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 ملخص

ويم  ة التق ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن المعيقات التي تواجه تطبيق إستراتيجية منظوم
اء ةاألولى من مرحل الصفوف األربعةالواقعي على تالميذ  يم األساسي في محافظة الزرق  ،التعل

اومن ثم تقدي ول لھ تبانة . م أنسب الحل احثون بتطوير اس ام الب ذه الدراسة ق ق أھداف ھ م تولتحقي
فقرة موزعة على خمسة محاور  )٥٠(إعدادھا خصيصاً لھذا الغرض، وقد تكونت االستبانة من 

ة : أساسية ھي ات المتعلق المعلم، المعيق ة بالمعيقات المتعلقة ب ات المتعلق ية، المعيق اإلدارة المدرس
البرامج التدريبيبالمشر  ةف التربوي، المعيقات المتعلقة باإلمكانيات المادية، والمعيقات المتعلقة ب

ة ل، والمعري المدارسيمدتكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين، وو مين في مديري
ام التربية محافظة الزرقاء األولى خالل الفصل األول من  ة أ .٢٠٠٨/٢٠٠٩الدراسي  ع ا عين م

ارھم ) ٣٦٣(لدراسة فقد تكونت من ا م اختي اً، ت ديراً، ومعلم اً، وم ة مشرفاً تربوي ة الطبقي بالطريق
ي تواجه وأظھرت . من مجتمع الدراسة العشوائية ات الت ر المعيق ى أن أكث ذه الدراسة إل ائج ھ نت

ة و ات المادي ة باإلمكاني ات المتعلق واقعي ھي المعيق ويم ال ة التق ق إستراتيجية منظوم م  نمتطبي ث
المعلم. المعيقات المتعلقة بالبرامج التدريبية ايليھ ة ب ات المتعلق . أما المرتبة الثالثة فقد كانت للمعيق

رتبت والي في الم ى الت ن يأما المعيقات المتعلقة بالمشرف التربوي واإلدارة المدرسية فقد كانت عل
تعزى  ٠.٠٥=  ة توى الداللداللة إحصائية عند مس ين عدم وجود فروق ذاتكما تبَّ  .نياألخيرت

ول ا وللحد من ھذه المعيقات. متغيري المؤھل العلمي والوظيفةى لإ احثون عدداً من الحل قترح الب
ات ذه المعيق ول الم. التي تساعد على التخلص أو التقليل من حدة ھ ذه الحل  :ةـرحقتومن ضمن ھ

ة التقويـوض ادي يتضمن منظوم ل إرش واقعيـع دلي ث م ال ن حي دافھا، طبيعتھ :م فتھا، اأھ ، فلس
  .وتحديد األدوار والمسؤوليات فيھا

ة ات المفتاحي ات،  :الكلم ويممعيق واقعي،  التق ةال يم  الصفوف األربع ة التعل ى، مرحل األول
  .األساسي
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Abstract 

This study aimed at exploring the obstacles that encounter 
implementing the strategy of the authentic assessment system on the first 
four grades of elementary education in first Zarqa educational district 
schools. In addition, the researchers suggested a number of solutions for 
such issue. To achieve the main purpose of the study, the researchers 
developed a questionnaire which consisted of fifty items distributed into 
five categories, they are: obstacles related to teachers, school 
administration, educational supervisors, fiscal issues, and professional 
development programs. The population of this study consisted of all 
educational supervisors, principals, and teachers who work in First Zarqa 
Educational District during the academic year 2007-2008. The sample of 
the study consisted of (363) educational supervisors, principals, and 
teachers who were by stratify selected way from the population of the 
study. The results of the study indicated that the obstacles that encounter 
implementing the strategy of the authentic assessment system arranged in 
the following order: fiscal issues, professional development programs, 
Teachers, educational supervisors, and school administration. 
Successively in addition, there were no significant differences in term of 
obstacles identified by respondents due to academic degree and job 
position. The researchers suggested a number of solutions that help to 
decrease these obstacles. One of them is developing a guide book 
includes the authentic assessment system regarding its goals, nature, 
philosophy, roles and responsibilities.  

Keywords: Authentic assessment, obstacles, first four grades 
elementary education. 

  
  ةالمقدم

تعلم وإن  داد الم هإع ورات تأھيل رات والتط ل التغي ي ظ رة ف ب المعاص امالً  يتطل واً ش نم
ب ي جوان امالً ف تعلم المعرف ومتك ىيال النظر إل ن ب ة، ولك ة والوجداني ات  ة والمھاري الممارس

ةالمؤسسات التعليمية في  ا  التربوي ى الجانب  اھتركز في تدريسيالحظ أنھ تعلم عل ا للم وتقويمھ
تسعى  فقط وتھمل الجوانب األخرى، وھذا ال يواكب االتجاھات التربوية المعاصرة التي المعرفي
ى تحق املة فيإل ة يق الجودة الش ة التعليمي ان من الضرور، العملي ذا ك دة النظر بصورة اإع يل

ا، بحيث التقويم التربوي ال توأدوا أساليبمستمرة في  ويم تمستخدمة وتطويرھ حقق شروط التق
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تمر م باالس ذي يتس د ال ة والشمولية، ويتناالجي ات التطور ارية والواقعي ع متطلب المجتمعي سب م
  ).٢٠٠٢عبد الحميد، (نموه وتقدمه  المبدع والمدرك لحاجاته ومتطلبات، وبناء الفرد المستمر

ديا ةفلم المستقبل في عصر اقتصاد المعرن معال شك أ ت تقع على عاتقه مھمات صعبة وتح
ة يموية ذھنية كبنت ق، ووالدات فكري ةرة، ورھانات معرفية تتطلب سعة أف  وخاصة مع ،ابتكاري

ا الحاصل المعلوماتيوجود التسارع  ة ومجاالتھ واحي المعرف ة ن ذا ، في كاف د أنولھ يواكب  ال ب
ال تقتصر و .ه وتقويمهيطه وتدريسوالتقويم استراتيجيات تخط سالتخطيط والتدريھذا التطور في 

ا يتعد ة، وإنم دى الطلب ارات ل ا اأھمية المعلم على دوره المباشر في تنمية المعارف والمھ ى م ه إل
ن ا اهيتبن ات م ة نحو تجاھ ةإيجابي ذا اإلبتكاري ر، وھ داد  األم رامج إع ي ب ادة النظر ف ب إع يتطل

دع، وھ ات، بأن يمتلك المعلم صفوأثنائھا ،المعلمين قبل الخدمة م المب ة شخصيته،: يالمعل  مرون
دراتوالثقة غير المشروطة في  ة ق الل ،الطلب ة  واإلق د الخارجي، وإشعار الطلب يم والنق من التقي

ة، و جيع واإلثاب تخدام التش وف، واس دم الخ ان وع اةباألم ين، ا مراع ين المتعلم ة ب روق الفردي لف
ة  اروإظھ، اإلبداعيةباألنشطة  ثراء الموقف التعليميوإ ام بسمات الطلب قيمة  أفكار الطلبة، واإللم

درة  تالك الق ة، وام ارھم الشخصية ومشاعرھم  الذاتي ر عن أفك ى التعبي المبدعين، وتشجعيھم عل
  ).٢٠٠٧، رومنص(لى التسامح والبھجة والحرية ع

رابط مك املة تت ة ش ة منظوم ة التعليمي ى أن العملي ة عل د النظرة الحديث ة وتؤك ا المختلف وناتھ
ات األسا .وحدة متكاملة يترابطاً عضويا ف ذه المكون ويم كأحد ھ هسوالتق ة ل ة التعليمي  ية للمنظوم

ة  ة راجع ه من تشخيص وعالج وتغذي ا يقدم ة، لم ة التعليمي رة بمختلف جوانب العملي عالقة كبي
وي؛ ةلتوجيه مسارھا وزيادة فعاليتھا لتحقيق األھداف المرجو ويالتم لذلك فإن تطوير نظام التق  رب

ررات، و األخرى الجوانب رمدخالً فعاالً لتطوي عدَّ يُ  ة من نتاجات، ومق ة التربوي ق للمنظوم طرائ
ة ، حيث أتعليميةتدريس، ووسائل  ة التعليمي ا ون نتائج التقويم ھي التي تحدد مسار العملي بجوانبھ

ي المؤسسات واقعي ف ويم ال ة التق ق منظوم ة تطبي ا يتضح أھمي ة،ومن ھن ة التع المختلف د (ليمي عب
  ).٢٠٠٢، الحميد

يم في األردن بمراع ة والتعل دأت وزارة التربي ي وقد ب ة الت ويم الحديث تركز اة توجھات التق
ويم  ى التق واقعيعل ازات Authentic assessment ال ذي يعكس إنج ي  ال ھا ف ب ويقيس الطال

ى با ة ومعن ات ذات قيم ويم يجعل الطالب بنغمسون في مھم و تق ة، فھ م، مواقف حقيقي لنسبة لھ
ا  ارس فيھ رية، يم ارات س يس كاختب م ول اطات تعل دو كنش ا فيب ر العلي ارات التفكي الب مھ الط

ورة األائمون بويو ارف لبل ام أو ين مدى متسع من المع رارات أو لحل المشكالت  التخاذحك الق
أملي  ر الت ى التفكي درة عل ديھم الق  Reflective(الحياتية الحقيقية التي يعيشونھا، وبذلك تتطور ل

Thinking (ة المو ى معالج اعدھم عل ذي يس ين ضوعات ونال لة ب ق الص و يوث دھا، فھ تعلمق  ال
التفكير  ظاھروالتعليم، وتختفي فيه م ي تتسم ب ة الت ات التقليدي  Reflexive( االنعكاسياالمتحان

thinking ( بما يساعد الطالب في التعلم مدى الحياة التعليملصالح توجيه ) ،٢٠٠٥البطش(.  
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  ةـري للدراســار النظـاإلط

واقعي يتسم ا وھي التقويم ال ة أن ينجحوا فيھ درات يمكن للطلب اج : بخصائص تظھر كق إنت
الفرع  رتبط ب اء الم رون، واالستقص ا اآلخ وم بھ ال يق تجابات ألعم ديم اس ن تق دالً م ة ب المعرف

ي ة ف دة،  المعرفي الذي يقوم على معرفة سابقة يمكن استخدامھا لمساعدة الطلب ة جدي اج معرف إنت
ك  نوالفھم العميق بدالً م ى إالوعي السطحي لألمور، ذل درة عل دة يتطلب الق ة جدي اج معرف ن إنت

  ).Cumming & Maxwell, 1999(معلومات بطرق جديدة لل كاملتو تنظيم وبناءٍ 

ي  واقعي أو الحقيق ويم ال تخدام التق دأ اس زوب ي  أً بوصفه ج اھج الت وير المن اعي تط ن مس م
ان تط ت على التعلم الھادف،ركز ي تجسد التحدياوالتي استھدفت قدر اإلمك ت وير التقويمات الت

ة ا طُ. الحقيقي ة ألنھ ات بالحقيقي ذه التقويم مى ھ ي وّ وتس عف ف واطن الض ى م ب عل رت للتغل
ة اة الحقيقي ائع الحي ا تتصل بوق ة ألنھ ا الحقيقي ق عليھ ا . االختبارات متعددة االختيارات، ويطل كم

ار "وصف التقويم الحقيقي على يمكن  ذي أنه نوع من االختب ً فھمو◌ً  ايتطلب توضيحال ارة  ا ومھ
  ).١٢، ص٢٠٠٢الجراح وبشارة، ( "أو إجرائية أو مفتوحة النھاية في أطر تطبيقية

ر ) Logan, 1996(وأشار  يم يتطلب تغيي اليب التعل ر أس دون أن تغيي إلى أن الكثيرين يعتق
ويھذه الفلسفة في  نوعية االختبار، وأن مؤيدي ويم اقترحوا التطوير الترب واقعي أن التق يجب  ال

ار دي كاختب ويم التقلي م و أن يحل محل التق ة القل ا أن الورق ي ثناياھ فة تتضمن ف ذه الفلس ، وأن ھ
ائج الدراسات ى نت ا عل ر منھ ذه النقاشات في جزء كبي وم ھ دريس، وتق ي  التقويم جزء من الت الت

ى  أجريت بھدف تقويم آثار شكل  أناالختبارات المقننة على التدريس والتحصيل، حيث أكدت عل
تراتيجيات  ين واس وع مع ن ن اً م ة وتدريس اً معين ق ظروف ي الصفوف يخل ه ف ول ب ويم المعم التق

ارات  تزايدوأشار لوغان إلى . تدريس معينة ه االختب د تحدث ا ق ام بم ةاالھتم د  من خطورة عالي ق
ا أدى يترتب على نتائجھا قرارات ھا ذا م ي، وھ ويم الحقيق مة على الطالب مقارنة مع وسائل التق

دالً إلى القول بأن االستخدام المالئم  ة ب رارات المنھاجي ه الق لالختبارات ينبغي أن يكون في توجي
  .من وضع المعايير الوطنية

ا يقّ)Anderson & Puckett, 2003(وأشار  ادة م ه ع ى أن م في وّ ، إل م المعلمون طالبھ
ات بسيطة الصفو تيعاب عالق ف التقليدية مركزين على قدرة الطلبة في استرجاع المعلومات واس

ارات  ،بين األفكار ل اختب اس نجاح الطالب مث ومن ھذا المنظور يتخذ المعلمون وسائل عدة لقي
م  .لصواب والخطأوأسئلة ا ،واالختيار من متعدد، التوصيل أما في الصفوف التي يركز فيھا المعل
ة في نشاطات تتجاوز استرجاع المعلومات  ينخرطرات حل المشكلة والتي على مھا ا الطلب فيھ

ك المشكالت،  ة لتل ل تعاوني ات تحلي ة في عملي ا الطلب وفھم العالقات البسيطة، والتي يشترك فيھ
ن  يس م دي ل ويم التقلي ون التق دة، يك كلة الواح ة للمش ات مختلف ى إجاب ا التوصل إل اولون فيھ ويح

ات، وكواحدة من الطراألدوات الم ذه المھم ة في ھ اس نجاح الطلب ويم ائجدية لقي ق المقترحة لتق
تند ) Rubrics(من القواعد  مجموعةنجاح الطالب في مھارات حل المشكلة االستناد إلى  التي يس

  .إليھا في الحكم على أدائھم كتقويم حقيقي
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ز علف دي يرتك ف صورھا، ويعطالتقويم التقلي ارات بمختل دة  ىى االختب دة أو ع رة واح م
اء  ؛مرات في العام الدراسي ديمھا ألولي ة لتق ى معلومات عن تحصيل الطلب بغرض الحصول عل

يس  ه يق يم، ألن ة في التعل ؤثر بصورة إيجابي ويم ال ي ذا التق األمور وغيرھم من المعنيين، ومثل ھ
عن تعليم الطالب، وال  ات ذات قيمةممھارات ومفاھيم بسيطة يتم التعبير عنھا بأرقام ال تقدم معلو

ويم  ،نتاجات التعلم التي أتقنھايمكن من خاللھا تحديد  م محور التق دي ھ ويم التقلي ة في التق والطلب
ر شموالً  ونتيجة للتطور أصبح .أنفسھمفي تقويم  يشاركونال  ولكنھم ويم أكث وم التق وأصبح  ،مفھ

ويم  ھامٌ  للطالب دورٌ  ين االعفيه، ونظراً ألن التق اء األمتيأخذ بع ار مشاركة المجتمع وأولي ، روب
يم الب وتعل م الط ة تعل ب ومراقب ك يتطل إن ذل ديھم، ف وة ل واطن الق اتھم وم م احتياج ھم وفھ

ود  إن وج الي ف ات، وبالت ى المعلوم اذج وأدوات للحصول عل ويم، ونم ة للتق تراتيجيات متنوع اس
يم، روزارة الت(نب الجوا المتعددنمط واحد من التقويم ال يكفي للقيام بھذا الدور  ، ٢٠٠٦بية والتعل

  ).ب

ة د على أن يكون لكل درس أھداف عالوقد اقتضى التحول من المدرسة السلوكية التي تؤك ي
ا  ى م ز عل ي ترك ة الت ة المعرفي ى المدرس اس، إل ة والقي ل للمالحظ لوك قاب د مصوغة بس التحدي

ة ات عقلي ؤثر  يجري بداخل عقل المتعلم من عملي اي سلوكه، واالفت ر العلي ة التفكي ام بعملي : ھتم
ة تمكن ارات عقلي ا مھ كالت، باعتبارھ ل المش رارات، وح اذ الق ام، واتخ ورة األحك ل بل ن  همث م

ذا لمعرفة والتقنية المتسارعة، االتعامل مع معطيات عصر المعلوماتية وتفجر  ويعود السبب في ھ
ا ى زي ى ا ميبتعل اممة االھتدالتحول إل ة الحصول عل ة طريق ة الطلب ة، وتنمي ر لمعرف اط التفكي أنم

ة أساسية  .المختلفة لديھم أكثر من تحصيل المعرفة نفسھا ر عن نتاجات تعليمي د أصبح التعبي وق
ددة ة مح ي مواقف تعليمي اس ف ة والقي ة للمالحظ لوكات قابل ذو بس د ؛الھ لوكية فق داف الس ت األھ

امكرم، ليحل لمنصاات من القرن يمع في عقد الستينبريقھا الذي ل ة أھداف حول نتاجات  انھ كتاب
ى شكل  ني تكووالت Learning outcomesالتعلم  اً  أداءاتعل ويم نفسه ذاتي تعلم تق يستطيع الم

زه مق ا أنج دار م رى مق ة لي تويات األداء المطلوب ة بمس و(ارن عيرة،  أب اليب ، )٢٠٠٧ش ن أس وم
ي  ويم الت يت التق ذه راع ة ال ھ ات الحديث ا توجھ مى م واالتقويم بيس  Authentic قعيال
assessment،  َة  دْ عُ الذي لم ي واد المختلف مقصوراً  على قياس التحصيل الدراسي للطالب في الم

ه  أتسعته لقياس مقومات شخصية الطالب بشتى جوانبھا وبذلك ابل تعد ه وتنوعت طرائق مجاالت
  :إلى) ب ،٢٠٠٦(حسب وزارة التربية والتعليم األردنية  الواقعيويھدف التقويم  وأساليبه

 .تطوير المھارات الحياتية الحقيقية .١

 .تنمية المھارات العقلية العليا .٢

 .تنمية األفكار واالستجابات الخالقة والجديدة .٣

 .في عملية التعليم والمنتجالتركيز على العمليات  .٤

 .متكاملضمن مشروع  مھارات متعددةتنمية  .٥

 .تعزيز قدرة الطالب على التقويم الذاتي .٦
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 .تي تبين درجة تحقيق المتعلمين لنتاجات التعلمجمع البيانات ال .٧

تعلم استخدام استراتيجيات وأدوات تقويم متعددة لقياس الجوانب المتنوعة .٨   .في شخصية الم
 .ئ التي يجب مراعاتھا عند تطبيقهيقوم التقويم الواقعي على عدد من المبادو

