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ع نجاز هذا العمل المتواضإأصحاب الفضل الذين أسهموا في  لى كل  كر والعرفان إالش   تقدم بجزيل  أ

خراجه إلى حي    شيد ورأيه  الر   ه  ر  ك  ، لمن منحني من ف  على يديه   تلمذ  بالت   دت  ع  كر من س  بالذ   ور، وأخص  ز الن  وا 

 .فواز شحادةكتور ائع الد  ر  راسة، مشرفي النجاز الد  إديد ما أعانني على الس  

ن والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة المتمثلة بالدكتورة الهام الشلبي رئيسة اللجنة واتقدم بخالص العرفا

ال ووقت لتقديم النصح واإلرشاد إلستكموالدكتورة عبير الرفاعي من جامعة اليرموك، لما بذلوه من جهد 

  هذه الرسالة لتظهر بصورتها النهائية.

 لما أعطوني من فكرهم، وشاركوني برأيهم ونصحهم،مين زجي شكري وتقديري العميق للسادة المحك  كما أ  

المدارس  مدراء  للجامعتي المتمثلة بهيئتها األدرارية واسانذتها، و واالحترام  م بفائق الحب  وال يفوتني أن أتقد  

 راسة داخل المدارس. تطبيق أدوات الد   لوا علي  مات الذين تعاونوا معي وسه  مين والمعل  والمعل  

 ذا الجهد  ه نجاز  إوشاركني في عني من ساعدني وشج   واالمتنان لكل   مشاعر الحب   بكل   ها، أتوج  وأخير  

 . ي  والمعنو  فسي  الن   عم  كتور رائد كنعان لما كان له من الد  زوجي الد   كر  بالذ   وأخص   المتواضع
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للتقويم الواقعي  (International Schoolsة )ولي  الد   المدارس ميمعل  درجة استخدام 
 مين أنفسهم في لواء الجامعةالعليا من وجهة نظر المعل   ةاألساسي   مرحلةالفي 

 عداد: نانسي سامي ادريعإ
 شراف: فواز حسن شحادةإ

 صالملخ  
 Internationalة )ولي  مي المدارس الد  درجة استخدام معل  عرف على ى الت  راسة إلالد  هذه هدفت 

Schools  اء الجامعةمين أنفسهم في لو ة العليا من وجهة نظر المعل  ( للتقويم الواقعي في المرحلة األساسي .

عة موز   فقرة  50ستبانة مكونة من ا وهي عبارة عن ،المسحي راسة المنهج الوصفيمت الد  داستخحيث  

 تم   حيث   ،ة العليالة األساسي  مة للمرحا ومعل  معلم   368راسة من نت عينة الد  تكو   وقد. ( مجاالت5على )

لمدارس مي ادرجة استخدام معل   راسة أن  وأظهرت نتائج الد  . ة بلواء الجامعةولي  ختيارهم من المدارس الد  ا

، وكبيرة تفعةمين أنفسهم كانت مر نظر المعل  ة العليا من وجهة للتقويم الواقعي في المرحلة األساسي   ةولي  الد  

لك ذعزى ي  و ة ولي  مي المدارس الد  ة في درجة استخدام معل  إحصائي   تق ذي دالالر  كما أظهرت وجود ف  

فاعل ( والت  ةالخدممتغير)ا فية لصالح اإلناث، وعدم وجود فرق ذي داللة إحصائي   وع االجتماعي  لمتغير الن  

 كويعود ذل ةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائي  كما اتضح ، الخدمةماعي واوع االجتغيري الن  بين مت

ين على مها تعزيز وتشجيع المعل  ة توصيات من أهم  راسة بعد  خصص األكاديمي. وأوصت الد  لت  المتغير 

الب والط  م اعل بين المعل  فأثر كبير في زيادة الت  من قليدي لما له قويم الواقعي كبديل للتقويم الت  استخدام الت  

  عليم.ة الت  تائج المرجوة من عملي  الي زيادة الن  وبالت  

 .التقويم الواقعي، المدارس الدولية، المرحلة األساسية العليا :المفتاحيةالكلمات 
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The degree of using authentic evaluation by international Schools teach-

ers in the middle schools from their viewpoint in Aljama’a district 

Prepared by : Nancy Sami Drae 

Supervisor: Fawaz Hasan Shehadah 

Abstract 

This study aimed to identify the degree of using of authentic evaluation by teachers of 

international schools in the middle school from the viewpoint of the teachers themselves in 

Aljama’a district. The study used the descriptive approach, through the development of the 

study tool, which is a questionnaire consisting of 50 paragraphs distributed in (5) fields, after 

confirming its sincerity and consistency. The sample of the study consisted of 360 male and 

female teacheres of the middle school, who were chosen from international schools in 

Aljama’a district. The results of the study showed that the degree of use of international 

school teachers to realistic evaluation in the middle school from the point of view of the 

teachers themselves was high, as it showed the presence of a statistically significant differ-

ence in the degree of use of international school teachers due to the gender variable in favor 

of females, and the absence of a statistically significant difference attributed to the variable 

(experience) and the interaction between the two variables (gender and experience), and the 

absence of statistically significant differences attributed to the variable for academic special-

ization. The studysuggested several recommendations, the most important of which is to en-

hance and encourage teachers to use realistic evaluation as an alternative to traditional eval-

uation because it has a great impact in increasing the interaction between the teacher and the 

student and thus increasing the desired results from the education process. 

Keywords: Alterenative assessment, International Schools, Middle School. 
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 الفصل األول
 وأهميتهاراسة ة الد  خلفي  

 :المقدمة

 يواجهو ، معلوماتي ة   جي ة  تكنولو  علمي ة   ثورة   ن  تتضم   هائلة   جديدة   تكنولوجي ة   ثورة   يشهد   اليوم العالم   أن  

ة، الحيوي   المجاالت ميعة بوتيرة متسارعة، في جمذهل ةكنولوجي  ت تتطورا الحديث اإلنسان في العصر

طور، فال الت   ت بهذاوأصبح أحد أهم المجاالت التي تأثر عليم، ة والت  ربي  لى مجال الت  طور إوامتد هذا الت  

ن طيع متسر لكي تومتطو  م م إال  بنظام تعليمي متقد  ة ترقى إلى مستوى أعلى بين األم  يمكن أن تجد أم  

 .عالية   خالق  وأ ذو ثقافة   واع   جيل   خالله بناء  

جديدة ات آليكأي  عملي ة أخرى تحتاج إلى إعداد طرائق و  التعليميةإضافة إلى ذلك فإن  العملي ة  

لتقويم نتائجها للوصول إلى أهدافها المرجو ة ونجاح الت غيرات المرغوبة في مختلف األهداف الت عليمي ة 

ة التعليمية، إذ ي أهمي ة كبيرة للتقويم في العمليكي ة؛ ولذلك نجد أن  الت ربي ة الحديثة أصبحت ت ولوالس لو 

ويني،  من أهداف التعليميةبدون إجراء عملي ة التـ قويم ال يمكن معرفة ما حققت  العملي ة    (. 2014)الز 

ستخدام عهم إلى اا دفقويم، مم  ة الت  مين في عملي  رت على المعل  ث  عليم أطورات الحديثة في الت  الت   ن  إ

 .ور العلمي والمعرفيطي الت  لاكنولوجي وبالت  قدم الت  ت  قويم لتواكب الجديدة في الت   طرائقات و استراتيجي  

 ، (2014)الموسى، 

 ات ومخرجات، حيثعملي  ، مبني على مدخالت   تعليمي  نظام  من أهم مراحل أي   قويم  ـالت   ي عد  و 

افة للتقويم ظام، باإلضـعليه الن  ى ت تقويم لمعرفة األساس الذي سيبنامرحلة عملي   يكون في بداية كل  

وة ـقعف والعمل على معالجتها، ونقاط الظام للوقوف على نقاط الض  ات الن  عملي   الذي يجري أثناء سير
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سي، الكبي) نجاحهظام ونجاحه أو عدم مة الن  قويم الختامي لتحديد مدى مالء  ـ  لتعزيزها، وهناك الت

2014). 

ركيز على الجانب الت  ة، و دون مراعاة الفروق الفردي  تعليم الطلبة  ة علىقليدي  ـقويم الت  ـأساليب الت  تركز 

امل و الش  مها لتحقيق الن  الب، التي يجب مراعاتالجانب المهاري واالنفعالي لدى الط   المعرفي، مغفال  

أ التي ال تقيس طوالخ وابرات الورقة والقلم واختبارات الص  ا على اختباقويم معتمد  ـفقد كان الت   والمتكامل.

   (.2016، هالمشاعل)فكيرـ  نيا من التف والمستويات الد  إال المعار 

ركيز على لت  ويم، بات اقـ  عليم والتر في أساليب الت  م وما صاحبه من تغي  عل  ر مفهوم الت  مع تطو  و  

من جوانب  ةالثـقويم ليقيس الجوانب الث  ـر مفهوم الت  ة، وتطو  عليمي  ة الت  كعنصر مهم في العملي   البالط  

يجابي  ا يناميكي  ا ددور   للطالب صبح  أن ي   روري  فأصبح من الض  ، ةة والوجداني  ة والمهاري  م المعرفي  عل  الت   ا وا 

ة بين فروق الفردي  ا على مراعاة القويم بمفهومه الحديث قائم  ـة، وأصبح الت  مي  عل  ة الت  عليمي  ة الت  في العملي  

ته نتيجة ي  شخصماء في لن  الب ومدى افكير العليا لدى الط  ـقياس مهارات الت  ركيز على ـ  ، والتلبةالط  

سارع ـ  ج عن الته ناتة مماثلة، وهذا كل  مه في ظروف حياتي  على توظيف ما يتعل  م، وقدرته عل  حدوث الت  

 ،ةاألردني   عليمالت  و ة ربي  وزارة الت  )كنولوجيا الب في عصر الت  واجه الط  ة المعارف والمتغيرات التي تفي كمي  

2013).  

ئيس ه الر  ج  ة والمو عليمي  عناصر المنظومة الت   قويم هو أحدفالت  ، قويم ضرورة بقاءتطوير الت   إن  

البيانات ره من المعلومات و شخيص لمواطن القوة ونواحي القصور بها، لما يوف  ها وتطويرها، والت  لنمو  

ي القصور ا لنواحة وعالج  القو   لمواطن  ا ا وتطوير  صالح  إاجعة غذية الر  ات الت  التي تعتمد عليها عملي  

عناصرها من حيث األهداف العامة ومدى ارتباطها بأهداف المجتمع واحتياجاته والمناهج   لكل  وشموال  
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نات م وكفايته إلى غير ذلك من مكو  والمعل   التعليميةدريس المختلفة واألنشطة ة وأدوات الت  المدرسي  

 . (2004، فاتحي) التعليميةالمنظومة 

معارف حقق من مدى اكتساب اليهدف إلى الت   في العملية التعليمبة إلى تقويم حاجةهناك  لذا فإن  

مهاراته الب و تقويم يقيس قدرات الط  و  ،ليها من مصادرها المختلفةة الحصول عوالمعلومات، وكيفي  

حقيق ذاته عامل مع اآلخرين وكذلك قدرته على تالت   ة وسلوكياته فيفي المواقف الحياتي   ه  دة وأدائ  المتعد  

ه ألن  ختبار من اال ركيز على التقويم بدال  ومدى إسهاماته في تنمية مجتمعه المحلي، لذلك ينبغي الت  

الب، يبدأ من قه الط  ق  ة لقياس ما حسم باالستمراري  ه يت  عليم، كما أن  مول لتقييم جميع نواتج الت  سم بالش  يت  

 . (2003 سم بتنوع األدوات واألساليب المستخدمة منه )الزواوي،عليم وينتهي معه ويت  الت  بداية 

ة بل راسي للطالب في المواد والمباحث المختلفحصيل الد  على قياس الت   اقويم مقصور  لم يعد الت   

 أساليبهو  ى جوانبها وبذلك اتسعت مجاالته وتنوعت طرائقهالب بشت  ة الط  اه لقياس مقومات شخصي  تعد  

 .(2007)منصور، 

قويم الذي يراعي لت  ا بأن  ( 2006 ة،عليم األردني  ة والت  ربي  وزارة الت  ) للتقويم أشار الفريق الوطنيو 

 Alternative Assessment) بديلأو الحقيقي أو ال الواقعيقويم ى الت  سم  قويم الحديثة ي  هات الت  توج  

Strategies  قويم الذي لت  ة. فهو اويقيسها في مواقف حقيقي   البالط  قويم الذي يعكس إنجازات ( وهو الت

تبطة بالواقع كون مر ت، بحيث سبة لهات ذات قيمة ومعنى بالن  الب االنغماس في مهم  طلب فيه من الط  ي  

ويوائمون بين  ،ليافكير العلبة مهارات الت  مارس فيها الط  م ي  ة، فتبدو كنشاطات تعل  وتحاكي الحياة اليومي  

ر فتتطو  ا. ة التي يعيشونهة الحقيقي  لحياتي  المشكالت ا سع من المعارف التخاذ القرارات أو لحل  مدى مت  
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ق وث  معالجة المعلومات ونقدها وتحليلها، فهو ي فيأملي الذي يساعدهم الت   فكيرلديهم القدرة على الت  

 م مدى الحياة.عل  على الت   لبةعليم، بما يساعد الط  علم والت  لة بين الت  الص  

في الممارسات  اجوهري   ال  ربوي وتحو الفكر الت  في ا جديد   اتوجه  قويم البديل أو الت  قويم الواقعي الت   ويعد  

ة, حيث عليمي  الت   ةمين وأدائهم في المراحل المختلفة من العملي  ائدة في قياس وتقويم المتعل  ة الس  قليدي  الت  

أو  ،ةاللج ذي دتكوين نتا اللوأدائه من خ، م بيان مهاراته ومعارفهن المتعل  ب ميتطل  قويم البديل الت   أن  

عنى ب تطبيقات ذات موهذا يتطل  ، تالالمشك ة عليا وحل  عمليات عقلي   اة مستخدم  ة حركي  نجاز مهم  إ

الب ن الط  تتضم   ةمر  تة مسه عملي  قويم الواقعي بأن  عرف الت  م كما ي  شاط الذي يقوم به المتعل  ى حدود الن  تتعد  

فلسفة  وأن   ،ةي  ات غير تقليدالب باستخدام استراتيجي  م الط  حول تقد   ،حكامألوالمعلم في صنع القرارات وا

بواسطة أعمال ومهام  مهسي يمكن تقيرامه الد  الب وتقد  م الط  تعل   عتقاد بأن  ة على االقويم الواقعي مبني  الت  

ريقة لتقويم هذه الط  و داء المرتفع األجارب و ت والقيام بالت  الحري في المشكمثل البحث والت   ا،ط  شاب نتتطل  

 .(2006جابر, ) ة للتعلمظرة البنائي  ة إلى الن  لوكي  ظرة الس  لها من الن  تعكس تحو  و الب أداء الط  

درجة  كان لدى الباحثة رغبة لتقص ي ، إذعليمقويم الواقعي جزء ال يتجزأ من منظومة الت  كون الت  لو 

 ة( للتقويم الواقعي في المرحلة األساسي  International Schoolsة )ولي  مي المدارس الد  ستخدام معل  ا

 مين أنفسهم في لواء الجامعة.العليا من وجهة نظر المعل  

 :راسةمشكلة الد  

من حدوث  كان البد   ةعليمي  لمنظومة الت  الى ا الحديثة قنيةعليم ودخول الت  ريع في الت  ا للتطور الس  نظر  

 ةغة اإلنجليزي  الل   عتمدت في لواء الجامعة ةولي  المدارس الد   ة. ولكونقويمي  ة والت  عليمي  تطور في األساليب الت  

ت س للطلبة الذين لغتهم األم ليسدر  التي ت   ةة والعلمي  نساني  اإل في تدريسها جميع مواد البرنامج األجنبي
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ة تساعد ي  من وجود أساليب تقويم كان البد   عليمة في الت  في المرحلة األساسي   ا ، وخصوص  ة اإلنجليزي  

 ةيومي  غة في الحياة الالب وقدرته على استخدام الل  الب للوقوف على مدى تطور لغة الط  المعلم والط  

 عفالض   طا  للوقوف على نقاأن يكون مستمر   ينبغيقويم وع من الت  . وهذا الن  وفي مواد الدراسة ايضا  

، طلبتهمتقويم  دعنقويم المتبعة ر وسائل الت  أن يطو   معلى المعل  لذلك لبة والعمل على تقويتها. لدى الط  

وهو نوع لواقعي م اقويالت   فإن   ذلكوبناء  على  ،تهمشخصي  وأن تكون هذه األساليب شاملة لجميع جوانب 

معرفي فقط من ز على الجانب الرك  ة التي ت  قليدي  الت  قويم قويم الحديث الذي يخالف أنظمة الت  نواع الت  أمن 

 .لفةة المختدريسي  ستخدم بشدة في هذه المدارس وفي المراحل الت  يمكن أن ي  و  البالط  ة شخصي  

قليدي ويم الت  قة من خالل الت  ولي  لبة في المدارس ومنها المدارس الد  قياس تحصيل الط   م  بشكل عام يت

 ةزي  غة اإلنجليالل   مادة وهذا ال يتناسب مععلى قياس الجانب المعرفي،  شكل مباشربالذي يعتمد 

ا الت   وليكون ،ةظري  ن مهارات واتجاهات باإلضافة للمعرفة الن  التي تتضم   في المدارس المدر سة قويم ناجح 

ليها، وأن يكون عركيز قاط الواجب الت  ظام، والن  مخرجات الن   أن يكون المعلم على دراية بأهم   ثمر ا البد  وم  

 .(2017د الحي، )عب ةعليمي  ة الت  لمختلف مراحل العملي  و قويم على دراية بأكثر من أسلوب من أساليب الت  

 لطلبةة قويم بحسب المرحلة العمري  ة في أسلوب الت  ة خصوصي  مرحلة تعليمي   لكل  من ناحية أخرى فإن  

 .(2003زيتون، ) قويمالت   من أشكال تلك المرحلة، فاالختبارات ليست إال شكال  

سين مدر الاعتماد أغلب  ت، فقد الحظةولي  مدارس الد  في إحدى ال هل مكمع ةومن خالل عمل الباحث

ويم الواقعي، أو عدم قلبة، لعدم معرفتهم بأدوات الت  ة كأداة لتقويم الط  قليدي  ة الت  حصيلي  على االختبارات الت  

عداد  ا وجهد  ا إضافي  ل بنظرهم عبئ  يشك  ه قناعتهم باستخدام هذه األدوات، أو ألن    أكبر، كما أن   اا أكثر وا 

 ظهر مابة، وفيلة تقويم أداء الط  ة ال تخدم عملي  بعض المدرسين يستخدمون هذه األدوات بطريقة عشوائي  
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قويم ع من الت  و ة حول هذا الن  قافي  وعية الث  وجود ضعف في الت   ابقةللدراسات الس   ةمن خالل مراجعة الباحث

ربوي وما نتج عن ذلك من ردود فعل مختلفة وأراء متعددة االتجاهات بين مناصرين في الميدان الت  

ن   ه في بيئات تفعيل إجراءاتعدم قويم هو وع من الت  أكثر ما يعاني منه هذا الن   ومعارضين ومتحفظين، وا 

اقعي من مين للتقويم الو المعل   راسة للكشف عن درجة ممارسةد  القيام ب ارتأت ةلباحثا فإنعلم، لذا الت  

