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 والعرفان  شكرال

لمين، والصالة والسالم على أشرف إن خير ما أستهل به حمد المولى _عز وجل_ فالحمد هللا رب العا

وعلى آله وصحبه أجمعين، وانطالقا  الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفصل الصالة وأتم التسليم،

من حديث المصطفى صل اهللا عليه وسلم: " ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس". لذا ال يسعني في هذا 

صحاب الفضل الذين أسهموا في انجاز هذا العمل المقام إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أ

المتواضع وٕاخراجه إلى حيز النور، وأخص بالذكر من سعدت بالتتلمذ على يديه، لمن منحني من فكره 

الرشيد ورأيه السديد ما أعانني على انجاز الدراسة، والذي علمني أيضا كيف يكون اإلنسان موضوعيًا 

في تفكيره، وصفات أخرى ال زلت في طور تعلمها إلى مشرفي الرائع  متواضعًا حثيثًا في بحثه، منطلقاً 

 األستاذ الدكتور عفيف زيدان.

كما أزجي شكري وتقديري العميق للسادة المحكمين لما أعطوني من فكرهم، وشاركوني برأيهم 

لذين ونصحهم، وال يفوتني أن أتقدم بفائق الحب واالحترام لمدراء المدارس والمعلمين والمعلمات ا

 تعاونوا معي وسهلوا علي تطبيق أدوات الدراسة داخل المدارس.

وأخيرا، أتوجه بكل مشاعر الحب واالمتنان لكل من ساعدني وشجعني وشاركني ولو بالدعاء في انجاز 

 هذا الجهد المتواضع.

 

 والحمد هللا رب العالمين

 

 الباحث                                                                    

 حروبالمحمد موسى نصراهللا 
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 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع استخدام التقويم الواقعي وعالقته بالتطور المهني الذاتي لدى 

معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين، في ضوء متغيرات الجنس والمديرية والتخصص 

وتم اختيار عينة  االرتباطياستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وسنوات الخبرة. ولتحقيق هذا الغرض 

) 158طبقية عنقودية من معلمي ومعلمات المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين والبالغ عددها (

 إناث)، وتم بناءً  23ذكور و 25قباطية: مديرية إناث،  68ذكور و 42جنين: مديرية معلمًا ومعلمة. (

استخدام  درجة) فقرة حول 28بانة اشتملت على محور التقويم الواقعي: ويتضمن (أداة للدراسة هي است

) فقرة حول التطور المهني الذاتي لمعلمي 29التقويم الواقعي ومحور التطور المهني ويتضمن (

 المرحلة األساسية، وبعد التأكد من صدق اداة الدراسة وثباتها تم تطبيق الدراسة.

درجة استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في  تالية:بينت الدراسة النتائج ال

، )3.63حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية للمقياس ( كبيرةمحافظة جنين 

درجة في   ≥ α) (0.05 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وبينت النتائج عدم 

ام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين تعزى لمتغير واقع استخد

 الجنس، والمديرية والتخصص وسنوات الخبرة. .

التطور المهني الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة  درجةن أظهرت الدراسة أو 

)، 3.85هذه الدرجة على الدرجة الكلية للمقياس (حيث بلغ المتوسط الحسابي ل كبيرةكان بدرجة جنين 

في  ≥ α) (0.05كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين تعزى  واقع التطور المهني متوسطات 

 خبرة.لمتغير الجنس والمديرية والتخصص وسنوات ال

بين درجة استخدام أدوات التقويم الواقعي وبين طردية وبينت نتائج الدراسة أيضَا وجود عالقة ارتباطية 

الذاتي لدى المعلمين والمعلمات أفراد عينة الدراسة، حيث أن استخدام أدوات التطور المهني  درجة

 .المهني الذاتي لدى المعلمينيؤدي إلى وجود مستوى مرتفع من التطور  كبيرةالتقويم الواقعي بدرجة 
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 ودرجـةجراء المزيد من الدراسات حول العالقـة بـين اسـتخدام التقـويم الـواقعي إوأوصى الباحث بضرورة  

لفة عن الدراسة الحالية وباستخدام متغيرات تالذاتي لدى المعلمين على عينات أخرى مخالتطور المهني 

ورات التدريبية المتخصصة للمعلمـين مـن أجـل تطـوير المزيد من الدإجراء مختلفة، كما أوصى بضرورة 

اعتمــاد خطــة تطــوير ، باإلضــافة إلــى اســتخدام اســتراتيجيات التقــويم لــديهم وتنميــة قــدراتهم المهنــة الذاتيــة

المعنويــة والفنيــة والبحثيــة والتعليميــة والتربويــة، وٕاتاحــة و  مهنــي للمعلمــين علــى كافــة المســتويات الماديــة

واقـع على النماذج العالميـة واعـداد بحـوث تربويـة االمـر الـذي سـيؤدي إلـى ارتفـاع  الفرصة لهم لالطالع

 .الذاتي لديهم التطور المهني 
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The reality of using realistic assessment and its relation to the 
professional development among the teachers of lower basic 
stage in Jenin district 

Prepared by: Mohammad Mousa Nasrallah Al-hroub 

Superviseor: Prof. Afif H. Zeidan 

Abstract:  

The aim of this study was to investigate the reality of using the realistic 
assessment and its relation to the professional development of the teachers in 
the lowers basic stage in Jenin governorate, in light of the variables of gender, 
directorate, specialization and the years of experience.  

To achieve this purpose, the study used the descriptive correlative method, a 
total of (158) teachers were selected from a group of low basic grade teachers 
in Jenin Governorate. (Jenin Directorate :42 males and 68 females, Qabatiyeh 
Directorate: 25 males and 23 females). A study instrument was constructed, a 
questionnaire included the realistic assessment axis which included 28 
Paragraphs on the degree of using realistic assessment,  and the  professional 
development axis which included 29 Paragraphs on the professional 
development of the low basic grade teachers. The study was applied after 
ascertaining the validity of the study instrument and its stability. 

The results showed that the degree of the degree of using the realistic 
assessment among the low basic grade teachers in Jenin governorate is high, 
where the mean of this degree reached the total score of (3.63). 

The results also showed that there were no statistically significant differences 
at the level of significance (α ≤0.05) in the degree of the degree of using the 
realistic assessment  among the low basic grade teachers in Jenin governorate 
due to variables of gender, directorate, specialization and years of experience. 

The study showed that the extent of professional self-development among the 
low basic grade teachers in Jenin governorate was high, with a total mean of 
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(3.85). The results also showed that there were no significant differences at 
the level of (α≤ 0.05) in the professional self-development among the low 
basic grade teachers in Jenin governorate due to gender, directorate, 
specialization and years of experience. 

The results of the study also showed a correlation between the degree of using 
the realistic assessment tools and the level of professional self- development 
among low basic grade teachers, which means that using the realistic 
assessment tools to a high degree leads to a high level of professional self-
development of teachers.  

Consequently, the researcher recommended the need for more specialized 
training courses for teachers to develop their skills of using assessment 
strategies and developing their self-employment skills, also to conduct more 
studies on the relationship between using the realistic assessment and the 
level of professional self- development of teachers in other samples, using 
different variables. He also recommended the adoption of a professional 
development plan for teachers at all levels including technical and educational 
levels, to learn about the global models and the preparation of educational 
research, which will lead to a higher level of professional self-development. 

 

 



1 
 

 

 

 

 األولالفصل 

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة 1.1

يعتبــر التقــويم عمليــة منهجيــة تحتــاج إلــى جمــع بيانــات صــحيحة وموضــوعية مــن العديــد مــن المصــادر 

لــك باســتخدام أدوات متنوعــة بهــدف التوصــل إلــى تقييمــات وأدلــة يمكــن االعتمــاد المختلفــة والمتنوعــة، وذ

عليها في إصدار األحكام واتخاذ القرارات المناسبة، فال شك أن هذه القرارات لها أثر كبير علـى مسـتوى 

 . هالمتعلم وأدائه وكفاءته في القيام بأعمال

هـــا بواســـطة المـــتعلم، ئمعرفـــة التـــي يـــتم تكوينهـــا وبناويعـــرف التقـــويم بأنـــه: "التقـــويم القـــائم علـــى أن تلـــك ال

وتختلف تلك المعرفة من سياق إلى آخر". كما يعرف التقويم بأنه: "أساس في التقويم التربوي يقوم على 

       .)2015وضع المتعلم في مواقف تعليمية حقيقية تحاكي الواقع" (عودة، 

ــ القيــاس والتقــويم  يدمجون ويخلطــون مــا بــين مفهــوموهنــاك الكثيــر مــن المعلمــين فــي الميــدان التربــوي ي

عمليــة التقـويم تنتهــي برصــد الــدرجات، أمـا عمليــة القيــاس فهـي جــزء أساســي مــن مـا متــرادفين، فويعتبرونه

عمليــة التقــويم، ويعــرف القيــاس فــي العمليــة التعليميــة بإعطــاء قيمــة عدديــة لميــزة أو صــفة مــن الصــفات 

لعملية عند إصدار تلك القيمة، ومـن ثـم تـأتي عمليـة التقـويم إلصـدار التي ترتبط بسلوك معين، وتنتهي ا

أحكام حول هذه القيمة في ضوء األهـداف التعليميـة المحـددة، وبالتـالي يكـون التقـويم عمليـة للحكـم علـى 

 . )2015(عودة،  مدى فاعلية الخبرات التعليمية
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يميـة المرتبطـة بـالتطوير التربـوي الـذي يعتبـر ويعد التقويم البديل أو الواقعي من أهـم مراحـل العمليـة التعل

الوسيلة التي تمّكن القـائمين مـن الحكـم علـى عمليـة الـتعّلم والتعلـيم ومـدى فعاليتهـا ومالءمتهـا لمسـتويات 

الطلبة ومهاراتهم وقدراتهم المتنوعة والمتعددة. فقد تجاوز التقويم بمفهومـه الحـديث الفهـم التقليـدي لعمليـة 

ة الـذي يعتمـد علـى قيـاس ومعرفـة الفـروق والمهـارات الفرديـة لـدى الطلبـة، فهـي غالبـًا مـا تقييم تعلم الطلب

تعكس النسبة الحقيقية لما يملكه الطلبة من قدرات عالية على التفكيـر واتخـاذ القـرارات وحـل المشـكالت. 

يعكــس إنجــازات فـالتقويم الــذي يراعـي توجهــات التقـويم الحديثــة يسـمى بــالتقويم الـواقعي أو الحقيقــي الـذي 

المتعلم ويقيسها في مواقف حقيقية، فهو يجعل الطلبة ينشغلون وينغرسون في مهمات قّيمـة وذات معنـى 

تمكنهم من ممارسة مهارات التفكير العليا، من أجل قدرتهم على اتخاذ القرارات وحل المشكالت الحياتية 

 . )2012(البشير وبرهم،  ت وتحليلهاالمختلفة، ومعالجة المعلوما

ولقـــد أكـــدت بعـــض االتجاهـــات الحديثـــة فـــي التربيـــة علـــى أهميـــة نمـــو شخصـــية الطالـــب وٕاعـــداده، حيـــث 

سّيما بأن للتقـدم التكنولـوجي  يتطلب ذلك تقويمًا متواصًال ومستمرًا للعملية التعليمية وتحقيق أهدافها، فال

ت الحاجـــة إلـــى إجـــراء انعكـــاس ودور كبيـــر علـــى التقـــويم كنظـــام للتعلـــيم. فخـــالل الســـنين الماضـــية ظهـــر 

تعديالت في التقويم التربوي، حيث ظهر اتجاه يرتكز على أهداف تربوية عالية المسـتوى تشـمل مهـارات 

 التفكير الناقد، والقدرة على اتخاذ القرارات، وٕادارة الذات والوقت...إلخ. 

حركـــات اإلصـــالح عمليـــة التقـــويم القضـــية والـــدعوة األساســـية لاعتبـــرت ومنـــذ ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي 

التربـــوي، إذ أن عـــددًا كبيـــرًا مـــن التربـــويين ركـــزوا علـــى إعـــادة النظـــر فـــي أغـــراض التقـــويم، ولكـــي تكـــون 

القرارات التربوية صحيحة وسليمة يجب أن تستند على معلومات دقيقـة وواضـحة وذات عالقـة بموضـوع 

 . )2013(الزعبي، التقويم

ثا ألنـه يعـالج إشـكاليات التقـويم الحاليـة فـي العمليـة التعليميـة، فـالتقويم البـديل أو الـواقعي يعـد توجهـا حـدي

فهو يقوم على أساس جعل التقويم جزءًا رئيسيًا في التعليم والعملية التدريسية، إذ يحتاج من المعلم القيام 

بواجبــات ومهــام تحفــز تفكيــره مــن أجــل حــل المشــكالت، ممــا يجعــل عمليــة التقــويم تشــتمل علــى خبــرات 

كن الطالب مـن اسـتخدام مهـارات التفكيـر العليـا، بهـدف تحقيـق أعلـى المسـتويات فـي التحصـيل بنائية تم
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العلمــي، وتزويــدهم بالتغذيــة الراجعــة، وبالتــالي تمكــنهم ومعلمــيهم مــن تحديــد وتحقيــق األهــداف المرجــوة 

         .)2015(عودة،  حسين مستوى التعليملت

تشـمله مـن فعاليـات، يجعـل  اات التقـويم الـواقعي، وٕادراكهـم لمـإذ أن استخدام المعلمين الستراتيجيات وأدو 

تقويمهم لعملية التعلـيم واقعـي وحقيقـي، وأكثـر مقـدرة علـى تقـديم الفـرص للطلبـة، بهـدف إظهـار مـا لـديهم 

مـــن مهـــارات وقـــدرات وحـــل مـــا يـــواجههم مـــن مشـــكالت فـــي المحتـــوى التعليمـــي ونشـــاطات التعلـــيم، فهـــي 

 . )2012(البشير وبرهم، ر، إليجاد طلبة متميزين ومبدعينتشجعهم على الفهم والتفكي

ـــب بـــل تجـــاوز ذلـــك وأصـــبح يقـــيس  ـــاس التحصـــيل الدراســـي للطال ـــواقعي علـــى قي ـــم يقتصـــر التقـــويم ال ول

المقومات الشخصية للطالب بمختلف جوانبها، فاتسـعت مجاالتـه وأسـاليبه وتنوعـت. والهـدف مـن التقـويم 

والقدرات الحياتية والعقلية العليا، تنمية األفكار واالستجابات الجديدة،  الواقعي يتمثل في تطوير المهارات

والتركيز على العمليات والمهارات في عملية التعلم، وتطوير العديد مـن المهـارات المتكاملـة، تعزيـز قـدرة 

سـتخدام الطالب على التقويم الذاتي، وجمع البيانات التي تظهـر درجـة تحقيـق الطلبـة لنتاجـات التعلـيم، وا

(الفريــــق الــــوطني للتقــــويم،  األدوات واالســــتراتيجيات الالزمــــة لقيــــاس شخصــــية المــــتعلم فــــي عــــدة جوانــــب

2004( . 

ة يعكـس مهـارات الحيـا، و علـى المهـارات التحليليـة وتـداخل المعلومـاتبأنـه يرتكـز ويتميز التقويم الـواقعي 

نشـطة أ، ويتوافـق مـع ال الكتابيـة والشـفويةهارات االتصي منمّ كما أنه يُ ، ويشجع اإلبداع والعمل التعاوني

يعتمد و ، التقويم األدائي والكتابي معاً باإلضافة إلى أن التقويم الواقعي يشجع على دمج ، التعليم ونتاجاته

لتفكيـر لتعمـيم اإلجابـة الممكنـة وتطـوير ا يعـزز، إضـافة إلـى أنـه على القياس المباشـر للمهـارة المقصـودة

 . مهارات الطالب الحياتية

وهنــاك خمــس اســتراتيجيات للتقــويم الــواقعي وهــي، اســتراتيجية القلــم والورقــة، اســتراتيجية التقــويم المعتمــد 

على األداء، استراتيجية المالحظة، استراتيجية التواصل، واستراتيجية مراجعة الـذات. وتعتبـر اسـتراتيجية 

ت المـتعلم فـي مجـاالت محـددة، إذ أنهـا التي تقـيس قـدرات ومهـارا المهمةالقلم والورقة من االستراتيجيات 

مــن بــرامج التقــويم المدرســية، وتهــدف إلــى قيــاس مســتوى امــتالك المتعلمــين للمهــارات  مهمــاً تشــكل جــزءًا 
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وتتـــيح اســـتراتيجية التقـــويم  .)2012العقليـــة واألدائيـــة فـــي النتاجـــات التعليميـــة لموضـــوع معـــين (ياســـين، 

مــدى و  فــي المواقــف الحياتيــة الجديــدة التــي تحــاكي الواقــع المعتمــد علــى األداء توظيــف مهــارات الطلبــة

تطبــــيقهم لمــــا تعلمــــوه، ومــــن األمثلــــة عليهــــا التقــــديم، العــــرض التوضــــيحي، والمحاكــــاة. أمــــا اســــتراتيجية 

المالحظـــة فتعـــد مـــن أنـــواع التقـــويم النـــوعي الـــذي يســـجل فيـــه ســـلوك المـــتعلم للتعـــرف علـــى اهتمامـــاتهم 

 .  )2015(عودة،  نوعين: المالحظة التلقائية، والمالحظة المنظمةوميولهم، وتقسم المالحظة إلى 

وتقــوم اســتراتيجية التقــويم بالتواصــل علــى جمــع المعلومــات مــن إرســال واســتقبال األفكــار، بطريقــة تمّكــن 

المعلم من معرفة التقدم الذي حققه المتعلم وأسلوبه في حل المشكالت. بينما تقوم االستراتيجية الخامسـة 

يجية مراجعــة الــذات علــى تحويــل الــتعلم الســابق إلــى تعلــم جديــد، وذلــك مــن خــالل تقيــيم مــا تعلمــه اســترات

الطالب سابقًا وتحديد نقاط القوة والضعف لديه، وتحديد ما سيتعلمه الحقًا، لذلك تعتبر هذه االستراتيجية 

(البشـير وبـرهم،  ل المشـكالتوحـمكونًا أساسيًا للتعلم الذاتي لما تقدمه للمتعلم من مهارات التفكيـر الناقـد 

2012( . 

إن التطـــور والتغييـــر فـــي فلســـفة التربيـــة وأهـــدافها وفـــي اتجاهـــات عمليـــة التربيـــة فـــرض ضـــرورة اإلعـــداد 

العلمــي الجيــد للمــدرس، لضــمان نجاحــه فــي أداء رســالته. ولضــمان نجاحــه فــي أداء رســالته فــي التربيــة 

ذلـــك مـــن ثـــورة فـــي المعلومـــات والوســـائل والمـــواد  الموجهـــة للحفـــاظ علـــى مخرجـــات التعلـــيم ومـــا يواكـــب

التعليمية واألساليب والطرق التدريسية يفرض على المعلم حتمية التأهيل والنمو المهني الذاتي مـن أجـل 

الوصـــول إلـــى القـــدرة علـــى التكيـــف واســـتيعاب الخبـــرات والتقنيـــات الجديـــدة. وقـــد أصـــبح مـــن الضـــروري 

   ، الـــدنيا فـــي التعلـــيم، العتمـــاد المراحـــل التعليميـــة التاليـــة عليهـــا ةأهميـــة المرحلـــة األساســـيعلـــى  التركيـــز

، لكــي يكــون قــادرًا علــى وعقليــاً  جســمياً ، وعمليــاً  علميــاً  متكــامالً  تربيــة الفــرد وٕاعــداده إعــداداً ولــدورها فــي 

أن يتمتــع بالصــفات وهنــا تظهــر أهميــة معلــم المرحلــة األساســية الــذي يجــب . مواجهــة متطلبــات الحيــاة

ــذا يجــب الشخ االهتمــام صــية والعلميــة والمهاريــة حتــى يكــون قــادرًا علــى أداء عملــه علــى أكمــل وجــه، ل

 تحسين األداءالتدريب والتطوير والتنمية المهنية وتهيئة فرص النمو و  من حيثمعلم المرحلة األساسية ب

  .)2007(نصر، 
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وعالقتــه بــالتطور المهنــي الــذاتي واقــع اســتخدام التقــويم الــواقعي  إلــىالتعــرف  لــذا ارتــأى الباحــث ضــرورة

 لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين. 

 مشكلة الدراسة: 2.1

تســعى هـــذه الدراســـة للتعـــرف إلـــى واقـــع اســـتخدام التقـــويم الـــواقعي وعالقتـــه بـــالتطور المهنـــي الـــذاتي لـــدى 

م التربـوي يشـهد عمليـة تطـور معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين، حيث يالحظ بأن النظـا

 وهـذا يلفـت انتبـاه ،الطلبـة تعلـم تقـويم مجـال فـيعلى الصعيد العالمي أو المحلـي متسارعة وشاملة سواء 

 أحـــدث التربـــويين والمعلمـــين وصـــانعي القـــرارات التربويـــة إلـــى مواكبـــةالقـــائمين علـــى عمليـــة التعلـــيم وهـــم 

أشـكال  أحـد تربويـة الحديثـة إلـى اعتبـار االختبـاراتالمجـال، حيـث تميـل االتجاهـات ال فـي هـذا التطـورات

 تعلمــــالم ممـا يعكـس واقـع ،للتقـويم األخـرى شـامل لألشـكال تقـويم إلـى التقـويم، وأنـه البـد مـن الوصـول

، على نتائج التقويم قدرات المتعلم بناءً  من أجل العمل على تطوير والضعف لديه، القوة وقدراته، ومواقع

ممـا  ،االختبـارات مـع تتكامـل التـي للتقـويم خـرىأ بأساليب المعلم تزود لتقويم الواقعيا استراتيجيات إذ أن

وحيـث أن ذلـك قـد يكـون لـه أثـر كبيـر فـي التطـور المهنـي  التعليميـة، التعلميـة يـؤدي إلـى تطـوير العمليـة

 :اآلتية األسئلة اإلجابة عن بهدف الدراسة هذه فقد جاءت ،الذاتي للمعلم

 :أسئلة الدراسة 3.1

اســـية الـــدنيا فـــي محافظـــة اســـتخدام التقـــويم الـــواقعي لـــدى معلمـــي المرحلـــة األس درجـــةمـــا  الســـؤال األول:

 جنين؟

اسـتخدام التقـويم الـواقعي لـدى معلمـي  لدرجـةالمتوسـطات الحسـابية وجـد فـروق فـي تهـل  :السـؤال الثـاني

 التخصــص. ة.المديريـ المرحلـة األساسـية الـدنيا فـي محافظـة جنـين تعـزى لمتغيـرات (الجـنس.

 سنوات الخبرة.)؟  
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 التطور المهني الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين؟ درجة: ما السؤال الثالث

لتطــور المهنــي الــذاتي لــدى معلمــي المتوســطات الحســابية لدرجــة ا وجــد فــروق فــيت: هــل الســؤال الرابــع

سـنوات  التخصـص. المديريـة. لى المتغيرات (الجنس.المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين تعزى إ

 الخبرة)؟   

استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في  درجةما العالقة بين  السؤال الخامس:

  محافظة جنين والتطور المهني الذاتي لديهم؟

 :فرضيات الدراسة 4.1

المتوسـطات فـي  ≥α) (0.05صائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إح الفرضية األولى:

استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظـة جنـين  الحسابية لدرجة

 تعزى لمتغير الجنس. 

المتوسـطات فـي  ≥α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الثانية:

استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظـة جنـين  جةالحسابية لدر 

 المديرية. تعزى لمتغير

المتوسـطات فـي  ≥α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الثالثة:

نيا في محافظـة جنـين استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الد الحسابية لدرجة

 التخصص.تعزى لمتغير 

المتوسـطات فـي  ≥α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الرابعة:

استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظـة جنـين  الحسابية لدرجة

 سنوات الخبرة. تعزى لمتغير 
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فـــــي  ≥α) (0.05: ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة ســـــةالفرضـــــية الخام

ــذاتي لــدى معلمــي المرحلــة األساســية الــدنيا فــي المتوســطات الحســابية لدرجــة  التطــور المهنــي ال

 محافظة جنين تعزى لمتغير الجنس.

فـــــي  ≥α) (0.05ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة  الفرضـــــية السادســـــة:

ــذاتي لــدى معلمــي المرحلــة األساســية الــدنيا فــي المتوســطات الحســابية لدرجــة  التطــور المهنــي ال

 المديرية.محافظة جنين تعزى لمتغير 

فـــــي  ≥α) (0.05ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة  الفرضـــــية الســـــابعة:

لمرحلـة األساسـية الـدنيا فـي التطور المهني الـذاتي لـدى معلمـي االمتوسطات الحسابية لدرجة 

 التخصص.محافظة جنين تعزى لمتغير 

المتوسطات في  ≥α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الثامنة:

التطور المهنـي الـذاتي لـدى معلمـي المرحلـة األساسـية الـدنيا فـي محافظـة جنـين الحسابية لدرجة 

 .سنوات الخبرة تعزى لمتغير

ال توجــد عالقــة بــين درجــة اســتخدام التقــويم الــواقعي لــدى معلمــي المرحلــة األساســية  الفرضــية التاســعة:

 الدنيا في محافظة جنين والتطور المهني الذاتي لديهم.

 أهداف الدراسة: 5.1

 تهدف هذه الدراسة إلى:

 استخدام التقويم الواقعي. درجة التعرف إلى .1

 درجــةفــي  ســنوات الخبــرة.) التخصــص. المديريــة. الجــنس.(التعــرف إلــى دور بعــض المتغيــرات  .2

اسـتخدام التقـويم الــواقعي وعالقتـه بــالتطور المهنـي الـذاتي لــدى معلمـي المرحلــة األساسـية الــدنيا 

 في محافظة جنين.
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ــدنيا فــي محافظــة  درجــةالتعــرف إلــى  .3 ــذاتي لــدى معلمــي المرحلــة األساســية ال التطــور المهنــي ال

 جنين. 

درجــة فــي  ســنوات الخبــرة.) التخصــص. المديريــة. (الجــنس.عــض المتغيــرات التعــرف إلــى دور ب .4

 التطور المهني الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين. 

التعــرف إلــى العالقــة بــين درجــة اســتخدام التقــويم الــواقعي والتطــور المهنــي الــذاتي لــدى معلمــي  .5

 .المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين

 أهمية الدراسة: 6.1

 تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل ما يأتي: 

 أوًال: األهمية النظرية:

اســـتخدام  درجـــةقـــد يســـتفيد المعلمـــون والمشـــرفون مـــن نتـــائج هـــذه الدراســـة فـــي التعـــرف أكثـــر إلـــى  -

 .التقويم الواقعي والتطور المهني الذاتي

، وأثــره وأدواتــه واســتراتيجياته الــواقعيتقــويم زيــادة وعــي معلمــي المرحلــة األساســية الــدنيا بأهميــة ال -

 على تعلم الطلبة واستبقاء المعلومات. 

 ثانيًا: األهمية التطبيقية: 

 ساسية الدنيا. الذي يستخدمه معلمي المرحلة األ الواقعي مفي تطوير التقوي هذه الدراسة قد تساعد -

 التطوير المهني الذاتي لدى المعلمين.رفع مستوى قد تساعد في  -

 حدود الدراسة: 7.1

 : معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين.البشري الحد -

 في محافظة جنين. )4-1الدنيا ( المدارس األساسيةالمكاني:  الحد -

 . 2017/2018الفصل الثاني من العام الدراسي  الزماني: الحد -
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 مصطلحات الدراسة: 8.1

دف إلى معرفة جوانـب القـوة والضـعف وتحقـق األهـداف عبارة عن عملية تشخيصية عالجية ته التقويم:

  .)2015(عودة،  التربوية ومدى فاعلية البرنامج التربوي"

الطالـب فـي مهـام وأنشـطة مختلفـة ذات معنـى  فيـه يـنغمسشكال التقويم الـذي أهو أحد التقويم الواقعي: 

لـذي سـوف يواجهـه أثنـاء له، وترتبط بحياته اليومية ومسئولياته في العـالم الحقيقـي الـواقعي وا

وبعد انتهاء دراسته وذلك بغرض الحصول على معلومات عـن قـدرة الطالـب علـى تطبيـق مـا 

 . )2009(مهيدات والمحاسنة،  متنوعةتعلمه من معارف ومهارات في مواقف جديدة و 

وحــدة مــن وحــدات العمــل تتكــون مــن عــدة أنشــطة مجتمعــة مــع بعضــها فــي المضــمون والشــكل  المهنــة:

  .)2013(الغامدي،  أن يقوم بها موظف واحد أو أكثر ويمكن

ــاً التطــور المهنــي الــذاتي:  الكتســـاب أو تطـــوير مهــارات وخبــرات واتجاهــات  "كــل الجهــود المبذولــة ذاتي

(نصــــر،  بصــــورة شــــاملة ودائمــــة"ومعلومــــات جديــــدة كــــي يرفــــع مــــن خاللهــــا المعلــــم مســــتواه 

2007( . 

