أن تقييميتضح من الجدول السابق 
فقرات ىذا فقد تراوحت متوسطات ( 60.( وبانحراف معياري بمغ )3.57)وبمتوسط حسابي بمغ 

التي تنص عمى )يوظف معظم الطمبة  43حيث جاءت الفقرة ( 3.45-3.71ما بين)المجال 
( 3.71ابي بمغ )في الرتبة األولى وبدرجة كبيرة وبمتوسط حس) التكنولوجيا في إنجاز ميماتيم

وتفسر الباحثتان ذلك بسبب توفر مستمزمات التكنولوجيا في البيوت و  (88.وانحراف معياري بمغ )
المدارس بنسبة كبيرة بالنسبة لسابقو واىتمام وزارة التربية والتعميم بتفعيل التكنولوجيا في المدارس 

دخال مقرر ال لحاق الطمبة بعدد من المشاريع التكنولوجية وا  برمجة ومقرر التكنولوجيا لمافوف من وا 
يقدم معظم الطمبة مقترحات وأفكارًا جديدة في ونايا " 46 الخامس فأعمى، بينما جاءت الفقرة 

( 89.( وبانحراف معياري بمغ )3.45" بالرتبة األخيرة وبدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي بمغ ) ميماتيم
عون طمبتيم عمى إبداء أفكار جديدة أو يشيرون مين قد ال يشجوقد تعزى ىذه النتيجة إلى أن المعم

عند حديث طمبتيم بأفكار جديدة إلى ضيق وقت الحاة أو يظير المعمم أنو يعطي أولوية إلنياء 
مادة المقرر الدراسي، أو ربما امتناعيم عن تقديم األفكار خشية أن تكون خاطية أو غريبة أو لن 

  الييم ألفكارىم. تعجب معمميم أو بسبب خشيتيم من ازدراء زم
ىل توجد فروق ثانيا: النتائج المتعمقة بالسؤال الدراسة الثاني المتعمق بفرضيات الدراسة وىو: 

( في المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم α =0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
الجنس، المؤىل العممي، المعممين لتجربة التقويم الواقعي في مدارس محافظة قمقيمية تبعا لمتغير )

 سنوات الخبرة، موقع المدرسة، معمم مادة إنسانية أو عممية، نوع المدرسة(؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال، نستعرض نتايج فرضيات الدراسة لمواول إلى إجابة السؤال الثاني 

 لمدراسة. 
 نتائج فرضيات الدراسة: 

 نتائج الفرضية األولى
( في α=1.19جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال تو وىي التي تنص عمى أنو 

المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم تجربة التقويم الواقعي من وجية نظر المعممين في مدارس 
 محافظة قمقيمية يعزى لمتغير الجنس

ومن أجل فحص احة الفرضية المتعمقة بمتغير الجنس، فقد استخدم اختبار)ت( لمعينات 
 ونتايج الجدول التالي توضح ذلك: المستقمة
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نتائج اختبار)ت( لداللة الفروق حول تقييم المعممين لتجربة التقويم الواقعي حسب متغير : (2جدول )
 الجنس

مستوى  قيمة)ت( االنحراف المتوسط العدد الجنس الدرجة الكمية
 الداللة*

 0.38 3.39 112 ذكر
0.357 0.722 

 0.30 3.38 166 أنثى
 (α=1.19ال إحصائيا عند مستوى الداللة * )د

( α =0.05توجد فروق ذات داللة إحاايية عن مستوى الداللة ) ال نالحظ من الجدول السابق انو
في استجابات أفراد عينة الدراسة في درجة تقييم تجربة التقويم الواقعي من وجية نظر المعممين في 

زو الباحثتان ىذه النتيجة إلى أن المعممين وتع مدارس محافظة قمقيمية تعزى لمتغير الجنس.
والمعممات عمى اختالف جنسيم يعيشون نفس الظروف من حيث التأىيل واالشراف والمعوقات 

( ودراسة الرفاعي والطوالبة 2018واإلمكانات. وقد اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة العتوم )
ت مع دراسة ماطفى وأبو ( في أن ىناك فروقا ولاالح الذكور، واختمف2012والقاعود)
( بوجود فروق لاالح اإلناث، واتفقت النتيجة مع دراسة 2014( ودراسة أحمد)2018شقير)
 ( في عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس.  2013الزغبي)

