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The extent to which Teachers of the Higher 

Elementary Stage practice Strategies of Evaluation 

in Qabatiah Governmental Schools, and ways of 

developing them. 

 Abstract: 
The aim of this study was to investigate the extent to which the teachers of the higher elementary stage 

practice strategies evaluation in Qabatiah governmental schools in addition to identify the effect of gender, 
education, specialization, the material being taught, years of experience and the number of trainings taken by 
teachers on the teachers' use of strategic evaluation .The population of the study consisted of 810 male and 
female teachers. To achieve the study objectives, a 47-item questionnaire was distributed among a sample of 
(301) teachers.  

 The results showed that the total degree of the teachers' responses was high (3.76) and the highest rank 
was given to the domain of observation –based evaluation. The second domain was paper-pencil evaluation 
while the third highest domain was self-evaluation. Furthermore, the communication –based evaluation scored 
the fourth highest domain, while performance-based evaluation scored the fifth highest domain. Moreover, peer-
evaluation scored the sixth domain and the least high domain was scored by the evaluation –package domain. 
The results also showed no statistically significant differences between teachers' responses due to gender, 
education, specialization and the bilateral and tripartite interactions between them. Additionally, there were no 
statistically significant differences between teachers' responses due to the material being taught, years of 
experience, number of trainings taken by the teachers and the bilateral and tripartite interactions between them 
except some slight but non-significant differences due to the material being taught and years of experience. 
Key words: Evaluation Strategies, extent of practice, higher elementary stage, governmental schools. 
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الستراتيجيات التقويم  المرحلة األساسية العليا معلمي ممارسة درجة

 في قباطية، وُسبل تطويرها في المدارس الحكومية

 لخص م
المرحلة االساسية العليا ومعلماتها الستراتيجيات التقويم في المدارس الحكومية في قباطية.  هدفت الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة معلمي

ات الخبرة، ومعرفة دور بعض المتغيرات المتعلقة بأفراد العينة من المعلمين وهي: الجنس، المؤهل العلمي، التخصص، المادة التي يدرسها المعلم، سنو 
في مجال التقويم، في ممارستهم الستراتيجيات التقويم المستخدمة في تقويم طلبة المرحلة األساسية العليا. وتكون  عدد الدورات التدريبية التي تلقاها

( معلمًا ومعلمة. ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدمت االستبانة، التي 181( معلمين ومعلمات، وتكونت عينة الدراسة من )018مجتمع الدراسة من )
 ( فقرة.74تكونت من )

لماتها، كانت وأظهرت أهم النتائج أن الدرجة الكلية لتقديرات عينة الدراسة الستراتيجيات التقويم التي يمارسها معلمو المرحلة األساسية العليا ومع
 القلم لىع القائم المالحظة على المرتبة األولى، وحصل مجال التقويم على القائم (، وحصل مجال التقويم3.759مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ )

 القائم الذات فقد حصل على المرتبة الثالثة، فيما حصل مجال التقويم على القائم االختبارات الكتابية" على المرتبة الثانية، أما مجال التقويم والورقة"
باألقران على المرتبة السادسة،  ويماألداء على المرتبة الخامسة، وحصل مجال التق على القائم التواصل على المرتبة الرابعة، وحصل مجال التقويم على

 التقويمية فقد حصل على المرتبة السابعة " األخيرة".  الحقيبة على القائم أما مجال التقويم
زى كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في استجابات المعلمين لالستراتيجيات التقويمية التي يمارسونها في تقويم الطلبة؛ تع

ت الجنس، والمؤهل العلمي، والتخصص، والتفاعالت الثنائية، والتفاعل الثالثي بينها. وأظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا على درجة لمتغيرا
والتفاعل  الثنائية،ممارسة المعلمين لالستراتيجيات التقويمية تعزى لمتغيرات: المادة التي يدرسها، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية، والتفاعالت 

 .الثالثي بينها
 .استراتيجيات التقويم، درجة الممارسة، المرحلة األساسية العليا، المدارس الحكوميةالكلمات المفتاحية: 

 مقدمة
ُيعد التقويم عنصرًا رئيسًا من عناصر المنظومة التعليمية، وهو 
من أهم مراحل العملية التعليمية التعلمية، ويسهم في تمكين القائمين 

لى عمليتي التعليم والتعلم من الحكم على مقدار التعلم لدى الطلبة، ع
والحكم على مدى تحقيق النتاجات المعرفية والمهارية والوجدانية التي 

 يسعى النظام التعليمي لتحقيقها لدى الطلبة.  
( إلى أن التقويم، هو 74، 1994ويشير أبو حطب وآخرون ) 
ه أكثر الحلقات أثرًا فيها؛ حيث إنه حلقة من المنظومة التعليمية، وأن  

يحدد ما تم تعلمه بالفعل، وهو مرآة النظام التعليمي كله بفلسفته، 
وقيمه، وأسسه، وأهدافه، وأساليبه، ونواتجه. وهو أحد العناصر 
المطلوبة لضمان جودة مستويات تعلم الطلبة وتحسينها، وهذا يتحقق 

ما يتالءم مع التغييرات من خالل تطوير التقويم واستراتيجياته، ب
 (. Bagnato, et. 2011الحاصلة )

وبظهور االتجاهات الحديثة في التعليم التي فرضتها التكنولوجيا 
والتطور المعرفي، أصبحت المؤسسات التعليمية، تركز على جودة 
المنتج التعليمي، الذي يواكبه تغيير في النظرة إلى التقويم 

انطالقا من كونه عنصرًا رئيسًا من واستراتيجياته وأساليبه، وذلك 
( أن  التقويم 5887عناصر المنظومة التعليمية. ويؤكد حسين )

الحديث، هو الذي يواكب التطورات الحديثة في التعليم؛ فاالتجاهات 
الحديثة تركز على حاجة النظام التعليمي إلى تطبيق االستراتيجيات 

نهجية، وتقويم تطوير الحديثة في التقويم القائمة على أسس علمية وم
 قدرات الطالب جميعها.

ويهتم التقويم الحديث بتقويم تعلم الطلبة، من خالل إظهار ما 
لديهم من فروق أو مهارات، وقدرتهم على بلورة األحكام واتخاذ القرار 
وحل المشكالت، باعتبارها مهارات تمكنهم من التعامل مع التغييرات 

لذا فالتقويم التربوي الحديث،   (.5815المتسارعة )البشير وبرهم،
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يتضمن استراتيجيات تقويم حديثه، قائمة على أسس علمية ومنهجية، 
ترتكز على حقيقة واقع ما تعلمه الطلبة، بشكل يضمن جودة العملية 
التربوية ومخرجاتها؛ من حيث مدى بلوغ المتعلم الغراض التعل م 

 ;Napoli & Raymond 2004ونتاجاته، وتمكنه منها 
Tomlinson, 2001; Marzano,2002).) 

ويشير التربويون إلى أن  التقويم الذي يركز على القلم والورقة 
فقط، غير كاف لمتطلبات الطلبة والحياة، ويرى بود وفالشيكوف 

(Boud & Falchikov, 2005 أن  التقويم الحالي مازال يركز على )
أكدته دراسات كثيرة  تقويم التعلم، وليس تقويمًا ألجل التعلم، وهذا ما

والتي  ( 2012 ) وبرهم البشير في مجال التقويم التربوي، ومنها دراسة
التقويم المعتمد على القلم والورقة  استخدام درجة أن نتائجها أظهرت

كانت مرتفعة، بينما كان متوسطًا الستراتيجية التقويم المعتمد على 
تواصل، وكانت درجة األداء، واستراتيجية المالحظة، واستراتيجية ال
 استخدام استراتيجية مراجعة الذات ضعيفة.  

بداعيًا، ال بد  وحتى نجعل تعلم الطلبة وتعليمهم حقيقيًا وواقعيًا وا 
من االهتمام بمختلف عناصر العملية التعليمية، ومنها أن  نجعل 
التقويم يركز على مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت، واتخاذ 

( وألن Svinicki, 2004أمل وغيرها. ويشير سفينيسكي )القرارات والت
( إلى أن  استراتيجيات التقويم Allen & Flippo, 2002وفليبو )

الحديثة، تتطلب من الطلبة مهارات ومستويات عليا من التفكير، وذلك 
 بغية إيجاد الطلبة القادرين على اإلبداع.

م وفرضت التطورات الحاصلة في العصر الحالي، من تقد
 تكنولوجي ومعلوماتي، على األنظمة التعليمية، مواكبتها ليستطيع
الطلبة مواكبتها من ناحية، والتميز واإلبداع من ناحية أخرى. ويكون 
ذلك من خالل تبني استراتيجيات التقويم الرامية إلى التعلم، والتركيز 
على العمليات العقلية العليا. ومن هذه االستراتيجيات: إستراتيجية 

التقويم القائم على القلم والورقة، واستراتيجية لتقويم القائم على األداء، ا
التقويم القائم استراتيجية التقويم القائم على المالحظة، و واستراتيجية 

التقويم القائم على الذات، واستراتيجية استراتيجية على التواصل، و 
 قويم باألقران.التقويم القائم على الحقيبة التقويمية، واستراتيجية الت

ومن االستراتيجيات التقويمية الحديثة، إستراتيجية التقويم القائم 
على األداء، التي تهتم بتوظيف المهارات التي تعلمها الطلبة في 
مواقف حيوية جديدة تحاكي الواقع، مبينة مدى اتقانهم لما تعلموه في 

 ؛ عودة،5815ضوء النتاجات المرجو تحقيقها )البشير وبرهم، 
(. وتعتمد استراتيجية التقويم القائم على الورقة والقلم، على 5818

االختبارات بأنواعها، وتقيس قدرات الطلبة ومهاراتهم في مجاالت عدة، 
(، أما استراتيجية 5818يسعى الكتاب المدرسي إلى قياسها )عودة، 

التقويم القائم على المالحظة، فتعتمد على مالحظة سلوك الطلبة 
عرف إلى اهتماماتهم، وميولهم، وتفاعلهم مع بعضهم مع بهدف الت

 بعض، للحكم على أدائهم، وتقويم مهاراتهم وقيمهم وأخالقياتهم
.(Lanting, 2000)  وتركز استراتيجية التقويم بالتواصل إلى تعرف

طريقة تفكير الطلبة وأسلوبهم في حل المشكالت، من خالل جمع 
راتيجية التقويم القائم على أما است Lanting,2000).المعلومات)

الذات، فتهتم بتقييم الطالب، لتعلمه من خالل تأمله الخبرة السابقة، 
وتحديد األمور التي سيتعلمها الحقًا، وتركز استراتيجية التقويم القائم 
على الحقيبة التقويمية على تجميع هادف ألعمال الطالب، يتم 

ة التقويم باألقران، فتركز مراجعتها للحكم على أدائه. وأما استراتيجي
م كل منهم عمل  على تبادل الطلبة فيما بينهم المهام التي أدوها ليقو 

 اآلخر.

وانطالقا من أهمية التقويم التربوي، واستراتيجياته في تحقيق 
أهداف النظام التعليمي، وللحكم على تعلم الطلبة من مختلف 

يمانا منا بأهمية الجوانب، وتحقيق التقويم الهادف إلى التعلم، وا  
االستراتيجيات التقويمية الحديثة، برزت الحاجة لمثل هذه الدراسة التي 
تهتم بمعرفة مدى ممارسة معلمي المرحلة األساسية العليا ومعلماتها 
الستراتيجيات تقويم الطلبة في المدارس الحكومية في قباطية، وتحديد 

التوصيات القضايا التي يجب العمل على تطويرها، والخروج ب
 .والمقترحات الالزمة، لتحقيق المنتج التعليمي المطلوب

 وأسئلتها مشكلة الدراسة
يواجه التعليم تحديات كبيرة، فرضتها التكنولوجيا والتوجهات 
الحديثة، وهذا يستوجب من القائمين على العملية التعليمية االهتمام 

سؤولين بجميع أركانها، ومن أهمها التقويم؛ وهذا يتطلب من الم
التربويين، وصناع القرار، والمعلمين مواكبة التطورات الحاصلة في 
هذا الميدان؛ حيث أكدت دراسات عدة، على أن  التقويم الذي يركز 
على القلم والورقة فقط غير كاف لمتطلبات الطلبة والحياة، ويرى بود 

( أن  التقويم الحالي Boud & Falchikov, 2005وفالشيكوف )
ز على تقويم التعلم، وليس تقويمًا ألجل التعلم، وهذا ما أكدته مازال يرك

 البشير كثير من الدراسات في مجال التقويم التربوي، ومنها دراسة
التقويم  استخدام درجة أن نتائجها والتي أظهرت (2012) وبرهم

المعتمد على القلم والورقة كانت مرتفعة. وأشارت أيضا إلى أن التوجه 
من األنظمة التعليمية، يتطلب من المعلمين استخدام  العالمي لكثير

استراتيجيات تقويمية حديثة، ومتنوعة لتقويم الطلبة، وبينت االتجاهات 
التربوية الحديثة في مجال التقويم التربوي، أن  االعتماد على القلم 
والورقة من خالل االختبارات الكتابية، هو أحد أشكال التقويم )أبو 

إال أن ها غير كافية، ويتطلب من المعلمين تقويم الطلبة (؛ 5881زينة، 
باستخدام أكثر من استراتيجية، للتوصل فعاًل إلى واقع الطالب، 
ومستواه في مختلف الجوانب، ولتحقيق األهداف المنشودة من العملية 

 التعليمية التعلمية.