عليم ي الت  تة تسهم في توجيه عملي  سس علمي  ة على أ  وجهة نظرهم للوصول إلى رؤية واضحة مبني  

، فقد أوصت قة بالموضوعوبعد مراجعة األدبيات المتعل   ،ةعليمي  ة الت  قويم، وذلك للنهوض بالعملي  والت  

وبالمراحل  قويم الواقعي في المدارسة بضرورة استخدام الت  المي  ة والعالعربي  ، ةراسات المحلي  عديد من الد  ال

         المحروقي ودنمانو  (2018طناوي وبني خلف )الش  دراسة  أوصتحيث  ة المختلفة، عليمي  الت  

(Denman & Al-Mahrooqi, 2018)    قة باستخدام راسات المتعل  بضرورة إجراء مزيد من االد

لمرحلة قويم الواقعي في اات الت  ستراتيجي  مي المدارس الدرجة استخدام معل  فة قويم الواقعي ومعر الت  

لى إ( بالحاجة Nasri et.al  ,2010)ناصري وأخرون  ة في المدارس،  كما توصي دراسةاألساسي  

 مين للتقويم الواقعي في المدارس.  البحث في استخدام المعل  

ى المملكة ة فعليم األساسي  مي مرحلة الت  معل   استخدامراسة لتقصي مدى ومن هنا تأتي مشكلة الد  

لين عن و لمسؤ مين أنفسهم لكونهم اقويم الواقعي من وجهة نظر المعل  ات الت  ستراتيجي  ة الة الهاشمي  األردني  

 قويم الواقعي في مدارسهم. تطبيق برامج الت  

 :راسة وأسئلتهاهدف الد  

يم الواقعي لتقو ستراتيجيات اإل ةولي  المدارس الد  مي تقصي درجة استخدام معل  لى إراسة هدفت الد  

 لية:اخالل اإلجابة على األسئلة الت   ن. منحوها مواتجاهاتهة ولي  الد   المدارسفي  ةالمرحلة األساسي  في 
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المرحلة  تقويم الواقعي فيال إلستراتيجيات ةولي  مي المدارس الد  معل   استخدامما درجة  ؤال األول:الس  

 ؟العليا ةاألساسي  

قويم الواقعي لتا إلستراتيجيات ةولي  مي المدارس الد  معل   استخدامهل تختلف درجة  اني:ؤال الث  الس  

  فاعل بينهما؟وع االجتماعي وسنوات الخدمة والت  الن   باختالفالعليا   ةالمرحلة األساسي  في 

قويم الواقعي لتا إلستراتيجيات ةولي  مي المدارس الد  معل   استخدامهل تختلف درجة  :لثاؤال الث  الس  

  ؟ص األكاديميخص  الت   باختالف العليا ةفي المرحلة األساسي  

 :راسةأهمية الد  

من  عد  قويم البديل الذي يقويم الواقعي أو الت  ة موضوعها وهو الت  راسة من أهمي  ة هذه الد  أهمي  تنبع  

ركيز م، والت  عل  الت   ةوالذي يهدف إلى تحسين عملي  ة، مي  عل  ة الت  عليمي  ة الت  ئيسة في العملي  الموضوعات الر  

 ة. في المرحلة األساسي   اصة  الب ومستواه الحقيقي وخعلى أداء الط  

ات من االستراتجي   هقويم الواقعي كون  راز أهمية الت  بفي إ م  ها قد تساه  ا في أن  راسة نظري  ة الد  تكمن أهمي  كما و 

ة ولي  مدارس الد  ة العليا العاملين في المي المرحلة األساسي  وجهة نظر معل   قويم منبعها الت  الحديثة التي يت  

قويم جال الت  ة للمهتمين في مة وبحثي  فاق عملي  آي توفير فراسة م الد  ه  الي تس  ، وبالت  ةفي لواء الجامع

إدارة ، جعليم )المشرفين، إدارة المناهة والت  ربي  ة في وزارة الت  تزويد الجهات المختص  وفي  الواقعي

في المرحلة  للتقويم الواقعي مينالمعل   استخدامعن واقع  ةقويم( بصورة واضحة وحقيقي  االختبارات والت  

ركيز عليها وأخذها لت  ا قويم ليتم  ة الت  عف في عملي  وتحديد نقاط الض   ة،ولي  ة العليا في المدارس الد  األساسي  

 .مينبعين االعتبار في برامج تدريب المعل  
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 ين أدائهم في تحسقد تفيد المعل  راسة تائج التي تنتج عن هذه الد  الن   فإن   ةهمية العملي  ألل سبةبالن   اأم  و 

ا ة وطريقة تقويمه و قويمي  وتطوير مهاراته الت   ة الخاصة للتقويم بي  ريراسات التد  في إعداد البرامج والد  أيض 

م الواقعي وأدواته قويات الت  استراتيجي   ل تحديد أهم  مين من خالمعل  الة راسة الحالي  قد تفيد الد   ، وواقعيال

ها، وأثرها ة وانعكاس ذلك على درجة استخدامهم لعلمي  ة الت  عليمي  ة الت  التي يستخدمونها في تقويم العملي  

 لبة وتحصيلهم العلمي. على اتجاهات الط  

 :راسةحدود الد  

 فيما يلي: ةالحالي   راسةلت حدود الد  تمث  

قويم بالورقة ة الت  قويم الواقعي وهي استراتيجي  ات الت  استراتيجي   نواع منأ خمس الموضوعي: الحد  

قويم ة الت  تيجي  قويم بالمالحظة، واستراة الت  ي  يم المعتمد على األداء، واستراتيجقو ة الت  والقلم، واستراتيجي  

 واصل.قويم بالت  ة الت  ات واستراتيجي  بمراجعة الذ  

في لعليا ا ةالمرحلة األساسي  في الذين يدرسون  ةولي  مي المدارس الد  معل  عينة من  :البشري الحد  

 لواء الجامعة.

 ان.الجامعة في العاصمة عم  لواء ة في ولي  المدارس الد  : المكاني الحد  

 .2020/2019اني راسي الث  : الفصل الد  مانيالز   الحد  

 :راسةدات الد  محد  

ة بدرجة استجابات أفراد عينتها، طبيعة أدواتها، إذ يمكن تعميم نتائج راسة الحالي  نتائج الد   دتحد  

 راسة وثباتها.ة على المجتمعات المشابهة لمجتمعها، في ضوء صدق أداة الد  راسة الحالي  الد  
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 :والتعريغات اإلجرائي راسةمصطلحات الد  

ا يمي  تعريفها مفاه التي تم   والمصطلحاتة على مجموعة من المفاهيم راسة الحالي  اشتملت الد   

جرائي    :اآلتي حوعلى الن   اوا 

 :(Authentic Assessment)قويم الواقعيالت  

يق ا مفيد ا ة تظهر تطبفيه أداء مهام واقعي   لبةط  ي طلب من ال التقويمشكل من أشكال ه يعرف بأن  

 هذه موذج تقييم ألدائهم فيون ة للطلبةمهم   التقويمن عادة  ما يتضم  و  ةللمعرفة والمهارات األساسي  

 لبةط  يجب على الة، كما أهمي  مشكالت جذابة أو جديرة باالهتمام أو أسئلة ذات ن من ، ويتكو  ةالمهم  

بداع. والمهام إم  استخدام المعرفة لتصميم العروض بفعالي   ةأثناء أدائهم للمهم   تماثلة أو سخ ما ن  ة وا 

          لمجالالمواطنون الكبار والمستهلكون أو المهنيون في هذا ا اهيواجهالمشكالت التي مشابهة ألنواع 

(Wiggins, 2006.)  

و مجموعة ة ألة المطروحة من خالل مهم  سئاإلجابة عن األبناء ويم الواقعي بالب  في الت قيقوم الط  

ويم القائم على قاألداء، الت  تقويم ك: واقعي اآلتيةقويم اللت  اأنواع نوع من  المعلمينا ما يستخدم غالب  مهام و 

ة ، تقني  (Protofolio)(، البورتفيليوRuberic، وبركج )الر  ، قياس األداء المتدر  (Projects)المشروعات

  .(2016 عبود،)ي اتقويم الذ  قدير، المعارض، تقويم األقران، الت  ، ساللم الت  (CATوافقي )قويم الت  الت  

ذات قيمة ومعنى  اتبين ينغمسون في مهم  يجعل المتدر   مقياس ها بأن  جرائي  قويم الواقعي إويعرف الت      

فكير العليا مهارات الت   بينيمارس فيها المتدر   ة.سري  م وليس كاختبارات بدو كنشاطات تعل  تف لهم،سبة بالن  

ة ياتي  حالمشكالت ال األحكام أو التخاذ القرارات أو لحل   رة  و  ل  ب  ويوائمون بين مدى متسع من المعارف ل  
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الذي يساعدهم على معالجة  أملير لديهم القدرة على التفكير الت  وبذلك تتطو   ،ة التي يعيشونهاي  الحقيق

 . اس بأدوات التقويم الوافعيقوي  (Gottlieb, 2016) وتحليلهالمعلومات ونقدها 

خطيط، ت  ال ة العليا للتقويم الواقعي من حيثمي المرحلة األساسي  مدى ممارسة معل  درجة استخدام: 

 تائج.نفيذ، ومتابعة الن  والت  

 خطة شاملة ومنظمة، ويقصد بها تخطيط وتحديد الوسائل التي يجب األخذ  :اتاستراتيجي  

 بها من أجل تحقيق األهداف بعيدة المدى. 

ة ف األساسي  فو مون الذين يقومون بتدريس الص  هم المعل   :العليا ةمين في المرحله األساسي  المعل  

 (.والعاشر اسعامن والت  ابع والث  الس  العليا) 
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 انيالفصل الث  
 ابقةراسات الس  ظري والد  األدب الن  

 

  .راسةلة بموضوع الد  ابقة ذات الص  راسات الس  ظري والد  الن   دباأل الحالي الفصلتناول 

 ظرياألدب الن   :أولا 

لى اإلضافة إب هاتاستراتيجي  و  مفهومه قويم الواقعيظري الموضوعات اآلتية: الت  األدب الن   تناول

 قليدي.قويم الت  مقارنته مع الت  

  :مفهومه وأهميته قويم الواقعيالت  

لمناسبة في البة ويوفر أدوات القياس ظهر أداء الط  قويم الذي ي  هو الت  ه قويم الواقعي بأن  عرف الت  ي  

ة ة والعملي  يمي  عللبة ممارسة األنشطة الت  قويم المجال أمام الط  ة، إذ يتيح الت  ة الواقعي  عليمي  المواقف الت  

لمعارف المكتسبة فكير العليا، وتوظيف البة نحو تنمية مهارات الت  م الط  المختلفة، باإلضافة إلى توجيه تعل  

، والمحسانة اتحليل )مهيدفكير والت  يدفعهم إلى القدرة على الت  ة المختلفة. مما المشكالت الحياتي   لحل  

2009). 

 ة فينوعي   ة  ونقل قويم  الت   ة  ربوي تطورات متسارعة وتحوالت في منهجي  قويم الت  يشهد مجال الت  

 نات مختلف مكو   ة شاملة فيطورات في إحداث تغيرات تربوي  اته وأدواته. ولقد أسهمت هذه الت  استراتيجي  

االت جا تفرضه تحديات العصر في مختلف مطور إلى معزى هذا الت  ، وربما ي  التعليميةمنظومة ال

إلسهام ن انهم مدة تمك  من إعداد أفراد يمتلكون كفايات متنوعة ومهارات متعد   ه  ب  الحياة، وما تتطل  

ة ال تعكس دي  قلياالمتحانات الت   نجازات وتحسين الحياة. كما يرجع ذلك إلى أن  اإليجابي الفاعل في اإل
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هم ، بة ونمو  لق برصد ومتابعة تقدم الط  ها محدودة الفائدة فيما يتعل  علم، وأن  ة الت  في الغالب واقع عملي  

الية درس أهداف ع ة التي تركز على أن يكون لكل  لوكي  حول من المدرسة الس  ضافة إلى الت  باإلهذا 

ات ة وبالذ  لعقلي  ات اة التي تركز على العملي  س إلى المدرسة المعرفي  حديد مصوغة بسلوك قابل للقياالت  

قنيات العولمة والت  ة و عامل مع معطيات عصر المعلوماتي  ن اإلنسان من الت  ك  م  فكير العليا التي ت  ات الت  عملي  

مالحظة لعبير عنها بسلوك قابل لعب الت  ة من الص  م أساسي  ا أدى لالهتمام بنتاجات تعل  المتطورة، مم  

لم والمتعلم من المع تاجات يجب أن تكون واضحة لكل  د وهذه الن  والقياس يتحقق في موقف تعليمي محد  

عالم ) وبةا ليرى مقدار ما أنجزه مقارنة بمستويات األداء المطلالي يستطيع المتعلم تقويم نفسه ذاتي  وبالت  

، 2004). 

البعد إلى المدخل المتعدد األبعاد إلى ما يعرف قليدي أحادي ى االنتقال من المدخل الت  لقد أد  

ويم المعتمد على ققويم البديل" أو "الت  قويم الحقيقي" أو "الت  قويم األصيل" أو "الت  قويم الواقعي" أو "الت  "بالت  

 (Challenge based assessment / Alternative / Naturalistic / Authentic)حدي". الت  

 هممهاراتيد تفحيث يشاركون مشاركة فاعلة لبة م في رفع مستوى أداء الط  قويم يسههذا الت   إن  

ة أصيلة ي  قدرتهم على ابتكار نتاجات واقع ة وتكشفراسي  المواد الد  في  ةطبيقي  ت  الة و دائي  األة و معرفي  ال

حقيقهم للنتاج على ت دليال   مهم وتتخذتبرهن على تعل  ، و بدرجة عالية من الجودة واإلتقان متنوعة تتميز

ة، والخطابة، وتقمص األدوار، وتصميم البحوث، وصناعة المنتجات، جارب المخبري  إجراء الت  ك ربوي ،الت  

جراء الد   شريطة  المشكالت ، ة، وتصميم المشاريع، إضافة إلى كتابة المقاالت أو حل  راسات الميداني  وا 

بة القدرة على لر لدى الط  ة ما أمكن. وبذلك تتطو  ة واقعي  ا أي تتناول مواقف حياتي  أن يكون سياقها واقعي  
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كير االنعكاسي فا عن الت  وض  أملي الذي يساعدهم على معالجة المعلومات ونقدها وتحليلها، ع  فكير الت  الت  

 .(2014وصوص,) الحياةى م المستمر مدعل  وهذا يساعدهم على الت  

ة ومي  ت مشابهة لمهارات الحياة اليعلى أداء مهارا البقويم الواقعي إلى قياس قدرات الط  الت   ويشير

عني من الب بشكل روتيني، وقد تة التي يقوم بها الط  الب األعمال اليومي  تعني من وجهة نظر الط   التي

بحيث تكون  ،الب ليمارسها كفرد فاعل في المجتمعم بأنها الخبرات التي يكتسبها الط  وجهة نظر المعل  

مبنية  قد تكونقويم الواقعي ذات معنى، ومهمة للطالب وللمجتمع من حوله. وهذه األنشطة أنشطة الت  

 .(Schurr, 2012)الب صد وتوثيق األداء في ملف الط  ر أو  على األداء

ه من نعطي للطالب دراية كافية بمدى تمك  ي  م، إذ الب والمعل  الط  من  قويم الواقعي مهم لكل  الت  أم ا 

لتي مهارات ام الفرصة للتركيز على العطي للمعل  له وقدرته على تنفيذها، وي   ؤهاإعطا المهارات التي تم  

ظة قويم يعتمد على األداء والمالحالت  ه من نقاط قوة. فز ما لدي، ويعز  الط الب فيهايرى نقاط ضعف 

 .(Gipps & Stobart , 2003)ة اجعة الفوري  المجال للتغذية الر   المباشرة، مما يعطي

 واقعي:القويم مبادئ)أسس( الت  

قويم فالت   ،هقويم الواقعي على عدد من األسس والمبادئ التي يجب مراعاتها عند تطبيقيقوم الت  

دف مساعدتهم به ؛لبة للمهارات المنشودةم، ومدى امتالك الط  عل  ة الت  بجوهر عملي   تقويم يهتم  الواقعي 

ة لعقلي  ات االعملي   مراعاةه ينبغي إضافة إلى أن  . أداء مطلوبة اتم في ضوء محك  عل  الت  على  اجميع  

رة و  ل  وب   ،تالمشكال وذلك بإشغالهم بنشاطات تستدعي حل   ،لبةعند الط  قصي واالكتشاف ت الت  ومهارا

 .(Al-Mahrooqi & Denman, 2018) األحكام واتخاذ قرارات تتناسب ومستوى نضجهم
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قصي ـكون المشكالت والمهام أو األعمال المطروحة للدراسة والت  قويم الواقعي يقتضي أن تـ  الت  ف 

إنجازات عتبر كما ت  . ةالب في حياته اليومي  يعيشها الط   ة التية، وذات صلة بشؤون الحياة العملي  واقعي  

قويم كون الت  أن يلمعلومات واسترجاعها، ويقتضي ذلك قويم الواقعي وليس حفظهم لهي مادة الت   لبةط  ال

 لبةالط  ة بين ي  مراعاة الفروق الفرد من والبد   في أساليبه وأدواته. امتعدد الوجوه والميادين، متنوع   الواقعي

من  ي يتم  قويم التمن نشاطات الت   وذلك من خالل توفير عدد ،هم وخلفياتهممفي قدراتهم وأنماط تعل  

 .(Wiyaka, 2018) طالب تحديد اإلنجاز الذي حققه كل  خاللها 

م في مجموعات وب التعل  ه يتبنى أسلولذلك فإن  ، لبةالط  ين عاون بالت  فهو قويم الواقعي الت   ه  بطل  يتأم ا ما 

، ويهيئ معاف. بحيث يهيئ للجميع فرصة أفضل للتعل  ه الض  الب القوي زمالء  الط   متعاونة ي عين فيها

 كل  لينهم وفق االحتياجات الالزمة أو مساعدة الحاالت الخاصة ب لبةط  ال م فرصة تقييم أعمالللمعل  

مات أو هم باالعتماد على المعلو يكون المتدربين فاعلين في أدائ   قويم الواقعي أن  الت   بويتطل   حالة

يزة ة ممديات ضمن أنشطة تعليمي  حب مجموعة من المهارات والت  يقدم المتدر   المعارف التي اكتسبوها. 

والمشاركة في  األحداث،وتحليل  ومناقشتها،مراجعة أوراق البحث  الكتابة، )األبحاث، مهارات

 . (2006، عليمة والت  ربي  وزارة الت  )(المناظرات

على  ي األصلفوالتي تعتمد  لبةط  ي المرجع، يقتضي تجنب المقارنات بين الحك  قويم الواقعي م  الت   

قائمة على ب الصقل مهارات المتدر  ت بحيثمعايير أداء الجماعة والتي ال مكان فيها للتقويم الواقعي 

وحيد معايير بات عن طريق تدق والث  قويم الص  ق هذا الت  يحق  ل واألداء العملي وتنفيذ المشاريع، حليالت  

 بالمحاكاة لقدرات المتدر  طريق على تحقيق صدق معايير االختبار عن يعمل  كما . المتدر بتقويم 
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 في جو   ن الخللم  اك  ب إلى اكتشاف م  المتدر   يدفع قويم الواقعيالت   إضافة إلى أن   ة. حقيقي  أوضاع في 

 .(2013، )وزارة التربية والتعليم األردنية ةحديات الحقيقي  من الت  

 

 

 :(2002راف، ، الص  Al-Turk R., 2019) ةالي  قاط الت  قويم الواقعي بالن  ت  ئ اليمكن تلخيص مباد  

   ي ضوء علم المنشود فلبة على تحقيق الت  ومساعدة الط  م، عل  ة الت  االهتمام بجوهر عملي

 محكات/ مؤشرات األداء المطلوبة. 

