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 باللغة العربية ملخص الرسالة
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة معلميي التربيية اإلسيةمية لسياليب التقيويم 
البديل وسبل تطويرها في المرحلة الساسيية اليدنيا بةيزة، ولتحقييف هيدف الدراسية اسيتخدم الباحي  
المنهج الوصفي التحليلي، وقد صمم الباح  أدوات الدراسية اسسيتبانة، والمجموعية البؤريية لجميع 

انيييات الدراسييية، واختيييار الباحييي  عينييية الدراسييية جمييييع معلميييي ومعلميييات التربيييية اإلسيييةمية فيييي بي
 91معلميا(  و  24المرحلة الساسية في مديرية التربية والتعليم محافظية الوسيطى وكيان عيددهم  

   ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:معلمة ، 

ي المرحليية الساسييية لسيياليب التقييويم البييديل أن درجيية ممارسيية معلمييي التربييية اإلسييةمية فيي -1
  وكانييت النسييبة 3.74جيياءت كبيييرة حييي  بلييط المتوسييط الحسييابي لجميييع فقييرات اسسييتبانة  

 % وهذه نسبة كبيرة وفقا( للمعيار الذي اعتمدته الدراسة.74.79المئوية 
ممارسية وجود فروف ذات دسلة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينية الدراسية فيي درجيات  -2

معلمييي التربييية اإلسييةمية فييي المرحليية الساسييية لسيياليب التقييويم البييديل فييي مجييال التقييويم 
القييييائم علييييى اسداء والمةحظيييية، وتقييييويم اسداء باسختبييييارات الكتابييييية، وفييييي الدرجيييية الكلييييية 

 لةستبانة تعزى لمتةير الجنس لصالح اإلنا .
است وهي مجال التقويم من خةل ملفات عدم وجود فروف ذات دسلة إحصائية في عدة مج -3

 العمال، والتقويم الذاتي، وتقويم الداء بالمقابةت واسختبارات الشفوية.
عيييدم وجيييود فييييروف ذات دسلييية إحصييييائية بيييين متوسييييطات درجيييات ممارسيييية معلميييي التربييييية  -4

ي اإلسيييةمية فييييي المرحليييية الساسيييية لسيييياليب التقييييويم البييييديل تعيييزى لمتةييييير المؤهييييل العلميييي
  دبلوم، بكالوريوس فأعلى .

 ولقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها:

المرحلية  المناسيبة للتربيية اإلسيةمية فيي أسياليب التقيويم البيديل وتضمينه لمعلمادليل تطوير  -1
 الساسية.

علييييى تخفيييييف العبييييياء والمهييييام الموكليييية للمعلمييييين، ليتمكنيييييوا ميييين متابعيييية طةبهيييييم  العمييييل -2
 وتقويمهم.

دورات تدريبية وورش عمل لتدريب المشرفين، والمديرين، والمعلمين، وكذلك مشرفي  عقد -3
 التدريب الميداني على كيفية استخدام أساليب التقويم البديل.

 .رية الوسطى، المةحظة، المقابلة التقويم البديل، المرحلة اسساسية، مديكلمات مفتاحية )
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Abstract   
This study aims at identifying the status of practicing Alternative 

Assessment by the Islamic education teachers of the elementary schools 

in Gaza. To achieve the above objective, the researcher used the 

descriptive analytical approach to conduct this study. The researcher also 

designed the tools of the study which are a questionnaire and a focal 

group to collect the necessary data. The researcher also selected all the 

teachers of Islamic education in the elementary stages in the directorate 

of education in the middle governorate whose number was (24 male 

teachers) and (91 female teachers) as the study sample.  

The most important findings of the study: 

1. The degree to which the Islamic education teachers in the elementary 

stages practice the alternative assessment methods for evaluation was 

high where the arithmetic mean of all the paragraphs of the questionnaire 

was (3.74) with a percentage of 74.79% and this is deemed a high 

percentage according to the standard adopted by the study. 

2. There are statistically significant differences between the mean scores of 

the sample in degree to which the Islamic education teachers in the 

elementary stages practice the alternative assessment methods in the 

field of assessment based on performance and observation, performance 

evaluation by written tests, and in the total score of the questionnaire 

attributed to gender in favor of females. 

3. There were no statistically significant differences in several fields which 

are: the field of assessment through activity files, self-evaluation, and 

performance evaluation by interviews and oral tests. 

4. There were no statistically significant differences between the mean 

scores of practicing alternative assessment methods by Islamic education 

teachers of the elementary grades attributed to the educational 

qualification variable (diploma, bachelor degree or higher). 

The most important recommendations of the study  

1. Preparing a teacher's guide for the use of alternative assessment methods 

for the elementary stages. 

2. Working on easing the burdens and tasks assigned to teachers, to be able 

to follow their students and their assessment. 

3.  Holding training courses and workshops to train supervisors, managers, 

teachers, and administrators as well as field training supervisors on how 

to use the alternative assessment methods. 

 

Keywords (alternative assessment, the elementary stage, middle 

governorate, observation, interviews) 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 ْاإِلهَدْاُء 
ونور العالمين سيدنا محمد  ،إلى نبي الرحمة ،ونصح المة ،وأدى المانة ،إلى من بلط الرسالة

 صلى اهلل عليه وسلم.

ا( وحنانها بلسم ،ها سرا( لنجاحيؤ إلى من كان دعا ،ورمز الحب والوفاء ،إلى نبع الحنان والعطاء
 جراحي أمي الةالية.ل

فيه  االذي له الفضل بكل ما أن إلى من علمني العطاء دون انتظار، والطيبة التي س حدود لها،
 أبي العزيز.

 وكانت لي في كل خطوة سندا( زوجتي الحبيبة أم محمد. ،إلى من رافقتني روحا( وجسدا( 

 والنفوس البريئة إلى ورود حياتي أبنائي وفلذات كبدي: محمد ويزن وعبد ،إلى القلوب الطاهرة
 الرحمن.

 ومنارة المعرفة أساتذتي الفاضل. ،ورمز العطاء ،إلى أهل العلم

 .نفيس من أجل الدفاع عن هذا الوطنإلى أرواح الشهداء الذين ضحوا بالةالي وال

 الحبيب. وطننالى كل المخلصين في إ

 أهدي هذا العمل المتواضع
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 وتقديرٌ شكٌر 
الحمييد هلل الييذي أعييانني وبعيي  الحمييد هلل جليييل اليينعم، باعيي  الهمييم، ذي الجييود والكييرم، 

 الهمة إلتمام هذه الرسالة، داعيا( المولى عز وجل أن ينفع بها اإلسةم والمسلمين.

ذ  قال تعال ُتم   لَيِئن َربُُّكيم   تَيَأذننَ  ى "َواِ  اهلل صيل اهلل  ، وقيال رسيول 7: إبيراهيمَلَِزييَدننُكم  "  َشيَكر 
ُكرُ  سعليه وسلم " ُكرُ  س َمن   اللنهَ  َيش  مد ربنيا حميدا( حفلك ال  ،2/4811:671أبو داود " النناَس  َيش 

 كثيرا( على فضلك ومنك وكرمك علينا بإتمام هذه الدراسة.

رفييان ميين عوانطةقييا( ميين مبييدأ التقييدير واسعتييراف بالجميييل، فييإنني أتقييدم بجزيييل الشييكر وال
دارتهيييا وهيئيييات  الجامعييية اإلسيييةمية العريقييية صييياحبة الصيييرح التعليميييي الشيييامخ ممثلييية برئيسيييها وا 

 التدريس فيها لعطائها المستمر في خدمة أبنائها الطلبة.

كما أتقدم بخيالص الشيكر والتقيدير لسيتاذي ومشيرفي السيتاذ اليدكتور: محميد أبيو شيقير 
، فكيييان نعيييم الموجيييه كيييل رحابييية صيييدرحفظيييه اهلل ورعييياه لتفضيييله باإلشيييراف عليييى هيييذه الرسيييالة ب

والييذي كانييت لتوجيهاتييه السييديدة وقرائييه القيميية الثيير البييالط فييي إنجازهييا، فجييزاه اهلل خييير  ،والمرشييد
  الجزاء، وزاده اهلل من فضله وبارك في عمره وعمله.

كمييا يطيييب لييي أن أتقييدم بالشييكر الجزيييل إلييى عضييوي لجنيية المناقشيية ممثليية فييي الييدكتور 
مناقشيييا( داخليييا( لقبولهميييا محمييد عبيييدالفتاح عسييقول  مناقشييا( خارجييييا( والييدكتورالفلييييت جمييال كامييل 

اكتمياس( عميا  ين فيي تنقييح هيذه الرسيالة حتيى تيزادثمي مناقشة هذه الرسالة وعلى ما بذسه من جهيد  
   كانت عليه.

                         اسة.تحكيم أدوات الدر  كما أتوجه بجزيل الشكر إلى األساتذة المحكمين الذين ساهموا في

كمييا أتوجييه بجزيييل الشييكر والتقييدير إلييى اإلخييوة فييي قسييم اإلشييراف وعلييى رأسييهم السييتاذ: 
الثير ا قدماه لي مين نصيح وارشياد وسيعة صيدر لميا لهيا محمد حمدان والستاذ أبو عةء عيد لم

  الكبير في إنجاز الرسالة.

مين سياهم حتيى وليو بكلمية فيي مسياعدتي نهاية أتقدم بأسمى كلميات العرفيان لكيل في الو 
 وتوجيهي إلكمال هذه الدراسة.

 فما كان من توفيف فمن اهلل وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان.
الباحث

 أشرفعطيةمصطفى
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

   :الدراسة مقدمة
فيييي شيييتى  ،وتسيييارعا( منقطيييع النظيييير ،هيييذا العصييير تطيييورا( ميييذهة( يعييييش اإلنسيييان فيييي  
، وميا المجاست التي تأثرت بهذا التطوروقد كان مجال التربية والتعليم واحدا( من أهم  ،المجاست

مييين أمييية تسيييعى لن تحتيييل مكانيييا( مرموقيييا( بيييين الميييم إس أعطيييت العمليييية التربويييية اهتماميييا( بالةيييا( 
 .يل واع  متمثة( في ثقافته وأخةقه ودينهتستطيع من خةله بناء ج

، وكلمييا تعليميييةالسيياس لبقييية المراحييل ال، و راحييلالم ىالساسييية أوليي التعليييم مرحلييةوتعييد 
، وكلميا كيان ضيعيفا( يجابيا( عليى المراحيل التيي بعيدهاإ كان الساس في هذه المرحلية قوييا( انعكيس

، وأهيم هيذه الركيان كاميل لية التعليمية بشكل  كان العمر أسلبا(، لذلك وجب علينا أن نهتم بانعكس 
 هو المعلم.

ويتفييف علميياء التربييية، والمهتمييون بشييئونها، علييى أهمييية دور المعلييم، وعظيييم تييأثيره فييي 
إنجاح المنظومة التربوية، حي  أن المعلم أحد أهم المدخةت البشرية فيي هيذه المنظومية، إن ليم 

ئييدها، والعنصيير الفعييال والمييؤثر فييي جميييع مييدخةت يكيين أهمهييا علييى اإلطييةف، فهييو محورهييا وقا
  .3م، ص2011 عيسى،ها على نحو أفضل وبكفاءة عالية  النظام التعليمي، وفي تحقيف أهداف

ذا كان هذا ينطبف على المعلم بصفة عامة، فيإن المير يكيون أكثير أهميية فيميا يتعليف  وا 
 فيه عقيدة( وسلوكا( وخلقا(. بمعلم التربية اإلسةمية، الذي يتعامل مع الطالب، ويؤثر

وتييزداد أهمييية دور معلييم التربييية اإلسييةمية، لنييه يجلييو أفكييار الناشييئة والشييباب، ويييوقظ 
مشيياعرهم، وينييير عقيييولهم، وينمييي إدراكهيييم، ويسييلحهم بيييالحف أمييام الباطيييل، وبالفضيييلة لمجابهييية 

أكثيير ميين أي وقييت معلييم إلييى دور الوالحاجيية اليييوم تييزداد  رذيليية، وبييالعلم للقضيياء علييى الجهييل.ال
مضيى بسيبب التةيييرات اسجتماعيية والثقافييية، وزييادة مشييكةت السيرة والمجتمييع، وسييطرة وسييائل 

م، 2007اإلعييةم واستصيياست، وغيرهييا ميين الظييواهر المعاصييرة فييي الحييياة اإلنسييانية  الرشيييدي،
  .2ص

شياملة تعنيي باكتميال  حي  إنها تربية والحاجة إليها ،التربية اإلسةميةوكما تزداد أهمية 
شخصييييية الفييييرد عمليييييا( وخلقيييييا( ووجييييدانيا( وسييييلوكيا(، وباسييييتمرارية تعليمييييه، وتهييييتم بالييييدنيا واآلخييييرة، 
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وبالعمل والتطبيف، وبالقيم والمثل العلييا، التيي تهيدي سيلوكه فيي حياتيه، وتدفعيه إليى عميل الخيير 
  .277م، ص2009 فورة، وخلف،

فإنهيا تضيم العدييد مين  ،بنياء شخصيية مسيلمة سيوية ومناهج التربية اإلسةمية تستهدف 
المعارف والخبرات والقيم واستجاهات والمهارات الدائية المختلفية التيي تجعيل مين تقويمهيا عمليية 
مركبيية تحتيياج إلييى أسيياليب وأدوات متعييددة قييادرة علييى قييياس المكونييات المختلفيية للمنهيياج بشييكل 

تربيية اإلسيةمية عليى سيبيل صيفة الصيةة فيي ميادة ال الطفلَ  فإذا دّرَس ؛ يضا( أوللشخصية  ،كامل
، فإنه يركز عليى أداء الصيةة عملييا( بطريقية صيحيحة وس يكفيي إطةقيا( أن يعيرف الطاليب المثال

  .و ترديد الوصف المكتوب في الكتابصفة الصةة بمجرد حفظ أ

ن النظييييام وتطييييورت أسيييياليب ووسييييائل القييييياس والتقييييويم، باعتبييييار التقييييويم جييييزءا( مهمييييا( ميييي
التعليمي، فمن خةله يتم الوقوف على مدى تحقف أهداف النظيام التعليميي، وتقيديم تةذيية راجعية 
مسيييتمرة تسيييهم فيييي تعيييديل وتطيييوير النظيييام وتزييييد مييين كفاءتيييه، ومييين نوعيييية مخرجاتيييه، فمييين أهيييم 
 أهيييداف التقيييويم التربيييوي ضيييمان جيييودة العمليييية التربويييية ونواتجهيييا، فالمؤسسيييات التربويييية تسيييعى
إلكساب الطةب المعارف والمهارات والسلوكيات واستجاهات التي سيبف تحدييدها بوضيوح خيةل 

م، 2014،  الخالييييييدي السياسييييييات التعليمييييييية، والخطييييييط الدراسييييييية، والمنيييييياهج والبييييييرامج المختلفيييييية
  .417ص

وأغراضييه الساسييية، فيية بييد ميين  ،التقييويم بأهييداف الييتعلمو القييياس ونظييرا( سرتبيياط عملييية 
والنظرية السلوكية التي تؤكد على  ،والفكار التعليمية ،اإلشارة إلى التحول الكبير في الممارسات

ليييى النظريييية  محيييددة  ا( أن للطيييةب أهيييداف مرتبطييية بسيييلوك الميييتعلم القابيييل للمةحظييية والقيييياس، وا 
فها بميا يجعيل تعلميه ذا معنيى، المير اليذي يوتوظ ،البنائية التي تؤكد بناء الطالب لمعرفته بنفسه

وعميلة التقويم وأدواته ، وقد صاحب هذا تحيوس(  ،يتطلب تطورا( وتجديدا( في استراتيجيات التدريس
وذليك مين  ،التركيز على ربط التقويم بالحيياة ، حي  برزة الممارسات التقويمية وأساليبهافي فلسف

طيياء ، حييي  يييتم ميين خةلييه إععليهييا التقييويم البييديل تقييويم أطلييفخييةل تبنييي أنييواع جديييدة فييي ال
ا تعلميوه بحيياتهم اليوميية إلبيراز مهياراتهم وتعمييف معيارفهم وربيط مي ،متعددة للتعلم الطةب فرصا( 

 .  14م، ص2004، عةم

حاجييية ماسييية للتقيييويم الشيييامل تعميييل عليييى تحسيييين تقيييويم الطلبييية اليييذين هيييم فيييي بحيييي   
: مثيييل بيييديلنحيييو تطبييييف أسييياليب التقيييويم الهم وميييدى تقيييدم أدائهيييم، وقيييد بيييدأ استجييياه حالييييا( إلنجييياز 
ت ، باإلضيييافة إليييى اسختبييياراال الشيييفوية والتحريريييية والمشييياريع، وعميييل الطيييةب التعييياونيالعمييي
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نوعيية ميين شييأنه أن يوجييه وذلييك لن اسييتخدام اسييتراتيجيات تقييويم مت ،التقليدييية التكوينييية والنهائييية
مهيييييييدات   أداءهو أ اضييييييحة ومعبييييييرة حييييييول مييييييا يمكيييييينهم تعلمييييييهابتكييييييار صييييييورة و  طييييييةب نحييييييوال

 . 14م، ص2009والحساينة،
التقييويم الفعلييي هييو : بأنييه التقــويم البــديل  284ص  م،2004فييي ضييوء ذلييك يعييرف الصييراف  و 

الحييياة ليياداء لننييا بييذلك نعلييم إذا مييا كييان الطييةب قييادرين علييى اسييتخدام مييا تعلمييوه فييي مواقييف 
كثييييرا( مييين مواقيييف الحيييياة  المدرسيييية التيييي تقتيييرب كثييييرا( مييين مواقيييف الحيييياة المدرسيييية التيييي تقتيييرب

  .جديدةذا ما كانوا قادرين على التجديد واسبتكار في المواقف الا  ، و الفعلية

وأن عملية التقويم س تقف عند جمع المعلومات والحقائف وتيذكرها عنيد أداء اسختبيارات، 
لمتعلمين إلى الربط وتحليل ما تعلموه في حياتهم، ومواجهة المشكةت، واليتعلم النشيط، بل تدفع ا

  .57م، ص2005وتربطها بالمواقف الواقعية في حياتهم  حجازي ومحمود، 

أكثيير شييمولية ميين اسختبييارات، فهييو نظييام متكامييل فييي قياسييِه  ا( التقييويم البييديل نظامييويعييد 
هج مييين مهيييارات وسيييلوكيات ونقييياط اوتقييميييه عنيييدما يتقنيييُه الطاليييب ويشيييمل جمييييع محتوييييات المنييي

رئيسية وثانوية. ويكسُر داء الرتابة وحاجز الروتين ويوضُح نقاط الضعف والنقص لدى الطيةب 
دقيف  العوفي،  . 35ه، ص1434 بشكل  

سياليب التقييويم أبعربيية والجنبيية فيي التعلييم العدييد مين الدراسيات المحلييية وال اهتميتوقيد 
واسيتخدام تقيويم  ،عليى فاعليية اسيتخدام تقيويم القيران  م2015 البديل حي  أكدت دراسة الشيقر

التييي أكييدت علييى فاعلييية   م2013 ودراسيية حمييدي ،الداء بخييرائط المفيياهيم علييى تنمييية التفكييير
، ودراسييية ومهيييارات رسيييم الخيييرائط بالجةرافييييا ،تقيييويم البيييديل فيييي تنميييية التفكيييير التيييأملياسيييتخدام ال
اتجاهيييات الطلبييية نحيييو ميييادة التربيييية الوطنيييية والمدنيييية، ازديييياد   التيييي أظهيييرت م2009مصيييطفى 

 وارتفاع مستوى تحصيلهم.