فـق الـذي يصـل إليـه المعلـم نتيجـة مـروره بخبـرات تربويـة يـتمكن مـن ويمكن تعريفـه بأنـه: التوا           

 . )2010(حلس،  أدائه وٕافادة طالبه خاللها تحسين

: "هو عملية التطوير التنظيمي والذاتي واألكـاديمي للمعلمـين بـاختالف مـواقعهم ودرجـتهم والنمو المهني

طــوير القــدرات األكاديميــة الوظيفيــة، مــن خــالل تــوفير البــرامج واألســاليب التــي تعمــل علــى ت

 . )2014(حمد،  "للمؤسسات التعليمية واإلدارية

الصـف الثـاني، الصـف الثالـث،  ول،كـل مـن يقـوم بتـدريس الصـف األ :معلمي المرحلة االساسـية الـدنيا

 .والصف الرابع األساسي
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ـــين: ينية محافظـــة جنـــين محافظـــة تقـــع فـــي شـــمال الضـــفة الغربيـــة التابعـــة للســـلطة الفلســـط محافظـــة جن

أكبر بكثير مـن حجمهـا السـكاني. يبلـغ  اقتصادياً ومركزها مدينة جنين. تشكل المحافظة ثقال 

 .)2011(إبراهيم،  نسمة 256,000عدد سكانها حوالي 
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 الفصل الثاني: 
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 االطار النظري 1.2

 التقويم الواقعي 1.1.2

ه عمليــة الــتعلم إلــى مبــادئ النظــري الســلوكية والتــي تعتمــد فــي الوقــت الــذي كانــت ترتكــز فيــ

االختبــــارات بجميـــع أنواعهــــا، بـــدأ التوجــــه إلـــى اعتمــــاد النظريـــة المعرفيــــة فـــي تفســــير علـــى 

شـهدت سـتينات القـرن الماضـي فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة لـذلك  تبعـاً و عمليات التعلم، 

، مـــن خـــالل إعـــادة النظـــر فـــي تــوى واألســـلوبنقلــة كبيـــرة فيمـــا يتعلـــق بـــالتقويم التربـــوي للمح

اهتمــامهم فــي مجــال التقــويم  صــّبواالمنــاهج الدراســية، إذ ظهــر العديــد مــن التربــويين الــذين 

فـي مجـاالت  مثل (كرونباخ وكالسي ..إلخ)، وكـان لهـم فضـل كبيـر فـي تحقيـق تطـور مهـم

رت بويـــة، حيــث تطـــو التقــويم، والتــي أصـــبحت فــي يومنــا هـــذا محــورًا رئيســـًا فــي العمليــة التر 

   .)2016مصطفى، وظائفه وأنواعه واستراتيجياته (
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 تعريف التقويم الواقعي:  1.1.1.2

الــذي يعكــس أداء الطالــب ويقيســه فــي مواقــف حقيقيــة، بحيــث يجعــل الطلبــة  الــواقعي هــو التقــويمالتقــويم 

الفريـق الـوطني ( اتينغمسون في مهمات ذات معنى بالنسبة لهم، فيبدو كنشـاطات تعلـم وليسـت كاختبـار 

 . )2004للتقويم، 

ويعرف أيضَا بأنه: "اتجاه في التقويم التربوي يقوم على أساس وضع الطالب في مواقـف حقيقيـة تحـاكي 

 ). 2015(عودة،  الواقع ورصد استجاباته التي تمكنه من االحتفاظ بالمعلومات"

 أهداف التقويم الواقعي: 2.1.1.2 

نمية ممارسـات التقـويم الـواقعي الـذاتي للطلبـة حتـى يتمكنـوا مـن تقيـيم أدائهـم يسعى التقويم الواقعي إلى ت

بشكل ذاتي، والحكم على اإلنجاز بالمعايير المثلى بهدف إتقان األداء الحقيقي والعملي، باإلضـافة إلـى 

لهادفـة تقييم شخصية الطالب من جوانبها المتعددة، باالعتماد على معايير الهيئة الوطنية األكاديمية، وا

إلــى إكســاب الطلبــة المعــارف النظريــة والعمليــة والوظيفيــة وبالتــالي تــأهيلهم إلــى المهــن المســتقبلية. كمــا 

يهــدف التقــويم الــواقعي إلــى اكســابهم مهــارات البحــث والتقصــي وحــل المشــكالت ومهــارات التفكيــر العليــا 

 ). 2015(الشهري وآخرون، 

تطـوير المهـارات الحياتيـة الحقيقيـة، وتنميـة األفكـار ف إلـى يرى بني ياسـين إلـى أن التقـويم الـواقعي يهـد

واالسـتجابات الخالقـة والمبتكـرة والمهـارات العقليـة العليـا، باإلضـافة إلـى تعزيـز قـدرة الطلبـة علـى التقــويم 

الـــذاتي، ويســـهم التقـــويم الـــواقعي فـــي جمـــع البيانـــات الالزمـــة للتحقـــق مـــن مـــدى تحقيـــق الطلبـــة لنتاجـــات 

 ). 2012جوانب شخصية الطلبة المتنوعة (بني ياسين،  التعلم، وقياس

كما يزود التقويم الواقعي الطلبة بمهارة التعـاون والتواصـل اإليجـابي، نتيجـة قيـامهم بالمشـاريع واألعمـال 

الجماعيــة، باإلضــافة لمهــارة تأمــل المنجــزات المحققــة ومراجعــة األعمــال بشــكل دوري. ويكســب التقــويم 

 ). 2015يب العملي بصورة إجرائية وعملية محددة المعالم (الشهري وآخرون، الواقعي الطلبة التدر 
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إلــى المــزج بــين التقــويم والتوجيــه، فــال يقتصــر هــدف يهــدف التقــويم الــواقعي فــي حــين يــرى الســواط أن 

عملية التقويم على تحسين طريقة تعلم الطالب، بـل أنـه يختلـف بـاختالف الفئـة التـي تحتـاج إليـه، فمـثًال 

مه أصـــحاب القـــرار للتركيـــز علـــى األهـــداف والمعـــايير، ويســـتخدمه مـــديرو المؤسســـات التعليميـــة يســـتخد

لتحديــد آثــار القيــاس والتقــويم، وتحديــد نقــاط القــوة والضــعف وتحســين البــرامج والخطــط التعليميــة، بينمــا 

لمنـاهج يستخدم المدرسون التقويم بهدف تسجيل ورصد عالمات تقدم الطالب وتحفيزهم وتقييم مسـتوى ا

والدرجات، أما الطالب فيستخدموا التقويم بهدف تقييم نقاط القوة والضعف لديهم. ويركز التقويم الواقعي 

علــى مهــارات الطــالب علــى دمــج مــا قــد اكتســبوه وتعلمــوه بإبــداع، وقــدراتهم علــى العمــل بشــكل جمــاعي 

ابــة التحصــيل النهــائي بالنســبة إضــافة إلــى مهــارات التعبيــر الكتــابي والشــفوي، فعمليــة التعلــيم تعتبــر بمث

 ). 2013لعملية التقويم الواقعي (السواط، 

) أن من أهم أهـداف التقـويم الـواقعي التعـرف علـى نقـاط القـوة والضـعف فـي تعلـم 2008ويرى دعمس (

الطالب، وتحديد مدى نموهم المعرفي واالجتمـاعي والنفسـي، باإلضـافة إلـى الكشـف عـن مـدى تحقـيقهم 

ة المنشـــودة، ومعرفـــة األهـــداف التـــي تحتـــاج إلـــى تطـــوير أو تعـــديل أو تغييـــر، ويســـهم لألهـــداف التربويـــ

التقويم الواقعي في التعرف على نقاط القوة والضـعف لـدى المعلـم والمنهـاج وطـرق التـدريس المتبعـة فـي 

والتخطـيط  عمليتي التعلم والتعليم. وتعتبر عملية التقويم الواقعي جزءًا رئيسيًا وهامًا في عمليات التنظـيم

لكافـــة البـــرامج، ألن عمليـــة التقـــويم تـــوفر الكثيـــر مـــن الجهـــد والوقـــت وتتـــيح الفرصـــة لتحقيـــق األهـــداف، 

وتظهـــر فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت المهنيـــة واإلعالميـــة والسياســـية والتنظيميـــة واالجتماعيـــة.. إلـــخ. كمـــا 

والخدمات وكميـة الـدعم التـي يهدف التقويم الواقعي إلى توفير معلومات عن مستوى الرضا عن البرامج 

 يقدمها للطالب وللمعلمين. 

الطـالب المتنوعــة  أعمـال مـع أكثـر مرونـة وسـهولة لكـي تـتالءم والبـد أن تكـون اسـتراتيجيات التقـويم

والمتعـــددة، حيـــث توضـــح خطـــة التقـــويم جميـــع الطـــرق واألدوات والمعـــايير الخاصـــة بتطبيـــق العمليـــات، 

دمة في مراجعة المشروع ومتابعته، بهدف الحفاظ علـى تعلـم الطـالب إضافة إلى الطرق والنقاط المستخ

 بالشكل الالزم والصحيح.
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األهـداف وذلـك مـن خـالل اتبـاع الخطـة  تحديـد عمليـات فـي الطـالب العمـل علـى إشـراك يجـب كمـا

إذ الطالب أثناء تطبيـق المشـروع،  الذي أنجزوه العلمي والتأمل الذاتي التقدم مستوى المناسبة، ومراجعة

ــذاتي لــدى الطــالب مــن خــالل إشــراك الطــالب فــي  يســعى التقــويم الــواقعي إلــى تعزيــز عمليــة التقــويم ال

معرفـــة نقـــاط القـــوة والضـــعف لـــديهم ومعرفـــة مســـتوياتهم واحتياجـــاتهم، ممـــا يـــوفر لهـــم اثبـــات إمكانيـــاتهم 

 التدريس، وكذلك عملية على تركيزاً  أكثر المعلم يجعل م الواقعيالتقويوقدراتهم. ونستنتج مما سبق بأّن 

، الـتعلم (المغـذوي علـى التركيـز والرغبـة والدافعيـة لـه ويـوفر نفسـه، علـى اعتمـاداً  أكثـر يجعـل الطالـب

   .)د.ت

 خصائص التقويم الواقعي: 3.1.1.2

يتصف التقويم الواقعي بعدد من الخصائص التي مـن شـأنها أن تبـين وسـائل وٕاجـراءات وطبيعـة التقـويم 

 ): 2009الخصائص ما يلي (مهيدات والمحاسنة، الواقعي، ومن هذه

االعتمـــاد علـــى المشـــكالت الحياتيـــة الواقعيـــة والتـــي تعكـــس قـــدرة الطلبـــة علـــى توظيـــف قـــدراتهم  .1

ومعــارفهم ومهــاراتهم فــي إيجــاد حــل للمشــكالت التــي تــواجههم، والقيــام بإنجــازات يحتاجونهــا فــي 

 حياتهم اليومية. 

تحسـنه فـي الـتعلم بنفسـه، لـذا فـالتقويم الـواقعي يعتبـر "محكـي إتاحة الفرصة أمام الطالـب لتقيـيم  .2

المرجع". والمساهمة في تحسين عمليتي التعلم والتعليم لما يوفره من تغذية راجعة فوريـة للطلبـة 

 والمعلمين وأولياء األمور أيضًا. 

دى إمكانيــة إصــدار أحكــام دقيقــة وموضــوعية عــن مــدى تقــدم الطلبــة فــي العمليــة التعليميــة، ومــ .3

 جودة عناصر النظام التعليمي. 

إتاحــة اســتخدام أســاليب ووســائل تقويميــة عديــدة، ممــا يجعــل بــرامج التقــويم ذات مســتوى عـــال  .4

 ويزيد من جودة ونوعية عمليات التقويم، ويؤثر إيجابيًا على عملية التعلم والتعليم. 

ام المعلومـات والمهـارات إتاحة الفرصة أما الطلبة للتدريب وممارسة التعلم بشكل فعلي، واسـتخد .5

 بفاعلية، والحصول على التغذية الراجعة لما يمارسوه من أعمال. 
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) ضرورة توافر عدد من الخصائص في التقويم الواقعي حتى يصـبح فعـاًال، وهـذه 2013ويرى السواط (

 الخصائص هي: 

رات تتضـمن مهـارات : تظهر الحاجة لمثل هذه الخاصية ألن الكثيـر مـن المهـاأوًال: تعدد مؤشر الجودة

فرعية وقدرات متنوعة، فقياس جودة األداة باستخدام مؤشر واحد فقـط ال يـوفر نتيجـة واضـحة عـن عـدد 

 القدرات والمهارات التي ساعدت الطالب في تكوين أدائه. 

: وتتمثــل هــذه الخاصــية بالمعــايير المســتخدمة فــي الحكــم علــى أداء الطالــب ثانيــًا: المســتويات المحكيــة

 ه، وذلك عن طريق إعطاء وصف للمستويات المختلفة المتوقع من الطالب أدائها. وتقويم

: ويظهــر ذلــك مــن خــالل إعطــاء وصــف لــألدوات التــي تــم اســتخدامها فــي التقــويم، ثالثــًا: ثبــات األحكــام

 ). 2013باإلضافة إلى إصدار حكم مشابهة على الطالب نفسه من قبل محكمين مختلفين (السواط، 

) فإن خصائص التقويم الواقعي تقوم على صقل مهارات الطلبة 2004ق الوطني للتقويم (وبحسب الفري

المتمثلة بالتحليل والتنفيذ واألداء، بحيث يكون الطلبة فاعلين في أدائهم بناًء على المعلومات والمعـارف 

بيـــة وعقـــد المكتســـبة، فهـــم يقومـــون بتقـــديم عـــدد مـــن المهمـــات والتحـــديات مثـــل األبحـــاث والمهـــارات الكتا

المناظرات والمشاركة فيها، ويسعى التقويم الواقعي إلى تحقيق الصدق والثبات من خالل توحيـد معـايير 

التقويم ومعايير االختبار، من خالل محاكاة قدرات الطالب وحثه على اكتشاف نقاط الضعف أو الخلل 

 في جو من التحديات الحقيقية. 

 مبادئ التقويم الواقعي: 4.1.1.2

 ويم الواقعي عدد من األسس والمبادئ الواجب اتباعها وأهمها: للتق

ـــاً  • ـــواقعي ديموقراطي : يعتبـــر التقـــويم الـــواقعي تقويمـــًا دمقراطيـــًا، فهـــو يحتـــرم شخصـــية التقـــويم ال

 الطالب، ويشارك في إدراك غاياته، باإلضافة إلى اإليمان بأهميته وتقبل نتائجه وتقويمه ذاتيًا. 
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: يتفاوت الطلبة فيمـا بيـنهم فـي قـدراتهم وطريقـة تعلمهـم، بين المتعلمين مراعاة الفروق الفردية •

لــذا يجــب تــوفير عــدد مــن األنشــطة التقويميــة التــي تقــوم بتحديــد إنجــاز كــل طالــب علــى حــده، 

وتقوم هذه األنشطة أيضًا بتحديد نواحي القوة والضعف في اإلنجاز ودرجة االتقان الذي وصله 

عتبر عملية إنتاجيـة تقـدم للطالـب ياألداء، فمراعاة الفروق الفردية  الطالب إذا ما قورن بمحكات

 ). 2014على محكات األداء المعلومة لديه (محمد،  فرصة تقييم ذاته بناءً 

: يســتخدم التقــويم الــواقعي عــدد مــن الوســائل لتوضــيح التقــويم الــواقعي تقويمــًا متكــامًال شــامالً  •

هنــاك تــرابط وتكامــل بــين هــذه الوســائل التقويميــة الرؤيــة مــن اتجــاه معــين، لــذا يجــب أن يكــون 

ـــب أو العنصـــر المـــراد  ـــة عـــن المـــنهج أو الطال ـــة صـــورة متكامل ـــدم فـــي النهاي المختلفـــة، لكـــي تق

تقويمه. إذن فالتقويم الواقعي الجيد يجب أن يستخدم وسائل متنوعة لقياس أداء الطالـب، والتـي 

ة، فقـد تكـون هـذه المعلومـات كميـة أو تتطلب الحصـول علـى المعلومـات مـن مصـادرها المتنوعـ

كيفية أو كمية وكيفية معًا، ومن وسـائل التقـويم المسـتخدمة (المالحظـة، التقـويم الـذاتي، وتقـويم 

 ). 2014األقران ... إلخ) (محمد، 

اتبــاع أســاليب الــتعلم التعاونيــة ضــمن  يظهــر ذلــك مــن خــاللالتقــويم الــواقعي عمليــة تعاونيــة:  •

ا الطالــب القــوي مــع الطالــب الضــعيف حتــى يــوفر لــه فرصــة تعليميـــة مجموعــات، يتعــاون فيهــ

أفضل، وُيمّكن المعلم من تقييم عمل الطالب وتقديم المساعدة الالزمة حسب حاجة كـل طالـب 

 ). 2013(السواط، 

فالتقويم الواقعي يربط بين التعلم والتعليم، حتى يتيح لكل التقويم الواقعي عملية ترافق التعليم:  •

قيق محكات األداء المطلوبة، وعمل تغذية راجعة فورية حـول اإلنجـازات التـي حققهـا، طالب تح

 ). 2012األمر الذي يمكنه من تصحيح مسيرته التعليمية التعلمية (بني ياسين، 

يجب أن يكون التقويم الـواقعي مسـتمرًا طـوال الفصـل الدراسـي، بحيـث التقويم الواقعي مستمر:  •

ية وأثنائها وبعدها، فتقويم الطالب مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي يكون قبل العملية التعليم

 ). 2014ال يوفر له التغذية الراجعة الالزمة ليحّسن وينّمي تعليمه (محمد، 
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: يتجنب التقويم الواقعي إجراء المقارنات المعتمدة على تحصـيل التقويم الواقعي محكي المرجع •

فالطالــب فــي التقــويم الــواقعي يوضــع فــي موقــف  ).2013، الطلبــة ومســتوياتهم العلمية(الســواط

 ). 2014المنافسة مع قدراته هو نفسه وليس مع قدرات المتعلمين اآلخرين (محمد، 

 استراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته: 5.1.1.2

 تعتبــر اســتراتيجيات التقــويم الــواقعي مــن أهــم مصــادر المعلومــات للطالــب والمعلــم علــى حــد ســواء، فهــي

تـــوفر لهـــم وســـائل وأدوات تســـاعدهم فـــي تحقيـــق فهـــم أعمـــق للموضـــوع، وكـــل اســـتراتيجية تســـاعدهم فـــي 

التعـرف علــى مـدى تقــدمهم نحـو نتاجــات الــتعلم المتوقعـة، ويمكــن تقسـيم هــذه االسـتراتيجيات إلــى خمــس 

 فئات وذلك حسب الغرض من التقويم وطريقة جمع المعلومات، وهذه االستراتيجيات هي: 

ــى األداءأوًال:  ــويم المعتمــد عل : تتمثــل هــذه االســتراتيجية فــي قيــام الطالــب بإظهــار مــا اســتراتيجية التق

تعلمه، عن طريق تقديم عدد من المؤشرات التي تدل على حدوث التعلم، وتوظيف المهـارة التـي تعلمهـا 

ظهر مدى اتقـان في مواقف حياتية واقعية، أو محاكاة المواقف الحقيقية، باإلضافة إلى القيام بعروض ت

المـــتعلم للمهـــارة التـــي اكتســـبها، وفقـــًا لنتاجـــات الـــتعلم المـــراد انجازهـــا، وتتـــيح هـــذه االســـتراتيجية للمـــتعلم 

إمكانيـــة اســـتخدام أدوات ومـــواد حســـية مثـــل:(أدوات ووســـائل الطباعـــة، زراعـــة النباتـــات، رســـم الخـــرائط 

 ). ، د. توالرسوم البيانية والمجسمات...إلخ) (المغذوي

تع هذه االستراتيجية بالعديد من الخصائص المتمثلة فـي أنهـا اسـتراتيجية متكاملـة تركـز علـى تقـويم وتتم

العمليــات والنــواتج، وتمكــن الطالــب مــن القيــام بــالتقويم الــذاتي أثنــاء تنفيــذه للمهمــة أو العمــل، وتتــيح لــه 

معلــم فــي وضــع البحــث فرصــة البحــث عــن المعلومــات مــن مصــادر، باإلضــافة إلــى إشــراك الطالــب وال

 ). 2014معايير التقويم ومستويات األداء (محمد، 

ــًا: اســتراتيجية المالحظــة : يعتمــد التقــويم الــواقعي علــى مشــاهدة الطلبــة وتــدوين المعلومــات بهــدف ثاني

اســـتخدامها فـــي مرحلـــة الحقـــة مـــن عمليتـــي التعلـــيم والـــتعلم، وتعتمـــد هـــذه االســـتراتيجية علـــى عـــدد مـــن 

 ).2011لرصد وساللم التقدير والدفاتر اليومية...إلخ) (أبو خليفة وآخرون، الوسائل مثل (قائمة ا
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وتعد هـذه االسـتراتيجية مـن أنـواع التقـويم النـوعي، الـذي يـتم مـن خاللـه مالحظـة سـلوك المـتعلم للتعـرف 

علــى اهتمامــه وميولــه واتجاهــه، الســتخدامها فــي الحكــم علــى أدائــه، وتقســم اســتراتيجية المالحظــة إلــى 

حظـــة التلقائيـــة والهادفـــة إلـــى مشـــاهدة ســـلوك المـــتعلم فـــي المواقـــف الحياتيـــة، والمالحظـــة المنظمـــة المال

والمتمثلة بمشاهدة سلوك الطالب وأفعاله بشكل مخطط له مسـبقًا، مـع مراعـاة الزمـان والمكـان والمعـايير 

 ). 2015الخاصة بكل مالحظة (بني عودة، 

هــذه االســتراتيجية مــن أهــم اســتراتيجيات التقــويم الــواقعي، ذلــك  : تعتبــرثالثــًا: اســتراتيجية الورقــة والقلــم

ألنهــا تســتخدم الورقــة والقلــم "االختبــارات" فــي قيــاس تحصــيل الطلبــة الدراســي، فالطالــب يمكــن أن يظهــر 

علــى هــذه االســتراتيجية يمكــن أن تظهــر هنــاك  مهارتــه عــن طريــق إكمــال جــدول أو رســم ...إلــخ. وبنــاءً 

آخـر إلعـادة التعلـيم، ويمكـن للطالـب أن يظهـر مهـارة لـم يتقنهـا مـن قبـل (دعمـس، حاجة للقيام باختبـار 

2008 .( 

ويتضح الغرض من هذه االستراتيجية في قياس تحصيل المتعلمين وتقويم عملهم، باإلضـافة إلـى تقـويم 

القلـــم المـــنهج الدراســـي ونظـــم التعلـــيم وطرائقـــه، ومـــن أنـــواع االختبـــارات المتبعـــة فـــي اســـتراتيجية الورقـــة و 

 ). 2008االختبارات الشفوية والتقليدية والموضوعية ووظيفة األسئلة (دعمس، 

: تعتمــد هــذه االســتراتيجية علــى اللقــاء بــين المعلــم والطالــب، بهــدف التعــرف رابعــًا: اســتراتيجية التواصــل

ري ات الالحقة (العمعلى مدى تقدمه في مشروع معين، ضمن فترة زمنية محددة، ومن ثم تحديد الخطو 

). وتبرز أهمية هذه االستراتيجية في التعرف على درجة تقدم الطالب وأسلوبه في حـل 2010وشحادة، 

المشـــكالت، ومـــن طـــرق اســـتراتيجية التواصـــل المقابلـــة المباشـــرة بـــين المعلـــم والطالـــب والمحـــددة بشـــكل 

هـــي  مســبق، للحصـــول علـــى معلومـــات تخـــص الطالـــب مـــن حيـــث أفكـــاره واتجاهاتـــه، والطريقـــة األخـــرى

طريقة األسئلة واألجوبة وتختلف عن الطريقـة األولـى فـي أن األسـئلة وليـدة اللحظـة وليسـت بحاجـة إلـى 

إعــداد مســبق، يقــوم المعلــم خاللهــا بطــرح عــدد مــن األســئلة علــى الطالــب لرصــد مــدى تقدمــه، وتــدوين 

 ). 2014بعض المعلومات عن الطالب تتعلق بطريقة تفكيره وقدراته واتجاهاته (محمد، 
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: تتــيح هــذه االســتراتيجية للطالــب فرصــة تطــوير المهــارات المعرفيــة خامســًا: اســتراتيجية مراجعــة الــذات

لديــه وتفكيــره الناقــد، ومهارتــه فــي حــل المشــكالت، باإلضــافة إلــى المســاعدة فــي تشــخيص جوانــب القــوة 

الطالــب علــى والضــعف لــدى الطالــب وتحديــد حاجاتــه. وتكمــن فوائــد هــذه االســتراتيجية فــي تعزيــز قــدرة 

تحمــل مســؤولية تعلمــه، وتعزيــز مهــارات التفكيــر العليــا والتفكيــر الناقــد ومهــارات مــا وراء المعرفــة لديــه، 

 ). ، د. تباإلضافة إلى تعزيز ثقته بنفسه وتنمية مهارات حل المشكالت لديه (المغذوي

 أدوات التقويم الواقعي: 6.1.1.2

عــايير والمحكــات، والــذي يتصــف بالموضــوعية والبعــد عــن تعتمــد أدوات التقــويم الــواقعي علــى نظــام الم

 الذات، وفيما يلي توضيح ألهم هذه األدوات: 

تعتبــر قــوائم الرصــد مــن الوســائل الفعالــة فــي الحصــول علــى معلومــات مختصــرة،  أوًال: قائمــة الرصــد:

لضعف في اتقان خاصة عند وجود عدد من المعايير المهمة، كما أنها توفر إمكانية تحديد نقاط القوة وا

المهارات المطلوبة لكل من المعلم والطالب على حد سواء. ويقوم المعلم فـي قـوائم الرصـد بإعـداد مهمـة 

تتضمن مجموعة من األسئلة المرتبطة باألداء الفعال، ومن ثـم اسـتخدام هـذه األسـئلة كـأداة للحكـم علـى 

 ). 2015جودة أداء الطلبة (األحمدي وبريكيت، 

: تقـوم هـذه األداة التقويميـة علـى تجزئـة المهـارات التعليميـة المطلوبـة إلـى مجموعـة التقديرثانيًا: ساللم 

) مســتويات، متسلســلة كالتــالي (انعــدام وجــود المهــارة، 5-4علــى تــدرج مكــون مــن ( مــن المهــارات، بنــاءً 

هدف )، ب5، 4، 3، 2، 1موجودة بشكل قليل، وموجودة بشدة)، أو وفق تسلسل رقمي تدرجي كالتالي (

 ). 2017إظهار مدى امتالك الطالب للمهارة المطلوبة (إبراهيم، 

: تشبه هذه األداة السابقة الذكر "ساللم التقدير"، إال أنها أكثر تفصـيًال منهـا، ثالثًا: سلم التقدير اللفظي

 فهي تشتمل على مجموعة من األوصاف لمستوى أداء الطالب، بحيث توفر تقويمًا تكوينيًا ألدائـه، كمـا

ــن المعلــم مــن التــدرج بمســتويات المهــارة المــراد تقويمهــا إلــى عــدد مــن المســتويات (الحراحشــة،  أنهــا تمّك

2016 .( 
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: يتطلب نجاح هذه األداة وجود معلم كفؤ قادر على إتاحة الفرصة أمام رابعًا: سجل وصف سير التعلم

راســي بمــا يكتبــون، فتعبيــر الطلبــة للتعبيــر عمــا يشــعرون بــه دون خــوف أو رهبــة مــن تــأثر تحصــيلهم الد

الطالب كتابيًا يعطي المعلم فرصة للتعرف على آراء الطلبـة واسـتجاباتهم مـن خـالل سـجل وصـف سـير 

 ). 2015تعلمهم، وربط ما تعلموه بخبراتهم السابقة (خير، 

ومن خالل سجل وصف سير التعلم يقوم الطلبة بتبادل أفكارهم مع المعلم، ويشاركون في األسئلة حول 

 ). 2008همة أو مهارة ما، ويفكرون في خطوات التعلم المقبلة (دعمس، م

: تعتبر هـذه األداة عبـارة عـن وصـف قصـير مـن المعلـم، يتطلـب وقتـًا طـويًال خامسًا: السجل القصصي

لكتابة السجل ومتابعته وتفسيره، من خالل هذه األداة يقوم المعلم بتدوين مل يفعله الطالب وحالتـه عنـد 