   لمشكالت ا ة عن طريق تنفيذ أنشطة تستثير قدراتهم على حل  تعزيز المهارات العقلي

صدار األحكام واتخاذ القرارات التي تتناسب ومستوى نضجهم.   وا 

   ذات ، و قصي أو المنتجات المطلوبةللدراسة والت  ة المهام أو األعمال المطروحة واقعي

 . ةة اليومي  الحياة العملي  بصلة 

   لبة نجازات الط  إ قويم الواقعي، ألن  ات وأدوات الت  نويع في أشكال وأماكن واستراتيجي  الت

 قويم الواقعي وليس حفظهم للمعلومات واسترجاعها. هي مادة الت  

   هم ملبة، فهم مختلفون في قدراتهم ومهاراتهم وأنماط تعل  الط  ة بين مراعاة الفروق الفردي

 منهم.  قويم التي تناسب كل  وخلفياتهم وذلك بتوفير العديد من أنشطة الت  

   ها علم في مجموعات متعاونة يساعد فيلبة، وذلك بتبني أسلوب الت  عاون بين الط  الت

م لتقييم ة للمعل  لبة وفرصم الط  ا أفضل لتعل  ، وهذا يهيئ فرص  منه ه األقل قوةالب القوي زمالء  الط  

 مساعدة الحاالت التي تحتاج لمساعدة.و لبة أأعمال الط  
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ا ا واقعي  تقويم   البمن خاللها تقويم أداء الط   التي يتم   وروالص  األساليب ات و ستراتيجي  اال دوتتعد  

 :((Banta, Palomba & Kinzie, 2014هذه األساليب ومنسواء داخل المدرسة أو خارجها. 

 ة الورقة والقلم:استراتيجي  : أولا 

خدم الورقة والقلم ها تستقويم الواقعي، ذلك ألن  ـ  ات الت  ة من أهم استراتيجي  تعتبر هذه االستراتيجي  

الب يمكن أن يظهر مهارته عن طريق إكمال راسي، فالط  لبة الد  "االختبارات" في قياس تحصيل الط  

ة يمكن أن تظهر هناك حاجة للقيام باختبار آخر إلخ. وبناء على هذه االستراتيجي  جدول أو رسم... 

ة تراتيجي  ضح الغرض من هذه االسويت  ، عليم، ويمكن للطالب أن يظهر مهارة لم يتقنها من قبلإلعادة الت  

ليم وطرائقه، عم الت  ظراسي ون  مين وتقويم عملهم، باإلضافة إلى تقويم المنهج الد  في قياس تحصيل المتعل  

ة ة والموضوعي  قليدي  ة والت  فوي  ة الورقة والقلم االختبارات الش  ومن أنواع االختبارات المتبعة في استراتيجي  

 .(2008ووظيفة األسئلة )دعمس، 

 قويم المعتمد على األداء:الت  ا: ثانيا 

ي المواقف توظيفها فارات و الب على استخدام المعرفة والمهرة الط  الختبار قد م مقويم المصهو الت  

ؤدون من فيما كانوا ي عن طريق مالحظتهملبة مون كفايات الط  م المعل  و  ـق  ختلفة. حيث ي  ة المالواقعي  

هت إلى االختبارات ج  فعل لالنتقادات التي و   جاء االهتمام بتقويم األداء كرد   وقدأعمال، 

  .(Banta & Palomba, 1999)ةقليدي  الت  

 المالحظة:قويم بة الت  استراتيجي  : الثا ثا

رف عالمعلومات الخاصة بظاهرة معينة. كما ت  و  ق جمع البياناتائطر  من أقدم   عتبر المالحظة  ت  

، بحيث يتبع ومعلوماتهة اكتسابه لخبراته ها وسيلة يستخدمها اإلنسان في معرفة كيفي  أن  ب المالحظة
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ا لمعرفة أساس   لشك  وت  ة المعلومات التي يمكن الحصول عليها موضوعي  مة تضمن صدق و منظ  إجراءات 

ب الها رصد ألداء الط  المالحظة على أن  عرف ربوي فت  ا في المجال الت  أم   أو فهم دقيق لظاهرة معينة.

صدار اا لتحليلها و جمع المعلومات تمهيد  في موقف تعليمي معين من قبل المالحظ، بغرض  لحكم ا 

الب لكفايات حول تحقيق الط   ةونوعي  ة المالحظة بقدرتها على توفير معلومات كمي   وتتميزالب. على الط  

  .(Hamayan, 1995)الواقعفي  هيم كما عل  الت  

 واصل:الت  قويم بت  ة الاستراتيجي  : ارابعا 

 نومهو نشاط يقوم على نقل معلومات من مرسل إلى مستقبل بواسطة أداة أو وسيلة أو قناة 

ة بين ي  ة تعاونربية فهو عملي  واصل في الت  ا الت  أم   .وتطويرهاة واصل يتم تنمية العالقات اإلنساني  خالل الت  

م في معل  نهائي عند اكتمال األداء، يفيد ال وكتقويم، يستخدم كتقويم بنائي أثناء األداء، البوالط  م المعل  

مكانياته الب في تطوير قدراتهفيد الط  المشكالت، وي في حل   وأسلوبهالب معرفة طبيعة تفكير الط    وا 

م واصل يفيد المعل  لت  ا . كما أن  وتحفزهة اجعة الفوري  غذية الر  م، كما يفيده في الحصول على الت  عل  على الت  

  . (Wilson & Sloane, 2000)البالط  في تشخيص حاجات 

 ات:مراجعة الذ  قويم بة الت  استراتيجي  : اخامسا 

وتعتبر  .ةضروري   ومعارفإلى تحديد ما يحتاجه من مهارات  ذلك يؤديو مراجعة الفرد لذاته تعني 

ا على ؤشر  م عد  م، حيث ت  مو المعرفي للمتعل  ا إلظهار مدى الن  م  ا هاات مفتاح  ة مراجعة الذ  استراتيجي  

 موالتعل  ال، لفع  اتي ام الذ  ن أساسي للتعل  مكو   وهيم، مو المعرفي للمتعل  ة من مراحل الن  مهم   ةتحقيق مرحل

 حل   ومهارةقد، االن   فكيروالت  ة، الب فرصة لتطوير المهارات فوق المعرفي  المستمر، كذلك تعطي الط  

ة عملي   هيو  حديد حاجاتهم وتقييم اتجاهاتهم.تمين في تشخيص نقاط قوتهم و المتعل   وتساعدالمشكالت، 
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التي ال  التي يقوم بها الفرد أو بالقدرات التي يمتلكها من تلك ممارساتوال تالوكي  الس  اتي في أمل الذ  الت  

اكتساب من  هعلم بأن  عرف الت  الب حين ي  متكاملة مع الط  بصورة  اتمراجعة الذ   أن   بمعنىيمتلكها. 

  .(2006، وزارة الت ربي ة والت عليم)الخبرات الالحقة وفهمحكم دف الت  ابقة بهالخبرات الس  

 : (2009)مهيدات والمحاسنة، ما يلي  قويم الواقعيهداف الت  ومن أ 

 اتي للطالب األمر الذي يعني وعيه بما يقوم به.قويم الذ  تنمية ممارسات الت   .1

 ة.ة الحياتي  م والمشكالت الواقعي  عل  الب على االستجابة لمهام الت  تنمية قدرة الط   .2

كما في  ، وعدم االقتصار على بعد  واحد  البة الط  قياس جوانب متعددة من شخصي   .3

 ة.حصيلي  االختبارات الت  

نجاز الط  الت   .4  ة.عي  ة والجماالب من خالل ممارسة المشروعات الفردي  قويم المباشر ألداء وا 

 م.ة للتعل  قياس وتقويم الكفايات األساسي   .5

 الب.فكير اإلبداعي لدى الط  تنمية مهارات الت   .6

 م.عل  ة الت  في تحسين عملي   اا لهم، ومسهم  ز  يجب أن يكون محف   .7

 :قليديالت   التقويمو الواقعي  التقويم مقارنة بين

وملء  د،متعد  ن االختيار م مثل التقويمفي االختيار القسري  استعمالشير إلى يقليدي الت   التقويم

عليم. ي الت  شائعة جد ا فلتي كانت وما زالت ا من االختبارات وما شابهها والمطابقة، واب،والص   الفراغات،

. قد تكون هذه (2005 ، الخرابشة) التقويمروا المعلومات إلكمال لبة إجابة أو يتذك  عادة  ما يختار الط  و 

على الفلسفة  ليديقالت   التقويمرتكز ي و .اا أو دولي  قد تدار محلي   مدة أو التي أنشأها المعل  االختبارات موح  

 : (1998 ،وعامر  عليانو  الزيزد) تين اآلتيتينى المنطق والممارسة التي تتبن  عليمي  الت  
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 . مهمة المدرسة هي تطوير مواطنين منتجين.1

ا،. ليكون الفرد 2 يجب  ،لذلكيجب أن يمتلك الفرد مجموعة معينة من المعرفة والمهارات.  منتج 

 جب علىيو  ناجحة،ذا كانت لتحديد ما إ على المدارس تعليم هذه المجموعة من المعرفة والمهارات.

 لمعرفة ما إذا كانوا قد اكتسبوا المعرفة والمهارات.بعد ذلك اختبار الط لبة  المدرسة

أوال ، حديد المعرفة ت يتم   حيث ميقي، يدفع المنهج الت  قليديالت   التقويمنموذج إضافة إلى ذلك فإن  

دارتها التقويم تطوير يتم  و  ذلك،تسليمها. بعد  ة التي يتم  راسي  المناهج الد  هي المعرفة تصبح  أن   أي ات وا 

 لتحديد ما إذا كان اقتناء المنهج قد حدث أم ال.

 :(2004عالم، ) تيتيناآل تينفكير والممارسالت   الواقعي من التقويمينبع  المقابل،في 

 . مهمة المدرسة هي تطوير مواطنين منتجين.1

ا على أداء مهام ذات مغزى في العالم الحقيقي. لفرد قادر  يجب أن يكون ا ا،منتج  ا . ليكون مواطن  2

لتحديد  ؛رجخلبة على أن يتقنوا أداء المهام التي سيواجهونها عند الت  يجب أن تساعد المدارس الط   لذلك،

واضح لبة أداء مهام ذات معنى يجب على المدرسة بعد ذلك أن تطلب من الط  و  ناجحة،ما إذا كانت 

 لبة قادرين على القيام بذلك.لم الحقيقي لمعرفة ما إذا كان الط  عالل تحدياتفيه 

وال  المهام التي دون أمين يحد  المعل   راسي. أي أن  المنهج الد   تقييميدفع  الواقعي التقويم فإن   لذلك

هام بشكل لبة من أداء تلك المن الط  مك  ييتم تطوير منهج س ومن ثم   إتقانهم،لبة إلظهار سيؤديها الط  

  .((McDonald, 1992ةوالتي تشمل اكتساب المعرفة والمهارات األساسي   جيد،
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ا نصائح مختلفة حول ال فإن هما يقدمان هجان المختلفانهذان الن   و بناء  على  راسةد  للتقييم أيض 

 تبار. ذلك ألن  دريس لالخالت   علىمين المعل   من تشجيع الحد   تم  ي قليديالت   التقويم نموذج ، ففيلالختبار

ينة يمثل معرفتهم في الع لبةط  أداء ال فترض أن  وفهمهم وي   لبةط  م عينة من معرفة القي  االختبار عادة  ما ي  

ارها أثناء اختب مون في المقام األول على العينة التي سيتم  ز المعل  إذا رك  فلة. المواد ذات الص   بكل  

مون خفي المعل  ي   لذلك ،رورة معرفة جميع المواديعكس بالض  تلك العينة ال لاألداء الجيد  فإن   دريس،الت  

  . (National Research Council, 2001)مسبق اى ال ت عرف العينة االختبار حت  

 لبةط  يحتاج ال ، حيثدريس لالختبارمين على الت  تشجيع المعل   الواقعي يتم   التقويمفي نموذج  أم ا

 نلمفيد أمن او  ة،العملي  في هذه  لبةط  لمساعدة ال ؛ة األداء الجيد في مهام ذات معنىم كيفي  إلى تعل  

ؤية نموذج الب من ر يستفيد الط   ذلك،نماذج لألداء الجيد )وليس الجيد(. عالوة على  مالمعل  لهم عرض ي

ا. هل هذا "غش"؟ هل سيتمكن ال اآلخرين  بعد ذلك من تقليد عمل بةلط  تقييم المهمة في وقت مبكر أيض 

توجد إجابة  الحيث   قليدات األصيلة عادة ال تتناسب مع الت  التقويمإن  دون فهم ما يقومون به حق ا؟ 

ي دة التمن خالل معرفة شكل األداء الجيد ومعرفة الخصائص المحد   لذلك،واحدة صحيحة للنسخ. 

روا بشكل أفضل المهارات والفهم الالزمين ألداء هذه المهام أن يطو   طلبةيمكن لل الجيد،ل األداء تشك  

 . (Bushweller, 1997)جيدبشكل 

م ودعمه طوير المعل  اته لتالبديل واستراتيجي  الواقعي أو قويم استخدام الت   أن   يمكن استنتاجا سبقم  م

يم، لتخريج طالب علمنظومة الت  ات لأهم المدخالت والعملي  من  ة بشكل شمولي،عليمي  ة الت  وتحسين العملي  

والجودة  ز،مي  فكير المختلفة التي تساعد على اإلبداع والت  مه، ولديه مهارات الت  ة بتعل  قادر على االستقاللي  

واصل ا من الت  م المزيد من الفرص ليخلق جو  قويم الواقعي يعطي المعل  الت   ن  أكما   ربية.عليم والت  في الت  
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ن لتي يتمك  األنسب ا ةقير م أكثر قدرة على معرفة الط  خالل هذا يصبح المعل  ن الب، ومالط  بينه وبين 

مين إلى بعض المعل   دفعالب، وهذا نفسه ين من المهارات الموجودة لدى الط  ر ويحس  من خاللها أن يطو  

 عمله. منهم خالل  قاش لالستفادة من الخبرات التي يكتسبها كل  إنشاء بعض حلقات الن  

دقويم الواقعي ي  ت  ال إن   ن من حس  أن ي   ن من خاللها منات يتمك  م على أساليب واستراتيجي  المعل   رش 

ي يعاني منها عف أو القوة التا على واقع المشكالت أو نقاط الض  الي يصبح أكثر انفتاح  أسلوبه، وبالت  

إعادة الوقوع في  د عنعلى االستفادة منها واالبتعا قاط والعملهذه الن   تحسين  الفرصة ل   الب ويمنحه  الط  

 ات القادمة. لمر  في انفس الخطأ 
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 لة:قة ذات الص  راسات الس ابا: الد  ثانيا 

للتقويم  ةولي  مي المدارس الد  معل  ابقة ذات العالقة بدرجة توظيف راسات الس  بعد االطالع على الد  

 :شرمرتبة حسب سنة الن   ابقةسات الس  الواقعي، فيما يلي استعراض للدرا

مين الذين يستخدمون عرف على ممارسات المعل  ( دراسة هدفت إلى الت  Fritz, 2001فرتز )جرى أ

م داستخحيث  ، للصف الرابع األساسي في مدارس الواليات المتحدة األمريكية الب ملف إنجاز الط  

عة من الب لسبمن خالل اختيار الط  داة المستخدمة هي االستبانة وكانت األالباحث المنهج الوصفي 

 تائج أن  الن   وقد أظهرت   مةم ومعل  معل   70راسة من نت عينة الد  وتكو   ه،بطريقة قصدي   أعماله لتقويمها

ث مين الذين تزيد خبرتهم عن ثالالمعل   وأن   70مين المشاركين لتقويم ملفات اإلنجاز بلغت نسبة المعل  

كما  .الب بشكل أكثر من غيرهمملف إنجاز الط   ة تدعم استخدامسنوات قد استخدموا ممارسات تدريسي  

ين لملف مين المستخدملبة و إلى ازدياد عدد المعل  نوي في أداء الط  حسن الس  تائج إلى الت  لن  ا أشارت  

 ا. اإلنجاز سنوي  

وم مات العلمي ومعل  عرف على واقع استخدام معل  الت  لى هدفت إ ( دراسة 2011بيدي )الز  جرى أو 

امهم لها، ، ومقارنة درجة استخدفي المملكة العربية السعودية قويم الواقعي من وجهة نظرهمألساليب الت  

راسة المنهج لد  ا دون استخدامهم للتقويم الواقعى، وقد استخدمت   ول  ح  عوبات والمعوقات التي ت  وأهم الص  

نت عينة و  قويم الواقعي لديهم، وتكستبانة لقياس درجة استخدام أساليب الت  دمت أداة االاستخالوصفي، و 

اء قويم الواقعي جراسة إلى أن استخدام أساليب الت  مة، وتوصلت الد  ا ومعل  م  ( معل  333راسة من )الد  

م باستخدام ملفات اإلنجاز، قويالت   اتي ثم  ذ  قويم الالت   قويم القائم على األداء ثم  الي: الت  حو الت  ا على الن  مرتب  

ة، دريبي  رات الت  و ة الد  قويم الواقعي هي قل  أهم المعوقات في استخدام أساليب الت   تقويم األقران، وأن   ثم  
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جد فروق ذات ه تو قويم الواقعي، وأن  الت   ات وأدواتم بأسس وقواعد استخدام استراتيجي  وعدم إلمام المعل  

ه ال ، وأن  لخدمةال عزىت  و مي العلوم قويم الواقعي لدى معل  راسة لمهارات الت  ة آلراء عينة الد  لة احصائي  دال

ي العلوم مقويم الواقعي لدى معل  راسة لممارسة الت  ة بين آراء عينة الد  حصائي  إ تتوجد فروق ذات دالال

  للجنس. عزىت  و 

مـي ( دراسة هدفت إلى استقصاء درجـة اسـتخدام معل  2012) وبرهممن البشير  أجرى كل  

راسة المنهج الد   تخدمواست األردن.وأدواته في  الواقعيقويم ات الت  ـة الستراتيجي  لغـة العربي  ياضـيات وال  الر  

عينة  ت علىع  ز  ستبانة لقيـاس درجـة االسـتخدام، و  اال داةأ راسةد  ال تاستخدمكما الوصفي المسحي، 

مة من ا ومعل  م  ( معل  20ة مـع )مقابالت شخصي   إجراء مة، كما تم  ومعل   ام  ( معل  86نة من )راسة المكو  الد  

قويم المعتمد على ة الت  مـين الستراتيجي  درجة اسـتخدام المعل   راسة أن  نتائج الد   خصصين. أظهرت  كال الت  

يم المعتمد علـى قو ات الت  رجـة اسـتخدامهم متوسطة الستراتيجي  الورقة والقلم كانت مرتفعة، بينما كانت د

مراجعة  ةواصل. بينما كانت درجة استخدامهم قليلة الستراتيجي  الت   وة المالحظـة األداء، واسـتراتيجي  

راسة على عدم وجود فروق ذات داللة ت نتائج الد  . كما دل  الواقعيقويم ات والسـتخدام أدوات الت  الـذ  

ورات ألثر الد  ، و الخدمةلعدد سنوات ا ودا تعص. بينما أظهرت فروق  خص  ألثـر الت  ذلك عزى وي  ة حصائي  إ

