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  هداءاإل

ولكن أبى القلب اال أن يبوح لما يخالجه .. ورق القلم أن يسير.. امتنعت الكلمات عن التعبير 

   ...من مشاعر تفيض شكراً وامتنانا وثناء 

  مل اسمك بكل فخرحيا من أ

  سعادة لحظة يإلى من كلّت أنامله ليقدم ل

  ليمهد لي طريق العلم إلى من حصد األشواك عن دربي

 أشواك الطريق يالطاهرة التي أزالت من أمامإلى اليد 

 ورسمت المستقبل بخطوط من األمل والثقة

  أبي الحبيب بالجميل إلى الذي ال تفيه الكلمات والشكر والعرفان

 قدميها إلى من ركع العطاء أمام

 أجمل من دمها وروحها وعمرها حبا وتصميما ودفعا لغد يوأعطتن

  الحبيبة أمي إال من عينيهارى األمل أالغالية التي ال  إلى

 مالذي وملجئي كان إلى من

 )نشأت (  أخيلحظات الحياة أجمل  إلى من تذوقت معه

   )ثائر ، محمد(  خوتيأالى نبع الطفولة البريئة 

وعطراً إلى أزهار النرجس التي تفيض حباً وطفولةً ونقاء 

  )رنين ، هديل  نبال ، والء ،( أخواتي بن على أدراج العمر األولىجالغاليات الالتي مازلن ي



 ب 
 

  

  إقرار

أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي 

الخاصة باستثناء ما تم االشارة حيثما ورد ، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية 

  .و معهد أدرجة عليا ألي جامعة 

  

  روان الكرآي : التوقيع 

  روان وليد الكرآي 

  م 2010 / 6/ 26:  التاريخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ج 
 

  شكر وعرفان

أنه ليسعدني بعد أن من اهللا علي بانجاز هذا البحث المتواضع أن أتقدم ببالغ الشكر واالمتنان الى 

آان خير الدآتور ابراهيم عرمان الذي أآرمني باالشراف على رسالتي فقد .. أستاذي الفاضل 

مشرف ومعين ، والذي منحني من وقته وجهده وزودني بالكثير من خبرته الشخصية ومعرفته 

فله . العلمية ودعمه المتواصل ، ورعى هذا الجهد وآان له الفضل في ابرازه الى حيز الوجود 

جنة اضل أعضاء لساتذة االفجزيل الشكر والتقدير وال يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير الى األ

  .المناقشة الدآتور عفيف زيدان والدآتور نبيل المغربي 

لى آل من ساعدني النجاح هذه الرسالة ، وعماتي نبيلة وختام إوأتقدم بخالص تحياتي وتقديري 

وأخص بالذآر عمتي المعلمة ختام التي آانت .على ما بذلوه من مساعدتي في اتمام هذه الرسالة 

اذ آانت خير مساعد ومرشد وموجه لي ، فقد أعطتني من سندا لي طوال مسيرتي الدراسية 

ملك ، فلك جزيل الشكر واإلمتنان ، وأتقدم بالشكر للمعلمين الذين خبرتها المشرفة أفضل ما ت

  .قاموا بتعبئة أداة الدراسة 

وأقدم شكري وامتناني الى أبي وأخي نشأت على التعاون المستمر أثناء فترة دراستي ، آما 

ر لكل من ساهم ووقف بجانبي في مدة دراستي بالجامعة ولكل من ساهم في اخراج أتقدم بالشك

ء اليهم جميعا تحية اآبار هذه الرسالة الى حيز الوجود ، وادعو اهللا أن يجزيهم خير الجزا

  .وتقدير

  

  

  الباحثة                                                                         

  الكرآيروان وليد 



 د 
 

  الملخص 

معلمي الصف (  ساسيةالدراسة الى الكشف عن مدى توظيف معلمي المرحلة األ هذه هدفت

 في ضوء، تدريسهم  أثناءللتقويم الحقيقي  محافظة الخليل في )الصف السادس - األول

جابة متغيرات الجنس والتخصص والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة ، ثم حاولت الدراسة اإل

–معلمي الصف األول ( ساسيةألما مدى توظيف معلمي المرحلة ا : الرئيسعن السؤال 

  هم ؟تدريسللتقويم الحقيقي في  في محافظة الخليل )الصف السادس

حيث تكون  2010- 2009وقد أجريت هذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي  

في  )الصف السادس- األول معلمي الصف( ساسيةمجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة األ

ومعلمة ، واختيرت  امعلم 3979المدارس الحكومية في مدارس محافظة الخليل والبالغ عددهم 

ومعلمة، وبنسبة  معلماً 194من  تعينة الدراسة بطريقة العينة الطبقية العشوائية ، حيث تكون

وظيف معلمي من مجتمع الدراسة ، وتكونت أداة الدراسة من استبانة لمعرفة مدى ت% 5

فقرة ، وتم التأكد من صدق و ثبات  35ساسية للتقويم الحقيقي والتي اشتملت على المرحلة األ

وتم تحليل البيانات بواسطة ) 0.90(االستبانة عن طريق حساب معامل كرونباخ ألفا حيث بلغ 

  .  SPSSالحاسوب وذلك باستخدام حزمة البرامج االحصائية للعلوم االجتماعية برنامج 

حيث استخدمت الباحثة أساليب احصائية تمثلت في استخراج المتوسطات الحسابية والنسب 

للعينات المستقلة  ) Independent  t‐test (نحرافات المعيارية واستخدام اختبار المئوية واإل

  .للفروق البعدية(LSD) واختبار)   One way ANOVA(حادي واختبار تحليل التباين األ

توظيفهم  نحو ساسيةمعلمي المرحلة األاتجاهات لبيانات توصلت الدراسة الى أن بعد معالجة او

بغض  ،%  82حيث بلغت الدرجة الكلية للتوظيف  ومرتفع عالي  تدريسهم للتقويم الحقيقي في



 ه 
 

و سنوات أالجنس أو المؤهل العلمي  مختلفة باختالف سواء كانتت الدراسة االنظر عن متغير

  .و التخصص أالخبرة 

بداع عند هتمام الكبير بالفروق الفردية والعمل على خلق اإلإلوصت الباحثة باأوبناء عليه 

المختلفة لرفع الملل عن الطلبة ، والعمل على  شكالهأستمرار في توظيف التقويم بالطالب واإل

  .جراء دراسات مشابهة لهذه الدراسة مع التغيير في متغيرات الدراسة إ
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 Abstract   

 

This study aimed at revealing the extent of recruitment of teachers in 

 to, and teachingin their  evaluationstage of the real  basicthe 

variables of sex, specialization and the  the impact of  describe

then tried to answer the qualifications and years of experience, and 

real  use thestage  basic the  of teachers  the main question of how

? evaluation in their teaching 

 

The study was conducted during the second semester of the  

academic year 2009‐2010, where the study population consisted of 

all teachers in the basic stage in government schools in schools in 

Hebron, who are 3979 teachers, and selected sample of the study on 

a sample stratified random sampling, where the 194 teachers, rate of 

5% of the study population consisted of the study means of 

identification to determine the recruitment of teachers in the basic 

stage for the real evaluation , which included 35 items, was to make 

sure the sincerity and durability of resolution by calculating the 

coefficient of Cronbach Alpha where it reached (0.90) data were 

analyzed by the computer and the using the statistical software 

package for Social Sciences program SPSS.  

 

Where the researcher used the statistical methods was to extract the 

averages, percentages, standard deviations and the use of test (t‐test) 

for independent samples and test analysis of variance (One way 

ANOVA) and  LSD test of the Post differences .  

 

After processing the data, the study found that the trends in basic 



 ز 
 

school teachers about the extent of employment for the evaluation in 

real rations were high and high 

 

Accordingly ,the researcher recommended to hold training courses 

for those teachers on how to use the evaluation to their shares in a 

real benefit to teachers , and teachers need to use the ways and 

means of the real evaluation and dispensing with the traditional 

methods of assessment .  
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها 

               

  المقدمة  1.1

ساسية في العملية التعليمية ويحتل مكانا بارزا في المنهج ، وهو حد العناصر األأيعتبر التقويم 

و فشله ، أدارة المدرسية الحكم بها على مدى نجاح البرنامج التعليمي يمكن لإلالوسيلة التي 

ستفادة منه ، ووضعت الكثير من ولذلك تهتم المؤسسات التربوية به وتحرص على حسن اإل

جزءا ) اليومي(لى اعتبار التقويم المستمر إساليب والضوابط التي تحكمه ، ودعت المعلمين األ

خر أفادة من نتائج هذا التقويم في عالج مشكالت التومحاولة اإلة ، من العملية التعليمي

حد أو تتضخم ويصعب عالجها ، ويعتبر التقويم أالدراسي حتى ال تتراكم هذه المشكالت 

داء أمكونات البرامج التدريبية المتعددة في مختلف المجاالت حرصا منها على تطوير 

ساسيا من أنه عنصرا لى جانب كوإرتفاع بمستواه به واإلساليأالمعلمين في التقويم وتحديث 

  . ) 2009شحادة، ( جميع المراحل التعليمية رسية في دارة المدعناصر منظومة اإل

ن هذا إسلوب المستخدم لفهم وتقدير المعرفة لدى المتعلم ، فن التقويم هو األألى إوبالنظر 

داء الطالب ، حيث أن التقويم يعتبر حكم المدرس الموضوعي بناء على مالحظة ألى إيوحي 

والوقاية ، ولكل منها غايتها التي تسعى اليها  –العالج  –التشخيص : يؤدي وظائف ثالثة هي 

نجزه المتعلم في مجال معين ، لذا أهدافها، ولما أدواتها ووسائلها التي تساعد على تحقيق أو
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تفكير حكام والصدار األإستويات التفكير العليا وحل المشكالت واتخاذ القرار واهتم التقويم بم

  .الناقد 

ن التحول من إاداء المتعلم ، حيث أفالتقويم يعتبر حكم المدرس الموضوعي بناء على مالحظة 

هداف محددة ومرتبطة بسلوك قابل أن يكون للدارسين أالمدرسة السلوكية التي تؤكد على 

  لقياس الى المدرسة المعرفية التي تؤكد على ما يجري داخل عقل المتعلم وعلىللمالحظة وا

 بنفسهلى البنائية التي تؤكد على بناء المتعلم لمعرفته إالعوامل المتداخلة التي تؤثر في سلوكه 

هم التوجهات المعاصرة أحد أكيد على أدى الى التأتعلمه ذا معنى ، فهذا  وتوظيفها مما يجعل

  . )2004الدوسري، (الذي يطلق عليه التقويم الحقيقي و

بعادها ، فتوجهات أن التقويم الحقيقي يتسم باحتالله مكانة حساسة في العملية التعليمية بكافة إ

و مواصلتها واختيار التخصص هي قرارات مبنية على أنسحاب من الدراسة المتعلم في اإل

 AAAS(American(لتقدم العلوم امريكية بطة األولى ، ولقد ذكرت الراالتقويم بالدرجة األ

Association for A dvancement of Science  صالح التربوي تحمل اي محاولة لإلأن إ

شارة للتقويم باعتباره مرمى رئيسيا ذا دور بارز في عملية تصميم التعليم على إبين جنباتها 

نه إركان العملية التعليمية ، فأطرافه جميع أن الفكر البنائي يلمس بإوجه الخصوص ، وبما 

لى ملفات تقويم إبالطبع ال يغفل التقويم باعتباره العمود الفقري لهذه العملية ، مما يشير ضمنيا 

نتقائية ستمرارية والواقعية واإلحد صور التقويم الحقيقي والذي يتسم باإلأداء باعتبارها األ

ذهان تصورا عن مجموعة من الى األ" التقويم ملف "وكذلك التسلسل ، وعادة ما يحمل 
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ن أال إغراض تتعلق بالتوظيف ، عمال التي يقدمها الفنانون والمصورون والمحترفون ألاأل

القدرات والسلوكيات  يضا الى التربية لتوثق تطور النمو فيأدخلت " داء تقويم األ" ملفات 

ير والتقد الملفات المالحظة غراض هذهأتجاهات لدى المتعلمين ، ومن هارات واإلوالم

نه يستحث أوالوصول الى فهم دقيق لعمل المتعلمين ونموهم خالل سنوات الدراسة ، حيث 

نه يسمح للمتعلمين باعداد بيان أعتماد على االخرين ، كما ستقالل وعدم اإلالتفكير ويدعم اإل

ن ملف التقويم إعموما فهداف المستقبلية ، وعمالهم وتقييم تطورهم مما يساعد في تحديد األأل

                      .فترة ممتدة من الزمن  ستعراض وتقويم عملية التعلم خالليستخدم إل

دوار المعلم بصفة عامة ، والمعلم البنائي بصفة خاصة هو القيام أهم أ ننسى  ال نأوهنا يجب 

ساليبه في أالبنائي و دخلممن المعلمين يستخدمون ال ن كثيراًأبعملية التقويم ، فبالرغم من 

ساليب تقويم أليدية ولهذا فال بد من استخدام قساليب التقويم التأ ىنهم يلجؤون الأال إالتعليم ، 

ن المتعلم يتعامل من أتتمشى مع منطلقات ومرتكزات الفكر البنائي ، فالبنائيون يعتقدون 

وكذلك الخاصة  عتقادات الشخصية والدوافع والمفاهيم الخاصة بموضوع الدراسة ،اإل

نهم يكونون معان فردية للمادة إبالمعرفة نفسها ، وعندما يتم التدريس لهؤالء المتعلمين ف

  .طرهم المعرفية الموجودة لديهم بالفعل أرجاعها الى مفاهيمهم وإالدراسية عن طريق 

اصة ن العامل المؤثر والمهم في عملية التعلم بصفة عامة وفي التقويم بصفة خأوزوبل أويرى 

هداف هي ن الغايات واألإهو ما يعرفه المتعلم بالفعل ، بينما في تصميم التعليم التقليدي ف

ل المؤثر والمهم ، والذي يحكم جهود مصممي التعليم لذا فانه في ظل البنائية يحتفظ امالع
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المتعلمين بمساعدة معلميهم باستراتيجيات التعلم الخاصة بهم ، وغالبا ما يحددون غاياتهم 

البنائي قد انعكس على تجاه تجاه التقليدي الى اإلنفسهم ، وعليه فان التحول من اإلأهدافهم بأو

كثر من كونه محكي المرجع ، أهتمام الى التقويم الحقيقي ليكون معياري المرجع توجيه اإل

ن أما يطلب من المتعلمين  داء ، فكثيراًما يركزعلى األ لباًحيث نرى ان التقويم الحقيقي غا

ن التقويم الحقيقي تواجهه أيعرضوا معرفتهم ومهاراتهم بالطريقة التي يجدونها مالئمة ، كما 

ضافة الى الصالحية المنهجية اإلبدارة الوقت بطريقة فعالة ، هذا إالعديد من التحديات منها 

                                                                                   .)2003 ؛وزيتون،زيتون(

 علمونن النظام موجود داخل عقول البشر ، ولذلك عندما يفرض المأفالبنائية تؤكد على 

نظامهم فانهم يحرمون المتعلمين من بناء المعرفة والفهم بطريقة ابداعية ، وعندما نتبع النظام 

   - :ساسيتين وهما أالبنائي فاننا نناقض النظام التقليدي في نقطتين 

هداف تناقش وال ن هذه المقاصد واإلإهداف السلوكية ، حيث المقاصد التعليمية واأل )1

 .تفرض على المتعلمين 

بمدى واسع ومتنوع  ختبارات مرجعية المحك ، مما يسمحعلى اإليقل اعتماد التقويم  )2

  .ختباراتمن اإل

م على تحديد المقاصد نه وفقا للنموذج التقليدي لتقويم التعلم تحتوي نماذج التعلأوبهذا يتضح 

تحديد  –تحليل المهام : ذ يصمم المعلمون تعليمهم حول عمليات مثل إوالعناصر المنتقاة ، 

التقويم التقليدي بمراجعة المقاصد  أوالتقويم مرجعي المحك ، ويبد –هداف السلوكية األ
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هداف السلوكية ، وقد وصفت هذه العملية بانها عملية تدريس معدة مسبقا وموجهة بمقاصد واأل

نشطة التعليمية سلوب التدريس الذي يتحكم بدوره في األأمعينة ، حيث يحدد المقصد 

مشكالت العالم ون دى ذلك الى التفكير في نموذج للتقويم البديل يواجه المتعلمأفقد  .للمتعلمين

حقيقية والتي تدفعهم بالتالي الى تطبيق مهاراتهم ومعارفهم المعينة ، وعند التفكير وتحدياته ال

حد صور أداء كو سجالت األأذهان مفهوم التقويم الحقائبي في هذا النموذج فيتبادر الى األ

    .التقويم الحقيقي 

  :مشكلة الدراسة  2.1

المقياس الوحيد  أدوات تقويم المتعلم، وهي بوضعها الحالي منختبارات النهائية تعتبر اإل    

أخرى، حيث تعد  الذي على أساسه ينتقل الطالب من صف دراسي إلى آخر ومن مرحلة إلى

في حياة األسر  أكثر وسائل التقويم استخداما في مدارسنا، وهي بال شك تحتل مكانة مهمة

التعليمية من قيادات تربوية  يعمل باإلداراتوأبنائها، وبالتالي تكون الشغل الشاغل لكل من 

   .تقرير مصير الطالب ومستقبلهم ألهميته الكبرى في العملية التعليمية، وفي وغيرها، نظراً

فضل أن االمتحانات التي تركز على االستظهار والحفظ لدى المتعلمين هي أيرى السلوكيون ف

متحان الشائعة من ن معظم ممارسات اإلسبيل لتكوين رؤية صادقة حول تعلم االفراد ، وتتكو

ن المعلم هو أال إثناء وضع الدرجات ، أسئلة موضوعية مصممة لنزع حكم المعلم وذاتيته أ

  . )2003زيتون؛وزيتون،  (اغة محتوى االمتحانالذي يقرر صي
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ذا تصور المتعلم إجابات لكل سؤال ، ولكن إختيار من متعدد تذكر فمثال في اختبارات اإل

جابة تتفق مع الحل ، فيجعل إمشكلة يختلف عما يقصده المعلم فسيشعر المتعلم بالفشل في ذكر 