 نتائج الفرضية الثانية 
( في  α=1.19ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )التي تنص عمى: 

طات الحسابية لدرجة تقييم تجربة التقويم الواقعي من وجية نظر المعممين في مدارس المتوس
 محافظة قمقيمية تعزى لمتغير المؤىل العممي

ومن أجل فحص احة الفرضية المتعمقة بمتغير المؤىل العممي، فقد استخدم تحميل 
 ك:ونتايج الجداول التالية توضح ذل One Way ANOVA)    التباين األحادي )

الستجابات عينة المعممين حسب متغير المؤىل واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية : (5جدول )
 العممي

المتوسط  العدد المؤىل العممي الدرجة الكمية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.27 3.44 19 دبموم
 0.33 3.40 219 بكالوريوس
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 0.36 3.29 40 دراسات عميا
 0.33 3.38 278 الكمي

يتضح من الجدول السابق وجود فروق في المتوسطات الحسابية في مستويات متغير)المؤىل العممي( 
ولمعرفة درجة انطباق ىذه النتايج عمى مجتمع الدراسة تم فحص لمدرجة الكمية ومجاالت الدراسة، 

 (.10الفرضية الافرية المتعمقة بمتغير المؤىل العممي والموضحة في الجدول )
نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تقييم المعممين لتجربة التقويم الواقعي : (01جدول )

 حسب متغير المؤىل العممي

 الدرجة الكمية

بين 
 المجموعات

0.492 2 0.246 

داخل  0.117 2.164
 المجموعات

31.255 275 
.1140 

 277 31.747 المجموع
 ANOVA(α=0.05)مستوى الداللة  * )دال إحااييا عند
( α =0.05توجد فروق ذات داللة إحاايية عن مستوى الداللة ) ال نالحظ من الجدول السابق أنو

في استجابات أفراد عينة الدراسة في درجة تقييم تجربة التقويم الواقعي من وجية نظر المعممين في 
زى ىذه النتيجة إلى أن جميع المعممين مدارس محافظة قمقيمية تعزى لمتغير المؤىل العممي. وتع

والمعممات عمى اختالف تخاااتيم يتعرضون لنفس الظروف من ضغط مناىج وكثرة أعداد الطمبة 
في الافوف والعبء الكبير في األعمال الكتابية، إال أنيم اختمفوا في تقييميم لمدورات ولاالح حممة 

تبنى االستراتيجيات الحديثة ستضيف إلى حممة الدبموم، وربما يعزى ذلك إلى أن الدورات التي ت
الدبموم شييا جديدا خااة أنيم حممة شيادة، من سنوات طويمة، ذوو مستوى أدنى من حممة 
البكالوريوس فأعمى، ولذلك اختمف التقدير بين المعممين حسب مؤىالتيم، فقد قًيم حممة الدبموم دورات 

واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة الرفاعي والطوالبة  التقويم بمستوى أفضل من حممة البكالوريوس.
( في وجود فروق تعزى لمتغير المؤىل العممي ولاالح حممة البكالوريوس، واتفقت 2012والقاعود)

( في عدم وجود فروق تعزى 2013( و دراسة الزعبي )2018ىذه النتيجة مع ماطفى وأبو شقير)
 لمتغير المؤىل العممي. 
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 ثالثةنتائج الفرضية ال
( في α=1.19ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )التي تنص عمى أنو 

المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم تجربة التقويم الواقعي من وجية نظر المعممين في مدارس 
 محافظة قمقيمية يعزى لمتغير سنوات الخبرة

 برة، فقد استخدم تحميل التباين األحادي ومن أجل فحص احة الفرضية المتعمقة بمتغير سنوات الخ
( (One Way ANOVA :ونتايج الجداول التالية توضح ذلك 

الستجابات عينة المعممين حسب متغير سنوات واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية : (00جدول )
 الخبرة

المتوسط  العدد سنوات الخبرة الدرجة الكمية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.32 3.40 61 سنوات 5-1من 
 0.35 3.44 73 سنوات 10-6من 
 0.30 3.25 46 سنة 15-11من 

