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 وجهة من األردنية المدارس في الواقعي التقويم استخدام معيقات
 .المتغيرات بعض ضوء في المعلمين نظر

                                            *العمري غازي حسان د.                                         
 **البطران  بسام بيداء

 الملخص
من  مدارس محافظة إربدقات استخدام التقويم الواقعي في معو   معرفةلى إهدفت الدراسة 

رات الجنس، والمؤهل العلمي، والدورات والكشف عن الفروق باختالف متغي   ،وجهة نظر المعلمين
قام  هداف هذه الدراسةألتحقيق و  ،سها، والتخصصالتدريبية، والخبرة العملية، والمرحلة التي يدر  

( 7( فقرة، مقسمة على )49تكونت من )، الباحثان بتطوير استبانة تم إعدادها لهذا الغرض
 .( معلماً ومعلمة204)حجمها عينة من المعيقات تم تطبيقها على  مجاالت
وقد كان  ،(3.41أن متوسط معيقات استخدام التقويم الواقعي قد بلغ ) ظهرت النتائجأ

وفي أدنى مستوى له في  ،(3.61مجال المعيقات المادية ) ى له فيالمتوسط في أعلى مستو 
عدم وجود فروق ذات داللة كما أظهرت النتائج   ،(3.06المجال المتعل ق بالطلبة حيث بلغ )

 ،المؤهل العلمي ،ن متغيرات )الجنسي م( تعزى ألα=0.05حصائية عند مستوى الداللة )إ
مجاالت  من على والتخصص المعلملتي يدرسها المرحلة ا، الخبرة العملية، الدورات التدريبية

 .المعيقات
 
 الطلبية، معوقيات، المعلميين، صيل،األ البديل() التقويم الواقعي، التقويم تقويم،: المفتاحية الكلمات
 .المدارس

 

 .اجلامعة األردنية - شارك يف قسم علم النفس الرتبويم ستاذأ *
 األردن -البة دكتوراه يف جامعة الريموك ط **
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 :لدراسةا مقدمة .1
، املنظومةهذه ، وأكثرها ارتباطًا بتطوير يعّد التقومي من اهم العمليات اليت تتم يف العملية الرتبوية

التعليم، من حيث حتقيق و  يت التعّلمفهي الطريقة اليت ميكن من خالهلا الوقوف على مدى فاعلية عملي
إىل التحقق من مناسبة األهداف ملستويات  األهداف املطلوبة، وطبيعة النتاجات اليت مت حتقيقها، باإلضافة

 ,Grisham- Brown, Hallam & Brookshireالطلبة، وقدراهتم واحتياجاهتم )
2006.) 

 م الطلبة، ليكشف عن قدراهتموقد جتاوز التقومي احلديث املفهوم التقليدي لعملية تقومي تعلّ 
 العليا، والقدرة على اختاذ القرارات، وحلّ ، وما ميتلكونه من مهارات ترتبط بعمليات التفكري واجنازاهتم

 املتسارعةمع التغريات  والتكيف ّكن الطلبة من التعاملمتاملشكالت، باعتبار أن امتالك هذه املهارات 
 (.Napoli & Raymond, 2004العصر ) ة يف هذاتختلفامل

م الطلبة، من مدى تقدّ  م الطلبة يف توفري البيانات الالزمة للمعلمني للتحققوتسهم عملية تقومي تعلّ 
ا يساعد يف اختاذ القرارات حنو طرق التدريس، اليت تساعد يف وحتديد مواطن الضعف والقوة لديهم، مّ 

معاجلة مواطن الضعف، وتعزيز مواطن القوة، وبالتايل فإن أية عملية إلصالح التعليم جيب أن تتضمن 
شهدت ، لقد (Marzano, 2002لعملية التعليمية )إصالح تقومي تعلم الطلبة باعتباره هدفاً رئيساً يف ا

نه بأ نتيجة لقناعة القائمني على تطوير أساليب التقومي أساليب التقومي تطوراً عاملياً يف أواخر القرن العشرين
الستفادة منها لتقدمي تغذية راجعة منتظمة حول عملية التعليم والتعلم، واالنتقال من التقومي وفق جيب ا

 .(Nitko, 1995االعتيادية إىل أساليب التقومي الواقعي )االختبارات 
( بأنه: McMillan, 2004) "مكمالن"فه دت تعاريف مفهوم التقومي الواقعي، حيث عرّ وتعدّ 
يقوم  ه الطالب إلجناز مهمة معينة مشاهبة ملا يعيشه يف حياته اليومية، حيثيتوجيتّم فيها العملية اليت 
ات تقومي ، وإقناع اآلخرين بوجهة نظره، وتنفيذ ما خيططه بناًء على حمكّ اهجاباته وتفسري إلبالتتخطيط 
 األنشطة مجيع فتّعرفه بأنّه( Protheore & Hilker, 2005) وهيلكر" ، أّما "بروثرويحمددة سابقاً 

 مثل: مجاعية؛ أم طلبته سواء كانت فردية حتصيل لتقومي املعلم يستتخدمها اليت واملشاريع والواجبات
 العملية، والتجارب املوسيقي، أم الدرامي، واألداء واحلوار، والنماذج، والعرض، الفنية، واألعمال رير،التقا

 الطلبة فيه ينجز الذي التقومي: بأنه الواقعي التقومي فيعرف( Mueller, 2012) "مولر" وغريها، أّما
 اليت واملهارات للمعرفة معىن ذا توظيفاً  تظهر واليت فيه يعيشون الذي احليايت للواقع مشاهبة مهّمات
 . تعلموها
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 ;Nitko, 1995; McMillan, 2004) "نتكوا ومكمالن وكروس" كل من ويشري
Cross & O'Loughlin, 2013 )من خمتلفة أنواع استتخدام إىل أن الواقعي، بالتقومي املهتمون 

 من حتدّ  أن ميكن األدوات، من وغريها واملشاريع، واملالحظة، التقومي، كسجل التقومي واسرتاتيجيات أدوات
 وحل والرتكيب، كالتحليل العليا، العقلية العمليات قياس يف قاصراً  يُعد الذي االعتيادي التقومي مشكالت
ومتكامل حول واضح  تصّور توفري هبدف وذلك هلا، مكمالً  ليكون التعليمية، املواقف يف املشكالت

 للمعلم الواقعي التقومي يوفر ، كما(Nitko & Brookhart, 2007الطلبة ) يات حتصيلمستو 
 الشتخصية جوانب إىل باإلضافة واألدائية والوجدانية املعرفية التعلم جلوانب شامالً  تقوميه يكون بأن فرصة

 الكتابية االختبارات على مباشر بشكل يرتكز الذي التقليدي التقومي توفريه عن عجز ما املتختلفة، وهو
 حباجة الشاملة التقومي فعملية الشتخصية، وجوانب وإجنازات أداءات خالهلا نقيس من أن الصعب من اليت
 & Kluth) للتقومي وحيدة كوسيلة االختبارات على االقتصار وعدم متنوعة تقومي أدوات استتخدام إىل

Straut, 2001.) 
 وإىل املتبعة التقومي طرائق يف النظر إعادة ضرورة الرتبوي التقومي يف يف العقد األخري رأي املتختصون

 يف الطالب تعّلم تقومي عن عاجزة تقف ما عادة اليت التقليدية التحصلية باالختبارات االكتفاء عدم ضرورة
 القرارت اختاذ مثل تعقيداً  أكثر ومهارات كفايات تقومي وعن اليومية، للحياة مشاهبة حقيقية مواقف

 فالتقومي وغريها، الناقد والتفكري املشكالت، وحل ة،احليا مدى والتعّلم والتواصل فريق، يف والعمل والتعاون
 وحيدة، كأداة والدرجات االختبارات على يعتمد كونه العصر هذا متطلبات يناسب يعد مل التقليدي

 ما حتديد دون أقرانه من بني متفوق نسيب مركز على الطالب حصول أجل من الطلبة بني التنافس ويثري
 معايري ضوء يف بناءه يتم قياسها إجيابية وسلوكات وأخالقيات اياتوكف وظيفية مهارات من ميتلكه

 (.Nitko 2004; Wiggins, 1998)مسبقاً  حّمددة وحمّكات
إىل التقومي الواقعي الذي يركز على اسرتاتيجيات تقومي تركز  اجتهت األنظاروانطالقاً من ذلك فقد  

مه وتقوميه، وبناء على من دور الطالب يف عملية تعلّ م والتعليم، وتزيد يف جوهرها على حتسني عملية التعلّ 
م باسرتاتيجيات التقومي الواقعي اآلتية: التقومي املعتمد على األداء هذا التوجه مت ربط نتاجات التعلّ 

(Performance Based Assessment( والتقومي املعتمد على املالحظة ،)Observation 
Assessmentالتواصل مد على(، والتواصل التقومي املعت (Communication 
Assessment( والتقومي املعتمد على مراجعة الذات ،)Reflection Assessment والتقومي ،)

(، والتقومي املعتمد على ملف Student Journal Assessmentاملعتمد على يوميات الطالب )
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 (.Self-Assessment(، والتقومي املعتمد على الذات )Portfolio Assessmentالطالب )
(، وسلم التقدير Checklistاآلتية: قائمة الرصد ) األدواتويتم تسجيل معلومات التقومي باستتخدام 

(Rating Scale ،) سلم التقدير اللفظي )وRubric( وسجل وصف سري التعلم ،)Learning 
Log( والسجل القصصي ،)Anecdotal Record .) 