انات حمتوال يتم في هذا النوع من اإل لتخمين ،لالمالذ الوحيد هو ترك مكان االجابة فارغا او 

ن تلك الحلول قد أ، مع و طرق الفهم البديلة في التقويم للحلول أوضع اعتبار للحلول البديلة ، 

ما يعرفه  متحانات ربما تكون قد وضعت بطريقة ال تكتشفتكون قابلة للتطبيق ولكن هذه اإل

نما لتزيح الستار عن مدى درجة توافق معرفة المتعلم مع معرفة واضعي إالمتعلم ، و

ستغناء م باإلال توجد لديهم رؤية واضحة للتقويم ، وينادي كثير منهين البنائي لكن .متحاناتاإل

متحانات الموضوعية وذلك لقصورها في قياس مستوى التفكير العلمي ، ومهارات حل عن اإل

سلوب التقويم الحقيقي لفهم تعلم المتعلمين حيث يتم انغماسهم في مهمات ذاتأخذ بالمشكلة واأل  

واسعة من ذلك نشاطات ضقيمة ومعنى تبدو كنشاطات تعلم وليس كاختبارات تقليدية ، ويت

.)1993، الوهر( تشمل المقابالت الشفوية ومهمات حل المسائل االجتماعية وملفات المتعلمين  

في محافظة  ساسيةمدى توظيف معلمي المرحلة األ تمثلت في معرفةلذا فإن مشكلة الدراسة 

  . تدريسهمللتقويم الحقيقي في  الخليل

  :أسئلة الدراسة  3.1

  : جابة عن السؤال الرئيس التالي لى اإلإالدراسة  سعت

  ؟ تدريسهمللتقويم الحقيقي في  في محافظة الخليل ساسيةمدى توظيف معلمي المرحلة األ ما
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  -:سئلة فرعية والتي تتمثل في أ أربعةعن هذا السؤال الرئيس  نبثقا

  للتقويم الحقيقي باختالف الجنس ؟ توظيف معلمي المرحلة األساسية  مدى هل يختلف -1

م الحقيقي باختالف المؤهل للتقوي توظيف معلمي المرحلة األساسية مدى يختلفهل  -2

  ؟العلمي

يم الحقيقي باختالف سنوات للتقوتوظيف معلمي المرحلة األساسية  مدى هل يختلف -3

  ؟الخبرة

ويم الحقيقي باختالف تخصص للتق مدى توظيف معلمي المرحلة األساسيةهل يختلف  -4

  ؟المعلم

  :فرضيات الدراسة  4.1

  عند مستوى الداللة إلختبارها سئلة الفرعية الى فرضيات صفرية الباحثة بتحويل األ قامت

(α ≤ 0.05)  :  

توظيف  درجات متوسطاتحصائية في إتوجد فروق ذات داللة  ال:  ولىاأل الصفرية الفرضية

  .  الجنسلى إتعزى  تدريسهمللتقويم الحقيقي في   ساسيةمعلمي المرحلة األ

توظيف درجات  توسطاتحصائية في مإال توجد فروق ذات داللة :  الثانيةالصفرية  الفرضية

 .لى المؤهل العلمي إتعزى  تدريسهمساسية للتقويم الحقيقي في معلمي المرحلة األ



 

9 
 

توظيف  درجات توسطاتحصائية في مإتوجد فروق ذات داللة  ال:  الثالثة الصفرية الفرضية

 .لى سنوات الخبرة إتعزى  تدريسهمساسية للتقويم الحقيقي في معلمي المرحلة األ

درجات  توسطاتحصائية في مإال توجد فروق ذات داللة :  الرابعة الصفرية الفرضية

 .لى تخصص المعلم إتعزى  تدريسهمساسية للتقويم الحقيقي في توظيف معلمي المرحلة األ

  :أهداف الدراسة  5.1

في محافظة  ساسيةعن مدى توظيف معلمي المرحلة األلى الكشف إهذه الدراسة  سعت

  . تدريسهم للتقويم الحقيقي في  الخليل

توظيف المعلمين وتأثير كل من الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتخصص على 

  .للتقويم الحقيقي في تدريسهم 

  :همية الدراسة أ 6.1

  :تكمن أهمية الدراسة في أنها 

 .عن طرق بديلة يمتلكها العديد من المعلمين في مجال التقويم قد تكشف هذه الدراسة  -1

ن في توجيه المعلمين نحو أساليب والتربويون قد يستفيد من هذه الدراسة المشرف -2

 .حديثة لتقويم الطالب
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من المتوقع أن تقدم هذه الدراسة معايير أو محكات حول مدى توظيف معلمي المرحلة  -3

  .في محافظة الخليل  دريسهمت فيساسية للتقويم الحقيقي األ

  :محددات الدراسة  7.1

أثناء تنفيذها في الباحثة  التي تواجه تاليةمحددات الال اقتصرت هذه الدراسة على

  :  همهاأ، ومن للدراسة

 .م  )2010 – 2009(لفصل الدراسي الثاني ويتمثل في ا :الزماني المحدد  )1

 .في مدينة الخليل  الحكومية المدارسويتمثل في  : المحدد المكاني  )2

معلمي الصف األول إلى (  معلمي المرحلة االساسية ويتمثل في :المحدد البشري  )3

 . الحكومية الخليل مدارس مدينةفي  ) األساسي الصف السادس

 .اشتملت على المصطلحات التي وجدت في هذه الدراسة: المحدد المفاهيمي  )4

 

  :مصطلحات الدراسة  8.1

  :حيث قامت الباحثة بوضع تعريف اجرائي لها ات لدراسة على مصطلحا اشتملت

فترة زمنية محددة لها صفاتها وخصائصها ومميزاتها هي : المرحلة األساسية  -

ذلك من خالل التربية والتعليم  وقدراتها الجسدية والفكرية الخاصة بها ، فعلينا مراعاة



 

11 
 

السادس وأقصد هنا بالمرحلة األساسية التي تبدأ من الصف األول الى الصف 

 .األساسي 

عملية يتوجه فيها المعلم بحواسه المختلفة نحو  :للتقويم الحقيقي التعريف االجرائي  -

وذلك من أجل الحصول على معلومات تفيد   ،المتعلم ؛ بقصد مراقبته في موقف نشط

  .وأخالقياته وطريقة تفكيره  في الحكم عليه ، وفي تقويم مهاراته وقيمه وسلوكه

قيام المتعلم ببناء معرفته بنفسه ، والقيام بتوظيفها بحيث تصبح ذات : قي التقويم الحقي -

                       ) .2003 ؛وزيتون،زيتون(داء المتعلم والحكم عليهاأمعنى ، فيقوم المعلم بمالحظة 
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  الفصل الثاني 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :المقدمة  1.2

  .الدراسة  هذه طار النظري والدراسات السابقة المرتبطة بموضوعالفصل اإليتناول هذا 

  :اإلطار النظري  2.2

تولي الممارسات التربوية الحديثة التقويم أهمية كبرى ولكن من منطلقات مختلفة ، فهي تؤكد 

على األهداف الواضحة والمحددة واختيار أنسب األستراتيجيات وتسخير كل اإلمكانيات ، 

وبالتالي فمن الطبيعي أن نحاول معرفة ما حققته تلك الجهود في سبيل الوصول لبلوغ 

األهداف ، ولعلنا ندرك هذا اإلرتباط الوثيق بين األهداف التعليمية من جهة وبين المحتوى 

  ) .2003الفتالوي، (واألنشطة وأساليب التقويم من جهة أخرى 

  :لية التدريسية موقع التقويم في العم

ما يبدأ المعلم بتنفيذ الدرس يحاول جاداً تحقيق ما خُطط له باستخدام استراتيجيات تدريسية عند

معينة يالزمها تقويماً مستمراً يعطيه الفرصة لتوجيه المسار نحو تحقيق األهداف، فربما يجد 

أن ما خُطط له لم يتحقق جزئياً أو كليا فيبادر إلى اتخاذ قرارات بشأن ذلك قد تدفعه إلى 

  .التعديل أو التصحيح في مسيرته 
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شياء واختيارها وكشف مدى صالحية وصحة التقويم حكم عقالني بخصوص قيمة األف 

  . نساني بحاث والسلوك اإلهميتها من خالل نتائج األأالمعلومات و

كثر من  النواحي أو أو نوعا للحكم على ناحية أو يقدر كما أن التقويم يعطي وزنا أوبما 

ن عملية إساسي هو التطوير والتحسين ، لذا فن هدفه األأو موضوع ما ، وأالهامة بمشكلة 

هداف من حيث الكم ن تسير وفق المخطط المرسوم لها ، والنتائج فيها تطابق األأالتقويم يجب 

ارها عن و مشاهدتها والوقوف على اثأن تستند على معلومات وحقائق يمكن قياسها أوالنوع و

ح صالراءات إلججل القيام بما يلزم من الوسائل واإلطريق بعض الوسائل والمقاييس الدقيقة أل

  . )2006 ،الربيعي( ذلك العمل وتحسينه  

سباب قيام المدرسين بتقويم المتعلمين هو تشخيص وتحديد نقاط القوة والضعف أحد أ أنحيث 

لى معرفة درجة استيعاب إحاجة بنك إبتدائية فحد معلمي المدارس اإلأذا كنت إعند الطلبة ، ف

ن المعلم يستطيع حلها عن طريق إذا كان المتعلم يعاني من مشاكل ، فإما أ. تعلم للمادة مال

جتها لالتوجيه ، فعندما تشخص نقاط ضعف المتعلمين عن طريق التقويم ، فستكون عملية معا

  .سهلة في المستقبل 

بدى المتعلم كفاءة أذا إلى معرفة انجازات الطلبة السابقة ، فإمن جانب اخر يحتاج المدرسون 

ستمرار في تكليفه بحل العديد من المعادالت حقيقية في حل المعادالت الحسابية مثال فاإل

حدى المواد التي إسيكون مضيعة لوقت هذا المتعلم ، فاستمرار المدرسين في تدريس الطلبة 

عة للوقت ، ويمكن تقويم المدرسين على مساعدتهم على يعرفها ويتقنها الطلبة مسبقا هو مضي
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تشخيص قدرات الطلبة الحالية وبالتالي يساعدهم على تجنب تقديم التوجيهات والتعليمات 

الطلبة الحالية   الزائدة وغير الضرورية ، لذلك يستطيع المدرسون من خالل قياس منزلة

  - :تشخيص مايلي 

 جل معالجة نقاط ضعف المتعلمين ،أ التدريسية عليها من ماكن التي يتوجب تركيز طاقاتهماأل

مسبقا شياء التي يتوجب عليهم تجاوزها ، مثل المهارات والمعلومات التي يتقنها الطلبة األو

 ) . 2005جيمز، (

و نظرا إلى أن عملية التقويم بصورة عامة وتقويم الطالب بصورة خاصة تعد من العناصر   

فإن اإلصالحات . املة للنظام التعليمي عامة والتعليم العالي خاصةاألساسية في الجودة الش

التي تجري في العقود األخيرة حول الجودة واالعتماد في التعليم العالي تركز على تقويم 

لذلك شهدت وما زالت تشهد عملية التقويم تطورات هامة نجم عنها تغييرات . النواتج التعليمية

غراض ووظائف وخصائص التقويم أدت إلى ظهور ما يصطلح جذرية في مفهوم  وأساليب وأ

   .  عليه اآلن بالتقويم البديل أو التقويم المتعدد أو تقويم األداء

صبح المتعلم يقوم ببناء معرفته بنفسه والقيام بتوظيفها مما يجعل تعلمه ذا معنى ، قد أفعندما 

ق عليه التقويم الحقيقي ويقصد به هم التوجهات المعاصرة والذي يطلأحد أكيد على أاقتضى الت

التقويم الذي يعكس انجازات المتعلم ويقيمها في مواقف حقيقية وهذا يشجعهم على التفكير 

  .                                                      مليأالت
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يير حيث اقترح البكر حلوال لجعل التقويم يسهم في تحسين وتطوير العملية التربوية وهي تغ

كثر فعالية في تنمية قدرات أخرى أساليب أثقافة التقويم السائدة في مدارسنا ، والبحث عن 

المتعلم وتسليحه بالمهارات ، والمعارف الحديثة التي تؤهله لالشتراك في مسيرة التحديث ، 

صيل و األأن التقويم الحقيقي ألى إالى التعليم للحياة ، مضيفا إمتحانات نتقال من التعليم باإلواإل

توجه جديد في الفكر التربوي وتحول جوهري للممارسات التقليدية السائدة في قياس وتقويم 

بعاد لمدى دائهم في المراحل التعليمية المختلفة ، وهو تقويم متعدد األأتحصيل المتعلمين و

متعلم متسع من القدرات والمهارات وال يقتصر على اختبارات الورقة والقلم ، بل يتطلب من ال

داؤه لمواقف أبراز ما يمكن إو تكوين نتاجات تبين تعلمه ممايسمح للمتعلم أتنفيذ نشاطات 

داءات حقيقية واقعية ترتبط بحياة المتعلمين وواقعهم وليس أن ما يتم هو إواقعية ، ومن ثم ف

؛ زيتون( يتم تلقينها داخل الغرفة الصفية مجرد استرجاع حقائق ومعلومات منعزلة عنها 

  . )2003زيتون، و

  Authentic Evaluation : ِمفهوم التقويم التربوي الحقيقي

     افتراض القائل بأن المعرفة يتم تكوينها وبنائهعلى اإليقوم مفهوم التقويم الحقيقي 

وليس بواسطة المعلم وأن دور المعلم هو تيسيري أكثر مما هو تلقيني وبالتالي  واسطة المتعلمب

بما فيها من معارف ومهارات المتعلم  صورة متكاملة عن فإن الهدف األساسي هو تقديم 

تجاهات ومدى قدرته على توظيف ما تعلمه في المواقف العملية ، وذلك باستعمال مجموعة إو
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داء الحقيقي للطالب وليس مجردالتحصيل القائم على اختبارات الورقة من البدائل التي تقيس األ

                                                                     .والقلم 

تتعدد التعاريف بتعدد علماء التقويم فمنهم من يركز في تعريفه على األساليب أو األدوات 

حيث يعرفان التقويم Birenbaum and Dochy ريفالمستعملة في عملية التقويم مثل تع

الحقيقي  بأنه مجموعة من األساليب واألدوات التي تشمل مهام أدائية أصيلة أو واقعية 

ومحاكاة وملفات أعمال وصحائف ومشروعات جماعية  ومعروضات ومالحظات  ومقابالت 

  .(Birenbaum & Docky,1993) األقران وغير ذلكوعروض شفهية وتقويم ذاتي وتقويم 

الذي يعرفه ) Mills(وهناك من يركز على محتويات عملية التقويم كما الحال بالنسبة لميلز 

ختيارية يتطلب من المتعلم أداء مهمة معينة بدال من اختيار بأنه نمط من أنماط العمليات اإل

اغة حداث تاريخية أو صيأفمثال قد يطلب منه تفسير . قائمة من بدائل معطاة إجابة من

نبية أو إجراء بحث في موضوع جأفروض علمية أو حل مسائل رياضية أو التخاطب بلغة 

    .  (Mills & Stocking, 1993)معين

تحقيقه مثل تعريف  إلى وفريق ثالث يركز على األهداف التي تسعى عملية التقويم

لتي الذي ينص على أن التقويم هو عملية الحصول على المعلومات ا  kelaghanكلهان

تستعمل في اتخاذ القرارات التربوية حول الطالب ، وإعطائهم التغذية الراجعة حول مدى 
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تطورهم وجوانب القوة والنقص لديهم وكذا إصدار الحكم حول مدى فعالية العملية التعليمية 

  .  (Kelahan & Greaney, 2001)ءمة المنهج وإعالم سياسة التعليمومال

العملية التي تعتمد على قياس األداء في "ويمكن هنا استخالص تعريف شامل للتقويم بأنه  

المهام الحقيقية باستعمال عدة أساليب ومقاييس  مثل المالحظة واالختبارات والتقويم الذاتي 

لجمع المعلومات لغرض . وتقويم األقران والحقائب التعليمية وملفات األعمال وغيرها

ي التشخيص والتقدير وإصدار الحكم على مدى تعلم الطالب من معارف ومهارات استعمالها ف

يمكن .  واتجاهات وعلى مدى فعالية العملية التعليمية وصالحية المنهج وفعالية سياسة التعليم

  :  استخالص عدة خصائص من هذه التعاريف منها

 Process  and"   تالعملية و المخرجا"يركز على تقويم األداء الفعلي أو ما يسمى  .1

product  أي ماذا يستطيع الطالب أن ينتج وكيف يفعل ذلك وهذا من خالل ما تعلمه من

وهذا يعني أن التقويم يتجاوز مجرد اإلجابة عن . معارف ومهارات واتجاهات وقيم

مجموعة من البدائل كما هو الحال في اختبارات الصح والخطأ، إلى ما هو أعمق  من 

  تقال من السؤال ماذا يعرف؟  إلى السؤال ماذا يستطيع أن يفعل بما يعرف؟إنه االن. ذلك

نه يقوم بتقويم مجال واسع من أنواع األداء أو القدرات ومهارات  التفكير العليا كالتحليل أ .2

 .والتركيب والنقد والتقييم  وحل المشكالت وابتكار األشياء وتنفيذها 
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م الحقيقي على التنوع في أساليب التقويم كالتقويم التقوي دولتحقيق النقطة السابقة، يعتم .3

الشفوي والسمعي والكتابي والعملي وهذا باستعمال عدة فنيات مثل المالحظة واالختبارات 

 . والتقويم الذاتي وتقويم األقران والحقائب التعليمية وملفات األعمال وغيرها

في التعلم وللمدرس لتطوير  نه يوفر تغذية راجعة لكل من الطالب لتحسين إستراتيجيتهأ .4

 التدريس وللمقرر لتطويره وتجديدهمهاراته في عملية 

توفير تغذية راجعة لإلدارة لتطوير الجوانب التدعيمية للعملية التعليمة، كتوفير الوسائل  .5

