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معوقات تطبيق التقويم الواقعي في مواد التربية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية بالمدارس  
 الحكومية بجدة من وجهة نظر المعلمات 

Obstacles of Applying the Realistic Evaluation in Islamic 

Education Subjects On the Elementary Stage in Government 

Schools in Jeddah from the point of view of female teachers. 
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 المستخلص: 

إلى   البحث  التربية هدف  مواد  في  الواقعي  التقويم  تطبيق  معوقات  عن  الكشف 

اإلسالمية في المرحلة االبتدائية بالمدارس الحكومية بجدة من وجهة نظر المعلمات. وتحديد  

الباحثة  واستخدمت  التدريبية(.  والدورات  التعليم،  في  الخبرة  لمتغيري )سنوات  تبعاً  الفروق 

تم توزيعها (، 2013في استبانة الثوابية ) البحثثلت أداة المنهج الكمي الوصفي التحليلي، وتم

( من معلمات التربية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية بجدة، وقد 307على عينة عشوائية قوامها )

بلغ )  النتائج حصول األداة على متوسط كلي  بدرجة )كبيرة(، وعلى 5من    3.92أظهرت   )

حصلت   المحاور؛  بمستوى  المتعلقة  )المعوقات  متوسط  أعلى  على  تلتها 4.10الطالبات   ،)

(، ثم المعوقات المتعلقة بالمعلم بمتوسط 4.03المعوقات المتعلقة بظروف التطبيق بمتوسط )

(3.83( بمتوسط  الدراسي  بالمقرر  المتعلقة  المعوقات  وأخيرا  بدرجة 3.71(،  وجميعها   ،)

إحص  )كبيرة(. داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  النتائج  أشارت  الداللة كما  مستوى  عند  ائية 

( بين متوسطات معوقات تطبيق التقويم الواقعي تعزى إلى سنوات الخبرة في محور 0.05)

لسنوات   تعزى  إحصائية  دالله  ذات  فروق  توجد  بينما  التطبيق.  وظروف  والطالبة  المعلم 

روق الخبرة في محور المعوقات المتعلقة بالمقرر الدراسي. كما أظهرت النتائج عدم وجود ف

ذات داللة إحصائية بين متوسطات معوقات تطبيق التقويم الواقعي تعزى إلى عدد الدورات 

داللة  ذات  فروق  توجد  بينما  التطبيق،  وظروف  بالطالبات،  المتعلقة  المعوقات  محوري  في 

( الداللة  مستوى  عند  المعوقات 0.05إحصائية  محوري  في  الدورات  عدد  إلى  تعزى   )

وال بالمعلم،  الدراسي.  المتعلقة  التوصيات مقرر  من  مجموعة  الباحثة  قدمت  للنتائج  واستنادا 

وتوعية أهمها:   وأدواته،  الواقعي  التقويم  استراتيجيات  في  مكثفة  تدريبية  دورات  إقامة 

إرشادي  دليل  لتطبيقه وإعداد  الالزمة  المادية  اإلمكانات  وتوفير  بأهميته،  المدرسية  القيادات 
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لواقعي وكيفية بناء أدواته. وتضمين مقررات التربية اإلسالمية يوضح استراتيجيات التقويم ا

 ألساليب التقويم الواقعي. 

 : معوقات، التقويم الواقعي، مواد التربية اإلسالمية.  الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The research aimed to uncover the obstacles applying realistic 

evaluation in Islamic education subjects at the Elementary stage in 

public schools in Jeddah from female teachers' point of view. And 

determine the differences according to the variables (years of 

experience in education, and training courses). The researcher used the 

quantitative, descriptive, and analytical approach, the tool which is 

used in the study was the Al-Thawabia questionnaire (2013), which 

was distributed to a random sample of (307) Islamic education female 

teachers for the elementary stage in Jeddah, the results showed that the 

tool obtained an overall average of (3.92 out of 5) degrees. Large), and 

at the level of the axes; Obstacles related to female students got the 

highest average (4.10), followed by obstacles related to application 

conditions with an average of (4.03), then obstacles related to the 

teacher with an average of (3.83), and finally obstacles related to the 

course with an average (3.71), all of which were (large). The results 

also indicated that there are no statistically significant differences at 

the level of significance (0.05) between the averages of obstacles to 

applying the realistic evaluation due to years of experience in the 

focus of teacher and student and the conditions of application. While 

there are statistically significant differences due to years of experience 

in the axis of obstacles related to the studying course. The results 

showed that there were no statistically significant differences between 

the averages of the obstacles in the application of realistic evaluation 

due to the number of courses in the two axes of obstacles related to 

students, and the conditions of application, while there were 

statistically significant differences at the level of significance (0.05) 

attributed to the number of courses in the two axes of obstacles related 

to the teacher and the studying course. Based on the results, the 

researcher presented a set of recommendations, "Conducting intensive 
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training courses in realistic evaluation strategies and tools, also to 

educating school leaders of its importance, providing the material 

capabilities necessary for its implementation and preparing a guide 

that explains realistic evaluation strategies and how to build their 

tools. And the inclusion of Islamic education curricula for realistic 

evaluation methods. 

Key words: Obstacles, Realistic Assessment, Islamic Education 

Materials. 

 : Introductionالمقدمة 

( يتعلمون"  كيف  يتعلموا  أن  يحتاجون  هذا العصر  Dysthe,2007,p29)"إن طالبنا  إن  نعم   .

متنوعة   كفاءات  يملكون  طالباً  يتطلب  الهائل،  المعرفي  والتكدس  التقنية  الثورة  عصر  نعيشه،  الذي 

الضيقة   األطر  عن  يخرج  جديد  واقع  الجيل  لهذا  يُخلق  أن  ويحتم  الثورة،  هذه  تواكب  ومهارات 

والوجدانية،  للممارسات التي لم تعد تفي بمتطلبات العصر وال باحتياجات المتعلمين المعرفية والمهارية  

االنفتاح   هذا  مع  يتعامل  أن  يستطيع  حتى  واالبتكار؛  اإلبداع  ثقافة  إلى  الذاكرة  ثقافة  من  به  واالرتقاء 

 الفكري، مما يشكل ذلك تحدياً للتربويين لتطوير أهداف ترقى إلى مستوى هذا العصر. 

هيم واألدوار  على إثر ذلك، ظهرت التوجهات الحديثة واإلصالحات التربوية، التي غيرت المفا 

وأمام هذه التحوالت الجوهرية في الفكر التربوي، يعول على األنظمة    في مكونات المنظومة التعليمية.

التقليدية في التعليم،   بأن تعيد النظر في الممارسات  الراهن تحقيق هذه التوجهات،  التعليمية في الوقت 

مكتسبا  تشخيص  وال  المتعلمين  تقدم  متابعة  في  تفيد  ال  وجهت  التي  أن  بعد  السيما  ومهاراتهم،  تهم 

بالتقرير   ابتداًء  التعليمي  باإلصالح  تنادي  التي  الخطابات  وتوالت  الممارسات،  هذه  لقصور  االنتقادات 

 ( في خطر"  أمة   " عام  Nation at Riskالشهير  الذي نشر  )المنتشري،  1983(  وتوالت  2014م   .)

األمر  الوطني  المجلس  إنشاء  بعد  والقرارات  حركة  الجهود  ظهرت  أن  إلى  التربوية،  للمعايير  يكي 

 ( التعلم  نادت  Learning Outcomesمخرجات  التي  العشرين،  القرن  من  األخير  العقد  بداية  في   )

 (.  2019بضرورة تحديد نواتج تعلم يستطيع الطالب إظهارها في صورة أداءات )سعادة، والعميري، 

والتقوي  للقياس  العالمية  المنظمة  رئيس  أشار  السابع    Thomas Kalvanم  كما  المؤتمر  في 

المعارف   المخرجات، أي  على  تركز  العقدين األخيرين  في  عمليات اإلصالح  للمنظمة، أن  والعشرين 

)العصيمي،   الطالب  يكتسبها  التي  والسلوكيات  أهداف  و  (.2015والمهارات  في  التغيير  ضوء  في 

تقدم أدلة على م تقويم  الحاجة إلى أساليب  والمهارية  التقويم، ظهرت  ستوى إنجازات الطالب المعرفية 

التعليمية، والتركيز  -والوجدانية. وتباعاً لما أحدثه التقويم من تغيير لدور المتعلم كمحور للعملية التعلمية 

على ما يتعلمه وهل يحتفظ بما يتعلمه، ويطبقه في الواقع، وأيًضا تحول دور المعلم من ُملقي إلى موجة  

(، لتقويم نتاجات التعلم وممارسة ما  Authentic Assessmentالتقويم الواقعي ) وميسر، ينبثق مفهوم  

 يكتسبه المتعلم من خبرة وتوظيفها في مواقف تعليمية واقعية تتناسب مع قدراته. 
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( التقويم الواقعي على أنه قيام الطالب بأداء مهام مفيدة ذات معنى وداللة،  2009عالم )وعرف  

ُعلي  تفكير  مهارات  تحدد  تتطلب  محكات  خالل  من  األعمال  هذه  قيمة  تحديد  الطالب  يستطيع  بحيث  ا، 

الثوابية   ويشير  جودتها.  التقويم؛    (2013)مستوى  من  النوع  لهذا  توالت  التربويين  اهتمامات  أن  إلى 

المرادفة  المصطلحات  وتعددت  التقليدي،  التقويم  يحققه  ال  ما  يحقق  التقويم    كونه  مثل:  الواقعي  للتقويم 

 ( )Alternative Assessmentالبديل  األداء  على  المعتمد  والتقويم   ،)(Performance based 

Assessment( والتقويم األصيل  ،(Authentic Evaluation  وبالرغم من تعدد هذه المصطلحات .

التعليمية من الصورة النمطية التقليدية،    -إال أنها تلتقي في منظور منهجي واحد يخرج العملية التعلمية

التي تعتمد على تخزين المعلومة واستظهارها في اختبار الورقة والقلم، واألرقام التي ال تقدم معلومات  

ا  إلى  الطالب  مهارات  عن  قيمة  ببناء  ذات  يقوم  نشط  طالب  إعداد  على  تعمل  التي  الحديثة،  لصورة 

المعرفة في عملية تعلمه، ويقيّم ذاته ليعرف مواطن الضعف لديه، فتصبح عملية التقويم عملية تشاركية  

 بين المعلم والمتعلم.  

التعل                 ألساليب  النظري  اإلطار  لنا  تقدم  التي  التعلم  نظريات  لمبادئ  مثل  وتحقيقاً  الحديثة  م 

(، والتي تؤكد على أن  Lev vegotskyليف فيجوتسكي )   االجتماعية، لرائدها-النظرية البنائية الثقافية

مع   والمشاركة  االجتماعي  التفاعل  من  جو  في  يحدث  للمتعلم  والمهاري  واالجتماعي  العقلي  النمو 

لتقويم الواقعي، وما يقوم به  استراتيجيات ا   (. ويتحقق ذلك من خالل2017اآلخرين )عثمان، وآخرون،  

يقدمه هذا التقويم للمعلم من انعكاسات   فيها مع من حوله. فضالً عما  يتفاعل  وأنشطة  المتعلم من مهام 

أن ما ينفرد به هذا النوع من التقويم  (    Bryce, 2010لمدى فعالية أساليبه التدريسية. ويؤكد برايس )

وي  الطالب،  نمو  عن  دقه  أكثر  صورة  يعطي  وينترس  أنه  ويشير  الوقت.  مرور  مع  شخصيته  ظهر 

(2014 ,Winters  أن التقويم الواقعي يساعد المعلم على تحديد التعلم غير المكتمل لدى المتعلم، وسد )

 الثغرات في التعلم.  

التربية   معلم  والسيما  التقويم،  من  النوع  بهذا  لإللمام  معلم  كل  حاجة  تظهر  ذلك  ضوء  وفي 

قررات التربية اإلسالمية، يجدها مجاالً ثرياً لتغذية جوانب شخصية المتعلم. لذا  اإلسالمية. فالمتفحص لم 

تقليدية   غير  تقويم  أساليب  توظيف  االبتدائية،  المرحلة  في  وتحديداً  اإلسالمية  التربية  معلم  من  يتطلب 

 تأصل المفاهيم، وتربط الطالب بواقعهم.  

التع  تجويد  إلى  المملكة  في  التعليم  سياسة  في  وتتوجه  ورد  فقد  األولى،  الدراسية  بالمراحل  ابتداًء  ليم 

المملكة   رؤية  بالمعارف    2030مضامين  أبنائنا  وتزويد  والتدريب  التعليم  في  االستثمار  "سنواصل 

)وزارة   المبكر"  التعليم  مراحل  على  أكبر  تركيزنا  وسيكون  المستقبل،  لوظائف  الالزمة  والمهارات 

ة التعليم بأهمية إعداد هذه المرحلة باعتبارها اللبنة األولى في تطبيق  (. وإيماناً من وزار 2017التعليم،  

فاعلة   أساليب  بإيجاد  مستقبالً،  إليها  يحتاجون  بمهارات  المرحلة  هذه  طالب  ولتزويد  التعليم.  سياسة 

بالمرحلة   الطالب  تقويم  لالئحة  التفسيرية  المذكرة  التعليم  وزارة  أصدرت  فقد  التعلم.  نواتج  تحسن 

) االبتد  الفقرة  الخامسة  المادة  في  التقويم،  3ائية،  عمليات  في  متنوعة  أدوات  توظيف  ضرورة  على   )

لوزارة   العامة  واإلدارات  )الوكاالت  ومهاراته.  الطالب  قدرات  إلظهار  محفزة  حقيقية  وتوفير خبرات 

 (.  2017التعليم، 
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 : Research problemمشكلة البحث  

، إال أنه بالرغم من الجهود النوعية  2030اسي لتحقيق رؤية  تتنامى جهود الدولة بالتعليم كمحور أس

 التي بذلتها وزارة التعليم 

تم رصد تحديات تواجه التعليم منها    2020في المملكة، ومشاركتها في برنامج التحول الوطني   

التعليم،   )وزارة  المعلم  لدى  التقويم  مهارات  وضعف  التقليدية،  التدريس  طرق  على  المعلم  اعتماد 

2019  .) 

المعلمات   استخدام  مازال  أنه  نتائجها  في  الدراسات  من  عدد  إليه  توصلت  ما  إلى  إضافة 

التعليمية أدنى من المأمول. حيث وجدت دراسة رايت  -الستراتيجيات التقويم الواقعي في العملية التعلمية

 (Wright   ,(2015  قليدية لسهولة  أن معلمي اللغة في الصف السادس، ما زالوا يستخدمون األساليب الت

يلبي   الذي  الحقيقي  التعلم  على  الطالب  يحصل  لن  أنه  على  البحث  فأكد  نظرهم.  وجهة  في  إعدادها 

 ( النجار  دراسة  ذكرت  بينما  التقليدية.  الممارسات  ظل  في  توظيف  2018احتياجاته  يقتصر  أنه   )

الواق التقويم  الستراتيجيات  الزرقاء  منطقة  في  الحكومية  المدارس  في  التواصل  المعلمين  على  عي 

إليه   أشارت  ما  إلى  إضافة  الرصد.  بقوائم  المعلمون  اكتفى  األدوات  وفيما يخص  واألجوبة(،  )األسئلة 

 ( دحروج  أبو  تطبيقهم  2019دراسة  في  اقتصروا  حانون،  بيت  في  األساسية  المرحلة  معلمات  أن   )

جود ضعف في مستوى وعي  ( بو 2013للتقويم على استراتيجية التقويم بالمالحظة. ودراسة الثوابية )

وقصور   والوجدانية،(،  المهارية،  )المعرفية،  الثالثة  التعلم  جوانب  تقويم  في  اإلسالمية  التربية  معلمي 

 معرفتهم باستراتيجيات التقويم الواقعي وكيفية توظيفه في تقويم الطلبة.  

والت التعلم  تطوير  مجال  في  ُعقدت  التي  المؤتمرات  بعض  توصيات  إلى  حيث  واستناداً  عليم، 

المطلوبة   المهارات  الطالب  تكسب  متنوعة  تقويم  أساليب  الدراسية  المناهج  تضمين  بأهمية  أوصت 

(، والمؤتمر  2015للنجاح في الحياة. كمؤتمر قياس قضايا واتجاهات وتطبيقات نواتج التعلم بالرياض )

مؤتمر العلمي الثامن للتقويم في  ( الذي تبنته المملكة العربية السعودية، وال 2018الدولي لتقويم التعليم ) 

 ( في مصر. 2019المنظومة التربوية ) 

ومن خالل عمل الباحثة معلمة في المرحلة االبتدائية، وما الحظته من اقتصار المعلمات على  

الممارسات التقليدية باستظهار المعلومة في اختبار الورقة والقلم، بشكل سطحي ال يالمس عمق محتوى  

سالمية، فال يسهم في التأثير على سلوك الطالبة. لذا ترى الباحثة أن تسليط الضوء على  مقرر التربية اإل

لهذا   المعلمين  وتهيئة  عليها،  التغلب  في  القرار  متخذي  تساعد  أساسية  خطوة  الواقعي  التقويم  معوقات 

بتاريخ   االبتدائية  للمرحلة  الحديثة  التقويم  الئحة  بعد صدور  السيما  التقويم.  من   10/2019/ 20النوع 

الحالي   البحث  إجراء  إلى  الحاجة  ظهرت  ذلك  من  األدائية.  المهام  على  للطالب  درجات  بتخصيص 

بالمدارس   االبتدائية  للمرحلة  اإلسالمية  التربية  مواد  في  الواقعي  التقويم  تطبيق  معوقات  عن  للكشف 

 الحكومية بجدة من وجهة نظر المعلمات.  

