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 معوقات تطبيق نظام التقويم الشامل مبرحلة التعليم األساسي
  "دراسة ميدانية" جبمهورية مصر العربية

  : ملخص
استهدفت الدراسة تعرف معوقات تطبيق نظام التقويم الشامل بمرحلة التعليم 
األساسي بجمهورية مصر العربية، واستخدمت المنهج الوصفي، وأعدت استبانة بهدف 

محاور، تم تطبيقها ) ٨(عبارة موزعة على ) ٥٠(لمعوقات تكونت من الكشف عن هذه ا
على عينة عشوائية من الموجهين والمعلمين وأولياء األمور بمحافظات القاهرة 

فرداً، وتوصلت لوجود جملة من المعوقات التي ) ٢٧٠(والدقهلية واألقصر، بلغ عددها 
المعوقات المرتبطة بالمعلم، ثم حالت دون نجاح تطبيق هذه التجربة، جاء في مقدمتها 

المعوقات المرتبطة بأولياء األمور، بينما جاءت المعوقات المرتبطة باإلدارة المدرسية 
في مؤخرة تلك المعوقات، كما كشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً بين الريف 

ضعت والحضر لصالح الريف، وبين مدارس العربي واللغات لصالح مدارس العربي، وو
الدراسة جملة من التوصيات التي يمكن أن تُسهم في تذليل تلك المعوقات بما يحقق 
االستفادة القصوى من تطبيق منظومة التقويم التربوي الشامل بمدارس التعليم األساسي 

  .بمصر
 – مرحلة التعليم األساسي – نظام التقويم الشامل –معوقات : الكلمات المفتاحية

  . ةجمهورية مصر العربي
Abstract: 
The study aimed to identify the obstacles to implementation of the 
Comprehensive Evaluation system in basic education in the Arab 
Republic of Egypt , and used the descriptive approach and 
prepared the researchers In order to identify these obstacles 
Consisting of (50) words distributed on (8) axes,Has been applied 
to a random sample of Supervisors, teachers and parents in the 
governorates of Cairo, Dakahlia and Luxor Number reached 
(270) individuals,and reached to the presence of a number of 
obstacles that have prevented the successful application of this 
experience,In its introduction, the obstacles related to the 
teacher,Then the obstacles associated with the Parents,While the 
obstacles associated with school administration came at the back 
of those obstacles, The results also revealed statistically significant 
differences between rural and urban areas for favor of rural 
areas, and between the Arab schools and languages schools for 
favor of the Arab schools,and the study put a number of 
Recommendations that can contribute to overcoming these 
obstacles in order to achieve maximum benefit from the 
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application of educational Comprehensive Evaluation system of 
schools of basic education in Egypt. 

Key words: Obstacles - the Comprehensive Evaluation system - 
the stage of basic education - the Arab Republic of Egypt. 

  :اإلطار العام للدراسة
 : ةـدمـمقال

 لواقـع  تحسينية أو خطوة تطويرية ألي أساسية قاعدة التربوي التقويم يمثل
بكافة أبعادها وجوانبهـا نظـراً        المنظومة  تلك ركناً أساسياً في   يعدو،   التعليمية العملية

 تنعكس إيجابياً األهداف التعليمية المنشودة التي يتوقع أن      تحقق مدىألهميته في تحديد    
   .علي الطالب والعملية التربوية سواء بسواء

وتؤكد االتجاهات التربوية الحديثة أهمية الحاجة إلى نظام تعليمي تتحقق فيـه     
الجودة الشاملة فتتميز عملياته وتبدع مخرجاته، لذا كان من الضروري إعـادة النظـر        

يث تحقق شروط التقويم الجيد بصورة مستمرة في أساليب وأدوات التقويم وتطويرها بح  
الذي يتسم باالستمرارية والشمول، وتتناسب مع متطلبات التطور المستمر للمجتمعات،          
وتُسهم في بناء اإلنسان المبدع والواعي والمدرك لمشكالت مجتمعه وحاجاته ومتطلبات     

  . نموه وتقدمه
، حانات النهائيةويقتصر نظام التقويم الحالي للمتعلمين علي االختبارات أو االمت

التي تقيس قدراتهم في لحظة معينة أو تقيس قدرة واحدة من قدراتهم، أو جانب واحد 
من جوانب التعلم المعرفي، وتتجاهل أنواع وجوانب وقدرات أخري لدي المتعلم، وهذا 

 تكون العالقة بين المكونات عالقة التتابع أو Linearالنظام يخضع لمنظومة خطية 
ثم  كون األول وهو األهداف التعليمية يتلوه مكون تنفيذ العملية التعليمية،التوالي، فالم

  )١.(مكون الحكم علي نجاح العملية التعليمية بالنجاح أو الفشل
عد التقويم الوسيلي ويInstrumental Evaluation الشكل األكثر شيوعاً في 

بية بين مخرجات قياس الجهود التعليمية، حيث يتم البحث عن بعض العالقات السب
التعليم النهائية والوسائل المستخدمة لتحقيق هذه المخرجات، وبمعني آخر إعطاء حكم 

ومثل هذا النمط من التقويم يقدم  ،)ص(المتغيرعلي ) س ( المتغيرأو تقرير عن تأثير
بيانات للقائم بعملية التقويم تساعده علي إصدار قرارات حول أهمية البرنامج التعليمي 

  .  البحث من منظور مدي تحقيق هذا البرنامج ألهداف محددة سلفاًموضوع
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  : ويتضمن التقويم الخطوات التالية
  . تحديد األهداف العامة -١
 . تقسيم األهداف إلي نواتج ومخرجات -٢

بناء وسائل تقويمية تؤدي بطريقة مباشرة إلي الحصول علي معلومات تدل علي -٣
   )٢( .تحقيق كل هدف من األهداف الخاصة

 وقد شهدت أساليب التقويم التربوي في السنوات الماضية تطوراً كبيراً في  
العديد من دول العالم أدى إلى إحداث تغيرات واسعة في مفهوم وممارسات التقويم 

 Assessment Referenced-Normشملت التحول من التقويم معياري المرجع 
ومن نظام  ،Assessment Referenced-Criterion  إلى التقويم محكي المرجع

االختبارات التقليدية التي واجهت الكثير من االنتقادات إلى أساليب التقويم الشامل 
ومن المبررات التي أدت إلى اهتمام ، Comprehensive Evaluationوالمستمر 

مبررين ) ٣) ( (Nitko:2007التربويين بالتقويم الشامل والمستمر حسبما يري 
عتهم بأن التدريس الجيد يتطلب توفر بيانات بشكٍل مستمٍر حول تقدم قنا: أساسين األول

التالميذ وحول األسباب المتوقعة لضعف تقدمهم التحصيلي لالستفادة منها في تقديم 
يتعلق بالتخوف من استخدام : تغذية راجعة منتظمة لعمليات التدريس والتعلم، والثاني

 ذلك أن االختبارات التقليدية تقيس أداء التالميذ االختبارات بشكٍل غير عادٍل مع التالميذ،
في لحظة معينة ووقت محدد وال تقدم تمثيالً صادقاً لمستوى تقدم التالميذ وال تعكس 

  . طبيعة تعلمهم
أو البديل  Comprehensive Evaluationويعد التقويم التربوي الشامل 

الممارسات التقليدية السائدة في توجهاً جديداً في الفكر التربوي، وتحوالً جوهرياً في 
قياس وتقويم تحصيل المتعلمين، وأدائهم في المراحل التعليمية المختلفة، وهو تقويم 
متعدد األبعاد لمدى متسع من القدرات والمهارات، وال يقتصر على اختبارات الورقة 

ه، مما والقلم، بل يتطلب من المتعلم تنفيذ أنشطة أو تكوين نتاجات تبين مستوى تعلم
  )٤( .يسمح للمتعلم إبراز ما يمكنه أداؤه في مواقف واقعية

2001( شيروي: Stiggins ) (إلي أن اهتمام الباحثين في الوقت الراهن ) ٥
 الذي يتبني أساليب وطرق تقويم جديدة تتطلب التربوي الشاملينصب علي التقويم 

 وتقويم الطالب بواسطة عمليات عقلية معقدة من جانب المتعلم، مثل تقويم األداء،
، وكذلك توافر الكفايات portfolios للطالب) الصحيفة الوثائقية(الحقيبة التقويمية 

األساسية لدي المعلم في التقويم الصفي بشكٍل يتكامل مع تلك األساليب، وتطوير 
 وبذلك أصبح تقويم التلميذ تقويماً شامالً لجميع ، أداء الطالبStandardsمستويات 
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 ويجعله قادراً علي التفكير المبدع،  التعلم بما يكفل له بناء الشخصية المتكاملةجوانب
  . ومواجهة المشكالت الحياتية التي تواجهه

وهذا ما أكدته العديد من الدراسات التي تناولت تطبيق منظومة التقويم الشامل 
 ألنه التي أشارت إلي أهمية ملف اإلنجازو) Meisels: 1995) (6(دراسة  :ومنها

يقدم صورة معبرة عن معدالت األداء والتقدم لكل جوانب التعلم عند التلميذ، مما يساعد 
  )Mclarghlin&voget: 1996(علي الوصول بالتالميذ إلي أفضل مستوي، ودراسة 

التي أكدت علي أن التقويم الشامل للمتعلم من خالل الحوافظ التعليمية يساعد علي ) 7(
كما يدعم مراحل عملية التعليم في مختلف   في عملية تقويمه،دمج ومشاركة المتعلم

التي استهدفت ) Fritz: 2001( )8(أشكالها وتوثيق لدرجة تقدمه العلمي، ودراسة 
 األدوات والوسائل التي يمكن أن يستخدمها المعلمون في التقويم الشامل،  علىتعرفال

 من المعلومات عن نشاط المتعلمين وأبرزت الدراسة أن نظام التقويم الشامل يقدم الكثير
وممارساتهم داخل المدرسة مما ييسر تعرف ميولهم واستعداداتهم واتجاهاتهم 

  . وتوجيههم إلي الطريق السليم للتعلم
2007( شيروي:Marlow) (9(  إلي ضرورة الحاجة لتبني العديد من
مها طرق التقويم الكمي  التي تستخدم لتقدير تقدم التلميذ وإنجازه، التي من أهاإلجراءات

القائم علي فكرة التقويم الشامل، والذي يتابع كيفية اكتساب وتطور ونمو المهارات، 
وكيفية تكوين االتجاهات، وتشكيل البناء المعرفي للتلميذ من خالل االحتفاظ بمذكرات 

وإعداد تقارير دورية عن مدي  ووجود سجل لكل تلميذ، تفصيلية عن إنجاز التلميذ،
 . ية التعلملمه في عمتقد

حيث  حقق التقويم الشامل فوائد متعددة للمدارس والبرامج التعليمية فيها،وي
ويزود الطالب بأدوات فعالة  إنه يساعد المعلمين علي تحديد تقدم أداء الطالب التعليمي،

كما يسمح لهم بحرية التعبير من خالل اختيار النشاط الذي يتفق مع  لتقويم أنفسهم،
  . تهم، وبالتالي تستطيع المدرسة استثمار طاقات الطالب إلي أقصي حدقدرا

أهم  )Barootchi,N.& keshavarz,M: 2002) (10(وقد لخصت دراسة 
 :إيجابيات التقويم الشامل فيما يلي

  .  خصائصه واحتياجاته وعناصر قوتهيسمح للمعلم النظر لطالبه كأفراد لكٍل -
- ى علي مؤشرات واقعية شاملة وليس عليمكن المعلم من تقييم طالبه بناء 

  . أساس التحصيل الدراسي
يساعد المعلم في بناء وتقييم المهارات والمعرفة التي يتوقع اكتساب الطالب  -

 . لها دون تحديد لإلبداع داخل الفصول الدراسية
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 .  التنوع في أساليب التدريس والتعلمىيقود إل -
تحصيل أبنائهم يظهر في سياق يسمح لآلباء وللمجتمع المحلي أن يلمسوا  -

 المنهج وليس في أدائهم علي اختبارات غامضة ومقننة تهتم بالكم أكثر ىمحتو
 . من اهتمامها بالكيف

ويكسبه خبرات  يجعل الطالب مسئوالً عن تعلمه، ويمكنه من تقويم نفسه ذاتياً، -
 .حياتية حقيقية

امل العديد من أن للتقويم الش) ١١) (٢٠٠٥ :عبدالحميد جابر( ويؤكد   
 :المميزات من أهمها

 . يشرك الطالب في العملية التعليمية ويحسن من عملية التحصيل الدراسي -
يمارسون أنشطة تكشف ما  يجعل التالميذ مشاركين نشطين في عملية التقويم، -

وهذا التحول يخفف من قلق  يمكنهم عمله بدالً من أن تبرز نواحي ضعفهم،
  . دير الذاتويزيد من تق االمتحانات،

وهي تتحداهم كي  وذات قيمة لحياتهم،  يقدم للتالميذ مهاماً وأعماالً مشوقة، -
 . يطرحوا أسئلة ويصدروا أحكاماً ويبحثوا عن حلول وبدائل

 . يكون لدي التالميذ اتجاهاً موجباً نحو التعلم والمعلم ونحو أنفسهم -
 علي أن ينظروا إلي حيث يشجعهم يعطي دوراً أكثر نشاطاً لآلباء في التقويم، -

 . ما هو أبعد من تقديرات االختبار والشهادات المدرسية في تقويم إنجاز أبنائهم
 وفي إطار السعي لتطوير التعليم األساسي في مصر ومحاولة التخلص من  

مشكالت التقويم التقليدية التي تحول التعليم بمقتضاها إلى مجرد المحاولة من جهة 
ة والمعلومات رغبة في الحصول على أعلى الدرجات، مما أدى الطالب لتحصيل المعرف

قد صدر القرار فإلى إغفال العديد من الجوانب المهارية والوجدانية تعليماً وتقويماً، 
م بتطبيق نظام التقويم الشامل في التعليم األساسي ٢٠٠٥لعام ) ٣١٦( الوزاري رقم 