التعليمية والمرافق والتجهيزات، والمختبرات،  والمكتبة وتدعيم المناخ التعليمي، 

التنظيم داخل المؤسسة واإلدارة وغيرها وكذا توفير معلومات والخدمات الطالبية، و

  .صحيحة ودقيقة وشاملة عن الطالب تساعد في اتخاذ القرارات األكاديمية 

  :التحوالت التي أحدثها التقويم الحقيقي 

وعلى كل حال فقد أحدث التقويم الحقيقي تحوالت جذرية في فلسفة التقويم التربوي عامة 

  : حيث تم االشارة إلى ثالث تحوالت أساسية هي الطالب وأدائهم خاصة ،وتقويم تحصيل 

  . التحول من سياسة االختبارات  إلى سياسة التقويم المتعدد .1

  . التحول من اختبار القدرات المعرفية إلى تقويم قدرات متعددة .2

 . التحول من تقويم  منفصل إلى تقويم متكامل .3

  :بالذكر وهوونرى أن هناك تحوال آخر جدير  
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التحول من التقويم الذي يستهدف تحقيق الكفاية إلى التقويم الذي يستهدف تحقيق الجودة  .4

 .واالمتياز

                                :وسنوضح فيما يلي هذه التحوالت بشيء من التفصيل واألمثلة

  : التحول من سياسة االختبارات إلى سياسة التقويم المتعدد

اإلجابة على أسئلة محددة من خالل تقيس تعلم الطالب  غالبا مان سياسة االختبارات التقليدية ا

  ملموسة ومهيكلة ويمكن اإلجابة عنها خالل فترة زمنية محددة ) 1(فقط والتي تكون عادة 

مع توسيع واآلن ، أما . من المعارف والمهارات امحدودوأنها ال تقيس عادة إال عددا ) 2(

لجمع ائل وسمن الاحد فقط ما هي إال نوع وقلم الورقة وال اختبارات التعلم، فإنمفهوم 

باإلضافة إلى اختبارات الورقة يم يشمل وللتقالمتعدد المفهوم ف. تعلم الطالبالمعلومات عن 

 يدالنقالتفكير الطالب ، و أداءمراقبة م التقدير وساللمثل والقلم، مقاييس وإجراءات أخرى 

   .للطالب وتقديم العروض السابق األداء مراجعةوالمقابالت ،  وإجراءالمنتجات ، وتقويم 

يوسع نوع المعلومات التي يتم جمعها عن الطالب والطريقة التي فالمفهوم المتعدد للتقويم 

  ومن هنا فإن التقويم يحتاج إلى استغالل .يم تعلم الطالبوهذه المعلومات في تقبها تستخدم 

  .ادة منها في في الموقف التعليميط القوة لدى المتعلمين في كل مجاالت حياتهم واالستفنقا

  :التحول من اختبار القدرات المعرفية إلى تقويم قدرات متعددة 
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ليس  البالطف. المعلومات كتلة في والتغير ةالديناميوعصر المعلومات باطراد النمو ، يتسم 

 مجموعة متنوعة منفي حاجة إلى ، وإنما أيضا  الرقميةفقط في حاجة ماسة إلى المعرفة 

بتحليل  بيرنباوموقد قام  .الكفاءات حتى يستطيع أن يؤدي وظيفته في مجتمع المعلومات

                                                   :وتصنيف هذه الكفاءات والمهارات كما يلي

البحث و األسئلة وصياغةمثل حل المشكالت ، التفكير النقدي ،  اإلدراكيةالقدرات  .1

االستخدام الفعال ، ووإصدار األحكام ،  لمعلومات ذات الصلةعن ا

ابتكار وخلق أشياء جديدة ، وتحليل وتحقيقات ولمعلومات،وإجراء مالحظات ل

 .والشفهي  يشفهيا والتعبير الكتابالبيانات عرض البيانات و

  .التقييم الذاتي التأمل الذاتي و مثل المعرفية اء معرفية أو الفوقيةالكفاءات ما ور .2

والعمل في  التعاون، اإلقناع، ،المناقشاتقيادة االجتماعية مثل الكفاءات   .3

  .وغيرها مجموعات 

 يةواالستقاللفعالية الذاتية الدافع الذاتي والو، المثابرةالتصرفات العاطفية مثل  .4

 ) .2005فوزي، ( اإلحباطوالتعامل مع حاالت  والمرونة،
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  تقويم منفصل إلى تقويم متكاملالتحول من 

كان التقويم التربوي يوحي للبعض بأنّه آخر عملية في النظام التربوي وأنّه يخص فقط إذا

المستوى األول من هذا النظام وهم الطلبة ، فإنّه في الواقع يشمل ويخص كل مستويات 

وعناصر النظام التربوي ، بدءاً بالطالب وانتهاء بأول عملية في النظام التربوي وهي األهداف 

  . التربوية 

 والرسوب،وإذا كان الهدف من تقويم الطالب هو الطالب نفسه للحكم له أو عليه في النجاح 

فإنّه في الواقع يعتبر معياراً أو محكاً أساسياً وهاماً للحكم على مدى نجاح أو إخفاق النظام 

تحصيله المعرفي أو أدائه أو فإذا كان هناك إخفاق أو خلل في الطالب في  .ككلالتربوي 

فإن ذلك يعني وجود خلل في مكان ما في النظام  والسلوكية،ه النفسية واالجتماعية جوانب

ما هو : ويبدأ طرح األسئلة بدءاً بالسؤال العام  .عناصرهإحدى مستوياته أو  التربوي أوفي

أم هو ملمح الطالب  تحصيل الطالب أو أدائه أو مستوى قدراتهالمشكل ؟ هل هو انخفاض 

أسئلة مثل هل يعود . ثم تليه أسئلة أخرى حول مصادر المشكل ...التجاهاتواالمرتبط بالقيم 

هل يعود السبب في ذلك إلى النظام التربوي أو أسباب  نعم،السبب إلى الطالب ؟ وإذا كان 

                  خارجة عنه ؟ 

واإلدارة ؟  عود إلى التنظيميوإذا كانت األسباب تعود للنظام التربوي فما هي مصادرها ؟ هل 

مستوى عود إلى يإلشراف التربوي ؟ هل أم إلى الثقافة والمناخ التنظيمي لإلدارة التربوية؟ أم ل
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عود إلى الهياكل المدرسية وظروفها الفيزيقية أم إلى الفترة ي أم ؟ العلمي للمدرسين ومهاراتهم 

وسائل التعليمية الزمنية والتوقيت غير المناسب للبرامج؟ هل يعود إلى طرق التدريس وال

يعود إلى محتوى البرامج ؟ وهل يعود إلى األهداف نفسها كعموميتها أو أم المستعملة ؟ 

وغير ذلك  يعود إلى أساليب التقويم المستعملة ؟ أم أو عدم واقعيتها ؟ أو بساطتها غموضها 

  . التي تؤدي إلى تحديد الداء الذي يساعد على اختيار الدواء المناسبمن التساؤالت 

وإذا كان ضمان الجودة واالعتماد يقوم على تقويم كل عناصر النظام التربوي  فإن تقويمه 

للطالب يقوم على  كل ما يستطيع الطالب أداءه  بالمعارف والمهارات واالتجاهات التي 

وال يستطيع أن يقوم بهذا إال التقويم البديل الذي  يقوم على التقويم المتعدد وهذا سواء.  تعلمها  

 من حيث المخرجات التي يتم تقويمها أو من حيث األساليب التي يستخدمها في عملية التقويم

) . 2009قطيط ؛ الخريسات، (  

  -:أساليب التقويم الحقيقي 

نه يعتمد تقويم األداء أعتماد من مزايا التقويم البديل الذي يسهم في تحقيق معايير الجودة واإل

  : عرضها فيما يليلك عدة تقنيات نستمستعمال في ذ

   : Performance Evaluation :األداءتقويم 

تقويم األداء بأنه مجموعة من االستراتيجيات لتطبيق ) Bruald, 1998(يعرف بروالدي 

المعرفة والمهارات وعادات العمل من خالل أداء المتعلم لمهام معينة ينفذها بشكل عملي 

بأنه إجراء ) Nitko, 1996(كما يعرفه نيتكو  .ومرتبط بواقع الحياة وذات معنى بالنسبة له
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تستخدم فيه المهمات للحصول على معلومات عن مدى جودة تعلم الطالب وقدرته على تطبيق 

ما تعلمه من معرفة ومهارات في عدة مواد تعليمية وفي مواقف متعددة ليظهر انه قادر على 

  . تحقيق هدف تعليمي من خالل األداء

معين، إعداد مشروع بحث،  عداء تقديم عرض شفوي حول موضوومن أمثلة تقويم األ

تلخيص كتاب، إدارة حوار ، إجراء تجربة علمية ، كتابة مقالة حول موضوع معين ، كتابة 

  .تقرير حول حادثة معينة ، جمع مصادر من  االنترنت وغيرها 

  - ) :الدوسري(وهناك عدة فنيات لتقويم األداء منها ما ذكره 

التمرينات أو األسئلة المفتوحة حول موضوعات تحريرية مثل حل مسائل رياضية أو - 1

  . كتابة مقال

  .كإجراء تجربة أو بحث أو إعداد تقرير :  المهمات الممتدة - 2

تجميعها  تحتوى على مجموعة كبيرة من الوثائق تكون بمثابة أدلة يتمو:  الحقيبة التعليمية- 3

وقيمه واستعداداته ، وذلك أثناء  المتعلم ، ومهاراته واتجاهاتهعن مستوى معارف وخبرات 

ومشاركته لهم فى إنجاز مهام وأبحاث وتقارير معملية ، أو  درسين عمل هذا المتعلم مع الم

ضوء هذه  في ومناقشة األخبار والتقارير العلمية ، أو عمل أوراق بحثية  ويمكن متابعة

إصدار الحكم بدقة وموضوعية  ها في ، حيث يستند إلي الوثائق تحديد مستوى قدرات المتعلم

  .مدى تمكن ذلك المتعلم على
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كإجراء البحوث الميدانية أو جمع معلومات ميدانية حول :  المشروعات طويلة األمد- 4

ويمكن تنفيذ هذه . موضوع معين أو تصميم مخطط هندسي أو تصميم برنامج حاسوب

  .المشاريع فرديا أو جماعيا

مثل إجراء التجارب المعملية لدراسة أثر بعض المتغيرات على متغيرات :  بالتجار- 5

 .أخرى أو دراسة نتائج تفاعل متغيرات أو مواد مع متغيرات أو مواد أخرى

وتشير إلى قيام الطالب بمحاكاة موقف أو دور معين كمحاكاة دور الطبيب أو :  المحاكاة-6

  .دور المدرس أو دور الصحافي وغيره

  تصحيح مهام األداء  قواعد 

من الصعوبات التي يتميز بها تقويم األداء هو تقديره من الناحية الكمية  أو الكيفية ذلك أن 

الموقف التقويمي ليس سؤاال يحتاج إلى إجابة محددة بقدر ما هو سلسلة من المواقف أو 

م مخطط بحث أو النشاطات المتكاملة التي يصعب تقديرها بشكل مباشر كإجراء مقابلة أو  تقدي

لذلك اقترح علماء القياس قواعد أو . المشاركة في أعمال الجماعة أو كتابة مقال أو غير ذلك

محكات أو معايير لتقديرها والحكم على مدى جودتها وذلك من خالل تحليل هذه المهام أو 

ل النشاطات إلى عناصرها األولية المكونة لها والتي تعتبر بمثابة محكات وحيث يصاغ ك

فإذا كانت المهمة على سبيل المثال تتكون . عنصر صياغة وصفية واضحة تبين نوع األداء

من خمسة عناصر فإن اإلجابة عن الخمسة عناصر يعد إجابة متميزة والذي  يضمن إجابته 

ومن هنا فإن األداء في المهمة يمكن وصفه في . عنصر واحد تعتبر إجابته ضعيفة وهكذا 
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        . )2001؛والرافعي ،صبري( األدنى إلى الحد األقصى المتميز سلم متدرج من الحد

الطريقة الكلية في التقدير والطريقة التحليلية التي :  وهناك طريقتان أساسيتين لتقدير األداء

تتفرع بدورها إلى ثالث طرق هي قوائم الفحص وموازين التقدير الرقمية وموازين التقدير 

                                                                                    -:الوصفية

   :قوائم الفحص-1

األداء التي ترتبط ب األسئلةمن  أوالسلوكية  األحداثمن قائمة  أوسلسلة  بإعدادهنا المعلم يقوم 

        ءدااألجودة كمعايير للحكم على  األحداث، ثم تستعمل هذه المهمةفي الفعال 

    :يلي ما األسئلة أو تالسلوكياومن أمثلة هذه  . المنجزة تللطالب وذلك بتحديد السلوكيا

  ؟ أداء المهمة هل هو مواظب في  .1

  جديدة ؟ اًهل يقدم أفكار .2

  ؟ المهمةهل لديه معلومات كافية عن  .3

  ي موعدها ؟المهمة فهل ينجز  .4

  موازين التقدير الرقمية-2

وشخصيته وهذا باستعمال أدائه في عدة جوانب من  طالبال تستعمل هذه الطريقة لتقويم

حيث  5 -  1استعماال هو  األكثرنقاط ، والسلم  7و 3سلم متدرج يتراوح عادة بين 
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لتقدير مدى  أمثلةمرتفع وهذه  أداء إلى 5أداء ضعيف ويشير رقم  إلى 1يشير رقم 

                                       . )األداء(المتوقعة منه  لألهداف طالبتحقيق ال

يقدم خطة علمية متكاملة لإلجابة : حدد درجة تحقيق الطالب للهدف التالي : األولالمثال 

  .  عن تساؤل بحث

                                           : يتم تقدير الدرجة بواحد من عدة طرق منها

      : وفيه يعطى لكل تقدير درجة أو رقما معينا كما يلي: التقدير الرقمي - أوال       

1= غير مقبول،  2= ضعيف،  3=  متوسط،  4=جيد ،  5= ممتاز            

: أو بطريقة الوصف   

 ميزان التقدير الوصفي

التقديرات
ممتاز يتعدى  أداء

 الهدفتحقيق 
 المطلوب

غالبا يحقق 
 الهدف
المطلوب

 الهدفعادة يحقق 
المطلوب في الوقت 

المطلوب

 الهدفنادرا ما يحقق 
المطلوب في الوقت 

 المطلوب

 1 2 3 4 الدرجة

 
وفيه يطلب من الفرد وضع إشارة في موقع ما على الخط البياني : التقدير البياني -ثانيا

 الذي يتضمن في احد طرفيه تقديرا ايجابيا وفي الطرف اآلخر تقديرا سلبيا
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دائما                                                                     نادرا  

 ميزان التقدير البياني

 

موازين التقدير الوصفية-3  

يعد هذا النوع من أهم الموازين وأكثرها استعماال ودقة في تقويم األداء ويتم فيه صياغة 

األداء الفعلي الذي يقوم به الطالب ويقوم المدرس أوصاف تعكس مستويات مختلفة من 

باختيار الوصف الذي ينطبق على الطالب والمثال التالي يوضح تقدير وصفي لمهارة طرح 

  .   ) 2004 ،الدوسري(مشكلة البحث

 ميزان التقدير الوصفي

 
مستوى األداء

4 

مستوى األداء

3 

مستوى األداء

2 

 مستوى األداء

1 

 طرح
المشكلة

الطالب سؤاال يتطلب  يثير
التفكير واإلبداع ويتحدى 
البحث فيه ويسهم في تقدم 

 المعرفة

يثير الطالب 
سؤاال يدفعه إلى 
التحدي والبحث

 

يبني الطالب 
سؤاال يقوده إلى 
 إجابة معروفة

يعتمد الطالب على 
سؤال بحثي أثاره 
المعلم يتطلب القليل 

 من اإلبداع



 

29 
 

  

  استعماالت ساللم التقدير

تستعمل طرق التقدير لتقويم الفرد في المجاالت المعرفية والمهارية والخصائص النفسية 

واإلجتماعية ومنها على سبيل المثال كمية ونوعية األداء ، ودرجة معرفة الطالب بالموضوع 

  .، ومدى تعاون الطالب مع زمالئه ، مهارة العرض ، مهارة اإلتصال وغيرها من الصفات 

  :تقدير عيوب موازين ال

  :تعتبر موازين التقدير من أكثر طرق التقويم استعماال إال أنها تتميز ببعض النقائص منها 

ميل معظم المدرسين في التقويم إلى التركيز على المتوسط في حين يميل البعض  -1

 .االخر إلى التقدير الضعيف ويميل االخرون الى التقدير المرتفع 

 .يقوم بتقويمه تحيز بعض المدرسين نحو أو ضد من  -2

وقبل التعرف على مالمح التقويم الحقيقي يجدر بنا أن نتعرف أوال فروض التقويم 

الحقيقي ، ومن أهم الفروض أن ترتبط جودة تعلم المتعلمين بجودة التدريس وفعاليته ، 

وكذلك أن المعلمين يحتاجون الى تحسين كفاءتهم مما يشير ضمنيا الى حاجتهم لصياغة 

كذلك تحديد المهارات والكفاءات المنشودة ثم إجراء تغذية أهدافهم ومراميهم بوضوح ، و

لى تقويم ما توصلوا اليه من تعلم ، إومركزة ومبكرة ، كما يحتاجون غالبا راجعة مناسبة 

مرتبط بالمعلمين لى تحسين التدريس والتعلم إن نمط التقويم الذي يهدف بشكل كبير أو
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نفسهم ردا على القضايا والمشكالت أبصياغتها بسئلة التي قاموا جابة على األوذلك لإل

ستقصاء المنظم والتحدي العقلي لهما قوة دافعية يضا ان اإلأو. الخاصة بهم في التدريس 

                                                     . ن يوفر تقويم الفصل الدراسي في الفصول أ، ويمكن 

                                                        :عناصر التقويم الحقيقي 

والتالحم بين عناصره المتعددة والتي تذكر من  حد مالمحه بالتشابك أيتسم التقويم الحقيقي في 

وم بعملية التقويم ؟ ويتحدد ذلك بتقويم مدى بلوغ المتعلم قي لماذا نأ: سبب التقويم  - :بينها 

تجاه الذي سيتم تقييمه كمؤشر و اإلأداء و اتقانه لها ، ومن ثم األأغراض التعلم وتمكنه منها أل

سئلة الصفية والتكليف داء مثل األنشطة التي تستثير هذا األو األأالتمارين  وكذلكللتعلم ، 

