
 م2019 ( أغسطس6)العدد                                        اإلنسانية               تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 

401 
 

 د/ هشام أحمد بني خلفنحو توظيفهم ألساليب .......                     مي التربية الميدانية بمحافظة شرورةاتجاهات معل   
 

 
 
 
 

ISSN: 2617-5908   
 
 
 

مي التربية الميدانية بمحافظة شرورة نحو توظيفهم اتجاهات معل   
 ()ألساليب التقويم الواقعي في التدريس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )- م1/4/1079تاريخ قبوله للنشر                            م71/3/1079 تسليم البحث تاريخ  

 

 

 

 

z 

 مجلة العلوم التربوية والدراسات اإلنسانية

 د/ هشام أحمد بني خلف
قسم التربية ورياض بأستاذ مساعد 

 ال كلية العلوم واآلداب بشرورةاألطف

  السعوديةب جامعة نجران

 



 م2019 ( أغسطس6)العدد                                        اإلنسانية               تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 

401 
 

 د/ هشام أحمد بني خلفنحو توظيفهم ألساليب .......                     مي التربية الميدانية بمحافظة شرورةاتجاهات معل   
 

 الملخص:
اتجاهات معلمي التربية الميدانية بمحافظة شرورة نحو توظيفهم التعّرف على الدراسة إلى هذه هدفت      

 ،(والتدريب ،والمرحلة الدراسية ،والتخصص ،النوع) للمتغّيرات ا، وفق  م الواقعي في التدريسألساليب التقوي
 ُوّزعتفقرة  (33)عدد فقراتها  استبانةبتطبيق التحليلي المنهج الوصفي  لتحقيق هذه الهدف استخدم الباحثو 

 الدراسة إلى أنّ نتائج لت توصو  معلم.(195)  مجتمع الدراسة المكّون من ( معلم، من155) بلغتعّينة  على
 كان اتجاهات معلمي التربية الميدانية بمحافظة شرورة نحو توظيفهم ألساليب التقويم الواقعي في التدريس

 النوعبين المتوسطات الحسابية ُتعزى الختالف متغير  اوجود فروق داّلة إحصائي  و  ،جد اا وبدرجة كبيرة إيجابي  
 للتخصص والمرحلة الدراسيةبين المتوسطات الحسابية تعزى  اّلة إحصائي  وجود فروق داعدم و ح الذكور، لصال

 .من التوصيات اتائج تم تقديم عدد  وفي ضوء النوالتدريب، 
 ، محافظة شرورة.التقويم الواقعي، التربية الميدانية، اتجاه الكلمات المفتاحية:
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Abstract      

The objective of the study was to identify The Trends of the Field Education 

Teachers in Sharorah Province towards Using Realistic Assessment Methods in 

Teaching based on the (gender, specialization, stage, and training). To achieve 

these goals, the researcher used the analytical descriptive method through a 

questionnaire including  (33) items  distributed to a study sample of (155) teachers, 

from the population of the study: (195). The results of the study showed that of the 

field Education teachers in Sharorah province towards using realistic assessment 

methods in teaching were positive and very high. The study showed there 

statistically significant difference due to the variety of gender and for males. There 

are no statistically significant differences due to specialization or stage or training. 

With the Based of the results, a number of recommendations was presented.  

Key Words: Trends, Field Education, Realistic Assessment, Sharorah  Province.     
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 المقدمة:
تسعى مؤسسات التعليم المعاصرة إلى تهيئة بيئة تربوية مناسبة بمكّوناتها البشرية والمادية     

 معلى التعل  والمعنوية لبناء شخصية الطالب بأبعادها المختلفة، بحيث يصبح منتج للمعرفة، وقادر 
دراك، لتحقيقبوعي  معها يتفاعلحياتية  ى الحياة، ويمتلك مهاراتمد مستويات تحصيلية عالية  وا 

 .مهارات تتصف بالمبادأة واالبداع واكتساب
 متنّوعة يملكون كفايات ةبعداد طلإ النظم التربوية، وما تتطلبه من  التطورات المعاصرة فيو 

فرض على المدرسة أن تتحول من التقويم التقليدي ادرين على التأثير االيجابي في نوعية الحياة، يق
تقويم إلى  وما يترتب عليه من حفظ المعلومات واسترجاعها، المعتمد على االختبارات التحصيلية

اف والبحث والتحليل وحل المشكالت، ويهتم بنتاجات تعلم ُيحقق حيوية التعّلم القائم على االستكش
على هذا األساس ظهر ما يعرف بالتقويم الواقعي أو المستمر منطلقة من عمليات التفكير العليا، و 

 أو البديل.
 مسمى تحت برنامج بإعداد العام التعليم لتطوير عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مشروع قامولقد 

 لبناء والمعنوية والمادية البشرية بمكوناتها مناسبة تربوية بيئة تهيئة وغايته) المدارس تطوير برنامج)
 البرامجعّد التقويم من أهم ، ويوقادر على التعلم مدى الحياة، المختلفة بأبعادها الطالب شخصية
هو  المنشودفالتعلم النوعي  ،ورفع كفايته وفاعليته التربوي النموذجتشكيل  فيتؤثر  التي التربوية
التعلم الناتج  حيويةإلى  واسترجاعها المعلوماتوحفظ  التلقينالتعليمي القائم على  الجمودمن  الخروج
وأدوات تقويم  استراتيجياتعن طريق توظيف  المشكالتوالبحث والتحليل وحل  االستكشافعن 

كفايات  يمتلكتعلم نوعي متمحور حول الطالب ومعلم  يحقق مما، المدرسية لالختباراتداعمة 
  (.1434،3)تطوير، متخصصة قادر على تنميتها باستمرار

، يستدعي رفع مستوى أداء الطلبة، بحيث يشاركون مشاركة فاعلة والتعّلم المستمر مدى الحياة
الدراسات  جراءا  وتقّمص األدوار وتصميم البحوث و  راء التجاربجإخالل من  في عملية التعلم،

عن  ا بديال  قويم  تستدعي وجود ت تحقيق نتاجات تربوية إلىالميدانية وحل المشكالت، مما يؤدي 
 ساهم في اكتشاف قدرات الطلبة واكتشاف ابداعاتهم.يُ  اتقويم  التقويم التقليدي، 

التقويم وسيلة فّعالة في تقديم التغذية الراجعة لعملية التعليم والتعّلم لكل من المعلم  برويعت
والطالب، ويوجه الطلبة ويرشدهم ويكشف حاجاتهم ومشكالتهم وقدراتهم وميولهم، ويفيد المعلم في 

، ويضع األساس السليم للتعامل مع الطلبة، ويساعدهم في تنمية طريقة أساليب التدريس لتحسينها
 .2001)أبو زينة، ) تطلب عمليات تفكير علياتفكيرهم من خالل تكليفهم بأنشطة تقويمية ومهمات ت
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التقويم عملية منهجية تتطلب جمع معلومات موضوعية وصادقة من مصادر متعددة، و 
تعددة، بغرض التوصل إلى تقديرات كمّية وأدلة وصفية باستخدام أدوات متنّوعة، في ضوء أهداف م