   Research Questions :األسئلة البحثية 

 بناء على ما سبق؛ تتحدد مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:  
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بالمدارس   -1 االبتدائية  للمرحلة  اإلسالمية  التربية  مواد  في  الواقعي،  التقويم  تطبيق  معوقات  ما 

 الحكومية بجدة والمتعلقة بكل من )المعلم، الطالبات، التطبيق، المقرر الدراسي؟ 

تقديرات المعلمات  (  α=0.05داللة إحصائية عند مستوى ) هل توجد فروق ذات   -2 بين متوسطات 

 البحث )الخبرة وعدد الدورات(؟  لمعوقات التقويم الواقعي تعزى لمتغيري

 :  research goalsأهداف البحث  

الكشف عن معوقات تطبيق التقويم الواقعي في مواد التربية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية بالمدارس   -1

 المقرر الدراسي(.   -التطبيق   -الطالبات  -ة بجدة والمتعلقة بكل من )المعلم الحكومي 

بين متوسطات تقديرات  (  α=0.05فحص مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -2

 المعلمات لمعوقات التقويم الواقعي تعزى لمتغيري )الخبرة وعدد الدورات(. 

 : research importanceأهمية البحث  

تحسين    2030تتجلى أهمية البحث من أهمية موضوعه، وتزامن الموضوع مع استهداف رؤية المملكة  

وبذلك   المعلمين؛  وتأهيل  للطلبة،  األساسية  المهارات  وتعزيز  التقويم،  أساليب  وتطوير  التعليمية  البيئة 

 تؤمل الباحثة أن تفيد نتائج البحث على النحو اآلتي: 

البح  -1 يمثل  أن  الباحثة  وعموم  تؤمل  المهتمون  منها  يستفيد  التربوية  للمكتبة  نوعية  إضافة  ث 

 الباحثين في المجال. 

قد تفيد نتائج البحث الجهات المسؤولة؛ خصوصا في التدريب لوضع برامج تدريبية تتبنى   -2

 معالجة المعوقات المتعلقة بالمعلمات. 

اسية إلعادة النظر فيها؛ بما  قد تفيد نتائج الدراسة في تحفيز الجهات المسؤولة عن المقررات الدر -3

 ينسجم مع التقويم الواقعي. 

من المتوقع أن تنعكس نتائج الدراسة في تحسن المخرجات التعليمية، وأن يلمس المجتمع آثاراً   -4

 مباشرة تعكس ثمرة الجهد والوقت الذي يقضيه أبناؤهم في المدارس.  

ب على معوقات استخدام التقويم  قد يسهم هذا البحث في تقديم بعض المقترحات العملية للتغل  -5

في تطوير   2030الواقعي في مواد التربية اإلسالمية بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 

 التعليم.  

قد يسهم هذه البحث في توعية معلمات التربية اإلسالمية بمزايا هذا النوع من التقويم في تحقيق   -6

 ي أثناء ممارسته.  نواتج التعلم المنشودة، بما يعكس التفاعل اإليجاب 

    search limits حدود البحث:  

 يقتصر البحث على الحدود اآلتية: 

 الحدود الموضوعية: المعوقات التي تواجه معلمات التربية اإلسالمية في تطبيق التقويم الواقعي.  -

البشرية:   - )الحدود  قوامها  عشوائية  اإلسالمية  307عينة  التربية  معلمات  من  المرحلة  (  في 

 االبتدائية.  

 الحدود المكانية: مدارس المرحلة االبتدائية الحكومية بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.  -

 . 2020  -2019الحدود الزمانية: الفصل الدراسي األول لعام   -
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 مصطلحات الدراسة: 

: تُعرف المعوقات على أنها "مجموعة من العوامل والمتغيرات التي تعوق  Constraintsمعوقات  -

معلمي التربية اإلسالمية عند توظيف أساليب وأدوات التقويم الحقيقي في العمليات التدريسية، مما  

   (.299:  2018يعكس عزوف عن توظيف تلك األساليب، واألدوات" )يوسف، 

بحددث األسددباب التددي تحددول دون اسددتخدام معلددم التربيددة اإلسددالمية ويقصددد بالمعوقددات فددي هددذا ال  -

 التعليمية.  -الستراتيجيات التقويم الواقعي بالصورة الصحيحة في العملية التعلمية

( بأنه:" التقويم  371:  2019يعرفه أبو دحروج ) :  Authentic Assessmentالتقويم الواقعي   -

حقيقيه، مواقف  في  الطالب  إنجازات  يعكس  العليا،    الذي  التفكير  مهارات  الطالب  فيها  ويمارس 

 ويوائمون بين المعارف المكتسبة لبلورة األحكام أو التخاذ القرارات أو حل مشكالت حقيقية". 

رابطة  - )   وتعرف  األمريكية  والمناهج  اإلشراف  التقويم  http://www.ascd.orgتطوير   )

يتعلمون  ما  بأنه "قدرة الطالب على الربط بين  والعالم الذي يعيشون فيه،  الواقعي،  ه في المدارس 

 من خالل مهام واقعيه تنمي المهارات التي يحتاجون لها للنجاح في الحياة.  

ومنتج   - مطبق  إلى  للمعرفة  متلقي  من  بالمتعلم  ينتقل  للتقويم  حديث  توجه  بأنه:  إجرائيًا:  ويعرف 

 مهاراته لحياته الواقعية.  للمعارف والخبرات، التي يكتسبها في مواقف حقيقية تنمي من خاللها

اإلسالمية  - التربية  اإلسالمية    مواد  والقيم  والمعايير،  الحقائق،  من  متكامل  نظام   " بأنها:  تُعرف 

إلى المتعلمين؛ بقصد إيصالهم   والخبرات اإلنسانية المتغيرة التي تقدمها مؤسسات تربوية  الثابتة، 

بالتر مهتدية  له،  هيأهم هللا  الذي  الكمال  درجات  السياقية  إلى  النظرة  مع  الحضاري اإلسالمي  اث 

 (. 97:  2003لذلك التراث" )شحاتة، والنجار،  

وتعرف إجرائيًا بأنها: المعارف والمهارات والقيم التي تقدمها وزارة التعليم للطلبة؛ لبناء شخصية   -

وتجويده،   الكريم  القرآن  في  المتمثلة  الشرعية  العلوم  فروع  خالل  من  بدينها  متمسكة  مسلمة 

 التوحيد، الحديث والسيرة، الفقه والسلوك. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:  -2

 اإلطار الفلسفي للتقويم الواقعي: 

معلومات   واستظهار  التذكر،  على  الطالب  قدرة  بقياس  مرتبطة  عملية  التقويم  أن  البعض  يرى 

المحتوى الدراسي ليبرز التفوق والتميز بين أقرانه، ولكن في الواقع التقويم الواقعي ال يقتصر على هذه  

ت  جعلته  التي  النظرية  وفلسفته  العلمي  أساسه  فله  الدراسي،  للتحصيل  المحدودة  معنى  النظرة  ذا  قويما 

المعرفي   األساس  تشكل  التي  االجتماعية،  البنائية  النظرية  سيما  وال  التعلم  نظريات  على  مستند  وأثر، 

المعلم   التمركز حول  من  بدالً  ومهاراته،  المتعلم  المتمركز حول  الواقعي  التقويم  استراتيجيات  لتصميم 

بها الطالب مشاركة نشطة منتجة في مهام  كمصدر للمعلومة." فالمعرفة تكوينية بنائية يشارك في اكتسا 

(. وهذا يتماشى مع مبدأ التعلم للتمكن واإلتقان  20، ص 2009يشعر الطالب بمغزاها وفائدتها")عالم،  

(، على أنه تعلم يحقق أكبر عدد ممكن من  2017؛ المنتشري، 2019الذي أشار إليه )سعادة والعميري، 

المتعلمين  من  عدد  ألكبر  التعليمية  يحقق  األهداف  حيث  المتعلمين  90،  من  األهداف  %90  من   %
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% من اإلتقان. من هنا نستنتج أن فلسفة التقويم تعد نموذًجا ثريًا ومثمًرا في تحقيق  90التعليمية بمستوى  

تطلعات المؤسسات التربوية من جانب، واالرتقاء بمستوى المتعلم معرفيا ومهاريًا ووجدانيًا من جانب  

 آخر. 

 واقعي:  خصائص التقويم ال 

يدعم التقويم الواقعي التوجهات الحديثة للتقدويم التربدوي، التدي ندادت بده عبدر الحقدب الزمنيدة. حيدث 

( تتمثدل فدي أن 2010؛ وأبدو شدعيرة وآخدرون، 2014أوردهدا كدالً مدن )الحربدي،   خصدائص  يتسم بعدة

 التقويم الواقعي:  

ة بمددا يتدديح فددرص متعددددة للطالددب التغذيددة الراجعدد  ويقدددم إجدراء يرافددق عمليتددي الددتعلم والتعلدديم،  .1

 للتحسين من أدائه في المستقبل، وتوجيه مسيرته التعليمية.  

يوفر التنوع والمرونة في األساليب واألدوات، بمدا يخددم المعلدم والمدتعلم ويراعدي الفدروق الفرديدة  .2

 بين الطلبة وأنماط تعلمهم وخلفياتهم.  

بدل يشدمل جواندب أخدرى كاالتجاهدات والقديم شامل حيث أنه ال يقتصر علدى قيداس المعرفدة فقدط،   .3

 والمهارات التي تتبلور في إنجازات الطلبة.

محكي المرجع يستند على محكات ومؤشرات؛ لتقددير األداء بمدا يحقدق الصددق فدي نتاجدات الدتعلم  .4

 ويقضي على المقارنات ويشجع التعلم التعاوني.

 ة جميع الطلبة في المهام.  يتيح المساواة والعدالة بإتاحة الفرص المتكافئة لمشارك .5

 ديمقراطي يسمح للطالب المشاركة في تقييم ذاته؛ ليدرك ما يحققه من تقدم أثناء تعلمه.   .6

يركز التقويم الواقعي على المهام، التي تستثير عمليدات التفكيدر العليدا بأنشدطة تتناسدب مدع مسدتوى  .7

 نموهم.  

تحوالً جوهرياً في فلسدفة التقدويم والتدي   بناًء على هذه الخصائص، نجد أن التقويم الواقعي أحدث

 يمكن إيجازها في عدد من النقاط كاآلتي:

 من التقويم السهل السطحي إلى العميق ذو المعنى. -

 من التقويم الختامي من قبل المعلم فقط إلى التقويم المستمر من قبل المعلم والطالب ذاته واألقران. -

 من تقويم نمطي إلى صيغ متنوعة للتقويم. -

 ن اإلطار المحدود للمعلومة إلى اإلطار المطلق في التفكير واإلبداع.م -

 مبررات توظيف التقويم الواقعي في مواد التربية اإلسالمية بالمرحلة االبتدائية.

 تغير األهداف التربوية للمنظومة التعليمية. .1

واالنفتاح المعرفي يستدعي  التحديات التي نواجها في القرن الحالي في مختلف مجاالت الحياة،  

مفكرين   ليصبحوا  الطالب  إعداد  يتطلب  والعشرين  الواحد  القرن  سياق  ففي  متنوعة.  بشرية  كفاءات 

(. لذا قاد كبار العلماء والباحثين تطورات  Koh, 2012ناقدين، وعمال منتجين ومتعلمين مدى الحياة ) 

االست  من  العديد  إلى  بالتوصل  التربية  ميادين  في  التدريس  متسارعة  ونماذج  راتيجيات 

 (Lewis&Scott, 2009  في ضوء ذلك يتطلب االهتمام بجودة األساليب وتهيئة بيئة استكشافية تثير .)
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المراحل   منذ  نشطين  مبادرين  وتجعلهم  الطلبة  تعلم  في  تؤثر  مالئمة  تقويم  وإجراءات  الطلبة،  دافعية 

حد إصالحات  التعليم  سياسة  تبنت  لذا  المدرسة،  في  تحقيق  األولى  بهدف  التعليمية  المنظومة  في  يثة 

رؤية   فمن    2030متطلبات  عالمياً،  منافس  للمعرفة  منتج  لوطنه  منتم  بدينة  معتز  متعلم  جيل  بإنتاج 

 المأمول أال تتأخر مقررات التربية اإلسالمية ومعلميها عن ركب هذه التطورات. 

 . ضرورة التكامل بين الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية  .2

إن التربية اإلسالمية تربية تامة منهجها إلهي، تنظر لشخصية المسلم من جميع جوانبها دون التركيز  

جانب  أنها    على  كما  الحياة،  مستجدات  مع  تتكيف  التي  المتزنة  الشخصية  ينمي  بما  آخر،  وإهمال 

التطبيق.  تربية سلوكية عمليه ال تقف عند حد المعارف واستظهارها بل تتجاوز إلى مرحلة العمل و 

فاقتصار المعلم في التقويم على الجانب المعرفي في عميلة التعلم جعل الطالب ال يخرج من محتوى  

في   تسهم  ال  الذاكرة  في  الشرعية  والمفاهيم  الحقائق  من  بمجموعه  إال  اإلسالمية  التربية  مقررات 

دة إفادة المتعلمين التأثير المطلوب في سلوك الطالب، في حين أن" التقويم هو الذي يظهر مدى جو

التعليمية، من خالل التغيير اإليجابي في سلوكهم، واكتساب المهارات، وتحسن  -من العملية التعلمية

أن التعلم الُمثمر البد من أن    (2010(. كما يؤكد عفيف ) 239:  2014ميولهم" )مطاوع، والحصان،  

عالم مع  اإليجابي  التفاعل  على  القادر  المسلم  إعداد  غايته  يستلزم  تكون  وهذا  الجوانب،  كافة  من  ه 

معالجة واعية للمنظومة التعليمية، لتحقيق غايات المجتمع وطموحاته. وال سيما في مقررات التربية  

 اإلسالمية المرتبطة بقيم ومعتقدات الطالب. 

 ارتكاز استراتيجيات التقويم الواقعي على أسس النظرية البنائية الثقافية االجتماعية. .3

الن  للعالم  تقوم أسس  الثقافية  البنائية االجتماعية  التعلم    Vygotskyظرية  فيجوتسكي على أن 

إيجابي   بشكل  الطالب  يتعلم  حيث  الفردي،  التعلم  من  والمهارة  للمعرفة  وبناء  نشاطاً  أكثر  االجتماعي 

وبين   والمعلم،  الطالب  بين  التعاوني  الجماعي  النشاط  خالل  من  نفسه،  تعليم  حول  مهارة  ويكتسب 

وأقرانه  الطال  ،  ب  هذه  (2011)مازن  تحول  الواقعي  التقويم  استراتيجيات  أن  نجد  ذلك  على  وبناء   .

النظرية إلى تطبيقات فعلية على أرض الواقع، من خالل المهام األدائية التي يقوم بها الطلبة في فرق  

تعاونيه، حيث يعزز التعلم التعاوني مهارات التواصل الفعال لدى الطلبة، وتكسبهم مهارات المسؤولية  

 (.  1(. كما يوضحه الشكل رقم ) 2017المهام، والحوار والتعبير عن األفكار )عثمان،  في إنجاز  
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( ارتكاز التقويم الواقعي على أسس النظرية البنائية االجتماعية الثقافية من إعداد  1الشكل رقم ) 

 الباحثة 

وا  التفكير  على  يحث  الذي  اإلسالمي،  ديننا  مع  النظرية  هذه  توافق  إلى  اإلشارة  لتأمل،  وتجدر 

(. وقوله  219والتواصل، وأدب الحوار، لقوله تعالى }َكذَِلَك يُبَيِّن َّللاه لَُكُم اآليَاِت لَعَلهُكْم تَتَفَكهُروَن{ )البقرة:  

{ )الذاريات:    َوفِيتعالى:  تُْبِصُروَن{  أَفَال  }َوَجاِدْلُهم   (.21أَْنفُِسُكْم  تعالى:  أَْحَسُن{.   وقوله  ِهَي    بِالهتِي 

فيها  16  النحل: ) يشارك  واقعية،  تعلم  في فرق عمل أمام مواقف  للمعلم أن يضع الطالب  يتيح  وهذا   .)

 الطالب المعرفة مع أقرانه وتمارس هذه القيم والمهارات، بما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.  