الحظة، فالمعلم يقوم بتدوين أكثر المالحظـات أهميـة حتـى يتـذكرها عنـد كتابـة التقـارير، ومـن عملية الم

الضروري أن يقوم المعلـم بإعـداد وتصـميم نظـام خـاص لحفـظ السـجل القصصـي للطالـب، لتتبـع الطلبـة 

الـــذين تمـــت مالحظـــتهم، وأن تتصـــف أحكامـــه بالموضـــوعية، وأن يكـــون مســـتعدًا للكتابـــة فـــي أي وقـــت، 

 ). 2008الت النمو والتحول تظهر على الطلبة بأوقات غير متوقعة (دعمس، فدال

كمــا تعتبــر هــذه األداة مؤشــرًا صــادقًا يمكــن للمعلــم مــن خاللــه التعــرف علــى شخصــية الطالــب وقدراتــه 

 ).   2015واهتماماته ومهاراته، لتوظيفها في اإلرشاد والتوجيه والعالج (خير، 

 ف بين التقويم الواقعي والتقويم التقليدي:أوجه الشبه واالختال 7.1.1.2

مــن أهــم األمــور التــي ال شــك فيهــا أن التقــويم الــواقعي يعتبــر مكمــل علــى التقــويم التقليــدي فــي عمليــة 

 التعليم، وتظهر مجموعة النقاط التالية أوجه الشبه واالختالف بين التقويمين:
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 اختيار اإلجابة مقابل انجاز المهمةأوًال: 

مـن األربـع وسـائل توضيح أحد الفروق بين التقويمين، حيث أن التقـويم التقليـدي يسـتخدم واحـدة  هنا يتم

الفــراغ أو التوصـيل أو البــدائل أو الصــح والخطــأ، بينمـا التقــويم الــواقعي يعتمــد علــى  ءالمعتـادة وهــي مــل

 امهم.نجاز مهإالمفاهيم والقدرات المتوفرة لدى الطلبة، حيث يمكنهم االعتماد عليها في 

 ممارسة مهارات الحياةثانيًا: 

في التقويم التقليدي يـتم اسـترجاع المعلومـات فـي االختبـارات التـي تسـتخدم إلظهـار كفـاءة الطلبـة، بينمـا 

بالنسبة إلى التقويم الواقعي ففي غالب األمر فإن االختبارات تعتمد على المهارات والكفاءة لدى الطالب 

 بهدف انجاز مهامه. اقعية إذ أنه يحصل على وقت كافٍ لو التي يتمتع بها خالل حياته ا

 التعرف على المعرفة مقابل بنائها وتطبيقهاثالثًا: 

التقويم التقليدي ال يوظف المعلومات والمهارات في الحياة الواقعية للطلبة، إذ أن االختبارات تبـين مـدى 

واقعيــة فهمهــم لهــا أو قــدرتهم علــى  قــدرة الطلبــة علــى اســتدعاء المعلومــات التــي تلقوهــا دون التطــرق إلــى

توظيفها في األمور الحياتية، بينما التقـويم الـواقعي يقـيس قـدرة الطالـب علـى توظيـف وتحليـل مـا يتعلمـه 

 ). 2009بهدف تطبيقه في الواقع (مهيدات ومحاسنة، 

 بنى المعلم مقابل بنى الطالبرابعًا: 

قة اختيار األسئلة يوضح أن التقويم التقليدي يعتمد ينقسم هذا البند إلى جزأين، حيث أن األول وهو طري

بشكل كلي على المعلم في وضع أسئلة االختبارات بينما في التقويم الواقعي يختار الطالب المهارة التي 

م إجابة الطالب بحسب قيّ تظهر كفاءته، والثاني هو تقييم اإلجابة، حيث أن المعلم في التقويم التقليدي يُ 

ب، أمـا التقـويم الـواقعي فهـو الوسـيلة التـي تبـين قـدرة وطريقـة التفكيـر لـدى الطالـب حتـى النموذج المطلو 

 وٕان اختلفت عن اإلجابة التي يتوقعها المعلم.
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 مؤشر مباشر مقابل غير مباشرخامسًا: 

يعتبــر التقــويم الــواقعي مؤشــر مباشــر علــى أداء الطالــب إذ أن التجربــة الواقعيــة لتقــديم مــا يتمتــع بــه مــن 

رات وكفــاءة معرفيــة تبــين الجانــب الــذي اســتخدمه فــي توظيــف معرفتــه إلنجــاز مهمتــه، بينمــا التقــويم مهــا

التقليدي ال مكن المعلم من معرفة أداء الطالب بشكل جيد إذ يعتبر مؤشـر غيـر مباشـر علـى أدائـه ألن 

لــى كلتــا الطالــب ربمــا أجــاب الســؤال عــن طريــق الحــظ أو عــن طريــق تــذكر المعلومــات التــي يمتلكهــا، ع

 الحالتين ال يمكن أن يعتبر هذا مؤشر مباشر على أداء الطالب.

وهنا نجد الطريق الذي يدلنا على سبب أفضلية التقويم الواقعي على التقويم التقليدي، ولمـاذا كانـت ومـا 

زالــت هــذه التطــورات فــي مجــال التــدريس تضــيف المزيــد مــن الخبــرات إلــى المعلمــين والطلبــة علــى حــد 

طـي المسـيرة التعليميــة المزيـد مـن النمــو وتحقيـق كافـة األهـداف التــي تسـمو إليهـا أي مؤسســة سـواء، وتع

تعليمية، فهنا أشارت هذه المجموعة من أوجه الشبه واالختالف إلى أن التقويم الواقعي هو نقطة تحـول 

 ).  2009في تقوية الكفاءة وتعزيز المهارات لدى الطالب والمعلم (مهيدات ومحاسنة، 

 كفايات المعلم المقوم: 8.1.1.2

هنالك العديد من الكفايات التي يجب أن يتميز بها المعلم المقوم من مهارات واتجاهات ومعارف، حيث 

أن المعلم المقوم هو الذي يقوم بإدارة العملية التربوية، وبالتالي فإن تحقيق النتاجات المخطط لها يعتمد 

 بشكل كلي على امتالكه التالي:

: وتشمل القدرة على التركيز باإلضافة إلى التقويم وعدم التحيز، أيضًا تقديم التغذية الشخصية الكفايات

الراجعــة بالطريقــة الصــحيحة وتوظيــف التكنولوجيــا فــي التقــويم، والتعامــل مــع المشــكالت وٕايجــاد الحلــول 

تفــاق عليهــا، وأخيــرًا المناســبة لهــا باإلضــافة إلــى إشــراك الطلبــة عنــد اختيــار أدوات ومعــايير التقــويم واال

 القدرة على مواكبة التطورات والتغيرات في مجال تخصصه ومهنته والقدرة على التكيف معها.
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: وتشــمل المعرفــة بكافــة أهــداف واســتراتيجيات التربيــة والتعلــيم، باإلضــافة إلــى معرفــة الكفايــات المعرفيــة

رة للمبحـث الـذي يدرسـه وأهدافـه، إلــى حقوقـه وواجباتـه، ومعرفـة محتـوى المنـاهج والكتـب المدرســية المقـر 

 جانب قدرة المعلم على تحديد أهداف التقويم بوضوح.

االختبارات وتحليلها وتقديم التغذيـة الراجعـة الالزمـة،  معرفة أساليب تقويم تعلم الطلبة، والقدرة على بناءً 

ة منهـا، واالسـتفادة مـن والقدرة على جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها والحصول على المعلومات المطلوب

نتــائج التقــويم وتوظيفهــا لمعالجــة النقــاط التــي تعتبــر نقــاط ضــعف الطالــب والعمــل علــى تقويتهــا وٕاثرائهــا 

 ). 2013،  برنامج تطوير المدارس(

مواكبــة التطــورات التقنيــة  يســتطيعونوهنــا البــد مــن االنتبــاه إلــى ضــرورة تأســيس معلمــين ذوي مهــارات 

إلــى ضــرورة التنبــه إلــى تــدريب المعلمــين بشــكل دوري وذلــك لتحســين قــدرتهم علــى والتربويــة، باإلضــافة 

التواصل وتحسين كفاءتهم، واالبتعاد عن التفكير السلبي بأن المعلم غير قادر على متابعة التطور دون 

 أن نقدم له المساعدة. 

 انعكاسات التقويم الواقعي على عناصر العملية التربوية: 9.1.1.2

 المعلمون:

لمعلــم عمــا يمكــن للطلبــة القيــام بــه مــن مهــارات، باإلضــافة إلــى ليعطــي التقــويم الــواقعي صــورة واضــحة 

الطرق التي يتوصلون فيها إلى النتائج المطلوبة وتحقيق الكفاءة المعرفية المطلوبة، حيث يمتلك تصور 

تـى الطريقـة األنسـب أوسع للمعلومات التي يحتاجونها باإلضافة إلى الطرق األنسب إلعطائهم إياهـا وح

  تحقيق أهدف المنهج التعليمي. منالتي يتمكن من خاللها الطالب 
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 الطلبة:

إن التقــويم الــواقعي بمــا يتطلبــه مــن أداء المهــام التــي تالمــس الحيــاة اليوميــة للطالــب، تعطيــه الكثيــر مــن 

أنهـــا تزيـــد مـــن مســـتوى المهـــارات التـــي تجهـــزه للحيـــاة المســـتقبلية وكيفيـــة التعامـــل معهـــا، باإلضـــافة إلـــى 

 المسؤولية لديه وتزيد من قدراته وتفكيره.

 األهداف التربوية:

إن التقـــويم الـــواقعي يحقـــق األهـــداف التربويـــة المرجـــوة، حيـــث أن تمكـــن الطالـــب مـــن امـــتالك المهـــارات 

لمهارات الواقعية والتي تعطيه الكفاءة المعرفية الكافية للتمكن من التعايش مع الحياة اليومية، وتوظيف ا

التي يمتلكها خالل حياته، هي من أهم األهداف التربوية والتي تجعل اإلنجازات التـي يقـوم بهـا الطالـب 

 ). 2009جلية أمام المعلم، حيث يستطيع الطالب أن يقيم نفسه بنفسه (مهيدات ومحاسنة، 

لهـا تفكيـر آخـر بحيـث وقد بينا هنـا العديـد مـن النقـاط االيجابيـة التـي ذكرهـا مهيـدات ولكـن الزعبـي كـان 

 بينت أن هذا النوع من التقويم قد يكون له انعكاسات سلبية حيث بينت التالي:

هذا النوع من التقويم يكون معتمـد بشـكل كلـي علـى األنشـطة المحسوسـة والملموسـة، باإلضـافة إلـى أنـه 

يــؤدي إلــى حــدوث يميــل إلــى األحكــام الشخصــية، باإلضــافة إلــى افتقــاره إلــى المعــايير الموحــدة ممــا قــد 

أخطـــاء فـــي عمليـــة رصـــد العالمـــات مـــا يشـــكل نـــوع مـــن عـــدم العدالـــة للطالـــب، وعـــدم تحقيـــق األهـــداف 

 ). 2013التربوية، باإلضافة إلى حصول تشويش لدى المعلم (الزعبي، 

ومـن هنــا يتبــين لنــا أن التقــويم الــواقعي هــو بالفعـل األداة التــي عملــت علــى تحســين المهــارات والكفــاءات 

ويمكننـــا معالجــة بعـــض األمــور التـــي ربمــا ســـببت بعــض المشـــكالت فــي طريقـــة  ،لطالـــب والمعلــملــدى ا

ولكنهــا ال تــؤثر بحقيقــة أن التقــويم الــواقعي هــو أفضــل مــن غيــره مــن حيــث قدرتــه علــى تقــديم  ،التقــويم

 الخدمة والمهارات للمعلم والطالب.  
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 تصميم التقويم الواقعي: 10.1.1.2

) أن 2000آراء فيمــا يتعلــق بتصــميم التقــويم الــواقعي، حيــث أشــار (الدوســري، لقــد كــان للبــاحثين عــدة 

 عملية التصميم تتضمن الخطوات التالية:

 غرض التقويم: •

ــالتقويم بوضــع التقــويم بحســب النتــائج المرجــوة منــه وبحســب األمــور التــي  وهنــا يقــوم األفــراد المعنيــين ب

على أثره مثل الترفيع والتصنيف وزيادة الدافعية، سوف يتم فحصها من خالله، حيث تتخذ قرارات كثيرة 

 ويقوم بتحديد احتياجات الطلبة والفروق الفردية.

 تحديد المهمة: •

لسـليمة ويتم في هذه المرحلة ما يسمى بصياغة المعايير المهمة، حيث تحـدد مجموعـة مـن اإلجـراءات ا

 والفرعية.نجاز وتتمكن من رصد العالمات الكلية والتي تحقق القدرة على اإل

 تصميم المهمات: •

وهنا يتم تسليط الضـوء علـى اإلجـراءات التـي يـتم قيـاس مواصـفات االنجـاز مـن خاللهـا، باإلضـافة إلـى 

 كونها تمثل المحاكاة والمعنى الفعلي لها، ويمكن أن تلخص هذه المرحلة على أنها تعليمات لألداء.

 تحديد أداة القياس وتصميمها: •

تفاصــيل المســتويات المتوقعــة لــألداء، والــذي يحكــم بتصــميم مقيــاس تقــدير فــي هــذه المرحلــة يــتم وصــف 

لفظـــي، كونـــه يســـاعد فـــي تقيـــيم األداء وبالتـــالي يقـــيم الطالـــب ويـــتم أيضـــًا وضـــع درجـــات فرعيـــة وكليـــة 

مســتحقة، وهنــا يتحــدد مــن سيرصــد الدرجــة أو مــن ســيتحكم علــى األداء وشــكل الدرجــة لفظــي أو عــددي 

 ). 2014(السواط، 
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صميم التقويم الواقعي هو بالفعـل جـزء مـن تصـميم التعلـيم حيـث أورد الـبعض أن هنـاك عالقـة بـين إن ت

) والتــي تبـــين معـــالم تصـــميم 1992ففـــي المعـــالم األساســـية التــي أوردهـــا زيتـــون وزيتـــون ( ،الموضــوعين

أن  التعلـــيم، كـــان البـــد مـــن وضـــع المحـــاور التـــي تتناســـب مـــع التقـــويم الـــذي يتبـــع عمليـــة التعلـــيم، حيـــث

المحتــــوى التعليمــــي والكفايــــات التعليميــــة وطــــرق التــــدريس والتــــي تنتهــــي بــــالتقويم والمهــــام، كانــــت أهــــم 

 األساسات التي بني عليها التعليم، حيث أن التقويم الواقعي يعتمد على التقويم الذاتي والتقويم التكويني.

والـذي يعتمـد علـى  ،م الخـاص بهـاهناك العديد من استراتيجيات التقويم الـواقعي وكـل واحـدة لهـا التصـمي

مجموعة من األسس التي تخدم التنـوع المطلـوب فـي التقـويم الـواقعي علـى أثـر المحتـوى التعليمـي وقـدرة 

 ). 2014الطالب على تحقيق أهداف المناهج الدراسية (السواط، 

 التنمية المهنية للمعلمين: 2.1.2

 :التنمية المهنية تعريف 1.2.1.2

الباحثين موضوع التنمية المهنية وكان ال العديد من التعريفات، حيث عرفوها كالتالي: تناول العديد من 

الحربي على أنها عملية تهيئة ألعضاء التدريس من خالل بعض العمليات المؤسسـية المـراد بهـا تجديـد 

 األداء المهني ورفع الجودة في مجاالت النمو والتطوير في التدريس والبحث العلمي.

لتطـــوير  واالجتمـــاعي فـــي آن معـــاً الصـــيرفي التنميـــة المهنيـــة بأنهـــا تحقيـــق التوافـــق النفســـي  بينمـــا عـــرف

التي تزيد من فعلية التدريس وترفع من كفاءة البحث العلمي وتعمل على  ،المجتمع وتحقيق رؤية المعلم

 تشجيع خدمة المجتمع.

ف إلى تحسين مهارات المدرسين أما السالوس فقد عرف التنمية المهنية على أنها عمليات مؤسسية تهد

ســــيما أن دور تكنولوجيــــا التعلــــيم والتقــــويم لهــــا الــــدور الكبيــــر  بهــــدف رفــــع كفــــاءة العمليــــة التعليميــــة، وال

والرئيســـي فـــي التـــدرب علـــى مهـــارات البحـــث العلمـــي والتـــدريب علـــى بعـــض المهـــارات اإلداريـــة المتوقـــع 

 إسنادها للمعلم.
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التنميـة المعنيـة علـى أنهـا  SCOTTحثين األجانـب حيـث يعـرف والبد من اتخـاذ وجهـة نظـر بعـض البـا

مجموعة برامج يتم تقديمها للمعلمين بهدف التطوير في مهاراتهم في إنتاج عملية تعليمية أكثـر نجاحـًا، 

وتكـون عبـارة عـن مجموعـة خطـط يسـير ضـمنها المعلـم بهـدف تطـوير معـارفهم ومهـارتهم، والتـي تــؤدي 

 ).2014ملية التعليمية وتطوير الكفاءة اإلدارية (حمد، في النهاية إلى تحسين الع

 أهداف التنمية المهنية للمعلم: 2.2.1.2

ي برنــامج تنمــوي يــراد بــه أي يكــون فعــاًال مجموعــة مــن األهــداف التــي تــدعم هــذا البرنــامج وتوجــه ألإن 

ة مـن األهـداف التـي النشاطات والخطوات التنموية فيه، ومن هنا فقد كان للتنمية المهنية للمعلم مجموع

 ):2014تحرك البرامج التنموية والنشاطات فيه وهي كالتالي (حمد، 

رفـع مسـتوى المهـارة عنــد المعلـم: ويقصـد بــه مسـتوى التـدريس ومجــاالت البحـث العلمـي، باإلضــافة  •

إلى رفع مستوى المهارة وخدمة المجتمع، والتعامل مع مستحدثات تكنولوجيا التعليم والتعلم، وما ال 

 اممكـــن تجاهلـــه هـــو القـــدرة علـــى الـــتعلم الـــذاتي والتعلـــيم المســـتمر الشـــيء الـــذي يفـــتح المجـــال أمـــي

اكتســاب المعلومــات والمهــارات عــن التقــويم، باإلضــافة إلــى تــوفير المنــاخ المناســب ألعضــاء هيئــة 

التدريس والتعرف على قدرات ودعم تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والمؤسسـات العلميـة 

 ألخرى.ا

تطــوير القــدرات اإلداريــة والشخصــية للمعلمــين: ويقصــد بهــا المســاهمة فــي تطــوير القــدرات اإلداريــة  •

واألكاديمية، وتدريب كافة األفراد داخل المدرسة على القيام باألدوار القيادية، باإلضافة إلى تمكين 

م بـــإجراء الدراســـات المعلمـــين مـــن التخطـــيط االســـتراتيجي والتعـــرف علـــى احتياجـــات الطلبـــة، والقيـــا

رفـــع مســـتوى التعلـــيم باإلضـــافة إلـــى تنميـــة الصـــفات األخالقيـــة  موالبحـــوث التـــي تتـــيح الفرصـــة أمـــا

 والفكرية والوجدانية، هذا لتعزيز الممارسات الجديدة.

تالفي أوجه القصور فـي إعـداد المعلـم قبـل التحاقـه بالمهنـة: ويقصـد بهـا تغييـر االتجاهـات السـلبية  •

بعض المعلمين في نظرتهم تجاه مهنـة التدريــس، والبـد مـن مسـاعدة المعلمـين الجـدد التي يقع فيها 

في تعزيز المهنة التي تمكنهم من الحصول على الثقـة بـالنفس، وتعمـل علـى تشـجيعهم بهـدف رفـع 
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مســتوى األداء لــديهم، والتنميــة المهنيــة فــي واقــع األمــر مــا هــي إال إعــداد للمعلمــين لجعلهــم قــادرين 

المناصــب اإلشــرافية واإلداريــة، والحصــول علــى معيــار األداء المميــز الــذي يعتمــد علــى علــى تــولي 

 . )2014(حمد،  الجودة

 أهمية التنمية المهنية للمعلم: 3.2.1.2

ر قرار مهم جدًا، لـذلك يجـب بإن أي قرار أو عملية من شأنها أن تدفع إلى تطوير العملية التعليمية تعت

تحيط بهذا الموضوع وتناول كافة أطرافه بطريقة واضحة وبغاية الدقة، ومن  االهتمام بكافة األمور التي

هنــا جــاءت أهميــة التنميــة المهنيــة لمــا تقدمــه للتعلــيم مــن دور مهــم فــي تطــوير التــدريس باإلضــافة إلــى 

البحـث العلمــي، والبــد مـن تــوفر خبــرات كافيـة لــدى المعلــم لتحقيـق الهــدف المطلــوب مـن التنميــة المهنيــة 

 ين.للمعلم

إن الفــروق الفرديــة موجــودة لــدى المعلمــين تمامــًا كمــا هــي موجــودة بــين الطلبــة، فــالكثير مــن المعلمــين 

يختلفون في المستوى التعليمي باإلضافة إلى اختالف الخبـرات التـي يمتلكونهـا والمهـارات فـي التـدريس، 

لهــا إيجــاد وٕاحصــاء حتــى فــي الطموحــات والــدوافع، وهنــا تظهــر الطريقــة األنســب التــي نســتطيع مــن خال

خلــق موهبــة قــادرة لكافــة االحتياجــات التــي يحتاجهــا المعلمــون كــل بحســب قدراتــه والخبــرة التــي يمتلكهــا 

 على مواجهة تحديات حياته العملية.

والبــد أن هــذه التحــديات تظهــر بصــورة واضــحة فــي ظــل التطــور المعرفــي، باإلضــافة إلــى األثــر الكبيــر 

ــــى حيــــ ــــم يواكــــب هميــــة أن األاة اإلنســــان والثــــورة المعرفيــــة، جعــــل مــــن لتكنولوجيــــا المعلومــــات عل المعل

 ). 2014التجديدات التربوية في مجاالت عمله المختلفة (حمد، 
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 ؟لماذا يحتاج المعلم إلى التنمية المهنية

 ):2013هنالك جانبين لهما عالقة بحقيقة احتياج المعلم للتنمية المهنية(أبو سمرة ومعمر، 

ينعكس على المعلم: بعض المعلمين لم يتلقوا اإلعداد الالزم والصحيح بالجامعات، الجانب الذي  •

باإلضافة إلى عدم توفر التدريب المهم للمعلم قبل وبعد الخدمة الذي يحتاجونه في مسيرتهم 

التعليمية، والنمو المهني ال يمكن أن يتم تحقيقه للمعلم في ظل هذه الظروف، وتحدي قدرة الربط 

كمن في المناهج التعليمية والمهارات التي يجب على الطالب أن يتعلمها لتؤهله لحياة بين ما ي

 ناجحة، فالتنمية المهنية بما تشمله أيضًا من تنمية في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا.

الجانب الذي ينعكس على العملية التعليمية: إن شعور المعلم بعدم قدرته على مواكبة التطور  •

جود في المناهج التعليمية، وكان لهذا األثر الكبير في انعكاس الصورة السلبية حول العملية المو 

التعليمية وضعف قدرة المعلم على تحقيق المحور األساسي منها وهو الحصول على المعلومة 

 بطريقة سهلة وسريعة، الشيء الذي يحافظ على الكيان الوطني والقيم التاريخية واألخالقية.

 وسائل التنمية المهنية للمعلمين: 4.2.1.2

باإلضافة إلـى التـدريس  ،إن التنمية المهنية للمعلم تعتبر ذو أهمية كبيرة ألنها تقدم الكثير لعمله ومهنته

التي يتمكن من خاللها المعلم تحقيق التنمية المهنية، مثل  األساليب والطرقوتطويره، هنالك العديد من 

بقـاء إلكفيلـة  تعتبـردريبية باإلضافة إلى الزيـارات الميدانيـة والدراسـات العليـا، حلقات النقاش والدورات الت

 ، إذ تم افتراض: التنمية تحقق أغراض األساليبالمعلم ضمن إطار التنمية المهنية، والبد أن هذه 

، بالتـالي زيـادة العائـد علـى المعلــمإن هـذه الخطـوات تعمـل علـى زيـادة العائـدات لـدى المـدارس و  •

 حقق له التنمية المهنية في مجال عمله.ما يم

 إن البحوث والدراسات إلى جانب حلقات النقاش تؤدي بالغالب إلى تحسين األداء. •

يـؤدي  ،إن العمل على فهم وتحليل نتائج هذه الخطوات التي البد من القيام بها بهدف التطـوير •

 إلى تقدير مدى فاعليتها.
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دائــم علــى اإلضــافات التــي يعطيهــا المعلــم للعمليــة التــدريس  وقــد كانــت العمليــة التربويــة معتمــدة بشــكل

ســـيما إتقانـــه لوســـائل تكنولوجيـــا التربيـــة  نتيجـــة لمـــا يمتلكـــه مـــن مـــؤهالت وخبـــرات فـــي مجـــال عملـــه، وال

 ). 2007باإلضافة إلى التقنيات المستخدمة في التقييم والتدريس (نصر، 

 أنواع برامج التنمية المهنية للمعلم: 5.2.1.2

لظــروف المعلــم ورغبتــه فــي تلقــي هــذه  تبعــاً و  ،للهــدف المرجــو منهــا تبعــاً لــف أنــواع التنميــة المهنيــة تخت

تكـون فـي غالـب األحيـان للمعلمـين الـذين لـديهم الخبـرة والتـي ، فهنالك التنمية المهنية االختياريـة البرامج

 المهنيـة اإلجباريـةوالتنميـة  ،يـةوالتنمولكنهم يرغبون بالتطوير المستمر بهذه الخبرات والمهـارات  ،الكافية

الحفـــاظ علـــى المســـيرة التعليميـــة للمعلـــم وتحســـين مهاراتـــه، وفـــي الغالـــب تكـــون واحـــدة مـــن والهادفـــة إلـــى 

 ). 2013(الغامدي،  شروط المؤسسة التي يعمل بها للحفاظ على وظيفته

 لتالي:هنالك العديد من البرامج التي يخضع لها المعلم بهدف التنمية المهنية وهي كا

البرامج التأهيلية: تهدف إلى إكساب المهارات والخبرات الكافية لمتطلبات األداء المـتقن للعمـل،  •

 باإلضافة إلى زيادة تحمل المسؤولية.

البــــرامج العالجيــــة: تهــــدف إلــــى معالجــــة الــــنص الموجــــود لــــدى الــــبعض أثنــــاء تقديمــــه للخدمــــة  •

 عليه. والحرص على قيامه بالواجبات والمسؤوليات المفروضة

بــرامج التجديــد: تهــدف إلــى تعريــف المعلمــين بــالتطورات والنظريــات التربويــة الحديثــة والمعــارف  •

 ل عملهم.االتي تخص مج

برامج الترقي: تهدف إلى إعطاء الخبرات الكافية والمهـارات التـي يتطلبهـا شـغل منصـب معـين،  •

 ولهذا يقوم المعلم بحضورها للحصول على الترقية.

هـدف إلـى تقـديم خبـرات تـؤدي إلـى تنميـة كفايـات عامـة لـدى المعلـم، كـالتعريف برامج عامـة: وت •

بالدور المنوط به أو األنشطة التي يجب عليه القيام بها، وال ترتبط بتخصص معين (الغامدي، 

2013 .( 
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 والجودة في التربية: الواقعيالتقويم  6.2.1.2

سين جودة التدريس باإلضافة إلـى تحقيـق التقـدم إن التقويم هو أحد أهم الوسائل التي يتم من خاللها تح

ولــذلك فقــد  ،نحــو األهــداف التــي تخــدم تطــوير العمليــة التربويــة بمــا يحقــق المعــايير الداخليــة والخارجيــة

 حققت التحسين والتطوير على المستويات التالية:

 ليها.مستوى التخطيط: هنالك دائمًا ضرورة لتحديد األهداف والمعايير المطلوب الوصول إ •

 مستوى األداء: قياس األداء الفعلي هو من أهم الخطوات التي يجب مراعاتها. •

مسـتوى الدراسـة: يـتم فيهــا مقارنـة األداء الفعلـي مـع األهــداف والمعـايير للتعـرف علـى الفجــوة أو  •

 المشكلة الموجودة.

ينات مســــتوى التصــــرف: يتحــــتم القيــــام بالمهــــام المطلوبــــة إلغــــالق الفجــــوة وٕاجــــراء كافــــة التحســــ •

 ).2013والخطوات الضرورية التي تخدم هذا الشأن (خاجي، 

وتعزيــز هــذه النقــاط بحيــث يطــورون  ،الطلبــة ىإن اســتراتيجيات التقــويم البــديل تهــدف إلــى إبــراز القــوة لــد

من مهاراتهم وكفاءتهم المعرفية والعلميـة، والتقـويم الصـفي هـو عمليـة مـن شـأنها أن تكـون بمثابـة تغذيـة 

ث تساعده على تعزيز المعلومات التي يستخدمها، باإلضافة إلى جعلها أكثـر فاعليـة يبح راجعة للطالب

 في حياته العملية إلعطائها قيمة أكبر.