م المتعلم بمرحلة التعليم األساسي المصري، ويهدف تطبيق هذا النظام إلي تطوير تقوي
 حيث تنظر إلي ، العملية التعليميةيكأحد المداخل الرئيسة لتحقيق الجودة الشاملة ف

المتعلم نظرة شاملة متكاملة ال تهمل أي جانب من جوانب شخصيته، لكي يكون إنسانا 
فرضها الحياة سوياً متوازناً قادراً علي التعامل بكفاءة مع التحديات والمشكالت التي ت

ة بما يكفل بناء الشخصية ييتناول الجوانب المعرفية والوجدانية والمهار، فهو المعاصرة
المتكاملة للمتعلم والتي تجعله قادراً علي التفكير الخالق، ويدفع به إلي العمل المبدع، 
ويكسبه قدرة ومرونة علي مواجهة المشكالت واختيار أنسب السبل لحلها، كما يجعله 
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حيث تنقل المتعلم من إطار التعليم ،  للتعامل مع عالم جديد سريع التغير والتطورئاًيمه
 المعتمد علي الحفظ والتلقين إلي التقويم الذي يحقق قدراً كبيراً من التعلم يالتقليد
  ). ١٢( . النشطياإليجاب

 وسيلة ي ذاتها بقدر ما هيغاية ف وتطبيق منظومة التقويم الشامل ليس
يات عديدة أخري، يأتي في مقدمتها تطوير وتحسين العملية التعليمية، لتحقيق غا

 الكشف يوتحقيق جودتها وزيادة كفاءتها وفاعليتها، فهو يمثل تغذية راجعة تساعد ف
وكذلك يساعد في تشخيص جوانب الضعف  تحقيق األهداف التربوية المهمة، عن مدي

 التعليم والتعلم يخطوات عمليتوتفعيل برامج عالجها أوالً بأول مع كل خطوة من 
   .لتحقيق النمو الشامل

جريت العديد من الدراسات عن أهمية التقويم الشامل في تقييم أبعاد وقد ُأ
نمائية وسلوكية ووجدانية وإدراكية ومعرفية لدي الطالب، وأثبتت هذه الدراسات فعاليته 

ة والرياضيات ومهارات في تحسين جوانب األداء العملي وفنون اللغة ومهارات الكتاب
االتصال مع اآلخرين، كما تبين أن فعالية استخدام ملفات التقويم ترتبط بنوع التدريب 

   )13. (والممارسة التي انخرط فيها المتعلمون وطبيعة المقررات ووسائل التقويم
وأفرزت عملية تطبيق منظومة التقويم الشامل علي أرض الواقع في المدارس 

 من المشكالت وواجهتها صعوبات جمة، قد ال ترجع لعيوب في النظام المصرية العديد
ذاته والذي أثبت فعاليته ومصداقيته عند تطبيقه في الكثير من دول العالم، بقدر ما ترجع 
لجملة من العوامل االجتماعية والثقافية والتعليمية أحاطت بعملية التطبيق، وكشفت عنها 

 لتي ُأجريت علي المدارس المصرية والعربية، حيثالعديد من الدراسات الميدانية ا
 نحو االبتدائيةاتجاهات معلمي المرحلة ) ١٤) (٢٠٠٧: محمود، وليد(تناولت دراسة 

التقويم الشامل وعالقتها برضاهم عن العمل، وأسفرت نتائجها عن وجود اتجاهات 
 موجبة بين سالبة من قبل المعلمين نحو تطبيق نظام التقويم الشامل، ووجود عالقة

وأشارت دراسة تطبيق هذا النظام ورضاهم عن العمل الذي بينت النتائج أنه منخفض، 
مهارات التقويم الشامل لدي معلمي  لوجود قصور في) ١٥) (٢٠٠٦: جمال إبراهيم(

 في مصر، مما يعد عائقاً أمام تطبيق االبتدائيالصفوف الثالثة األولي من مرحلة التعليم 
لضرورة التخطيط لتطبيق ) ١٦) (٢٠٠٨: ريم إبراهيم(ارت دراسة وأشهذا النظام، 

نظام التقويم الشامل من خالل تفعيل استخدام البورتفيليو كأحد األدوات الرئيسة لضمان 
نجاح تطبيق هذا النظام، وأسفرت نتائج دراستها عن وجود قصور لدي المعلمين في 

إلي أن تطبيق ) ١٧) (٢٠١٣: يجريالتو(استخدام وتفعيل هذه األداة، وتوصلت دراسة 
التقويم المستمر في المملكة العربية السعودية اكتنفه العديد من أوجه القصور، وواجه 

تطبيق النظام دون تجريب مسبق، وضعف : الكثير من المعوقات والتي من أبرزها
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مهارات التقويم المستمر لدي الكثير من المعلمين، وارتفاع أعداد الطالب في بعض 
وضع جملة من المتطلبات ) ١٨) (٢٠١١: منال عالم(لمدارس، واستهدفت دراسة ا

: التربوية الالزمة لتطبيق نظام التقويم الشامل بجمهورية مصر العربية والتي من أبرزها
والتهيئة لتطبيق النظام، وتوفير التمويل والدعم الالزم، وتدريب الموجهين  التخطيط

: عادل النجدي(واستهدفت دراسة  الشامل، والمعلمين علي مهارات التقويم
التعرف علي الرضا المهني لمعلمي الدراسات االجتماعية في ضوء تطبيق ) ١٩)(٢٠١٠

استراتيجيتي التقويم الشامل والتعلم النشط، وتوصلت لضعف مستوي الرضا المهني لدي 
علم النشط، المعلمين ووجود عالقة موجبة بين ضعف الرضا وتطبيق التقويم الشامل والت

كما توصلت الدراسة لوجود العديد من الصعوبات التي تحول دون االستفادة من هذه 
االستراتيجيات منها ما يتعلق بالمعلم ومنها ما يتعلق باإلمكانات المادية ومنها ما يتعلق 

وضع تصور مقترح لتفعيل  )٢٠) (٢٠٠٦: مصطفى وراضي(وحاولت دراسة بالتدريب، 
 في تحقيق التقويم الشامل للمتعلم، االبتدائية والجودة بالمدارس دور وحدة التدريب

نتيجة لوجود قصور في تطبيق منظومة التقويم الشامل في المدارس وما اكتنف تطبيقها 
  . من مشكالت قللت من االستفادة المثلى من هذا النظام

  : مشكلة الدراسة
 بعض ليم األساسي التعواجه نظام التقويم الشامل منذ تطبيقه في مرحلة

التردي حالة االنتقادات الحادة من بعض التربويين واعتبروه مسؤوالً عن زيادة الفشل و
في المدارس التي قامت بتطبيقه، وأرجع البعض أسباب فشله إلي عمليات التطبيق 

 تمت ٢٠١١/٢٠١٢ وفي العام الدراسي، الخاطئة التي حالت دون نجاح هذا النظام
يم التربوي الشامل في مرحلة التعليم األساسي بجمهورية مصر مراجعة نظام التقو

العربية، وهو ما دفع الباحثان إلجراء هذا البحث للوقوف علي العقبات والعوائق التي 
اعترضت طريق تطبيق نظام التقويم الشامل في التعليم األساسي وحالت دون نجاح 

 الشامل يضمن له النجاح في وضع تصور حول إمكانية تطبيق نظام للتقويموالتجربة، 
، المستقبل بعد التصدي للعقبات والعوائق التي حالت دون نجاح التجربة في الماضي

  : فقد صاغ الباحثان مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية هنا ومن
ما معوقات تطبيق نظام التقويم الشامل بمرحلة التعليم األساسي بجمهورية  -

 ؟ وأولياء األمورالموجهين والمعلمين عض  من وجهة نظر بمصر العربية
إلى أي مدى تختلف معوقات تطبيق نظام التقويم الشامل باختالف المتغيرات  -

 : اآلتية
  )  حضر-ريف(موقع المدرسة 
 )  لغات–عربي (نوع المدرسة 
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مواجهة المشكالت وتخطي العقبات التي اعترضت تطبيق ل ما التصور المقترح -١
 مرحلة التعليم األساسي بجمهورية مصر العربية ؟نظام التقويم الشامل ب

  : الدراسةاهدف
 معوقات تطبيق نظام التقويم الشامل بمرحلة التعليم األساسي  أهم الوقوف علي -

وأولياء الموجهين والمعلمين  من وجهة نظر بعض بجمهورية مصر العربية
 . األمور

لتي اعترضت  حول كيفية مواجهة المشكالت وتخطي العقبات اتصور وضع  -
 . تطبيق نظام التقويم الشامل بمرحلة التعليم األساسي بجمهورية مصر العربية

  :أهمية الدراسة
م رؤية علمية جديدة تنطلق من استقراء الواقع يتقدل تمثل هذه الدراسة محاولة -

سهم في وضع تصور حـول تطبيـق التقـويم          تُيمكن أن   التربوي المصري،   
 .قبل الجامعيالتربوي الشامل في التعليم 

تي أهمية الدراسة من أهمية الموضوع محل البحث وهو التقويم التربـوي            أت -
عند التفكير في    -مهمة أساسية و  -الشامل الذي يمثل تطبيقه خطوة استباقية       

وكذلك وضـع   ى  تطوير نظام انتقاء الطالب لاللتحاق بالمراحل التعليمية األعل       
ي فكرة تطبيق اختبارات القـدرات      سياسة جديدة لاللتحاق بالجامعات تقوم عل     

للكشف عن مواءمة الطالب للتخصص الجامعي الذي يرغب االلتحاق به مـن            
 . عدمه

تضع هذه الدراسة الموجهات العامة للمخططين ومتخـذي القـرار وراسـمي            -
السياسة التعليمية في مصر، في تحديد معوقات تطبيق التقويم الـشامل فـي             

ي اتخاذ قراراته التنفيذية علي أسـاس علمـي         يستند ف  حتىالتعليم األساسي،   
  علـي المـدارس     تزيد من احتمال النجاح عند تعميم التجربـة        سليم، ومن ثم

  .  التجربة هذهقلل من احتماالت الفشل الذي صاحب تطبيقالعامة، وتُ
  : منهج الدراسة

 تساؤالتها عن الدراسة المنهج الوصفي في تحقيق أهدافها واإلجابة استخدمت
أجل تقويم تجربة تطبيق التقويم الشامل بمرحلة التعليم األساسي بجمهورية مصر من 

  .العربية
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  :  الدراسةاةأد
استبانة للكشف عن معوقات تطبيق نظام التقويم الشامل بمصر، مكونة مـن ثمانيـة               

   .عبارة موزعة علي محاور الدراسة) ٥٠(محاور واشتملت في شكلها النهائي علي 
  : عينة الدراسة

علي عينة عشوائية  ٢٠١٢ /٢٠١١ في العام الدراسي تم تطبيق أداة الدراسة
 من محافظات وأولياء األمور بمؤسسات التعليم األساسيمن الموجهين والمعلمين 

القاهرة والدقهلية ممثلة للوجه البحري، واألقصر ممثلة لمحافظات الصعيد، بلغ عددهم 
  . ولي أمر) ١٠١(معلماً و) ١٢٧(وجهاً م) ٦٥(: فرداً، موزعين كالتالي) ٢٧٠(

  :حدود الدراسة
-الدقهليـة   - القاهرة(وأولياء األمور بمحافظات  الموجهون والمعلمون  :الحد البشري 

 ). األقصر
 .٢٠١١/٢٠١٢في العام الدراسي   الدراسة أداةقي تطبتم:  الحد الزمني

ل بمرحلـة التعلـيم      الكشف عن معوقات تطبيق نظام التقويم الـشام        :موضوعيالحد ال 
   .األساسي بجمهورية مصر العربية

  : الدراسةاتمصطلح
  Comprehensive Evaluation: التقويم الشامل

م(في اللغة من الفعل  التقويم شتقيوهو بمعني أصلح وأقام وعدل المعوج ) قو
المعجم ( ، أي أزال اعوجاجه، وقوم الشيئ يعني قدره، ووزنه، وحكم علي قيمته

والبيانات واصطالحاً هو عملية منظمة تتضمن جمع المعلومات ، )٢١) (٢٠٠٤ :الوسيط
اتخاذ من ثم عالقة بالظاهرة المدروسة وتحليلها لتحديد درجة تحقيق األهداف، والذات 

 .حسين والتطويرالقرارات من أجل الت
ويقصد بالتقويم الشامل في هذه الدراسة تلك المنظومة التي طبقتها وزارة 

 لعام ٣١٦  التي نص عليها ونظمها القرار الوزاري رقم والتعليم في مصرالتربية
علي النواحي المعرفية والوجدانية  رأتطتقدير التغييرات التي  ، والتي تستهدفم٢٠٠٥

والمهارية والسلوكية لدي المتعلمين نتيجة مرورهم بالخبرات التعليمية تحت إشراف 
   .المدرسة
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  :اإلطار النظري
    Comprehensive Evaluation :قويم الشامل مفهوم الت

الوجداني –المعرفي (جميع جوانب نمو التلميذ ل شمول عملية التقويمه قصد بي
إذ يشمل المفهوم الحديث ، ، وهذا يؤدي إلي تنوع أساليب التقويم وأدواته) المهاري–

سهم ، بما يللتقويم إلي جانب االمتحانات واالختبارات قياس كل جوانب شخصية المتعلم
 علي التعامل مع متطلبات المجتمع بكفاءة  قادراً متوازناًفي تقديمه للمجتمع إنساناً

وتعتمد نظرة هذه  ، من مواجهة التحديات والمشكالت ببصيرة نافذةعالية، متمكناً
المنظومة علي إطار فكري معاصر يتعامل مع المتعلم من خالل رؤية شاملة متكاملة، 

وتنميتها والبرهنة علي قدراته في في شخصيته شاف جوانب القوة فتساعده علي اكت
 ) ٢٢( .ثبات ذاته، وإتاحة الفرصة لكي ينتج ويبدعإأداء مهام معينة، و

  :تطبيق نظام التقويم الشامل بالتعليم األساسي
تقرر البدء في تطبيق منظومة التقويم التربوي الشامل اعتباراً من العام 

