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.لمبناتالثانوية  صيدمممدوح مدرسة الوسطــى        –والتعميمالتربية مديرية  

      أثر تطبيق التقييم الواقعي عمى تحصيل طالب الصفوف 
.ات غزةبمحافظفي مدارس وكالة الغوث الدنيا 

 رحمةأبو حـــــال ىانــــي مـــــزىــــــر       نـــور أحمـد  



 
اختمف الكثير من التربويين حول أنجح طرق التقييم التي يمكن أن تقيس مدى ما 

وحيث أن االختبارات كانت , ومقدار ما اكتسبوه من ميارات, تعممو الطالب
قررت وزارة التربية والتعميم إلغاء , الوسيمة الوحيدة التي يتم تقييم الطالب بواسطتيا

, االمتحانات واعتماد التقييم الواقعي بداًل منيا لمصفوف من األول وحتى الرابع
والتي قامت بتطبيق تمك االستراتيجية لتقويم , تبعتيا في ذلك وكالة الغوث الدولية

وعميو فقد القى ىذا القرار الكثير من الجدل , م 2016الطالب بدءًا من العام 
وعميو فقد , وكل الميتمين بالعممية التربوية, وأولياء األمور, بين أوساط التربويين

كان من الضرورة بمكان تقييم ىذه التجربة عبر إجراء ىذه الدراسة الستقصاء 
 .طالب الصفوف الدنياتحصيل أثر تطبيق التقييم الواقعي عمى مستوى 

 



 :الدراسة لإلجابة عن األسئمة التاليةتسعى : أسئمة الدراسة
طالب تحصُم يا تأحُز تطبُق انتقُُى انىاقؼٍ ػهً يستىي 

انصفىف األول وحتً انزابغ فٍ يدارس وكانت انغىث اندونُت 
 .بًحافظاث غزة ين وجهت نظز يؼهًُهى

يا تأحُز إنغاء االيتحاناث ػهً يستىي تحصُم طالب انصفىف 
األول وحتً انزابغ فٍ يدارس وكانت انغىث اندونُت 

 .بًحافظاث غزة ين وجهت نظز يؼهًُهى

سبم تطىَز تطبُق انتقُُى انىاقؼٍ فٍ تحسُن انًستىي انتحصُهٍ يا 
نطالب  انصفىف األول وحتً انزابغ فٍ يدارس وكانت انغىث اندونُت 

 .بًحافظاث غزة ين وجهت نظز يؼهًُهى
 



 :  تسعى الدراسة الحالية لتحقيق األىداف التالية

انتؼزف إنً أحز تطبُق انتقُُى انىاقؼٍ ػهً انًستىي 
انتحصُهٍ نطالب انصفىف اندنُا فٍ يدارس وكانت 

 .انغىث

انتؼزف إنً أحز إنغاء االيتحاناث ػهً انًستىي 
انتحصُهٍ نطالب انصفىف اندنُا فٍ يدارس وكانت 

 .انغىث

اقتزاح سبم نتطىَز تطبُق انتقُُى انىاقؼٍ نتحسُن 
انًستىي انتحصُهٍ نطالب انصفىف اندنُا فٍ يدارس 

 .وكانت انغىث



 
نَّ  الباحثتين تعرفتا مسبقًا جوانب الظاىرة وأبعادىا موضع الدراسة, من خالل اطالعيما عمى وا 

وتسعى الباحثتان لمتعرف عمى أثر األدب النظري, والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع البحث, 
بمحافظات تطبيق التقييم الواقعي عمى تحصيل طالب الصفوف الدنيا في مدارس وكالة الغوث 

ومن أجل تحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثتان باستخدام المنيج الوصفي التحميمي, وىو , غزة
أحد أشكال التحميل, والتفسير العممي المنظم لوصف ظاىرة, أو مشكمة محددة, وتصويرىا كميًا, 

عن طريق جمع بيانات, ومعمومات مقننة عن الظاىرة, أو المشكمة, وتصنيفيا, وتحميميا, 
خضاعيا لمدراسات  فإن الباحثتين اعتمدتا عمى ىذا المنيج؛ لموصول إلى المعرفة الدقيقة؛ لذا وا 

الدقيقة, والتفصيمية حول مشكمة البحث, ولتحقيق تصور أفضل, وأدق لمظاىرة موضع الدراسة, 
ووظفتا االستبانة في جمع العينة العشوائية البسيطة, كما أنيما اختارتا عينة الدراسة بأسموب 

 .البيانات األولية



 
اقتصزث هذه , نظزاً التساع دائزة اندراساث انتزبىَت

اندراست ػهً انتؼزف إنً أحز تطبُق انتقُُى 
 .انىاقؼٍ ػهً تحصُم طالب انصفىف اندنُا

اقتصزث اندراست ػهً طالب انصفىف اندنُا فٍ 
 .يحافظاث غزةيدارس وكانت انغىث اندونُت فٍ 