يستنُد إليها في إصدار أحكاٍم تتعلق باألفراد، ومما الشك فيه أن هذه التقديرات لها أثر كبير على 
 (.2006)الفريق الوطني للتقويم،  ه في القيام بأعمال ومهام معّينةمستوى أداء المتعلم وكفاءت

 الجانب لقياس ادوم   تسعى كانت التي االختبارات بمفهوم اديم  ق التقويم مفهوم ارتبط ولقد
 أما وتذكره، حفظه بمقدار المتعلم ويعزز األخرى، النمو بذلك جوانب متجاهلة ةبالطل لدى المعرفي

 المتعلم لدى النمو جوانب ويقيس جميع الحديث، المنهج عناصر أحد يشكل التقويم أصبح فقد اليوم
   (.2014،9 السواط،( اومهاري   ،اومعرفي   ،اوجداني  

( أن االنتقادات التي وّجهت إلى التقويم التقليدي دفع إلى وجود نوع من 2004ويرى عالم )
ا يالتقويم ُيعرٌف بالتقويم األصيل أو الواقعي وُيسمى أ  دخال  التقويم البديل، ويشّكُل هذا التقويم مض 

 مما تتضمنه االختبارات التقليدية.  وديناميكية اواكثُر اتساع  لتقويم الطلبة  ال  بدي
أن التقويم الواقعي ظهر كرد فعٍل على االنتقادات التي ُوجهت لطرق  (2005)ويرى أبو عاّلم 

أكثر من اهتمامها بالقدرات  على الذاكرة اا كبير  تعتمُد اعتماد  نات أصبحت التقويم التقليدية، فاالمتحا
 هارات حل المشكالت.العقلية، وبخاصة القدرة على االبتكار وم

يسعى التقويم الواقعي من خالل استراتيجياته إلى تشجيع التعلم الحقيقي باستخدام مهارات و 
 ,Muirhead ) التفكير التأملي واألنشطة القياديةالتفكير، لربط التعلم بالحياة الواقعية، كما ويشجع 

2002, p 203). 
وة  فاعلة لدعم وتعزيز تعلم البديل أصبح ق أّن التقويم (broadfoot,2004,22)وترى برودفوت 

كسابهم مهارات االعتماد على الذات، ورسم مسار تعليمهم، والمساهمة في إيجاد سبل  ةبالطل وا 
  تواصل مع زمالئهم لتحقيق نموهم المعرفي والمهاري.

منه وديناميكية مما يتض اتساع  يشكل التقويم الواقعي مدخال  لتقويم بديل، حيث أنه أكثر او 
التقويم التقليدي القائم على اظهار ما لدى الطلبة من مهارات أو فروق فردية تُقاس بدرجات ال 
تعكُس في األغلب حقيقة ما يملكه الطلبة من قدرات ومهارات ترتبط بعمليات التفكير العليا وقدرتهم 

لطلبة من التعامل مع على بلورة األحكام واتخاذ القرارات وحل المشكالت، باعتبارها مهارات تمّكن ا
 .(2012وبرهم،  ،رلمتسارعة في هذا العصر)البشيالتغّيرات ا

في  كبيرة أهمية من له لما التدريس وطرق التربية  ميادين في بارز ا ادور   الواقعي التقويم ويحتل
 القدرات مجال في األبعاد متعدد أنه كما تطويرها؛ في ومساهمة المتعلم شخصية جوانب جميع تقويم

نما والقلم، اختبارات الورقة على يقتصر وال والمهارات،  متنوعة أخرى أساليب اأيض   يشمل وا 
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جراء على والتعليق المتعلم أداء كمالحظة  والتواصل، إنجازاته السابقة، ومراجعة مقابالت، نتاجاته وا 
 (. 2016 الذات )المقابلة، ومراجعة
تتجاوزها  بل الطلبة، لدى المعرفية الجوانب على تقتصر ال متعددة اأهداف   له الواقعي التقويمو 

 (. 85 ،2014العملية )الحربي،  حياتهم في توظيفها على وقدرتهم المتنوعة كفاياتهم تطوير إلى
أّن التوجه نحو  (Moon,Brighton & Callahan,2005)ويرى مون وبرايتهن وكاالهان 

ة بأن أغلب أساليب التقويم التقليدية ال تشّكل استخدام التقويم الواقعي انبثق من وجهة النظر القائل
اساليب فاعلة في الكشف عن أداء الطالب الفعلي، وكذلك فإّن العديد من االختبارات الحالية ال 

في حياتهم المستقبلية تقيس المهارات والقدرات التي يحتاجها الطلبة للتطوير ليكونوا ناجحين 
 .6)،2010 ،وشحادة ،يوالمدرسية )العمر 

ولقد بدأ االتجاه حالي ا نحو تطبيق نظم التقويم الحديثة مثل: األعمال الشفوية والتحريرية 
والمشاريع، وعمل الطلبة التعاوني، باإلضافة إلى االختبارات التقليدية المختلفة، فاستخدام 
ا استراتيجيات تقويم متنّوعة من شأنه أن يدفع الطلبة نحو ابتكار صورة واضحة ومعّبرة حول م

   (Gulikers,2006).يمكنهم تعّلمه أو أداءه 
في دفع عجلة اإلصالح التربوي  حيويٍ  دورٍ ب تقومأنيط بأساليب التقويم البديل المختلفة أن و 

من أجل العيش في مجتمع القرن الحادي والعشرين القائم  الطلبةالرامية في نهاية المطاف إلى إعداد 
 ,Crawلحين بالمهارات الالزمة للعيش في مثل هذا العصر )على اقتصاد المعرفة والعولمة وهم مس

2009.) 
مناهج ُمدمجة، ) أنه في ضوء التحّوالت الجارية في النموذج التربوي(2007) يرى الصالح 

مهارات تفكير عليا، أساليب تعلم تعاوني، ..الخ( فإنه لن تكون االختبارات التقليدية كافية أو مناسبة 
، ومن هنا فقد حظيت أساليب التقويم البديل باهتمام كبير في السنوات األخيرة لقياس تحصيل المتعلم

 لمالءمتها للمهارات المطلوبة من المتعلمين في األلفية الثالثة.
لوطني اق الفري) الواقعي التقويم استراتيجيات التربوي المجال الباحثين في من كثير أورد ولقد
 على المعتمد التقويم تراتيجيةاس :وهي ( (2011لمقابلةوا ،( (2014الحربيو  ،( 2004للتقويم،
، بالتواصل التقويم استراتيجية، المالحظة استراتيجية، والقلم بالورقة التقويم استراتيجية، األداء

 .الذات مراجعة استراتيجيةو 
لحداثته، حيث نالحظ الكثير من  انظر  ي تشير إلى التقويم الواقعي ولقد تعددت المفاهيم الت

لمصطلحات المرادفة مثل التقويم البديل، والتقويم البنائي، والتقويم المعتمد على األداء، وعلى الرغم ا
لفلسفة التقويم ومنهجياته ا جيد   انظور  من تعدد هذه المفاهيم والمصطلحات إاّل أنها تتضمن م
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أساسي  بشكلٍ تعتمد وعملياته، وأساليبه، وأدواته، يتخطى حدود األساليب واألدوات التقليدية التي 
 .31,2004) )عالم، على اختبارات الورقة والقلم

بأنه التقويم الذي ُينجز به الطلبة مهمات مشابهة للواقع  (Mueller,2019)يعّرفه موللر 
 الحياتي الذي يعيشونه، والتي ُتظهر توظيف ذا معنى للمعرفة والمهارات التي تعلموها. 