  :اآلتية) ٢٠٠٦(أوردھا كل من غانم وأبو شعيرة  كماولعل أبرز ھذه المبادئ 

ق كل طالب يرافق  .١ اً بقصد تحقي التقويم الواقعي إجراء عمليتي التعلم والتعليم ويربطھما مع
ل تصويب  ا يكف لمحكات األداء المطلوبة، وتوفير التغذية الراجعة الفورية حول إنجازاته بم

 .مسيرته التعليمية ومواصلة عملية التعلم

ارات التق .٢ ة ومھ ات العقلي ة، الكتاي وصالعملي د الطلب ا عن ات يجب مراعاتھ ي غاي اف ھ ش
ك إال بإ شغالھم بنشاطات تستدعي حل نوالتأكد من اكتسابھا من خالل التقويم وال يتسنى ذل

 .أحكام واتخاذ قرارات تتناسب ومستوى نضجھم وبلورة ،المشكالت

صي التقويم الواقعي أن تكون المشكالت والمھام واألعمال المطروحة للدراسة والتقيفترض  .٣
 .العملية التي يعيشھا الطالب بحياته العميلة الحياةواقعية وذات صلة بشؤون 

 .إنجازات الطالب ھي مادة التقويم الواقعي وليس حفظھم للمعلومات واسترجاعھا .٤

ك من خالل  .٥ اتھم، وذل م وخلفي مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ في قدراتھم وأنماط تعلمھ
 .خاللھا تحديد اإلنجاز الذي حققه كل طالب نتقويم التي يتم متوفير العديد من نشاطات ال

يتطلب التقويم الواقعي التعاون بين الطالب، ولذلك فإنه يتبنى أسلوب التعليم في مجموعات  .٦
ع فرصة أف ءهة يُعين فيھا الطالب القوي زمالمتعاون ئ للجمي تعلم ضالضعفاء بحيث يھي ل لل

ال الط يم أعم ة تقي م فرص ئ للمعل ق ويھي نھم وف ة بي االت الخاص اعدة الح الب أو مس
 .االحتياجات الالزمة لكل حالة

د أصالً  .٧ ين الطالب والتي تعتم ات ب واقعي محكي المرجع يقتضي تجنب المقارن ويم ال التق
 .لتقويم الواقعيافي  لھا على معايير جمعية والتي ال مكان

  :منھاية لعم على خصائصيقوم التقويم الواقعي  إلى أن) ٢٠٠٥(وذكر البطش 

اس  :شمولي .١ يم كقي تعلم والتعل ي ال اس جانب واحد فقط من عمليت أي عدم االقتصار على قي
المعرفة، بل يتعداه لقياس جوانب أخرى كاالتجاھات والقيم السائدة في المجتمع، والمھارات 

 .المستمدة من نواتج تعليمية محددة

ة لكل نشاط التقويم عملية تسير جنباً إلى جنب مع عم: استمراري .٢ لية التدريس وھي متالزم
 .تكون مستمرةيقوم به الطالب أو يشارك فيه، إذا ينبغي أال تقتصر على أوقات معينة بل أن 

ار : اقتصادي .٣ ويعني أن تتم عملية التقويم بأقل كلفة مادية ممكنة، ويتأتى ذلك من حسن اختي
 .ل وقت وجھد ممكنينالوسيلة أو األداة المستخدمة لقياس النواتج المستھدفة بأق
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وي : تعاوني .٤ ي األمر والمشرف الترب يفرض التقويم الجيد على كل من المعلم والطالب وول
ة  واتج التعليمي ق الن اآلخرين، ولتحقي تعين ب دوره ويس نھم ب ل م وم ك ة أن يق دير المدرس وم

ه المنشودة ال بد من التعاون بين المعلم والطالب كتحديد المعايير التي تظھر نوعية   ا تعلم م
ى  اإلنتقالالطالب، وھذا يساعد كل من الطالب والمعلم على  من الوضع التعليمي الحالي إل

 .وضع آخر

ة : ديمقراطي .٥ ة حري ھم وإتاح ھم بأنفس ويم أنفس ى تق ة عل دريب الطلب ن خالل ت ك م تم ذل وي
د ي تحدي اعلين ف اركين ف وا مش تعلم، وأن يكون ات ال ق نتاج ن تحقي وا م م ليتمكن ر لھ  التفكي

 .معايير األداء التي عليھم الوصول إليھا

ي .٦ ً  إن: علم ا ة تأسيس وة مؤسس ل خط تعلم  تمث بة للم ودة بالنس ة المنش واتج التعليمي د الن  تحدي
ً مضبوط ا ت صالحيتھا  اً ومحكم ة ثبت ة محكم اس متنوع تخدام أدوات قي ق، واس كل دقي بش

ة يمكن  لالستخدام وتحديد معايير أداء متفق عليھا تمثل إلى جانب عوامل اً علمي أخرى أسس
 .االحتكام إليھا وبالتالي معرفة واقع الطالب

ل: مرن .٧ ددة مث تراتيجيات وأدوات متع وائم الرصد، وساللم : ويقصد بالمرونة استخدام اس ق
دير  دير، والسجالت الوصفية، وساللم التق دد االتق ذلك تع ن األدوات، وك ا م ة وغيرھ للفظي

ل المواقف التي تستخدم فيھا ھذه اال : ستراتيجيات واألدوات لقياس نواتج التعلم المختلفة، مث
 .المعرفية والوجدانية وسلوكياتھمواتجاھاتھم  ،ميول الطلبة

زمان  يستخدمة نفس النتائج وإن اختلفت فويعني أن تعطي أسس ومعايير التقويم الم: عادل .٨
 .التقويم  بعملية ملتي تقوومكان التطبيق أو باختالف الجھة ا

ا ھي   والفكرية م المھام المعرفيةوّ قيُ : واقعي .٩ ا كم اة، ويحاكيھ ع الحي ا ھي في واق المعقدة كم
ً وذلك خالفاً للتقويم التقليدي الذي يعتمد   .على االختبارات التقليدية أساسا

ى العم: مغزى ذو .١٠ ةليركز عل ارات  ي ط، ويتطلب استخدام مھ اتج فق ى الن يس عل اتج ول والن
ل ا، كالتحلي ر العلي ى التفكي ود إل ويم وحل المشكالت، ويق ي  والتركيب والتق ق األداء ف تطبي

ا أدا ويمؤهمواقف حياتية مختلفة عن المواقف التي طبق عليھ ذي ال  ، بخالف التق دي ال التقلي
 .لتطبيق في مھارات التفكير العليايتعدى في كثير من األحيان مستوى ا

  
  مشكلة الدراسة وأسئلتھا

ويم، إذ شھدت السنوات األخيرة ثور وم التق ويم  أصبحة في مفھ ويم أھداف متنوعة، كتق للتق
كفايات الطلبة ومراقبة تعلمھم، وتطوير استراتيجيات تعلمھم وتقويم نموھم على مدار فترة زمنية 
وة  اط الق معينة ودمج الطلبة في عملية التقويم من خالل عملية التقويم الذاتي ومعرفة حاجاتھم ونق

ديھموالضعف  د .ل ويم أن يحقال فق ن التق د م وع واح ن لن ه ال يمك احثون أن ظ الب داف ح ق األھ
التقويم المرجوة كافة، لذا تم  ام ب واقعياالھتم و يتكامل مع  ال واقعي، فھ تعلم ال ة ولل األقرب للطلب

اتھم، دراتھم وكفاي ات ق  عملية التدريس كما يشرك الطلبة في تقويم أعمالھم، ويوفر لھم فرصة إثب
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ه أصبح ح ا أن ةكم ة ملح ا اج ن اعتمادھ د م دارس،أيجب  ال بّ ي الم ق ف ً عل ن يطب ا ة  م أّن الغالبي
ويم الُعظمى ا  من المديرين والمعلمين ال يستطعون التعامل مع ھذا النوع من التق حاولت ، من ھن

ؤال ن الس ة ع ة اإلجاب رئيس الدراس الي ال ا : "الت اتم ويم  معيق ة  التق تراتيجية منظوم ق اس تطبي
من  األولى من مرحلة التعليم األساسي في محافظة الزرقاء الصفوف األربعةتالميذ ى دالواقعي ل

إن الدراسة " ؟مينل، والمعيري المدارسالمشرفين التربويين، ومدوجھة نظر كل من  د ف وبالتحدي
  :اآلتيةحاولت اإلجابة عن األسئلة 

المعل معيقاتما  .١ ية، تطبيق استراتيجية منظومة التقويم الواقعي الخاصة ب م، واإلدارة المدرس
  ؟، والتدريب ف التربوي، واإلمكانات الماديةوالمشر

الصفوف تطبيق استراتيجية منظومة التقويم الواقعي على تالميذ  معيقاتما ترتيب مجاالت  .٢
 مرحلة التعليم األساسي في محافظة الزرقاء؟ مناألولى  األربعة

توى الدال .٣ د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ة ھ طات  ٠.٠٥=  αل ين المتوس ب
ري  ن متغي ل م ر ك زى ألث ة تع ى أداة الدراس ة عل ة الدراس راد عين تجابة أف ابية الس الحس

  ؟المؤھل العلمي والحالة الوظيفية

ة  .٤ اتما المقترحات المناسبة لمواجھ واقعي  معيق ويم ال ة التق ق استراتيجية منظوم ىتطبي  عل
 محافظة الزرقاء؟تعليم األساسي في األولى من مرحلة الالصفوف األربعة تالميذ 

  
  أھداف الدراسة

  :اآلتيةھدفت الدراسة الحالية إلى تحقيق 

ى من الصفوف األربعة وف على واقع تطبيق منظومة التقويم الواقعي على تالميذ قالو .١ األول
 .مرحلة التعليم األساسي في محافظة الزرقاء في األردن

ذ عند تطبيق منظومة  التق معيقاتتحديد ال .٢ ى تالمي واقعي عل ةويم ال ى  الصفوف األربع األول
 .من مرحلة التعليم األساسي

ديم مقترحات  .٣ اتعالج اللتق ذ  معيق ى تالمي واقعي عل ويم ال ة التق ق منظوم ه تطبي ي تواج الت
  .األولى من مرحلة التعليم األساسي الصفوف األربعة

  
  أھمية الدراسة

اتيجي إلعداد المعلمين، وأھميته وضرورته تتحدد أھمية الدراسة من خالل التخطيط االستر
التي تحكمھا معايير الجودة في  .المعرفي المتسارع، والمنافسة العالمية اإلنفجارأن الملحة، حيث 

كافة المجاالت، وأھمھا مجال التقويم الواقعي الذي يجعل المعلم أكثر تركيزاً على عملية التدريس 
ر اعتم ب أكث ل الطال هاويجع ى نفس تعلمداً عل ى ال ز عل ة والتركي ه الدافعي وفر ل دد  .، وي ا تح كم

ذ  معيقاتال الدراسة أھم ى تالمي واقعي عل ويم ال الصفوف التي تقف عائقاً أمام تطبيق منظومة التق
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ة م  األربع دم اقتراحات لعالج أھ اء، وتق ي محافظة الزرق يم األساسي ف ة التعل ن مرحل ى م األول
دارس ومسقد تفيوالتي ، هالتي تعوق معيقاتال ديري الم ويين وم  يلوؤد المعلمين والمشرفين الترب

ةالتدريب بالمدارس على تحسين عمليتي التعلم والتعليم في المدارس التي تشمل   الصفوف األربع
  .األولى من مرحلة التعليم األساسي

  ن إلى أن أھمية الدراسة ترجع إلىومن ھنا يخلص الباحثو

ز في األ .١ اً نحو التركي تعلالتوجه محلي ى نتاجات ال ة عل كي تكون م األساسية ھداف التعليمي
  ).Performance(على شكل أداءات وإنجازات 

ة ضرورية .٢ تعلم عملي ويم الم ار تق و ألّن ا ؛اعتب عي نح وير والس د التط وي ينش ام الترب لنظ
  .األفضل

دة  نّ إ .٣ ة مفي تعلم عملي ويم أداء الم ة تق ينعملي ادئ ولتط للمعلم رق والمب ين الط ير وتحس
ا يحقق وم إلىالتربوية التي يستخدمونھا، وذلك من خالل التعرف  وة والضعف، بم اطن الق

 .أھداف العملية التعليمية وبما يساعد على تحقيق غاياتھا العليا

ة  .٤ إن تقويم أداء المتعلم في ضوء معايير ومحكات يمكن مالحظتھا في الواقع العملي وبطريق
ى وعي عل م الموض ن الحك ن م ة تمك تعلم  إجرائي ذا الم ن وھ ر م ل الكثي أنه أن يقل ن ش م

 .المشكالت التي يمكن أن تسببھا ذاتية عملية التقويم

ى .٥ ات األول ن الدراس ة م ذه الدراس د ھ احثين تع م الب ذا الموضوع  حسب عل ت ھ ي تناول الت
 .ضمن رؤى وآفاق آخرىبحداثته، والتي ستھيئ الفرصة لتناول الموضوع 

  
  ةــدراسـددات الـمح

تبانه  اقتصرت ق اس اتالدراسة  الحالية عند تطبي واقعي في  معيق ويم ال ة التق ق منظوم تطبي
  :اآلتيةاألولى من مرحلة التعليم األساسي على  الصفوف األربعة

 الصفوف األربعة اقتصرت الدراسة الحالية على مشرفي ومديري ومعلمي : المجال البشري .١
  .األردناألساسية األولى في محافظة الزرقاء في 

ي .٢ ال الجغراف دارس الحكومي: المج ى الم ة عل ة الحالي ي اقتصرت الدراس ة ة ف ة تربي مديري
  .وتعليم قصبة الزرقاء

ي .٣ ال الزمن ةأُ : المج ة الحالي ت الدراس اء الفصل الدراسي األول جري ام الدراسي أثن ن الع  م
٢٠٠٨/٢٠٠٩. 

د ال .٤ ي تحدي تخدمة ف ى األداة المس ة عل ائج الدراس اتاقتصرت نت ي ت معيق ق الت ه تطبي واج
 .منظومة إستراتيجية التقويم الواقعي
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  مصطلحات الدراسة

اتيالمع ي  :ق عوبات الھ دياتوالص ي تح ويم  الت ة التق تراتيجية منظوم ق إس ه تطبي تواج
 .في ھذه الدراسة يالواقع

واقعي ويم ال و :التق ة، بحيث  ھ ي مواقف حقيقي ه ف ب ويقيس ذي يعكس أداء الطال ويم ال التق
يس يجعل الطالب ينغ م ول دو كنشاطات تعل م، فيب ى بالنسبة لھ ة ومعن مسون في مھمات ذات قيم
  ).، أ٢٠٠٦وزارة التربية والتعليم، (كاختبارات سرية 

ة الھي  :لتعليم األساسيمرحلة ا اء الوحدة الوطني اً لبن يم وأساس د قاعدة للتعل مرحلة التي تع
قسم تعشر سنوات، و افي ضوئھا، ومدتھ والقومية وتنمية الميول والقدرات الذاتية وتوجيه الطلبة

ى النحو  ن الصفوف عل ة م ا مجموع ل منھ ات، تنضوي ك الث حلق ى ث يإل ة: اآلت ى  الحلق األول
ن  مل الصفوف م ى األول(وتش ع إل ة ، )الراب ة الثاني ن والحلق مل الصفوف م امس(وتش ى الخ  إل

ابع ة) الس ن  والحلق فوف م مل الص ة وتش ى(الثالث امن إل ر الث يم، و( ).العاش ة والتعل زارة التربي
 )، أ٢٠٠٦

اج  :تيجيات التقويم الواقعياسترا ھي التي تسعى إلى تحقيق نتاجات متنوعة مرتبطة بالمنھ
ا استخدام إستراتيجية امن خالل استخدام  ستراتيجيات تقويم تتوافق مع ھذه االستراتيجيات، ومنھ

ة، م والورق تراتيجية القل ى األداء، وإس د عل ويم المعتم تراتيجية  التق ة، وإس تراتيجية المالحظ وإس
ستراتيجية مراجعة الذات، كما تشمل استراتيجيات التسجيل المتعلقة بقائمة  الرصد، االتواصل، و

 والسجل القصصي) ملف اإلنجاز(وسلم التقدير، وسلم التقدير اللفظي، وسجل وصف سير العمل 
 . )، ب٢٠٠٦وزارة التربية والتعليم، (

تراتيج ات اس واقعيمعيق ويم ال ة التق عوبات  :ية منظوم روف والص ة الظ ي مجموع ھ
ق  اء تطبي ين أثن دارس والمعلم ديري الم ويين وم رفين الترب رض المش ي تعت كالت الت والمش
استراتيجية منظومة التقويم الواقعي، وتؤدي إلى وجود حالة من عدم الرضا عندھم، وحددت ھذه 

اور متع ة مح ة بخمس ي أداة الدراس ات ف وي المعيق رف الترب ة والمش المعلم وإدارة المدرس ة ب لق
  . ت المادية والتدريباواإلمكان

ة  محافظاتھي واحدة من  :محافظة الزرقاء المملكة األردنية الھاشمية وتعد المحافظة الثاني
 .والمشرفين التربويين. من حيث تعداد السكان، وعدد المدارس والمعلمين

  
  الدراسات السابقة

اطلع الباحثون ا تھم ومنھ ة تناولت جوانب من موضوع دراس ى دراسات مختل دراسة  :عل
)Meisels, 1995 ( وان ال"بعن ة األطف ي تربي يم األداء ف ويم " تقي ة التق ان أھمي دفت بي ي ھ الت

الشامل لملف إنجاز الطالب، حيث توصلت إلى أن التقويم الشامل يقدم صورة معبرة عن معدالت 
يم األداء والتقدم لكل جوانب الت ة والتعل ى التربي عليم عند التالميذ، وھذا يساعد المعلم والقائمين عل
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تعلم من خالل  .إلى الوصول بالتالميذ إلى أفضل مستوى ويم الشامل للم ى أن التق ا أكدت عل كم
دعم  الحوافظ التعليمية أو ملف اإلنجاز يساعد على دمج ومشاركة المتعلم في عملية تقويمه، كما ي

  .عليم في مختلف أشكالھا وتوثيق مدى تقدمه العلميمراحل عملية الت

ام وان ) Benson, 1995( وق ى الخت"بدراسة بعن ات األداء للصفوف األول ويم يملف ار التق
ى وھدفت إل "البديل ة تھدف إل ى تقصي تطبيق سجل أداء الطالب بغية تحدي فاعليته كأداة تقويمي

ة ت م وعملي دريس المعل دم الطالب ورصد ت اء أمور مراقبة تق ك النمو ألولي ارير بشأن ذل ديم تق ق
ذاتي، سجالت األداء، وقدرة الطلبة على انتفاع من الاإلى  أيضاھدفت  كماالطلبة،  جراء التقويم ال

دي، و التقويم التقلي جالت األداء ب ة س ار إومقارن جالت األداء، وآث ور لس اء األم م أولي دراك وفھ
ية ي الممارسات  التدريس وعيو سجالت األداء ف نھج الن تخدام الم ة و .اس ذه الدراس ي ھ شارك ف

ي أمر و  )٤٨(أربعة معلمين من معلمي الصف األول األساسي و  د ُجمعت  )٨٠(ول اً، وق طالب
ديو  جيل الفي جالت األداء وتس ات س ات وبيان ابالت والمالحظ الل المق ن خ ة م ات الدراس بيان