 جميع المدارس االبتدائية علي مستوي الجمهورية في  في٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراسي 
الصفوف الثالثة االبتدائية األولي في إطار تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي المصري، 

من الصف األول إلي (وأصدرت وزارة التربية والتعليم دليل التقويم التربوي الشامل 
يق هذا النظام حيث يقدم له ساعدة المعلم علي تطببهدف م) االبتدائيالصف الثالث 

تعريف للتقويم الشامل، وأسسه وعناصره، وكيفية تقويم األنشطة التعاونية واالستقصاء 
  .والتقويم التحريري والشفوي ونماذج واستمارات تفيده في تطبيق التقويم الشامل

مر تطبيق نظام التقويم الشامل في التعليم األساسي بجمهورية مصر وقد 
  ) ٢٣: (كالتالي خطوات العربية بعدة

ــة     .١ ــي عين ــة عل ــصفة تجريبي ــشامل ب ــويم ال ــام التق ــق نظ ــدأ تطبي ب
من مدارس الحلقة االبتدائيـة فـي مختلـف محافظـات           ) مدرسة٤٥٠٠(قوامها

 وتـم تقـويم   ٢٠٠٣/٢٠٠٤الجمهورية في الفـصل الثـاني للعـام الدراسـي          
مـن هـذه المـدارس موزعـة     )  مدرسـة ٢٥٠(نتائج التجربة وذلك باختيـار     

   . مديرية لتقويم تطبيق التجربة بها١٨علي 
أظهرت النتائج الميدانية األولية لتجريـب المـشروع إلـي وجـود إيجابيـات               .٢

متعددة للمشروع وأن تأثيره واضح في المدرسـة وفـي عملهـا وفـي أداءات               
التالميذ وفي التعاون بين المدرسـة وأوليـاء األمـور، ومـع وجـود بعـض                
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ـ  المشكالت والصعوبات والقـضا     تحتـاج لدراسـة ووضـع اقتراحـات         ييا الت
   .بحلول قابلة للتطبيق

٣. عليه فقد تقرر تعميم تطبيـق التقـويم الـشامل بعـد إعـادة صـياغته                 وبناء 
 فـي جميـع المـدارس     ٢٠٠٥/٢٠٠٦وتطويره بـدءا مـن العـام الدراسـي          

االبتدائية علي مستوي الجمهوريـة فـي الـصفوف مـن األول إلـي الثالـث                
م بـذلك، ثـم صـدر       ٢٠٠٥ لعـام    ٣١٦  رقـم  يقرار الوزار  وصدر ال  ياالبتدائ

، الذي يـنص علـي تطبيـق التقـويم          ٢٠٠٧ لسنة   ٢٧٦ رقم   يالقرار الوزار 
الشامل في الصف الرابع االبتدائي، ثم كـذلك صـدور القـرار الـوزاري رقـم                

م الذي ينص علي تطبيق التقـويم الـشامل علـي الـصف     ٢٠٠٨لسنة  ) ٢٤٠(
 .الخامس االبتدائي

  ) ٢٤(  :لتقويم الشاملأهداف ا
  : النقاط التاليةي الشامل فييمكن صياغة أهداف التقويم التربو

 تفعيل عمليات التعلم ي للمدرسة المصرية الذي يكمن فيإعادة الدور التربو .١
   .النشط بما يحقق التفاعل بين المعلم والمتعلم وجعلها بيئة جاذبة للمتعلمين

 كونه ميسراً لبيئة ىلوحيد للمعلومات إلمجرد الناقل اتطوير دور المعلم من  .٢
  .التعلم ومصمماً للمواقف التعليمية

تنمية القيم واالتجاهات اإليجابية لدي المتعلم وإشعاره أن كل ما يتم في العملية  .٣
  .التعليمية هو من أجله

  .تفعيل ديمقراطية التعليم وتعليم الديمقراطية في المؤسسة التعليمية .٤
   .ؤسسة مجتمعية تحقيقا للتكامل بين المدرسة والمجتمعتفعيل دور المدرسة كم .٥
  .اكتشاف ورعاية وتشجيع المواهب .٦
إزالة رهبة االمتحانات وعدم التقيد بنظام الفرصة الواحدة وإتاحة فرص متعددة  .٧

  .يللتقويم بما يدعم عملية التقويم الذات
  . لدي أفراد المؤسسة التعليميةينشر ثقافة التقييم الذات .٨
ج جوانب الضعف، ودعم جوانب القوة بما يحقق تحسينا تشخيص وعال .٩

  .مستمرا لألداء
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  ) ٢٥ ( :أسس التقويم الشامل
  . جميع مراحلهاي التعليم والتعلم فيالتقويم نشاط يرافق عمليت .١
 حياته يالتقويم يرتبط بشئون الحياة الفعلية وبواقع ما يمارسه المتعلم ف .٢

األعمال المطروحة للتنفيذ واقعية وذات اليومية حيث تكون المشكالت والمهام و
 . أهمية تربوية

وبذلك يمكن التعرف علي  تركيز عملية التقويم علي جميع جوانب نمو المتعلم .٣
  .قدرات المتعلم في البحث عن المعرفة والملكات النقدية والفكر المستقل

  .التقويم عملية إنتاجية تشاركية بين المعلم والمتعلم وأولياء األمور .٤
التأكيد علي مبدأ المساندة المستمرة الدائمة والعاجلة واالهتمام بالمتفوقين  .٥

 . والمتميزين وإعطاء أهمية ورعاية لذوي االحتياجات الخاصة
سير عملية التقويم وفق قوائم التشخيص وملف اإلنجاز وما وصل إليه المتعلم  .٦

ث تفاعل من إنجاز مع تحديد نقاط القوة والضعف في كل إنجاز وبذلك يحد
   .مستمر بين المتعلم والمعلم

  )٢٦ ( : الشامل التقويموأدواتوسائل 
عندما نتحدث عن تقويم التلميذ ينبغي أن يفهم في إطاره الصحيح إال وهو 

والجانب  .الجانب المعرفي أو التحصيل الدراسي: تقويمه في جميع جوانب نموه ومنها
ومعرفة الميول، والدوافع، وكل ما يتعلق االنفعالي، واكتساب االتجاهات، وغرس القيم، 

بجوانب الشخصية اإلنسانية، ولكن سنقصر الدراسة هنا علي التقويم الجانب التحصيلي 
   . فلها مختصوهااألخرىلدي التالميذ ألنه مجال علمنا أما المجاالت 

االختبارات التحصيلية وسيلة من وسائل القياس التي : االختبارات التحصيلية :أوالً
تستخدم لتدل علي معرفة مستوي الطالب في مقرر بعينه، أو في مجموعة من المقررات 
الدراسية، وهي قديمة قدم تحصيل المعارف، والعلوم المختلفة، حيث ارتبطت دوما 
بالتعليم، وبمعرفة نتائجه، ويستخدم التقويم الشامل االختبارات التحصيلية بكافة صورها 

     .ةوأشكالها التحريرية والشفوي
   Portfolio:  ملف إنجاز المتعلم-ثانياً 

عن تجميع هادف لمجموعة منظمة من أعمال الطالب يمكن قياسها وهو عبارة 
 معايير تقدير معروفة مقدماً، تشمل أدلة تقدير وبطاقات مالحظة أو تقارير من خالل

لراهن  ويعد ملف اإلنجاز محاولة لتطوير الوضع ا ،)٢٧.(معملية أو تقارير بحثية
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والتي تحمل  من خالل استخدام الحقيبة التعليمية،  لألداء للتعليم وإجراء عملية تحسين
فالمعلم ومدير المدرسة وأعضاء  كل شخص في النظام التعليمي المسئولية عن التقويم،

اللجان بالمدرسة وأولياء األمور والمسئولين مشاركون في عملية التقييم، وبذلك يقضي 
  )٢٨. (جديد بالتدريج علي السلطة المركزية التي ثبت فشلهاهذا النظام ال

وتضم الحقيبة التعليمية مجموعة من األعمال التي قام بها الطالب أثناء العام 
ومن ثم فدورها كبير في تطوير  الدراسي، والتي تخضع للتقييم الفعلي من قبل المعلم،

علي أن يكون  لمتعلمين،كما أن لها عالقة بتميز وتحسين أداء ا عملية التعلم،
  )٢٩. (استخدامها محدد ببرنامج تعليمي معين ولها هدف محدد
وقد تحتوي علي أعمال كبيرة  وتخدم الحقائب التعليمية العديد من األغراض،

وهي تيسر  كمشاريع التخرج أو أعمال أبسط منها كالتي تتم أتناء العام الدراسي،
كما تحتوي علي  ينات مما أبدعه الطالب،االتصال بأولياء األمور وتعرض عليهم ع

شرائط فيديو لوصف مدي التقدم في أداء مهارة معينة عند الطالب كمهارة القراءة فيري 
وهي بذلك ) ٣٠( اآلباء والمعلمون ذلك رأي العين ثم يتبادلون الرأي حول ما رأوه،

بعض األمور كما تستخدم لتحقيق  تزودنا بتقدير فكري حول التقييم الذاتي للطالب،
حيث يمكن من خاللها أن يري الطالب معدل   كالتعزيز وتنمية أداء الطالب،األخرى
ً  من المشاركة للمديرين واآلباء، تقدمه، حيث يدرك كالهما  كما أنها توفر قدراً كبيرا

مدي التقدم الحادث في أداء الطالب ومدي قيامهم ببعض األنشطة المساعدة لتحقيق 
لف اإلنجاز هو تجميع بنائي تراكمي ألفضل أعمال المتعلم وإنجازاته وم ،)31. (التعلم

  )32. (بصورة مستمرة ووفق سياقات متنوعة
  : أنواع التقييم بملفات أعمال الطالب

  )33: (يمكن تقسيم ملفات التقييم إلي مجموعتين
  process orientd portfolios:  العمليةىملفات تميل إل

فالطالب في هذا النوع  ت قصة نمو المتعلم كاملة،يحكي هذا النوع من الملفا
  والمسودات األولي والعوائق التي اعترضت الطالب،أبدعوهيوثقون عمليات التعلم وما 

أو أفكار وأياً كان التنظيم فإنها تتضمن أعمال  وقد ينظم الملف وفقاًَ لمجاالت مهارية
ن هناك ثالثة مسودات لمراحل كتابة فمثالً قد تكو الطالب منذ البداية إلي نهاية الوحدة،

مسودة أولية وأخري أعيد كتابتها وتعكس التغذية الراجعة للمعلم واألقران  قصة قصيرة،
  . وثالثة نهائية
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   orientd portfolios productملفات اإلنتاج 
هذا النوع من الملفات عبارة عن مجموعة من األعمال يعتبرها الطالب أفضل 

ويستلزم  توثيق نوعية ما أتمه، وليست العملية التي قادت للنتائج،أعماله الهدف هو 
  .  الدراسةأثناءهذا النوع من الطالب تجميع كل أعماله التي قام بها 

 الرغم من أن النوعيين يمكن استخدامهما في أي مرحلة من مراحل ىوعل
وأن ملفات اإلنتاج  ،االبتدائيةالتعليم فإن ملفات العملية تكون أكثر شيوعاً في المرحلة 

 أكثروقد يعود السبب إلي أن المرحلة الثانوية تكون  أكثر شيوعاً في المرحلة الثانوية،
وأن الطالب الكبار لديهم مهارات التفكير العليا  ارتباطاً بالدرجات وبالنتيجة النهائية

  . الالزمة الختيار أفضل أعمالهم
 ) ٣٤( :الــوزن النسبي لمهام التعلم

  : التاليجدولالرض الوزن النسبي لمهام التعلم علي النحو الوارد بيمكن ع 
   المرتبطة بالتقويم الشامل لمهام التعلمي الوزن النسب يوضح)١(جدول 

 

فصل   آخر العام
  ثانيدراس

فصل 
   أوليدراس

 %نسبة  %نسبة  %نسبة 

 نوع التقييم

 *:ملف اإلنجاز: أوال
 ريرية األعمال التح-أ  %٧,٥  %٧,٥ %١٥
  األداءات الشفهية والمناقشات الصفية- ب  %٧,٥  %٧,٥ %١٥
  األنشطة المصاحبة للمادة-جـ  %٧,٥  %٧,٥ %١٥

 السلوك  %٢,٥  %٢,٥  %٥
  ملف اإلنجازيإجمال  %٢٥  %٢٥ %٥٠
 ياختبارات نهاية الفصل الدراس: ثانيا  %٢٥  %٢٥ %٥٠

  الكليياإلجمال %٥٠ %٥٠ %١٠٠
  . درجات ملف اإلنجاز وفقا للضوابط الحاكمةيوالحضور تؤثر ف المواظبة *
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 في نهاية كل فصل دراسي تحتسب الدرجة لكل مكون من مكونات ملف اإلنجاز
الدرجات التي حصل عليها المتعلم في مجمل أعماله التي تندرج تحت هذا  بحساب أعلي

  .المكون
  :مستويات تقدير أداء المتعلم

 كل مادة يتم ي يحصل عليها المتعلم فية للدرجة الت ضوء النسبة المئوييف  
  :تقدير مستواه كما في الجدول التالي

   في نظام التقويم الشاملمستويات تقدير أداء المتعلم يوضح )٢(جدول 

 النسبة المئوية للدرجة المستوي اإلجراء

  فأكثر% ٨٥ ممتــاز رعاية وتحفيز

 %٨٥ن  أقل مىإل% ٧٥من  جيـد جدا رعاية وتحفيز

 %٧٥ أقل من ىإل% ٦٥من  جيـــد رفع كفاءة

 %٦٥ أقل منى إل%٥٠من مقبــول ىرفع مستو

 %٥٠أقل من  ىدون المستو برنامج عالجي

  :البرامج العالجية
يمكن تصنيف البرامج العالجية المقترحة ببرنامج التقويم الشامل علي النحو 

 :يالتال
إذا كان تحصيل المتعلم دون المستوي يتم  :برنامج عالجي أثناء العام الدراسي -أ