وفي ضوء ما تدم عرضده مدن خصدائص انفدرد بهدا التقدويم الدواقعي، ومبدررات تطبيقده فدي مقدررات  

 التربية اإلسالمية، ترى الباحثدة أنده يقدع علدى عداتق معلمدة التربيدة اإلسدالمية فدي المرحلدة االبتدائيدة،

تعلدم حيويدة  استبدال الطرق التقليدية فدي الطدرح، وتوظيدف اسدتراتيجيات التقدويم الدواقعي إليجداد بيئدة

تستثير اهتمام الطالبة نحو التعلم، وتجعلها متفاعلة أثناء سير الحصة، ذلك يسهم في تطبيدق مدا يتعلمونده 

 من أمور دينهم في الحياة.  

 .Assessment Strategies  استراتيجيات التقويم الواقعي 

األسداليب التقويميدة التدي تتصدل استراتيجيات التقويم الواقعي: وتُعدرف بأنهدا: "مجموعده مدن   -

بالعدالم الدواقعي، يسدتخدمها المعلدم لتحقيدق األهدداف التربويدة للتددريس، بمجاالتده المعرفيدة والوجدانيدة 

(. ويقصدد باسدتراتيجيات التقدويم 251: 2010والنفس حركية لقيداس أداء الطالدب" )العمدري، وشدحادة،  

يعدها المعلم للطالب، بنداء علدى مخرجدات تعلميدة مخطدط الواقعي في هذا البحث المهمات التعليمية التي 

 لها؛ لتقييم مستوى نتاج التعلم وأهمها اآلتي:

هدي " أن  .Performance Based Assessment)استتراتيجية التقتويم المعتمتد علتى األدا  ) •

يقوم الطالدب بعدروض عمليدة يظهدر مدن خاللهدا مددى إتقانده لمدا اكتسدب مدن مهدارات، فدي ضدوء 

(. ويندددرج تحددت اسددتراتيجية التقددويم 47: 2010ت التعليميددة المددراد إنجازهددا" )العبسددي، النتاجددا

 ( وهي:2018؛ الحربي،  2006المعتمد على األداء عدة مهام أوجزها )الفريق الوطني للتقويم،  
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بأنه يعرض فيه الطالب المفاهيم والمعرفة من خالل  (: Demonstrationالعرض التوضيحي ) -

نتائج بحثية لظواهر في الحياة، يظهر فيها مهاراتهم في اإللقاء والحوار والتعبير  تجارب عملية أو  

 عن الرأي. وهنا يستطيع الطالب يوظفوا التقنية، المجسمات، الرسوم، المنظمات بيانية. 

(: فعالية يعرض فيها الطالب إنتاجهم الفكري والعملي بناء على ما  Exhibitionالمعرض )  -

ظهرون من خالله مدى امتالكهم للتفكير اإلبداعي والتعبير عن أفكارهم.  اكتسبوه من خبرات، ي 

 كالمشاريع والتصاميم المبتكرة،  

يمثددل فيهددا الطددالب مواقددف اجتماعيددة تحدداكي الواقددع  (:Simulationالمحاكتتاة ولعتتب األدوار ) -

الب يكتسبون منه السدلوك االجتمداعي ومهدارات التواصدل، وهدي مدن الفعاليدات المحببدة لددى الطد 

حيث تمكنهم من التعبير عن ذواتهم ومشاعرهم ويوصدلون مدن خاللهدا رسدائل هادفدة ذات مغدزى. 

كالعروض المسرحية، أو المشاهد التمثيلية في اإلذاعدة المدرسدية، التدي تتنداول قديم أو ظدواهر فدي 

 المجتمع.

فدة عدن لقاء بين متعلمين للحدوار حيدث يكدون لكدل فريدق وجهدة نظدر مختل (:  Debateالمناظرة ) -

بأنهدا تكنيدك تعليمدي يفتدرض وجدود موقدف معدين أمدا  (2016)اآلخر وبينهم محكم. ويضيف البندا 

 بالتأييد أو الرفض.

 متطلبات المهمة األدائية:

 تحديد المخرجات التعليمية والمهارات المنشودة المرتبطة بالمحتوى المعرفي. -1

 المهمة األدائية التي يريد المعلم من الطالب القيام بها.تحديد نوع   -2

 توضيح آلية تنفيذ المهمة. -3

 تبصير الطالب بالمعلومات والمصادر الصحيحة المتوقع أن تُفيدهم لتنفيذ المهمة. -4

 االتفاق على المحكات التي سيتم تقييم المهمة عليها، وذلك قبل التنفيذ. -5

 تواصل بين أعضاء الفريق.وضع الئحة ضوابط فرق العمل وطرق ال  -6

( أمثلة للمهام األدائية التي تفيد المعلمين في تطبيقها فدي مدواد التربيدة اإلسدالمية 1ويعرض جدول )

 بالمرحلة االبتدائية.

 ( أمثلة للمهام األدائية في مواد التربية اإلسالمية 1جدول ) 

 التعلم المتوقعةنواتج  بيئة التنفيذ  الموضوع  المهمة األدائية  المادة

ك 
لو
س
وال
ه 
فق
ال

 

العتتتتتتتتتتتتتتترض 

 التوضيحي

الزكتتاة )مستتلم يمتلتتا األمتتوال 

التي يجتب فيهتا الزكتاة( تضعترض 

العمليتتتات الحستتتابية ل نصتتتبة، 

وأنتتتتواح الحبتتتتور والثمتتتتار، 

واألنعتتام، والطبيعتتة الجغرافيتتة، 

والتاريخ، ويكتو  متدعم بصتور 

تؤدى المهمة بشكل  

جماعي في  فردي أو  

 فرق عمل في 

 الصف الدراسي   -

التطبيقات التقنية    -

التعليمية المفعلة في  

يتحقق تكامل المعرفة في الدمج 

 بين المواد.

تستتب الطالتتب لغتتة التوا تتل يك

 والحوار.

معرفة كيفيتة توظيتف المفتاهيم 

 األساسية واالستدالل المنطقي.
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( أنده لقداء مبدرمج 2018يعرفده النجدار )  (:Communication)  استراتيجية التقويم بالتوا تل  •

يُعقد بين المعلم والطالب؛ لنقاش مشروع معين يتم تحديد الخطدوات الالحقدة بهدا للتحسدين مدن تعلدم 

الطالب. ويكون ذلك من خالل المقابلدة واألسدئلة المباشدرة لمعرفدة مددى التقددم الدذي حققده المدتعلم 

 . بعرض مشكلة أو تحليل قصة.  ومعرفة طبيعة تفكيره وأسلوبه في حل المشكالت

"يتوجه فيهدا المعلدم أو المالحدظ نحدو المدتعلم   (:Observationاستراتيجية التقويم بالمالحظة ) •

بقصد مراقبته في موقدف نشدط، مدن أجدل الحصدول علدى معلومدات تفيدد فدي الحكدم عليده وتقدويم 

مدع المعلومدات عدن سدلوك يقوم المعلم في هذه االسدتراتيجية بج  (.64: 2018مهاراته " )الحربي، 

 الطالب أثناء المهام، ومن خالل سجل القصصي للمعلم، ووصفة وصفا لفظيا.

" أنها عملية تحويل الخبرة السدابقة إلدى تعلدم بتقيديم مدا  :Reflection)استراتيجية مراجعة الذات ) •

ى تقيديم ويكدون بتددريب الطالدب علد   (.52:  2010،  )العبسدي  تعلمة وتحديد مدا سديتم تعلمدة الحقداً"

نفسه وفق المؤشرات والمعايير في أداة التقويم، وأيضا تدريبده علدى كتابدة تأمالتده عندد االنتهداء مدن 

أي مهمة ُمنجزة، وتدوينها في سجل سير الدتعلم لددى الطالدب، أو باالسدتعانة بأحدد التطبيقدات التقنيدة 

الطالدب، ودافدع قدوي  كالحائط اإللكتروني، وتعدد مؤشدر هدام إلظهدار مسدتوى النمدو المعرفدي لددى

 للتعلم الذاتي الفعال وإكساب الطالب مهارة التفكير التأملي حتى يدرك احتياجاته ونقاط ضعفه.

هي عملية تقدويم متبادلدة بدين الطلبدة تُمدارس (: Peers Assessmentاستراتيجية تقويم األقرا  ) •

مسبقًا، ومدرجدة فدي نمدوذج للتقيديم أثناء الموقف التعليمي، ويكون وفق معايير ومحكات متفق عليها  

يطبقه جميع الطلبة أثناء عملية التقويم، مما يتيح التواصدل اإليجدابي داخدل الصدف الدراسدي. ويدذكر 

التوا ل بين المعلم   أو مجسمات أو عينات....

 والطالر مثل أدمودو 

Edmodo)  مايو ،)

Myu)  ويستطيع.)

المعلم االستعانة بها  

 في جميع المهام. 

 فنا  المدرسة   -

 المسرح المدرسي   -

 

 -المشتتتتتتتتتتروح 

 المعرض

مشتتروح الحتتاص الصتتغير، إنتتتاص 

مجستتتمات أو مخطتتت  مصتتتور 

 لمناسا الحج والعمرة.

تحفيتتز االبتكتتار واإلبتتداح لتتدى 

الطالتتب. و تتتورة متتتن  تتتور 

التتتعلم بالعمتتل والتطبيتتق. بمتتا 

 يبقي أثر التعلم.

 

رة 
سي
وال
ث 
دي
ح
ال

 

المحاكتتتاة ولعتتتب 

 األدوار

تمثيتتل مشتتاهد متتن واقتتع الحيتتاة 

 -تتنتتاول ظتتواهر فتتي المجتمتتع 

تقييمهتتا بتتالمنهج النبتتوي متتن 

 سيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.  

 تعزيز فرص التعبير عن الذات

إكستار الطالتب قتيم وستلوكيات 

 اجتماعية.  

عمتتل بحتتث مصتتغر عتتن أختتالق  العرض  

 .ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول

اكتسار مهارة جمع المعلومتات 

 وتحليلها وتقييمها وتلخيصها.

د  
حي
تو
ال

 

عمتتتل متتتنظم بيتتتاني )ختتترائ   العرض  

مفتتتتاهيم( لنتتتتواق  اإليمتتتتا  

ومنقصتتتتاته، متتتتدعم ب مثلتتتتة 

 و ور.

تعزيتتز القتتدرة علتتى التترب  بتتين 

المفاهيميتة الموجتودة  الفجوات 

فتتتي المتتتادة، واختزالهتتتا فتتتي 

ومتابعتهتتتا مستتتاحة محتتتدودة 

 بصريا وذهنيًّا.
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( يفيد تقويم األقران بمنحهم قدراً كبير مدن االسدتقاللية والثقدة بدالنفس، وتنمدي لدديهم 2018الحربي )

سداعدهم فدي التعدرف علدى خصدائص األعمدال الجيددة فدي التفكير الناقد، وتشجع التعلم التعاوني، وت

 ( االستراتيجيات التي تم التطرق إليها.2المستقبل. ويوجز شكل )

 
 ( استراتيجيات التقويم الواقعي من إعداد الباحثة 2الشكل ) 

ونستخلص من ذلك أن التنوع الذي يقدمه التقويم الواقعي في االسدتراتيجيات يعمدل علدى الخدروج 

الجمود التعليمي القائم على التلقين وحفظ المعلومات إلى الحيوية وإثدارة دافعيدة الطالدب وإشدراكه من  

فددي عمليددة تعلمدده، بمددا يراعددي أنمدداط الددتعلم المختلفددة، كمددا يسددمح للمتعلمددين بددالتعبير عددن ذواتهددم 

دى تحقيدق وأراءهم، وإثراء المحتوى المعرفي إضافة إلى أنده يدوفر للمؤسسدة التعليميدة مؤشدرات لمد 

 ومالئمة أهدافها لتطلعات سياسة التعليم في المملكة.  إنجازاتها

 تجارر رائدة في تطبيق التقويم الواقعي: 

حظي التقويم التربوي وإصالحاته باهتمام دولي واسع النطاق، من أجل تهيئة الطلبة وإكسابهم  

التجربة    لدولية الرائدة مثل مهارات تمكنهم من مواكبة هذا العصر، وكان هناك العديد من التجارب ا 

(  2006(، ووزارة التربية والتعليم األردنية ) 2019الفيرنو )  Alverno(، كلية 2011السنغافورية ) 

التي عملت على استبدال المفهوم التقليدي للتقويم إلى التقويم الواقعي الذي يركز على نتاجات التعلم،  

 وأثرا، وفيما يلي عرض لهذه التجارب. وتقدم هذه التجارب صوراً حية لجعل التعلم متعة  

 التجربة السنغافورية )تعليم أقل تعلّم أكثر(.  -1

طبق النظام التعليمي في سنغافورا نظام نوعي عدرف ب )تعلديم أقدل تعلّدم أكثدر(، كدان سدبب فدي 

جعلها نموذج ُملهم لكثير من األنظمة التعليمية، حيث أصبحت سدنغافورا فدي مصداف الددول األولدى فدي 

م التعليمي. هدفت في سياستها التعليمية تنمية مهدارات التفكيدر، وقددرات التواصدل الفعدال، والعمدل النظا

الجماعي فدي بيئدة تعليميدة تطبيقيدة محفدزة تسدتثير التسداؤل والبحدث واالكتشداف والتفكيدر. يتبدادل فيهدا 

 المتعلمون األدوار من خالل إعداد المشروعات، وتحليل المشكالت والمناقشات.  
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ادة مدا يدتم تقدويم الطلبدة مدن خدالل أفدالم فيدديو يدتم تصدويرها أثنداء الممارسدات التعليميدة، وعد 

فيسددتطيع المددتعلم مشدداهدة مدددى التقدددم الددذي أحددرزه. ويددتم التقددويم فددي ضددوء مالحظددات المشددرفين 

والمعلمين، وال تقتصدر علدى الجاندب المعرفدي بدل علدى مدا أكتسدبه المدتعلم مدن مهدارات قدام بهدا أثنداء 

 (.2011ألنشطة والمشروعات في الحلقات الدراسية )المعرفة،ا 

 .   Alvernoكلية الفيرنو  -2

بوالية ويسكونسن األمريكية أسست منهج دراسي متمركز على المتعلم، مطبقة    Alvernoكلية  

الستراتيجية التقويم على األداء بتشكيل مواقف تعليمية تمكنهم من خاللها مالحظة أداء الطالب،  

درا ملهما للمؤسسات التعليمية األمريكية األخرى، حيث يعملون على تدريب الطلبة  وأصبحت مص 

بشكل مستمر على التقييم الذاتي، وتوجيه الطلبة بأن يقيمون تعلمهم وفق قدرات محورية في المنهج مثل  

نهم  التواصل االجتماعي، التحليل، حل المشكالت، اتخاذ القرار، ويكون من متطلبات تخرج الطلبة تمك 

وإتقانهم هذه القدرات، وفي الوقت ذاته يراقبون مدى تحقق أهدافهم ونجاح برنامجهم التعليمي  

 (Alverno College, 2019 .) 

 وزارة التربية والتعليم األردنية.-3

نفذت وزارة التربية والتعليم األردنية مشروع تطوير االمتحانات والتقويم التربوي، حيث بدأت  

تراتيجيات التقويم المعتمد على األداء، بتهيئة المعلمين بالدورات التدريبية على  بالتطبيق الفعلي الس 

تطبيق التقويم الواقعي، واعتماد التقويم التشخيصي بهدف تحديد نقاط الضعف لدى الطلبة ووضع  

الخطط العالجية، وتعزيز نقاط القوة، واستخدام إستراتيجيات االستقصاء بهدف تعزيز مهارات البحث 

تفكير واإلجراءات العملية لحل مشكلة، وهو أسلوب تدريس وتقويم في آن واحد. وتعديل معايير  وال 

النجاح والرسوب، فخصصت جزءا من العالمة الكلية للطالب لتقويم أدائه في المواقف التعليمية، كما  

)وزارة  عملت على تغيير شكل ومحتويات الشهادات المدرسية لتتالءم مع أساليب التقويم الواقعي  

 (. 2006التربية والتعليم، 

ويتضح من العرض السابق أن التجارب التي نجحت في توظيدف التقدويم الدواقعي أسدهم ذلدك فدي 

تحقيددق أهددداف رؤيددتهم والتقدددم فددي مسددتواهم العلمددي. ممددا يؤكددد علددى أن توظيددف التقددويم الواقددع فددي 

كدان البيئدة التعليميدة معلدم ومنهداج مؤسسداتنا التعليميدة يحتداج مدن أصدحاب القدرار التخطديط لتهيئدة أر

 وطالب وإدارة مدرسية وأسرة. إلدراك أهمية هذا النوع من التقويم في تطوير مهارات الطالب.  