تبانات ة أصبحوا أو.واالس ائج الدراسة أن الطلب ة أظھرت نت رارات معين اذ ق ي إتخ ة ف ر فاعلي كث
ي  ناً ف ذلك تحس ھم، وأظھرت ك ة ألنفس داف واقعي امھم بوضع أھ ى قي التقويم، إضافة إل ة ب متعلق
اء  د أولي تقدير الطالب لذاته واعتزازه بما يقوم به من عمل، كما أظھرت نتائج الدراسة أيضاً تأيي

أن األمور الستخدام ملف أعمال الطالب كتقويم بديل عن ا ات ب لمقاييس التقليدية ، وأظھرت البيان
ور  و وتط ة نم ق ومراقب ي التحق نھم ف جالت  األداء يعي تخدام س أن اس عروا ب ور ش اء األم أولي

  .وأوصت ھذه الدراسة بمشاركة أولياء األمور والطلبة في عملية التقويم. أطفالھم

او ة  أم وان  )Norman,1998(دراس ات األداء"بعن تخدام ملف ار اس أج اختب ي رك اء تقييم
ديل دفت" ب د ھ ار  فق ى اختب ةإل ن  عملي ة الكشف ع جالت األداء بغي تخدام س ويم باس ق التق تطبي

اء األمور  ،فاعليتھا كداعم لنظام العالمات التقليدي ة وأولي وذلك من أجل الكشف عما يحققه الطلب
تقبمن نمو بما يُمكّ  اس إلدراكات ن  من استخدام النتائج كأداة لتخطيط التدريس في المس ل، وكمقي

اً  )٥٩(وتكونت عينة الدراسة من معلمي الصف األول األساسي و.الطلبة ألنفسھم كمتعلمين طالب
ات سجالت األداء  ابالت والمالحظات وبيان وأولياء أمورھم، وقد جمعت البيانات من خالل المق

ى أن . ح النوعيھمعتمدين على المن واالستبانات ائج الدراسة إل ر وأشارت نت ة أصبحوا أكث الطلب
وأكثر اعتزازاً بما يقومون به من أعمال،  ،تقديراً ألنفسھم وأكثر قدرة على وضع أھداف ألنفسھم

دي،  عدقويم المستند إلى سجالت األداء يكما أظھرت النتائج إلى أن الت داعماً لنظام العالمات التقلي
  .داء فسرت لھم تحصيل أبنائھمألمور فقد أشار ھؤالء إلى أن سجالت األاومن جانب أولياء 

ام  ة ) Agairreortiz,1998(وق ا بدراس تخدام ق"عنوانھ ور واس ة لتط اس أداء الطلب ي
ة اھيم العلمي م " المف ى الفھ واقعي عل ويم ال تخدام شكلين من أشكال التق ر اس ى تقصي أث دفت إل ھ

تخداماتھم للمصطلحا دى اس امس وم ة الصف الخ دى طلب ة ل اھيم العلمي ق للمف ة، العمي ت العلمي
كل  ى ش بة إل ذكر نس ابقي ال رين س ي المتغي ائية ف ود دالالت إحص ن وج ى الكشف ع ذلك إل وك

دى االتقويم، ومستوى التحصيل في العلوم  ةل اذج وتقصي . لطلب م حول نم ة وآرائھ مشاعر الطلب
اھيم، واستخد. التقويم المستخدمة ق للمف م العمي ات في الفھ ابھات أو االختالف ام والكشف عن التش

ئلة مفتوحة  ة باألس ة مقارن ا بالكتاب المصطلحات العلمية ضمن األسئلة مفتوحة النھاية المعبر عنھ
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 ً ما ا رس ر عنھ ة المعب ن و،النھاي ة م ة الدراس ن طالب) ١٠٤(تكونت عين م  م امس ت الصف الخ
ة  ئلة مفتوحة النھاي وعتين أس ا المجم ة في كلت د سئل الطلب وعتين، وق ى مجم يمھم عشوائياً إل تقس
ى  إحدى المجموعات  متماثلة، وذلك خالل دراستھم لوحدة في الكھرباء والمغناطيسية، وطلب إل
 ً ما ا رس ئلة ذاتھ ة عن األس ا طلب من المجموعة األخرى اإلجاب ة بينم ئلة كتاب . اإلجابة عن األس

ة باستخدام الرسم أف ضل أظھرت الدراسة أن نتائج الطلبة الذين أجابوا عن األسئلة مفتوحة النھاي
ة واستخدام  من نتائج الطلبة في المجموعة األخرى وذلك في متغيري الفھم العميق للمفاھيم العليم
وم أثر بمستوى التحصيل في العل ر يت ك التغي . المصطلحات العلمية، كما لم تظھر الدراسة أن ذل

ي يستخدم ة الت ئلة مفتوحة النھاي الرسم  كما أظھرت  أن الطلبة عموماً عبروا عن تفضيلھم لألس
  .موضحين ذلك بشعورھم بالثقة واالرتياح في اإلجابة عن تلك األسئلة ،فيھا كوسيلة لإلجابة

رى  ة ) Flokman, 2000(وأج ا دراس اش الصفي"عنوانھ رة والنق االت الخب ج مج " دم
ي مخرجاتھ دني ف توى المت دريب ذات المس دارس الت ن أن م د م ى التأك دفت  إل اليب  اھ دم أس تق

ة تقليدية في توج ى طالب الفرق ة إل تبانة موجھ يه برامج الطالب المعلمين، وقد صمم الباحث اس
ين امج إعداد المعلم ً ) ٣٥٠(وعددھم  الرابعة في برن ا وعي ،معلم نھج الن ا الم د  ،واستخدم فيھ وق

ه الطالب  ة في توجي اليب تقليدي ارس أس دارس تم ذه الم ا أن ھ ائج أھمھ ى نت توصلت الدراسة إل
دارس المعلمين مما ينعك ويم في م دريس والتق ة  الت ين لعملي س سلباً على ممارسة الطالب المعلم

  .التدريب

ة  تھدفت دراس وان ) Fritz, 2001(واس ات "بعن يم ملف ي تقي ين ف راط المعلم توى انخ مس
ع يات للصف الراب ادة الرياض دفت  "األداء لم رفالھ ى تع ن أن  إل ي يمك ائل الت األدوات والوس

ويم الشامليستخدمھا المعلمون في ا ذين  لتق ين ال ة من المعلم ادة الرياضيات،اختبرت العين في م
، وأبرزت  الدراسة أن نظام التقويم الشامل )٤(يدرسون مادة الرياضيات للصف الرابع وعددھم 

ا ييسر تعرف  ة، مم تھم داخل المدرس ين وممارس اط المعلم ات عن نش ن المعلوم ر م دم الكثي يق
  .تھم وتوجيھھم إلى الطريق السليم لتعلم الرياضياتميولھم واستعداداتھم واتجاھا

وان ) ٢٠٠٤(وأشارت دراسة الصادق  ة "بعن ذ في اللغ ويم التالمي دليل تق ة ل دراسة تقويمي
ويم و" العربية بالمرحلة االبتدائية في ضوء أھداف المادة ل تق ة استخدام دلي ان أھمي التي ھدفت بي

ة، ة االبتدائي ادة،  تعلم اللغة العربية بالمرحل دليل بأھداف الم ذا ال ط ھ ة رب استخدام الباحث وأھمي
ي في التحليل نھج الوص ا الم ى  ،فيھ ة عل ت الدراس ة ) ١٥٠(وطبق ون المرحل ن يدرس اً مم معلم

و ، االبتدائية ى نم وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن استخدام المعلم لدليل  تقويم الطالب ساعد عل
ى عدم تمكن  ،تحدث لدى مجموعة الدراسةثل االستماع والمبعض مھارات اللغة  كما توصلت إل

  .فقط يالمعلم من اكتشاف ميول وحاجات تالميذه واالھتمام بالجانب التحصيل

ا  )Faith & Todd, 2004( وأشارت دراسة ي في الصفوف "وعنوانھ البحث اإلجرائ
ة إلى تقصي أثر استخ ھدفت" الثانوية واستجابة الطلبة للتقييم البديل المميز ويم مختلف دام طرق تق

ار تفاعل  بالمقارنة مع الطريقة التقليدية، وكانت ھذه الدراسة عبارة عن بحث إجرائي تناول اختب
ي منھ ي، والت ويم الحقيق اذج للتق ع نم ة م ال  االطلب روع وصحائف األعم ة المش تخدام طريق اس
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رر األ. والمواقع اإللكترونية والمنشورات دريس في مق ان موضوع الت ذي وقد ك رض والكون ال
ة الدراسة من  د تكونت عين اً من طالب ) ٧٩(يُدرس في المدارس الثانوية في بنسلفانيا، وق طالب

واقعيوقد أشارت النتائج إلى تفضيل الطلبة لطرق التقويم . الصف التاسع يعلمھم المدرس نفسه  ال
ع طرق ة م ك بالمقارن ة، وذل ذه الدراس ي ھ ة ف ة مب المتبع ويم التقليدي أالتق ك ب ائل ررين ذل ن وس

أتاحت لھم العمل ضمن المجموعات نھا نتھم من وضع الفرضيات إضافة إلى أالتقويم الحقيقي مك
يح وأ م ويت نھا تنمي فيھم روح االستقاللية، إضافة إلى أن التقويم الحقيقي ينسجم مع أساليب تعلمھ

  .نھم أقوياء بهلھم الفرصة للعمل ضمن ما يشعرون أ

ة حت دراس ا أوض راھيم  كم ا  )٢٠٠٦( إب ة "وعنوانھ فوف الثالث ي الص ويم أداء معلم تق
ي و "جمھورية مصر العربية في تطبيق منظومة التقويم الشاملباألولى من المرحلة االبتدائية  الت

ق  ة في تطبي ة االبتدائي ة من المرحل ى الثالث ويم أداء معلمي الصفوف األول ة تق ان أھمي ھدفت بي
ة، ) ٧٠٠(وطبقت الدراسة على منظومة التقويم الشامل،  معلماً ومعلمة يدرسون المرحلة االبتدائي

ذلك تبانة أعدت خصيصاً ل ق اس ي عن طري نھج الوصفي التحليل ائج وت .واستخدام الم وصلت نت
ويم الدراسة إلى أن ھناك ق ق التق ارات تطبي واقعيصوراً في بعض مھ دى مجموعة الدراسة  ال ل

  .ة االبتدائيةمن معلمي الصفوف األولى بالمرحل

ھدفت تقصي " التدريس والتقييم الواقعي"وعنوانھا ) Mutchler, 2006(وأشارت دراسة 
رتبط  كطريقة جيدة في تشجيعالتقويم الواقعي أھمية  الطلبة على تعلم المعلومات الجديدة بطريقة ت

نھج استخدم ف ،بخبرات الحياة الحقيقية، والتي تعد ذات فائدة خارج نطاق الغرف الصفية ا الم يھ
ة من  ة مكون ى عين ويم ) ١٥(التجريبي حيث طبق عل اً استخدموا التق واقعي"معلم أشارت و، "ال

ائج  ط النت ن رب نھم م ا تمك ة كونھ يم الطلب ي تعل ى ف ة ذات معن د طريق ي يع ويم الحقيق أن التق
ولھم ن ح ي م الم الحقيق ي الع دة ف ات الجدي اوز اإلجا. المعلوم ي يتج ويم الحقيق ا أن التق ة كم ب

ة  ول المختلف ن الحل دداًَ◌ م دم ع ل يق ي، ب الم الحقيق ياق الع ن س ة ع دة المعزول الصحيحة الواح
  .للمشكالت

  
  خالصة الدراسات السابقة

ي  واقعي خاصة ف ويم ال تخدام التق ة اس ابقة، يتضح أھمي ن خالل عرض الدراسات الس وم
ا ات وتعزيزھ د أوجه القصور مرحلة التعليم األساسي األولى بھدف الكشف عن اإليجابي ، وتحدي

ا في إطار العمل المدرسي،  وعالجھا أوالً بأول قبل أن تنمو بشكل يصعب أو يستحيل معالجتھ
اك  ة إال أن ھن واقعي للمؤسسات التربوي ويم ال تراتيجيات التق ة مشروع اس وعلى الرغم من أھمي

ة في  معيقاتالعديد من ال دارس األساسية األولي ؤدي التي تواجه تطبيقه في الم د ي ا ق األردن، مم
ى بعض  ة الوقوف عل ذا تسعى الدراسة الحالي ه، ل ق األھداف المنشودة من تطبيق إلى عدم تحقي

ذ  معيقاتال ى تالمي واقعي عل ويم ال ة التق ق منظوم ةالتي تواجه تطبي ى من  الصفوف األربع األول
ا ام  وبشكل ،مرحلة التعليم األساسي، ووضع بعض المقترحات للتغلب عليھا وعالجھ إنّ ع ذه  ف ھ

ة في تصميم  ذه الدراسة من حيث اإلجراءات المتبع الدراسات المتعددة تشكل أرضية صلبة لھ
  .المستخدمة لمعالجة متغيراتھا تاومنھج الدراسة واألد
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ونو اً ل تّك اراً مھم ة الإط اتمعرف ق معيق ه تطبي ي تواج تراتيجي الت ة اس ويم  ةمنظوم التق
 جاءتنتائجه في التعليم والتدريب وسبل مواجھتھا، ولھذا فقد  الواقعي، وتحول دون االستفادة من

م ال ى أھ زة عل ة، ومرك ذه الدراسات من جھ ززة لھ ذه الدراسة مع اتھ ق   معيق ي تواجه تطبي الت
ي  د معلم واقعي عن ويم ال ة التق ةمنظوم فوف األربع ين  الص ر المعلم ة  نظ ن وجھ ى م األول

   .لقصبة محافظة الزرقاء في األردنوالمشرفين والمديرين في المدارس التابعة 
  

   طريقة الدراسة واإلجراءات

  ةـــج الدراســمنھ

ين والمشرفين  استخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحليلي من خالل استقصاء آراء المعلم
ة  فيوالمديرين  ي  قصبةمديرية تربي اء في الموضوعات الت ى في محافظة الزرق اء األول الزرق

  .دراسة وذلك لمالءمته لطبيعة الدراسة وأھدافھاتناولتھا مشكلة ال

  ع الدراسة وعينتھامجتم

ة ) ١٢٠٠( الدراسة منتكون مجتمع  معلماً ومديراً ومشرفاًُ◌ من األفراد العاملين في مديري
يم يالترب اء  محافظة لقصبةة والتعل اءالزرق ة لمحافظة الزرق ى التابع احثون  ،األول ار الب د اخت وق

وائي ة عش ة طبقي ت  ة عين نتكون بته )٣٦٣( م ا نس ة%) ٣٣( أي م ع الدراس ن مجتم و  م ا ھ كم
ة ممن يتعاملون مع طالب  )١(في جدول ح موض ىالصفوف األربع ة  األول دارس التابع في الم

  .لقصبة محافظة الزرقاء

  أفراد عينة الدراسة:  )١(جدول 

 الوظيفة
 الجنس

 المجموع
 أنثى  ذكر

 ٦٢ ٢٥ ٣٧ مشرف تربوي
 ١٠٤ ٦٤ ٤٠ ةمدير مدرس

 ١٩٧ ١٠٠ ٩٧ م ــــمعل
 ٣٦٣ ١٨٩ ١٧٤ المجموع الكلي

  ةـدراسـأداة ال

ات والمعلومات  تبانة لجمع البيان ذه الدراسة اس صممت أداة   حيث استخدم الباحثون في ھ
  :اآلتيةالدراسة وفقاً للخطوات 

ةبإعداد أداة الدراسة  .١ ابقة بصورتھا األولي ا كتب عن  عد تحليل الدراسات والبحوث الس وم
واقعي،  ويم ال ة التق رااكدراس ى ) Agairreortiz,1998(و) ٢٠٠٦(ھيم ب ھا عل وعرض

ن  ة م وي مجموع ل الترب ي الحق ن ذوي االختصاص ف ين م ة المحكم ون درج ن يحمل مم
دكتورا وي  هال اھج واإلدارة و اإلشراف الترب ويم والمن اس والتق ي القي د من سالمتھا ف للتأك
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أجمعوا على أن األداة صالحة لتحقيق أغراض الدراسة، مع ضرورة واللغوية، وقد  العلمية
  .ة واللغةغإجراء بعض التعديالت في بعض الفقرات من حيث الصيا

راتحذف  .٢ ون الفق ا المحكم ع عليھ م يجم ي ل ى  الت ين عل اع المحكم بة إجم ت نس ي كان والت
ل من  ذي استخدم أق رتين من المحور ا%) "٧٠(صالحيتھا حسب المعيار ال ) ٣(ألول وفق

ع،و) ٤(فقرات من المحور الثاني، و ) ٣(فقرات من المحور الثالث، وفقرة من المحور الراب
  .فقرة) ٦٣(التحكيم  الفقرات قبلحيث كان عدد " فقرات من المحور الخامس

 :اآلتية محاورال بعد التعديل على ة بشكلھا النھائيت االستبانزعتو .٣

 .فقرة) ١١(، ويشتمل على متعلقة بالمعلم معيقات: المحور األول  .أ 

 .فقرة) ١١(متعلقة باإلدارة المدرسية، ويشتمل على  معيقات: المحور الثاني  .ب 

 .فقرات) ١٠(متعلقة بالمشرف التربوي، ويشتمل على  معيقات: المحور الثالث  .ج 

 .فقرات) ١٠(متعلقة باإلمكانات المادية، ويشتمل على  معيقات: المحور الرابع  .د 

 .فقرات) ٨(متعلقة بالتدريب، ويشتمل على  معيقات: المحور الخامس  .ه 

ان مجموع  راتوقد ك رة) ٥٠(في المحاور الخمسة  الفق ا تضمنت ا .فق تبانة سؤاالً كم الس
ول الم اً ح ة التقمفتوح ات لمواجھ اترح ة الا معيق ق منظوم ه تطبي ي تواج ويم ت تراتيجية التق س

  .الواقعي
  

  صدق األداة وثباتھا

ين  تم عرض أداة الدراسة بصورتھا ممن ) ١٠(وعددھم األولية على مجموعة من المحكم
واإلشراف التربوي، واإلدارة التقويم، ووالقياس يحملون درجة الدكتوراه في المناھج واألساليب، 

اء  ة الزرق ة تربي ة ومديري اء الخاص ة الزرق ي جامع ول ف ة واألص ى التربوي ة األول والجامع
داء . الھاشمية ماءأروطلب منھم إب ا إذا في فقرا ھ ا وضعت لقياسه، وفيم بتھا لم ا، ومدى مناس تھ

ا إذا رح، وفيم ديل المقت ا التع ديل، وم ى تع ة إل ة، أو بحاج ت مفھوم انوا كان رات  ك ون فق يقترح
ى الشكل وقد تم األخذ بمالحظات المحكمين بالتعديل والحذف واإلضافة، لتنتھي األ. أخرى داة إل