اقتصزث اندراست ػهً انًدارس انتابؼت نىكانت 
 .يحافظاث غزةانغىث اندونُت فٍ 

 .فهسطُن_ يحافظاث غزة

تى تطبُق انجزء انًُدانٍ ين اندراست خالل 
 2019انفصم اندراسٍ انخانٍ ين انؼاو 

/2018 

حد 
 انًىضىع

انحد 
 انبشزٌ

انحد 
 انًؤسسٍ

انحد 
 انًكانٍ

انحد 
 انزيانٍ



يتكون مجتمع البحث من جميع معممي المرحمة 
الدنيا في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات 

والبالغ عددىم وفقًا لمسجالت الرسمية , غزة
معمم ومعممة, في جميع المناطق ( 22475)

مركز التطوير التربوي, )التعميمية في محافظات غزة 
 (.م2016

تم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسموب 
عددىا البسيطة, وبمغ العينة العشوائية 

 .مفردة( 20)

يجتًغ 
 انبحج

ػُنت 
 انبحج



 كأداة لمبحث,  االستبانةقامت الباحثتان بتوظيف           
 :بتقسيم أداة البحث إلى قسمين رئيسين وىماوقامتا    

المؤىل , الجنس: )البيانات الشخصية, ويتكون من: القسم األول -1
 (. سنوات الخدمة, التخصص, العممي

يتكون من االستبانة المتعمقة بتقدير أثر تطبيق : القسم الثاني -2
التقييم الواقعي عمى تحصيل طالب الصفوف الدنيا في مدارس وكالة 

 :وتتكون من ثالثة مجاالت رئيسة, ىي, محافظات غزةالغوث في 
 .االتجاىات: المجال األول
 .توظيف التقييم الواقعي: المجال الثاني
 .صعوبات تطبيق التقييم الواقعي: المجال الثالث

أدواث 
 :انبحج 



 
أكَد معظم أفراد العينة أن التقييم الواقعي يزيد من _ 

,  دافعية الطالب لمتعَمم ويجعمو أكثر اعتمادًا عمى نفسو
 .وينمي ميارات التفكير العميا لديو

اتفق معظم أفراد العينة عمى أن التقييم الواقعي _ 
,  وأدواتو, أكثر قدرة عمى تحديد نتاجات التعمميجعميم 

 .وتنظيم وقت التقييم بشكل فاعل

نتائج 
 :إجابت انسؤال األول :انبحج



واستبدال , أيد معظم أفراد العينة تطبيق التقييم الواقعي
 .نظام االمتحانات التقميدية بو

أن إلغاء االمتحانات و أكد معظم أفراد العينة عمى _ 
,  ينمي ميارات الطمبة األدائيةالواقعي, التقييم تطبيق 

ويكشف عن مستوى األداء الحقيقي ليم في ظروف 
 .عممية, بعكس نظام االمتحانات التقميدية

 

نتائج 
 :انخانٍإجابت انسؤال  :انبحج



الدول التي طبقت ىذا النوع من االطالع عمى تجارب  -
 .واالستفادة منيا, التقييم

استحداث استراتيجيات تناسب البيئة الصفية المكتظة -
 .داخل الفصول في مدارس محافظات غزة

ضمان استمرار تدريب المعممين عمى استراتيجيات التقييم -
 .الواقعي

نتائج 
 :انخانجإجابت انسؤال  :انبحج



تطبيق ىذا النوع من التقييم في المرحمة الدنيا لما لو استمرار -
 .من أثر في رفع مستوى تحصيل الطمبة

 :تىصُاث انبحج

 
,  من تجارب الدول التي طبقت ىذا النوع من التقييماالستفادة -

 .لتيسير تطبيقو داخل الغرف الصفية
 

 
, وباالستفادة من اإلطار النظري لمبحث, ضوء ما أسفر عنو البحث الحالي من نتائجفي 

 :تقدم الباحثتان التوصيات التالية, ومراجعة األدبيات السابقة
 



 :تىصُاث انبحج

وضع استراتيجيات جديدة لمنيوض بالنظام التربوي ونقمو من 
 .ثقافة الحفظ والتمقين إلى التفكير واإلبداع

مجيز بالوسائل واألجيزة , إنشاء مراكز لمتدريب المستمر
والخبراء في كل منطقة تعميمية لضمان , والتقنيات الحديثة

 .وتقديم الخبرة والمشورة لممعممين, استمرار التدريب

نشر ثقافة التقييم الواقعي في المجتمع؛ لضمان دعم ومساندة 
 .أولياء األمور لو