فقيد تناوليت وهذا وقد وجد اهتمام من قبل الباحثين فيي التربيية اإلسيةمية للتقيويم البيديل، 
  التيييي أكيييدت أن التقيييويم م2006 ائل التقيييويم البيييديل كدراسييية الخطايبيييةبعيييل الدراسيييات أثييير وسييي

  التيي م2010الذاتي للشخصية من القواعيد الساسيية فيي التربيية اإلسيةمية، ودراسية السيفياني  
دة التربيية أكدت أثر تنوع أساليب التقويم في تحصيل طلبة المرحلة الساسية واتجاهياتهم نحيو ميا

  التيييييييي أظهيييييييرت توظييييييييف معلميييييييي التربيييييييية اإلسيييييييةمية م2011اإلسيييييييةمية، ودراسييييييية الشيييييييرعة 
 التقويم البديل بشكل كبير. أساليبسستراتيجيات و 
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وبيالنظر إليى أهميية التربيية اإلسيةمية فيي تشيكيل شخصيية الميتعلم س سييما فيي المرحلية 
التقيييويم البيييديل فيييي تنميييية  فاعليييية الساسيييية، وفيييي ضيييوء ميييا كشيييفت عنيييه نتيييائج الدراسيييات مييين

أجيييل أن ودوره فيييي العمليييية التعليميييية، ومييين  استجاهيييات، وتحسيييين مسيييتوى التحصييييل الدراسيييي،
فييه الكثيير مين خليف جييل جدييد يةيرس و  ،نرتقي بالعملية التعليمية فيي بةدنيا إليى التقيدم والتطيور

ويتكييون عنييدنا طالييب متكامييل لنيييل أعلييى المعييارف وتحقيييف أفضييل المراتييب  السييلوكات، والطمييوح
ف الشخصية قدر اإلمكان سبد لنا من طرف باب التقويم البديل  ولعل قيام الباحي   بتيدريس مسيا

أهمييييية وحاجيييية معلمييييي التربييييية اإلسييييةمية بمعرفيييية مييييدى  هفييييادأالتربييييية اإلسييييةمية لعييييدة سيييينوات 
كانيت الحاجيية ماسية إلجيراء دراسية فييي هيذا المجيال للتعييرف  ا، ليذالتقيويم البييديلسسيتخدام وسيائل 

واقع ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ألساليب التقويم البديل وسبل تطويرها في المرحلة على 
 الدنيا بغزة.

 :مشكلة الدراسة
 :الدراسة في السؤال الرئيس التاليوتتحدد مشكلة 

ي لساليب التقويم البديل وسبل تطويرها فما واقع ممارسة معلمي التربية اإلسةمية   
 ؟المرحلة الساسية الدنيا بةزة

 :ل الرئيس األسئلة الفرعية اآلتيةويتفرع من السؤا

ميييا أسييياليب التقيييويم البيييديل المناسيييبة لعناصييير محتيييوى التربيييية اإلسيييةمية فيييي مرحلييية التعلييييم  -1
 الساس؟

 الساسية لساليب التقويم البديل؟ما مدى ممارسة معلمي التربية اإلسةمية في المرحلة  -2
هييييل توجييييد فييييروف ذات دسليييية إحصييييائية بييييين متوسييييطات درجييييات ممارسيييية معلمييييي التربييييية  -3

نس، المؤهيييل الجييييب التقيييويم البيييديل تعيييزى لمتةيييير  اإلسيييةمية فيييي المرحلييية الساسيييية لسيييال
  ؟العلمي، سنوات الخدمة

رحليية الساسييية لسيياليب التقييويم مييا سييبل تطييوير ممارسيية معلمييي التربييية اإلسييةمية فييي الم -4
 البديل؟
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 :فرضيات الدراسة
  بين متوسيطات درجيات α ≥ 0.05س توجد فروف ذات دسلة إحصائية عند مستوى الدسلة   -1

ممارسية معلمييي التربييية اإلسييةمية فييي المرحليية الساسييية لسيياليب التقييويم البييديل تبعييا( لمتةييير 
 .أنثى  ،  ذكر الجنس

  بييييين متوسييييطات α  ≥ 0.05س توجييييد فييييروف ذات دسليييية إحصييييائية عنييييد مسييييتوى الدسليييية   -2
درجات ممارسية معلميي التربيية اإلسيةمية فيي المرحلية الساسيية لسياليب التقيويم البيديل تبعيا( 

 .بكالوريوس فأعلى    دبلوم ، لمتةير المؤهل العلمي
  بييييين متوسييييطات α  ≥ 0.05س توجييييد فييييروف ذات دسليييية إحصييييائية عنييييد مسييييتوى الدسليييية   -3

درجات ممارسية معلميي التربيية اإلسيةمية فيي المرحلية الساسيية لسياليب التقيويم البيديل تبعيا( 
سينوات فميا  10سينوات، 10إليى أقيل مين  5سينوات،  5لمتةير عدد سنوات الخدمة  أقل مين 

 .فوف 

 :أهداف الدراسة
 .سةمية في مرحلة التعليم الساسيتحديد أساليب التقويم البديل المناسبة للتربية اإل -1
 .البديل الساسية للتقويمتحديد مدى ممارسة معلمي التربية اإلسةمية في المرحلة  -2
 تحديييد إذا مييا كييان يختلييف اسييتخدام المعلمييين والمعلمييات لسيياليب التقييويم بيياختةف متةييير -3

 .سنوات الخدمة  –المؤهل العلمي  – الجنس 
الساسيية لسياليب التقيويم تحديد سبل تطوير ممارسة معلمي التربية اإلسةمية فيي المرحلية  -4

 .البديل

 :أهمية الدراسة
  .توفر هذه الدراسة المعلومات في مجال استخدام المعلمين لساليب التقويم البديل -1
لمييدربين فييي تطييوير وا المشييرفينو  المعلمييينفييي بييرامج تييدريب هييذه الدراسيية اسسترشيياد بنتييائج  -2

 .أساليب التقويم
 .المعلمون في تقويم تحصيل الطةب تلقي الضوء على الجهود العملية التي يبذلها -3
  .والساليب لتعزيز التقويم البديلتوفر هذه الدراسة بعل الطرف  -4
 .عملية تطوير المناهجتوفر هذه الدراسة بعل المعلومات لواضعي المناهج في  -5
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 : حدود الدراسة
المرحليية التقييويم البيديل فييي صيفوف  ةممارسي واقيععلييى الدراسية  تقتصيير ا: يحيد الموضيوعال -1

 .الدنياالساسية 
ومعلمييات التربييية اإلسييةمية فييي المرحليية الساسييية الييدنيا فييي مييدارس  و: معلمييالحييد البشييري -2

 .ومعلمة ا(   معلم115عددهم   بالطالحكومة ال
 .الدراسة على مدارس المرحلة الساسية الدنيا في المنطقة الوسطى تقتصر االحد المكاني:  -3
 م.2016-2015 هذه الدراسة خةل الفصل الثاني من العام التعليمي تالحد الزماني: طبق -4

 :مصطلحات الدراسة
 واقع الممارسة: 

التربيية اإلسيةمية مين الصيف هيي ميدى ممارسية أداء معلميي ومعلميات ويعرفها الباحث إجرائياا: 
الول إليييى الرابيييع لسييياليب التقيييويم البيييديل مييين حيييي   التخطييييط، والتنفييييذ، واسسيييتخدام، ومتابعييية 

 النتائج.

 التربية اإلسالمية:  معلمو

الشخاص المؤهلون أكاديميا( في كليات التربية أو كليات الشريعة  بأنهم ويعرفهم الباحث إجرائياا:
 كيانوا سيواء(  في وزارة التربيية لتيدريس مبحي  التربيية اإلسيةمية فيي المرحلية الساسيية موتم تعيينه

 .ا( أو إناثا( ر و ذك
  :المرحلة األساسية الدنيا

 لصييف الول وتمتييد حتييى الصييف الرابييعمرحليية تعليمييية تبييدأ ميين ا : بأنهييايعرفهــا الباحــث إجرائيــاا 
 .أعوام 10لى إ 6من عمر الطلبة فيها  تراوحيو 

 :التقويم البديل

تضييع الطالييب فييي يقييوم بهييا معلييم التربييية اإلسييةمية  ةيييأنشييطة تقويم بأنييه :يعرفــه الباحــث إجرائيــاا 
سياليب أباسعتمياد عليى مواقف حقيقية واقعية أو ممارسات وأداءات قريبة ومشابهة للواقيع، وذليك 

اسختبيارات والتقيويم بالمةحظية، و ملفيات اإلنجياز، و تقيويم بيالقران، و التقيويم اليذاتي،  مثيلمتنوعة
مهيارة والداء فيي تقييس اللمناسيبة  بحيي  تكيون ؛خيرائط المفياهيمو اسختبيارات الكتابيية، و الشفوية، 

سياقها الطبيعي.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري
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 األول المبحث
 التقويم واتجاهاته الحديثة )التقويم البديل( 

 مييين يقدميييه لميييا التعليميييية للمنظومييية الساسيييية المكونيييات أحيييدالتقيييويم بشيييكل عيييام يعيييد 
 لتحقييف وتطويرهيا فعاليتهيا وزييادة التعليميية العمليية مسيار لتوجييه راجعة وتةذية وعةج تشخيص
 جميييييع لتطيييوير فعيييياس(  ميييدخة(  تعتبيييير التقيييويم عمليييييات أن مييين انطةقييييا(  وذليييك وغاياتهييييا، أهيييدافها
 عملييات وتمثيل دراسيية، ومقيررات للتيدريس وطرائيف ومتعلم معلم من التعليمية المنظومة عناصر
 يمكين س فإنيه القياس عمليات بدون إذ ،للتقويم بالنسبة ومدخة(  أساسية ركيزة الطةب أداء قياس
صدار والعةج التشخيص عمليات تتم أن  الداء. مستوى على الحكم وا 

 مفهوم التقويم:
 التعريفات التي تناولت التقويم ومن بينها:تتعدد 

 محاوليييييية رسييييييمية لتحديييييييد المسيييييييتوى المعرفييييييي للطالييييييب :بأنييييييه عييييييرف التقييييييويميُ و 
Popham.,2005,p.370) . 

العملية التي يقيس المعلم من خةلها نتاجات عملية التعلم كميا حيدثت  :بأنه عرفكما يُ و 
 . 9م، ص1999،أبو جةله  بالفعل

عملية تحديد مدى ما تحقف من الهداف التي  :  بأنه14م، ص2010  عرفه العبسيويُ 
خطط لها المنهاج، أو هو تحديد لمستوى ما وصل إليه الطالب وتحقف لديه من نتاجات تعليمية 

 وخبرات مكتسبة.

ميييدى ميييا حققيييه الطاليييب خيييةل دراسيييته  :  بأنيييه205م، ص2002  عرفيييه أبيييو الهيجييياويُ 
 والمستوى الذي وصل إليه وتقدمه ومدى اكتسابه للمعلومات والمهارات التي تلقاها.

العملييية أو مجموعيية العمليييات التييي  :  بأنييه356م، ص2009عرفييه سييةمة وقخييرون  ويُ 
 يقوم بها المقوم لجميع المعلومات التي تمكنه من اتخاذ القرار.

عمليييية مسيييتمرة وشييياملة وس تقيييف عنيييد إعطييياء  :  بأنيييه90م، ص2002عرفيييه حبييييب  ويُ 
نما ترتبط بإصدار أحكام في ضوء أهداف أو معايير محددة.  درجة أو تقرير وا 
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العملييية التييي يييتم بواسييطتها إصييدار حكييم معييين  :  بأنييه44م، ص2001  عرفييه عقييلويُ 
اضيها، والكشيف عين نيواحي على مدى وصول العملية التربوية إلى أهيدافها، وميدى تحقيقهيا لغر 

 النقص فيها أثناء سيرها، واقتراح الوسائل المناسبة لتةفي هذا النقص.

عملية منهجية تتضمن جمع المعلوميات  :  بأنه349م، ص2001عرفه خوالده، عيد  ويُ 
صيدار حكييم عليهيا فييي ضييوء ة، ثيم اسييتخدام هيذه المعلومييات فييي إالكميية والكيفييية عين سييمة معينيي

 محددة مسبقا(. أهداف ومعايير

  بأنيييه: عبيييارة عييين عمليييية تشيييخيص وعيييةج 267م، ص2005عرفيييه شيييبر وقخيييرون ويُ 
 ووقاية، وهي عملية منظمة لتحديد مدى تحقف الهداف التربوية.

مستمرة منظمة  تشخصية عةجية وقائية مما سبف بأن التقويم عملية الباحثويستخلص 
للطالب، وس تقف عند إعطاء درجة أو تقيدير  شاملة مخطط لها، ورسمية تحدد المستوى المعرفي

نمييا تييرتبط بإصييدار أحكييام فييي ضييوء معييايير محييددة ميين أجييل الكشييف عيين نييواحي اليينقص فيهييا  وا 
مين أجيل الوصيول إليى تحقييف الهيداف التربويية  أثناء سيرها واقتراح الوسائل لتةفي هيذا الينقص

 المنشودة.

 :أسس التقويم الجيد
 السييس وميين أبرزهييا ميياو لكييي يحقييف التقييويم وظائفييه ينبةييي تييوافر مجموعيية ميين الشييروط 

م، ص ص 2003 و السيييييييد علييييييي،  363-361م، ص ص 2009 وقخييييييرون، سييييييةمة ذكييييييره 
236-237 : 

وضيعت للتعلييم  التييأن يرتبط التقويم بالهداف: بمعنى أن ييتم التقيويم فيي ضيوء الهيداف  -1
 .ومشكةتها تعليميةعلى العملية ال منذ البداية، ومدى مةءمتها

أن يكيييون التقيييويم شيييامة( لكيييل أنيييواع ومسيييتويات الهيييداف التعليميييية وكيييل عناصييير العمليييية  -2
التعليمييية، والعوامييل الميييؤثرة فيهييا فيشييمل جمييييع جوانييب شخصييية الميييتعلم، وجميييع عناصييير 

 ج.االمنه
 .  بدايتها حتى نهايتهالتعليمية من أن يكون التقويم عملية مستمرة ومةزمة للعملية ا -3
 الوقت والجهد والمال. فيأن يكون التقويم اقتصاديا(  -4
الوسيائل المسيتخدمة مجموعية مين  فيي، بمعنيى أن تتيوافر علميأن يقوم التقويم على أساس  -5

 .لصدف والثبات والموضوعية والتنوعالخصائص كا
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عدة التةميييذ علييى مسييا الساسيييأن تكييون عملييية التقييويم إنسييانية، بمعنييى أن يكييون هييدفها  -6
التعلييم  عمليتيالنمو الشامل إلى أقصى حد تسمح به قدراتهم، ويكون كذلك وسيلة بتحسين 

 والتعلم. 
أن جميييع خبييراء التربييية اتفقييوا علييى أهمييية تييوافر السييس والمبيياد  العاميية  الباحــثويييرى 

 التي تعد بمثابة ضوابط تحكم عملية التقويم وتوجهها التوجيه السليم كي تحقف النتائج المطلوبة.

 :أنواع التقويم
 :بيرز هيذه النيواعأويية ومين يوجد أنواع كثيرة من التقويم يمكن توظيفها في العمليية الترب

  328-329م، ص ص 2012 و عفانة وقخرون،  191م، ص2014، الزيان الفليت، 
، فيي جوانيب معينية فيي التربيية مستواهويقصد به تشخيص حال الطةب وم: التقويم التشخيصي

مييا  ويحييد  هييذا إمييا فييي مطلييع العييام الدراسييي ليتعييرف المعلييم مسييتوى طةبييه فييي موضييوع مييا، وا 
 المعلم بضعف طةبه في جوانب من جوانب المنهاج المدرسي.أثناء العام الدراسي عندما يحس 

حيانيا(، قبيل البيدء بتيدريس موضيوع معيين لتحدييد مسيتوى وهو ما يقوم بيه المعليم أ: التقويم القبلي
 الطةب وخبراتهم السابقة حول هذا الموضوع.

التعليميييية والعمليييية هيييو ميييا يقيييوم بيييه المعليييم خيييةل سيييير المواقيييف التقـــويم البنـــائي )التكـــويني(: و
 .من مدى تحقف الهداف أوس( بأول التعليمية للتأكد

نجيياز الطييةب فييي ى إس مييدييياوهيو مييا يقييوم بييه المعلييم فييي نهاييية فتييرة الييتعلم لقالختــامي: التقــويم 
 المناهج الدراسي.