 معوقات التقويم الواقعي:

وهنا البد من بيان أن التقويم الواقعي مازال يواجده معوقدات تحدول دون تطبيقده، ومدن أهدم تلدك 

 (:  2013؛ الثوابية،  2010المعوقات ما يلي )أبو شعيرة، وآخرون،  

 قلة البرامج التدريبية للمعلمين واإلمكانات المادية لتطبيق التقويم الواقعي.   .1

 المية.زيادة األعباء على معلمي التربية اإلس  .2

 القصور في اإلشراف التربوي على تفعيل هذا النوع من التقويم.   .3

 زخم المقرر الدراسي وخلوة من تطبيقات داعمة للتقويم الواقعي. .4

 ضعف مهارات المعلم في التخطيط والتنفيذ الستراتيجيات التقويم الواقعي. .5
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 ثانياً: الدراسات السابقة:   

التقددويم قضددية جوهريددة ومرتكددز مهددم لإلصددالح  أكدددت االتجاهددات الحديثددة علددى أن عمليددة

التربوي؛ لذا أوصى التربويون والبداحثون بتوظيدف اسدتراتيجيات التقدويم الدواقعي للوصدول إلدى تعلدم 

نوعي يُهيأ الطلبة للتعلم مدى الحياة، فقد تطرق العديدد مدن الدراسدات علدى الصدعيد العربدي والعدالمي 

علدى التحصديل الدراسدي للطدالب وإكسدابهم المهدارات الحياتيدة،  للتقويم الواقعي وواقع تطبيقه، وأثدره

التعلميدة ويتضدح ذلدك مدن خدالل -والصعوبات التي تواجه تطبيق التقويم الواقعي فدي العمليدة التعليميدة

 استعراض الدراسات التالية:  

 واقع تطبيق التقويم الواقعي:  -أوالً 

 الواقعي في الميدان التعليمي ومنها  تعددت الدراسات التي تناولت واقع تطبيق التقويم   

التي هدفت علدى التعدرف علدى أسداليب التقدويم البدديل فدي كتدب العلدوم   (2018دراسة الحربي)

للصف السادس، ومستوى اسدتخدام معلمدات العلدوم ألسداليب التقدويم البدديل المتضدمنة فدي كتدب العلدوم 

لوصدفي القدائم علدى تحليدل المحتدوى، والمدنهج بالمرحلة االبتدائية فدي مديندة بريددة، باسدتخدام المدنهج ا 

الوصفي المسحي، وكاندت العيندة كتدب العلدوم للصدف السدادس ابتددائي، أمدا عيندة الدراسدة، تمثلدت فدي 

( معلمددة مددن معلمددات العلددوم للصددف السددادس، واسددتخدمت أداة الدراسددة بطاقددة تحليددل المحتددوى 30)

لعلدوم للصدف السدادس لجميدع أسداليب التقدويم والمالحظة، وأظهرت نتائج الدراسدة عدن تضدمين كتدب ا 

البديل، بينما جاء استخدام المعلمات ألساليب التقويم البديل بمستوى عال لجميع األسداليب، وبيندت النتدائج 

أنه ال توجد فروق ذات داللدة إحصدائية لمسدتوى اسدتخدام معلمدات العلدوم ألسداليب التقدويم البدديل وفدق 

مدا توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية لمسدتوى اسدتخدام معلمدات العلدوم متغير عددد سدنوات الخبدرة، بين

ألساليب التقويم البديل وفق متغير الدورات التدريبية وكانت الفروق في اتجداه المعلمدات اللدواتي حصدلن 

 على أكثر من ثالث دورات.  

وهدفت إلى إبراز جواندب توظيدف أغدراض التقدويم الدواقعي مدن خدالل (  2018برهم )  دراسة

معرفة درجة استخدام معلمدي الرياضديات فدي مرحلدة التعلديم األساسدي فدي األردن، باسدتخدام المدنهج 

( معلمدا ومعلمدة، كمدا تدم عقدد مقدابالت مدع 119الوصفي التحليلي، وتم بناء استبانة لعينة مكوندة مدن )

جدة عاليدة لمعظدم ( معلما ومعلمة، وأظهرت النتائج إلى أن المعلمين يستخدمون التقويم الواقعي بدر13)

أغراض التقويم. لتكوين نتاجات ذات داللة تعكس حقيقة ما تعلمه الطلبة. ودلت النتائج علدى عددم وجدود 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة اسدتجابة المعلمدين السدتبانة أغدراض التقدويم الدواقعي، 

 دنية في مواكبة التوجهات الحديثة.وإلى االهتمام الكبير الذي تولية وزارة التربية والتعليم األر

هدددفت الددى معرفددة  أسدداليب التقددويم األصدديل فددي  (Winarso, 2018) دراسددة واينارسددو 

الرياضديات ومددى اسدتجابة الطدالب للتقدويم األصديل، واسدتخدم المدنهج التجريبدي، لعيندة مدن طدالب 

( المجموعددة التجريبيددة ، وتددم تطددوير أداة 38( المجموعددة الضددابطة و)38الصددف الثددامن عددددهم )

مدن 7تطبيق التعليم األصيل أظهرت النتدائج أن هنداك  االستبانة والمالحظة لتحليل استجابات الطلبة بعد  

لددديهم  8%( و 61طالددب لددديهم اسددتجابة متوسددطة ) 23%( و 18الطددالب لددديهم اسددتجابة منخفضددة )
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استجابة عالية جدا وتظهر النتيجة اخدتالف فدي نتدائج تعلدم الرياضديات بدين الطدالب الدذين يسدتخدمون 

 ؤكد على دور التقويم األصيل في رفع التحصيل الدراسي.  التقويم األصيل والذين ال يستخدمون. مما ي

وهددفت إلدى تنفيدذ تقدويم حقيقدي لقيداس الكفداءة  (Moria,Refnaldi,2017موريتا ) دراسدة

( طالدب مدن جامعدة نيجدري بدادنج، واسدتخدم أداة المالحظدة 124اللغوية لددى الطلبدة، لعيندة عدددها )

ساليب التقدويم الدواقعي، وتدم تنفيدذ عددد مدن اسدتراتيجيات واالستبيان لمعرفة تصور الطالب بعد تنفيذ أ 

التقويم الواقعي وهي المشدروع حيدث يتطلدب إبدداع فدي وظدائف لغويدة، مثدل رسدالة، إعدالن، وصدف 

الصورة، والتقييم الذاتي، وأظهرت نتائج االستطالع بأن تكون اتجاه إيجابي لددى الطدالب بعدد تطبديقهم 

أمدل والتفكيدر الناقدد. وبالنسدبة للمعلمدين هدو أداة لتعزيدز الدتعلم، كمدا لألسداليب، وإكسدابهم مهدارات الت

أوصت الدراسة بضرورة تددريب مندتظم للمعلمدين وورش عمدل لبنداء القددرات حدول التقدويم األصديل 

   لتحسين استخدامه.  

وهددفت إلدى التعدرف علدى األسدس الفلسدفية للتقدويم الدواقعي وتحديدد (  2014الحربي )  دراسة

اته، واتخدذت الدراسدة المدنهج الوصدفي التحليلدي القدائم علدى جمدع وتحليدل المعلومدات التدي استراتيجي

تضددمنتها األدبيددات ومددا توصددلت إليدده الدراسددات، وأظهددرت نتددائج الدراسددة أن اسددتراتيجيات التقددويم 

الواقعي تساعد على تحسدين المهدارات والخبدرات المتعدددة للطلبدة، وتعدزز قددرتهم علدى توظيفهدا فدي 

 قف حقيقية.  موا 

وهدددفت إلددى استقصدداء درجددة معرفددة معلمددي التربيددة اإلسددالمية  (2014)عمتترو، دراسددة 

الستراتيجيات وأدوات التقدويم الدواقعي ودرجدة تطبديقهم لهدا ودراسدة العالقدة بدين المعرفدة والتطبيدق، 

مستخدم المنهج الوصفي التحليلدي، وطدورت اسدتبانة مكوندة مدن أربعدة أبعداد هدي المعرفدة والتخطديط 

( معلمداً ومعلمدة مدن معلمدي التربيدة اإلسدالمية، 63ت على عينة تكوندت )والتطبيق واالتجاهات، وطبق

وأشارت النتائج إلى درجة المعرفة والتطبيق واالتجاهدات لددى المعلمدين كاندت كبيدرة، بينمدا التخطديط 

بدرجة متوسطة. وأظهرت النتدائج أثدر تبندي التقدويم الدواقي فدي مددارس األردن وتكثيدف ورش العمدل 

عليمات الخاصة بأسس النجداح والرسدوب بدوزارة التربيدة والتعلديم، التدي جعلدت التقدويم التدريبية، والت

 الواقعي ركناً أساسيا في التعليم.

( و هدفت إلدى عمدل نمدوذج جديدد للتقيديم فدي جامعدة ندوتردام (Kearney,2013كيرني   دراسة

ي وتدم إعدداد اسدتبانة بأسدتراليا، لزيدادة مشداركة الطدالب فدي عمليدة تعلمهدم، واسدتخدم المدنهج الندوع

( طالدب مدن برندامج التعلديم االبتددائي، 280استطالع رأي الطالب بعد هذا اإلجراء، لعينة مكونة مدن )

% بصورة إيجابيدة تجعلهدم أكثدر 63فقد أظهرت نتائج مشاركة الطالب في وضع المعايير للتقييم أجاب 

% أندده يحفددز الددتعلم 82ران أجدداب اطالعدداً علددى مددا يحصددلون عليدده مددن تعلددم، وبالنسددبة لتقيدديم األقدد 

والمشاركة والعمل التعاوني، وأوصت الدراسة إلى ضرورة تطدوير تقدويم الطدالب بمدا يسداعدهم علدى 

تطوير مهارات التعاون وحل المشكالت واتخاذ القرار حتى تساعدهم على النجداح فدي الحيداة. ودراسدة 

يب التقدويم األصديل فدي تنميدة القددرة علدى التي هدفت للتعرف على أثر اسدتخدام أسدال   (2013)االناجم  

حل المشكالت واالتجاه نحو مقرر الفقه لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، حيدث اسدتخدم المدنهج التجريبدي 

( مدن تالميدذ الصدف السدادس، وطبدق اختبدار حدل المشدكالت لمجمدوعتين تجريبيدة 45لعيندة قوامهدا )



التربوية   للعلوم  العربية  المجلة 
 والنفسية 

(      19العدد )    - الخامسالمجلد 
 2021يناير 

 

 

133 

ائج أنده يوجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطين (، وأظهرت النتد 27وضابطه تمثل ُكالا منها )

درجات تالميذ المجمدوعتين وذلدك لصدالح المجموعدة التجريبيدة، ويبدين أن تددريس الفقده مدع توظيدف 

   استراتيجيات التقويم األصيل عمل على تنمية مهارات حل المشكالت لدى التالميذ.

اسدتخدام أسداليب التقدويم الحقيقدي فدي التي هدفت للتعرف علدى  أثدر  (  2010الرضيا  )ودراسة  

مادة العلوم على تنمية التحصيل الدراسي والتفكير الناقد والمهارات الحياتية لددى طدالب الصدف الثداني 

طالدب يمثلدون فصدلين مدن فصدول   59متوسط، استخدم المنهج التجريبي، وتكونت عيندة الدراسدة مدن  

طالبدداً،  30طالبدداً، والمجموعددة الضددابطة  29 الصددف الثدداني المتوسددط، ومثلددت المجموعددة التجريبيددة

استخدم أساليب التقويم الحقيقي )ملف اإلنجاز، والمالحظة، وخرائط المفاهيم( من خدالل تددريس وحددة 

" التفاعدل والتغيدر واالسدتمرار فدي البيئدة" وأظهدرت النتدائج وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين 

والضدابطة فدي اختبدار التفكيدر الناقدد لصدالح المجموعدة   متوسطي أداء طدالب المجمدوعتين التجريبيدة

التجريبيدة، كدم أظهدرت نتدائج البحدث اكتسداب الطدالب بعدد أن طبقدت علديهم أسداليب التقدويم الحقيقدي 

مهارات المسؤولية االعتماد على النفس، الثقة بالنفس، اتخداذ القدرار، تحمدل المسدؤولية، التقدويم الدذاتي 

التعاون. وأشارت الدراسدة الدى أن أسداليب التقدويم الحقيقدي تتسدم بالمروندة ومهارات العمل التخطيط و 

 والتباين والتعدد بحيث تسمح لكل طالب استغالل نقاط القوة لديه.

و هددفت إلدى قيداس درجدة رضدا معلمدي العلدوم عدن توظيدف أسداليب    (2010العمري )دراسة  

نت العينة معلمدي علدوم مديريدة التربيدة والتعلديم التقويم الواقعي، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وكا

( معلدم ومعلمدة، مسدتخدما االسدتبانة أداة للبحدث وتكوندت مدن ثالثدة 140لقصبة المفرق وكان عدددهم)

( 3,75مجاالت التدريس، التخطيط، المعلم، وحصل مجال التدريس في تفعيدل أسداليب التقدويم الدواقعي)

أن معلمدي العلدوم يددركون أن  و  لوم لتوظيف أسداليب التقدويم،بدرجة كبيرة  في مقياس رضا معلمي الع

استخدام أساليب التقويم يقدم لهم بيانات عن عمليات التدريس، وعن درجات تحقدق الدتعلم. كمدا أظهدرت 

النتائج أنه ال توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية فدي درجدة رضدا معلمدي العلدوم تعدزو لمتغيدر الجدنس 

 والمؤهل والخبرة.

علددى المعطيددات التددي توصددلت إليهددا هددذه الدراسددات نسددتطيع القددول إن هندداك عوامددل وبندداء  

أسهمت في تطبيق المعلمات للتقويم الواقعي، وهي ما حققه التقويم الدواقعي مدن أثدر فدي إكسداب الطلبدة 

المهارات المتنوعة، إضافة إلى التنوع الذي يقدمده للمعلدم فدي األسداليب، وصدورة عدن درجدات تحقدق 

أيضاً الددورات التدريبيدة التدي حصدلن عليهدا فدي التقدويم الدواقعي، وتضدمين بعدض المقدررات   التعلم،

كمقررات العلوم ألساليب التقدويم الدواقعي، والمتابعدة مدن قبدل اإلدارة المدرسدية واإلشدراف التربدوي، 

 تضمين التقويم الواقعي في تعليمات النجاح والرسوب لدى الطلبة.  

   التقويم الواقعي:ثالثًا: معوقات تطبيق  

بدالرغم مددن دور التقدويم الددواقعي فددي تحقيدق مخرجددات الددتعلم المنشدودة، إال أن الددبعض مددن 

المعلمين مازال متمسكا بالتقويم التقليدي في ممارساتهم التعليمية. لذا دأب بعدض البداحثين علدى تسدليط 

إلى تحديدد المعيقدات التدي وهدفت  (2010أبو شعيرة وآخرو  )الضوء على ما يعوق تطبيقه. كدراسة 



 Doi: 10.21608/jasep.2021.136071 رندا حريري   . د – جوهرة  المالكي   
 

 

134 

تواجده التقدويم الدواقي وتقدديم مقترحدات للتغلدب عليهدا، وتدم بنداء اسدتبانة تناولدت مصدادر المعيقدات، 

ا، ومدديراً، ومعلمداً،363وتكونت عينة الدراسة من ) وأظهدرت النتدائج المعيقدات التدي  ( مشدرفاً تربويدا

عي بدرجدة عاليدة، اإلمكاندات الماديدة مثدل أجهدزة تواجه المعلمين في تطبيق استراتيجيات التقويم الواق

 العرض، حجرة النشاط، المعامل، وكثرة األعمال التي يكلف بها المعلم، وعدم وجود حوافز تشجيعية.  

( هدددفت للتعددرف علددى معوقددات تدددريس مددواد التربيددة اإلسددالمية، 2010ودراسددة عفيددف )

هج الوصدفي التحليلدي، وتدم بنداء اسدتبانة تناولدت والحلول الالزمة لتذليل هذه المعوقات. مستخدما المدن

( معلدم متخصدص 30المعوقات المتعلقة بالمعلم والمناهج وطرائق التددريس والطدالب. لعيندة قوامهدا )

ا، ومددن أهددم النتددائج التددي ظهددرت بدرجددة مرتفعددة، أن 90فددي التربيددة اإلسددالمية، و) ( مشددرفًا تربويددا

عالجة الموضوع مدن أكثدر مدن زاويدة، ولألنشدطة التدي تكتشدف مقررات التربية اإلسالمية تفتقر إلى م

 إجادة الطالب ألهداف الدرس. وعدم إلمام المعلمين بطرائق التدريس الحديثة.

حيدث هددفت إلدى الكشدف عدن درجدة معرفدة معلمدي الرياضديات  (2013الزعبتي ) ودراسدة

وأدواتدده. مسددتخدًما المددنهج للصددفوف األساسددية بدداألردن وممارسددتهم السددتراتيجيات التقددويم الددواقعي 

الوصفي التحليلي، وتم بناء االسدتبانة علدى قسدمين قسدم يبحدث درجدة معرفدة واسدتخدام اسدتراتيجيات 

ا ومعلمدة مدن معلمدي 91التقويم الواقعي، وقسم يبحث أسباب عدم االستخدام. تكونت عينة مدن ) ( معلمدً

أن درجدة المعرفدة واالسدتخدام كاندت الرياضديات فدي مديريدة تربيدة إربدد األولدى. وأظهدرت النتدائج 

ضعيفة، كما أظهرت أن مدن األسدباب التدي تحدد مدن اسدتخدام اسدتراتيجيات التقدويم الدواقعي، اسدتنفاد 

 الوقت والجهد، وكثرة األعباء الملقاة على المعلم، وزخم المنهاج.