 0.33 3.40 98 سنة 15أكثر من 
 0.33 3.38 278 الكمي

( سنوات الخبرةيتضح من الجدول السابق وجود فروق في المتوسطات الحسابية في مستويات متغير )
معرفة درجة انطباق ىذه النتايج عمى مجتمع الدراسة تم فحص وللمدرجة الكمية ومجاالت الدراسة، 

 (.12الفرضية الافرية المتعمقة بمتغير سنوات الخبرة والموضحة في الجدول )
نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تقييم المعممين لتجربة التقويم الواقعي : (08جدول )

 حسب متغير سنوات الخبرة
بين  كمية الدرجة ال

 المجموعات
1.095 3 0.365 3.263 

 
*0.022 

 
داخل 

 المجموعات
30.652 274 .1120 

 
 277 31.747 المجموع

   ANOVA(α=1.19)* دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
( في α =0.05نالحظ من الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحاايية عن مستوى الداللة )
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اد عينة الدراسة في درجة تقييم تجربة التقويم الواقعي من وجية نظر المعممين في استجابات أفر 
 مدارس محافظة قمقيمية تعزى لمتغير سنوات الخبرة. 

 حسب متغير سنوات الخبرة في الدرجة الكمية( لمفروق LSDنتائج اختبار ): (02جدول )
 سنة 15من أكثر  سنة 15-11من  سنوات 10-6من  سنوات 5-1من  المقارنات

 0.00059 *0.14926 سنة 15-11من  _____ سنوات 5-1من 
 0.04195 *0.19062 ______ _____ سنوات 10-6من 
 *0.14867 ______ ______ _____ سنة 15-11من 

  LSD(α=1.19)* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
ت الخبرة بين مستوى من ( وجود فروق في الدرجة الكمية حسب متغير سنوا14يتضح من الجدول )

( ولاالح مستويات 15أكثر من ، و سنوات 10-6سنوات، ومن  5-1من وبين مستويات ) 11-15
وقد يكون السبب وراء ىذه النتيجة أن  سنة(. 15، وأكثر من سنوات 10-6سنوات، ومن  5-1من )

خدام ( سنة، ليس لدييم القناعة في تعديل أساليب تدريسيم واست15 -11المعممين من )
( ودراسة الرفاعي 2013االستراتيجيات الحديثة في التعميم. واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة الزغبي )

( في عدم وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة، واتفقت ىذه النتيجة مع 2012والطوالبة والقاعود )
                                                  ( في وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة. 2018دراسة العتوم )

 نتائج الفرضية الرابعة
( في α=1.19ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )التي تنص عمى أنو 

المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم تجربة التقويم الواقعي من وجية نظر المعممين في مدارس 
 المدرسةمحافظة قمقيمية تعزى لمتغير موقع 

ومن أجل فحص احة الفرضية المتعمقة بمتغير موقع المدرسة، فقد استخدم اختبار )ت( 
 لمعينات المستقمة، ونتايج الجدول التالي توضح ذلك:

نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق حول تقييم المعممين لتجربة التقويم الواقعي حسب متغير : (02جدول )
 موقع المدرسة

مستوى  قيمة)ت( االنحراف المتوسط العدد لموقعا الدرجة الكمية 
 الداللة*

 0.30 3.34 114 مدينة
-1.684 0.093 

 0.35 3.41 164 قرية
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 (α=.05* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
( α =0.05توجد فروق ذات داللة إحاايية عند مستوى الداللة ) ال نالحظ من الجدول السابق أنو

ينة الدراسة في درجة تقييم تجربة التقويم الواقعي من وجية نظر المعممين في في استجابات أفراد ع
( وىذه 0.093مدارس محافظة قمقيمية تعزى لمتغير موقع المدرسة، فقد بمغت قيمة مستوى الداللة )

(، وتعني ىذه النتيجة قبول الفرضية الافرية المتعمقة بمتغير موقع المدرسة. 0.05القيمة أكبر من )
و الباحثتان ىذه النتيجة إلى تشابو بيية القرية والمدينة في الوقت الحالي إلى حد كبير، حيث وتعز 

تتوفر في مدارس القرى اإلمكانات المادية والتسييالت والخدمات مثل ما ىو متوفر في المدينة نتيجة 
 االنفتاح وسيولة التواال بينيما. 