  .عمل برنامج عالجي له ويخطر ولي األمر مرتين في كل فصل دراسي
إذا حصل المتعلم علي : برنامج عالجي عقب امتحان الفصل الدراسي األول - ب

من درجة اختبار نهاية % ٣٠من الدرجة الكلية للمادة أو لم يحقق % ٥٠أقل من 
 ويحتاج إلي برنامج عالجي خالل ى، فإنه يكون دون المستواسي األولالفصل الدر

  .الفصل الدراسي الثاني
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إذا حصل المتعلم علي درجة أقل من : جازة الصيفية برنامج عالجي في اإل-جـ
من درجة اختبار نهاية الفصل % ٣٠من الدرجة الكلية للمادة، أو لم يحقق نسبة % ٥٠

  .وي ويحتاج إلي برنامج عالجيالدراسي الثاني، فإنه يكون دون المست
ويالحظ هنا أن نظام التقويم الشامل لم يحدد بصورة واضحة ما البرامج 

  ؟ على الطالب المتفوقين والمتميزيناإلثرائية التي سوف يتم تطبيقها 
  : التراجع عن تطبيق نظام التقويم الشامل

" التقويم الشامل"م قامت وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان لمتابعة تطبيق نظا
في المديريات التعليمية والقيام برفع تقارير شهرية لقطاع التعليم العام في الوزارة عن 

 ٣١٣التي صدر بها القرار الوزاري رقم  "التقويم الشامل"مدي تقبل المدارس لتعديالت 
ل كما منح قطاع التعليم العام هذه اللجان صالحية التدخل لح. ، من عدمهم٢٠١١لسنة 

داخل المدارس، مع رفع إخطار " التقويم الشامل"المشكالت التي تواجه تطبيق تعديالت 
القطاع بما يتعذر حله، واعتبرت هذه اللجان بمثابة أداة تقيس بها الوزارة مدي نجاح 

  .مدارس التعليم األساسي من عدمه
ها إلغاء ، أبرز"التقويم الشامل"ثم أدخلت وزارة التربية والتعليم تعديالت علي 

، وتشكيل لجان لوضع درجات األنشطة للطالب مع منح أولياء "ملف اإلنجاز الورقي"
األمور حق التظلم من نتائج أبنائهم في المرحلتين االبتدائية واإلعدادية، بعدما كان هذا 

م قراراً بإعادة ٢٠١١ سبتمبر ٨في   وأصدرت.)٣٥ (اإلجراء قاصراً علي الثانوية العامة
رار الوزاري الخاص بالتقويم التربوي الشامل المطبق علي مرحلة التعليم تنظيم الق

األساسي بحلقتيها االبتدائية واإلعدادية وذلك في إطار سياسة التطوير المستمر التي 
  )٣٦(. تنتهجها الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية

لطالب وبمقتضي القرار الوزاري الجديد تم إلغاء ملف اإلنجاز الذي أرهق ا
والمعلمين وأولياء األمور بسبب اقتصاره علي التقويمات التحريرية القائمة علي الحفظ 

  .وعدم احتوائه علي األنشطة الحقيقة التي تم وضع النظام من أجلها

وركز النظام الجديد علي مجموعة من األنشطة الصفية المحركة للتفكير 
ل أثناء دراسة المواد األساسية تحقيقاً واإلبداع من خالل ممارسة الطالب لها داخل الفص

لفلسفة التعلم النشط، واألنشطة غير الصيفية التي يمارسها الطالب خارج الفصل وداخل 
غرفة األنشطة بالمدرسة، وتتلخص في مجموعة من األنشطة تغطي جميع مجاالت 

بية الرياضية، االهتمام والميول لدي الطالب مثل التربية الفنية والتربية الموسيقية والتر
 الكشافة -وقد أضيف لها ألول مرة هذا العام أنشطة جديدة منها خدمة المجتمع

ونص القرار علي أن تكون ،  الصحافة واإلذاعة– المسرح والتمثيل -والمرشدات 
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أنشطة التربية الفنية والتربية الرياضية بالحلقة االبتدائية وأنشطة التربية الفنية 
النقل بالحلقة اإلعدادية أنشطة تربوية أساسية وتعتبر مواد والحاسب اآللي بصفوف 

نجاح ورسوب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي للطالب مثلها في ذلك مثل باقي المواد 
كما نص القرار علي أن يتم توفير معيار دقيق لوضع درجات ، الدراسية األساسية

ية مشكلة من المعلم والمعلم التقويمات الشفهية واألنشطة التربوية عن طريق لجان ثالث
األول والموجه ويحق لولي األمر االطالع عليها، ويحق للطالب أو ولي أمره التقدم 

في (سي إلي مدير اإلدارة التعليمية بطلب للتظلم من نتيجة االمتحان في نهاية العام الدرا
تدائية الشهادتين االبفي حالة ( والي مدير المديرية التعليمية )حالة صفوف النقل

  . يوماً بعد إعالن النتيجة١٥خالل مدة أقصاها ) واإلعدادية

 علي  القرار يعقد قبل نهاية الفصل الدراسي بخمسة عشر يوماًوبناء على هذا
األقل تقييم عملي لألنشطة التربوية الالصفية يتم من خالله تقييم من خالله تقديم منتج 

الذي قامت به كل مجموعة من ) ةرحية ـ معرض فني ـ مسابقة رياضيمس(تعاوني 
  .الطالب طوال الفصل الدراسي

وتقوم اإلدارة والتوجيه المختص باإلدارة التعليمية بالمتابعة الفنية لألنشطة 
واالمتحانات مرة كل شهر علي األقل للوقوف علي السلبيات الموجودة بالمدارس من 

وتقدم تقريراً شهرياً مفصالً الناحية الفنية الخاصة بالتدريس واألنشطة واالمتحانات 
  .للمديرية التعليمية

وباإلضافة إلي ما سبق تم اقتصار االمتحانات للصف األول االبتدائي علي 
التقويمات الشفهية فقط حرصاً علي عدم تعريض الطفل لخبرة االمتحانات التحريرية وما 

درجات االمتحانات يصاحبها من مشكالت في هذه المرحلة العمرية المبكرة، وتم استبدال 
بتقديرات األداء بالصفين األول والثاني االبتدائي رغبة في التخلص من الصراعات علي 

  .الفروق الهامشية في الدرجات بين الطالب

وأصدرت وزارة التربية والتعليم دليالً للمعلم في التقويم الشامل لمواجهة بعض 
األمور أثناء التطبيق والتي أدت إلي  التي واجهت المعلمين والتالميذ وأولياء كالتالمش

عدم تحقيق أهداف التقويم الشامل وجعلت األنشطة ورقية وليست حقيقية، لذلك قامت 
 بتاريخ ٣١٣الوزارة بتالفي وعالج هذه المشكالت وإصدار القرار الوزاري رقم 

 بشأن إعادة تنظيم التقويم الشامل لمرحلة التعليم األساسي بحلقتيها ٧/٩/٢٠١١
  ) ٣٧( . واإلعداديةبتدائيةاال

وفي حقيقة األمر أن هذا القرار كان يمثل تراجعاً عن تطبيق التجربة نتيجة 
  )٣٨(: ييل م علي ما٢٠١١ لسنة ٣١٣الفشل الذي أصابها، حيث نص القرار 
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توزيع الدرجات للصفوف من األول إلي الثالث االبتدائي علي كل فصل  :أوالً
  : دراسي

  :درجة موزعة علي النحو التالي) ١٠٠ (المواد األساسيةإجمالي درجات ) أ(
وتعني النشاط التعاوني الذي يقوم به المتعلمون داخل الصف :  األنشطة الصفية-١

) ٥٠(وخاص بالمواد األساسية مثل الدراسات والعلوم وغيرها، وخصص لهذه األنشطة 
  : درجة موزعة علي النحو التالي

توزع (وتقسم حسب كل مادة بمعرفة مستشار المادة : يةدرجات للتقويمات الشفه) ١٠ (
، و بالنسبة للدراسات االجتماعية توزع علي )علي ثالثة شهور في كل فصل دراسي

  ).  ديسمبر- نوفمبر -أكتوبر (الثالثة شهور األولي 
درجة لألنشطة التعاونية المصاحبة للمادة، درجات األنشطة التعاونية فتوزع ) ٣٠( 

فة مستشار كل مادة، ويوجد أمثلة استرشادية لبعض المواد بدليل المعلم أيضاً بمعر
 .للتقويم الشامل

  .درجات للمواظبة علي الحضور والسلوك،، توزع علي عدد الفترات في الشهر )١٠(
وتخصص ) صورة مصغرة من اختبار نهاية الفصل الدراسي(  اختبار نصف الفصل -٢

  له 
  .درجة )٢٠(
  . درجة )٣٠(لفصل الدراسي وتخصص له  اختبار نهاية ا-٣

درجة، أي ما يعادل  )١٠٠( درجة، من إجمالي ٥٠جملة االختبارات التحريرية   أي أن
 . من إجمالي الدرجات%) ٥٠(
 : درجة موزعة علي النحو التالي )١٠٠(إجمالي درجات األنشطة التربوية ) ب(
  .رجةد) ٣٠( األنشطة التربوية والتعاونية مخصص لها -١
  .درجة )٢٠( الحضور والسلوك مخصص له -٢
  .درجة )٥٠( التقييم العملي لمخرجات النشاط خصص له -٣
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 السادس االبتدائي علي كل وحتىتوزيع الدرجات للصفوف من الرابع : ثانيا
  :فصل دراسي

  :درجة موزعة علي النحو التالي) ١٠٠ (إجمالي درجات المواد األساسية) أ(
  . درجات )١٠(ية خصص لها  التقويمات الشفه-١
 .درجة) ٢٠( األنشطة التعاونية المصاحبة خصص لها -٢
  . درجات) ١٠(حضور والسلوك خصص لهم  ال-٣
  .درجة) ٢٠( خصص له  االختبار التحريري لنصف الفصل الدراسي-٤
 . درجة) ٤٠( اختبار نهاية الفصل الدراسي خصص له -٥

  ية ويالحظ زيادة درجة االختبارات التحرير
نفس توزيع درجات األنشطة التربوية التي سبق عرضها في : األنشطة التربوية) ب(

الصفوف الثالثة األولي من المرحلة االبتدائية وتستخدم نفس المعادلة الحتساب درجة 
) ٩٠(المادة الواحدة، مثال لو أن متعلم حصل علي متوسط درجة الدراسات االجتماعية 

 ÷ ٤٠ ×٩٠= درجة التلميذ في المادة : لي النحو التاليدرجة التلميذ ع فتحسب درجة
  . درجة٣٦= ١٠٠

 :الدراسة الميدانية
  :عينة الدراسة

علي عينة عشوائية  ٢٠١٢ /٢٠١١ في العام الدراسي تم تطبيق أداة الدراسة
 من محافظات وأولياء األمور بمؤسسات التعليم األساسيمن الموجهين والمعلمين 

 امثلة للوجه البحري، واألقصر ممثلة لمحافظات الصعيد، بلغ عددهالقاهرة والدقهلية م
 ولي أمر،) ١٠١(معلماً و) ١٢٧(موجهاً ) ٦٥( :فرداً، موزعين كالتالي) ٢٧٠(
  .  يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة التاليالجدولو
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  توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة يوضح) ٣(جدول 
 موقع المدرسة  الفئة عليمنوع الت

 ريف حضر  موجه  معلم  أمرولي  عربي لغات
١٩٣ ٧٧  ٦٥  ١٢٧  ١٠١ ١٩٥ ٧٥ 

٢٧٠  ٢٧٠ ٢٧٠ 
  

  :توصيف أداة الدراسة
تم االستفادة من الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة وتحليل وتفسير 

محاور كما نتائجها، وقد اشتملت أداة الدراسة على خمسين عبارة موزعة على ثمانية 
  : يتضح من الجدول التالي

 يوضح توصيف أداة الدراسة) ٤(جدول 
 مجموع

 المفردات
أرقام 

 المفردات
عدد 

 المفردات
  م المحاور

معوقات مرتبطة بفلسفة وأهداف  ٦ ٦ -١من 
 . التقويم الشامل

١   

  ٢ .  معوقات مرتبطة باإلدارة المدرسية  ٥ ١١ -٧من 

  ٣ . معوقات مرتبطة بالمعلم ٨ ١٩ -١٢من 
  ٤ .  معوقات مرتبطة بالتدريب ٦ ٢٥ -٢٠من 
  ٥ . معوقات مرتبطة بالموجه الفني ٥ ٣٠- ٢٥من 
  ٦ . معوقات مرتبطة بالتالميذ ٦ ٣٦ -٣٠من 
  ٧   معوقات مرتبطة باإلمكانات المادية ٩ ٤٥ -٣٧من 

 
 
 
 
 

٥٠   
 عبارة

 .معوقات مرتبطة بأولياء األمور ٥ ٥٠-٤٦
 

٨  
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- كبيرة( لمقياس ثالثي متدرج بين وفقاًيستبانة علي المستجتم تطبيق االو
  )ضعيفة-متوسطة 

 يوضح مستوى ومدى الموافقة لكل استجابة )٥(جدول 

  المدى  مستوى االستجابة

  ١,٦٦وحتى  ١من   كبيرة
  ٢,٣٣ وحتى ١,٦٧من   متوسطة
  ٣ وحتى ٢,٣٤من   ضعيفة

  :األداةصدق 
  -:  الطرق التاليةانتبع الباحثع الدراسة اوض ماألداة من صدق حققللت

  الـصدق الظـاهري   باسـتخدام    تم حساب صـدق االسـتبانة      :يالصدق الظاهر -أ
Face Validity ذوى   علـى مجموعـة مـن المحكمـين     االستبانةمن خالل عرض

 مونطلع هؤالء المحك  ا وبعد أن    .للقيام بتحكيمها في مجال التربية    ختصاص والخبرة   اال
فقـرات  هم ومالحظاتهم حـول     أبدوا آراء ا،  وتساؤالتها، وأهدافه  دراسة،على عنوان ال  

