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ية الدنيا الحقيقي كما يراها معلمو اللغة العربية ومديرو مدارس المرحلة األساسمعيقات تطبيق التقويم 

 في قطاع غزة واتجاهاتهم نحوه.

 الملخص:

هدفت الدراسة إلى معرفة أهم معيقات تطبيق التقويم الحقيقي كما يراها معلمو اللغة العربية ومديرو 

غيرات: الوظيفة، والمؤهل العلمي، والمؤسسة مدارس المرحلة األساسية الدنيا في قطاع غزة تبعًا لمت

المشرفة، والتعرف إلى مستوى اتجاهاتهم نحوه، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتمثلت أداتا 

( فقرة، ُطبقت على عينة طبقية 71( فقرة، ومقياس اتجاه مكون من )32الدراسة في استبانة مكونة من )

( مديرا، وأظهرت النتائج أن الدرجة 06( معلًما، و)11هم على )( تم توزيع751غير تناسبية مكونة من )

(، وكانت أهم 29215الكلية لمعيقات تطبيق التقويم الحقيقي جاءت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )

المعيقات التي تتعلق بالطالب: عزوف أولياء األمور عن متابعة أبنائهم أثناء تنفيذهم لألنشطة التقويمية 

ماد الطلبة على الوالدين أو جهات أخرى في إنجاز أنشطة التقويم البيتية، وأهم المعيقات التي البيتية، واعت

تتعلق بالمعلم: عدد الطالب الكبير الذي يحول دون تطبيق ومتابعة المعلم ألنشطة التقويم الحقيقي، وكثرة 

يات التقويم الحقيقي، وأهم أعباء المعلم اإلدارية والفنية الذي يقلل من الممارسات السليمة الستراتيج

المعيقات التي تتعلق باألنظمة والقوانين: كثرة كفايات اللغة العربية التي يتضمنها التقويم يضاعف صعوبة 

تطبيق التقويم الحقيقي، وكثرة األنشطة التقويمية لمهارات اللغة العربية ال تسمح للطالب بأدائها على النحو 

توى اتجاه أفراد عينة الدراسة نحو التقويم الحقيقي جاء محايدا بمتوسط المقبول، وأظهرت النتائج أن مس

(، ولم تظهر النتائج فروقا دالة إحصائيا في استجابات عينة الدراسة حول معيقات تطبيق 29220حسابي )

 التقويم الحقيقي واتجاهاتهم نحوه تعزى لمتغيرات: الوظيفة، والمؤهل العلمي، والمؤسسة المشرفة.
Obstacles of Applying Authentic Assessment from Perspectives of Arabic 
Language Teachers and Headteachers of Low Basic Schools at Gaza Strip 

and their Attitudes Towards it. 
Abstract 
The study aimed at identifying the main obstacles of applying authentic 
assessment from perspectives of Teachers Arabic Language and Headteachers of 
low Basic Schools at Gaza Strip and their Attitudes towards it according to these 
variables: the job, qualification and the supervising institution. It also sought to 
specify the level of their attitudes towards it. The study used the descriptive 
methodology. The study also used the following instruments: a questionnaire 
that consisted of (23) paragraphs and a scale attitudes that consisted of (17) 
paragraphs. These tolls were applied on a non-proportional sample of (159) 
person. They  were distributed to (99) teachers and (60) headteachers. Results 
showed that the total degree of obstacles that were related to applying of the 
authentic assessment was with an average of (3.395). the findings of study also 
demonstrated that obstacles related to students that parents neglect to follow-up 
their children during implementing their homework activities. In addition, the 
students' reliance on their parents or other people in carrying out their homework 
activities. Furthermore, the main obstacles related to the teacher are first, the 
overcrowded students that impede teachers to apply and follow up the authentic 
assessment activities. Secondly, the administrative and technical factors that 
reduce the sound practices of the authentic assessment strategies. Moreover, the 
most important obstacles related to regulations and laws are the abundance  of 
competencies of Arabic language included in the authentic assessment increases 
of the difficulty of applying the authentic assessment as well as the large number 
of the assessment activities for Arabic language skills. The results showed also 
that there were not statistically significant differences in the responses of the 
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study sample about the obstacles of applying the authentic assessment and their 
attitudes towards it due to the variables: the job, the qualification, and the 
supervisory institution. 

 

   مقدمة 
لعصر الحالي ظهور مستجدات معرفية وتكنولوجية كبيرة  أدت إلى بناء مجتمع يشهد العالم في ا     

معرفي متكامل األركان مهد لحدوث تطور عميق في األنظمة التربوية في كافة أطرافها وجوانبها؛ مما 

ألقى على كاهل القائمين على تطوير التعليم عبئًا كبيًرا يتمثل في التركيز على تحسين مخرجات العملية 

 التعليمية. 

( أن تطور العلوم التعليمية اشتمل على تخطيط المناهج وهندستها، Kinay, 2018: 75ويرى كناي )     

وطرائق التدريس، والمحتوى التعليمي، والوسائل التعليمية، وتقنيات التدريس، وإدارة الفصل فضاًل عن 

حدثت في السياق التعليمي أصابت القياس  أدوار المعلمين والمتعلمين، ومع ذلك فإن أبرز التغييرات التي

 والتقويم التربوي. 

ويعد عنصر التقويم أحد أكثر مكونات عناصر العملية التعليمية أهمية؛ ألنه يتفاعل ويتكامل مع بقية      

العناصر األخرى بما يوفره من تغذية راجعة تعمل على توجيه مسار العملية التربوية نحو التحسين 

 والتطوير. 

والتقويم التربوي يعكس صورة واضحة عن العملية التربوية بمدخالتها وعملياتها ومخرجاتها، بما      

يتضمنه من أهداف ووسائل ونتائج ويتعدى ذلك إلى تشخيص الواقع والعمل على عالجه، ويشهد التقويم 

ته وتقنياته، ونقله التربوي في عصرنا الحالي تحوالت جوهرية في منهجياته، وتطورات متسارعة في أدوا

نوعية في أساليبه وممارساته أسهمت في إحداث تجديدات تربوية في مختلف مكونات المنظومة التعليمية. 

 ( .010: 3673)الزبون والسالمات، 

وتتألف العملية التعليمية التعلمية من حلقات متكاملة تتفاعل مع بعضها البعض وتؤثر كل حلقة منها      

ر بها، وتعد حلقة التقويم األكثر أثًرا في حلقات منظومة التعليم، فإذا كان التعلم هو جوهر في األخرى وتتأث

العملية التعليمية فإن التعليم خادم له، والتقويم التربوي خادم لكل منهما؛ لذلك حاز على اهتمام فالسفة 

ن تمثلت في إدخال االتجاهات التربية وعلماؤها في شتى دول العالم؛ مما أنتج صنوفًا من التطوير والتحسي

( من خالل استحداث استراتيجيات تقويمية، وتصميم 323: 3676المعاصرة في التقويم )الصعيدي، 

أدوات بديلة عن األدوات التقليدية تركز على أداء التلميذ، وتستنذ إلى نظريات تربوية حديثة؛ لذلك ظهر 

زات المتعلم ويقيسها في مواقف حقيقية )األسمري، في أواخر القرن العشرين نوع من التقويم يعكس إنجا

3671 :07.) 

( إلى أن الكثير من دول العالم دعت إلى Rainai & Verma, 2015: 1536وتشير رانيا وفرما )     

التخلص من سلبية التقويم المعتمد على االختبارات التقليدية لوحدها ودعمها بوسائل وأدوات تقويم تراعي 

وحاجاتهم واهتماماتهم، وتوفر الفرص لهم لعرض إمكاناتهم الفردية، وتعمل على تطوير  ميول المتعلمين

شخصياتهم، وتنمية صفاتهم االجتماعية في عملية شاملة لكل جوانب التعلم تؤدي في النهاية إلى تحقيق 

 أهداف التدريس.

ى تقويم التعلم                        لذلك أصبح هناك تحول كبير في أغراض التقويم فبعد أن كان التركيز عل     

(Assessment of Learning الذي يركز على قياس ما يعرفه المتعلم ويستطيع أداءه من خالل التقويم )

الختامي الذي يحدث بعد عملية التعلم من خالل االختبارات النهائية أو الوطنية أصبح التركيز في ظل 

( وهو  (Assessment for Learningعلى مفهوم التقويم للتعلمالدراسات ومعظم جهود إصالح التقويم 

استخدام التقويم لتحسين تعلم الطلبة وزيادة تقدمهم وهذا النوع من التقويم يعطى الفرصة للطلبة للتأمل في 

: 3670تعلمهم، ووضع أهدافهم، وتحديد احتياجاتهم، وتحسين اتجاهاتهم اإليجابية نحو التعلم. )أبو دقة، 

أنتجت عملية البحث عن إصالح عملية التقويم عددًا كبيًرا من المسميات منها: التقويم الحقيقي أو (. و0

، (Alternative Assessment)(، والتقويم البديل (Authentic Assessmentالتقويم الواقعي 
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 performance based)(، والتقويم القائم على األداء Constructive Assessmentوالتقويم البنائي )

Assessment)( والتقويم األصيل ،Original Assessment.) 

( توجًها جديدًا في الفكر التربوي، وتحواًل جوهريًا (Authentic Assessmentويعد التقويم الحقيقي      

في الممارسات التقويمية التقليدية السائدة، وعلى الرغم من أنه يعد جزًءا من حركات إصالح التعليم في 

دول العالم المعاصر إال أنه أصبح مثار كثير من النقاش والجدل بين خبراء القياس والتقويم في  أغلب

األوساط التربوية، ويتعلق هذا الجدل باألطر الفكرية، والقضايا المنهجية، واألسس السيكولوجية والتربوية 

 (.72: 3661تطلباته المادية. )عالم، التي يستند إليها التقويم الحقيقي، واآلثار االجتماعية الناجمة عنه، وم

( إلى أن أول ظهور لمفهوم التقويم 300: 3670وقد أشار كل من الثوابية والسعودي في بحثهما )    

 (Newman &الحقيقي في األدب التربوي العالمي كان في كتاب االختبارات المقننة الرشبالد ونيومان 

Archbald( عام )ن تطبيقه في غرفة الفصل وانشغال بتطويره، وفي عام ( وهما أول من تحدثا ع7111

عن التقويم الحقيقي بأنه القائم على وصف تطبيقات الحياة الواقعية،  (wiggins)( عبَّر وجنز 7111)

 ( إلى أن التقويم الحقيقي هو نقيض التقويم التقليدي.7111( في عام )Terwilligerوأشار تيرولجر )

( أن تنفيذ نظام التقويم Kumar & Aggarwal, 2016: 102اروال )ويرى كل من كومار وأج     

الحقيقي محاولة ثورية للتغيير في نظام التقويم التقليدي، ويتوخى االرتقاء بجودة األداء وتحقيق رعاية 

وتنمية شاملة لكل جوانب شخصية الطفل، وتقع مسؤولية تنفيذ هذا النظام على عاتق المعلمين واتجهاتهم 

 نحوه. 