  ـة.دريبي  الت  

 ةمي المدارس األردني  استخدام معل   درجة( دراسة هدفت إلى معرفة 2012حمزة وصومان ) جرىأ

 تجميعها، ي تم  حليلي في تحليل البيانات التراسة المنهج الوصفي الت  وقد استخدمت الد   ، للتقويم الواقعي

راسة من الد   عينة وقد تكونت  على أفراد العينة، قت ب  ط  و  كأداة دراسة ستبانةاالراسة الد   وقد استخدمت  

ذين يستخدمون المعلمين ال راسة إلى أن  ة، وقد أشارت نتائج الد  اختيارهم بطريقة عشوائي   تم  و ا معلم   176
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ا ينتج لديهم ما ة مم  لبة تنمية مهارات الط  رون بشكل أفضل في فهم ومعرفة كيفي  الواقعي يتطو  قويم الت  

، التعليميةة العملي   خص  التي ت قنياتالحديثة والت   طرائقة، باإلضافة إلى معرفتهم بالاتي  نمية الذ  ى الت  يسم  

 واء، وقد أوصت  س الب على حد  م والط  من المعل   للتقويم الواقعي دور كبير في تطوير مهارات كل   كما أن  

خدامه في قويم الواقعي وأدواته إلى جانب استمين على استخدام الت  الي: ضرورة تدريب المعل  راسة بالت  الد  

ويم لتحقيق قوع من الت  ة هذا الن  بمدى أهمي   ملمعل  اصات في المدارس، والعمل على توعية خص  كافة الت  

 ل.ة بالمحص  نمية المهني  ا يحقق الت  ة لدى المعلم مم  اتي  الذ  نمية الت  

 ات للصفوفياضي  مي الر  ( دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة معرفة معل  2013عبي )أجرى الز  

عرف على الت   قويم الواقعي وأدواته، باإلضافة إلىات الت  ة العليا في األردن وممارستهم الستراتيجي  األساسي  

واألدوات. ت افي درجة معرفة هذه االستراتيجي   الخدمةوع االجتماعي والمؤهل العلمي واأثر متغيرات الن  

حقق الت   تم   ،نة من أربعة أجزاءمكو  الستبانة داة االأ استخدام راسة المنهج الوصفي، وتم  الد   ت  واستخدم

صص ح ومتابعة من خاللها مشاهدة م  تطوير بطاقة مالحظة ت من صدق االستبانة وثباتها. كما تم  

مة ومعل   ام  معل   (91ن )راسة منت عينة الد  قويم الواقعي وأدواته. تكو  ات الت  مين وهم يطبقون استراتيجي  لمعل  

اني راسي الث  ة محافظة إربد األولى خالل الفصل الد  ة تربي  ات في مديري  ياضي  مي الر  من معل  

 درجة االستخدام ما زالت أدنى من المأمول، وقد أظهرت   راسة أن  نتائج الد   م.  وأظهرت  2011/2012

( في حين كانت درجة %100المعرفة ودرجة االستخدام ألسلوب المالحظة كان ) درجة   راسة أن  الد  

اب األسب أكثر تائج أن  الن   . كما أظهرت  البات الط  ( ألداة يومي  % 0) ااالستخدام تقريب  المعرفة ودرجة 

الوقت  هم منتاستنفادمين كانت في قويم الواقعي من وجهة نظر المعل  من استخدام أسلوب الت   التي تحد  

متغيرات: ألي من ال اتائج أثر  كذلك لم تظهر الن   ،باء الملقاة عليهم، وزخم المنهاجوالجهد، وكثرة األع
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زء وع االجتماعي والمؤهل في الجلتفاعل الن   ، والمؤهل، ولكن كان هناك أثرالخدمةاوع االجتماعي، الن  

 قويم الواقعي.مات حول الت  مين والمعل  ص آلراء المعل  المخص  

 اهيمبمف ةاإلسالمي   ةربي  الت  مي معرفة معل  استقصاء لى إ( دراسة هدفت 2014عمرو ) وأجرى

عة لوكالة الغوث ابرقاء الت  لها في منطقة الز   تطبيقهمالواقعي" ودرجة  قويمالت  " وأدوات اتاستراتيجي  و 

هذه  وتطبيقي" الواقع قويمالت  " تاستراتيجي  ال مينالمعل  معرفة  نيفي األردن، ودراسة العالقة ب ةولي  الد  

  نة منة مكو  رت استبانو  راسة المنهج الوصفي، وط  الد   استخدمت   هذا الهدف لتحقيق. و تاستراتيجي  اال

وبعد  ،طبيقيت  الالبعد و  ،خطيطيالت  البعد وتشتمل على أربعة أبعاد هي: البعد المعرفي، و  بند ا، ( 40) 

 ةربي  الت  مي مة من معل  م ا ومعل  ( معل   63نت من ) تكو   نةيع هذه االستبانة على قتباالتجاهات، وط  

 ةربي  الت   مية معرفة معل  درج راسة إلى أن  ، وأشارت نتائج الد  ايالعل ةاألساسي  في المرحلة  ةاإلسالمي  

جاءت استجابات  بنماب رة،يالواقعي كانت كب للتقويمعد االتجاهات وب   طبيقيوالت  للبعد المعرفي  ةاإلسالمي  

تائج ن  بدرجة متوسطة، كما أشارت ال خطيطيالت  عد مات على الب  والمعل   مينالمعل  راسة من الد   نةيأفراد ع

 الخدمة، وا ةالعلمي  رجة : الجنس، والد  اآلتية للمتغيراتعزى ت   ةإحصائي  إلى عدم وجود فروق ذات داللة 

 الواقعي. قويمالت  أبعاد  عيعلى جم ةاإلسالمي   ةربي  الت  مي لدى معل  

 ةغة العربي  مات الل  مي ومعل  درجة ممارسة معل  لى قياس إ دراسة هدفت (2015)أجرى عواودة و  

ويم المعتمد ققويم الواقعي: الت  ات الت  الستراتيجي   في الدمام المتوسطة ة في المرحلةراسات اإلسالمي  والد  

اتي، باإلضافة ويم الذ  قواصل، والت  قويم بالت  والت   لمالحظةقويم باقويم بالورقة والقلم، والت  على األداء، والت  

ة هذه في درجة ممارس ةعليمي  الت   الخدمةراسة: الجنس، والمؤهل العلمي، واأثر متغيرات الد   دراسةإلى 

وهي عبارة عن  ،تصميم أداة للدراسةر و تطوي وتم   الوصفي،المنهج  راسةواستخدمت الد  ات. االستراتيجي  
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ابعة مة في المدارس الت  ومعل   ام  معل  ( 199)نة من ة مكو  عينة عشوائي   راسة علىقت الد  ب  وط  استبانة، 

م الواقعي جاءت قويات الت  الستراتيجي  مات مين والمعل  المعل  ممارسة  ائج أن  تالن   مام. وأظهرت  لمحافظة الد  

في  احصائي  إتائج وجود فرق دال كما أظهرت الن   ،(07.3بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي مقداره )

ة عليمي  الت   الخدمةوا كور،لمتغير الجنس لصالح الذ  ذلك عزى ي  و قويم الواقعي ات الت  ممارسة استراتيجي  درجة 

 ة،اللالد   مي عند مستوىألثر المؤهل العل   سنوات( 5خبرتهم عن ) الذين تقل   ماتمين والمعل  لصالح المعل  

 .ميلمتغير المؤهل العل   احصائي  إبينما ال يوجد فرق دال 

 عيالواقعليم مي نظام الت  وصف تجارب متعل  لى هدفت إ دراسة  ,Bantulo)2016) أجرى بانتلو 

ليمي وأحالمهم عوآليات مواجهتهم للتحديات في سعيهم الت   عليم،الت  ( في سعيهم إلى الواقعي التقويم)

قة تعم  مالقابلة أداة الم استخدام راسة المنهج الوصفي، وتم  الد   واستخدمت  وطموحاتهم في الحياة. 

 قعيالوا قويمالتمن مختلف مراكز  الواقعي التقويمما متعل   26 وكانت العينة من. ةجماعي  المناقشات الو 

نتائج  وأظهرت. 2016-2015راسي الفلبين للعام الد   سارانجاني،قسم  -عليم ة والت  ربي  ابعة لوزارة الت  الت  

وء على تجاربهم ط الض  سل  التي ت   الواقعي التقويممي معايير معل   تتناولإجراء دراسة  راسة ضرورةالد  هذه 

بعيدة قد تكون في المدارس ال الواقعي التقويمحديات التي يواجهونها في تنفيذ برنامج ة والت  خصي  الش  

 ة البرنامج من منظور مختلف.مفيدة ومتماسكة لرؤي  

دراسة  (Tindowen, Bassig & Cagurangan, 2017أجرى تندوين وباسج وكاجورانجام )

المنهج راسة د  ال الواقعي واستخدمت   تقويمالمي لى تحديد مهارات القرن الحادي والعشرين لمتعل  إهدفت 

الواقعي في  التقويممي من متعل   150وكانت العينة من  االستبانةستخدم الباحثون أداة اوقد  ،الوصفي

نخفض الواقعي لديهم مستوى م التقويممي متعل   تائج أن  الن   خمس مدارس في شمال الفلبين، وأظهرت  
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المستقل واختبار  Tر كشفت نتائج اختبا ذلك،العشرين. عالوة على من اكتساب مهارات القرن الحادي و 

ANOVA   ي مهارات مين فوظيف تؤثر على اكتساب المتعل  الجنس والعمر وحالة الت   حادي االتجاه أن  أ

 .نالقرن الحادي والعشري

 ة منها:راسة الحالي  الد   وموقعابقة راسات الس  ص الد  ملخ  ا: ثالثا 

لتقويم الواقعي مين لتوظيف المعل   درجةة في هدفها بدراسة راسة الحالي  تشابهت الد   من حيث الهدف:

 ودراسة( 2012البشير وبرهم )و ( 2012حمزة وصومان ) ( Fritz, 2001فرتز ) من: مع دراسة كل  

عبي الز  و  ، (2011بيدي )الز  في هدفها مع دراسة  واختلفت . (2015)عواودة  و ( 2014عمرو )

 & Tindowen, Bassigتندوين وباسج وكاجورانجام ) ، و ,Bantulo)2016) وبانتلو (،2013)

Cagurangan, 2017.) 

 .ابقةراسات الس  راسة مع جميع الد  اختلفت هذه الد   من حيث العينة: فقد

 ( Fritz, 2001فرتز )ة في تصميم استبانة مع حالي  راسة السالة: تشابهت أداة الد  من حيث أداة الر  

 ودراسة،  (2013عبي )الز  و  ،(2012البشير وبرهم )و  ،(2012حمزة وصومان ) ،(2011بيدي )والز  

 & Tindowen, Bassigتندوين وباسج وكاجورانجام ) و ، (2015)عواودة  و  ،(2014عمرو )

Cagurangan, 2017 ،) 2016) بانتلومع دراسة  واختلفت(Bantulo,  ، 

في  ابهتوتش المسحي ة المنهج الوصفية الحالي  راساستخدمت الد   المستخدم:ا من حيث المنهج أم  

  ابقة.راسات الس  المنهج مع جميع الد  

تفسير  ةكيفي  و ظري وفي تطوير األداة ابقة في األدب الن  راسات الس  ة من الد  راسة الحالي  الد   واستفادت

 .تائجالن  
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ة توظيف إلى معرفة درج هدفت -ةالباحث معل على حد  -نها أول دراسةة بكو  راسة الحالي  زت الد  وتمي  

ها استطلعت ا أن  م  ك الجامعةفي لواء  العليا ةالمرحلة األساسي   للتقويم الواقعي في ةولي  مي المدارس الد  معل  

 .ةولي  لد  ة( في المدارس اة واإلنساني  ة العليا )العلمي  مي المرحلة األساسي  صات لمعل  خص  أراء جميع الت  
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 الثالفصل الث  
 واإلجراءاتريقة الط  

 

اسة من أجل ر في تنفيذ هذه الد   هااتباع   تم  واإلجراءات التي  طرائقا للف  ص  ن هذا الفصل و  تضم  

 نة التي تم  ، العيومجتمعهاراسة ة الد  من خالل تحديد منهجي   وذلك ،عن أسئلتها واإلجابةتحقيق أهدافها 

استخدامها للتحقق  م  تي تال واألساليبتطويرها،  وكيفيةفيها  تتخدماسالتي  واألداةراسة عليها، تطبيق الد  

للوصول  راسةفي تحليل بيانات الد   تستخدماة التي اإلحصائي   والمعالجاتمن صدق األداة وثباتها، 

 نتائجها.إلى 

 راسة: منهج الد  

  راسات.وع من الد  مته لهذا الن  لمالء   المسحي راسة المنهج الوصفيالد   تستخدما

 راسة:مجتمع الد  

في لواء  لياالع ةلمرحلة األساسي  لة ولي  المدارس الد   ماتومعل   ميمعل  جميع  راسة منن مجتمع الد  تكو  

في لواء  ةولي  الد   مين في المدارسوبلغ عدد المعل  . 2019/2020 الجامعة في العاصمة عمان لعام

عليم ة والت  ربي  ات وزارة الت  حصائي  جمع المعلومات من إ ، وقد تم  2019/2020( لعام 8339)الجامعة 

 عليم الخاص.ة الت  ومديري  

 

 

 



29 

 

 راسة:عينة الد  

ة لمرحلة األساسي  ل ةولي  الد   مي المدارسمعل   منمة معل  ا و م  معل  ( 368) راسة منعينة الد   تنكو  ت

 انيث  راسي الالفصل الد   خالل اتيارهم عشوائي  الجامعة تم اخ في لواء عليموالت  ة ربي  ة الت  لمديري  ابعة الت  العليا 

 Krejcie)تحديد حجم العينة حسب جدول كريسجي ومورغان ، وتم   2019/2020راسي من العام الد  

& Morgan, 1970).  

راسة  ( لعينة الد  ةسبة المئوي  كرار والن  يموغرافية )معدل الت  ة للمتغيرات الد  الت الحسابي  الد الوكانت 

 :1ول كما في الجد

 دمةخصص، وسنوات الخوع الجتماعي، الت  لن  راسة حسب افراد الد  توزيع أ :1جدول 

 

 

ة سبة المئوي  الن   كرارمعدل الت    جتماعيوع الالن     
 ذكور 130 35.3

ناثإ 238 64.7   
 الكلي 368 100

ةسبة المئوي  الن   كرارمعدل الت    خصصالت     
نسانيإ 167 45.4  

 علمي 201 54.6 
 المجموع الكلي 368 100.0

ةسبة المئوي  الن   كرارمعدل الت    دمةالخسنوات    
سنوات 5 قل منأ  111 30.2  

  سنوات 5-10 134 36.4 
    10  كثرأف سنوات 123 33.4
 المجموع الكلي    368 100.0
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  راسة:أداة الد  

اسة استفادت الباحثة من در و ابقة ذات العالقة، راسات الس  ربوي عن الد  من خالل مراجعة األدب الت  

 ،(2012البشير وبرهم )و  ،(2012حمزة وصومان ) (،2011بيدي )والز   ( Fritz, 2001فرتز )من  كل  

تندوين وباسج وكاجورانجام  و ، (2015)عواودة  و  ،(2014عمرو ) ودراسة، ( 2013عبي )الز  و 

(Tindowen, Bassig & Cagurangan, 2017)   ي ستبانة فنت االراسة، وتكو  في تصميم أداة الد

، (2)ملحق ميندقيق من المحك  (، وبعد الت  1ملحق)( فقرة وخمس مجاالت 53ة من )صورتها األولي  

 لقلمقويم بالورقة واة الت  استراتيجي  خمس مجاالت وهي من و  ( فقرة50ة من )هائي  أصبحت في صورتها الن  

 اتقويم بمراجعة الذ  ة الت  استراتيجي  و  قويم بالمالحظةة الت  استراتيجي  و  قويم المعتمد على األداءة الت  استراتيجي  و 

 راسة.الوصول إلجابات حول أسئلة الد   من نللتمك   ،(3)ملحق  واصلقويم بالت  ة الت  استراتيجي  و 

 :راسةأداة الد   صدق

( من 11على عدد ) (1ملحق ( ةعرضها في صورتها األولي   حقق من صدق األداة التي تم  لت  تم ا

ين في تصخ  لى مشرفين وم  ة إدريس باإلضافالت   طرائقفي المناهج و  الخدمةمن أصحاب ا مينالمحك  

مت ألجله، م  ها تقيس ما ص  (، وذلك للتأكد من أن  2ح بالملحق )هو موض   فيها كما همإلبداء أرائالمجال، 

فاية الفقرات، ك، قويم الواقعيستخدام الت  ة فقرات قياس آراء المستطلعين حول درجة اشمولي  من وللتأكد 

فقرة  انتماء كل  ، و قويم الواقعيب قياسها في مجال استخدام الت  تطل  غطي جميع األنشطة التي ي  يث ت  بح

 تسلسل الفقرات ووضوحها.، و فقرة في المجال الذي يراد قياسه لمجالها، بحيث تكون كل  

 ، حيث تم  (3)ملحق إعادة صياغتها من جديد عليق عليها، تم  هم والت  رائ  مين آلبداء المحك  وبعد إ

عادة صياغة بعضكرار، و بناء عدد من الفقرات الجديدة وحذف أخرى، بسبب عدم الوضوح أو الت    ا 
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جال حذف ثالث فقرات في الم الفقرات، وبذلك أصبحت األداة صالحة لقياس ما يراد قياسه. وقد تم  

 والخامس. الثث  عديل على فقرتين في المجال الالت   وتم  ، ابعاني والر  والث   ولاأل

حساب  فقرة بالمجال وثم   ( كل  Pearsonرتباط )حساب معامل االب داةاأل صدقق من حق  الت   تم  

 .فقرة اللة لكل  مستوى الد  

اللة لفقرات ارتباط ومستوى الد   (Pearson correlationقيم معامالت ارتباط ) 2ويبين الجدول 

 ة.ولي  ة في المدارس الد  قويم الواقعي لدى معلمي المرحلة األساسي  درجة استخدام الت  و 

قويم لفقرات ارتباط درجة استخدام الت    للةومستوى الد   ( correlationPearsonرتباط ):  معامل ال 2جدول

 ةولي  في المدارس الد   العليا ةمي المرحلة األساسي  الواقعي لدى معل  

 المجال
رقم 

 الفقرة

معامل  الفقرات

 الرتباط

مستوى 

للةالد    

استراتيجي  
ة الت  

قويم بالورقة والقلم
 

 

ةا لعناصر الورقة الختباري  ة وفقا هائي  قويم بصورته الن  ز الت  أجه   1  0.80 0.00 

قويم بوضوحد الغرض من الت  حد  أ 2  0.50 0.02 

عداد األسئلة المختلفة بأنواعهاإتبع إرشادات أ 3  0.72 0.00 

البتاجات الخاصة المطلوبة من الط  د الن  حد  أ 4   0.77 0.00 

ةوفرعي  ة لى موضوعات رئيسي  إل محتوى الكتاب حل  أ 5   0.88 0.00 

لبةة بين الط  ر نتائج الختبار لتحديد الفروق الفردي  أفس   6  0.87 0.00 

على جدول مواصفات ضع األسئلة بناءا أ   7  0.83 0.00 

قويمة المالئمة لتحليل الت  أستخدم المؤشرات اإلحصائي   8  0.74 0.00 

ةة وموضوعي  ح األسئلة بدق  أصح   9  0.80 0.00 

سؤال أقوم بوضع عالمات األسئلة وفق متطلبات كل   10  0.70 0.00 

س
ا

ترات

يجي  

الت  ة 
المعويم ق

تمد 

قويم بوضوحد الهدف من الت  أحد   11  ءاألداعلى   0.85 0.00 
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قويمة راجعة بعد تنفيذ الت  الب بتغذي  أقوم بتزويد الط   12  0.77 0.00 