( بأنه اتجاه في التقويم التربوي يقوم على أساس 239,2011بو سنينة )أوُتعرفه أبو عواد و 
 وضع الطالب في مواقف حقيقية أو تحاكي الواقع ورصد استجاباته فيها.

 األصيلأو  لتقويم الواقعيافي مشروع الملك عبد هللا أنَّ  وتشير أدبيات برنامج تطوير المدارس
Assessment Authentic  :مواقف حقيقية،  فيالطالب ويقيسها  إنجازاتالتقويم الذي يعكس هو

 .(6,1434)ويعمل على قياس مقومات شخصية الطالب بشتى جوانبها
إلى مصطلح التقويم الواقعي بأنه: التقويم الذي يعكس أداء  الفريق الوطني للتقويمشير وي

الطالب ويقيسه في مواقف حياتية، بحيث يجعل الطالب ينغمسون في مهمات ذات معنى بالنسبة 
 .2006)، الفريق الوطني للتقويمم، فيبدو كنشاطات تعّلم وليس كاختبارات )له

  اتجاهات ايجابية االتجاهات إلى ثالث أنماط هي: (1984)وصّنفت بلقيس ومرعي 
 اتجاهات محايدة.و  اتجاهات سلبيةو 

اهية االتجاه بأنه استجابة تجاه موضوع ما سلبا  أو إيجابا  بمحبٍة أو كر  (1993)وعّرف غزاوي 
 على حٍد سواء.

معرفة هذه االتجاهات له دوٌر مهم في نجاح عملية التقويم أو فشلها، فالمعلم هو المسؤول  إنّ 
ثره على العملية التعليمية والمناخ الصفي، واألهمية أاألول واآلخير عن هذا التقويم، مما ينعكس 

التدريب التربوي التابع إلدارة التعليم  األخرى التي تكتسبها هذه الدراسة، هي تقديم تغذية راجعة لمركز
مما  في محافظة شرورة، حول اتجاهات معلمي التربية الميدانية نحو التقويم الواقعي في التدريس

يدفع القائمين على التعليم إلى وضع الخطط والبرامج الالزمة لتمكين المعلمين من التقويم الواقعي 
حوارية وليس تربية بداعية إعاصرة التي تدعو إلى تربية الذي يواكب متطلبات العصر والتربية الم

 تلقينيه بنكية.
أجرى فقد  المختلفة، بمسمياته الواقعي التقويم موضوع تناولت التي الدراسات تعددت ولقد
دراسة هدفت إلى تحديد درجة استخدام معّلمي العلوم الستراتيجيات التقويم  (2016) والعتوم ،باجبير

كل من الجنس والخبرة والتدريب ثر أو ومعيقات تنفيذه في مدارس محافظة شرورة،  دواتهأو الواقعي 
على درجة االستخدام، أشارت الدراسة إلى أّن درجة استخدام استراتيجيات التقويم الواقعي جاءت 

لمتغّير الجنس، ووجود فروق لمتغّير التدريب  ا ُتعزىحصائي  إداّلة وجد فروق بدرجة كبيرة، كما ال ت
 الح من تلّقوا التدريب.لص
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هدفت إلى التعرف على اتجاهات معّلمي الرياضيات بالمرحلة دراسة (2014) العليان وأجرى 
 تهاتكّونت عّينو الوصفي المسحي،  المنهج دراسةال تاستخدمو المتوسطة نحو استخدام التقويم البديل، 

كومية في محافظة الدوادمي، من معّلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في المدارس الح (37)من 
 .بدرجة عاليةيجابية إأّن اتجاهات عّينة الدراسة نحو استخدام التقويم البديل  إلى توصلت

إلى الكشف عن اتجاهات معّلمي اللغة  (2014)وهدفت الدراسة التي قامت بها مستريحي 
لعربية المطّورة للمرحلتين العربية نحو استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة الموجودة في الّلغة ا

هذه  االبتدائية والمتوسطة، وأثر كل من الجنس والمؤهل العلمي والخبرة التدريسية في اتجاهاتهم نحو
على المدارس الحكومية في  ا ومعّلمة موّزعينمعّلم   (124)من  تها، تكّونت عّيناالستراتيجيات

حصائية ُتعزى إكبيرة، وعدم وجود فروق إيجابية  وجود اتجاهات نتائجها ظهرتأمحافظة الخفجي، 
 لمتغّيري الخبرة التدريسية والمؤهل العلمي، ووجود فروق ُتعزى لمتغّير الجنس ولصالح اإلناث.

بدراسة هدفت إلى الكشف عن اتجاهات المعلمين نحو التقويم الواقعي  (2014)وقام بني أحمد 
لبعض المتغّيرات،  امهم للتقويم الواقعي وفق  استخدا وبيان حجم المشكالت التي تواجه المعلمين عند

وتكّونت أداة الدراسة من مقياس )ليكرت( اشتمل على أربعة مجاالت هي: اتجاهات المعلمين نحو 
استراتيجيات التقويم الواقعي ونحو أدواته واتجاهات المعلمين نحو استخدام استراتيجيات التقويم 

أن اتجاهات المعلمين نحو التقويم الواقعي كانت إيجابية ولكن  أظهرت نتائج الدراسة، عي وأدواتهالواق
بدرجة متوسطة، ووجود داللة إحصائية ُتعزى ألثر الجنس ولصالح الذكور، وألثر الدورات التدريبية 

 ولصالح من اشتركوا بدورات تدريبية.
 إلى الكشف عن درجة معرفة وممارسة معّلمي الرياضيات (2013)وهدفت دراسة الزعبي 

الستراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته، وأثر النوع والمؤهل العلمي والخبرة تكّونت عّينة الدراسة من 
أدنى من  دراسة أنَّ االستخدام ما زالمعلم ا معلمة، في مديرية اربد األولى، أظهرت نتائج ال (91)

  المأمول.
 واللغة الرياضيات معلمي ماستخدا درجة الستقصاء فهدفت (2012) وبرهم البشير، دراسة أما
ا معلم  (86) على الدراسة عينة واشتملت األردن، في وأدواته البديل التقويم الستراتيجيات العربية

 والقلم الورقة على المعتمد التقويم الستراتيجيات المعلمين استخدام درجة أن النتائج وأظهرت ومعلمة،
 األداء، على المعتمد التقويم الستراتيجيات متوسطة استخدامهم درجة كانت بينما مرتفعة، كانت

 وجود وعدم الذات، مراجعة الستراتيجيات قليلة استخدامهم درجة كانت بينما والتواصل، والمالحظة،
 .الخبرة سنوات لعدد يعزى فرق ووجود التخصص، ألثر يعزى فرق