( هو اختراق (Authentic Evaluation( أن التقويم الحقيقي ، Misra, 2017: 92ويؤكد ميسرا )     

في نظام التقويم التربوي يكمن هدفه الرئيس في تحسين وتقوية جودة تقويم المتعلم تقويًما مستمًرا وشاماًل 

 تهم. في مختلف جوانب الشخصية لتحقيق نمو أفضل للتالميذ على مدار سنوات دراس

( أن التقويم الحقيقي يتصف باالستمرارية Singh & Ahmad, 2017: 17ويشير سينغ وأحمد )     

والشمولية فوسائله وأدواته وتقنياته متنوعة ومستمرة على مدار الفصل الدراسي بما يضمن الكشف عن 

عة لطرفي العملية كافة الثغرات في عملية التعلم والعمل على عالجها من خالل تقديم التغذية الراج

التعليمية من معلمين وتالميذ فضاًل عن تعزيز التقويم الذاتي لدى التالميذ، كما أنه يغطي جميع الجوانب 

الدراسية ، ويعمل على نمو التلميذ وتطويره، ويعتني بالتنمية الشاملة لشخصية التلميذ العقلية والمهارية 

 واالنفعالية.

 & Gulikers & Bastiaens:01ليكرز وباستينز وكرشنر )ويتفق الباحث مع كل من: ج     

Kirschner, 2010 ،أن التقويم الحقيقي يمنح الطلبة فرصة دمج المعرفة وتنسيقها، وينمي تفكيرهم )

ويتيح لهم فرص التعمق بالمعاني واألفكار، كما أنه يشجعهم على تحمل مسؤولية تعلمهم، ، ويزيد من 

ل التواصل والتعاون، ويعزز مهارات التعلم الذاتي لديهم، ويشعرهم مهاراتهم االجتماعية من خال

 بالطمأنينة، ويخفف من درجات القلق الذي يرافق االختبارات التقليدية.

كما يسمح التقويم الحقيقي للمتعلمين بتطبيق المعرفة بطريقة ذات معنى، ويمنحهم الفرصة لتعلم      

كما يسمح ببناء المعرفة من خالل التجارب العملية أثناء التنقل المهارات من خالل العرض أو التطبيق، 

والحركة، كما يراعي الفروق الفردية وأنماط التعلم المختلفة لدى المتعلمين، وال يسمح بإطعامهم المعرفة 

 (.Howard, 2015: 2من خالل استقبالهم لها بشكل سلبي. )

ويم الحقيقي وتنفيذه وتحليله البد أن يرتكز على أسس عطفًا على ما سبق يرى الباحث أن إعداد التق     

قوية ألن ضعف إحدى هذه المكونات يؤدي إلى اهتزاز في المخرجات، وضبابية في نواتج التعلم، كما 

يؤدي إلى ممارسات تقويمية هزيلة؛ مما ينتج عنه ضرر كبير في تحصيل المتعلم واتجهاتهم اإليجابية نحو 

 عملية التعليم بمجملها.

ومن استراتيجيات التقويم الحقيقي: استراتيجية التقويم المعتمد على األداء وفيها يظهر المتعلم لنواتج      

تعلمه من خالل مؤشرات دالة على اكتسابه للمهارة، وقدرته على توظيفها في مواقف الحياة اليومية، 

لى جمع المعلومات عن سلوك المتعلم واستراتيجية المالحظة التي تعد من أنواع التقويم النوعي، وتهدف إ

عن طريق الحواس الخمس ووصفها بدقة، واستراتيجية التواصل، ويتم فيها جمع المعلومات عن المتعلم 

عن طريق فعاليات التواصل للتعرف إلى طبيعة تفكير المتعلم  وأسلوبه في حل المشكالت التي تواجهه، 
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قليدية( التي تقيس مستوى امتالك المتعلم لألفكار والمعارف واستراتيجية الورقة والقلم )االختبارات الت

والمهارات المتضمنة في األهداف التعليمية من خالل اختبارات كتابية معدة بإتقان، واستراتيجية مراجعة 

الذات التي يظهر من خاللها نمو المتعلم المعرفي ويتعرف على قدراته ونواحي قوته لدعمها ونواحي 

: 3672وفيها فرصة لتطوير قدراته العقلية.)جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،  قصوره لعالجها،

(، ويتم توظيف هذه االستراتيجيات وجمع المعلومات من خالل قائمة الرصد، وسلم التقدير اللفظي، 56

 (.27: 3662وسلم التقدير، والسجالت، ويوميات الطالب. )الفريق الوطني للتقويم، 

لفرد نحو ما يقوم به من عمل يرتبط بشكل مباشر بدرجة إنجازه ورضاه وقبوله لهذا العمل؛ واتجاه ا     

لذلك فإن اتجاهات المعلمين اإليجابية نحو التقويم الحقيقي وممارساته يؤثر في مستوى إتقانهم ألداء انشطة 

لية، ويرفع من مستوى التقويم، ويحّسن بال شك من مستويات إنجاز المتعلمين مما يزيد من قدراتهم العق

 إتقانهم للمهارات األدائية.

 

 الدراسات السابقة: 

نال التقويم الحقيقي اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين من كافة الدول العربية واألجنبية حيث قام الباحث 

بالمعيقات أواًل ثم بعملية مسح لألدب التربوي المتعلق بالدراسة الحالية، وتم عرض الدراسات التي تتعلق 

 الدراسات التي تتعلق باالتجاهات وتم ترتيبها من الحديث إلى القديم.

 

: الدراسات التي تتعلق بالمعيقات:  أوًلا

( دراسة هدفت إلى تحديد المعيقات التي تواجه تطبيق التقويم الحقيقي في تعليم 3671أجرى يوسف )     

تبوك التعليمية تبعًا لمتغيرات طبيعة العمل، والنوع، والمرحلة  التربية اإلسالمية بمراحل التعليم بمنطقة

( فقرة موزعة 06التعليمية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتمثلت أداتها في استبانة اشتملت على )

ً بالتقويم الحقيقي، ومهارات  على أربعة محاور اشتملت على الصعوبات المرتبطة بوعي المعلم معرفيا

توظيف التقويم الحقيقي داخل الصف، واإلدارة المدرسية وبيئتها التعليمية، واإلشراف التربوي،  المعلم في

( من معلمي ومشرفي التربية اإلسالمية، 761وممارسات الطالب تم تطبيقها على عينة مكونة من )

  (،2910وأظهرت نتائج الدراسة وجود المعيقات بدرجة كبيرة في كل المحاور بمتوسط حسابي )

وأظهرت النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة تعزي لمتغير طبيعة العمل لصالح 

المشرفين التربويين، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري النوع والمرحلة 

 التعليمية.  

لمعلمين حول معوقات تطبيق التقويم ( بدراسة هدفت إلى معرفة وجهة نظر ا3671وقام المطوع )     

المستمر على تالميذ الصفوف الدنيا من المرحلة االبتدائية بمدارس محافظة القويعية بالمملكة العربية 

السعودية تبعًا لمتغيري التخصص وسنوات الخبرة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتمثلت أداتها 

( معلًما، وأظهرت نتائج الدراسة 312على عينة مكونة من )( فقرة طبقت 26في استبانة اشتملت على )

( وأن من 2902أن استجابات العينة على معوقات تطبيق التقويم المستمر جاءت عالية بمتوسط حسابي )

أهم هذه معوقات زيادة األعباء اإلشرافية واإلدارية على المعلم، وضعف إدراك أولياء األمور لماهية 

هرت النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة تعزي لمتغير التقويم المستمر، وأظ

التخصص لصالح تخصص العلوم، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 

 سنوات الخبرة.

( دراسة هدفت إلى تحديد معوقات تطبيق استراتيجيات 3670وأجرى كل من الثوابية والسعودي )     

التقويم الواقعي وأدواته من وجهة نظر معلمي التربية اإلسالمية في محافظة الطفيلة في األردن تبعًا 

لنوعهم االجتماعي، ومؤهالتهم، وسنوات خبرتهم، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتمثلت أداتها 

( معلًما، 21نة من )( فقرة موزعة على أربعة مجاالت طبقت على عينة مكو32في استبانة اشتملت على )

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المعوقات المتعلقة بظروف التطبيق جاءت بالمرتبة األولى، تلتها المعوقات 

المتعلقة بالمعلم، ثم المعوقات المتعلقة بالمقرر الدراسي،  وجاءت المعوقات المتعلقة بالطلبة في المرتبة 

ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير النوع االجتماعي في األخيرة، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق 
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مجاالت المعوقات المتعلقة بالطلبة، والمعلم، والمقرر الدراسي لصالح المعلمات، بينما لم تظهر فروقًا ذات 

 داللة إحصائية تعزى لمتغيري سنوات الخبرة والمؤهل العلمي.

عيقات التيي تواجيه معلميي الرياضييات فيي تطبييق ( بدراسة هدفت إلى معرفة الم3675وقام البالدي )     

التقويم المستمر في المرحلة االبتدائية في مدينة جدة بالمملكية العربيية السيعودية والمتعلقية بيالمعلم والتلمييذ 

والمقرر الدراسي والنواحي التنظيمية واإلدارية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتمثليت أداتهيا فيي 

( مشرفا تربويا للرياضييات 71( معلًما، و)351( وزعت على )311ى عينة مكونة من )استبانة طبقت عل

في المرحلة االبتدائية، وأظهرت النتائج أن استجابات عينة الدراسة من معلمين ومشيرفين حيول المعوقيات 

ين حول التي تتعلق بالمعلم والنواحي التنظيمية واإلدارية جاءت بدرجة متوسطة، وجاءت استجابات المعلم

المعوقييات المتعلقيية بالتلميييذ والمقييرر الدراسييي بدرجيية كبيييرة، بينمييا جيياءت اسييتجابات المشييرفين بدرجيية 

متوسطة، وأظهرت نتائج الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمين والمشرفين التربويين 

ق  حيول المعوقيات المتعلقية بالتلمييذ حول المعوقات المتعلقية بيالمعلم لصيالح المشيرفين، بينميا كانيت الفيرو

 والمقرر الدراسي لصالح المعلمين.