 مساندة كأدوات واألدوات هذه االسرتاتيجيات ظيفوتو  تفعيل ظرورة إىل احلاجة ظهرت لذلك
 ضمن التوجه هذا جتّلى التعّلم، وقد جوانب جلميع شامالً  تقومياً  الطلبة تقومي يف التحصيلية لالختبارت

 اسرتاتيجيات بتفعيل توجهاً  والتعليم الرتبية وزارة تبّنت حيث األردن يف املعرفة على املبين االقتصاد مشروع
 عام منذ الوزارة بدات حيث أدواته، وتنويع التقومي معلومات مصادر زيادة أجل من وذلك اقعيالو  التقومي

 والقلم التواصل، واملالحظة، األداء، على املعتمد التقومي) هي: للتقومي اسرتاتيجيات مخس بتطبيق 2004
 الرقمي، التقدير ملالرصد، وسال قوائم) هي: للتقومي أدوات مخس إىل باإلضافة( الذات وتقومي والورقة،
 يف واألدوات االسرتاتيجيات هذه لتسهم( املعلم وسجلّ  التعلم، سري وسجلّ  اللفظي، التقدير وسالمل
 تطوير أن كما والوجدانية، واملهارية املعرفية التعلم جوانب مجيع ليغطي الطلبة تقومي أسلوب تطوير

 مهارات تعّلم حنو ويوّجهم الطلبة لدى التفكري طامنا تغيري يف يساعد سوف وتعّددها التقومي اسرتاتيجيات
 على تربهن وأداءات إجنازات وتقدمي وإثرائها املعرفة تطبيق على والعمل الناقد، والتفكري املشكالت حل

 .تعلمهم
، واليت تربز منه بعض املعوقات اليت حتول دون حتقيق األهداف املرجوة يواجهتطبيق إاّل أن هذه ال

، وهو حتدٍّ للمعليمن مهارات التقومي الواقعي للجوانب السلوكية واألنشطة غري الصفيةمن خالل مشولية 
وازدحام الغرف الصفية، وعدم توفر التدريب الكايف للمعلمني،  هج وفق املهارات املطلوبة،اعدم بناء املنو 

رة املهارات املطلوب باإلضافة إىل كث وعجز االمكانيات والبىن التحتية الالزمة امام تطبيق هذا التقومي،
إكساهبا للطلبة، وخاصًة يف ظل حجم املقرر الدراسي، وكذلك عدم وجود آلية موحدة توضح كيفية تنفيذ 

 ,Grisham-Brown) اليت من الصعب تقوميهاالتقومي الواقعي، ووجود كثري من املهارات املركبة 
Hallam & Brookshire, 2006.) 

 :مشكلة الدراسة. 2
 جاالهتامبالتعليمية باهتمام وزارة الرتبية والتعليم األردنية، حيث تسعى إىل تطويرها  حتظى العملية

، وبكل ما يتعلق هبذه العملية من أنشطة ومهام واسرتاتيجيات تعليم، وتطوير للمناهج الدراسية، املتختلفة
اً مع الرتكيز على املهارات اليت أصبحت تواجه حتّدي م الطلبةبعملية تقومي تعلّ اخلاص باإلضافة إىل االهتمام 
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األدائية وتواجه الكثري من املعيقات يف تنفيذها يف املدراس، والسّيما ما يتعلق منها بالتقومي الواقعي 
فقد أشارت نتائج العديد من الدراسات إىل وجود العديد من معوقات استتخدام التقومي  )األصيل(،

املنهاج،  وكثافةم، ف، وكثرة عدد احلصص املسندة للمعلّ ومن أمهها: كثرة أعداد الطلبة يف الص ؛الواقعي
)محزة ، كدراسة هاونقص التدريب املقدم للمعلمني حول كيفية إعداد أدوات التقومي الواقعي وتطبيق

 (.Aliningsih & Sofwan, 2015 ؛2013؛ الزعيب، 2012وصومان، 
علمني واملعلمات حنو استتخدام الحظات امليدانية ملمارسات املاملويف ضوء  ذلك؛استنادًا إىل و 

التقومي الواقعي يف املدارس، الحظ الباحثان أن هذه املمارسات مل تلتزم بأهداف التقومي الواقعي وُأسسه، 
املعلمني واملعلمات  او ضعف يف تطبيق يشري إىل عدم معرفةمّا ومل يتم العمل بالكثري من مبادئه، 

كما يشري إىل وجود بعض املعوقات اليت قد حتول دون التطبيق   سرتاتيجيات ومبادئ التقومي الواقعي،ال
واقع البيئة املدرسية يف كثري من املدارس احلكومية ال تتوافر فيه معايري وشروط التطبيق،  ف ،ال واإلجيايبالفعّ 
عن معوقات  الباحثان العديد من اآلراء واملقرتحات والتصورات من قبل املعلمني واملعلمات رصد كما
واملعلمات انفسهم األمر الذي دفع باجتاه  تخدام التقومي الواقعي يف املدارس من وجهة نظر املعلمنياست

 .إجراء هذه الدراسة
 . أسئلة الدراسة:3

 سعت الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 من وجهة نظر املعلمني؟ مدارس حمافطة إربدما معوقات استتخدام التقومي الواقعي يف . 1. 3
من وجهة نظر املعلمني  إربد مدارس حمافطةهل ختتلف معوقات استتخدام التقومي الواقعي يف . 2. 3

سها، باختالف متغريات اجلنس، واملؤهل العلمي، والدورات التدريبية، واخلربة العملية، واملرحلة اليت يدرّ 
 ص؟والتتخصّ 

 :أهداف الدراسة. 4
 سعت هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:

 من وجهة نظر املعلمني. إربد مدارس حمافطةىل معوقات استتخدام التقومي الواقعي يف إف التعرّ . 1. 4
اجلنس، واملؤهل العلمي، والدورات التدريبية، واخلربة العملية،  التعرف إىل دور بعض املتغريات مثل. 2. 4

 .إربد حمافطة مدارس يفمعوقات استتخدام التقومي الواقعي  يف سها، والتتخصصواملرحلة اليت يدرّ 
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 :أهمية الدراسة. 5
 تربز أمهية الدراسة من خالل اجلوانب اآلتية:

تتوافق هذه الدراسة مع االجتاهات احلديثة يف العملية الرتبوية الداعية إىل تطوير عملية تقومي الطلبة . 1. 5
 لتسهم يف حتسني العملية التعليمية.

لقائمني على تطوير العملية التعليمية يف وزارة الرتبية والتعليم يف قد تساعد نتائج هذه الدراسة ا .2. 5
اململكة األردنية اهلامشية يف معرفة التصورات حول واقع التقومي الواقعي يف املرحلة االبتدائية واألساسية، 

 ومدى استتخدام املعلمني السرتاتيجية التقومي الواقعي. 
لمية املبذولة يف مراجعة عملية التقومي الواقعي وتطورها يف املرحلة تُعد هذه الدراسة ضمن اجلهود الع. 3. 5

 االبتدائية واألساسية يف اململكة األردنية اهلامشية. 
يف تنويع أساليبهم التقوميية عند  يف مدارس حمافظة اربد تساعد هذه الدراسة املعلمني ميكن أن. 4. 5

ما أن ال سيّ و لعمل على جتاوزها؛ لصعوبات تطبيقه ًا على االطالع مسبقتنفيذهم لعملية التقومي الواقعي، و 
 املرحلة االبتدائية واألساسية تُعد من أهم مراحل التعليم، اليت تبىن عليها املراحل الدراسية الالحقة. 

ميكن أن تساعد نتائج هذه الدراسة يف إعداد الربامج والورش التدريبية املرتبطة باستتخدامات التقومي . 5. 5
 قعي لدى املعلمني.الوا
 االستتخدام دون حتول اليت املعوقات من للحدّ  الناجعة احللول وضع يف الدراسة هذه تساعد قد. 6. 5

 .التعليمية العملية يف الواقعي للتقومي األمثل
 :التعريفات اإلجرائية. 6

 تشتمل الدراسة على املصطلحات اآلتية:
ات مشاهبة للواقع احليايت الذي يعيشون فيه ز فيه الطلبة مهمّ التقومي الواقعي: هو التقومي الذي ينج. 1. 6

ويقصد به يف هذه  ،(Mueller, 2012معىن للمعرفة واملهارات اليت تعلموها ) واليت تظهر توظيفًا ذا
م لتقومي حتصيل طلبته، كالتقارير، الدراسة مجيع األنشطة والواجبات واملشاريع اليت يستتخدمها املعلّ 

 والعرض والنماذج، واحلوار، واألداء الدرامي أو املوسيقي، والتجارب ولعب الدور، ية،واألعمال الفن
 .العملية، وغريها

جموعة الصعوبات اليت تواجه املعلمني أثناء عملية تتمثل مبمعوقات استتخدام التقومي الواقعي: . 2. 6
وتقاس يف هذه  ية، التدريب(،ي ضمن حماور )اإلدارة، االشراف، املعلم، املاداستتخدام التقومي الواقع
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الدراسة بالدرجة اليت حيصل عليها املستجيب على استبانة معوقات استتخدام التقومي الواقعي اليت مت 
 إعدادها ألغراض هذه الدراسة.