 نتائج الفرضية الخامسة 
( في  α=1.19توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال التي تنص عمى أنو 

المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم تجربة التقويم الواقعي من وجية نظر المعممين في مدارس 
 محافظة قمقيمية تعزى لمتغير معمم مادة )إنسانية أو عممية(.

أو عممية، فقد استخدم  ومن أجل فحص احة الفرضية المتعمقة بمتغير معمم مادة إنسانية
 اختبار )ت( لمعينات المستقمة ونتايج الجدول التالي توضح ذلك:

نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق حول تقييم المعممين لتجربة التقويم الواقعي حسب متغير : (09جدول )
 معمم مادة إنسانية أو عممية

معمم  الدرجة الكمية 
 مادة

مستوى  (قيمة)ت االنحراف المتوسط العدد
 الداللة*

 0.31 3.39 160 إنسانية
0.257 0.797 

 0.37 3.38 118 عممية
 (α=1.19* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

( α =0.05توجد فروق ذات داللة إحاايية عند مستوى الداللة ) ال نالحظ من الجدول السابق أنو
التقويم الواقعي من وجية نظر المعممين في في استجابات أفراد عينة الدراسة في درجة تقييم تجربة 

مدارس محافظة قمقيمية تعزى لمتغير معمم مادة إنسانية أو عممية، وتعني ىذه النتيجة قبول الفرضية 
الافرية المتعمقة بمتغير معمم مادة إنسانية أو عممية. وترى الباحثتان أن السبب قد يكون في أن 

لنفس محتوى الدورات في التقويم الواقعي ويتم توجيييم المعممين عمى اختالف تخاايم تعرضوا 
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فييا بنفس األسموب رغم اختالف تخاايم، كما يعيشون نفس الظروف من اإلشراف واإلمكانات 
 والمعوقات في المدارس. 
 نتائج الفرضية السادسة
( في α=1.19ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )التي تنص عمى أنو 

لمتوسطات الحسابية لدرجة تقييم تجربة التقويم الواقعي من وجية نظر المعممين والمعممات في ا
 مدارس محافظة قمقيمية تعزى لمتغير نوع المدرسة

 ومن أجل فحص صحة الفرضية المتعمقة بمتغير نوع المدرسة، فقد استخدم اختبار )ت(
 لمعينات المستقمة ونتايج الجدول التالي توضح ذلك:

نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق حول تقييم المعممين لتجربة التقويم الواقعي حسب متغير نوع : (02ول )جد
 المدرسة

نوع  الدرجة الكمية 
 المدرسة

مستوى  قيمة)ت( االنحراف المتوسط العدد
 الداللة*

 0.34 3.38 247 حكومية
-0.416 0.678 

 0.29 3.41 31 خااة
 (α=1.19ستوى الداللة * )دال إحصائيا عند م

( α =0.05توجد فروق ذات داللة إحاايية عن مستوى الداللة ) ال نالحظ من الجدول السابق أنو
في استجابات أفراد عينة الدراسة في مستوى تقييم تجربة التقويم الواقعي من وجية نظر المعممين في 

نتيجة إلى أنو ال يوجد اختالف في مدارس محافظة قمقيمية يعزى لمتغير نوع المدرسة. وتعزى ىذه ال
اإلمكانات المادية وأعداد الطمبة واألعباء الكتابية والمناىج بين المدارس الخااة والحكومية في 
محافظة قمقيمية ذلك أنيا تتابع من نفس جية اإلشراف وكمتاىما تقع تحت مسؤولية وزارة التربية 

 الخااة والحكومية متقاربا وبدرجة متوسطة.والتعميم، مما يجعل تقييم المعممين في المدارس 
ما درجة تقييم المديرين  الذي ينص عمى:الثالث،  ثالثا: النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة

 ؟لتجربة التقويم الواقعي في مدارس محافظة قمقيمية
سيمة ولإلجابة عن ىذا السؤال، ولمتوال إلى نتايج نوعية في اإلجابة عنو، قامت الباحثة بإعداد أ

يجابيات ىذه  لممديرين حول رغبتيم في استمرار تجربة التقويم الواقعي في مدارسيم وأسباب ذلك وا 
التجربة وسمبياتيا وطرق التغمب عمى سمبياتيا، وفيما يمي نتايج أسيمة المجموعات البؤرية حيث ينص 