( دراسة هدفت إلى الكشف عين المعيقيات التيي 3676وأجرى كل من أبو شعيرة، واشتيوة، وغباري )     

تواجه تطبيق استراتيجية التقويم الواقعي على تالميذ الصفوف األربعة األولى من مرحلة التعلييم األساسيي 

حافظة الزرقاء في األردن تبعًيا لمتغييرات المؤهيل العلميي والوظيفية وتقيديم الحليول لهيا، واسيتخدمت في م

( فقرة موزعة على خمسة محاور تم 56الدراسة المنهج الوصفي، وتمثلت أداتها في استبانة اشتملت على )

دراسة  أن أكثر المعيقيات ( معلًما، ومديًرا، ومشرفًا، وأظهرت نتائج ال202تطبيقها على عينة مكونة من )

التي تواجه تطبيق استراتيجية منظومة التقويم الواقعي هي المعيقات التي تتعلق بمحيور اإلمكانيات الماديية 

يليهييا المعيقييات المتعلقيية بييالبرامج التدريبييية، يليهييا المعيقييات المتعلقيية بييالمعلم، يليهييا المعيقييات المتعلقيية 

رة المعيقيات المتعلقية بياإلدارة المدرسيية، وليم تظهير نتيائج الدراسية بالمشرف التربوي وفي المرتبية األخيي

فروقًا ذات داللة إحصائية تعزي لمتغيري المؤهل العلمي، والوظيفة، ومن بين الحلول المقترحية للحيد مين 

هييذه المعيقييات وضييع دليييل إرشييادي يتضييمن منظوميية التقييويم الييواقعي ميين حيييث: طبيعتهييا، وأهييدافها، 

 ديد األدوار والمسؤوليات فيها.وفلسفتها، وتح

 

 ثانياا: الدراسات التي تتعلق باًلتجاهات:

( دراسة هدفت إلى معرفة معتقدات الطلبة المعلمين نحو التقويم الحقيقي kinay,2018أجرى كناي )    

وفق متغيرات )الجنس، والمستوى الدراسي، والتخصص( واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، 

( 073( فقرة طبقت على عينة مكونة من )71(  تكون من )AABSاألداة في مقياس للمعتقدات  )وتمثلت 

( معلًما في تركيا، وأظهرت النتائج أن معتقدات الطلبة 322( معلمة )201معلًما ومعلمة وزعت )

ات في متغير المعلمين نحو التقويم الحقيقي عالية، كما أظهرت النتائج فروقًا دالة إحصائيًا لصالح المعلم

 الجنس، ولصالح المستوى الدراسي الثالث، ولصالح تخصص اللغة اإلنجليزية.

( بدراسة هدفت إلى معرفة اتجاه معلمي Bhusaneswari Misra,2017وقام بوفانسواري ميسرا )     

أم المدارس االبتدائية نحو التقويم المستمر والشامل في ضوء متغيرات )الجنس، مكان المدرسة حضرية 

ريفية، التخصص، المؤسسة المشرفة( واستخدمت المنهج الوصفي المسحي، وتمثلت أداتها في مقياس 

( فقرة طبقت على عينة 21اتجاه موحد جاهز من إعداد فيشال سود ود، وآرتي أناند المتكون من )

الريفية ( معلمة من المدارس 21( معلًما و)53( معلًما ومعلمة وزعت على )766عشوائية مكونة من )

والحضرية في والية أندرا براديش في الهند، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في 

اتجاهات معلمي المدارس االبتدائية تعزى لمتغير الجنس كما أظهرت فروقًا دالة إحصائيًا في متغير 

كانت أم حضرية، ولم التخصص لصالح العلوم، ولم تظهر فروقًا دالة في مكان تواجد المدرسة ريفية 

 تظهر فروقًا دالة إحصائيًا تبعًا للمؤسسة المشرفة على المدرسة إن كانت حكومية أو خاصة.

( دراسة هدفت إلى معرفة اتجاهات Raina&Verma,2017بينما أجرى كل من رانيا وفيرما )    

يل والتدريب( واستخدمت المعلمين نحو التقويم المستمر والشامل في ضوء متغيرات )نوع الدراسة، التأه

( فقرة طبقت 23الدراسة المنهج الوصفي، وتمثلت أداتها في مقياس اتجاه من إعداد الباحثتين يتكون من )
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( معلًما في مقاطعة جامو في الهند من المدارس الحكومية والعامة 722على عينة طبقية مكونة من )

دارسة أن اتجاهات المعلمين نحو التقويم المستمر معلًما من كل نوع، وأظهرت نتائج ال 21والخاصة بواقع 

( ولم تظهر %2191والشامل في كافة المدارس الحكومية والعامة والخاصة جاءت متوسطة بنسبة )

الدراسة فروقًا دالة إحصائيًا بين اتجاهات المعلمين في جميع المدارس، بينما أظهرت نتائج الدارسة وجود 

المعلمين الجدد الذين حصلوا على تأهيل وتدريب في التقويم المستمر  فروق دالة إحصائيًا لصالح فئة

 الشامل.

( بدراسة هدفت إلى معرفة مستوى Kumar & Aggarwal,2016وقام كل من كومار وأجراوال )     

إدراك المعلمين للتقييم المستمر والشامل في ضوء متغيرات )الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل التربوي( 

ت الدراسة المنهج الوصفي، وتمثلت أداتها في مقياس إدراك المعلمين من إعداد الباحثين طبقت واستخدم

( 715( معلًما ومعلمة من معلمي الصفين التاسع والعاشر، وزعت على )366على عينة مكونة من )

يًا في ( معلًما من مدارس شانديغار في الهند وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائ75معلمة و)

مستوى إدراك المعلمين للتقييم المستمر والشامل يعزى لمتغيرات الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل 

 التربوي.

( دراسة هدفت إلى معرفة اتجاهات معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة 3672وأجرى العليان )     

لدراسة المنهج الوصفي ، وتمثلت نحو استخدام التقويم البديل في تقويم تعلم الرياضيات، واستخدمت ا

( معلماً من معلمي الرياضيات بالمرحلة 21( فقرة طبقت على عينة مكونة من )22أداتها في استبانة من )

المتوسطة بالمدارس الحكومية بمحافظة الدوادمي، وأظهرت النتائج أن أن اتجاهات عينة الدراسة نحو 

(، كما 2902اضيات إيجابية بدرجة عالية وبمتوسط حسابي )استخدام التقويم البديل في تقويم تعلم الري

ً لمتغير سنوات الخدمة  أظهرت فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسط اتجاهات عينة الدراسة تبعا

( سنة، كما أظهرت  فروقًا ذات داللة إحصائية بين 75التعليمية، وذلك لصالح ذوي الخدمة أكثر من )

ً لمتغير االلتحاق بدورات تدريبية، وذلك لصالح الحاصلين على متوسط اتجاهات عينة الدراس ة تبعا

 دورات تدريبية.

( دراسة هدفت إلى معرفة آراء المعلمين Metin and Ozmen, 2011وقام كل من: متين وأوزمن )     

ي حول التقويم المعتمد على األداء تبعًا لمتغيري الجنس والتخصص، واستخدمت الدراسة المنهج الوصف

( 076( فقرة، طبقت على عينة مكونة من )25المسحي، وتمثلت أداتها في مقياس اآلراء المكون من )

( معلمة من المرحلة االبتدائية 271( معلًما، و )313معلًما ومعلمة من كافة التخصصات وزعت على  )

جابية، كما أظهرت فروقا في تركيا، وأوضحت النتائج أن آراء المعلمين نحو التقويم المعتمد على األداء إي

دالة إحصائيا في آراء المعلمين حول التقويم المعتمد على األداء لصالح المعلمين الذكور وفًق لمتغير 

 الجنس، كما أظهرت فروقًا دالة إحصائيًا لصالح تخصص العلوم. 

 

 تعقيب على الدراسات السابقة:

لعربية واألجنبية واتضح أنها اهتمت بمتغيرات تنوعت الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة بين ا     

الدراسة المستقلة والتابعة، وتنوعت عيناتها بين المعلمين والمشرفين التربويين،  واستخدمت المنهج 

الوصفي، وتميزت الدراسة بإجرائها على عينة من مديري المدارس إضافة إلى معلمي اللغة العربية 

فادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في التأصيل النظري، وبناء للمرحلة األساسية الدنيا، وقد است

 األداة، واختيار المعالجات اإلحصائية.

 

 مشكلة الدراسة:

حرًصا من وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين على تحسين مخرجات العملية التعليمية من خالل      

أدوات متنوعة تتصف بالصدق والثبات والموضوعية؛ وذلك تطوير آليات التقويم التربوي المدرسي وفق 

سعيًا لتحقيق األهداف المرسومة بأقل جهد ووقت، فقد استبدلت في مطلع الفصل األول للعام الدراسي 

م التقويم القائم على االختبارات الشهرية والنصفية والفصلية بالتقويم الحقيقي الذي يقيس 3671/3671

م لدى الطالب بأدوات مختلفة كخطوة سريعة وجادة في الطريق الصحيح لتصويب شتى جوانب عملية التعل
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المسار وتصحيح اتجاه العملية التعليمية؛ مما أثار دهشة المعلمين، واستغراب أولياء األمور، وظهرت 

استفسارات عديدة من التربويين حول مدى نجاعة هذا النوع من التقويم وسارعت الجامعات إلى عقد 

م، ولقاء 72/77/3671ات والندوات حول الموضوع وتم عقد لقاء في الجامعة اإلسالمية بتاريخ اللقاء

م وانقسم أصحاب الرأي بين مؤيد ومعارض، وقام الباحث 70/77/3671آخر في جامعة األقصى بتاريخ 

يا تناولت ( من مديري مدارس المرحلة األساسية الدن5( من معلمي اللغة العربية، و)76بعقد مقابلة مع )

تطبيق التقويم الحقيقي في المدراس والمعيقات التي تواجهه، وانقسموا بين مؤيد يرى أن التقويم الحقيقي 

خطوة تطويرية وتحسينية للعملية التعليمية، ولكن هناك صعوبات تعرقل سيره،  ومعارض للفكرة من 

النوع من التقويم لذلك جاءت هذه جذورها بحجة أن البيئة المدرسية والمجتمعية غير مهيئة لمثل هذا 

الدراسة لتلقي الضوء على معيقات تطبيق التقويم الحقيقي في قطاع غزة، وتبيان اتجاهات معلمي اللغة 

 العربية ومديري المدارس نحوه، وتمثلت مشكلة الدراسة باإلجابة عن األسئلة البحثية التالية: 

يراها معلمو اللغة العربية ومديرو مدارس المرحلة ما أهم معيقات تطبيق التقويم الحقيقي التي  .7

 األساسية الدنيا في قطاع غزة؟

ما مستوى اتجاهات معلمي اللغة العربية ومديري مدارس المرحلة األساسية الدنيا في قطاع غزة نحو  .3

 التقويم الحقيقي؟  

بيق التقويم الحقيقي هل توجد فروق دالة إحصائيًا في متوسط استجابات عينة الدراسة حول معيقات تط .2

 تعزى لمتغيرات )الوظيفة، المؤسسة المشرفة، المؤهل العلمي(؟ 

هل توجد فروق دالة إحصائيًا في متوسط اتجاهات عينة الدراسة نحو التقويم الحقيقي تعزى لمتغيرات  .2

 )الوظيفة، المؤسسة المشرفة، المؤهل العلمي(؟

 أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة إلى معرفة:  

 معيقات تطبيق التقويم الحقيقي كما يراها معلمو اللغة العربية ومديرو المدارس في قطاع غزة. أهم .7

 مستوى اتجاهات معلمي اللغة العربية ومديري المدارس نحو التقويم الحقيقي. .3

أثر متغيرات )الوظيفة، المؤهل العلمي، المؤسسة المشرفة( في استجابات عينة الدراسة حول معيقات  .2

 تقويم الحقيقي واتجهاتهم نحوه.تطبيق ال

 أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع التي تتناوله وهو التقويم الحقيقي الذي يعد أساًسا من أسس  .7

العملية التعليمية كما تأتي استجابة لكل األفكار التي تنادي بتحسين تقويم مكونات العملية التعليمية 

 والعمل على تطويرها.

المتوقع أن تلقي هذه الدراسة الضوء على أهم معيقات تطبيق التقويم الحقيقي في مدارس قطاع من  .3

 غزة واتجاهات معلمي اللغة العربية ومديري المدارس نحوه.