قياسهاة المراد لوكي  د المعارف والمهارات الس  أحد   13  0.50 0.03 

ة ة توضيحي  الب بعروض عملي  أهتم بمشاركة الط   14  0.68 0.00 

البظهارها من الط  إتاجات الخاصة المطلوب د الن  أحد   15  0.66 0.00 

امني المعد مسبقا قويم وفق الجدول الز  نفذ الت  أ 16  0.88 0.00 

لقيامه بعمل ماجهيزات الالزمة الب في الحصول على الت  أعاون الط   17  0.73 0.00 

 0.00 0.65  اختيار األساليب المناسبة لقياس المهارات 18

ةلبة على استخدام المهارات والمعرفة في الحياة العملي  أشجع الط   19  0.78 0.00 

لبة أثناء أدائهم للمهماتأقوم بمراقبة الط   20  0.79 0.00 

 استراتيجية التقويم بالمالحظة

 

علم المراد مالحظتهانتاجات الت  د حد  أ 21  0.80 0.00 

البالط   ةد الهدف من مالحظحد  أ 22  0.81 0.00 

التقويمة أثناء لقائي  استخدام المالحظة الت   23  0.69 0.00 

م أداء طلبتي باستخدام المالحظة المنظمةقو  أ   24  0.46 0.04 

األداءد الممارسات والمهمات المطلوبة ومؤشرات حد  أ 25  0.70 0.00 

ب الممارسات والمهمات المطلوبة ومؤشرات األداء في جدول ذو تسلسل أرت   26

 منطقي

0.82 0.00 

قدير م الت  م أداة لتسجيل الممارسات والمهمات ومؤشرات األداء مثل سل  صم  أ   27

طب وقوائم الش    

0.67 0.00 

البر المالحظة للتأكد من ثبات أداء الط  كر  أ 28  0.77 0.00 

الب أثناء قيامة بالعمل في المختبر ن المالحظات عن الط  دو  أ   29  0.56 0.01 

ةخصي  أثر بأرائي الش  ن نتائج المالحظات دون الت  دو  أ   30  0.64 0.00 

استراتيجي  
ة 

الت  
قويم 

بمراجعة 

الذ  
ات

 

ات بوضوحقويم بمراجعة الذ  د الهدف من الت  حد  أ   31  0.45 0.04 

اتي، قويم الذ  أقوم باستخدام أشكال مختلفة من الت   32   0.51 0.02 
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اتيقويم الذ  ة الت  لبة على القيام بعملي  ز الط  حف  أ   33  0.51 0.02 

اتيقويم الذ  ة استخدام أدوات الت  توضيح كيفي   34  0.79 0.00 

لبةعاون مع الط  ر هذه األدوات بالت  و  ط  أ   35  0.77 0.00 

اتي ألعمالهمالذ   التقويميجاد تساؤلت عن إلبة على ساعد الط  أ   36  0.82 0.00 

اتيمهم الذ  لبة لتقيمتابعة مدى ممارسة الط   37  0.68 0.00 

لبة على الكشف عن جوانب القصور ومعالجتهاع الط  أشج   38  0.58 0.01 

أدائهم والحكم عليها ة لمالحظة وتحليل اتي  لبة على تنمية القدرة الذ  أساعد الط   39

 بمعايير واضحة

0.58 0.01 

04 .قةابتائج الس  ة بالن  اتي الحالي  لبة على مقارنة نتائجهم للتقييم الذ  ز الط  ف  ح  أ     0.71 0.00 

استراتيجي  
ة الت  

قويم بالت  
واصل

 

قويم ات الت  د أساليب واستراتيجي  أحد   41   0.79 0.00 

ةمجموعات صغيرة لحل المشكالت العلمي  لبة على العمل في ع الط  ج  ش  أ   42  0.76 0.00 

ر إلظهار أدائهملبة في مؤتمر مصغ  أتواصل مع الط   43  0.91 0.00 

فالب على تقييم أنشطة زمالئه داخل الص  ع الط  شج  أ   44  0.88 0.00 

فاقد ألعمالهم من زمالئهم في الص  الن   التقويمل لبة على تقب  ع الط  أشج   45  0.82 0.00 

لبة ومشكالتهم فكير لدى الط  ة الت  ة المقابلة لتقييم عملي  استخدم استراتيجي   46

ةراسي  الد    

0.75 0.00 

ة األسئلة واألجوبةلبة من خالل استراتيجي  أقيس أداء الط   47  0.69 0.00 

 طرائقمهم في المشروع و لتقويم تقد   مبرمجة لبةمع الط   د مواعيد للقاءاتأحد   48

 تحسينه 

0.63 0.00 

واصل ن بأساليب الت  لبة في مشروع معي  أقوم بجمع المعلومات عن تقدم الط   49

 المتعددة

0.63 0.00 

واصل الجتماعي. المشكالت بالت   لبة على حل  ع الط  أشج   50  0.65 0.00 
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 ( وتراوحتα=  0.05ا عند )حصائي  رتباط للفقرات مرتفعة ودالة إيع قيم معامالت االوكانت جم

 .(0.91-0.45)رتباط بين نتائج معامل اال

ات جميع قيم معامالت ارتباط الفقر  ن  تشير  إلى أ ابقالمعطيات الواردة في الجدول الس   لذا فإن  

، (α=  0.05ا عند )حصائي  كانت مرتفعة ودالة إ (قويم بالورقة والقلمة الت  استراتيجي  ) بالمجال األول

اخلي لفقرات ساق الد  ز من صدق االت  وهذا يعز   (0.88 - 0.50)رتباط بين  وتراوحت نتائج معامل اال

ويم المعتمد قة الت  استراتيجي  ) المجال األول، وكانت جميع قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمجال الثاني

 0.50)رتباط بين  حت نتائج معامل االوتراو (، α=  0.05ا عند )حصائي  ( مرتفعة ودالة إعلى األداء

دة في شير المعطيات الوار اني، وتاخلي لفقرات المجال الث  ساق الد  ز من صدق االت  وهذا يعز    (0.88 -

( كانت مالحظةقويم بالة الت  استراتيجي  الث )جميع قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمجال الث   ن  الجدول أ

 (0.82 - 0.46)رتباط بين  االوحت نتائج معامل وترا(، α=  0.05ا عند )حصائي  مرتفعة ودالة إ

 ن  أ شير المعطيات الواردة في الجدولالث، وتاخلي لفقرات المجال الث  ساق الد  ز من صدق االت  وهذا يعز  

( كانت مرتفعة تاقويم بمراجعة الذ  ة الت  استراتيجي  ع )ابجميع قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمجال الر  

ز وهذا يعز   (0.82 - 0.45)رتباط بين  وتراوحت نتائج معامل اال(، α=  0.05ا عند )حصائي  ودالة إ

جميع قيم  ن  شير المعطيات الواردة في الجدول أابع، وتاخلي لفقرات المجال الر  ساق الد  من صدق االت  

ا حصائي  لة إ( كانت مرتفعة وداواصلقويم بالت  ة الت  استراتيجي  معامالت ارتباط الفقرات بالمجال الخامس)

ز من صدق وهذا يعز    (0.91 - 0.63)رتباط بين  وتراوحت نتائج معامل اال(، α=  0.05عند )

 اخلي لفقرات المجال الخامس.ساق الد  االت  



35 

 

نة في ي  بة تم استخدام المصفوفة الم  رتباط بين المجاالت الخمسة واألداة الكلي  والحتساب قيم اال

 .3الجدول 

 ةراسة واألداة الكلي  الرتباط بين مجالت الد  مصفوفة معامالت  :3جدول 

**  (=0.05). 

 (، =0.05)   معامالت االرتباط مرتفعة ودالة إحصائي ا عند مستوى الداللة  ويالحظ أن جميع قيم

 راسة.اخلي ألداة الد  ساق الد  ز من صدق االت  وهذا يعز  ( 0.90-0.53رتباط  بين )وتراوحت معامالت اال

 : األداةثبات 

من خارج  معلما ومعلمة 30مكونة من  ةبتطبيقه على عينة استطالعي   داةحقق من ثبات األالت   تم   

معادلة كرونباخ  خداماست وتم  ي اخلساق الد  ت  االتين هما طريقببات حساب معامل الث   م  ، وتراسةعينة الد  

ة ، في  صجزئة الن  ، والت  ستبانةاخلي لفقرات اإلالد  ساق لقياس درجة االت   (Cronbach's alpha)ألفا 

 :4في الجدول  تائج كماوكانت الن  

 ةاستراتيجي   المجال

ة قويم بالورقالت  

 والقلم

ة استراتيجي  

قويم المعتمد الت  

 على األداء

ة استراتيجي  

قويم الت  

 بالمالحظة

 ةاستراتيجي  

قويم الت  

 اتبمراجعة الذ  

 ةاستراتيجي  

قويم الت  

 واصلبالت  

ة اداأل

 ةالكلي  

 **0.89 **0.53 **0.55 **0.90 **0.86 1 قويم بالورقة والقلمالت  ة استراتيجي  

قويم المعتمد على ة الت  استراتيجي  

 األداء

 1 0.85** 0.87** 0.56** 0.83** 

 **0.90 **0.60 **0.57 1   قويم بالمالحظةة الت  استراتيجي  

 **0.81 **0.90 1    تاقويم بمراجعة الذ  ة الت  استراتيجي  

 **0.64 1     واصلقويم بالت  ة الت  استراتيجي  

 1      ةاألداة الكلي  
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 راسةألداة الد   ةصفي  جزئة الن  الت  معامل ثبات كرونباخ الفا و  ستخداماخلي باساق الد  الت   : معامل4جدول 

حيث  كانت ة، صفي  ة الن  جزئفا والت  رونباخ ألك يبات وفق طريقيتقيم معامالت الث   يبين الجدول أعاله

 (، وتراوحت قيمة معامالت0.95لفا=خ أة )كرونبالألداة الكلي   اخليساق الد  االت   قيمة معاملة ثبات

جزئة وكانت قيمة معاملة الت   (،0.91-0.83) لفا بينباستخدام كرونباخ أ لمجاالتل اخليساق الد  االت  

ين بة صفي  جزئة الن  الت  باستخدام  (، وتراوحت قيمة معامالت المجاالت0.92ة )ة لألداة الكلي  صفي  الن  

تها راسة ومناسبة أداة الد  ز من دق  معامالت ثبات مرتفعة. وهذا يعز   قيمويالحظ وجود (. 0.75-0.90)

 للتطبيق.

 راسة:الد  رات متغي  

 :ةالي  المتغيرات الت  على راسة متغيرات الد  اشتملت  

 وتشمل: وليةالمتغيرات األ 

o 10سنوات،  10 أفل من– 5،  سنوات 5أفل من ثالثة مستويات ) ولها سنوات الخدمة 

 (.فأكثر سنوات

o   ذكر وأنثى(. فئتانوع االجتماعي وله الن( 

o   اإلنساني والعلمي(. فئتانخصص( األكاديمي وله المؤهل )الت( 

 عدد الفقرات ةصفي  جزئة الن  الت   اقيمة كرونباخ ألف المجال
 10 0.90 0.91 قويم بالورقة والقلمة الت  استراتيجي  

 ءألداا قويم المعتمد علىة الت  استراتيجي  

 األداء

0.90 0.81 10 
 10 0.84 0.87 قويم بالمالحظةة الت  استراتيجي  

 10 0.75 0.83 تاقويم بمراجعة الذ  ة الت  استراتيجي  
 10 0.90 0.89 واصلقويم بالت  ة الت  استراتيجي  

 50 0.92 0.95 ةاألداة الكلي  
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لتقويم ل العليا ةة في المرحلة األساسي  ولي  مي المدارس الد  درجة استخدام معل   :ثانويالمتغير ال

 الواقعي.

 راسة:إجراءات الد  

 ة:ة اإلجراءات الحالي  راسة الحالي  اعتمدت الد  

   ظري ذو العالقة.مراجعة األدب الن 

   راسة.تطوير أداة الد 

   ة في لي  و ة العليا في المدارس الد  مي المرحلة األساسي  ن من معل  راسة الذي يتكو  تحديد مجتمع الد

 لواء الجامعة.

 إيجاد صدق األداة وثباتها. 

  (.4عليم الخاص )ملحق ة الت  مديري  الحصول على كتاب تسهيل المهمة من 

 .تطبيق االستبانات على العينة التي تم تحديدها 

   راسة.جمعها من عينة الد   التي تم  ة للبيانات المعالجة اإلحصائي 

   م الواقعي ة للتقويولي  مي المدارس الد  ه: ما درجة استخدام معل  ونص  ؤال األول للدراسة لإلجابة عن الس

 ة.ة واالنحرافات المعياري  جرى حساب قيم األوساط الحسابي   ة العليا؟في المرحلة األساسي  

  يم لتقو ة لولي  مي المدارس الد  معل   استخدامهل تختلف درجة  :هلدراسة ونص  ل انيؤال الث  س  اللإلجابة عن

رى ج فاعل بينهما؟والت   الخدمةوع االجتماعي وسنوات الن   ة باختالفالواقعي في المرحلة األساسي  

 Two Way) نائيباين الث  اختبار الت  ة، واستخدام ة واالنحرافات المعياري  حساب قيم األوساط الحسابي  

Anovaدمةجتماعي وسنوات الخوع االة المتعلقة بالن  لفرضي  ( لفحص ا. 
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  ةولي  مي المدارس الد  معل   استخدامهل تختلف درجة  :هلدراسة ونص  ل الثؤال الث  س  اللإلجابة عن 

 tت )ارااختبتم استخدام  خصص األكاديمي؟الت   ة باختالفلتقويم الواقعي في المرحلة األساسي  ل

Test)   خصص األكاديمي.ة حسب الت  لفحص الفرضي 

   تائج ومناقشتها.عرض الن 

   ليه من نتائج.وصل إعلى ما تم الت   وصيات والمقترحات بناء  تقديم الت 

 :راسةفي الد   ةالمستخدم ةاإلحصائي معالجةال

جراء SPSSبرنامج ستعانة باال تم   لمعالجة البيانات ة للوصول بة المناسحليالت اإلحصائي  الت   وا 

 .راسةيد درجة متوسطات استجابة عينة الد  ولتحد ،تائجإلى الن  

 ة:الي  ة الت  اإلحصائي   وتم استخدام المعالجات

 اختبار كرونباخ أ( لفاCronbach Alpha  والت )  ات األداة.ة لقياس ثبصفي  جزئة الن 

 رتباط.مصفوفة اال 

   إلجابة لشتت )المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري( ة ومقياس الت  زعة المركزي  مقياس الن

 راسة.سئلة الد  عن أ

    5كما في الجدول عتماد المقياس الوزني ا تم: 

 التقويم: المقياس الوزني لدرجة  5جدول

   

 

 

التقويمدرجة  المقياس الوزني  
اقليلة جدا  1.00–1.80  
 قليلة 2.60-1.81
 متوسطة 3.40-2.61
 كبيرة 4.20-3.41
اكبيرة جدا  5.00-4.21  
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 ابعالفصل الر  
 راسةالد   نتائج

 

 : تها اإلجابة عن أسثل راسة، من خاللليها الد  ا للنتائج التي توصلت إتناول هذا الفصل عرض  

قويم الواقعي ة للتولي  مي المدارس الد  ه: ما درجة استخدام معل  ونص   ؤال األولالس  قة بتائج المتعل  الن  

 ة العليا؟في المرحلة األساسي  

ن بيكما هو م ةة واالنحرافات المعياري  حساب قيم األوساط الحسابي   تم   :األولراسة لإلجابة عن سؤال الد  

 :6بالجدول 

مجالت  كل  بة قراسة للفقرات المتعل  ستجابات أفراد عينة الد  ة لنحرافات المعياري  ة وال : المتوسطات الحسابي  6 لجدو 

 :اتنازلي   ةمرتب قويم الواقعيالت  

 ةللت اإلحصائي  الد  

 رجةالد  
نحراف ال 

 المعياري

المتوسطات 

 الحسابية
 الفقرات

رقم 

 الفقرة
 ةتبالر  

 1 6 لبةة بين الط  أفسر نتائج الختبار لتحديد الفروق الفردي   4.27 0.8 اكبيرة جدا 

 2 9 ةقة وموضوعي  ح األسئلة بد  أصح   4.16 0.91 كبيرة

 3 7 على جدول مواصفات ع األسئلة بناءا ض  أ   4.1 0.85 كبيرة

 4 8 قويمة المالئمة لتحليل الت  أستخدم المؤشرات اإلحصائي   4.09 1.01 كبيرة

 5 3 عداد األسئلة المختلفة بأنواعهاإتبع إرشادات أ 4.03 1.16 كبيرة

 6 5 ةة وفرعي  لى موضوعات رئيسي  إل محتوى الكتاب حل  أ 3.96 1.06 كبيرة

 7 10 وفق متطلبات كل سؤالأقوم بوضع عالمات األسئلة  3.94 0.94 كبيرة
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 8 1 ةا لعناصر الورقة الختباري  ة وفقا هائي  قويم بصورته الن  ز الت  أجه   3.83 1.1 كبيرة

 9 2 قويم بوضوحد الغرض من الت  حد  أ 3.72 1.25 كبيرة

 10 4 البتاجات الخاصة المطلوبة من الط  د الن  حد  أ 2.74 1.55 متوسطة

 األول الكلي للمجال 3.88 0.77 كبيرة

 11 18  اختيار األساليب المناسبة لقياس المهارات 4.07 0.83 كبيرة

 12 11 قويم بوضوحد الهدف من الت  أحد   4 1.01 كبيرة

 13 20 لبة أثناء أدائهم للمهماتأقوم بمراقبة الط   3.96 0.96 كبيرة

 14 17 لقيامه بعمل ماجهيزات الالزمة الب في الحصول على الت  ن الط  عاو  أ   3.95 0.85 كبيرة

 15 13 ة المراد قياسهالوكي  د المعارف والمهارات الس  حد  أ   3.92 0.86 كبيرة

 16 14 ة ة توضيحي  الب بعروض عملي  أهتم بمشاركة الط   3.92 0.92 كبيرة

 17 16 امني المعد مسبقا قويم وفق الجدول الز  نفذ الت  أ 3.92 0.87 كبيرة

 18 19 ةلبة على استخدام المهارات والمعرفة في الحياة العملي  الط  ع أشج   3.87 1.01 كبيرة

 19 15 البظهارها من الط  إتاجات الخاصة المطلوب د الن  حد  أ   3.83 1 كبيرة

دأ   3.82 1.08 كبيرة و   20 12 قويمالب بتغذية راجعة بعد تنفيذ الت  الط   ز 

 الكلي للمجال الثاني 3.92 0.72 كبيرة

 21 21 علم المراد مالحظتهاد نتاجات الت  حد  أ   4.22 0.83 كبيرة جدا

ب الممارسات والمهمات المطلوبة ومؤشرات األداء في جدول ذو تسلسل رت  أ   4.09 1.18 كبيرة