ه ت في ذي طبق ات األداة ا .ال ن ثب د م داخلي وللتأك اق ال ل االتس احثون  معام تخدم الب ل (س معام
ا في الجدول لكل محور من محاور الدراسة وللمحاور مجتم) إلفا اخبكرون ائج كم عة، وكانت النت
  )٢(رقم  اآلتي
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  .أداة الدراسة والمحاور مجتمعة معامل االتساق الداخلي لكل محور من محاور  :)٢( جدول
 االتساق الداخلي المحور الرقم
 ٠.٧٠ متعلقة بالمعلم معيقات .١
 ٠.٨٢ ةة بإدارة المدرسمتعلق معيقات .٢
 ٠.٨٦ متعلقة بالمشرف التربوي معيقات .٣
 ٠.٨٩ متعلقة باإلمكانات المادية معيقات .٤
 ٠.٧٤ متعلقة بالتدريب معيقات .٥
 ٠.٩١ لدرجة الكلية للثباتا .٦

داخلي لمحاور أداة الدراسة تراوح ما بين مل االتساق الاأن مع) ٢(رقم تضح  من الجدول يت
ة ) ٠.٨٩(و) ٠.٧٠( اور األداة كامل ي ) ٠.٩١(ولمح اتوھ ة ثب ث   درج ات البح ة لغاي مقبول

  . العلمي
  

  ةالمعالجة اإلحصائي

ى تل ؛تّم اللجوء الختبارات الداللة االحصائية رات الدراسة عل أثير لمتغي بيان إن كان ھناك ت
تراتيجية  ق اس ات تطبي ن معيق ى م ة األول ذ الصفوف األربع ى تالمي واقعي عل ويم ال ة التق منظوم

ار تخدم اختب ث اس اء، حي ة الزرق ي محافظ ي ف يم األساس ة التعل تقلة  )ت( مرحل ات المس للعين
"Paired Sample T-test"  ل العلمي ر المؤھ أثير متغي وم (لفحص ت ل، دبل الوريوس فأق بك

لفحص أثر متغير الوظيفة " One Way Anova"دي واستخدم تحليل التباين األحا). عالي فأكثر
قام الباحثون بإدخال بيانات الدراسة ومعالجتھا إحصائياً و .)مشرف تربوي، مدير مدرسة، معلم(

ائي  ل اإلحص امج التحلي تخدام برن ة) SPSS(باس وم االجتماعي طات  ،للعل تخراج المتوس الس
  .الحسابية، واالنحرافات المعيارية

ل درجة التعرض لوقام الباحثون بت اتحوي ق  معيق ة تطبي لم منظوم واقعي في الس ويم ال التق
ضعيف درجتان، متوسطة ثالث درجات،  ،واحدة درجةضعيف جداً : الخماسي إلى أرقام كاآلتي

ا  ات، كم داً خمس درج ة ج ات، وعالي ع درج ة أرب امواعالي وة درج ق د ق ق بتحدي ة التعرض وف
ة عدد الخيارات، وعليه يكون ط÷ ) أقل درجة _درجةأعلى = طول الفئة : المعادلة التالية ول الفئ

ة ، ٠.٨٠=  ٥÷ ) ١-٥= ( دت للدرج ى واعتم د األدن ة الح ى قيم ة إل ول الفئ افة ط ت إض وتم
ا في ا ي تليھ وة من حيث  درجة الضعيفة، ثم أضيف طول الفئة  لكل درجة لتحديد الدرجة الت لق

رض  واآلتيالتع ى النح ن : عل عيفة ج) ١.٨٠-١(م ن ض ن ) ٢.٦٠ -١.٨١(داًَ◌، م عيفة، م ض
ن ) ٣.٤٠ – ٢.٦١( طة، م ن ) ٤.٢٠ – ٣.٤١(متوس ة، م داً ) ٥ – ٤.٢١(عالي ة ج ون  عالي ك

  .مقياس أداة الدراسة خماسيا
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  عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا

نص ذي ي ؤال األول ال ة بالس ائج المتعلق ا " :النت اتم ة  معيق تراتيجية منظوم ق إس تطبي
يم األساسي في محافظة  الصفوف األربعة على تالميذ التقويم الواقعي  ة التعل األولى من مرحل

   "؟الزرقاء

بية  ة النس ة، ودرجة األھمي لإلجابة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
ة( ة، ولغرض ) الرتب ا األربع ن محاورھ ور م ل مح ذلك لك تبانة، وك رات االس ن فق رة م ل فق لك

   .ل محور على حدةالخاصة بك النتائجج ھذا السؤال تم استعراض تسھيل عرض نتائ

  الخاصة بالمعلم معيقاتال: المحور األول

ة لكل  لتحليل نتائجه تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،ودرجة األھمي
  .يوضح ذلك) ٣(المتعلقة بالمعلم والجدول  معيقاتق من اليمع

دول  طات ا  :)٣(ج ور المتوس ة بمح ة الخاص ات المعياري ابية واالنحراف اتلحس ق  معيق تطبي
  .منظومة التقويم الواقعي المتعلقة بالمعلم

رقم 
 الفقرة

 الفقــــرة
المتوسط 
 الحاسبي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة  الدرجة

ة  .٧ ال إداري م بأعم يكلف المعل
 كثيرة داخل المدرسة

 ١  عالية جداً  ٠.٨٤ ٤.٤٤

التدريسية على كثرة األعباء  .٣
ة يالمعلم يع ق منظوم ق تطبي

 .التقويم الواقعي

 ٢  عالية جداً  ٠.٩٤ ٤.٢٣

تكملون  .٨ ين يس م المعلم معظ
اً  ملفات إنجاز تالميذھم خوف

 . من المساءلة

 ٣  عالية ١.٠٠ ٤.١٨

م  .٤ ة للمعل وافز مادي دم ح ال تق
ويم  ة التق ق منظوم عند تطبي

 .الواقعي

 ٣  عالية ٠.٨٥ ٤.١٨

ن  .٩ دد ال زم ة المح الحص
ق  ي تطبي م ف اعد المعل يس

 .منظومة التقويم الواقعي

 ٤  عالية ٠.٩٧ ٤.٠٤

طة  .٦ ذ أنش م بتنفي د المعل يقي
ي ملف  ذه ف ع تالمي ة م معين

 .اإلنجاز

 ٥ عالية ١.٠٢ ٤.٠٣
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 )٣(تابع جدول رقم ... 
رقم 
 الفقرة

 الفقــــرة
المتوسط 
 الحاسبي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة  الدرجة

ة  .٢ م بأھمي ؤمن المعل ال ي
د  ي كأح اط المدرس النش

 .عناصر ملف اإلنجاز

 ٦ عالية ٠.٩٦ ٣.٩٣

ن  .٥ م م ن المعل دم تمك ع
ول  ات ومي اف حاج اكتش

 .تالميذه

 ٧ عالية ١.٠٥ ٣.٨٧

عدد تالميذ الصف ال يساعد  ١٠
ة  ق منظوم ى تطي م عل المعل

 .التقويم الواقعي

 ٨ عالية ١.١١ ٣.٨٣

م .١ وافر الفھ دم ت ل  ع الكام
ليمة  ط الس ن الخط م ع للمعل
ويم  ة التق ق منظوم لتطبي

 .الواقعي

 ٩ عالية ١.٠٤ ٣.٧٠

ة  ١١ ق منظوم تم تطبي ال ي
ع  د جمي واقعي عن ويم ال التق
رة  ى وتي ين عل المدرس

 .واحدة

 ١٠ عالية ١.٠٨ ٣.٦٤

  عالية ٠.٦٠ ٤.٠١ الدرجـــة الكليــــة

  م ) ٣(يتضح من الجدول ان متوسطھا جاء) ٧(أن العبارة رق ت في الترتيب األول حيث ك
رة ) ٤.٤٤( ة كثي ال إداري ف بأعم م يكل ى أن المعل ة عل ة الدراس راد مجموع ق أف ث واف حي

دير داخل المدرسة، وھذا يرجعه الباحثون إلى قلة  ين داخل المدرسة، فيكلف م عدد اإلداري
ية، وأع داول الدراس داد الج امھم كإع ام بمھ ين القي ة بعض المعلم ات، المدرس ال االمتحان م

ويم  ة التق ق منظوم اً لتطبي اً كافي م وقت د المعل ث ال يج ة، بحي جالت المدرس ة، وس والمراقب
 .الواقعي

  ة ) ٤.٢٣(في الترتيب الثاني فكان متوسطھا ) ٣(جاءت العبارة رقم راد العين حيث أظھر أف
ود ق تطبيق منظمة التقويم الوية على المعلم يعيعلى أن كثرة األعباء التدريس ذا يع اقعي، وھ

ذلك أعداد الفصول كب ذا يإلى أن جداول المعلمين مكدسة بالحصص، ك دارس، ھ رة في الم
دد  ة ع ى قل ينباإلضافة إل ذا يالمعلم ذ  يدؤ، وھ ة وتنفي ي متابع م ف دى المعل ى صعوبة ل إل

 .بتدريسھاالتي يقوم  الفصولفي  التالميذأنشطة ملفات إنجاز 
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  بعض حيث أظھر) ٤.١٨(، فكان متوسطھا ◌ً  رتيب الثالثفي الت) ٤(وجاءت العبارة رقم 
اءلة،  الدراسةأفراد عينة  أن معظم المعلمين يستكملون ملفات إنجاز تالميذھم خوفاً من المس

ات ملف اإلنجاز، بلطتمويرجع ذلك إلى عدم وجود وقت كاف يسمح للتالميذ باستكمال كل 
ى  دأّن باإلضافة إل ديھم الق يس ل ذ ل م التالمي از، معظ ات ملف اإلنج تيعاب مكون ى اس رة عل

 .فيضطر المعلمون إلى استكمال ملفات اإلنجاز بأنفسھم خوفاً من المساءلة

  م ارة رق اءت العب ب ) ٨(ج ي الترتي ً ف ا ث أيض طھا و، الثال ان متوس ر ) ٤.١٨(ك ث أظھ حي
ة التق ه لمنظوم د تطبيق م عن ة للمعل وافز مادي دم ح ه ال تق ة أن راد من مجموعة الدراس ويم أف

د تط يم تع ة والتعل ك أن وزارة التربي ي ذل بب ف ود الس واقعي، ويع ويم ال ة التق ق منظوم بي
ى  همن مھام وواجبات المعلم في عمله يتقاضى عليه راتب الواقعي جزءً  الشھري باإلضافة إل

 .أنه ال توجد ميزانية مخصصة لذلك

  عفي الترتيب ) ٩(جاءت العبارة رقم راد ) ٤.٠٤(ومتوسطھا الحسابي  الراب حيث وافق أف
واقعي، ويرجع ھذ ويم ال ة التق تالءم مع منظوم  امجموعة البحث على أن زمن الحصة ال ي

ي  ي ينبغ ذلك األنشطة الت واقعي، وك ويم ال ا التق ي يتطلبھ دريس الت تراتيجيات الت ى أن اس إل
ي تنفيذھا داخل الفصل مع التالميذ تتطلب وقتاً كبيراً وھذا ال يتناسب مع زمن الحصة  الفعل

 .دقيقة) ٤٥(

  حيث أظھرت أن ) ٤.٠٣(حيث كان متوسطھا  الخامسفي الترتيب ) ٦(جاءت العبارة رقم
ار  ه الختي المعلم مقيد بتنفيذ أنشطة معينة مع تالميذه في ملف اإلنجاز دون إتاحة الفرصة ل

يم وا ة والتعل زام وزارة التربي ى الت ذا يرجع إل ذه، وھ ه ولتالمي بة ل ة األنشطة المناس لمدرس
ذ  م والتالمي ذا ال يشجع المعل ادة، وھ بقاً األنشطة المرتبطة بالم بخطة تعليمية محدد فيھا مس

 .على اإلبداع أو اكتشاف أنشطة إبداعية تنمي مھاراتھم وقدراتھم العقلية

  م ارة رق ا) ٢(جاءت العب ي الترتيب الس ر متوسطھا  دسف م ال ) ٣.٩٣(حيث أظھ أن المعل
ة النشاط  ؤمن بأھمي ي ي ى قصور ف ذا يرجع إل از، وھ د عناصر ملف اإلنج المدرسي كأح

ة اء الخدم م أثن ة والتنشيطية للمعل رامج التدريبي ة وأيضاً قصور الب ل الخدم م قب  إعداد المعل
 .بأھمية النشاط المدرسي كجزء مكمل للعملية التعليمية تقنعهبشكل يقنعه 

  ن أفراد الدراسة حيث بيَّ ) ٣.٨٧(ا وكان متوسطھ السابعفي المركز ) ٥(جاءت العبارة رقم
ع ھ ذ، ويرج ول التالمي ات ومي اف حاج ن اكتش م م ن المعل دم تمك م ذع ام المعل ى اھتم ا إل

ة  ب الوجداني ام بالجوان ط دون االھتم يلي فق ي والتحص ب المعرف ى الجان زه عل وتركي
 .والمھارية، وھذا سببه النظرة التقليدية السائدة للعملية التعليمية في المدارس

  م ارة رق اءت العب ب ) ١٠(ج ي الترتي امنف ان متالث ث ك ث ) ٣.٨٣(طھا سو، حي رحي  أظھ
راد مح أف د ال يس ذ الصف الواح دد تالمي ة أن ع ة الدراس م عين ويم  لھ ة التق ق منظوم بتطبي

تالءم  واقعي ت ويم ال ة التق الواقعي، وھذا يرجع إلى أن فلسفة وأساليب واستراتيجيات منظوم



 "......معيقات تطبيق استراتيجية منظومة التقويم الواقعي على "ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٧٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

غيرة  داد الص ع األع ات م ي مجموع طة ف ة أنش د وممارس ي الصف الواح ذ ف ن التالمي م
 .صغيرة، وھذا ال يتوافر في معظم المدارس

  ان متوسطھا التاسعفي الترتيب ) ١(جاءت العبارة رقم د  )٣.٧(، حيث ك حيث اتضح عن
ويم  أفراد عينة الدراسة عدم توافر ة التق ق منظوم ليمة لتطبي م للخطط الس الفھم الكامل للمعل

ةأوھذا يرجع إلى . عيالواق ذه الخطط مترجم ةمن لغات  ن معظم ھ  وال يوجد خطة ،أجنبي
 .جميع المعلمينمن قبل تستخدم  نموذجية

  يّ )٣.٦٤( حسابي متوسطوب، العاشرفي الترتيب ) ١١(جاءت العبارة رقم راد ، حيث ب ن أف
ة ة الدراس رة  عين ى وتي ين عل د المدرس واقعي عن ويم ال ة التق ق منظوم دم تطبي دة، ع واح

ر، ة، والعم درجات العلمي تالف ال رة الخ نوات الخب ى. و س افة إل ين  أنّ  إض ة المعلم دافعي
  .ونشاطھم تختلف من شخص إلى آخر

ابية أن معلمي  ة يظھر من العرض السابق ومن خالل المتوسطات الحس الصفوف األربع
ديھم  اء ل ة الزرق ي محافظ ى ف اتاألول ث معيق المعلم حي ق ب ور المتعل ي المح ل ف رات  تحص فق

ة إحصائية  ٤.٠١المجال مجتمعة على درجة تعرض عالية وبمتوسط حسابي  ا ذات دالل وجميعھ
راھيم  عالية اك قصوراً في ) ٢٠٠٦(وھذه النتيجة تتفق مع دراسة إب ى أّن ھن والتي توصلت إل

ا تتفق  مھاراتبعض  ى، كم ة األول دى معلمي الصفوف األربع دراسة وتطبيق التقويم الواقعي ل
ادق  ذ) ٢٠٠٤(الص ات تالمي ول وحاج اف مي ن اكتش م م درة  المعل دم ق ى ع لت إل ي توص  هالت

  .لي فقطيواالھتمام بالجانب التحص

  الخاصة بإدارة المدرسة معيقاتال: لمحور الثانيا

ة لكل  حسابولتحليل نتائجه تم  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة األھمي
  .ذلكيوضح ) ٤( ق وجدوليمع

دول  ور ا  :)٤(ج ة بمح ة الخاص ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس اتلمتوس ق  معيق تطبي
  .منظومة التقويم الواقعي المتعلقة بإدارة المدرسة

رقم 
الفقرة

 الفقــــرة
المتوسط 
 الحاسبي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة  الدرجة

دى   .٤ وجيھي ل ادي ت ل ارش وافر دلي ال يت
ويم إدارة المدرسة لتطب ة التق يق منظوم

  .الواقعي

  ١  عالية   ١.٠٩  ٤.٠٨

ة يع  .٣ اء اإلداري اظ األعب ق إدارة ياكتظ
ة  ق منظوم ام بتطبي المدرسة من االھتم

  .التقويم الواقعي

  ٢  عالية   ١.١٤  ٣.٨١

ويم   .٧ ة التق إدارة المدرسة تھمل نشر ثقاف
  .الواقعي لدى أولياء األمور

  ٣  عالية   ١.٣٦  ٣.٥٢
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 )٤(ل رقم تابع جدو... 
رقم 
الفقرة

 الفقــــرة
المتوسط 
 الحاسبي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة  الدرجة

ل   .٢ م الكام وافر الفھ دم ت  دارةإلع
ق  ليمة لتطبي ن الخطط الس ة ع المدرس

  .منظومة التقويم الواقعي

  ٤  عالية  ١.٢٨  ٣.٤٧

ة   .٨ ة لجن ص إدارة المدرس ال تخص
ويم  ة التق ق منظوم ة تطبي داخلية لمتابع

ع معلمي الصفوف األا واقعي م ةل  ربع
  .األولى

  ٥  متوسطة  ١.٣٢  ٣.٢٩

تكمال أوراق   .٥ ة باس تم إدارة المدرس تھ
ه  ة ب ارير الخاص از والتق ف اإلنج مل

  .دون التأكد من التطبيق الفعلي

  ٦  متوسطة  ١.٤٨  ٣.٢٧

ويم   .٦ رة التق ة فك د إدارة المدرس تنتق
  .الواقعي بصفة مستمرة

  ٧ متوسطة   ١.٢٦  ٣.٢٧

ة  .١ ير العملي ية بس تم اإلدارة المدرس تھ
 .التعليمية والجانب التحصيلي فقط

 ٨  متوسطة ١.٢٧ ٣.٢٦

ام   .٩ ق مھ ل تطبي ة تھم إدارة المدرس
  منظومة التقويم الواقعي بشكل فعلي

  ٩ متوسطة   ١.٣٨  ٣.١

دير المدرسة   .١١ ين م دم وجود تنسيق ب ع
  .والمعلم اثناء تطبيق التقويم الواقعي

  ٩ متوسطة   ١.٢٧  ٣.١

د  .١٠ ة ال تق وافز  مإدارة المدرس الح
ن  ين م ة للمھتم ات الالزم والمكآف

ق من ين بتطبي ويم ظالمعلم ة التق وم
  .الواقعي

  ١٠  متوسطة  ١.٣١  ٢.٨٩

   متوسطة  ٠.٩٠  ٣.٣٧  الدرجــــة الكليــــة

ان متوسطھ) ٤(أن العبارة رقم ) ٤(رقم يتضح من الجدول  ى وك ة األول ا جاءت في المرتب
ق ) ٤.٠٨( ة لتطبي دى إدارة المدرس وجيھي ل ادي ت ل إرش وافر دلي دم ت ة ع راد العين ر أف ث أق حي