 :محددات الدراسة. 7
ة إربد حمافظرس ااقتصرت الدراسة احلالية على معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية واألساسية يف مد. 1. 7

 .2018 -2017للصفوف من األول إىل التاسع يف للفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي 
وجمتمعها املتمثل مبحافظة  د تعميم نتائج الدراسة بأداة الدراسة، ومؤشرات صدقها وثباهتايتحدّ . 2. 7

 .إربد
 :السابقة الدراسات. 8

التقومي الواقعي واجتاهات العاملني حنوه  جربت العديد من الدراسات اليت تناولت استتخداماتلقد أ
( 2010، أبو شعرية واشتيوه وغباري)أجرى ومعيقات استتخدامه يف املدراس واجلامعات يف دول عدة فقد 

دراسة يف األردن هدفت إىل الكشف عن املعيقات اليت تواجه تطبيق اسرتاتيجية منظومة التقومي الواقعي 
ولتحقيق أهداف  ،فظة الزرقاءامن مرحلة التعليم األساسي يف حمعلى طالب الصفوف األربعة األوىل 

تكونت عينة الدراسة من  ،( فقرة موزعة على مخسة حماور50الدراسة، مت تطوير استبانة مكونة من )
أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر املعيقات اليت تواجه تطبيق  ،( مشرفًا تربوياً، ومديراً، ومعلماً 363)

قات املتعلقة و مة التقومي الواقعي هي املعيقات املتعلقة باإلمكانيات املادية، ومن مث املعّ اسرتاتيجية منظو 
باملشرف الرتبوي واإلدارة املدرسية، كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريي 

 املؤهل العلمي والوظيفة.
( 153) من مكونة عينة على أجريت اليت ( ,2010flibman) "فلمبان" دراسة وتوصلت

يف تقومي حتصيل الطلبة  الواقعي التقومي توظيفب تتعلق صعوبات وجود إىل املكرمة مكة يف عربية لغة ةمعلم
 اليت يقوم هبا األعباء وكثرة الواقعي، بالتقومي أمورهن وأولياء الطالبات وعي يف قصور: وأدائهم متثلت يف

 .التقومي من النوع هذا بأمهية لدى املعلمات القناعة توافر وعدم ،كبريال وحجم الشعبة الدراسية املعلمات،
ف مدى استتخدام معلمي بدراسة يف األردن هدفت إىل تعرّ  (2012 ،محزة وصومان)وقام 

أهداف الدراسة، ولتحقيق  ،اجتاهاهتم حنوه ومعوقات استتخدامهاملدارس احلكومية األردنية للتقومي الواقعي و 
( معلمًة 96( معلماً، و)80( معلمًا ومعلمًة، منهم )176تكونت عينة الدراسة من ) ،ةمت تطوير استبان

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة استتخدام املعلمني واملعلمات للتقومي الواقعي  ،( مدرسة يف عمان16من )
ستتخدام جاءت مرتفعة، كما أشارت النتائج إىل وجود اجتاهات إجيابية لدى املعلمني واملعلمات حنو ا
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قات استتخدام التقومي الواقعي، ككثرة أعداد الطلبة يف وّ التقومي الواقعي، وأظهرت النتائج العديد من مع
الصف، وكثرة عدد احلصص املسندة للمعلم،ونقص التدريب املقدم للمعلمني حول كيفية إعداد وتطبيق 

 أدوات التقومي الواقعي.
ة يف تركيا هدفت إىل الكشف عن ( دراسAksu Ataç, 2012) "اكسو اتاك"وأجرى 

مت  ولتحقيق أهداف الدراسة ،اجتاهات معلمي اللغة األجنبية حنو استتخدام التقومي الواقعي يف تدريس اللغة
 ،( فقرة للكشف عن اجتاهات املعلمني حنو استتخدام التقومي الواقعي15استتخدام استبانة مكونة من )

أظهرت نتائج الدراسة أن اجتاهات  ،لمي اللغة األجنبية( معلمًا من مع37تكونت عينة الدراسة من )
أن  إىلجاءت إجيابية، كما أشارت  معلمي اللغة األجنبية حنو استتخدام التقومي الواقعي يف تدريس اللغة

للتقومي الواقعي دور مهم يف حتديد أهداف املناهج، والتتخطيط الرتبوي، وتطوير الربامج التعليمية، وتعليم 
 اللغة.

( اليت أجريت يف األردن فهدفت إىل الكشف عن درجة معرفة معلمي 2013)الزعيب، دراسة أما 
الرياضيات للصفوف األساسية العليا يف األردن، ومارستهم السرتاتيجيات التقومي الواقعي وأدواته، كما 

ه االسرتاتيجيات ف أثر متغريات النوع االجتماعي واملؤهل العلمي واخلربة يف درجة معرفة هذهدفت إىل تعرّ 
ولتحقيق أهداف الدراسة، مت تطوير استبانة مكونة من أربعة أجزاء، كما مت تطوير بطاقة  ،واألدوات
أظهرت نتائج الدراسة  ،لمًا ومعلمًة من معلمي الرياضيات( مع91تكونت عينة الدراسة من ) ،مالحظة

ودرجة االستتخدام ألسلوب املالحظة كان  أن درجة االستتخدام ما زالت أدىن من املأمول، وأن درجة املعرفة
%( ألداة يوميات الطالب، كما أن 0%(، يف حني كانت درجة املعرفة ودرجة االستتخدام تقريبًا )100)

 درجة املعرفة باألدوات سامهت هبذا التدين لالستتخدام، كما أشارت النتائج إىل أن أكثر األسباب اليت حتد  
قعي كانت يف استفاذها الوقت واجلهد، وكثرة األعبار امللقاة على املعلمني، من استتخدام أسلوب التقومي الوا

وزخم املنهاج، وأظهرت النتائج عدم وجود أثر ملتغريات النوع االجتماعي واخلربة واملؤهل، ووجود أثر 
 ي.ص آلراء املعلمني واملعلمات حول التقومي الواقعلتفاعل النوع االجتماعي واملؤهل يف اجلزء املتخصّ 

( بدراسة يف اندونيسيا Aliningsih & Sofwan, 2015) "الينينجسيا وصوفوان"وقام 
ولتحقيق  ،هدفت إىل الكشف عن تصورات معلمي اللغة اإلجنليزية حنو التقومي الواقعي، ومارستهم له

كونت عينة ت ،أهداف الدراسة، مت إجراء املقابالت مع أفراد عينة الدراسة، باإلضافة إىل املالحظة الصفية
أظهرت نتائج الدراسة أن تصورات معلمي اللغة  ،( معلمًا من معلمي اللغة اإلجنليزية15الدراسة من )

اإلجنليزية حنو التقومي الواقعي جاءت إجيابية، كما أشارت النتائج إىل أمهية التقومي الواقعي يف تقييم إجناز 
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حتد من استتخدام التقومي الواقعي، كضيق الوقت، قات اليت وّ الطلبة وتقدمهم، وأظهرت النتائج أهم املع
 وازدحام الفصول الدراسية، وكثرة األنشطة يف املناهج الدراسية.

( اليت أجريت يف نيجريا فهدفت إىل الكشف عن درجة Adham, 2015) "أدهم"أما دراسة 
ولتحقيق أهداف  ،عشر استتخدام التقومي الواقعي يف مهارة كتابة اللغة اإلجنليزية لدى طلبة الصف احلادي

( معلمني من معلمي 3تكونت عينة الدراسة من ) ،قابلة، واستتخدام املالحظة الصفيةالدراسة، مت إجراء امل
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة استتخدام  ،من طلبة الصف احلادي عشر ب( طال7اللغة اإلجنليزية، و)

ت بدرجة منتخفضة، كما أشارت النتائج إىل وجود بعض التقومي الواقعي يف مهارة كتابة اللغة اإلجنليزية جاء
 من استتخدام التقومي الواقعي يف مهارة كتابة اللغة اإلجنليزية. الصعوبات واملعيقات اليت حتدّ 

 ,Bordoh, Eshun, Quarshie) "بوردو وإشون وقارشي وباساو وكوارتينج"وأجرى 
Bassaw & Kwarteng, 2015رجة معرفة معلمي الدراسات ( دراسة هدفت إىل الكشف عن د

ولتحقيق أهداف الدراسة، مت  ،االجتماعية بالتقومي الواقعي يف املدارس الثانوية يف املنطقة الوسطى من غانا
( معلمًا ومعلمًة من معلمي 20تكونت عينة الدراسة من ) ،املقابالت مع أفراد عينة الدراسةإجراء 

الدراسة أن درجة معرفة معلمي ومعلمات الدراسات  أظهرت نتائج ،ومعلمات الدراسات االجتماعية
االجتماعية بالتقومي الواقعي جاءت منتخفضة، كما أشارت النتائج إىل وجود تباين ملحوظ بني املفاهيم 

 املتعلقة بالتقومي الواقعي لدى املعلمني واملعلمات، واملعرفة النظرية واملمارسة هلذا التقومي.
 إسرتاتيجيات تطبيق معوقات حتديد إىل هدفت دراسة( 2016 ،والسعودي ةبيالثوا) وأجرى

 االجتماعي، لنوعهم تبعا الطفيلة حمافظة يف اإلسالمية الرتبية معلمي نظر وجهة من وأدواته الواقعي التقومي
 منهم استجاب ومعلمة معلماً ( 140) من الدراسة جمتمع تألف وقد ،خربهتم وسنوات ومؤهالهتم،

 املعوقات تلتها األوىل، باملرتبة وجاءت التطبيق بظروف متعلقة معوقات وجود جالنتائ ظهرتأو  ،(49)
 .األخرية املرتبة يف بالطلبة املتعلقة املعوقات وجاءت الدراسي، باملقرر املتعلقة املعوقات مث باملعلم، املتعلقة