هدفت لتعرف على المعيقدات التدي تواجده تطبيدق التقدويم الحقيقدي فدي   (2018يوسف )دراسة  

تعلديم وتعلدم مقدررات التربيدة اإلسدالمية بمددارس منطقدة تبدوك التعليميدة، مسدتخدم المدنهج الوصدفي 

التحليلي، واعتمدت الدراسة اسدتبانة مكوندة مدن أربعدة محداور تتمثدل فدي أربعدة محداور مرتبطدة ب: 

تقويم الحقيقي، مهدارات المعلدم فدي توظيدف التقدويم الحقيقدي، واإلدارة المدرسدية وعي المعلم معرفياا لل 

( مددن معلمددي ومشددرفي التربيددة 109واإلشددراف التربددوي، وممارسددات الطددالب، لعينددة مكونددة مددن )

ا  اإلسالمية. وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود معيقات بدرجدة كبيدرة مرتبطدة بدوعي المعلدم معرفيدا

لم في توظيف التقويم الواقعي، ومعيقات مرتبطة باإلدارة المدرسدية واإلشدراف التربدوي ومهارات المع

ومعيقدات مرتبطدة بممارسدات الطدالب، وأوصدت الدراسدة ضدرورة تركيدز اإلشدراف التربدوي علدى 

 الجانب المهني للمعلم، وتوعية اإلدارة المدرسية والطالب وأولياء األمور بأهمية التقويم الحقيقي.

ج مما سبق أن التقويم الواقعي يواجه عدة معوقات تحد من تطبيقه فدي العمليدة التعليميدة. ونستنت

وتشددكلت فددي قلددة اإلمكانددات الماديددة، وكثددرة األعمددال التددي يكلددف بهددا المعلددم، وعدددم وجددود حددوافز 

ة تشجيعية، واستنفاد الوقت والجهد، وزخم المنهاج، وضعف الوعي بأهميدة التقدويم الدواقعي فدي العمليد 

 التعليمية، وعدم تضمين مقررات التربية اإلسالمية لألنشطة المحفزة للتعلم.

 ً  التعليق على الدراسات السابقة.    -ثالثا

الواقعي؛   التقويم  الباحثون حول  تناولها  التي  المجاالت  تنوع  السابقة يظهر  الدراسات  في ضوء 

الد وتقديم البيانات  قيقة لذوي القرار في المجال التربوي مما  ألهميته في تحسين عملية التعلم ونواتجه، 
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المعلمات   تطبيق  واقع  على  ركزت  ُجلّها  أن  إال  للباحثين،  فائدة  وذا  ثري  المجال  هذا  في  البحث  جعل 

والعربي   الدراسات على الصعيد المحلي  من  قلة  بينما  والتعلم.  التعليم  وأثره في عملية  الواقعي،  التقويم 

تحو التي  للمعوقات،  تطرقت  التربية  التي  مواد  في  سيما  وال  الواقعي،  للتقويم  المعلمات  تطبيق  دون  ل 

في   اإلسالمية  التربية  معلمة  تواجه  التي  للمعوقات،  استهدافه  هو  البحث  هذا  يميز  ما  ولعل  اإلسالمية. 

وذلك لحيوية دورها  التعليمية؛  كفايتها  الجيد أحد  بالتقويم  يكون اإللمام  التي يجب أن    المرحلة االبتدائية 

في التنشئة الدينية لهذه المرحلة العمرية، ولتزامن هذا البحث مع صدور الئحة التقويم الحديثة للمرحلة  

بتاريخ   التي صدرت  التربية  2019/ 20/10االبتدائية  مقررات  منها  مقررات  على عدة  والتي ركزت   ،

 اإلسالمية،  

الدرا  مع  الحالي  البحث  اتفاق  يتضح  الدراسات  استعراض  ومن خالل  منهج  .  في  السابقة  سات 

أداة   االستبانة  استخدمت  الدراسات  فمعظم  االستبانة،  البحث  وأداة  التحليلي(،  الوصفي  )المنهج  البحث 

المشكلة   تشخيص  في  الدراسات  من  سبقه  مما  استفاد  الحالي  البحث  أن  فيه  شك  ال  ومما  للبحث، 

ال  وتحديد  البحثي،  للعنوان  دقيقة  صياغة  إلى  والوصول  وإثراء    منهجومعالجتها،  البحث،  لهذا  المالئم 

الثوابية   بحث  من  الحالي  البحث  استفاد  كما  المصطلحات،  واستخالص  محاوره،  بكل  النظري  اإلطار 

الدراسات  2013) نتائج  ومقارنة  البحث،  أهداف  لتحقيق  )االستبانة(  المحكمة  البحث  أداة  اقتباس  في   )

 ج.  السابقة مع نتائج البحث الحالي عند مناقشة النتائ 

 منهجية البحث وإجرا اته -3

 منهج البحث:  -أوالً 

يتبع هذا البحث المنهج الكمي الوصفي التحليلي والذي يتناسب مع أهدافه، ويشمل مجموعة  

من اإلجراءات البحثية يقوم بها الباحث لوصف الظاهرة المبحوثة معتمداً على جمع الحقائق 

والبيانات وتصنيفها، ومعالجتها وتحليلها تحليالً دقيقًا الستخالص دالتها والوصول إلى نتائج  

 (.  138،2009ميمات عن موضوع الدراسة )عطية،وتع

 : مجتمع البحث ثانيًا:

في   االبتدائية  للمرحلة  اإلسالمية  التربية  معلمات  جميع  من  البحث  مجتمع  تكون 

بجدة   الحكومية  العام    –المدارس  )  1441خالل  عددهن  والبالغ  وفقاً 1000هد  معلمة   )

 هد. 1441-1440إلحصائية 

 ثالثاً: عينة البحث: 

ولتحقيدق هددف البحدث تدم وفق شرط تحديدد العيندة العشدوائية.   (307بلغ حجم العينة )        

( على عينة عشوائية من معلمات التربية google driveتوزيع االستبانة بطريقة إلكترونية )

( اسدتبانة صدالحة للتحليدل 307اإلسالمية بالمرحلة االبتدائية بجدة، وبلغت عدد االسدتجابات )

%( مدن المجتمدع الكلدي   31وهذا العدد يمثدل عيندة البحدث بنسدبة تبلدغ حدوالي )اإلحصائي.  

 وتعتبر نسبة معبرة ممثلة للمجتمع.

 و ف عينة البحث وخصائصها الديموغرافية:
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تم استخدام اإلحصاء الوصفي المتمثل فدي التكدرارات والنسدب المئويدة، لوصدف عيندة        

   البحث من حيث المتغيرات الديموغرافية، وذلك كما في الجدول التالي:

 ( التوزيع التكراري النسبي للخصائص الديموغرافية لعينة البحث. 2جدول )

 النسبة المئوية  التكرار  فئات المتغير  المتغير 

سنوات الخبرة  

 في التعليم

 %  5.5 17 سنوات فأقل   5

 %  30.3 93 سنوات   10إلى  6من 

 %  64.2 197 سنوات  10أكثر من 

عدد الدورات  

في مجال 

 التقويم الواقعي

 %  26.4 81 لم أحصل على دورات 

 %  22.5 69 ثالث دورات فأقل  

 %  51.1 157 أكثر من ثالث دورات 

 %  100.0 307 المجموح 

 من خالل الجدول السابق نجد اآلتي:

%( مدن العيندة لدديهن خبدرة فدي   64.2. نجدد أن نسدبة )لسنوات الخبترة فتي التعلتيمبالنسبة  

 10إلدى    6%( لدديهن خبدرة )مدن    30.3سدنوات(، وأن نسدبة )  10التعليم تمتد لد )أكثدر مدن  

 وات فأقل(. سن 5%( لديهن خبرة في التعليم لمدة ) 5.5سنوات(، وأن نسبة )

%( من العينة حصلن علدى  51.1. نجد أن نسبة )لعدد الدورات حول التقويم التواقعيبالنسبة  

%( حصدلن علدى )ثدالث   22.5)أكثر من ثالث دورات( حول التقدويم الدواقعي، وأن نسدبة )

%( من العينة لم يحصدلن علدى دورات حدول التقدويم   26.4دورات فأقل(، بينما هناك نسبة )

   الواقعي.

 رابعاً: أداة البحث:

تم الرجوع إلى أدبيات البحث، واالطالع على الدراسدات السدابقة ذات الصدلة بموضدوع       

تم تبني أداة البحدث )االسدتبانة( لبحدث دراسدة أجراهدا   البحثالبحث الحالي، ولتحقيق أهداف  

تده مدن وجهدة ( بعنوان "معوقات تطبيق اسدتراتيجيات التقدويم الدواقعي وأدوا2013الثوابية )

نظر معلمي التربية اإلسالمية في محافظدة الطفيلدة"، وضدبطها لتتناسدب مدع مجتمدع البحدث 

 الحالي.

 و ف أداة البحث: -أوالً 

 الحالي على اآلتي:  البحثتحتوي االستبانة المستخدمة في 

البحدث، : يحتوي على رسالة موجهة للمستجيبين )أفراد العيندة( متضدمنة عندوان القسم األول

ونبذة مختصرة عن البحث من حيث الدرجة العلمية والجامعة واسم الباحثة. كما يحتوي علدى 

 البيانات األولية للمستجيبين، من حيث الخبرة وعدد الدورات في مجال التقويم الواقعي.
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( عبدارة تخضدع مسدتويات اإلجابددة عليهدا لمقيداس ليكددرت 26: يحتدوي علددى )القستم الثتاني

غيدر معيقدة(،   -ضدعيفة  -متوسدطة  -كبيدرة   -درج من درجة المعوق )كبيرة جدداالخماسي المت

 ( محاور، وهي كاآلتي:4وهذه العبارات مقسمة إلى )

 ( عبارات.8: المعوقات المتعلقة بالمعلم، ويحتوي على )المحور األول

 ( عبارات.5: المعوقات المتعلقة بالطالب، ويحتوي على )المحور الثاني

( 8المعوقددات المتعلقددة بظددروف تطبيددق التقددويم الددواقعي، ويحتددوي علددى ): المحتتور الثالتتث

 عبارات.

 ( عبارات.5: المعوقات المتعلقة بالمقرر الدراسي، ويحتوي على )المحور الرابع

الجدول التالي يوضح درجات مقياس ليكرت الخماسي باستخدام معادلة المدى لحسداب درجدة 

 المعوق:

 ب مقياس ليكرت الخماسي. (: أوزا  اإلجابات حس3جدول )

 الدرجات  الوز   المستوى 

 1.80إلى أقل من  1 1 كبيرة جداا 

 2.60إلى أقل من  1.80 2 كبيرة

 3.40إلى أقل من  2.60 3 متوسطة 

 4.20إلى أقل من  3.40 4 ضعيفة 

 5إلى  4.20 5 غير معيقة

مقيداس الدراسدة ومقارنتهدا تم حساب المتوسطات الحسابية المرجحة لكل عبارة من عبدارات 

مع المدى الموجود في الجدول السابق وتعطى اإلجابة المقابلة للمدى الذي يقع بداخله متوسدط 

 العبارة.

 ثانياً:  دق وثبات االستبانة: 

 ( الصدق الظاهري لالستبانة: أ

-نة ( أداة االسدتبا2013وهو الصدق المعتمد على المحكمدين، فيمدا أعتمدد الباحدث الثوابيدة ) 

رأي المحكمدين المختصدين. وتدم تحكيمهدا وقيداس ثباتهدا  -الحدالي  البحدثالتي تدم تبنيهدا فدي  

( من الخبراء في العلوم التربوية المتخصصين فدي التربيدة 12وصدق األداة، بعرضها على )

اإلسالمية في الجامعات األردنية، وفي ضوء ما أبداه المحكمدون مدن مالحظدات للتعدديل. تدم 

اء التعدديالت. وبدذلك تكدون األداة قدد تحقدق لهدا مدا يسدمى بالصددق الظداهري أو القيام بإجر

 صدق المحكمين.

 ر( االتساق الداخلي لالستبانة:
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تددم حسدداب االتسدداق الددداخلي لالسددتبانة مددن خددالل حسدداب معامددل االرتبدداط لبيرسددون        

(Pearson Correlation Coefficients ودرجة المحدور الدذي )( بين درجة البند )العبارة

أن جميع العبارات جاء معامل ارتباطها بدالمحور موجبدة، وجميعهدا تنتمي له، وكانت النتائج  

(، مما يعني أن هناك اتسداقًا داخلدي لعبدارات المحدور 0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 الرابع وأنها تقيس ما ُصممت من أجله.  

 االستبانة:  ص( ثبات

( Cronbach, 1951ألفدا )-تم التحقق من ثبات االستبيان باستخدام معامل ثبات كرونباخ     

من محاور أداة البحث، وذلك بالتطبيق على عينة عشوائية ال تشمل عينة الدراسدة   لكل محور

( معلمددة مددن معلمددات التربيددة اإلسددالمية للمرحلددة االبتدائيددة فددي مدينددة جدددة، 30وحجمهددا )

 وجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول التالي:

 ألفا.-(: معامالت الثبات لالستبانة بطريقة كرونباخ4جدول )

 ألفا -كرونباخ عدد العبارات  المحور

 0.720 8 األول: المعوقات المتعلقة بالمعلم

 0.638 5 الثاني: المعوقات المتعلقة بالطالبة 

 0.771 8 المتعلقة بظروف تطبيق التقويم الواقعيالثالث: المعوقات 

 0.676 5 الرابع: المعوقات المتعلقة بالمقرر الدراسي 

 0.832 26 االستبانة ككل 

( أن قيم الثبات لمحاور االسدتبانة مرتفعدة، حيدث بلدغ معامدل 4يتضح من الجدول )            

( مما يشير إلى 0.70(. وهي مرتفعة نسبياً وتقترب من )0.832ألفا لالستبانة ككل )-كرونباخ

 )االستبانة(.  البحث( ألداة  Nikou, 2013ثبات عالي )

 خامساً: األساليب والمعالجات اإلحصائية المستخدمة:  

تم تحليدل بياندات هدذا البحدث باسدتخدام برندامج الحزمدة اإلحصدائية للعلدوم االجتماعيدة       

(Statistical Package for Social Science - SPSS( اإلصدارة )وتم اسدتخدام 24 ،)

 المعالجات واالختبارات اإلحصائية التالية:

( لقيدداس االتسدداق Pearson Correlation Coefficientل ارتبدداط بيرسددون )معامدد -1

 الداخلي لألداة.

 ( إليجاد معامل الثبات.  Cronbach's Alphaألفا )-معامل كرونباخ -2

 التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة البحث وفقاً للمتغيرات الديموغرافية. -3

 ( واالنحدددراف المعيددداريMeanابي )التكدددرارات والنسدددب المئويدددة والوسدددط الحسددد -4

(Standard Deviation)  .لدرجات االستجابات تجاه محاور البحث 
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إليجداد  One-way Analysis of Variance (ANOVA)تحليدل التبداين األحدادي  -5

محاور أداة البحث وفقاً للمتغيرات الديموغرافية، باإلضافة الختبدار )شديفيه(   الفروق في

   البعدية.  للمقارنات الثنائية

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها-4

 : السؤال األول ومناقشتها وتفسيرهاعرض نتائج  : أوالً 

نص السؤال األول على: ما معوقات تطبيق التقويم الواقعي في مواد التربيتة اإلستالمية فتي 

 المرحلة االبتدائية بالمدارس العامة بجدة من وجهة نظر المعلمات؟  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعوقات  لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب 

تربية اإلسالمية ككل. ولكل محور على حدة. ويظهر  تطبيق التقويم الواقعي في مواد ال

 ( ذلك. 5الجدول )

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعوقات تطبيق التقويم الواقعي  5جدول )

 في مواد التربية اإلسالمية ككل مرتبة تنازليًا بحسب المتوسطات.