ومـن هنـا فـإن المعلـم بهـذه الطريقــة يصـبح لديـه منظـور واضـح حــول تقـدم الطالـب والطـرق التـي تناســبه 

كافـــة الخبـــرات التـــي يتمتـــع بهـــا لمواكبـــة واســـتخدام  ،بشـــكل أفضـــل ممـــا يعطيـــه الحـــافز لتطـــوير مهاراتـــه

 إنجازات الطلبة وتقدمهم.

علـى زيــادة التواصــل مــع  يحثــهوبالتـالي فهــي تــؤدي إلـى مــا يســمى بالتنميـة المهنيــة للمعلــم الشـيء الــذي 

باإلضافة إلى االستعانة بالخبرات المحيطة به من المعلمين وأصحاب الخبرة، وهذا يمنح المعلم  ،الطلبة

 الجوانب سواء بطرق التدريس أو استخدام التقنيات الحديثة. نيد مدالتطور في العالمزيد من 
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ودعمـــه  المعلـــم اســـتراتيجياته لتطـــويرو التقـــويم البـــديل يعـــزز ويشـــجع علـــى تبنـــي اســـتخدام  إن مـــا ســـبق

طالــب لتخــريج  ،وتحســين العمليــة التعليميــة بشــكل شــمولي، كــأهم المــدخالت والعمليــات لمنظومــة التعلــيم

ـــز،  اإلبـــداعاالســـتقاللية بتعلمـــه، ولديـــه مهـــارات التفكيـــر المختلفـــة التـــي تســـاعد علـــى علـــى  قـــادر والتمّي

 ). 2013الجودة في التعليم والتربية (خاجي، و 

 كيف تتحقق التنمية المهنية عن طريق التقويم الواقعي: 7.2.1.2

حيـث أن التنميـة المهنيـة للمعلـم  يعتمد تحقيق التنمية المهنية على التقويم الواقعي بطريقـة غيـر مباشـرة،

تحتاج إلى الكثيـر مـن النشـاطات التنمويـة التـي مـن شـأنها أن ترفـع مـن مسـتوى الكفـاءة لديـه، ومـن هنـا 

فعنـــدما ذكرنـــا ســـابقًا عـــن حقيقـــة  ،فقـــد كـــان التقـــويم الـــواقعي كخطـــوة لزيـــادة كفـــاءة الطالـــب والمعلـــم معـــاً 

ى عـدة جوانـب تطرقنـا إلـى جانـب المعلـم، ووجـدنا أن المعلـم االنعكاسات التي يسببها التقويم الواقعي عل

 ).2009يتمكن من تحسين خبراته ومهاراته من خالل التقويم الواقعي (مهيدات ومحاسنة، 

ومــن  ،إن التقـويم الـواقعي يعطـي المعلـم المزيـد مـن الفـرص ليخلــق جـوًا مـن التواصـل بينـه وبـين الطالـب

ى معرفـــة الطـــرق األنســـب التـــي يـــتمكن مـــن خاللهـــا أن يطـــور خـــالل هـــذا يصـــبح المعلـــم أكثـــر قـــدرة علـــ

ويحســن مـــن المهـــارات الموجـــودة لــدى الطالـــب، وهـــذا نفســـه يـــؤدي بــبعض المعلمـــين إلـــى إنشـــاء بعـــض 

 حلقات النقاش لالستفادة من الخبرات التي يكتسبها كل منهم خالل عمله.

 ،أن يحسـن مـن أسـلوبهمن ن من خاللها إن التقويم الواقعي يدل المعلم على أساليب واستراتيجيات يتمك

وبالتالي يصبح أكثـر انفتاحـًا علـى واقـع المشـكالت أو نقـاط الضـعف أو القـوة التـي يعـاني منهـا الطالـب 

ويمنحـه الفرصـة لتحسـين هــذه النقـاط والعمـل علـى االســتفادة منهـا واالبتعـاد عـن إعــادة الوقـوع فـي نفــس 

 الخطأ للمرات القادمة.

الــتعلم لمعلـم إلــى جانـب ا يكسـبهاالتــي  المخططـة ؤكـد أن التقـويم الــواقعي والمهـاراتجميـع هـذه األمــور ت

، تزيـد مـن فـرص تحقـق مـن خـالل تعليمـه للطالـبيتـدرب عليهـا المعلـم،  الخفي للكثيـر مـن األمـور التـي

 ). 2009(مهيدات ومحاسنة،  التنمية المهنية للمعلم
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 الدراسات السابقة: 2.2

 ةأوًال: الدراسات العربي

 :التي تناولت التقويم الواقعي الدراسات السابقة 1.2.2

الدور اإليجابي للتقويم التربوي البديل في قياس تحصيل الطلبة وتقـويم أدائهـم فـي  )2015درس خير (

المراحــل التعليميــة المختلفــة اســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي لمالئمتــه ألغــراض الدراســة، 

أن التقــويم الــواقعي أو البــديل يــزود الطلبــة والمعلمــين بالتغذيــة الراجعــة الالزمــة  وأظهــرت نتــائج الدراســة

لمراجعة األداء واألعمال، باإلضـافة إلـى أن التقـويم الـواقعي يـزود المعلمـين بالمعلومـات الضـرورية عـن 

الدراســة  الطلبــة وقــدراتهم واتجاهــاتهم، ممــا يــؤثر إيجابــًا فــي عمليــة الــتعلم وتطــوير المنــاهج. وقــد خرجــت

ـــديل، وضـــرورة عقـــد دورات تدريبيـــة  ـــاع المعلمـــين باســـتخدام التقـــويم الب بالتوصـــيات التاليـــة: ضـــرورة إقن

 للمعلمين تتعلق بأساليب التقويم البديل وأدواته واستراتيجياته. 

والتـي هـدفت إلـى معرفـة إسـهامات اسـتراتيجيات التقـويم البـديل فـي تحسـين  )2013أما دراسة خـاجي (

علـــيم، بحيـــث أن كـــل مـــن األطـــراف المعنيـــة بالعمليـــة التعليميـــة ســـواء الطالـــب أو المعلـــم، وقـــد جـــودة الت

مكونـــة مـــن عـــدة فقـــرات بهـــدف جمـــع البيانـــات وقـــد اســـتخدم المـــنهج الوصـــفي  ةاســـتخدم الباحـــث اســـتبان

كانت التحليلي في تحليل البيانات، وقد كانت العينة عشوائية من معهد إعداد المعلمين في بعقوبة، وقد 

نتــائج الدراســة تــدل علــى أن اســتخدام اســتراتيجيات التقــويم البــديل لهــا األثــر الكبيــر فــي تحســين جــودة 

التعلــيم لمــا لهــا مــن التنميــة الذاتيــة للمعلــم الناتجــة عــن تحســين مهاراتــه ومعرفتــه بكافــة األمــور التــي مــن 

إعداد بـرامج ضرورة بلباحث شأنها أن تحسن من مهارات الطالب وترفع من كفاءة تعليمه، وقد أوصى ا

ـــه  تدريبيـــة لتـــدريب المعلمـــين فـــي كافـــة التخصصـــات علـــى اســـتخدام اســـتراتيجيات التقـــويم البـــديل وأدوات

والعمل على توعية أهالي الطلبة بمدى اإلضافة التي يحققها التقـويم البـديل ، واعتمادها ضمن المقررات

  .دمه من تحسين في أسلوب المعلملتحسين مهاراتهم والرفع من كفاءتهم العلمية، وما تق
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إلــى التعــرف علــى درجــة ممارســة معلمــي الرياضــيات الســتراتيجيات  )2013وســعت دراســة الزعبــي (

التقويم الواقعي، حيث أن هذه الدراسة كانت تعطي فكرة واضـحة عـن أثـر هـذه االسـتراتيجيات علـى كـل 

فـي مديريـة محافظـة إربـد فـي  اً معلمـ 91من الطالب والمعلم، حيث أجريت هذه الدراسـة علـى عينـة مـن 

مكونـــة مـــن ثالثـــة أجـــزاء، وقـــد  ةاألردن، ولتحقيـــق أهـــداف هـــذه الدراســـة قامـــت الباحثـــة بتطـــوير اســـتبان

اســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، وقـــد بينـــت نتـــائج الدراســـة أن نســـبة كبيـــرة مـــن المعلمـــين 

ه األثر الكبير عليهم فـي التحسـين مـن مسـتوى التعلـيم يمارسون استراتيجيات التقويم الواقعي، وقد كان ل

ــم المزيــد مــن الخبــرات، ممــا يــؤدي إلــى تحقيــق التنميــة الذاتيــة للمعلــم، وقــد  باإلضــافة إلــى إعطــاء المعل

توصلت الدراسة إلى ضرورة االهتمام بتـدريب المعلمـين واسـتخدام اسـتراتيجيات وأدوات التقـويم الـواقعي، 

هتمــام بتطبيــق هــذا النــوع مــن التقــويم فــي المــدارس، والعمــل علــى توعيــة الطلبــة باإلضــافة إلــى زيــادة اال

بمــدى الفائــدة التــي يحققهــا هــذا النــوع مــن التقــويم، باإلضــافة إلــى رفــع مســتوى المهــارات والقــدرات التــي 

) فــي α=0.05يتمتعــون بهــا، وبينــت الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة (

ارسة معلمي الرياضيات الستراتيجيات التقويم الواقعي تعزى لمتغير الجـنس لصـالح المعلمـات، درجة مم

 وعدم وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة. 

إلــى معرفــة مــدى اســتخدام معلمــي المــدارس األردنيــة  )2012وكــذلك هــدفت دراســة حمــزة وصــومان (

تــم  معلمــاً  176وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن  ،مهنحــوه ومعوقــات اســتخدا مللتقــويم الــواقعي واتجاهــاته

وتطبيقهــا علــى أفــراد العينــة، وقــد اســتخدمت  ةية، وقــام الباحثــان بتطــوير اســتباناختيــارهم بطريقــة عشــوائ

الدراسة المنهج الوصفي التحليلـي فـي تحليـل البيانـات التـي تـم تجميعهـا، وقـد أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى 

لتقـــويم الـــواقعي يتطـــورون بشـــكل أفضـــل فـــي فهـــم ومعرفـــة كيفيـــة تنميـــة أن المعلمـــين الـــذين يســـتخدمون ا

مهـــارات الطلبـــة ممـــا ينـــتج لـــديهم مـــا يســـمى التنميـــة الذاتيـــة، باإلضـــافة إلـــى معـــرفتهم بـــالطرق الحديثـــة 

والتقنيــات التــي تخــص العمليــة التربويــة، كمــا أن للتقــويم الــواقعي دور كبيــر فــي تطــوير مهــارات كــل مــن 

ضــرورة تــدريب المعلمــين علــى اســتخدام لــى حــد ســواء، وقــد أوصــت الدراســة بالتــالي: المعلــم والطالــب ع

التقـويم الــواقعي وأدواتــه إلــى جانــب اســتخدامه فــي كافــة التخصصــات فــي المــدارس، والعمــل علــى توعيــة 
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 المعلم بمدى أهمية هـذا النـوع مـن التقـويم لتحقيـق التنميـة الذاتيـة لـدى المعلـم ممـا يحقـق التنميـة المهنيـة

 بالمحصل. 

دراســة كشــفت عــن مــدى تــأثير اســتراتيجيات التقــويم التربــوي الحــديث فــي  )2012وأجــرى بنــي ياســين (

اتبعــت العمليــة التعليميــة وعلــى المعلــم والطالــب، حيــث أن لهــا دور فــي تنميــة مهــارات المعلــم والطالــب، 

توصـــل الباحـــث إلـــى أن المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي فـــي تحليـــل البيانـــات التـــي تـــم جمعهـــا، وقـــد  الدراســـة

ممارسة استراتيجيات التقويم التربوي الحديثة ما هي إال وسـيلة لتطـوير مهـارات الطالـب جنبـًا إلـى جنـب 

مــع مهــارات المعلــم، حيــث أن هــذه االســتراتيجيات تعمــل علــى التنميــة الذاتيــة للمعلــم عــن طريــق معرفتــه 

ضرورة إنشاء  الباحث بالتوصيات التالية: بأساليب جديدة وطرق وتقنيات حديثة في التعليم، وقد أوصى

ورش لتــــدريب المعلمـــــين علـــــى اســــتراتيجيات التقـــــويم التربـــــوي الحديثـــــة، باإلضــــافة إلـــــى اســـــتخدام هـــــذه 

ـــى ضـــرورة  تشـــجيع الطلبـــة علـــى هـــذا النـــوع مـــن  الســـتراتيجيات فـــي كافـــة التخصصـــات، باإلضـــافة إل

ومعرفـة دوره الكبيـر فـي رفــع مهـارة الطلبـة ودعــم  االسـتراتيجيات والتـي يقـع علــى رأسـها التقـويم الــواقعي،

 كفاءتهم. 

هـدفت إلــى معرفـة درجـة التــزام معلمـي الرياضــيات أيضـًا بتصــميم دراسـة  )2008وقـام البشــير وبـرهم (

باستخدام استراتيجيات التقويم البديل وأدواته في األردن، بحيث أن لها الدور الكبير في تطوير وتحسين 

مقابالت شخصية  إجراءمعلمًا، وقد تم  86على عينة بلغ عددها  ةتم استخدام استباناء لديهم، وقد األد

معلمًا، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تحليل البيانات، وقـد أظهـرت نتـائج  20مع 

ادة الدراســـة أن اســـتخدام اســـتراتيجيات التقـــويم البـــديل لـــه دور فـــي تحســـين مهـــارات المعلمـــين بالتـــالي زيـــ

التنمية الذاتيـة لهـم، وتنميـة مهـارات الطلبـة، وقـد أوصـت الدراسـة بالتـالي: العمـل علـى تعريـف المعلمـين 

وتدريبهم على استخدام االستراتيجيات التي تخص التقويم الواقعي وأدواته، باإلضافة إلى استخدامها في 

المعلمـين بهـدف التحقـق مـن  العديد من التخصصات، والعمل على إجراء دراسات مماثلة لعدد أكبر من

درجة استخدام المعلمين الستراتيجيات التقويم البديل وأدواته. كما بينـت الدراسـة وجـود فـروق ذات داللـة 

إحصـــائية بـــين المتوســـطات الحســـابية لدرجـــة اســـتجابة المعلمـــين الســـتخدام اســـتراتيجيات التقـــويم البـــديل 

) ســنوات، باإلضــافة إلــى 5-1ين ذوي الخبــرة مــن (وأدواتــه تعــزى لمتغيــر ســنوات الخبــرة لصــالح المعلمــ
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عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين المتوســطات الحســابية لدرجــة اســتجابة المعلمــين الســتخدام 

 استراتيجيات التقويم البديل تعزى لمتغيري الجنس والتخصص. 

 الدراسات التي تناولت التطور المهني الذاتي: 2.2.2

ممارسات المدراء المقيمين بالتنمية المهنية للمعلمين، حيث أن العديد من  عالقة )2014حمد ( تدرس

المعلمــين يتــأثرون بعــدة مــؤثرات لتحقيــق التنميــة المهنيــة، وقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن المعلمــين فــي 

معلمـــًا عـــن طريـــق  548المـــدارس الخاصـــة فـــي الضـــفة الغربيـــة، حيـــث أن الباحثـــة اختـــارت عينـــة مـــن 

فقــرة، وقــد اســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحليلــي، وقــد دلــت النتــائج أن  55مــن  مكونــة ةاســتبان

العديـــد مـــن الممارســـات لهـــا الـــدور فـــي التنميـــة المهنيـــة للمعلمـــين ومـــن أهمهـــا ممارســـة المـــدراء لـــدورهم 

اته، وقـد اإلشرافي إلى جانب استخدام عدة أساليب للتنمية الذاتية منها أساليب التقـويم البـديل واسـتراتيجي

أوصـت الدراســة بالعديــد مــن التوصــيات: أهمهــا متابعــة المعلمـين لكافــة األمــور التــي تعمــل علــى التنميــة 

المهنية لديهم والتي تنشأ بفعـل التنميـة الذاتيـة للمعلـم، والتأكيـد علـى ضـرورة تنظـيم الـدورات التـي تشـجع 

ى جانــب التقــويم الــواقعي وغيرهــا. كمــا علــى أســاليب التــدريس الحديثــة والتــي تتمثــل بالتقنيــات الحديثــة إلــ

) فــي متوســطات α=0.05بينــت الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة (

اســتجابات المعلمــين حــول عالقــة ممارســات المــدراء المقيمــين بالتنميــة المهنيــة للمعلمــين تعــزى لمتغيــر 

) فـي متوســطات اســتجابات α=0.05لداللــة (الجـنس، ووجــود فـروق ذات داللــة إحصـائية عنــد مسـتوى ا

المعلمــين حــول عالقــة ممارســات المــدراء المقيمــين بالتنميــة المهنيــة للمعلمــين تعــزى لمتغيــري المحافظــة 

 سنوات.  5لصالح المحافظات الوسطى، ومتغير سنوات الخبرة لصالح من تقل خبرتهم عن 

عـــايير التـــي تخـــص النمـــو المهنــــي فقـــد هـــدفت إلـــى معرفـــة بعـــض الم )2013أمـــا دراســـة الغامـــدي (

للمعلمين، حيث أن العديد من المعلمـين يحتـاجون إلـى بـرامج تدريبيـة بهـدف معرفـة كيفيـة الوصـول إلـى 

مـن معلمـي المرحلـة المتوسـطة بمدينـة مكـة المكرمـة، معلمـًا  27التنمية المهنيـة، وقـد اسـتهدفت الدراسـة 

اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي فـي تحليـل  ، وقـدةبيانـات باسـتبانحيث تم االستعانة لجمع الب

البيانــات، وقــد توصــلت نتــائج الدراســة إلــى أن المعلمــين بحاجــة إلــى بــرامج تدريبيــة لبيــان األمــور التــي 
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تحقق لهم التنمية المهنية، وذلك من خـالل التنميـة الذاتيـة واسـتخدام التقنيـات الحديثـة فـي التعلـيم ومنهـا 

يثــة مثــل التقــويم الــواقعي وغيرهــا مــن األمــور، وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة العمــل أســاليب التقــويم الحد

على زيادة عدد البرامج التدريبية لما لها من دور كبير في تحقيق التنمية المهنية للمعلم وزيادة الثقة في 

التحسـين  مسيرته المهنية. وضرورة توضـيح األسـاليب الحديثـة فـي العمليـة التربويـة والتـي لهـا الـدور فـي

مــن التنميــة الذاتيــة للمعلــم مثــل التقــويم الــواقعي، باإلضــافة إلــى تــدريب المعلمــين علــى اســتخدام التقــويم 

الواقعي وأدواته إلى جانب استخدامه في كافة التخصصات فـي المـدارس، كمـا كشـفت النتـائج عـن عـدم 

و المهنــي لمعلمــي المرحلــة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي الممارســات اإلشــرافية وعالقتهــا بــالنم

 األساسية الدنيا في محافظة غزة تعزى لمتغيري سنوات الخبرة واإلدارة التعليمية "المديرية". 

إلى التعرف على واقع الممارسات اإلشرافية وعالقتهـا بـالنمو المهنـي  )2010كما هدفت دراسة حلس (

ين يعملون شرق وغرب محافظة غـزة وبلـغ الدراسة على عينة من المعلمين الذ أجريتللمعلمين، وقد تم 

فــي جمــع البيانــات وقــد تكونــت مــن أربــع مجــاالت، وقــد  ة، وقــد تــم اســتخدام اســتبانمعلمــاً  290عــددهم 

اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي فـــي تحليـــل البيانـــات التـــي تـــم جمعهـــا، وقـــد أظهـــرت نتـــائج 

التعلــيم لــدى المعلمــين يفــتح المجــال أمــام نتيجــة  الدراســة أن اســتخدام العديــد مــن التقنيــات الحديثــة فــي

أفضــل للطلبــة لتنميــة مهــاراتهم، كمــا أن المعلمــين الــذين يلتزمــون باســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي التعلــيم 

ومــن ضــمنها أســـاليب التقــويم الحديثــة كـــالتقويم البــديل لــديهم فرصـــة أفضــل فــي الحصـــول علــى نتيجـــة 

قيــق التنميــة الذاتيــة التــي بــدورها تحقــق التنميــة المهنيــة، وقــد أوصــى إشــرافية جيــدة ممــا يســاعدهم فــي تح

الباحــث بضــرورة متابعــة لكافــة األمــور التــي تعمــل علــى التنميــة المهنيــة لــديهم والتــي تنشــأ بفعــل التنميــة 

الذاتية للمعلم، باإلضافة إلى العمل على توعية المعلم بمدى أهمية هذا النوع من التقويم لتحقيق التنمية 

 الذاتية لدى المعلم مما يحقق التنمية المهنية بالمحصل. 

دراســـة ســـعت إلـــى التعـــرف علـــى فاعليـــة برنـــامج تـــدريبي مقتـــرح فـــي تنميـــة ) 2009وأجـــرى الشـــريف (

مهــارات اســتخدام أســاليب التقــويم البــديل، اتبعــت الدراســة المــنهج الوصــفي التجريبــي لمالئمتــه ألغــراض 

) معلمًا من معلمي اللغة اإلنجليزية للمرحلة المتوسطة في مدينة 20( الدراسة، تكونت عينة الدراسة من

الطــائف، وقــد خرجــت الدراســة بالنتــائج التاليــة: أن البرنــامج التــدريبي فعــال فــي تنميــة الجوانــب المعرفيــة 
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واألدائيــة لمهــارات التقــويم البــديل لــدى معلمــي اللغــة اإلنجليزيــة بالمرحلــة المتوســطة، باإلضــافة للتــأثير 

اإليجابي لتدريب المعلمين على استخدام أساليب التقويم البـديل فـي تنميـة مهـارات التقـويم البـديل لـديهم. 

وأوصــت الدراســة بضــرورة عمــل ورش تدريبيــة للمعلمــين حــول أســاليب اســتخدام التقــويم البــديل، وٕادخــال 

 مقرر أساليب التقويم البديل في المقررات الجامعية.

 بيةثانيًا: الدراسات األجن

بيئات التعلم النشط المدعومة بالتقييم آثار ) Sahin- Taskin, 2017درس ساهن وتاسكن (

وقد تركيا،  -كاناكاليجامعة  أجريت الدراسة فيللمدرسين قبل الخدمة، الذاتي واألقران واالكتفاء الذاتي 

في هذه الدراسة / اختبار بعدي) مع مجموعة تحكم اختبار قبلي( تصميم بحث شبه تجريبيتم استخدام 

البحثية. وقدمت هذه الدراسة أول دليل عملي على تأثيرات ممارسات التعلم النشط التي تدعمها أساليب 

التقييم البديل على التطوير المهني للمعلمين قبل الخدمة. وتساهم نتائج هذا البحث في النقاش حول 

 التعليم الفعال للمعلمين.

لتي هدفت إلى التعرف على درجة استخدام استراتيجيات ا) Al- Diab, 2017دراسة الذياب (

، كما هدفت إلى التعرف على تأثير لواء بني كنانةالتقويم البديل من قبل معلمي اللغة اإلنجليزية في 

سنوات خبرة معلمي اللغة اإلنجليزية ومؤهالتهم العلمية ومستوى طالبهم التعليمي على استخدام 

. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة استراتيجيات التقويم البديل

بندا لقياس استراتيجيات التقويم البديل المختلفة، وتم التحقق من  19تم تصميم استبانة تألفت من 

معلما ومعلمة للغة  50صحة االستبيان والموثوقية. وقد تم تطبيق االستبانة على عينة مكونة من 

لواء بني ة الذين تم اختيارهم عشوائيا بطريقة طبقية من جميع معلمي اللغة اإلنجليزية في اإلنجليزي

 ،. وأظهرت نتائج الدراسة أنه تم استخدام جميع استراتيجيات التقييم البديل بشكل متكرركنانة

تيجية استراتيجية القلم والورقة في المستوى األول، تليها استراتيجية التواصل وأخيرا كانت استرا

المالحظة. كما بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تتعلق بدرجة استخدام استراتيجيات 

التقييم البديل من قبل معلمي اللغة اإلنجليزية تعزى لمتغيري المؤهل العلمي وسنوات الخبرة. وفي ضوء 
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يزية حول استخدام النتائج أوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية وورش عمل لمعلمي اللغة اإلنجل

استراتيجيات التقييم البديل في المراحل التعليمية المختلفة والتي يمكن أن تساعدهم على تبادل الخبرات 

وتطبيق استراتيجيات التقييم البديل بدقة. وتوصي الدراسة أيضا بإجراء دراسات مماثلة، بما في ذلك 

 في األردن.المناهج الدراسية األخرى والمناطق التعليمية األخرى 

) بعنوان تقييم القراءة والكتابة: ما وراء ممارسة المعلم Djoub, 2017وكذلك جاءت دراسة ديجوب (

والتي أكدت على أنه ينبغي لمعلمي اللغة في الوقت الراهن أن يتكيفوا مع مطالب المجتمع المتغيرة 

. والواقع أن التقييم لم يعد والصعبة التي تتطلب مزيدا من المرونة في التقييم من أجل دعم التعلم

يستخدم لقياس نتائج التعلم فحسب بل أيضا لخلق المزيد من فرص التعلم. ولدعم تحقيق هذا الهدف، 

تزايد االهتمام بتطوير تقييم المعلمين للقراءة والكتابة من خالل دورات التدريب والتطوير المهني. 

ملية من خالل دراسة كيفية تأثير تقييم المعلمين وعليه، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على هذه الع

للقراءة والكتابة على وجهات النظر والممارسات المتعلقة بتقييمهم. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

من معلمي اللغة اإلنجليزية في جميع أنحاء العالم خالل  45 ــالتحليلي ولتحقيق ذلك تم تقديم استبيان ل

. وأظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين لم يتلقوا التدريب الالزم في التقييم 2014شهري أبريل ومايو 

التعليمي من أجل تعظيم فعاليته، كما أنهم لم يذهبوا إلى دورات التطوير المهني خالل حياتهم المهنية. 

ا على وتعكس معتقداتهم وآراءهم بشأن ما يعنيه التقييم بالنسبة لهم بوجه عام وما يشكل تقييما سليم

 وجه الخصوص النقص لديهم في تقييم معرفة القراءة والكتابة.

 3Pإلى نموذج بيغ  ناقشت ثالثة نماذج لتقييم التدريس استناداً فقد ) Tran, 2015تران ( ةسادر أّما 

وهذه النهج هي: تركز الطالب، تركز التعليم وتركز التعلم. كل نهج يتبنى اعتقادا  ،للتعليم والتعلم

أجريت الدراسة في أستراليا، المعرفة، إدراك التدريس، والتركيز المتميز لتقييم التدريس. خاصا حول 

الدراسة بأن اعتماد نهج يركز على التعلم في تقييم  أظهرت نتائج وقد .المنهج التجريبي اعتمدتو 

ميع التعليم هو ضروري في تطوير تقييم الطالب للتعليم؛ ألن هذا سوف يوفر التغذية الراجعة لج

األطراف المشاركة في التعليم والتعلم (المعلمين، واإلداريين، والطالب) حول ما يجب على كل طرف 

 القيام به لتحقيق مخرجات التعلم المقصودة.
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) فقد هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة المعلمين للتقويم البديل Serin, 2015أما دراسة سرين (

اسة المنهج التجريبي، أجريت الدراسة في تركيا، تكونت عينة في الصفوف الدراسية، استخدمت الدر 

من معلمي المرحلة االبتدائية، وأظهرت نتائج الدراسة أهمية التقويم البديل  ماً معل) 32الدراسة من (

من المعلمين استخدموا التقويم البديل وذلك  قليالً  اً للمعلم والطالب وللمنهج الدراسي، إال أن هناك عدد

اب أهمها قلة الوقت وازدياد أعداد الغرف الصفية، باإلضافة إلى قلة الدورات التدريبية الهادفة بلعدة أس

لتزويد المعلمين بأساليب واستراتيجيات التقويم البديل. وقد أوصت الدراسة بضرورة إدراج مادة التقويم 

يتمكنوا من استخدام التقويم  البديل أو الواقعي في المنهاج الدراسية، وعقد دورات تدريبية للمعلمين حتى

 البديل في العملية التعليمية التعلمية.  