سة معلمين تناولت اعتقادات واهتمامات خم (Surrtamm,2012)وفي دراسة أجرتها سورتام 
استخدمت طرق مختلفة لجمع البيانات، و موزعين على أربع مدارس مختلفة على مدار عام كامل، 
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باستخدام أساليب التقويم الواقعي، ألنهم  اإلى أّن المعلمين المشاركين يؤمنون كثير   هاشارت نتائجأ
 المفاهيم الرياضية.يعتقدون أنها تعمل على تطوير التفكير ومهارة حل المشكالت، وتزيد من فهم 

 دراسة هدفت إلى معرفة آراء المعلمين بالتقويم (Metin,zmen,2011)وأجرى متين وأزمن  
بالنوع االجتماعي والمادة الدراسية، حيث أجريت الدراسة على  داء، وعالقة ذلكعلى األالمعتمد 
 تخدماستُ ركيا، وقد في ت (أرتفن ورايز)معلما  من معلمي المرحلة االبتدائية في مدينتي  (610)

فقرة، توصلت الدراسة إلى وجود اتجاهات ايجابية لدى المعلمين حول  (35)استبانة مكّونة من 
استخدام التقويم المعتمد على األداء تتمثل بزيادة العالقة بين الطلبة ومعلميهم، وزيادة فهم الطلبة 

 لمعلميهم، وتطوير مهارات التفكير االبداعي.
دراسة هدفت إلى استقصاء معتقدات معّلمي الدراسات  (2011)بو سنينة أو وأجرت أبو عواد 

االجتماعية في المدارس األساسية في وكالة الغوث حول التقويم البديل، وعالقته ببعض المتّغيرات، 
التقويم البديل، اشتملت الدراسة على ثالث مجاالت للتقويم البديل هي: طبيعة التقويم البديل، مزايا 

ا ومعّلمة، معلم   (84)ت المعلمين في التقويم البديل. وُطبقت الدراسة على عّينة مكّونة من ممارسا
لى عدم وجود فروق ذات التقويم البديل، معتقدات إيجابية نحو  أن المعلمون يحملون هابّينت نتائجو  وا 

روق ُتتعزى حصائية في آراء المعلمين نحو التقويم البديل ُتعزى للجنس، في حين ُوجدت فإداللة 
 لمتغّيرات المؤهل العلمي وتخصصه وعدد سنوات الخبرة.

أساليب التقويم المستخدمة في المدارس  (Wikstrom,2007)وكستروم  واستقصت دراسة
معلم ا من مدارسا لتعليم  (16)تكّونت عّينت الدراسة من العامة، واتجاهات المعلمين نحو استخدامها،

 معلم ا (14) أنّ  هابّينت نتائجو ، ة على استبانة وأسئلة مفتوحةاشتملت أداة الدراساألساسي، و 
الباقي اعتمد على األشكال التقليدية في التقويم   نّ ، في حين أاستراتيجيات التقويم البديليستخدمون 

 كاالختبارات التحصيلية.
ى ي نيوزلندا هدفت إلى التعرف علبدراسة ف (Fox – Turnbull, 2006)تورنبل  -وقام فوكس

ا معلم   (14)من  تهامعرفة المعلم للتقويم الواقعي واستخدامه في تحسين تعلم الطلبة، تكّونت عّين
مستوى استخدام التقويم الواقعي لدى عّينة  نَّ ومعلمة من معلمي التربية والتكنولوجيا، بّينت الدراسة أ

 ا.الدراسة كان مرتفع  
قصاء اتجاهات معلمي المدارس دراسة هدفت إلى است (Caseley,2004) وأجرى كيسلي

المتوسطة بوالية كولومبيا األمريكية ومعتقداتهم ووعيهم بالتقويم الواقعي، تكّونت عّينة الدراسة من 
 أّن اتجاهاتهم نحو ممارسة التقويم الواقعي كانت متوسطة. هاا ومعلمة، أظهرت نتائجمعلم   (197)

بهدف استقصاء  & Wenfan,2003) (Culbertson ونفانوفي دراسة أجراها كالبرتسون و 
 امعلم   (159)من  هاعّينرسة التقويم البديل، تكّونت اتجاهات معلمي الصفوف االبتدائية نحو مما
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فقرة  (30)مدرسة في والية بنسلفانيا، وطّبقت عليهم استبانة مكّونة من  (73)ومعّلمة، اختيروا من 
جابة، وقد أظهرت النتائج وجود عوامل مؤثرة مرتبة وفق مقياس )ليكرت( وثالث فقرات مفتوحة اال

في اتجاهات المعلمين نحو التقويم البديل، كما أّن ممارسة المعلم للتقويم البديل تزداد نتيجة دعم 
 اإلدارة المدرسية.

دراسة هدفت إلى فحص اتجاهات وممارسات المعلمين نحو  (Etsey,2000)أجرى إتسي 
ي تحصيل الطلبة والتي يخضُع لها المعلمون خالل برامج تدريب استخدام أساليب التقويم الواقعي ف

 مجتمع الدراسة،من  (%62)ا بحيث شكلوا معلم   (188) عينتها من وتكّونمعلمي ما قبل الخدمة، 
من الضروري استخدامها في تقويم  الدراسة على أربعة أساليب تقويمية واقعية ورأوا أنه ترّكز 

الحظة، ملف الطالب، وأسلوب ئية والثانوية وهي: المشروع، الموتحصيل طالب المدارس االبتدا
 ، كانت اتجاهات المعلمين إيجابية نحو استخدام أساليب التقويم الواقعي.العرض

 :التعقيب على الدراسات
 في بلدان مختلفة كدراسة على معلمين رسميين جريت الدراسات المشابهة للدراسة الحالّيةأُ 

(Etsey,2000)،  ونفان و كالبرتسونودراسةWenfan,2003) (Culbertson&،  ودراسة

وبحدود علم الباحث فإن هذه (Wikstrom,2007) ودراسة وكستروم  (Caseley,2004)كيسلي 

محافظة في  الوحيدة في والتي تناولت اتجاهات معّلمي التربية الميدانية نحو التقويم الواقعي الدراسة
 .نجرانمنطقة شرورة في إمارة 

 :ة الدراسةمشكل
كشفت دراسات عديدة حول التقويم الواقعي ودرجة استخدامه لدى المعلمين ذوي التخصصات 

كدراسة الزعبي المختلفة العلمية واألدبية على حد سواء، أو اتجاهات المعلمين نحو هذا التقويم، 
 دراسةول، وكذلك التي أشارت إلى أنَّ درجة استخدام التقويم الواقعي مازالت أدنى من المأم (2013)

لتقويم الواقعي كانت نحو  نميالمعل اتجاهاتوالتي أظهرت أنَّ  (2014)وكذلك دراسة بني أحمد 
التي اشارت أنَّ درجة استخدام معلّمي الرياضيات واللغة  (2012)ودراسة البشير وبرهم متوسطة، 

التي  (2011) ودراسة الشرعة، العربية الستراتيجيات التقويم المعتمد على الورقة والقلم كانت مرتفعة
أظهرت أنَّ درجة توظيف استراتيجيات التقويم الواقعي لدى معّلمي التربية اإلسالمية كان في المدى 
الكبير، لذلك برزت هذه الدراسة استكماال  لرؤية الباحثين في أهمية توظيف التقويم الواقعي في 

لميدانية في كلية العلوم واآلداب بشرورة التدريس، وتطبيق الدراسة على مجتمع طالب التربية ا
 التابعة لجامعة نجران، وقد كانت الدراسة األولى الموجهة لهذه العّينة. 