وزارة ف عة اتخاذمنظومة التقويم الواقعي، ويرجع ھذا إلى سر ل ال رار من قب ة الق يم تجرب ي تعم
واقعي ف ة  يالتقويم ال واد التدريبي دريب فقط والم ى الت اد عل تم االعتم دارس، ف ى الموزعةالم  عل

دربين  ك اختالف المت ى ذل يم، وترتب عل ة والتعل ديريات التربي ل اإلدارات وم المختصرة من قب
 .اآلراء من مدرسة إلى أخرى في تطبيق منظومة التقويم الواقعي
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  راد ) ٣.٨١( متوسطھافي الترتيب الثاني حيث كان ) ٣(جاءت العبارة رقم حيث أوضح أف
ة  ةمجموع اء اإلدار الدراس دس األعب ة يعأن تك ق يي ام بتطبي ن االھتم ة م ق إدارة المدرس

ل من  م ھائ ة بك منظومة التقويم الواقعي، ويعود السبب في ذلك إلى أن إدارة المدرسة مطالب
ة  ق منظوم ام بتطبي ى عدم االھتم ؤدي إل ا ي انية مم ة واإلنس األعباء اإلدارية والفنية والمھني

واقعي،  ويم ال ندتالتق ن  وأس تمرة م ة مس ة ورقاب ود متابع ه دون وج م الصف تطبيق لمعل
 .و مشاركة في تطبيق منظومة التقويم الواقعيأاإلدارة، 

  م ارة رق ابي ) ٧(جاءت العب ي الترتيب الثالث ومتوسطھا الحس د ) ٣.٥٢(ف رادحيث أك  أف
ا دى أولي واقعي ل ويم ال ة التق ر ثقاف ور، عينة الدراسة على أن إدارة المدرسة تھمل تغي ء األم

اء  د مجالس اآلب ى عق دعوة إل ام إدارة المدرسة من خالل ال ويعود السبب في ذلك إلى اھتم
ى جمع التبرعات ومعالجة الواألمھات في التر ز عل ي شمكي ة الت كالت المدرسية والتربوي

ى أن إدارة النظر في تطبيق منظ نا المدرسة دوتواجھھ ذا يرجع إل واقعي، وھ ومة التقويم ال
 .التلميذ به أمرة تعد التقويم الواقعي جزءاً فنياً مھنياً ال عالقة لولي المدرس

  م ارة رق ابي ) ٢(جاءت العب ع ومتوسطھا الحس ي الترتيب الراب راد ) ٣.٤٧(ف د أف حيث أك
ليمة لت ق مجموعة الدراسة على عدم توافر الفھم الكامل إلدارة المدرسة عن الخطط الس طبي

اضسبب في الد يعومنظومة التقويم الواقعي و بتھا  انخف ىنس وادر  إل دريب الك قصور في ت
ى ع افة إل واقعي، باإلض ويم ال ة التق ق منظوم ى تطبي ة عل ة بالمدرس ل اإلداري وفر دلي دم ت

م ووعي إدارة إرشادي لھم في تنفي ه القصور في فھ ا ترتب علي واقعي مم ذ خطط التقويم ال
 .سليمة ميةعلالمدرسة في تطبيق منظومة التقويم الواقعي بطريقة 

  راد مجموعة ) ٣.٢٩(في المركز الخامس ومتوسطھا ) ٨(جاءت العبارة رقم د أف حيث أك
ويم  ة التق ق منظوم ة تطبي ة لمتابع ة داخلي ة ال تخصص لجن ى أن إدارة المدرس ة عل الدراس

ذه األربعة معلمي الصفوف مع الواقعي  ة في ھ ى، والسبب في انخفاض نسبة الموافق األول
إلى أن ھذا يتم نظرياً على ورق ويسجل في سجالت المدرسة دون ممارسته  يعزى العبارة

 ً  .فعليا

  راد ) ٣.٢٧(في الترتيب السادس ومتوسطھا  الحسابي ) ٥(جاءت العبارة رقم ين أف حيث ب
ى ة عل ة الدراس ارير  أنّ  مجموع از والتق ف اإلنج تكمال أوراق مل تم باس ة تھ إدارة المدرس

د من التط الخاصة دون ي، ويعزىالتأك ق الفعل ى أن إدارة بس  بي ذه النسبة إل ب انخفاض ھ
ع  ة الواق ة دون مراجع ارير الورقي ة والتق ب النظري تم بالجوان ة تھ ان المتابع ة ولج المدرس

از  ف إنج ق مل ي لتطبي ي التلالفعل راءات الصارمة الت د واإلج ى القواع ع إل ذا يرج ذ، وھ مي
ق المشرفين في ت عن طريقتفرضھا إدارة التعليم  قاريرھم على أي نواحي قصور في تطبي

 .منظومة التقويم الواقعي

  م ابع، ومتوسطھا الحسابي ) ٦(جاءت العبارة رق حيث أوضحت ) ٣.٢٧(في الترتيب الس
واقرعبارة أن إدارة المد ويم ال رة التق ة سة تنتقد بصورة مستمرة فك ى غلب ود إل ذا يع عي، وھ



 ٧٧٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالد أبو شعيره، وآخرون

 ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دي ع ر التقلي ة فالفك ى إدارة المدرس ة العم يل ةلي اتالتعليمي ي  ، ورفض االتجاھ ة ف الحديث
وادر  ة لك ة والتنظيمي رامج التدريبي ى قصور الب مجال تطوير التدريس والتقويم باإلضافة إل

راد ياإلدارة المدرس ظ أف ى تحف ارة إل ذه العب ي ھ ة ف بة الموافق اض نس ة، ويرجع سبب انخف
 .ساءلةخوفاً من الم ةً ية مطلقرمجموعة البحث عن إبداء آرائھم بح

  ان متوسطھا الحسابي ) ١( رقمجاءت العبارة حيث أوضح ) ٣.٢٦(في الترتيب الثامن وك
ة  ةأفراد مجموعة الدراسة أن إدارة المدرسة تھتم بسير العملي والجانب التحصيلي،  التعليمي

ى ال ذلك نوويعزو الباحث ال  العلميتوى سمإلى تركيز إدارة المدرسة عل والتحصيلي وإھم
ذا يأھمية األن ت، وھ ا مضيعة للوق رامج شطة المدرسية، واعتقادھم بأنھ ى قصور ب رجع إل

 .الحديثةعاد قيادات المدرسة عن كل ما ھو جديد في االتجاھات التربوية التدريب وابت

  م ارة رق اءت العب ابي ) ٩(ج طھا الحس ع  ومتوس ب التاس ي الترتي وحظ ) ٣.١(ف ث ل  نّ أحي
ك  إدارة المدرسة ال تھتم بتطبيق مھام ىالتقويم الواقعي بشكل فعلي، ويعود السبب في  ذل  إل

ة  ى واقعي از دون النظر إل ات اإلنج تكمال ملف ة واس ارير الورقي ة بالتق ام إدارة المدرس اھتم
 .تطبيقھا الفعلي على التالميذ

  اتضح  حيث. )٣.١(متوسط حسابي بو أيضافي الترتيب التاسع ) ١١(جاءت العبارة رقم
وقد يعود . ن مدير المدرسة والمعلم اثناء تطبيق منظومة التقويم الواقعيعدم وجود تنسيق بي

ة المدارس على  يريالسبب إلٮاعتماد غالبية مد رار، وعدم الثق اذ الق نظام المركزية في اتخ
  .اضافة إلى الخوف الذي قد يقع من المعلمين أثناء التطبيق. في المعلمين

  م ارة رق اءت العب ب ) ١٠(ج ي الترتي رالعف ابي  اش طھا الحس ث أيضاً )  ٢.٨٩(ومتوس حي
ائمين  مجموعة الدراسة أن  المدرسة ال أفرادأوضح  ة للق آت الالزم دم الحوافز  والمكاف تق

دير المدرسة يّع د على تطبيق منظومة التقويم الواقعي داخل المدرسة، وھذا يرجع إلى أن م
ا ه، باإلض ن تخطيط زءاً م ة وج م اليومي ات المعل ن واجب ك م دير ذل جيع م دم تش ى ع فة إل

 .إذا كانوا أكثر من واحد خاصة المدرسة للمبدعين

ابية المتعلق طات الحس الل المتوس ن خ بق وم ا س ظ مم ود  ةيالح ى وج ة إل إدارة المدرس ب
ات رض  معيق ة تع ى درج ة عل ال مجتمع رات المج لت فق ث حص ية حي دى اإلدارة المدرس ل

اتھناك حيث أثبتت الدراسة أن ) ٣.٣٧(وبمتوسط حسابي  ذا المحور معيق رات ھ  .في معظم فق
ة لدراسة  وھذه النتيجة ي )Mutchler,2006(جاءت مخالف ويم الحقيقي  الت ى أّن التق أشارت إل

الم  ي الع دة ف ات الجدي ط المعلوم ن رب نھم م ا تمك ة كونھ يم الطلب ي تعل ى ف ة ذات معن د طريق يع
  .الحقيقي من حولھم

  شرف التربويالخاصة بالم معيقاتالثالث ال المحور

ة  ة األھمي ة ودرج ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس اب المتوس م حس ه ت ل نتائج ولتحلي
  .كــيوضح ذل) ٥( رقموجدول 
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دول ور   :)٥( ج ة بمح ة الخاص ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس اتالمتوس ق  معيق تطبي
  .منظومة التقويم الواقعي المتعلقة بالمشرف التربوي

رقم 
المتوسط   فقــرةال الفقرة

  الحسابي
االنحراف
  الرتبة  الدرجة  المعياري

ائج   .٣ ة نت ة فعلي ال يتابع المشرف بطريق
ة  ق منظوم راء تطبي ن ج ذ م التالمي

 .التقويم الواقعي

 عالية  ٠.٨٢  ٤.٦٤
  جداً 

١  

ين المشرف  .٢ ال يوجد اتصال مستمر ب
ق  ائج تطبي ن نت ة ع وإدارة المدرس

 .منظومة التقويم الواقعي

  ٢  عالية   ١.٠٨  ٤.٠٨

ة  .٤ ادات دوري رف إرش دم المش ال يق
ة  ق منظوم ي تطبي اعد ف ه تس لمعلمي

 .التقويم الواقعي

  ٣  عالية  ١.١٨  ٣.٩٣

رية  ٩ ة والبش وارد المادي وفر الم ال ي
ة  ق منظوم اح تطبي ة إلنج الالزم

 .التقويم الواقعي

  ٤  عالية  ١.١١  ٣.٩٢

ة  ١ رفين إدارة المدرس ارك المش ال يش
م ق  والمعل ة تطبي ع خط ي وض ف

 .منظومة التقويم الواقعي

  ٥  عالية  ١.١٥  ٣.٧٢

ة  .١٠ ة المدرس رف رؤي ربط المش ال ي
ي  يم ف ة والتعل ة وزارة التربي برؤي

 .تطبق منظومة التقويم الواقعي

  ٦  متوسطة  ١.٢٤  ٣.٣٩

ة إلدارة  .٦ ال يقدم المشرف تقارير دوري
ة  ق منظوم دى تطبي ن م راف ع اإلش

 .في مدارس توجيھهالتقويم الواقعي

  ٧  متوسطة  ١.٤٧  ٣.٣٤

ين  ٨ ود المعلم رف جھ در المش ال يق
ويم  ة التق ون منظوم ذين يطبق ال

 .الواقعي

  ٨  متوسطة  ١.٣٩  ٣.٣١

ديم  .٥ ال يشارك المشرف المدرسة في تق
الج  ات لع اتمقترح ق  معيق تطبي

 .منظومة التقويم الواقعي

  ٩  متوسطة  ١.٣١  ٣.١٨

ترك  .٧ يق مش ود تنس دم وج ينع ب
راف  ي اإلش ويين ف رفين الترب المش

 .على المعلمين

  ١٠  متوسطة  ١.٣٦  ٣.١٤

    عالية ٠.٦٧١  ٣.٦٦ ةالكليالدرجة
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 ح ميت م  نض دول رق م ) ٥(الج ارة رق ان ) ٣(أن العب ث ك ب األول حي ي الترتي اءت ف ج
ابي  طھا الحس دى ) ٤.٦٤(متوس د أتضح ل ة أن الفق ة الدراس راد عين وي ال شمأف رف الترب

ام يتابع  ى اھتم ذا إل ات اإلنجاز، ويرجع ھ بطريقة فعلية إنتاج التالميذ من األنشطة في ملف
از خو ات اإلنج تكمال مكون وزارة باإلالمشرف باس ابعي ال اءلة مت ن مس اً م ى أنف  ضافة إل

يم  ة والتعل ة وإدارة التربي وي داخل المدرس ا المشرف الترب ف بھ ام المكل اك بعض المھ ھن
 .ر خطة الدراسة بالمناھج الدراسية بالمدارسالتابع لھا كمتابعة سي

  راد ) ٤.٠٨(بالترتيب الثاني ومتوسطھا الحسابي ) ٢(جاءت العبارة رقم حيث أتضح من أف
د  ه ال يوج ة أن ة الدراس وي وإدارة  اتصالعين ل المشرف الترب ن قب ه م ين التوجي تمر ب مس

ا المدرسة من نتائج تطبيق منظومة واقعي، ويعزو الب ى أّن التقويم ال دارة المدرسة إحثون إل
 .وليتھا الرئيسة أمام مديرية التربية التابعة لھاؤھا من مسءد نتائج المدرسة وأداتعُّ 

  د ) ٣.٩٣(في الترتيب الثالث ومتوسطھا الحساب ) ٤(جاءت العبارة رقم د أك رادفق ة  أف عين
ة طت إرشادات دورية لمعلميه تساعدھم في ةالدراسة على أن المشرف ال يقدم أي ق منظوم بي

ى أن  ع إل ذا يرج واقعي، وھ ويم ال ويالتق ق  المشرف الترب ي تطبي ب األوراق ف تم بترتي يھ
ام  ه تقصير أم منظومة التقويم الواقعي وملفات اإلنجاز وأن تكون مكتملة بشكل ال يكون في

 .لجان المتابعة الوزارية

 اء م ج ارة رق ابي ) ٩(ت العب طھا الحس ع ومتوس ب الراب وفر ) ٣.٩٢(بالترتي ھا ال ي ونص
و ويم ال ة التق ق منظوم ود المشرف الموارد المادية والبشرية الالزمة إلنجاح تطبي اقعي، ويع

ك الس ي ذل ى بب ف ارإل ن اختصاص  اعتب ل م ن اختصاصھم ب يس م ر ل ذا األم ان أن ھ لج
 .في المديرية المتابعة

  ألفراد مجموعة ن حيث تبي) ٣.٧٢(وسطھا تفي المركز الخامس وم) ١(جاءت العبارة رقم
ة ارك إشمأن ال الدراس وي ال يش ق رف الترب ة لتطبي ي وضع خط م ف ة والمعل دارة المدرس

اد الممنظومة التقويم ا ى اعتق اً لواقعي، وھذا يرجع إل واقعي يتطلب وقت ويم ال شرفين أن التق
 .كبيراً وھذا ال يتناسب مع زمن الدراسة داخل المدرسة وأيضاً أعداد التالميذ

 راد حي) ٣.٣٩(في الترتيب السادس ومتوسطھا الحسابي ) ١٠(ارة رقم جاءت العب د أف ث أك
ق عينة الدراسة أن المش يم في تطبي ة والتعل ة وزارة التربي رف ال يربط رؤية المدرسة برؤي

ك  ى منظومة التقويم الواقعي، ويعود سبب ذل يم إل ة والتعل ار المشرف أن وزارة التربي اعتب
 .ية المدرسةمن خصوص أكبرلھا خصوصية 

  وھي أن المشرف ) ٣.٣٤(في الترتيب السابع ومتوسطھا الحسابي ) ٦(جاءت العبارة رقم
ة إلدارة  ويالتربوي ال يقدم تقارير دوري ويم  اإلشراف الترب ة التق ق منظوم عن مدى تطبي

إلى عدم االھتمام والجدية قد ، والسبب في ذلك يعود المدارس التي يشرف عليھاالواقعي في 
ن ا كھم م رة وتمس ذه الفك اعھم بھ دم اقتن واقعي، وع ويم ال ة التق ق منظوم ي تطبي لمشرفين ف

 .باالتجاھات التقليدية في التدريس والتقويم في العملية التعليمية
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  م ارة رق ابي ) ٨(جاءت العب امن ومتوسطھا الحس ى وتنص) ٣.٣١(في الترتيب الث ن أ عل
ود السبب في الذين يطبقون مالمشرف ال يقدر جھود المعلمين  واقعي، ويع ويم ال نظومة التق

 .ذلك اعتبار أن مھمة التقويم الواقعي من واجبات المعلم

  م ارة رق اءت العب ب ) ٥(ج ي الترتي ع ف ابي التاس طھا الحس رف) ٣.١٨(ومتوس ال  فالمش
ذا  واقعي، وھ ويم ال يشارك المدرسة في تقديم مقترحات لعالج صعوبات تطبيق منظومة التق

امھم محددة يرجع إلى أن  يس من اختصاصھم، وأن مھ ذا ل دون أن ھ معظم المشرفين يعتق
 .في زيارة المدارس وكتابة التقارير الورقية

  ارة اءت العب ابي ) ٧(ج طھا الحس ر ومتوس ب العاش ي الترتي ث ) ٣.١٤(ف دم احي تضح  ع
ود السبب وجود تنسيق مشترك بين المشرفين  ين، ويع ى المعلم ويين في اإلشراف عل الترب

 .ي ذلك إلى اختالف تخصصاتھم، وكثرة عدد المشرفين الذين يزورون المدارسف

  ود ور وج ذا المح رات ھ م فق ي معظ ظ ف اتيالح ث حصلت  معيق واقعي حي ويم ال ي التق ف
ة وبمتوسط حسابي  ذه النتيجة تتفق  ).٣.٦٦(الفقرات مجتمعة على درجة تعرض عالي وھ

ى ، أن ھناك )٢٠٠٢(مع ما أشار إليه اإلبراھيم  مشكالت تواجه المشرفين، كاإلشراف عل
أثر  دارس وت تقرار الم م لتخصصه، وعدم اس دريس المعل ين، وعدم ت ر من المعلم عدد كبي
دم  ين، وع ويين والمعلم رفين الترب ين المش ة ب ية القائم ات الشخص درس بالعالق ويم الم تق

ين ول ب ذا يح ة وھ ة مؤقت ة محط د الوظيف ه يع م؛ ألن د المعل وظيفي عن ا ال رف  الرض المش
ر  وي للتغيي ة المشرف الترب رف، ومقاوم ه المش د يقترح م أي جدي ة المعل م، ومقاوم والمعل
ق  ل وتناس دم تكام ة، وع رافية الحديث اليب اإلش ق األس دم تطبي ة، وع دات التربوي والتجدي

ام اإل ي األقس ال ف ةاألعم رف  داري ة للمش ة واإلداري ھيالت المادي درة التس ة، وق المختلف
  .التربوي