 السؤال األول الذي وجو لممجموعات البؤرية عمى:
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حيث بينت النتايج أن غالبية المديرين  ة التقويم الواقعي؟ ولماذا؟ىل ترغب في استمرارية تجرب
يرغبون في إدخال التقويم الواقعي كفكرة تربوية حديثة في المدارس، ولكن عدم الرغبة نياييا في 
استمرار التقويم الواقعي بتطبيقو الحالي وبتكرار التجربة كما ىي حاليًا عمى أرض الواقع، وأشير إلييا 

من جميعيم بال استثناء، وقد  تبين أن أبرز األسباب لعدم رغبة المديرين في استمرار التقويم بالرفض 
الواقعي بتطبيقو الحالي ىو عدم وضوح استراتيجياتو وأدواتو لممعممين ولمطمبة )ال يوجد تييية 

يرين من ىذه لمتجربة(، وعدم موضوعية وعدالة ودقة المعمم في التقويم الواقعي، كما ظير استياء المد
التجربة خالل تمفظيم ب" الطالب الشاطر شاطر في كل شيء وتكفي االختبارات لتمييز الطالب، 
معقول المعمم سيقّيم كل ميمات الطمبة بموضوعية، سيعمل المعمم بمزاجية ويظمم الطمبة، الطالب 

تطبيقو، أابحت  المتفوق ظمم، المعمم لديو من االعمال ما يكفيو، المشرفون تتضارب آراؤىم حول
عبيًا عمينا وعمى أبناينا، ليس لدى المعمم المعرفة الكافية باستراتيجيات التقويم وأدواتو، ال بيذه 
الطريقة في تطبيقو، ىناك خمل كبير في تطبيقو، ال بسبب تطبيقو عمى طمبة الثانوية العامة بدون 

دة انفعاالتيم أثناء حديثيم. وبالرغم تدرج معيم، ...."، كما ظير استياء المديرين من التجربة من ش
من رفضيم لتجربة التقويم الواقعي في مدارسيم، واستياييم منيا، إال أنو ظير من تمفظيم ب" نعم اذا 
روعيت الدقة في التطبيق، نعم كل تجربة جديدة وليا عقبات، نعم مع النظر في بعض الشكاوى فيي 

اخل المدرسة، نعم بشرط األخذ بتوايات المديرين في محميا، نعم بشرط انجاز الطالب ميماتو د
والمعممين حوليا، نعم ولكن بعد تييية المعمم، .. " أنيم مع فكرة وجود تقويم واقعي لمطمبة، ولكن مع 
التعديل في آليات التطبيق وظروفو. وقد ساعد تحميل السؤالين الثاني والثالث من أسيمة المجموعات 

نات نوعية عن إيجابيات وسمبيات تجربة التقويم الواقعي التي مّرت بيا البؤرية في التوال إلى بيا
مدارسيم، والذي بدوره يقدم لمدراسة وافًا دقيقًا لتقييميم لمتجربة من جميع جوانبيا، كما ساعد في 
 الواول إلى تكامل البيانات الكمية والنوعية ومقارنة النتايج المتعمقة باالستبانة مع النتايج المتعمقة
بالمجموعات البؤرية، وتفسير النتايج بناء عمى ذلك. وينص السؤال الثاني من أسيمة المجموعات 

ويظير أن ىناك كثيرا من اإليجابيات لتجربة  عمى: ما ىي إيجابيات تجربة التقويم الواقعي؟ البؤرية
مواىب الطمبة، التقويم الواقعي أشير إلييا من معظم المشاركين في المجموعات البؤرية مثل إبراز 

وتييية الطمبة لمرحمة ما بعد المدرسة والكشف عن الذكاءات المتعددة والطاقات، وتنمية الطالب من 
جميع جوانبو من تكرار تمفظيم ب "إبراز مواىب الطالب، واقل شخاية الطالب"، ولذلك أبدى 

 بعضيم رغبتو في وجود التقويم الواقعي في المدارس كفكرة حديثة. 
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 : ما ىي سمبيات تجربة التقويم الواقعي؟سؤال الثالث من أسيمة المجموعات البؤرية عمىوينص ال 
ولإلجابة عن ىذا السؤال، قامت الباحثتان باستطالع المديرين المشاركين في المجموعات البؤرية وقد 