ومن خالل عمل الباحث في جامعة نجران فرع شرورة، واشرافه على طالب إضافة إلى ذلك،  
الب، وجَد أن  بعض التربية الميدانية، واّطالعه على اساليب التقويم المستخدمة في تقويم الط
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المعلمين من وجهة نظرهم يستمتعون باستخدام أساليب التقويم الواقعي في تدريسهم، والبعض اآلخر 
يصّرح أنَّ التقويم المعتمد على االختبارات التحصيلية قد حقق مكاسب عظيمة في الماضي، ولذا 

اصرة تتناسب وقدرات الطالب يمارسون التقويم الواقعي كأمٍر مفروض عليهم ال كعملّية تربوية مع
كما ، والبعض اآلخر يتذمر منها معتقدا  أنها ال تقيس الجوانب المعرفية عند الطالب واحتياجاتهم

كما الحظ تركيز بعض المعلمين على الجانب المعرفي واغفال االختبارات التحصيلية، تقيسه 
اتجاهات لدراسة بهدف التعّرف على فظهرت مشكلة االجوانب األخرى التي يقتضيها التقويم الواقعي، 

والكشف  معلمي التربية الميدانية بمحافظة شرورة نحو توظيفهم ألساليب التقويم الواقعي في التدريس
وبالتحديد فإن والتدريب،  عما إذا كانت هذه االتجاهات تختلف باختالف متغّير النوع والمؤهل العلمي

  لواردة في أسئلة الدراسة.ساؤالت االمشكلة تتلخص في اإلجابة عن الت
 أسئلة الدراسة:

ألساليب التقويم  اتجاهات معلمي التربية الميدانية بمحافظة شرورة نحو توظيفهمما  السؤال األول:
 الواقعي في التدريس؟

في اتجاهات  (α≤05)عند مستوى الداللة  حصائيةإ هل توجد فروق ذات داللة السؤال الثاني:
التدريس ُتعزى ة بمحافظة شرورة نحو توظيفهم ألساليب التقويم الواقعي في معلمي التربية الميداني

 ؟، والتخصص، والمرحلة الدراسية، والتدريب(لنوعلمتغير )ا
 

 أهداف الدراسة:
اتجاهات معلمي التربية الميدانية بمحافظة شرورة نحو توظيفهم معرفة إلى  هذه الدراسةهدفت 

 هم.وأثر مجموعة من المتغّيرات في اتجاهاتفي التدريس يس ألساليب التقويم الواقعي في التدر 
 :أهمية الدراسة

اتجاهات معلمي التربية الميدانية لمعرفة  لبناء مقياس في سعيها الدراسةهذه تكمن أهمية 
تقديم تغذية راجعة لمركز و  بمحافظة شرورة نحو توظيفهم ألساليب التقويم الواقعي في التدريس،

اتجاهات معلمي التربية الميدانية نحو لتابع إلدارة التعليم في محافظة شرورة، حول التدريب التربوي ا
يدفع القائمين على التعليم إلى وضع الخطط والبرامج الالزمة لتمكين مما  التقويم الواقعي في التدريس

 .ات العصر والتربية المعاصرةالمعلمين من التقويم الواقعي الذي يواكب متطلب
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  :سةحدود الدرا
على معّلمي التربية  1440/2019جراء الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي تم إ

الميدانية في المدارس الحكومية التابعة إلدارة التعليم في محافظة شرورة في المملكة العربية 
 السعودية  

 التعريفات االجرائية:
ية استخدام أساليب التقويم الواقعي بأهم الميدانيةمحصلة استجابات معلمي التربية االتجاه: 

ر عن ذلك إحصائيا  بالدرجة التي يحصل عليها كل معلم ومعلمة نتيجة وتوظيفها في التدريس، ويعبّ 
 .يوّضح أفكارهم ومشاعرهموالذي  عد لهذا الغرضاستجابتهم لعبارات المقياس المُ 

لطالب في مواقف تعلمية حقيقية ا التقويم الواقعي: اتجاه في التقويم التربوي يقوم على أساس وضع
 مرتبطة بأنشطة الطالب التي تكشُف عن مهارات التفكير العليا.

 :الطريقة واالجراءات
 :منهج الدراسة

  .لمناسبته لتحقيق هدف الدراسة ،ستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحياُ 
  :مجتمع الدراسة

دارس الحكومية التابعة إلدارة تعليم في الم دانيةالميالتربية  تكّون مجتمع الدراسة من معّلمي
لعام الدراسي للفصل الدراسي الثاني من ا في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية شرورة

بلغ العدد متدربة، و  (130)و متدرب ا (65) المتدربين د مجتمع الدراسةاأفر عدد ، هـ1439/1440
 .ومتدربة امتدرب   (195) الكلي

 :عي نة الدراسة
تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة  متدربة (105)و متدرب ا (50)تكّونت عّينة الدراسة من 
ا متدرب   (195)من المجموع الكلي ألفراد المجتمع البالغ عدده  (%80)من مجتمع الدراسة وبنسبة 

متدربة،  (%80)ومتدربا   (%77)، حيث بلغت نسبة المتدربين والمتدربات من عّينة الدراسة ومتدربة
 ( يبّين توزيع عّينة الدراسة على متغيراتها المستقلة.(1جدول الو 
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 توزيع عّينة الدراسة( (1جدول 
 العدد مستويات المتغي ر المتغي ر

 ذكر النوع

 أنثى

50 

105 

 

 التخصص

 علمي

 أدبي

55 

99 

 المرحلة

 التدريسية

 ابتدائي

 متوسط

 ثانوي

66 

45 

44 

 تدرب التدريب

 لم يتدرب

117 

38 

 
 أداة الدراسة: 

تم الرجوع إلى األدب التربوي الستقصاء فقرات الدراسة، حيث ُنظمت في سلم تقدير 
 غير موافق، (3) محايد، (4) موافق، (5) موافق بشدة)لنحو التالي: على ا خماسي التدريج،

، تم تصنيف أداة الدراسةلمين على لتحديد مستويات استجابات المعو  (1) غير موافق بشدة، (2)
 –1.80) ،غير موافق بشدةفأقل( مستوى  1.79المتوسطات الحسابية وفق المعيار التالي: )

، موافق( مستوى 4.19 –3.40)، محايد( مستوى 3.39 –2.60، )غير موافق ( مستوى2.59
ُطلب من أفراد و  ،بحسب ما أشارت إليه الدراسات السابقة، موافق بشدةفأكثر( مستوى  4.20)

إشارة في المكان العّينة اختيار البديل الذي يعكس درجة الموافقة على فقرات االستبيان بوضع 
 تكّونت أداة الدراسة من قسمين:موافقة المستجيب وقد  الذي يمّثل مستوى

 ألول: معلومات شخصية عن المستجيب.القسم ا
دانية بمحافظة شرورة نحو توظيفهم ألساليب اتجاهات معلمي التربية الميالقسم الثاني: استبانة 

فقرة موزعة على ثالث مجاالت كما في  (33)والتي اشتملت على التقويم الواقعي في التدريس 
 (2).جدول ال
 