 :يمكن توظيفه  قخر نوع   إلى 47م، ص2005ملحم، وأشار  
التقييويم بعييد اسنتهيياء ميين تنفيييذ المنهيياج أو البرنييامج بعييد فتييرة ميين ويجييرى هييذا  التقــويم التتبعــي:

 .التقويم النهائي من أجل معرفة وقياس حجم الثر له

 التقويم: أهمية
   منها ما يلي:79م، ص2007للتقويم أهمية كبيرة في العملية التربوية وقد حدد جابر 

 والضعف القوة جوانب واكتشاف الطالب إليه وصل الذي المستوى معرفة للمعلم، بالنسبة. 
 التعياون لتحقييف المدرسيية البيئية فيي يجيري ميا فهيم عليى المور، مسياعدتهم لولياء بالنسبة 

 والبيت. المدرسة بين
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 فيييي والضيييعف القيييوة جوانيييب واكتشييياف إلييييه وصيييل اليييذي المسيييتوى ، معرفيييةللطاليييب بالنسيييبة 
 القصور. جوانب وعةج المختلفة النمو نواحي

 ستخياذ مةئمتيه؛ ميدى معرفية؛ ل هجامني كيلعملية ضرورية ل التقويم هج، يعتبراللمن بالنسبة 
 بشأنه. قرار

فيي أهميية التقيويم  إليى  10م، ص2009، و حسونة، 256م، ص1996وأشار  عفانة،
 النقاط التالية :

وفييف هييم ئالطلبيية ومييدى أدا تحصيييل لين وأصييحاب الميير بمعلومييات عيين مسييتوىتمييد المسييئو  .1
 .وذلك من أجل التعديل والتةيير والتطوير ؛ومعايير محددةأهداف 

الحكيييم عليييى طيييرف التيييدريس المسيييتخدمة، فعنيييدما س يحصيييل الطيييةب عليييى نتيييائج عاليييية فيييي  .2
اليدرجات فييإن ذلييك يعنيي وقييوع خطييأ مييا، وقيد يكييون فييي أسيلوب التييدريس أو عملييية التقييويم أو 

 مدى اسستفادة من النشطة التعليمية.
دار وللتقويم أهم .3 تها، حي  أنه يساهم في ايته، بالنسبة للمدارس والمؤسسات التعليمية الخرى وا 

 .الكشف عن نواحي القوة والضعف التي تتصل باإلدارة، واإلشراف الفني والتربوي
 عملييية التعليميييةالأركييان جميييع لكبيييرة لتقييويم أهمييية لأن  الباحــثيسييتنتج بنيياء( علييى مييا سييبف 

   .المعلم، والمتعلم، والمنهاج، وأولياء المور، وأصحاب القرار

 : صائص التقويمخ
، ص م2001، عقييل يوجزهييا التربييوي التقييويم تميييز التييي الخصييائص ميين مجموعيية هنيياك

 :في التالي  97م، 2004و عفانة واللولو،،  59-58ص 
مثيل العملييات الخيرى تسيتلزم العملية التعليمية مثلها : تباطه باألهداف السلوكية المحددةار  -1

 .وجود أهداف لها يجب تحديدها ورسمها قبل البدء فيها
مين مهيارات ومعلوميات  ،يشيمل الهيداف التربويية المنشيودة : يجيب عليى التقيويم أنالشمول -2

 وميول وأساليب تفكير واتجاهات وقيم. 
يجييب أن تكييون عملييية التقييويم مسييتمرة تييةزم الطالييب طييوال مرحليية نمييوه، ميين  :الســتمرارية -3

ومةزميييا(  ، وحتيييى يتخيييرج منهيييا نهائييييا( ييييوم ييييدخل فييييه المدرسييية أول فيييالتقويم يكيييون مصييياحبا (
 للعملية التعليمية وشرطا( لوجودها.

وميا(، فيية : ينبةييي للتقيويم أن يراعييي الناحيية اسقتصييادية عمتـوفير الوقــت والجهــد والتكـاليف -4
اده أو تصيحيحه أو تنفييذه، يأخذ وقتا( طوية( مين المعليم عليى جمييع الصيعدة سيواء فيي إعيد
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رهاف الطالب أيضا في عدد كبير جدا( من اسختبارات فقط لقياس جانب واحيد وهيي وكذلك إ
 . عطاء درجات لذلكدرجة الحفظ وا  

التقيويم متنيوع كانيت النتيجية أفضيل ليذلك ينبةي أن يكون التقويم متنوعا(، فكلما كان : التنوع -5
 .يجب على المعلم أن ينوع في أدواته وأساليبه في تقويم الطةب

ن الخصائص المتعددة السابقة لعمليية التقيويم تضيم إجيراءات أ للباحث ويتضح مما سبف
 تقويمية منهجية متكاملة تفضي إلى تحقيف التقويم لوظائفه المنشودة بشكل أمثل.

 :ويموظائف التق
يعييد التقييويم والعملييية التدريسييية متكيياملين ويهييدفان إلثييراء عملييية الييتعلم، وللتقييويم وظييائف 

 : 41-39م، ص ص 2007،عةم متنوعة ومن هذه الوظائف ما ذكره 
يعد تقويم التقدم الدراسي للطةب مظهرا( أساسيا( من مظاهر عمل المعلم،  التشخيص: .1

فالتشخيص التحليلي لجوانب القوة والضعف لدى كل طالب سواء قبل عملية التدريس أو 
 أثنائها يمكن المعلم من تقديم أساليب عةجية مناسبة، وهذا يفيد كل من المعلم والطةب.

 ى الطةب في غالبية الحيان إلى إحراز تقدم في دراستهم،: يسعاستثارة الدافعية للتعلم .2
التحصيلية، ولذلك فإنهم يبذلون مزيدا( من  اسختباراتوالحصول على تقديرات مرتفعة في 

الجهد إلعداد أنفسهم لةختبارات مقدما( ويعتمد أسلوب استذكارهم على نوعية اسختبار، 
 .وماذا يقيس

المعلم بنتائج تقويم طةبه في توجيه العملية التدريسية،  يسترشد: تعزيز التقويم الذاتي .3
وتحسين أدائه، ويتعلم الطالب كذلك كيفية تقويم أعماله ذاتيا( دون عون خارجي، فمن 
خةل التقويم، ربما يستطيع الطالب تصحيح بعل أخطائه بسرعة، وتجنب اإلجابات غير 

 ليمية إلى تحقيقه تدريجيا(.المةئمة، فالتقويم الذاتي هدف تسعى العملية التع
من مصادر تعلم الطةب، فتقويم المعلم لطةبه مصدر للتعلم .4 : يعد التقويم مصدرا( مهما (

يحثهم على مراجعة ما درسوه، وتدقيف أعمالهم، والتفاعل مع أقرانهم لمقارنة أفكارهم، مما 
دم المعلم تةذية راجعة يجعل تعلمهم أكثر عمقا(، وتزداد القيمة التعليمية للتقويم عندما يق

فورية للطةب عن إجاباتهم على أسئلة اسختبارات، وما يؤدونه من مهام متنوعة، وبذلك 
يستطيع الطةب معرفة جوانب القوة والضعف فيما تعلموه، وتصحيح أخطائهم، مما 

 يساعدهم في اسنتقال إلى دروس ومهام أخرى.
 يتجزأ من العملية التدريسية حي  يقدم مؤشرات : يعد التقويم جزءا( سزيادة فاعلية التدريس .5

للمعلم عن فاعلية تدريسه، والجوانب التي تحتاج إلى إعادة نظر، فإعداد المعلم المسبف 
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تنوعة التي يؤديها لةختبارات، أو تقديره للمهام الخرى الم تصحيحهلساليب التقويم، وفي 
ادة التعليمية بما يجعل تدريسه أكثر من تنظيم أو إعادة تنظيم الم همكنالطةب، سوف ي

 .فاعلية

 : أن للتقويم وظائف أخرى ومنها  63م، ص2001 عقل، ويرى  
: حي  نبدأ في عةج المشكلة بتحدييد أسيبابها، فيإن كانيت المشيكلة مين البرنيامج فإنيه العالج -

ن كانيت المشيكلة مين المعليم، فإنيه يتوجيب علينيا تعيديل  يتوجب علينا تعديل ذلك البرنامج، وا 
ن كانت المشكلة من السرة، فإنه يتوجب علينيا طيرح المشيكلة، والتعياون فيي سيبيل  مساره، وا 

 التوصل إلى الحل المناسب.
إذا تأكدنا أن الطالب قد حقف نتيجة تعلمه في فترة معينة بتحقيف جميع الهيداف  التصنيف: -

أو المسيتوى التعليميي أميا العليى مين الهيداف، المنشودة، فيإن مين الممكين ترقيتيه للمسيتوى 
إذا وجييدنا أنييه مييا يييزال فييي مسييتوى أقييل ميين المطلييوب، فإنييه ميين الممكيين معيياودة التعليييم فييي 

 نفس المستوى لكي تتحقف الهداف.
تشييكل وحييدة متكاملييية أنهييا لتقيييويم أن كييل ميييا سييبف ذكييره ميين وظييائف ل للباحــث يتضييحو 
للعمليية التعليميية، أو الموضيوع  ا( حقيقيي ا( منطلقات تربوية لكي يصبح هنياك تقويميوتعتبر للتقويم، 

 .الذي سيقيم، حي  أن التقويم يستخدم من أجل تحقيف مدى بلوغ الهداف المنشودة

 :خطوات عملية التقويم
التقويم ليس نشاطا( بسيطا(، ولكنه عملية معقدة تحتوي على الكثير من النشطة، وتسيير 

 : 174م، ص2009، هندي في عدة خطوات ويمكن تحديدها فيما يلي 

 تحديد الهدف من التقويم.  -1
 تقدير المواقف التي يمكن أن نجمع منها معلومات تقريبية متصلة بالهدف. -2
 .اتحديد كمية المعلومات التي نحتاج إليه -3
 تصميم وبناء أدوات وأساليب التقويم مثل اسختبارات وبطاقة المةحظة وقوائم الجرد. -4
 المقررة ومن المواقف المحددة.جمع البيانات بالدوات  -5
 تحليل البيانات وتسجيلها في صورة يمكن منها اسستدسل واسستنتاج. -6
تفسيير البيانيات فييي صيورة تتضيح بهييا المتةييرات والبييدائل المتاحية تمهييدا( للوصييول منهيا إلييى  -7

 حكم أو قرار.
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إصييدار الحكييم أو القييرار ومتابعيية تنفيييذه، حتييى يمكيين معرفيية جييدوى المعلومييات التقويمييية فييي  -8
لتقويم بييياتحسيييين الموقيييف أو الظييياهرة أو السيييلوك اليييذي نقوميييه، وهيييذا يؤكيييد الصيييلة الدائريييية 

                         التربوي.     
 التقويم البديل 

  ودوره التربوي: نشأة التقويم البديل

شييهدت السييتينات نقليية كبيييرة بالنسييبة للتقييويم التربييوي فييي المحتييوى والسييلوب وخاصيية قييد   
في الوسيات المتحدة من خةل فترة إعادة النظير فيي المنياهج بعيد أن فيوجر المربيون المريكييون 

إطةف القمر الصناعي   سيبوتنيل  ، وقيد ظهير متمثة( في  استحاد السوفيتي بالتفوف العلمي في
من التربويين الذين ركزوا اهتماماتهم في مجاست التقويم أمثال  سيتفليم و سيتيك وكةسيي العديد 

فيي مييدان التقيويم اليذي أصيبح مهيم كان لهم فضل كبير في تحقيف تطور و وكرونباخ وسيكرفن  
اآلن يمثييل محييورا( رئيسيييا( فييي العملييية التربويييية، حييي  تطييورت وظائفيييه وأنواعييه، وظهيير اسيييتخدام 

  .20 -19م، ص ص 2011 ،يمية واتجاهات حديثة متميزة  مجيدنماذج تقو 

نو   التقليدي للتقويم وجهت التي واسنتقادات التربوي التقويم مجال في الحديثة التوجهات ا 
 فكريييا(  توجهييا أسيياليبه بجميييع يعييدالييذي  البييديل، بييالتقويم يعييرف التقييويم ميين نييوع إيجيياد إلييى دعييت
 التربيييوي، وأدائهيييم المتعلميييين تحصييييل وتقيييويم قيييياس فيييي السيييائدة التربويييية الممارسيييات فيييي ا( جدييييد

 والتقيييييييويم القيييييييياس أدبييييييييات إليييييييى بيييييييالرجوع المختلفييييييية التعليميييييييية المراحيييييييل فيييييييي جوهرييييييييا(  وتحيييييييوس
  .Kerka,1995,p.3 التربوي

 وأن ما تتضمنه حركة التقويم البديل هو اسعتقاد بأن تعلم الطالب وتقدمه الدراسي يمكن
بواسطة أعمال ومهام تتطلب انشةاس( ناشيطا( مثيل البحي  والتحيري فيي المشيكةت المعقيدة  تقييمه

والقيييام بالتجييارب الميدانييية والداء المرتفييع وهييذه الطريقيية لتقييويم أداء الطالييب تعكييس تحولهييا ميين 
  . 085-284م، ص ص2002النظرة البنائية  الصراف،  النظرة اإلرسالية للتعلم إلى

 أو المصيطلحات مين كثييرعند البح  والقراءة في كتب التقويم أن هنياك  الباحثوسحظ 
 علييى القييائم والتقييويم الصيييل، أو الييواقعي التقييويم: منهييا، البييديل التقييويم لمفهييوم المرادفيية المفيياهيم

 الكفييياءة، وتقيييويم المبحثيييي، والتقييويم الكيفيييي، والتقيييويم السييياقي، والتقيييويم البنيييائي، والتقييويم لداء،ا
 ،المباشير والتقيويم المينهج، عليى القيائم والتقيويم المينهج، فيي المتضيمن والتقيويم المتوازن، والتقويم
 .الطبيعي والتقويم



16 
 

 مفهوم التقويم البديل:
 :هاالتعريفات التي تناولت مفهوم التقويم البديل ومنت تعدد

 حقيقيية مواقيف فيي الطالب وضع أساس على يقوم التربوي التقويم في : اتجاهعرف بأنهيُ 
  35م، ص2011سنينة،وأبو  ،عودة أبو  .فيها استجاباته ورصد الواقع تحاكي أو

 أداء الميتعلم مين فييه بلَيط  يُ  التقيويم مين نيوع   بأنيه:Mueller,2005,p.2 ميولر عرفهويُ 
 أو تقسيم ويتم الساسية، والمهارات للمعارف الفعال التطبيف على قدرته تبين واقعية حياتية مهام
 .محددة أداء لمستويات وفقا أدائه نوعية يبين متدرج كمي أو وصفي ميزان على أدائه تقدير

 السيييياليب ميييين متصييييلة سلسييييله عيييين عبييييارة :بأنييييه  38م، ص2010  العبسييييي عرفييييهويُ 
 لاعميال وتجمييع شياملة وتوضييحات الميتعلم يكتبهيا مفتوحية اسيتجابات بيين تتيراوح التي والصيط
 . للمتعلم المتكاملة

 الصيييط وأ السيياليب ميين مجموعية :بأنييه  16م، ص2009  والمحاسيينة مهيييدات عرفيهويُ 
 مين ومجموعية شياملة، وتوضييحات الطاليب، يكتسيبها مفتوحية بسييطة استجابات بين تتراوح التي
 .الزمن عبر للطالب المتكاملة عمالال

 معنييى، ذات مهييام فييي دمجييي الييذي التقييويم :بأنييه  77م، ص2002  عبدالحميييد عرفييهويُ 
 المتعلمييين إلييى وتنقييل المسييتوى، عالييية مهييارات تتضييمن الطالييب، بهييا يشييعر تعلييم كأنشييطة ويبييدو
 ضيوئها، فيي الجيودة عليى نحكيم التيي المعيايير تظهير بحيي  جيد، نحو على بعملهم القيام معنى
 تقيييييم أدوات عليييى معتميييدا(  كونيييه مييين أكثييير ومعييييار بمسيييتوى محيييددا(  التقيييويم يكيييون المعنيييى وبهيييذا
 . مقننه

 بأن القائل اسفترال على يقوم الذي التقويم :بأنه  306م، ص2008  الحريري عرفهوتُ 
  قخر. إلى سياف من المعرفة تلك تختلف حي  المتعلم بواسطة وبنائها تكوينها يتم المعرفة

 خييييييةف  تقليدييييييية غييييييير  للتقييييييويم سيييييياليبأ اسييييييتخدام :بأنييييييه  374م، ص2011  علييييييي ويعرفييييييه
 .المقننة اسختبارات

مسيتمرة تشيمل الطاليب للحصيول    بأنه: عمليية186م، ص2008عرفه إلويد وقخرون ويُ 
 حكام حول تطور الطالب في القدرة اللةوية باستخدام استراتيجيات تقييم غير تقليدية.على أ

أن التقيويم البيديل يعتميد عليى أنشيطة تقيويم  للباحـث التعريفات السابقة يتضح وفي ضوء
تضيييع الطاليييب فيييي مواقيييف حقيقيييية واقعيييية أو ممارسيييات وأداءات قريبييية ومشيييابهة للواقيييع، وذليييك 
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باسعتمياد علييى أدوات وأسيياليب مناسييبة تقيييس المهييارة والداء فييي سييياقها الطبيعييي وبييذلك يتحقييف 
 نجاز وأداء.ب من إلقياس مستوى ما حققه الطال التقويم المناسب والمثل

 :البديل والتقويم التقليدي التقويم بين الختالف
 أبرزها ما هو موضح في الجيدول ،يختلف التقويم التقليدي والتقويم البديل في عدة أشياء

  512م، ص1996،   زيتونالتالي:
مقارنة بين التقويم البديل والتقويم التقليدي(: 2.1جدول )  

 التقليدي التقويم البديل التقويم م 

 إنجازها الطةب من مطلوب حقيقية مهام شكل يأخذ  -1
 .أدائها او

 تكون س قد كتابية، أسئلة تحصيلي اختبار شكل يأخذ
 اإلجابة الطةب من مطلوب الطالب، بواقع صلة لها

 كتابة أو عبارة تكملة أو صحيحة إجابة باختيار عنها
 .قصيرة جملة

 ومهاراتهم معارفهم تطبيف الطةب من تتطلب  -2
 .المهمة إلنجاز ودمجها

 .دراستها لهم سبف معلومات تذكر الطةب من تتطلب

 المهمة لداء العليا التفكير مهارات الطةب يوظف  -3
  .التركيب التقييم، التحليل، التطبيف، مهارات 

 إلنجاز الدنيا التفكير مهارات عادة الطةب يوظف
  .اسستيعاب التذكير، مهارات  المهمة

 ساعات لعدة يمتد طوية(  وقتا(  المهمة إنجاز يستةرف  -4
 .أيام أو

 قصيرا(  وقتا(  التحصيلية اسختبارات عن اإلجابة تستةرف
 . عادة دقيقة 120 إلى دقيقة 15 بين ما نسبيا( 

 إنجاز في الطةب من مجموعة يتعاون أن يمكن  -5
 .المهمة

 فردية. التحصيلي اسختبار على الطلبة إجابة

 قواعد على اعتمادا(  المهام في الطةب أداء تقدير يتم  -6
 .تقدير  موازين 

 التي  العةمة  بالدرجة اسختبار في الطالب أداء يقدر
 .السئلة عن إجابته صحة على بناء(  عليها حصل

 ملف الداء، اختبارات: أساليب بعدة الطلبة تقييم يتم  -7
 لخإ ..... المةحظة العمال،

 التحصيلية اسختبارات على عادة الطلبة تقييم يقتصر
 الكتابية.