( الجدول  )  (5يبين  بلغ  المعوقات  لجميع  العام  المتوسط  بلغت  3.92أن  وبنسبة   ،)

أن   78.4) على  يوافقن  العينة  أفراد  غالبية  أن  يعني  مما  )كبيرة(،  درجة  إلى  ويشير   ،)%

اإلسالمية التربية  مواد  في  الواقعي،  التقويم  تطبيق  دون  تحول  معوقات  للمرحلة   هناك 

 . االبتدائية بالمدارس الحكومية بجدة 

ومن خالل تحليل محاور المعوقات األربعة وترتيبها بناء على درجة المعوق، حيث   

( بمتوسط حسابي  القائمة  أعلى  بالطالبات(  المتعلقة  )المعوقات  محور  بدرجة 4.10تصدر   )

)كبيرة(.  يعزو ذلك إلى أن حداثة مفهوم التقويم الواقعي لدى معلمات التربية اإلسالمية نتج  

 المحاور  م
المتوس   

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

النسبة 

ب  لمئويةا
تي
تر
ال

 

درجة 

 المعوق

 0.98 4.10 المعوقات المتعلقة بالطالبات  2
82.0 

% 
 كبيرة   1

المعوقات المتعلقة بظروف تطبيق التقويم   3

 الواقعي 
4.03 0.92 

80.6 

% 
 كبيرة  2

1 
 1.06 3.83 المعوقات المتعلقة بالمعلم

76.6 

% 
 كبيرة  3

4 
 1.06 3.71 المعوقات المتعلقة بالمقرر الدراسي

74.2 

% 
 كبيرة  4

معوقات تطبيق التقويم الواقعي في مواد  

 التربية اإلسالمية ككل 
3.92 1.01 

78.4 

% 
 كبيرة  
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بيئة صفية محددة، وفئة معينة من الطالبات عنه تصور بأن أسال  يب التقويم الواقعي تشترط 

الالتي يتسمن بمستوى عال من التفكير والتحصيل الدراسي، وفئة عمرية معينة، وقدره في 

( العمري  دراسة  له  توصلت  ما  مع  تختلف  النتيجة  وهذه  الدراسي.  الصف  ( 2010ضبط 

أساليب  أن  يعلمون  العلوم  معلمي  أن  عمليات   ومفاده  عن  بيانات  لهم  تقدم  الواقعي  التقويم 

التدريس، وعن قدرات الطلبة، ويجعل الطالب يقدم أفضل ما عنده من مهارات خالل أنشطة 

 التعلم. 

ثم حل محدور )المعوقدات المتعلقدة بدالمقرر الدراسدي( فدي المرتبدة األخيدرة بمتوسدط 

قددد ال يشددكل معوقددا رئيسدداً  ( بدرجددة )كبيددرة(. ومجيئدده فددي المرتبددة األخيددرة 3.71حسددابي )

للمعلمات في تطبيق التقويم الواقعي، ولكدن يشدير إلدى وجدود حاجدة لتهيئدة مقدررات التربيدة 

اإلسالمية لهذا الندوع مدن التقدويم، وتضدمين أسداليبه فدي المقدرر، الرتباطهدا بواقدع المدتعلم، 

ال سديما بعدد   واعتبارها وسديلة لتحقيدق أهدداف المجتمدع داخدل وخدارج المؤسسدة التعليميدة،

صدددور الالئحددة التنفيذيددة الجديدددة لتقددويم الطالددب فددي المرحلددة االبتدائيددة والتددي أُدرج فددي 

مضمونها تخصيص درجات للطالب على المهام األدائية، وهذا وفق توجده وزارة التعلديم فدي 

(، التدي أظهدرت 2018تطوير أساليب التقويم لدى المعلم، وتتفق النتيجة مع دراسدة يوسدف )

نتائجها أن عدم تنظيم الخبرات التعليمية داخل مقررات التربيدة اإلسدالمية بصدورة تمكدن   في

من تطبيق التقويم الواقعي معوق تواجهه معلمات التربية اإلسالمية، بينما تختلدف مدع دراسدة 

( التدي أظهدرت أن تطبيدق معلومدات العلدوم بدرجدة عاليدة ألسداليب التقدويم 2018الحربي )

 ي الكتب.  البديل مضمنه ف

وقدد تدم حسدداب المتوسدطات الحسددابية واالنحرافدات المعياريدة لتقددديرات أفدراد عينددة 

 الدراسة على فقرات كل محور منفرداً، حيث كانت على النحو التالي:

معوقتتات تطبيتتق التقتتويم التتواقعي فتتي متتواد التربيتتة اإلستتالمية فتتي  -المحتتور األول

 المرحلة االبتدائية المتعلقة بالمعلم.

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات  6جدول )

   محور المعوقات المتعلقة بالمعلم. مرتبة تنازليًّا بحسب المتوسطات.

 العبتتتارة  م
المتوس   

 الحسابي 

االنحراف  

تي  المعياري
تر
ال

ر
 

درجة  

 المعوق 

 1 0.83 4.62 المعلمكثرة األعباء الملقاة على عاتق  1
كبيرة 

 جداا 

7 
انعدام نظام الحوافز المادية والمعنوية للمعلم الذي يطبق هذا  

 النوع من التقويم
4.25 1.01 2 

كبيرة 

 جداا 

5 
الجهد اإلضافي من المعلم الذي يتطلبه تطبيق التقويم 

 الواقعي 
 كبيرة  3 0.94 4.18

6 
الدرجة المستحقة للطالبة  عدم معرفة المعلم كيفية احتساب 

 في هذا النوع من التقويم
 كبيرة  4 1.14 3.73



التربوية   للعلوم  العربية  المجلة 
 والنفسية 

(      19العدد )    - الخامسالمجلد 
 2021يناير 

 

 

141 

 العبتتتارة  م
المتوس   

 الحسابي 

االنحراف  

تي  المعياري
تر
ال

ر
 

درجة  

 المعوق 

 كبيرة  5 1.15 3.57 نقص المعرفة باستراتيجيات التقويم الواقعي  2

8 
المساحة الواسعة الذي يعطيها هذا النوع من التقويم لمزاجية  

 المعلم
 كبيرة  6 1.06 3.51

3 
الستراتيجيات التقويم  الجهل بكيفية بناء أدوات مناسبة 

 الواقعي 
 كبيرة  7 1.17 3.43

4 
عدم إدراك أهمية استراتيجيات التقويم الواقعي في تقويم  

 الطلبة 
 متوسطة  8 1.16 3.32

 1.06 3.83 المحور األول ككل  
76.6  

 % 
 كبيرة 

بلدغ للمحدور األول "المعوقدات المتعلقدة بدالمعلم". المتوسط العام  ( أن  6يبين الجدول )

أتفق غالبيدة معلمدات   ويشير إلى درجة )كبيرة( وقد  %(،  76.6(، بنسبة مئوية بلغت )3.83)

التربيددة اإلسددالمية علددى تددأثير كثددرة األعبدداء الملقدداة علددى عدداتقهن علددى اسددتخدامهن للتقددويم 

)كثدرة األعبداء الملقداة علدى عداتق  الواقعي، وقد ظهر ذلك مدن خدالل إجابداتهن علدى عبدارة 

األعبداء اإلداريدة ( وبدرجة )كبيرة جداا(. ويعزو ذلدك إلدى أن  4.62المعلم( بمتوسط حسابي )

والمنهجيددة والكتابيددة والخطددط العالجيددة المطلوبددة للتحسددين مددن أداء الطددالب، لهددا دور فددي 

 ، والقصور في أداءها.  التعلمية-تشتيت تركيز المعلمة عن تحقيق أهداف العملية التعلمية

للمعلمات ليست على القدر المأمول،  المادية والمعنوية  الحوافز  النتائج أن  كما تُظهر 

وأكد ذلك حصول العبارة )انعدام نظام الحوافز المادية والمعنوية للمعلم الذي يطبق هذا النوع 

جداا(، ويعزو ذلك ( وبدرجة )كبيرة  4.25من التقويم( على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

إلى أنها معيقًا ذات تأثير مباشر على دافعية المعلم السيما أمام هذه األعباء العديدة التي يقوم  

والتخطيط  التحضير  من  التقويم  من  النوع  هذا  يتطلبه  الذي  اإلضافي  والجهد  بها، 

ية للمعلم دافع لالستراتيجيات، وبناء األدوات المناسبة له. وترى الباحثة أن الحوافز التشجيع

الحربي  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  المهارات،  وتطوير  األداء  جودة  نحو  للمعلمين  قوي 

هيئة 2014) عضو  على  األعباء  زيادة  الواقعي  التقويم  معوقات  من  أن  أظهرت  التي   )

 التدريس دون مقابل.  

الواقعي في   وتأتي في المرتبة األخيرة عبارة )عدم إدراك أهمية استراتيجيات التقويم 

( وبدرجة )متوسطة(. ويعزو ذلك إلى أن مسألة إدراك 3.32تقويم الطلبة( بمتوسط حسابي )

وجود   إلى  تشير  ولكن  رئيساً.  معيقًا  تشكل  ال  الواقعي  التقويم  استراتيجيات  ألهمية  المعلمة 

حيث  الواقعي،  للتقويم  اإلسالمية  التربية  معلمات  إدراك  مستوى  في  ما  حد  إلى  ضعف 

ت العبارات أن هناك نقص في المعرفة باستراتيجيات التقويم الواقعي، وكيفية احتساب أظهر

إلمام   لديها  ليس  المعلمة  كانت  فإذا  األدوات.  بناء  بكيفية  والجهل  للطالبة،  المستحقة  الدرجة 
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تقدم   في  وأثرها  الواقعي  التقويم  استراتيجيات  أهمية  تدرك  أال  الطبيعي  فمن  التقويم  بآلية 

( التي أشارت نتائجها إلى أن درجة 2014ت. وتختلف هذه النتيجة مع دراسة عمرو )الطالبا

كانت  التعليمي  الموقف  في  الواقعي  التقويم  توظيف  بأهمية  اإلسالمية  التربية  معلمي  وعي 

كبيرة؛ نتيجة لورش العمل والتدريب المكثف للمعلمين، بينما توافقت هذه النتائج مع دراسة 

( التي كشفت نتائجها عن المعيقات التي تواجه المعلم وهي كثرة  2010)  أبو شعيرة، وآخرون

البرامج  المعلم، وعدم وجود حوافز ومكافآت تشجيعية له، وضعف  التي يكلف بها  األعمال 

 التدريبية التي تساعده على فهم وإدراك استراتيجيات التقويم الواقعي.

متواد التربيتة اإلستالمية فتي المرحلتة   معوقات تطبيق التقتويم التواقعي فتي  -المحور الثاني

 االبتدائية المتعلقة بالطالبات.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على  7جدول )

 ً  بحسب المتوسطات.  عبارات محور المعوقات المتعلقة بالطالبات. مرتبة تنازليا

 العبتتتارة  م
المتوس   

 الحسابي 

االنحراف  

تي  المعياري
تر
ال

ر
 

درجة  

 الصعوبة 

 1 0.68 4.71 كثرة أعداد الطالبات في الصف الدراسي 9
كبيرة  

 جدًّا 

10 
مستوى الطالبات التحصيلي ال يشجع على إجراء  

 هذا النوع من التقويم
 كبيرة  2 1.03 4.19

12 
عدم مناسبة هذا النوع من التقويم لجميع الفئات 

 للطالبات العمرية 
 كبيرة  3 0.95 4.06

11 
عدم رغبة الطالبات في إجراء هذا النوع من 

 التقويم
 كبيرة  4 1.11 3.82

13 
صعوبة ضبط الحصة الصفية عند استخدام هذا 

 النوع من التقويم
 كبيرة  5 1.12 3.74

 0.98 4.10 المحور الثاني ككل  
82.0  

% 
 كبيرة 

أن المتوسط العام للمحور الثاني" المعوقات المتعلقة بالطالبدات" بلدغ (  7يبين الجدول )

وقدد أظهدرت النتدائج أن %(، ويشير إلى درجة )كبيرة(.    82.0(، بنسبة مئوية بلغت )4.10)

كثرة أعداد الطالبات في الصف من أكثر المعوقدات التدي تسدهم فدي ضدعف توظيدف المعلمدة 

ثرة أعدداد الطالبدات فدي الصدف الدراسدي( المرتبدة للتقويم الواقعي، حيث تصدرت عبارة )ك

( وبدرجة )كبيرة جدًا(. ويعزو ذلك إلدى أنهدا تدؤثر سدلبًا علدى 4.71األولى بمتوسط حسابي )

طالبدة فضدالً  35كالً من المعلم والمتعلم في آن واحد، فقد يزيد عدد الطالبات في الفصل عدن 

تواجهده المعلمدات فدي الصدف الدراسدي، عن المساحة الضيقة للصف، وهذا يعد تحديًا كبيدر  

مما يضعف قدرة المعلمة على توصيل المعلومة، وإمكانية مراعاتها ألنمداط الدتعلم المختلفدة، 

مما يؤدي إلى تمسدك المعلمدات بأسدلوب التقدويم التقليددي القدائم علدى الورقدة والقلدم لسدهولة 
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التدي ذكدرت فدي نتائجهدا أن  (2014إعداده في نظرهم. تتفق هذه النتيجة مع دراسة الحربي )

من معوقات التقويم الدواقعي صدعوبة تطبيدق التقدويم الدواقعي فدي المؤسسدات التعليميدة ذات 

 األعداد الكبيرة من الطلبة.

ويليها في المرتبة الثانية عبارة )مستوى الطالبات التحصيلي ال يشجع على إجراء هذا النوع 

)كبيرة(. ويعزو ذلك إلى التصور السلبي لدى  ( وبدرجة  4.19من التقويم( بمتوسط حسابي ) 

وعدم   المعرفي،  الجانب  في  المنحصرة  وقدراتهم  الطالب  إنجاز  مستوى  عن  المعلمات 

التعلم المختلفة المعرفية والمهارية والوجدانية، وقد يعود السبب إلى  االهتمام بقياس جوانب 

مهارات   اكتشاف  في  الواقعي  التقويم  لدور  المعلمات  فهم  مستوى عدم  ورفع  الطالب 

( العمري  دراسة  مع  ذلك  ويختلف  توظيف  2010تحصيلهم،  أن  نتائجها  في  أكدت  التي   )

 معلمي العلوم للتقويم الواقعي يقدم لهم بيانات عن التدريس، وعن درجات تحقق التعلم. 

إضافة إلى عامل اإلدارة الصفية حيث احتلت العبارة )صعوبة ضبط الحصة الصفية 

ه استخدام  )عند  حسابي  بمتوسط  األخيرة  المرتبة  التقويم(  من  النوع  وبدرجة 3.74ذا   )

مازال  حيث  المساءلة  من  خوفاً  الطلبة  ضبط  في  المعلمات  قلق  إلى  ذلك  ويعزو  )كبيرة(. 

في  المعلمة  عقلية  على  مبني  الدراسي  الصف  في ضبط  المعلمات  لدى  في  المتبع  األسلوب 

يُلق المثالي معلم  فيه مالمح الماضي، وهي أن الصف  ي وطلبة صامتون مستمعون وال تجد 

في  التعليم  وزارة  تواجهها  التي  التحديات  إلى  اإلشارة  تجدر  وهنا  المختلفة.  التعلم  ألنماط 

وتهدف للتغلب عليها، منها ضعف البيئة الصفية المحفزة على   2020برنامج التحول الوطني

الفصول الدراسية هي المنصة التي يهيأ   (. ال سيما أن2017االبتكار واإلبداع )وزارة التعليم،

 فيها الطلبة لمواجهة تحديات المستقبل. 

 ( له دراسة يوسف  ما توصلت  مع  النتيجة  هذه  التقويم  2018تتفق  تطبيق  معيقات  أن من   )

التقويمية  األنشطة  في  الصف  إدارة  في  اإلسالمية  التربية  معلمات  مهارات  الواقعي ضعف 

 المختلفة.  

معوقات تطبيق التقتويم التواقعي فتي متواد التربيتة اإلستالمية فتي المرحلتة   -المحور الثالث

 االبتدائية المتعلقة بظروف التطبيق.
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على  8جدول )

سب  عبارات محور المعوقات المتعلقة بظروف تطبيق التقويم الواقعي. مرتبة تنازلياً بح

 المتوسطات. 

 م
 

 العبارة 

المتوس  

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 الترتيب 

درجة 

 المعوق

16 
قلة اإلمكانات المادية الالزمة لتطبيق التقويم  

 الواقعي )ورق، تصوير، سجالت......(
 كبيرة جدًّا 1 0.76 4.54

 جدًّاكبيرة  2 0.88 4.36 عدم توفر دليل إرشادي آللية التقويم الواقعي  17

 كبيرة جدًّا 3 0.77 4.33 عدم فهم أوليا  األمور لطبيعة التقويم الواقعي  20

15 
حاجة استراتيجيات التقويم الواقعي إلى وقت  

 أطول في التطبيق 
4.29 0.79 4 

 كبيرة جدا

14 
 عوبة تطبيق بع  استراتيجيات التقويم  

 الواقعي
 كبيرة  5 0.90 4.10

21 
عدم اعتماد هذا النوح من التقويم في تقارير  

 الطالبات  
 كبيرة  6 0.95 4.06

18 
عدم متابعة المشرف التربوي لهذا النوح من 

 التقويم 
 متوسطة  7 1.15 3.29

19 
عدم متابعة اإلدارة المدرسية لهذا النوح من 

 التقويم 
 متوسطة  8 1.13 3.28

 
 المحور الثالث ككل 

4.03 0.92 
80,6

% 
 كبيرة 

( أن المتوسددط العددام للمحددور الثالددث: "المعوقددات المتعلقددة بظددروف 8يبددين الجدددول )

%(، ويشدير إلدى درجدة  80.6(، وبنسدبة مئويدة بلغدت )4.03بلدغ )تطبيق التقويم الواقعي".  

 )كبيرة(.