        .تقدير مستوياتهمعمال المتعلمين وأخيرا اجراءات منظمة لتدرج أوالمشاريع وغيرها ، و

سئلة الموضوعية التي تصحح بالحاسب ن هذا التوجه المعاصر في التقويم جعل األإوعليه ف

تحل محل اسئلة المقال مفتوحة النهاية ، وهذا يعني ان التوجه االن هو نحو استخدام مدى 

ملفات  –السجالت  –المقابلة  - الحوار –المناقشة  –دوات التقويم لتشمل المالحظة أواسع من 

دوات التي يستخدمها المتعلمون في تقدير ختبارات وغيرها من األواإل –المتعلمين  عمالأ

  .ادائهم 

ن هذا التقويم يجعل المتعلمين منغمسين في مهام ذات قيمة ومعنى بالنسبة إوكما هو واضح ف

ختبارات المقننة التي تنطوي على خلل في دقتها لهم ، فان التقويم الحقيقي يعتبر ثورة ضد اإل
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عدت لقياسه ، فهي تعطي قيمة مرتفعة لحفظ أوصحتها وتحيزها ، وكذلك ضعفها في قياس ما 

.فرادا سلبيين أا يجعل المتعلمين وتذكر المعلومات على حساب فهمها ومحاكمتها فكريا ، مم  

:أهداف التقويم الحقيقي  

تنمية المهارات يهدف التقويم الحقيقي الى تطور مهارات حياتية عند المتعلم ، والعمل على 

العقلية العليا ، وتنمية االفكار واالستجابات الخالقة ، وقيام المعلم بتعزيز قدرة المتعلم على 

يفها ، مع مراعاة الفروق التقويم الذاتي ، وتشجيع المتعلمين على جمع المعلومات وتصن

  .الفردية

كز عليها لبنات التقويم ترن يراعي الركائز التي تأفعند تطبيق التقويم الحقيقي على المعلم 

ن التقويم الحقيقي تقويم يغوص في جوهر التعلم بهدف مساعدة المتعلمين في أالحقيقي وهي 

ن التقويم أو. ن من خالله العمليات العقلية والتعلم وعليه فهو تقويم بنائي يمارس المتعلم

الحياة العقلية للمتعلمين  ن تتسم المشكالت والمهام بالواقعية وباتصالها بشؤونأالحقيقي يقتضي 

شكال التعاون بين المتعلمين ، فيعتبر التقويم أ، ويتطلب هذا النوع من التقويم شكال من 

قارنات بين المتعلمين والتي تعتمد بدورها على منه يتجنب الأالحقيقي محكي المرجع بمعنى 

وبالنهاية يقتضي .ين داء الجماعة ويقتضي هذا مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمأمعايير 

حداث تغيير في طريقة تدريس المعلم وطريقة تعلم المتعلمين وينعكس هذا إالتقويم الحقيقي 

لى ميسر العملية التعليمية ، ويضع قدرا إوبصورة واضحة على تحول دور المعلم من ملقن 
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 ؛وزيتون زيتون(سه من خالل تقويمه لذاته  علم نفكبير من مسؤولية عملية التقويم على المت

،2003 . (  

نماط أحدى إداء وهي صبح العديد من القادة التربويين مهتمين بتقويم األأوفي بداية التسعينات "

التقويم الحقيقي وهو التقويم الذي يتم بواسطته قياس مستوى المتعلمين الذي يقوم على الطريقة 

طبعا ، عندما يختار المتعلم الجواب ن مهمة محددة من الناحية النظرية والتي ينجز بها المتعلم

ن المتعلم هنا يؤدي مهمة ما بغض النظر عن فإالصحيح من السؤال القائم على خيارين  ، 

داء طرائقهم الخاصة بالقياس والتي تختلف عن ن لمؤيدي تقويم األإبساطتها ، مع ذلك 

، جيمز"  (المتعددة خيارات سئلة ذات الاألأو سئلة ذات الخيارين الطرائق المتبعة في األ

2005 ( .                                                                                   
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:الدراسات السابقة  3.2  

:الدراسات العربية  1. 3.2  

ثر التدريس باستخدام استراتيجيات ألى التعرف على إدراسة هدفت ) 2008(جرت الشوبكي أ

التشخيصي على التحصيل االني والمؤجل في مادة الرياضيات عند طالبات الصف التقويم 

  .ساسي في وحدة الهندسة ألالخامس ا

ساسي انتظمن في ألطالبة من طالبات الصف الخامس ا) 181(حيث تكونت عينة الدراسة من 

عمان بطريقة قصدية من مدارس وكالة الغوث الدولية منطقة شمال  نربع شعب ، تم اختيارهأ

حدهما تجريبة تدرس باستخدام أ: ، وعينت الشعب بالطريقة العشوائية البسيطة في مجموعتين 

.                    عتيادية طريقة اإللخرى تدرس بااستراتيجية التقويم التشخيصي ، واأل

 هداف الدراسة ببناء المادة التعليمية للمجموعة التجريبية حسبأفقامت الباحثة لتحقيق 

فراد المجموعتين قبل وبعد أداتين طبقتا على أاستراتيجية التقويم التشخيصي ، وكذلك ببناء 

  .واختبار التحصيل االني والمؤجل –ختبار التشخيصي اإل: دوات هي جراء الدراسة وهذه األإ

ظهرت النتائج أسئلة الدراسة ، حيث أجابة عن فاستخدمت الباحثة تحليل التباين المشترك لإل

ستراتيجية التقويم التشخيصي على تحصيل الطالبات االني ولصالح المجموعة ثر ألأوجود 

  .ثر على تحصيل الطالبات المؤجل أالتجريبية ، وعدم وجود 
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لى معرفة مستوى كفاءة معلمي ومعلمات إدراسة هدفت ) 2006(جرى العصفور أكما و

وحاجاتهم التدريبية في مجال القياس والتقويم المرحلة المتوسطة في مدارس دولة الكويت 

لى جانب تعرف االختالف في مجال الحاجات التدريبية للمعلمين باختالف الجنس إالتربوي 

  .والخبرة والمؤهل العلمي 

لقياس مستوى كفاءة : ولى األ: داتين أهداف الدراسة بتطوير أحيث قام الباحث لتحقيق 

لى تعرف الحاجات إخرى فقد هدفت داة األما األأويم ، المعلمين في مجال القياس والتق

  .داتين التدريبية للمعلمين في مجال القياس والتقويم وقد تم التحقق من صدق وثبات األ

معلما ومعلمة من معلمي المرحلة المتوسطة في مدارس ) 891(فقد تم اختيار عينة مكونة من 

تم اختيارهم ) 2006- 2005(الدراسي دولة الكويت بالفصل الدراسي الثاني من العام 

  .بالطريقة العنقودية العشوائية 

: همها ألى عدة نتائج إجراء التحليالت االحصائية على بيانات الدراسة توصل الباحث إوبعد 

ن امتالك معلمي ومعلمات المرحلة المتوسطة لمفاهيم ومصطلحات القياس والتقويم كانت أ

ن هناك فروقا ذات داللة احصائية في معرفة مستوى ألى إشارت أبشكل عام ضعيفة ، وكذلك 

كفاءة معلمي ومعلمات المرحلة المتوسطة في مدارس دولة الكويت في مجال القياس والتقويم 

كبر أفة رناث مستوى المعيدت اإلألى الجنس والمؤهل العلمي والخبرة ، حيث إالتربوي تعزى 

بدى أكثر من حملة البكالوريوس ، وأبدى حملة الدراسات العليا معرفة أ، وكذلك رمن الذكو
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قل أطول معرفة صحاب الخبرة األأبدى أو كبر من حملة الدبلوم ،أحملة البكالوريوس معرفة 

  .صحاب الخبرة القليلة أمن 

 ثر هذهألى معرفة إساليب التقويم البديلة ، هادفة أبدراسة تناولت ) 2004( قامت الخرابشة 

سلوب ساسي قي التعبير الكتابي ، مقارنة باألداء طلبة الصف التاسع األأفي ساليب األ

ساسي في التاسع األختباري ، حيث تشكل مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف عتيادي اإلاإل

، ثم اشتملت   2005\2004ول مديرية تربية لواء عين الباشا ، وذلك في الفصل الدراسي األ

م الدنانير الثانوية للبنات ومدرسة أطالبا وطالبة في مدرسة ) 123(عينة الدراسة على 

طالبا ) 61(طالبا وطالبة المجموعة التجريبية و) 62(وقد شكل ساسية للبنين ، المضمار األ

لي وهو عبارة ختبار قبوطالبة المجموعة الضابطة ، وخضع الطلبة في كلتا المجموعتين إل

سلوبين مختلفين ، فطلبة المجموعة أدائهم بأعن موضوع تعبير كتابي ، حيث تم تقويم 

 –ساللم التقدير ( ساليب التقويم البديلة أدائهم في التعبير الكتابي باستخدام أالتجريبية تم تقييم 

ضابطة فقد تم تقويم ما طلبة المجموعة الأ) . الملف التقويمي  –تقويم الزميل  –التقويم الذاتي 

عتيادية والمتمثلة في وضع عالمة على دائهم في التعبير الكتابي باستخدام الطريقة اإلأ

  .خرى في التقويم أي وسيلة أاستخدام موضوع التعبير دون 

ختبار بعدي ، وهو وفي نهاية التجربة خضع الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة إل

  .تابي موضوع تعبير ك نعبارة ع
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وبعد جمع البيانات عن طريق االختبارين القبلي والبعدي تم تحليل هذه البيانات باستخدام 

تحليل التباين الثنائي المشترك  ىجرأالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، ومن ثم 

  :ظهرت النتائج مايلي أ لى النتائج ، وقد إللوصول 

دائها باستخدام أموعة التجريبية والتي كان تقويم وجود فروق دالة احصائيا لصالح المج

دائها باستخدام طريقة التقويم أطة والتي تم تقويم بساليب التقويم البديلة على المجموعة الضاأ

  ) .ختبارية اإل( عتيادية اإل

حصائيا للتفاعل بين الجنس وطريقة التقويم المستخدمة ، فال يوجد إعدم وجود فروق دالة 

  .التفاعل بين الجنس وطريقة التقويم  إلى داء الطلبة في التعبير الكتابي تعزىأفروق في 

بكتابة ورقة تتحدث عن عالقة التقويم التربوي بتحقيق ) 2005(حيث قام الحكمي 

ا ناقشت أبرز التحوالت في النظرة لدور التقويم في العملية مك . الجودة في التعليم

قويم الذي أصبح يركز على توظيف التقويم لتحسين ، والتي شملت أغراض الت التعليمية

،  التعلم باإلضافة لدوره كوسيلة محاسبة، وعالقة مهام التقويم بالواقع وبحياة الطالب

، يشمل  كما قدمت نموذجاً تكاملياً للتقويم.  ونوعية األدوات المستخدمة وتنوعها

من المعايير نفسها مستويي التقويمين الصفي والوطني ضمن رؤية تكاملية تنطلق 

وقدمت الورقة كذلك بعض المقترحات .  وتتبنى الرؤية ذاتها للتعليم والتعلم والتقويم

  .حول المتطلبات األساسية لتطبيق النموذج 



 

37 
 

دراسة كان هدفها تعديل مسار التقويم وتغيير مساره الذي يعتمد على ) 2001(جرى عقل أو

رين في التربية والتعليم ، كما وهدفت الدراسة على متحانات والتي تعتبر مشكلة القرن العشاإل

التعرف على وجهة نظر كل من الموجهين والموجهات والمعلمين والمعلمات والطالب 

ساليب التقويم الحالية والمستخدمة لتقويم طالب وطالبات الصف الثالث أوالطالبات في 

ة في دولة قطر ، وكذلك مدى عدادي في مادة العلوم في مدارس البنين والبنات االعدادياإل

سئلة المختلفة التي تقدم للطالب ، مع تقديم اقتراح تصور لتقويم نماط األأمالئمة استخدام 

ن يطبق في مدارس دولة قطر أعدادي يمكن تجريبي بنائي في مادة العلوم للصف الثالث اإل

  .في جميع المواد الدراسية والفصول الدراسية 

  - :همها أاالدوات التالية النجاز البحث وحيث اعتمد الباحث على 

 .الوثائق والتي تشمل الكتب والمراجع العلمية والقواميس التربوية ذات العالقة بالبحث  -

 .داة لجمع البيانات عن موضوع الدراسة أستبانة وتم استخدامها كاإل -

 .المقابالت الشخصية وتم استخدامها لجمع البيانات عن موضوع الدراسة  -

عدادي في مدارس التجريبي وتم تطبيقه على طالب وطالبات الصف الثالث اإل التقويم -

 .عدادية في مادة العلوم دولة قطر اإل

ساليب المختلفة والمتبعة في لى األإ) سئلة جابة عن األاإل( فقد توصل الباحث من خالل ذلك 

كما استطاع دولة قطر لتقويم طالب وطالبات الصف الثالث االعدادي في مادة العلوم ، 

ن معلمي ومعلمات العلوم أوكما اتضح له .ساليب ساسية لتلك األالتعرف على السمات األ
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ختبارات التحريرية والموضوعية بالدرجة االولى ويهملون يركزون في تقويماتهم على اإل

 الصح –سئلة التكملة أنهم يستخدمون في اختباراتهم أختبارات العملية ، والنواحي العملية واإل

سئلة المقالية المحددة ، كما األ – أتصحيح الخط –المطابقة  –االختيار من متعدد  – أوالخط

واتضح للباحث عند دراسة لواقع التقويم في مادة العلوم لطالب وطالبات الصف الثالث 

ن هناك العديد من المشكالت التي تواجه الطالب والطالبات منها ااالعدادي في دولة قطر 

و اهتمامها بالجانب المعرفي أولى بقياس المعلومات فقط ة التقويم بالدرجة األاهتمام عملي

               .و اتجاهات الطالب أو ميول أخرى كالجوانب المهارية عموما دون الجوانب األ

هل لدى معلمي : جابة على السؤال التالي وهو إلبدراسة تصدت ل) 1999(كما قام البستان 

ث في حكما وهدفت هذه الدراسة للب ؟بتدائية التطورات في مجاالت عمليات التقويم المرحلة اإل

المقترحات لى تقديم إساليب التقويم المتبعة حاليا ، وأو عوامل النجاح في أسباب القصور أ

  .داء المعلمين في هذا الجانب الهام من العمل التربوي أوالتوصيات لتطوير 

مدرسة  174مدرسة ابتدائية من مجموع  16الل اختيار فقد تكونت عينة الدراسة من خ

وشملت العينة على المعلمين ، مدارس للبنين ومثلها للبنات  8ستبانة منها لتطبيق اإل

بطريقة حصصية فقد  6078من مجموع  320والمعلمات في جميع المواد الدراسية وشملت 

بنسبة مئوية قدرها  ةاستبان 1280منها وبلغ ما تلقاه الباحث  كانت ممثلة للمعلمين والمعلمات،

ستبانة التي تخص المعلمين خمسة وثالثين سؤاال استوعبت عدة فقد تضمنت اإل% 87.5

  . هداف التي يهتم بها التقويممجاالت التقويم التربوي منها األ
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معلمي اللغة العربية معرفة مدى استخدام إلى دراسة هدفت  )1998(جرى نصر أو

ثر أوتقصي  ستخدام ،دوات التقويم شائعة اإلأساليب وأاسية والثانوية لبعض سبالمرحلتين األ

                 .ستخدام الفعلي لهذه االدواتمتغيرات المؤهل والجنس والخبرة والمرحلة على مدى اإل

معلم ) 100(معلما ومعلمة يدرسون مناهج اللغة العربية منهم) 761(لفت عينة الدراسة أحيث ت

تم اختيارهم  ربد ،إمدرسة حكومية بمدينة  )81(ساسية يدرسون في المرحلة األومعلمة ب

اشتملت على . عدها الباحث أرائهم من خالل استبانة أحيث تم استطالع  بطريقة عشوائية ،

ظهرت أو دوات المقترحة لتقويم الطلبة بمناهج اللغة العربية ،ساليب واألنوعا من األ )81(

نواع ولكنهم يتفاوتون في درجة استخدامهم جميع هذه األفراد العينة يستخدمون أ أن الدراسة

على المتوسطات الحسابية المتحصلة في حين حاز أختبارات المقالية حيث حازت اإل لها ،

من قبول موكشفت الدراسة عن مدى  قل هذه المتوسطات ،أسلوب تقويم الطالب لزميله أ

ظهرت وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات أيب ، كما سالألالتنويع في استخدام هذه ا

ى المرحلة ولصالح إلناث ولى الجنس ولصالح اإلإستخدام تعزى المعلمين على مدى اإل

  إلى وجود لى الخبرة ولصالح المعلمين ذوي الخبرات العالية ، ولم تشر الدراسة إساسية واأل

  . حصائيا لعامل المؤهل العلمي إثر دال أ

ثر التقويم التكويني والحصص العالجية على ألى تحديد إبدراسة هدفت ) 1998(ويضة وقام ع

تحصيل المتعلمين في مادة الرياضيات ، حيث كان التقويم التكويني المتبوع بالحصص 

  .نساسييولى في الصفين الثاني والثالث األاألالعالجية متغيرا مستقال يقدم للمجموعة التجريبية 
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لى ثالث مجموعات في كل مرحلة إوقد جرى تقسيم التالميذ بالشعب الثالثة بصورة عشوائية 

 ودرس تالميذ المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية ،. خرى ضابطة اثنتان تجريبية واأل

حتى يجتاز  ختبارات التكوينية ،ولى درسوا بطريقة اإلوتالميذ المجموعة التجريبية األ

شمل  تقان من تالميذ هذه المجموعة ،ومن ال يصل مستوى اإل% 85اتقان تالميذها مستوى

وتالميذ المجموعة التجريبية الثانية درسوا بطريقة االختبارات التكوينية  بالبرنامج العالجي ،

عدادها بهدف تغطية المادة فسميت هذه إختبار قام بداة اإلأحيث قام الباحث باستخدام  فقط ،

ختبارات على ضوء تحليل محتوى وحدات الدراسة وجد وتم بناء هذه اإل اختبارات تكوينية ،

سابيع تم خاللها تقويم تحصيل التالميذ في أ 10فاستغرقت التجربة  .ول المواصفات الالزمة أ