فييي تقييويم  يتةييير جييوهر  أدى إلييى ميين الجييدول السييابف أن التقييويم البييديل للباحــث يتضييح  
فيي يسيهم  ؛كثر نشاطا( وفاعليةأ التعليمية، وأصبح الطالب هو محور العملية الطلبة حي  أصبح

 التقويم التقليدي.مهارات التفكير العليا التي س يقيسها قياس 

 : البديل التقويم خصائص
كميييا هنييياك مجموعييية مييين الخصيييائص التيييي تمييييز التقيييويم التربيييوي البيييديل يمكييين إيجازهيييا 

 : 66م، ص2010و السعدوي،  119م، ص2005،البطش من ذكرها كل  
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 متةزميية وهييي والييتعلم التييدريس مييع جنييب إلييى جنبييا تسييير البييديل التقييويم عمليييات :اســتمراري -1
 .فيه يشارك أو الطالب به يقوم نشاط لكل

 النتيييائج إليييى إضيييافة الطاليييب بهيييا يقيييوم التيييي والمعرفيييية اإلجرائيييية العملييييات يقييييس :شـــمولي -2
 .والمهارية والوجدانية المعرفية الجوانب أيضا يشمل كما ،النهائي

 الميير وولييي كييالمعلم الطالييب بتعليييم صييلة لييه ميين كييل علييى البييديل التقييويم يفييرل :تعــاوني -3
 النييواتج لتحقيييف بيياآلخرين، ويسييتعين بييدوره كييل يقييوم أن المدرسيية ومييدير الطييةب والمشييرف
 .المنشودة التعليمية

 ميين دقيييف، بشييكل محكميية خطييوة للطالييب المطلوبيية التعليمييية النييواتج تحديييد تمثييل إذ: علمــي -4
 علميية أداء معيايير وتحيدد لةسيتخدام، صةحيتها ثبت محكمة متنوعة قياس أدوات استخدام
 الطالب. تعلم واقع لمعرفة إليها اسحتكام يمكن عليها متفف

الفعليييية،  الحيييياة واقيييع فييي هيييي كميييا المعقيييدة والمهارييية المعرفيييية المهيييام يقيييوم أنييه أي: واقعـــي -5
 التقليدية. اسختبارات على أساسا(  يعتمد الذي التقليدي بخةف التقويم

 زمييان اختلييف نوا   نفسييها، النتييائج المسييتخدمة التقييويم ومعييايير أسييس تعطييي أن يعنييي: عــادل -6
 التقويم. بعملية تقوم التي الجهة اختلفت أو التطبيف ومكان

 الوصيفية، والسيجةت التقيدير، وسيةلم الرصيد، قيوائم: مثيل متعيددة أدوات استخدام يتم :مرن -7
 َالدوات. من وغيرها والمةحظات والمقابةت،

 اسيييتخدام ويتطليييب فقيييط، النيييواتج عليييى ولييييس والنيييواتج العملييييات عليييى يركيييز أي: معنـــى ذو -8
 حياتية مواقف في َالداء تطبيف إلى ويقود والتقويم، والتركيب كالتحليل العليا التفكير مهارات
 .متجددة

إضيافية  بخصيائص يتمييز البيديل التربيوي التقيويم أن  88م، ص2009،عيةم  ويضييف
 :يلي ما الخصائص هذه وأهم

 .الدراسية للمواد مرجوة توقعات أو تربوية، مستويات إلى اسستناد -1
 .استجابات إنشاء تتطلب واقعية أدائية مهام إلى اسستناد -2
 .الزمن عبر الداء من مختلفة عينات إلى اسستناد -3
 .المرجو الداء أو للسلوك المباشر التقييم إلى اسستناد -4
 . المستويات على القائم التقويم نظام إلى اسستناد -5
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  أن التقيويم البيديل ليه سيت خصيائص Svincki,2004, p23-24كميا وييرى سيفنكي  
 وهي:

ن يكون المشكةت غير المنظمة التي يمكن أيتطلب التقويم اإلبتكار لنه قائم على حل  -1
 لديها أكثر من ذلك وتتطلب من المتعلم اتخاذ خيارات مدروسة.

 جراءات نموذجية للنظام قيد الدراسة.يتطلب التقويم من الطالب القيام بالعمل من خةل إ -2
 يتم القيام بالتقويم في المواقف مشابه للسياف الذي يتم فيه أداء المهارات. -3
يتطلب التقويم إثبات وجود مجموعة واسعة من المهارات التي ترتبط بالمشكلة مما في ذلك  -4

 بعل مهارات الحكم.
 يسمح التقويم بالتةذية الراجعة والممارسة. -5

 :أنها تميز التقويم البديل تتمثل فيما يلي الباحثئص أخرى يرى وهناك خصا

 .التعليمية العملية محور وجعله بالمتعلم اسهتمام -1
 .الطالب أداء قياس مجرد وليس ومهاراته المتعلم قدرات تنمية على التركيز -2
 .والتقويم التدريس عملية بين التكامل على التركيز -3
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 :قويم البديلمتطلبات الت

التقيييويم التربييوي البيييديل    مجموعييية ميين متطلبييات96ص 93م، ص2009، عييةميحييدد 
 :كالتالي

 .تقبلي لتعلم الطلبةربط التقويم بمنظور مس -1
 ربط التقويم بالهداف التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها. -2
 إتاحة الفرصة لجميع الطراف المعنية لمعرفة أغرال التقويم البديل. -3
 البديل.مراعاة توقيت التقويم  -4
 ووقتا(. مراعاة أن التةيير يتطلب فهما( ومثابرة(  -5
 إتاحة الفرص لتعلم استخدام أساليب التقويم البديل. -6
 التحقف من نوعية التقويم البديل. -7
 استخدام التقويم البديل في تخطيط العمل المدرسي. -8
جراءاته. -9  المراجعة المستمرة للتقويم البديل وأساليبه وا 

يجب على أي معلم يطبف أساليب التقويم البديل أن يقوم أنه  الباحث يرىفي ضوء ذلك 
 حتى يحقف التقويم البديل أهدافه المنشودة بأفل جهد ووقت. هاأغلبأو بهذه المتطلبات 

 :البديل التقويم لتطبيق الالزمة المعلم كفايات
 الجييد البديل التقويم لتطبيف كمقوم المعلم عند توفرها الةزم الكفايات من مجموعة هناك

 ميين تمكننييا التييي  واستجاهييات والمعييارف، المهييارات،  الخييواص ميين مجموعيية بالكفايييات ويقصييد
 .الخرين مع تعاملنا عند النجاح

 مجموعة من الكفايات ومنها:  46ص م، 2010العبسي وحدد 
 :وتتمثل فيما يلي الشخصية الكفايات -1

 .التحيز وعدم التقويم في العدالة .1
 .الصفي التقويم من جزءا(  وجعله الذاتي التقويم على التركيز .2
 .مهنيا(  ذاتية تنمية .3
 .المناسبة الحلول واقتراح المشكةت مع التعامل .4
 .معها التكيف على والقدرة تخصصه مجال في والتةيرات التطورات مواكبة .5
 .ودي بأسلوب للمعنيين الراجعة التةذية تقديم .6
 عليها. واستفاف التقويم ومعايير أدوات اختيار عند الطلبة شراكإ .7
 .مختلفة صفية مواقف في التقويم مهارات تطبيف .8
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 .التقويم في التكنولوجيا توظيف على القدرة .9
 :في وتتمثل المعرفية الكفايات -2

 .وأهدافها والتعليم التربية فلسفة معرفة .1
 .بوضوح التقويم هدف تحديد  .2
 .ساليبهاوا التقويم استراتيجيات تنويع .3
 .وتفسيرها وتحليلها البيانات جمع .4
 .القوة نقاط ثراءوا   الضعف نقاط لمعالجة وتوظيفها التقويم نتائج من اسستفادة .5
 وتحليل وأهدافه يدرسه الذي للمبح  المقررة المدرسية والكتب المناهج محتوى معرفة .6

 .محتواه
 .ومسئولياته وواجباته حقوقه معرفة .7
 .الطلبة تعلم نتاجات تقويم أساليب معرفة  .8
     .الراجعة التةذية وتقديم وتحليلها اسختبارات بناء .9

 :البديل التقويم تطبيق معوقات
م، 2004الدوسييييييري،  يواجييييييه تطبيييييييف التقييييييويم البييييييديل مجموعيييييية ميييييين المعوقييييييات ومنهييييييا

 :  215ص
 ومييا عليييه، اعتييادوا الييذي غييير التقييويم ميين جديييد نييوع إلدخييال اسرتييياح بعييدم الطلبيية شييعور -1

 .واختةف(ا تعقيدا(  أكثر نظرهم في تكون ربما ومهمات مهارات من يتطلبه
 المحفيييوف التقيييويم، مييين جدييييد عيييالم إليييى واسنتقيييال التقلييييدي، التقيييويم لتيييرك المعلميييين كراهيييية -2

 .لديهم المألوف النموذج في تحوس(  يمثل الذي والمخاطر، بالمتاعب
 عين عليها يحصلون التي المعلومات كفاية عدم بسبب الصفي الداء لتقويم الوالدين فهم قلة -3

 التربوي. الحقل في للتةيرات متابعتهم لعدم أو المدرسة، من الداء تقويم
 مين والتوظييف والتصيميم جهية، مين والميال كالوقت البديل، التقويم لتطبيف الكثيرة المتطلبات -4

 المعليم ونصياب التدريسيي والعيبء الصيف داخيل الطيةب أعيداد كثرة إلى إضافة أخرى جهة
  .الحصص من

 أن هناك معوقات أخرى لتطبيف التقويم البديل تتمثل فيما يلي: الباحثويرى 
 التقويم البديل.في مجال استخدام أساليب  قلة اهتمام الجامعات بإعداد الطالب المعلم -1
 .التقويم البديل لكل مادة بشكل خاصأساليب قلة الدورات التي تعطى في المديريات في  -2
 المنهاج الذي يجعل المعلم أكبر همه أن ينهي وحداته ودروسه.طول  -3
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 :البديل التقويم وأدوات أساليب
تتعييدد أسيياليب وأدوات التقييويم البييديل وتختلييف تبعييا( سخييتةف المهييام التييي يييراد تقويمهييا 

  :661-610م، ص ص 2007ويمكن تحديد أبرز هذه الدوات والساليب كما يذكرها زيتون  
 القائم على الداء.التقويم  -
 ملف العمال   البروتفوليو . -
 التقويم الذاتي. -
 تقويم القران. -
 تقويم الداء القائم على المةحظة. -
 تقويم الداء بالمقابةت. -
 تقويم الداء بخرائط المفاهيم. -

أن الدوات السابقة يمكن توظيفها في تقويم تعلم التربية اإلسةمية إضيافة  الباحثويرى 
إلييى العمييال الكتابييية التييي س يمكيين اسسييتةناء عنهييا باعتبارهييا أداة لقييياس الكثييير ميين المعييارف 

ت فييي هييذا التييي يجييب أن يمتلكهييا الطالييب فييي المرحليية الساسييية، وسيييتناول الباحيي  هييذه الدوا
 .التفصيل الفصل بنوع  من

 التقويم القائم على األعمال الكتابية: أولا: 
 أو لهيا تلخييص أو والمفياهيم والمعلوميات الحقيائف سيرد عليى تعتميد مكتوبية أسئلة على تقوم

 جوهرهيا فيي سيواء كتابتها أو بنائها عند وقواعد أسس وتستند إلى ،دراسته سبف لما وتفسير شرح
 : نوعين إلى وتنقسم ،إخراجها أو

 : المفتوحة الختبارات المقالية - أ
 أو ليه تلخييص أو موضيوع كتابية أو والمعلوميات الحقيائف سرد أجوبتها تكون أسئلة وهي

 لها حفظه وجودة الفكار تذكر على مقدرته بيان من الطالب يتمكن وفيها مطلوب، لمر وصف
  408، ص 2014 الجةد،.تنظيمها ثم ومن تركيبها أو تحليلها وكذلك

 :المقالية ختباراتال مميزات
 :لمميزات لةختبارات المقالية وهي  مجموعة من ا215م، ص2002يحدد أبو الهيجا 

  والتقويم التركيب وخاصة للتةميذ العليا القدرات لقياس تصلح -1
 .الصحيح اإلمةء في ومقدرته الخط وحسن وسةمتها اللةة في الطالب مقدرة عن تكشف -2
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صييدار وصييفه أو منييه يطلييب مييا تلخيييص أو رأيييه إبييداء الطالييب يسييتطيع -3  مييا علييى أحكامييه وا 
 .يقرأ

 .وأسلوبه بلةته أفكاره عن التعبير الطالب يستطيع -4
 .وينظمها معلوماته يرتب أن الطالب يستطيع  -5
 .للمعلم بالنسبة واإلعداد الوضع سهلة -6
 .الةش في بالةة صعوبة الطالب يجد  -7

س  اأنييه مييع وجييود هييذه المميييزات الكثيييرة فييي مثييل هييذه اسختبييارات إس انهيي لباحــثويييرى ا
ن اسيييتخدمت  بشيييكل محيييدود لن الطاليييب ليييم يجيييد وليييم ييييتقن فتسيييتخدم فيييي المرحلييية الساسيييية وا 

 مهارات الكتابة واإلمةء، ومهارة ترتيب وتنظيم الفكار بإسلوبه بشكل جيد.

 :المقالية الختبارات عيوب
 : العيوب لةختبارات المقالية وهي مجموعة من  215م، ص2002الهيجا  يحدد أبو

 الغلب. على قياسها تستطيع س فإنها والمهارية الوجدانية أما المعرفية الهداف تقيس -1
 الموضييوعات كييل تةطييية تسييتطيع س الموضييوعات؛ لنهييا بعييل فييي الطالييب تحصيييل تقيييس -2

 .الدراسي المنهج في المقررة
 النفسيية وحياستهم المصيححين، بتعيدد كثييرا(  تتيأثر لنهيا التصحيح؛ في المعلم ذاتية تظهر قد -3

 وجيودة الخيط، وجميال والتنظييم الترتييب حسين عن فضة تصحيحيها المطلوب الوراف وعدد
 .والسلوب اللةة

 . التصحيح في طوية وقتا تستةرف -4
يقييوم المعلييم بحييي   ،أنييه يمكيين أن نتةلييب علييى مجموعيية ميين هييذه العيييوب الباحــث ويييرى

 المعليم ، وأن يكتيبسيؤاس(  سيؤاس( اسختبيار تصليح الوراف دون النظير إليى اسيم الطاليب، ويصيلح ب
 . أسئلة س تحتاج إلى كتابة بشكل كبير

 طبيعتهيا، وتحيدد المطلوبية، اإلجابة على قيودا(  تضع التي وهي: المغلقة المقالية الختبارات - ب
 وميين. اسييتطراد أو إطاليية دون ودقيقيية، محييددة واضييحة اسييتجابة المجيييب ميين تطلييب بحييي 
 .أسطر ثة  عن يزيد س بما الخمر تحريم من الحكمة وضح: أمثلتها

ن هييذه اسختبييارات تسييتخدم فييي المرحليية الساسييية ولكيين بشييكل محييدود أ لباحــثا ويييرى
مين  ومقنن ليتعود الطالب على الكتابة وترتيب الفكار، واستنتاج بعل الدروس والعبر والحكمية

 هذه الدروس التي تعطى له في التربية اإلسةمية.
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 : الموضوعية الختبارات
 تتطلييب التييي المحييددة المثيييرات أو الفقييرات ميين مجموعيية تتضييمن مكتوبيية اختبييارات وهييي

 اسسييتجابات هييذه تكييون بحييي  ثابتيية واسييتجابات واضييحة، محييددة بمعييايير اسلتييزام عنهييا اإلجابيية
 ولقييد ، 215، ص2002،الهيجييا أبييو) التأويييل أو التعليييل أو النقصييان أو الزيييادة تقبييل س دقيقيية
 وسيميت المقاليية، اسختبيارات واجهتهيا التيي العييوب عليى للتةليب الموضيوعية اسختبارات ظهرت

 لن تصيييييحيحها؛ فييييي المصييييحح ذاتيييييية تتييييدخل س حييييي  تصيييييحيحها، لموضييييوعية بالموضييييوعية
 أبييييو للطالييييب تعطييييى التييييي الدرجيييية علييييى المصييييححين جميييييع ويتفييييف ومعروفيييية محييييددة إجاباتهييييا
 . 122م، ص1999حطب،

 المزاوجيية، وأسييئلة متعييدد، وأسييئلة ميين والخطييأ، واسختيييار الصييواب  أسييئلة أنواعهييا وميين
 .التكميل 

 :الموضوعية الختبارات مزايا
 بعل مزايا اسختبارات الموضوعية ومنها:  216م، ص1993يذكر أحمد 

  .المصحح لذاتية تخضع س  التصحيح موضوعية -1
 .الدراسية المادة أجزاء تةطي أن يمكن -2
 .التصحيح في والجهد الوقت وتقلل التصحيح سهولة -3
 .اإلجابة اختيار في الدقة الطالب تعلم -4
 .اإلجراءات وواضحة تطبيقها في موضوعية -5

أنه بسبب هذه المميزات المذكورة سابقا(، وأنها أيضا س تحتاج مين الطاليب  الباحثويرى 
 من قبل معلمي المرحلة. الكتابة بشكل كبير فإنها تستخدم بشكل كبير جدا( في المرحلة الساسية

 :الموضوعية الختبارات عيوب
 :لتاليمجموعة من العيوب وهي كا  171م، ص2001  حدد كراجة

 . اإلعداد صعبة -1
 .والتخمين الةش سهولة -2
 .وميوله قيمهو  الطالب اتجاهات قياس على قادرة غير -3
                     .المادية عالية والكلفة تصميمها في طويل وقت إلى تحتاج -4

 كليهمييا لن معييا(  المقالييية والسييئلة الموضييوعية السييئلة اسييتخدام ضييرورة لباحــثا ويييرى 
 للطالب. تعطى التي هدافوال المهارات قياس في اآلخر يكمل
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 :األداء على القائم التقويمثانياا: 
 القيييائم عليييى الداء، حيييي  يقصيييد بيييه قييييام التقيييويم مفهيييوم تناوليييت التيييي التعريفيييات تتعيييدد  