التعليمية، لذا فالمعوقات المادية    -بما أن البيئة المادية من أحد ركائز العملية التعلميةو

عبارة  ت المعلمات، حيث تصدرت  لدى  الواقعي  التقويم  تطبيق  في ضعف  مباشر  بشكل  ؤثر 

)قلة اإلمكانات المادية الالزمة لتطبيق التقويم الواقعي )ورق، تصوير، سجالت....(، المرتبة 

( حسابي  بمتوسط  الدعم  4.54األولى  وجود  لعدم  ذلك  جداا(.ويعزو  )كبيرة  وبدرجة   )

الت إدارة  من  لتفعيل واإلشراف  الالزمة  اإلمكانيات  توفير  في  المدرسية  القيادات  على  عليم 

التقويم الواقعي بين معلميها؛ مما يجعل القيادات المدرسية ال تُعير اهتماماً بتوفير المتطلبات 

 المادية كاألوراق، والتصوير، والشبكة العنكبوتية، وغيرها من مستلزمات التطبيق.  

كما ظهرت النتائج أهمية وضرورة إلمام المعلمات بآليات التقويم الواقعي، من خالل 

بمتوسط  الثانية  المرتبة  في  جاءت  الواقعي(،  التقويم  آللية  إرشادي  دليل  توفر  )عدم  عبارة 
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( وبدرجة )كبيرة جداا(. ويعزو ذلك لعدم إلمام معلمات التربية اإلسالمية بآلية 4.36حسابي )

لواقعي، مما أظهر حاجتهم لدليل يسترشدون به في كيفية بناء استراتيجياته وأدواته. التقويم ا

( وآخرون  شعيرة،  أبو  دراسة  له  توصلت  ما  مع  النتائج  هذه  من 2010وتوافقت  أن   )

إضافة  المادية،  اإلمكانات  توفر  عدم  الواقعي  للتقويم  المعلمين  تطبيق  تواجه  التي  المعوقات 

 ادي توجيهي لدى إدارة المدرسة لتطبيق التقويم الواقعي.  إلى عدم توفر دليل إرش

المرتبة  النوع من التقويم( في  المدرسية لهذا  بينما جاءت عبارة )عدم متابعة اإلدارة 

( بدرجة )متوسطة(. ومجيئها في المرتبة األخيرة يعزو إلى 3.28األخيرة بمتوسط حسابي )

ل  ولكن  التقويم،  تتابع  المدرسية  اإلدارات  ويدعم  أن  التقويم  يتطلبها  التي  المتابعة  يست 

الفعلي. إال أن  الورقية أكثر من االهتمام بالتطبيق  استمراريته، وقد يكون االهتمام بالتقارير 

المادية،   اإلمكانات  قلة  أمام  للمعلمات  وجوهرياً  رئيًسا  معيقًا  تشكل  ال  الخافتة  المتابعة  هذه 

در على  لذا حصلت  إرشادي،  دليل  توفر  دراسة وعدم  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  متوسطة.  جة 

( التقويم  2014الحربي  ألسلوب  المدرسية  القيادات  تبني  أن  نتائجها  في  أظهرت  التي   )

 الواقعي، وبناء الخطط المناسبة له، متطلب أساسي لتطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي. 

التربيتة اإلستالمية فتي المرحلتة معوقات تطبيق التقتويم التواقعي فتي متواد    -المحور الرابع

 االبتدائية المتعلقة بالمقرر الدراسي.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على  9جدول )

 عبارات محور المعوقات المتعلقة بالمقرر الدراسي. مرتبة تنازلياً، بحسب المتوسطات. 

 العبتتتارة  م
المتوس  

 الحسابي 

اف االنحر

ب  المعياري 
تي
تر
ال

 

درجة 

 المعوق

 كبيرة  1 1.05 3.94 طول المقرر الدراسي 22

26 
تنظيم محتوى التربية اإلسالمية بشكل مجزأ إلى  

 عدة مقررات 
3.73 0.99 2 

 كبيرة 

24 
عدم قدرة هذا النوح من التقويم على شمولية  

 المحتوى الدراسي 
3.72 1.04 3 

 كبيرة 

25 
التربية اإلسالمية لهذا النوح عدم تضمين مقررات 

 من التقويم 
3.66 1.03 4 

 كبيرة 

23 
طبيعة مادة التربية اإلسالمية ال تستلزم استخدام  

 التقويم الواقعي 
3.49 1.19 5 

 كبيرة 

 كبيرة  %74.2 1.06 3.71 المحور الرابع ككل  

بلددغ ( أن المتوسددط العددام لمحددور "المعوقددات المتعلقددة بددالمقرر الدراسددي". 9يبددين الجدددول )

تواجده معلمدات التربيدة اإلسدالمية ويشير إلى درجدة )كبيدرة(.   ،  %  74.2(، وبنسبة  3.71)
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معوقات في المقرر الدراسي حيدث حصدلت العبدارة )طدول المقدرر الدراسدي( علدى المرتبدة 

( بدرجة )كبيرة(. ويعزو ذلك إلدى أن زخدم محتدوى مقدررات 3.94األولى بمتوسط حسابي )

التربية اإلسالمية، وإلدزام المعلمدة بإنهداء المقدرر فدي وقدت محددد، ممدا يددفع بالمعلمدة إلدى 

التركيز على إنهاء المقرر وليس على كيفية تنفيذه. "وهذه مسألة مهمة أشدار إليهدا العديدد مدن 

ئد في المناهج، وتقييم جهد المعلم اعتماداً علدى مدا قطدع التربويين في الحديث عن الحشو الزا

(، وتتفددق هددذه النتيجددة مددع مددا توصددلت لدده دراسددة الزعبددي 2013مددن المنهدداج" )الثوابيددة، 

( إلى أن من األسباب التي تحد من استخدام التقويم الواقعي استنفاد الوقت بسبب زخدم 2013)

 المنهاج.  

ي قد  المقرر  محتوى  تنظيم  إلى  )تنظيم  إضافة  عبارة  حلت  حيث  للمعلمات  عائقا  شكل 

محتوى التربية اإلسالمية بشكل مجزأ إلى عدة مقررات( على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

تنظيم  3.73) في  يجدن  قد  اإلسالمية  التربية  معلمات  أن  إلى  ذلك  ويعزو  )كبيرة(.  بدرجة   )

ار للموضوعات، وعدم تكامل المقررات بشكل مجزأ إلى فروع مضاعفة للجهد والوقت وتكر

( كيتا  جاكاريجا  يشير  حيث  للمتعلم.  في 2017المعرفة  اإلسالمية  التربية  تدريس  أن  إلى   )

التكرار  وتجنب  العلم،  وحدة  وإبراز  والربط  التفكير،  فرص  للمتعلمين  يتيح  متكامل  منهج 

في نتائجها   ( التي أشارت 2010وتوفير للجهد والوقت. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عفيف ) 

أن مقررات التربية اإلسالمية تفتقر إلى مبدأ الموضوع الواحد الذي يمكن معالجته من عدة  

المملكة  في  العام  للتعليم  لمناهج  الوطنية  المعايير  برنامج  إلى  اإلشارة  تجدر  وهنا  زوايا. 

تكامل يهدف إلى تطوير المناهج بتحقيق ال 2030العربية السعودية، الذي يعمل لتحقيق رؤية  

 (. 2019بين المواد الدراسية. وذلك من خالل دمج المواد في كتاب واحد )القرني،

وجاءت في المرتبة األخيرة عبارة )طبيعة مادة التربية اإلسالمية ال تستلزم استخدام  

بمتوسط حسابي ) المبنية 3.49التقويم(،  المعلمات  قناعة  إلى  ذلك  ويعزو  )كبيرة(.  بدرجة   )

واألس  النظرة  كونها على  اإلسالمية،  التربية  مقررات  لمحتوى  الطرح  في  التقليدي  لوب 

مختصة بالحقائق العقدية والعبادات وسيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بأن ذلك ال يتناسب مع التقويم الواقعي 

من وجهة نظرهن، السيما أن مقررات التربية اإلسالمية ال تتضمن أساليب التقويم الواقعي. 

قد يشير إلى حد ما وجود تصورات سلبية حول هذا النوع من ومجيئها في المرتبة األخيرة  

( عمرو  دراسة  مع  النتيجة  وتختلف  معلمي 2014التقويم،  معرفة  درجة  أن  أشارت  التي   )

 التربية اإلسالمية للبعد المعرفي والتطبيقي وبعد االتجاهات للتقويم الواقعي كانت كبيرة. 

   الثاني ومناقشتها:  السؤالعرض نتائج  ثانيًا:  

( فتي معوقتات 0.05نص السؤال على: هل توجد فروق ذات داللة إحصتائية عنتد مستتوى )

تطبيق التقويم الواقعي فتي متواد التربيتة اإلستالمية فتي المرحلتة االبتدائيتة تبعًتا لمتغيترات 

 عدد الدورات(؟  –البحث )الخبرة  
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 (ANOVAي )لإلجابددة علددى هددذا السددؤال، فقددد تددم اسددتخدام اختبددار تحليددل التبدداين األحدداد

الختبار الفروق، باإلضافة إلى اختبار )شيفيه( للمقارنات الثنائية البعدية عندما تكدون الفدروق 

 ذات داللة إحصائية.

(، واختبار  One-Way ANOVA(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )10جدول )

التقويم الواقعي في مواد  )شيفيه( للمقارنات الثنائية البعدية؛ للفروق في معوقات تطبيق 

 التربية اإلسالمية في المرحلة االبتدائية وفقاً لمتغير سنوات الخبرة. 

 

 المحاور 

 

 الفئات 

ت 
طا
س
و
مت
ال

 

 مصادر التباين 
مجموح  

 المربعات 

درجات  

 الحرية 

متوس   

مجموح  

 المربعات 

قيمة 

(F )   ة
الل
لد
ا

ية 
ائ
ص
ح
إل
ا

 

 المعلم 

 3.91 فأقل  5
بين  

 المجموعات 
1.137 2 0.569 

1.31

4 
0.270 6 - 10 3.91 

داخل  

 المجموعات 

131.58

9 
304 0.433 

≤ من 

10 
 الكلي  3.78

132.72

6 
306  

 الطالبات 

 3.79 فأقل  5
بين  

 المجموعات 
2.050 2 1.025 

1.97

4 
0.141 6 - 10 4.17 

داخل  

 المجموعات 

157.81

7 
304 0.519 

≤ من 

10 
 الكلي  4.10

159.86

7 
306  

ظروف  

 التطبيق 

 3.96 فأقل  5
بين  

 المجموعات 
1.519 2 0.760 

2.17

1 
0.116 6 - 10 4.14 

داخل  

 المجموعات 

106.35

9 
304 0.350 

≤ من 

10 
 الكلي  3.99

107.87

8 
306  

المقرر  

 الدراسي 

 3.60 فأقل  5
بين  

 المجموعات 
6.312 2 3.156 

5.61

1 
0.004 ** 6 - 10 3.93 

داخل  

 المجموعات 

170.97

1 
304 0.562 

≤ من 

10 
 الكلي  3.62

177.28

3 
306  

 *  0.042 3.2 0.84 2 1.69بين   3.84 فأقل  5األداة  
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 المحاور 

 

 الفئات 

ت 
طا
س
و
مت
ال

 

 مصادر التباين 
مجموح  

 المربعات 

درجات  

 الحرية 

متوس   

مجموح  

 المربعات 

قيمة 

(F )   ة
الل
لد
ا

ية 
ائ
ص
ح
إل
ا

 

   0 المجموعات  ككل 

6 - 10 4.03 
داخل  

 المجموعات 
80.27 304 0.26 

≤ من 

10 
   306 81.96 الكلي  3.87

( أنه ال توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين وجهدات 10يتضح من خالل الجدول )

نظر معلمات مواد التربية اإلسدالمية فدي المرحلدة االبتدائيدة، حدول معوقدات تطبيدق التقدويم 

الواقعي فيما يخص كل من )المعلم( و )الطالبات( و )ظروف التطبيق( وفقاً الختالف سنوات 

زو ذلك إلى حداثدة مفهدوم التقدويم الدواقعي فدي البيئدة التعليميدة فخبدرة الخبرة في التعليم. ويع

المعلمة ال تؤثر من وجهة نظرهم بالمعوقات، إضافة إلى تشابه البيئات التعليميدة والمشدكالت 

التي تعيدق المعلمدات، أوجدد ثقافدة مشدتركة بدين معلمدات التربيدة اإلسدالمية أدى إلدى اتفداق 

 تعترض توظيفهم للتقويم الواقعي. تصورهم حول المعوقات التي  

بينما اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر معلمات مدواد التربيدة           

اإلسالمية في المرحلة االبتدائية، حول معوقات التقويم الواقعي فيما يخص )المقرر الدراسي( 

ي التعلديم. وقدد أظهدر اختبدار وكذلك الدرجدة الكليدة لدألداة وفقداً الخدتالف سدنوات الخبدرة فد

 6فئتدي الخبدرة )مدن  )شيفيه( للمقارنات الثنائية البعدية وجود فروق ذات داللة إحصائية بدين  

سددنوات(  10إلددى  6سددنوات( لصددالح فئددة الخبددرة )مددن  10سددنوات( و )أكثددر مددن  10إلددى 

لدديهم سدنوات(  10إلدى    6ويعدزو ذلدك إلدى أن فئدة الخبدرة )مدن  بالمتوسط الحسابي األعلى،  

رغبه في التطوير مدن أدائهدم، وأدراك بأهميدة التقدويم الدواقعي واهتمدام بالكتداب المدرسدي، 

والمحاولة لالستفادة من تطبيقاته، إال أن عدم تضمين مقررات التربيدة اإلسدالمية لهدذا الندوع 

ل من التقويم يحد من تطبيقهم له ويشكل معوق لهم، أكثر من المعلمات حديثي الخبدرة فئدة )أقد

سنوات( الذين ال يمتلكون الخبرة الكافية في التدريس، وأكثر من المعلمات ذوي الخبرة   5من  

سنوات( المتمسكين باألسداليب التقليديدة، ولديس لدديهم   10الطويلة في التدريس فئة )أكثر من  

رغبه في األخذ بالمستجدات فدي التقدويم لعددم إيمدانهم بده. وتختلدف هدذه النتيجدة مدع دراسدة 

(، التدي أكددت علدى عددم وجدود فدروق ذات داللدة 2013( ودراسة الثوابيدة )2014)  عمرو

 إحصائية تعزى لمتغير الخبرة لدى معلمي التربية اإلسالمية على جميع أبعاد التقويم الواقعي.
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(، واختبار  One-Way ANOVA(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )11جدول )

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في معوقات تطبيق التقويم الواقعي في مواد  )شيفيه( 

 التربية اإلسالمية في المرحلة االبتدائية وفقاً لمتغير عدد الدورات حول التقويم. 