ساسي بعالماتهم على اختبار تحصيل ختامي بالصف الثاني األالمجموعات الثالث الخاصة 

 )19(الحسابي لعالمات المجموعة التجريبية االولى  وبلغ الوسط طبق على المجموعات ،

والمجموعة الضابطة ). 13.2(بينما بلغ الوسط الحسابي لعالمات المجموعة التجريبية الثانية 

  . )13.2(بلغ الوسط الحسابي لعالماتها 

ن تحصيل أعلى نتائج تحليل التباين واختبار شيفيه الذي استخدمه الباحث استنتج  وبناء

ميذ في الرياضيات يمكن تحسينه بدرجة كبيرة باستخدام التقويم التكويني والحصص التال

تقان في حال استخدام التقويم لى درجة عالية من اإلإالعالجية ، وكذلك يمكن الوصول 

ستراتيجية المستخدمة في هذه الدراسة ، ويرى التكويني المتبوع بالحصص العالجية وفق األ
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ختبارات التكوينية بصورة منفردة ليس شرطا من شروط زيادة تحصيل ن تقديم اإلأالباحث 

 .المتعلمين 
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جنبية الدراسات السابقة األ 2.3.2  

لى تطوير تقييم المعلمين إبدراسة هدفت  (Dylan & Paul , 2003)ديالن وبول قام الباحثان 

وقد حثت الدراسة على . الطلبة باستخدام أسلوب التقويم التشخيصي وانعكاسه على تحصيل 

تكثيف استخدام التقويم التشخيصي ، وذلك لتطوير النتائج النهائية من خالل مجموعة من 

ختبارات التي تعطى في المدارس الثانوية في الواليات المتحدة االمريكية ، لتطوير اإل

زعين على ست مو) معلما 24(استراتيجيات التقويم التشخيصي ، حيث كان مجموع المعلمين 

) أشهر 6(مدارس في منطقتين مختلفتين ، وضمن تخصصات مختلفة وقد استغرقت الدراسة 

وضع المعلمون ) 1999(تركزت على التخطيط والتنفيذ والتقويم ، وبعد ذلك في بداية تموز 

خططا لتنفيذ حصص باختيار عينة منتقاة من الصفوف ، وذلك لتقدير حجم التنفيذ ، ويكون 

خرى درسها المعلمون أنفسهم ، أألولوية التحصيل ، وقد قورنت النتائج بمجموعة  المقياس

  %) .32(وكان حجم التأثير بنسبة 

تأثيرات ( بدراسة بعنوان   ) (Olina & Sullivan, 2002كما قام كل من أولينا وسوليفن 

المعلم وتقويم  لى فحص تأثيرات تقويمإهدفت ) تقويم المعلم وتقويم الطالب على أداء الطالب 

) 198(الطالب الذاتي على أداء الطالب واتجاهاته ، وكان عدد الطلبة الذين خضعوا للدراسة 

وستة معلمين ، وقد كلف كل معلم أن يختار   Latvianطالبا من مدرسة ثانوية في التفيان 

ي ، وأكملت بدون تقويم ، أو تقويم المعلم ، أو التقويم الذات: واحد من ثالثة طرق للمعالجة 

المجموعات الثالث برنامجا تعليميا من اثني عشر درسا بخصوص كيف تبني تجارب وكيف 
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تنتج تقارير البحث ، وقد استقبلت مجموعة تقويم المعلم تقويما من المعلم على تقاريرهم 

ت فقد استقبلت تعليما" بدون تقويم"أما بالنسبة لمجموعة . واستقبلوا تقويم معلمهم عليها أيضا 

لتقويم غير رسمية ، وقد أظهرت النتائج أن الطلبة في مجموعة تقويم المعلم ومجموعة التقويم 

كما . لى لتقويم المعلم ، حصلوا على معدالت عالية على مشاريعهم النهائية إضافة الذاتي باإل

 أظهرت النتائج أن الطلبة في مجموعة بدون تقويم كان لديهم اتجاهات مرغوب فيها أكثر من

المجموعتين االخرين نحو البرنامج ، ومع ذلك فان الطلبة في مجموعة التقويم الذاتي 

ن لديهم ثقة كبيرة في قدراتهم على تبني مشاريع بحثية مستقبلية اضافة الى تقويم المعلم كباإل

 . وبشكل مستقل 

سلوب الملف التقويمي أ" دراسة بعنوان  نقال عن الخرابشة  ,Shober) 1999(جرى شوبر أو

، وتختبر هذه الدراسة كيفية استخدام " في الكتابة القصصية بمشاركة طلبة الصف الرابع 

و لعرض النقص في هذا النمو ، أالملف التقويمي لعرض نمو الطالب في الكتابة القصصية 

استخدام سيس معايير محددة للملف التقويمي للكتابة القصصية ، وفعالية أفهي تخاطب مشكلة ت

و لمؤتمرات الطالب ، وامتدت هذه الدراسة على أو المدرس أداة للتقويم للوالدين أالملفات ك

كدوا أطالبا في الصف الرابع ) 22(من % 50ن أظهرت النتائج أمدى اثني عشر شهرا ، و

حراز نقاط على مستوى المقياس الموضوع إعلى حدوث تحسن في الكتابة القصصية بوساطة 

د تم مسح االباء والمدرسين الذين يعتبرون استعمال الملف التقويمي كرباط حيوي لذلك ، وق

تصال بين البيت والمدرسة مع استجابات مساندة من المعلمين ، واستجاب االباء لتساؤالت لإل
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همية الملفات واستعمالها في المؤتمرات وعلى ضرورة هذه أكدوا من خاللها أمتعددة 

لطلبة ثالثة نماذج كتابية تتضمن مراحل ماقبل الكتابة والمراجعة كمل اأوقد . المؤتمرات 

عمالهم  وقد قيمت العينة كلها لقياس نمو الطالب وفهمه للعملية الكتابية وقد أوالتعديل وتحرير 

و بين مجموعة كتابية صغيرة ، ورجعت هذه أتم عقد مؤتمرات بين المعلم والطالب وزميله 

من الموضوعات كشفت التحسن % 68ظهرت النتائج ان أالتقدير والكتابات بايستخدام ساللم 

  . في كتابة الطلبة القصصية 

بعنوان   ,Boersma,Dye,& Harmann) 1997(في دراسة قام بها بورسما وداي وهارتمن 

وتعرض هذه الدراسة برنامجا  “تحسين المهارات الكتابية من خالل التقويم الذاتي للطالب “

المهارات الكتابية لدى الطلبة من خالل التقويم الذاتي لهم ، وقد استخدم  تم تطبيقه لتحسين

الباحث لجمع البيانات مالحظات المعلمين وتقويماتهم واستطالعات راي الطلبة وعينات من 

كتابات الطلبة ، وقد تكونت عينات الدراسة من الطلبة في الصفوف االول والثالث والرابع في 

تظهر حاجتها لتحسين الكتابة ، وكان هدف البرنامج ) Illinois(خمس مدارس في الينوي 

اللغة الشفوية اليومية وتقديم : جراءات التاليةزيادة القدرة الكتابية لدى الطلبة من خالل اإل

بداعية ، وتطبيق ورش عمل كتابية مع تقويم محفزات للكتابة الموجهة ، وتطبيق الكتابة اإل

ن قدرة الطلبة على أظهرت النتائج أوقد . بداعية والكتابة الموجهة ذاتي من الطلبة للكتابة اإل

لطلبة % 15.6رتفاع ما معدله يلول وكانون الثاني وتضمن هذا اإلأالكتابة ارتفعت مابين شهر 

  .لطلبة الصفين الثالث والرابع من خالل استخدام التقويم الذاتي % 32.8الصف االول 
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سة قامت باستخدام طريقة خرائط المفاهيم في تدريس بدرا (Miller,1993)وأجرى ميللر 

حياء للصف العاشر وذلك من أجل تحسين فهم الطالب للمادة العلمية ، حيث قام مادة األ

بتدريس الطالب وحدة البيئة والتلوث وحماية البيئة من التلوث باستخدام طريقة خرائط 

يتضمنان المفاهيم المتعلقة بالبيئة والتلوث  المفاهيم ، وقد أجرى للطلبة اختبارا قبليا واخر بعديا

  .لى المقابالت الشخصية للطلبة إضافة باإل

وقد أظهرت النتائج حدوث زيادة كبيرة في معلومات الطلبة حول البيئة ، وتوظيفهم لها من 

  .أجل حماية البيئة من التلوث 

 Davies )وقام  ة لمعلمي المدارس لى تحديد االحتياجات التدريبيإبدراسة هدفت  (1984,

بتدائية من وجهة نظر المديرين والمعلمين أنفسهم ومدى تأثيرها بمتغيرات الجنس والمؤهل اإل

، وأوضحت نتائج الدراسة وجود فروق دالة احصائيا بين وجهات نظر المديرين ووجهات 

وك التعامل مع سل: حتياجات التدريبية تنازليا كمايلي نظر المعلمين وقد جاء ترتيب اإل

الطالب ، التدريس، االتصال ، المهارات الشخصية ، الواجبات االدارية ، وأوضحت النتائج 

أن ذوي الخبرة يولون أهمية أكبر مما يجب أثناء الخدمة ، كما أنه ال يوجد أثر لمتغير الجنس 

  .والمؤهل ، في تحديد احتياجات المعلمين للتدريب 

عرفة اثار أساليب التقويم التكويني على تحصيل بدراسة هدفت لم) Korth, 1979(قام كورث 

 200وتكونت عينة الدراسة من  التالميذ في مادة الرياضيات في الصف السابع االساسي ،

هداف في هذه الدراسة تشتمل طالبا كونوا المجموعات التجريبية والضابطة ، هذا وقد كانت األ
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والتطبيق ، وكل مجموعة تجريبية من  المعرفة ، واالستيعاب ،: على ثالثة مستويات ، وهي 

هذا وقد أشارت النتائج . التالميذ سلمت كتيبا يحتوي على اختبار تقويمي مع مفتاح لالجابة 

مقارنة أظهرت عدم وجود فروق بين المجموعة  20صل أمن  16في االختبار البعدي بان 

رفة لمادة الرياضيات ، ي في مجال المعأدراكي ، التجريبية والضابطة في مجال التحصيل اإل

  .خرى بين المجموعة التجريبية والضابطة واختالفات بسيطة في المستويات األ

لى إدراسة هدفت  )2006،العصفور(نقال عن ) ,Pravalpruk (1974وأجرى برافبريك

ثناء الخدمة ، وتكونت عينة الدراسة أحتياجات التدريبية الحقيقية للمعلمين تحديد مجاالت اإل

من معلمي المدارس الذين يعلمون في مدارس وزارة التربية والتعليم في تايلند ، والمعلمين في 

جل تحديد االحتياجات التدريبية المدركة ، وتم أكليات اعداد المعلمين ، واستخدمت استبانة من 

ختبارات ، وطلب من المستجيبين ناء اإلاختيار عينة عشوائية للمهام التي تتضمنها عملية ب

لى عدم وجود إ 2لى وجود حاجة في حين يشير إ 1حيث يشير )  5 – 1( عطاء تقدير إ

حاجة ، وتكونت النسخة المنقحة من استبانة تتكون من ثمان وعشرين فقرة موزعة على 

  .تقويم ساسية في القياس  والربعة مجاالت ، كما تم تطبيق اختبار في المفاهيم األأ
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  تعقيب على الدراسات السابقة  4.2

  :ترى الباحثة بعد مراجعة الدراسات السابقة جميعها وجود المالحظات التالية 

ستبانة كأداة للدراسة وكانت لقياس مستوى كفاءة استخدمت بعض الدراسات السابقة اإل

التدريبية للمعلمين في مجال المعلمين في مجال القياس والتقويم وكذلك للتعرف على الحاجات 

  .القياس والتقويم ، وتضمنت أيضا على األساليب واألدوات المقترحة لتقويم الطلبة 

: وكانت أيضا هناك بعض الدراسات التجريبية ، حيث تم تقسيم بيئة الدراسة الى مجموعتين 

  .ابطة وتجريبية وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضة ضابط

طار النظري لبعض هذه واستفادت الباحثة من الدراسات السابقة في االطالع على اإل

الدراسات مما يفيد في الدراسة الحالية ، والتعرف على كيفية استفادة المعلمين من أساليب 

التقويم الحقيقي ، حيث أشارت معظم نتائجها الى ايجابية في استخدامها وأنها تؤدي الى زيادة 

  . لية الطالب في التعلم وكذلك ترفع من تحصيلهم فاع

كما استفادت الباحثة من هذه الدراسات عند إجراء المقارنات بين نتائج هذه الدراسة 

  .، آذلك تم اإلستفادة منها في بناء أداة الدراسة المستخدمة  والدراسات السابقة
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  الفصل الثالث 

  الطريقة واإلجراءات 

 المقدمة 1.3

 اةدتناول هذا الفصل توضيحا لمنهجية الدراسة ، ومجتمع الدراسة وعينتها ، ووصفا لأل

جراءات الصدق والثبات وخطوات تطبيقها ، والمعالجات إوطريقة اعدادها و هاالمستخدمة في

  .حصائية المستخدمة الالزمة لتحليل البيانات والوصول الى النتائج اإل

   منهج الدراسة 2.3

مته ألغراض الدراسة ، إذ يعتمد على دراسة الظاهرة كما ءاستخدام المنهج الوصفي لمالتم 

  .هي في الواقع 

  مجتمع الدراسة 3.3

 ،) 3979(والبالغ عددهم ) ناثإذكور و( ساسيةلمرحلة األا معلمي  تكون مجتمع الدراسة من 

في المدارس  ) 2740(ناث اإل اتوعدد المعلم) 1239(فقد كان عدد المعلمين الذكور 

  ) .2009/2010(الحكومية  في مدينة الخليل، للعام الدراسي 
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   عينة الدراسة 4.3

من مجتمع % 5نسبة عينة الدراسة حيث مثلت  العينة الطبقية العشوائية استخدمت الباحثة

 اًمعلم 74معلمة و 120ومعلمة  ، فقد كان عدد المعلمات  اًمعلم 194يقارب  ي ماأالدراسة ، 

  : يبين خصائص العينة الديمغرافية التي تخص الجنس ) 1.3(، والجدول رقم 

األعداد والنسب المئوية لمتغير الجنس) : 1.3(الجدول رقم                  

%النسب المئوية  العدد البدائل المتغير  

 الجنس
%7438 ذكر  

%12062 أنثى  

%194 100 المجموع  

 

من %  38ما نسبته ) ذكر(فيما يتعلق بمتغير الجنس فقد شكلت فئة  )1.3(رقم  من الجدول يتبين

   .من إجمالي حجم العينة%  62ما نسبته ) أنثى(إجمالي حجم العينة، و شكلت فئة 
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األعداد والنسب المئوية لمتغير المؤهل العلمي) : 2.3( جدولال             

%النسب المئوية  العدد البدائل المتغير  

المؤهل 
 العلمي

%4121 دبلوم  

%15379 بكالوريوس  

%194100 المجموع  

ما نسبته ) دبلوم(فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي فقد شكلت فئة ) 2.3(يتبين من الجدول رقم  

من إجمالي حجم %  79ما نسبته ) بكالوريوس(من إجمالي حجم العينة، و شكلت فئة %  21

  .العينة

                     األعداد والنسب المئوية لمتغير سنوات الخبرة) : 3.3(جدول ال          

%النسب المئوية  العدد البدائل المتغير  

سنوات 
 الخبرة

 5أقل من 
 سنوات

36 19%  

 10_  5من 
 سنوات

58 30%  

 10أكثر من 
 سنوات

100 51%  

%194 100 المجموع  

 



 

52 
 

 5أقل من (يتعلق بمتغير سنوات الخبرة فقد شكلت فئة فيما ) 3.3(يتبين من الجدول رقم  

ما نسبته ) سنوات 10_  5من (من إجمالي حجم العينة، و شكلت فئة %  19ما نسبته ) سنوات

من إجمالي %  51ما نسبته ) سنوات 10أكثر من (من إجمالي حجم العينة، و شكلت فئة %  30

       .حجم العينة

األعداد والنسب المئوية لمتغير التخصص ) :4.3( الجدول                

%النسب المئوية  العدد البدائل المتغير  

 التخصص

%14 28 لغة عربية  

%1910 تربية إسالمية  

%2714 لغة انجليزية  

%2714 تربية ابتدائية  

%14 28 رياضيات  

%6534 أخرى  

%194 100 المجموع  

  

ما نسبته ) لغة عربية(فيما يتعلق بمتغير التخصص فقد شكلت فئة ) 4.3(ن من الجدول رقم يتبي 

من إجمالي حجم %  10ما نسبته ) تربية إسالمية(من إجمالي حجم العينة، و شكلت فئة %  14
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تربية (من إجمالي حجم العينة، و شكلت فئة %  14ما نسبته ) لغة انجليزية(العينة، و شكلت فئة 

  من %  14ما نسبته ) رياضيات(إجمالي حجم العينة، و شكلت فئة من %  14ما نسبته ) ابتدائية

     .من إجمالي حجم العينة%  34ما نسبته ) أخرى(إجمالي حجم العينة، و شكلت فئة 

    داة الدراسةأ  5.3 

استبانة لمعرفة مدى توظيف معلمي المرحلة داة الدراسة المتمثلة في أبناء ب قامت الباحثة  

 استقرت اإلستبانة على عددهم ، وقد تدريسللتقويم الحقيقي في  في محافظة الخليل األساسية

 اعدتوالتي س دب التربوي ذي العالقة بموضوع الدراسة الرجوع الى األ، حيث تم  فقرة 35

  ) .1(كما وردت في الملحق رقم لدراسة  الباحثة في جمع المعلومات والبيانات الالزمة ل

  الدراسةصدق أداة   6.3

تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي  

والذين أبدو بعض المالحظات عليها وبناء عليه تم إخراج اإلستبانة بشكلها الحالي  اإلختصاص

ارتفاع  يتبين ستبانة والدرجة الكلية ، حيثرتباط بين فقرات اإلاإل ، وكذلك تم حساب معامل

درجة الكلية مما يدل على صدق أداة الستبانة واالرتباط بين فقرات اإل م مصفوفة معاملقي