  الخاصة باإلمكانات المادية معيقاتال: ور الرابعالمح

ة لكل  لولتحلي نتائجه تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة األھمي
 .يوضح ذلك) ٦(ق، والجدول يمع

دول  ور   :)٦(ج ة بمح ة الخاص ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس اتالمتوس ق  معيق تطبي
  .المتعلقة باإلمكانات المادية منظومة التقويم الواقعي

رقم 
 الفقرة

  الفقــرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة  الدرجة

ية   .٣ ول الدراس احات الفص غر مس ص
ذ  ھا بالتالمي كل وتكدس ب بش ال يتناس

  .وتطبيق منظومة التقويم الواقعي

  ١  عالية جداً   ٠.٧١  ٤.٧٦

م   .٥ افي للمعل ت الك وافر الوق دم ت ع
  .ميذ الستكمال ملف اإلنجازوالتال

  ٢  عالية جداً   ٠.٨٢  ٤.٦٠
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 )٦(تابع جدول رقم ... 
رقم 
 الفقرة

  الفقــرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة  الدرجة

ل   .٧ ة داخ ات الالزم وافر الخام دم ت ع
  .أنشطة ملف اإلنجازالمدرسة لتنفيذ 

  ٣  عالية جداً   ٠.٧٦  ٤.٥٨

اكن ا  .٤ وافر األم دم ت ل ع بة داخ لمناس
طة  ال وأنش اظ بأعم ف لالحتف الص

  .ملف اإلنجاز

  ٤  عالية جداً   ٠.٩١  ٤.٤٨

طة   .٢ ذ األنش ة لتنفي ة األدوات الالزم قل
  المتعلقة بملف اإلنجاز

  ٥  عالية جداً   ٠.٨٦  ٤.٣٢

نقص المعامل وحجرات النشاط داخل   .٨
  المدرسة لتنفيذ تكليفات ملف اإلنجاز

  ٦  عالية  ١.٠٤  ٤.٠٦

د  .٦ ائل ع زة والوس وافر األجھ م ت
اعدة  دارس لمس ل الم ة داخ التعليمي
ف  طة مل ة أنش ى ممارس ذ عل التالمي

  اإلنجاز 

  ٧  عالية  ١.٠٩  ٣.٩٩

ق   ١ ال توجد ميزانية في المدرسة لتطبي
  منظومة التقويم الواقعي 

  ٨  عالية  ١.٠٣  ٣.٥٠

    عالية جداً   ٠.٥٢  ٤.٢٨  ــــــةالكلي الدرجــــــة

 جاءت في المركز األول ومتوسطھا الحسابي ) ٣(أن العبارة رقم ) ٦(قم يتضح من جدول ر
ھا ) ٤.٧٦( ول وتكدس احات الفص غر مس ى أن ص ة عل ة الدراس ة عين د مجموع ث أك حي

معظم الحجرات  أن بالتالميذ ال يتناسب مع تطبيق منظومة التقويم الواقعي، ويرجع ھذا إلى
 .في مجموعات ال تتالءم والعملوالدراسية صغيرة المساحة، 

  م اني، ومتوسطھا الحسابي ) ٥(جاءت العبارة رق راد ) ٤.٦٠(في الترتيب الث د أف حيث أك
ذ  الستكمال ملف اإلنجاز م والتالمي افي للمعل  ،مجموعة البحث  على عدم توافر الوقت الك

ى قصر زمن الحصة ذي وھذا يرجع إل م ال يستطيع الشرح،  ال ذلك يجعل المعل ة وك متابع
ات إنج رملف داد الكبي ي ظل األع دة ف ى ح ل عل ذ ك ل  ةاز التالمي رةداخ ي   حج الفصل والت

 .المدارس بعضتلميذاً في ) ٥٠( أحيانا تتعدى

  راد ) ٤.٥٨(الثالث ومتوسطھا الحسابي  الترتيبفي ) ٧(جاءت العبارات رقم د أف حيث أك
ذ أ دارس لتنفي نشطة ملف مجموعة البحث على عدم توافر الخامات الالزمة داخل بعض الم

تلزماتاإلنجاز، وھذا يرجع إلى أن ميزانية المدرسة ال تسمح بشراء أي  لملف اإلنجاز  مس
 .قدرةلى أن بعض التالميذ ليس لديھم الحتى تصوير األوراق، ھذا باإلضافة إ
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  م ارة رق ع ) ٤(جاءت العب ي الترتيب الراب ابي  ومتوسطھاف راد ) ٤.٤٨(الحس د أف حيث أك
اكن الم ممجموعة البحث على عد وفر األم ال ل لالصاسبة داخل الفنت اظ بأنشطة وأعم حتف

از، ف اإلنج د  مل دس الفصول بالمقاع ى تك ع إل ذا يرج ذوھ ة  والتالمي ود ميزاني دم وج وع
ذه  لتأسيس ي  ى، وترتب علالفصولھ راتھم ف از بحج ات اإلنج ين بملف اظ المعلم ك احتف ذل

 .صناديق من الورق

  راد ) ٤.٣٢(بي االحس اوسطھتمس ومايب الخفي الترت) ٢(جاءت العبارة رقم د أف حيث أك
ة بملف اإلنجاز، ويرجع  الدراسةمجموعة  على قلة األدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة المتعلق

الم ومساطر وملصقات ولو وافر األدوات، من أق اذلك إلى عدم ت م  تح دى المعل ا ل وغيرھ
 .ملف اإلنجاز مستلزماتميذ لتنفيذ لوالت

 ار اءت العب م ج ابي ) ٨(ة رق طھا الحس ادس ومتوس ز الس ي المرك ث ) ٤.٠٦( ف  أتضححي
ملف  متطلباتشاط داخل المدارس لتنفيذ راسة  قلة المعامل وحجرات النألفراد مجموعة الد
اضاإلنجاز، ويرجع  ى  انخف ارة إل ذه العب ة في ھ ذه المعامل والحجرات  أننسبة الموافق ھ

 .متوافرة ولكن تستغل لجلوس المعلمين

  ى ) ٣.٩٩(السابع ومتوسطھا الحاسبي في الترتيب ) ٦(جاءت العبارة  رقم والتي تنص عل
عدم توافر األجھزة والوسائل التعليمية داخل المدرسة، وعدم مساعدة التالميذ على ممارسة 
ى  أنشطة ملف اإلنجاز، ويرجع انخفاض نسبة الموافقة في ھذه العبارة إلى أن المشرفين عل

اً ايحتفظون باألجھزة في المخازن وعدم السممراكز المصادر  تعمالھا خوف ا ح باس من عليھ
 .ةالمساءلة القانوني وأالتلف 

  والتي نصت على أنه ) ٣.٥٠(في الترتيب األخير وبمتوسط حسابي ) ١(جاءت العبارة رقم
ال توجد ميزانية بالمدرسة لتطبيق منظومة التقويم الواقعي ويرجع السبب في انخفاض نسبة 

ً  معدومةلموافقة إلى أن الميزانيات المخصصة للمدارس ضعيفة جداً وقد تكون ا  .تماما

اك  ابق أن ھن ن العرض الس اتيتضح م ارت  معيق ث أش ة حي ات المادي ي اإلمكان ق ف تتعل
وھذا يؤكد من يعترض ).٤.٢٨(وجود درجة تعرض عالية وبمتوسط حسابي إلى النتائج مجتمعة 

د واقعي وينتق ويم ال ى التق د عل داً، وجھ رة ج ة كبي ات مادي ل وإمكان ت طوي ى وق اج إل ه يحت ه كون
  ".Svinicti, 2004" التربوي مضاعف لكل من المعلم والطالب والمشرف

  الخاصة بالتدريب معيقاتال: المحور الخامس

ة لكل  ولتحليل نتائجه تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة األھمي
  .يوضح ذلك) ٧(ق، والجدول يمع
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 ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تطبيق  معيقاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بمحور   :)٧(جدول 
  .منظومة التقويم الواقعي المتعلقة بالتدريب

رقم 
  الفقرة

  الفقــرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة  الدرجة

رامج   .٤ ذ الب ي تنفي ة ف دم الجدي ع
ل مراك ن قب ة م دريب التدريبي ز ت

  .المحافظة يالمعلمين ف

  ١  عالية جداً   ٠.٧٣  ٤.٦٢

مكان التدريب غير مناسب لظروف   ١
  .المتدربين 

  ٢  عالية جداً   ٠.٨٦  ٤.٤٣

ات   .٣ ى مكون دربين عل اق الم دم اتف ع
  .ملف اإلنجاز

  ٣  عالية جداً   ٠.٩٨  ٤.٣٧

ى   .٦ دريب عل داف الت دم وضوح أھ ع
  .تطبيق منظومة التقويم الواقعي

  ٣  عالية جداً   ٠.٩١  ٤.٣٧

عدم توافر الوسائل والمعامل بمراكز   .٧
ق  ورش  ين لتطبي دريب المعلم ت

  العمل في التقويم الواقعي 

  ٤  عالية جداً   ٠.٩٥  ٤.٣٦

ذ   .٢ حة لتنفي ة واض ود خط دم وج ع
ق  ين لتطبي ة للمعلم رامج التدريبي الب
دء  ل الب واقعي قب ويم ال ة التق منظوم

  .بالتدريب

  ٥  داً عالية ج  ٠.٨٢  ٤.٣٤

ورة   .٨ دم ص م تق دريب ل إدارة الت
دربين  تفادة المت واضحة عن مدى اس

  .من التدريب

  ٦  عالية  ١.٠٩  ٤.٠٢

غير مناسب لظروف  التدريبموعد   .٩
  المتدربين 

  ٧  عالية  ١.٢٢  ٣.٧٦

ة   .١٠ ة مترجم استخدام مصطلحات أجنبي
  .ال يفھما الجميع

  ٨  عالية  ١.١٢  ٣.٦٧

د  .٥ دربين والمت ام الم ربين اھتم
ي  آت ف ة والمكاف ب المادي بالجوان

دريب دون ا يتعاب الالت ام باس ھتم
  .أھدافه ومحتواه 

  ٩  عالية  ١.٢٣  ٣.٦٠

    عالية  ٠.٦٧  ٤.١٥  ــــــةالكلي الدرجــــــة
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 دول ن الج ح م م يتض م ) ٧( رق ارة رق طھا ) ٤(أن العب ب األول ومتوس ي الترتي اءت ف ج
ابي  ي نصھا ) ٤.٦٢(الحس ة "والت دم الجدي ز  ع ل مراك ن قب ة م رامج التدريبي ذ الب ي تنفي ف

 ممشاركتھ أثناء مذلك من خالل مالحظتھ  ونالباحث و، ويعز"تدريب المعلمين في المحافظة
واقعي أن مفي تدريب المعلمين على تطبيق منظو ويم ال ذة التق ر أن ھ دريب تعتب  امراكز الت

 .التدريب كغيره من البرامج التدريبية األخرى

 ان متوسطھا الحس) ١(رة رقم ت العباجاء اني وك حيث أوضح ) ٤.٤٣(بي افي الترتيب الث
راد اعات  أف راوح س ث تت ر مناسب، حي دريب غي ان الت د ومك ى أن موع ة عل ة الدراس عين

دريب  وم ا) ٦(الت اً و ي اعات يومي ذي لس بت ال دس دير يعتق ه الم وم ووالمعلم نوفي ه ي ن أن
ة ذار الطبي رة األع الي كث ة، وبالت ى أن بعض وال عطل وم، باإلضافة إل ذا الي ي ھ مرضية ف

انوا  ين ك ونالمعلم اق  يتنقل ك إرھ ى ذل ب عل درب، ويترت ز الت ن مراك دة ع اكن بعي ن أم م
 .المعلمين، وعدم تركيزھم في البرنامج التدريبي

  م ارة رق ابي ) ٣(جاءت العب ي الترتيب الثالث ومتوسطھا الحس راد ) ٤.٣٧(ف د أف حيث أك
ىعينة الدراسة على ع اق المدرسين عل ى أن  دم اتف ك إل ات ملف اإلنجاز، ويرجع ذل مكون

يم  كوادر نة بھم من كليات التربية وممعظم المدربين الذين تم االستعان ة والتعل وزارة التربي
ويم  ة التق ق منظوم وزارة بتطبي ة ال ى سرعة مطالب دريب قصيرة، باإلضافة إل رة ت وا فت تلق

رة الواقعي ترتب عليه عدم ات  وضوح فك زام بنسق موحد في مكون واقعي وااللت ويم ال التق
 .تدريبھم على االجتھادات الشخصية في مراكز التدريب للمعلمين ملف اإلنجاز واعتمد 

  ونصھا عدم ) ٤.٣٧(ومتوسطھا الحسابي  ثالث أيضافي الترتيب ال) ٦(جاءت العبارة رقم
دربين  الواقعيوضوح أھداف التدريب على  تطبيق منظومة التقويم  ى أن الم ذا يرجع إل وھ

ر  ذلك اعتب واقعي وك ويم ال ة التق ق منظوم ي تطبي داف ف حة األھ ة واض ديھم خط ت ل ليس
ة  غيرهالمتدربون أن ھذا التدريب ك وزارة تكون نظري دمھا ال ي  تق ة الت من البرامج التدريبي

 .بعيدة عن التطبيق على أرض الواقع

  م ارة رق اءت العب ب ال) ٧(ج ي الترتي عف ابي ح راب ان المتوسط الحس ث ك ي ) ٤.٣٦(ي والت
لتطبيق ورش  ةركزت على عدم توافر المعامل والوسائل بمراكز تدريب المعلمين بالمحافظ

دريب في يم الواقعي حيث كوعمل  التق اان يتم الت يم  أحيان ة والتعل ة التربي في مسرح مديري
دريب متخصص للمع ز ت وافر مرك دم ت ه لع اورة ل دارس  المج ين كموبعض الم ي لم ا ف

 .حافظة الزرقاءم

  م ارة رق اءت العب ب ال) ٢(ج ي الترتي امسف ابي  خ ث ركزت ) ٤.٣٤(ومتوسطھا الحس حي
ة  ق منظوم ى تطبي دريب عل دء الت ل ب دارس قب اك خطة واضحة في الم على أنه لم تكن ھن
ى  ة عل دريب دون معرف التقويم الواقعي، فكان المتدربون يتوجھون من مدارسھم لمراكز الت

سبب في ذلك إلى سرعة إجراءات المراكز لذا يتدربون، مما أفقد التدريب أھميته ويرجع اما
 .وزارة التربية والتعليمتنفيذ البرنامج وفقاً لتعليمات  علىالرئيسة للتدريب 
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  والتي نصھا إن ) ٤.٠٢(ومتوسطھا الحسابي  السادس ترتيبفي ال) ٨(جاءت العبارة رقم
م  ة ل دريب الرئيس د نھإدارة الت دربين بع تفادة المت دى اس ن م حة ع ورة واض ط ص ة اتع ي

ات  رة أعداد الفئ ذة في محافظات األردن وكث رامج المنف رة الب ى كث التدريب، وھذا يرجع إل
 .المستھدفة في التدريب

  م  العبارةجاءت ابعالترتيب في ) ٩(رق ى ) ٣.٧٦(وسطھا الحسابي ومت الس دل عل والتي ت
متدربين ، وذلك بسبب تحديد موعد التدريب في عطلة أعضاء موعد التدريب لل ناسبةعدم م

 .ھيئة التدريس والمديرين والمشرفين

  ى ) ٣.٦٧(ومتوسطھا الحسابي  الثامنفي الترتيب ) ١٠(جاءت العبارة رقم والتي تركز عل
دربين واأجنبية ومترج تمصطلحا استخدام ا معظم المت ة ال يفھمھ ختالف وجھات النظر م

 .حول ترجمتھا

 ى ) ٣.٦٠(بي اومتوسطھا الحس التاسعفي الترتيب ) ٥(اءت العبارة رقم ج والتي ركزت عل
ام  دريب فقط دون االھتم أن اھتمام المدربين والمتدربين بالجوانب المادية والمكافآت في الت

 .باستيعاب أھدافه

جال في المحور المتعلق بالتدريب في جميع فقرات ھذا الم معيقاتيالحظ مما سبق أن ھناك 
ى متوسط حسابي  ة عل رات مجتمع د  .)٤.١٥(حيث حصلت الفق ان عب ه حن ا أشارت إلي ذا م وھ

ا ) ٢٠٠١(الحليم  ة باعتبارھ ورش التعليمي ة وال دريبات العملي بضرورة توجه عناية كبيرة إلى الت
ع  ة م ة متفق ذه النتيج أتي ھ ي وت امج تعليم ة ألي برن ة التقويمي ي العملي م ف داني األھ ال المي المج

ه  )Flokman, 2000(راسة د ة في توجي اليب تقليدي ارس أس دارس تم ى أن الم ي توصلت إل الت
  لعملية التدريس والتقويم في مدارس التدريب تھممما ينعكس سلباً على ممارس مينعلمالطالب ال

واقعي  معيقاتما ترتيب مجاالت ": يـــؤال الثانـالس تطبيق استراتيجية منظومة التقويم ال
  "محافظة الزرقاء ؟ يولى من مرحلة التعليم األساسي فاأل الصفوف األربعة  على تالميذ

ة للمحاور لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية وا ات المعياري النحراف
  .يوضح ذلك) ٨(وجدول . ككل

ة على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراس  :)٨( جدول
  .محاور الدراسة الخمسة

رقم 
  المحور

  المحــور
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الترتيب  الدرجة

اتال  .٤ ات  معيق ة باإلمكان الخاص
  .المادية 

  ١  عالية جداً   ٠.٥٢  ٤.٢٨

  ٢  عالية  ٠.٦٧  ٤.١٥  .الخاصة بالتدريب معيقاتال  -٥
  ٣  عالية  ٠.٦٠  ٤.٠١  .الخاصة بالمعلم معيقاتال  -١
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 )٨(تابع جدول رقم ...
رقم 
  المحور

  المحــور
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الترتيب  الدرجة

اتال   -٣ رف  معيق ة بالمش الخاص
   .التربوي

  ٤  عالية  ٠.٧٦  ٣.٦٦

اتال  -٢ اإلدارة  معيق ة ب الخاص
   .المدرسية

  ٥  متوسطة  ٠.٩٠  ٣.٣٧

دول  ير ج ور) ٨(يش ى أن مح اتال إل ة معيق ةباإل المتعلق ات المادي ب : مكاني اء بالترتي د ج ق
دارس، عدم )٤.٢٨(األول بمتوسط حسابي  ، وتتلخص في صغر مساحات حجرات الدراسة بالم

توافر الوقت الكافي فالحصة الدراسية زمنھا قصير جداً، كما أنه ال تتوافر خامات داخل المدرسة 
واد الصقة –أوراق  –حوافظ بالستيك (من  ذ األنشطة ال) م دلتنفي ادة، أيضاً ال يوج  مصاحبة للم

ة ب مكان خاص في وافر األدوات المعين ذلك عدم ت عض المدارس لالحتفاظ بملف إنجاز التلميذ، ك
المدارس تعاني من  نإالنماذج وغيرھا بل وات مالمجسو الخرائطوالرسوم  –كاللوحات التعليمية 

ة نقص في المعامل وحجرات النشاط، أيضاً ھناك قصور في استخدام  زة والوسائل التعليم األجھ
ة نالمعي ديھا ميزاني وافر ل دارس ال تت ى أن الم واقعي، باإلضافة إل ويم ال ة التق ق منظوم ة في تطبي
  . لتطبيق منظومة التقويم الواقعي كبيرة

) ٤.١٥(فقد جاءت بالترتيب الثاني وبمتوسط حسابي : المتعلقة بالتدريب معيقاتبالنسبة للو
واقعي، وأن مو تتلخص في عدم الجديةو ويم ال دريب التق رامج ت ذ ب دريب يعافي تنفي اكن الت د وأم

ات ملف اإلنجاز فكانت  ى مكون دربين عل اق الم ى عدم اتف دربين، باإلضافة إل غير مناسب للمت
ويم اتختلف من مدرب إلى آخر وھذا سببه عدم وضوح أھداف  ة التق ق منظوم ى تطبي دريب عل لت

وزارة عنالواقعي، وعدم وجود خطة واضحة  دريب وال ل مراكز الت ا، باإلضافة  دمن قب تطبيقھ
دربين  ان المت دريب عن مستوى إتق ة الت د نھاي إلى أن  إدارة التدريب المركزية لم تعط تقريرا عن

واقعي ويم ال ة التق ق منظوم ذه النتيجة تتفق مع  .لتطبي هوھ ا أشارت إلي  ,Folkman(دراسة  م
2000(.  