 تحيياكي مواقييف او حقيقييية حياتييية مواقييف فييي مهاراتييه توظيييف خييةل ميين تعلمييه بتوضيييح المييتعلم
 المييراد التعليمييية النتييائج ضييوء فييي مهييارات ميين اكتسييب لمييا تقانييهإ مييدى تظهيير الحياتييية المواقييف

  .م2008إنجازه   زيتون،
  بأنه توظيف المهارات التي تعلموها الطلبة في مواقف حياتية Adams,1998عرفه  ويُ 

 جديدة تحاكي الواقع، يظهر مدى إتقانهم لما تعلموه في ضوء النتاجات التعليمية المراد إنجازها.
هييو إظهييار المييتعلم لتعلمييه ميين خييةل القيييام بعمييل يقييدم  : 24م، ص2015عرفييه المةييذوي ويُ 

مؤشرات دالة على حدو  التعلم، وتوظيفه مهارتيه فيي مواقيف حياتييه حقيقيية، أو مواقيف تحياكي 
المواقف الحقيقية، أو قيامه بعرول عملية يظهر من خةلها مدى إتقانه لما اكتسبه من مهارات 

 المراد إنجازها. في ضوء النتاجات التعليمية
 ،مين مهيام ومهيارات وأعميال تعلميوه مياقيدرة الطيةب عليى تطبييف  بأنه: الباحث ويعرفه 

 . لها تعليمهم تم ما مثل منهم طلبت قد

 خصائص التقويم القائم على األداء:
لداء، ميييز التقييويم بييا  مجموعيية ميين الخصييائص التييي ت25م، ص2015ذكيير المةييذوي 

 :وهي كالتالي
يتنييياول الدوار كميييا هيييي فيييي واقيييع الحيييياة أو يحاكيهيييا، ويشيييمل المهيييارات المعرفيييية  واقعـــي: -1

 والدائية والوجدانية ومن ذلك يستمد صدقه.
 يركز على تقويم العمليات والنتائج. شامل: -2
 يتيح للمتعلم دورا( فعاس( في البح  عن المعلومات من عدة مصادر ومعالجتها. إيجابي: -3
 في وضع معايير تقويم الداء ومستوياته.يشرك المتعلم  تعاوني: -4
 يعطي المتعلم والمعلم فرصة تعديل إجراءاته ومهامه بناء( على التةذية الراجعة. مرن: -5
 يعطي المتعلم مجاس( للدفاع عن أدائه بالحجج، والبراهين لتبريرها منطقيا( وعمليا(. منطقي: -6

التقويم القائم على الداء حتى يحقف يستخلص القول بأن  الباحث فإنفي ضوء ما سبف 
أن يكييون واقعيييا(، ويركييز علييى سييير العمليييات والنتييائج معييا(، ويكييون للمييتعلم الييدور أهدافييه يجييب 

 الكبير في تعديل اإلجراءات والرد والدفاع عن أداءه. 
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 :  299م، ص2002الصراف، يلى فيما على الداء التقويم القائم ويمكن تحديد أبرز أهداف

 المعرفة. حقول مواضيع جميع من والمباد  الساسية المفاهيم تزويد -1
 ذاته. على يعتمد فردا(  الطالب جعل -2
 مجتمعه. وفى أسرته في منتجا(  عضوا(  الطالب جعل -3
 مشكةته. حل على وقادرا(  مفكرا(  الطالب جعل -4
 المختلفة. المعرفة أجزاء بين الربط -5

  األداء: تقويم اختبارات إعداد خطوات
 مييين الكثيييير عليييى تحتيييوي عمليييية ولكنيييه بسييييطا( وعشيييوائيا(، نشييياطا(  لييييس التقيييويم بيييالداء

 :يلي فيما  193م، ص2000  حددها الدوسري وقد خطوات عدة في وتسير النشطة،
 عليى سيتبنى التيي القيرارات عليى بنياء الخطيوة هيذه فيي الةيرل ويتحيدد: التقـويم من الغرض -1

 ميين المسييتهدفة واسسييتخدامات التقييويم، بنتييائج العةقيية ذات والجهييات والفييراد التقييويم، نتيجيية
عطييييياء والتنيييييافس، والتصييييينيف، والتسيييييكين، الترفييييييع، مثيييييل ،التقيييييويم  أو الفصيييييلية اليييييدرجات وا 
 بينهم. والفروف واحتياجاتهم الطةب وسمات النهائية،

 أبعياد مين لكيل متمييزة معيايير تطيوير الخطيوة هيذه وتتضيمن: قياسه المطلوب األداء تحديد  -2
 علييى بعييد فيمييا الدرجيية وتوزيييع التمييرين، اختيييار دقيية فييي وتسيياعد تطييويره، المطلييوب التمييرين
 المهمة. مكوناته

 التيييي لاحيييدا  توصييييف أو التعليميييات مييين جملييية عييين عبيييارة وهيييذه: األداء تمـــارين تصـــميم -3
 أدائه. مةحظة فرصة وتتيح بها القيام الطالب على يتعين

 تســجيل بــه يــتم الــذي واألســلوب األداء، مســتو  علــى بهــا ســيحكم التــي الطريقــة تحديــد  -4
 ومين ،اسختبيار مين الةيرل ضيوء فيي المطلوبة الدرجات نوع الخطوة هذه وتشمل: الدرجات
 بهييا تسييجل التييي والطريقيية التمييرين، علييى الطالييب أداء مسييتوى علييى يحكييم أو الدرجيية سيييقدر

  .  الدرجات
ميين الخطييوات التييي تميير بهييا عملييية تصييميم   مجموعيية 29م، ص2015وحيدد المةييذوي  

 التقويم المعتمد على الداء بالخطوات التية:

 تحديد الةرل من التقويم بشكل واضح. -1
 تحديد النتاجات الخاصة المراد تقويمها. -2
 تحديد المهارات الدائية ونوع المشكةت المراد حلها من قبل المتعلمين. -3
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 .ترتيب النتاجات حسب الولوية والهمية -4
 كتابة القائمة النهائية للمهارات والعمليات المطلوبة تقويمها. -5
 انتقاء المهمات التقويمية المناسبة والمنسجمة مع النتاجات. -6
 تحديد وقت اإلنجاز. -7
 تحديد المعايير ومستويات الداء. -8
 انتقاء الداة. -9

 تحديد ظروف، وشروط الداء مثل: الجهزة والمعدات والمواد المطلوبة. -10

 دور المعلم في تطوير واستخدام التقويم المعتمد على األداء:
  بعييل النقيياط لتوضييح دور المعلييم ليكييون التقييويم 30م، ص2015  لقييد حييدد المةييذوي

 :المعتمد على الداء أكثر فاعلية ويحقف أفضل النتائج وهي كالتالي
 تحديد نتاجات التعلم التي يجب أن يظهرها المتعلم. -1
عةم المتعلم بها.إعداد قائمة  -2  بالمهارات المطلوبة إظهارها وا 
 و جماعيا(.ديد فيما إذا كان الداء فرديا( أتح -3
 إشراك المتعلمين في بناء معايير التقويم. -4
 التعبير عن الداء بأنواع من السلوك يمكن مشاهدتها. -5
 وضع جدول زمني لاداء. -6
 اسطةع على خطط المتعلمين حول الداء المراد تطبيقه. -7
 مساعدة المتعلمين في الحصول على المواد والتجهيزات. -8
 مراقبة المتعلمين أثناء أداء المهمات. -9

 تزويد المتعلمين بتةذية راجعة، واقتراحات تطور الداء. -10
تحدييييد ب أن المعليييم القيييائم عليييى التقيييويم عليييى الداء إذ قيييام الباحـــثييييرى  فيييي ضيييوء ذليييك

نتاجيات الييتعلم ميين خيةل إعييداد قائميية لهيا، وتحديييد خطييوات الداء ومعاييرهيا، وتزويييد المتعلمييين 
 تؤدي إلى نتاجات تعليمية مميزة وتحقف الهداف المنشودة.فإنها سبتةذية راجعة 

  دور المتعلم في التقويم المعتمد على األداء
 التقويم ليكون الطلبة دور لتوضح النقاط أيضا( بعل  31م، ص2015  المةذوي وحدد

 :كالتالي وهي النتائج أفضل ويحقف فاعلية أكثر الداء على المعتمد
 .المشاركة اإليجابية في وضع معايير ومستويات الداء -1
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 إظهار الجدية في التعامل مع اقتراحات ومةحظات المعلم. -2
 تحمل مسؤولية إظهار التعلم ومدى التقدم. -3
 والمعلومات والبيانات المتعلقة بالمهمة.جمع الدلة  -4
 المشاركة في تقويم الخرين بتسجيل المةحظات. -5
 .المشاركة في تطوير البرامج التقويمي من خةل التةذية الراجعة -6
 .قرائهم التواصل مع الزمةء واحترام -7
 التعاون مع الزمةء في محاوست البح  عن المعلومات والبيانات. -8

ن الطالب له دور كبير في التقويم القائم على الداء مما أ الباحث نتجيست في ضوء ذلك
يييييؤدي إلييييى تحقيييييف أفضييييل النتييييائج ويبقييييى أثيييير الييييتعلم لفتييييرات طويليييية، وس يشييييعر الطالييييب بقلييييف 

 اسختبار. 

 :أهم الفروق بين اختبارات األداء واختبارات التحصيل
بكثيير مين الفيروف وقيد حيددها  لقد تميزت اسختبارات الدائية عن اسختبارات التحصييلية

 فيما يلي:  211م، ص1988  وعليان الزبود
ميييا اختبيييارات التحصييييل اختبيييارات الداء ذات صييييةة عمليييية أي تعتميييد عليييى الداء العمليييي أ -1

 ية أي تعتمد على الداء اللةوي والنظري والمعرفي.ملفذات صبةة ع
أي قيياس مسيتوى أداء الميتعلم، وميا اختبارات الداء تستخدم لقيياس مسيتوى اكتسياب المهيارة  -2

نتياج، أميا اختبيارات التحصييل فتسيتخدم لقيياس ميا حصيله الميتعلم مين خبيرات  فيه من فعيل وا 
 معرفية معينة من المواد الدراسية المختلفة.

وسائل التقويم المستخدمة في اختبارات الداء تعتمد على المةحظة فيي الدرجية الوليى، فيي  -3
 ويم المستخدمة في اختبارات التحصيل على الورقة والقلم.حين تعتمد وسائل التق

اختبييارات الداء تركييز علييى قييياس أهييداف المجييال اليينفس حركييي بالدرجيية الولييى، فييي حييين  -4
 تقيس اختبارات التحصيل أهدافا( في جميع مجاست الهداف ومستوياتها.

 حصيلاسهتمام باختبار الداء س يزال أقل من اسهتمام باختبارات الت -5
 اختبارات الداء تستخدم في بعل الحيان كوسائل تقويم مكملة سختبارات التحصيل. -6
 اختبارات الداء أحد  كثيرا( من اختبارات التحصيل. -7
إعيييداد اختبيييارات الداء أكثييير صيييعوبة مييين إعيييداد اختبيييارات التحصييييل، سيييواء فيييي التصيييميم  -8

 واإلجراء أو في تقدير الدرجات. 
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 بورتفوليو: (اإلنجاز) األعمال فاتبمل التقويمثالثاا: 
العميييال هيييو تسيييجيل ميييدى تقيييدم الطاليييب فيييي دراسيييته،  إن الهيييدف اليييرئيس مييين ملفيييات

وتدوين ما حققه من تعلم، ويرتبط ما يوضع في الملف بأهداف ومحتيوى المنياهج، ليذلك نجيد أن 
 محتوى المنهج هو الذي يتحكم في اختيارات الطالب لما يضعه في الملف.

 مفهوم ملف األعمال )اإلنجاز( بورتفوليو:
 :ما يليومن بينها  ،تتعدد التعريفات التي تتناول مفهوم ملف العمال

وسيييلة للييتعلم وللتقييييم الشييامل والمتكامييل  :ملييف العمييال بأنييه  م2012عييرف  كوجييك:تُ 
قياسييه والمسييتمر. كمييا أنييه وسيييلة موضييوعية وتشيياركية تحقييف للمعلييم كييل مييا يصييبو إلييى معرفتييه و 

 وتقديره عن تعلم الطالب.
نجازاتيه الطاليب إلعميال مينظم تجميع :بأنه  م2007زيتون:   عرفهويُ   زمنيية فتيرة عبير وا 

 .المنشودة الجودة لمعايير أدائه تحقيف مدى على للحكم معينة محكات وفف مراجعتها يتم محددة
نجييازات  بأنييه:  Carol at al, p.2000عرفييه  ويُ  ملييف يتضييمن نميياذج ميين أفضييل أعمييال وا 

الطاليييب ييييتم انتقاؤهيييا بعنايييية لتظهييير ميييدى تقيييدم الطاليييب فيييي النتاجيييات المرغوبييية بتحقيقهيييا عبييير 
الوقت، فالملف يظهر نقاط القيوة ونقياط الضيعف، واعتميادا( علييه يمكين تحدييد الخطيوات الةحقية 

 في عملية التعلم.

مجموعييية منظمييية مييين أعميييال الطاليييب يمكييين  بأنيييه:  Gomez,p.2000رفيييه جيييومز وعَ 
قياسييها ميين خييةل معييايير تقييدير معروفيية مقييدما(، وهييذه المعييايير تشييمل أدليية تقييدير، أو بطاقييات 
مةحظييية، أو قيييوائم مراجعييية، أو مقييياييس التقيييدير، ويمكييين أن تشيييمل عليييى تقييميييات مبنيييية عليييى 

 الداء، أو تقارير معملية، أو تقارير بحثية. 
 ،أن مليييييف العميييييال هيييييو أداة يسيييييتخدمها المعليييييم لتقيييييويم تعليييييم الطلبييييية الباحـــــثوييييييرى 

  .ركز على قياس قدرات عقلية علياتقويم تعلمه ذاتيا(، وتويستخدمها الطالب ل

 أهداف ملف األعمال:
 مجموعة من الهداف لملف العمال وهي كالتالي:  3م، ص2012  حددت كوجك

 م محتوى ما يدرسه، فهو مصدر التعلم.أن يشارك الطالب بفاعلية في اختيار وتنظي -1
أن يتعود الطالب عليى التأميل فيي أعماليه، ويميارس النقيد اليذاتي، وييتعلم الموضيوعية والقيدرة  -2

 على تعرف قدراته والحكم على إنجازاته.
 توثيف ما تعلمه الطالب في مجاست يصعب توثيقها بوسائل التقييم الخرى. -3
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المييور حييول مسييتوى أداء الطالييب، ونقيياط القييوة وجوانييب  تيسيير التواصييل بييين المعلييم وأولييياء -4
  الضعف لديه.

أخييرى سسييتخدام ملييف العمييال وهييي  ا(   أهييداف562ه، ص1430كمييا أضيياف  زهييران،
 كما يلي:

 تطوير مستوى تحصيل الطةب لقصى ما تسمح به إمكانياته. -1
 تقويم الهداف التعليمية الساسية لدى الطةب. -2
 بالمعلومات الثرية ستخاذ قرارات تتعلف بمدى تقدم الطةب.تزويد المعلم  -3

وفي ضوء ذلك فيإن هنياك عيدة أنيواع لملفيات العميال منهيا مليف عميل الطاليب، ومليف 
  .17م، ص2012  كوجك، أفضل العمال، وملف متابعة النمو وملف تقييم الطالب

 مميزات ملف األعمال )اإلنجاز(: 
كثيييرة تضيييف للعملييية التربوييية يمكيين تحديييد أبرزهييا فيمييا لملييف العمييال أهمييية ومميييزات 

 : 44م، ص2015 المةذوي، و  17م، ص2012  يلي كوجك
نمييي لييديهم الثقيية بييالنفس والقييدرات علييى طييةب علييى أنفسييهم فييي إعييداد الملييف تُ إن اعتميياد ال -1

 اتخاذ القرارات.
لتحلييل، والقيدرة عليى إن عملية مقارنة العمال سختيار أفضلها ينمي ليدى الطاليب مهيارات ا -2

 تحديد الولويات، وهي مهارات حياتية يحتاجها الفرد في حياته اليومية.
 نية والتذوف الجمالي لدى الطالب.ة تنسيف ملف اإلنجاز المهارات الفتنمي مرحل -3
تتطلب مراحل إعداد ملف اإلنجاز أخذ أراء المعلم واليزمةء، وهيذا يسياعد عليى تنميية سيلوك  -4

 ور مع اآلخرين، والبعد عن التعصب للرأي.التعاون والتشا
تنمييي مرحليية تأمييل العمييال والتعليييف عليهييا، القييدرة علييى التقييييم الييذاتي والموضييوعية وعييدم  -5

 التحيز لآلراء الشخصية.
مكاناته، ويتعرف عليى  -6 من خةل تأمل العمال والتعليف عليها يتعرف الطالب على قدراته وا 

 أعماله في المستقبل.ما يمكن عمله لتحسين مستوى 
خييةل مراحييل إعيييداد ملييف اإلنجييياز يييدرك الطالييب العواميييل التييي تيييؤدي الييى تحسيييين الداء،  -7

 تعوف هذا التقدم.التي وتلك 
نجييييازهم، تزيييييد دافعييييية الطالييييب ل نجيييياز ل مةحظيييية الييييزمةء وهييييم يعييييدون ملييييف إميييين خيييية -8

 وطموحاته للتفوف والتميز.
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قوة وجوانب القصور في أدائه مما يدفعه الى العمل على وبالنسبة للمعلم فإنه يدرك جوانب ال -9
 تطوير أدائه وتنويع طرف تدريسه مما ينعكس على أداء المتعلمين. 