 منطقي

26 
22 

 23 30 ةخصي  أثر بأرائي الش  ن نتائج المالحظات دون الت  دو  أ   4 1.22 كبيرة

 24 23 التقويمة أثناء لقائي  الت   استخدام المالحظة 3.93 1.09 كبيرة

 25 24 م أداء طلبتي باستخدام المالحظة المنظمةو  ق  أ   3.93 1.14 كبيرة
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 26 28 البر المالحظة للتأكد من ثبات أداء الط  كر  أ 3.93 1.12 كبيرة

 27 22 البد الهدف من مالحظه الط  حد  أ 3.92 0.91 كبيرة

 28 29 بالعمل في المختبر  هالب أثناء قيامعن الط  ن المالحظات دو  أ   3.86 1.06 كبيرة

 29 25 د الممارسات والمهمات المطلوبة ومؤشرات األداءحد  أ 3.85 1.1 كبيرة

ر قديم الت  م أداة لتسجيل الممارسات والمهمات ومؤشرات األداء مثل سل  أصم   3.82 1.13 كبيرة

 طب وقوائم الش  

27 
30 

 الثالث الكلي للمجال 3.95 0.86 كبيرة

 31 38 لبة على الكشف عن جوانب القصور ومعالجتهاع الط  شج  أ   4.43 0.68 اكبيرة جدا 

 32 40 ابقةج الس  تائة بالن  اتي الحالي  لبة على مقارنة نتائجهم للتقييم الذ  ز الط  أحف   4.38 0.72 اكبيرة جدا 

ا ة لمالحظة وتحليل أدائهم والحكم عليهاتي  لبة على تنمية القدرة الذ  اعد الط  س  أ   4.26 0.97 اكبيرة جدا 

 بمعايير واضحة

39 
33 

 34 34 اتيقويم الذ  ة استخدام أدوات الت  توضيح كيفي   4.23 0.91 اكبيرة جدا 

 35 37 اتيمهم الذ  لبة لتقيمتابعة مدى ممارسة الط   4.09 1.04 كبيرة

 36 31 بوضوحات قويم بمراجعة الذ  د الهدف من الت  حد  أ   3.93 1 كبيرة

 37 35 لبةعاون مع الط  ر هذه األدوات بالت  طو  أ   3.91 0.95 كبيرة

 38 36 اتي ألعمالهمالذ   التقويميجاد تساؤلت عن إللبة لطل قد م العونأ   3.77 1.14 كبيرة

 39 33 اتيقويم الذ  ة الت  لبة على القيام بعملي  ز الط  ف  ح  أ   3.74 1.11 كبيرة

 40 32  اتي، قويم الذ  وم باستخدام أشكال مختلفة من الت  ق  أ   3.61 1.35 كبيرة

 الكلي للمجال الرابع 4.04 0.66 كبيرة

ر، واصل و المؤتمر المصغ  قويم بالت  ات الت  أحدد أساليب واستراتيجي   4.52 0.65 اكبيرة جدا 

 ة.....خصي  المجموعات والفرق الصغيرة  الش  

41 41 
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  ةولي  ة العليا في المدارس الد  لة األساسي  مي المرحلمعل   الواقعيقويم الت   ستخدامويالحظ أن درجة ا

كانت درجة و  .(4.12-3.88)ة بين (، وتراوحت المتوسطات الحسابي  3.98كبيرة )المتوسط الحسابي=

(، وتراوحت 4.12واصل( كبيرة )المتوسط الحسابي=قويم بالت  ة الت  لمجال الخامس)استراتيجي  ا استخدام

ة في المرتب وكانت هي األعلى بين المجاالت، يليها (4.52 -3.25)ة للفقرات بين المتوسطات الحسابي  

المتوسط كبيرة )وكانت  ات(قويم بمراجعة الذ  ة الت  )استراتيجي  ابع لمجال الر  ا استخدامدرجة  انيةالث  

 الثةفي المرتبة الث   ، ثم  (4.43-3.61)ة للفقرات بين (، وتراوحت المتوسطات الحسابي  4.04الحسابي=

مشكالتهم لبة و فكير لدى الط  ة الت  ة المقابلة لتقييم عملي  استراتيجي  استخدم  4.51 0.69 اكبيرة جدا 

 ةراسي  الد  

46 42 

 43 47 جابةة األسئلة واإللبة من خالل استراتيجي  أقيس أداء الط   4.39 0.87 اكبيرة جدا 

 44 43 ر إلظهار أدائهملبة في مؤتمر مصغ  أتواصل مع الط   4.38 2.74 اكبيرة جدا 

 45 45 فاقد ألعمالهم من زمالئهم في الص  الن   التقويمل لبة على تقب  أشجع الط   4.3 0.79 اكبيرة جدا 

 46 42 ةالمشكالت العلمي   لبة على العمل في مجموعات صغيرة لحل  ع الط  شج  أ   4.22 0.98 اكبيرة جدا 

 47 44 فالب على تقييم أنشطة زمالئه داخل الص  ع الط  شج  أ   4.12 0.95 كبيرة

 رائقطلبة لتقويم تقدمهم في المشروع و د مواعيد للقاءات مبرمجة مع الط  أحد   4.04 0.95 كبيرة

 تحسينه 

48 48 

اصل و لبة في مشروع معين بأساليب الت  أقوم بجمع المعلومات عن تقدم الط   3.5 1.23 كبيرة

 المتعددة

49 49 

 50 50  واصل الجتماعيالمشكالت بالت   لبة على حل  ع الط  شج  أ   3.25 1.33 متوسطة

 الكلي للمجال الخامس 4.12 0.05 كبيرة

 الكلي 3.98 0.63 كبيرة
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(، 3.95ي=كبيرة )المتوسط الحساب وكانت قويم بالمالحظة(ة الت  الث )استراتيجي  ث  لمجال الا ستخداما درجة

ابعة درجة استخدام وجاء في المرتبة الر   .(4.22-3.82)ة للفقرات بين المتوسطات الحسابي  وتراوحت 

(، وتراوحت 3.92كبيرة )المتوسط الحسابي=قويم المعتمد على األداء( ة الت  اني )استراتيجي  ث  لمجال الا

لمجال ااستخدام ، وفي المرتبة األخيرة كانت درجة (4.07-3.82)ة للفقرات بين المتوسطات الحسابي  

(، وتراوحت المتوسطات 3.88( كبيرة )المتوسط الحسابي=والقلم قويم بالورقةة الت  استراتيجي  األول)

 .(4.72-2.74)ة للفقرات بين الحسابي  

 ) 6انت الفقرة حيث ك (والقلم قويم بالورقةة الت  استراتيجي  ) المجال األولترتيب الفقرات في  جاءو 

)المتوسط ا كبيرة جد   ة(  بالمرتبة األولى بدرجلبةة بين الط  نتائج االختبار لتحديد الفروق الفردي   فيها فسرأ  

بيرة بدرجة كة ( بالمرتبة الثاني  ةح األسئلة بدقة وموضوعي  أصح  ) 9وتليها الفقرة رقم  (،4.27الحسابي=

المتوسط ) درجة كبيرةب األخيرة) بالمرتبة ماقبل  2وكانت الفقرة  (،4.16)المتوسط الحسابي=

( بالمرتبة األخيرة  لبةتاجات الخاصة المطلوبة من الط  د الن  حد  أ   ) 4ت الفقرة (، وجاء3.72الحسابي=

 (.2.74المتوسط الحسابي=بدرجة متوسطة)

يث كانت الفقرة ح قويم المعتمد على األداء(ة الت  )استراتيجي  المجال الثاني ترتيب الفقرات في وجاء 

ة ألولى بدرج(  بالمرتبة اقدير(ت  الم سل   ،طبش  القائمة  اختيار األساليب المناسبة لقياس المهارات )) 18

( بالمرتبة قويم بوضوحد الهدف من الت  حد  أ   ) 11وتليها الفقرة رقم  (،4.07)المتوسط الحسابي=كبيرة 

تاجات الخاصة المطلوب د الن  حد  أ   ) 15وكانت الفقرة  (،4.00)المتوسط الحسابي=بدرجة كبيرة  الثانية

ت الفقرة (، وجاء3.83المتوسط الحسابي=األخيرة بدرجة كبيرة ) ( بالمرتبة ماقبلالبظهارها من الط  إ
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لمتوسط ا( بالمرتبة األخيرة  بدرجة كبيرة)قويمالب بتغذية راجعة بعد تنفيذ الت  أقوم بتزويد الط  ) 4

 (.3.82الحسابي=

 21الفقرة  حيث كانت  قويم بالمالحظة(ة الت  )استراتيجي   الثالث   المجالترتيب الفقرات في وجاء 

 (،4.22=)المتوسط الحسابيا ة كبيرة جد  (  بالمرتبة األولى بدرجم المراد مالحظتهاعل  د نتاجات الت  حد  أ)

ب الممارسات والمهمات المطلوبة ومؤشرات األداء في جدول ذو تسلسل أرت  ) 26وتليها الفقرة رقم 

د حد  أ) 25وكانت الفقرة  (،4.09)المتوسط الحسابي=ا انية بدرجة كبيرة جد  المرتبة الث  ( بمنطقي

ط المتوساألخيرة بدرجة كبيرة )( بالمرتبة ما قبل الممارسات والمهمات المطلوبة ومؤشرات األداء

 م أداة لتسجيل الممارسات والمهمات ومؤشرات األداء مثلأصم  ) 4ت الفقرة (، وجاء3.85الحسابي=

 (.3.82المتوسط الحسابي=) ( بالمرتبة األخيرة  بدرجة كبيرةطبقدير وقوائم الش  م الت  سل  

 38انت الفقرة حيث ك ات(قويم بمراجعة الذ  ة الت  )استراتيجي   ابعر  المجال ال ترتيب الفقرات في وجاء

)المتوسط  اجد  ة كبيرة (  بالمرتبة األولى بدرججوانب القصور ومعالجتها لبة على كشفع الط  أشج  )

 ة كبيرةبدرجانية ( بالمرتبة الث  ةح األسئلة بدقة وموضوعي  صح  أ  ) 40وتليها الفقرة رقم  (،4.43الحسابي=

( تياقويم الذ  ة الت  لبة على القيام بعملي  ز الط  حف  أ  ) 33وكانت الفقرة  (،4.38)المتوسط الحسابي=اجد  

باستخدام  أقوم  )32ت الفقرة (، وجاء3.72الحسابي=المتوسط األخيرة بدرجة كبيرة ) بالمرتبة ما قبل

يرة  بدرجة ( بالمرتبة األخة....خصي  اتي، مثل المؤتمرات والمقابالت الش  قويم الذ  أشكال مختلفة من الت  

 (.3.61المتوسط الحسابي=ة)كبير 

 41رة الفق حيث كانت واصل(قويم بالت  ة الت  )استراتيجي   خامسالمجال الترتيب الفقرات في وجاء 

لمتوسط )اا ة كبيرة جد  بالمرتبة األولى بدرج واصلقويم بالت  ات الت  د أساليب واستراتيجي  حد  أ  )
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لبة دى الط  فكير لة الت  ة المقابلة لتقييم عملي  استراتيجي   ستخدم  أ) 46وتليها الفقرة رقم  (،4.52الحسابي=

 49وكانت الفقرة  (،4.51)المتوسط الحسابي=اجد  بدرجة كبيرة مرتبة الثانية ( بالةراسي  ومشكالتهم الد  

 مرتبة ماقبل( بالواصل المتعددةلبة في مشروع معين بأساليب الت  بجمع المعلومات عن تقدم الط   أقوم  )

المشكالت  لبة على حل  ع الط  شج  أ  ) 50ت الفقرة (، وجاء3.5المتوسط الحسابي=األخيرة بدرجة كبيرة )

 (.3.25المتوسط الحسابي=بدرجة متوسطة)بة األخيرة ( بالمرتواصل االجتماعيبالت  

ة ولي  مي المدارس الد  هل تختلف درجة استخدام معل   :هاني ونص  ث  ؤال الالس  ب تائج المتعلقةالن  

اعل فوع الجتماعي وسنوات الخدمة والت  باختالف الن   العليا ةتقويم الواقعي في المرحلة األساسي  لل

 بينهما؟

كما هو موضح  ةة واالنحرافات المعياري  األوساط الحسابي   حساب  تم   :انيث  الؤال الس  لإلجابة عن 

 :7الجدول ب

 دمةوع الجتماعي وسنوات الخة حسب المتغيرين الن  ة والنحرافات المعياري  : قيم األوساط الحسابي  7 جدول

ةللت اإلحصائي  الد    

نحراف ال 

 المعياري

المتوسطات 

 الحسابية

دمةسنواات الخ عدد وع الن   

جتماعيال  
 المجال

سنوات 5أقل من  38 3.80 0.67  

قويم بالورقة ة الت  استراتيجي   ذكور

 والقلم

سنوات 5-10من  44 3.88 0.82  

سنوات 10أكثر من  48 3.82 0.67  

كليلا 130 3.84 0.72  

سنوات 5أقل من  73 3.89 0.80  إناث 
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سنوات 5-10من  90 3.91 0.79  

سنوات 10أكثر من  75 3.90 0.82  

لكليا 238 3.90 0.80  

سنوات 5أقل من  111 3.86 0.76  

 الكلي
سنوات 5-10من  134 3.90 0.80  

سنوات 10أكثر من  123 3.87 0.76  

 الكلي 368 3.88 0.77

سنوات 5أقل من  38 3.91 0.65  

 ذكور

د قويم المعتمة الت  ستراتيجي  ا

 على األداء

 

سنوات 5-10من  44 4.02 0.67  

سنوات 10أكثر من  48 3.92 0.59  

 االكلي 130 3.95 0.63

سنوات 5أقل من  73 3.89 0.76  

 إناث
سنوات 5-10من  90 3.99 0.74  

سنوات 10أكثر من  75 3.83 0.78  

 الكلي 238 3.91 0.76

سنوات 5أقل من  111 3.90 0.72  

 الكلي
سنوات 5-10 من 134 4.00 0.72  

سنوات 10أكثر من  123 3.86 0.71  

 الكلي 368 3.92 0.72

سنوات 5أقل من  38 3.56 0.97  
 ذكور

قويم ة الت  استراتيجي  

سنوات 5-10من  44 3.73 0.98 بالمالحظة  
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سنوات 10أكثر من  48 3.84 0.80   

 الكلي 130 3.72 0.92

سنوات 5أقل من  73 4.15 0.72  

 إناث
سنوات 5-10من  90 4.04 0.86  

سنوات 10أكثر من  75 4.06 0.82  

 الكلي 238 4.08 0.80

سنوات 5أقل من  111 3.95 0.86  

لكليا  
سنوات 5-10من  134 3.94 0.91  

سنوات 10أكثر من  123 3.97 0.81  

 الكلي 368 3.95 0.86

سنوات 5أقل من  38 3.71 0.72  

 ذكور

قويم ة الت  استراتيجي  

اتبمراجعة الذ    

 

سنوات 5-10من  44 3.90 0.65  

سنوات 10أكثر من  48 3.80 0.71  

 الكلي 130 3.81 0.69

سنوات 5أقل من  73 4.21 0.64  

 إناث
سنوات 5-10من  90 4.13 0.57  

سنوات 10أكثر من  75 4.16 0.63  

 الكلي 238 4.16 0.61

سنوات 5أقل من  111 4.04 0.71  

سنوات 5-10من  134 4.05 0.61 الكلي  

  سنوات 10أكثر من  123 4.01 0.69
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 الكلي 368 4.04 0.66

سنوات 5أقل من  38 38.50 6.52  

 ذكور

قويم ة الت  استراتيجي  

واصلبالت    

 

سنوات 5-10من  44 41.18 9.79  

سنوات 10أكثر من  48 38.43 6.45  

لكليا 130 39.38 7.81  

سنوات 5أقل من  73 42.61 6.26  

 إناث
سنوات 5-10من  90 42.26 6.14  

سنوات 10أكثر من  75 42.08 6.81  

 الكلي 238 42.31 6.38

سنوات 5أقل من  111 41.20 6.62  

 الكلي
سنوات 5-10من  134 41.91 7.52  

سنوات 10أكثر من  123 40.65 6.88  

 الكلي 368 41.27 7.05

سنوات 5أقل من  38 3.77 0.64  

 ذكور

 الكلي

سنوات 5-10من  44 3.93 0.63  

سنوات 10أكثر من  48 3.84 0.59  

 الكلي 130 3.85 0.62

سنوات 5أقل من  73 4.08 0.63  

 إناث
سنوات 5-10من  90 4.06 0.59  

  سنوات 10أكثر من  75 4.03 0.68

لكليا 238 4.06 0.63  
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الح دمة لصجتماعي وسنوات الخوع االة بين متغيري الن  ويالحظ من الجدول وجود فروق ظاهري  

جتماعي ع االو د لمتغيري الن  نائي المتعد  باين الث  حساب تحليل الت   وإليجاد هذه الفروقات تم   ،اإلناث

 :8كما هو موضح بالجدول  دمةوسنوات الخ

 ةدمجتماعي وسنوات الخوع الد لمتغيري الن  نائي المتعد  باين الث  : نتائج تحليل الت  8جدول 

سنوات 5أقل من  111 3.97 0.65  

 الكلي
سنوات 5-10من  134 4.01 0.60  

سنوات 10أكثر من  123 3.96 0.65  

 الكلي 368 3.98 0.63

أثيرات بين الموضوعاتاختبارات الت    

للةمستوى  الد    

)(

المتوسطات  قيمة ف

للمربعات الحسابية  

درجة 

ةالحري    

مجموع 

 المربعات

ر المعتمدالمتغي   رالمتغي     

قويم بالورقة والقلمة الت  استراتيجي   0.38 1 0.38 0.62 0.43  

جتماعيوع الالن    

قويم المعتمد على األداءة الت  استراتيجي   0.17 1 0.17 0.32 0.56  

قويم بالمالحظةة الت  استراتيجي   11.70 1 11.70 16.17 0.00  

اتقويم بمراجعة الذ  ة الت  استراتيجي   11.02 1 11.02 26.23 0.00  

واصلقويم بالت  ة الت  استراتيجي   724.06 1 724.06 15.15 0.00  

 الكلي 3.71 1 3.71 9.33 0.00

قويم بالورقة والقلمة الت  استراتيجي   0.13 2 0.06 0.11 0.89  

دمةسنوات الخ  
قويم المعتمد على األداءة الت  استراتيجي   1.06 2 0.53 1.01 0.36  

قويم بالمالحظةة الت  استراتيجي   0.48 2 0.24 0.33 0.71  

اتقويم بمراجعة الذ  ة الت  استراتيجي   0.14 2 0.07 0.17 0.84  
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واصلقويم بالت  ة الت  استراتيجي   139.71 2 69.85 1.46 0.23  