  7102 االول, الف العدد  –عشر  السابعالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

221 

 ونتيجة لما سبق، وألهمية التقويم واستراتيجياته في تقويم الطلبة
وتحقيق التعلم، تأتي هذه الدراسة، بهدف زيادة وعي المعلمين 
باالستراتيجيات التقويمية الحديثة في تقويم الطلبة في قباطية بفلسطين، 

 والخروج بالتوصيات والمقترحات المساندة للمعلمين. 
 وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤالين الرئيسين اآلتيين:

ألساسية العليا ومعلماتها ما درجة ممارسة معلمي المرحلة ا .1
الستراتيجيات تقويم الطلبة في المدارس الحكومية في قباطية، 

 من وجهة نظر المعلمين؟
( في α ≥8.87هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ) .5

متوسطات استجابات معلمي المرحلة األساسية ومعلماتها 
عزى الستراتيجيات التقويم في المدارس الحكومية في قباطية ت

إلى متغيرات: الجنس، المؤهل العلمي، التخصص، المادة التي 
يدرسها، سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية التي تلقاها في 

 مجال استراتيجيات التقويم؟

 فرضيات الدراسة:
 انبثقت عن أسئلة الدراسة الفرضيات اآلتية:

في  (α ≥8.87ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) .1
ت السبعة )التقويم القائم على األداء، التقويم القائم على المجاال

المالحظة، التقويم القائم على التواصل، التقويم القائم على القلم 
والورقة، التقويم القائم على الذات، التقويم القائم على الحقيبة 
التقويمية، التقويم باألقران( على مدى استخدام معلمي المرحلة 

الستراتيجيات التقويم في المدارس الحكومية في  األساسية العليا
 محافظة قباطية.

( α ≥8.87ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) .5
بين متوسطات درجات ممارسة معلمي المرحلة األساسية العليا 
ومعلماتها الستراتيجيات التقويم في المدارس الحكومية في 

الجنس، والمؤهل العلمي، محافظة قباطية، تعزى إلى متغيرات: 
 والتخصص والتفاعل بينها. 

( α ≥8.87ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) .1
بين متوسطات درجات ممارسة معلمي المرحلة األساسية العليا 
ومعلماتها الستراتيجيات التقويم في المدارس الحكومية في 

يدرسها، محافظة قباطية، تعزى إلى متغيرات: المادة التي 
وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية التي تلقاها في مجال 

 استراتيجيات التقويم والتفاعل بينها.

 أهداف الدراسة:
 :تهدف هذه الدراسة إلى

تحديد درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية العليا ومعلماتها  .1
 الستراتيجيات التقويم في المدارس الحكومية في قباطية.

إلى مدى دور بعض المتغيرات المتعلقة بالمعلمين التعرف  .5
)الجنس، والمؤهل العلمي، والتخصص، والمادة التي يدرسها، 
وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية التي تلقاها في مجال 
استراتيجيات التقويم( في استخدام استراتيجيات التقويم في 

 المدارس الحكومية في قباطية.

 أهمية الدراسة: 
تكتسب الدراسة أهمية في أنها تعالج عنصرًا رئيسًا من عناصر 
العملية التعليمية التعل مية، أال وهو التقويم، وتبرز أهميتها النظرية 

 والتطبيقية في اآلتي: 
تسهم في تحديد االستراتيجيات التقويمية الحديثة التي يمارسها  .1

 معلمي المرحلة االساسية العليا ومعلماتها في المدارس
 الحكومية في قباطية.

تساعد في رفع كفاية المعلمين وفاعليتهم في تطبيق  .5
االستراتيجيات التقويمية الحديثة، من خالل إضافة 
استراتيجيات، وأساليب تقويمية أكثر فاعلية في تقويم الطلبة؛ 
مما يؤثر إيجابًا في تحسين العملية التعليمية التعلمية 

 وتطويرها. 
لمعلمين والمسؤولين التربويين بأهمية تسهم في زيادة وعي ا .1

استراتيجيات التقويم الحديثة، وأثرها في الطلبة والعملية 
التعليمية التعل مية، مما يجعل المسؤولين التربويين واإلدارات 
المدرسية والمعلمين يقفون على متابعة العملية التعليمية 

التي التعل مية في المدارس، في تحديد استراتيجيات التقويم 
 بحاجة إلى التركيز عليها.

تفيد نتائجها في تطوير جودة استراتيجيات التقويم المستخدمة  .7
 في تقويم الطلبة.

تفيد في تقديم قاعدة أساسية بحثية متكاملة، يستفيد منها  .7
 الباحثون اآلخرون في دراسات الحقة.

 حدود الدراسة:
 تتمثل أهم حدود الدراسة في اآلتي:

ة: وتتمثددددل بالعينددددة المكونددددة مددددن معلمددددي حدددددود بشددددرية ومكانيدددد .1
المرحلدددة االساسدددية العليدددا فدددي المددددارس الحكوميدددة فدددي قباطيدددة، 

 ويفترض أنها ممثلة للمجتمع األصلي.
حدود زمنية: وتتحدد بالفصل الدراسي الثاني من العام الجدامعي  .5

 م.5811/5817
أداة الدراسددددة: وتتمثددددل بقيدددداس درجددددة ممارسددددة معلمددددي المرحلددددة  .1

العليدددا ومعلماتهدددا السدددتراتيجيات التقدددويم فدددي المددددارس األساسدددية 
( فقرة. وقدد افتدرض 74الحكومية في محافظة قباطية، وعددها )

الباحثددان أن أداة الدراسددة التددي أعدددت لددذلك صددادقة وتقدديس مددا 
 وضعت لقياسه.
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 :مصطلحات الدراسة
تتمثدددل أهدددم المفددداهيم أو المصدددطلحات التدددي وردت فدددي الدراسدددة  

 إلى توضيح في اآلتي:والتي تحتاج 
  :تمثل درجة استجابة معلمي المرحلة األساسية درجة الممارسة

العليا ومعلماتها من وجهة نظرهم، لفقرات االستبانة المعد ة 
لقياس مدى ممارستهم الستراتيجيات التقويم، وقيست إجرائيًا 
بالدرجة التي حصل عليها المعلمون في االستبانة المعدة لهذا 

 .الغرض
 هي التي تتكامل مع عملية التدريس، راتيجيات التقويم: است

فتعكس أداء الطالب وتقيسه في مواقف مختلفة، ومن هذه 
االستراتيجيات: التقويم المعتمد على األداء، واستراتيجية الورقة 
والقلم، واستراتيجية التواصل، واستراتيجية مراجعة الذات )الفريق 

 (.5887الوطني للتقويم، 
الباحثان، بأن ها االستراتيجيات التي تستخدم في تقويم ويعرفها 

الطلبة، وتتكامل مع عملية التدريس، وتقيس أداء الطالب، 
مه في مواقف حقيقية، من خالل سبعة استراتيجيات رئيسة  وتقو 
هي: التقويم القائم على األداء، التقويم القائم على المالحظة، 

القائم على القلم والورقة،  التقويم القائم على التواصل، التقويم
التقويم القائم على الذات، التقويم القائم على الحقيبة التقويمية، 

 التقويم باألقران.
  :هي التي تشمل الصفوف من المرحلة األساسية العليا

( سنوات، يدرس فيها 6الخامس إلى العاشر األساسي، ومدتها )
 امًا.( ع17-18الطلبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين )

 الدراسات السابقة:
تتنوع الدراسات في مجال التقويم التربوي؛ فمنها من اهتم بدراسة 
التقويم المستمر، والتقويم الواقعي، وبعضها اهتم بدراسة األساليب 
التقويمية من خالل استهدافها للمعلمين في تخصصات محددة كاللغة 

لباحثين للدراسات العربية والتربية اإلسالمية وغيرها، وبعد مراجعة ا
السابقة، اختيرت خمس عشرة دراسة لها عالقة بظروف الدراسة 
الحالية ومتغيراتها. وقد تم مراجعتها بهدف التعرف إلى األمور التي 
 ركزت عليها، وأهم نتائجها، وعالقتها بالدراسة الحالية. وهي كما يلي: 

 أواًل: الدراسات العربية:
عرفة درجة ممارسة معلمي ( إلى م5817هدفت دراسة زكري )

المرحلة االبتدائية لكفايات التقويم المستمر، وقد تم تطبيق االختبار 
على عينة من معلمي المرحلة االبتدائية بإدارة التربية والتعليم في 

. وقد بلغ حجم العينة 5811/5815محافظة صبيا في جازان للعام 
المتوسط العام  ( معلم ومعلمة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن588)

لدرجة ممارسة معلمي المرحلة االبتدائية لكفايات التقويم المستمر ال 

( المحددة لالختبار. وهذا مؤشر على تدني 57يساوي درجة القطع )
مستوى ممارسة معلمي المرحلة االبتدائية لدرجة ممارستهم لكفايات 

داللة  التقويم المستمر. كما توصلت نتائجها إلى عدم وجود فروق ذات
إحصائية بين المعلمين لدرجة ممارستهم لكفايات التقويم المستمر تعزى 
لمتغيرات: الجنس، المؤهل العلمي، التخصص، سنوات الخبرة، 

 الدورات. 
 معرفة درجة عن ( للكشف5811وجاءت دراسة الزعبي )

 وممارستهم األردن في األساسية العليا للصفوف الرياضيات معلمي
 ( 91 ) من الدراسة عينة وأدواته. تكونت الواقعي تقويمال الستراتيجيات
واستخدمت االستبانة لجمع البيانات من أفراد العينة،  .معلمًا ومعلمة

 وهم لمعلمين حصص بمشاهدة مالحظة خاصة بطاقة وطورت
 أن   الدراسة نتائج وأدواته. أظهرت الواقعي التقويم يطبقون استراتيجيات

 درجة أن النتائج بينت فقد المأمول؛ من أدنى زالت ما االستخدام درجة
 حين في  (%100)كان المالحظة ألسلوب االستخدام ودرجة المعرفة
 يوميات ألداة  (%0 )تقريباً  االستخدام ودرجة المعرفة درجة كانت

 التدني بهذا ساهمت باألدوات درجة المعرفة أن   كما الطالب؛
النوع  متغيرات: من ألي أثر وأظهرت النتائج عدم وجود لالستخدام.
 النوع لتفاعل أثر هناك كان ولكن والمؤهل، والخبرة، االجتماعي،
 والمعلمات المعلمين الجزء المخصص آلراء في والمؤهل االجتماعي

 .الواقعي التقويم حول
( إلى استقصاء 5811وهدفت دراسة الشرعة وظاظا )

عم ان. تكونت الممارسات التقويمية لدى معلمي المرحلة األساسية في 
( معلمين ومعلمات، طبقت عليهم االستبانة الخاصة 118العينة من )

بالممارسات التقويمية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، 
أهمها: عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في درجة استخدام معلمي 
المرحلة األساسية للممارسات التقويمية تبعًا لمتغيرات الدراسة: الجنس 
والتخصص والمؤهل العلمي والخبرة. وطريقة المعرفة، عدا متغير نوع 

 المدرسة، ولصالح المدارس الحكومية. 
 دراسة هدفت إلى ( 2012 ) والقاعود وطوالبة الرفاعي وأجرى

 المرحلة في االجتماعية معلمي الدراسات ممارسة درجة معرفة
 أن   نتائجها بينتو  الواقعي، التقويم الستراتيجيات المتوسطة األساسية

 متوسطة، وأن الواقعي التقويم الستراتيجيات المعلمين ممارسة درجة
 العلمي وللمؤهل الذكور، لصالح للجنس تعزى داللة ذات فروقا هناك
 .للخبرة تعزى فروق وجود البكالوريوس، وعدم لصالح

( دراسة هدفت إلى استقصاء درجة 5815وطبق البشير وبرهم )
رياضيات واللغة العربية الستراتيجيات التقويم البديل استخدام معلمي ال

( معلما ومعلمة، 06وأدواته في األردن. ووزعت االستبانة على )
( معلما ومعلمة. وخلصت الدراسة إلى58واجري مقابالت مع )
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مجموعة من النتائج، منها: ان درجة استخدام المعلمين الستراتيجية 
قة كانت مرتفعة، بينما كانت درجة التقويم المعتمد على القلم والور 

استخدامهم متوسطة الستراتيجية التقويم المعتمد على األداء، 
واستراتيجية المالحظة واستراتيجية التواصل. وكانت قليلة الستراتيجية 
مراجعة الذات. كما أشارت النتائج على عدم وجود فروق دالة إحصائيا 

متغيري عدد سنوات تعزى ألثر التخصص، وأظهرت فروقًا تعزى ل
 الخبرة، والدورات التدريبية.