هناك العديد من الفوائد سستخدام ملف العمال بالنسيبة للطاليب تتمثيل أن  الباحثويرى 
وتعزيييز مهييارات استصييال  فييي تحسييين مهييارات التقييويم الييذاتي، وتنمييية التفكييير الناقييد واسبييداعي،

واسييتخدام تكنولوجيييا المعلومييات، وتنمييية مهييارة التوثيييف، والقييدرة علييى صيينع القييرار، والقييدرة علييى 
هنييياك العدييييد مييين الفوائيييد المييير فإنيييه وكيييذلك  وذليييك مييين خيييةل بنييياء المليييف، ربيييط اليييتعلم بالحيييياة

اة الفيييروف الفردييية بيييين سسييتخدام ملييف العميييال بالنسييبة للمعلييم حيييي  يسيياعد المعليييم علييى مراعيي
المتعلمين، والتركيز على تقويم النتاجات، وتعزيز جوانب القوة وعةج جوانيب الضيعف، وتسيهيل 

 بين الطةب. تبادل الخبرات

 خطوات اعداد ملف األعمال 
 مييين الكثيييير عليييى تحتيييوي عمليييية ولكنيييه وعشيييوائيا(، بسييييطا(  نشييياطا(  لييييس مليييف العميييال

 والمفيييرج وأخرييييات ، 45م، ص2012  حيييددها كوجيييك وقيييد خطيييوات عيييدة فيييي وتسيييير النشيييطة،
 :يلي فيما  66ه، ص1427 
تحديد وصياغة الهداف التعليمية التعلمية التي سوف يركز عليهيا مليف العميال بوضيوح،  -1

 بحي  تصف السلوك المطلوب أن يصل إليه الطالب بعد دراسة محتوى المقرر.
 نتائج تقييم محتوى هذا الملف.تحديد القرارات التي سوف تؤخذ في ضوء  -2
تصييميم المهييام التعليمييية التعلمييية التييي تييرتبط بكييل هييدف ميين الهييداف، وتعكييس المحتييوى  -3

المعرفي أو المهارى بمستويات صعوبة مختلفة، والتي مين المتوقيع أن يحققهيا الطيةب وفقيا( 
 لقدراتهم المتبادلة.

ى الطالييب فييي كييل مهميية، وربييط تحديييد المعييايير التييي سييوف تسييتخدم فييي الحكييم علييى مسييتو  -4
 تلك المعايير بالمستويات المعيارية لاداء المطلوب تحقيقها.

 يجب استفاف على أسلوب تقييم محتوى الملف ومن الذي سيتولى هذه المسؤولية. -5
عقد دورات تدريبية للمعلمين على كيفية حساب درجات المليف وكيفيية رصيد درجيات المليف  -6

 وتحويها الى تقديرات.
بعد ذلك يبدأ المعليم فيي تيدريس محتيوى وحيدات المقيرر، وتطبييف أدوات التقيييم، وتجميعهيا   -7

 في ملف الطالب، ثم تقييم محتوى الملف، ورصد النتائج
 بة التعليقات والقرارات لكل ملف.كتا -8

 



32 
 

 الصعوبات التي تواجه عمل ملف األعمال:
المرحلية الساسيية، فإنيه ترتيب نظرا( لكون ملفات العمال حديثية اسسيتخدام وباليذات فيي 

على ذلك وجود كثير من الصعوبات التي تواجه استخدام ملف العمال بالصورة الصحيحة، وقد 
   وعرفيييييان160ه، ص1422    وبكيييييار والباسيييييم262ه، ص1429  قسيييييم كيييييل مييييين الزهرانيييييي

   الصعوبات إلى قسمين:109ه، ص1425 

 الصعوبات التي تواجه الطالب:
 لاعمال وتنظيمها داخل الملف ما يلي:الطةب ختيار من أسباب صعوبة ا

 عدم فهم خطوات عمل الملف. -1
 صعوبة تجميع العمال المنتقاة بأنفسهم. -2
 تقويم بعل الطةب لعمالهم ربما س يةطي أهداف المنهج. -3
عييدم تييوفر خبييرات عملييية لييدى بعييل الطييةب مرتبطيية بتطبيييف المعرفيية الخاصيية بموضييوع  -4

 المشكةت المبتكرة، أو النهاية المفتوحة، واسستماع.التعلم، وذلك في حل 

 الصعوبات التي تواجه المعلمين:
عدم فهم بعل المعلمين لملف العميال، ووظيفتيه، وكيفيية تقويميه، ووجيود اتجاهيات سيالبة  -1

 لديهم نحوه.
 لدى المعلم لكتابة تعليقات على كل عمل في الملف. صعوبة توفر وقت كاف -2
الليييذين يمكييين أن يقيييع فيهيييا بعيييل المعلميييين بصيييورة مقصيييودة، أو غيييير التحييييز وعيييدم الدقييية  -3

 مقصودة عند تقييم ملف العمال.
 ارتفاع معدل كثافة الفصول الدراسية، وكثرة عدد الحصص المكلف بها المعلم. -4

المقترحييات نييه يمكيين التةلييب علييى كثييير ميين هييذه الصييعوبات ميين خييةل أ الباحــثويييرى 
 التالية:

 بسيطة ومناسبة لقدرات الطةب.اختيار موضوعات  -1
  توعية الطةب بأغرال ملف العمال وأهميته بالنسبة له. -2
 تدريب الطةب على بناء ملف العمال وتحديد الهداف منها. -3
 تكرار عملية التقويم حتى يبتعد المعلم عن التحيز في التقييم -4
 .تدريب المعلمين على توظيف ملف العمال -5
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 المالحظة: على قائمال األداء تقويم رابعاا:
يعتمد التقويم بالمةحظة على جمع المعلومات عن سلوك المتعلم ووصيفه وصيفا( لفظييا(، 

و المرشيد أو القيران ه سيلوكات الميتعلم مين قبيل المعليم أوهو من أنواع التقويم النوعي، وتدون فيي
 أو ولي المر.

معين على الواقع من قبل تعرف المةحظة بأنها: رصد لداء الطالب في موقف تعليمي 
صييييدار الحكييييم علييييى الطالييييب  مهيييييدات،  المةحييييظ بةييييرل جمييييع المعلومييييات تمهيييييدا( لتحليلهييييا وا 

  .112م، ص2009والمحاسنة، 
وتعرف على أنها تمثيل لنوع محدد من السلوك اإلنساني التربوي بةيرل قيياس التيدريس 

  .12م، ص2001والتعرف على درجة كفايته  حمدان، 
 الميتعلم نحيو المختلفية بحواسيه المعليم فيهيا يتوجيه عمليية :ابأنهي  م2007زيتيون  اويعرفه  

 الحكييم خةلهييا ميين نسييتطيع معلومييات علييى الحصييول أجييل ميين نشييط موقييف فييي مراقبتييه بقصييد
عليه.

توجيييه  خييةل بأنهييا: عملييية مقصييودة يقييوم بهييا المعلييم أو المةحييظ ميين الباحــث اويعرفهيي
، من أجل الحصيول عليى معلوميات تفييد فيي المتعلم في موقف معينقصد متابعة جميع حواسه ب

.وطريقة تفكيره ،وقيمه وسلوكه واخةقياته ،الحكم عليه، وتقويم مهاراته

 أنواع المالحظة: 
  : 59م، ص2015، المةذوي هايمكن تقسيم المةحظة الى أنواع عديدة من

عبارة عن صورة مبسطة من المشاهدة واسستماع بحي  يقوم المةحيظ  :المالحظة البسيطة -1
 فيها بمةحظة السلوكات كما تحد  تلقائيا( في المواقف الحقيقية.

والمضيبوطة ضيبطا( دقيقيا(، ويحيدد  وهيي المةحظية المخطيط لهيا مسيبقا(  المالحظة المنظمـة: -2
 حظة.فيها ظروف المةحظة كالزمان والمكان والمعايير الخاصة للمة

  خصائص المالحظة:
م، 2009، الهنيييييديفعالييييية  تصيييييبح حتيييييى للمةحظييييية، ضيييييرورية خصيييييائص أربيييييع هنييييياك

  :220ص
الحصيييول عليييى معلوميييات عييين بعيييل نتاجيييات اليييتعلم التيييي س يمكييين توفيرهيييا بواسيييطة طيييرف  -1

 التقويم الخرى.
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اتخياذ  توفير معلومات كمية ونوعية عن نتاجات التعلم مما ييوفر درجية عاليية مين الثقية عنيد -2
 القرارات التربوية، وتوفر كذلك نوعا( من الشمولية في تقويم النتاجات التعليمية.

تتمتييع بمرونيية عالييية بحييي  يمكيين تكييفهييا أو تصييميمها بمييا يتناسييب مييع النتاجييات التعليمييية  -3
 .ومع المراحل العمرية المختلفتين

تنبيييؤ بتقيييدم الميييتعلم فرصييية للتيييوفير معلوميييات عييين قيييدرات الميييتعلم فيييي مواقيييف حقيقييية، تيييوفر  -4
 في مهنته في المستقبل. ونجاحه

 

  خطوات تصميم المالحظة:
 النشيطة، مين الكثير على تحتوي عملية ولكنها وعشوائيا(، بسيطا(  نشاطا(  ليس المةحظة

فيمييا   58-57م، ص ص 2004للتقييويم   الييوطني حييددها الفريييف وقييد خطييوات عييدة فييي وتسييير
 : يلي
 المةحظة.تحديد الةرل من  -1
 تحديد نتاجات التعلم المراد مةحظتها. -2
 تحديد الممارسات والمهمات المطلوبة ومؤشرات الداء. -3
 ترتيب الممارسات والمهمات ومؤشرات الداء في جدول حسب تسلسل منطقي. -4
 سيييييييييييلم تقيييييييييييدير، قائمييييييييييية  تصيييييييييييميم أداة تسيييييييييييجيل لهيييييييييييذه الممارسيييييييييييات والمؤشيييييييييييرات مثيييييييييييل -5

  .إلخ الشطب.......

 :حظةمزايا المال
م، 2004  يتميييييز التقييييويم بالمةحظيييية بكثييييير ميييين المييييور ميييين أهمهييييا مييييا ذكيييير الجييييةد

 فيما يلي:  425ص
توفر معلومات كمية وكيفية عن مدى التةير في سلوك المتعلمين في حين تقيس اسختبارات  -1

 التحصيلية معلومات كمية فقط.
 ومنهجيتنفرد في تقويم الجوانب القيمية والوجدانية بشكل عملي  -2
تتييوافر فيهييا درجيية عالييية ميين المرونيية، حييي  يمكيين تصييميمها لقييياس نييواتج تعليمييية مختلفيية،  -3

 وفي مستويات عمرية متعددة
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تييييوفر بيانييييات ومعلومييييات تكشييييف عيييين اتجاهييييات الطلبيييية وقيييييمهم فييييي مواقييييف حقيقييييية غييييير  -4
مصيييطنعة، مميييا ييييؤدي إليييى دقييية تقيييدير هيييذه استجاهيييات، والتعيييرف عليهيييا، ورصيييدها بشيييكل 

 صحيح. 
 مزايا أخرى تتمثل فيما يلي: هناك أن  219م، ص2009  الهندي ويرى

يقييوم فيهييا المعلييم نفسييه أو الباحيي  بجمييع المعلومييات المطلوبيية، ممييا يجعييل لهييذه المعلومييات  -1
 قيمتها مقارنة بالمعلومات التي يجمعها شخص عادي.

فييي الحيياست التييي تسييتعمل فييي جمييع معلومييات س يييتم الحصييول عليهييا بييالطرف الخييرى أو  -2
يييزداد فيهييا احتمييال مقارنيية الفييراد لمييا يوجييه إليهييا ميين أسييئلة، أو عييدم تعيياونهم مييع المعلييم أو 

 .اح  أثناء المقابلة أو اسستبانةالب
تصيييف بالمرونييية والقابليييية لقيييياس أن للمةحظييية مييييزة أخيييرى حيييي  أنهيييا ت الباحييي وييييرى 

 سمات سلوكية ولمستويات عمرية متعددة.
 حظة:عيوب المال

 عددا( من عيوب المةحظة وهي كالتالي:  425صم، 2004  ذكر الجةد
 تحتاج إلى جهد كبير وزمن طويل لمةحظة سلوك المتعلمين. -1
 .تأثرها بالعوامل الذاتية للمةحظ -2
صعوبة تطوير بعل أدوات المةحظة، وبخاصة إذا كانيت السيمة المقاسية مين السيمات  -3

 لها. وصياغة الفقرات المناسبةالنفسية التي يصعب تحديدها 

 خرى وهي:أن هناك عيوب أ  219م، ص2009  ويرى الهندي -4

 تعرل المةحظ لاخطاء السلوكية بأسبابها النفسية والجسدية والشخصية. -5
 اختةط المر على المةحظ الذي قد يصف الموقف أو يفسره يدس( من تقييمه. -6

الخشيية مين عيدم الوصيول إليى نتيائج حقيقيية، ى مثيل أن هناك عيوب أخر  الباحثويرى 
صيعوبة ، ويير نميط السيلوك المةحيظية يجعيل الطاليبالطالب تحت المةحظة فإنيه وجود وذلك ل

أو تعذر مةحظة بعل الظواهر أو المشكةت مثيل الخةفيات العائليية أو المشيكةت النفسيية أو 
 .اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية اإلسةمية

 المالحظة:شروط 
 حتييى تصييبح أكثيير فاعلييية يجييب أن يطبييف المعلييم شييروط المةحظيية وقييد حييددها الهنييدي

 فيما يلي:   220م، ص2009 
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 المعلم أو الباح  نفسه إلجراء المةحظة. أن يعدَ  .1
أن يييتم تسييجيل المعلومييات بصييورة صييحيحة بعيييدُا عيين تييأثير اسنطباعييات المسييبقة للمعلييم أو  .2

 الباح .
أو الباحييييي  التفسيييييير الخييييياطر واليييييذي نشيييييأ عييييين الخليييييط بيييييين العيييييرال  أن يتجنيييييب المعليييييم .3

 والمسببات.
م لجمييع ميا شياهده أن يتم التعميم الذي ينتهي إليه المعلم أو الباح  على أساس دراسيي سيلي .4

 ني وتروي.ن يفسر النتائج بتأفي المةحظة، وأ
لظياهرة لمعليم د الييحدأخيرى يجيب الخيذ بهيا مين حيي  ت ا( أنيه هنياك شيروطالباحث ويرى 

ط يطيكميا يجيب علييه التخ، هيدفا( واضيحا( للمةحظيةأيضيا( يحيدد كميا ، أو السلوك المراد مةحظته
 لقيام بالمةحظة من حي  المكان والزمان والكيفية.قبل ا

 : بالمقابالت األداء تقويمخامساا: 
 تعددت تعريف تقويم الداء بالمقابةت ومنها ما يلي:

 فرصيية المعلييم يميينح مسييبقا(  محييدد والمييتعلم المعلييم بييين لقيياء بأنييه  م2007زيتييون   عرفييهيُ 
 معين. موضوع نحو واتجاهاته المتعلم بأفكار تتعلف معلومات علي الحصول
 المقابلية يجيري مين بيين لوجيه وجها(  منظم بأنه لقاء  220م، ص2009  عرفه الهنديويُ 
 بةييية عنهييا واسجابيية السييئلة علييى يقييوم الييذي اللفظييي التفاعييل علييى وتعتمييد المقابييل، والشييخص
 قضييية أو قيميية ميين المقابليية لموقييف المطلوبيية البيانييات علييى الحصييول وهييو منهييا، الهييدف تحقييف
 .معينة

 ويتبنى الباح  تعريف الهندي للمقابلة.
التيي و  ،عين الطاليب انياتيالبالتوسع في جميع  تتمثل في هدافللمقابلة مجموعة من ال 

، الخيييرى مثيييل البيانيييات الخاصييية بقيميييه واتجاهاتيييه وميوليييه واهتماماتيييهس يمكييين جمعهيييا بيييالطرف 
ومساعدة الطالب في التعبير عن ذاته والكشف عما لديه من مشكةت أو أخطاء وقتيية، وتوثييف 

 . 220م، ص2009الهندي، كساب الطالب الثقة بذاته وبرأيه  ، وا  الصلة بين المعلم والطالب

 أنواع المقابلة:
 مجموعة من المقابةت:   65م، ص2004  للتقويم الوطني حدد الفريف

تطيرح فيهيا أسيئلة تتطليب إجابيات دقيقية ومحيددة، وس مجيال فيهيا إلضيافة  :المقابلة المحـددة -1
 أسئلة أخرى.
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السئلة فيهيا غيير محيددة اإلجابية ويمكين إضيافة أسيئلة فرعيية أخيرى  المقابلة غير المحددة: -2
 حسب الموقف.

 : السئلة فيها مزيج من النوعين السابقين." مفتوحة"ومقابلة محددة  -3
 بين المعلم والمتعلم. :مقابلة فردية -4
 : بين المعلم وعدد من المتعلمين، وبين متعلم وعدد من المقومين.مقابلة جماعية -5

 
 :هماو ها وعيوبها نوعين من المقابلة وذكر مميزات  425م، ص2004  وحدد الجةد

 المقابلة الحرة  -1
يوجه المعلم للطالب مجموعة من السئلة المقترحة، ويعطييه الحريية ل جابية عنهيا وفيها 

باسيييتطراد واسترسيييال، ويسيييتخدم السيييؤال السيييابر للتعيييرف عليييى جوانيييب وأراء الطاليييب فيييي جوانيييب 
موضوع المقابلة دون قيود.

تكشيف ، تعطي بيانيات كافيية وصيادقة عين جوانيب اتجاهيات الميتعلم وقيميه وتتميز بأنها
 ولكيين يؤخييذ عليهييا أنهييا، ضييايا ومشييكةت قييد س تكييون معلوميية عنييد المعلييم فييي مرحليية التخطيييطق

 .تحتاج إلى وقت طويل وجلسات متعددة

لمام جيد بالموضيوع الميراد تاج إلى مقابل مدرب جيدا( ولديه إأنها أيضا( تح وير  الباحث
 المقابلة فيه.

 المقابلة المقيدة  -2
طليب مين المييتعلم السييئلة المةلقية والمحيددة التيي ي مجموعية مينتتضيمن المقابلية المقييدة 

سترسيال اإلجابة عنها شفويا(، وس يعطى المتعلم في هذا النوع من المقابلة الحرية فيي اإلجابية واس
وتتميييز بأنهييا هادفيية  ،حييددةنميا يقيييد بمجموعيية ميين اإلجابييات والبنيود المفيي طييرح أفكيياره وقرائييه، وا  
قيدرتها عليى كشيف اتجاهيات  أن ويؤخيذ عليهيات محيددة، تعيالج موضيوعاومحددة بيزمن معيين، و 

س تعطيي نتيائج صيحيحة بشيكل كبيير بسيب عيدم صيدف الميتعلم و المتعلم وقيمه الحقيقية ضعيفة، 
 رضا المعلم.الذي يسعى لنيل 

 :صفات المقابلة الجيدة
م، 2004 الجيةد،هناك مجموعة من الصفات للمقابلة حتى تحقف أهدافها وهي كالتيالي 

 : 428ص
 السرية التامة، وعدم تسجيل البيانات إس بعد علم المتعلم. -1
 .وعية في جمع المعلومات والبياناتالدقة والموض -2
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 .يد على إجراءات المقابلة الشخصيةالتدرب الج -3
ط والتنظيييم الجيييد للمقابليية التخطيأنييه يوجييد صييفات أخيير للمقابليية الجيييدة كيي ويــر  الباحــث

 .الفهم المتبادل والتعاون اإليجابي بين المعلم والمتعلمو  ،إجرائهال قب
 

 : المفاهيم بخرائط األداء تقويمسادساا: 
تعد خرائط المفاهيم من الساليب البديلة لتقويم الطةب، حي  تساعد الطةب على ربط 

الطييةب ميين المفيياهيم المتشييابهة مييع بعضييها الييبعل، وتسيياعد علييى تنمييية مهييارات التفكييير لييدى 
 خةل وضع تصور لخريطة المفاهيم وبنائها، وتدريبهم على ربط الفكار.