 مجاالت الدراسة (2)جدول 
 الفقراتعدد            مجاالت الدراسة

 9 طبيعة التقويم الواقعي

 12 المعلم

 12 الطالب
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 :صدق األداة
حيث  ،عداد الفقراتإ بعة والمتمثلة في تحقق الباحث من صدق األداة من خالل االجراءات المتّ 

فقرة، ُدققت من حيث الصياغة اللغوية وُعرضت االستبانة على  (40)كانت في صورتها األولية 
محكمين من ذوي التخصص التربوي للتأكد من دقة الصياغة ووضوح الفقرات ومالءمتها للغرض 

أُعدت له، وفي ضوء مالحظات المحكمين ُأجريت التعديالت الالزمة فأصبحت االستبانة  الذي
ق االتساق فقرة موّزعة على ثالثة مجاالت. وتم حساب صد (32)مكّونة في صورتها النهائية من 

ويوّضح ، ية باستخدام معامل ارتباط بيرسونت المقياس مع األداة الكلمجاالالداخلي لكل مجال من 
 معامل االرتباط بين كل مجال والدرجة الكلية للمقياس. ( 3)جدول

 ( معامل االرتباط بين كل مجال والدرجة الكلية للمقياس3جدول )
 معامل االرتباط عدد الفقرات المجاالت لرقما

 0.78 9 طبيعة التقويم الواقعي 1

 0.91 12 المعلم 2

 0.91 12 الطالب 3

 0.88 الكلي           

 
 :ألداةثبات ا

براون( فكانت  -سبيرمان (معادلةل وفق االتجزئة النصفية  بطريقة لألداةتم حساب الثبات الكلي 
، وتعتبر هذه القيمة مقبولة مقبولوهذه القيمة تدل على أن االستبانة تتميز بثبات 0.86) قيمته )

 اوفق   للفقرات الداخلي االتساق ثبات معامل حساب تم كما ألغراض استكمال إجراءات الدراسة.
 علىوذلك على كل مجال من مجاالت األداة وعلى االستبانة الكلية ألفا(  كرونباخ ) لمعادلة

 وّضح قيم معامل الثبات.ي (4)جدول الو 
 

 يوّضح قيم معامل الثبات (4)جدول 
 معامل الثبات أرقام الفقرات المجال م

 0.837 9-1 طبيعة التقويم الواقعي 1

 0.864 21-10 المعلم 2

 0.947 33-22 الطالب 3

 0.947 33-1 الكلي          

بين  ألفا( )كرونباخوفق معادلة  بالنسبة لمجاالت االستبيان تراوحت قيم معامل الثبات
، والمتوسط الحسابي لقيمة (0.94)فكانت للدرجة الكلية  أما بالنسبة ،(0.837 -0.947)
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وتعتبر هذه القيم مقبولة ألغراض  (0.90)هو لفا(أ )كرونباخومعادلة  براون( -سبيرمان(معادلة
 استكمال اجراءات الدراسة.

 :متغي رات الدراسة
 : لدراسة ثالث متّغيرات مستقلة وهيالمتغّيرات المستقلة: تضمنت ا

 ( النوع االجتماعي وله مستويان .)ذكر، انثى 
 ( التخصص وله مستويان .)علمي، أدبي 
 لم يحضر دورات(.) (/تحضر دوراولها مستويان ) التدريب 

 المتغّير التابع: اتجاهات المعلمين
 :المعالجة االحصائية

جابة عن السؤال األول ُاستخرجت المتوسطات الحسابية للفقرات المرتبطة بكل مجال اإلبهدف 
 االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و ولإلجابة عن السؤال الثاني ُاستخرجت  ،مجاالت األداةمن 

 ثم استخدام تحليل التباين الرباعي وفق متغّيرات الدراسة. رات وفق مجاالت الدراسةالمعيارية للفق
 :نتائج الدراسةومناقشة عرض 

اتجاهات معلمي التربية الميدانية بمحافظة شرورة نحو  مابالسؤال األول ونصه:  النتائج المتعلقة
ساب المتوسطات الحسابية تم ح هعن ولإلجابة ؟توظيفهم ألساليب التقويم الواقعي في التدريس

 يوّضح ذلك.  (5)جدول الالثالثة، و  الدراسة أداة من مجاالت لكل مجال رتبةعيارية والالم االنحرافاتو 
 

 المعيارية لكل مجال من مجاالت الدراسة. االنحرافاتلمتوسطات الحسابية و ا (5) لجدو 
عدد فقرات  المجالرقم 

 المجال

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 ريالمعيا

 الرتبة

1 9 3.80 .623 2 

2 12 3.73 .605 3 

3 12 3.92 .732 1 

، حيث جاء في لمجاالت المقياسالمعيارية  االنحرافاتابية و ( المتوسطات الحس5) جدوليبين 
المرتبة الثانية مجال  جاء فيثم بأعلى متوسط حسابي  "الطالب"مجال  الثالثالمرتبة األولى المجال 

 مجال "المعلم".في حين جاء بالمرتبة األخيرة  "واقعيطبيعة التقويم ال"
، فقد تم استخراج مجال من هذه المجاالت في فقراتهاولتوضيح النتائج الخاصة بكل 

تنتمي إليه، ثم  المعيارية لكل الفقرات وفق انتمائها للمجال الذي االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و 
 لرتبها على النحو اآلتي: اوفق   وسيتم عرض هذه المجاالتُرتبت تنازليا ، 
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 :(6)جدول تائج المتعلقة بهذا المجال  في وقد ُرصدت النبالطالب  المجال المتعلق :أوال  
المجال المتعلق المعيارية لكل فقرة من فقرات  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  (6) جدول

 .مجال الطالبب
رقم  الرتبة

 الفقرة

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري

قياس 

 االتجاه

1 
23 

هم في رفع المستوى يسا

  .ةبللطلالتحصيلي 

موافق  921. 4.04

 بشدة

2 
25 

لمهارات العقلية العليا عند ينمي ا

  .ةبالطل

موافق  929. 4.01

 بشدة

3 
27 

ال الكتابية  ينمي مهارات اإلتص

 .ةبالطلو الشفوية عند 

موافق  1.00 4.01

 بشدة

4 
28 

عادات دراسية  ةبلالطيكسب 

 جيدة. 

موافق  911. 4.01

 بشدة

5 
29 

يساعد في تقديم تغذية راجعة 

 .ةبللطل

موافق  914. 3.96

 بشدة

6 
32 

موافق  869. 3.94 ينمي الثقة بالنفس لدى الطالب.

 بشدة

7 
22 

موافق  892. 3.87 يشجع روح التنافس بين الطالب.

 بشدة

8 
26 

يساعد في تقييم الطالب 

 أدق.  بموضوعية

موافق  971. 3.87

 بشدة

9 
33 

يجعل الطالب ينغمسون في 

 مواقف حقيقة ذات معنى. 

موافق  880. 3.87

 بشدة

10 
30 

يتيح فرصة التقويم الذاتي 

 للطلبة.

موافق  967. 3.84

 بشدة

11 
24 

يشجع الطالب على حب االبتكار 

 و االطالع. 