 الكلي 0.29 2 0.14 0.37 0.68

قويم بالورقة والقلمة الت  استراتيجي   0.06 2 0.03 0.05 0.94  

جتماعيوع الالن    

* 

دمةسنوات الخ  

قويم المعتمد على األداءة الت  استراتيجي   0.06 2 0.03 0.06 0.93  

قويم بالمالحظةة الت  استراتيجي   1.91 2 0.95 1.32 0.26  

اتقويم بمراجعة الذ  الت  ة استراتيجي   1.03 2 0.51 1.22 0.29  

واصلقويم بالت  ة الت  استراتيجي   150.45 2 75.22 1.57 0.20  

 الكلي 0.48 2 0.24 0.60 0.54

قويم بالورقة والقلمة الت  استراتيجي   221.38 362 0.61    

 معامل الخطأ

قويم المعتمد على األداءة الت  استراتيجي   189.86 362 0.52    

قويم بالمالحظةة الت  استراتيجي   261.92 362 0.72    

اتقويم بمراجعة الذ  ة الت  استراتيجي   152.08 362 0.42    

واصلقويم بالت  ة الت  استراتيجي   17294.23 362 47.77    

 الكلي 143.94 362 0.39  

قويم بالورقة والقلمة الت  استراتيجي   221.91 367     

صحيحمعامل الت    

قويم المعتمد على األداءة الت  استراتيجي   191.33 367     

قويم بالمالحظةة الت  استراتيجي   275.01 367     

اتقويم بمراجعة الذ  ة الت  استراتيجي   163.82 367     

واصلقويم بالت  ة الت  استراتيجي   18242.71 367     

 الكلي 148.19 367   
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المتوسط ة )داة الكلي  في األ لصالح اإلناث االجتماعيعزى للنوع تائج وجود فروق ت  ظهرت الن  وأ

( وكانت الفروقات واضحة في المجال =0.05اللة )( عند مستوى الد  3.71الحسابي للمربعات=

( عند مستوى 11.07( حيث كان المتوسط الحسابي للمربعات)قويم بالمالحظةة الت  استراتيجي  الث)الث  

 ( حيث كان المتوسطاتقويم بمراجعة الذ  ة الت  استراتيجي  ابع )(، وفي المجال الر  =0.05اللة )الد  

قويم ة الت  استراتيجي  (، وفي الخامس)=0.05اللة )( عند مستوى الد  11.02الحسابي للمربعات)

( ، وال =0.05اللة )( عند مستوى الد  724.06( حيث كان المتوسط الحسابي للمربعات )واصلبالت  

  .دمةسنوات الخجتماعي و وع االعزى للتفاعل بين الن  . وال توجد فروق ت  خدمةعزى لسنوات التوجد فروق ت  

ة ولي  د  مي المدارس الهل تختلف درجة استخدام معل   :هونص   الثث  ؤال الالس  ب تائج المتعلقةالن  

 ص األكاديمي؟خص  ة باختالف الت  قويم الواقعي في المرحلة األساسي  ألساليب الت  

ستقلتين نحراف المعياري لعينتين مواال المتوسطات الحسابيةحساب  تم  : لثاالث  ؤال الس  لإلجابة عن 

مي المدارس ستخدام معل  مي الخصص اإلنساني والعلللتحقق من الفروقات بين الت  )اإلنساني والعلمي(، و 

 :9كما هو موضح بالجدول  Test)-(tت قويم الواقعي جرى استخدام اختباراة ألساليب الت  ولي  الد  

وعالقتها بمجالت  t)-(Testت )اإلنساني، علمي( ونتائج اختبارا ة لعينتين مستقلتينحصائي  للت اإل: الد  9جدول 

 قويم الواقعي:ة الت  استراتيجي  

ةحصائي  للت اإلالد    

مستوى 

للةالد    

تاختبارا  

(t-Test) 

معدل معيار 

 الخطأ

نحراف ال 

 المعياري

المتوسطات 

 الحسابية

صخص  الت   عدد  المجال 

0.93 

 

0.08 

 

نسانيإ 167 3.88 0.76 0.05 قويم بالورقة ة الت  استراتيجي   

 علمي 201 3.88 0.79 0.05 والقلم
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ننائج  ، وكانتنساني، علمي(خصص )إلى الت  عزى إال توجد فروق في الكلي  أو  في المجاالت ت  

اللة مستوى الد  ( غير دالة احصائيا عند قويم بالورقة والقلمة الت  استراتيجي  الفروقات في المجال األول )

(0.05=،) ( استراتيجي ة الت قويم المعتمد على األداءوكانت ننائج الفروقات في المجال الثاني)  غير دالة

قويم ة الت  استراتيجي  وكانت ننائج الفروقات في المجال الثالث ) (،=0.05اللة )مستوى الد  احصائيا عند 

وكانت ننائج الفروقات في المجال الرابع  (،=0.05اللة )مستوى الد  ( غير دالة احصائيا عند بالمالحظة

وكانت ننائج الفروقات  (،=0.05اللة )مستوى الد  ( غير دالة احصائيا عند اتقويم بمراجعة الذ  ة الت  استراتيجي  )

 (،=0.05اللة )مستوى الد  ( غير دالة احصائيا عند واصلقويم بالت  ة الت  استراتيجي  في المجال الهامس )

 

  

نسانيإ 167 3.95 0.69 0.05 0.77 0.44 قويم المعتمد ة الت  استراتيجي   

 علمي 201 3.90 0.74 0.05 على األداء

0.97 

 

0.03 

 

نسانيإ 167 3.96 0.86 0.06 قويم بالمالحظةة الت  استراتيجي     

 علمي 201 3.95 0.86 0.06

0.96 0.77 

 

نسانيإ 167 4.03 0.61 0.05 قويم بمراجعة ة الت  استراتيجي   

اتالذ    علمي 201 4.04 0.70 0.05 

نسانيإ 167 41.55 7.34 0.56 0.67 0.50 صلواقويم بالت  ة الت  استراتيجي     

 علمي 201 41.05 6.80 0.48

نسانيإ 167 4.00 0.58 0.04 0.34 0.73  الكلي 

 علمي 201 3.97 0.67 0.04
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 :الفصل الخامس
 وصياتوالت   تائجمناقشة الن   

 

  :راسةمناقشة نتائج الد  

 راسة ة الد  راسة، من خالل استجابة أفراد عينتائج التي توصلت إليها الد  تناول هذا الفصل مناقشة الن  

يا في علال ةمي المرحلة األساسي  الواقعي لدى معل   قويمقة بدرجة استخدام الت  المتعل   اةعلى فقرات األد

ص، سنوات خص  ، الت  جتماعيوع االالن  من المتغيرات ) وبيان أثر كل  ، ة في لواء الجامعةولي  الد   سالمدار 

لى نتائج لمستندة إوصيات والمقترحات اراسة. وكذلك الخروج بمجموعة من الت  ( على متغيرات الد  دمةالخ

 راسة.أسئلة الد  ن االستجابة ع

 ةلي  و مي المدارس الد  ه: ما درجة استخدام معل  ؤال األول ونص  قة بالس  تائج المتعل  الن  مناقشة 

 ة العليا؟لتقويم الواقعي في المرحلة األساسي  ل

راد فجابات أة الستة واالنحرافات المعياري  ؤال بحساب المتوسطات الحسابي  ت اإلجابة عن هذا الس  تم  

ن درجة استخدام ر ععب  ة التي ت  رجة الكلي  راسة، والد  ا لمجاالت الد  على فقرات االختبار وفق   راسةعينة الد  

قويم . وكانت درجة استخدام الت  لواء الجامعةيا في علة المي المرحلة األساسي  قويم الواقعي لدى معل  الت  

  .كبيرة الجامعةلواء يا في علة المي المرحلة األساسي  لدى معل  في جميع المجاالت الواقعي 

ى استخدام لعليمي الجديد في األردن إظام الت  وجه في الن  الت  بب في ذلك إلى الس   ةالباحث وعز تو 

طبيق عكس هذا الت  ة في المدارس، وينعليمي  ة الت  العملي  قويم لتطوير عليم والت  ات جديدة في الت  استراتيجي  

ليا في ة العمي المرحلة األساسي  لكون معل  ة، و ولي  ة والخاصة ومنها المدارس الد  على المدارس الحكومي  
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 م الواقعي مناسب اقويات الت  اء استخدام استراتيجي  عليم، جنبي في الت  ظام األجة تعتمد الن  ولي  المدارس الد  

وع ول هذا الن  ورات التي تتناالد   لى أن  من اإلشارة إ ظام األجنبي. وال بد  عليم في الن  ا لطبيعة الت  ومالئم  

صبح أ ، ولذلك راسية ألكثر من مرة خالل العام الد  ولي  مي المدارس الد  ، يخضع لها معل  قويم من الت  

 ، حيث  عالية اء ةبكفا يمارسونه قويم، ولذلك أصبح سلوك  ة هذا الت  ا ألهمي  دراك  ا  ا و مون أكثر انفتاح  المعل  

 اة  ق  ل  الم   األمانة   لهم بثق  عور  ش   تاج  ، وذلك ن  غيير نحو األفضلور الكبير في الت  على المعلمين الد   يقع  

ز ، يعز  مين ومدراء المدارسربوي من خالل تواصله مع المعل  ظام الت  اإلشراف في الن   قسم   كما أن   عليهم.

مين تقييم المعل   ةا في عملي  ا أساسي  جزء   قويم الواقعي في المدارس، والذي يعد  ت  ع على استخدام الويشج  

 .راسةمجتمع الد   هممين فالمعل   ة،للطلب

فاعل بين الت  يعكس  ذيال قويم الواقعيات الت  ستراتيجي  ال المتوسطات الحسابيةدرج في الت   وت عز ي الباحثة 

 فاعلي ة األقل   عتبرت   بالورقة والقلم التقويمة استخدام استراتجي   ن  أ قويم، حيث  الت  ة عملي   في البم والط  المعل  

ختبار، بينما الب باالباألساس على معرفة درجة المعارف التي اكتسبها الط   والمعلم وتعتمد   الببين الط  

علوماته بطريقة مر عن أفكاره و الب يعب  الط   حيث أن  فاعلي ة،  واصل هي األكثربالت  قويم ة الت  استراتيجي  

  .سؤال والجوابمباشرة من خالل ال

ة لظروف الحالي  ا لعد نظر  علم عن ب  ة الت  هتمام بعملي  ة ازداد االي  في الفترة الحال هن  أومن الجدير بالذ كر 

الي لحالي، وبالت  ة للتقويم ائيسي  واصل كأحد المقومات الر  ويم بالت  سبب جائحة كورونا، ولذلك برز الت قب

 تبانة.سا في وقت توزيع االستخدام كبيرة جد  ت درجة االراسة حيث كانتتفق مع نتائج هذه الد  

 ميننسبة كبيرة من المعل   نت أن  ( والتي بي  2013عبي )مع دراسة الز   ؤال األولنتائج الس   أتفقتو 

م يقوم المعل   دت أن  ( والتي أك  2008قويم الواقعي، ودراسة البشير وبرهم )ات الت  يمارسون استراتيجي  
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 ة معراسة الحالي  لد  تلفت اقويم البديل لما لها من دور في تحسين مهاراته. واخات الت  باستخدام استراتيجي  

م في دريب الالز وا الت  المشاركين لم يتلق   ا أن  هج( والتي أظهرت نتائ  Djoub, 2017)ديجوب  دراسة 

مين المعل   ( والتي أظهرت نتائجها أن  2013دراسة الغامدي )و ته، عليمي من أجل تعظيم فعالي  الت   التقويم

الفها مع نتائج باإلضافة إلى اخت، قويم الواقعي وغيرهام الت  ة في أساليب استخدابحاجة إلى برامج تدريبي  

 قويم البديل. قليل من المعلمين استخدموا الت   هناك عدد أن   أظهرت( والتي Serin, 2015دراسة )

تقويم للة ولي  مي المدارس الد  ه : هل تختلف درجة استخدام معل  اني ونص  ث  ؤال الالس  مناقشة   

 ينهما؟فاعل بوع الجتماعي وسنوات الخدمة والت  باختالف الن   العليا ةاألساسي  الواقعي في المرحلة 

دام تحليل استخثم  ةة واالنحرافات المعياري  الحسابي   المتوسطاتؤال بحساب ت اإلجابة عن هذا الس  تم  

كان المتوسط  يث  ح ةداة الكلي  األفي  جتماعينوع االعزى للويالحظ وجود فروق ت   دد  نائي المتعباين الث  الت  

ان حيث ك (قويم بالمالحظةة الت  استراتيجي  ) الثفي المجال الث  و  ،(( عند )3.71الحسابي )

وسط كان المت ( حيث  اتقويم بمراجعة الذ  ة الت  استراتيجي  )ابع الر  المجال و  11.07)المتوسط الحسابي)

سابي الح ( حيث كان المتوسطواصلقويم بالت  ة الت  استراتيجي  ) الخامسالمجال و ( 11.02الحسابي )

لتفاعل عزى لال توجد فروق ت  كما   ،دمةلخسنوات اعزى لوال توجد فروق ت   ،ناثلصالح اإل( 724.06)

ويم الواقعي قة ألساليب الت  ولي  مي المدارس الد  درجة استخدام معل  ل دمةالخسنوات و  جتماعيوع االن  بين ال

 .العليا ةفي المرحلة األساسي  

ت اوحسب بعض اللقاء-مات المعل   سبب الفروق لصالح اإلناث أن   بمكن عزو النتائج ، أيو 

نحو  ذات إتجاه أكبر -ماتمين والمعل  ة العابرة والمالحظة من قبل الباحثة لزمالئها المعل  خصي  الش  

 ؤتمرات والورش  الم على حضور   أحرص   نهن  قويم وأالجديدة في الت   طرائقلبة واستخدام الفاعل مع الط  الت  
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ا طبيق  ة في مدارس اإلناث أكثر تدارة المدرسي  اإل ، ومن المتوقع أن  من الذ كور ةطويري  ة الت  دريبي  الت  

 راسةهذه الد   فقتوات ا بتطبيق دليل المعلم.مات أكثر التزام  المعل   ة، وأن  عليمي  للتعليمات واإلرشادات الت  

ياضيات مي الر  وجود فروق في درجة ممارسة معل   ظهرتأ( والتي 2013عبي )مع دراسة الز  

هذه  ات. واختلفتملصالح المعل  جتماعي وع االالن  عزى لمتغير ت  والتي قويم الواقعي ات الت  الستراتيجي  

ة بين نت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي  ( التي بي  2008راسة مع دراسة البشير وبرهم )الد  

عزى لمتغير ت  التي و قويم البديل ات الت  مين الستخدام استراتيجي  استجابة المعل   ة لدرجةالمتوسطات الحسابي  

 .جتماعيوع االالن  

 لى أن  إ  دمةة لمتغير سنوات الخحصائي  عدم وجود فروق ذات داللة إ بب فيالس   ةالباحث يعز ت  و 

هات ومواكبة توج   قويمدريس والت  تهم لديهم ميل نحو تطوير أساليب الت  دممين على اختالف سنوات خالمعل  

 سنوات 10أفل من  إلى 5 التي تتراوح بين الخدمةراسة كانوا من ذوي اة عينة الد  غالبي   الوزارة، كما أن  

( والتي 2013ع دراسة الزعبى )راسة م. واتفقت هذه الد  دمةر الخا أضعف أثر متغي  مم   وأكثر من ذلك

زى تع  التي  قويم الواقعيات الت  ات الستراتيجي  ياضي  مي الر  عدم وجود فروق في درجة ممارسة معل   أظهرت

نت وجود فروق ( والتي بي  2008راسة مع دراسة البشير وبرهم ). واختلفت هذه الد  دمةلمتغير سنوات الخ

عزى وي  ديل وأدواته قويم البات الت  مين الستخدام استراتيجي  ة لدرجة استجابة المعل  بين المتوسطات الحسابي  

 ( سنوات5 -1)من الخدمةمين ذوي الصالح المعل   الخدمةنوات المتغير سذلك 

 

. 
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ة للتقويم ي  ولمي المدارس الد  معل   استخدام: هل تختلف درجة هلث ونص  اؤال الث  الس  مناقشة نتائج 

 ص األكاديمي؟خص  الت   باختالف العليا ةالواقعي في المرحلة األساسي  

قلتين نحراف المعياري لعينتين مستواال المتوسطات الحسابيةؤال بحساب ت اإلجابة عن هذا الس  تم  

مي المدارس ل  ستخدام معص اإلنساني والعلمي الخص  للتحقق من الفروقات بين الت   )اإلنساني والعلمي( و

 .Test)-(t تجرى استخدام اختباراعي ة ألساليب الت قويم الواقولي  الد  

ة ولي  د  مي المدارس الة لدرجة استخدام معل  حصائي  وجود فروق ذات داللة إ تائج  لعدموقد أشارت الن  

 ص األكاديمي.خص  الت   باختالف العليا ةفي المرحلة األساسي  قويم الواقعي ألساليب الت  

ة ي  فى المتوسطات الحساب ةإحصائي   الالتد ذات بب في عدم وجود فروقالس  الباحثة  يعز  ت  و  

 في لواء الجامعة ةولي  المدارس الد   ا فيعلية المي المرحلة األساسي  م الواقعي لدى معل  قويلدرجة استخدام الت  

 راسة وعلى اختالفمات في مجتمع الد  مين والمعل  المعل   أن   ص إال  خص  عزى لمتغير الت  وذلك ي  

ة دريبي  للدورات الت  ون ة، فهم يخضععلمي  ة الت  عليمي  ة الت  روف الخاصة بالعملي  ون بنفس الظ  صاتهم يمر  تخص  

 ة، من حيث  ليمي  عة الت  طورات في العملي  هم يتابعون المستجدات والت  إضافة إلى أن  اختصاصه  وفق   ل  ك  

راحل وكل المواد الم وأسلوب تقويمي يصلح لكل   ةقويم الواقعي استراتيجي  قويم، فالت  تطور أدوات الت  

ة وأهمي   اختصاصاتهم ما للتقويم الواقعي من دور ن على اختالفة، وهم يدركو عليمي  ة والمناهج الت  راسي  الد  

 مين. ا كمعل  سبة لهم أيض  وبالن   طلبةسبة للكبيرة بالن  

 عدم وجود فروق ذات داللة  ( والتي أظهرت  2008راسة مع دراسة البشير وبرهم )واتفقت هذه الد  

 قويم البديل ت الت  االستخدام استراتيجي  ة لدرجة استجابة المعلمين ة بين المتوسطات الحسابي  إحصائي  

 ص. خص  عزى لمتغير الت  ت  و التي 
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 وصيات: الت  

 بما يلي:توصي راسة الد   ابقة فإن  تائج الس  على الن   بناء  

  .اتهي  ة العليا بكافة استراتيجقويم الواقعي في المرحلة األساسي  ستمرار في استخدام الت  اال .1

 قليدي م الت  قويم الواقعي كبديل للتقويمين على استخدام الت  ع المعل  اإلداريين تعزيز وتشجيعلى  .2

 :لمقترحاتا

 ما يلي:الد راسة تقتؤخ  ابقة فإن  تائج الس  على الن   بناء  

ج المرجوة من تائالي زيادة الن  الب وبالت  م والط  فاعل بين المعل  ا له أثر كبير في زيادة الت  مم   .1

 عليم.ة الت  عملي  

إجراء دراسة مشابهة تستخدم أساليب أخرى لجمع البيانات حول الموضوع مثل المالحظة،    .2

خال قويم الواقعي وأدواته، مع إدات الت  مين الستراتيجي  ي درجة ممارسة المعل  وغيرها، لتقص  

مين، والمديرين، المعل   ة، ومعتقداتراسة مثل: البيئة الجغرافي  تصميم الد   متغيرات أخرى في

 ويم الواقعي وأدواته. ات التق  رفين واتجاهاتهم نحو توظيف استراتيجي  والمش

فة على إعداد ة المختلرجات العلمي  من الد   ة العلياالمرحلة األساسي  مي تدريب معل  تقترح الباحثة  .3

 .قويم الواقعي وتوظيفهأدوات الت  

المختلفة  ةرجات العلمي  الد  ذوي  ة العلياالمرحلة األساسي  مي صة لتدريب معل  إعداد برامج متخص   .4

 واصل.قويم بالت  الت   ة ستراتيجي  اقويم الواقعي، وخاصة ات الت  على توظيف استراتيجي  

قويم الواقعي لدى المعلمين على راسات حول العالقة بين استخدام الت  إجراء المزيد من الد    .5

 ة وباستخدام متغيرات مختلفة. راسة الحالي  عينات أخرى مختلفة عن الد  
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ة والبحثي   ةة والفني  ة والمعنوي  مين على كافة المستويات المادي  عتماد خطة تطوير مهني للمعل  ا .6

تاحة الفرصة لهم لالط  التعليميةة و عليمي  والت   قويم ال الت  ة في مجماذج العالمي  الع على الن  ، وا 

عداد  هم. اتي لديطور المهني الذ  مر الذي سيؤدي إلى ارتفاع درجة الت  األ ،ةبحوث تربوي   وا 

ين لدرجة ربويمين المبدعين من خالل تقييم المشرفين الت  للمعل   ومكافآت تخصيص جوائز .7

 مين. طور المهني لدى هؤالء المعل  الت  
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 (1الملحق )

 ةستبانة بصورتها األولي  ال

 
 
 
 

 ستبانة تحكيما

 

 حضرة الدكتور / ة :................................................ المحترم / ة . 