 ا ال اتأم المع معيق ة ب ى : لمالمتعلق ازت عل ا ح ديرايالحظ أنھ ابي  لتق ث وبمتوسط حس  الثال
دائم داخل المدرسة ) ٤.٠١( م ال اموتتلخص في انشغال المعل ة من  بالمھ ات اإلداري والتكليف

اءلة، في وقبل رؤسائه،  اً من المس ات اإلنجاز بنفسه خوف ى استكمال ملف كذلك حرصه عل
ه في تطب واقعيحين ال توجد حوافز ومكافآت تشجيعية ل ويم ال ة التق ا ،يق منظوم ترتب  مم

حقيقي، باإلضافة إلى تقيد حريته وعليه تكاسله في تقدير درجات ملف اإلنجاز بشكل واقعي 
ن اكتشاف  م م ن المعل دم تمك ى ع ذه، باإلضافة إل بة لتالمي ة مناس ار أنشطة إبداعي ي اختي ف

ا ذا م ام بالجانب التحصيلي فقط وھ ذه واالھتم ه دراسة  ميول وحاجات تالمي الصادق أكدت
)٢٠٠٤(.  
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 ا اتال أم وي معيق ة بالمشرف الترب د: المتعلق ابي  فق ع وبمتوسط حس ب الراب اءت بالترتي ج
ة اإلشراف عوتتلخص في أن المشرف يلتزم بدوره التقليدي في ) ٣.٦٦( ويملي وھو  الترب

رة  ام بفك دريس دون االھتم ي الت م ف ه وأدائھ اتر معلمي ة دف ويم متابع ة التق واقعي منظوم ال
ذ، و ذا يرجع للتالمي اع المھ دم اقتن ى ع و شرفإل ة التق ة منظوم فة وطبيع واقعي، بفلس يم ال

دم استيعابـنتيج ة تطبيق هـة لع األھمي ك ھ ي ذل ى ، والسبب ف ود إل دميع دريب المشرفين  ع ت
ة ال  ة قليل اء فئ دريبھم من المشرفين في محافظة الزرق التربويين بشكل كاف، وأن من تم ت

  .األساسيةجة المدارس حا يتغط

 اءت اتال وج ة معيق إدارة المدرس ة ب ابي : المتعلق ب الخامس وبمتوسط حس ) ٣.٣٧(بالترتي
تم  واقعي في وتتلخص في عدم وجود دليل إرشادي إلدارة المدرسة لتطبيق منظومة التقويم ال

ناد ب عليتس األعباء اإلدارية على عاتق إدارة المدرسة ترتكدتطبيقھا عشوائياً، أيضاً  ه إس
ى اإلشراف على تطبيق منظومة التقويم الواقعي  ق إل ام بتطبي ين، وعدم االھتم عض المعلم

ة ال ھذا يؤكدومما منظومة التقويم الواقعي  ويمأن إدارة المدرسة أھملت نشر ثقاف واقعي  تق ال
ى أن إدارة  ذھا، باإلضافة إل ى المستوى التحصيلي لتالمي ور، وركزت عل اء األم دى أولي ل

ى قصور المد رسة ال تتوافر لديھا المعرفة والفھم الكامل لمنظومة التقويم الواقعي ويرجع إل
ديھم،  ذلك البرامج التدريبية ل ين الك اتمن ب إدارة المدرسة أ معيق ق ب ي تتعل ا ال الت  يوجدنھ

فقط يم تطبيق منظومة التقويم الواقعي، وتركز يلمتابعة وتقمتخصصة  لجنة داخل المدرسة 
ا أن إدارة  نمال األوراق والتقارير الخاصة بملفات اإلنجاز خوفاً معلى  استك اءلة، كم المس

ة  ق منظوم رة تطبي اً فك د دائم ة تنتق ويمالمدرس دون  التق ة ب ود مبذول ا جھ واقعي وتعتبرھ ال
  .لتالميذھم لييصالمستوى التحينصب على  ي العلمية التعليمية واالھتمام األكبرفجدوى 

بين  ٠.٠٥=  α ل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةھ: ثــؤال الثالـالس
ن  ل م ر ك زى ألث ة تع ى أداة الدراس ة عل ة الدراس راد عين تجابة أف ابية الس طات الحس المتوس

  متغيري المؤھل العلمي والحالة الوظيفية؟

ذا السؤال  ة عن ھ ار لإلجاب تخدام اختب م اس ادي ) T(ت اين األُح ل التب  One-Way"وتحلي
ANOVA "ذلك يوضحان) ١٠(و ) ٩( والجدوليـن.  

  ارية طبقا لمتغيري المؤھل العلميالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعي:  )٩( جدول
مستوى 
 الداللة

قيمة 
 "ت"

درجات 
 الحرية

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسطات 
 ةـالحسابي

 رـالمتغي ةــــئـالف

٠.٠٨٣  ٠.٩٣ ٣٧٣ 
ل ـالمؤھ بكالوريوس فأقل ٤.٠٣  ٠.٣٦

  دبلوم عالي فأكثر ٤.٠٣ ٠.٣١ يـالعلم

ابق أن  دول الس ن الج ين م طاتيتب ات  المتوس و معيق ة نح راد العين تجابات أف ابية الس الحس
واقعي  ويم ال ا تراوحت  تساوتتطبيق إستراتيجية منظومة التق ر المؤھل العلمي، بينم وفق متغي

ولمعرفة مستوى ). ٤.٠٨ - ٤.٠٢(يفة ما بين الحسابية لإلستجابات وفق متغير الوظ المتوسطات
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) T(داللة الفروق بين متوسطات إستجابات أفراد عينة الدراسة نحو المعيقات  تم استخدام اختبار 
ين متوسطات  ٠.٠٥=  αحيث أظھر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ب

احث ين اإلستجابات وفق متغيرالمؤھل العلمي، ويعزو الب ى التفاعل المشترك ب ذه النتيجة إل ون ھ
ديرين  ين الم ة ب ي المدرس واء ف ل س ة العم ه طبيع ا تفرض ذه م ة وھ ؤھالت العلمي ف الم مختل
رات، باإلضافة  ار والخب ادل األفك اخ لتب وفر من الي ت ھم، وبالت رفين أنفس ين المش ين أم ب والمعلم

ة والتع للتعميمات ي تصدرھا وزارة التربي ى وجود والمنشورات الت يم في األردن، باإلضافة إل ل
ة  ق منظوم و تطبي ة نح ات اإليجابي دعم االتجاھ وزارة ل ي ال يم ف ة والتعل دى إدارة التربي ه ل توج
م التقويم الواقعي، وذلك من خالل التعميمات، وورش العمل، وعمليات المراجعة والتدقيق والتقوي

  .الھ

  .المتوسطات وفق متغير الوظيفةتحليل التباين األحادي للفروق بين :  )١٠(جدول 
مستوى 
 الداللة

قيمة 
 "ف"

درجات 
 الحرية

متوسـط 
 المربعات

المجمـوع 
 المربعـات

 رـالمتغي مصدر التبايـــن

٠.٩٦٠  ةالوظيف بين المجموعات ٠.٠٣  ٠.٠١ ٣ ٠.١١
  داخل المجموعات ٣٨.٥١ ٠.١٠ ٣٦٠ - 

  المجموع  ٣٨.٥٤  -  ٣٦٣  -

ة يالحظ من الجدول السابق ع راد العين دم وجود فروق ذات داللة أحصائية في استجابات أف
روق في  ،تعزى لمتغير الوظيفة عند استخدام تحليل التباين األحادي وتعزى أسباب عدم وجود ف

واقعي  ويم ال ة التق ق استراتيجية منظوم ات تطبي تبانة معيق ى اس استجابات أفراد عينة الدراسة عل
ين،  إلى أن الجميع معنيون باإلصالح ديرين أم معلم والتغيير والتطوير سواء أكانوا مشرفين أم م

حيث أكدت كثير من الدراسات أن العاملين في أي مؤسسة ھم عوامل نجاحھا وبذلك سوف يخدم 
ازھم  مصالحھم ة وامتي ة التربي دھا مديري ي تعق ة الت ورش التدريبي ر من ال ى أن الكثي باإلضافة إل

رفين  يم ليست خاصة بالمش ين والتعل رفين مقيم ارھم مش ديرين باعتب مل الم دت لتش ل امت ط ب فق
  .والمعلمين المتميزين

ة ": عـالرابؤال ـالس بة لمواجھ ات المناس ا المقترح اتم ة  معيق تراتيجية منظوم ق اس تطبي
ذ  ى تالمي واقعي عل ةالصفوف االتقويم ال يم األساسي ألربع ة التعل ى من مرحل في محافظة  األول

  " ؟الزرقاء

ة ع رئيسلإلجاب ؤال ال ع ن الس هوتحلي الراب ن  ل نتائج رح م ل مقت رار لك اب التك م حس ت
ً المقترحات حيث رتبت المقترحات    .يوضح ذلك) ١٠(رقم تنازلياً، والجدول  ترتيبا
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اتالتوزيع التكراري للمقترحات لحل ال  :)١١(جدول  ق استراتيجية  معيق ي تحول دون تطبي الت
  .األولىالصفوف األربعة ذ منظومة التقويم الواقعي على تالمي

 التكرار  اتـــرحــــالمقت  الرقم
النسبة 
  المئوية

أھداف منظومة التقويم الواقعي  ندليل إرشادي يتضم وضع  .١
  .وطبيعتھا وفلسفتھا ، وتحديد األدوار والمسؤوليات

١٧.٩  ٦٥  

تدريبية  تتفعيل وحدات التدريب داخل المدارس بعقد  دورا  .٢
لمنفذين لتطبيق منظومة ارة ودورية للمعلمين تنظيمية بصفة مستم

  التقويم الواقعي

١٣.٤  ٤٩  

توفير ميزانية داخل المدرسة لتلبية احتياجات تطبيق منظومة   .٣
  .التقويم الواقعي من خامات وأدوات ووسائل تساعد على تطبيقھا

٩.٣  ٣٤  

تشكيل لجنة من المعلمين المتميزين لمتابعة سير تطبيق منظومة   .٤
  قويم الواقعيالت

٨.٨  ٣٢  

تخفيف األعباء التدريسية على المعلمين المطبقين للتقويم الواقعي   .٥
  .إلنجاز المھام المكلفين بھا

٧.٧  ٢٨  

الحوافز والتشجيع المادي البسيط أو المعنوي للتالميذ  تقديم  .٦
  .المتميزين في األنشطة اإلبداعية للتقويم الواقعي

٦.٨  ٢٥  

  ٦.٦  ٢٢  .الفصل لالحتفاظ بملفات إنجاز التالميذ توفير مكان داخل  .٧

معامل المدرسة وما فھا من أجھزة وفصول ومناھل  لاستغال  .٨
  .لمعرفة وحجرات األنشطة في تنفيذ أنشطة التقويم الواقعيا

٥.٢  ١٩  

االستعداد الدائم للجان المتابعة للتقويم الواقعي بالتقارير وأھم   .٩
  . ھمفظة ألھم انجازاتمل حاإنجازات التالميذ، وع

٤.٦  ١٧  

لتحسين متابعة مديرية التربية نتائج تقييم مستوى أداء المدرسة   .١٠
  .تطبيق منظومة التقويم الواقعي وتالفي نقاط الضعف

٤.٤  ١٦  

التقييم المستمر في العام الدراسي لمستوى أداء التالميذ في الجانب   .١١
اء األمور إلبداء التحصيلي والمھاري والوجداني وإشراك أولي

  .آرائھم ومقترحاتھم

٣.٨  ١٤  
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 )١١(تابع جدول رقم ... 

 التكرار  المقتــــرحـــات  الرقم
النسبة 
  المئوية

أنشطة أكثر تتيح للطلبة  األولى الصفوف األربعةتضمين مناھج   .١٢
عرفة بمواقف حقيقية أو ممارسة التقويم الواقعي من خالل ربط الم

  .شبه حقيقية

٣.٥  ١٣  

األولى  الصفوف األربعةتقليل الكم الكبير من المعلومات في كتب   .١٣
  .لمتابعة تنفيذ أنشطة التقويم الواقعي

٣.٣  ١٢  

األساسية األولى الستراتيجيات  الصفوف األربعة توظيف معلمي   .١٤
ربط المعرفة بالمواقف التقويم الواقعي في تعليمھم، واختباراتھم، و

  .ر عند الطلبةلتنمية التفكيالحقيقية، 

٢.٧  ١٠  

العمل على إحداث تكامل بين التقويم الواقعي والتدريسي بحيث   .١٥
يصبح التقويم أداة رئيسية لتشخيص نقاط الضعف والقوة عند 

  .التالميذ

٢.٢  ٨  

دول  ن الج ظ م م يالح ة ) ١١(رق بة لمواجھ ات المناس اتالمقترح ة  معيق ق منظوم تطبي
واقعي، حي ق استراتيجية التقويم ال رح المتعل ل إرشادي يتضمن أھداف "ث جاء المقت بوضع دلي

ات  ر المقترح ؤوليات أكث د األدوار والمس فتھا وتحدي ا وفلس واقعي وطبيعتھ ويم ال ة التق منظوم
دريس " المتعلقتكراراً، في حين جاء المقترح  واقعي والت بالعمل على إحداث تكامل بين التقويم ال

ة لتش ويم أداة رئيس ذبحيث يصبح التق د التالمي وة والضعف عن اط الق ل المقترحات " خيص نق أق
 أداء الطلبة ويقيسه في مواقف حقيقية، فھو يجعل الطلبة ينغمسونالتقويم الواقعي يعكس ف .تكراراً 

ارس  مةفي مھمات ذات قي ارات سرية، يم يس كاختب ومعنى بالنسبة لھم، فيبدو كنشاطات تعلم ول
ر الُعلي ارات التفكي ب مھ ه الطال ام أو في ورة األحك ارف لبل ن المع ع م دى متس ين م ون ب ا ويوائم

درة  لالتخاذ القرارات أو لح ديھم الق ذلك تتطور ل ي يعيشونھا، وب ة الت المشكالت الحياتية الحقيقي
دھا " Reflective Thinking"على التفكير التأملي  ى معالجة المعلومات ونق الذي يساعدھم عل

ي وتحليلھا، فھو يوثق الصلة بين ا ة الت ات التقليدي ات االمتحان ه مھرجان لتعلم والتعليم، وتختفي في
التفكير االنعكاسي  تم ب اعد الطالب " Refllexive thingking"تھ ا يس يم بم لصالح توجه التعل
  .على التعلم مدى الحياة

  
  ةـــات الدراســاجتاستن

ى دافھا، أمكن التوصل إل يرھا، وفي حدود أھ ائج الدراسة وتفس تنتاجات  في ضوء نت االس
  :اآلتية
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 ات الماد معيقاتجاءت ال ى حسب درجة شالمرتبطة باإلمكان ة األول ة في المرتب ين ي دتھا ب
ويم  معيقاتالخمسة، مما يدل على أن ال معيقاتال رة في أنشطة التق ؤثر بدرجة كبي المادية ت

 .الواقعي 

 اءت اتال ج ي معيق دريب ف ة بالت ة المتعلق دت المرتب ة ش ة حسب درج ين الالثاني اتھا ب  معيق
ق  معيقاتالخمسة، مما يدل على أن ال الخاصة بالتدريب تؤثر بدرجة كبيرة في أنشطة تطبي

 .التقويم الواقعي

 الخمسة، مما  معيقاتتھا بين الحسب درج لثةلم في المرتبة الثاالمتعلقة بالمع معيقاتجاءت ال
 .يم الواقعييدل أن المعلم قد يكون عائقاً كبيراً في تطبيق منظومة التقو

 اتجاءت ال ين  معيق دتھا ب ة حسب درجة ش ة الرابع ي المرتب وي ف ة بالمشرف الترب المتعلق
ويم  معيقاتال ة التق ق منظوم الخمسة، مما يدل أن المشرف التربوي قد يكون عائقاً أمام تطبي

 .الواقعي

 اءت ال اتج دتھا  معيق ة ش ر حسب درج ي الترتيب األخي ية ف اإلدارة المدرس ة ب ين المتعلق ب
اتال دل  معيق ا ي ة، مم ى الخمس ة عل ق منظوم ا تطبي اً أم د تقف عائق ية ق أن اإلدارة المدرس

 .الواقعيالتقويم 

 ـ ق ب رح المتعل اء المقت واقعي : "ج ويم ال ة التق داف منظوم ادي يتضمن أھ ل إرش بوضع دلي
ى للحد من ال ول األول   اتمعيقوطبيعتھا وفلسفتھا وتحديد األدوار والمسؤوليات  ضمن الحل

 .التي تواجه تطبيق منظومة التقويم الواقعي
  

  ةــدراســات الــتوصي

  دافھا، فإن الدراسة توصي بما يليفي ضوء نتائج الدراسة وتفسيرھا، وفي حدود أھ

ق  .١ ة لتطبي ة الالزم ات المادي وفير األمكان واقعي ت ويم ال ة التق ديم منظوم دارس، وتق ي الم ف
 . الذين يقومون بتطبيقھاوالمعلمين  ينحوافز للمشرفين والمدر

ي  .٢ واقعي ف ويم ال ة التق ق منظوم ا لتطبي ة الواجب توافرھ ات  المادي د اإلمكان الصفوف تحدي
 .من ميزانية مديرية التربية األربعة األولى

ق استراتيجية  .٣ إعداد برنامج مقترح لرفع كفاءة معلمي المرحلة األساسية في استخدام وتطبي
 .األولى منھا الصفوف األربعةاصة ، وخالتقويم الواقعي للتالميذ