قبل  أشاروا إلى أن ىناك سمبيات مثل دورات التقويم الواقعي غير كافية، وأشير لسمبيات أخرى من
قميل منيم مثل اإلمكانات المادية في المدارس غير ماليمة وتطبيقو عمى جميع المواد غير ماليم، إن 
ما ذكره المديرون من سمبيات لتجربة التقويم الواقعي باإلضافة إلى إيجابياتيا، ساعد في واف 

رين لمتجربة باورة ظاىرة الدراسة والظروف التي أحاطت بيا، واألسباب الحقيقية وراء تقييم المدي
سمبية ومتدنية، وقد ظير ذلك من تمفظيم ب" فتح باب لتشكيك األىل بالمعمم وعالماتو، يثير غضب 
أىالي الطمبة، لم يؤد الغرض منو، كثرة الميمات، زاد إىمال الطمية ضعاف التحايل، ..." ، 

ي، إال أنو ظير لدييم أمل في التغيير وبالرغم من أن المديرين أبدوا تقييمًا متدنيًا لتجربة التقويم الواقع
كيف  والتطوير في التجربة عند إجابتيم عمى السؤال الرابع لممجموعات البؤرية الذي ينص عمى: 

تبين أن طرق التغمب عمى سمبيات التقويم  يمكن التغمب عمى سمبيات تجربة التقويم الواقعي ؟ حيث
عمم وتدريبو، ضرورة التسويق ألىمية التقويم الواقعي ، كانت إعداد الم-كما ذكرىا المديرون-الواقعي 

لمطمبة وخااة ألىالي الطمبة، ووضع معايير واضحة وميمات محددة لمتقويم الواقعي، وقد تنوعت 
مقترحات المشاركين حول طرق التغمب عمى سمبيات التقويم الواقعي بشكل كبير، ويعزى السبب في 

مجال تطبيق التقويم الواقعي، واختالف سنوات خبراتيم  ذلك إلى تنوع تجاربيم في مدارسيم في
وقناعاتيم واختالف طبيعة مدارسيم ، ومن خالل نتايج أسيمة المجموعات البؤرية، وربط نتايجيا 
ما ببعضيا اآلخر، يمكن الواول إلى اإلجابة النوعية عمى السؤال الثاني لمدراسة الذي ينص عمى 

، حيث ترى الباحثتان قيمية لتجربة التقويم الواقعي في مدارسيم؟ىو تقييم مديري مدارس محافظة قم
استياء المديرين من تجربة التقويم الواقعي في مدارسيم، ورفض جميعا تكرار ىذه التجربة عمى نحو 

أن تقييم المديرين لمتجربة جاء بصورة متدنية ما ىي عميو، وىذا يشكل تاورا نظريا شموليا في 
ولسمبيات كثيرة ظيرت أثناء التطبيق، وأىميا الضعف في إعداد المعمم، ورغم وذلك ألسباب متعددة 

ذلك ال ينكرون وجود إيجابيات متعددة لمتجربة أىميا إبراز مواىب الطالب واقل شخايتو، وال زال 
معظميم يبدون الرغبة في تطبيق التقويم الواقعي كفكرة تربوية حديثة في المدارس، مع ضرورة 

مبياتيا والتي ظيرت خالل تجربتيم األولى عند تطبيقو، وأن إعداد المعمم وعقد دورات التغمب عمى س
لمتقويم الواقعي ىما أىم الطرق لمتغمب عمى سمبيات تطبيق التقويم الواقعي في مدارسيم في السنوات 

لم  القادمة. ويمكن إجمال ما توامت إليو ىذه الدراسة في أن تطبيق التقويم الواقعي في المدارس
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يكن بالدرجة المأمولة، وأسباب ذلك تعددت بين نقص في دورات تأىيل المعممين، ووجود معوقات 
حالت دون تطبيقو في المدارس باورة فاعمة وبكفاءة، باإلضافة إلى ظيور عدد من الممارسات 

 الخاطية في أثناء التطبيق.
ما سبل تطوير التقويم الواقعي في : الذي ينص عمىالرابع،  رابعا: النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة

  مدارس محافظة قمقيمية؟
لإلجابة عن ىذا السؤال، تم تانيف استجابات عينة المعممين عمى السؤال المفتوح في 
االستبانة الذي ينص عمى: ما مقترحاتكم لتطبيق التقويم الواقعي بفعالية وكفاءة، ثم استخراج تكراراتيا 

 (18دول )ونسبيا الميوية كما في الج
التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة المعممين حول مقترحات تطبيق التقويم الواقعي : (.0جدول )

 بفعالية في المدارس
 النسبة المئوية التكرار االستجابة لرقما

توفير فرص التطبيق الحقيقية لمتقويم الواقعي  1
 ومستمزماتو المادية والمعنوية

39 14.0 

 1.8 5 انيات مادية لفرص التطبيق تخايص ميز  2
 6.8 19 تخفيف أعباء العمل عن المعمم وذلك بتقميل الحاص 3
مراعاة ظروف الطمبة وأولياء أمورىم مثل تخفيف  4

 المنياج وظروف الطمبة وأولياء األمور المادية
23 8.3 

 1.8 5 تقديم حوافز لمطمبة وتشجيعيم عمى العمل مع المعمم 5
ممين وتأىيميم وذلك من أجل العمل عمى تدريب المع 6

 تزويدىم بكفايات التقويم الواقعي
12 4.3 

 100.0 103 المجموع
يتضح من الجدول السابق أن أبرز المقترحات التي من شأنيا أن تشكل سبال  لتطوير تطبيق التقويم 

بة وفق درجة الواقعي  من وجيات نظر المعممين في مدارس قمقيمية التي ذكرىا المبحوثون مرت
 أىميتيا ىي:

 توفير فرص التطبيق الحقيقية لمتقويم الواقعي ومستمزماتو المادية والمعنوية،  -1
مراعاة ظروف الطمبة وأولياء أمورىم مثل تخفيف المنياج وظروف الطمبة وأولياء األمور  -2

 المادية، 
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 تخفيف أعباء العمل عن المعمم وذلك بتقميل الحاص،  -3
 ميم وذلك من أجل العمل عمى تزويدىم بكفايات التقويم الواقعي،تدريب المعممين وتأىي -4
 تخايص ميزانيات مادية لفرص التطبيق، -5
 وتقديم حوافز لمطمبة وتشجيعيم عمى العمل مع المعمم.  -6

 التوصيات: 
 وفي ضوء ما سبق تواي الباحثتان بما يمي: 

  اتو.عقد دورات تأىيل لممعممين في استراتيجيات التقويم الواقعي وأدو 
  .ضبط الممارسات الخاطية في تطبيق التقويم الواقعي في المدارس 
  .التخفيف من أعمال مدير المدرسة الكتابية 
 .التخفيف من أعباء المعمم ومن ناابو وأعداد طالبو 
 .توفير مستمزمات تطبيق التقويم الواقعي في المدارس 
  لياء أمور الطمبة.إجراء دراسة حول موضوع التقويم الواقعي من وجيات نظر أو 
  .توظيف محتوى دورات التقويم الواقعي داخل الغرف الافية 

 :العربيةالمراجع 
. اتجاىااات المعممااين نحااو التقااويم الااواقعي ومشااكالتو ماان وجيااة نظاارىم (2014أيماان محمااد ) أحمااد،

  (. 2)51، مجمة رسالة المعمم ،/األردن
خدام اسااتراتيجيات التقااويم البااديل وأدواتااو فااي (. اساات2012البشااير، أكاارم عااادل وباارىم، أريااج عاااام )

(، 1)13، مجمةة العمةوم التربويةة والنفسةةيةتقاويم تعمام الرياضايات والمغاة العربياة فاي األردن. 
241-270. 