                             .يوضح مصفوفة قيم معامل اإلرتباط ) 2(الدراسة ، والملحق رقم 

انخفاض مستويات الداللة لجميع الفقرات وارتفاع و زيادة ) 2(ويالحظ من الملحق رقم  

                . رات والدرجة الكلية مما يدل على  صدق األداة المستخدمة رتباط بين جميع الفقمعامالت اإل
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ثبات أداة الدراسة 7.3  

تساق الداخلي لفقرات األداة باستخدام معادلة لقياس ثبات أداة الدراسة تم استخدام ثبات اإل  

  ) :5.3(ي الجدول رقم كما هو موضح ف الثبات كرونباخ ألفا على عينة الدراسة الكلية

نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة) : 5.3(الجدول رقم      

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

الدرجة الكلية لمدى توظيف معلمي المرحلة األساسية 
للتقويم الحقيقي

35 0.90 

 

، )0.90( دمة في هذا البحث تساوي اتضح أن قيمة ثبات األداة المستخ )5.3(رقم  الجدول من

                       .  أي أن األداة تتمتع بقيمة ثبات عالية تصلح إلجراء الدراسة 

إجراءات الدراسة  8.3  

:تم تطبيق إجراءات الدراسة وفق اإلجراءات التالية   

  .تحديد مشكلة وأسئلة ومتغيرات الدراسة  -

والدراسات السابقة ذات بناء أداة الدراسة من خالل اإلطالع على األدب التربوي  -

 .العالقة

 .كد من صدق االداة عن طريق عرضها على المحكمين التأ -
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 . ألفاداة باستخدام معادلة كرونباخ كد من ثبات األأالت -

من جامعة القدس موجهة  العليا الدراسات منسق الحصول على كتاب تسهيل مهمة من  -

 ) .3(تربية والتعليم في مدينة الخليل ملحق رقم الى مديرية ال

التربية والتعليم في مدينة الخليل موجهة الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديرية  -

 ) .4(المدارس المعنية لتطبيق الدراسة ملحق رقم لمديري 

 .الدراسة وجمعها ستبانة على عينة توزيع اإلقامت الباحثة ب  -

قام المعلمين بتعبئة ما هو مطلوب وبعد ذلك قامت الباحثة بجمعها وقد بلغت عدد  -

 . 194ستبانات المسترجعة اإل

 .حصائيا  والحصول على نتائج الدراسة إعالجة البيانات م -

  متغيرات الدراسة  9.3

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية 

  : وتشمل المتغيرات المستقلة

  .ويشتمل على الذكور واإلناث : الجنس 

  .بكالوريوس وماجستير ويشتمل على دبلوم و: المؤهل العلمي 

  . 10، أكثر من  10 – 5، من  5ويشتمل على أقل من : سنوات الخبرة 
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ويشتمل على لغة عربية ، تربية إسالمية ، لغة إنجليزية ، تربية إبتدائية ، : التخصص 

  .رياضيات ، أخرى 

: تغير التابعالم  

  .هم تدريس فيللتقويم الحقيقي  في محافظة الخليل ساسيةمدى توظيف معلمي المرحلة األ 

  المعالجة االحصائية 10.3

، قامت الباحثة بمراجعتها تمهيدا إلدخالها إلى الحاسوب وقد تم إدخالها اإلستبانة  بعد جمع 

للحاسوب بإعطائها أرقام معينة أي بتحويل اإلجابات اللفظية إلى رقمية حيث أعطيت اإلجابة 

درجات ، واإلجابة  3درجات ، واإلجابة متوسطة  4درجات ، واإلجابة كبيرة  5كبيرة جدا ( 

بحيث كلما زادت الدرجة  ) جابة قليلة جدا فقد أعطيت درجة واحدةقليلة درجتين ، أما اإل

وقد تمت   .همتدريسزادت درجة مدى توظيف معلمي المرحلة األساسية للتقويم الحقيقي في 

حسابية المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخراج األعداد والنسب المئوية والمتوسطات ال

، ) α ≥ 0.05 (مستوى الداللةم فحص فرضيات الدراسة عند وقد ت واالنحرافات المعيارية،

ومعادلة الثبات  ، اختبار تحليل التباين األحادي ، للعينات المستقلة )ت (عن طريق اختبار

 حزمة البرامج وذلك باستخدام الحاسوب باستخدام  الرتباط بيرسون ،ومعامل اكرونباخ ألفا 

   . للعلوم االجتماعيةSPSSحصائية اإل
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                                                                           مفتاح التصحيح  

من أعلى قيمة وهي  1، تم حساب فرق أدنى قيمة وهي أداة الدراسة  أفراد العينةبعد إعطاء 

 3وهو ما يسمى المدى ، ثم تم قسمة قيمة المدى على عدد البدائل وهو  4 يساوي 5-1

، وبالتالي نستمر في زيادة هذه القيمة ابتداء من أدنى قيمة  1.33=  3/4 يساويناتج ليصبح ال

وذلك إلعطاء الفترات الخاصة بتحديد الحالة أو االتجاه باالعتماد على الوسط الحسابي ، 

                 :يوضح ذلك  )6.3(رقم  والجدول

مفتاح التصحيح) : 6.3(الجدول رقم   

 الحالة الوسط الحسابي
2.33أقل من   منخفضة  

3.66_  2.33من   متوسطة 
3.66أكثر من   مرتفعة 
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 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة 

المقدمة 1.4  

فراد عينة أليها الباحثة  من خالل استجابة إتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت 

للتقويم  في محافظة الخليل ساسيةالمرحلة األالدراسة على فقرات استبانة مدى توظيف معلمي 

ثر كل من الجنس والتخصص والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة أ، وبيان  تدريسهم فيالحقيقي 

 .عليها 

:يلي عرض لنتائج الدراسة  وفيما  

:نتائج سؤال الدراسة الرئيس  2.4  

 للتقويم في محافظة الخليل ما مدى توظيف معلمي المرحلة األساسية: السؤال الرئيس 

  ؟تدريسهمالحقيقي في 

الذي يوضح المتوسطات الحسابية ) 5(الملحق رقم لإلجابة عن هذا السؤال نالحظ   

 ستبيان التي تقيس مدى توظيف معلمي المرحلة األساسيةلفقرات اإل  نحرافات المعياريةواإل

 . تدريسهمللتقويم الحقيقي في  في محافظة الخليل
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ستبانة إلنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االمتوسطات الحسابية واإل ملحقيوضح  حيث

 مرتبة ترتيباً تدريسهمالتي تقيس مدى توظيف معلمي المرحلة األساسية للتقويم الحقيقي في 

 مدى توظيف، وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن  لمتوسطات الحسابيةحسب ا تنازلياً

كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة  والمعلمات المعلمين

مما يدل على انخفاض التشتت ) 0.29(مع انحراف معياري مقداره ) 4.12(الكلية للمقياس 

توظيف  مدىكما أن نسبة  . لتوظيفمما يشير إلى زيادة وتقارب ا المستجيبينتوظيف في 

                .          0.82 ساويت تدريسهمللتقويم الحقيقي في  افظة الخليلفي مح معلمي المرحلة األساسية

وقد جاء في مقدمة هذه  ، لمتوسطات الحسابيةحسب ا ورتبت فقرات االستبانة ترتيبا تنازلياً

)  4.75( بمتوسط حسابي مقداره ) أراعي الفروق الفردية للمتعلمين  ( الفقرة : الفقرات 

) أعتبر المتعلم محور العملية التعليمية  ( الفقرة , )  0.51( معياري مقداره وانحراف 

أقدم تغذية ( الفقرة , )  0.54( وانحراف معياري مقداره )  4.73( بمتوسط حسابي مقداره 

وانحراف )  4.49( بمتوسط حسابي مقداره ) راجعة للمتعلم لتحسين إستراتيجيته في التعلم 

الكتابي من خالل -السمعي-أستخدم التقويم الشفوي( الفقرة , )  0.61( معياري مقداره 

وانحراف معياري )  4.47( بمتوسط حسابي مقداره ) استخدام المالحظة واالختبارات  

أطرح األسئلة ذات اإلجابات ( الفقرة : في حين  كانت أدنى الفقرات   ) . 0.6( مقداره 

, )  0.78( وانحراف معياري مقداره )  3.12 (بمتوسط حسابي مقداره ) مفتوحة النهاية 

) أطلب من الطلبة بناء خريطة لمفهوم أساسي مع ربط المفاهيم مع بعضها البعض ( الفقرة 
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أستخدم ( الفقرة , )  0.76( وانحراف معياري مقداره )  3.56( بمتوسط حسابي مقداره 

)  3.62( وسط حسابي مقداره بمت) اختبار مهارات التفكير العليا واألساسية لدى المتعلم 

) أقوم بقياس نشاطات مرتبطة بحياة المتعلم  ( الفقرة , )  0.67( وانحراف معياري مقداره 

                       ) . 0.72( وانحراف معياري مقداره )  3.72( بمتوسط حسابي مقداره 

المـتعلم  كما يعتبر ن ، الفروق الفردية للمتعلمي يراعي :  يالحظ أن المعلم ذلك و من خالل 

كمـا  تغذية راجعة للمتعلم لتحسين إستراتيجيته فـي الـتعلم،    ويقدممحور العملية التعليمية ، 

 ويقـوم الكتابي من خالل استخدام المالحظة واالختبارات ، -السمعي-التقويم الشفوييستخدم 

في الكشـف   الحوارات والمناقشات ويستخدمبمالحظة المتعلم وهو منشغل في موقف نشط ، 

كمـا  بتقييم األداء العملي في أثناء تنفيذ النشاط أو بعده،  ويقومعن فهم المتعلمين لما يتعلموه، 

عملية التعلم عـن طريـق    ويعززتقدم المتعلمين نحو تحقيق المستوى المرغوب فيه،  يراقب

كمـا  تعلمين، على النمو االجتماعي لدى الم ويساعدبقياس الفهم عند المتعلم ،  ويقومالتعاون، 

بهذا التقويم داخل سياق التعلم وبشكل غير  ويقومالتقويم الحقيقي كتقويم واقعي لألداء، يستخدم 

تقدم ونمو المـتعلم بطريقـة    كما انه يوثقطرق مختلفة لتقييم األداء،  ويستخدممنفصل عنه، 

سلم التقدير اللفظي وهو  ويستخدمالطلبة على القيام بأنشطة حول ما يتعلمونه،  ويشجعمنظمة، 

كمـا  عبارة عن سلسلة من الصفات المختصرة التي تبين أداء الطالب في مستويات مختلفـة،  

 و كذلك يسـتخدم ، )معرفة تتعلق بمعرفة كيف(األسئلة التي تقيس المعرفة اإلجرائية يستخدم 

ة المختلفة  بشكل بربط فروع المعرف كما يقومالملف التقويمي لالحتفاظ بمعلومات عن المتعلم، 
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مشاركة المتعلمـين فـي    كما أنه يشجععلى النمو الثقافي لدى المتعلمين ،  ويساعدتكاملي ، 

الفرص أمام المتعلمين ألن يقيموا أعمالهم الخاصة بأنفسهم ،  وأيضا يتيحالخبرات اإلنسانية ، 

 ويقدمقة بحياتهم ، مشاركة المتعلمين في القضايا والمشكالت الحياتية ذات العال كما أنه يشجع

ساللم التقدير للحكم علـى   كما أنه يستخدممعلومات مثيرة للشك للمتعلم لحفزهم على البحث، 

( سـلم التقـدير الرقمـي     ويستخدمبتحقيق الثقافة العلمية لجميع المتعلمين ،  ويهتمالمتعلمين، 

نفسه في ضوء معـايير  باستخدام الملف التقويمي لمساعدة المتعلم في تقويم  ويقوم، )العددي 

في التعلم،  )تقويم األقران(البعض  الفرصة أمام المتعلمين لتقويم بعضهم كما أنه يتيحمعينة ، 

بقياس نشـاطات مرتبطـة    ويقومالمهام التي تؤدي إلى نتاجات واقعية أصيلة ،  وأنه يستخدم

                                                                           .   بحياة المتعلم 

:وقد انبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية  

باختالف  تدريسهمهل يختلف توظيف معلمي المرحلة األساسية للتقويم الحقيقي في  1. 2.4

 الجنس ؟

:وتم تحويل السؤال الفرعي السابق الى الفرضية الصفرية التالية   

:األولى  الصفرية الفرضية  

 توسطات درجاتفي م) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

  . تعزى إلى متغير الجنس تدريسهم توظيف معلمي المرحلة األساسية للتقويم الحقيقي في
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حرافات المعيارية  نتم استخراج المتوسطات الحسابية واإل السابقة  الفرضية للتحقق من صحة 

   ونتائج اختبار ت للعينات المستقلة  Independent t‐testالتاليكما هو موضح في الجدول 

)الجنس ( نتائج اختبار ت للعينات المستقلة :  )1.4( جدول رقمال  

المتوسطات  العدد الجنس
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 قيمة ت
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى الداللة 
لمحسوبةا  

 74 4.12 0.26 ذكر
0.15 192 0.88 

 120 4.11 0.30 أنثى

 

        عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) 1.4(من الجدول رقم  يتبين 

  )0.05 ≤ α (للتقويم الحقيقي  في محافظة الخليل في مدى توظيف معلمي المرحلة األساسية

) 4.12(تعزى إلى متغير الجنس سواء للمعلمين الذكور بمتوسط حسابي مقداره  تدريسهمفي 

إلى أكبر من ) 0.88(، وبارتفاع مستوى الداللة ) 4.11(للمعلمات بمتوسط حسابي مقداره و

مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية مما يعني قبول الفرضية ) 0.05(

 ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الصفرية التي تنص على أنه ال توجد

α ( تعزى إلى متغير  تدريسهمفي مدى توظيف معلمي المرحلة األساسية للتقويم الحقيقي في

نحرافات المعيارية لدى الذكور واإلناث مما يدل على نخفاض اإلإكما يالحظ , الجنس 

                                                                         .جانسهم انخفاض تشتت آرائهم وزيادة ت
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 متغيروال تختلف باختالف  فقةمت معلمي ومعلمات المرحلة األساسية توظيفمن ذلك أن  ويتبين

     .الجنس حيث كان توظيفهم للتقويم الحقيقي في تدريسهم عالي ومرتفع 

باختالف  تدريسهمساسية للتقويم الحقيقي في األهل يختلف توظيف معلمي المرحلة  2.2.4

                                                                            المؤهل العلمي ؟

                                    :وتم تحويل السؤال السابق إلى الفرضية الصفرية التالية 

: الفرضية الصفرية الثانية  

 توسطات درجاتفي م) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال  

تعزى إلى متغير المؤهل  تدريسهمتوظيف معلمي المرحلة األساسية للتقويم الحقيقي في 

.                                                                                     العلمي  

فات المعيارية نحراتم استخراج المتوسطات الحسابية واإل السابقة  الفرضيةصحة للتحقق من  

  )   2.4(رقم وذلك كما هو واضح من الجدول ونتائج اختبار ت ، 
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) المؤهل العلمي ( نتائج اختبار ت للعينات المستقلة :  )2.4(جدول رقمال  

المؤهل 
 العدد العلمي

المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 قيمة ت
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
الداللة 
 المحسوبة

 41 4.03 0.34 دبلوم
2.21 192 0.03 

 153 4.14 0.27بكالوريوس

  

 0.05(   وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) 2.4(من الجدول رقم  يتبين 

≤ α ( تعزى إلى  تدريسهمفي مدى توظيف معلمي المرحلة األساسية للتقويم الحقيقي في

) بكالوريوس(متغير المؤهل العلمي لصالح المعلمين والمعلمات من فئة المؤهل العلمي 

) دبلوم(مقابل المعلمين والمعلمات من فئة المؤهل العلمي )  4.14(بمتوسط حسابي مقداره 

إلى مقدار أقل من ) 0.03(، حيث انخفض مستوى الداللة ) 4.03(بمتوسط حسابي مقداره 

مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية مما يعني رفض الفرضية الصفرية ) 0.05(

في ) α ≥ 0.05(التي تنص على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تعزى إلى  تدريسهمتقويم الحقيقي في توظيف معلمي المرحلة األساسية لل توسطات درجاتم

ي نحرافات المعيارية لدى فئتي المؤهل العلمكما يالحظ انخفاض اإل, متغير المؤهل العلمي 

ويستنتج من  .وزيادة تركيزهم  توظيفهم نخفاض تشتتإعلى مما يدل ) الدبلوم والبكالوريوس(

أعلى من ) بكالوريوس(العلمي  الذين مؤهلهم معلمي ومعلمات المرحلة األساسية توظيفذلك أن 
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أي أن آراء المعلمين ) دبلوم(الذين مؤهلهم العلمي  معلمي ومعلمات المرحلة األساسية توظيف

مدى المؤهل العلمي حيث كانت آراء كلتا الفئتين بدرجة عالية نحو متغير تختلف باختالف 

المؤهل البكالوريوس للتقويم توظيف فئة إال أن درجة  تدريسهم توظيفهم للتقويم الحقيقي في

                                                                .م الحقيقي أعلى من درجة فئة الدبلو

باختالف  تدريسهمهل يختلف توظيف معلمي المرحلة األساسية للتقويم الحقيقي في  3.2.4

                                                                             سنوات الخبرة ؟

                             :السؤال الفرعي السابق الى الفرضية الصفرية التالية وتم تحويل 

:الفرضية الصفرية الثالثة   

 توسطات درجاتفي م) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

    .هم  تعزى إلى سنوات الخبرة  تدريساألساسية للتقويم الحقيقي في  توظيف معلمي المرحلة

هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  للتحقق من صحة 

            )3.4(ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي ، وذلك كما هو واضح من الجدول رقم 

 توظيف لمدى المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات اداألعد يبين) 3.4( رقم والجدول

  . الخبرة سنوات إلى تعزى  همتدريس في الحقيقي للتقويم األساسية المرحلة معلمي
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 لسنوات تعزى  المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات األعداد) : 3.4( رقم الجدول 
. الخبرة  

المعيارية االنحرافاتالحسابي المتوسطالعدد الخبرة سنوات  

 364.190.23سنوات 5 من أقل

 584.160.23سنوات 10_  5 من

 1004.070.33سنوات 10 من أكثر

 1944.120.29المجموع

  