من المحتمل أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تحسين ظروف تطبيق التقويم الحقيقي من خالل تعرف  .2

ين ومديرين ومشرفين تربويين إلى معيقات تطبيقه للعمل على أقطاب العملية التعليمية من معلم

 تذليلها.

من المتوقع أن تقدم هذه الدراسة توصيات تتعلق بالتقويم الحقيقي تساعد أصحاب القرار القائمين على  .2

 العملية التعليمية في تحسين وتطوير بيئة تطبيق التقويم الحقيقي في مدارس قطاع غزة.

 آفاقاً بحثية جديدة أمام الباحثين. قد تفتح هذه الدراسة .5

 

 حدود الدراسة:

 يمكن تعميم النتائج في ضوء الحدود التالية:

اقتصرت الدراسة الحالية في حدها المكاني على مدارس جنوب قطاع غزة في محافظتي رفح وخان 

م، وفي حدها البشري على 3671/3671يونس، وفي حدها الزماني على الفصل الثاني من العام الدراسي 
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ات تطبيق معلمي اللغة العربية ومديري مدارس المرحلة األساسية الدنيا، وفي حدها الموضوعي على معيق

 التقويم الحقيقي واتجاهات عينة الدراسة نحوه.

 

 مصطلحات الدراسة اإلجرائية: 

هي الصعوبات التي تواجه معلم اللغة العربية للمرحلة األساسية الدنيا في تطبيق التقويم الحقيقي، معيقات: 

 وتعرقل تحقيق أهدافه والتي تتعلق بالطالب والمادة الدراسية والمعلم.

: هو عملية بنائية متواصلة ومستمرة  لكافة األعمال التي يقوم بها الطالب في المدرسة الحقيقيالتقويم 

تهدف إلى  التعرف إلى مستوى إنجازه لألهداف التعليمية المرجو تحقيقها، وتحديد نقاط القوة لتدعيمها،  

 ونقاط الضعف لعالجها بهدف الوصول لمستوى اإلتقان. 

جابات عينة الدراسة على مقياس االتجاه نحو التقويم الحقيقي بالقبول أو الحياد أو هو محصلة است  اًلتجاه:

راسة.  الرفض، ويعبر عنه بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص في المقياس المعد خصيصاً لهذه الدِّّ

 

 الطريقة واإلجراءات

استخدم الباحث في اإلجابة عن أسئلة هذا الدراسة المنهج الوصفي الذي يقوم على وصف  منهج الدراسة:

الواقع كما هو وتفسيره بهدف تحديد معيقات تطبيق التقويم الحقيقي واتجاهات معلمي اللغة العربية 

 ومديري مدارس المرحلة األساسية الدنيا نحوه.

( 51( معلًما وزعوا على )7231مدير مدرسة، و) (772تكون مجتمع الدراسة من )  مجتمع الدراسة:

( مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل 05( معلًما، و)026مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم يعمل بها )

 ( معلًما.  111الالجئين يعمل بها )

 

وبعد  ( معلما736تم اختيار عينة الدراسة بطريقة طبقية غير تناسبية وتكونت من )عينة الدراسة: 

 ( يوضح ذلك: 7( مدير مدرسة، والجدول )06(، و )11استرجاع األداة تكونت العينة الفعلية من )

 ( 1جدول )

 توزيع عينة الدراسة من حيث العمل والمؤسسة والمؤهل العلمي

 النسبة% التكرار البيان البيان

 العمل

 

 62.3 99 معلم لغة عربية

 37.7 60 مدير

 %100 159 المجموع

 المؤسسة

 

 47.8 76 حكومة

 52.2 83 وكالة

 %100 159 المجموع

 المؤهل العلمي

 

 74.85 119 بكالوريوس

 25.15 40 دراسات عليا

 %100 159 المجموع

( من مديري %2191( من عينة الدراسة كانت من فئة المعلمين مقابل )%0392يتبين من الجدول أن)     

( من عينة الدراسة يعملون في الحكومة والباقي يعملون فيي الوكالية، كميا يتبيين %2191المدارس ، وأن )

( مين %25.15) ( حاصلين على شهادة البكالوريوس فيي حيين%12915أن أغلب عينة الدراسة وبنسبة )

 عينة الدراسة حاصلين على شهادات عليا.

 أداتا الدراسة: 

قام الباحثان بإعداد استبانة صعوبات تطبيق التقويم الحقيقي، ومقياس االتجاه بالرجوع للدراسات      

( رانيا وفيرما 3671(، المطوع )kinay,2018(، كناي )3671السابقة التالية: يوسف )
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(Raina&Verma,2017،) ( بوفانسواري ميسراBhusaneswari Misra,2017 كومار وأجراوال )

(Kumar & Aggarwal,2016( الثوابية والسعودي ،)3672(، العليان )3675(، البالدي )3670 ،)

 (.3676(، أبو شعيرة، واشتيوة، وغباري )Metin and Ozmen, 2011متين وأوزمن )

 

 صدق استبانة معيقات تطبيق التقويم الحقيقي:

 صدق المحتوى)المحكمين( -

( من المختصين في المناهج وطرائق تدريس 1استبانة معيقات تطبيق التقويم الحقيقي على ) عرض تم     

مدى  من للتأكد ( من مشرفي المرحلة األساسية الدنيا ؛2اللغة العربية في الجامعات الفلسطينية، وعلى)

المحكمين  السادة تم األخذ بمالحظات ياسه، وقدوضوحها، ودقتها اللغوية، ومناسبتها لما وضعت لق

( فقرة موزعة 32وآرائهم، وإجراء بعض التعديالت لتصل فقرات االستبانة في صورتها النهائية إلى )

( فقرات، والثاني يتناول معيقات التي تتعلق 1على ثالثة أبعاد األول يتناول معيقات التي تتعلق بالمعلم )

 ( فقرات.1والثالث يتناول معيقات تتعلق باألنظمة والقوانين التعليمية واإلدارية)( فقرات ، 1بالطالب)

 

 صدق اًلتساق الداخلي: -

( من مديري ميدارس 76( معلًما، )26تم حساب صدق االتساق الداخلي على عينة استطالعية مكونة من )

الرتبياط بيين كيل فقيرة مين المرحلة األساسية الدنيا خارج عينة الدراسية، وذليك مين خيالل حسياب معاميل ا

 ( يوضح النتائج:3فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له، والجدول )

 (2جدول )

معامل اًلرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس معيقات تطبيق التقويم الحقيقي مع الدرجة الكلية للبعد 

 التي تنتمي له

 معيقات التي تتعلق بالمعلم

 مستوى الدًللة معامل اًلرتباط الفقرة

1 .679(**) 0.000 

2 .690(**) 0.000 

3 .647(**) 0.000 

4 .772(**) 0.000 

5 .570(**) 0.000 

6 .663(**) 0.000 

7 .619(**) 0.000 

8 .603(**) 0.000 

 معيقات التي تتعلق بالطالب

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة

1 .710(**) 0.000 

2 .705(**) 0.000 

3 .545(**) 0.000 

4 .757(**) 0.000 

5 .462(**) 0.003 

6 .606(**) 0.000 

7 .670(**) 0.000 

8 .581(**) 0.000 
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 معيقات تتعلق باألنظمة والقوانين التعليمية واإلدارية

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة

1 .755(**) 0.000 

2 .772(**) 0.000 

3 .681(**) 0.000 

4 .770(**) 0.000 

5 .670(**) 0.000 

6 .701(**) 0.000 

7 .600(**) 0.000 

 %5# غير دالة عند        %5*دالة عند         %1دالة عند                                               **

اسيتبانة معيقيات تطبييق التقيويم الحقيقيي ( أن معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 3يتبين من الجدول )

(، مميا يشيير إليي 6967مع الدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له للمقياس كان موجبا ودااًل عند مستوى داللة )

 أن هناك اتساق داخلي بين جميع الفقرات وبعدها التي تنتمي له.

 صدق اًلتساق البنائي: -

قات تطبيق التقويم الحقيقي من خالل حساب معامل االرتباط تم حساب صدق االتساق البنائي الستبانة معي

 ( يوضح النتائج: 2بين الدرجة الكلية للبعد وبين الدرجة الكلية لالستبانة، والجدول )

 (3جدول )

نتائج معامل اًلرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس معيقات تطبيق التقويم الحقيقي مع الدرجة الكلية 

 للمقياس

معامل  البعد م

 اًلرتباط

مستوى 

 الدًللة
 0.000 (**)110. المعيقات التي تتعلق بالمعلم 7

 0.000 (**)110. المعيقات التي تتعلق بالطالب 3

المعيقات التي تتعلق باألنظمة والقوانين التعليمية  2

 واإلدارية

.875(**) 0.000 

        %5*دالة عند                                                   %1دالة عند **

( أن معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد استبانة معيقات تطبيق التقويم الحقيقي مع 3يتبين من الجدول )

يشير إلي أن المقياس ( مما 6967الدرجة الكلية للمقياس كان موجبا ودااًل إحصائيا عند مستوى داللة )

 يتميز بصدق بنائي ألبعاده.

 ثانيا: ثبات استبانة معيقات تطبيق التقويم الحقيقي:

تم حساب ثبات استبانة معيقات تطبيق التقويم الحقيقي على أفراد العينة االستطالعية، من خالل طريقة ألفا 

 النتائج:( يوضحان 5، 4كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية،  والجدوالن )

 معامل الثبات وفقا لطريقة ألفا كرونباخ -
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 ( 4جدول )

 معامل الثبات لمقياس معيقات تطبيق التقويم الحقيقي وفقا لطريقة ألفا كرونباخ

معامل ألفا  عدد الفقرات البعد م

 كرونباخ
 0.111 1 المعيقات التي تتعلق بالمعلم 1

 0.117 1 المعيقات التي تتعلق بالطالب 2

المعيقات التي تتعلق باألنظمة والقوانين التعليمية  3

 واإلدارية

1 0.127 

 0.117 32 لمعيقات تطبيق التقويم الحقيقيالدرجة الكلية 

( أن معامل الثبات للدرجة الكلية الستبانة معيقات تطبيق التقويم الحقيقي وفقيا لطريقية 2يتبين من الجدول )

 معامل  ثبات مرتفع يطمئن الباحث عند تطبيقها.( ويعد 69117ألفا كرونباخ كانت )

 طريقة التجزئة النصفية: -

تم حساب معامل الثبات وفقا لهذه الطريقة من خالل تقسيم االستبانة واألبعاد إليي مجميوعتين، وتيم حسياب 

 معامل االرتباط بيرسون بينهما، وتم تصحيح معامل االرتباط باستخدام معامل سبيرمان لألبعياد الزوجيية،

 ( يوضح النتائج:5ومعامل جتمان لألبعاد الفردية، والجدول )

 

(5جدول )  

