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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 
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  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