 الحديثة االتجاهات تحديد إلى (5811عفانة ) وهدفت دراسة
 في العربية ومعلماتها اللغة معلمي استخدام واقع وتحديد التقويم، في

 ألساليب غزة قطاع في وكالة الغوث مدارس في اإلعدادية المرحلة
ا االستبانة، وبطاقة مالحظة، البديل. واستخدم أداتين وهم التقويم

( معلمًا ومعلمة من شرق غزة وغربها، 68واشتملت العينة على )
 الكلية الدرجة أن نتائج الدراسة ( مديرًا ومشرفًا. وأظهرت57و)

 45,1 ) بلغت الحديثة ألساليب التقويم الذكور المعلمين الستخدام
المرتبة  يةالكتاب االختبارات باستخدام التقويم أسلوب واحتل ،(%

 يخص ما أما المالحظة، باستخدام التقويم أسلوب تاله األولى،
الحديثة  التقويم ألساليب نسبة االستخدام بلغت فقد المعلمات

 األولى، المرتبة  الكتابية باالختبارات األداء تقويم واحتل(؛ 58.3%)
 األداء. على القائم التقويم تاله

تعرف إلى مجاالت (  دراسة هدفت ال5884وطبق الجالد )
التقويم وأدواته التي يستخدمها معلمو ومعلمات التربية اإلسالمية في 

( فقرة 75تقويم الطلبة في دولة اإلمارات. واستخدم استبانة مكونة من )
( معلما ومعلمة، 04موزعة على ثمانية مجاالت، وتكونت العينة من )

سالمية ومعلماتها وأظهرت نتائجها أن  درجة استخدام معلمي التربية اإل
جاءت بدرجة متوسطة، وحل  المجال الثامن الخاص باستخدام 
األنشطة في الرتبة األولى في حين حل  المجال الرابع الخاص بالفئات 
النفس حركية الرتبة قبل األخيرة، وجاء المجال السادس الخاص 
بأدوات التقويم في المجال النفس حركي في الرتبة األخيرة. وأظهرت 

نتائج وجود أثر دال إحصائيا لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل ال
العلمي في درجات استخدام المعلمين والمعلمات ألدوات التقويم على 

 مجاالت الدراسة الثمانية والمجاالت مجتمعة.
 لدى التقويم أساليب ( التعرف إلى 2001 ) مراد وهدفت دراسة

 نظام ظل في االبتدائي التعليم من الحلقة األولى ومعلمات معلمي
واستخدمت االستبانة في جمع البيانات،  .البحرين في التربوي التقويم

الطالب،  إنجاز ملفو  والمالحظة، بأنواعها، وتناولت األداة االختبارات
 التقويم أساليب يمارسون والمعلمات أن المعلمين النتائج وأظهرت
 بدرجة الطالب ازإنج وملف والمالحظة، وهي االختبارات، الرئيسة،
 ويقوم التكوينية، االختبارات من المعلمين % ) ٢٨ (ويستخدم .مقبولة
 ملف االختبارات في نتائج بتضمين المعلمين من  % )٦٥ (حوالي

 قصور المعلمين لدى فيوجد للمالحظات بالنسبة أما الطالب. إنجاز
 ورصد الطلبة، لدى والقوة القصور تسجيل أوجه في واضح

 استفادة درجة أن   وأظهرت النتائج خاصة، بطاقات على المالحظات
 .قليلة الطالب تقويم في الطالب انجاز ملف من المعلمين

( دراسة هدفت إلى معرفة مدى استخدام 1990وأجرى نصر )
معلمي اللغة العربية بالمرحلتين األساسية والثانوية لبعض أساليب 

( معلمًا 461لعينة من )التقويم شائعة االستخدام وأدواتها، وتكونت ا
( معلما 46( معلم ومعلمة بالمرحلة الثانوية و)188ومعلمة، منهم )

( مدرسة حكومية 01ومعلمة بالمرحلة األساسية يدرس ون في )
بمدينة اربد، واستخدمت االستبانة في جمع البيانات من العينة، 
 وأظهرت نتائج الدراسة أن  أفراد العينة يستخدمون جميع األنواع،
ولكنهم يتفاوتون في درجة استخدامهم لها؛ حيث حازت االختبارات 
المقالية على أعلى المتوسطات الحسابية في حين حاز أسلوب 
تقويم الطالب لزميله على أقل المتوسطات. وأظهرت النتائج وجود 
فروق دالة إحصائيا بين متوسطات المعلمين على مدى االستخدام 

لى المرحلة ولصالح األساسية، تعزى إلى الجنس ولصالح اإلن اث، وا 
لى الخبرة ولصالح المعلمين ذوي الخبرات العالية، وعدم وجود اثر  وا 

 .دال إحصائيا لمتغير المؤهل العلمي

 ثانيًا: الدراسات األجنبية:
خاللها معرفة  دراسة تم (Suurtamm, 2012)سورتام  أجرت

 مدارس بعأر   على موزعين واهتماماتهم معلمين خمسة اعتقادات
حالة( في التقويم الواقعي  دراسة(كامل  عام مدار على مختلفة

الباحثة طرق عدة لجمع البيانات  اتبعت ونظرتهم إلى تعلم الرياضيات،
أساليب   استخدام أثناء المباشرة والمشاهدة وهي المقابالت، والمالحظة

 لجأت كما مقابلة، مالحظة عملية كل يتبع وكان التقويم الواقعي،
 المعلمون، يستخدمها التي التقويم الواقعي أدوات دراسة إلى الباحثة
الدراسة  نتائج أشارتو  هذه األدوات. على الطلبة إجابات من وبعضاً 

التقويم   أساليب باستخدام كثيراً  يؤمنون المشاركين المعلمين أن لىإ
حل   ومهارة التفكير، تطوير على تعمل أنها ألنهم يعتقدون الواقعي؛

من  أكثر المفاهيم الرياضية فهم من وتزيد طلبتهم، لدى مسألةال
 واإلجراءات. الطريقة على التركيز

( دراسة هدفت إلى Wikstrom,2007وطبق وكستروم )
استقصاء أساليب التقويم البديل المستخدمة في المدارس العامة، 

( 16واتجاهات المعلمين نحو استخدامها، تكونت عينة الدراسة من )
ًا من معلمي المدارس األساسية، واستخدم استبانة خاصة معلم

بممارسات المعلمين الستراتيجيات التقويم البديل، وبينت نتائج الدراسة 
( من المعلمين يستخدمون األشكال التقليدية من %46أن ما نسبته )

التقويم، مثل أسئلة الكتاب المدرسي، أو االختبارات التحصيلية من 
االختبارات الوطنية المحلية، في حين أن ما نسبتإعداد المعلم أو 
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( منهم يستخدمون استراتيجيات التقويم البديل، مثل المشاريع %09ه )
 الفردية، والمشاريع الجماعية والمناقشات الصفية وغيرها. 

( دراسة هدفت إلى معرفة Stiggins, 2001وأجرى ستجنز )
ويم الصفي، واستخدام الطابع الغالب على ممارسات المعلمين في التق

 )5591االستبانة في جمع البيانات من أفراد العينة، والذي بلغت )
معلما، وأظهرت النتائج أن  الطابع الغالب على ممارسات المعلمين في 
التقويم الصفي، هو عامل التحصيل الدراسي للطالب، كما أن  العوامل 

تحصيله األخرى المساعدة والداخلة في تقدير درجات الطالب و 
الدراسي مثل مجهود الطالب، ومشاركته الصفية وغيرها ال تزال عوامل 

 مهمة لدى المعلمين.
( التعرف إلى ممارسات Fritz,2001وهدفت دراسة فرتز )

المعلمين الذين يستخدمون ملف إنجاز الطالب لتقويم طلبتهم، وذلك 
 من خالل اختيار الطالب لسبعة من أعماله لتقويمها. وقد أظهرت
النتائج أن نسبة المعلمين المشاركين لتقويم ملفات اإلنجاز بلغت 

(، وأن المعلمين الذين تزيد خبرتهم عن ثالث سنوات قد 78%)
استخدموا ممارسات تدريسية تدعم استخدام ملف إنجاز الطالب بشكل 
أكثر من غيرهم. كما أشارت النتائج إلى التحسن السنوي في أداء 

لى ازدياد ع  دد المعلمين المستخدمين لملف اإلنجاز سنويًا.الطلبة وا 
( دراسة هدفت التعرف إلى Lanting, 2000وطبق النتنج )

أساليب التقويم البديل التي استخدمها أربعة من معلمي المرحلة 
االبتدائية؛ لتقويم أداء الطلبة في القراءة والكتابة؛ حيث أظهرت نتائج 

نجاز التراكمي للطالب الدراسة عدم استخدام المعلمين ملف اال
)البورتفوليو( والتقويم الذاتي، وكان االعتماد األكبر على أسلوبي 
المالحظة والمقابلة. كما أظهرت قلة اجتماع المعلمين لمناقشة أساليب 
التقويم المستخدمة بسبب ضيق الوقت. واستخدم المعلمون دليل 

التقويم التصحيح لجمع البيانات وتقييم الطلبة لبعضهم البعض و 
الذاتي، كما ركز المعلمون في تقويم الطلبة على جوانب قوة األداء، 
وليس على جوانب الضعف في األداء. وأظهرت وجود فجوة بين 

 أساليب التقويم المستخدمة، واستراتيجيات التدريس. 
(، إلى دراسة Bol, et., 1998وهدفت دراسة بول وآخرون )
( معلما، وأظهرت 091ت على )استراتيجيات التقويم البديل، وطبق

النتائج أن معلمي المرحلة األساسية أكثر ثقة، واستخداما للتقويم 
المستند إلى األداء، والتقويم المستند إلى المالحظة. وأن هم يستخدمون 
استراتيجيات التقويم البديل بشكل دال إحصائيًا، ألكثر من معلمي 

ي المرحلة األساسية كانوا المرحلة الثانوية. وأن  معلمي الرياضيات ف
أكثر استخداما ألساليب التقويم التقليدية مقارنة بمعلمي التخصصات 

( سنة فأكثر كانوا أكثر 58األخرى. وأن  المعلمين ذوي الخبرة )
استخداما لممارسات التقويم البديل من المعلمين ذوي الخبرة أقل من 

 ( سنوات.6)

 التعقيب على الدراسات السابقة:
 ل عرض الدراسات السابقة يمكن استخالص اآلتي:من خال

اهتمت الدراسات السابقة في تناولها لدراسة التقويم من زوايا  .1
 عن ( بالكشف5811مختلفة؛ حيث اهتمت دراسة الزعبي )

 الواقعي التقويم الستراتيجيات وممارستهم المعلمين معرفة درجة
ى عل (Suurtamm, 2012)وأدواته، وركزت دراسة سورتام 

في التقويم الواقعي ونظرتهم إلى  واهتمامات اعتقادات دراسة
 ) والقاعود وطوالبة الرفاعي دراسة واهتمت تعلم الرياضيات،

 التقويم بمعرفة مدى ممارسة المعلمين الستراتيجيات ( 2012
( ودراسة Lanting, 2000الواقعي، وركزت دراسة النتنج )

 ,Bolاخرون )( ودراسة بول و Wikstrom,2007وكستروم )
et., 1998 على استراتيجيات التقويم البديل، فيما اهتمت ،)

الدراسة الحالية بدراسة االستراتيجيات التقويمية في تقويم طلبة 
 المرحلة األساسية العليا في جميع المواد الدراسية. 