) أن التقييم هو جزء مكمل وغير منفصل عن أي Klimova, 2014وأوضحت دراسة كليموفا (

عملية تعليمية، حيث يلعب دورًا مهمًا وحاسمًا في أي عملية تعلم للطلبة. وهدفت هذه الدراسة إلى 

عزز أساليب التقييم المختلفة تعلم الطالب، وخاصة في دورة الكتابة األكاديمية مناقشة كيف يمكن أن ت

والتي تدرس كموضوع اختياري في كلية المعلوماتية وٕادارة جامعة هراديك كرالوف في الجمهورية 

التشيكية. حيث ناقشت الدراسة مصطلح التقييم، اعتمدت الدراسة المنهج التجريبي، إذ تم استكشاف 

التقييم المختلفة المستخدمة في الدورة مع التركيز بشكل خاص على المقاالت التأمل الذاتي، أساليب 

والتي تساعد كل من المعلم في عمله والطالب في تعلمهم. باإلضافة إلى ذلك، تم استخدام التقييم 

 الواقعي لتقديم أمثلة ملموسة.

تعتبـر مـن أهـم تقيـيم الـتعلم  عمليـة ) أنDeluca & etal., 2012وذكـرت دراسـة ديلوسـيا وآخـرون (

 الطلبـةإلـى أن إشـراك أجريت الدراسـة فـي كنـدا وأشـارت األساليب التربوية الواعدة لتعزيز تعلم الطالب، 

فــي تقيــيم الـــتعلم يســاعد علــى تحســـين إنجــازهم، وتطـــوير مــا وراء المعرفــة ودعـــم دوافــع الـــتعلم واإلدراك 

ن هـــذه اإليجابيـــات، كانـــت هنـــاك عوائـــق ملحوظـــة تعرقـــل الـــذاتي اإليجـــابي. ومـــع ذلـــك، وعلـــى الـــرغم مـــ

استخدام المعلمين لتقييم التعلم في الفصول الدراسية. وكان من التحديات بالغة األهمية في تعزيز تنفيـذ 

تقييم التعلم في الفصول الدراسية: الوقت وحجم الصف، والمفاهيم المتعلقة بتقييم الـتعلم؛ وعـدم االتسـاق 

ظام وممارسات التقييم الصفي باإلضافة إلى عدم وجود نماذج فعالة للتطور المهني في بين أولويات الن
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مجــال التقيــيم. وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة وجــود عــدة فوائــد الســتخدام األســاليب الحديثــة للــتعلم المهنــي 

 للمعلمين التي تعالج الثغرات والتحديات التي تواجه تنفيذ تقييم التعلم.

سـعت إلـى التعـرف علـى مـدى فهـم المعلمـين لمفـاهيم التقيـيم  دراسـة)  Brown, 2004براون ( وأجرى

(أ) تحســين التعلـــيم والـــتعلم؛ (ب)  مــن حيـــث اتفــاقهم أو عـــدم اتفـــاقهم مــع أربعـــة أغــراض يمكـــن تقييمهـــا

المســــاءلة المدرســــية؛ (ج) مســــاءلة الطــــالب؛ (د) معالجــــة التقيــــيم علــــى أنــــه غيــــر ذي صــــلة. اعتمــــدت 

مـــن مدرســـي ومـــديري المـــدارس االبتدائيـــة فـــي نيوزيلنـــدا  50الوصـــفي، حيـــث اســـتكمل  الدراســـة المـــنهج

)، اســتنادا إلــى أربعــة مفــاهيم COA-III). تــم تحليــل (COA-III 50اســتبيان مفــاهيم المعلمــين للتقيــيم (

محــددة الغــرض مــن التقيــيم، مــع النمذجــة المعادلــة الهيكليــة، وأظهــرت النتــائج أن المشــاركين اتفقــوا مــع 

اهيم التحسين ومفهـوم المسـاءلة المدرسـية، فـي حـين رفضـوا الـرأي القائـل بـأن التقيـيم غيـر ذي صـلة. مف

كما أظهرت النتائج أهمية التقويم في تحسين وتطوير تعلم الطلبة، وناقشت الدراسة اآلثار المترتبة على 

النتـائج عـدم وجـود  ) في تنفيـذ السياسـات والتطـوير المهنـي للمعلمـين، كمـا أظهـرتCOA-IIIاستخدام (

 فروق ذات داللة إحصائية في مدى فهم المعلمين لمفاهيم التقييم تعزى لمتغيري الجنس والتخصص. 

معلـم رياضـيات للمرحلـة األساسـية مـن  59) والتي شـارك فيهـا Lianghuo, 2002أّما دراسة لينغو (

دراسـة ال اتبعـتفـي سـنغافورة.  يثاً المشاركين فـي التـدريب أثنـاء الخدمـة فـي التقيـيم البـديل الـذي ُطـرح حـد

ـــاء الخدمـــة والتحقيـــق فـــي القضـــايا ذات الصـــلة فـــي تعزيـــز ال المـــنهج ـــدريب أثن تجريبـــي لدراســـة آثـــار الت

استخدام المعلمين للتقييم البديل في الغرف الصفية. تم جمـع البيانـات بشـكل رئيسـي مـن خـالل اسـتبيان 

م بــديل واقعـــي، والمالحظــات الميدانيــة للتـــدريب. اســتطالعات الــرأي، وعمـــل المشــاركين فــي مهمـــة تقيــي

وأشــارت النتــائج إلــى أن التــدريب المنهجــي فــي التقيــيم البــديل ضــروري بشــدة لمعلمــي المــدارس، ويمكــن 

سـيما مـن خـالل  للتدريب أثناء الخدمة أن يكون وسيلة فعالـة لتعزيـز نمـوهم المهنـي فـي هـذا المجـال، ال

فـي التـدريس الفعلـي للفصـول الدراسـية كجـزء مـن التـدريب. وباإلضـافة  دمج مهـام التقيـيم البـديل الـواقعي

إلـــى ذلـــك، كشـــفت الدراســـة أن المنـــاهج الدراســـية الحاليـــة ال تعكـــس بشـــكل جيـــد التطـــور الجديـــد للتقيـــيم 

ـــاهج المدرســـية لتســـهيل اســـتخدام  ـــديل فـــي المن ـــيم الب ـــدمج مفهـــوم ومحتـــوى التقي ـــاك حاجـــة ل ـــالي هن وبالت

 لبديل في الفصول الدراسية. المعلمين للتقييم ا
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) فقد هدفت إلى دراسة آثار تقييم األداء في Fuchs & etal., 1999( وآخرون وكذلك دراسة فوكس

اعتمدت الدراسة المنهج أجريت الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية، ). (PAالغرفة الصفية 

مناطق لالختبار على مدى عدة  3 عمل وأدارواالورشة ) معلمًا مشاركًا 16(التجريبي، حيث حضر 

أشهر، والتقوا مع الزمالء ليسجلوا نتائج االختبار وتبادل األفكار لتقديم التغذية الراجعة والتعليم 

أظهرت نتائج الدراسة أن معرفة المعلمين حول تقييم األداء زاد من تحول منهجهم نحو ، وقد للطالب

م يكونوا في تقييم األداء، أظهر الطالب في الصفوف حل المشكالت. وبالمقارنة مع الطالب الذين ل

العليا المشاركين في تقييم األداء قدرة أكبر في حل المشكالت في جميع المقاييس. وتمت مناقشة 

 ضرورة التنمية المهنية لتعزيز حل المشاكل الرياضية بين جميع الطالب.

اسة في كاليفورنيا أشارت إلى در ) Roberts & Wilson, 1998روبرتس وولسون (أجرى وأخيرًا 

أن التقييم المحلي، الذي يعد عملية معايرة للتقييمات البديلة، هو العنصر الرئيسي في نظام التقييم 

المتكامل، الذي يستخدم كوسيلة لتغيير معلمي العلوم. وقد هدفت الدراسة إلى وصف نظام التقييم 

ي تتوسط التطوير المهني للمعلمين. استخدمت وقدمت ملخصا لألدبيات حول العوامل التنظيمية الت

الدراسة المنهج الوصفي والطرق النوعية وتحليل الميزات لقياس الفروق عبر مراكز تطوير التقييم. 

أشارت النتائج إلى أن القيادة والدعم المؤسسي وقرب وتعاون المعلمين كانت السمات الهامة التي 

معلمين في مستوى نجاحهم مع تطبيق نظام التقييم ساهمت في إحداث اختالفات حول تغيير ال

المتكامل. وبينت الدراسة أيضًا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التقييمات البديلة التي 

يستخدمها معلمو العلوم تعزى لمتغير الجنس، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في التقييمات البديلة 

لمتغير سنوات الخبرة لصالح المعلمين الذين تزيد سنوات خبرتهم التي يستخدمها معلمو العلوم تعزى 

 سنوات.  5عن 
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 التعليق على الدراسات السابقة:  3.2

تبين أن هذه الدراسات هدفت في غالبيتها إلى التعرف على مدى استخدام التقـويم الـواقعي وعلـى أهميـة 

التقـويم ومـا يـوفره للطلبـة والمعلمـين مـن تعزيـز  التقويم الواقعي (البـديل) والـدور اإليجـابي لهـذا النـوع مـن

لقـــدراتهم ورفـــع لمســـتوى أدائهـــم، وقـــد بينـــت الكثيـــر مـــن الدراســـات الســـابقة أن نســـبة كبيـــرة مـــن المعلمـــين 

يمارســـون اســـتراتيجيات التقـــويم الـــواقعي، وأن هـــذه الممارســـة كـــان لهـــا تـــأثيرًا كبيـــرًا علـــيهم علـــى مســـتوى 

المعلــم المزيـد مــن الخبــرات وصــوًال إلــى تحقيـق التنميــة الذاتيــة للمعلــم، فقــد التعلـيم باإلضــافة إلــى إعطــاء 

بينت نتائج بعض الدراسـات أن المعلمـين الـذين يسـتخدمون التقـويم الـواقعي يتطـورون بشـكل أفضـل فـي 

كيفية تنمية مهـارات الطلبـة ممـا يـؤدي إلـى التنميـة الذاتيـة، باإلضـافة إلـى معـرفتهم بـالطرق  فهم ومعرفة

ديثـة والتقنيــات التـي تخــص العمليـة التربويــة، وأن للتقـويم الــواقعي دور كبيـر فــي تطـوير مهــارات كــل الح

. كمـــا بينــت الدراســات الســـابقة أن التقــويم الـــواقعي يــزود المعلمـــين مــن المعلــم والطالـــب علــى حـــد ســواء

المعلمـــين  بعـــض الدراســـات أنبقـــدرات واتجاهـــات تعمـــل علـــى تحســـين أدائهـــم وتطـــويرهم مهنيـــًا، فبينـــت 

يتـأثرون بعــدة مــؤثرات لتحقيــق التنميـة المهنيــة، حيــث أن ممارســات التقـويم الــواقعي لهــا دور فــي التنميــة 

ومـن خـالل اسـتعراض  .المهنية وتحسـين مهـارات المعلـم وتطـوير معرفتـه وبالتـالي تحسـين جـودة التعلـيم

 الدراسات السابقة تم تقسيمها إلى قسمين:

 ولت التقويم الواقعي:أوًال: الدراسات التي تنا

) وهي دراسـة وصـفية أظهـرت نتائجهـا أن التقـويم الـواقعي أو البـديل 2015وهي دراسات كل من خير (

يــزود الطلبــة والمعلمــين بالتغذيـــة الراجعــة الالزمــة لمراجعــة األداء واألعمـــال، باإلضــافة إلــى أن التقـــويم 

) 2013وقدراتهم واتجاهاتهم، ودراسة خاجي (الواقعي يزود المعلمين بالمعلومات الضرورية عن الطلبة 

التــي اعتمــدت المــنهج الوصــفي التحليلــي، وكشــفت نتائجهــا أن اســتخدام اســتراتيجيات التقــويم البــديل لهــا 

األثــر الكبيــر فــي تحســين جــودة التعلــيم لمــا لهــا مــن التنميــة الذاتيــة للمعلــم الناتجــة عــن تحســين مهاراتــه 

أنها أن تحسن من مهارات الطالب وترفع من كفاءة تعليمه، باإلضافة ومعرفته بكافة األمور التي من ش

) والتــي اســتخدمت المــنهج الوصــفي وأظهــرت أن نســبة كبيــرة مــن المعلمــين 2013إلــى دراســة الزعبــي (
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ــيهم فــي التحســين مــن مســتوى  يمارســون اســتراتيجيات التقــويم الــواقعي، والــذي كــان لــه األثــر الكبيــر عل

 التعليم.

المعلمين الذين يستخدمون  ) المنهج الوصفي وأظهرت أن2012راسة حمزة وصومان (كما اتبعت د

التقويم الواقعي يتطورون بشكل أفضل في فهم ومعرفة كيفية تنمية مهارات الطلبة، مما ينتج لديهم ما 

) أيضًا اتبعت المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته 2012يسمى التنمية الذاتية، ودراسة بني ياسين (

غراض الدراسة وكان من أهم نتائجها أن ممارسة استراتيجيات التقويم التربوي الحديثة ما هي إال أل

) 2008وسيلة لتطوير مهارات الطالب جنبًا إلى جنب مع مهارات المعلم، ودراسة البشير وبرهم (

ن مهارات استخدمت المنهج الوصفي وبينت أن استخدام استراتيجيات التقويم البديل له دور في تحسي

استخدام في دراسته ب ) Al- Diab, 2017(المعلمين وبالتالي زيادة التنمية الذاتية لهم. كما قام 

المنهج الوصفي التحليلي وبينت نتائجها أن أهم استراتيجيات التقويم المستخدمة هي استراتيجية القلم 

باإلضافة استراتيجية المالحظة. والورقة في المستوى األول، تليها استراتيجية التواصل وأخيرا كانت 

هم في تحسين وتطوير ) التي اعتمدت المنهج الوصفي وأظهرت أن التقويم مBrown, 2010دراسة (ل

 .تعلم الطلبة

) فقد استخدمت المنهج التجريبي لمالئمته ألغراض الدراسة، وأظهرت Tran, 2015أما دراسة (

يم التعليم هو ضروري في تطوير تقييم الطالب للتعليم، النتائج بأن اعتماد نهج يركز على التعلم في تقي

) أيضًا استخدمت المنهج التجريبي وكشفت نتائج الدراسة عن أهمية التقويم Serin, 2015ودراسة (

البديل للمعلم والطالب وللمنهج الدراسي، إال أن هناك عدد قليل من المعلمين استخدموا التقويم البديل 

أهمها قلة الوقت وازدياد أعداد الغرف الصفية، باإلضافة إلى دراسات كل من  أسبابوذلك لعدة 

)Klimova, 2014 (و)Deluca & etal., 2012(  والتي استخدمت أيضًا المنهج التجريبي وبينت

  .أن أساليب التقييم تساعد كل من المعلم في عمله والطالب في تعلمهم
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 المهني الذاتيثانيًا: الدراسات التي تناولت التطور 

) والـذي اعتمـد فـي دراسـته علـى المـنهج الوصـفي التحليلـي، وأظهـرت نتـائج دراسـته 2014دراسة حمـد (

أن العديــد مــن الممارســات لهــا الــدور فــي التنميــة المهنيــة للمعلمــين ومــن أهمهــا ممارســة المــدراء لــدورهم 

يب التقـويم البـديل واسـتراتيجياته، كمـا اإلشرافي إلى جانب استخدام عدة أساليب للتنمية الذاتية منها أسال

) في دراسته باعتماد المنهج نفسه الذي اتبعه الحمـد، حيـث أظهـرت نتـائج الدراسـة 2013قام الغامدي (

) فــي دراســته 2010أن أســاليب التقــويم مهمــة فــي تحقيــق التنميــة المهنيــة للمعلمــين، كمــا اعتمــد حلــس (

أن المعلمـين الـذين يلتزمـون راض الدراسة، وأظهرت النتائج على المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته ألغ

باستخدام التقنيات الحديثة في التعليم ومن ضمنها أساليب التقويم الحديثـة كـالتقويم البـديل لـديهم فرصـة 

أفضــل فــي الحصــول علــى نتيجــة إشــرافية جيــدة، ممــا يســاعدهم فــي تحقيــق التنميــة الذاتيــة التــي بــدورها 

) التـي اعتمـدت المـنهج التجريبـي وأظهـرت 2009، باإلضافة إلى دراسة الشريف (نيةتحقق التنمية المه

نتائجهــا أن البرنــامج التــدريبي فعــال فــي تنميــة الجوانــب المعرفيــة واألدائيــة لمهــارات التقــويم البــديل لــدى 

 معلمي اللغة اإلنجليزية بالمرحلة المتوسطة. 

أيضًا المنهج نفسه الذي اعتمده الشريف وأكدت ) والتي استخدمت Sahin- Taskin, 2017( دراسةو 

 ,Djoubعلى أهمية أساليب التقييم البديل في التطوير المهني للمعلمين، كما اعتمدت دراسة ديجوب (

) المنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت نتائج الدراسة أن التقييم لم يعد يستخدم لقياس نتائج التعلم 2017

) التي Roberts & Wilson, 1998ن فرص التعلم، ودراسة (فحسب بل أيضًا لخلق المزيد م

التقييم المتكامل في إحداث تطبيق اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي وكشفت نتائجها عن مساهمة 

)، Lianghuo, 2002اختالفات حول تغيير المعلمين في مستوى نجاحهم. ، ودراسات كل من (

أن التدريب  Lianghuoتجريبي وأظهرت نتائج دراسة )، اعتمدتا المنهج الFuchs & etal.,1999و(

المنهجي في التقييم البديل ضروري بشدة لمعلمي المدارس، فهو وسيلة فعالة لتعزيز نموهم المهني، 

أن معرفة المعلمين حول تقييم األداء زاد من تحول  )Fuchs & etal.,1999(وبينت نتائج دراسة 

 منهجهم نحو حل المشكالت.
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واقـع اسـتخدام التقـويم الـواقعي وعالقتـه بـالتطور المهنـي الـذاتي لـدى  ي الحالية فهـي تبحـث فـيأّما دراست

 (الجـــنس.، فـــي ضـــوء عـــدد مـــن المتغيـــرات وهـــي معلمـــي المرحلـــة األساســـية الـــدنيا فـــي محافظـــة جنـــين

   .سنوات الخبرة) التخصص. المديرية.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

إلـــى معرفـــة واقـــع اســـتخدام التقـــويم الـــواقعي وعالقتـــه بـــالتطور المهنـــي الـــذاتي لـــدى تهـــدف هـــذه الدراســـة 

ــدنيا فــي محافظــة جنــين. ويتنــاول هــذا الجــزء مــن الدراســة توضــيح الطــرق  معلمــي المرحلــة األساســية ال

واإلجــراءات التــي اســتخدمت لتحقيــق أهــداف الدراســة، حيــث تــم تحديــد مجتمــع الدراســة وتوضــيح كيفيــة 

ة الدراســـــة وحجمهـــــا ونوعهـــــا وطريقـــــة اختيارهـــــا وخصائصـــــها، إضـــــافة إلـــــى تحديـــــد األداة اختيـــــار عينـــــ

المستخدمة لجمع البيانات من المبحوثين، ووصفها وكيفية التحقق من صـدقها وثباتهـا، وكـذلك توضـيح 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة لمعالجة البيانات.

 منهج الدراسة: 1.3

وهو "المنهج الذي يقوم علـى  االرتباطيدمت الدراسة المنهج الوصفي لتحقيق أهداف هذه الدراسة استخ

(الشــناوي،  تــوفير البيانــات والحقــائق عــن المشــكلة أو الظــاهرة موضــوع البحــث، ويفســرها تفســيرًا كــامًال"

). وكون الدراسة تهدف إلى الكشف عن واقع استخدام التقويم الـواقعي وعالقتـه بـالتطور المهنـي 2003

االرتبـاطي  معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين، لـذا اسـتخدم المـنهج الوصـفيالذاتي لدى 

 .ألنه يحقق هذا الهدف
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 مجتمع الدراسة: 2.3

جنـين  التربيـة والتعلـيم فـي فـي مـديريتي المرحلـة األساسـية الـدنيامعلمي جميع تكون مجتمع الدراسة من 

) ذكــــور 415فــــي مديريــــة تربيــــة جنــــين ( معلمــــاً  )1095( معلمــــًا، )1567، والبــــالغ عــــددهم (وقباطيــــة

) إنــاث، وذلــك حســب 227) ذكــور و(245مديريــة تربيــة قباطيــة ( فــيمعلمــًا ) 472) إنــاث، و(680و(

 قواعد البيانات في مديريتي التربية والتعليم في جنين وقباطية. 

 عينة الدراسة:  3.3

والجـــدول ) معلمــًا ومعلمـــة. 158والبــالغ عـــددها (تــم اختيـــار عينــة الدراســـة بالطريقــة الطبقيـــة العنقوديـــة 

 ) يوضح ذلك:1.3(

 فراد العينة حسب هذه المتغيرات.أمع توضيح توزيع  الديموغرافية): المتغيرات 1.3جدول (

 النسبة المئوية العدد الفئات المتغير الرقم
 42.4 67 ذكر الجنس 1

 57.6 91 انثى 
 69.6 110 جنين  المديرية  2

 30.4 48 ية قباط
 69.0 109 تخصص علوم انسانية  التخصص 

 31.0 49 تخصص علمي 
 16.5 26 سنوات  5أقل من  سنوات الخبرة  3

 24.7 39 سنوات  10-5من 
 58.9 93 سنوات  10أكثر من 

 

 أدوات الدراسة: 4.3

مــل علـــى تطــويره بحيـــث اعتمــد الباحـــث االســتبيان كـــأداة لجمــع المعلومـــات فــي الدراســـة الحاليــة وقـــد ع

 تضمن االجزاء التالية:
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 التخصــص، المديريــة، الجــزء األول: معلومــات وبيانــات شخصــية عــن أفــراد العينــة مــن حيــث (الجــنس،

 سنوات الخبرة).  

 .الذاتي التطور المهني درجةوفقرات التقويم الواقعي استخدام  درجةفقرات الجزء الثاني: 

اسـتخدام التقـويم  درجـة) فقرة بحثية حـول 28تضمن (تيم الواقعي: و التقو  استخدام درجةفقرات أوًال: 

 الواقعي

بنفسه، بعد االطالع على الدراسات السابقة واالستفادة  استبيان التقويم الواقعيفقرات  قام الباحث بإعداد

 )2016الحراحشــــة، دراســــة () و 2011، وآخــــرون أبــــو خليفــــةمنهــــا فــــي كتابــــة الفقــــرات، وهــــي دراســــة (

 .)2013ة إلى دراسة (الزعبي، باإلضاف

 :صدق أداة التقويم الواقعي 1.4.3

(مختصـــين ومشـــرفين الباحـــث  بعرضـــه علـــى المحكمـــين   قـــام ،وليـــةعـــداد االســـتبيان بصـــورته األإبعـــد 

وللتأكد من  ،نها تقيس ما صممت ألجلهأ)، وذلك للتأكد من 1( كاديميين) كما هو موضح في الملحقأ

 ما يلي:

اسـتخدام التقـويم الـواقعي وعالقتـه بـالتطور  درجـةلقيـاس آراء المسـتطلعين حـول شمولية الفقرات  •

 المهني الذاتي. 

كفايــة الفقــرات، بحيــث تغطــي جميــع األنشــطة التــي يتطلــب قياســها فــي مجــالي اســتخدام التقــويم  •

 الذاتي لمعلمي المرحلة األساسية. التطور المهني  درجةالواقعي و 

 ث تكون كل فقرة في المجال الذي يراد قياسه.انتماء كل فقرة لمجالها، بحي •

 تسلسل الفقرات ووضوحها. •
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عــدد مــن وبعــد إبــداء المحكمــين آلرائهــم والتعليــق عليهــا، تــم إعــادة صــياغتها مــن جديــد، حيــث تــم بنــاء 

، وبـذلك فقـراتالبعـض  صـياغةسـبب عـدم الوضـوح أو التكـرار، وٕاعـادة الفقرات الجديدة وحذف أخرى، ب

 لحة لقياس ما يراد قياسه، بشهادة المحكمين.أصبحت األداة صا

 صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة:  2.4.3

) والتـي بينـت أن جميـع قـيم 2.3تم حساب معامل ارتباط بيرسون وذلك كما هو واضـح فـي الجـدول (

اة معـــامالت االرتبـــاط للفقـــرات مـــع الدرجـــة الكليـــة لكـــل فقـــرة دالـــة إحصـــائيًا، ممـــا يشـــير إلـــى تمتـــع األد

كمــا هــو موضــح فــي اســتخدام التقــويم الــواقعي.  درجــةبالصــدق العــاملي، وأنهــا تشــترك معــًا فــي قيــاس 

 ). 2.3الجدول (

 درجةارتباط  لفقرات) Pearson correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون (): 2.3جدول (

 استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية.  

 ويم الواقعي استخدام التق درجة

 الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات

1 372. ** 000. 
2 441.  ** 000. 
3 456.  ** 000. 
4 368. ** 000. 
5 379. ** 000. 
6 434.  ** 000. 
7 574.  ** 000. 
8 480.  ** 000. 
9 646. ** 000. 
10 648. ** 000. 
11 535. ** 000. 
12 416. ** 000. 
13 560. ** 000. 
14 582. ** 000. 
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15 365.  ** 000. 
16 592. **  000. 
17 633. ** 000. 
18 519. ** 000. 
19 537. ** 000. 
20 553. ** 000. 
21 512. ** 000. 
22 468. ** 000. 
23 386. ** 000. 
24 448. ** 000. 
25 443. ** 000. 
26 526. ** 000. 
27 436. ** 000. 
28 490. ** 000. 

 دالة إحصائية  **               

 درجةتشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن جميع قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لبعد (

استخدام التقويم الواقعي لمعلمي المرحلة األساسية) دالة إحصائيًا، مما يشـير إلـى تمتـع األداة بصـدق 

واقعي لـدى معلمـي المرحلـة األساسـية الـدنيا استخدام التقويم الـ درجةعالي وأنها تشترك معًا في قياس 

 في محافظة جنين.  

 ثبات األداة:  3.4.3

باسـتخدام مقيـاس  ،وللتحقق من ثبات أداة التقويم الواقعي تم قيـاس ثبـات فقـرات األداة واتسـاقها الـداخلي

 معامل الثبات كرونباخ الفا وكانت النتائج كما يلي:

 يم الواقعي:و ألفا) ألداة  التق(كرونباخ  ): معامل الثبات3.3جدول(

 قيمة كرونباخ الفا المجال

 0.881 استخدام التقويم الواقعي
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ــًا:  ــ الجــزء الخــاصثاني ــي ويتضــمن ب ــرة29(التطور المهن ــذاتي  ) فق ــي ال ــة حــول التطــور المهن بحثي

  لمعلمي المرحلة األساسية.

بنفسـه، بعـد االطـالع علـى الدراسـات  مـن االسـتبيان التطور المهنـيبـ الجزء الخاص قام الباحث بإعداد 

 .)2006، سمور) ودراسة (2013، الغامديالسابقة واالستفادة منها في كتابة الفقرات، وهي دراسة (

 صدق أداة التطور المهني:  4.4.3

 (التحكيم): الصدق الظاهري ألداة الدراسة

(مختصـــين ومشـــرفين ن الباحـــث بعرضـــه علـــى المحكمـــي  قـــام ،وليـــةعـــداد االســـتبيان بصـــورته األإبعـــد 

وللتأكــد  ،هــا تقــيس مــا صــممت ألجلــهأن)، وذلــك للتأكــد مــن 1( كــاديميين) كمــا هــو موضــح فــي الملحــقأ

 مما يلي:

اسـتخدام التقـويم الـواقعي وعالقتـه بـالتطور  درجـةشمولية الفقرات لقيـاس آراء المسـتطلعين حـول  •

 المهني الذاتي. 

ي يتطلــب قياســها فــي مجــالي اســتخدام التقــويم كفايــة الفقــرات، بحيــث تغطــي جميــع األنشــطة التــ •

 الذاتي لمعلمي المرحلة األساسية. التطور المهني  ودرجةالواقعي 

 انتماء كل فقرة لمجالها، بحيث تكون كل فقرة في المجال الذي يراد قياسه. •

 تسلسل الفقرات ووضوحها. •

علــى رأي  جديــد، حيــث تــم بنــاءً  وبعــد إبــداء المحكمــين آلرائهــم والتعليــق عليهــا، تــم إعــادة صــياغتها مــن

المحكمــين إضــافة بعــض فقــرات جديــدة، وحــذف بعــض فقــرات بســبب عــدم الوضــوح أو التكــرار، وٕاعــادة 

تركيب بعض فقرات بسبب عدم الوضوح، وبذلك أصبحت األداة صالحة لقياس مـا يـراد قياسـه، بشـهادة 

 المحكمين.
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 صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة:  5.4.3

حيث تم حساب مصفوفة ارتبـاط فقـرات األداة مـع الدرجـة الكليـة،  ،معامل االرتباط بيرسون تم حساب

) والتــي بينــت أن جميــع قــيم معــامالت االرتبــاط للفقــرات مــع 4.3وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول (

معـًا الدرجة الكلية لكل فقرة دالة إحصائيًا، مما يشير إلى تمتـع األداة بالصـدق العـاملي، وأنهـا تشـترك 

 لدى معلمي المرحلة األساسية.  واقع التطور المهني في قياس 

 درجةارتباط  لفقرات) Pearson correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون (: )4.3(جدول 

 التطور المهني لدى معلمي المرحلة األساسية.  

 الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية التطور المهني  درجة
 الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات

1 .509** 000. 
2 .538** 000. 
3 .635** 000. 
4 .666** 000. 
5 .571** 000. 
6 .589** 000. 
7 .623** 000. 
8 .644** 000. 
9 .597** 000. 
10 .468** 000. 
11 .578** 000. 
12 .566** 000. 
13 .555** 000. 
14 .646** 000. 
15 .583** 000. 
16 .564** 000. 
17  .656** 000. 
18 .693** 000. 
19 .663** 000. 
20 .584** 000. 
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21 .672** 000. 
22 .588** 000. 
23 .526** 000. 
24 .514** 000. 
25 .540** 000. 
26 .511** 000. 
27 .524** 000. 
28 .429** 000. 
29 .438** 000. 

 ** دالة إحصائية               

 درجـةالمعطيات الواردة في الجدول السابق أن جميع قـيم ارتبـاط الفقـرات مـع الدرجـة الكليـة لبعـد ( تشير

لمعلمي المرحلة األساسية) دالة إحصائيًا، مما يشير إلى تمتع األداة بصدق عالي وأنها  التطور المهني

 يا في محافظة جنين.  تشترك معًا في قياس التطور المهني الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدن

 ثبات األداة:  6.4.3

 (كرونباخ ألفا) ألداة التطور المهني للمعلمين ): معامل الثبات5.3جدول(

 قيمة كرونباخ الفا المجال

 0.92 الذاتي لمعلمي المرحلة األساسية التطور المهني  درجة
 

فـي  سـتخداماليجعلهـا صـالحة لممـا  ،الدراسة تتمتع بدرجـة عاليـة مـن الثبـاتما سبق أن أدوات يتضح م

 فراد عينة الدراسة.أجمع المعلومات من 

 متغيرات الدراسة:  5.3

 شملت هذه الدراسة المتغيرات اآلتية: 

 المتغيرات المستقلة: 

  . (ذكر، أنثى) الجنس 

 ( جنين، قباطية) المديرية 
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 علوم طبيعية) ،علوم إنسانية(تخصص ال   

  سنوات)  10سنوات، أكثر من  10 – 5ات، سنو  5الخبرة في التدريس (أقل من 

 

 المتغيرات التابعة: 

 درجة قاس في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها المعلم على استبانةي: استخدام التقويم الواقعي

 التي اعدت خصيصا لهذه الدراسة. استخدام التقويم الواقعي 

قــاس فــي هــذه الدراســة بالدرجــة التــي ي :دنياة الــالمرحلــة األساســي التطــور المهنــي الــذاتي لــدى معلمــي

التـي اعـدت خصيصـا لهـذه التطور المهني الذاتي لدى معلمي يحصل عليها المعلم على استبانة 

 .الدراسة

 نموذج الدراسة  1.5.3

 

 

 متغيرات الدراسة

 المتغيرات المستقلة  المتغيرات التابعة

الخبرة  التخصص المديرية الجنس التطور المهني التقويم الواقعي 
في 

 التدريس 



56 
 

 المعالجة اإلحصائية 6.3

ب، حيـث اسـتخدم لمعالجة البيانات التي تم جمعها من أفراد عينة الدراسة، تم االستعانة بجهـاز الحاسـو 

 )، وتم استخدام االختبارات االحصائية التالية:SPSSالبرنامج اإلحصائي (

 ).Cronbach Alphaداة الدراسة (أاختبار كرونباخ الفا( لقياس ثبات  •

 مصفوفة االرتباط. •

مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت (الوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري) لإلجابـة عـن  •

 اسة.أسئلة الدر 

 ) لفحص الفرضية المتعلقة بسنوات الخبرة.One Way Anovaاختبار التباين االحادي ( •

 حسب متغيرات الجنس، المديرية، التخصص.   ات) لفحص الفرضيT-Testاختبار ( •
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

  تمهيد 1.4

ل إجابة أفراد العينة على الفقرات تناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، من خال

استخدام التقويم الواقعي وعالقته بالتطور المهني  درجةالمتضمنة في أداة الدراسة المتعلقة بقياس 

(الجنس، المديرية، التخصص،  وعالقةالذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين، 

 اقعي والتطور المهني الذاتي. استخدام التقويم الو  بدرجةوسنوات الخبرة)، 

 وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد المقياس الوزني التالي: 

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة

 1.80-1 قليلة جداً 
 2.60-1.81 قليلة

 3.40-2.61 متوسطة 
 4.20-3.41 كبيرة 

 5.00-4.21 كبيرة جداً 
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 أسئلة الدراسة: نتائج   2.4

اســتخدام التقــويم الــواقعي لــدى معلمــي  درجــةمــا ": ونصــه النتــائج المتعلقــة بالســؤال األول 1. 2. 4

 ؟"المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين

قــام الباحــث بحســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى 

استخدام التقـويم الـواقعي لـدى معلمـي المرحلـة األساسـية الـدنيا فـي  درجةتعبر عن  فقرات االستبانة التي

 ) يوضح ذلك. 4 .1محافظة جنين والجدول (

 درجـــة): المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة الســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة ل1.4الجـــدول (

 دنيا في محافظة جنين، مرتبة حسب األهميةاستخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية ال

 الفقرة رقم الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 7640. 4.18 . المنظمة أقوم أداء طلبتي باستخدام المالحظة 4
 كبيرة 8480. 4.00 .أستخدم التقويم المعتمد على  التواصل 10
 كبيرة 7610. 3.98 ذاتي.أشجع الطلبة على ممارسة التقويم ال 2
 كبيرة 9960. 3.97  .أستخدم التقويم المعتمد على  المناقشة 11
 كبيرة 1.108 3.96 .أقوم بتقويم االعمال الكتابية داخل غرفة الصف 25
 كبيرة 8950. 3.91 أستخدم التقويم المعتمد على أوراق العمل. 15
 كبيرة 9700. 3.88 األسئلة الشفوية أداة تقويمية. أستخدم 26
 كبيرة 1.018 3.86 أستخدم االختبارات الكتابية في تقويم أداء طلبتي. 5
 كبيرة 8300. 3.81 أستخدم أسلوب المقابلة الفردية في تقويم أداء طلبتي. 3
 كبيرة 8650. 3.79 .أستخدم التقويم المعتمد على  العرض التوضيحي 9
 كبيرة 9730. 3.78 تي.أستخدم ساللم التقدير في تقويم أداء طلب 8
 كبيرة 1.065 3.76 .أستخدم المالحظة التلقائية أثناء التقويم 12
 كبيرة 7260. 3.75 أستخدم التقويم المعتمد على أسلوب التعاون إلنجاز المهمة. 16
 كبيرة 8280. 3.74 أكلف الطالب بشرح موضوع ما مدعمًا بالصور. 19
 كبيرة 9310. 3.68  .ط تمثيليالتقويم المعتمد على نشا أستخدم 20
 كبيرة 9650. 3.58 .اللفظي التقديرسلم أستخدم التقويم المعتمد على  18
 كبيرة 1.043 3.55 .أوظف يوميات الطالب (السجل القصصي) في التقويم 28
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 كبيرة 1.062 3.55 .أستخدم الخرائط المفاهيمية في التقويم 27
 كبيرة 1.126 3.55 .القصيرةأستخدم االختبارات  21
 كبيرة 9080. 3.50 أستخدم ملف الطالب (االنجاز) كأداة تقويمية.  1
 كبيرة 1.037 3.44 .المقابلة الجماعيةأستخدم التقويم المعتمد على  17
 متوسطة 9890. 3.31 أستخدم التقويم المعتمد على سجل المواهب للطلبة. 14
 متوسطة 1.241 3.31 .أفوض الطلبة بتقويم أنشطة زمالئهم 24
 متوسطة 1.116 3.25 أستخدم قوائم الشطب في تقويم أداء طلبتي. 7
 متوسطة 1.038 3.24 .أترك للطالب حرية اختيار األسئلة التي يرغب باإلجابة عنها 23
 متوسطة 1.144 3.20 .أستخدم المناظرة حول موضوع معين 22
 متوسطة 1.116 3.14 .رضأستخدم التقويم المعتمد على المشاركة في المعا 13
 متوسطة 1.091 3.07 أستخدم طريقة المشروع في تقويم أداء طلبتي. 6

 كبيرة 4820. 3.63 الدرجة الكلية 
 

) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبيان التـي 4 .1يوضح الجدول (

المرحلــة األساســية الــدنيا فــي محافظــة جنــين، وتشــير  اســتخدام التقــويم الــواقعي لــدى معلمــي درجــةتقــيس 

الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن درجة استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلـة األساسـية الـدنيا 

، حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي لهـذه الدرجـة علـى الدرجـة الكليـة للمقيـاس كبيـرةفي محافظة جنـين كانـت 

) وبالتـالي اسـتنتج بـأن درجـة اسـتخدام التقـويم الـواقعي لـدى 0.48ي مقـداره () مع انحراف معيار 3.63(

 . كبيرةمعلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين 

ورتبت فقرات االستبيان ترتيبا تنازليا حسب المتوسط الحسابي، وقد جـاء فـي مقدمـة هـذه الفقـرات: الفقـرة 

) وانحـــراف معيـــاري 4.18) بمتوســـط حســـابي مقـــداره (ظمـــةالمن أقـــوم أداء طلبتـــي باســـتخدام المالحظـــة(

 ). 0.76مقداره (

) بمتوسـط حسـابي سـتخدم طريقـة المشـروع فـي تقـويم أداء طلبتـيافي حـين كانـت أدنـى الفقـرات: الفقـرة (

 )..091) وانحراف معياري مقداره (3.07مقداره (
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المتوسطات الحسابية لدرجة في وجد فروق تهل " :ونصه النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2. 2. 4

استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين تعزى إلى المتغيـرات 

 ؟  "سنوات الخبرة.) التخصص. المديرية. (الجنس.

 : اآلتيةالفرضيات االستناد إلى نتائج االستجابة على تم بشكل شمولي  ولإلجابة عن هذا السؤال

 ئج الفرضية األولى: نتا

المتوسـطات الحسـابية فـي  ≥ α) (0.05ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة 

تعـزى لمتغيـر استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين لدرجة 

 الجنس.

تقلة والمتوسـطات الحسـابية السـتجابة ولفحص الفرضية الصـفرية تـم اسـتخدام اختبـار "ت" للعينـات المسـ

استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظـة  درجةأفراد عينة الدراسة على 

 ) يوضح ذلك. 4 .2لمتغير الجنس والجدول ( تبعاً جنين 

اسـتخدام التقـويم  جـةدر نتائج اختبار "ت" للعينات المسـتقلة السـتجابة أفـراد العينـة علـى  ):2.4الجدول (
 لمتغير الجنس تبعاً الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة "tقيمة"

 4880. 3.71 67 ذكر
156 1.767 0.079 

 4720. 3.58 91 أنثى
 

) وأن مســــتوى الداللــــة المحســــوبة يســــاوي 1.76تســــاوي ( t) أن قيمــــة 2.4( يتبــــين مــــن خــــالل الجــــدول

عليــه ال توجــد  )، وبنــاءً α≤0.05كبــر مــن قيمــة الداللــة االحصــائية المفترضــة (أ) وهــذه القيمــة 0.07(

استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الـدنيا فـي  المتوسطات الحسابية لدرجةفروق في 

 تعزى لمتغير الجنس، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية. ن محافظة جني
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 نتائج الفرضية الثانية: 

المتوسـطات الحسـابية فـي  ≥ α) (0.05ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة 

استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين تعـزى لمتغيـر  لدرجة

 ية. المدير 

ولفحص الفرضية الصـفرية تـم اسـتخدام اختبـار "ت" للعينـات المسـتقلة والمتوسـطات الحسـابية السـتجابة 

استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظـة  درجةأفراد عينة الدراسة على 

 ) يوضح ذلك. 4 .3لمتغير المديرية والجدول ( تبعاً جنين 

اسـتخدام التقـويم  درجـةنتائج اختبار "ت" للعينات المسـتقلة السـتجابة أفـراد العينـة علـى : )3.4الجدول (

 لمتغير المديرية.  تبعاً الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المديرية
درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة "tقيمة"

 4810. 3.66 110 جنين
156 1.093 0.276 

 4820. 3.57 48 قباطية
 

) وهــي أكبــر 0.27) ومســتوى الداللــة (1.09يالحــظ مــن الجــدول الســابق أن قيمــة (ت) للدرجــة الكليــة (

 المتوسـطات الحسـابية لدرجــة ) أي أنـه ال توجـد فــروق دالـة إحصـائيًا فــيα≤0.05مـن مسـتوى الداللــة (

لمتغيـر المديريـة،  تبعـاً دى معلمـي المرحلـة األساسـية الـدنيا فـي محافظـة جنـين استخدام التقويم الواقعي ل

 وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية. 

 نتائج الفرضية الثالثة: 

المتوسـطات الحسـابية فـي  ≥ α) (0.05ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة 

األساسية الدنيا في محافظة جنين تعـزى لمتغيـر  استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة لدرجة

   .التخصص



62 
 

ولفحص الفرضية الصـفرية تـم اسـتخدام اختبـار "ت" للعينـات المسـتقلة والمتوسـطات الحسـابية السـتجابة 

استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظـة  درجةأفراد عينة الدراسة على 

 ) يوضح ذلك. 4 .4التخصص والجدول ( لمتغير تبعاً جنين 

اسـتخدام التقـويم  درجـةنتائج اختبار "ت" للعينات المسـتقلة السـتجابة أفـراد العينـة علـى ): 4.4الجدول (

 لمتغير التخصص.  تبعاً الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص
رجات د

 الحرية
 مستوى الداللة "tقيمة"

تخصص 
علوم 

 

109 3.64 .4930 
156 .1800 .8570 

تخصص 
 علمي

49 3.62 .4630 
 

) وهــي أكبــر 0.85) ومســتوى الداللــة (1.18يالحــظ مــن الجــدول الســابق أن قيمــة (ت) للدرجــة الكليــة (

 المتوسـطات الحسـابية لدرجــةئيًا فــي ) أي أنـه ال توجـد فــروق دالـة إحصـاα≤0.05مـن مسـتوى الداللــة (

لمتغير التخصص،  تبعاً استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين 

 وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية. 

 نتائج الفرضية الرابعة: 

الحسـابية المتوسـطات فـي  ≥ α) (0.05ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة 

استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين تعـزى لمتغيـر  لدرجة

  .عدد سنوات الخبرة

 درجــةولفحــص الفرضــية الصــفرية تــم حســاب المتوســطات الحســابية الســتجابة أفــراد عينــة الدراســة علــى 

لمتغيـــر عـــدد  تبعـــاً الـــدنيا فـــي محافظـــة جنـــين اســـتخدام التقـــويم الـــواقعي لـــدى معلمـــي المرحلـــة األساســـية 

 ) يوضح ذلك. 4 .5سنوات الخبرة والجدول (
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 درجــة): المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابة أفــراد عينــة الدراســة علــى 5.4الجــدول (

عـــدد لمتغيـــر  تبعـــاً اســـتخدام التقـــويم الـــواقعي لـــدى معلمـــي المرحلـــة األساســـية الـــدنيا فـــي محافظـــة جنـــين 

 سنوات الخبرة. 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخبرة
 4520. 3.72 26 سنوات 5أقل من 

 4490. 3.64 39 سنوات 10 – 5
 5050. 3.61 93 سنوات 10أكثر من 

 4820. 3.63 158 المجموع
 

اســتخدام التقــويم  لدرجــةالمتوســطات الحســابية ) وجــود فــروق ظــاهرة فــي 5.4يالحــظ مــن الجــدول رقــم (

لمتغيـــر عـــدد ســـنوات الخبـــرة،  تبعـــاً الـــواقعي لـــدى معلمـــي المرحلـــة األساســـية الـــدنيا فـــي محافظـــة جنـــين 

) كمـا يظهـر فـي one way ANOVAولمعرفـة مصـدر الفـروق تـم اسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي (

 ): 6.4الجدول (

 درجـة" الستجابة أفـراد العينـة علـى One Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي" ):6.4( الجدول

لمتغيـــر عـــدد  تبعـــاً اســـتخدام التقـــويم الـــواقعي لـــدى معلمـــي المرحلـــة األساســـية الـــدنيا فـــي محافظـــة جنـــين 

 سنوات الخبرة. 

 مصدر التباين
 

 مجموع المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 1290. 2 259. بين المجموعات

 155 36.291 داخل المجموعات 577. 5520.
.2340 

 157 36.550 المجموع
 

) وهـــي أكبـــر مـــن مســـتوى الداللـــة      0.57) ومســـتوى الداللـــة (0.55يالحـــظ أن قيمـــة ف للدرجـــة الكليـــة (

)α≤0.05 اســـتخدام التقـــويم  المتوســـطات الحســـابية لدرجـــة) أي أنـــه ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيًا فـــي
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لمتغيـر عـدد سـنوات الخبـرة، وبـذلك  تبعاً قعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين الوا

 تم قبول الفرضية الصفرية. 

التطــور المهنــي الــذاتي لــدى معلمــي  درجــةمــا ": ونصــه . النتــائج المتعلقــة بالســؤال الثالــث3.2.4

 ؟"المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين

اب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى قــام الباحــث بحســ

التطــور المهنـي الــذاتي لــدى معلمـي المرحلــة األساسـية الــدنيا فــي  درجـةفقـرات االســتبانة التـي تعبــر عــن 

 ) يوضح ذلك. 4 .7والجدول (محافظة جنين 

 لدرجـــةياريـــة الســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة ): المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المع7.4الجـــدول (

 التطور المهني الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين، مرتبة حسب األهمية

 الفقرة رقم الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 جدا كبيرة 7080. 4.24 أتأمل ممارساتي التدريسية نهاية كل فصل. 1

2 
حــرص علــى استشــارة زمالئــي المدرســين بهــدف تطــوير العمــل أ

 المهني. 
 جدا كبيرة 7260. 4.24

 كبيرة 0.848 4.19 أعمل على ربط العلم بالمجتمع وحاجاته. 29

 كبيرة 0.678 4.18 أعمل على  اكتساب احتياجاتي المهنية. 5

 كبيرة 0.766 4.15 أتأمل بشكل ناقد محتوى المنهج الدراسي.  6

 كبيرة 0.769 4.13 أحدد أولويات احتياجاتي المهنية.  4

3 
أشـــــــارك فـــــــي االجتماعـــــــات المهنيـــــــة العلميـــــــة داخـــــــل المدرســـــــة 

 وخارجها. 
 كبيرة 0.832 4.13

 كبيرة 0.870 4.07 َأستخدم طرقًا مختلفة لحل مشكالت المادة العلمية.  18

 كبيرة 0.842 4.06 ُأطّور من استخدامي للتقنيات والوسائل التعليمية.  16

 كبيرة 0.755 4.05 ُأطّور مهارات الحوار والعمل الجماعي.  17

 كبيرة 0.872 4.05 أتواصل مع األهالي لتقويم جودة تعليمي. 22

 كبيرة 0.966 3.95 أبحث في اإلنترنت عن دروس نموذجية  26

 كبيرة 0.989 3.94 أتفحص التغذية الراجعة من المشرفين التربويين. 21

 كبيرة 0.962 3.93 أحرص على االستفادة من المصادر اإللكترونية العلمية.  11
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 كبيرة 0.829 3.91 أقترح طرقًا لتطوير المنهج المدرسي. 7

 كبيرة 0.944 3.88 ُأشارك في البرامج التدريبية على مستوى المدرسة والمديرية.  19

20 
لــي أحــرص علــى استشــارة المشــرفين التربــويين بهــدف تطــوير عم

 المهني.
 كبيرة 0.953 3.75

 كبيرة 9550. 3.72 أحرص على حضور حصص لزمالئي المميزين. 25

 كبيرة 8400. 3.70 أستخدم المدونات لتقويم مدى تطوري مهنيًا. 23

 كبيرة 9590. 3.70 أقرأ الكتب والدوريات والمجالت العلمية المتخصصة بالمهنة.  9

 كبيرة 1.043 3.67 طلبة المتدربين).أشارك  في تقييم المتدربين(ال 12

15 
أقــــوم  بمتابعــــة نتــــائج البحــــث العلمــــي فــــي العلــــوم وفــــي التربيــــة 

 والتعليم. 
 كبيرة 9380. 3.64

 كبيرة 9570. 3.60 أشارك في الندوات والمؤتمرات العلمية لتطوير العمل المهني.  8

14 
وســائل  أقــوم  بمتابعــة التطــورات العلميــة اإلقليميــة والعالميــة فــي

 اإلعالم. 
 كبيرة 1.061 3.56

 كبيرة 1.138 3.48 أساهم في نشر التقارير واألبحاث والمقاالت العلمية.  10

 كبيرة 1.024 3.43 البحوث اإلجرائية بهدف االستفادة منها مهنيًا. بإجراءأقوم  24

 كبيرة 1.136 3.43 أحرص على حضور الدورات الخاصة بتعليم الموهوبين. 28

 كبيرة 1.180 3.43 أحرص على حضور المؤتمرات العلمية. 27

 متوسطة 1.144 3.31 أتواصل مع الجامعات ومراكز البحث.  13
 كبيرة 5260. 3.85 الدرجة الكلية 

 

) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبيان التـي 4 .7يوضح الجدول (

 ي الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين، مرتبـة ترتيبـاً التطور المهن درجةتقيس 

التطــور المهنــي  درجــةحســب المتوســط الحســابي، وتشــير الدرجــة الكليــة الــواردة فــي الجــدول أن  تنازليــاً 

، حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي كبيـراً كـان الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنـين 

تـــم ) وبالتـــالي 0.52) مـــع انحـــراف معيـــاري مقـــداره (3.85هـــذه الدرجـــة علـــى الدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس (ل

 . كبيراً التطور المهني الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين  درجةأن  االستنتاج

قدمـة هـذه الفقـرات: الفقـرة حسب المتوسط الحسابي، وقد جـاء فـي م تنازلياً  ورتبت فقرات االستبيان ترتيباً 

) وانحـراف معيـاري مقـداره 4.24) بمتوسـط حسـابي مقـداره (أتأمل ممارساتي التدريسية نهاية كل فصـل(

)0.70 .( 
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) بمتوســط حســابي مقــداره أتواصــل مــع الجامعــات ومراكــز البحــثفــي حــين كانــت أدنــى الفقــرات: الفقــرة (

 ).1.14) وانحراف معياري مقداره (3.31(

 المتوسـطات الحسـابية لدرجـة وجد فروق فـيتهل ": ونصه لنتائج المتعلقة بالسؤال الرابعا 4. 2. 4

التطور المهني الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الـدنيا فـي محافظـة جنـين تعـزى إلـى المتغيـرات 

 ؟   "سنوات الخبرة) التخصص. المديرية. (الجنس.

  اد إلى نتائج الفرضيات التالية: بشكل شمولي تم االستنولإلجابة عن هذا السؤال 

 نتائج الفرضية الخامسة: 

المتوسـطات الحسـابية فـي  ≥ α) (0.05ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة 

الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا فـي محافظـة جنـين تعـزى لمتغيـر  التطور المهني  لدرجة

 الجنس.

تـم اسـتخدام اختبـار "ت" للعينـات المسـتقلة والمتوسـطات الحسـابية السـتجابة  ولفحص الفرضية الصـفرية

الـذاتي لـدى معلمـي المرحلـة األساسـية الـدنيا فـي محافظـة التطور المهنـي  درجةأفراد عينة الدراسة على 

 ) يوضح ذلك. 4 .8لمتغير الجنس والجدول ( تبعاً جنين 

التطـور المهنـي  درجـةقلة السـتجابة أفـراد العينـة علـى نتـائج اختبـار "ت" للعينـات المسـت ):8.4الجدول (

 لمتغير الجنس تبعاً الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين 

درجات  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس

 الحرية
 مستوى الداللة "tقيمة"

 5440. 3.81 67 ذكر
156 0.674 .5010 

 5140. 3.87 91 أنثى
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) وأن مســـتوى الداللـــة المحســـوبة يســـاوي 6740.تســـاوي ( t) أن قيمـــة 8.4يتبـــين مـــن خـــالل الجـــدول (

عليــه ال توجــد  )، وبنــاءً 0.05α≥كبــر مــن قيمــة الداللــة االحصــائية المفترضــة (أ) وهــذه القيمــة 0.50(

ألساسـية الـدنيا فـي الذاتي لدى معلمـي المرحلـة ا التطور المهني  المتوسطات الحسابية لدرجةفروق في 

 محافظة جنين تعزى لمتغير الجنس، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية. 

 نتائج الفرضية السادسة: 

المتوسـطات الحسـابية فـي  ≥ α) (0.05ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة 

ظـة جنـين تعـزى لمتغيـر الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا فـي محاف التطور المهني  لدرجة

 المديرية.

ولفحص الفرضية الصـفرية تـم اسـتخدام اختبـار "ت" للعينـات المسـتقلة والمتوسـطات الحسـابية السـتجابة 

الـذاتي لـدى معلمـي المرحلـة األساسـية الـدنيا فـي محافظـة التطور المهنـي  درجةأفراد عينة الدراسة على 

 وضح ذلك. ) ي4 .9لمتغير المديرية والجدول ( تبعاً جنين 

التطـور المهنـي  درجـةنتـائج اختبـار "ت" للعينـات المسـتقلة السـتجابة أفـراد العينـة علـى  ):9.4الجدول (

 لمتغير المديرية تبعاً الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المديرية
درجات 
 الحرية

 الداللة مستوى "tقيمة"

 5130. 3.87 67 جنين
156 1.76 .080 

 0.545 3.73 91 قباطية
 

) وأن مســــتوى الداللــــة المحســــوبة يســــاوي 1.76تســــاوي ( t) أن قيمــــة 9.4يتبــــين مــــن خــــالل الجــــدول (

عليــه ال توجــد  )، وبنــاءً α≤0.05مــن قيمــة الداللــة االحصــائية المفترضــة ( أكبــر) وهــذه القيمــة 0.08(

الـذاتي لـدى معلمـي المرحلـة األساسـية الـدنيا فـي  التطـور المهنـي طات الحسابية لدرجـةالمتوسفروق في 

 محافظة جنين تعزى لمتغير المديرية، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية. 
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 نتائج الفرضية السابعة: 

المتوسـطات الحسـابية فـي  ≥ α) (0.05ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة 

الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا فـي محافظـة جنـين تعـزى لمتغيـر  التطور المهني  لدرجة

 التخصص.

ولفحص الفرضية الصـفرية تـم اسـتخدام اختبـار "ت" للعينـات المسـتقلة والمتوسـطات الحسـابية السـتجابة 

الـدنيا فـي محافظـة  الـذاتي لـدى معلمـي المرحلـة األساسـية التطور المهنـي درجةأفراد عينة الدراسة على 

 ) يوضح ذلك. 4 .10لمتغير التخصص والجدول ( تبعاً جنين 

 التطـور المهنـي درجـة): نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة على 10.4الجدول (

 لمتغير التخصص. تبعاً الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين 

 االنحراف المعياري متوسط الحسابيال العدد التخصص
درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة "tقيمة"

تخصص 
علوم 

 

109 3.85 .5360 
156 .020 .980 

تخصص 
 علمي

49 3.84 .5090 
 

وأن مستوى الداللة المحسوبة يساوي  )0.02( تساوي t) أن قيمة 10.4يتبين من خالل الجدول (

عليه ال توجد  )، وبناءً α≤0.05قيمة الداللة االحصائية المفترضة (كبر من أ) وهذه القيمة 0.98(

الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في التطور المهني  المتوسطات الحسابية لدرجةفروق في 

 محافظة جنين تعزى لمتغير التخصص، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية. 
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 نتائج الفرضية الثامنة: 

المتوسـطات الحسـابية فـي  ≥ α) (0.05ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة  ال توجـد فـروق

الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا فـي محافظـة جنـين تعـزى لمتغيـر  التطور المهني  لدرجة

 عدد سنوات الخبرة. 