مي الواقعي نالحظ من خالل االطالع على الدراسات السابقة وجود معيقات كثرية الستتخدام التقو 
كل من مثل زيادة اعداد الطلبة يف الغرفة الصفية وحجم العبء على عاتق املعلمني كما ظهرت يف دراسة  

ظهرت أ( كما Aliningsih & Sofwan, 2015؛ 2012 ،محزة وصومان ؛2010 ،فلمبان)
 ،أدهمكل من )يف متوسط استتخدام التقومي الواقعي كدراسة   بعض الدراسات اخنفاضاً 

ا مّ  ،(Bordoh, Eshun, Quarshie, Bassaw & Kwarteng, 2015؛2015
 كثر يف معرفة وجهة نظر املعلمني واجتاهاهتم حنو استتخدام التقومي الواقعي.أاستدعى البحث 
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها:. 9
 وصفيال املنهج أسئلتها عن راسة واإلجابة الد هذهبيانات  معاجلة يف منهج الدراسة: استتخدم. 1. 9

 درجة معوقات حتديد بقصد وتفسريه كائن هو ما وصفاملتوسطات احلسابية ل يقوم على الذي التحليلي
 .لديهم والوظيفية ببعض املتغريات الشتخصية املعوقات تلك تأثر ومدى الواقعي التقومي

 اربد حمافظة يف يةاالردن والتعليم الرتبية وزارة معلمي مجيع من الدراسة جمتمع تكون: الدراسة جمتمع. 2. 9
 . ومعلمة معلماً  15673 عددهم والبالغ 2016/2017 الدراسي للعام

 من املتيسرة بالطريقة اختيارهم مت ومعلمة، معلماً ( 204) من الدراسة عينة تكونت: الدراسة عينة. 3. 9
 عينة توزيع نييبّ ( 1) رقم واجلدول الدراسة، متغريات على موزعة إربد، حمافطة منطقة من الدراسة جمتمع

 .املستقلة متغرياهتا على الدراسة
 1جدول 

 ومستويات كل متغري املستقلة متغرياهتا على الدراسة عينةفراد أ توزيع
 النسبة املئوية العدد مستويات املتغري املتغري

 النوع االجتماعي
 %55.4 113 ذكر
 %44.6 91 انثى

 املؤهل العلمي
 %39.7 81 بكالوريوس

 %35.8 73 + دبلوم بكالوريوس
 %24.5 50 ماجستري فما فوق

 الدورات التدريبية
 %55.4 113 نعم
 %44.1 91 ال

 اخلربة العملية
 %22.1 45 سنوات 5اقل من 

 %36.8 75 سنوات10قل من أو  5كثر من أ
 %41.2 84 سنوات 10كثر من أ

 املرحلة اليت يدرسها املعلم
1-4 92 45.1% 
5-9 112 54.4% 

 لتتخصصا
 %44.1 90 علمي

 %43.1 88 ديبأ
 %12.7 26 رياضة + فن
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 الدراسة:  أداة. 4. 9
 معوقات درجة لتحديد استبانة شكل على التدريج مخاسي مقياس تطوير متّ  البيانات مجع هبدف

 كونتت وقد املعلمني، لدى والوظيفية الشتخصية املتغريات ببعض املعوقات تلك تأثّر ومدى الواقعي التقومي
 اجملال فقرات،( 8) باإلدارة املتعلق اجملال: هي جماالت؛( 7) على مقسمة فقرة، (49): من االستبانة

( 7) املادية باألمور املتعلق واجملال فقرات،( 7) باملعلم املتعلق واجملال فقرات،( 9) باإلشراف املتعلق
 بالطلبة املتعلق اجملال فقرات،( 4) باملقررات املتعلق واجملال فقرات،( 7) بالتدريب املتعلق واجملال فقرات،

 ،(4) كبرية بدرجة ،(5)جدًا  كبرية بدرجة اخلماسي: ليكرت بتدريج فقرة كل أحلقت وقد فقرات،( 7)
 .(1) جداً  قليلة بدرجة ،(2)قليلة  بدرجة ،(3)متوسطة  بدرجة

 األداة:  صدق. 1. 4. 9
 املقياس صدق لتحّري( Face Validity) الظاهري الصدق الدراسة هذه يف استتخدم

 على االستبانة عرضت فقد الفقرات، على احلكم يف املتتخصصني رأي على االعتماد مت حيث املستتخدم،
 والتقومي القياس يف املتتخصصني من وحتديداً  األردنية، اجلامعات يف الرتبوية العلوم يف اخلرباء من( 9)

 وقد صياغتها، ووضوح الفقرات مالءمة من للتأكد ذلكو  الرتبويني؛ املشرفني وبعض التدريس وأساليب
 مالحظات على بناءً  االستبانة تعديل مت ذلك وبعد املالئمة، غري الفقرات تعديل احملكمني من طلب

 يف مقبولة الفقرة اعتربت حيث الفقرة، لقبول معياراً  احملكمني عدد الباحثان اعتمد وقد هذا احملكمني،
، كما مت حساب معامل ارتباط الفقرة املصحح مع الدرجة %85 عن عليها االتفاق نسبة زيادة حال

" كمؤشر على صدق بناء املقياس، corrected item total correlationالكلية لالختبار"
 ( يبني قيم هذه املعامالت.2واجلدول رقم )
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 2جدول 
 صدق بناء املقياس معامالت ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية ومع اجملال كمؤشر على

رقم 
 الفقرة

معامل 
االرتباط 

مع الدرجة 
 الكلية

معامل 
االرتباط 

مع 
 اجملال

رقم 
 الفقرة

معامل 
االرتباط مع 

الدرجة 
 الكلية

معامل 
االرتباط 

مع 
 اجملال

رقم 
 الفقرة

معامل 
االرتباط 

مع الدرجة 
 الكلية

معامل 
االرتباط 

مع 
 اجملال

رقم 
 الفقرة

معامل 
االرتباط 
ة مع الدرج
 الكلية

معامل 
االرتباط 

مع 
 اجملال

a1 .317 .649 a14 .462 .645 a27 .541 .715 a40 .371 .657 
a2 .377 .735 a15 .481 .678 a28 .534 .679 a41 .454 .646 
a3 .463 .693 a16 .495 .590 a29 .488 .615 a42 .398 .620 
a4 .472 .597 a17 .524 .588 a30 .582 .617 a43 .375 .369 
a5 .431 .707 a18 .434 .663 a31 .486 .632 a44 .363 .456 
a6 .427 .690 a19 .513 .605 a32 .515 .554 a45 .299 .490 
a7 .405 .665 a20 .507 .582 a33 .390 .523 a46 .326 .547 
a8 .401 .578 a21 .413 .606 a34 .340 .566 a47 .334 .446 
a9 .397 .508 a22 .432 .589 a35 .410 .465 a48 .324 .488 
a10 .465 .573 a23 .464 .581 a36 .475 .647 a49 .296 .426 
a11 .415 .626 a24 .481 .686 a37 .460 .583    
a12 .462 .692 a25 .483 .425 a38 .370 .434    
a13 .473 .702 a26 .504 .614 a39 .425 .680    

( أن مجيع معامالت االرتباط سواء مع اجملال أو الدرجة الكلية قد جتاوزت 2يالحظ من اجلدول )
 ( مّا يعين جودة فقرات االداة وصدق بنائها.0.3)

 :داةثبات األ. 2. 4. 9
كما   ،(test re-testعادة االختبار )إاالختبار و  أسلوبداة باستتخدام معامل ثبات األتقدير مت 

 Cronbach)للفقرات وفقًا ملعادلة كرونباخ ألفا ) الثبات باالتساق الداخلي مت حساب معامل
Alpha الثبات كما تراوحت قيم   ،(0.92)( و0.886باالعادة لالداة ككل ) حيث بلغ معامل الثبات

باستتخدام ( 0.88-0.71ما بني )و  ،جملاالت االستبانة السبعة( 0.842- 0.79باإلعادة ما بني )
 .قيم الثبات اليت مت احلصول عليها ( يبني3واجلدول رقم )الداخلي الفا كرونباخ، أسلوب االتساق 
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 3جدول 
  ككل واألداة السبعة األداة جملاالت املقدرة الداخلي الثبات باسلويب االعادة واالتساق معامالت

 معامل االتساق الداخلي معامل ثبات االعادة عددالفقرات رقام الفقراتأ اجملال
 0.888 0.833 8 8-1 ارةاإلد

 0.880 0.801 9 17-9 االشراف
 0.853 0.825 7 24-18 املعلم
 0.850 0.842 7 31-25 املادية

 0.805 0.790 7 38-32 التدريب
 0.826 0.809 4 42-39 املقررات
 0.731 0.718 7 49-43 الطلبة
 0.926 0.886 49 49-1 الكلي