( بممارسة المعلمين لكفايات 5817اهتمت دراسة زكري ) .5
 تحديد على ( 2011 ) عفانة التقويم المستمر، وركزت دراسة

(  5884دراسة الجالد )التقويم، واهتمت  في الحديثة االتجاهات
( 5815وركزت دراسة البشير وبرهم )، بمجاالت التقويم وأدواته

على استراتيجيات التقويم البديل، واهتمت دراسة ستجنز 
(Stiggins, 2001 ،بممارسات المعلمين في التقويم الصفي )

 الحالية فركزت على استراتيجيات التقويم الجديدة.أما الدراسة 
تختلف الدراسة الحالية عن بعض الدراسات السابقة، في دراسة  .1

بعضها لمجاالت التقويم وأدواته، وذلك كما في دراسة الجالد 
( ، أما هذه الدراسة فاهتمت بممارسة استراتيجيات 5884)

 التقويم. 
( والنتنج 5881اد )تتشابه الدراسة الحالية مع دراستي مر  .7

(Lanting, 2000في االختبارات ) ،ملف المالحظة، بأنواعها 
الطالب، واختلفت الدراسة الحالية عنهما في تركيزها  إنجاز

على أساليب تقويمية أخرى هي: التقويم القائم على األداء، 
والتقويم القائم على التواصل، والتقويم القائم على الذات، 

  والتقويم باألقران.
تتشابه الدراسة الحالية في تناولها لالستبانة كأداة للبحث مع  .7

(، ودراسة الزعبي 5817بعض الدراسات وهي: دراسة زكري )
 الرفاعي (، ودراسة5811(، ودراسة الشرعة وظاظا )5811)

(، 5815(، ودراسة البشير وبرهم) ( 2012والقاعود وطوالبة
( ، ودراسة 5884، ودراسة الجالد ) ( 2011 ) عفانة ودراسة

 ,Stiggins(، ودراسة ستجنز )Wikstrom,2007كستروم )
 ,Bolبول واخرون )(، ودراسة  ٨٠٠٢ ) مراد (، ودراسة2001

et., 1998( ودراسة نصر ،)وتختلف مع بعض 1990 ،)
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الدراسات، التي تناولت المقابلة كأداة للدراسة، وذلك مثل دراسة 
مع بعض ، كما اختلف (Suurtamm, 2012)سورتام 

الدراسات التي تناولت المالحظة كاداة للدراسة، مثل دراسة 
 (. 5811عفانة )

خلصت بعض الدراسات، إلى تدني مستوى ممارسة المعلمين  .6
لكفايات التقويم المستمر، وأن  درجة االستخدام للتقويم الواقعي، 
 تراوحت في الدراسات السابقة ما بين متدنية ومتوسطة، وأن

 من الواقعي التقويم أسلوب استخدام تحد من التي األسباب أكثر
 والجهد، وكثرة الوقت استنفاذها في كانت المعلمين نظر وجهة

المنهاج، كما أظهرت نتائج كثير  وزخم عليهم، الملقاة األعباء
 من الدراسات تفوق المعلمين في ممارستهم الستراتيجيات

 بأنواعها. الرئيسة، وهي االختبارات التقويم

جراءاتها منهج  ية الدراسة وا 
 تتضمن أهم إجراءات الدراسة الحالية وطريقتها في اآلتي:

 منهجية الدراسة: 
اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي، نظرًا 
لمناسبته ألغراض الدراسة، وباعتباره المنهج الذي يصف الظاهرة 

لهذا اإلطار موضوع الدراسة، وتحليلها وبيان مكوناتها، ووفقًا 
المنهجي، تأتي الدراسة الحالية بثالثة محاور، وهي: اإلطار النظري 

والذي يعتمد على المراجع العلمية المتخصصة في مجال الدراسة، 
والدراسة الميدانية والتي تعتمد على االستبانة، وتحليل النتائج 
و والتوصيات المتعلقة باالستراتيجيات التقويمية التي يستخدمها معلم

المرحلة االساسية العليا ومعلماتها في تقويم تعلم الطلبة في المدارس 
 الحكومية في قباطية.

 مجتمع الدراسة:
تكو ن مجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة األساسية العليا 
ومعلماتها في المدارس الحكومية في قباطية، خالل الفصل الثاني من 

( معلمين 018لغ عددهم )م(، والبا5811/5817العام الدراسي )
 ومعلمات.

 عينة الدراسة:
اختيرت عينة الدراسة من معلمي المرحلة األساسية العليا 
ومعلماتها في المدارس الحكومية في قباطية، بالطريقة العشوائية 

( استبانة على 178الطبقية من مجتمع الدراسة األصلي، وتم توزيع )
ستبانة، وبعد دراستها تبين ( ا158أفراد العينة، وقد استرجع منها )

( استبانات غير صالحة للتحليل، وبهذا تكون عينة الدراسة 19وجود )
( من مجتمع الدراسة %1475( معلمًا ومعلمًة بما نسبته )181)

 ( يوضح ذلك.1األصلي، والجدول )

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة1الجدول)
 النسب المئوية التكرارات المستويات المتغيرات النسب المئوية اراتالتكر  المستويات المتغيرات

 الجنس
 %55.5 167 ذكر

المادة التي يدرسها 
 المعلم

 %38.2 115 علمية مواد
 %61.8 186 أدبية مواد %44.5 134 أنثى

 %100.0 301 المجموع %100.0 301 المجموع

 المؤهل العلمي

 %12.3 37 دبلوم

 سنوات الخبرة

 %18.9 57 سنوات 5 من لأق
 %29.9 90 سنوات 10 من أقل إلى 5 من %81.4 245 بكالوريوس

 %51.2 154 فأكثر سنوات 10 %6.3 19 أكثر من بكالوريوس
 %100.0 301 المجموع %100.0 301 المجموع

 التخصص

 %61.8 186 أدبية تخصصات

 التدريبية الدورات عدد

 %15.0 45 يوجد ال
 %34.2 103 دورتين إلى دورة من %38.2 115 يةعلم تخصصات

 %50.8 153 فأكثر دورات  3 %100.0 301 المجموع
 %100.0 301 المجموع   

 

 بناء األداة والتحقق من صدقها وثباتها:
 وصف األداة: .أ

لتحقيق أهداف الدراسة، تم تصميم أداة الدراسة من خالل 
السابقة ذات العالقة بموضوع  االطالع على األدب التربوي والدراسات

االستراتيجيات التقويمية، وَعقد لقاء مع عينة استطالعية من معلمي 
( معلمين ومعلمات 7المرحلة األساسية العليا في قباطية، تكونت من )

وطرح السؤال التالي: "برأيكم ما هي االستراتيجيات التقويمية التي 
بعد ذلك تم تسجيل آراء العينة يمارسها المعلم في تقويم تعلم الطلبة؟"، 

االستطالعية على االستراتيجيات التقويمية التي يستخدمها معلمو 

المرحلة األساسية العليا ومعلماتها، تمت عملية التحليل والتنظيم لتشكل 
( فقرة، موزعة على سبعة مجاالت 74أداة الدراسة. المكونة من )

رسها معلمو المرحلة رئيسة، خاصة باستراتيجيات التقويم التي يما
األساسية العليا في المدارس الحكومية في قباطية، وصممت حسب 

 (. 1- 7مقياس ليكرت الخماسي المتدرج من )
 صدق األداة: .ب

تأكد الباحثان من صدق األداة من خالل مراجعة األدب التربوي 
في مجال استراتيجيات التقويم، وذلك للتحقق من أن أداة الدراسة تقيس 

( من 9ت لقياسه. كما عرضت األداة )االستبانة( على )ما وضع
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المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال التربية في بعض 
الجامعات والمدارس الفلسطينية، حيث طلب منهم الحكم على أداة 

( %98الدراسة ومدى صالحيتها للتطبيق، وقد اعتمد الباحثان نسبة )
لفقرة، وبناًء على مالحظاتهم من االتفاق بينهم كأساس العتماد ا

( فقرة، موزعة على 74ومقترحاتهم تم التعديل، فأصبحت تتكون من )
سبعة مجاالت وهي: التقويم القائم على األداء، والتقويم القائم على 
المالحظة، والتقويم القائم على التواصل، والتقويم القائم على القلم 

م القائم على الذات، والتقويم القائم االختبارات الكتابية"، والتقوي والورقة "
على الحقيبة التقويمية "البورتفوليو"، والتقويم باألقران. وترواحت 

،  8.797معامالت االرتباط بين أبعاد االستبانة والبعد الكلي بين )
( وكانت جميعها ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 8.058

البعد الكلي، وهذا يؤكد (. مما يعني أن جميع المجاالت تقيس 8.81)
 على االتساق الداخلي ما بين المجاالت والمجال الكلي.

 ثبات األداة :  .ج
تم التحقق من ثبات االستبانة على أفراد الدراسة المكونة من 

 Split Half)( معلمًا ومعلمًة، وذلك بطريقة التجزئة النصفية 181)
Method) ة )سبيرمانومن ثم تعديل معامل الثبات باستخدام معادل-

 يتميز المقياس أن   على تدل القيمة وهذه .(8.055بلغ ) حيث براون(؛
 باستخدام الداخلي االتساق كما تم حساب معامل .بثبات قوي ومرتفع

لتقدير ثبات  (Chronbach Alpha)ألفا(  كرونباخ (معادلة
( وهو معامل ثبات 0.935االستبانة؛ حيث بلغ معامل الثبات الكلي )

، ويفي بأغراض الدراسة. كما استخرج معامل الثبات عال جداً 
 ( يبين ذلك:5لمجاالت االستبانة والدرجة الكلية، والجدول )

( الستراتيجيات Chronbach Alpha(: معامل ثبات كرونباخ ألفا )2الجدول)
 التقويم التي يستخدمها معلمو المرحلة األساسية في المدارس الحكومية في قباطية

عدد  تالمجاال الرقم
 قيمة ألفا الفقرات

 0.787 8 التقويم القائم على األداء. 1
 0.850 4 التقويم القائم على المالحظة. 5
 0.792 4 التقويم القائم على التواصل. 1
 0.811 11 االختبارات الكتابية". التقويم القائم على القلم والورقة " 7
 0.857 8 التقويم القائم على الذات. 7
 0.916 7 يم القائم على الحقيبة التقويمية "البورتفوليو".التقو  6
 0.893 5 التقويم باألقران. 4

الدراسة والدرجة يتبين من خالل الجدول السابق ثبات مجاالت 
وُتعد معامالت الثبات  (0.916-0.787) بين ما الكلية، فتراوحت

 المستخرجة لهذه األداة مناسبة، وتفي بغايات الدراسة
 الدراسة: متغيرات

 وتتمثل في اآلتي: أوال: المتغيرات المستقلة :
 الجنس وله مستويان : ذكر، أنثى. -

المؤهل العلمي وله ثالثة مستويات: دبلوم، بكالوريوس، أكثر  -
 من بكالوريوس.

التخصص وله مستويان: تخصصات علمية، تخصصات  -
 أدبية. 

واد المادة التي يدرسها المعلم وله مستويان: مواد أدبية، م -
 علمية.

 5 سنوات،  من 5 من سنوات الخبرة  وله ثالثة مستويات: أقل -
 فأكثر. سنوات 10سنوات،  10 من أقل إلى

األساليب  مجال في تلقاها المعلم التي التدريبية الدورات عدد -
التقويمية وله ثالثة مستويات: ال يوجد، من دورة إلى دورتين، 

 دورات فأكثر. 1
: ويتمثدل بالدرجدة التدي يحصدل عليهدا المعلدم فدي ثانيًا: المتغيرر الترابع

 إجابته عن فقرات أداة الدراسة. 
 المعالجات اإلحصائية:

من أجل تحليل نتائج الدراسة، استخدم الباحثان الرزمة 
(، وذلك بحساب المتوسطات SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

التباين المتعدد  الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، وتحليل
(؛ حيث استخدم Repeated Measuresذي القياسات المتكررة )
(، واختبار تحليل التباين Wilks lambdaاإلحصائي ولكس المبدا )

( للمقارنات LSD، واختبار )Three Way ANOVAالثالثي 
البعدية، وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة.  ولحساب معامالت الصدق 

دراسة تم استخراج معامالت ارتباط بيرسون، واستخدام والثبات ألداة ال
براون(، واستخدام معادلة كرونباخ ألفا -معادلة )سبيرمان

(Chronbach Alpha.)  وألغراض المعالجة اإلحصائية، وبناء على
رأي المحكمين، فقد تم تحديد درجة استراتيجيات التقويم التي يمارسها 

فق المعادلة اآلتية: طول الفئة )أعلى معلمو المرحلة األساسية العليا، و 
أدنى حد لالستجابة(/عدد مستويات درجة الممارسة  ) -حد لالستجابة

وقد تم استخدام هذه القيمة لتحديد درجة الممارسة  .1.11=  1(/7-1
متدنية إذا كان المتوسط الحسابي )  -1وهي على النحو اآلتي: 

وسطة إذا تراوح مت -5(. 1.11فأدنى( )أي الحد األدنى+ 5.11
مرتفعة إذا كان المتوسط  -1(. 1.64-5.17المتوسط الحسابي بين )

 فأعلى(. 1.60الحسابي )
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

فيما يلي عرض للنتائج التي توصلت إليها الدراسة ومناقشتها، 
 تبعًا ألسئلة الدراسة وفرضياتها، وهي على النحو اآلتي:

 س ومناقشته:أواًل: نتائج السؤال الرئي
ينص السؤال األول على: "ما درجة ممارسة معلمي المرحلة  .1

األساسية العليا ومعلماتها الستراتيجيات التقويم في المدارس 
 الحكومية في قباطية؟".
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لإلجابة عن هذا السؤال، استخرجت المتوسطات الحسدابية واالنحرافدات 
اتيجيات التقويميددة المعياريددة والنسددب المئويددة لتقددديرات المعلمددين لالسددتر 

التددي يمارسدددها المعلمدددين فدددي تقدددويم الطلبدددة فدددي قباطيدددة، وسددديتم عدددرض 
( 7( و)7( و)1اإلجابددة وفقددًا لكددل مجددال علددى حدددا كمددا فددي الجددداول)

 (.9( و)0( و)4( و)6و)

 :ألول: التقويم القائم على األداءالمجال ا .1
اسدتخرجت المتوسدطات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة والنسددب 

مئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة لهذا المجال كما هو موضدح فدي ال
 (. 1الجدول ) 
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة 3الجدول)

الممارسة لمعلمي المرحلة األساسية العليا ومعلماتها الستراتيجيات التقويم في 
 قباطية، مرتبة ترتيبًا تنازليًا.