 معامل الثبات ًلستبانة معيقات تطبيق التقويم الحقيقي وفقا لطريقة التجزئة النصفية

عدد  البعد م

 الفقرات

معامل قبل 

 التعديل

معامل 

بعد 

 التعديل
 0.593 0.422 1 المعيقات التي تتعلق بالمعلم 1

 0.783 0.644 1 المعيقات التي تتعلق بالطالب 2

المعيقات التي تتعلق باألنظمة والقوانين  3

 التعليمية واإلدارية

1 0.648 0.750 

لمعيقات تطبيق التقويم الدرجة الكلية  

 الحقيقي
32 0.540 0.700 

( أن معاميل الثبيات للدرجية الكليية السيتبانة معيقيات تطبييق التقيويم الحقيقيي وفقيا 5يتبين من الجيدول )     

 ( ويعد معامل  ثبات مرتفع يطمئن الباحث عند تطبيقها.69166لطريقة التجزئة النصفية كانت )

 ثالثاا: صدق مقياس اًلتجاه نحو التقويم الحقيقي:

 (:صدق المحتوى)المحكمين -

( من المختصين في علم النفس؛ للتأكد من 5تم عرض استبانة معيقات تطبيق التقويم الحقيقي على )     

مدى وضوح المقياس ودقته اللغوية، ومناسبته لما وضع لقياسه، وقد تم األخذ بمالحظات السادة المحكمين 

( فقرة موزعة على 71)وآرائهم، وإجراء بعض التعديالت لتصل فقرات المقياس في صورته النهائية إلى 

( فقرات، والثاني يتناول االتجاه نحو فائدة 1ثالثة أبعاد األول يتناول االتجاه نحو طبيعة التقويم الحقيقي )

 ( فقرات.0( فقرات، والثالث يتناول االتجاه نحو استراتيجيات التقويم الحقيقي وأدواته )0التقويم الحقيقي )

 صدق اًلتساق الداخلي: -

( من مديري 76( معلًما، و)26ب صدق االتساق الداخلي على عينة استطالعية مكونة من )تم حسا     

مدارس المرحلة األساسية الدنيا خارج عينة الدراسة، وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بين كل فقرة 

 ( يوضح النتائج:  0من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له، والجدول )

 

 

 

 ( 6جدول )
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 معامل اًلرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس اًلتجاه مع الدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له

 اًلتجاه نحو طبيعة التقويم الحقيقي

 مستوى الدًللة معامل اًلرتباط الفقرة

1 0.263# 0.101 

2 0.002# 0.992 

3 .689(**) 0.000 

4 .685(**) 0.000 

5 .813(**) 0.000 

6 .782(**) 0.000 

7 .731(**) 0.000 

 اًلتجاه نحو فائدة التقويم الحقيقي

 مستوى الدًللة معامل اًلرتباط الفقرة

1 .827(**) 0.000 

2 .543(**) 0.000 

3 .820(**) 0.000 

4 .714(**) 0.000 

5 .740(**) 0.000 

6 .677(**) 0.000 

وأدواته اًلتجاه نحو استراتيجيات التقويم الحقيقي  

 مستوى الدًللة معامل اًلرتباط الفقرة

1 .695(**) 0.000 

2 .672(**) 0.000 

3 .453(**) 0.003 

4 .466(**) 0.002 

5 .492(**) 0.001 

6 .363(*) 0.021 

 %5# غير دالة عند        %5*دالة عند         %1دالة عند **

( أن معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس االتجاه نحو التقويم الحقيقي 0يتبين من الجدول )     

( باستثناء الفقرة 6965مع الدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له للمقياس كان موجبا ودااًل عند مستوى داللة)

ير دالة وقام الباحث بحذفها لكي يكون ( من بعد االتجاه نحو طبيعة التقويم الحقيقي كانت غ3، 7رقم )

 هناك اتساق داخلي بين جميع الفقرات وبعدها التي تنتمي له.

 صدق اًلتساق البنائي: -
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تم حساب صدق االتساق البنائي لمقياس االتجاه نحو التقويم الحقيقي من خالل حساب معامل االرتباط بين 

الدرجة الكلية للبعد وبين الدرجة الكلية للمقياس بعد حذف الفقرات التي لم تحقق ارتباط ذات داللة 

 ( يوضح النتائج:  1إحصائية مع بعدها التي تنتمي له، والجدول )

 (7جدول )

 معامل اًلرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس اًلتجاه نحو التقويم الحقيقي مع الدرجة الكلية للمقياس

معامل  البعد م

 اًلرتباط
 مستوى الدًللة

 0.000 (**)112. االتجاه نحو طبيعة التقويم الحقيقي 7

 0.000 (**)111. االتجاه نحو فائدة التقويم الحقيقي 3

استراتيجيات التقويم الحقيقي االتجاه نحو  2

 وأدواته

.126(**) 0.000 

        %5*دالة عند                                                   %1دالة عند **

( أن معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس االتجاه نحو التقويم الحقيقي مع 1يتبين من الجدول )

( مما يشير إلي أن المقياس 6967موجبا ودااًل إحصائيا عند مستوى داللة )الدرجة الكلية للمقياس كان 

 يتميز بصدق بنائي ألبعاده.

 

 :رابعاا: ثبات اًلتجاه نحو التقويم الحقيقي

تم حساب ثبات مقياس االتجاه نحو التقويم الحقيقي ليدى أفيراد العينية االسيتطالعية، مين خيالل طريقية ألفيا 

النصفية، بعد حذف الفقرات التي لم تحقق ارتباط ذات داللة إحصائية مع بعدها  كرونباخ، وطريقة التجزئة

 ( يوضحان النتائج:1، 1التي تنتمي له، والجدول )

 

 معامل الثبات وفقا لطريقة ألفا كرونباخ: -

 ( 8جدول )

 معامل الثبات لمقياس اًلتجاه نحو التقويم الحقيقي وفقا لطريقة ألفا كرونباخ

معامل ألفا  الفقراتعدد  البعد م

 0.157 5 االتجاه نحو طبيعة التقويم الحقيقي 1 كرونباخ

 0.161 0 االتجاه نحو فائدة التقويم الحقيقي 2

 0.250 0 االتجاه نحو استراتيجيات التقويم الحقيقي وأدواته 3

 0.121 71 االتجاه نحو التقويم الحقيقيالدرجة الكلية  

( أن معامل الثبات للدرجة الكلية لمقياس االتجاه نحو التقويم الحقيقي وفقا لطريقية ألفيا 1يتبين من الجدول )

 ويعد معامل  ثبات مرتفع يطمئن الباحث إلى استخدامه. (0.848)كرونباخ كانت 

 

 طريقة التجزئة النصفية: -

تم حساب معامل الثبيات وفقيا لهيذه الطريقية مين خيالل تقسييم االسيتبانة واألبعياد إليي مجميوعتين، وتيم      

حساب معامل االرتباط بيرسون بينهميا، وتيم تصيحيح معاميل االرتبياط باسيتخدام معاميل سيبيرمان لألبعياد 

 الزوجية، ومعامل جتمان لألبعاد الفردية، والنتائج موضحة بالجدول التالي:
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 ( 9جدول )

 معامل الثبات لمقياس اًلتجاه نحو التقويم الحقيقي وفقا لطريقة التجزئة النصفية

عدد  البعد م

 الفقرات

معامل 

قبل 

 التعديل

معامل 

بعد 

 التعديل
 0.122 0.125 5 االتجاه نحو طبيعة التقويم الحقيقي 1

 0.125 0.170 0 االتجاه نحو فائدة التقويم الحقيقي 2

 0.226 0.311 0 االتجاه نحو استراتيجيات التقويم الحقيقي وأدواته 3

 0.177 0.512 71 االتجاه نحو التقويم الحقيقيالدرجة الكلية  

( أن معامل الثبات للدرجة الكلية لمقياس االتجاه نحو التقويم الحقيقي وفقا لطريقية 1يتبين من الجدول )     

 ( ويعد معامل  ثبات مرتفع يطمئن الباحث إلى استخدامه.69177التجزئة النصفية كانت )

 

 المعالجات اإلحصائية:

( للعلوم االجتماعية من SPSSتمت معالجة البيانات إحصائيًا باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي )     

خالل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واألوزان النسبية، كما تم استخدام اختبار 

ات عينة الدراسة حول معيقات )ت( للعينات المستقلة واختبار التباين المتعدد لفحص الفروق في استجاب

 تطبيق التقويم الحقيقي واتجاهاتهم نحوه تبعًا لمتغيرات: االوظيفة والمؤهل العلمي، والمؤسسة المشرفة.

( للحكم على درجة توافر االستجابة عند استخدام Kinay, 2018: 78وقد تبنت الدراسة معيار كناي )     

( قليلة جدا أو أعارض بشدة، 791 -7ت ومقياس االتجاه فمن )مقياس ليكرت الخماسي في استبانة المعيقا

( متوسطة أو محايد، من 2926 -3907( قليلة أو أعارض، من )3906 -7917من                       )

( كبيرة جدا أو أوافق بشدة كون مقياس األداتين 5966 -2937( كبيرة أو أوافق، من )2936 -2927)

 خماسيًا.

 ومناقشتها:نتائج الدراسة 

ما أهم معيقات تطبيق التقويم الحقيقي التي يراها معلمو اللغة العربية ومديرو مدارس  نتائج السؤال األول:

 المرحلة األساسية الدنيا في قطاع غزة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من الفقرات، ولكل بعد من 

 ( توضح النتائج.72، 73، 77، 76الكلية للمقياس، والجداول ) األبعاد وللدرجة
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 ( 11جدول)

 المتوسط الحسابي والوزن النسبي لبعد المعيقات التي تتعلق بالمعلم

 المتوسط الفقرة م

 الحسابي

 اًلنحراف

 المعياري

الوزن 

يالنسب  

بالترتي  

تقويم ضعف اقتناع معلم اللغة العربية بجدوى ال 1

 الحقيقى.

29660 79777 0697 2 

حتاج إلى استراتيجيات التقويم الحقيقي مرهقة وت 2

 وقت طويل.

29511 79663 1790 2 

بعة عدد الطالب الكبير يحول دون تطبيق ومتا 3

 المعلم ألنشطة التقويم الحقيقي.

29656 69116 1796 7 

ن كثرة أعباء المعلم اإلدارية والفنية يقلل م 4

م الستراتيجيات التقويالممارسات السليمة 

 الحقيقي.

29126 69102 1090 3 

دام طرائق التدريس المستخدمة تجعل من استخ 5

بًا.استراتيجيات التقويم الحقيقي أمًرا صع  

39117 79675 5190 1 

هم خوف المعلمين من شكاوى أولياء األمور يدفع 6

ية.إلى التساهل في تطبيق األنشطة التقويم  

39171 79710 5192 1 

بب اعتماده ذاتية المعلم تؤثر في نتائج التقويم بس 7

 على أحكام المعلمين الكيفية.

39111 79716 5191 5 

االهتمام بتقويم العمليات العقلية المعرفية وإهمال  8

 بقية جوانب الشخصية.

39171 79617 5192 0 

يكيون حسيب االنحيراف المعيياري *الترتيب وفقا للوزن النسبي األكبر، وفي حالة التساوي الوزن النسيبي 

 األقل.