 متغريات الدراسة:. 5. 9
 هي: ؛ضمنت الدراسة ستة متغريات مستقلةتغريات املستقلة: تامل .1. 5. 9
 اجلنس: )ذكر، أنثى(. . 1. 1. 5. 9
 ماجستري فما فوق(. ،بكالوريوس + دبلوم ،) بكالوريوس :املؤهل العلمي. 2. 1. 5. 9
 ال(. ،)نعم :الدورات التدريبية يف موضوع التقومي الواقعي. 3. 1. 5. 9
 سنوات(. 10أكثر من  ،سنوات 10إىل  5من  ،سنوات 5)أقل من  :ليةاخلربة العم. 4. 1. 5. 9
 (.9-5 ،4-1) :املرحلة اليت يدرسها املعلم. 5. 1. 5. 9
 .(+ فن ةرياض ،أديب ،) علمي :التتخصص. 6. 1. 5. 9
 املتغري التابع: معوقات استتخدام التقومي الواقعي. .2. 5. 9
 :األساليب اإلحصائيةجراءات و . اإل6. 9
 تطوير أداة الدراسة وحتّري الصدق والثبات هلا مث تطبيقهما على عينة الدراسة.. 1. 6. 9
  .لإلجابة عن أسئلة الدراسة (SPSSحصائية )حتليل البيانات باستتخدام الرزمة اإل. 2. 6. 9
 عادة.اإلحساب معامل الثبات باستتخدام معادلة كرونباخ الفا و . 3. 6. 9
التكرارات لفقرات  وحسابسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية حساب املتوسطات احل. 4. 6. 9

 ت.االستبانة ولكل جمال من اجملاال
على  :احلكم على قيمة املتوسط احلسايب ضمن فئات ثالث )مرتفعة، متوسطة، منتخفضة(. 5. 6. 9

 (.مرتفعاً  5 – 3.68( و)متوسطاً  3.67-2.34( و)منتخفضاً  2.33-1) الشكل التايل:
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ملعرفة فيما إذا كانت هناك فروق تعزى  "MANOVAالتباين املتعدد " اختبار استتخدام. 6. 6. 9
 للمتغريات املستقلة على أبعاد املعيقات.

 ومناقشتها: الدراسة نتائج. 10
 تسلسل حسبوقد مت عرضها  ،إليها الدراسة توصلت اليت للنتائج عرضاً  اجلزء هذا يتناول

 أسئلتها:
 من حمافظة إربد مدارس يف الواقعي التقومي استتخدام معوقات : مااألول بالسؤال املتعلقة جالنتائ. 1. 10

  املعلمني؟ نظر وجهة
 التنازيل والرتتيب املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات حساب مت عن هذا السؤال لإلجابة

 .ذلك يوضح( 4) رقم واجلدول السبعة، اجملاالت هلذه للمتوسطات
 4جدول 

 الواقعي التقومي استتخدام معوقات جملاالت املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات
 الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب عدد الفقرات اجملال
 4 810. 3.44 8 اإلدارة

 3 730. 3.49 9 االشراف
 2 9110. 3.51 7 املعلم
 1 9270. 3.61 7 املادية

 5 710. 3.43 7 التدريب
 6 890. 3.33 4 املقررات
 7 5610. 3.06 7 الطلبة
  460. 3.41 49 الكلي

الدراسة ضمن املستوى املتوسط مع عدم  جماالتمجيع إىل وقوع تشري النتائج يف اجلدول أعاله 
مبتوسط حسايب  املعيقات املاديةجمال  األوىل املرتبة يف حلّ  وقد ،ضمن املستوى املنتخفضمنها وجود أي 

( يف حني كان جمال الطلبة يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب 9270.وباحنراف معياري ) ،(3.61)
 ،(3.41) فقد بلغ للمتوسط الكلي للمعيقاتوبالنسبة  ،(5610.وباحنراف معياري ) ،(3.06)

 (.460.وباحنراف معياري )
 استتخراج املتوسطات متّ  كافة، فقد فقراهتا يف اجملاالت هذه من جمال بكل اخلاصة ولتوضيح النتائج

ياً تنازل ترتيباً  رُتبت   مث إليه تنتمي الذي للمجال انتمائها الفقرات وفق لكل واالحنرافات املعيارية احلسابية
 :اآليت النحو على وفق املتوسط الكلي
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 :باملادية باملعيقات املتعلق اجملال. 1. 1. 10
بفقرات هذا اجملال  املتعلقةحنرافات املعيارية أدناه املتوسطات احلسابية واال (5) رقم يبني اجلدول

 .وترتيب كل منها واملتوسط الكلي للمجال
 5 جدول

 اجملال فقراتالواقعي لكل فقرة من عوقات استتخدام التقومي ملواالحنرافات املعيارية  احلسابية املتوسطات
 باملادية املتعلق
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 رياملعيا

 الرتتيب

 5 1.15 3.56 الواقعي. التقومي أدوات تطبيق تعيق واليت املدرسة ميزانية ضعف 25
 6 1.13 3.54 قلة األدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة املتعلقة بالتقومي الواقعي. 26

27 
عدم توافر أماكن مناسبة داخل املدرسة لالحتفاظ باألعمال اخلاصة بالطلبة 

 4 1.08 3.59 الواقعي. الناجتة عن التقومي

 7 1.16 3.49 صغر مساحات الصفوف الدراسية واكتظاظها بالطلبة. 28
 3 1.00 3.64 نشطة التقومي الواقعي.أرف األنشطة داخل املدرسة لتنفيذ نقص املتختربات وغ 29

30 
عدم توافر األجهزة والوسائل التعليمية داخل املدارس ملساعدة الطلبة على 

 التقومي الواقعي.مارسة أنشطة 
3.69 1.02 2 

 1 1.02 3.79 قلة املكافآت واحلوافز املقدمة للمعلمني الذين يطبقون أدوات التقومي الواقعي. 31
  920. 3.61 الكلي 

( 3.79-3.49( ان املتوسطات احلسابية لفقرات هذا اجملال كانت )5النتائج يف اجلدول )تبني 
ص على أن )صغر مساحات الصفوف الدراسية واكتظاظها بالطلبة( اليت تن( 28رقم ) حيث كانت الفقرة

معظم  إىل أن هذاويرجع  ،(1.16( وباحنراف معياري )3.49ذات اقل متوسط حسايب ومقداره )
كان و  بالتايل يصبح عمل اجملموعات صعبًا يف مثل هذه الظروف،احلجرات الدراسية صغرية املساحة، و 

على أن )قلة املكافآت واحلوافز املقدمة للمعلمني الذين  ( اليت تنصّ 31) على متوسط حسايب للفقرة رقمأ
ويرجع السبب يف ذلك اىل  ،(1.02( وباحنراف معياري )3.79) يطبقون أدوات التقومي الواقعي( ومقداره

اخنفاض أو انعدام املتخصصات املالية اليت تقّدمها الوزارة للمعلم يف هكذا أعمال، كما يتضح من اجلدول 
( وباحنراف 3.61جود معّوقات تتعلق باإلمكانيات املادية حيث بلغ املتوسط احلسايب الكلي هلذا اجملال )و 

كونه حيتاج إىل وقت طويل   همن يعرتض على التقومي الواقعي وينتقد يتوافق مع (، وهذا0.92معياري )
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واملشرف الرتبوي ارة واإلدم والطالب من املعلّ  ةمضاعف وحيتاج جهود وإمكانات مادية كبرية جداً 
(Svinicti, 2004.) 

 باملعلم: املتعلق اجملال. 2. 1. 10
 اجملال هذا بفقرات املتعلقة املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات أدناه (6رقم ) اجلدول يبني

 .للمجال الكلي واملتوسط منها كل وترتيب
 6 جدول

 باملعلم املتعلق جمالالواقعي قات استتخدام التقومي عو مل واالحنرافات املعيارية احلسابية املتوسطات
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب

 6 1.08 3.28 .املعلم لدى الواقعي التقومي بأهداف املعرفة ضعف 18
 2 1.22 3.75 الواقعي. التقومي استتخدام من حتد واليت املعلم على التدريسية األعباء كثرة 19

20 
 )خوفاً  قناعة دون الواقعي التقومي مظاهر بعض بتطبيق املعلمني معظم قيام

 فقط(. املساءلة من
3.81 1.09 1 

 3 1.02 3.72 استتخدامه. جتنبه الواقعي التقومي تطبيق ملهارات املعلم امتالك قلة 21
 4 1.02 3.44 صعوبة تطبيق التقومي الواقعي لعدم توافر الوقت الكايف لدى املعلم. 22
 7 1.04 3.28 قصر مدة احلصة الدراسية والذي ال يساعد املعلم يف تطبيق التقومي الواقعي. 23
 5 1.05 3.35 عدم تطبيق منظومة التقومي الواقعي لدى مجيع املعلمني على وترية واحدة. 24
  0.91 3.51 الكلي 

( 3.81-3.28ات هذا اجملال كانت )( ان املتوسطات احلسابية لفقر 6النتائج يف اجلدول )تشري 
( اليت تنص على أن )قصر مدة احلصة الدراسية والذي ال يساعد املعلم يف 23حيث كانت الفقرة رقم )

وقد  ،(1.04( وباحنراف معياري )3.28ل متوسط حسايب ومقداره )أقتطبيق التقومي الواقعي( ذات 
قة( قد ال يكفي فعليًا لتطبيق األنشطة دقي 45يعزى هذا إىل أن زمن احلّصة الصفية والبالغ )

( اليت 20) على متوسط حسايب كان للفقرة رقمأو واالسرتاتيجيات اليت يتطلبها استتخدام التقومي الواقعي، 
تنص على أن )قيام معظم املعلمني بتطبيق بعض مظاهر التقومي الواقعي دون قناعة )خوفًا من املساءلة 

، ويرجع ذلك إىل أن املعّلم مطالب بكم هائل من (1.09عياري )( وباحنراف م3.81) فقط( ومقداره
األعمال الورقية يف وقت ضيق ال يستطيع إجنازه ومطالب أيضا بتقدمي ما يثبت استتخدامه السرتاتيجيات 