 درجــةلــى ولفحــص الفرضــية الصــفرية تــم حســاب المتوســطات الحســابية الســتجابة أفــراد عينــة الدراســة ع

لمتغيـر عـدد سـنوات  تبعـاً الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظـة جنـين التطور المهني 

 ) يوضح ذلك. 4 .11الخبرة والجدول (

 درجـةعلـى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينـة الدراسـة ): 11.4الجدول (

لمتغيـر عـدد سـنوات  تبعـاً مي المرحلة األساسية الدنيا في محافظـة جنـين الذاتي لدى معل التطور المهني

 الخبرة. 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخبرة
 440. 4.04 26 سنوات 5أقل من 

 440. 3.81 39 سنوات 10 – 5
 570. 3.81 93 سنوات 10أكثر من 

 520. 3.85 158 المجموع
 

الـــذاتي لـــدى معلمـــي التطـــور المهنـــي  درجـــة) وجـــود فـــروق ظـــاهرة فــي 11.4ول رقـــم (يالحــظ مـــن الجـــد

الفـروق تـم  لمتغير عدد سـنوات الخبـرة، ولمعرفـة مصـدر تبعاً المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين 

 ): 4 .12) كما يظهر في الجدول (one way ANOVAاستخدام تحليل التباين األحادي (
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" الستجابة أفراد العينة على One Way Anovaائج تحليل التباين األحادي"نت): 12.4( الجدول

لمتغير عدد  تبعاً  الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين التطور المهني درجة

 سنوات الخبرة. 

 مصدر التباين
 

 مجموع المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 لداللةمستوى ا

 5750. 2 1.149 بين المجموعات

 155 42.422 داخل المجموعات 120. 2.10
.2740 

 157 43.571 المجموع

) وهـــي أكبـــر مـــن مســـتوى الداللـــة      120.) ومســـتوى الداللـــة (2.10يالحـــظ أن قيمـــة ف للدرجـــة الكليـــة (

)α≤0.05 التطـــور المهنـــي بية لدرجـــةالمتوســـطات الحســـا) أي أنـــه ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيًا فـــي 

لمتغيـر عـدد سـنوات الخبـرة، وبـذلك  تبعـاً الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الـدنيا فـي محافظـة جنـين 

 تم قبول الفرضية الصفرية. 

اسـتخدام التقـويم الـواقعي  درجـةما العالقة بـين ": ونصه النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس4 .2 .5 

  ؟"اسية الدنيا في محافظة جنين والتطور المهني الذاتي لديهملدى معلمي المرحلة األس

 لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحويله إلى الفرضية اآلتية:  

الفرضية التاسعة: ال توجد عالقة بين درجة استخدام التقويم الواقعي لدى معلمـي المرحلـة األساسـية 

 لديهم.الدنيا في محافظة جنين والتطور المهني الذاتي 

تم حساب قيمة معامل ارتباط بيرسون (ر) والداللة اإلحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة بين درجة 

استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنـين والتطـور المهنـي الـذاتي 

 ) يبين ذلك: 4 .13لديهم والجدول (
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بين درجة استخدام التقويم الواقعي لدى اط بيرسون والداللة اإلحصائية معامل ارتب): 13.4جدول رقم (

 .معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين والتطور المهني الذاتي لديهم

 الداللة اإلحصائية قيمة معامل االرتباط (ر) المتغيرات
 0.00 0.66 التطور المهني  درجة
   استخدام التقويم الواقعي درجة

 

مســتوى الداللــة وبلــغ )، 0.66معامــل ارتبــاط بيرســون للدرجــة الكليــة () أن 13.4يالحــظ مــن الجــدول (

) وهـــي قيمـــة دالـــة إحصـــائيًا، وعليـــه فإنـــه توجـــد عالقـــة بـــين درجـــة اســـتخدام التقـــويم 0.00اإلحصـــائية (

ديهم لــذا يــتم الــواقعي لــدى معلمــي المرحلــة األساســية الــدنيا فــي محافظــة جنــين والتطــور المهنــي الــذاتي لــ

رفض الفرضية القائلة "ال توجد عالقة إيجابية بـين درجـة اسـتخدام التقـويم الـواقعي لـدى معلمـي المرحلـة 

 األساسية الدنيا في محافظة جنين والتطور المهني الذاتي لديهم". 
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 

التــي توصــلت إليهــا الدراســة، مــن خــالل اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة تنــاول هــذا الفصــل مناقشــة النتــائج 

اســـتخدام التقـــويم الـــواقعي وعالقتـــه بـــالتطور المهنـــي الـــذاتي لـــدى  درجـــةعلـــى فقـــرات األدوات المتعلقـــة ب

معلمــي المرحلــة األساســية الــدنيا فــي محافظــة جنــين، وبيــان أثــر كــل مــن المتغيــرات (الجــنس، المديريــة، 

الخبرة) على متغيرات الدراسة. وكذلك الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات التخصص، سنوات 

 . المستندة إلى نتائج االستجابة على أسئلة الدراسة وفحص فرضياتها

 مناقشة النتائج: 5 .1

 مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:  1.1.5

دام التقـويم الـواقعي لـدى معلمـي المرحلـة اسـتخ درجـةالنتائج المتعلقة بالسؤال األول: مـا  1.1.1.5

 األساسية الدنيا في محافظة جنين؟

تمت اإلجابة عن هذا السؤال بحساب األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

 درجــةأفــراد عينــة الدراســة علــى فقــرات االختبــار وفقــا لمجــاالت الدراســة، والدرجــة الكليــة التــي تعبــر عــن 
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استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنـين. وكانـت درجـة اسـتخدام 

) 1.4حســب الجــدول ( كبيــرةالتقــويم الــواقعي لــدى معلمــي المرحلــة األساســية الــدنيا فــي محافظــة جنــين 

راف معيــاري ) مــع انحــ3.63حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــذه الدرجــة علــى الدرجــة الكليــة للمقيــاس (

 ). 0.48مقداره (

ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى التركيز على الدورات التي تتناول هذا النوع من التقويم حيث أصـبح 

فــي مدارســهم ومــع  أصــبح ســلوكًا يمارســونهولــذلك  ،ألهميــة هــذا التقــويم راكــاً ٕادو  كثــر انفتاحــاً أالمعلمــون 

بثقــل  نتــاج شــعورهمفضــل، وذلــك ي التغييــر نحــو األالــدور الكبيــر فــى المعلمــين يقــع علــطالبهــم، حيــث 

مانة الملقاة عليهم. فالمعلمين في مجتمع الدراسة يقومون بتقويم طلبتهم باستخدام المالحظة المنظمة األ

ويســتخدمون التقــويم المعتمــد علــى التواصــل، كمــا أنهــم يشــجعون طلبــتهم علــى ممارســة التقــويم الــذاتي، 

على المناقشة، وهم أيضًا يقومون بممارسات أخرى تندرج تحت بنـد التقـويم ويستخدمون التقويم المعتمد 

كما أن قسم اإلشراف في النظام التربوي من خالل تواصله مـع المعلمـين ومـدراء  .كبيرةالواقعي وبدرجة 

جـزءًا أساسـيًا فـي عمليـة المدارس، يعزز ويشجع على استخدام التقويم الواقعي في المدارس، والذي يعـد 

 يم المعلمين للطلبة.  تقي

) والتـــي بينــت أن نســبة كبيـــرة مــن المعلمــين يمارســـون 2013واتفقــت هــذه النتيجــة مـــع دراســة الزعبــي (

ــيهم فــي التحســين مــن مســتوى التعلــيم وتحقيــق  اســتراتيجيات التقــويم الــواقعي، لمــا لهــا مــن أثــر كبيــر عل

أكـــــدت أن المعلـــــم يقـــــوم باســــــتخدام ) والتـــــي 2008التنميـــــة الذاتيـــــة للمعلـــــم، ودراســـــة البشـــــير وبــــــرهم (

استراتيجيات التقويم البديل لما لها من دور في تحسين مهاراته وبالتالي زيادة التنمية الذاتية لديه وتنمية 

والتي بينت أن المعلم يقوم باستخدام جميع استراتيجيات  )Al- Diab, 2017مهارات الطلبة. ودراسة (

كـن أن تسـاعدهم علـى تبـادل الخبـرات وتطبيـق اسـتراتيجيات التقيـيم التقويم البديل بشكل متكرر والتي يم

 البديل بدقة. 

) والتـي أظهــرت نتائجهـا أن المعلمــين بحاجـة إلــى 2013واختلفـت الدراسـة الحاليــة مـع دراســة الغامـدي (

بــرامج تدريبيــة فــي أســاليب اســتخدام التقــويم الــواقعي وغيرهــا، لمــا لهــا مــن دور كبيــر فــي تحقيــق التنميــة 
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) والتـي أظهـرت نتائجهـا أن Djoub, 2017المهنيـة للمعلـم وزيـادة الثقـة فـي مسـيرته المهنيـة. ودراسـة (

يحصــلوا المشـاركين لـم يتلقـوا التــدريب الـالزم فـي التقيـيم التعليمــي مـن أجـل تعظـيم فعاليتــه، كمـا أنهـم لـم 

ءهـــم بشـــأن مـــا يعنيـــه التطـــوير المهنـــي خـــالل حيـــاتهم المهنيـــة. وتعكـــس معتقـــداتهم وآرافـــي دورات  علـــى

التقيــيم بالنســبة لهــم بوجــه عــام ومــا يشــكل تقييمــا ســليما علــى وجــه الخصــوص الــنقص لــديهم فــي تقيــيم 

) والتي بينـت أن هنـاك Serin, 2015معرفة القراءة والكتابة. باإلضافة إلى اختالفها مع نتائج دراسة (

أهمهــا قلـــة الوقــت وازديـــاد أعـــداد  بابأســـعــدد قليـــل مــن المعلمـــين اســتخدموا التقـــويم البــديل وذلـــك لعــدة 

الغــرف الصــفية، باإلضــافة إلــى قلــة الــدورات التدريبيــة الهادفــة لتزويــد المعلمــين بأســاليب واســتراتيجيات 

 التقويم البديل.

 المتوســطات الحســابية لدرجـــةوجــد فــروق فـــي تالنتــائج المتعلقــة بالســؤال الثـــاني: هــل  2.1.1.5

لمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين تعزى إلى المتغيـرات استخدام التقويم الواقعي لدى مع

   سنوات الخبرة.) ؟ التخصص. المديرية. (الجنس.

 :تم تحويل السؤال الثاني إلى فرضيات

 (0.05ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ونصت الفرضية األولى على أنـه: 

(α ≤  استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا  جةالمتوسطات الحسابية لدر في

 تعزى لمتغير الجنس.في محافظة جنين 

) للكشــف فيمــا إذا t-testلفحــص هــذه الفرضــية الصــفرية تــم اســتخدام اختبــار (ت) للعينــات المســتقلة (

 الحسابية لدرجةالمتوسطات في  )α≤0.05كان هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 تعزى لمتغير الجنس.استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين 

) أن مستوى الداللة المحسوبة يساوي 2.4بينت نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة من خالل الجدول (

) أي أنــه ال توجــد فــروق α≤0.05ة () وهــذه القيمــة أكبــر مــن قيمــة الداللــة اإلحصــائية المفترضــ0.07(
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اســـتخدام التقـــويم الـــواقعي لـــدى معلمـــي المرحلـــة األساســـية الـــدنيا فـــي  المتوســـطات الحســـابية لدرجـــةفـــي 

 تعزى لمتغير الجنس.محافظة جنين 

الـــدورات  علـــىمســـتوى المعلمـــين ذكـــورًا وٕاناثـــًا وبـــنفس ال حصـــولويعـــزو الباحـــث الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى 

إلثرائية التي تقدم للمعلمين من خالل مديريات التربية والتعليم من جهة، ومـن جهـة نشطة االتدريبية واأل

واالنفتـاح   ،خرى هو النضج العقلي لدى الطالب في مجتمع الدراسة نتيجة التطور التكنولوجي السريعأ

يم الواقعي مما يحتم على المعلم العمل على تشجيعهم وتنمية قدراتهم، وبالتالي استخدام استراتيجية التقو 

 للوصول إلى ذلك. 

) التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية 2008واتفقت هذه الدراسة مع دراسة البشير وبرهم (

بين المتوسطات الحسابية لدرجة اسـتجابة المعلمـين السـتخدام اسـتراتيجيات التقـويم البـديل تعـزى لمتغيـر 

 الجنس. 

بينت وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة  ) والتي2013واختلفت مع دراسة الزعبي (

)α=0.05 فــي درجــة ممارســة معلمــي الرياضــيات الســتراتيجيات التقــويم الــواقعي تعــزى لمتغيــر الجــنس (

 لصالح المعلمات. 

ـــه:  ـــى أن ـــة عل ـــة                 ونصـــت الفرضـــية الثاني ـــد مســـتوى الدالل ـــة إحصـــائية عن ال توجـــد فـــروق ذات دالل

0.05) (α≤  اســـتخدام التقـــويم الـــواقعي لـــدى معلمـــي المرحلـــة  المتوســـطات الحســـابية لدرجـــةفـــي

 تعزى لمتغير المديرية.األساسية الدنيا في محافظة جنين 

) للكشف فيما إذا t-testلفحص هذه الفرضية الصفرية تم استخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة (

 المتوسطات الحسابية لدرجةفي  )α≤0.05وى الداللة (كان هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مست

 تعزى لمتغير المديرية.استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين 

) أن مستوى الداللة المحسوبة يساوي 3.4بينت نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة من خالل الجدول (

) أي أنه ال توجد فـروق فـي α≤0.05من قيمة الداللة اإلحصائية المفترضة () وهي قيمة أكبر 0.27(
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استخدام التقويم الـواقعي لـدى معلمـي المرحلـة األساسـية الـدنيا فـي محافظـة  المتوسطات الحسابية لدرجة

 تعزى لمتغير المديرية وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية.جنين 

ت التربيـة والتعلـيم علـى اختالفهـا واخـتالف المنـاطق التـي ن مـديرياأويعزو الباحث السبب في ذلك إلـى 

وكـذلك لوجـود إشـراف تربـوي ومتابعـة مـن قبـل مـديريتي  ،توجد فيها تقدم للمعلمـين دورات تدريبيـة مكثفـة

وذلك دعمًا للمسيرة التعليمية ورغبة في النهوض بالعملية التعليميـة، لـذلك لـم تكـن  ،تربية جنين وقباطية

اسـتخدام التقـويم الـواقعي لـدى معلمـي المرحلـة األساسـية الـدنيا فـي  درجـةاحصـائيًا فـي  هناك فروق دالـة

 تعزى لمتغير المديرية. محافظة جنين 

ولم تتناول أي من الدراسات السابقة التي أوردها الباحث في بند الدراسات التي تناولت اسـتخدام التقـويم 

التي تناولت  -في حدود علم الباحث –لية هي األولى الواقعي متغير المديرية، حيث كانت الدراسة الحا

 هذا المتغير.

ـــه:  ـــى أن ـــة عل ـــة                 ونصـــت الفرضـــية الثالث ـــد مســـتوى الدالل ـــة إحصـــائية عن ال توجـــد فـــروق ذات دالل

0.05) (α≤  اســـتخدام التقـــويم الـــواقعي لـــدى معلمـــي المرحلـــة  المتوســـطات الحســـابية لدرجـــةفـــي

 تعزى لمتغير التخصص.حافظة جنين األساسية الدنيا في م

) للكشــف فيمــا إذا t-testلفحــص هــذه الفرضــية الصــفرية تــم اســتخدام اختبــار (ت) للعينــات المســتقلة (

 المتوسطات الحسابية لدرجة) في α≤0.05كان هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

ــــواقعي لــــدى معلمــــي المرحلــــة األساســــي تعــــزى لمتغيــــر ة الــــدنيا فــــي محافظــــة جنــــين اســــتخدام التقــــويم ال

 التخصص.

)  أن مســـتوى الداللـــة المحســـوبة 4.4بينـــت نتـــائج اختبـــار "ت" للعينـــات المســـتقلة مـــن خـــالل الجـــدول (

) أي أنــه ال توجــد فــروق فــي α≤0.05) وهــي قيمــة أكبــر مــن قيمــة الداللــة المفترضــة (0.85يســاوي (

الـواقعي لـدى معلمـي المرحلـة األساسـية الـدنيا فـي محافظـة استخدام التقويم  المتوسطات الحسابية لدرجة

 تعزى لمتغير التخصص وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية.جنين 
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اســتخدام  المتوســطات الحســابية لدرجــة ويعــزو الباحــث الســبب فــي عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا فــي

تعزى لمتغير التخصـص إلـى أن ن التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جني

المعلمــين والمعلمــات فــي مجتمــع الدراســة وعلــى اخــتالف تخصصــاتهم يمــرون بــنفس الظــروف الخاصــة 

بالعمليــة التعليميــة التعلميــة، فهــم يخضــعون للــدورات التدريبيــة كــل وفــق اختصاصــه وكــذلك هــم يتــابعون 

، فالتقويم الواقعي استراتيجية وات التقويمالمستجدات والتطورات في العملية التعليمية، من حيث تطور أد

وهم يدركون على اختالف وأسلوب تقويمي يصلح لكل المراحل وكل المواد الدراسية والمناهج التعليمية، 

 اختصاصاتهم ما للتقويم الواقعي من دور وأهمية كبيرة بالنسبة للطالب وبالنسبة لهم أيضًا كمعلمين.

) والتـــي أظهـــرت عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة 2008لبشـــير وبـــرهم (واتفقـــت هـــذه الدراســـة مـــع دراســـة ا

إحصـــائية بـــين المتوســـطات الحســـابية لدرجـــة اســـتجابة المعلمـــين الســـتخدام اســـتراتيجيات التقـــويم البـــديل 

 تعزى لمتغير التخصص. 

ـــه:  ـــى أن ـــة            ونصـــت الفرضـــية الرابعـــة عل ـــد مســـتوى الدالل ـــة إحصـــائية عن      ال توجـــد فـــروق ذات دالل

0.05) (α≤  اســـتخدام التقـــويم الـــواقعي لـــدى معلمـــي المرحلـــة  المتوســـطات الحســـابية لدرجـــةفـــي

 تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.األساسية الدنيا في محافظة جنين 

) حيـث One Way ANOVAتـم فحـص الفرضـية الصـفرية الثانيـة باسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي (

) وهــي أكبــر مــن 0.57ومســتوى الداللــة ( )0.55الكليــة (ف للدرجــة  ) أن قيمــة6.4تبــين مــن الجــدول (

اســـتخدام  المتوســـطات الحســـابية لدرجـــة) أنـــه ال توجـــد فـــروق فـــي α≤0.05مســـتوى الداللـــة المفترضـــة (

تعـــزى لمتغيـــر عـــدد ســـنوات التقـــويم الـــواقعي لـــدى معلمـــي المرحلـــة األساســـية الـــدنيا فـــي محافظـــة جنـــين 

  ضية الصفرية.تم قبول الفر  وبذلك ،الخبرة

 نحـو تطـوير ميـل ن  المعلمين على اخـتالف سـنوات خبـرتهم لـديهمأويعزو الباحث السبب في ذلك إلى 

ن غالبيـة عينـة الدراسـة كـانوا مـن ذوي الخبـرة أالـوزارة، كمـا  توجهـات ومواكبـة والتقـويم التـدريس أسـاليب

 ة. سنوات مما أضعف أثر متغير الخبر  10إلى  5سنوات ومن  10أكثر من 
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) والتي بينت عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد 2013واتفقت هذه الدراسة مع دراسة الزعبي (

) فــي درجــة ممارســة معلمــي الرياضــيات الســتراتيجيات التقــويم الــواقعي تعــزى α=0.05مســتوى الداللــة (

 لمتغير سنوات الخبرة. 

ي بينـت وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية ) والتـ2008واختلفت هـذه الدراسـة مـع دراسـة البشـير وبـرهم (

بين المتوسطات الحسابية لدرجة اسـتجابة المعلمـين السـتخدام اسـتراتيجيات التقـويم البـديل وأدواتـه تعـزى 

) Al- Diab, 2017) سـنوات. ودراسـة (5-1لمتغير سنوات الخبرة لصالح المعلمين ذوي الخبـرة مـن (

تعلق بدرجة استخدام اسـتراتيجيات التقيـيم البـديل مـن قبـل والتي بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية ت

 معلمي اللغة اإلنجليزية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

التطــور المهنــي الـذاتي لــدى معلمــي المرحلــة  درجــةالنتـائج المتعلقــة بالســؤال الثالــث: مـا  3.1.1.5

 األساسية الدنيا في محافظة جنين؟

عداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات تمت اإلجابة عن هذا السؤال بحساب األ

 درجــةلمجــاالت الدراســة، والدرجــة الكليــة التــي تعبــر عــن  أفــراد عينــة الدراســة علــى فقــرات االختبــار وفقــاً 

التطــور  درجــة تالتطــور المهنــي الــذاتي لــدى معلمــي المرحلــة األساســية الــدنيا فــي محافظــة جنــين. وكانــ

حســـب الجـــدول  كبيــرةبدرجـــة لــدى معلمـــي المرحلــة األساســـية الـــدنيا فــي محافظـــة جنــين المهنــي الـــذاتي 

) مـــع انحـــراف 3.85) حيــث بلـــغ المتوســط الحســـابي لهــذه الدرجـــة علـــى الدرجــة الكليـــة للمقيــاس (7.4(

 ).0.52معياري مقداره (

باطية يتمتعون ن المعلمين في منطقة الدراسة في مديريتي جنين وقأويعزو الباحث السبب في ذلك إلى 

وقـد يكـون ذلـك عائـدًا إلـى طبيعـة الـدورات التدريبيـة المتخصصـة التـي  ،من التطور المهني كبيرةبدرجة 

يتعرضون لها بشكل مكثف وكذلك لوجود إشراف ومتابعة حثيثة للمعلمين من قبـل المشـرفين التربـويين، 

المتطــورة نتيجــة انفتــاحهم علــى  باإلضــافة إلــى اطــالع هــؤالء المعلمــين علــى أســاليب التــدريس الحديثــة

 من التطور المهني الذاتي لديهم. كبيرةمما أدى إلى وجود درجة  ،وسائل المعلومات المتعددة
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) والتي أكدت على أن العديد من الممارسات لهـا الـدور فـي 2014واتفقت هذه النتيجة مع دراسة حمد (

ورهم اإلشـرافي إلـى جانـب اسـتخدام عـدة أسـاليب التنمية المهنية للمعلمين ومن أهمها ممارسة المدراء لـد

) والتــي أظهــرت 2010للتنميــة الذاتيــة منهــا أســاليب التقــويم البــديل واســتراتيجياته. وكــذلك دراســة حلــس (

ــيم لــدى المعلمــين يفــتح المجــال أمــام نتيجــة  نتائجهــا أن اســتخدام العديــد مــن التقنيــات الحديثــة فــي التعل

كمــا أن المعلمــين الــذين يلتزمــون باســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي التعلــيم  أفضــل للطلبــة لتنميــة مهــاراتهم،

ومــن ضــمنها أســـاليب التقــويم الحديثــة كـــالتقويم البــديل لــديهم فرصـــة أفضــل فــي الحصـــول علــى نتيجـــة 

 مما يساعدهم في تحقيق التنمية الذاتية التي بدورها تحقق التنمية المهنية.  ،إشرافية جيدة

) إذ بينت نتائجها بأن اعتماد نهج يركز على Tran, 2015الدراسة مع دراسة (واتفقت نتائج هذه 

التعلم في تقييم التعليم هو ضروري في تطوير تقييم الطالب للتعليم؛ ألن هذا سوف يوفر التغذية 

الراجعة لجميع األطراف المشاركة في التعليم والتعلم (المعلمين، واإلداريين، والطالب) حول ما يجب 

) التي أظهرت Brown, 2010كل طرف القيام به لتحقيق مخرجات التعلم المقصودة. ودراسة (على 

-COAأهمية التقويم في تحسين وتطوير تعلم الطلبة، وناقشت الدراسة اآلثار المترتبة على استخدام (

III  .في تنفيذ السياسات والتطوير المهني للمعلمين ( 

عوائـق ملحوظـة  د) والتـي أظهـرت وجـو Deluca & etal., 2012(واختلفـت هـذه الدراسـة مـع دراسـة 

ــتعلم فــي الفصــول الدراســية. وكــان مــن التحــديات بالغــة األهميــة فــي  تعرقــل اســتخدام المعلمــين لتقيــيم ال

تعزيـز تنفيــذ تقيـيم الــتعلم فــي الفصـول الدراســية: الوقــت وحجـم الصــف، والمفــاهيم المتعلقـة بتقيــيم الــتعلم؛ 

يــات النظــام وممارســات التقيــيم الصــفي باإلضــافة إلــى عــدم وجــود نمــاذج فعالــة وعــدم االتســاق بــين أولو 

 .للتطور المهني في مجال التقييم
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التطـور  المتوسطات الحسابية لدرجـة وجد فروق فيتالنتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: هل  4.1.1.5

 زى إلى المتغيرات (الجـنس.المهني الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين تع

 سنوات الخبرة)؟ التخصص. المديرية.

 :تم تحويل السؤال الرابع إلى فرضيات

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةونصت الفرضية الخامسة على أنه: 

)0.05≤α(  ة الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسي التطور المهني  المتوسطات الحسابية لدرجةفي

 الدنيا في محافظة جنين تعزى لمتغير الجنس.

) للكشــف فيمــا إذا t-testلفحــص هــذه الفرضــية الصــفرية تــم اســتخدام اختبــار (ت) للعينــات المســتقلة (

 المتوسطات الحسابية لدرجة) في α≤0.05كان هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 ة األساسية الدنيا في محافظة جنين تعزى لمتغير الجنس.الذاتي لدى معلمي المرحلالتطور المهني 

) أن مستوى الداللة المحسوبة يساوي 8.4بينت نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة من خالل الجدول (

 ) .α≤ 0.05( ) وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية المفترضة0.50(

ن والمعلمات على حد سواء إلى تنميـة قـدراتهم المهنيـة ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى اتجاه المعلمو 

الذاتيــة يســاعدهم فــي ذلــك التطــور التكنولــوجي وتــوفر المعلومــات ووســائل االتصــال والمعرفــة واالنفتــاح 

مــن التطــور  كبيــرةعلــى مــا يتعلــق بتطــوير العمليــة التعليميــة، فهــم فــي منطقــة الدراســة يتمتعــون بدرجــة 

اب التـي ذكــرت، وكــذلك نتيجــة تعــاملهم وتفـاعلهم مــع طــالب منفتحــين نوعــًا المهنـي الــذاتي نتيجــة لألســب

مـن التطـور المهنـي الـذاتي،  كبيـرةما، وهذا النوع من الطالب يحتاج إلى معلمين ومعلمات لديهم درجـة 

 مما شكل حافزًا لكل من المعلمين والمعلمات للتطور والنمو المهني. 

) والتـي بينــت عـدم وجــود فـروق ذات داللــة إحصـائية عنــد 2014واتفقـت هــذه الدراسـة مــع دراسـة حمــد (

) في متوسطات استجابات المعلمـين حـول عالقـة ممارسـات المـدراء المقيمـين α=0.05مستوى الداللة (

) التـي أظهـرت نتائجهـا عـدم Brown, 2010بالتنمية المهنية للمعلمين تعزى لمتغير الجـنس. ودراسـة (
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ي مدى فهم المعلمين لمفاهيم التقييم تعزى لمتغير الجنس. باإلضافة وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

) والتي كشفت عـن عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية Roberts & Wilson, 1998إلى دراسة (

 في التقييمات البديلة التي يستخدمها معلمو العلوم تعزى لمتغير الجنس.   

ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة   ال توجـــد فـــروقونصـــت الفرضـــية السادســـة علـــى أنـــه: 

0.05) (α≤  الذاتي لدى معلمي المرحلـة األساسـية التطور المهني  المتوسطات الحسابية لدرجةفي

 الدنيا في محافظة جنين تعزى لمتغير المديرية.

) للكشــف فيمــا إذا t-testلفحــص هــذه الفرضــية الصــفرية تــم اســتخدام اختبــار (ت) للعينــات المســتقلة (

الحســـابية متوســـطات الفـــي  ≥α) (0.05كـــان هنالـــك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة 

الــذاتي لــدى معلمــي المرحلــة األساســية الــدنيا فــي محافظــة جنــين تعــزى لمتغيــر  التطــور المهنــي لدرجــة 

 المديرية.