 المحاور 

 مجال المعوق 
 المتوسطات  الفئات 

مصادر  

 التباين

مجموح  

 المربعات 

درجات  

 الحرية 

متوس   

مجموح  

 المربعات 

قيمة  

(F ) 

الداللة  

 اإلحصائية 

المعوقات  

 المتعلقة بالمعلم 

لم 

أحصل 

على  

 دورات 

3.98 
بين  

 المجموعات 
4.927 2 2.463 

5.860 0.003 ** 

ثالث 

دورات  

 ف قل  

3.93 
داخل  

 المجموعات 
127.800 304 0.420 

أكثر 

من  

ثالث 

 دورات 

  306 132.726 الكلي  3.71

المعوقات  

المتعلقة  

 بالطالبات 

لم 

أحصل 

على  

 دورات 

4.03 
بين  

 المجموعات 
0.646 2 0.323 

0.617 0.540 

ثالث 

دورات  

 ف قل  

4.14 
داخل  

 المجموعات 
159.221 304 0.524 

أكثر 

من  

ثالث 

 دورات 

  306 159.867 الكلي  4.12

المعوقات  

المتعلقة  

بظروف تطبيق 

 التقويم الواقعي 

لم 

أحصل 

على  

 دورات 

4.09 
بين  

 المجموعات 
0.862 2 0.431 

1.224 0.295 

ثالث 

دورات  

 ف قل  

4.08 
داخل  

 المجموعات 
107.016 304 0.352 

أكثر 

من  

ثالث 

 دورات 

  306 107.878 الكلي  3.98
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 المحاور 

 مجال المعوق 
 المتوسطات  الفئات 

مصادر  

 التباين

مجموح  

 المربعات 

درجات  

 الحرية 

متوس   

مجموح  

 المربعات 

قيمة  

(F ) 

الداللة  

 اإلحصائية 

المعوقات  

المتعلقة  

بالمقرر  

 الدراسي 

لم 

أحصل 

على  

 دورات 

3.69 
بين  

 المجموعات 
3.759 2 1.879 

3.298 0.038 * 

ثالث 

دورات  

 ف قل  

3.91 
داخل  

 المجموعات 
173.524 304 0.571 

أكثر 

من  

ثالث 

 دورات 

  306 177.283 الكلي  3.63

 األداة ككل 

لم 

أحصل 

على  

 دورات 

3.97 
بين  

 المجموعات 
1.40 2 0.70 

2.65 0.071 

ثالث 

دورات  

 ف قل  

4.01 
داخل  

 المجموعات 
80.56 304 0.26 

أكثر 

من  

ثالث 

 دورات 

  306 81.96 الكلي  3.86

( أنه ال توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين وجهدات 11يتضح من خالل الجدول )

نظر معلمات مواد التربية اإلسدالمية فدي المرحلدة االبتدائيدة، حدول معوقدات تطبيدق التقدويم 

الواقعي فيما يخص المعوقات المتعلقة )بالطالبات( و )ظروف التطبيق( وكذلك الدرجة الكليدة 

عدددد الدددورات. وتعددزو الباحثددة هددذه النتيجددة إلددى أن معلمددات التربيددة  لددألداة وفقدداً الخددتالف

في بيئة تعليمية واحددة، ويواجهدون المعوقدات ذاتهدا بغدض النظدر عدن   موجوداتاإلسالمية  

 على دورات.  حصولهن أو عدم حصولهن  

بينما يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر معلمدات مدواد التربيدة 

في المرحلة االبتدائية، حول المعوقات المتعلقة )بالمعلم( و )بالمقرر الدراسي( عندد اإلسالمية  

تطبيق التقويم الواقعي، وفقاً الختالف عدد الددورات. وقدد أظهدر اختبدار )شديفيه( للمقارندات 

الفئتدين ( بدين  المعوقات المتعلقتة بتالمعلمالثانية البعدية وجود فروق ذات داللة إحصائية في )

دورات( لصدالح الفئدة )لدم أحصدل علدى دورات(   3صدل علدى دورات( و )أكثدر مدن  )لم أح

بالمتوسط الحسابي األعلى، كما أظهر اختبار )شيفيه( للمقارنات الثانية البعديدة وجدود فدروق 

دورات فأقدل(  3( بدين الفئتدين )المعوقات المتعلقة بالمقرر الدراسيذات داللة إحصائية في )
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دورات فأقل( بالمتوسط الحسابي األعلدى، وقدد يفسدر  3صالح الفئة )دورات( ل  3و )أكثر من  

ذلك أهمية التددريب واألثدر الدذي يتركده، حيدث يسداعد المعلمدات علدى مواجهدة الصدعوبات 

وتحسين القدرات لتخطيط وتوظيف استراتيجيات التقويم الواقعي. كما يشير ذلك إلى القصدور 

يدث أن الجهدة المكلفدة بتددريب المعلمدات )إدارة في التهيئدة والتددريب المكثدف للمعلمدات، ح

عقددت خدالل عدام  jeddah.com-https://www.tadreeb  التددريب واالبتعداث بجددة( 

دورتين للتقويم الصفي لعدد محددود مدن المعلمدات مدن جميدع التخصصدات، لمعلمدات 2019

المرحلددة االبتدائيددة والمتوسددطة والثانويددة فددي آن واحددد، إضددافة إلددى االقتصددار علددى المددادة 

م النظرية المختصرة، وقصر المدة الزمنية، مما ال يتيح للمعلمات الفهم الكافي للتطبيدق التقدوي

 الواقعي.  

( التي أشارت إلدى عددم كفايدة الددورات فدي إحدداث 2018وتوافق ذلك دراسة برهم )

تغير ملحدوظ علدى اسدتخدام المعلمدين ألغدراض التقدويم. بينمدا تختلدف مدع دراسدة العمدري 

( التي أظهرت في نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لعدد الددورات 2010)

 .في التقويم الواقعي

 ثانياً: تو يات البحث ومقترحاته: 

 في ضوء النتائج التي خلص إليها البحث توصي الباحثة وتقترح اآلتي:              

بعقد   .1 التعليمية  اإلدارة  قيام  التربية ضرورة  معلمات  لتبصير  مكثفة  تدريبية  دورات 

للمعلمات  ليتسنى  العام  بداية  في  وأدواته،  الواقعي  التقويم  باستراتيجيات  اإلسالمية 

 االستفادة منها، ومتابعة قياس األثر بالزيارات اإلشرافية.  

الالز .2 المادية  اإلمكانات  لتوفير  الواقعي،  التقويم  بأهمية  المدرسية  القيادات  مة توعية 

 لتطبيقه وتهيئة البيئة الصفية. 

الواقعي   .3 التقويم  استراتيجيات  تطبيق  في  يبدع  لمن  ومعنوية،  مادية  حوافز  نظام  وضع 

 وأدواته، ويحقق نتائج التعلم المستهدفة من المعلمات. 

وضع آلية للتعاون بين مركز تدريب المعلمات والقيادات المدرسية؛ إلعداد دليل إرشادي   .4

 التقويم الواقعي وكيفية بناء أدواته. يوضح استراتيجيات

التعليم   .5 "بوابة  عين  موقع  عبر  الواقعي  التقويم  الستراتيجيات  إرشادي  دليل  إدراج 

 الوطنية" ليتسنى لكل المعلمين االستفادة منه. 

التقويم   .6 وأساليب  أنشطة  ودمج  متكامل،  منهج  على  اإلسالمية  التربية  مقررات  بناء 

 الواقعي فيها. 

ت تعلم مهني عبر منصة إلكترونية؛ لتبادل االستشارات والتجارب الناجحة إنشاء مجتمعا .7

 في تطبيق التقويم الواقعي. 

إجراء المزيد من الدراسات حول معوقات تطبيق التقويم الواقعي في المباحث الدراسية   .8

 األخرى في المرحلة االبتدائية. 

https://www.tadreeb-jeddah.com/
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ال .9 التقويم  استراتيجيات  تطبيق  أثر  نوعية حول  دراسات  نواتج  إجراء  في تحسين  واقعي 

 التعلم في مقررات التربية اإلسالمية.

والتجارب   .10 االستشارات  لتبادل  اإللكترونية؛  منصة  عبر  مهني  تعلم  مجتمعات  إنشاء 

 الناجحة في تطبيق التقويم الواقعي.

تخصيص جزء في شهادة اجتياز الطالبة للمرحلة الدراسية؛ لوصف مستوى تحقق نواتج   .11

 ات التقويم الواقعي.التعلم من خالل أدو 

التعليمية؛   .12 عين  موقع  عبر  الدراسية،  للمقررات  الواقعي  التقويم  استراتيجيات  إدراج 

 ليتحقق التواصل الفعال بين المعلم والمتعلم وولي األمر واإلدارة المدرسية.

 

 قائمة المراجع:  

 المراجع بالعربية:  -أوالً 

( الكريم.  عبد  نواف  إيمان  دحروج،  األساسية 2019أبو  المرحلة  معلمات  امتالك  مدى   .)

تنميتها.   وسبل  الواقعي  التقويم  التربوية  ألساليب  للعلوم  األساسية  التربية  كلية  مجلة 
 . 383-369 .42واإلنسانية. 

( أحمد.  وثائر،  فوزي،  واشتيوه،  خالد،  شعيرة،  استراتي2010أبو  تطبيق  معيقات  جية (. 

منظومة التقويم الواقعي على تالميذ الصفوف األربعة األولى من مرحلة التعليم األساسي 

 . 797-753(،  3) 24مجلة جامعة النجاح لألبحاث. في محافظة الزرقاء. 

(. أغراض استخدام التقويم الواقعي لدى معلمي الرياضيات في 2018برهم، أريج عصام. )

األردن.   في  العليا  األساسي  التعليم  مرحلة  التربوية.  صفوف  العلوم  (  4)  45دراسات 

،315 - 333  . 

( السيد.  فرج  علي حسن  دعاء  تدريس 2016البنا،  في  المناظرة  استراتيجية  استخدام  أثر   .)

االجتماعية في تنمية مهارة اتخاذ القرار لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي.  الدراسات  

 .205 - 184(،  6)1مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية.

 ( زيد.  أبو  جمعة  محمد  صالح،  السيد؛  فرج  حسن  علي  دعاء  استخدام  2016البنا،  أثر   .)

ة في تنمية مهارة اتخاذ القرار لدى  استراتيجية المناظرة في تدريس الدراسات االجتماعي

  184(،6)1مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية.تالميذ الصف السادس االبتدائي.  

- 205  . 

( عطية.  خالد  والسعودي،  محمود،  أحمد  استراتيجيات 2013الثوابية،  تطبيق  معوقات   .)

اإلسال التربية  معلمي  نظر  وجهة  من  وأدواته  الواقعي  الطفيلة.  التقويم  محافظة  في  مية 

 .  280 - 265(،1)  43دراسات العلوم التربوية. 

(. مستوى استخدام معلمات العلوم ألساليب التقويم  2018الحربي، علياء بنت سعيد بن علي. )

البديل المتضمنة في كتب العلوم بالمرحلة االبتدائية في مدينة بريدة )رسالة ماجستير غير  

 القصيم.  منشورة(. جامعة القصيم،  
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( أحمد.  محمد  بن  محمد  المرتكز 2014الحربي،  الواقعي  األكاديمي  التقويم  استراتيجيات   .)

،  44رسالة التربية وعلم النفس.على تحسين المهارات المتعددة في المؤسسات التعليمية.  

49 - 80  . 

( سليمان.  فهد  والشايع،  إبراهيم،  بن  خالد  ال 2010الرضيان،  أساليب  استخدام  أثر  تقويم  (. 

الحقيقي في مادة العلوم على تنمية التحصيل الدراسي والتفكير الناقد والمهارات الحياتية  

 .  163 - 131،  2مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية.لدى طالب الصف الثاني المتوسط. 

( أحمد.  آمال  الستراتيجيات 2013الزعبي،  الرياضيات  معلمي  وممارسة  معرفة  درجة   .)

الواقع وألدواته.  التقويم  والنفسية.  ي  التربوية  للدراسات  اإلسالمية  الجامعة    21مجلة 
(3،)165-197 . 

( علي.  فهد  والعميري،  أحمد  جودت  الحديثة  (.  2019سعادة،  التوجهات  المناهج   -تقويم 
العالمية   التربوية    -المعايير  المستقبلية.    -التطبيقات  للنشر  التطلعات  المسيرة  دار 

 والتوزيع. عمان. األردن. 

)فبراير،   حسن.  سيد  حسن  الحديثة: (.  2010شحاتة،  التقويم  أساليب  من  الواقعي  التقويم 
ة مقدمة إلى المؤتمر العلمي السنوي الثامن . ورقنموذج خماسي االبعاد: تصميمه وتنفيذه 

اتجاهات معاصرة في تطوير التعليم في الوطن العربي: الجمعية المصرية للتربية    -عشر  

 المقارنة واإلدارة التعليمية، جامعة بني سويف، مصر. 

. دار المسيرة للنشر التقويم الواقعي في العملية التدريسية(.  2010العبسي، محمد مصطفى. )

 لتوزيع. عمان. األردن. وا

الرحمن.  عبد  أحمد  ومحمد،  على،  حسن  العزب  ومحمد،  الديب،  الغني  عبد  عيد  عثمان، 

العلوم  (.  2017) مجلة  تطبيقها.  واستراتيجيات  نماذجها  االجتماعية:  البنائية  النظرية 
 .  190  - 167 ،31التربوية.

قويم األصيل لدى معلمي (. مطالب استخدام الت 2015العصيمي، خالد بن حمود بن محمد. )

 .  105 -(، 103) 26مجلة كلية التربية لجامعة بنها. العلوم الطبيعية بالمرحلة الثانوية. 

( محسن.  اإلحصائية(.  2009عطية،  وسائله  أدواته،  مناهجه،  التربية:  في  العلمي  . البحث 

 عّمان: دار الشروق. 

معوقات (. 2010ن صالح. ) عفيف: صالح بن أحمد بن صالح، وجان، محمد صالح بن على ب
تدريس مواد التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفيها ومعلميها بمكة 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة أم القرى، مكة المكرمة.   المكرمة

( محمود.  الدين  صالح  والمنهجية (.  2009عالم،  النظرية  أسسه  البديل  التربوي  التقويم 
 . دار الفكر العربي. القاهرة. مصر. ه الميدانيةوتطبيقات

 ( محمود.  الدين  التدريسية(.  2015عالم، صالح  العملية  في  التربوي  والتقويم  دار القياس   .

 المسيرة للنشر والتوزيع. عمان. األردن. 
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( العزيز.  عبد  محمد  أيمن  مفاهيم  2014عمرو،  اإلسالمية  التربية  معلمي  معرفة  درجة   .)

الزرقاء واستراتيجيات   منطقة  مدارس  في  لها  تطبيقهم  ودرجة  الواقعي  التقويم  وأدوات 

األردن.   في  الدولية  الغوث  لوكالة  التربوية التابعة  للدراسات  اإلسالمية  الجامعة  مجلة 
 . 109-1(، 81) 22والنفسية.

 ( بالقاسم.  جابر  تلميذ  2010العمري،  شخصية  يناء  في  اإلسالمية  التربية  معلم  إسهام   .)

 االبتدائية. )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة أم القرى، مكة المكرمة. المرحلة

( حسن.  فواز  وشحادة،  وصال،  توظيف  2010العمري،  عن  العلوم  معلمي  رضا  درجة   .)

التدريسية.   العملية  تقويم  في  الواقعي  التقويم  التربية.  اساليب  في  العلمي  البحث    1مجلة 
(34 ،)249 - 284  . 

ب )القرني، صالح  سالم.  السعودية. 2019ن  العربية  المملكة  في  الدراسية  المناهج  تطوير   .)

 educ.com-https://www.newتعليم جديد، متاح على  

 http://www.alverno.edu(.  2019كلية الفيرنو. )

( جاكريجا.  للمدارس 2017كيتا،  اإلسالمية  التربية  منهج  لتطوير  مقترحة  تربوية  رؤية   .)

  دراسات جامعة عمار ثليجي باألغواط:العربية بغرب أفريقيا في ضوء المنهج التكاملي.  

50،50 -  62  . 

 ( محمد.  حسام  البنائية(.  2011مازن،  إلى  السلوكية  من  العلمية  والتربية  العلوم   .تدريس 

 السحاب للنشر والتوزيع. سوهاج. مصر. 

 jeddah.com-https://www.tadreeb( 2019مركز التدريب واالبتعاث بجدة. )

( الحصان.  محمد  أماني  والحصان،  محمد،  الدين  ضياء  المدرسة 2014مطاوع،  مناهج   .)

 مكتبة المتنبي. الدمام. السعودية.االبتدائية بين الحداثة والجودة.  

( سبتمبر  2011المعرفة.  يتعلم.  7،  وطن  تفكر..  مدرسة  السنغافورية:  التجربة   .)

http://www.almarefh.net 

   https://shms.sa(.التقويم البديل بين الواقع والمأمول.2014المنتشري، حليمة يوسف. )

)مارس،   يوسف.  حليمة  أكادوكس  (.  2018المنتشري،  منصة  تنمية   Acadoxفعالية  في 
الثانوي األول  المستوى  لدى طالبات  الفقه  مادة  في  والتحصيل  التشاركي  التعلم    مهارات 

الرياض،    .بجدة  التنمية.  ومتطلبات  الهوية  الثانوي:  بعد  ما  التعليم  لمؤتمر  مقدمة  ورقة 

 ة العربية السعودية. المملك

( التعليم.  لتقويم  الدولي  وتقويمها 2018المؤتمر  تنميتها  المستقبل  مهارات   .)  

https://icee.eec.gov.sa 

( محمد.  المشكالت 2013الناجم،  حل  مهارات  تنمية  على  األصيل  التقويم  استخدام  أثر   .)

(،  37)  2  . مجلة البحث العلمي في التربية.قه في المرحلة االبتدائيةواالتجاه نحو مقرر الف 

49 - 92  . 

https://www.new-educ.com/
http://www.alverno.edu/
https://www.tadreeb-jeddah.com/
http://www.almarefh.net/
https://icee.eec.gov.sa/
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الرحيم يوسف. ) الواقعي وأدواته 2018النجار، يسرى عبد  التقويم  استراتيجيات  (. توظيف 

في تقويم طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في منطقة الزرقاء األولى 

 .  19 - 1(،  2) 2مجلة العلوم التربوية والنفسية )المركز القومي للبحوث غزة(.األردن.  –

الترب  )وزارة  األردنية.  والتعليم  والتقويم.  2006ية  التدريس  استراتيجية   .)

 http://www.moe.gov.jo 

 https://www.moe.gov.sa. 2030(. التعليم ورؤية السعودية 2019وزارة التعليم. )

التعليم. الطالب 2019)   وزارة  تقويم  لالئحة  التنفيذية  والقواعد  التفسيرية  المذكرة   .)

https://departments.moe.gov.sa 

( الخالق.  عبد  يحي  تعليم  2018يوسف،  في  الحقيقي  التقويم  تطبيق  تواجه  التي  المعيقات   .)

المجلة الدولية للدراسات  بمدارس منطقة تبوك التعليمية.  وتعلم مقررات التربية اإلسالمية  
 .  316 -  292(،2) 3التربوية والنفسية.
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