 مفهوم خرائط المفاهيم 
 خرائط المفاهيم ومنها ما يلي:تعددت التعريفات التي تناولت 

نائيية البعيد أو متعيددة البعياد نها: عبارة عن مخططات هرميية ثبأ خرائط المفاهيم عرفتُ 
ة المتكامليية لمفيياهيم موضييوع أو وحييدة مييا تييم تنظيمهييا بطريقيية متسلسييلة   تظهيير البنييي عنكبوتيييه

ومنظميية، حييي  يوضييع المفهييوم الرئيسييي فييي قائميية الهييرم وتنييدرج تحتييه المفيياهيم الفرعييية، وهنيياك 
م، 2009الحسيييياينة،، و  مهيييييدات روابييييط تبييييين العةقيييية بييييين المفهييييوم الرئيسييييي والمفيييياهيم الفرعييييية

 . 94ص
 فيي المتضيمنة المفياهيم لتحدييد الطاليب المعليم بأنهيا  توجييه  م2007، زيتيون   عرفهايُ و 
 المفاهيم. هذه بين والربط مفاهيم خريطة بناء طريف عن المحتوى

طريقييية لتحلييييل المفييياهيم وبييييان العةقيييات  :  بأنهيييا207م، ص2005عرفهيييا الهوييييدي  ويُ 
 الهرمية بين تلك المفاهيم.

  بأنهيييا: عبيييارة عييين أداة لتمثييييل المعييياني 113م، ص1995عرفهيييا الخليليييي وقخيييرون  ويُ 
وتهيييدف إليييى تمثييييل العةقيييات ذات المعنيييى بيييين المفييياهيم عليييى هيئييية جميييل مفتوحييية كميييا يمكييين 

 اعتبارها تقنية أو طريقة إلظهار المعاني لدي الفرد في طبيعة العةقات بين المفاهيم بالرسم. 
ارة عيييين رسييييم تخطيطييييي   بأنهييييا: عبييييWandersee,1990,p.28عرفهييييا واندرسييييي  ويُ 

لتوضيح مجموعة من المعاني المتضمنة في إطار من اسقتراحات، وهذا الرسم يكون ثنائي البعد 
، ثيم تتبيع المفياهيم ي قمتهيا بالمفياهيم الكثير شيموليةيمثل العةقات بين المفاهيم وتبدأ الخريطة ف

تي وفييي قاعييدة الخريطيية تييأكثيير خصوصييية الفرعييية وكلمييا اتجهنييا نحييو القاعييدة تكييون المفيياهيم ال
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أمثلة لكل فرع من فروع الخريطة على أن توضع المفاهيم داخل إطارات يتم الربط بينها بخطوط 
 موصوفة. 

بأنهييييا: عبييييارة عيييين وسيييييلة تخطيطييييية لتمثيييييل   Novak,1990,p.939وعرفهييييا نوفيييياك 
 مجموعة من معاني المفهوم تدخل في إطار مجموعة من المحتويات. 

خيرائط المفياهيم بأنهيا: عبيارة عين رسيم تخطيطيي بطريقية  الباحـث رفَعييُ وفي ضوء ذلك 
فيهيييا الطاليييب العةقييية بيييين مفييياهيم مرتبطييية ميييع بعضيييها بطريقييية متسلسيييلة  معينييية يظهييير ويبيييرز

 ومنظمة.

 استخدامات خرائط المفاهيم: 
 ،خطايبية  و 246م، ص2012 مين  أبيو عياذرة،تخدم خرائط المفياهيم كميا ذكير كيل  تس

 في الحاست التالية:  312م، ص2005
 تقييم المعرفة السابقة لدى الطةب عن موضوع ما. -1
 تقويم مدى تعرف وتفهم الطلبة للمفاهيم الجديدة. -2
 .تخطيط لمادة الدرس -3
 .يص مادة الدرستلخ -4
 .تخطيط للمناهج -5

تظهييير بشيييكل واضيييح فيييي ربيييط عناصييير اليييدرس عييين  المفييياهيمأن خيييرائط  الباحـــثوييييرى 
 من أهم وسائل التعلم الذاتي للطالب. هيطريف تلخيصه وربط أفكاره مع بعضها البعل و 

 أهمية استخدام خرائط المفاهيم:
أهميييية ويم لتحسيييين العمليييية التعليميييية فخريطييية المفييياهيم مييين وسيييائل التقييي تطالميييا اعتبييير 

  :241م، ص2012عاذرة   أبووفوائد استخدامها تكمن فيما حدده 
 تساعد على ربط المفاهيم الجديدة بالبنية المعرفية للطالب. -1
 تساعد المعلم على التركيز على الفكار الرئيسة للمفهوم الذي يقوم بتدريسه. -2
 تساعد الطةب على البح  عن العةقات بين المفاهيم. -3
 اهيم المشابهة.تساعد الطالب على ربط المفاهيم الجديدة وتمييزها عن المف -4
 تتطلب البح  عن أوجه الشبه واسختةف بين المفاهيم. -5
 تجعل الطالب مستمعا( ومنظما(، ومصنفا(، ومرتبا( للمفاهيم. -6
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   ما يلي:95م، ص2009والمحاسنة  ،ويضيف مهيدات
 تزود الطلبة بملخص تخطيطي مركز لما تعلموه. -1
 عند الطةب.تساعد المعلم على معرفة سوء الفهم الذي قد ينشأ  -2
تسييياعد عليييى الفصيييل بيييين المعلوميييات المهمييية والمعلوميييات الهامشيييية، وفيييي اختييييار المثلييية  -3

 المةئمة لتوضيح المفهوم.
تسييياعد عليييى تيييوفير منييياخ تعليميييي جمييياعي مييين خيييةل اشيييتراك الطيييةب فيييي تصيييميم خيييرائط  -4

 المفاهيم.
يدن    : ي  ما يلAckerman & Eden,2001,pp. 47-66كما ويضيف أكيرمن وا 

 تساعد على رؤية التناقضات والفجوات في المادة العلمية. -1
 وسيلة لةحتفاظ بالمعرفة وعدم نسيانها. -2
 لقت على جدران الصف.تعد موضوعا( مةئما( ودائما( للمراجعة فيما إذا عُ  -3

أن خييرائط المفيياهيم تسيياعد الطييةب علييى معرفيية المعلومييات المهميية ميين  الباحــثويييرى 
الهامشيييية مميييا يسييياعد الطيييةب عليييى تنظييييم المعرفييية المكتسيييبة ليييديهم والمعرفييية الجدييييدة ومعرفييية 
العةقييات التييي تربطهييا مييع بعييل ممييا يسييهل عملييية الييتعلم لييدى الطييةب، ميين خييةل تنظيييم بنيياء 

 بها. المفاهيم والمعارف وتعميف الوعي

 خطوات بناء خرائط المفاهيم: 
 مين الكثيير عليى تحتيوي عمليية ولكنيه وعشيوائيا(، بسيطا(  نشاطا(  بناء خرائط المفاهيم ليس

 : 252م، ص2012يمكن تحديدها فيما يلي  أبو عاذرة ، خطوات عدة في وتسير النشطة،
 اختيار الموضوع الذي سيبنى له خريطة المفاهيم. -1
 احية المناسبة المتضمنة لاشياء أو الحدا .اختيار الكلمات المفت -2
 عمل قائمة بالمفاهيم مرتبة ترتيبا( هرميا( تبعا( لهميتها أو حسب العةقة للدرس. -3
 تحديد المفاهيم المجردة. -4
 تحديد المفاهيم المترابطة معا( ضمن عةقات. -5
 وضع المفهوم الرئيس في قمة الهرم وتحتها المفاهيم الفرعية. -6
 التوصيل بين المفاهيم ذات العةقة بخطوط.  -7
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م، 2012 عاذرة، بوائط المفاهيم من خةل ما يلي  أويمكن تعليم الطةب مهارة بناء خر 
  : 247ص
 تقدم أمثلة مبسطة لخرائط المفاهيم  تم إعدادها من قبل المعلم .- أ
 توضيح كيفية بناء خريطة المفاهيم في شكل خطوات مبسطة.- ب
يب الطييةب ميين خييةل اسييتخدام خريطيية للمفيياهيم فقييط ثييم اسييتخدم الخريطيية التييدرج فييي تييدر - ت

 المفتوحة وهكذا.
 توجيه الطةب عند تنفيذ المحاوست الولى.-  
 إتاحة فرص للطةب للتدريب على استخدامها.- ج

  األقران: تقويمسابعاا: 
 فييي جديييد منظييور إلييى ويسييتند وثيقييا(، ارتباطييا(  الييذاتي بييالتقويم القييران تقييويم مفهييوم يييرتبط
 إيجابييا(  دورا(  لهيم يجعيل مميا بعضا(، بعضهم أعمال تقويم في معا(  بالعمل للمتعلمين التقويم يسمح

 الطيييةب ثقييية ويزييييد عليييى التفكيييير، تشيييجيعهم عليييى ويعميييل أعميييالهم، وتقيييويم فيييي تعلمهيييم نشيييطا( 
 الجييدة اَلعميال خصيائص تعيرف فيي أيضيا(  ويسياعدهم المسيؤولية، تحمل ويحثهم على بأنفسهم،

 دورا(  التقييويم فيييه يجييري الييذي والسييياف اإلنسييانية العةقييات أنميياط بتقييديمها، وتييؤدي يقومييون التييي
  .                                      225م، ص2007من التقويم عةم، النوع هذا نجاح في كبيرا( 

 يلي: وتتعدد التعريفات التي تناولت مفهوم تقويم القران، ومنها ما
  بأنيييه: نيييوع مييين التقيييييم يقيييوم بيييه أقيييران الطاليييب أو 355م، ص2002يعرفيييه الصيييراف  

المييييتعلم وهييييو يتضييييمن التقييييييم البنييييائي والتقييييييم الختييييامي للمهميييية التعليمييييية أو النشيييياط أو العمييييل 
.بواسطة قرين للطالب أو مجموعة من القران

بأنه: إجراء ينظر من خةله الفرد إلى منتج أو نتائج تعلم قرينه من حي   ويعرفه توبينج
  .,p.250 Topping,1998  الكمية، والمستوى، والقيمة، والنوع، أو النجاح

 أو فييرادى الطالييب أقييران بييه يقييوم التقييويم ميين نييوع هييوأن التقييويم بييالقران الباحــثويييرى 
 .كثر ايجايبا( الطالب أشاط ويكون ن أو مهمة كل نهاية بعد جماعات

 العمليات التي تساعد الطلبة في تقويم أقرانهم:

  أن هناك أربع عمليات لمساعدة الطلبة فيي تقيييم 358م، ص2002لقد بين الصراف  
 أقرانهم وهي:

المةحظ له تأثير عليى المفحيوص، والمةحيظ يمكنيه رؤيية جيزءا(  :الوعي بمحدودية المالحظ -1
 بسيطا( من مجموعة عمليات يقوم بها المفحوص في تفاعله مع البيئة التعليمية.
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تعلييم الطلبيية مقارنيية قائميية المعييايير بالشيييء الييذي يةحييظ، حييي  ميين المالحظــة والتفســير:   -2
قة ووضوح وس يستطيع تفسير الداء قبيل يقوم بالتقييم يحتاج إلى أن يصف الداء والعمل بد

 أن يملك البراهين والدلة على ذلك.
مهميية المقييوم هييي مناقشيية الخبييرة التييي تمييت مةحظتهييا، ويمكيين  التعبيــر الصــادق والشــفاف: -3

 مةحظة الخبرة بطريقتين:
يقوم المةحظ بالتعبير عن مشاعره الشخصية وفهميه لميا طريقة اسستجابة الشخصية: حي  - أ

 .هسحظ
يقييوم المةحييظ بمقارنيية مييا يةحظييه بمجموعيية ميين المعييايير طريقيية التقييدير المعييياري: حييي  - ب

 .الخارجية
بعييل الطلبيية يظنييون أن التقييييم خييير أو شيير دون أن يييدركوا أن جميييع : الســتماع والتنفيــذ -4

 .يع الرؤى تساعد في إضاءة الحقيقةالحكام توضع حسب رؤى محددة وأن جم

 :ومزاياه أهمية تقويم األقران
م، ص 2007 ان أهمييية كبيييرة يمكيين توضيييحها فييي النقيياط التالييية   زيتييون،قيير لتقييويم ال

  :654-653ص 
 جزءا( أكثر نظامية في عملية التقويم.يصبح الطالب  -1
يطور تقويم القران مهارات وعادات النقد البنياء  التحلييل، والتصينيف، واسسيتنتاج، والتقيويم   -2

 الحياة العلمية الواقعية.حاضرا( ومستقبة( في 
أداء فييي عملييية  الفرصيية لنييه يضييع معييايير ومحكيياةيقييدم بيئيية تهييير وتقييود إلعطيياء الطالييب  -3

 التقويم.
 يزيد ثقة الطةب بأنفسهم، ويحفزهم على تحمل مسئولية تعلمهم كما في التقويم الذاتي. -4
قييويم وعدالتييه، يسييهم فييي تطييوير مهييارات شخصييية واجتماعييية، ويحسيين ميين جييودة الييتعلم والت -5

وربما يجنيب الوليوج فيي التقويميات الموضيوعية، إذ إن الطاليب سييتم تقويميه مين قبيل زمةئيه 
 القران.

يسيياعد الطلبيية علييى التعييرف إلييى العمييال والمنجييزات الجيييدة التييي يقومييون بتقويمهييا، وفهييم  -6
 المادة الدراسية فهما( أفضل في ضوء خفل توترات اسمتحانات النفسية.

عيييادة النظييير فيييي يتييييح ال -7 فرصييية لتقيييديم تةذيييية راجعييية مييين القيييران  غيييير سيييلطة المعليييم  ، وا 
 العمال والتعلم والداء، ومراجعتها، وتحسينها.
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يسييهم فييي تنمييية بعييل الصييفات والقيييم الشخصييية المتمثليية فييي احتييرام الييرأي والييرأي الخيير،  -8
 رها.وتقدير الفكار، والموضوعية، وتفتح العقل، واحترام الذات وتقدي

أن هييذه المزايييا تزيييد ميين النيياتج التعليمييي أكثيير ممييا هييو عليييه بالسيياليب  الباحــث ويييرى
وتةير في أسلوب تقديره للمواقف وتسيهم فيي لتعليمية التقليدية وتجعل من الطالب محورا( للعملية ا

لييييي فييييي العملييييية تطييييور شخصيييييته بجميييييع النييييواحي ميييين حييييي  التركيييييز علييييى أداء الطالييييب العم
 التعليمية.

 

 :أساليب تقويم األقران
لتقويم القران أسياليب وممارسيات عيدة يمكين متابعتهيا لتقيويم القيران لعيل مين أبرزهيا ميا 

 : 655م، 2007 زيتون، يلي 
هيييذه تةذيييية راجعييية للطاليييب عيييرل العميييال والمنجيييزات الفرديييية أميييام القيييران للنقييياش وفيييي  -1

 عماله وتحسينها.لمراجعة أ
 الجماعية للمناقشة لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف.تقديم العمال  -2
قران والتقييم الذاتي يمكن استخدام نفس أساليب التقييم الذاتي كما ةرتباط بين تقييم النظرا( ل -3

 الداء ومعاييره.  ضوء محكات قران فيجعة والتقدير واستبانات تقييم الفي قوائم المرا

 أهداف تقويم األقران 
م، 2004   عةم الهداف وذكرمجموعة من  تقويم القران الطةب على تحقيف يساعد

 :منها ما يلي  213ص
 .زيادة استقةلية الطالب -1
 فهم الطالب للمادة الدراسية فهما( متعمقا(. -2
 تحويل الطالب من متلف سلبي إلى مقوم. -3
 جعل الطالب قادرا( على نقد أعماله بنفسه. -4
صدارتوضيح مفهو  -5  .الحكام للطالب م الذاتية وا 
 جعل الطالب مدركا( أن التقويم جزءا( س يتجزأ من عملية التعليم. -6

نفسيه مين خيةل الحكيم عليى أعميال أن تقيويم القيران يمينح الطاليب الثقية ب الباحثويرى 
تاحة الفرصة للتعرف على وجهات النظر المختلفة والساليب المتنوعة في المةحظة.اآل  خرين وا 
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 م الذاتي:التقويثامناا: 
يعيد مكونيية أساسييية مين مكونييات الييتعلم المسيتقل للطالييب، وزيييادة دافعيتيه، وتقييديره لذاتييه، 

 ويوجه نظره بدرجة أكبر إلى ما يقوم بأدائه، وكيف يؤديه، وبذلك ينمي لديه التفكير البناء. 
تحلييييل الميييتعلم اليييذاتي لتعلميييه وتطيييوره نحيييو : بأنيييه (226م، ص2009  الهنيييدي عرفيييهويُ 

نتاجييات الييتعلم كييي تييؤدي إلييى معرفيية ناضييجة ومطييورة بنفسييه ويسييميه الييبعل بييالتقويم الييداخلي 
 للطالب لمدى إنجازه للنتاجات التعليمية لوحدة أو موضوع دراسي بعد تعلمه. 

 : بأنه نقد الطالب نفسه بنفسه. 213م، ص2004عةم  عرفه ويُ 
بأنيييه قيييدرة الطاليييب عليييى المةحظييية  : 152م، ص2009  والمحاسييينة ،هييييداتعرفيييه مويُ 

والتحليييل والحكييم علييى أدائييه باسعتميياد علييى معييايير واضييحة ثييم وضييع الخطييط لتحسييين وتطييوير 
 الداء بالتعاون المتبادل بين الطالب والمعلم.