موافق  912. 3.84

 بشدة

12 
31 

ة لتعلم يسهم في تهيئة الطلب

 الموضوعات الجديدة.

موافق  871. 3.77

 بشدة

يساهم في رفع المستوى التحصيلي للطالب، على المرتبة وعنوانها:  (23)حصلت الفقرة لقد 

 وهذا ،ارات العقلية العليا عند الطالبينمي المهعلى الترتيب الثاني وعنوانها:  (25)األولى والفقرة 
 هذا المجال على متوسطات مرتفعة. حصلت فقرات من األساسيات في تعلم الطالب، ثم

في  تائج المتعلقة بهذا المجالُرصدت الن وقد بطبيعة التقويم الواقعي المتعلق: المجال ثانيا  
 .(7)جدول 
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المعيارية واألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات  االنحرافاتالحسابية و المتوسطات  (7) جدول
 .تقويم الواقعيمجال طبيعة البالمجال المتعلق 

رقم  الرتبة

 الفقرة

المتوسط  الفقرات

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

قياس 

 االتجاه

1 
5 

التقويم الواقعي يتناسب مع 

  .احتياجات المجتمع

 موافق بشدة 85. 3.97

2 
1 

التقويم الواقعي يركز على 

  .المهارات الحياتية

 موافق بشدة 82. 3.90

3 

4 

القائمين  يساعد التقويم الواقعي

على سياسة التعليم على إعادة 

  .النظر باألهداف

 موافق بشدة 90. 3.88

4 

8 

يستخدم التقويم الواقعي 

استراتيجيات مستقبلية تالئم 

  .التغيرات المختلفة

 موافق بشدة 96. 3.84

5 
3 

يركز التقويم الواقعي على 

  .العمليات و نواتج التعلم

 موافق بشدة 87. 3.83

6 
7 

التقويم الواقعي في الربط يسهم 

  .بين المدرسة و البيت

 موافق بشدة 1.03 3.83

7 
9 

يتيح التقويم الواقعي الفرصة 

  .الكاملة لتكامل التعلم و التقييم

 موافق بشدة 95. 3.74

8 
6 

التقويم الواقعي عالج القصور في 

  .االختبارات التقليدية

 موافق بشدة 1.0 3.73

9 
2 

هتم بجميع نواتج التقويم الواقعي ي

  .التعلم

 موافق بشدة 77. 3.50

أشعر بأن التقويم الواقعي يتناسب مع على المرتبة األولى وعنوانها:  (5)حصلت الفقرة 

أعتقد بأن التقويم الواقعي على المرتبة الثانية وعنوانها:  (1)وحصلت الفقرة ، احتياجات المجتمع

 على متوسطات مرتفعة. فقرات هذا المجال، وحصلت بقية يركز على المهارات الحياتية
 (8)في الجدول  دت النتائج المتعلقة بهذا المجالوقد ُرصبالمعلم  : المجال المتعلقثالثا  
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المعيارية واألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات  االنحرافاتالحسابية و المتوسطات  (8) جدول
 مجال المعلمالمجال المتعلق ب

رقم  الرتبة

 ةالفقر

المتوسط  الفقرات

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

قياس 

 االتجاه

1 12 
التقويم الواقعي يضيف عبئا وجهدا 

 .على المعلم
 موافق بشدة 900. 3.96

2 13 
يساعد التقويم الواقعي في تقديم 

  .تغذية راجعة عن أدائي كمعلم
 موافق بشدة 850. 3.93

 موافق بشدة 908. 3.89  .يساعدني على تأهيل نفسي تربويا 21 3

4 11 
يزودوني بمعلومات حول قدرات 

  .تالميذي المتباينة
 موافق بشدة 939. 3.78

5 16 

أعتقد بأن تطبيق التقويم الواقعي 

بحاجة إلى إعادة النظر بعدد 

  المعتمدة.حصص ال

 موافق بشدة 906. 3.78

6 20 

أعتقد بأن تطبيق التقويم الواقعي 

بمحتوى  بحاجة إلى إعادة النظر

 المقررات الدراسية.

 موافق بشدة 1.08 3.76

7 17 
يساعدني في االهتمام بالجوانب 

 .الوجدانية عند طلبتي
 موافق بشدة 859. 3.76

8 18 
يساعدني في تنويع أساليب 

  .التدريس لتالئم الموقف التدريسي
 موافق بشدة 925. 3.67

9 15 
يساعدني في تنويع األنشطة 

 .الموقف التدريسي المختلفة  لتالئم
 موافق بشدة 893. 3.65

10 14 
يساعدني في اختيار الوسائل 

 .التعليمية لتالئم الموقف التدريسي
 موافق بشدة 1.04 3.58

11 10 

اعتقد بأنني بحاجة إلى تدريب 

مستمر في أساليب التقويم 

  .الواقعي

 موافق بشدة 1.07 3.55

12 19 
يساعد أولياء األمور في متابعة 

 .دم أبنائهمتق
 موافق بشدة 1.04 3.49

التقويم الواقعي يضيف عبئا  نأب أعتقد على المرتبة األولى وعنوانها: (12)حصلت الفقرة 

يساعد التقويم الواقعي  وعنوانها: الثانيةعلى المرتبة  (13)حصلت الفقرة كما و، وجهدا على المعلم

 .في تقديم تغذية راجعة عن أدائي كمعلم
االتجـــاه تـــائج حصـــول المجـــاالت الثالثـــة علـــى متوســـطات حســـابية مرتفعـــة، وكـــان قيـــاس نالأظهـــرت   

مجـاالت الدراسـة إيجابيا  وموافق بشدة من قبل عّينة الدراسة وعلى جميع الفقرات، وُيعـزي الباحـث حصـول 
الكليـة،  على اتجاه إيجابي وبدرجة قوية جدا  إلى التدريب الذي حصل عليه المعلمين المتدربين فـي الثالثة

ية التي تُقدم لهم أثناء التدريب، سواء من خالل المقررات التربوية التي درسوها أو من خالل الورش التدريب
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أو من خالل سـعي المشـرفين التربـويين إلـى تأكيـد توظيـف التقـويم الـواقعي فـي تـدريس المقـررات الدراسـية، 
إلى قيمة توظيف  طلبة التربية الميدانية ى ادراكر إليشيوحصول مجال الطلبة على أعلى متوسط حسابي 

لى وعيهم بأهمية هذا التقويم في النهوض بالطلبة معرفي ا وسلوكي ا.و التقويم الواقعي في التدريس،   ا 
في أن درجة استخدام التقويم  (2016)اتفقت نتائج هذا السؤال مع نتائج دراسة باجبير والعتوم  

إيجابية  (2014)واتجاهات عيّنة الدراسة عند العليان  الواقعي في محافظة شرورة كانت كبيرة،

سورتام   مع دراسة واتفقت، بدرجة كبيرة (2014)وبدرجة عالية وعند المستريحي 

(Surrtamm,2012) ومع متين وأزمن  (2012) وبرهم البشير، دراسة

(Metin&Ozmen,2011) ومع وكستروم  (2011)، ومع أبو عواد وابو سنينة

(Wikstrom,2007) ومع ،(Fox-Turnbull,2006) ونفان  كالبرتسون ، ومع

Wenfan,2003) ( Culbertson ومع إتسي ،.(Etsey,2000 

الداللة حصائية عند مستوى إهل توجد فروق ذات داللة  :ونصه السؤال الثانيالنتائج المتعلقة ب
(α≤0.05) ألساليب التقويم  اتجاهات معلمي التربية الميدانية بمحافظة شرورة نحو توظيفهم في