( والتي تنص على: عدد الطالب الكبير يحول دون تطبيق 2( أن الفقرة رقم )76يتبين من الجدول )     

( والتي تنص على: كثرة أعباء المعلم اإلدارية 2ومتابعة المعلم ألنشطة التقويم الحقيقي، والفقرة رقم )

الستراتيجيات التقويم الحقيقي كانت أكبر المعيقات التي تتعلق بالمعلم  والفنية يقلل من الممارسات السليمة

( والتي تنص 5والتي تعيق تطبيق التقويم الحقيقي في المرحلة األساسية الدنيا، في حين كانت الفقرة رقم )

قرة على: طرائق التدريس المستخدمة تجعل من استخدام استراتيجيات التقويم الحقيقي أمًرا صعبًا، والف

( والتي تنص على: خوف المعلمين من شكاوى أولياء األمور يدفعهم إلى التساهل في تطبيق 0رقم )

األنشطة التقويمية من أقل المعيقات التي تتعلق بالمعلم والتي تعيق تطبيق التقويم الحقيقي من وجهة نظر 

 معلمي اللغة العربية ومديري مدارس المرحلة األساسية الدنيا.

د هذه النتيجة في نظر الباحث إلى تكدس الفصول الدراسية بأعداد كبيرة من التالميذ تتجاوز وتعو     

( تلميذًا في الفصل الواحد خاصة في المدارس الحكومية؛ مما يجعل متابعة أنشطة التقويم الحقيقي 26)

ية الكبيرة التي تتمثل في فرديًا لهذا العدد الكبير من التالميذ أمًرا صعبًا، ناهيك عن أعباء المعلم اإلدار

متابعة السجالت المدرسية مثل: )الحضور والغياب، مستويات التالميذ، الدرجات(، وتشكيل مجلس 

الفصل واإلشراف على أعماله، والمناوبة المدرسية، والحفاظ على النظام، واإلشراف على اللجان 

مي ألربع مباحث دراسية، تنفيذ الحصص المدرسية فضاًل عن أعبائه الفنية المتمثلة في: )اإلعداد اليو

الصفية بطرائق تدريس متنوعة، وإعداد الخطط العالجية لضعاف التحصيل ومتابعتهم، باإلضافة إلى 

مشاركته في األنشطة الال منهجية مثل اللجان المدرسية، واإلذاعة المدرسية، والمجلس المدرسي، 

والمسابقات لرعاية المتفوقين(؛ مما يعيق تطبيق أدوات والبرلمان الطالبي، والمهرجانات، واالحتفاالت، 

 واستراتيجيات التقويم الحقيقي بشكل فاعل.
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 ( 11جدول)

 المتوسط الحسابي والوزن النسبي لبعد المعيقات التي تتعلق بالطالب

 المتوسط الفقرة م

 الحسابي

 اًلنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي

بالترتي  

لل من لدى الطلبة يقضعف دافع التعلم الذاتي  1

 إمكانية تحقيق أهداف التقويم الحقيقي.

29010 69131 1291 2 

ي اعتماد الطلبة على الوالدين أو جهات أخرى ف 2

 إنجاز أنشطة التقويم البيتية.

29010 69133 1291 3 

ى ضغط أولياء األمور على المعلمين يؤثر عل 3

 موضوعيتهم في إعطاء الدرجات.

39155 79712 5197 1 

قويم ضعف رغبة الطلبة في التعامل مع أدوات ت 4

 متعددة ومتنوعة في المدرسة والبيت.

29321 69132 0291 1 

لبًا في ضعف قدرات الطلبة التكنولوجية تؤثر س 5

كة تطبيق أنشطة التقويم المرتبطة بالشب

 العنكبوتية

29525 79600 1691 2 

دون ول ضعف فهم الطلبة لألنشطة التقويمية يح 6

 إنجازها بصورة جيدة.

29217 69171 0192 0 

ة يقلل ضيق الوقت المخصص لألنشطة التقويمي 7

 من مستوى رضا الطلبة عن أدائها.

29561 69116 1693 5 

عزوف أولياء األمور عن متابعة أبنائهم أثناء  8

 تنفيذهم لألنشطة التقويمية البيتية.

29177 79661 1093 7 

النسبي األكبر، وفي حالة التساوي الوزن النسيبي يكيون حسيب االنحيراف المعيياري  *الترتيب وفقا للوزن

 األقل.

( والتي تنص على: عزوف أولياء األمور عن متابعة أبنائهم 1( أن الفقرة رقم )77يتبين من الجدول )     

( والتي تنص على: اعتماد الطلبة على الوالدين أو 3أثناء تنفيذهم لألنشطة التقويمية البيتية، والفقرة رقم )

ت التي تتعلق بالطالب والتي تعيق تطبيق جهات أخرى في إنجاز أنشطة التقويم البيتية كانت أكبر المعيقا

( والتي تنص على: ضغط أولياء األمور على المعلمين يؤثر 2التقويم الحقيقي، في حين كانت الفقرة رقم )

( والتي تنص على: ضعف رغبة الطلبة في 2على موضوعيتهم في إعطاء الدرجات، والفقرة رقم )

المدرسة والبيت من أقل المعيقات التي تتعلق بالطالب والتي التعامل مع أدوات تقويم متعددة ومتنوعة في 

 تعيق تطبيق التقويم الحقيقي من وجهة نظر معلمي اللغة العربية ومديري مدارس المرحلة األساسية الدنيا.

ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى ضعف وضوح استراتيجيات وأدوات التقويم الواقعي في أذهان أولياء      

قلة تنظيم اللقاءات من قبل اإلدارات المدرسية لتوضيح هذه اآلليات، فضاًل عن تعدد أدوات األمور، و

التقويم الحقيقي وأنشطته، وعدم توفر الوقت الكافي لتنفيذ هذه األنشطة في الحصص الصفية وإتقانها من 

من صعوبات تطبيق قبل التالميذ؛ مما قد يؤدي إلى اعتمادهم على أولياء أمورهم في تنفيذها مما يزيد 

 التقويم الحقيقي.
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 ( 12جدول )

 المتوسط الحسابي والوزن النسبي لبعد المعيقات التي تتعلق بالقوانين واألنظمة

 المتوسط الفقرة م

 الحسابي

 اًلنحراف

 المعياري

الوزن 

يالنسب  

بالترتي  

ربية كثرة األنشطة التقويمية لمهارات اللغة الع 1

ول.بأدائها على النحو المقبال تسمح للطالب   

29500 69111 1792 3 

ث كثرة االستراتيجيات التقويمية للمباح 2

 الدراسية يزيد من حالة التوتر والقلق لدى

 الطالب.

29527 69126 1691 2 

 العالمات المخصصة لألنشطة التقويمية ال 3

 توازي جهد الطالب المبذول في تحقيقها.

29316 79625 0592 1 

قي يقلل من إلزام المعلمين بفعاليات التقويم الحقي 4

 فرص تحقيقها على النحو األمثل.

29210 79660 0191 5 

اتيجيات قلة الضوابط التي تضمن تطبيق استر 5

 التقويم الواقعي وأدواته داخل الحصص.

29311 79621 0595 0 

وبة تعدد مهارات المنهاج وكفاياته تزيد من صع 6

وأدواته. استراتيجيات التقويم الحقيقيتنفيذ   

29252 79671 0197 2 

كثرة كفايات اللغة العربية التي يتضمنها التقويم  7

 تضاعف صعوبة تطبيق التقويم الحقيقي. 

29177 79611 1293 7 

*الترتيب وفقا للوزن النسبي األكبر، وفي حالة التساوي الوزن النسيبي يكيون حسيب االنحيراف المعيياري 

 األقل.

( والتي تنص على: كثرة كفايات اللغة العربية التي يتضمنها 1( أن الفقرة رقم )73يتبين من الجدول )     

( والتي تنص على: كثرة األنشطة 7التقويم يضاعف صعوبة تطبيق التقويم الحقيقي، والفقرة رقم )

المقبول كانت أكبر المعيقات التي  التقويمية لمهارات اللغة العربية ال تسمح للطالب بأدائها على النحو

تتعلق بالقوانين واألنظمة التي تعيق تطبيق التقويم الحقيقي في المرحلة األساسية الدنيا، في حين كانت 

( والتي تنص على: العالمات المخصصة لألنشطة التقويمية ال توازي جهد الطالب المبذول 2الفقرة رقم )

تنص على: قلة الضوابط التي تضمن تطبيق استراتيجيات التقويم  ( والتي5في تحقيقها، والفقرة رقم )

الواقعي وأدواته داخل الحصص من أقل المعيقات التي تتعلق بالقوانين واألنظمة التي تعيق تطبيق التقويم 

 الحقيقي في المرحلة األساسية الدنيا.

( 1ها التقويم الحقيقي التي تصل إلى )ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى كثرة الكفايات اللغوية التي يشمل     

كفايات تتمثل في: )االستماع، والمحادثة، والقراءة الجهرية، وفهم المقروء، واألناشيد والمحفوظات، 

والتدريبات، والكتابة، واإلمالء، والتعبير الكتابي(، مما يجعل تقويم هذه الكفايات يحتاج إلى تنفيذ 

مية متنوعة ومتعددة مثل: أوراق العمل، والتقارير، وحل تدريبات استراتيجيات وأدوات وفعاليات تقوي

الكتاب المدرسي، واألنشطة الصفية الشفوية والكتابية، والزيارات الميدانية، وموضوعات التعبير، وزيارة 

المكتبة، والمسابقات الصفية، واألنشطة العملية، وملفات اإلنجاز، وأنشطة التدريب على الخط العربي 

 إلى وقت طويل وجهد كبير يزيد معيقات تطبيق التقويم الحقيقي.تحتاج 
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 ( 13جدول )

 المتوسط الحسابي والوزن النسبي ألبعاد استبانة معيقات تطبيق التقويم الحقيقي

 البعد 
المتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 3 65.4 0.730 3.271 معيقات التي تتعلق بالمعلم

 1 69.24 0.677 3.462 معيقات تتعلق بالطالب

 2 69.18 0.762 3.459 معيقات تتعلق باألنظمة والقوانين

الدرجة الكلية للمعيقات تطبيق التقويم 

 الحقيقي
3.395 0.650 67.9  

( أن متوسط الدرجة الكلية لمعيقات تطبيق التقويم الحقيقي لعينة الدراسة جياءت 72يتبين من الجدول )     

(، وحصييلت المعيقييات التييي تتعلييق 0191(، وبييوزن نسييبي )29215بدرجيية متوسييطة بمتوسييط حسييابي )

يقيات التيي (، يليهيا المع%01932( وبيوزن نسيبي )29203بالطالب على الترتيب األول بمتوسط حسابي )

( ثيم جياءت المعيقيات التيي %01971( بيوزن نسيبي )3.459تتعلق باألنظمة والقوانين بمتوسيط حسيابي )

 (.%0592( وبوزن نسبي )29317تتعلق بالمعلم  في الترتيب الثالث واألخير بمتوسط حسابي )

البيت التي قد تصيب ويعود ذلك من وجهة نظر الباحث إلى كثرة أنشطة التقويم الحقيقي في المدرسة و     

التلميييذ بالملييل وتدفعييه إلييى العييزوف عيين المشيياركة فييي أدائهييا علييى النحييو المطلييوب، ويييدفع التالميييذ إلييى 

االعتماد على أولياء األمور في تنفيذ أنشطة التقويم، وتقلل من فرص التعلم الذاتي لديهم، فضيال عين كثيرة 