 .التقومي الواقعي
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( وباحنراف معياري 3.51يالحظ مّا سبق أّن املتوسط الكلي للمعيقات املتعلقة باملعلم قد بلغ )
يف وجود معّوقات  (2010 ،أبو شعرية واشتيوه وغباري(، وهذا يتفق مع الدراسة اليت أجراها )0.91)

 الستتخدام اسرتاتيجيات التقومي الواقعي متعلقة باملعّلم وهبذا املستوى.
 باالشراف: املتعلق جملال. ا3. 1. 10

 (.7رقم ) اجلدول يف ، كماالاجمل هبذا املتعلقة للمتوسطات واالحنرافات املعيارية فيما يلي عرضاً 
  7 جدول

 املتعلق اجملال فقراتالواقعي لعوقات استتخدام التقومي مل واالحنرافات املعيارية احلسابية املتوسطات
 باإلشراف

رقم 
املتوسط  الفقرات الفقرة

 احلسايب
االحنراف 
 الرتتيب املعياري

 على لالشراف يةالرتب مديريات يف والتقومي القياس يف خمتصني وجود قلة 9
 1 1.01 3.80 الواقعي. التقومي تطبيق

 ادوات على املعتمدة املعتمدة الطلبة لنتائج الرتبوي املشرف متابعة عدم 10
 4 1.05 3.54 الواقعي. التقومي

 التقومي تطبيق نتائج حول املدرسة وإدارة املشرف بني التواصل ضعف 11
 2 1.06 3.58 الواقعي.

 التقومي لتطبيق الالزمة التوعوية اإلرشادات بتقدمي فنياملشر  قيام عدم 12
 3 1.04 3.57 .الواقعي

 التقومي لتطبيق خطة وضع يف واملعلم املدرسة إدارة املشرفني مشاركة عدم 13
 6 97. 3.47 الواقعي.

 تطبيق يف والتعليم الرتبية وزارة برؤية املدرسة رؤية بربط املشرف قيام عدم 14
 8 1.06 3.40 ي.الواقع التقومي

 املعلمني على اإلشراف يف الرتبويني املشرفني بني مشرتك تنسيق وجود عدم 15
 7 1.10 3.43 الواقعي. التقومي تطبيق حول

 تواجه اليت املشكالت لعالج مقرتحات تقدمي يف املشرف مشاركة عدم 16
 5 1.05 3.51 املدارس. يف الواقعي التقومي تطبيق

 الواقعي التقومي أدوات يطبقون الذين املعلمني جلهود فاملشر  تقدير عدم 17
 9 1.02 3.22 جناحاهتم. وابراز

  730. 3.49 الكلي 
( 3.80-3.22ت )بلغن املتوسطات احلسابية لفقرات هذا اجملال أ( 7نت النتائج يف اجلدول )بيّ 

مني الذين يطبقون ( اليت تنص على أن )عدم تقدير املشرف جلهود املعل17رقم ) حيث كانت الفقرة
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( وباحنراف معياري 3.22قل متوسط حسايب ومقداره )أبراز جناحاهتم( ذات إأدوات التقومي الواقعي و 
وقد يرجع ذلك إىل أن املشرف الرتبوي يرى أن استتخدام املعّلم لالسرتاتيجيات هو جزء من  (1.02)

)قلة وجود خمتصني يف القياس ( اليت تنص على أن 9) على متوسط حسايب للفقرة رقمواجباته كان أ
( وباحنراف معياري 3.80) والتقومي يف مديريات الرتبية لالشراف على تطبيق التقومي الواقعي( ومقداره

ويرجح أن يكون السبب يف ذلك اىل أن املشرفني الرتبويني ال يشرتط أن يكونوا خرباء يف القياس  (1.01)
 والتقومي حىت يصبحوا مشرفني تربويني.

ظ مّا سبق أن اجلانب املتعلق باملشرف الرتبوي يشكل معّوقًا لتطبيق التقومي الواقعي، حيث يالح
(، وهذا يتفق مع ما أشار إليه 0.73( وباحنراف معياري )3.49بلغ املتوسط احلسايب للفقرات جمتمعة )

لمني وغري ( يف وجود مشكالت تواجهه املشرفني كاإلشراف على عدد كبري من املع2002)االبراهيم، 
 ذلك من املشكالت. 

 املتعلق باإلدارة: اجملال. 4. 1. 10
 اجملال هذا بفقرات املتعلقة املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات أدناه (8اجلدول رقم ) يبني

 للمجال. الكلي واملتوسط منها كل وترتيب
 8 جدول

 باإلدارة املتعلق اجملال فقراتالواقعي لام التقومي عوقات استتخدمل واالحنرافات املعيارية احلسابية املتوسطات
رقم 
املتوسط  الفقرات الفقرة

 احلسايب
االحنراف 
 الرتتيب املعياري

قلة متابعة إدارة املدرسة ألساليب تطبيق التقومي الواقعي داخل الصف  1
 4 1.24 3.44 الدراسي.

 6 1.09 3.38 قلة معرفة اإلدارة املدرسية مبنظومة التقومي الواقعي. 2

عدم توافر دليل ارشادي لدى إدارة املدرسة لتطبيق اسرتاتيجيات وأدوات  3
 5 95. 3.43 التقومي الواقعي.

 2 1.04 3.72 كثرة األعباء اإلدارية تعيق إدارة املدرسة من االهتمام بتطبيق التقومي الواقعي. 4
 3 1.06 3.50 األمور. أولياء لدى الواقعي التقومي ثقافة بنشر املدرسة إدارة قيام عدم 5

 يف الواقعي التقومي ملنظومة الفعلي التطبيق من املدرسة إدارة تأكد عدم 6
 1 1.080 3.55 املدرسة.

 8 1.04 3.18 الواقعي. التقومي تطبيق أثناء واملعلم املدرسة إدارة بني تنسيق وجود عدم 7
 7 1.14 3.34 الواقعي. التقومي يقبتطب امللتزمني للمعلمني املدرسة ادارة تشجيع عدم 8

  0.81 3.44 الكلي 
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( 3.55-3.18ت )بلغ( ان املتوسطات احلسابية لفقرات هذا اجملال 8نت النتائج يف اجلدول )بيّ 
( اليت تنص على أن )عدم وجود تنسيق بني إدارة املدرسة واملعلم أثناء تطبيق 7رقم ) حيث كانت الفقرة

ويرجع ذلك إىل  (1.04( وباحنراف معياري )3.18متوسط حسايب ومقداره )قل أالتقومي الواقعي( ذات 
أن مدراء املدارس يتتخذون القرارات من دون العودة للمعّلم مّا يشّكل حاجزًا بني اإلدارة واملعّلم باإلضافة 

كان و  تاعب،إىل ضعف ثقة املعلمني بإداراهتم وخوفهم من الوقوع يف اخلطأ أثناء التطبيق، مّا جيلب هلم امل
( اليت تنص على أن )عدم تأكد إدارة املدرسة من التطبيق الفعلي 6) على متوسط حسايب كان للفقرة رقمأ

، وذلك يرجع إىل عدم (1.08( وباحنراف معياري )3.55) ملنظومة التقومي الواقعي يف املدرسة( ومقداره
 ليق بني اإلدارة واملعلمني بسبب األعماوجود آلية حمددة للمتابعة عند أغلب مدراء املدارس وضعف التنس

 الكبرية املكلف هبا كل منهم.
لدى اإلدارة  بإدارة املدرسة إىل وجود معيقات من خالل املتوسطات احلسابية املتعلقة يالحظ

هناك أثبتت الدراسة أن و  (3.44)املدرسية حيث حصلت فقرات اجملال جمتمعة على متوسط حسايب 
 ,Mutchler)اءت خمالفة لدراسة جالنتيجة  وهذه هذا اجملال،م فقرات قات احملور يف معظوّ مع

من ربط  متكنهم كوهناأشارت إىل التقومي احلقيقي يعد طريقة ذات معىن يف تعليم الطلبة   اليت (2006
 .حوهلماملعلومات اجلديدة يف العامل احلقيقي من 

 املتعلق بالتدريب: اجملال. 5. 1. 10
 (.9رقم ) اجلدول يف اجملال هبذا قةاملتعل النتائج رصدت 

 9 جدول
 بالتدريب املتعلق اجملال فقراتالواقعي لعوقات استتخدام التقومي مل واالحنرافات املعيارية احلسابية املتوسطات

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب

32 
 االهتمام دون التدريب يف واملكافآت املادية باجلوانب املدربني اهتمام

 بأهدافه.
3.51 1.02 3 

 5 96. 3.41 والتعليم. الرتبية وزارة قبل من التدريبية الربامج تنفيذ يف اجلدية عدم 33

34 
عدم كفاية الورش التدريبية اليت حيضرها املعلمون على كيفية استتخدام أدوات 

 التقومي الواقعي.
3.38 1.09 6 

35 
رتك بني املدربني السرتاتيجيات التقومي الواقعي عدم وجود اتفاق وفهم مش

 وادواته.
3.54 1.07 2 
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رقم 
 الفقرات الفقرة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 الرتتيب املعياري

عدم وجود خطط واضحة لتنفيذ الربامج التدريبية للمعلمني لتطبيق منظومة  36
 التقومي الواقعي قبل البدء بالتدريب.