لإلجابة عن هذا السؤال  ؟والتخصص والمرحلة الدراسية والتدريب( للنوع)الواقعي في التدريس ُتعزى 
وكانت النتائج كما  المعيارية الستجابات أفراد العينة االنحرافاتتم استخراج المتوسطات الحسابية و 

  (.9هي في الجدول )
 

المعيارية على الدرجة الكلية للمقياس حسب  نحرافاتاالو المتوسطات الحسابية ، (9الجدول )
 .متغيرات الدراسة

 الدرجة الكلية للمقياس العدد المستويات المتغير  المستقل

 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري

 50 ذكور النوع

 

130.32 15.47 

 20.33 123.84 105 إناث

 

 التخصص

 

 21.48 129.03 55 علمي

 17.47 124.18 99 أدبي

 مستوى المرحلة

 الدراسية 

 

 16.83 125.03 66 االبتدائية

 20.93 129.97 45 المتوسطة

 20.06 123.15 44 الثانوية

 17.85 125.80 117 تدرب التدريب

 22.74 126.34 38 لم يتدرب
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مقياس  علىالستجابات أفراد العينة افي المتوسطات الحسابية ا ظاهري   اباين  ( ت7يبين الجدول )
اتجاهات معلمي التربية الميدانية بمحافظة شرورة نحو توظيفهم ألساليب التقويم الواقعي في التدريس 

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات  .والتخصص والمرحلة الدراسية والتدريب( للنوع)ُتعزى 
 (.10جدول ) كما فيوكانت النتائج الحسابية تم استخدام تحليل التباين الرباعي 

 .على الدرجة الكلية للمقياس متغيرات الدراسة ليل التباين الرباعي ألثرنتائج تح (10) جدول
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

الداللة  داللة ف

 االحصائية

حجم 

 األثر

تقويم 

حجم 

 االثر

 صغير 032. 039. 4.360 1401.382 1 1401.38 النوع

  001. 771. 085. 27.301 1 27.301 تخصصال

المرحلة 

 الدراسية

130.468b 2 65.234 .203 .817 .003  

  695.036b 1 695.036 2.163 .144 .016 التدريب

     321.388 132 42423.18 الخطأ

      155 2514406 المجموع

      154 56145.35 الكلي

 

( بـــين المتوســـطات α≤0.05عنـــد مســـتوى ) اإحصـــائي   ( وجـــود فـــروق دالـــه10يتبـــين مـــن الجـــدول )  
لهــم  الحسـابية تعــزى الخــتالف متغيـر النــوع، وكانــت النتيجــة لصـالح الــذكور، حيــث بلـغ المتوســط الحســابي

عصـــر  عنـــدصـــغيرا، وقـــد تـــم تفســـير حجـــم األثـــر وفـــق المعيـــار الـــوارد كـــان  األثـــرولكـــن حجـــم  (، (130
( بـين α≤0.05دم وجـود فـروق دالـة إحصـائيا  عنـد مسـتوى )إلى ع أيضا   وأشارت النتائج. 651)،(2003

اتفقــت نتــائج هــذا ، والمرحلــة الدراســية والتــدريب المتوســطات الحســابية تعــزى الخــتالف متغيــر التخصــص
ـــوع، وعـــدم وجـــود فـــروق ُتعـــزى لبقيـــة  الســـؤال مـــع بعـــض الدراســـات فـــي وجـــود فـــروق احصـــائية ُتعـــزى للن

 المتغّيرات. 
 :االستنتاجات

 جاهات معلمي التربية الميدانية بمحافظة شرورة نحو توظيفهم ألساليب التقويم الواقعي في التدريسات     
 ، ووجود(3.8)على متوسط حسابي  أداة الدراسةحصول عموم ، وذلك بكانت إيجابية وبدرجة كبيرة جد ا

داللة احصائية  لمتغّير النوع ولصالح الذكور، وعدم وجود فروق ذاتتعزى  حصائيةإفروق ذات داللة 
 ُتعزى للمتغّيرات األخرى.

  التوصيات
 :يأتي بما الدراسة توصي ومناقشتها، النتائج ضوء في
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طلبة التربية ميدانية التربية لدى  وأدواته الواقعي التقويماستراتيجيات  ممارسة حول دراسات إجراء .1
 وفق التخصص األكاديمي.

 التقويم استراتيجيات حول التربويين والمشرفين ،والمعلمات للمعلمين تدريبية دورات عقد ضرورة .2
 وتعريف للمعلمين، اإلشرافية بالزيارات قيامهم أثناء عليها المشرفين وتركيز وأدواته، الواقعي
 قبل من وأدواته الواقعي التقويماستراتيجيات  من نماذج على وتدريبهم والطالبات الطالب
 .المعلمين

 .التقويم الواقعي على أساليب وبشكل مستمرتدريب طلبة التربية الميدانية  .3
 

 :المراجع
مجلة مركز تطوير أدوات قياس تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات.  (2001).. أبو زينة، فريد

 .107-79ص ،(19)، جامعة قطر،البحوث التربوية
 دار المسيرة للنشر. :، عمان1. طتقويم التعل م (2005).ابو عالم، رجاء. 
االجتماعية حول التقويم  . معتقدات معّلمي الدراسات(2011). أبو سنينة، عودة. أبو عواد، فلاير

مجلة جامعة البديل في المراحل األساسية العليا في مدارس وكالة الغوث في األردن. 
  266-229.(، ص22)1، القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

استخدام معّلمي العلوم في محافظة شرورة  مدى (2016). العتوم، عبد القادر.باجبير، عبد القادر و 
، مصر، مجلة البحث العلمي في التربية. الستراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته ومعيقاته

 .400-379 (، ص11)3
مشروع الملك عبد هللا بن  ،الحقيبة التدريبية: التقويم الصفي .(1434). المدارس تطوير برنامج

 https://tamheen-ام، المملكة العربية السعودية.عبد العزيز لتطوير التعليم الع

jeddah.com/file/2505595.pdf ..6/4/2019 
 تعلم تقويم في وأدواته البديل التقويم استراتيجيات استخدام 2012. .برهم وأريج أكرم البشير،

،  13(1) ،البحرين والنفسية، التربوية العلوم مجلة. األردن في ةالعربي واللغة الرياضيات
.241-270 

تعّلم  . استخدام استراتيجيات التقويم البديل وادواته في تقويم(2012)البشير، أكرم. برهم، أريج. 
(، 13)1 البحرين، ،مجلة العلوم التربوية والنفسية األردن. في الرياضيات واللغة العربية

.241-270 
اتجاهات المعلمين نحو التقويم الواقعي ومشكالت استخدامه من وجهة  (2014).ي أحمد، أيمن. بن

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة جدارا، اربد، األردن.نظرهم

https://tamheen-jeddah.com/file/2505595.pdf
https://tamheen-jeddah.com/file/2505595.pdf
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