 الفقرات لموضوع الدراسة، وصدقها في الكشف عـن         مالءمة من حيث مدى     االستبانة
نـدرج   الـذي ت    وكذلك من حيث ترابط كل فقرة بالمحور       ؛للدراسةالمطلوبة  المعلومات  

الفقرات أو حذف غير المناسب تعديل ؛ ثم  تحته، ومدى وضوح الفقرة وسالمة صياغتها     
وغير ذلك االستبانة، النظر في تدرج  أو إضافة ما رأوه مناسباً منها، باإلضافة إلى منها

  .)٣٩) ( ( Oluwatayo, May,2012 مناسباًالخبراء ه آمما ر
وجاءت آراء المحكمين تؤكد صالحية معظم األسئلة لقياس ما وضعت لقياسه، 

لعينة ومناسبتها  ستبانة االلعباراتحة، وسالمة الصياغة واض ستبانةوأن تعليمات اال
ويوضح الجدول التالي النسبة المئوية التفاق المحكمين علي عناصر تحكيم  .الدراسة
  .االستبانةمفردات 
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   ستبانةاالالنسبة المئوية التفاق المحكمين علي عناصر تحكيم مفردات يوضح ) ٦(جدول 

  ئويةالنسبة الم  عناصر التحكيم  م
  %٩٠  .صالحية كل مفردة لقياس ما وضع لقياسه  ١
  %٩٤,٧  سالمة الصياغة ومناسبتها لمستوى طالب الجامعة  ٢
  %٩٩  .مدى وضوح تعليمات االستبانة  ٣

 أن النسبة المئوية التفاق المحكمين علي عناصر السابقجدول اليتضح من 
ار المحكمون إلي بعض ، وقد أش%)99، %90(تتراوح بين  االستبانةتحكيم مفردات 

جريت التعديالت التي أشاروا وُأ  بشأن حذف وإضافة وتعديل بعض العبارات،المقترحات
  . أصبحت االستبانة صالحة للتطبيق من ثم بها، و

  :  صدق االتساق الداخلي-ب
 معامل ارتباط بيرسون لتحديد درجة ارتباط الفقرة بالمحور وباألداة  حسابتم

دق االتساق الداخلي، حيث كان معامل ارتباط الفقرات مع اتضح تحقق صو ككل،
انظر ملحق (   ).٠,٠٥(و  )٠,٠١( مستوىعند  محاورها ومع األداة ككل دالة إحصائياً

   ) ١رقم 
  : حساب معامل الثبات

عطي المقياس نفس النتائج أو نتائج متقاربة إذا ُأعيد تطبيقه ويقصد به أن ي
 & W.Best)   .رتين مختلفتين وفي نفس الظروفعلى نفس أفراد العينة في فت

Kahen: 1998) )٤٠( 
علي عينة استطالعية من خارج  Reliabilityتم حساب ثبات االستبانة وقد 

بطريقة إحصائية  فرداً ممثلين لخصائص عينة الدراسة،) ٥٠(عينة الدراسة بلغ عددها 
، كما استخدم Internal Consistencyمن خالل معامالت ارتباط االتساق الداخلي 

  :من خالل المعادلة اآلتية )Cronbach's Alpha(الباحث طريقة ألفا كرونباخ 
  
 

 إلي عدد Nوتشير   إلي معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ،α حيث تشير
متوسط قيم معامالت االرتباط بين مفردات  إلي `r  وتشير المحور،أومفردات االستبانة 

 ويحسب من خارج قسمة Average Inter-Item Correlation المحور أواالستبانة 
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 أوعدد مفردات االستبانة /مجموع معامالت االرتباط بين مفردات االستبانة أو المحور(
والجدول التالي يوضح معامل الثبات  ،)٤١( )١٩٨٧: ديسع محمد طالب أبو) (المحور

  : لالستبانة مجملة ولمحاورها الفرعية
  يوضح معامل الثبات لالستبانة مجملة ولمحاورها الفرعية) ١٥(جدول 

 المحور
 معامل الثبات

 763. معوقات مرتبطة بفلسفة وأهداف التقويم الشامل: المحور األول
 712. معوقات مرتبطة باإلدارة المدرسية: المحور الثاني
 780. معوقات مرتبطة بالمعلم: المحور الثالث
 807. مرتبطة بالتدريبمعوقات : المحور الرابع

 702. معوقات مرتبطة بالموجه الفني: المحور الخامس
 884. معوقات مرتبطة بالتالميذ: المحور السادس
 889. معوقات مرتبطة باإلمكانات المادية: المحور السابع
 870. معوقات مرتبطة بأولياء األمور: المحور الثامن

 941. ) ككلاألداة (
وهو ، )٠٩٤١(  معامل ثبات األداة مجملة بلغلسابق أنيتضح من الجدول ا

  . معامل ثبات عاٍل يدل علي صالحية االستبانة للتطبيق
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   :نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
ما معوقات تطبيق نظام التقويم الشامل بمرحلة التعليم : التساؤل األول

 األساسي بجمهورية مصر العربية؟
ؤل تم استخراج المتوسطات الحسابية ولإلجابة عن هذا التسا -أ 

واالنحرافات المعيارية ودرجة المعوق والرتبة لمحاور معوقات تطبيق نظام 
ثم لفقرات كل محور علي  التقويم الشامل بمرحلة التعليم األساسي مجملة

 . حدة
  يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة المعوق والترتيب) ١٦(جدول 

االنحراف  المتوسط نوع المعوق
 المعياري

 الترتيب الدرجة

 1 كبيرة 375. 2.64 .معوقات مرتبطة بالمعلم

 2 كبيرة 536. 2.58 . معوقات مرتبطة بأولياء األمور
 3 كبيرة 415. 2.55 . لفنيمعوقات مرتبطة بالموجه ا ٣     .معوقات مرتبطة بالموجه الفني

 4 كبيرة 446. 2.54   .معوقات مرتبطة بالفلسفة واألهداف
 5 كبيرة 571. 2.51 .معوقات مرتبطة بالتالميذ
 6 كبيرة 470. 2.45 . معوقات مرتبطة بالتدريب

 7 كبيرة 529. 2.43 . معوقات مرتبطة باإلمكانات المادية 
 8 كبيرة 507. 2.41 . معوقات مرتبطة باإلدارة المدرسية 

 كبيرة 344. 2.51 االستبانة مجملة
الجدول السابق أن المعوقات المرتبطة بالمعلم جاءت في المرتبـة          يتضح من   

، )375.(، وانحـراف   )2.64(األولي لمعوقات تطبيق نظام التقويم الشامل، بمتوسـط         
 ذلك إلي أن المعلم يمثل حجر الزاوية في العمليـة            ، وقد يرجع  )كبيرة(ودرجة التأثير   

درسة علي تحقيق أهدافها، وأي خلل أو التعليمية ويتوقف عليه بالدرجة األولي قدرة الم 
قصور في أداء المعلم يعد معوقاً لمسار المدرسة، وحـاجزاً دون الوصـول لألهـداف               



  م٢٠١٥ لسنة أكتوبر)  الخامس الجزء١٦٥: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٣٧٥-

المأمولة، وبالرجوع إلي أدوار المعنيين بتطبيق نظام التقويم الشامل نالحظ أن العـبء          
ق هذه ، وتتفالنظاماألكبر يقع علي المعلم في استيفاء متطلبات ملفات التالميذ وفقاً لهذا           

: محمـود، وليـد   ( و) ٤٢) (٢٠٠٦: جمـال إبـراهيم   (النتيجة مع دراسة كـٍل مـن        
  ).٤٤ )(٢٠١٠: ادل النجديع(و ) ٤٣)(٢٠٠٧

كما يالحظ من الجدول السابق أن المعوقات المرتبطة بأولياء األمور جاءت في       
، ويمكـن أن  )كبيرة(ودرجة تأثير  ) ٠٣٧٥(وانحراف  ) 2.58(المرتبة الثانية بمتوسط    

يعزي ذلك ضعف وعيهم بأهمية تطبيق نظام التقويم الشامل، وضعف العالقة بين األسرة 
والمدرسة، وضعف المستوي االقتصادي للكثير من أولياء األمور ممـا يعـوقهم عـن              

كما يالحـظ أن المعوقـات المرتبطـة    استيفاء المتطلبات المادية لملفات إنجاز أبنائهم،    
) ٢,٤١( ة جاءت في المرتبة األخيرة من بـين المعوقـات بمتوسـط             باإلدارة المدرسي 

ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن نظام التقويم التربوي الشامل ال يعطـي    ) 507.(وانحراف  
وزناً كبيراً لدور اإلدارة المدرسية، إذ يرتكز تطبيقه بالدرجة األولى على المعلم والتلميذ        

   .وأولياء األمور
السابق أن استبانة معوقات التقويم الشامل في مجملها        كما يتضح من الجدول     

 ) ٢,٥١( ، بمتوسط قـدره  )كبيرة ( أفادت بحصول جميع المعوقات على درجة التأثير       
، ويمكن أن يعزى ذلك إلى افتقاد تطبيق هذا النظام للتخطيط الجيد من )(344. وانحراف

ضحة ومحددة للتعليم األساسي قبل وزارة التربية والتعليم، وعدم وجود رؤية وأهداف وا
في مصر، واالعتماد على استيراد بعض النماذج والخبرات العالمية التي أثبتت فاعليتها            
في تحسين العملية التعليمية في الدول المطبقة لها دون مراعاة الظـروف والعوامـل              

 إلى فشل والمتغيرات الداخلية والبيئية التعليمية للمجتمع المصري، مما يؤدي في النهاية
  . تطبيق هذه التجارب

( و) ٤٥ )(٢٠١٠: عـادل النجـدي  ( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كٍل مـن     
  ).٤٦)(٢٠٠٧: محمود، وليد
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استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة  تم –ب 
 :  كما يتضح من الجداول التاليةعلي حدةكٌل  لمحاورل الترتيبالمعوق و

  معوقات مرتبطة بفلسفة وأهداف التقويم الشامل: المحور األول
 لمحور والترتيبيوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والدرجة ) ١٧(جدول 

  .معوقات مرتبطة بفلسفة وأهداف التقويم الشامل
 المتوسط العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 الترتيب الدرجة المعياري

ضعف الوعي بفلسفة وأهداف التقويم  ١
الشامل لدي كافة أطراف منظومة 

- – متعلم – معلم –إدارة (التعليم 
 ).أولياء أمور

 2 كبيرة 588. 2.63

االعتقاد السائد بعدم قابلية تطبيق  ٢
 6 كبيرة 762. 2.39 .استراتيجية التقويم الشامل واقعياً

قلة إدراك المسئولين عن التعليم  ٣
ألهمية التقويم الشامل في تحسين 

 متعلمينأداء ال
 4 كبيرة 643. 2.53

ضعف الوعي بثقافة التقويم لدي  ٤
 1 كبيرة 594. 2.66 . أطراف منظومة التعليم

توجد قواعد بيانات بالمدارس  ال ٥
لالستفادة من نتائج التقويم الشامل 

 في تحسين األداء 
 5 كبيرة 672. 2.48

ضعف توفر متطلبات التقويم الشامل  ٦
 3 كبيرة 686. 2.56  .بالمؤسسات التعليمية

يتضح من الجدول السابق أن العبارة المرتبطة بـــــ ضعف الوعي بثقافة 
التقويم لدي أطراف منظومة التعليم، قد جاءت في المرتبة األولي لمحور المعوقات 

، )594.(، وانحراف )2.66(المرتبطة بفلسفة وأهداف التقويم الشامل، بمتوسط 
ا يؤكد أن تطبيق منظومة التقويم الشامل يشوبها الكثير من ، مم)كبيرة(ودرجة تأثير 
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الغموض، وأنها تمت بطريقة عشوائية، دون وجود تخطيط وإعداد مسبق، وفي غيبة 
الدراسات العلمية التربوية، وبعيداً عن قراءة واقع العملية التعليمية في المدارس 

عثرة في إنجاح تطبيق مثل المصرية، والتي تعج بالكثير من المشكالت التي تقف حجر 
) ٢٠٠٨: ريم إبراهيم(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة هذه المنظومة التقويمية المتقدمة، 

، والتي أشارت إلى أن تطبيق نظام التقويم الشامل في مصر يفتقد للتخطيط )٤٧(
المسبق، وأنه تم بطريقة عشوائية مما أدي إلى وجود العديد من المشكالت التي تعوق 

  . ح هذه التجربةنجا
  باإلدارة المدرسيةمعوقات مرتبطة : المحور الثاني

 لمحور الترتيبيوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والدرجة و) ١٨(جدول 
  .باإلدارة المدرسيةمعوقات مرتبطة 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب الدرجة المعياري

لقاة علي كثرة األعباء اإلدارية الم ١
 2 كبيرة 730. 2.51 . عاتق إدارة المدرسة

قلة تقديم العون للمعلمين في  ٢
 4 متوسطة 785. 2.31 . إنجاز أعمال التقويم الشامل

قلة توفر الدليل اإلرشادي لتطبيق  ٣
 5 متوسطة 804. 2.24 . التقويم الشامل بالمدارس

اعتقاد البعض بعدم أهمية التقويم  ٤
 3 كبيرة 676. 2.46 . يعة للوقتالشامل وأنه مض

قلة توفير اإلدارة المدرسية  ٥
لألدوات الالزمة ألنشطة التقويم 

 . الشامل
 1 كبيرة 714. 2.53

يتضح من الجدول السابق أن العبارة المرتبطة بـــــ قلة توفير اإلدارة 
ولي لمحور المدرسية لألدوات الالزمة ألنشطة التقويم الشامل، قد جاءت في المرتبة األ

، ودرجة )714.(، وانحراف )2.53(المعوقات المرتبطة باإلدارة المدرسية، بمتوسط 
ويرجع ذلك لمحدودية الميزانيات المالية المخصصة لإلدارات التعليمية، ، )كبيرة (تأثير 