   
 ،الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعدالس  

 

مي عل  درجة استخدام مرق األوسط بعنوان " في جامعة الش   ماجستير لةبإعداد رساة قوم الباحثت
 من العليا ة( للتقويم الواقعي في المرحلة األساسي  International Schoolsة )ولي  المدارس الد  

". ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بتطوير استبانة مين أنفسهم في لواء الجامعة وجهة نظر المعل  
وقد  ة في لواء الجامعة،ولي  مي المدارس الد  ة لدى معل  واقعي في المرحلة األساسي  م القوياستخدام الت  

قليلة, قليلة  ، متوسطة، كبيرة ,)كبيرة جد ا: اليحو الت  على الن  الخماسي  ليكرثج  لتدر   امت وفق  م  ص  
 .(جد ا

يد دوخبرة في هذا المجال، وألهمية رأيكم الس   ةمهم  ة لما تتمتعون به من مكانة تربوي   اونظر     
بداء رأيكم االستبانة،كرم بتحكيم هذه راسة، نرجو الت  في تحقيق أهداف هذه الد   راتها من حيث عباب وا 

 .لهاة غوي  ياغة الل  الص  ة ودق  ومدى مناسبة  وضوحها ومدى انتمائها للمجاالت
  

 قدير..كر والت  مع خالص الش                             
 

 

 البة الط            المشرف                                                                                       

 نانسي سامي محمود ادريع                      براهيم  شحادهإفواز حسن د.       

 

 دريسص: مناهج وطرق الت  خص  ة         الت  ربوي  ــة العلوم الت  كـلـي  

   2018/2019قسم اإلدارة والمناهج          العام الجامعي : 

 الفصل الدراسي : األول
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 :اآلتية ) بيانات المحكم (جاء كتابة البيانات الر  
 

  سمال

  ةكاديمي  تبة األ الر  

  صخص  الت  

  ة () الجامعة / الكلي   جهة العمل

 

 

 

  



70 

 

 قويم الواقعيالت   استبانة

 

 كتور / ة ................................................................المحترم / ةالد  

 

 ةخصي  البيانات الش  

 

 اإلجابة التي تراها مناسبة : مربع( في  √ يرجى وضع إشارة )   

 أنثى     ذكر        الجنس

 علمي      إنساني     صخص  الت  

 سنوات فأكثر10    سنوات 10أقل من  -سنوات  5    سنوات 5أقل من      الخدمةعدد سنوات ا
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 قويم الواقعيدرجة استخدام الت  استبانة 
 

  الحكم
 

 الفقرة
 
 

غير  قمالر  
ياغة الص   مناسبة مناسبة

 غويةالل  
االنتماء 
 للمجال

  قويم بالورقة والقلمة الت  استراتيجي   -1 

 1 ةا لعناصر الورقة االختباري  ة وفق  هائي  بصورته الن  قويم ز الت  أجه      

 2 قويم بوضوحد الغرض من الت  حد  أ      

 3 عداد األسئلة المختلفة بأنواعهاإتبع إرشادات أ    

 4  البتاجات الخاصة المطلوبة من الط  د الن  حد  أ    

 5  ةة وفرعي  لى موضوعات رئيسي  إل محتوى الكتاب حل  أ    

 6 لبةة بين الط  ر نتائج االختبار لتحديد الفروق الفردي  أفس      

 7 على جدول مواصفات أضع األسئلة بناء      

 8 قويمة المالئمة لتحليل الت  أستخدم المؤشرات اإلحصائي      

 9 ةة وموضوعي  ح األسئلة بدق  صح  أ      

 10 سؤال قوم بوضع عالمات األسئلة وفق متطلبات كل  أ      

 11 ات شقوي  ام المهار و  ق  أ      

  قويم المعتمد على األداءة الت  استراتيجي   -2 

 21 قويم بوضوحد الهدف من الت  حد  أ      

 31  قويمالب بتغذية راجعة بعد تنفيذ الت  أقوم بتزويد الط      

 41 لوكية المراد قياسهاد المعارف والمهارات الس  حد  أ      

 15 ة ة توضيحي  بعروض عملي  الب أهتم بمشاركة الط      

 61  امسبق   مني المعد  قويم وفق الجدول الز  ذ الت  نف  أ      

 71 البظهارها من الط  إتاجات الخاصة المطلوب د الن  حد  أ      

 81 جهيزات الالزمة لقيامه بعمل ماالب في الحصول على الت  ن الط  او  ع  أ      

 91 اختيار األساليب المناسبة لقياس المهارات     

 20 حياتهملبة على استخدام المهارات والمعرفة في ع الط  شج  أ      

 12 اتلبة أثناء أدائهم للمهم  قوم بمراقبة الط  أ      

 22 ةالب لمواقف تحاكي المواقف العملي  الط   ضعر  أ      

  قويم بالمالحظةة الت  استراتيجي   -3 

 32 علم المراد مالحظتهاد نتاجات الت  حد  أ    

 42 البالط   ةد الهدف من مالحظحد  أ    
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 52 التقويمة أثناء لقائي  استخدام المالحظة الت      

 62 م أداء طلبتي باستخدام المالحظة المنظمةقو  أ      

 72 رات األداءات المطلوبة ومؤش  د الممارسات والمهم  حد  أ    

 82 رات األداء في جدولات المطلوبة ومؤش  الممارسات والمهم  ب أرت      

 92 رات األداءات ومؤش  م أداة لتسجيل الممارسات والمهم  أصم      

 30 البر المالحظة للتأكد من ثبات أداء الط  كر  أ      

 31 الب أثناء قيامة بالعمل في المختبر ن المالحظات عن الط  و  د  أ      

 23 ةخصي  أثر بأرائي الش  المالحظات دون الت   ن نتائجو  د  أ      

  اتقويم بمراجعة الذ  ة الت  استراتيجي   -4 

 33 ات بوضوحقويم بمراجعة الذ  د الهدف من الت  حد  أ      

اتي، مثل المؤتمرات والمقابالت قويم الذ  أشكال مختلفة من الت   م  ستخدأ      
 ة....خصي  الش  

43 

 53 اتيقويم الذ  ة الت  القيام بعملي  لبة على ز الط  حف  أ      

 63 اتيقويم الذ  ام أدوات الت  ة استخد  ح كيفي  ض  أ و     

 73 لبةعاون مع الط  ر هذه األدوات بالت  طو  أ      

 83  اتي ألعمالهمالذ   التقويمتساؤالت عن  اكتشافلبة على اعد الط  س  أ      

 93 اتيلبة لتقييمهم الذ  مدى ممارسة الط   تابعأ      

 40 لبة على الكشف عن جوانب القصور ومعالجتهاع الط  شج  أ      

ة لمالحظة وتحليل أدائهم والحكم اتي  لبة على تنمية القدرة الذ  ساعد الط  أ      
 عليها بمعايير واضحة

41 

 24 ابقةتائج الس  ن  ة بالاتي الحالي  لبة على مقارنة نتائجهم للتقييم الذ  ز الط  ف  ح  أ      

ع      43 اتي الذ   التقويملبة على الط   أ شج 

  واصلقويم بالت  ة الت  استراتيجي   -5 

 44 واصل قويم بالت  ات الت  د أساليب واستراتيجي  حد  أ      

 54 ةالمشكالت العلمي   لبة على العمل في مجموعات صغيرة لحل  ع الط  شج  أ      

 64 أدائهمر إلظهار لبة في مؤتمر مصغ  أتواصل مع الط      

 74 فالب على تقييم أنشطة زمالئه داخل الص  ع الط  شج  أ      

 84 فاقد ألعمالهم من زمالئهم في الص  الن   التقويملبة على تقبل ع الط  شج  أ      

بة ومشكالتهم لفكير لدى الط  ة الت  ة المقابلة لتقييم عملي  ستخدم استراتيجي  أ    
 ةراسي  الد  

94 
 

 50 جابةاألسئلة واإل تيلبة من خالل استراتيجيأداء الط   قيس  أ      
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 درجات المقياس إلى يسار الصفحة. أمام كل  عبارة، لبيان مدى تطابقها مع (√)وضع إشارة يرجى 

 ضافة بعض الفقرات وهي :أقترح إ

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

لبة لتقويم تقدمهم في المشروع للقاءات مع الط   دةمحد   د مواعيدحد  أ      
 تحسينه  طرائقو 

51 

لبة في مشروع معين بأساليب أقوم بجمع المعلومات عن تقدم الط      
 دةواصل المتعد  الت  

52 

 35 واصل االجتماعي. المشكالت بالت   لبة على حل  ع الط  أشج      
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(2ملحق )  

مينقائمة بأسماء المحك    

ةمي  يعلت  المؤسسة ال صخص  الت    قمالر   المحكم   

 1 د. ابتسام مهدي أ, تدريس طرائقمناهج و  رق األوسطجامعة الش  

 2 لبيلهام الش  أ, د. إ تدريس طرائقمناهج و  رق األوسطجامعة الش  

 3 حمد أبو كريمأأ, د.  التعليميةاإلدارة  رق األوسطجامعة الش  

 4 رادكةد. أمجد الد     التعليميةاإلدارة  رق األوسطجامعة الش  

 5 عيدد. خليل الس   عليمتكنولوجيا الت   رق األوسطجامعة الش  

 6 حمن الهاشميعبد الر  . ا. د ربيةفلسفة في الت   ةالجامعة األردني  

 7 د. ناصر الخوالدة فلسفة ةالجامعة األردني  

 8 براهيم المومنيد. إ تربية ةالجامعة األردني  

 9 د. طارق علقم       فيزياء عامة ةولي  ة الد  المدارس األردني  

 10 أ. نهيل بركة     نفسعلم  ةولي  ة الد  المدارس األردني  

 11 أ. حليمة جلنبو       تربية  ةولي  ة الد  المدارس األردني  
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(3ملحق )  

حكيمالستبانة بعد الت    
  

 
 
 

 

 

 

 / ة :................................................ المحترم / ة .  معلمال أخي/أختي

   
 ،الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعدالس  

 

علمي درجة استخدام مرق األوسط بعنوان " في جامعة الش   ماجستير لةبإعداد رساة قوم الباحثت
 من العليا ة( للتقويم الواقعي في المرحلة األساسي  International Schoolsة )ولي  المدارس الد  

". كأحد متطلبات الحصول على درجة الماجستير في مين أنفسهم في لواء الجامعة وجهة نظر المعل  
خراج أجل إ ة منمشاركتكم في اإلجابة عن فقرات االستبانة خطوة مهم   دريس، وتعد  الت   طرائقالمناهج و 

البيانات  أن  ا بعلم   قرات بما ترونه مناسب ا لها،ا منكم اإلجابة عن الفراسة بالمستوى المطلوب. راجي  الد  
لكم حسن   /ة  اة تامة ولن تستخدم سوى ألغراض البحث العلمي شاكر  التي ستقدمونها ستعامل بسري  

 .تعاونكم
  

 قدير..وتفضلوا بقبول فائق االحترام والت  
 

 

 الباحثة 

                         

 نانسي سامي محمود ادريع         

 

 

 ريسص: مناهج وطرق التد  خص  ة         الت  ربوي  ة العلوم الت  كـلـيــ  

   2019/2020قسم اإلدارة والمناهج          العام الجامعي : 

 انيراسي : الث  الفصل الد  

 

 ة لالستبانةهائي  ورة الن  الص  

 ة( للتقويم الواقعي في المرحلة األساسي  International Schoolsة )ولي  درجة استخدام معلمي المدارس الد  استبانة 
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( للتقويم الواقعي International Schoolsة )ولي  درجة استخدام معلمي المدارس الد   استبانة

 العليا ةفي المرحلة األساسي  

 

 / ة ................................................................المحترم / ة ستاذاأل

 ةخصي  البيانات الش  

 

 :لتي تختارهااإلجابة ا مربع( في  √ يرجى وضع إشارة )   

 أنثى     ذكر        الجنس

 علمي      إنساني     صخص  الت  

 سنوات فأكثر10    سنوات 10أقل من  -سنوات  5    سنوات 5أقل من      الخدمةعدد سنوات ا
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( للتقويم الواقعي International Schoolsة )ولي  مي المدارس الد  استبانة درجة استخدام معل  
 :ةالمرحلة األساسي   في
 

   بدرجة
 الفقرة

 
 

 قليلة قمالر  
كبيرة  كبيرة متوسطة قليلة اجدا 

 اجدا 
  قويم بالورقة والقلمة الت  استراتيجي   المجال األول:  

رقة ا لعناصر الو ة وفق  هائي  قويم بصورته الن  ز الت  جه  أ       
 االختبارية

1 
 2 قويم بوضوحد الغرض من الت  حد  أ     
 3 عداد األسئلة المختلفة بأنواعهاإت تبع إرشاداأ     
 4  البتاجات الخاصة المطلوبة من الط  د الن  حد  أ       
 5  ةة وفرعي  لى موضوعات رئيسي  إل محتوى الكتاب حل  أ       
 6 لبةن الط  ة بير نتائج االختبار لتحديد الفروق الفردي  فس  أ       
 7 على جدول مواصفات ع األسئلة بناء  ض  أ       
 8 ويمقة المالئمة لتحليل الت  المؤشرات اإلحصائي   أستخدم       
 9 ةح األسئلة بدقة وموضوعي  صح  أ       
 10 سؤال عالمات األسئلة وفق متطلبات كل   قوم بوضع  أ       

  قويم المعتمد على األداءة الت  استراتيجي   اني:المجال الث   
 11 قويم بوضوحالت   د الهدف منحد  أ       
 12  ويمقالب بتغذية راجعة بعد تنفيذ الت  بتزويد الط   قوم  أ       
 13 ة المراد قياسهاد المعارف والمهارات السلوكي  حد  أ       
 14  ة ة توضيحي  الب بعروض عملي  بمشاركة الط   هتم  أ       
 15  البظهارها من الط  إتاجات الخاصة المطلوب د الن  حد  أ       
 16  امسبق   مني المعد  قويم وفق الجدول الز  الت   ذ  نف  أ       
ه جهيزات الالزمة لقيامالب في الحصول على الت  ن الط  عاو  أ       

 بعمل ما
17 

سلم ،قائمة شطباختيار األساليب المناسبة لقياس المهارات )     
 تقدير(

18 
 والمعرفة في الحياةلبة على استخدام المهارات ع الط  شج  أ       

 العملية
19 

 20 لبة أثناء أدائهم للمهماتأقوم بمراقبة الط       
  قويم بالمالحظةة الت  استراتيجي   الث:المجال الث   

 21 علم المراد مالحظتهاد نتاجات الت  حد  أ       
 22 البالط   ةد الهدف من مالحظحد  أ       
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 23 التقويمة أثناء لقائي  م المالحظة الت  ستخدأ     
 24 باستخدام المالحظة المنظمة يم أداء طلبتو  ق  أ       
 25 ات المطلوبة ومؤشرات األداءد الممارسات والمهم  حد  أ       
ات المطلوبة ومؤشرات األداء في تب الممارسات والمهم  ر  أ       

 دول ذو تسلسل منطقيج  
26 

ات ومؤشرات األداء والمهم  م أداة لتسجيل الممارسات أصم       
 طب قدير وقوائم الش  م الت  مثل سل  

27 

 28 البر المالحظة للتأكد من ثبات أداء الط  كر  أ       
الب أثناء قيامة بالعمل في ن المالحظات عن الط  دو  أ       

 المختبر 
29 

 30 ةخصي  رائي الش  آأثر بن نتائج المالحظات دون الت  و  دأ       
  اتقويم بمراجعة الذ  ة الت  استراتيجي   ابع:المجال الر     

 31 ات بوضوحقويم بمراجعة الذ  د الهدف من الت  حد  أ       
 اتي، مثلقويم الذ  أقوم باستخدام أشكال مختلفة من الت       

 المؤتمرات والمقابالت الشخصية....
32 

 33 اتيقويم الذ  ة الت  لبة على القيام بعملي  ز الط  حف  أ       
 34 اتيقويم الذ  ة استخدام أدوات الت  ح كيفي  وضأ       
 35 لبةعاون مع الط  ر هذه األدوات بالت  طو  أ       
ي اتالذ   التقويميجاد تساؤالت عن إلبة على ساعد الط  أ       

  ألعمالهم
36 

 37 اتيلبة لتقييمهم الذ  مدى ممارسة الط   أ تابع     
 38 الكشف عن جوانب القصور ومعالجتها لبة علىع الط  أشج       

ليل ة لمالحظة وتحاتي  لبة على تنمية القدرة الذ  د الط  اع  س  أ       
 39 أدائهم والحكم عليها بمعايير واضحة

ة الحالي   اتيلبة على مقارنة نتائجهم للتقييم الذ  ز الط  حف  أ       
  بالنتائج السابقة

40 
  واصلقويم بالت  الت  ة استراتيجي   المجال الخامس: 

ل المؤتمر واصل مثقويم بالت  ات الت  د أساليب واستراتيجي  حد  أ       
 ر، المجموعات والفرق الصغيرة  الشخصية.....المصغ  

41 

 لبة على العمل في مجموعات صغيرة لحل  ع الط  أشج       
 المشكالت العلمية

42 
 43 أدائهمر إلظهار لبة في مؤتمر مصغ  أتواصل مع الط       
 44 فالب على تقييم أنشطة زمالئه داخل الص  ع الط  أشج       
مالئهم اقد ألعمالهم من ز الن   التقويمل لبة على تقب  ع الط  أشج       

 في الصف
45 
37 
لبة كير لدى الط  فة الت  ة المقابلة لتقييم عملي  ستخدم استراتيجي  أ      

 راسيةومشكالتهم الد  
46 
 

 47 ابةجة األسئلة واإللبة من خالل استراتيجي  الط   أقيس أداء     
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 حة.فدرجات المقياس إلى يسار الص   أمام كل عبارة لبيان مدى تطابقها مع (√)وضع إشارة يرجى 

 ضافة بعض الفقرات وهي :أقترح إ

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

 

  

هم في ملبة لتقويم تقد  د مواعيد للقاءات مبرمجة مع الط  حد  أ       
 تحسينه  طرائقالمشروع و 

48 

مشروع معين  يلبة فم الط  أقوم بجمع المعلومات عن تقد       
 دةواصل المتعد  بأساليب الت  

49 

 50  واصل االجتماعي.المشكالت بالت   لبة على حل  ع الط  أشج       
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(4ملحق )  

 كتاب تسهيل مهمة