3.57 1.09 1 

 4 1.07 3.43 مواعيد التدريب اليت نفذت كانت غري مناسب لظروف املعلمني. 37

 مادة يف املعلمني كافة  يفهمها ال مرتمجة أجنبية مصطلحات استتخدام 38
 .الواقعي التقومي

3.17 1.11 7 

  0.71 3.43 الكلي 
( 3.57-3.17ن املتوسطات احلسابية لفقرات هذا اجملال كانت )أ( 9نت النتائج يف اجلدول )بيّ 

حات أجنبية مرتمجة ال يفهمها كافة ( اليت تنص على أن )استتخدام مصطل38حيث كانت الفقرة رقم )
 (1.11( وباحنراف معياري )3.17قل متوسط حسايب ومقداره )أاملعلمني يف مادة التقومي الواقعي( ذات 

 على متوسط حسايب كان للفقرة رقمكان أو  ،م املعلمني ملعاين هذه املصطلحاتوذلك بسبب اختالف فه
تنفيذ الربامج التدريبية للمعلمني لتطبيق منظومة ( اليت تنص على أن )عدم وجود خطط واضحة ل36)

( بسبب السرعة يف تنفيذ 1.09( وباحنراف معياري )3.57) التقومي الواقعي قبل البدء بالتدريب( ومقداره
هذه الربامج من قبل مراكز التدريب؛ لوجود عدد كبري من املتدربني، مّا أدى إىل توجهه املعلمني اىل مراكز 

 .ن معرفة اهلدف وعلى ماذا سوف يتدربونالتدريب من دو 
حيث  مجيعها اجملال هذافقرات  قات يف احملور املتعلق بالتدريب يفوّ مع هنالكا سبق أن يالحظ مّ 

ما أشارت إليه  (، وهذا0.71( وباحنراف معياري )3.43)حصلت الفقرات جمتمعة على متوسط حسايب 
ا رهكبرية إىل التدريبات العملية والورش التعليمية باعتبا  ه عنايةيبضرورة توج (2001 ،احلليم عبددراسة )

 ذه النتيجة متفقة مع دراسةهوتأيت  ،م يف العملية التقوميية ألي برنامج تعليميهاجملال امليداين األ
(2000Volkmann, )  اليت توصلت إىل أن املدارس متارس أساليب تقليدية يف توجيه الطالب
، ويتفق أيضًا مع التدريب م لعملية التدريس والتقومي يف مدارسهعلى مارست ا ينعكس سلباً املعلمني مّ و 

 .(2012 ،محزة وصوماندراسة )
 املتعلق باملقررات: جملال. ا6. 1. 10

 اجملال هذا بفقرات املتعلقة املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات أدناه (10) اجلدول رقم يبني
  للمجال. كليال واملتوسط منها كل وترتيب
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 10 جدول
 باملقررات املتعلق اجملال فقراتالواقعي لعوقات استتخدام التقومي مل واالحنرافات املعيارية احلسابية املتوسطات

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب

39 
يف  عدم تضمني املناهج والكتب املدرسية انشطة تستدعي من املعلم التنويع

 دوات التقومي.أ
3.14 1.10 4 

40 
تصنيف املهارات املتضمنة يف املقررات الدراسية اليت يتم قياسها من  عدم

 تطبيقه. من يعيق خالل التقومي الواقعي
3.32 1.09 2 

 اسرتاتيجيات بتطبيق يسمح ال والذي الدراسية للحصة املتخصص الوقت قلة 41
 الواقعي. التقومي

3.31 1.12 3 

42 
 التقومي تطبيق تتطلب اليت لألنشطة املدرسية والكتب املناهج بعض تقاراف

 الواقعي.
3.56 1.12 1 

  1.10 3.33 الكلي 
 بلغت ما بنين املتوسطات احلسابية لفقرات هذا اجملال أ( 10نت النتائج يف اجلدول )يّ ب

اهج والكتب ( اليت تنص على أن )عدم تضمني املن39رقم ) ( حيث كانت الفقرة3.14-3.56)
( 3.14قل متوسط حسايب ومقداره )أاملدرسية انشطة تستدعي من املعلم التنويع يف ادوات التقومي( ذات 

وذلك بسبب وجود كثافة باملقررات الدراسية وبالتايل فإن زيادة االنشطة  ،(1.10وباحنراف معياري )
 توسط حسايب كان للفقرة رقمعلى مكان أو  إجناز املقررات ضمن الوقت احملدد،سوف يؤدي إىل عدم 

( اليت تنص على أن )افتقار بعض املناهج والكتب املدرسية لألنشطة اليت تتطلب تطبيق التقومي 42)
، وهذا ألن اسرتاتيجيات التقومي الواقعي تتطلب (1.12( وباحنراف معياري )3.56) الواقعي( ومقداره

 .س ما يستدعي التقليل منها قدر االمكانجهداً ووقتاً وإمكانيات غري متوافره يف مجيع املدار 
نالحظ مّا سبق أن املقررات الدراسية تشكل أيضًا معوقًا الستتخدام اسرتاتيجيات التقومي الواقعي 

 ،الزعيب)دراسة ( وهذا يتفق مع 1.10( وباحنراف معياري )3.33حيث بلغ متوسط الفقرات جمتمعه )
 ماً يف التقليل من استتخدام التقومي الواقعي واسرتاتيجياته.يف أن كثافة املناهج تؤدي دوراً مه (2013

 املتعلق بالطلبة: اجملال. 7. 1. 10
أدناه النتائج املتعلقة باملعيقات يف هذا اجملال ومتوسطات الفقرات  (11)رقم اجلدول  يبني

 .واالحنرافات املعيارية هلا
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 11 جدول
 بالطلبة املتعلق اجملال فقراتالواقعي لقات استتخدام التقومي عو مل واالحنرافات املعيارية احلسابية املتوسطات

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب

 4 1.05 3.51 عدم قناعة الطلبة بنتائج التقومي الواقعي يقلل من استتخدامه من قبل املعلم. 43
 5 1.02 3.50 نافس الطلبة.صعوبة حتديد مستويات اإلتقان للمهارات حيد من ت 44
 2 1.07 3.57 قلة إدراك الطلبة ألمهية التقومي الواقعي حيد من عملية استتخدام املعلم له. 45

46 
جتنب إشراك أولياء األمور يف تقومي أبنائهم حيد من عملية استتخدام التقومي 

 الواقعي.
3.50 .9650 6 

 1 9770. 3.62 لألنشطة. تنفيذهم اءأثن الطلبة مجيع متابعة على املعلم قدرة عدم 47

48 
 التقومي يف منهم املطلوبة األنشطة لتنفيذ وحتفيزهم الطلبة تشجيع عدم

 الواقعي.
3.41 1.02 7 

49 
 الواقعي التقومي استتخدام جيعل الطلبة بني التنافس مظاهر وضوح عدم

 اخريا. خيارا
3.51 1.17 3 

  560. 3.06 الكلي 
ما بني ت تراوحأن املتوسطات احلسابية لفقرات هذا اجملال اىل ( 11دول )النتائج يف اجل تشري 

( اليت تنص على أن )عدم تشجيع الطلبة وحتفيزهم لتنفيذ 48رقم ) ( حيث كانت الفقرة3.41-3.62)
( وباحنراف معياري 3.41قل متوسط حسايب ومقداره )أاألنشطة املطلوبة منهم يف التقومي الواقعي( ذات 

ث أن اكتظاظ الطلبة وعدم فهمهم الكايف السرتاتيجيات التقومي الواقعي أدى إىل ابتعاد حي (1.02)
املعّلم عن التحفيز وإبدال التقومي التقليدي األسهل تنفيذًا بالتقومي الواقعي األصعب من ناحية التنفيذ، 

نص على أن )عدم ( اليت ت47) على متوسط حسايب كان للفقرة رقمأو  ولكنه األفضل يف إعطاء النتائج،
 (0.97( وباحنراف معياري )3.62) الطلبة أثناء تنفيذهم لألنشطة( ومقداره قدرة املعلم على متابعة مجيع

وكما ذكر سابقًا يف جمال اإلمكانيات فإن اكتظاظ الصفوف بالطلبة، وأيضًا كثافة املناهج وكثرة االعمال 
ها عوامل تؤدي إىل عدم استطاعة املعّلم من متابعة املطلوبة من املعّلم مع ضيق وقت احلصة الصفية، كلّ 

 .مجيع الطلبة يف أثناء عملية استتخدام التقومي الواقعي
 الواقعي، فقد التقومي استتخدام معّوقات من هو أيضاً  الطلبة جمال أن سبق ما خالل من يالحظ

دراسة  مع يتفق وهذا ،(0.56) معياري وباحنراف( 3.06) جمتمعه للفقرات احلسايب املتوسط كان
(Aliningsih & Sofwan, 2015،2013 ؛ الزعيب )الصفوف واكتظاظ األعباء كثرة أن يف 
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 جعلهم إىل يؤدي مّا معلميهم، من الواقعي التقومي لعملية استقباهلم امكانية يف الطلبة على تؤثّر عوامل
 .االسرتاتيجية هلذه املعوقات أحد
ردنية هل ختتلف معوقات استتخدام التقومي الواقعي يف املدارس األ: اينالث بالسؤال املتعلقة النتائج. 2. 10

من وجهة نظر املعلمني باختالف متغريات اجلنس واملؤهل العلمي والدورات التدريبية واخلربة العملية 
 سها والتتخصص؟واملرحلة اليت يدرّ 
ا نت النتائج كموكا( MANOVAمت استتخدام حتليل التباين املتعدد ) عن هذا السؤال لإلجابة