إعدادها، وضيق الوقت المخصيص لتنفييذها فيي الحصيص أدوات التقويم التي قد ال يتقن المعلم تصميمها و

الدراسية، وقناعة الكثير من معلمي اللغة العربية بعدم جدوى هذه األنشطة في تقويم مهارات تدريس اللغية 

العربية، وتركيزهم على طرائق التدريس االعتيادية التي تتعارض وال تعزز تطبيق أنشيطة تقيويم نوعيية، 

 ومعيقات تنفيذ التقويم الحقيقي في مدارس المرحلة األساسية الدنيا.كل ذلك يزيد من أعباء 

 

ما مستوى اتجاهات معلمي اللغة العربية ومديري ميدارس المرحلية األساسيية اليدنيا نتائج السؤال الثاني:  

في قطاع غزة نحو التقيويم الحقيقيي؟  ولإلجابية عين السيؤال الثياني تيم حسياب المتوسيط الحسيابي واليوزن 

 ( يوضح  النتائج.72بي لألبعاد والدرجة الكلية للمقياس، والجدول )النس

 ( 14جدول )

 المتوسط الحسابي والوزن النسبي لألبعاد والدرجة الكلية لمقياس اًلتجاهات نحو التقويم الحقيقي

المتوسط  البعد

 الحسابي

اًلنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 1 74.1 0.647 3.704 الحقيقياالتجاه نحو طبيعة التقويم 

 2 67.0 0.661 3.351 االتجاه نحو فائدة التقويم الحقيقي

االتجاه نحو استراتيجيات التقويم 

 الحقيقي وأدواته
3.015 0.449 60.3 3 

االتجاه نحو التقويم الدرجة الكلية 

 الحقيقي
3.336 0.476 66.7  

( أن متوسط الدرجة الكلية التجاه أفراد عينة الدراسة نحو التقويم الحقيقي قد بلغ 72يتبين من الجدول )     

( وهذا يعتبر مستوى محايدًا، ويعود ذلك من وجهة نظر الباحث إلى عدم %0091( بوزن نسبي )29220)

قلية اليدورات التدريبيية التيي وضوح فكيرة التقيويم الحقيقيي فيي أذهيان المعلميين وميديري الميدارس، وإليى 

تعرضت لها عينة الدراسة، فضاًل عن معيقيات تطبييق هيذا النيوع مين التقيويم التيي تتعليق بيالمعلم وأعبائيه 

الفنية واإلدارية، وإمكانات المدرسة المحدودة التي ال تتناسيب ميع احتياجيات التقيويم الحقيقيي، وقلية إدراك 

 ة التقويم الحقيقي.أولياء األمور آلليات التعامل مع أنشط

وحصل االتجاه نحو طبيعة التقويم الحقيقي على الترتيب األول درجة كبيرة )موافق( بمتوسيط حسيابي      

 (.%1297( ووزن نسبي )29162)
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ويعييزو الباحييث تلييك النتيجيية إلييى رغبيية معلمييي اللغيية العربييية ومييديري المييدارس الملحيية فييي المرحليية      

آليات التقويم التربوي، والتخلص ما أمكن من التقويم التقليدي بكل ما يشيكله مين  األساسية الدنيا في تطوير

قلييق وخييوف لييدى التالميييذ وأولييياء أمييورهم، يليييه فييي الترتيييب الثيياني )محايييد( االتجيياه نحييو فائييدة التقييويم 

يم (، بينما حصل االتجياه نحيو اسيتراتيجيات التقيو%01( ووزن نسبي )29257الحقيقي بمتوسط حسابي )

( %0692(، ووزن نسييبي )29675الحقيقييي وأدواتييه علييى الترتيييب األخييير )محايييد( بمتوسييط حسييابي )

ويعييزو الباحييث تلييك النتيجيية إلييى ضييبابية معرفيية عينيية الدراسيية لمفيياهيم التقييويم الحقيقييي واسييتراتيجياته، 

قيقيي المتعيددة وقصور فيي إدراك طرائيق تنفييذه، وضيعف مهيارات المعلميين فيي إعيداد أدوات التقيويم الح

والمتنوعة، واألعباء اإلدارية الكبيرة، فضال عن األعباء الكبيرة التي ستلقى على كاهل مدير المدرسة من 

متابعة، وتوفير إمكانات لتطبيق أنشطة التقيويم الحقيقيي، ميع عيدم نضيج البيئية التعليميية والمحليية لتطبييق 

 واألجواء التي تساعد على ذلك.  التقويم الحقيقي دون ترتيب وتنسيق وتهيئة الظروف 

 

هل توجيد فيروق دالية إحصيائيًا فيي متوسيط اسيتجابات عينية الدراسية حيول معيقيات نتائج السؤال الثالث: 

تطبيق التقويم الحقيقي تعزى للمتغيرات التالية ) الوظيفة، المؤسسية المشيرفة، المؤهيل العلميي(؟ ولإلجابية 

( يوضييح 75( والجييدول ) MANOVAليييل التبيياين المتعييدد ) علييى ذلييك التسيياؤل تييم اسييتخدام اختبييار تح

 النتائج. 

 (15جدول )

للتعرف إلى الفروق في متوسط أراء عينة الدراسة حول معيقات تطبيق اختبار التباين المتعدد  نتائج 

 التقويم الحقيقي تعزى للمتغيرات التالية ) العمل، المؤسسة المشرفة، المؤهل العلمي (

 التباينمصدر  البيان
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

F 

مستوى 

 الدًللة

 الوظيفة

 

 

 

 0.111 2.568 1.329 1 1.329 معيقات التي تتعلق بالمعلم

 0.78 0.078 0.036 1 0.036 معيقات التي تتعلق بالطالب

معيقات التي تتعلق باألنظمة 

 والقوانين
0.208 1 0.208 0.361 0.549 

الدرجة الكلية للمعيقات تطبيق 

 التقويم الحقيقي
0.225 1 0.225 0.54 0.464 

 المؤسسة

 

 

 

 0.195 1.693 0.876 1 0.876 معيقات التي تتعلق بالمعلم

 0.135 2.262 1.036 1 1.036 معيقات التي تتعلق بالطالب

معيقات التي تتعلق باألنظمة 

 والقوانين
1.317 1 1.317 2.29 0.132 

الدرجة الكلية للمعيقات تطبيق 

 التقويم الحقيقي
1.059 1 1.059 2.545 0.113 

 المؤهل

 

 

 

 0.098 2.771 1.434 1 1.434 معيقات التي تتعلق بالمعلم

 0.395 0.728 0.333 1 0.333 معيقات التي تتعلق بالطالب

معيقات التي تتعلق باألنظمة 

 والقوانين
0.811 1 0.811 1.409 0.237 

الدرجة الكلية للمعيقات تطبيق 

 التقويم الحقيقي
0.794 1 0.794 1.91 0.169 

 الخطأ

 

   0.517 155 80.209 معيقات التي تتعلق بالمعلم

   0.458 155 70.99 معيقات التي تتعلق بالطالب
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معيقات التي تتعلق باألنظمة 

 والقوانين
89.191 155 0.575   

تطبيق الدرجة الكلية للمعيقات 

 التقويم الحقيقي
64.469 155 0.416   

 اإلجمالي

 

 

 

    159 1785.734 معيقات التي تتعلق بالمعلم

    159 1977.578 معيقات التي تتعلق بالطالب

معيقات التي تتعلق باألنظمة 

 والقوانين
1994.286 159    

الدرجة الكلية للمعيقات تطبيق 

 التقويم الحقيقي
1898.964 159    

 2= 6965( عند مستوى داللة  713-3الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة    

 2912= 6965( عند مستوى داللة  713-7الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة    

( أن مسييتوى الدالليية للدرجيية الكلييية لمعيقييات تطبيييق التقييويم الحقيقييي ولجميييع 75يتبييين ميين الجييدول )     

الجدولييية ( وذلييك لجميييع المتغيييرات  fالمحسييوبة أقييل ميين  f( )أي أن قيميية 6965أبعادهييا كانييت أكبيير ميين)

ليية إحصييائية عنييد العمييل، المؤسسيية المشييرفة، المؤهييل العلمييي ممييا يشييير إلييى عييدم وجييود فييروق ذات دال

( في متوسط استجابات عينة الدراسة حول معيقات تطبيق التقويم الحقيقي كميا يراهيا 6965مستوى داللة )

معلمو اللغة العربية ومديرو مدارس األساسيية اليدنيا فيي قطياع غيزة تعيزى لمتغييرات: )العميل، المؤسسية 

 المشرفة، المؤهل العلمي(.

نظير الباحيث إليى الفهيم المشيترك بيين أفيراد عينية الدراسية مين معلميين  وتعود هذه النتيجية مين وجهية     

ومديري مدارس للمعيقات التي تحول دون تطبيق أنشطة التقويم الحقيقي، فظروفهم الوظيفية واحدة، وقلية 

إمكانات المدراس المادية شاملة، وضعف التدريب على إعداد أدوات التقويم الحقيقي وتنفييذ اسيتراتيجياته، 

بابية رؤييية أولييياء األمييور وقليية ثقييافتهم التربوييية أدى إلييى الضييغط المسييتمر علييى المعلمييين ومييديري وضيي

الميدارس، وكثيرة أدوات التقيويم الحقيقيي وأنشيطته، ومفاجيأة األسيرة التربويية بتطبيقيه دون تهيئية المييدان 

ق التقيويم الحقيقيي بغيض التربوي أوجد ثقافة مشتركة وموحدة بين أفراد عينة الدراسة حول معيقيات تطبيي

الطيرف عيين نيوع وظيفييتهم، أو المؤسسية المشييرفة علييى مدارسيهم وزارة التربييية والتعلييم أم وكاليية غييوث 

 وتشغيل الالجئين، أو كونهم من المعلمين أو المديرين الجدد أم القدامى. 

د فيروق دالية ( التيي أظهيرت نتائجهيا عيدم وجيو3671وتتفق نتيائج هيذه الدراسية ميع دراسية يوسيف )     

إحصائيًا تعزى لمتغير النوع االجتماعي في تحديد المعيقات التيي تواجيه تطبييق التقيويم الحقيقيي فيي تعلييم 

التربية اإلسالمية بمراحل التعليم العام بمنطقة تبوك التعليمية، ومع دراسية المطيوع التيي أظهيرت نتائجهيا 

بييرة  فييي معرفيية وجهيية نظيير المعلمييين حييول عييدم وجييود فييروق داليية إحصييائيًا تعييزى لمتغييير سيينوات الخ

معوقات تطبيق التقويم المسيتمر عليى تالمييذ الصيفوف اليدنيا مين المرحلية االبتدائيية فيي ميدارس محافظية 

( التي أظهرت نتائجها عدم وجود 3670القويعية بالمملكة العربية السعودية، ودراسة الثوابية والسعودي )

سييينوات الخبيييرة والمؤهيييل العلميييي فيييي تحدييييد معوقيييات تطبييييق فيييروق دالييية إحصيييائيًا تعيييزى لمتغييييري 

 استراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته من وجهة نظر معلمي التربية اإلسالمية في محافظة الطفيلة باألردن.