 سنوات فئة من الفئات كانتا وأعلى قيمة أعلى كانت أنه, ) 4.4( رقم الجدول من يتبين

(  مقداره معياري وانحراف)  4.19( مقداره حسابي بمتوسط) سنوات 5 من أقل( الخبرة

 حسابي بمتوسط) سنوات 10_  5 من( الخبرة سنوات فئة من مستجيبينال تالها ،) 0.23

 سنوات فئة من مستجيبينال وأخيرا, ) 0.23(  مقداره معياري وانحراف)  4.16( مقداره

(  مقداره معياري وانحراف)  4.07( مقداره حسابي بمتوسط) سنوات 10 من أكثر( الخبرة

 المعياري االنحراف ودرجات عالية الحسابية األوساط قيم جميع أن اتضح حيث, ) 0.33

          .     تركيزهم وزيادة متوظيفه تشتت انخفاض على يدل مما منخفضة الفئات لجميع

كما هو موضح في وللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ، 

  )4.4(الجدول رقم 
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سنوات الخبرتعزى إلى تحليل التباين األحادي للفروق نتائج اختبار : )4.4(جدول رقم ال  

 مصدر التباين
مجموع
 المربعات

درجات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
لمحسوبةا  

بين 
 المجموعات

0.54 2 0.27 

3.28 

 

0.04 

 
داخل 

 المجموعات
15.56 191 0.08 

  16.10 193 المجموع

  

 مدى في ةالدالل مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود )4.4( رقم الجدول من يتبين

 حيث الخبرة سنوات إلى تعزى تدريسهم في الحقيقي للتقويم األساسية المرحلة معلمي توظيف

 تم فقد,  )0.05( من أقل وهي) 0.04( الداللة ومستوى) 3.28( المحسوبة ف قيمة بلغت

 نتائج يوضح التالي والجدول البعدية للمقارنات) LSD( دال معنوي فرق أقل اختبار استعمال

  :االختبار هذا
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  :للفروق البعدية ) LSD(نتائج اختبار ) :5.4(الجدول رقم 

  الخبرة سنوات
 في الفروق

الحسابية المتوسطات
 الداللة مستوى

 المحسوبة

سنوات 5 من أقل
 1.0110.634سنوات 10_  5 من

 0.030*4.238سنوات 10 من أكثر

سنوات 10_  5 من
 1.0110.634-سنوات 5 من أقل

 3.2270.052سنوات 10 من أكثر

سنوات 10 من أكثر
 0.030*4.238-سنوات 5 من أقل

 3.2270.052-سنوات 10_  5 من

  

 كانت المتوسطاتا في الفروق بأن االختبار هذا نتائج خالل ومن أعاله الجدول من يالحظ

) سنوات 10 من أكثر( الخبرة سنوات فئة مقابل) سنوات 5 من أقل( الخبرة سنوات فئة لصالح

 يمكن وبالتالي,  0.03 مقداره منخفض داللة ومستوى 4.238 مقداره إحصائيا دال بفرق

 )سنوات 5 من أقل( الخبرة سنوات فئة من األساسية المرحلة معلمي توظيف مدى أن استنتاج

 يالحظ وكذلك) سنوات 10 من أكثر( الخبرة سنوات فئة من أعلىتدريسهم  في الحقيقي للتقويم

 )سنوات 10_  5 من( الخبرة سنوات فئة من األساسية المرحلة معلمي توظيف مدى أن

  ) .سنوات 10 من أكثر( الخبرة سنوات فئة من أعلى همتدريس في الحقيقي للتقويم
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 سنوات متغير باختالف تختلف األساسية المرحلة ومعلمات معلمي توظيف أن ذلك من يتبينو

 من أقل( الخبرة سنوات فئة من األساسية المرحلة معلمي توظيف مدى أن اتضح حيث الخبرة

 الخبرة سنوات فئة من أعلى همتدريس في الحقيقي للتقويم) سنوات 10_  5 من( و )سنوات 5

                            .   الحسابية األوساط جدول من يتضح كما) سنوات 10 من أكثر(

هم باختالف تدريسفي هل يختلف توظيف معلمي المرحلة االساسية للتقويم الحقيقي  4.2.4

 التخصص ؟

:وتم تحويل السؤال السابق الى الفرضية الصفرية التالية   

:الفرضية الصفرية الرابعة   

 توسطات درجاتفي م) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

  . هم  تعزى إلى التخصص تدريستوظيف معلمي المرحلة األساسية للتقويم الحقيقي في 

هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وللتحقق من صحة 

  )6.4(التباين األحادي ، وذلك كما هو واضح من الجدول رقم ونتائج اختبار تحليل 
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   تعزى إلى التخصصتحليل التباين األحادي للفروق نتائج اختبار :  )6.4(جدول رقم ال

 مصدر التباين
مجموع

المربعات
درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

بين 
 المجموعات

0.5850.12

1.40 

 

0.23 

 
داخل 

 المجموعات
15.521880.08

16.10193 المجموع

 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) 6.4(من الجدول رقم يتبين  

)0.05 ≤ α ( توظيف معلمي المرحلة األساسية للتقويم الحقيقي في  متوسطات درجاتفي

ومستوى الداللة ) 1.40(تعزى إلى التخصص حيث بلغت قيمة ف المحسوبة   تدريسهم

، مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص على أنه  ال ) 0.05(وهي أكبر من ) 0.23(

في مدى توظيف معلمي ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .تعزى إلى التخصص   تدريسهم المرحلة األساسية للتقويم الحقيقي في

 متغيرمتفقة وال تختلف باختالف  معلمي ومعلمات المرحلة األساسية توظيفمن ذلك أن  يتبينو

األوساط الحسابية ) 6.4(رقم جدول الالتخصص حيث كانت آراؤهم  بدرجة عالية كما يتضح من 

حيث اتضح أن جميع فئات المعلمين باختالف  تدريسهممدى توظيفهم للتقويم الحقيقي في نحو 

  . بدرجة عالية تدريسهمالتقويم الحقيقي في تخصصاتهم يقومون بتوظيف 
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تعزى إلى  واالنحرافات المعيارية األعداد و المتوسطات الحسابية ) : 7.4(جدول رقم ال
.التخصص    

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد التخصص  

 28 4.06 0.34لغة عربية

 19 4.09 0.13تربية إسالمية

 27 4.15 0.21لغة انجليزية

 27 4.21 0.23تربية ابتدائية

 28 4.03 0.48رياضيات

 65 4.13 0.23أخرى

 194 4.12 0.29المجموع

) تربية ابتدائية(من فئة التخصص  كانت أنه كانت أعلى قيمة, ) 7.4(رقم  من الجدول يتبين

، تالها فئة التخصص ) 0.23( وانحراف معياري مقداره ) 4.21(بمتوسط حسابي مقداره 

 ، تالها ) 0.21( وانحراف معياري مقداره ) 4.15(بمتوسط حسابي مقداره ) لغة انجليزية(

  ، ) 0.23( وانحراف معياري مقداره ) 4.13(بمتوسط حسابي مقداره ) أخرى(فئة التخصص 

                         وانحراف معياري)  4.09(بمتوسط حسابي مقداره ) تربية إسالمية(تالها فئة التخصص 

ري وانحراف معيا) 4.06(بمتوسط حسابي مقداره ) لغة عربية(فئة التخصص  ،) 0.13( 

) 4.03(بمتوسط حسابي مقداره ) رياضيات(وأخيرا فئة التخصص , ) 0.34( مقداره 

      ) .0.48( وانحراف معياري مقداره 
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الحسابية عالية ودرجات االنحراف المعياري لجميع الفئات  المتوسطاتاتضح أن جميع قيم 

                                                . وزيادة تركيزهم توظيفهم منخفضة مما يدل على انخفاض تشتت
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 الفصل الخامس

المقدمة 1.5  

الرئيس مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 2.5  

مناقشة األسئلة الفرعية المنبثقة عن السؤال الرئيس  1.2.5  

مناقشة نتائج الفرضية الصفرية االولى 2.2.5  

مناقشة نتائج الفرضية الصفرية الثانية 3.2.5  

مناقشة نتائج الفرضية الصفرية الثالثة 4.2.5  

مناقشة نتائج الفرضية الصفرية الرابعة  5.2.5  

  التوصيات    3.5
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لفصل الخامس ا  

 مناقشة النتائج والتوصيات 

المقدمة  1.5  

.يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها ، وفيما يلي عرض لهذه النتائج   

لنتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس مناقشة ا 2.5  

للتقويم الحقيقي  في محافظة الخليل ما مدى توظيف معلمي المرحلة األساسية:  الرئيسالسؤال 

  ؟ تدريسهمفي 

في محافظة  معلمي المرحلة األساسية مدى توظيفالدرجة الكلية الواردة أن  فقد ظهر من

ومرتفعة ، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه كانت عالية  تدريسهمللتقويم الحقيقي في  الخليل

مما يدل , ) 4.43(مع انحراف معياري مقداره ) 4.12(الدرجة على الدرجة الكلية للمقياس 

، مما يدل على أن  توظيفا يشير إلى زيادة وتقارب الممعندهم  على انخفاض التشتت 

بلغت النسبة المئوية  توظيف معلمي المرحلة األساسية للتقويم الحقيقي كانت مرتفعة حيث

ومرتفع ، بغض النظر باختالف متغيرات الدراسة سواء  وهو مستوى عال% 82للتوظيف 

  .كانت الجنس أو المؤهل العلمي أو سنوات الخبرة أو التخصص 
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  مناقشة األسئلة الفرعية المنبثقة من السؤال الرئيس  1.2.5

  .الى فرضيات صفرية والتأكد من صحتها حيث تم مناقشة األسئلة الفرعية من خالل تحويلها 

     األولى الصفرية الفرضية نتائج مناقشة 2.2.5

 توسطات درجاتفي م) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  . تعزى إلى متغير الجنس  تدريسهم توظيف معلمي المرحلة األساسية للتقويم الحقيقي في

 ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بينت نتائج هذه الفرضية أنه 

α(   م  تعزى إلى متغير تدريسهفي مدى توظيف معلمي المرحلة األساسية للتقويم الحقيقي في

  .الجنس 

) 0.05(وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة المحسوبة وهي ) 0.88(حيث تبين أن قيمة ت 

يعني قبول الفرضية الصفرية والتي تنص على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مما 

في متوسطات درجات توظيف معلمي المرحلة األساسية للتقويم  )α ≥ 0.05(مستوى الداللة 

  .الحقيقي في تدريسهم 

، أما المتوسط ) 0.26(بانحراف معياري ) 4.12(حيث بلغ المتوسط الحسابي للذكور 

  .) 0.30(بانحراف معياري ) 4.11(الحسابي لإلناث فقد كان 
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 متغير معلمي ومعلمات المرحلة األساسية متفقة وال تختلف باختالف فترى الباحثة أن توظيف

حيث اتضح تدريسهم  لتقويم الحقيقي فينحو مدى توظيفهم ل مرتفع توظيفهم الجنس حيث كان

بدرجة  تدريسهم أن المعلمين والمعلمات على حد سواء يقومون بتوظيف التقويم الحقيقي في

  .عالية 

في عدم وجود فروق دالة احصائيا للتفاعل ) 2004(واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الخرابشة  

في حين اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة . بين الجنسن وطريقة التقويم المستخدمة 

والتي كشفت عن وجود فروقا ذات داللة احصائية في معرفة مستوى ) 2006(العصفور 

  .لمرحلة المتوسطة في مجال القياس والتقويم تعزى الى الجنس كفاءة معلمي ومعلمات ا

  الثانية   الصفرية الفرضيةنتائج مناقشة  3.2.5

 متوسطات درجاتفي ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 هم تعزى إلى متغير المؤهلتدريستوظيف معلمي المرحلة األساسية للتقويم الحقيقي في 

  .العلمي

تم استخدام اختبار ت للعينات المستقلة للكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية 

في متوسطات درجات توظيف معلمي المرحلة األساسية  )α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة 

  .للتقويم الحقيقي في تدريسهم 

وهي قيمة أقل من مستوى الداللة ) 0.03(ث أظهرت النتائج أن قيمة ت المحسوبة حي

مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة بوجود فروق ) 0.05(المحسوبة 
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يتضح أن الفروق آانت لصالح المعلمين ) 2.4(ومن خالل الجدول رقم ذات داللة إحصائية 

  .وس الذين مؤهلهم العلمي بكالوري

فترى الباحثة أن السبب في ذلك خبرة المعلمين الذين مؤهلهم العلمي بكالوريوس أآبر من 

  ظيف التقويم الحقيقي في تدريسهم ، نتيجة المعلمين الذين مؤهلهم العلمي دبلوم في مجال تو

أعلى ) بكالوريوس(معلمي ومعلمات المرحلة األساسية الذين مؤهلهم العلمي  توظيفأن  تبينف

توظيف أي أن ) دبلوم(معلمي ومعلمات المرحلة األساسية الذين مؤهلهم العلمي  توظيفمن 

كلتا الفئتين بدرجة عالية  توظيف المؤهل العلمي حيث كان متغيرالمعلمين تختلف باختالف 

م إال أن درجة توظيف فئة مؤهل البكالوريوس للتقويم الحقيقي ريسهتدلتقويم الحقيقي في انحو 

  .أعلى من درجة فئة الدبلوم 

في وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح ) 2006( اتفقت هذه النتيجة مع دراسة العصفور 

مع دراسة نصر في حين اختلفت . حملة البكالوريوس في مستوى الكفاءة في مجال التقويم 

 .عدم وجود فروق دالة احصائيا تعزى الى المؤهل العلمي  في) 1998(

  الصفرية الثالثة  الفرضيةنتائج مناقشة  4.2.5

في مدى توظيف معلمي ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

   . المرحلة األساسية للتقويم الحقيقي في حصصهم تعزى إلى سنوات الخبرة
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 ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  إلى وجودنتائج هذه الفرضية  تشير

α ( تعزى إلى سنوات   تدريسهمفي مدى توظيف معلمي المرحلة األساسية للتقويم الحقيقي في

  .ة الخبر

لذلك ) 0.05(وهي أقل من ) 0.04(ومستوى الداللة ) 3.28(حيث بلغت قيمة ف المحسوبة  

وللتأكد من وجود فروق بين فئات متغير , ة الصفرية وقبول الفرضية البديلة رفضت الفرضي

  .سنوات الخبرة 

لكشف الفروق البعدية ، ومن خالل نتائج هذا اإلختبار تبين أن  LSDفقد تم استخدام اختبار

  مقابل فئة سنوات الخبرة ) سنوات  5أقل من ( الفروق كانت لصالح فئة سنوات الخبرة 

،  0.03ومستوى داللة منخفض  4.238بفرق دال إحصائيا مقداره ) سنوات  10أكثر من ( 

أقل ( وبالتالي يمكن استنتاج أن مدى توظيف معلمي المرحلة األساسية من فئة سنوات الخبرة 

 10أكثر من ( في تدريسهم أعلى من فئة سنوات الخبرة للتقويم الحقيقي ) سنوات  5من 

( حظ أن مدى توظيف معلمي المرحلة األساسية من فئة سنوات الخبرة وكذلك يال) سنوات 

 10أكثر من ( وات الخبرة للتقويم الحقيقي في تدريسهم أعلى من فئة سن) سنوات 10-5من 

 من المستجيبين لدى قيمة أعلى كانت حيث تبين من حساب المتوسطات الحسابية أنه ).سنوات

 معياري وانحراف)  146.53( مقداره حسابي بمتوسط) سنوات 5 من أقل( الخبرة سنوات فئة

 بمتوسط) سنوات 10_  5 من( الخبرة سنوات فئة من المبحوثين تالها ،) 7.90(  مقداره

 فئة من المبحوثين وأخيرا, ) 7.80(  مقداره معياري وانحراف)  145.52( مقداره حسابي
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 معياري وانحراف)  142.29( مقداره حسابي بمتوسط) سنوات 10 من أكثر( الخبرة سنوات

 االنحراف ودرجات عالية الحسابية األوساط قيم جميع أن اتضح حيث, )  11.64(  مقداره

  .    تركيزهم وزيادة آرائهم تشتت انخفاض على يدل مما منخفضة الفئات لجميع المعياري

ويتبين من ذلك أن توظيف المعلمين والمعلمات المرحلة األساسية تختلف باختالف متغير 

 .سنوات الخبرة 

سنوات  5سنوات الخبرة لديهم أقل من فترى الباحثة أن السبب في ذلك هو أن المعلمين الذين 

يبية لديهم معلومات أكثر في مجال التقويم الحقيقي وأيضاً قد يكونوا التحقوا بدورات تدر

                                                      .استفادوا منها في مجال التقويم الحقيقي 

وجود فروق ذات داللة احصائية  في )2006(نتيجة هذه الفرضية مع دراسة العصفور  تفقتا

في وجود فروق ذات داللة ) 1998(كما واتفقت مع دراسة نصر . تعزى الى سنوات الخبرة 

.حصائية بين متوسطات المعلمين في مدى استخدام المعلمين للتقويم تعزى إلى سنوات الخبرةإ  

   تائج المتعلقة بالفرضية الرابعة مناقشة و تفسير الن 5.2.5

 توسطات درجاتفي م) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  . هم تعزى إلى التخصصتدريستوظيف معلمي المرحلة األساسية للتقويم الحقيقي في 
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إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ذه الفرضية تشير النتائج المتعلقة به

هم  تدريسفي مدى توظيف معلمي المرحلة األساسية للتقويم الحقيقي في ) α ≥ 0.05(الداللة 

وهي ) 0.23(ومستوى الداللة ) 1.40(ص حيث بلغت قيمة ف المحسوبة التخصتعزى إلى 

  . ، مما يعني قبول الفرضية الصفرية) 0.05(أكبر من 

 متغيرمعلمي ومعلمات المرحلة األساسية متفقة وال تختلف باختالف  راءيستنتج أن اف

حيث اتضح أن جميع فئات  مرتفع، تدريسهمللتقويم الحقيقي في  تخصص حيث كان توظيفهمال

  .بدرجة عالية  تدريسهم المعلمين باختالف تخصصاتهم يقومون بتوظيف التقويم الحقيقي في

فترى الباحثة أن المعلمين في جميع مجاالتهم وتخصصاتهم يقومون بتوظيف التقويم الحقيقي 