 :(12يبني اجلدول رقم )
 12جدول 

ألثر اجلنس والدورات التدريبية واملؤهل العلمي واخلربة والتتخصص   MANOVAحتليل التباين املتعدد
 واملرحلة التدريسية على جماالت معوقات استتخدام التقومي الواقعي

املربعاتمتوسط جمموع  درجات احلرية جمموع املربعات اجملال مصدر التباين  مستوى الداللة قيمة ف 

 اجلنس

 500. 460. 696. 1 696. اإلدارة
 230. 1.464 2.583 1 2.583 االشراف

 605. 270. 301. 1 301. املعلم
 221. 1.523 1.691 1 1.691 مادية

 986. 000. 000. 1 000. التدريب
 209. 1.604 664. 1 664. املقررات
 688. 163. 136. 1 136. الطلبة

املؤهل 
 العلمي

 607. 503. 297. 2 594. اإلدارة
 513. 673. 366. 2 733. االشراف

 380. 980. 758. 2 1.517 املعلم
 182. 1.739 1.341 2 2.682 مادية

 096. 2.415 1.401 2 2.801 التدريب
 551. 600. 388. 2 776. املقررات
 204. 1.621 527. 1 1.054 الطلبة

ات الدور 
 التدريبية

 204. 1.620 2.452 2 4.904 اإلدارة
 686. 378. 667. 2 1.335 االشراف

 799. 225. 251. 2 501. املعلم
 992. 008. 009. 2 017. مادية

 530. 640. 727. 2 1.454 التدريب



 بطرانالو  العمريد. .... ...........................................األردنية المدارس في الواقعي التقويم استخدام معيقات
 
 

 
130 

املربعاتمتوسط جمموع  درجات احلرية جمموع املربعات اجملال مصدر التباين  مستوى الداللة قيمة ف 
 802. 221. 092. 2 183. املقررات
 6.874E-5 .000 1.000 2 000. الطلبة

ةاخلربة العملي  

 384. 968. 1.465 2 2.930 اإلدارة
 116. 4.342 7.661 2 15.321 االشراف

 167. 1.830 2.040 2 4.079 املعلم
 274. 1.314 1.460 2 2.920 مادية

 119. 2.184 2.482 2 4.965 التدريب
 113. 4.586 1.899 2 3.797 املقررات
 123. 2.150 1.790 2 3.580 الطلبة

املرحلة 
يسيةالتدر   

 125. 3.871 5.858 2 11.716 اإلدارة
 516. 667. 1.177 2 2.354 االشراف

 061. 3.089 3.442 2 6.884 املعلم
 838. 177. 196. 2 392. مادية

 723. 325. 370. 2 739. التدريب
 097. 5.214 2.159 2 4.317 املقررات
 304. 1.209 1.007 2 2.014 الطلبة

 التتخصص

 949. 052. 079. 2 158. اإلدارة
 834. 182. 322. 2 643. االشراف

 329. 1.127 1.256 2 2.512 املعلم
 836. 179. 199. 2 398. مادية

 555. 594. 675. 2 1.350 التدريب
 435. 841. 348. 2 697. املقررات
 424. 867. 722. 2 1.444 الطلبة

حصائية يف إت داللة م وجود فروق ذادع أعالهاجلدول  نتائج حتليل التباين املتعّدد يفيالحظ من 
اخلربة  ،الدورات التدريبية ،ملؤهل العلميا ،اجلنس) ألي من متغريات الدراسةاستجابات أفراد العينة، تعزى 

( حيث كانت القيمة االحتمالية جلميع املتغريات وعلى التتخصصو  املرحلة اليت يدرسها املعلمو  ،العملية
فروق يف استجابات أفراد عينة هذه التعزى أسباب عدم وجود قد و  (،0.05أكرب من ) مجيع اجملاالت

يواجهون املعّوقات علمني املالتقومي الواقعي إىل أن مجيع ات قات تطبيق اسرتاتيجيوّ الدراسة على استبانة مع
ملدراس يف احملافظة نفسها بنفس املستوى، فاإلمكانيات والظروف املادية والبنية التحتية متشابة يف معظم ا

وفق متغري  كما وأن معظم الشعب الدراسية كبرية ومزدمحة حاليا بعد اللجوء السوري، ومل ختتلف النتائج
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التدريب واجلنس حيث أن املعلمني واملعلمات )اجلنسني( قد تلقوا دورات تدريبية موحدة ومتشاهبة يف 
وذلك  ،ة والتعليم بشكل قد يكون غري قابل للتطبيقاحملتوى يف التقومي الواقعي قدمتها هلم وزارة الرتبي

بالرتكيز على اجلانب النظري دون تطبيقات مّا جعلهم غري قادرين على نقل اخلربة التدريبية إىل داخل 
( فيما يتعلق بالنوع االجتماعي واخلربة 2013الغرقة الصفية وعليه تتفق النتائج مع دراسة )الزعيب، 

( يف وجود معوقات الستتخدام التقومي 2012نتائج مع دراسة )محزة وصومان، واملؤهل، كما اتفقت ال
الواقعي مثل كثرة اعداد الطلبة يف الصف وكثرة عدد احلصص املسندة للمعّلم وكثافة املنهاج ونقص 

( يف عدم وجود فروق 2010التدريب املقدم للمعلمني، واتفقت مع دراسة )أبو شعرية واشتيوة وغباري، 
 ة احصائية تعزى ملتغريي املؤهل العلمي.ذات دالل

 التوصيات والمقترحات:. 11
 يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها ميكن تقدمي املقرتحات والتوصيات اآلتية:

ضرورة إعداد برنامج تدرييب متكامل وتطبيقي لرفع كفاءة املعلمني يف استتخدام التقومي الواقعي . 1. 11
 وتطبيقه.

إلمكانيات الالزمة لتطبيق التقومي الواقعي يف املدارس والسّيما ما يتعلق بالورق وآالت توفري ا. 2. 11
 التصوير والنسخ.

ضرورة وضع آلية للتنسيق والتواصل املباشر بني املشرفني واملعّلمني الذين يقومون بتطبيق التقومي . 3. 11
 الواقعي.

ام التقومي الواقعي من وجة نظر أخرى غري إجراء مزيد من الدراسات تتناول معوقات استتخد. 4. 11
 املعلمني مثل الطلبة ومدراء املدارس واملشرفني الرتبويني.
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 .ردناأل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2020  - األولالعدد   -المجلد الثامن عشر .................…. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

133 

 المراجع األجنبية
Adham, F. (2015). The use of authentic assessment in English 

writing skill to the eleventh grade students. E-Journal of English 
Language Teaching Society (ELTS), 3(1), 1-13. 

Aksu Ataç, B. (2012). Foreign language teachers’ attitude toward 
authentic assessment in language teaching. The Journal of 
Language and Linguistic Studies, 8(2), 7-19. 

Aliningsih, F. & Sofwan, A. (2015). English teacher's perceptions 
and practices of authentic assessment. Journal of Language and 
Literature, 4(1), 19-27. 

Bagnato, J., Macy, M. & Neisworth, T. (2011). Identifying 
instructional targets for early childhood via authentic assessment: 
Alignment of professional standers and practice based evidence. 
Journal of Early Intervention, 33(2), 23- 34. 

Bordoh, A., Eshun, I., Quarshie, A., Bassaw, T. & Kwarteng, P. 
(2015). Social studies teachers’ knowledge base in authentic 
assessment in selected senior high schools in the central region of 
Ghana. Journal of Social Sciences and Humanities, 1(3), 249-
257. 

Cross, R. & O’Loughlin, K. (2013). Continuous assessment 
frameworks within university English Pathway Programs: 
realizing formative assessment within high-stakes contexts. 
Studies in Higher Education, 38(4), 584- 594. 

Grisham-Brown, J., Hallam, R. & Brookshire, R. (2006). Using 
authentic Assessment to evidence children's progress toward 
early standers. Early Childhood Education Journal, 34(1), 45-51. 



 بطرانالو  العمريد. .... ...........................................األردنية المدارس في الواقعي التقويم استخدام معيقات
 
 

 
134 

Marzano, R. (2002). A comparison of selected methods of scoring 
classroom assessments. Applied Measurement in Education, 15, 
249-267. 

McMillan, J. (2004). Classroom Assessment. Boston: Pearson 
Education Inc.  

Mueller, J. (2011). Authentic & Differentiated Assessment. Study 
Module, 6, 1-4. 

Mutchler. M. (2006). Authentic instruction and assessment. 
Retrieved March 
4.2008from.http://labweb.education.wisc.edu/ep301/science=m
egan/anthentic New Directions for Teaching and Learning, 
(100), 23-29. No (100).  

Nitko, A.   & Brookhart, S. (2007). Educational Assessment of 
Students. New Jersey: Pearson Education. 

Nitko, A. (1995). Curriculum-based continuous assessment: A 
framework for assessment in education. Principles Policy   &
Practice, 2(3), 321. 

Volkmann, J. (2000). Integrating field experience and classroom 
Discussion. Vignette as Vehichers for Reflection, retrieved 
from: https://eric.ed.gov/?id=ED442638. 

Svinicki, M. (2004). Authentic assessment: Testing in reality. New 
Directions for Teaching and Learning. Retrieved from: 
https://eric.ed.gov/?id=EJ761146. 

   
 << 30/6/2019 وصدرت الموافقة على نشره بتاريخ ،24/3/2019يخ >> وصل هذا البحث إلى المجلة بتار