(. دور التقااويم الااواقعي فااي تجويااد مخرجااات العمميااة التعميميااة فااي 2016بمبيسااي، منااى عبااد القااادر )
، مجمةةةة دراسةةةات فةةةي التعمةةةيم العةةةالي جامعةةةة أسةةةيوط .ضاااوء االتجاىاااات التربوياااة الحديثاااة

11(11.) 
 . عمان: دايرة التربية والتعميم، الرياسة العامة. دليل مرجعي في التدريب(. 2006جبران، وحيد )

(. استراتيجيات التقويم األكاديمي الواقعي المرتكز عماى تحساين المياارات 2014الحربي، محمد أحمد)
، 44. الريااااض، ع مجمةةةة رسةةةالة التربيةةةة وعمةةةم الةةةنفسعميمااي. المتعااددة فاااي المؤسساااات الت

(49-80.) 
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 .الكشف عن ممارسات المعممين في التقاويم الاافي بالمرحماة الثانوياة (.2004الدوسري، راشد حماد)
 . 700-687، 90، ع مجمة رسالة الخميج العربي

(. درجااة ممارسااة 2012ادر)الرفااعي، عبياار محماد والطوالبااة، ىاادي محمااد والقاااعود، إباراىيم عبااد القا
مجمةة أم القةرى معممي الدراسات االجتماعية في محافظة إربد الستراتيجيات التقاويم الاواقعي. 

 . 408-369(، 1)4 لمعموم التربوية والنفسية )السعودية(،
(. درجة معرفة وممارسة معممي الرياضيات الستراتيجيات التقويم الواقعي 2013الزعبي، آمال أحمد )

 . 197-165(، 3)21مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية، اتو. وألدو 
دار الشاروق  . القاىرة:النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم(. 2007زيتون، عايش محمود )
 لمنشر والتوزيع. 
 يرة. دار المس عمان: .تطبيقات عممية في التربية العممية(. 2009الطوالبة، ىادي محمد )
(. مدى امتالك المعممين لميارة توظياف أدوات التقاويم الاواقعي مان وجياة 2018العتوم، جمانة فالح )

 .47-72، 198، مار، عمجمة القراءة والمعرفة .نظر المعممين في محافظة جرش
درجة معرفة معمماي الدراساات االجتماعياة لمتقاويم الاواقعي وممارسااتو  (.2016العدوان، زيد سميمان )

. المجمةةةةة التربويةةةةة واااااعوبات اسااااتخدامو فااااي ماااادارس وكالااااة الغااااوث الدوليااااة فااااي األردن
 .193-236(، 119)30 )الكويت(،

 . القاىرة: دار الفكر التربوي. التقويم التربوي البديل(. 2004عالم، االح الدين محمود )
ار األماال لمنشاار ، إربااد: دالقيةةاس والتقةةويم فةةي العمميةةة التدريسةةية(. 2005عااودة، أحمااد سااميمان )

 والتوزيع. 
. إرباااد: دار األمااال لمنشااار القيةةةاس والتقةةةويم فةةةي العمميةةةة التعميميةةةة(. 2010عاااودة، أحماااد ساااميمان)

 والتوزيع. 
(. واقاع ممارساة معمماي التربياة اإلساالمية 2018ماطفى، أشرف عطياة وأباو شاقير، محماد ساميمان)

دراسةة مقدمةة إلةى اساية الادنيا بغازة. ألساليب التقاويم الباديل وسابل تطويرىاا فاي المرحماة األس
المنعقاااد بجامعاااة النيماااين  مةةةؤتمر الدراسةةةات العميةةةا " األمةةةن والسةةةالمة لمتنميةةةة المسةةةتدامة"

 .           9/12/2018-8بالسودان في الفترة 
. عماان: دار المسايرة لمنشار القياس والتقويم في التربية وعمةم الةنفس(. 2000ممحم، سامي محمد )
 لطباعة. والتوزيع وا
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. عمااان: دار جرياار التقةةويم الةةواقعي(. 2009ميياادات، عبااد الحكاايم عمااي والمحاساانة، إبااراىيم محمااد)
 لمنشر والتوزيع. 

(. أثاار اسااتخدام التقااويم األااايل عمااى تنميااة 2013الناااجم، محمااد باان عبااد العزيااز باان عبااد المحساان )
مجمةة كميةة التربيةة تدايياة. ميارات حل المشكالت واالتجااه نحاو مقارر الفقاو فاي المرحماة االب

 .92-49(، 2)37القاىرة،  جامعة عين شمس،
(. رام اهلل، 8188-.810الخطةةةةة االسةةةةتراتيجية لقطةةةةاع التعمةةةةيم )(. 2017وزارة التربيااااة والتعماااايم )

 فمسطين. 
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