وضعف ميزانية التعليم بصفة عامة، مما يترتب عنه عجز المدارس عن الوفاء بالحد 
ت تطبيق نظام التقويم الشامل المادية، ومن العجب أن بعض المعلمين  من متطلباىاألدن
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أظهروا قدراً كبيراً من عدم الرضا عن تطبيق هذا النظام أثناء تطبيق أداة الدراسة 
بسبب أن المدارس ال يتوفر بها األماكن المناسبة لحفظ ملفات إنجاز التالميذ مما 

وتتفق هذه الذي يعرضها للتلف والضياع، يضطرهم لتركها في إدراج التالميذ، األمر 
، والتي أكدت أن من أهم شروط )٤٨) (٢٠٠٨: سلوى سلطان( النتيجة مع دراسة 

  . نجاح تطبيق منظومة التقويم الشامل توفير التمويل والدعم الالزم لها
  بالمعلممعوقات مرتبطة : المحور الثالث

 لمحور الترتيباري والدرجة ويوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعي) ١٩(جدول 
  .بالمعلممعوقات مرتبطة 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب الدرجة المعياري

كثرة األعباء التدريسية واإلدارية  ١
 2 كبيرة 562. 2.76 . الملقاة علي عاتق المعلم

ال توجد حوافز مادية ومعنوية تشجع  ٢
 3 كبيرة 573. 2.74 .ويم الشاملالمعلم علي تطبيق نظام التق

حرص المعلم علي استكمال ملفات  ٣
 1 كبيرة 423. 2.84 .اإلنجاز بنفسه خوفاً من المساءلة

صعوبة تقدير درجات ملف إنجاز  ٤
 5 كبيرة 607. 2.65 .التالميذ بشكل حقيقي وواقعي

يعمل التقويم الشامل علي تقييد حرية  ٥
اعية المعلمين في اختيار أنشطة إبد

 .تالئم التالميذ
 7 متوسطة 744. 2.30

يزيد التقويم الشامل من ضغوط العمل  ٦
نتيجة إلزام المعلم باالنتهاء منه في 

 .وقت محدد
 5 كبيرة 537. 2.65

 مكرر

الكثافة العالية بالفصول مما ال يمكن  ٧
 4 كبيرة 552. 2.69 .المعلم من متابعة وتقييم أعمال التالميذ

حصص الدراسية بسبب قصر زمن ال ٨
توالي الفترات مما يعوق المعلم عن 

 .متابعة ملفات إنجاز التالميذ
 6 كبيرة 714. 2.47
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يتضح من الجدول السابق أن العبارة المرتبطة بـــــ حرص المعلم علي 
استكمال ملفات اإلنجاز بنفسه خوفاً من المساءلة، قد جاءت في المرتبة األولي لمحور 

كبيرة (، ودرجة تأثير )423.(، وانحراف )2.84(بالمعلم، بمتوسط المعوقات المرتبطة 
، ويمكن أن يعزي ذلك للضغوط التي تُمارس علي المعلمين من ِقبل الموجهين ومديري )

المدارس لحثهم علي إنجاز ملفات التالميذ، األمر الذي يضطرهم الستكمال تلك الملفات 
 كان ذلك علي حساب الحصص والمقررات  ال يتعرضوا للوم والعقاب، ولوحتىبأنفسهم 

  . الدراسية، ومستوي التالميذ
  معوقات مرتبطة بالتدريب: المحور الرابع

 لمحور والترتيبيوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والدرجة ) ٢٠(جدول 
  معوقات مرتبطة بالتدريب

المتوسط  الـعبـــــارة م
 الحسابي

االنحراف 
 رتيبالت الدرجة المعياري

قلة عدد الدورات التدريبية المرتبطة  ١
 5 كبيرة 767. 2.34 . بآليات تطبيق التقويم في المدارس

ضعف االستفادة من الدورات  ٢
 المرتبطة بنظام التقويم ةالتدريبي
 .الشامل

 6 متوسطة 723. 2.27

مواعيد وأماكن إقامة الدورات  ٣
 4 كبيرة 649. 2.47 .التدريبية غير مناسبة

اختالف المدربين علي مكونات ملف  ٤
 3 كبيرة 583. 2.51 . انجاز التالميذ

ال توجد خطة تدريبية شاملة  ٥
 2 كبيرة 601. 2.54  .وواضحة تتعلق بالتقويم الشامل

عدم الجدية في تنفيذ برامج تدريب  ٦
 1 كبيرة 605. 2.56 . التقويم الشامل 

طة بـــــ عدم الجدية في تنفيذ يتضح من الجدول السابق أن العبارة المرتب
برامج تدريب التقويم الشامل، قد جاءت في المرتبة األولي لمحور المعوقات المرتبطة 

، وقد يرجع ذلك )كبيرة(ودرجة تأثير ، )605.(، وانحراف )2.56(بالتدريب، بمتوسط 
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وعيهم لعدم وجود خطط وبرامج تدريبية للمعلمين تنمي لديهم ثقافة التقويم الشامل، وت
بأهمية وأساليب تطبيقه، مما يؤكد وجود عشوائية في اتخاذ القرارات المرتبطة بالعملية 

، وتتفق التعليمية وبمستقبل التالميذ، وأن تطبيق هذا النظام تم دون وجود إعداد مسبق
والتي كشفت نتائج استطالع  )٤٩) (٢٠١٢: محمد أبو الفتوح(هذه النتيجة مع دراسة 

قصور في جانب تدريب المعلمين على مهارات التقويم الشامل، مما الرأي عن وجود 
  . كان حافزاً على وضع برنامج تدريبي إلكتروني يسهم في القضاء على هذه المشكلة

  معوقات مرتبطة بالموجه الفني: المحور الخامس
 لمحور الترتيبيوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والدرجة و) ٢١(جدول 

   مرتبطة بالموجه الفنيمعوقات
المتوسط  الـعبـــــارة م

 الحسابي
االنحراف 
 الترتيب الدرجة المعياري

قلة متابعة الموجه الفني لنتائج  ١
 5 متوسطة 783. 2.27 . منظومة التقويم الشامل

التركيز علي دفتر المعلم واألداء  ٢
التدريسي وإهمال ملفات التقويم 

 .الشامل
 4 كبيرة 683. 2.50

ضعف اقتناع بعض الموجهين  ٣
 3 كبيرة 578. 2.61 . بفلسفة وأهداف التقويم الشامل

قلة تدريب الموجهين علي تطبيق  ٤
 2 كبيرة 569. 2.68 . استراتيجية التقويم الشامل

 الدورية التي يقدمها اإلرشاداتقلة  ٥
الموجه الفني للمعلمين فيما يتعلق 

 . بآليات تطبيق التقويم الشامل
 1 كبيرة 595. 2.70

 اإلرشاداتيتضح من الجدول السابق أن العبارة المرتبطة بـــــ قلة 
الدورية التي يقدمها الموجه الفني للمعلمين فيما يتعلق بآليات تطبيق التقويم الشامل، قد 

، )2.70(جاءت في المرتبة األولي لمحور المعوقات المرتبطة بالموجه الفني، بمتوسط 
 معرفتهم ضعف، ويمكن أن يعزي ذلك ل)كبيرة ( ودرجة تأثير ،)595.(وانحراف 

 تطبيقه في الواقع، ىتقويم الشامل، وعدم قناعتهم بجدوووعيهم بفلسفة وأهداف ال
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وتركيزهم في تقييم أداء المعلمين بناء علي مستوي التالميذ كما هو متعارف عليه، دون 
وهذا ما دعا يب تطبيق هذا النظام، التطرق لتوجيه المعلمين ودعمهم فنياً بطرق وأسال

لوضع برنامج تدريبي لموجهي اللغة ) ٥٠)(٢٠٠٧:بدوي ورفعت(دراسة كٍل من 
العربية علي مهارات التقويم الشامل بناء علي مالحظة الباحثين بوجود قصور لدي 

  . الموجهين الفنيين في مهارات التقويم الشامل
  ذمعوقات مرتبطة بالتالمي: المحور السادس

 لمحور  الترتيبيوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والدرجة و) ٢٢(جدول 
  معوقات مرتبطة بالتالميذ

المتوسط  الـعبـــــارة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب الدرجة المعياري

ضعف تقبل التالميذ لفكرة التقويم  ١
 5 كبيرة 827. 2.43 .الشامل

ضعف استجابة التالميذ لفكرة  ٢
 6 كبيرة 791. 2.36 . التقويم

يمثل عبئاً علي التالميذ لحاجته  ٣
 4 كبيرة 671. 2.54 .للكثير من الوقت والجهد

قلة الوقت المتاح إلنجاز األعمال  ٤
المرتبطة بنظام التقويم الشامل 
 . بسبب صعوبة المناهج الدراسية

 2.5 كبيرة 658. 2.56

ضعف إمكانات بعض التالميذ في  ٥
 2.5 كبيرة 696. 2.56 .  بمتطلبات التقويم الشاملالوفاء

ضعف وعي التالميذ بأهمية التقويم  ٦
 1 كبيرة 647. 2.60 .الشامل في تحسين أدائهم

يتضح من الجدول السابق أن العبارة المرتبطة بـــــ ضعف وعي التالميذ 
لمحور المعوقات بأهمية التقويم الشامل في تحسين أدائهم، قد جاءت في المرتبة األولي 

، وقد )كبيرة (، ودرجة تأثير )647.(، وانحراف )2.60(المرتبطة بالتالميذ، بمتوسط 
يرجع ذلك لتعود التالميذ علي نظام التقويم التقليدي من خالل اختبارات نهاية الفصل 
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الدراسي، وتركيز التعليم علي حشو أذهان التالميذ بكم من المعارف والمعلومات دونما 
  . لنقد والتفكير، ولكونه يمثل عبئاً إضافياً علي التالميذتطرق ل

  معوقات مرتبطة باإلمكانات المادية : المحور السابع
 لمحور الترتيبيوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والدرجة و) ٢٣(جدول 

  .معوقات مرتبطة باإلمكانات المادية
المتوسط  الـعبـــــارة م

 الحسابي
االنحراف 

 الترتيب الدرجة عياريالم

قلة توفر الخامات الالزمة لتنفيذ  ١
أنشطة التقويم من حوافظ وأوراق 

 . ومواد الصقة وغيرها
 3.5 كبيرة 745. 2.47

قلة توفر األدوات المعينة علي تنفيذ  ٢
أنشطة التقويم كاللوحات التعليمية 
والرسوم والخرائط والمجسمات 

 . والنماذج
 1 كبيرة 648. 2.54

 7.5 كبيرة 761. 2.38 . وجود نقص في المعامل المختلفة ٣
قلة الحجرات المخصصة لألنشطة  ٤

 6 كبيرة 718. 2.40 . المختلفة بالمدارس

ضعف األجهزة والوسائل التعليمية  ٥
المعينة علي تطبيق منظومة التقويم 

 .الشامل
 3.5 كبيرة 626. 2.47

عدم توفر ميزانية خاصة بتطبيق  ٦
 2 كبيرة 649. 2.51 . الشاملالتقويم 

ضعف الميزانية العامة بالمدارس  ٧
وقلة التمويل مما يعوقها عن الوفاء 

 . بمتطلبات العملية التعليمية
 7.5 كبيرة 715. 2.38

صغر مساحات الفصول الدراسية مما  ٨
ال يتناسب مع تطبيق منظومة التقويم 

 . الشامل بالمدارس
2.46  
 

.764  
 5 كبيرة 

توفر األماكن المناسبة لالحتفاظ عدم  ٩
 9 متوسطة 874. 2.27 . بملفات اإلنجاز داخل الفصول
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يتضح من الجدول السابق أن العبارة المرتبطة بـــــ قلة توفر األدوات 
المعينة علي تنفيذ أنشطة التقويم كاللوحات التعليمية والرسوم والخرائط والمجسمات 

ولي لمحور المعوقات المرتبطة باإلمكانات المادية، والنماذج، قد جاءت في المرتبة األ
، وقد يرجع ذلك إلي )كبيرة (، ودرجة تأثير )648(. ، وانحراف )2.54(بمتوسط 

ضعف الميزانيات المخصصة للتعليم بصفة عامة، وبالتالي للمدارس، مما يعوقها عن 
فة لقلة توفر  من مستلزمات تطبيق نظام التقويم الشامل، باإلضاىتوفير الحد األدن

   .الحجرات والمعامل الالزمة لممارسة أنشطة هذا النظام
  معوقات مرتبطة بأولياء األمور: المحور الثامن

 لمحور الترتيبيوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والدرجة و) ٢٤(جدول 
  .معوقات مرتبطة بأولياء األمور

المتوسط  الـعبـــــارة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب الدرجة عياريالم

قلة وعي أولياء األمور بفلسفة  ١
 5 كبيرة 703. 2.54 . وأهداف منظومة التقويم الشامل

انشغال غالبية اآلباء عن متابعة سير  ٢
 4 كبيرة 707. 2.56 .  بعملية التعليمأبنائهم

لجوء أولياء األمور إلي إعداد ملف  ٣
إنجاز أبنائهم بأنفسهم لشعورهم 

 .بصعوبته
 1.5 كبيرة 658. 2.61

ضعف المستوي االقتصادي لبعض  ٤
أولياء األمور مما ال يمكنهم للوفاء 
بمتطلبات واحتياجات أنشطة التقويم 

 . الشامل
 3 كبيرة 673. 2.58

ضعف التنسيق والتكامل بين األسرة  ٥
 1.5 كبيرة 658. 2.61 . والمدرسة

ء األمور إلي إعداد ملف يتضح من الجدول السابق أن عبارتي لجوء أوليا
إنجاز أبنائهم بأنفسهم لشعورهم بصعوبته، وضعف التنسيق والتكامل بين األسرة 
والمدرسة قد جاءتا في المرتبة األولي لمحور المعوقات المرتبطة بأولياء األمور، 

للعبارة ) 658.(للعبارة األولي، و) 658.(، وانحراف )2.61(بمتوسط واحد وهو 
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 -٣٨٤-