لة المحسوبة يساوي ) أن مستوى الدال9.4بينت نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة من خالل الجدول (

) أي أنـه ال توجـد فـروق α≤ 0.05( ) وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية المفترضة0.08(

ـــة األساســـية الـــدنيا فـــي التطـــور المهنـــي الحســـابية لدرجـــة متوســـطات الفـــي  ـــذاتي لـــدى معلمـــي المرحل ال

 محافظة جنين تعزى لمتغير المديرية، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية.

الـذاتي التطـور المهنـي الحسـابية لدرجـة متوسـطات الويعزو الباحث السـبب فـي عـدم وجـود اخـتالف فـي 

إلــى أن المعلمــين فــي  ،لمتغيــر المديريــة تبعــاً لــدى معلمــي المرحلــة األساســية الــدنيا فــي محافظــة جنــين 

ون بـنفس الظـروف منطقة الدراسـة سـواء كـانوا تـابعين لمديريـة تربيـة جنـين أو لمديريـة تربيـة قباطيـة يمـر 

بالنســبة للعمليــة التعليميــة وبالنســبة لعمليــة اإلشــراف التربــوي علــى إنجــازاتهم، وكــذلك كــونهم يخضــعون 

لدورات تدريبية متشابهة ويواجهون طالبًا يشتركون في ثقافتهم وبيئتهم، ممـا أدى إلـى عـدم وجـود فـروق 

 الذاتي لديهم.  التطور المهني لدرجةدالة بينهم بالنسبة 
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) والتـي كشـفت نتائجهـا عـن عـدم وجـود فـروق 2013د اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الغامـدي (وق

ذات داللة إحصائية في الممارسات اإلشـرافية وعالقتهـا بـالنمو المهنـي لمعلمـي المرحلـة األساسـية الـدنيا 

 في محافظة غزة تعزى لمتغير المديرية.

والتـــي بينـــت وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد  )2014واختلفـــت هـــذه الدراســـة مـــع دراســـة حمـــد (

) في متوسطات استجابات المعلمـين حـول عالقـة ممارسـات المـدراء المقيمـين α=0.05مستوى الداللة (

 بالتنمية المهنية للمعلمين تعزى لمتغير المحافظة لصالح المحافظات الوسطى.  

 إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللةونصت الفرضية السابعة على أنه: 

)α≤0.05(   الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية التطور المهني  الحسابية لدرجةمتوسطات الفي

 الدنيا في محافظة جنين تعزى لمتغير التخصص.

) للكشــف فيمــا إذا t-testلفحــص هــذه الفرضــية الصــفرية تــم اســتخدام اختبــار (ت) للعينــات المســتقلة (

الحسابية لدرجة متوسطات الفي  )α≤0.05ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (كان هنالك فرو 

 الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين تعزى لمتغير التخصص. التطور المهني

) أن مســـتوى الداللـــة المحســـوبة 10.4بينـــت نتـــائج اختبـــار "ت" للعينـــات المســـتقلة مـــن خـــالل الجـــدول (

) أي أنـه ال توجـد α≤0.05) وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية المفترضـة (0.98ي (يساو 

الـذاتي لـدى معلمـي المرحلـة األساسـية الـدنيا فـي  التطـور المهنـيالحسابية لدرجـة متوسطات الفروق في 

 محافظة جنين تعزى لمتغير التخصص، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية.

التطــور الحســابية لدرجــة متوســطات الفــي عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا فــي ويعــزو الباحــث الســبب 

الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنـين تعـزى لمتغيـر التخصـص إلـى أن المهني 

المعلمــين والمعلمــات فــي مجتمــع الدراســة وعلــى اخــتالف تخصصــاتهم يمــرون بــنفس الظــروف الخاصــة 

وكذلك هم يتـابعون علـى  ،التعلمية، ويخضعون للدورات التدريبية كل وفق اختصاصهبالعملية التعليمية 

اختالف اختصاصاتهم المستجدات والتطورات في مجال التعليم الحديث، من حيث تطور أدوات التقويم 
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وأهميتهــا ومزايــا كــل اســتراتيجية مــن اســتراتيجيات التعلــيم وهــم يــدركون علــى اخــتالف اختصاصــاتهم أن 

المرحلــة تحــتم علـــيهم ان يكونــوا بمســتوى جيـــد مــن التطــور المهنــي الـــذاتي ليتمكنــوا مــن مواكبـــة طبيعــة 

التطـــورات والمســـتجدات وهـــم يـــدركون مـــا لـــذلك مـــن أهميـــة كبيـــرة بالنســـبة للطـــالب وبالنســـبة لهـــم أيضـــًا 

 كمعلمين. 

ذات داللـة ) التـي أظهـرت نتائجهـا عـدم وجـود فـروق Brown, 2010واتفقـت هـذه الدراسـة مـع دراسـة (

 إحصائية في مدى فهم المعلمين لمفاهيم التقييم تعزى لمتغير التخصص. 

ـــى أنـــه:  ـــة                  ونصـــت الفرضـــية الثامنـــة عل ـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الدالل ال توجـــد فـــروق ذات دالل

0.05) (α≤  ـــي ـــي  الحســـابية لدرجـــةمتوســـطات الف ـــة  التطـــور المهن ـــدى معلمـــي المرحل ـــذاتي ل ال

 ة الدنيا في محافظة جنين تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.األساسي

) حيـث One Way ANOVAتـم فحـص الفرضـية الصـفرية الثانيـة باسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي (

) وهـي أكبـر مـن 0.12ومستوى الداللـة ( )2.10الكلية () أن قيمة ف للدرجة 12.4تبين من الجدول (

التطـــور المتوســـطات الحســـابية لدرجـــة نـــه ال توجـــد فـــروق فـــي ) أα≤0.05مســـتوى الداللـــة المفترضـــة (

الخبـرة الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين تعـزى لمتغيـر عـدد سـنوات  المهني

 تم قبول الفرضية الصفرية. وبذلك

المتوســـطات الحســـابية لدرجـــة ويعـــزو الباحـــث الســـبب فـــي عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي 

الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين تعزى لمتغير عدد سنوات التطور المهني 

 ،التـدريس لـديهم أسـاليب نحـو تطـوير ميـل ن المعلمين على اختالف سـنوات خبـرتهم لـديهمأإلى  ،الخبرة

 كبيرإلى وجود مستوى الوزارة، مما أدى  توجهات وٕالى استخدام أساليب وأدوات التقويم الحديث ومواكبة

كانوا مـن ذوي الخبـرة  -كما ذكر سابقاً  –ن غالبية عينة الدراسة أالمهني الذاتي لديهم، كما  التطورمن 

 سنوات مما أضعف أثر متغير الخبرة.  10إلى  5سنوات ومن  10أكثر من 
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لـة إحصـائية ) والتـي أظهـرت عـدم وجـود فـروق ذات دال2013واتفقت هذه الدراسة مع دراسة الغامدي (

ــدنيا فــي محافظــة غــزة  فــي الممارســات اإلشــرافية وعالقتهــا بــالنمو المهنــي لمعلمــي المرحلــة األساســية ال

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

) التي كشـفت عـن وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد 2014واختلفت هذه الدراسة مع دراسة حمد (

المعلمين حول عالقة ممارسات المدراء المقيمـين  في متوسطات استجابات  )α≤0.05مستوى الداللة (

سـنوات. باإلضـافة  5بالتنمية المهنية للمعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح من تقل خبرتهم عن 

) والتي أظهرت وجود فروق Roberts & Wilson, 1998إلى اختالف نتائج هذه الدراسة مع دراسة (

ديلــة التــي يســتخدمها معلمــو العلــوم تعــزى لمتغيــر ســنوات الخبــرة ذات داللــة إحصــائية فــي التقييمــات الب

 سنوات.   5لصالح المعلمين الذين تزيد سنوات خبرتهم عن 

اسـتخدام التقـويم الـواقعي لـدى  درجـةالنتائج المتعلقـة بالسـؤال الخـامس: مـا العالقـة بـين  5.1.1.5

  ني الذاتي لديهم؟معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين والتطور المه

ال توجـد عالقـة بـين درجـة اسـتخدام "وهذا السؤال انبثقت عنـه الفرضـية التاسـعة التـي تـنص علـى انـه: 

التقــويم الــواقعي لــدى معلمــي المرحلــة األساســية الــدنيا فــي محافظــة جنــين والتطــور المهنــي الــذاتي 

 "لديهم

") والداللــة اإلحصــائية الســتجابات rن "والختبــار هــذه الفرضــية تــم حســاب قيمــة معامــل االرتبــاط (بيرســو 

أفراد عينة الدراسة بين درجة استخدام التقويم الواقعي لدى معلمـي المرحلـة األساسـية الـدنيا فـي محافظـة 

) أن معامـــل ارتبــاط بيرســـون للدرجـــة 13.4جنــين والتطـــور المهنـــي الــذاتي لـــديهم. وتبـــين مــن الجـــدول (

) وهـــي قيمـــة دالـــة إحصـــائيًا، لـــذا يـــتم قبـــول 0.00حصـــائية ()، وبلـــغ مســـتوى الداللـــة اإل0.66الكليـــة (

الفرضية القائلة توجد عالقة إيجابيـة بـين درجـة اسـتخدام التقـويم الـواقعي لـدى معلمـي المرحلـة األساسـية 

 الدنيا في محافظة جنين والتطور المهني الذاتي لديهم.
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التطـــور  درجـــةقـــويم الـــواقعي وبـــين ويؤكـــد الباحـــث وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة بـــين درجـــة اســـتخدام أدوات الت

الــذاتي لــدى المعلمــين والمعلمــات أفــراد عينــة الدراســة، حيــث أن اســتخدام أدوات التقــويم الــواقعي المهنــي 

 أن يعـزىويمكـن  ،يؤدي إلى وجود مستوى مرتفع مـن التطـور المهنـي الـذاتي لـدى المعلمـين كبيرةبدرجة 

ن اســـتراتيجيات التقـــويم الـــواقعي يعملـــون علـــى ربـــط الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى أن المعلمـــين الـــذين يســـتخدمو 

المجتمع بالعلم وحاجاته، وعلى اكتساب احتياجـاتهم المهنيـة وتطـوير عملهـم المهنـي، كمـا أنهـم يحـددون 

أولويـــات احتياجـــاتهم المهنيــــة ويســـتخدمون طرقـــًا مختلفــــة لحـــل مشـــكالت المــــادة التعليميـــة، وهـــم أيضــــًا 

الطــالب وأوليــاء األمــور ويســتخدمون االنترنــت فــي الحصــول علــى يطــورون مهــاراتهم فــي التواصــل مــع 

الخاصة بالتقويم الواقعي تحتاج إلى إال أن استخدام االستراتيجيات والنماذج واألساليب دروس نموذجية. 

قـــدرات ومهـــارات وٕالــــى بحـــث وتــــدريب، ممـــا يســــاهم فـــي النمـــو والتطــــور المهنـــي لــــدى المعلـــم، كمــــا أن 

ة فــي الشـعب الصــّفية وضـيق وقــت الحصـة الصــفية، يتطلـب مــن يـادة أعــداد الطلبـالتحـديات التعليميــة وز 

اتفقـت هـذه الدراسـة مـع دراسـة حمـد لـذا . المعلمين تطوير أساليبهم وتحسينها لتواكب التغيرات المتسارعة

) والتـــي أكـــدت نتائجهـــا علـــى أن العديـــد مـــن الممارســـات لهـــا دور فـــي التنميـــة المهنيـــة والذاتيـــة 2014(

) والتــي 2013مــين، أهمهــا اســتخدام التقــويم البــديل واســتراتيجياته. باإلضــافة إلــى دراســة الغامــدي (للمعل

أكدت على أن استخدام التقنيـات الحديثـة فـي التعلـيم ومنهـا أسـاليب التقـويم الحديثـة مثـل التقـويم الـواقعي 

لـذين يلتزمـون باسـتخدام ) أن المعلمـين ا2010تحقق التنمية المهنية للمعلمـين. كمـا بينـت دراسـة حلـس (

التقنيات الحديثـة فـي التعلـيم كـالتقويم البـديل، يمّكـنهم مـن تحقيـق التنميـة الذاتيـة والتـي بـدورها تحقـق لهـم 

 التنمية المهنية.

) أن التقــويم فــي التعلــيم يــوفر تغذيــة راجعــة لكافــة Tran, 2015وكشــفت نتــائج الدراســة التــي قــام بهــا (

تعلميــة (المعلمــين، اإلداريــين، الطلبــة)، باإلضــافة إلــى تحقيــق التنميــة الذاتيــة أطــراف العمليــة التعليميــة ال

) والتـي بينـت نتائجهـا أن اسـتخدام أسـاليب التقـويم البـديل Lianghuo, 2002للمعلمين. وكذلك دراسة (

) فــي Deluca & etal, 2012تعتبــر وســيلة فعالــة لتعزيــز نمــو المعلمــين المهنــي، وأّكــد علــى ذلــك (

التــي بينــت نتائجهــا أن اســتخدام المعلمــين لوســائل التقــويم الحديثــة يســاهم فــي التطــوير المهنــي  دراســتهم

 للمعلمين. 
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 التوصيات والمقترحات:  2.5

 وبناًء على النتائج السابقة فإن الباحث يوصي بما يلي: 

الـذاتي مهني التطور ال درجةجراء المزيد من الدراسات حول العالقة بين استخدام التقويم الواقعي و إ .1

 لفة عن الدراسة الحالية وباستخدام متغيرات مختلفة.تلدى المعلمين على عينات أخرى مخ

جــراء المزيــد مــن الــدورات التدريبيــة المتخصصــة للمعلمــين مــن أجــل تطــوير اســتخدام اســتراتيجيات إ .2

 التقويم لديهم وتنمية قدراتهم المهنة الذاتية. 

ـــ .3 ى كافـــة المســـتويات الماديـــة والمعنويـــة والفنيـــة والبحثيـــة اعتمـــاد خطـــة تطـــوير مهنـــي للمعلمـــين عل

عـداد إ و  فـي مجـال التقـويم والتعليمية والتربوية، وٕاتاحة الفرصـة لهـم لالطـالع علـى النمـاذج العالميـة

 .الذاتي لديهمالتطور المهني  درجةبحوث تربوية االمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع 

 التطــور المهنــي  درجــةقيــيم المشــرفين التربــويين لتخصــيص جــوائز للمعلمــين المبــدعين مــن خــالل ت .4

 لدى هؤالء المعلمين.

 إجراء المزيد من الدراسات حول نفس الموضوع على متغيرات أخرى.  .5
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  . 29 – 1)، 2( 30-المنوفية

، دار غيــــداء للنشــــر اســــتراتيجيات التقــــويم التربــــوي الحــــديث وأدواتــــه ).2008(دعمـــس، مصــــطفى، 

 والتوزيع، عمان.

ب التربيـة العربــي ، الريــاض، مكتـ2، طاإلطــار المرجعـي للتقــويم التربـوي). 2000الدوسـري، إبـراهيم، (

 لدول الخليج. 
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ـــواقعي  .)2013زعبـــي، آمـــال، (ال درجـــة معرفـــة وممارســـة معلمـــي الرياضـــيات الســـتراتيجيات التقـــويم ال

      .191 - 165)، 3( 21 غزة،،، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةوأدواته

 منشأة المعارف، ،1، طستمولوجي وتربويالبنائية منظور اب ).1992(زيتون، حسن، وزيتون، كمال، 

 اإلسكندرية. 

مجلــــة ة وحــــدة تــــدريب فــــي النمــــو المهنــــي للمعلمــــين، ســــ). دور برنــــامج المدر 2006، ريــــاض، (ســــمور

 .   503 - 463)، 2( 14 غزة،،)الجامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية

ــواقعي درجــة اســتخدام معلمــي اللغــة االنجلي ).2013(ســواط، ســامي، ال ــة الســتراتيجيات التقــويم ال زي

، رسالة ماجستير، جامعة وأدواته في تقويم طالب الصف السادس االبتدائي بمحافظة الطائف

 أم القرى، المملكة العربية السعودية.

برنامج مقترح لتنمية مهارات اسـتخدام أسـاليب التقـويم البـديل لـدى معلمـي  ).2009(شريف، فهـد، ال

 مصر.  -جامعة األزهررسالة ماجستير، ، المرحلة المتوسطةاللغة اإلنجليزية ب

ـــوم االجتماعيـــة .)2003شـــناوي، علـــي (ال ، المكتبـــة المصـــرية للتوزيـــع والنشـــر، المـــنهج العلمـــي والعل

 القاهرة.

الهيئــة  .اســتراتيجيات وأدوات التقــويم الــواقعي).2015( قــبالن، يحيــى،و  زكــري، علــيو  ، محمــدشــهريال

 عتماد األكاديمي.واال مالوطنية للتقوي

درجـــة رضــا معلمــي العلـــوم عــن توظيـــف أســاليب التقـــويم ). 2010(عمــري، وصــال، وشـــحادة، فــواز، ال

ــة التربيــةالــواقعي فــي تقــويم العمليــة التدريســية ــة كلي  -، جامعــة عــين شــمس1، ج34، ع، مجل

 مصر. 

ســع واتجاهــاتهم أثــر اسـتخدام التقــويم البـديل علــى تحصـيل طلبــة الصـف التا .)2015عـودة، خالـد، (

 -، نــابلسرســالة ماجســتير، جامعــة النجــاح الوطنيــة، نحــو العلــوم فــي مــدارس محافظــة نــابلس

 فلسطين.
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برنامج تدريبي مقترح للنمـو المهنـي لمعلمـي العلـوم بالمرحلـة المتوسـطة  .)2013غامدي، حامـد، (ال

غيــر منشــورة،  هدكتــورارســالة ، فــي ضــوء المعــايير العالميــة ومتطلبــات منــاهج العلــوم المطــورة

 جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس، المملكة العربية السعودية.

إدارة االمتحانات واالختبارات، األردن:  .استراتيجيات التقويم وأدواته .)2004فريق الوطني للتقويم، (ال

 وزارة التربية والتعليم. 

ويم الواقعي في تـدريس الجغرافيـا علـى تنميـة مهـارات التفكيـر تأثير استخدام التق ).2014(محمد، هبه، 

مجلـة الجمعيـة التربويـة الجمعي واالتجـاه نحـو العمـل الجمـاعي لـدى طـالب المرحلـة الثانويـة، 

 . 120 – 77ص  ،59، عللدراسات االجتماعية

ل وسـبل معلمـي التربيـة اإلسـالمية ألسـاليب التقـويم البـديواقع ممارسـة ). 2016مصطفى، أشرف، (

 -اإلســـالمية، غـــزة ، رســـالة ماجســـتير، الجامعـــةتطويرهـــا فـــي المرحلـــة األساســـية الـــدنيا بغـــزة

  فلسطين. 

  .أساليب التقويم في ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة .مغذوي، عادل، (د.ت)ال

ير للنشر لبحرين، دار جر ، مملكة االتقويم الواقعي .)2009مهيدات، عبد الحكيم، المحاسنة، ابراهيم، (

 .والتوزيع

دور برنامج المدرسة كوحدة تطـوير فـي التنميـة المهنيـة لمعلمـي المرحلـة  ).2007(نصر، سميحة، 

الجامعـة  غيـر منشـورة، ماجسـتيررسـالة  ،األساسية بمـدارس وكالـة الغـوث فـي محافظـات غـزة

 اإلسالمية، غزة، فلسطين.
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 ) 1( الملحق

 جامعة القدس 

 عمادة الدراسات العليا 

 استبانة 
 حضرة المعلم/ة المحترم/ة

 تحية طيبة وبعد،،،،

طور المهني الذاتي لدى واقع استخدام التقويم الواقعي وعالقته بالتيقوم الباحث بدراسة بعنوان "
"، وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين

 في أساليب التدريس من جامعة القدس. 

يرجى من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل االستجابة على جميع فقرات االستبانة، 
وتحت درجة التقدير التي تراها مناسبة، علمًا بأن جميع إجاباتك ) أمام كل فقرة Xبوضع إشارة (

 ستستخدم لغايات البحث العلمي فقط.

 وشكرًا لكم على حسن تعاونكم

 الباحث: محمد الحروب

 القسم األول:
 في المكان المناسب لوضعك.( × )  المعلومات العامة: الرجاء وضع إشارة

 أنثى       □            ذكر                   □      الجنس  :

 قباطية   □جنين                               □المديرية:               

 تخصص علمي             □ تخصص علوم إنسانية             □      التخصص:

 سنوات   10أكثر من   □    سنوات  10 – 5   □   سنوات 5أقل من    □:   سنوات الخبرة
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 استخدام التقويم الواقعي ةدرجأوًال: 

 الفقرة الرقم
 بدرجة

كبيرة 
 جداً 

 قليلة جداً  قليلة متوسطة كبيرة

      أستخدم ملف الطالب (االنجاز) كأداة تقويمية.  1
      أشجع الطلبة على ممارسة التقويم الذاتي. 2
      أستخدم أسلوب المقابلة الفردية في تقويم أداء طلبتي. 3
      . المنظمة داء طلبتي باستخدام المالحظةأقوم أ 4
      أستخدم االختبارات الكتابية في تقويم أداء طلبتي. 5
      أستخدم طريقة المشروع في تقويم أداء طلبتي. 6
      أستخدم قوائم الشطب في تقويم أداء طلبتي. 7
      أستخدم ساللم التقدير في تقويم أداء طلبتي. 8
      .التقويم المعتمد على  العرض التوضيحي أستخدم 9
      .أستخدم التقويم المعتمد على  التواصل 10
       .أستخدم التقويم المعتمد على  المناقشة 11
      .أستخدم المالحظة التلقائية أثناء التقويم 12
      .أستخدم التقويم المعتمد على المشاركة في المعارض 13
      لتقويم المعتمد على سجل المواهب للطلبة.أستخدم ا 14
      أستخدم التقويم المعتمد على أوراق العمل. 15
      أستخدم التقويم المعتمد على أسلوب التعاون إلنجاز المهمة. 16
      .المقابلة الجماعيةأستخدم التقويم المعتمد على  17
      .اللفظيسلم التقدير أستخدم التقويم المعتمد على  18
      أكلف الطالب بشرح موضوع ما مدعمًا بالصور. 19
       .التقويم المعتمد على نشاط تمثيلي أستخدم 20
      .أستخدم االختبارات القصيرة 21
      .أستخدم المناظرة حول موضوع معين 22
      .أترك للطالب حرية اختيار األسئلة التي يرغب باإلجابة عنها 23
      .أفوض الطلبة بتقويم أنشطة زمالئهم 24
      .أقوم بتقويم االعمال الكتابية داخل غرفة الصف 25
      األسئلة الشفوية أداة تقويمية. أستخدم 26
      .أستخدم الخرائط المفاهيمية في التقويم 27

      .أوظف يوميات الطالب (السجل القصصي) في التقويم 28
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 الذاتي لمعلمي المرحلة األساسيةالتطور المهني  جةدر ثانيًا: 

 الفقرة الرقم
 بدرجة

كبيرة 
 جداً 

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جداً 

      أتأمل ممارساتي التدريسية نهاية كل فصل. 1

أحــــرص علــــى استشــــارة زمالئـــــي المدرســــين بهــــدف تطــــوير العمـــــل  2
 المهني. 

     

      العلمية داخل المدرسة وخارجها. أشارك في االجتماعات المهنية  3

      أحدد أولويات احتياجاتي المهنية.  4

      أعمل على  اكتساب احتياجاتي المهنية. 5

      أتأمل بشكل ناقد محتوى المنهج الدراسي.  6

      أقترح طرقًا لتطوير المنهج المدرسي. 7

      العمل المهني.  أشارك في الندوات والمؤتمرات العلمية لتطوير 8

      أقرأ الكتب والدوريات والمجالت العلمية المتخصصة بالمهنة.  9

      أساهم في نشر التقارير واألبحاث والمقاالت العلمية.  10

      أحرص على االستفادة من المصادر اإللكترونية العلمية.  11

      أشارك  في تقييم المتدربين(الطلبة المتدربين). 12

      أتواصل مع الجامعات ومراكز البحث.  13

ــــي وســــائل  14 ــــة ف ــــة والعالمي ــــة اإلقليمي ــــوم  بمتابعــــة التطــــورات العلمي أق
 اإلعالم. 

     

      أقوم  بمتابعة نتائج البحث العلمي في العلوم وفي التربية والتعليم.  15

      ُأطّور من استخدامي للتقنيات والوسائل التعليمية.  16

      ُأطّور مهارات الحوار والعمل الجماعي.  17

      َأستخدم طرقًا مختلفة لحل مشكالت المادة العلمية.  18

      ُأشارك في البرامج التدريبية على مستوى المدرسة والمديرية.  19
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 الفقرة الرقم
 بدرجة

كبيرة 
 جداً 

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جداً 

ى استشـــارة المشـــرفين التربـــويين بهـــدف تطـــوير عملـــي أحـــرص علـــ 20
 المهني.

     

      أتفحص التغذية الراجعة من المشرفين التربويين. 21

      أتواصل مع األهالي لتقويم جودة تعليمي. 22

      أستخدم المدونات لتقويم مدى تطوري مهنيًا. 23

      منها مهنيًا. البحوث اإلجرائية بهدف االستفادة بإجراءأقوم  24

      أحرص على حضور حصص لزمالئي المميزين. 25

      أبحث في اإلنترنت عن دروس نموذجية  26

      أحرص على حضور المؤتمرات العلمية. 27

      أحرص على حضور الدورات الخاصة بتعليم الموهوبين. 28

      أعمل على ربط العلم بالمجتمع وحاجاته. 29

 

 انتهت االستبانة ــــ 
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 قائمة بأسماء المحكمين) 2الملحق (
 

 المؤسسة العلمية االسم الرقم
 القدس جامعة  سد. محسن عد 1
 جامعة خضوري د. فتحي عناية 2
 جامعة النجاح الوطنية د. سهيل صالحة 3
 جامعة القدس المفتوحة د. مازن ربايعة 4
 يةجامعة النجاح الوطن د. محمود الشمالي 5
 جامعة النجاح الوطنية حبايبد. علي  6
 جامعة النجاح الوطنية د. محمود رمضان 7
 جامعة القدس المفتوحة د. نضال عبد الغفور 8
 جامعة القدس المفتوحة إباء عبد الحقأ.  9
 الكلية الجامعية للعلوم التربوية/ الوكالة د. نبيل رمانة 10
 للعلوم التربوية/ الوكالة الكلية الجامعية أ. فراس كوانين 11
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)1(كتاب تسهيل المهمة ) 3الملحق (
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 )2( ) كتاب تسهيل المهمة4الملحق (
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 )3() كتاب تسهيل المهمة 5الملحق (
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  )4( ) كتاب تسهيل المهمة6الملحق (
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 فهرس المالحق 
 

 الصفحة عنوان الملحق رقمال
 93 االستبانة  1
 97 قائمة بأسماء المحكمين  2
 98 في جنين : من جامعة القدس إلى مديرية التربية)1كتاب تسهيل المهمة ( 3
 99 من جامعة القدس إلى مديرية التربية في قباطية: )2كتاب تسهيل المهمة ( 4
 100 : من التربية في قباطية إلى المدارس التابعة لها)3كتاب تسهيل المهمة ( 5
 101 بية في جنين إلى المدارس التابعة لها: من التر )4كتاب تسهيل المهمة ( 6
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 فهرس الجداول 
 

 الصفحة الجدول رقمال
 48 فراد العينة حسب هذه المتغيراتأمع توضيح توزيع  الديموغرافيةالمتغيرات  1.3

2.3 
) لفقـرات ارتبـاط Pearson correlationنتـائج معامـل االرتبـاط بيرسـون (

 معلمي المرحلة األساسية. درجة استخدام التقويم الواقعي لدى 
50 

 51 .يم الواقعيو (كرونباخ ألفا) ألداة  التق معامل الثبات 3.3

4.3 
) لفقرات ارتباط Pearson correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون (

   .درجة التطور المهني لدى معلمي المرحلة األساسية
53 

 54 .لمهني للمعلمين(كرونباخ ألفا) ألداة التطور ا معامل الثبات 5.3

1.4 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة 

لدرجــة اســتخدام التقــويم الــواقعي لــدى معلمــي المرحلــة األساســية الــدنيا فــي 

 .محافظة جنين، مرتبة حسب األهمية

58 

2.4 
 درجــــةعلــــى  نتــــائج اختبــــار "ت" للعينــــات المســــتقلة الســــتجابة أفــــراد العينــــة

اسـتخدام التقـويم الـواقعي لـدى معلمـي المرحلـة األساسـية الـدنيا فـي محافظــة 
 .جنين تبعًا لمتغير الجنس
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