درجة  لرتبةا
 الممارسة

االنحرافات 
 المعيارية

المتوسطات 
 الحسابية*

 الرقم نص الفقرة

عرض إنتاجهم )واجبات أو  4.120 0.75210 مرتفعة 1
 7 أنشطة (.

 3.804 0.86686 مرتفعة 5
تكليفهم بالحديث عن موضوع 
معين في فترة قصيرة، إلظهار 
 قدرته على التعبير والتلخيص.

7 

 3.787 0.82944 مرتفعة 1
تكليفهم بأداء عملي لمهمات 
محددة إلظهار المعرفة أو 

 مهارة.
1 

 3.771 0.76851 مرتفعة 7

تكليفهم بعرض توضيحي 
لمفهوم أو فكرة وذلك إلظهار 
مدى قدرتهم على إعادة عرض 

 المفهوم بطريقة ولغة واضحة.

5 

تكليفهم بتنفيذ مشاريع لحل  3.571 0.84007 متوسطة 7
 1 إلجابة عن سؤال.مشكلة ما أو ا

 3.525 0.88141 متوسطة 6

تكليفهم بلعب األدوار من خالل  
تنفيذ حوارًا أو نقاشًا بكل ما 
يماءات  يرافقه من حركات وا 
يتطلبها الدور في موقف يشبه 

 موقفًا حياتيًا حقيقيًا.

6 

 3.302 0.99581 متوسطة 4
تكليفهم بكتابة تقرير خاص 
بوصف موقف تعليمي أو حدث 

 غير ذلك.أو 
0 

 3.030 0.94645 متوسطة 0

تكليفهم بالمناظرة بين فريقين 
للمحاورة والنقاش حول قضية 
ما، إلظهار مدى قدرتهم على 

 اإلقناع والتواصل.

4 

 3.614 0.50573 متوسطة 
المتوسط الكلي لدرجة ممارسة 
المعلمين للتقويم القائم على 

 األداء
 

 (.7*أقصى درجة للفقرة)
( أن الدرجة الكلية لمتوسطات تقديرات  1دول ) يتضح من الج

معلمي المرحلة األساسية العليا الستراتيجيات التقويم التي يمارسونها 
في تقويم الطلبة في المدارس الحكومية في مجال التقويم القائم على 
األداء في المدارس الحكومية في قباطية، حصلت على درجة تقدير 

(. هذا وقد حصلت الفقرة 3.614) متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ
( التي تنص على"عرض إنتاجهم )واجبات أو أنشطة (" على أعلى 7)

( التي تنص على: " 4(، أما الفقرة )4.120متوسط حسابي، بلغ )
تكليفهم بالمناظرة بين فريقين للمحاورة والنقاش حول قضية ما، إلظهار 

لى أدنى متوسط مدى قدرتهم على اإلقناع، والتواصل " فقد حصلت ع
 (. 3.030حسابي، بلغ )

ويعزو الباحثان هذه النتيجة، إلى سيطرة االستراتيجيات واالساليب      
التقليدية لدى المعلمين في تقويم الطلبة، والتي تعتمد على القلم والورقة 
كاالختبارات الكتابية، إضافة إلى عدم امتالك المعلم لالستراتيجيات 

تركيزه على إنهاء المادة العلمية، وتقديم االختبارات التقويمية الحديثة، و 
الكتابية والشفوية، وقياس تحصيلهم العلمي. واتفقت هذه النتيجة مع 

( التي خلصت الى درجة 5815بعض نتائج دراسة البشير وبرهم )
استخدامهم الستراتيجيات التقويم المعتمد على األداء بالمتوسطة. 

إلى أن   ،(Bol, et., 1998واخرون ) وتعارضت مع نتائج دراسة بول
 األكثر استخدامًا كان للتقويم المعتمد على األداء.

 المجال الثاني: التقويم القائم على المالحظة : .2
اسدتخرجت المتوسدطات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة والنسددب 
المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة لهذا المجال كما هو موضدح فدي 

 (.7الجدول )
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة 4الجدول)

الممارسة لمعلمي المرحلة األساسية العليا ومعلماتها الستراتيجيات التقويم في 
 قباطية، مرتبة ترتيبًا تنازليًا.

 الرتبة
درجة 
 الممارسة

االنحرافات 
 المعيارية

المتوسطات 
 لرقما نص الفقرة الحسابية*

 4.319 0.84337 مرتفعة 1
مالحظة ما يقومون به من 

 15 سلوكات في الغرفة الصفية.

 4.282 0.72341 مرتفعة 5

تحديد السلوك المقصود 
مالحظته لدى الطالب سواء كان 
لفظيا أو أدائيًا، مثل قيامه 
بالواجبات، وانتظامه بالدوام 

 المدرسي.

9 

 4.276 0.70264 مرتفعة 1
وم به الطلبة من مالحظة ما يق

 18 تنفيذ للمهام المطلوبة منهم.

 4.063 0.79120 مرتفعة 7
مالحظة ما يقوم به الطلبة من 
مهارات، مثل مهارة التعبير 

 وغيرها.
11 

 4.235 0.58004 مرتفعة 
المتوسط الكلي لدرجة ممارسة 
المعلمين للتقويم القائم على 

 المالحظة
 

 (.7*أقصى درجة للفقرة)
( أن  الدرجة الكلية لمتوسطات تقديرات  7الجدول ) يتضح من  

معلمي المرحلة األساسية العليا الستراتيجيات التقويم التي يمارسونها 
في تقويم الطلبة في المدارس الحكومية في مجال التقويم القائم على 
المالحظة في المدارس الحكومية في قباطية، حصلت على درجة
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هذا وقد حصلت جميع فقرات (.4.235) مرتفعة، وبمتوسط حسابي بلغ
المجال المذكور على درجة تقدير مرتفعة، بمتوسطات حسابية تراوحت 

( التي تنص على" 15(؛ حيث حصلت الفقرة )4.319-4.063من )
مالحظة ما يقومون به من سلوكات في الغرفة الصفية" على أعلى 

( التي تنص على: " 11(، أما الفقرة )4.319متوسط حسابي، بلغ )
مالحظة ما يقوم به الطلبة من مهارات، مثل مهارة التعبير وغيرها" فقد 

 (.4.063حصلت على أدنى متوسط حسابي، بلغ )
ويعزو الباحثان هذه النتيجة، إلى اهتمام وزارة التربية والتعليم، 

ل تبني والمدارس بمعالجة السلوكات السلبية لدى الطلبة، من خال
األساليب المناسبة لذلك، ويعود ذلك إلى أهمية معالجة السلوكات 
السلبية؛ حيث إن  وجودها يؤثر سلبًا على سير الحصة الدراسية، وعلى 
تعلم الطلبة، فهذا ما جعل حصول مجال التقويم القائم على المالحظة 
على درجة تقدير مرتفعة. واتفقت هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة 

( ودراسة بول Lanting, 2000( ودراسة النتنج )5811لزعبي )ا
التي أظهرت نتائجها استخدام المعلمين  (،Bol, et., 1998واخرون )

للمالحظة بدرجة مرتفعة، وتعارضت هذه النتيجة مع بعض نتائج 
( التي خلصت إلى حصول استراتيجيات 5815دراسة البشير وبرهم )

على درجة تقدير متوسطة. وتعارضت  التقويم المعتمد على المالحظة
( التي بينت نتائجها أن  ممارسة المعلمين 5881مع نتائج دراسة مراد )

 للمالحظة كانت بدرجة مقبولة.

 المجال الثالث: التقويم القائم على التواصل: .3
اسدتخرجت المتوسدطات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة والنسددب 

راسة لهذا المجال كما هو موضدح فدي المئوية الستجابات أفراد عينة الد
 (.7الجدول )
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة 5الجدول)

الممارسة لمعلمي المرحلة األساسية العليا ومعلماتها الستراتيجيات التقويم في 
 قباطية، مرتبة ترتيبًا تنازليًا.

 الرتبة
درجة 
 الممارسة

االنحرافات 
 لمعياريةا

المتوسطات 
 الرقم نص الفقرة الحسابية*

 4.179 0.76662 مرتفعة 1
طرح أسئلة مباشرة إلى الطالب لرصد 
مدى تقدمه في المواضيع التي 

 يتعلمها.
17 

طرح أسئلة مباشرة إلى الطالب لمعرفة  4.020 0.76568 مرتفعة 5
 17 طبيعة تفكيره تجاه بعض المواضيع.

 3.369 0.90566 متوسطة 1

عقد اللقاءات المحددة مسبقا بينه 
وبين الطلبة للحصول على معلومات 
تتعلق بأفكارهم حول بعض 

 المواضيع.

11 

 3.236 0.93140 متوسطة 7
عقد لقاءات هادفة مع الطالب لتقويم 
مدى تقدمه في مشروع معين حتى 

 تاريخ معين.
16 

المتوسط الكلي لدرجة ممارسة  3.701 0.59186 مرتفعة 
  علمين للتقويم القائم على التواصلالم

 (.7*أقصى درجة للفقرة)

( أن الدرجة الكلية لمتوسطات تقديرات  7يتضح من الجدول ) 
معلمي المرحلة األساسية العليا الستراتيجيات التقويم التي يمارسونها 
في تقويم الطلبة في المدارس الحكومية في مجال التقويم القائم على 

ارس الحكومية في قباطية، حصلت على درجة تقدير التواصل في المد
(. هذا وقد حصلت الفقرة 3.701مرتفعة، وبمتوسط حسابي بلغ )

( التي تنص على" طرح أسئلة مباشرة إلى الطالب لرصد مدى 17)
تقدمه في المواضيع التي يتعلمها" على أعلى متوسط حسابي، بلغ 

لقاءات هادفة مع  ( التي تنص على: "عقد16(، أما الفقرة )4.179)
الطالب لتقويم مدى تقدمه في مشروع معين حتى تاريخ معين" فقد 

 (.3.236حصلت على أدنى متوسط حسابي، بلغ )
ويعزو الباحثان هذه النتيجة، إلى حرص المعلمين من قياس 
مدى تعلم الطلبة أوال بأول؛ حيث يميلون إلى طرح األسئلة المباشرة 

م في المواضيع التي تعلموها، إضافة على الطلبة لرصد مدى تقدمه
إلى تعزيز المشرفين التربويين من ممارسة المعلمين في االتصال 
والتواصل مع الطلبة  أثناء سير الحصة الدراسية، للحكم على تعلمهم، 
وهذا ما أسهم في حصول مجال التقويم القائم على التواصل على 

بعض نتائج دراسة درجة تقدير مرتفعة. وتعارضت هذه النتيجة مع 
( التي خلصت الى حصول استراتيجيات التقويم 5815البشير وبرهم )

 المعتمد على التواصل على درجة تقدير متوسطة.

المجرررال الرابرررع: التقرررويم القرررائم علرررى القلرررم والورقرررة  االختبرررارات  .4
 الكتابية :

اسدتخرجت المتوسدطات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة والنسددب 
تجابات أفراد عينة الدراسة لهذا المجال كما هو موضدح فدي المئوية الس
 (.6الجدول ) 

( أن الدرجة الكلية لمتوسطات تقديرات  6يتضح من الجدول ) 
معلمي المرحلة األساسية العليا الستراتيجيات التقويم التي يمارسونها 
في تقويم الطلبة في المدارس الحكومية في مجال التقويم القائم على 

االختبارات الكتابية" في المدارس الحكومية في قباطية، "والورقة القلم 
(. 4.014حصلت على درجة تقدير مرتفعة، وبمتوسط حسابي بلغ )

( التي تنص على" استخدام األسئلة ذات 55هذا وقد حصلت الفقرة )
(، أما 4.568اإلجابات القصيرة" على أعلى متوسط حسابي، بلغ )

" استخدام األسئلة التي تقيس النواتج  ( التي تنص على51الفقرة )
المهمة في المحتوى" فقد حصلت على أدنى متوسط حسابي، بلغ 

(3.166.) 
ويعزو الباحثان هذه النتيجة، إلى طبيعة النظام التعليمي، الذي 
يركز على الجانب المعرفي في تعلم الطلبة أكثر من غيره، وهذا يعزز 

تراتيجيات واألساليب التقليدية في قناعة المعلمين باالعتماد على االس
تقويم تعلم الطلبة، كاالستراتيجية القائمة على الورقة والقلم، ويعود ذلك 
لى إلى عدم قناعة بعض المعلمين باالستراتيجيات التقويمية الجديدة، وا 
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عدم امتالكهم لها، اضافة إلى اهتمامهم بإنهاء المادة العلمية قبل 
 تفقت هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسةانتهاء الفصل الدراسي. وا

(، ودراسة نصر 5815(، ودراسة البشير وبرهم )5811عفانة )
(  التي خلصت إلى Wikstrom,2007( ودراسة وكستروم )1990)

أن  درجة ممارسة المعلمين الستراتيجيات التقويم المعتمد على 
اد االختبارات الكتابية بالمرتفعة. وتعارضت مع نتائج دراسة مر 

( التي بينت نتائجها ان ممارسة المعلمين لالختبارات جاءت 5881)
 بدرجة مقبولة.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة 6الجدول)
الممارسة لمعلمي المرحلة األساسية العليا ومعلماتها الستراتيجيات التقويم في 

 قباطية، مرتبة ترتيبًا تنازليًا.