  .بغض النظر عن التخصص بشكل فعال في أثناء تدريسهم 
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  التوصيات  3.5

  : يلي  بناء على نتائج الدراسة توصي الباحثة بما

  .اإلهتمام بالفروق الفردية والعمل على خلق اإلبداع عند الطالب خاصة المتفوق -1

اإلستمرار في استخدام التقويم بأشكاله المختلفة لرفع الملل عن الطلبة والتركيز على -2

  .ائي السليم الناحية التعليمية التربوية وأخص بالذكر التقويم البن

العمل على القضاء على نقاط الضعف في العملية التربوية والتعليمية ، ألن المعلم صاحب -3

  .التقويم الجيد يستطيع أن يحدد نقاط الضعف والعمل على معالجتها 

  .ربط المادة التعليمية التي أجري عليها التقويم بشكل فعال بالواقع الفلسطيني -4

  .لهذه الدراسة تتناول عينات أخرى من المعلمين في مدن مختلفة  إجراء دراسات مشابهة-5

  . إمكانية استخدام أداة أخرى باإلضافة لإلستبانة وهي المقابلة لمثل هذه الدراسة -6
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   ) 1( ملحق رقم 

 االستبانة

-:تحية طيبة وبعد   

 فيمدى توظيف معلمي المرحلة االساسية للتقويم الحقيقي "تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 
، ولذلك قامت ببناء هذه االداة للحصول على المعلومات الالزمة ،واستكماال  "حصصهم

للحصول على درجة الماجستير ، علما بان المعلومات التي يتم الحصول عليها ستعامل بسرية 
تامة وال يتم استخدامها اال ألغراض البحث العلمي ، حيث سيتم توزيعها على معلمي المرحلة 

  .الحكومية ، شاآرين لكم حسن تعاونكم  االساسية في المدارس

  الباحثة                                                                              

  روان وليد الكرآي

  

  :المعلومات العامة 

  : بما يتناسب مع وجهة نظرك في المكان المناسب لكل فقرة من االتية ) ×(يرجى وضع إشارة 

  

  انثى Oذآر                     Oالجنس                     

  

  ماجستير فأعلى Oبكالوريوس           Oدبلوم         Oالمؤهل العلمي            

  

  10اآثر من  Oسنوات          )  O  )5  – 10   5اقل من  Oسنوات الخبرة            

  

  لغة انجليزية     Oتربية اسالمية         Oلغة عربية           Oالتخصص                

                           O تربية ابتدائية       O             رياضياتO أخرى  
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آبيرة  الفقرةالرقم
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة آبيرة
 جدا

أستخدم التقويم الحقيقي آتقويم واقعي 1
 لالداء

     

التقويم داخل سياق التعلم وبشكل  أقوم بهذا2
 غير منفصل عنه

     

أهتم بتحقيق الثقافة العلمية لجميع 3
 المتعلمين 

     

أشجع مشارآة المتعلمين في الخبرات 4
 االنسانية 

     

أقدم تغذية راجعة للمتعلم لتحسين 5
 استراتيجيته في التعلم

     

أقوم بمالحظة المتعلم وهو منشغل في 6
 موقف نشط 

     

أشجع مشارآة المتعليمن في القضايا 7
 والمشكالت الحياتية ذات العالقة بحياتهم 

     

أتيح الفرص امام المتعلمين ألن يقيموا 8
 اعمالهم الخاصة بأنفسهم 

     

أستخدم المهام التي تؤدي الى نتاجات 9
 واقعية اصيلة 

     

      أطرح االسئلة ذات االجابات مفتوحة النهاية10

      أوثق تقدم ونمو المتعلم بطريقة منظمة11

أراقب تقدم المتعلمين نحو تحقيق المستوى 12
 المرغوب فيه

     

أستخدم اختبار مهارات التفكير العليا 13
 واالساسية لدى المتعلم

     

لتقويم بعضهم أتيح الفرصة امام المتعلمين 14
في التعلم)تقويم االقران(البعض   

     

الكتابي -السمعي- أستخدم التقويم الشفوي15
 من خالل استخدام المالحظة واالختبارات 

     

أستخدم االسئلة التي تقيس المعرفة 16
)معرفة تتعلق بمعرفة آيف(االجرائية   

     

      أعتبر المتعلم محور العملية التعليمية 17

أقوم بربط فروع المعرفة المختلفة  بشكل 18
 تكاملي 

     

أشجع الطلبة على القيام بانشطة حول ما 19
 يتعلمونه
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     أستخدم ساللم التقدير للحكم على المتعلمين20

أستخدم سلم التقدير اللفظي وهو عبارة عن 21
سلسلة من الصفات المختصرة التي تبين 

مستويات مختلفةاداء الطالب في   

    

)العددي ( أستخدم سلم التقدير الرقمي 22      

أطلب من الطلبة بناء خريطة لمفهوم 23
 أساسي مه ربط المفاهيم مع بعضها البعض

    

أستخدم الملف التقويمي لالحتفاظ 24
 بمعلومات عن المتعلم

    

أقدم معلومات مثيرة للشك للمتعلم لحفزهم 25
البحثعلى   

    

أستخدم الحورات والمناقشات في الكشف 26
 عن فهم المتعلمين لما يتعلموه

    

أقوم باستخدام الملف التقويمي لمساعدة 27
المتعلم في تقويم نفسه في ضوء معايير 

 معينة 

    

     أعزز عملية التعلم عن طريق التعاون28

     أقوم بقياس نشاطات مرتبطة بحياة المتعلم 29

     أساعد على النمو الثقافي لدى المتعلمين 30

     أساعد على النمو االجتماعي لدى المتعلمين31

     أراعي الفروق الفردية للمتعلمين 32

     أستخدم طرق مختلفة لتقييم االداء33

اثناء تنفيذ  أقوم بتقييم االداء العملي في34
 النشاط أو بعده

    

     أقوم بقياس الفهم عند المتعلم 35
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)2(ملحق رقم   

 مصفوفة قيم معامل االرتباط

 الفقرة الرقم
معامل 

 االرتباط

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

لألداء واقعي آتقويم الحقيقي التقويم أستخدم .1  0.45 0.00 

عنه منفصل غير وبشكل التعلم سياق داخل التقويم بهذا أقوم .2  0.51 0.00 

المتعلمين لجميع العلمية الثقافة بتحقيق أهتم .3  0.62 0.00 

اإلنسانية الخبرات في المتعلمين مشارآة أشجع .4  0.22 0.00 

التعلم في إستراتيجيته لتحسين للمتعلم راجعة تغذية أقدم .5  0.60 0.00 

نشط موقف في منشغل وهو المتعلم بمالحظة أقوم .6  0.57 0.00 

7. 
 ذات الحياتية والمشكالت القضايا في المتعلمين مشارآة أشجع

بحياتهم العالقة  
0.40 0.00 

8. 
 الخاصة أعمالهم يقيموا ألن المتعلمين أمام الفرص أتيح

 0.52 0.00 بأنفسهم

أصيلة واقعية نتاجات إلى تؤدي التي المهام أستخدم .9  0.47 0.00 

النهاية مفتوحة اإلجابات ذات األسئلة أطرح .10  0.18 0.01 

منظمة بطريقة المتعلم ونمو تقدم أوثق .11  0.65 0.00 

فيه المرغوب المستوى تحقيق نحو المتعلمين تقدم أراقب .12  0.59 0.00 

المتعلم لدى واألساسية العليا التفكير مهارات اختبار أستخدم .13  0.26 0.00 

14. 
 تقويم( البعض بعضهم لتقويم المتعلمين أمام الفرصة أتيح

التعلم في)األقران  
0.61 0.00 

15. 
 استخدام خالل من الكتابي-السمعي-الشفوي التقويم أستخدم

واالختبارات المالحظة  
0.53 0.00 

16. 
 تتعلق معرفة( اإلجرائية المعرفة تقيس التي األسئلة أستخدم

)آيف بمعرفة  
0.49 0.00 

التعليمية العملية محور المتعلم أعتبر .17  0.52 0.00 
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تكاملي بشكل  المختلفة المعرفة فروع بربط أقوم .18  0.56 0.00 

يتعلمونه ما حول بأنشطة القيام على الطلبة أشجع .19  0.53 0.00 

المتعلمين على للحكم التقدير ساللم أستخدم .20  0.40 0.00 

21. 
 الصفات من سلسلة عن عبارة وهو اللفظي التقدير سلم أستخدم

مختلفة مستويات في الطالب أداء تبين التي المختصرة  
0.54 0.00 

) العددي(  الرقمي التقدير سلم أستخدم .22  0.38 0.00 

23. 
 المفاهيم ربط مع أساسي لمفهوم خريطة بناء الطلبة من أطلب

البعض بعضها مع  
0.19 0.01 

المتعلم عن بمعلومات لالحتفاظ التقويمي الملف أستخدم .24  0.42 0.00 

البحث على لحفزهم للمتعلم للشك مثيرة معلومات أقدم .25  0.58 0.00 

26. 
 لما المتعلمين فهم عن الكشف في والمناقشات تالحوارا أستخدم

 0.57 0.00 يتعلموه

27. 
 نفسه تقويم في المتعلم لمساعدة التقويمي الملف باستخدام أقوم

معينة معايير ضوء في  
0.42 0.00 

التعاون طريق عن التعلم عملية أعزز .28  0.55 0.00 

المتعلم بحياة مرتبطة نشاطات بقياس أقوم .29  0.31 0.00 

المتعلمين لدى الثقافي النمو على أساعد .30  0.50 0.00 

المتعلمين لدى االجتماعي النمو على أساعد .31  0.58 0.00 

للمتعلمين الفردية الفروق أراعي .32  0.62 0.00 

األداء لتقييم مختلفة طرق أستخدم .33  0.56 0.00 

بعده أو النشاط تنفيذ أثناء في العملي األداء بتقييم أقوم .34  0.61 0.00 

المتعلم عند الفهم بقياس أقوم .35  0.57 0.00 
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)5(ملحق رقم   

مدى نحو المرحلة األساسية معلمي ومعلمات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسط استجابات 

.للتقويم الحقيقي في حصصهمهم توظيف  

 الرقم
مدى توظيف معلمي المرحلة األساسية للتقويم 

 الحقيقي في حصصهم
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
نسبة 

 الموافقة
 المستوى

للمتعلمين الفردية الفروق أراعي  .1  مرتفعة 4.75 0.51 95% 

التعليمية العملية محور المتعلم أعتبر  .2  مرتفعة 4.73 0.54 95% 

التعلم في إستراتيجيته لتحسين للمتعلم راجعة تغذية أقدم  .3  مرتفعة 4.49 0.61 90% 

4.  
 استخدام خالل من الكتابي-السمعي-الشفوي التقويم أستخدم

واالختبارات المالحظة  
 مرتفعة 4.47 0.60 89%

نشط موقف في منشغل وهو المتعلم بمالحظة أقوم  .5  مرتفعة 4.44 0.66 89% 

6.  
 فهم عن الكشف في والمناقشات تالحوارا أستخدم

يتعلموه لما المتعلمين  
 مرتفعة 4.43 0.60 89%

بعده أو النشاط تنفيذ أثناء في العملي األداء بتقييم أقوم  .7  مرتفعة 4.41 0.59 88% 

فيه المرغوب المستوى تحقيق نحو المتعلمين تقدم أراقب  .8  مرتفعة 4.35 0.64 87% 

التعاون طريق عن التعلم عملية أعزز  .9  مرتفعة 4.35 0.63 87% 

المتعلم عند الفهم بقياس أقوم  .10  مرتفعة 4.30 0.61 86% 

المتعلمين لدى االجتماعي النمو على أساعد  .11  مرتفعة 4.28 0.55 86% 

لألداء واقعي آتقويم الحقيقي التقويم أستخدم  .12  مرتفعة 4.26 0.50 85% 

13.  
 منفصل غير وبشكل التعلم سياق داخل التقويم بهذا أقوم

 مرتفعة %4.26 0.53 85 عنه

األداء لتقييم مختلفة طرق أستخدم  .14  مرتفعة 4.25 0.60 85% 

منظمة بطريقة المتعلم ونمو تقدم أوثق  .15  مرتفعة 4.18 0.69 84% 

يتعلمونه ما حول بأنشطة القيام على الطلبة أشجع  .16  مرتفعة 4.13 0.60 83% 

 من سلسلة عن عبارة وهو اللفظي التقدير سلم أستخدم  .17
 مستويات في الطالب أداء تبين التي المختصرة الصفات

 مرتفعة 4.11 0.67 82%
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مختلفة

18.  
 معرفة( اإلجرائية المعرفة تقيس التي األسئلة أستخدم

)آيف بمعرفة تتعلق  
 مرتفعة 4.09 0.60 82%

المتعلم عن بمعلومات لالحتفاظ التقويمي الملف أستخدم  .19  مرتفعة 4.09 0.50 82% 

تكاملي بشكل  المختلفة المعرفة فروع بربط أقوم  .20  مرتفعة 4.07 0.54 81% 

المتعلمين لدى الثقافي النمو على أساعد  .21  مرتفعة 4.07 0.49 81% 

اإلنسانية الخبرات في المتعلمين مشارآة أشجع  .22  مرتفعة 4.06 0.55 81% 

23.  
 الخاصة أعمالهم يقيموا ألن المتعلمين أمام الفرص أتيح

 مرتفعة %4.05 0.60 81 بأنفسهم

24.  
 الحياتية والمشكالت القضايا في المتعلمين مشارآة أشجع

بحياتهم العالقة ذات  
 مرتفعة 4.02 0.51 80%

البحث على لحفزهم للمتعلم للشك مثيرة معلومات أقدم  .25  مرتفعة 3.97 0.58 79% 

المتعلمين على للحكم التقدير ساللم أستخدم  .26  مرتفعة 3.96 0.50 79% 

المتعلمين لجميع العلمية الثقافة بتحقيق أهتم  .27  مرتفعة 3.95 0.55 79% 

) العددي(  الرقمي التقدير سلم أستخدم  .28  مرتفعة 3.91 0.59 78% 

29.  
 تقويم في المتعلم لمساعدة التقويمي الملف باستخدام أقوم

معينة معايير ضوء في نفسه  
 مرتفعة 3.91 0.55 78%

30.  
 تقويم( البعض بعضهم لتقويم المتعلمين أمام الفرصة أتيح

التعلم في)األقران  
 مرتفعة 3.89 0.70 78%

أصيلة واقعية نتاجات إلى تؤدي التي المهام أستخدم  .31  مرتفعة 3.78 0.56 76% 

المتعلم بحياة مرتبطة نشاطات بقياس أقوم  .32  مرتفعة 3.72 0.72 74% 

33.  
 لدى واألساسية العليا التفكير مهارات اختبار أستخدم

 متوسطة %3.62 0.67 72 المتعلم

34.  
 ربط مع أساسي لمفهوم خريطة بناء الطلبة من أطلب

البعض بعضها مع المفاهيم  
 متوسطة 3.56 0.76 71%

النهاية مفتوحة اإلجابات ذات األسئلة أطرح  .35  متوسطة 3.12 0.78 62% 

 مرتفعة %4.12 0.29 82الدرجة الكلية 
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) 6(ملحق رقم   

 قائمة المحكمين الذين قاموا بتحكيم االستبانة 

 مكان العمل المؤهل العلمي  القائمة

جامعة القدس دآتوراه  محسن عدس

جامعة القدس دآتوراه  زياد قباجة

جامعة القدس دآتوراه  محمود أبوسمرة

 نبيل الجندي  دآتوراه جامعة الخليل

 عفيف زيدان دآتوراه جامعة القدس
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الجداولفهرس   

 رقم الصفحة  الموضوع  الرقم

50  .األعداد والنسب المئوية لمتغير الجنس   1.3 

51  .ميلاألعداد والنسب المئوية لمتغير المؤهل الع   2.3 

51  .األعداد والنسب المئوية لمتغير سنوات الخبرة   3.3

52  .األعداد والنسب المئوية لمتغير التخصص   4.3

54  .كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسةنتائج معامل   5.3 

57  .مفتاح التصحيح   6.3

63  .)الجنس(نتائج اختبار ت للعينات المستقلة   1.4

65  .) المؤهل العلمي (نتائج اختبار ت للعينات المستقلة   2.4

67  األعداد والمتوسطات واالنحرافات المعيارية في مدى توظيف معلمي 

للتقويم الحقيقي تعزى الى سنوات الخبرةالمرحلة االساسية   

3.4

68  نتائج اختبار تحليل التباين االحادي للفروق في مدى توظيف معلمي 

المرحلة االساسية للتقويم الحقيقي في حصصهم تعزى الى سنوات 

4.4
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.الخبرة  

69 LSD 5.4 نتائج اختبار

71  توظيف معلمي نتائج اختبار تحليل التباين االحادي للفروق في مدى 

المرحلة االساسية للتقويم الحقيقي في حصصهم تعزى الى 

.التخصص   

6.4

72  األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في

مدى توظيف معلمي المرحلة االساسية في حصصهم تعزى الى 

.التخصص   

6.4
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 فهرس المالحق

 الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق

89  االستبانة بصورتها النهائية 1

92  جدول معامل االرتباط 2

94  )1(تسهيل مهمة 3

95  )2(تسهيل مهمة 4

96  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسط 

استجابات معلمي ومعلمات المرحلة االساسية نحو مدى 

توظيفهم للتقويم الحقيقي في حصصهم

5

98  الذين قاموا بتحكيم االستبانةقائمة المحكمين 6
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 فهرس المحتويات

 رقم الصفحة الموضوع

االهداء أ

 ب شكر وعرفان

االقرار ج

 د الملخص بالعربية

 و الملخص باالنجليزية

خلفية الدراسة:الفصل األول  

2  المقدمة

6  مشكلة الدراسة

7  أسئلة الدراسة

8  فرضيات الدراسة

9  الدراسة هدافأ

10  الدراسة ميةأه
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10  محددات الدراسة

11  مصطلحات الدراسة

الدراسات السابقة واالطار النظري:الفصل الثاني  

13  االطار النظري
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