للعبارتين، ويمكن أن يعزي ذلك إلي شعور أولياء ) كبيرة (درجة تأثير الثانية، ونفس 
األمور بالصعوبات التي تتطلبها أنشطة التقويم من رسومات وخرائط وملصقات 
ولوحات، وقد ال يجد التالميذ الوقت الكافي للقيام بمثل هذه األنشطة بسبب الدروس 

كليفات والواجبات الملقاة علي الخصوصية، وصعوبة المناهج الدراسية، وكثرة الت
عاتقهم، وبالنسبة لضعف العالقة بين األسرة والمدرسة فإن ذلك قد يعود النشغال أولياء 

  . األمور بالحصول علي متطلبات الحياة، ولضعف آليات التواصل بين األسرة والمدرسة
   هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوي الداللة: التساؤل الثاني

)α ≥ في معوقات تطبيق نظام التقويم الشامل بمرحلة التعليم ) ٠,٠٥
، ريف ( متغير موقع المدرسةاألساسي بجمهورية مصر العربية تعزي إلي

  ؟)حضر
 تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات التساؤللإلجابة عن هذا 

طات الحسابية تم  ولبيان داللة الفروق بين المتوس موقع المدرسةمتغيرلالمعيارية حسب 
  : يوضح ذلكالتالي لوالجدو" ت "استخدام اختبار 

ومستوى " ت"يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ٢٥(جدول 
  )موقع المدرسة(الداللة لمتغير 

  الداللة  "ت"قيمة   ع  م  ن  تغيرالم  المحور
  األول 152. 2.89 193  ريف
 .٤٥١ ٢,٤٠ 77  حضر

 دالة -9.215-

  الثاني 373. 2.72 193  ريف
 .٥٠٢ ٢,٢٩ 77  حضر

 دالة -6.828-

  الثالث 378. 2.77 193  ريف
 .٣٦٠ ٢,٥٨ 77  حضر

 دالة -3.875-

  الرابع 358. 2.74 193  ريف
 .٤٥٩ ٢,٣٣ 77  حضر

 دالة -6.965-

 دالة -4.517- 292. 2.72 193  ريف  الخامس
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 -٣٨٥-

  الداللة  "ت"قيمة   ع  م  ن  تغيرالم  المحور
 .٤٣٦ ٢,٤٨ 77  حضر
  السادس 442. 2.73 193  ريف
 .٥٩٥ ٢,٤٢ 77  حضر

 دالة -4.030-

  السابع 411. 2.68 193  ريف
 .٥٣٨ ٢,٣٣ 77  حضر

 دالة -5.153-

  الثامن 471. 2.77 193  ريف
 .٥٤٢ ٢,٥٠ 77  حضر

 دالة -3.762-

  ) ككلاألداة( 206. 2.75 193  ريف
 .٣٤٢ ٢,٤٢ 77  حضر

 حضر

 دالة -7.921-

 تطبيق نظام لسابق وجود فروق دالة إحصائياً في معوقاتيتضح من الجدول ا
) ريف، حضر( حسب متغير موقع المدرسة التقويم الشامل بمرحلة التعليم األساسي

 ككل أي أن المعوقات لدى الريف أعلى األداةولصالح الريف على جميع المحاور وعلى 
األسرة في الريف غالباً منها في الحضر، ويمكن أن يعزى ذلك إلى العديد من العوامل ف

ما يعتمد عائلها على النشاط الزراعي أو الفالحة مع قلة الدخل المادي منها، أو يعتمد 
على بعض األعمال األخرى أو الوظائف البسيطة التي ال تدر على أصحابها عائداً مادياً 

من هنا فإن و كبيراً، يضاف إلى هذا ميل األفراد في الريف إلى إنجاب العديد من األطفال،
أعداد األسرة في الريف غالباً ما تكون كبيرة عنها في الحضر، هذا إلى جانب الظروف 
االقتصادية الشديدة التي يعيشها المجتمع المصري خاصة في الريف، مما يؤدي إلى 
ضعف قدرة األسرة عن تلبية المتطلبات المادية المكلفة لتطبيق نظام التقويم الشامل، 

  . دى األسرة الواحدة أكثر من تلميذ في مراحل التعليم المختلفةخاصة إذا كان ل
 α(هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوي الداللة : التساؤل الثالث

في معوقات تطبيق نظام التقويم الشامل بمرحلة التعليم األساسي ) ٠,٠٥ ≤
، ؟)عربي، لغات ( متغير نوع التعليمبجمهورية مصر العربية تعزي إلي

 تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التساؤللإلجابة عن هذا و
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 -٣٨٦-

 ولبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية تم استخدام نوع التعليمحسب متغير 
  :ذلك يوضح التالي والجدول" ت "اختبار 

 ومستوى "ت"يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ٢٦(جدول 
  )نوع التعليم(الداللة لمتغير 

  الداللة  "ت"قيمة   ع  م  ن  تغيرالم  المحور
  األول 192. 2.85 195  عربي
 460. 2.42 ٧٥  لغات

 دالة 7.752

  الثاني 292. 2.76 195  عربي
 508. 2.28 ٧٥  لغات

 دالة 7.817

  الثالث 245. 2.85 195  عربي
 384. 2.56 ٧٥  لغات

 دالة 6.204

  لرابعا 325. 2.74 195  عربي
 468. 2.33 ٧٥  لغات

 دالة 6.930

  الخامس 323. 2.67 195  عربي
 438. 2.51 ٧٥  لغات

 دالة 2.897

  السادس 419. 2.74 195  عربي
 599. 2.42 ٧٥  لغات

 دالة 4.156

  السابع 382. 2.74 195  عربي
 530. 2.31 ٧٥  لغات

 دالة 6.381

  الثامن 344. 2.87 195  عربي
 555. 2.47 ٧٥  لغات

 دالة 5.790

  ) ككلاألداة( 196. 2.78 195  عربي
 334. 2.41 ٧٥  لغات

 دالة 8.927
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 تطبيق نظام يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً في معوقات
ولصالح ) لغاتعربي، ( حسب متغير نوع التعليم التقويم الشامل بمرحلة التعليم األساسي

 ككل، ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن األداةمدارس العربي على جميع المحاور وعلى 
مدارس العربي تقل فيها اإلمكانات والتجهيزات المادية عن مثيالتها من مدارس اللغات 
ذات المصروفات المادية المناسبة، مما يعوقها عن توفير العديد من المتطلبات الالزمة 

شامل، باإلضافة إلى ارتفاع كثافة الفصول في مدارس العربي لتطبيق منظومة التقويم ال
مما يعوق المعلم عن الوفاء بمتطلبات تطبيق هذا النظام على خالف مدارس اللغات التي 

طالب وطالبة، مما يتيح فرصاً أكبر ) ٣٥(تشترط الوزارة عدم زيادة كثافة الفصول عن 
   .لتطبيق هذا النظام

 بمرحلة التعليم األساسي التقویم الشامل نظام طبیقتصور مقترح لت
  بجمهورية مصر العربية

 بمرحلة التعليم األساسينظام التقويم الشامل  طبيقيمر التصور المقترح لت
  بجمهورية مصر العربية

  :بالخطوات التالية
  : أهداف التصور المقترح: أوالً

  :  المقترح إلى ما يليالتصوريهدف 
بمرحلة نظام التقويم الشامل     طبيقتوامل التي تؤثر على      محاولة الوقوف على الع    – ١

  .بجمهورية مصر العربية التعليم األساسي
نظام التقويم الشامل  طبيقت وضع حلول إجرائية للتغلب على العوامل المؤثرة على          – ٢

  .بجمهورية مصر العربية بمرحلة التعليم األساسي
  : منطلقات التصور: ثانياً

ور المقترح، األسس التي يبني عليها التصور، وفي هذه         يقصد بمنطلقات التص  
  :  التصور المقترح علي المنطلقات التالية وهييقومالحالة 

 .أدبيات الدراسة النظرية -١
  . الدراسات السابقة -٢
 . استجابات وآراء عينة الدراسة -٣
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 -٣٨٨-

  :آليات تنفيذ التصور: ثالثاً
  :ليةلتنفيذ التصور المقترح يقترح الباحثان اآلليات التا

  : التخطيط .١
بجمهوريـة   بمرحلة التعليم األساسينظام التقويم الشامل    طبيقلتيتم التخطيط   

 العليا والتي تشكل على مستوى وزارة التربيـة      عن طريق لجنة التخطيط    مصر العربية 
وتضم خبراء في مجال التعليم ونخبة من أساتذة الجامعـات بكليـات التربيـة               والتعليم

وهذه اللجنة تضع خططاً للتطبيق والمتابعة واإلشراف، حيث        وية،  ومراكز البحوث الترب  
بمرحلـة التعلـيم    نظام التقويم الشامل    يتم استعراض المشكالت التي قد تواجه تطبيق        

بما يحقق االستفادة القصوى منها       والحلول المقترحة  بجمهورية مصر العربية   األساسي
فقد تبين من خالل تطبيق بعض التجارب ويسهم في تحسين العملية التعليمية وتطويرها، 

أنه يتم بصورة عشوائية ودون إعداد مسبق مما يترتب عنه الكثيـر مـن المـشكالت                
  . والمعوقات

   :التهيئة .٢
إن عملية التهيئة ومتطلباتها المختلفة من األمور المهمة قبل وأثناء تطبيـق            

والتعليم بجمهورية مـصر  بوزارة التربية   التصور، حيث إن التهيئة تُعد جميع العاملين        
  :ويتم ذلك عن طريق ما يليالعربية من معلمين وإداريين 

إقامة عدد من اللقاءات التي تقدم التوعية لجميع الفئات التي لها صلة  -
 وخبراء في اإلدارة وتنمية الموارد المختصينبالمشروع ويقوم بها عدد من 

  .البشرية
بنشرات تقدم التوعية لياء األمور والمديرين واإلداريين وأو المعلمينإمداد  -

بجمهورية مصر  بمرحلة التعليم األساسينظام التقويم الشامل  طبيقلتالسليمة 
  .العربية

ضرورة االهتمام ببرامج تدريب المعلمين والموجهين على كيفية تطبيق  -
  . وفلسفته وأهدافه منظومة التقويم الشامل

شطة والمهام التي يمكن تكليف تزويد المعلمين بدليل واضح يتضمن أهم األن- -
التالميذ بها والتي تتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم، وكيفية تقييم أداء التالميذ 

  . لهذا األنشطة
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 -٣٨٩-

توعية األسرة المصرية وأولياء األمور من خالل مجالس اآلباء ووسائل  -
 . اإلعالم بأهمية تطبيق منظومة التقويم الشامل

  : اإلنشاء .٣
 بمرحلـة التعلـيم األساسـي     نظام التقويم الـشامل     تطبيق  إنشاء وحدة لدعم    

 اللجنة العليا على متابعة تطبيق نظام التقـويم           حيث تشرف  ،بجمهورية مصر العربية  
   .الشامل بمرحلة التعليم األساسي

  : التدريب .٤
نظام التقـويم الـشامل    طبيقتيمثل عنصر التدريب من العناصر المهمة لدعم     

معلمين ، والفئات التي يشملها التدريب  بجمهورية مصر العربيةبمرحلة التعليم األساسي
نظام  طبيقت أما بخصوص أنواع البرامج التدريبية التي تساعد على   ومديرين وإداريين، 

  :  فهيبجمهورية مصر العربية بمرحلة التعليم األساسيالتقويم الشامل 
التقويم الشاملة بنظام للتوعية للمعلمين واإلداريين دورات تدريبية متخصصة  -

  .وأهميته لرفع مستوى الطالب في مرحلة التعليم األساسي
نظام التقويم الشاملة   بأهمية تطبيق للتوعيةاإلداريةدورات متخصصة للقيادات  -

  .وآليات تطبيقه
  : التطبيق .٥

يتم التطبيق وفق الخطة الموضوعة والتي تشرف عليها اللجان المتخصصة ثم 
، ثم متابعة المدارس بالعمل في نالمعنييالمادية والتدريب لكافة توفير الموارد البشرية و

  .التنفيذ باإلشراف والمتابعة وكذلك تعديل ما يطرأ على عناصر الخطة من جوانب قصور
   :التقويم .٦

 كل عناصر  تقييمستهدفييالحظ أن التقويم هنا يتم بصور مختلفة بحيث 
   .ةبشرية ومادية وتشريعيالتعليمية سواء العملية 
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 -٣٩٠-

  :متطلبات نجاح تطبيق التصور المقترحرابعاً 
والتي من لضمان نجاح تطبيق التصور المقترح البد من توافر بعض العوامل 

  : أهمها
 التشريعات :  

يتطلب نجاح تطبيق التصور المقترح مجموعة من التعديالت في التـشريعات           
  :تتعلق باآلتي

بمرحلـة التعلـيم   يم الـشامل    نظام التقو  طبيقت سهولة   إصدار تشريعات تسهم في    -
 .األساسي بجمهورية مصر العربية

 – التخطـيط  –األهـداف   ( وضع اللجان االستشارية المقترحة في صياغة وتعـديل        -
وتحديد تبعيتها واختصاصها وتعـديل     )  المتابعة والتقويم  – صنع القرار  –التنسيق  

األساسـي  بمرحلـة التعلـيم   نظام التقـويم الـشامل    طبيقتالالئحة بما يسهم في    
 .بجمهورية مصر العربية

  التمويل والدعم .  
بمرحلـة  نظام التقـويم الـشامل    طبيقتالبد من توفير التمويل والدعم الالزم      

   .التعليم األساسي بجمهورية مصر العربية
  تهيئة مناخ التغير :  

نظام التقويم الشامل    طبيقت فينبغي قبول نتائج البحوث العلمية التي تسهم في       
، ومراعاة قبول التجديد التربوي لهذا      ة التعليم األساسي بجمهورية مصر العربية     بمرحل
  .النظام

المشكالت التي يمكن أن تواجه تطبيق التـصور وكيفيـة التغلـب            : خامساً
 : عليها

  : يواجه تنفيذ التصور المقترح ما يلي
            على ذلك  قلة االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ مثل ذلك التطوير، ويتم التغلب