درجة  الرتبة
 الممارسة

االنحرافات 
 المعيارية

المتوسطات 
 الرقم نص الفقرة الحسابية*

استخدام األسئلة ذات اإلجابات  4.568 0.72077 مرتفعة 1
 القصيرة.

55 

 4.425 0.72931 مرتفعة 5
بناء االختبارات الكتابية التي 
تقيس مهارات التفكير الناقد 

 عند الطلبة.
10 

استخدام األسئلة التي تحتاج  4.326 0.69304 مرتفعة 1
 إلى إجابة مطولة.

51 

 4.139 0.69316 مرتفعة 7
بناء االختبارات الكتابية التي 
تقيس مهارات التفكير اإلبداعي 

 عند الطلبة.
19 

تصحيح األسئلة بدقة  4.113 0.77063 مرتفعة 7
 57 وموضوعية.

 4.110 0.72889 مرتفعة 6

تي االستعانة باالختبارات ال
تعهدها جهات متخصصة، 
كاالختبارات المقننة مثل 

Timss. 

54 

 4.083 0.83051 مرتفعة 4
وضع خطط عالجية لرفع 
مستوى تحصيل الطلبة في 

 حال كان منخفضًا.
56 

استخدام األسئلة الشاملة وفقًا  3.864 0.80708 مرتفعة 0
 لجدول المواصفات.

14 

 3.824 0.84788 مرتفعة 9

لتي تراعي جميع كتابة األسئلة ا
مستويات التفكير ) معرفة، 
تذكر، تطبيق، تحليل، تركيب، 

 تقويم(.

58 

 3.532 1.10597 متوسطة 18
تحليل نتائج االختبار للوقوف 

 57 على مستويات الطلبة.

استخدام األسئلة التي تقيس  3.166 0.91959 متوسطة 11
 51 النواتج المهمة في المحتوى.

 4.014 0.44956 مرتفعة 

المتوسط الكلي لدرجة ممارسة 
المعلمين التقويم القائم على 

االختبارات "القلم والورقة 
 الكتابية"

 

  (.7*أقصى درجة للفقرة)

 المجال الخامس: التقويم القائم على الذات: .5
اسدتخرجت المتوسدطات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة والنسددب 

المجال كما هو موضدح فدي  المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة لهذا
 (.4الجدول )
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة 7الجدول)

الممارسة لمعلمي المرحلة األساسية العليا ومعلماتها الستراتيجيات التقويم في 
 قباطية، مرتبة ترتيبًا تنازليًا.

 الرتبة
درجة 
 الممارسة

االنحرافات 
 المعيارية

المتوسطات 
 الرقم نص الفقرة الحسابية*

إتاحة الفرصة أمامهم لتصويب  3.904 0.85675 مرتفعة 1
 18 أخطائهم العلمية ذاتيًا.

حثهم على معالجة نقاط  3.887 0.83299 مرتفعة 5
 ضعفهم ذاتيًا.

15 

 3.807 0.85406 مرتفعة 1
حثهم على مقارنة إنتاجهم 

 11 بإنتاج زمالئهم.

 3.787 0.83744 مرتفعة 7

تشجيعهم على تقويم أنفسهم من 
خالل استخدام مصادر تعلم 
عدة منها: الكتاب والمراجع 

 وشبكة االنترنت وغيرها.

17 

إتاحة الفرصة أمامهم في تقويم  3.771 0.76416 مرتفعة 7
 50 تعلمهم ذاتيًا.

 3.741 0.72981 مرتفعة 6
إتاحة الفرصة أمامهم لتقويم 

يقومون  األنشطة الصفية التي
 بها.

59 

تشجيعهم على تشخيص  3.734 0.84210 مرتفعة 4
 11 الصعوبات التي تواجههم ذاتيًا.

 3.548 0.93551 متوسطة 0
تكليفهم في اشتقاق مجموعة من 
األسئلة واإلجابة عنها من 

 الوحدة التي تعلمها.
17 

 3.772 0.55087 مرتفعة 
المتوسط الكلي لدرجة ممارسة 

م القائم على المعلمين للتقوي
 الذات

 

 (.7*أقصى درجة للفقرة)
( أن الدرجة الكلية لمتوسطات تقديرات  4يتضح من الجدول ) 

معلمي المرحلة األساسية العليا الستراتيجيات التقويم التي يمارسونها 
في تقويم الطلبة في المدارس الحكومية في مجال التقويم القائم على 

قباطية، حصلت على درجة تقدير الذات في المدارس الحكومية في 
(. هذا وقد حصلت الفقرة 3.772مرتفعة، وبمتوسط حسابي بلغ )

( التي تنص على" إتاحة الفرصة أمامهم لتصويب أخطائهم 18)
(، أما الفقرة 3.904العلمية ذاتيًا" على أعلى متوسط حسابي، بلغ )

( التي تنص على "تكليفهم في اشتقاق مجموعة من األسئلة 17)
إلجابة عنها من الوحدة التي تعلمها " فقد حصلت على أدنى متوسط وا

 (. 3.548حسابي، بلغ )
ويعدزو الباحثدان هددذه النتيجدة، إلدى توظيددف المعلمدين للتكنولوجيددا 
فدددي التعلددديم؛ حيدددث تتددديح هدددذه التكنولوجيدددا للطلبدددة تقدددويم تعلمهدددم ذاتيدددا، 

ي وزارةومعالجة نقاط ضعفهم، كما يعود ذلك إلدى حدرص المسدؤولين فد
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التربيددة والتعلدديم علددى تفعيددل دور الطلبددة فددي االعتمدداد علددى ذاتهددم فددي 
التعلدديم، وحددرص المعلمددين علددى تفعيددل الواجبددات البيتيددة للطلبددة، كحددل 
تدريب معين، والرجوع إلى بعض المصادر، والمراجع لكتابدة تقريدر، أو 
بحددث قصددير وغيرهددا. وتعارضددت هددذه النتيجددة مددع بعددض نتددائج دراسددة 

( التددي خلصددت إلددى أن درجددة ممارسددة المعلمددين 5815ير وبددرهم )البشدد
الستراتيجيات التقويم المعتمد على الذات بالقليلة. وتعارضدت أيضدا مدع 

( التدددي بيندددت عددددم Lanting, 2000بعدددض نتدددائج دراسدددة النتدددنج )
 استخدام المعلمين للتقييم الذاتي.

   المجررررال السررررادس: التقررررويم القررررائم علررررى الحقيبررررة التقويميررررة .6
 البورتفوليو : 

اسدتخرجت المتوسدطات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة والنسددب 
المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة لهذا المجال كما هو موضدح فدي 

 (. 0الجدول ) 
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة 8الجدول)

ة العليا ومعلماتها الستراتيجيات التقويم في الممارسة لمعلمي المرحلة األساسي
 قباطية، مرتبة ترتيبًا تنازليًا.

 الرتبة
درجة 
 الممارسة

االنحرافات 
 المعيارية

المتوسطات 
 الرقم نص الفقرة الحسابية*

 3.458 0.96044 متوسطة 1
استخدام المعلم ملفات أعمال 
الطلبة كوسيلة للمقارنة ما بين 

 تحصيلهم وتقدمهم.
75 

 3.452 0.92835 متوسطة 5

استخدام ملفات أعمال الطلبة 
لتحديد مستوى أدائهم التي 
تبرزها تلك األعمال خالل فترة 

 التعلم أو في نهايتها.

71 

 3.435 0.89440 متوسطة 1
الحكم على أعمال للطلبة 
الحالية من خالل مقارنتها 

 بأعمالهم السابقة.
10 

ات األعمال استخدام ملف 3.435 0.99998 متوسطة 7
 79 إلظهار نقاط القوة للطلبة.

 3.395 0.90176 متوسطة 7
توضيح محكات الحكم على 
محتويات الملف بمشاركة 

 الطلبة.
16 

 3.375 0.93555 متوسطة 6
الحكم على أعمال الطلبة من 
خالل محكات منها قدراتهم في 

 التخطيط وحل المشكالت.
19 

 3.332 1.02758 متوسطة 4
تجميع أعمالهم  تشجيعهم على

 14 في ملف البورتفوليو.

 3.412 0.73508 متوسطة 
المتوسط الكلي لدرجة ممارسة 
المعلمين التقويم القائم على 
 الحقيبة التقويمية " البورتفوليو"

 

 (.7*أقصى درجة للفقرة)
( أن  الدرجة الكلية لمتوسطات تقديرات  0يتضح من الجدول ) 
يا الستراتيجيات التقويم التي يمارسونها معلمي المرحلة األساسية العل

في تقويم الطلبة في المدارس الحكومية في مجال التقويم القائم على 
الحقيبة التقويمية في المدارس الحكومية في قباطية، حصلت على 

(. هذا وقد 3.412درجة تقدير متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ )
علم ملفات أعمال ( التي تنص على "استخدام الم75حصلت الفقرة )

الطلبة كوسيلة للمقارنة ما بين تحصيلهم وتقدمهم" على أعلى متوسط 
( التي تنص على "تشجيعهم 14(، أما الفقرة )3.458حسابي، بلغ )

على تجميع أعمالهم في ملف البورتفوليو" فقد حصلت على أدنى 
 (. 3.332متوسط حسابي، بلغ )

د المعلمين على ويعزو الباحثان هذه النتيجة، إلى اعتما
استراتيجيات التقويم وأساليبه التقليدية، في تقويم الطلبة، وعدم 
اهتمامهم باالستراتيجيات التقويمية الجديدة، وربما يعود ذلك إلى عدم 
قناعتهم بها، وعدم امتالكهم المعرفة والمهارات الكافية في مجال 

لمتابعة الجيدة استخدامها، وأهميتها في تقويم الطلبة، إضافة إلى عدم ا
لها من قبل مديري المدارس والمشرفين التربويين، واتفقت هذه النتيجة 

( التي خصلت إلى أن Fritz,2001مع بعض نتائج دراسة فرتز )
( وازدياد %78نسبة المعلمين المشاركين لتقويم ملفات اإلنجاز بلغت )
وتعارضت هذه  عدد المعلمين المستخدمين لملف اإلنجاز سنويًا، 

( التي أظهرت نتائجها 5811النتيجة مع بعض نتائج دراسة الزعبي )
تقريبًا. وتعارضت  (%0 ) الطالب يوميات االستخدام ألداة أن درجة

( التي بينت نتائجها أن  درجة ممارسة 5881مع نتائج دراسة مراد )
المعلمين لملف االنجاز مقبولة. وتعارضت مع بعض نتائج دراسة 

( التي بينت عدم استخدام المعلمين ملف Lanting, 2000النتنج )
 االنجاز التراكمي للطالب )البورتفوليو(.