ي  .٤ واقعي ف ويم ال ة التق ق منظوم ة لتطبي ام المتابع رح لتطوير وتحسين نظ إعداد تصور مقت
 .عند المشرفين التربويين ومديري المدارس والمعلمين المرحلة األساسية

من  تطوير أساليب اإلدارة المدرسية لتطبيق منظومة التقويم الواقعي في المدرسة األساسية .٥
 .خالل عقد دورات متخصصة
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ق السؤال الثالث من الدراسة مقترحاتتبني  .٦ ة بتطبي ات المتعلق ة  في معالجة المعيق منظوم
 .في محافظة الزرقاء التقويم الواقعي

 .للتقويم الواقعي في المرحلة األساسية يبيةإجراء دراسات تتناول البرامج التدر .٧
  

  ةـواألجنبي ةـالعربي عـالمراج

 دينج ،إبراھيم ال ال ة " .)٢٠٠٦(. م ى من المرحل ة األول ويم أداء معلمي الصفوف الثالث تق
ة امل االبتدائي ويم الش ة التق ق منظوم ي تطبي ة ف ة مصر العربي ة  ."بجمھوري ة الجمعي مجل

 .)١٤٥-١١٠( .)٩( ٤٥كلية التربية جامعة عين شمس  .االجتماعيةالمصرية للدراسات 

 راھيم دنان ،اإلب راف .)٢٠٠٢. (ع اليب اإلش اط وأس وي أنم ادة  .١ط .الترب ة حم مؤسس
 .األردن .إربد .للدراسات الجامعية

 دار المجتمع العربي. ١ط التربية المھنية الفاعلة ومعلم الصف .)٢٠٠٧( .خالد ،أبو شعيرة. 
  .األردن .عمان

 دان ). ٢٠٠٥. (وليد ،البطش ه في مي ويم وتطبيقات اس والتق االتجاھات الحديثة في مجال القي
  .األردن .عمان. وزارة التربية والتعليم. ١ط. ربية الخاصةالت

 تعلم .)٢٠٠٢( .جبرائيل ،وبشارة .كمال ،الجراح ة ا .١ط. التقويم الصفي وال ة المنظم لعربي
  .سوريا .دمشق .للتربية والثقافة والعلوم

 اء الخ" .)٢٠٠١. (حنان ،عبد الحليم دائي أثن ة تجديد االحتياجات التدريسية لمعلمي االبت دم
 ).٥٥ - ٣٠. ()٤٧( ١جامعة المنصورة  .مجلة كلية التربية ."في ضوء كفاياتھم المھنية

 ة " ).٢٠٠٤. (أميمية ،الصادق ة بالمرحل ة العربي دراسة تقويمية لدليل تقويم التالميذ في اللغ
ات. رسالة ماجستير غير منشورة ".االبتدائية في ضوء أھداف المادة ة عين  .كلية البن جامع

 .مصر .القاھرة .شمس

 د د الحمي ابر ،عب يم األساسي .)٢٠٠٢( .ج ة التعل امل لمرحل وي الش ويم الترب ة التق  .منظوم
  .األردن .عمان.وزارة التربية والتعليم. ١ط

 ة والتطبيق في  ).٢٠٠٨. (خالد ،وأبو شعيرة .بسام ،غانم التربية العملية الفاعلة بين النظري
ان .دار المجتمع العربي. ١ط. حلة األساسيةاألولى من المر الصفوف األربعة صفوف   .عم
  .األردن

 ور طفى ،منص ة الترب" .)٢٠٠٧( .مص ديات العولم بل يوتح ة وس ة بالمدرس ة المتعلق
ة اإلسالمية. بحث مقدم إلى مؤتمر اإلسالم والتحديات المعاصرة" مواجھتھا  .غزة .الجامع

٤/٢٠٠٧/ ٣ – ٢. 
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 يم و ).أ٢٠٠٦( .وزارة التربية والتعل ارات و .يم الصفيالتق ة االختب اتلجن ان .االمتحان  .عم
 .األردن

 يم ة والتعل ه. )ب.٢٠٠٦( .وزارة التربي ويم وأدوات تراتيجية التق ري. اس ار النظ . ١ط. اإلط
  .األردن .عمان .دائرة االمتحانات

 د .ويح وين المع .)٢٠٠٣( .محم ة تك املةمنظوم ايير الجودة الش م في ضوء مع ر دا. ١ط. ل
  .األردن .عمان .والنشر والتوزيع الفكر للطباعة

 Agairreortiz, M. (1998). “Open –ended questions. An assess the 
students performance in concept development and use of scientific 
vocabulary.” Dissertation Abstracts International. ID: 737998821. 

 Anderson, R. & Puckett, J. (2003). “Assessing students Problem – 
Solving Assignments”. New Directions for Teaching and Learning 
.N.95.(9). 81-87. 

 Benson, T. (1995). “Portfolios in first –grade classrooms: Examining 
and alternative assessment”. Dissertation Abstracts International. ID: 
741129131. 

 Cumming, J. & Maxwell, S. (1999). Contextualizing Authentic A 
ssessmentin Education. 6 (2). (177 – 194) 

 -Faith, H. Patricial, S. & Todd, G. (2004). “Action research in the 
secondary science classroom: student response to differentiated. 
alternative assessment”. American Secondary Education. 32 (3). 89-
104. 

 Fink, C. H. (1989). Social stuadies teachers. Town State University 
Baltimore. Mary land. U.S.A. 

 Flokman, J. (2000). “Integrating field experience and classroom 
Discussion”. Vignette as Vehichers For Reflection. 

 Fritz, C. (2001). "The level of teacher involvement in the verment 
mathematics portfolio assessment process in grade (4) classrooms". 
Ph. D. University of New Hampshire. DA. 



 "......معيقات تطبيق استراتيجية منظومة التقويم الواقعي على "ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٩٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 Logan, C. (1996). “The relationship between instruction and 
assessment”. Dissertation Abstracts International ID: 739330311. 

 Meisels, S. J. (1995). Performance assessment in early childhood 
education. The work sampling system Eric clearing house on 
elementary and Early Childhood Education Urbana. IL. 

 Mutchler. M. (2006)/ Authentic instruction and assessment. 
Retrieved March 4.2008 from. 
htt://labweb.education.wisc.edu/ep301/science=megan/anthentic. 

 Norman. K. (1998)."Investigation of the use of portfolios as an 
alternative assessment procedure". Dissertation Abstracts 
International. Id: 733078601. 

 Svincki, M. (2004). Aushenric assessment: Testing in Reality. New 
Direcrions for Teaching and learning. No (100). Winter (2004). 



 ٧٩٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالد أبو شعيره، وآخرون

 ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١(ق ـــــملح
  

ة  عةالصفوف األربمعوقات تطبيق استراتيجية منظومة التقويم الواقعي على تالميذ "استبانة    األولى من مرحل
  .التعليم األساسي في محافظة الزرقاء

ديري    رفي وم ن مش اء م ة الزرق ة لمحافظ ى التابع اء األول يم الزرق ة وتعل ة تربي ي مديري زاء ف وة األع األخ
  .األساسية األولى من مرحلة التعليم األساسي الصفوف األربعة ومعلمي 

  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

وان يقوم ا   احثون بدارسة بعن ذ "لب ى تالمي واقعي عل ويم ال ة التق تراتيجية منظوم ق إس ات تطبي الصفوف معوق
اءاألربعة  يم األساسي في محافظة الزرق ة التعل ة "األولى من مرحل ق منظوم ات تطبي ى معوق ، بھدف التعرف عل

ذه اال الصفوف األربعة التقويم الواقعي في  م تصميم ھ ذا ت ى، ل ات، األساسية األول ك المعوق ى تل تبانة للتعرف عل س
  .ولتحقيق ھدف الدراسة يعرض عليكم الباحثون، استبانة مؤلفة من ثالثة أقسام

  .يتناول معلومات عامة: القسم األول

  .فقرات االستبانة: القسم الثاني

  .السؤال المفتوح: القسم الثالث

  :لذا يرجى منكم  

 .قراءة فقرات االستبانة قراءة جيدة .١

 .أمام رأيكم فيما يناسب الفقرة) X(ة وضع عالم .٢

 .الموضوعية في استجاباتكم للفقرات .٣

  .علماً بأن المعلومات التي ستقدمونھا ال تستخدم إالّ ألغراض البحث العلمي
  

  
  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  
  الباحثون
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  المعلومات العامة: القسم األول
  
  .......: .........................اسم المّدرسة. ١
  :..................................اسم مديرية التربية. ٢
  مشرف تربوي حلقة أساسية أولى . ٣
  

    ال      نعم  

  مدير مدرسة. ٤
  

     ال      نعم  

  معلم حلقة أساسية أولى. ٥
  

    ال    نعم 

  المؤھل العلمي . ٦
  

    دبلوم عالي فاكثر    بكالوريوس فاقل 

  
  فقرات االستبانة: انيالقسم الث

  الفقـرة  م
عالية 

  جداً 
  ضعيف  متوسطة  عالية

ضعيف 
  جداً 

  معوقات تتعلق بالمعلم: المحور األول
ليمة   .١ م عن الخطط الس عدم توافر الفھم الكامل للمعل

  .لتطبيق منظومة التقويم الواقعي
          

د   .٢ ي كأح اط المدرس ة النش م بأھمي ؤمن المعل ال ي
  .عناصر ملف اإلنجاز

          

ق   .٣ وق تطبي م يع ى المعل ية عل اء التدريس رة األعب كث
  .منظومة التقويم الواقعي

          

ة   .٤ ق منظوم د تطبي م عن ة للمعل وافز مادي دم ح ال تق
  .التقويم الواقعي

          

            عدم تمكن المعلم ن اكتشاف حاجات وميول تالميذه  .٥
ي ملف يقيد المعلم بتنفيذ أنشطة معينة مع تالميذه ف  .٦

  .اإلنجاز
          

            .يكلف المعلم بأعمال إدارية كثيرة داخل المدرسة  .٧
ذھم   .٨ از تالمي ات إنج تكملون ملف ين يس م المعلم معظ

  .خوفاً من المساءلة
          

ق   .٩ ي تطبي م ف اعد المعل دد ال يس ة المح ن الحص زم
  .منظومة التقويم الواقعي

          

اعد المع .١٠ ذ الصف ال يس دد تالمي ق ع ى تطبي م عل ل
  .منظومة التقويم الواقعي

          

ع  .١١ د جمي واقعي عن ويم ال ة التق ق منظوم م تطبي ال ي
  .المدرسين على وتيرة واحدة
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  الفقـرة  م
عالية 

  جداً 
  ضعيف  متوسطة  عالية

ضعيف 
  جداً 

  .معوقات تتعلق بإدارة المدرسة: المحور الثاني
ير العمل  .١ ية بس تم اإلدارة المدرس ة تھ ة التعليمي ي

  .والجانب التحصيلي فقط
          

عدم توافر الفھم الكامل إلدارة المدرسة عن الخطط   .٢
  .السليمة لتطبيق منظومة التقويم الواقعي

          

ة يعوق إدارة المدرسة من   .٣ اكتظاظ األعباء اإلداري
  .االھتمام بتطبيق منظومة التقويم الواقعي

          

ادي   .٤ ل إرش وافر دلي دى إدارة ال يت وجيھي ل ت
  .المدرسة

          

تھتم إدارة المدرسة باستكمال أوراق ملف اإلنجاز   .٥
ق  ن التطبي د م ه دون التاك ة ب ارير الخاص والتق

  .الفعلي

          

فة   .٦ واقعي بص ويم ال رة التق ة فك د إدارة المدرس تنتق
  .مستمرة

          

دى   .٧ إدارة المدرسة تھمل نشر ثقافة التقويم الواقعي ل
  .اء األمورأولي

          

ة   .٨ ة لمتابع ة داخلي ة لجن ال تخصص إدارة المدرس
ي   ع معلم واقعي م ويم ال ة التق ق منظوم تطبي

  .األولى ربعةالصفوف األ

          

ويم   .٩ ة التق ام منظوم ق مھ ل تطبي ة تھم إدارة المدرس
  .الواقعي بشكل فعلي

          

ة  .١٠ آت الالزم دم الحوافز والمكاف إدارة المدرسة ال تق
ويم  ل ة التق ق منظوم ين بتطبي ن المعلم ين م لمھتم

  .الواقعي

          

اء  .١١ م أثن دير المدرسة والمعل عدم وجود تنسيق بين م
  .تطبيق التقويم الواقعي

          

  .معوقات تتعلق بالمشرف التربوي: المحور الثالث
ي   .١ م ف ة والمعل رفين إدارة المدرس ارك المش ال يش

  .م الواقعيوضع خطة تطبيق منظومة التقوي
  

          

رف وإدارة   .٢ ين المش تمر ب ال مس د اتص ال يوج
  .المدرسة عن نتائج تطبيق منظومة التقويم الواقعي

          

ذ من   .٣ ائج التالمي ة نت ة فعلي ابع المشرف بطريق ال يت
  .جراء تطبيق منظومة التقويم الواقعي

          

ال يقدم المشرف إرشادات دورية لمعلميه تساعد في   .٤
  .ق منظومة التقويم الواقعيتطبي

          

ات   .٥ ديم مقترح ي تق ة ف رف المدرس ارك المش ال يش
  .لعالج معوقات تطبيق منظومة التقويم الواقعي
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  الفقـرة  م
عالية 

  جداً 
  ضعيف  متوسطة  عالية

ضعيف 
  جداً 

ال يقدم المشرف تقارير دورية إلدارة اإلشراف عن   .٦
واقعي  ويم ال ة التق ق منظم دى تطبي دارس م ي م ف

  .توجيھه

          

ويين   .٧ عدم وجود تنسيق مشترك بين المشرفين الترب
  .في اإلشراف على المعلمين

          

ون   .٨ ذين يطبق ين ال ود المعلم رف جھ در المش ال يق
  .منظومة التقويم الواقعي

          

ة إلنجاح   .٩ ة والبشرية الالزم وارد المادي ال يوفر الم
  .تطبيق منظومة التقويم الواقعي

          

ة وزارة  .١٠ ة برؤي ة المدرس رف رؤي ربط المش ال ي
  .التربية والتعليم في تطبق منظومة التقويم الواقعي

          

  معوقات تتعلق باإلمكانات المادية: المحور الرابع
ة   .١ ق منظوم ة لتطبي ي المدرس ة ف د ميزاني ال توج

  .التقويم الواقعي
          

رام  .٢ ذ الب ة عدم وجود خطة واضحة لتنفي ج التدريبي
دء  ل الب للمعلمين لتطبيق منظومة التقويم الواقعي قب

  .بالتدريب

          

            .عدم اتفاق المدربين على مكونات ملف اإلنجاز  .٣
ل   .٤ ن قب ة م رامج التدريبي ذ الب ي تنفي ة ف دم الجدي ع

  .مراكز تدريب المعلمين في المحافظة
          

ب   .٥ دربين بالجوان دربين والمت ام الم ة اھتم المادي
تيعاب  ام بإس دريب دون االھتم ي الت آت ف والمكاف

  .أھدافه ومحتواه

          

ة   .٦ ق منظوم ى تطبي دريب عل عدم وضوح أھداف الت
  .التقويم الواقعي

          

دريب   .٧ ز ت ل بمراك ائل والمعام وافر الوس دم ت ع
  .المعلمين لتطبيق ورش العمل في التقويم الواقعي

          

م تق  .٨ دريب ل دى إدارة الت ن م دم صورة واضحة ع
  .استفادة المتدربين من التدريب

          

            .موعد التدريب غير مناسب لظروف المتدربين  .٩
            .استخدام مصطلحات أجنبية ال يفھمھا الجميع .١٠
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ويم ضع إشارة صح أما المقترح الذي تعتقد أنه يمثل حالً لمعوقات تطبيق منظومة استراتيجية ا : القسم الثالث لتق
  ................................... األساسية األولى؟ أو قم بكتابتة في الفراغ الصفوف األربعة الواقعي لدى تالميذ 

  
  التكرار  المقترحــات  الرقم
ي   .١ ف معلم ة توظي ي  الصفوف األربع واقعي ف ويم ال تراتيجيات التق ى الس ية األول األساس

  .رفة بالمواقف الحقيقية لتنمية التفكير عند الطلبةتعليمھم واختباراتھم، وربط المع
  

واقعي  الصفوف األربعة تضمين مناھج   .٢ ويم ال األولى أنشطة أكثر تتيح للطلبة ممارسة التق
  .من خالل ربط المعرفة بمواقف حقيقية أو شبه حقيقية

  

فتھ  .٣ ا وفلس واقعي وطبيعتھ ويم ال ة التق د وضع دليل إرشادي تتضمن أھداف منظوم ا، وتحدي
  .األدوار والمسؤوليات

  

ين   .٤ ام المكلف تخفيض األعباء التدريسية على المعلمين المطبقين للتقويم الواقعي إلنجاز المھ
  .بھا

  

ذ، وعمل   .٥ م إنجازات التالمي ارير وأھ واقعي بالتق ويم ال ة للتق االستعداد الدائم للجان المتابع
ة للتال ازات الحقيقي م اإلنج رى ألھ ة كب ان حافظ ام لج ھا أم ذ بعرض ف التالمي ذ، وتكلي مي

  .المتابعة

  

ويم أداة  رئيسة   .٦ دريس بحيث يصبح التق العمل على إحداث تكامل بين التقويم الواقعي والت
  .لتشخيص نقاط الضعف والقوة عند التالميذ

  

ة تقليل الكم الكبير من المعلومات في كتب   .٧ ذ أن الصفوف األربع ة تنفي ى لمتابع شطة األول
  .التقويم الواقعي

  

واقعي من خامات   .٨ ويم ال توفير ميزانية داخل المدرسة لتلبية احتياجات تطبيق منظومة التق
  .وأدوات ووسائل تساعد على تطبيقھا

  

    .تشكيل لجان من المعلمين المتميزين لمتابعة سير تطبيق منظومة التقويم الواقعي  .٩
ا من أجھزة وفصول ومناھل للمعرفة وحجرات األنشطة استغالل معامل المدرسة وما  فيھ  .١٠

  .في تنفيذ أنشطة التقويم الواقعي 
  

تمرة   .١١ فة مس يطية بص ة تنش د دورات تدريبي ة  بعق ل المدرس دريب داخ دات الت ل وح تفعي
  .ودورية للمعلمين المنفذين لتحقيق منظومة التقويم الواقعي

  

    .ات إنجاز التالميذ توفير مكان داخل الفصل لالحتفاظ بملف  .١٢
ويم   .١٣ ة التق ق منظوم متابعة مديرية التربية بنتائج تقييم مستوى أداء المدرسة لتحسين  تطبي

  .الواقعي وتالفي نقاط الضعف
  

طة   .١٤ ي األنش زين ف ذ المتمي وي للتالمي يط أو المعن ادي  البس جيع الم وافز والتش ديم الح تق
  .اإلبداعية للتقويم الواقعي

  

اري ال  .١٥ ذ في الجانب التحصيلي والمھ تقييم المستمر في العام الدراسي لمستوى أداء التالمي
  .والوجداني وإشراك أولياء األمور إلبداء آرائھم ومقترحاتھم

  

  
  
 

 
 