  .بتوفير مصادر تمويل كثيرة بعيد عن اللوائح الروتينية
      مما يترتب عليـه تغييـر فـي الخطـط           الوزارةتغيير القيادات التنفيذية في 

الموضوعة، ويتم التغلب عليها بوضع خطط زمنية طويلة المـدى وااللتـزام            
  .ومتابعة تنفيذ هذه الخطة
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 -٣٩١-

     صصين في مجال اإلدارة التعليميـة       والمتخ الوزارةقلة عدد الخبراء العاملين ب
وتنمية الموارد البشرية وتوجههم نحو القطاع الخاص، ويتم التغلب على ذلك           
عن طريق استقطاب هذه النخبة عن طريق زيـادة الحـوافز الماديـة لهـم               

 .في مجال التعليموتشجيعهم على العمل 
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اتجاهات وتجارب معاصرة في تقويم أداء التلميذ : )٢٠٠٥(الحميد  جابر عبد-١١
  . ٧٩القاهرة، دار الفكر العربي، ص والمدرس، 

رش العمل دليل و): ٢٠٠٥( وزارة التربية والتعليم، وحدة التخطيط والمتابعة -١٢
  . ٥لمشروع تطوير منظومة التقويم التربوي الشامل لمرحلة التعليم األساسي، ص 

13-Marielle.s.&renee,f.(2000).impact of a content selection from 
work on portfolio assessment at the classroom level ,assessment in 
education: principles ,policy&practice,Vol 7,No1.PP 83-102. 
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 نحو االبتدائيةاتجاهات معلمي المرحلة : )٢٠٠٧(محمود مندوه ووليد أبو المعاطي-١٤
           ،٢٣، مج مجلة كلية التربية بأسيوطالتقويم الشامل وعالقتها بالرضا عن العمل، 

  . ١٨٣ -١١٥، يناير، ص ص ١ع 
ثة األولى من تقويم أداء معلمي الصفوف الثال): ٢٠٠٦( جمال الدين إبراهيم -١٥

مجلة الجمعية   بجمهورية مصر العربية في تطبيق التقويم الشامل،االبتدائيةالمرحلة 
  .١٢٩ -١٠٧ص ص  ، نوفمبر،٩، ع التربوية للدراسات االجتماعية

التخطيط لنجاح منظومة التقويم الشامل باستخدام ): ٢٠٠٨(م ريم أحمد إبراهي-١٦
      ، أبريل،٥٤، ع لمجلة العلمية للتربية البدنيةاالبورتفيليو بجمهورية مصر العربية، 

    .١٩١ -١٧٥ص ص 
تقويم تطبيق نظام التقويم المستمر في المرحلة ): ٣٠١٣(  عبد العزيز التويجري-١٧

  ، جامعة المجمعة،مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية من وجهة نظر المعلمين، االبتدائية
  . ٢٣٦ -١٧٧ص ص   يونيو،٣ع 
المتطلبات التربوية لتطبيق نظام التقويم التربوي ): ٢٠١١(عالم منال محمد -١٨

  . ٨ص  ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة حلوان،،االبتدائيةالشامل في المرحلة 
الرضا المهني لمعلمي الدراسات االجتماعية في ): ٢٠١٠(عادل رسمي الجندي-١٩

، مجلة كلية التربية بالبحرينشط، ضوء تطبيق استراتيجتي التقويم الشامل والتعلم الن
  .٢٦٣ -٢٣١ص ص  ، سبتمبر،٣، ع ١١مج 

تصور مقترح لتفعيل دور وحدة ): ٢٠٠٦( المجيد مصطفى حسيب وراضي عبد -٢٠
 في تحقيق التقويم الشامل لدى المتعلم، دراسة ميدانية االبتدائيةبالمدارس  التدريب

جودة التعليم في ظل لتربية بأسوان، بمحافظة أسوان، المؤتمر العلمي الثالث لكلية ا
  . ٣٩٥ -٣٠٣ص  صالشراكة بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم، 

مكتبة الشروق الدولية، : المعجم الوسيط، القاهرة): ٢٠٠٤( مجمع اللغة العربية-٢١
  . ٧٦٨ص 

منظومة التقويم التربوي الشامل، كمدخل  ):٢٠٠٦(وزارة التربية والتعليم  -٢٢
 ،االبتدائيةلتحسين العملية التعليمية، دليل العمل للصفوف الثالثة األولى من المرحلة 

  . ٧ص 
قواعد وضوابط نظام التقويم التربوي الشامل ): ٢٠٠٩( وزارة التربية والتعليم-٢٣

  . ٦ من التعليم األساسي، ص االبتدائية من الحلقة االبتدائيللصف الخامس 
ومة التقويم التربوي الشامل لمرحلة التعليم األساسي منظ): ٢٠٠٦( حسن بشير -٢٤

وزارة التربية والتعليم : ، القاهرةاالبتدائيمن الصف األول إلى الصف الخامس 
  . ٢٥ ص  بالتعاون مع المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي،
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ة التعليم منظومة التقويم التربوي الشامل لمرحل): ٢٠٠٥( وزارة التربية والتعليم -٢٥
  البنك الدولي، االتحاد األوربي،،االبتدائياألساسي من الصف األول إلى الصف الثالث 

  . ٧١ص 
  . ٧٥-٧٢ص ص   المرجع السابق،-٢٦

27-  Guzeller, Cem Oktay (2012): The Effect of Web-Based 
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Pacific Education Review, Vol 3 No3 pP457-464 

28-Anthony,c.,joseph,(2006): the potential of the portfolio 
approach,education leadership,vol 63No (8),pp89-92. 

29-Bowers,s.(2005): the portfolio process:questions for 
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30-David,n.(2007): documenting learning with digital portfolios, 
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32.Stone,a.(2005): problems, pitfalls and benefits of 
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portfolio useAssessment&evaluation in higher Education. 
Vol,28,No.6,December,2003. 

ربوي الشامل، كمدخل لتحسين منظومة التقويم الت ):٢٠٠٦( وزارة التربية والتعليم-٣٤
  . ١٧العملية التعليمية، مرجع سابق، ص 
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40- Best, J. W., & Kahen, J.V. (1998): Research in Education, 
U.S.A: Aviacom Company and Library of Congress, 8th ed.        
P. 377.  

 – والنفسیة التربویة البحوث في االستبیان :)١٩٨٧( محمد سعید طالب أبو -٤١
 لمنظمةا التربویة، للبحوث العربیة المجلة .وكفاءته حدوده تقنیته، بناؤه،

 .٤٤، ص ١، ع٧مج والعلوم، والثقافة العربیة للتربیة
  . مرجع سابق): ٢٠٠٦(جمال الدين إبراهيم-٤٢
  . مرجع سابق: )٢٠٠٧(ي ووليد أبو المعاط  محمود مندوه-٤٣
  . مرجع سابق ): ٢٠١٠(  عادل رسمي الجندي-٤٤
  . المرجع السابق -٤٥
  . رجع سابقم: )٢٠٠٧(د مندوه ووليد أبو المعاطي  محمو-٤٦
  . مرجع سابق): ٢٠٠٨(  ريم أحمد إبراهيم-٤٧
التقويم التربوي الشامل : )٢٠٠٨(ن سلطانب سلوى بنت عبد األمير -٤٨

  . ٨٨ - ٧٨ص ص ، ١٩ع ، سلطنة عمان-  رسالة التربية .وشروطه
فاعلية برنامج إلكتروني مقترح لتنمية مهارات ): ٢٠٠٨( محمد أبو الفتوح خليل-٤٩

 بالمملكة العربية السعودية، االبتدائيةالتقويم الشامل لدى معلمي العلوم بالمرحلة 
                ، مارس،٢٣، ع ١مج مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، 

  . ٤٥ -١١ص ص 
فاعلية برنامج تدريبي في مهارات التقويم ): ٢٠٠٧ (بدوي الطيب ومحمد رفعت -٥٠

مجلة عالم  بمحافظتي القاهرة والجيزة، االبتدائيةلموجهي اللغة العربية بالمرحلة 
   . ٧٣ - ١٧ص ص  ،٢٢، ع ٨، السنة التربية
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 -٣٩٦-

  المالحق
 جداول صدق االتساق الداخلي) ١(ملحق رقم 

  األولللمحورمعامالت االرتباط يوضح ) ١(جدول 
   ككلاألداة  المحور األول  ارتباط بيرسون 

Pearson Correlation 1 .809** 
Sig. (2-tailed)  .000 

 N 50 50  المحور األول
Pearson Correlation .675** .586** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
a1 

N 50 50 
Pearson Correlation .831** .634** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
a2 

N 50 50 
Pearson Correlation .663** .515** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
a3 

N 50 50 
Pearson Correlation .738** .744** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
a4 

N 50 50 
Pearson Correlation .488** .288** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
a5 

N  50 50 
Pearson Correlation .665** .545** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
a6 

N 50 50 
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 -٣٩٧-

 للمحور الثاني  معامالت االرتباطيوضح ) ٢(جدول 
   ككلاألداة  المحور الثاني  ارتباط بيرسون

Pearson Correlation 1 .721** 
Sig. (2-tailed)  .000 

 N 50 50  المحور الثاني
Pearson Correlation .700** .508** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
b1 

N 50 50 
Pearson Correlation .778** .431** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
b2 

N 50 50 
Pearson Correlation .811** .462** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
b3 

N 50 50 
Pearson Correlation .529** .522** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
b4 

N 50 50 
Pearson Correlation .565** .549** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
b5 

N 50 50 
 للمحور الثالث معامالت االرتباطيوضح ) ٣(جدول 

   ككلاألداة  المحور الثالث  ارتباط بيرسون
Pearson Correlation 1 .623** 

Sig. (2-tailed)  .000 
 N 50 50  المحور الثالث

Pearson Correlation .587** .354** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 

c1 

N 50 50 
Pearson Correlation .624** .239** c2 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
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 -٣٩٨-

   ككلاألداة  المحور الثالث  ارتباط بيرسون
N 50 50 

Pearson Correlation .394** .359** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 

c3 

N 50 50 
Pearson Correlation .720** .587** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
c4 

N 50 50 
Pearson Correlation .810** .508** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
c5 

N 50 50 
Pearson Correlation .679** .325** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
c6 

N 50 50 
Pearson Correlation .503** .500** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
c7 

N 50 50 
Pearson Correlation .646** .273** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
c8 

N 50 50 
 للمحور الرابع  معامالت االرتباطيوضح ) ٤(جدول 

   ككلاألداة  المحور الرابع  ارتباط بيرسون
Pearson Correlation 1 .682** 

Sig. (2-tailed)  .000 
 N 50 50  المحور الرابع

Pearson Correlation .797** .508** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 

d1  
  
  
  
 

N 50 50 
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   ككلاألداة  المحور الرابع  ارتباط بيرسون
Pearson Correlation .765** .447** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
d2 

N 50 50 
Pearson Correlation .590** .558** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
d3 

N 50 50 
Pearson Correlation .622** .506** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
d4 

N 50 50 
Pearson Correlation .786** .548** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
d5 

N 50 50 
Pearson Correlation .718** .365** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
d6 

N 50 50 
 سللمحور الخام  معامالت االرتباطيوضح ) ٥(جدول 

   ككلاألداة  المحور الخامس  ارتباط بيرسون
Pearson Correlation 1 .671** 

Sig. (2-tailed)  .000  المحور
 N 50 50  الخامس

Pearson Correlation .671** .496** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 

e1 

N 50 50 
Pearson Correlation .681** .330** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
e2 

N 50 50 
Pearson Correlation .472** .367** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
e3 

N 50 50 
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 -٤٠٠-

   ككلاألداة  المحور الخامس  ارتباط بيرسون
Pearson Correlation .664** .412** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
e4 

N 50 50 
Pearson Correlation .729** .557** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
e5 

N 50 50 
 للمحور السادس  معامالت االرتباطح يوض) ٦(جدول 

   ككلاألداة  المحور السادس  ارتباط بيرسون
Pearson Correlation 1 .694** 

Sig. (2-tailed)  .000  المحور
 N 50 50  السادس

Pearson Correlation .883** .591** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 f1 

N 50 50 
Pearson Correlation .879** .567** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 f2 
N 50 50 

Pearson Correlation .858** .565** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 f3 

N 50 50 
Pearson Correlation .687** .441** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 f4 
N 50 50 

Pearson Correlation .698** .513** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 f5 

N 50 50 
Pearson Correlation .757** .645** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 f6 
N 50 50 
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 -٤٠١-

 للمحور السابع  معامالت االرتباطيوضح ) ٧(جدول 
   ككلاألداة  المحور السابع  ارتباط بيرسون

Pearson Correlation 1 .787** 
Sig. (2-tailed)  .000 المحور السابع

N 50 50 
Pearson Correlation .767** .752** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 g1 
N 50 50 

Pearson Correlation .799** .627** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 g2 

N 50 50 
Pearson Correlation .682** .416** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 g3 
N 50 50 

Pearson Correlation .819** .534** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 g4 

N 50 50 
Pearson Correlation .760** .602** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 g5 
N 50 50 

Pearson Correlation .728** .571** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 g6 

N 50 50 
Pearson Correlation .824** .688** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 g7 
N 50 50 

Pearson Correlation .590** .452** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 g8 

N 50 50 
Pearson Correlation .630** .542** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 g9 
N 50 50 
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 -٤٠٢-

 للمحور الثامن  معامالت االرتباطيوضح ) ٨(جدول 
   ككلاألداة  المحور الثامن  ارتباط بيرسون

Pearson Correlation 1 .703** 
Sig. (2-tailed)  .000 المحور الثامن  

N 50 50 
Pearson Correlation .770** .447** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 h1 
N 50 50 

Pearson Correlation .843** .559** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 h2 

N 50 50 
Pearson Correlation .810** .583** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 h3 
N 50 50 

Pearson Correlation .848** .668** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 h4 

N 50 50 
Pearson Correlation .799** .623** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 h5 
N 50 50 

  
  
  