 المجال السابع: التقويم باألقران: .7
اسدتخرجت المتوسدطات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة والنسددب 
المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة لهذا المجال كما هو موضدح فدي 

 (. 9الجدول ) 
( أن الدرجة الكلية لمتوسطات تقديرات  9لجدول ) يتضح من ا

معلمي المرحلة األساسية العليا الستراتيجيات التقويم التي يمارسونها 
في تقويم الطلبة في المدارس الحكومية في مجال التقويم باألقران في 
المدارس الحكومية في قباطية، حصلت على درجة تقدير متوسطة، 

( التي 77(. هذا وقد حصلت الفقرة )3.565وبمتوسط حسابي بلغ )
 تنص" تكليفهم بالعمل في مجموعات صغيرة، والتعاون بين أفرادها في

تقويم إجابات زمالئهم عن األسئلة داخل المجموعة الواحدة" على أعلى 
( التي تنص على 76(، أما الفقرة )3.791متوسط حسابي، بلغ )

كل منهما أخطاء  "تكليف الطالب بتبادل دفتره مع زميله، ليصوب
 (. 3.229اآلخر" فقد حصلت على أدنى متوسط حسابي، بلغ )

ويعزو الباحثان هذه النتيجة، إلى سيطرة األساليب التعليمية  
التعلمية التقليدية، وعدم تفعيل األساليب التعليمية النشطة، ويعود ذلك 
ا إلى عدم قناعة بعض المعلمين في التقويم باألقران؛ العتقادهم بأنه
مضيعة للوقت، ويكون على حساب المادة العلمية وتعلم الطلبة، كما
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يعود ذلك إلى ضعف مهارات المعلمين في توظيف استراتيجية التقويم 
باألقران، وهذا ما أسهم في حصول مجال التقويم باألقران على درجة 
تقدير متوسطة. وتعارضت هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة نصر 

ينت نتائجها حصول أسلوب تقويم الطالب لزميله على ( التي ب1990)
 أقل المتوسطات الحسابية.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة 9الجدول)
الممارسة لمعلمي المرحلة األساسية العليا ومعلماتها الستراتيجيات التقويم في 

 قباطية، مرتبة ترتيبًا تنازليًا.

درجة  الرتبة
 الممارسة

االنحرافات 
 المعيارية

المتوسطات 
 الرقم نص الفقرة الحسابية*

 3.791 0.88659 مرتفعة 1

تكليفهم بالعمل في مجموعات 
 صغيرة، والتعاون بين أفرادها في

تقويم إجابات زمالئهم عن األسئلة 
 داخل المجموعة الواحدة.

77 

طة تشجيعهم على تقويم أنش 3.638 0.98239 متوسطة 5
 71 زمالئهم داخل الصف.

 3.588 0.99485 متوسطة 1
توظيف التقويم التعاوني بين 
مجموعات الطلبة في مواقف 

 تعليمية مختلفة.
74 

تشجيعهم على إصدار األحكام لما  3.578 0.87448 متوسطة 7
 77 يقدم من قبل زمالئهم.

 3.229 1.08809 متوسطة 7
تكليف الطالب بتبادل دفتره مع 

ليصوب كل منهما أخطاء  زميله،
 اآلخر.

76 

المتوسط الكلي لدرجة ممارسة  3.565 0.75522 متوسطة 
  المعلمين للتقويم باألقران

 (.7*أقصى درجة للفقرة)

 ثانيًا: نتائج الفرضية األولى ومناقشتها: 
تنص الفرضية األولى على: ال توجد فروق دالة إحصائيا عند 

السبعة )التقويم القائم على األداء، (  في المجاالت α ≥8.87مستوى )
التقويم القائم على المالحظة، التقويم القائم على التواصل، التقويم 
القائم على القلم والورقة، التقويم القائم على الذات، التقويم القائم على 
الحقيبة التقويمية، التقويم باألقران( على مدى استخدام معلمي المرحلة 

علماتها الستراتيجيات التقويم في المدارس الحكومية األساسية العليا وم
 في قباطية.

ولفحص هذه الفرضية، استخدمت المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجاالت الدراسة. والنتائج 

 (: 18يوضحها الجدول )
( أن  الدرجة الكلية لتقديرات عينة 18يتضح من الجدول )

تيجيات التقويم التي يمارسها معلمو المرحلة األساسية الدراسة السترا
العليا ومعلماتها في تقويم الطلبة، كانت مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ 

( أن  ممارسة المعلمين ألساليب 18(، ويتضح من الجدول )3.759)
 على القائم المالحظة، التقويم على القائم التقويم في مجاالت: التقويم

 الذات، القائم على القائم الختبارات الكتابية"، التقويما والورقة" القلم

 على القائم التواصل، كانت مرتفعة، أما في مجاالت التقويم على
األداء، والتقويم باألقران والتقويم القائم على الحقيبة التقويمية فقد كانت 

 متوسطة.
لمئوية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب ا11الجدول )

 لمجاالت االستبانة
درجة 
 الممارسة

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم  المجاالت
 المجال

 1 األداء. على القائم التقويم 3.614 0.50573 %45.1 متوسطة

 على القائم التقويم 4.235 0.58004 %07.4 مرتفعة
 5 المالحظة.

 1 التواصل. على القائم ويمالتق 3.701 0.59186 %47.8 مرتفعة

 4.014 0.44956 %08.1 مرتفعة
 القلم على القائم التقويم

االختبارات  والورقة"
 الكتابية".

7 

 7 الذات. على القائم التقويم 3.772 0.55087 %47.7 مرتفعة

  الحقيبة على القائم التقويم 3.412 0.73508 %60.5 متوسطة
 6 التقويمية.

 4 باألقران. التقويم 3.565 0.75522 %41.1 متوسطة
 الدرجة الكلية 3.759 0.43171 %47.10 مرتفعة

ويعزو الباحثان هذه النتيجة، إلى اهتمام وزارة التربية والتعليم 
بمعالجة السلوكات السلبية لدى الطلبة، من خالل مالحظة المعلمين 

تقويم لسلوكاتهم والعمل على تعديلها، كما يعزو الباحثان تفوق مجال ال
القائم على القلم والورقة إلى اهتمام النظام التعليمي بقياس تعلم الطلبة 
في الجوانب المعرفية أكثر من غيرها، وهذا ما جعل تفوق مجال 
التقويم القائم على القلم والورقة على غيرها، ويعود تفوق مجاالت 

لتقويم التقويم األخرى إلى اهتمام المعلمين بالتركيز على استراتيجيات ا
التي تركز على مجاالت أخرى كالتقويم الذاتي، والتقويم القائم على 
التواصل، من خالل تبني وزارة التربية والتعليم الستراتيجيات حديثة في 
التعليم والتعلم، وذلك بغية تحقيق المخرجات التعليمية المرجوة من 

اتفقت النظام التعليمي، والتي تتماشى مع متطلبات العصر الحالي. و 
( في مجالي 5815هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة البشير وبرهم )

 التقويم المعتمد على االختبارات الكتابية والتقويم المعتمد على األداء،
وتعارضت في نتيجة مجاالت التقويم القائم على المالحظة والتقويم 

سة القائم على التواصل والتقويم القائم على الذات. وتعارضت مع درا
( في حصول مجال التقويم القائم على القلم والورقة على 5811عفانة )

 ,Bolالمرتبة األولى. واتفقت مع بعض نتائج دراسة بول واخرون )
et., 1998 )،  في حصول مجال التقويم القائمة على المالحظة على

درجة مرتفعة، وتعارضت معها في حصول مجال التقويم القائم على 
 ة تقدير مرتفعة.االداء على درج

ومن أجل تحديد فيما إذا كانت هناك فروق بين مجاالت 
الدراسة والدرجة الكلية، استخدم تحليل التباين متعدد القياسات المتكررة 

(Repeated Measures استخدم اإلحصائي ولكس المبدا )
(Wilkslambda( والجدول ،)يوضح ذلك:11 ) 



 في قباطية, وُسبل تطويرها الستراتيجيات التقويم في المدارس الحكومية العليا المرحلة األساسية معلمي ممارسة درجة
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دد القياسات المتكررة بين مجاالت (: نتائج تحليل التباين متع11الجدول )
استراتيجيات التقويم التي يمارسها معلمو المرحلة األساسية العليا ومعلماتها في 

 تقويم الطلبة في المدارس الحكومية في قباطية.
قيمة اختبار 
 ولكس المبدا

قيمة )ف( 
 التقريبية

درجات الحرية 
 البسط

مستوى  الخطأ
 الداللة*

0.368 84.331 6 295 0.000 
 (.α ≥8.87*دال إحصائيا عند مستوى الداللة )

( أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا عند 11يتضح من الجدول )
( في ممارسة االستراتيجيات التقويمية بين α ≥8.87مستوى الداللة)

مجاالت الدراسة لدى معلمي المرحلة األساسية العليا ومعلماتها في 
ت كانت الفروق بينها، استخدم تقويم الطلبة، ولتحديد أي المجاال

 ( يبين ذلك:15( للمقارنات البعدية ونتائج الجدول )LSDاختبار )

مدارس ( للمقارنات البعدية بين مجاالت استرايبجيات التقويم التي يمارسها معلمو المرحلة األساسية العليا ومعلماتها في تقويم الطلبة في الLSD(: نتائج اختبار )12الجدول )
 ية في قباطية. الحكوم

 القائم التقويم المجاالت
 األداء على

 على القائم التقويم
 المالحظة

 على القائم التقويم
 التواصل

 على القائم التقويم
 والورقة  القلم

 على القائم التقويم
 الذات

 على القائم التقويم
 التقويمية  الحقيبة

 باألقران التقويم

 049. 202.* -159.-* -400.-* -087.-* -1.62-* ----- األداء على القائم التقويم
 670.* 823.* 463.* 221.* 534.* -----  المالحظة على القائم التقويم
 136.* 289.* -071.-* -313.-* -----   التواصل على القائم التقويم
 449.* 602.* 241.* -----    والورقة" القلم على القائم التقويم

 208.* 360.* -----     الذات على القائم التقويم
 -153.-* -----      التقويمية  الحقيبة على القائم التقويم

 -----       باألقران التقويم

(.α ≥8.87*دال إحصائيا عند مستوى الداللة )
( أن الفروق كانت دالة إحصائيا 15يتضح من الجدول رقم )

 ( على النحو اآلتي:α ≥8.87عند مستوى الداللة )
المالحظة(  على القائم األداء والتقويم على القائم التقويمبين ) .1

القائم   األداء والتقويم على القائم ولصالح األخيرة، وبين )التقويم
 على القائم التواصل( ولصالح األخيرة، وبين )التقويم على

وبين  والورقة"( ولصالح األخيرة، القلم على القائم األداء والتقويم
الذات( ولصالح  على القائم األداء والتقويم لىع القائم )التقويم

 على القائم األداء والتقويم على القائم األخيرة، وبين )التقويم
 التقويمية( ولصالح التقويم القائم على األداء. الحقيبة

التواصل  على القائم المالحظة و)التقويم على القائم بين التقويم .5
الذات  على القائم لتقويموالورقة" وا القلم على القائم والتقويم
باألقران( ولصالح  التقويمية والتقويم الحقيبة على القائم والتقويم

 التقويم القائم على المالحظة.
 القلم على القائم التواصل والتقويم على القائم بين )التقويم .1

التواصل  على القائم والورقة"( ولصالح األخيرة، وبين )التقويم
القائم  ذات( ولصالح األخيرة، وبين )التقويمال على القائم والتقويم
التقويمية( ولصالح   الحقيبة على القائم التواصل والتقويم على

باألقران(  األولى، وبين )التقويم القائم على التواصل والتقويم
 ولصالح األولى. 

الذات  على القائم والورقة والتقويم القلم على القائم بين )التقويم .7
باألقران( ولصالح  التقويمية والتقويم الحقيبة على القائم والتقويم

 التقويم القائم على القلم والورقة. 
 الحقيبة على القائم الذات و)التقويم على القائم بين التقويم .7

 الذات. على القائم باألقران( ولصالح التقويم التقويمية والتقويم

لقائم التقويمية والتقويم ا الحقيبة على القائم بين )التقويم .6
 باألقران( ولصالح التقويم باألقران.

 ثالثًا: نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها:
وتنص هذه الفرضية على أنه: ال توجد فروق دالة إحصائيا عند 

( بين متوسطات درجات استخدام معلمي α ≥8.87مستوى الداللة )
 المرحلة األساسية العليا ومعلماتها الستراتيجيات تقويم الطلبة في
المدارس الحكومية في قباطية تعزى إلى متغيرات: الجنس، والمؤهل 
العلمي، والتخصص والتفاعل بينها. والختبار الفرضية استخدم تحليل 

 (: 5x 1x 5التباين الثالثي ) 
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معلمي 13الجدول)

ممارستهم لالستراتيجيات التقويمية في المدارس المرحلة األساسية العليا ومعلماتها ل
 الحكومية في قباطية تبعًا لمتغيرات: الجنس، المؤهل العلمي، التخصص.

 المتغيرات مستوياتها العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
 ذكر 167 3.730 0.46086

 الجنس
 أنثى 134 3.794 0.39123
 دبلوم 37 3.799 0.35977

المؤهل 
 بكالوريوس 245 3.754 0.44343 علميال

 أكثر من بكالوريوس 19 3.741 0.42194
 أدبية 186 3.768 0.43286

 التخصص
 علمية 115 3.745 0.43136

ولغاية اختبار داللة الفروق وفقًا لمتغيرات )الجنس والمؤهل 
(  5x 1x 5العلمي والتخصص(، تم استخدام تحليل التباين الثالثي ) 

ر داللة الفروق في متوسطات درجات تقدير المعلمين الختبا
 لالستراتيجيات التقويمية التي يمارسونها في تقويم الطلبة وفقًا لمتغيرات
)الجنس والمؤهل العلمي والتخصص ( والتفاعالت الثنائية والتفاعل 

 الثالثي بينها.
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ات المعلمين ( على متغير  2x 3x 2(: نتائج تحليل التباين الثالثي ) 14الجدول ) 
 )الجنس والمؤهل العلمي والتخصص( والتفاعالت الثنائية والتفاعل الثالثي بينها.