 

هييل توجييد فييروق داليية إحصييائيًا فييي متوسييط اتجاهييات عينيية الدراسيية نحييو التقييويم نتااائج السااؤال الرابااع: 

 غيرات )الوظيفة، المؤسسة المشرفة، المؤهل العلمي(؟الحقيقي تعزى لمت

( للتعيرف عليى  MANOVAولإلجابة على ذليك التسياؤل تيم اسيتخدام اختبيار تحلييل التبياين المتعيدد ) 

 .(70الفروق والجدول )
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 (16جدول )

التقويم للتعرف إلى الفروق في متوسط اتجاهات عينة الدراسة نحو اختبار التباين المتعدد  نتائج 

الحقيقي في المرحلة األساسية الدنيا في قطاع غزة تعزى لمتغيرات )العمل، المؤسسة المشرفة، المؤهل 

 العلمي(؟

 مصدر التباين البيان

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

F 

مستوى 

 الدًللة

 الوظيفة

  

  

  

 0.646 0.212 0.089 1 0.089 االتجاه نحو طبيعة التقويم الحقيقي

 0.716 0.133 0.059 1 0.059 االتجاه نحو فائدة التقويم الحقيقي

االتجاه نحو استراتيجيات التقويم 

 0.963 0.002 0 1 0 الحقيقي وأدواته

االتجاه نحو التقويم الدرجة الكلية 

 0.984 0.000 0.00008 1 0.00008 الحقيقي

 المؤسسة

  

  

  

 0.21 1.582 0.665 1 0.665 التقويم الحقيقياالتجاه نحو طبيعة 

 0.698 0.151 0.067 1 0.067 االتجاه نحو فائدة التقويم الحقيقي

االتجاه نحو استراتيجيات التقويم 

 0.549 0.361 0.074 1 0.074 الحقيقي وأدواته

االتجاه نحو التقويم الدرجة الكلية 

 0.374 0.794 0.183 1 0.183 الحقيقي

 المؤهل

  

  

  

 0.564 0.334 0.14 1 0.14 االتجاه نحو طبيعة التقويم الحقيقي

 0.73 0.12 0.053 1 0.053 االتجاه نحو فائدة التقويم الحقيقي

االتجاه نحو استراتيجيات التقويم 

 0.763 0.091 0.019 1 0.019 الحقيقي وأدواته

االتجاه نحو التقويم الدرجة الكلية 

 0.873 0.026 0.006 1 0.006 الحقيقي

 الخطأ

  

  

  

     0.421 155 65.18 االتجاه نحو طبيعة التقويم الحقيقي

     0.445 155 68.963 االتجاه نحو فائدة التقويم الحقيقي

االتجاه نحو استراتيجيات التقويم 

     0.205 155 31.81 الحقيقي وأدواته

االتجاه نحو التقويم الدرجة الكلية 

     0.23 155 35.654 الحقيقي

 اإلجمالي

  

  

  

       159 2248.04 االتجاه نحو طبيعة التقويم الحقيقي

       159 1854.75 االتجاه نحو فائدة التقويم الحقيقي

االتجاه نحو استراتيجيات التقويم 

       159 1476.944 الحقيقي وأدواته

االتجاه نحو التقويم الدرجة الكلية 

       159 1805.654 الحقيقي

 2= 6965( عند مستوى داللة  713-3الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة 

 2912= 6965( عند مستوى داللة  713-7الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة 

( أن مستوى الداللة للدرجة الكلية التجاه عينة الدراسة نحو التقيويم الحقيقيي وجمييع 70يتبين من الجدول )

الجدوليية( وذليك لجمييع المتغييرات:  fالمحسيوبة أقيل مين  f( )أي ان قيمية 6965أبعادها كانيت أكبير مين )
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دالية إحصيائيًا فيي متوسيط  العمل، المؤسسة المشرفة، المؤهيل العلميي(؛ مميا يشيير إليى عيدم وجيود فيروق

اتجاهات عينة الدراسة من معلمي اللغة العربية ومديري مدارس المرحلة األساسيية اليدنيا  فيي قطياع غيزة  

 نحو التقويم الحقيقي تعزى لمتغيرات )العمل، المؤسسة المشرفة، المؤهل العلمي(.

معلميين للغية العربيية وميديري ميدارس ويعزو الباحث تلك النتيجة اشتراك كل أفراد عينة الدراسة من      

المرحليية األساسييية الييدنيا فييي رؤيييتهم لمعيقييات تطبيييق التقييويم الحقيقييي ميين حيييث تهيئيية البيئيية المدرسييية، 

وضعف اإلمكانات المادية واللوجستية، وقلة وعي أولياء األمور وقلية تواصيلهم ميع المدرسية؛ فضياًل عين 

ية في السجالت المعدة لذلك، ناهيك عن كثرتهيا مميا يرهيق كاهيل تداخل مفردات تقويم مهارات اللغة العرب

ق فكرتهم ورؤيتهم نحو تطبيق التقويم الحقيقي.  المعلم في تعبئتها، كل ذلك وحد اتجاهاتهم وعمَّ

( التي لم Bhusaneswari Misra,2017وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة بوفانسواري ميسرا )

في اتجاهات معلمي المدارس االبتدائية نحو التقويم المستمر والشامل تبعًا تظهر فروقًا دالة إحصائيًا 

للمؤسسة المشرفة على المدرسة إن كانت حكومية أو خاصة، كما تتفق مع دراسة كومار وأجراوال 

(Kumar & Aggarwal,2016 التي لم تظهر نتائجها فروقًا دالة إحصائيًا في مستوى إدراك المعلمين )

ستمر والشامل يعزى لمتغيرات الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل التربوي، وتعارضت مع للتقييم الم

( التي أظهرت نتائجها فروقًا دالة إحصائيًا في معرفة معتقدات الطلبة kinay,2018نتائج دراسة كناي )

 المعلمين نحو التقويم الحقيقي تبعًا لمتغير الجنس لصالح المعلمات.

  توصيات الدراسة:
 وء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث بما يلي: في ض

عقد مديريات التعليم وإدارات المدارس لقاءات تربوية تثقيفية ألولياء األمور حول فلسفة واستراتيجيات 

 وأدوات التقويم الحقيقي.

لدنيا ضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل الالجئين بتقليل عدد تالميذ الصفوف ا

 بحيث ال تتجاوز الثالثين.

تخفيف وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل الالجئين لألعباء اإلدارية التي يقوم معلم اللغة 

( حصة ليتسنى له إعداد 33العربية في المرحلة األساسية الدنيا وتخفيض نصابه من الحصص إلى )

 أدوات  التقويم الحقيقي بإتقان.

التدريب في وزارة التربية والتعليم ومركز التطوير التربوي التابع لوكالة غوث وتشغيل عقد مراكز 

الالحئين اقاءات تربوية ودورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية ومديري مدارس المرحلة األساسية الدنيا 

 الحقيقي في الميدان. حول فلسفة التقويم الحقيقي واستراتيجياته وأدواته للتغلب على معيقات تطبيق التقويم

إجراء مزيد من البحوث العلمية حول التقويم الحقيقي تتعلق بمباحث دراسية أخرى، ودرجة استخدام 

 المعلمين ألدواته.

 

 المراجع العربية:

ورقة عمل مقدمة في اليوم (. استراتيجيات حديثة في التقويم التربوي، 3670أبو دقة، سناء. ) -

، مديرية التربية باستراتيجيات التقويم الحديثة بين النظرية وإمكانية التطبيقالدراسي المعنون 

 والتعليم: غرب غزة.

(. معيقات تطبيق استراتيجية منظومة التقويم 3676أبو شعيرة، خالد واشتيوه، فوزي وغباري، ثائر. ) -

مجلة فظة الزرقاء، الواقعي على تالميذ الصفوف األربعة األولى من مرحلة التعليم األساسي في محا

 .111 – 152، ص ص 3، ع24جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اًلنسانية(، مج

(. تصور مقترح لتطوير تقويم تعلم الرياضيات للمرحلة المتوسطة 3671األسمري، نورة عوضه. ) -

 -ية مجلة العلوم التربوية والنفسبالمملكة العربية السعودية في ضوء استراتيجيات التقويم البديل، 

 .12 – 06، ص ص 76، ع7مجفلسطين،  –المركز القومي للبحوث 

(. المعوقات التي تواجه معلمي الرياضيات في تطبيق التقويم 3675البالدي، حمدي بن هنيدي. ) -

المستمر في المرحلة االبتدائية والمتعلقة بالمعلم والتلميذ والمقرر الدراسي والنواحي التنظيمية 
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، كلية التربية، جامعة أم القرى بمكة المكرمة: المملكة ستير غير منشورةرسالة ماجواإلدارية، 

 العربية السعودية.

(. معوقات تطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته من 3670الثوابية، أحمد والسعودي، خالد. ) -

(، 22، مج )مجلة دراسات العلوم التربويةوجهة نظر معلمي التربية اإلسالمية في محافظة الطفيلة، 

 .316 – 305(، ص ص 7ع)

مشروع التأسيس للجودة والتأهيل لالعتماد المؤسسي (. 3672جامعة األميرة بنت عبد الرحمن.  ) -

 ، الكتيب الثالث.والبرامجي

(. تقويم فاعلية التقويم المستمر في مدارس محافظة الطائف 3673الزبون، حابس والسالمات، محمد. ) -

مجلة التربية مديري المدارس والمشرفين التربويين واتجاهاتهم نحوه، من وجهة نظر المعلمين و

 .121 – 017(، ص ص 3(، ج )756، ع )مصر –جامعة األزهر 

مجلة عالم (. الممارسات التقويمية للمعلمين في ضوء مفهوم التقويم المستمر، 3676الصعيدي، عمر ) -

 .311 – 326(، ص ص 27ع ) مصر، –التربية 

، التقويم التربوي البديل أسسه النظرية والمنهجية وتطبيقاته الميدانية(. 3661دين. )عالم، صالح ال -

 د. ط، درا الفكر العربي: القاهرة.

(. اتجاهات معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة نحو استخدام 3672العليان، فهد بن عبد الرحمن. ) -

 – 52، ص ص 25، عالسعودية –وعلم النفسرسالة التربية التقويم البديل فيتقويم تعلم الرياضيات، 

10. 

، وزارة التربية اإلطار النظري -استراتيجات التقويم وأدواته(. 3662الفريق الوطني للتقويم .) -

 والتعليم العالي: األردن.

(. معوقات تطبيق التقويم المستمر على طالب الصفوف الدنيا 3671المطوع، نايف بن عبد العزيز. ) -

تدائية بمدارس محافظة القويعية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين، من المرحلة االب

 .  226 – 227، ص ص22األردن، مج – العلوم التربوية –مجلة دراسات 

(. المعيقات التي تواجه تطبيق التقويم الحقيقي في تعليم وتعلم مقررات 3671يوسف، عبد الخالق. ) -

مركز  -التربوية والنفسية منطقة تبوك التعليمية، المجلة الدولية للدراسات  التربية اإلسالمية بمدارس

 .270 – 313، ص ص 2،ع3األردن، مج –رفاد للدراسات واألبحاث 
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