مستوى 
 الداللة

قيمة )ف( 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 مصدر التباين المربعات

 الجنس )أ( 0.007 1 0.007 0.037 0.848

 المؤهل العلمي )ب( 0.542 2 0.271 1.453 0.236

 (جالتخصص ) 0.024 1 0.024 0.127 0.722

0.569 0.565 0.106 2 0.211 
 xالجنس والمؤهل العلمي)أ 

 ب(
 ج(Xالجنس والتخصص )أ  0.320 1 0.320 1.715 0.191

المؤهل العلمي  0.861 2 0.430 2.306 0.101
 ج(Xوالتخصص)ب

0.253 1.379 

 xالمؤهل العلمي  xالجنس  0.515 2 0.257
 ج( xب  x التخصص )أ

0.187 
 الخطأ 53.947 289

 الكلي 56.427 300

 (α ≥8.87*دال إحصائيًا عند مستوى )

( إلى عدم وجود فروق دالة 17تشير النتائج في الجدول رقم )
إحصائيًا في متوسطات درجات المعلمين لالستراتيجيات التقويمية التي 

في قباطية، وفقًا  يمارسونها في تقويم الطلبة في المدارس الحكومية
لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والتخصص والتفاعل بين المتغيرات؛ 

 (.8.87حيث ان مستوى الداللة أكبر من )
ويعزو الباحثان هذه النتيجة، إلى تطبيق المعلمين للتعليمات 
الخاصة باستراتيجيات تقويم الطلبة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، 

الستراتيجيات واألساليب واألدوات التقويمية المعتمدة وتركيزهم على ا
من قبل الوزارة والمدرسة، وذلك بصرف النظر عن جنسه ومؤهله 
العلمي وتخصصه، وهذا ما جعل عدم وجود فروق في ممارسة 
المعلمين لالستراتيجيات التقويمية تبعًا لمتغيرات الجنس والمؤهل 

يجة مع نتائج الدراسات العلمي والتخصص. وعند مقارنة هذه النت
السابقة، يتضح وجود اتفاق بينها وبين بعض نتائج دراسة البشير 

( في عدم وجود فروق تعزى لمتغير التخصص. واتفقت 5815وبرهم )
( التي توصلت نتائجها 5817ايضا مع بعض نتائج دراسة زكري )

 إلى عدم وجود فروق دالة احصائيا في درجة استخدام المعلمين للتقويم
المستمر يعزى لمتغيرات الجنس، المؤهل العلمي، التخصص. 

( التي اظهرت وجود 5884وتعارضت مع بعض نتائج دراسة الجالد )
فروق تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي في استخدام المعلمين 

 ,Bolالدوات التقويم. وتعارضت مع بعض نتائج دراسة بول واخرون )
et., 1998 )، عًا لمتغير التخصص.في وجود فروق تب 

 رابعًا: نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها:
وتنص هذه الفرضية على أن ه: ال توجد فروق دالة إحصائيا عند 

( بين متوسطات درجات استخدام معلمي α ≥8.87مستوى الداللة )

المرحلة األساسية العليا ومعلماتها الستراتيجيات تقويم الطلبة في 
قباطية تعزى إلى متغيرات: المادة التي يدرسها، المدارس الحكومية في 

وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية التي تلقاها في مجال 
االستراتيجيات التقويمية والتفاعل بينها. والختبار الفرضية استخدم 

 (.5x 1x 1تحليل التباين الثالثي )
ستجابات معلمي (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال15الجدول )

المرحلة األساسية العليا لمدى ممارستهم لالستراتيجيات التقويمية في المدارس 
الحكومية في قباطية تبعًا لمتغيرات: المادة التي يدرسها، سنوات الخبرة، الدورات 

 التدريبية.
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 المتغيرات مستوياتها العدد الحسابي

المادة التي  اد علميةمو  115 3.735 0.42157
 مواد أدبية 186 3.774 0.43835 يدرسها

 سنوات 5 من أقل 57 3.759 0.38981

 10 من أقل إلى 5 من 90 3.694 0.45884 سنوات الخبرة
 سنوات

 فأكثر سنوات  10 154 3.797 0.42834
 ال يوجد 45 3.651 0.46579

الدورات 
 إلى دورتينمن دورة  103 3.698 0.42103 التدريبية

 دورات فأكثر 1 153 3.832 0.41812

ولغاية اختبار داللة الفروق وفقًا لمتغيرات )المادة التي يدرسها 
وسنوات الخبرة والدورات التدريبية(، تم استخدام تحليل التباين الثالثي 

(5x 1x 1 الختبار داللة الفروق في متوسطات درجات تقدير )
تقويمية التي يمارسونها في تقويم الطلبة وفقًا المعلمين لالستراتيجيات ال

لمتغيرات )المادة التي يدرسها وسنوات الخبرة والدورات التدريبية(، 
 والتفاعالت الثنائية والتفاعل الثالثي بينها.

( على متغيرات المعلمين  2x 3x 3(: نتائج تحليل التباين الثالثي ) 16الجدول )
خبرة والدورات التدريبية( والتفاعالت الثنائية )المادة التي يدرسها وسنوات ال

 والتفاعل الثالثي بينها.

مستوى 
 الداللة

قيمة 
)ف( 

 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 مصدر التباين المربعات

 المادة التي يدرسها )أ( 085. 1 085. 477. 490.

 سنوات الخبرة )ب( 692. 2 346. 1.931 147.

 الدورات التدريبية )ج( 535. 2 268. 1.495 226.

المادة التي يدرسها وسنوات  1.127 2 563. 3.146 *045.
 ب( xالخبرة )أ 

المادة التي يدرسها و الدورات  209. 2 105. 585. 558.
 ج(Xالتدريبية )أ 

سنوات الخبرة و الدورات  1.415 4 354. 1.976 098.
 ج(Xالتدريبية )ب

.228 1.420 
.254 4 1.017 

سنوات  xالمادة التي يدرسها 
 xالدورات التدريبية )أ  xالخبرة 

 ج( xب 

.179 
 الخطأ 50.690 283
 الكلي 55.770 300

 (α ≥8.87*دال إحصائيًا عند مستوى )
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( إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في 16تشير النتائج في جدول )
ية التي يمارسونها متوسطات درجات المعلمين لالستراتيجيات التقويم

في تقويم الطلبة في المدارس الحكومية في قباطية، وفقًا لمتغيرات 
المادة التي يدرسونها، والدورات التدريبية، والتفاعل بين المادة التي 
يدرسها والدورات التدريبية، والتفاعل بين سنوات الخبرة والدورات 

نوات الخبرة و الدورات التدريبية، والتفاعل بين المادة التي يدرسونها وس
التدريبية، وأظهرت النتائج وجود تفاعل بين متغيري المادة التي 

( ان الفروق في 17يدرسونها وسنوات الخبرة، ويتضح من الجدول )
 متغير المادة التي يدرسها المعلم كانت بسيطة ولصالح المواد األدبية.
ر ولتحديد الفروق في متغير سنوات الخبرة، استخدم اختبا

(LSD للمقارنات البعدية لمعرفة الفروق بين مستويات متغير عدد )
 ( يبين ذلك:14سنوات الخبرة، والجدول )

( للمقارنات البعدية بين مستويات متغير عدد LSD(: نتائج اختبار )17الجدول )
 سنوات الخبرة. 

 5 من أقل المجاالت
 سنوات

 10 من أقل إلى 5 من
 سنوات

 سنوات  10
 فأكثر

 -0377. 0646. ----- سنوات 5 من أقل
 -1023. -----  سنوات 10 من أقل إلى 5 من

 -----   فأكثر سنوات  10
 (.α ≥8.87*دال إحصائيا عند مستوى الداللة )

( عدم وجود فروق بين المعلمين الذين 14يتضح من الجدول )
إلى أقل  7سنوات( والمعلمين الذين خبرتهم )من  7خبرتهم )أقل من 

 7سنوات(،  أما الفروق بين المعلمين الذين خبرتهم )أقل من  18من 
إلى  7سنوات فأكثر( وبين )من  18سنوات( والمعلمين الذين لديهم )

 سنوات فأكثر(  فهي غير دالة إحصائيًا. 18سنوات( و ) 18أقل من 
ويعزو الباحثان هذه النتيجة، إلى التزام المعلمين بالتعليمات 

بة، وذلك من حيث االستراتيجيات واألساليب التي الخاصة بتقويم الطل
تعتمدها وزارة التربية والتعليم، فضاًل عن اهتمام المدارس بتقويم الطلبة 
في الجوانب المعرفية أكثر من غيرها، وتركيزها على قياس معارف 
الطلبة، وقدراتهم في الجوانب التي يركز عليها الكتاب المدرسي، وهذا 

فروق في استجابات المعلمين بصرف النظر عن أسهم في عدم وجود 
سنوات الخبرة، كما يعزو الباحثان عدم وجود فروق تبعًا لمتغير عدد 
الدورات التدريبية، إلى التزام المعلم بالدورات التدريبية التي تنظمها 
الوزارة والمديرية، وتوحيد المفاهيم الخاصة بتقويم الطلبة، إضافة إلى 

لوب منهم، من حيث االختبارات واألنشطة التي التزامهم بما هو مط
توظفها المدرسة للحصول على تقييم للطلبة. أما فيما يتعلق بوجود 
فروق بسيطة تبعا لمتغير المادة التدريبية، فيعود ذلك إلى طبيعة إعداد 
المعلمين الذين يدر سون المواد األدبية؛ حيث يخضع المعلمون في 

مساقات دراسية تربوية، تساهم في إكسابهم  أثناء دراستهم الجامعية إلى
االستراتيجيات، واألساليب التقويمية الجديدة، والتي قد تؤثر في 

 ممارساتهم الستراتيجيات التقويم.

وعند مقارنتها مع نتائج الدراسات السابقة، نالحظ أنها اتفقت 
( التي توصلت نتائجها إلى عدم 5817مع بعض نتائج دراسة زكري )

وق دالة احصائيا في درجة استخدام المعلمين للتقويم المستمر وجود فر 
 تبعًا لمتغيري سنوات الخبرة والدورات التدريبية.

(، 5815وتعارضت مع بعض نتائج دراسة البشير وبرهم ) 
التي أشارت نتائجها إلى وجود فروق دالة إحصائيا في متغيري عدد 

ع بعض نتائج دراسة سنوات الخبرة، والدورات التدريبية. وتعارضت م
( التي أظهرت عدم وجود فروق تعزى لمتغير سنوات 5884الجالد )

الخبرة في استخدام المعلمين الدوات التقويم. وتعارضت مع بعض 
( التي أظهرت أن  Bol, et., 1998نتائج دراسة بول واخرون )

( سنة فأكثر، كانوا أكثر استخدامًا لممارسات 58المعلمين ذوي الخبرة )
 ( سنوات.6تقويم البديل من المعلمين ذوي الخبرة أقل من )ال

 :والمقترحات التوصيات
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية، فإن الباحثين خلصا 

 إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات، وهي على النحو اآلتي:
ضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم والمسؤولين التربويين  .1

إصدار التعليمات التقويم الفاعلة، من خالل  باستراتيجيات
واألنظمة الخاصة بجعل االستراتيجيات التقويمية السبعة أساسًا 

التدريبية  البرامجتنفيذ في الحكم على تعلم الطلبة، إضافة إلى 
صدار المنشورات والقصص الناجحة و وورش العمل،  الخاصة ا 

   باستراتيجيات التقويم.
مارسة استراتيجيات التقويم، من خالل تشجيع المعلمين على م .5

جعل ممارستها جزءًا من صحيفة التقويم الخاصة بالمعلم، 
 وتخصيص الوزن المناسب لها.

 تدريب معلمي المرحلة األساسية العليا ومعلماتها على .1
التي تدنت نسب ممارستها من قبل االستراتيجيات التقويمية 

، كاستراتيجية التقويم معلمي المرحلة األساسية العليا ومعلماتها
القائم على الحقيبة التقويمية، واستراتيجية التقويم باألقران، 

 واستراتيجية التقويم القائم على األداء.
في للمعلمين  مديري المدارس والمشرفين التربويين متابعة .7

تطبيق االستراتيجيات التقويمية بعامة، واالستراتيجيات التي 
م كإستراتيجية التقويم القائم على تدنت نسب ممارستها من قبله

الحقيبة التقويمية، واستراتيجية التقويم باألقران، واستراتيجية 
عليهم،  إشرافهممن خالل التقويم القائم على األداء بخاصة، 
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