أنتجيه أن التقيويم اليذاتي هيو نيوع مين التقيييم يقيوم بيه الفيرد للحكيم عليى ميا  الباحث ويرى
 .وتحديد نقاط القوة والضعف

 أهمية التقويم الذاتي ومزاياه: 
  650،649:2007للتقويم الذاتي أهمية كبيرة في حياة المتعلم يوجزها كيل مين  زينيون،

 :  في التالي179:2005كيل والمفتي،و الو 
مكون أساسي من مكونات التعلم المستقل النشط للطالب، مما يؤدي إلى زيادة  التقويم الذاتي -1

دافعيتيييه، وتقيييديره لذاتيييه، وبالتيييالي يوجيييه نظيييرة أكبييير للطاليييب مميييا ييييؤدي إليييى زييييادة دافعيتيييه، 
 مبدئيا(  التفكير الناقد.  وتقديره لذاته، وبذلك ينمي لديه

فييي وقييت مبكيير وتسييتمر عييادة معييه فييي  يييؤدي التقييويم الييذاتي إلييى تنمييية عييادة تقييويم الييذات -2
 الحياة العلمية.

ينمييي عييادة تحمييل المسييؤولية مبكييرا( ويييتم تهييذيبها وصييقلها باسييتمرار حتييى تصييبح عييادة فييي  -3
 الحياة الواقعية.

مييع تزايييد اسسييتقةل الييذاتي للطييةب ينمييو اإلحسيياس لييديهم بملكييية الطالييب لتعلمييه ونمييوه ميين  -4
دراك أن عملية التقويم ليس  ت منفصلة عن التعلم من جهة أخرى.جهة وا 

بةيرل تطبيقهيا عليى  تحديد المستويات والمحكياتيتضمن التقويم الذاتي مشاركة الطلبة في  -5
صدار أحكام تتعلف بمدى نجازاتهم وا   .تحقيقهم لهذه المستويات والمحكات أعمالهم وا 
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ايير الداء عمليييية التقيييويم اليييذاتي ميييع تقيييويم القيييران تجعيييل الطيييةب يبيييدؤون فيييي تمثييييل معييي -6
ويطبقونها في الجهد والعمال التي يقومون بهيا مسيتقبة(، فهيو أداة ووسييلة للتأميل  اومحكاته

 والتعلم والمراقبة والضبط الذاتي.
التييدريب علييى تحديييد مسييتوى عمييل الطلبيية علييى نحييو صييحيح ودقيييف نسييبيا(، ويعطيييهم فييرص  -7

 ما يتعلمونه.التوقف، والمراجعة، والتفكير المعمف فيما يقومون به و 
يتطلب التقويم الذاتي مراجعة أهداف التعلم وغاياته والعودة إليها في أثناء عملية التعلم ليقدر  -8

الطالييب مييدى تقدمييه ونمييوه، وبالتييالي تحقيقييه لاهييداف والةايييات المنشييودة، وهييذا يتطلييب ميين 
فيي الصيف  المعلمين والطةب تحديد الهداف والةايات بوضوح، وربما تعليقها في مكيان ميا

 والرجوع إليها كلما تتطلب المر ذلك من جهة أخرى. ،أو المختبر ليراها الجميع من جهة
فيييالمعلمون الييذين يعطييون المجيييال  ؛يترتييب علييى التقيييويم الييذاتي تخفيييف العيييبء علييى المعلييم -9

لطةبهيييم للتقيييييم اليييذاتي ليييم يعيييودوا بحاجييية إليييى وضيييع اسختبيييارات واسمتحانيييات وتصيييحيحها 
 عةمات.وتسجيل ال

التقيويم الييذاتي ييتةءم مييع مبياد  الييتعلم المعرفيي البنييائي، حيي  إن المعرفيية تبنيى والطالييب  -10
هييو الييذي يييتعلم وينشيير المعرفيية، وبهييذا يصييبح الميير تحصييية( حاصيية( لن يقييوم المييتعلم 

 بتقويم تقدمه وتعلمه ونموه.
لتقليدييييية وتعقيييييداتها يخفييييل جوهريييييا( تييييوترات وقلييييف اسختبييييارات واسمتحانييييات اسعتيادييييية ا -11

 النفسية والعصبية. 
وفي ضوء ما سبف فإن التقويم الذاتي يحظيى بأهميية كبييرة فيي المجيال التربيوي س سييما 

ظييل وجييود العديييد ميين المبييررات لتييي توجييه إليهييا عمليييات التقييويم، فييي فييي ظييل تعييدد الجوانييب ا
اجعة الفرد لنفسه يمنحيه فرصية والسباب التي تستدعي وتستلزم اإلفادة منه وتوظيفه حي  إن مر 

تطويرها وسد ثةراتها س سيما إن أغلب مشاكل الفرد تأتي من أخطائه كما أن مراجعة الفرد لذاته 
م، 2009 والمحاسييينة، ييييؤدي إليييى تحدييييد ميييا يحتاجيييه مييين مهيييارات ومعيييارف ضيييرورية  مهييييدات

 . 129ص
سيجل خياص أو  لطاليبل وهناك مجموعة من المباد  لتقويم الفرد لنفسه فة بد أن يكون

بطاقة ييدون فيهيا نتائجيه فيي جمييع الميواد ميع ضيرورة مقارنية النتيائج التيي حصيل عليهيا بنتائجيه 
م، 2007 السابقة، مقارنة نتائجه بةيره من التةميذ حتى يعرف مكانه بالنسبة للمجموعة  زيتون،

 . 652-650ص ص 
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أنماط التفكير وحل المشيكةت أن التقويم الذاتي ينمي  للباحثمن خةل ما سبف يتضح 
والمهييارات العليييا التييي س ينميهييا التقييويم التقليييدي، وكييذلك يركييز علييى نفسييية الطالييب وتقبلييه لذاتييه 
واآلخييرين باإلضييافة إلييى العديييد ميين المميييزات التييي يفتقييدها التقييويم التقليييدي، ولييذلك يجييب علييى 

ات والحقييائف، خصوصييا( فييي المرحليية المعلييم إرشيياد المييتعلم كيييف يييتعلم، وليييس تزويييده بالمعلوميي
  الساسية لنها فترة غرس القيم وتكوين الضمير وتكوين شخصية اإلنسان.

  :الشفوية الختباراتتاسعاا: 
وهي مجموعة من السئلة اللفظيية التيي يوجههيا المعليم إليى الطلبية للحصيول مينهم عليى 

 . 408م، ص2004 الجةد، استجابات لفظية غير مكتوبة 
 باسختبيييارات عليهيييا الحصيييول يمكييين س التيييي طاليييبال قيييدرات عييين الكشيييف إليييى وتهيييدف

يجيياد فوريييا(، القصييور لجوانييب والعييةج التصييحيح ثييم التحريرييية،  فييي وتسييتخدم للمييتعلم الحييوافز وا 
 ليه السيليم والنطيف الكيريم للقيرقن المجيودة الصيحيحة القراءة على التلميذ قدرة لتقويم الدينية، المواد
 حيي  درس، لكيل العيرل مرحلية من هاءتاإلن بعد الشفوي التقويم يستخدم كما المراحل جميع في

 طرييف عين التةمييذ بتقيويم فيشيرع الداء، حسين عليى تةمييذه ودرب درسيه شيرح قيد المعلم يكون
 المشروح. الدرس جوانب حول المباشرة الشفوية السئلة إلقاء

 ما يلي:  207م، ص2002الهيجا   منها أبوولةختبارات الشفوية مميزات كثيرة ذكر 
 قدراتهم لعدم وذلك ساسية،ال المرحلة من الولى السنوات في التةميذ أو الطفال تناسب  -1

 .والكتابة القراءة على
 .المستوى في المتقاربينطةب ال بين التمييز على المعلم تساعد -2
 .وقوعه فور الخلل ومعالجة الخطاء تصحيح سرعة على المعلم تساعد -3
 .السريع والتفكير اإلجابة وسرعة والحوار المناقشة على الطالب قدرة عن تكشف -4
 درسه مراحل من مرحلة كل تقويم عند طةبه إلى السئلة من قدر أكبر توجيه للمعلم تتيح -5

 بعد أذهانهم في المعلومات وتتركز والمتكررة المتعددة اإلجابات من طةبه يستفيد وبالتالي
 .وفهما هضمها
وميييع هيييذه الممييييزات فيييإن هنييياك مجموعييية مييين العييييوب التيييي تؤخيييذ عليييى اسختبيييارات    

 مجموعة منها:  207م، ص2002جا  الهي أبو وذكر الشفوية
  المعلم. بذاتية تتأثر إنها -1
 طوية( في إعدادها ورصد نتائجها وتحليلها. وقتا(  تستةرف إنها -2
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 قد وبالتالي زمةئهم، إجابات من يستفيدون الحصة نهاية في يسألون الذين الطةب إن -3
 .السئلة تكرار بسب وذلك سابقاتها من أفضل تقييمهم يكون

 مستويات حسب لطةبه المعلم تقييم يتفاوت وبالتالي الموجهة السئلة مستويات تتفاوت قد -4
 .  لهم المقدمة السئلة

الشييفوية وتطبيقهييا السييئلة  وضييع عنييد مراعاتهييا يجييب التييي المييور وهنيياك مجموعيية ميين
 : 210م، ص2002الهيجا، أبو) يمكن تحديدها فيما يلي

 .التةميذ وخبرات التدريس بموضوع السئلة ارتباط -1
 .الحصة لمجريات السليمة السئلة توقيت -2
 .وصحتها اللةوية السئلة وضوح -3
 .والموضوعي المقالي بين وتنوعها السئلة مستويات تنوع -4
 .المركب إلى البسيط ومن الصعب إلى السهل من السئلة في التدرج -5
 .محددة واحدة بإجابة السؤال يختص أن -6
  .وصحتها بوضوحها يرتبط وهذا السئلة من للمطلوب المباشر الفهم -7

 المرحليييية فييييي التقييييويم وأدوات وسييييائل أهييييم ميييين الشييييفوية اسختبييييارات أن الباحــــث ويييييرى
 تقويييية إليييى وتيييؤدي جييييد بشيييكل للكتابييية المرحلييية هيييذه فيييي الطيييةب تمكييين لعيييدم وذليييك الساسيييية،
 الضيروري مين وليذلك بداخليه، يجيول عميا التعبيير عليى تعيودا(  أكثير تجعله التي الطالب شخصية

 هييذه تييؤدى حتييى عشييوائيا(  علييى الطييةب توزيعهييا وضييرورة مسييبقا(  أسييئلة بإعييداد المعلييم يقييوم أن
 .تصبو إليه ما اسختبارات
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 الثاني المبحث
 التربية اإلسالميةالتقويم في 

التربية اإلسةمية تتعامل مع اإلنسان باعتباره كة متكامة(، وتسعى إلى تنمية شخصييته 
بنييييور الشييييريعة  مستضييييئة( ميييين النييييواحي الجسييييمانية والعقةنييييية والقلبييييية والنفسييييانية واسجتماعييييية 

دة اهلل تعييالى، اإلسييةمية، ليييتمكن هييذا اإلنسييان ميين تحقيييف غاييية خلقييه ووجييوده المتمثليية فييي عبييا
 والتقويم جزء أصيل من عملية البناء والتكوين لهذا اإلنسان. 

 : مفهوم التربية اإلسالمية
تتعييدد التعريفييات التييي تناولييت التربييية اإلسييةمية تسييتعرل الدراسيية الحالييية بعضييا( منهييا 

 على النحو التالي:
التربويييية التيييي اسيييتهدفت إيجييياد عيييرف التربيييية اإلسيييةمية بأنهيييا تليييك الفكيييار والتطبيقيييات تُ 

اإلنسان المسلم عبر اختةف الزمان والمكان، فهي تلك المفياهيم التيي ييرتبط بعضيها بيبعل فيي 
إطار فكري واحد يستند إلى المباد  والقيم التي أتى بها اإلسةم والتي ترسم عددا( من اإلجراءات 

ا( يتفييف وعقيييدة اإلسييةم.   النقيييب، والطرائييف العلمييية يييؤدي تنفيييذها إلييى أن يسييلك سييالكها سييلوك
  197م، ص1995

 : بأنهييا إحيدا  تةييير فييي سييلوك الفيرد فييي استجيياه المرغييوب م2002عرفهيا أبييو سوي  ويُ 
 فيه من وجهة نظر اإلسةم.

 : بأنهييا إطييار فكييري ونظييام متكامييل يتنيياول التربييية فييي أسسييها م2004رفهييا متييولي  وعَ 
 وجهة نظر اإلسةم.النظرية وفي طرائقها العملية من 

 : بأنهيييا النظيييام التربيييوي المنبثيييف مييين القيييرقن الكيييريم، والسييينة م2009رفهيييا العياصيييرة  وعَ 
عيداده لحيياتي  النبوية، والهادف إلى تنشئة المسلم وتوجيهه، ورعاية جوانب نموه، لبناء سيلوكه، وا 

ذوا بيه وحيده دون غييره الدنيا واآلخرة، والذي افترل اهلل على المربين من قبياء ومسيئولين أن يأخي
 من النظمة الخرى.

أن التربيييية اإلسيييةمية عمليييية تنميييية  الباحـــثوباإلفييادة مييين التعريفيييات السيييابقة يسييتخلص 
مواهب اإلنسان تنمية متزنة في دعم اإليمان والعلم والخلف والعمل الصيالح بشيكل متيرابط بحيي  

 بحانه وتعالى.تؤدي إلى إعداد الشخصية المسلمة العاملة العابدة هلل س
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 :أهداف التربية اإلسالمية
اهتميييت التربيييية اإلسيييةمية بتنشيييئة الطفيييال والشيييباب عليييى معرفييية اليييدين وحسييين الخليييف 

قامييية اليييروابط الخويييية  ،واسهتميييام فيييي إقامييية الشيييعائر الدينيييية مييين صيييةة وصييييام وزكييياة وحيييج وا 
والعةقات الطيبة بين الفرد وبقية الفراد واحترام النياس وأعميالهم، وهيذا هيو الهيدف الكليي للتربيية 

 مجموعة من الهداف الخاصة. والتعليم في اإلسةم وانطوت تحته
  28م، ص2003ويمكن تحديد أبرز أهداف التربية اإلسةمية فيما يلي  الشمري،

 العقلي واإلعداد الفكري للمسلم.التثقيف  -1
 . المتعلم لدى اإلسةمية للعقيدة نظرية علمية قاعدة تكوين -2
 .المتعلم لدى الخاطئة الدينية المفاهيم تصحيح  -3
 تنمية القوى واسستعدادات الطبيعية للطفل. -4
 اسهتمام بقوة النشء وحسن تربيته أيا( كان جنسه ذكرا( أم أنثى. -5
 واسستعدادات اإلنسانية.العمل على توازن القوى  -6
 إشباع الحاجة إلى المعرفة الدينية لدى المتعلم. -7
 تزويد المتعلم بالمعرفة الدينية الةزمة له. -8
 محاربة الفكار الهدامة الموجهة ضد اإلسةم. -9

 العمل على أن يحفظ المتعلم قدرا( من القرقن الكريم. -10
 تنمية الوازع الديني لدى المتعلم. -11
 مد يد العون لآلخرين.تمكين المتعلم من  -12
 تهيئة المسلم السوي اإليجابي الفاعل في المجتمع.  -13

   أهدافا( أخرى:12م، ص2002 وأضاف إليها مدكور

 ترسيخ عقيدة اإليمان باهلل والخوة في اهلل. -1
 تحقيف اإليمان والفهم لحقيقة اللوهية. -2
 والحياة، واإلنسان. فهم حقيقة الكون، -3
 المة.اإلسهام في استعادة تميز  -4
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 خصائص التربية اإلسالمية:
الشمري كل من  ن التربية اإلسةمية تختلف عن غيرها بجملة من الخصائص وقد ذكرإ

 منها:  82-78م، ص ص2004 ، و الجةد، 30م، ص2003 
لن مصيدرها القيرقن والسينة، والةايية منهيا تربيية اإلنسيان الصيالح العابيد  انيـة:أنها تربيـة رب -1

 الذي يحسن الصلة بربه وبالعباد.
 والجسدية. اسجتماعيةتهتم بجوانب اإلنسان الفكرية والروحية والنفسية و  أنها تربية شاملة: -2
ةم كيل حي  يجيب التركييز عليى كيل النيواحي بصيورة مجملية لن اإلسي أنها تربية متكاملة: -3

 متكامل عبادة(، وتشريعا( وسلوكا(.
تراعييي واقييع الفييرد ميين حييي  هييو مخلييوف وميين حييي  كونييه عضييوا( فييي  أنهــا تربيــة واقعيــة: -4

 مجتمع.
 اسجتماعية.و تهتم بقضايا اإلنسان ومشكةته العامة والخاصة، الفردية  أنها تربية إنسانية: -5
ــة: -6 ــة إيجابي ــا تربي ة وبعييد عيين السييلبية فييي كييل نييواحي تهييدف إلييى تةيييير الواقييع بإيجابييي أنه

 الحياة.
كسيياب  أنهــا تربيــة ســلوكية: -7 يمييان وا  لنهييا قييول يتبعهييا أو يقتييرن بهييا عمييل، فهييي ممارسيية وا 

 عادات سلوكية حسنة.
لخصيييائص خصيييائص التربيييية اإلسيييةمية ميييا هيييي إس تجسييييد وتمثييييل أن  الباحـــثويسيييتنج 

وتحريرهمييا ميين عبييادة العبيياد إلييى  ينتكييوين الفييرد والمجتمييع المسييلم فييي اإلسييةم الييذي يهييتم
 عبادة رب العباد.

 التقويم في التربية اإلسالمية
وفييي مجييال التربييية والتعليييم أكثييير يعييد التقييويم عنصييرا( رئيسيييا( ومهمييا( لنجيياح كييل عمييل، 

، فهيو ميرقة للطاليب ووليي أميره مين في عناصير العمليية التعليميية التربويية عنه س غنىأهمية، إذ 
لم وكافية العياملين فيي العمليية التعليميية مين جهية أخيرى، فعين طريقيه يتضيح ويظهير جهة، وللمع

 مستوى تقدم الطالب، ومدى اكتسابه للمعلومات والمهارات التي تلقوها.

 :م التقويم في التربية اإلسالميةمفهو 
الحكييم علييى مييدى الخبييرة التعليمييية التعلمييية بأنييه:  التقييويم فييي التربييية اإلسييةميةعييرف ويُ 

بالنسبة لاهداف بما تتضمنه من تفاعل بين مكوناتهيا وذليك مين خيةل قيياس النتاجيات التعلميية 
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والزيييان،  الفليييت،  المتمثليية فييي تحصيييل التلميييذ المعرفييي للتربييية اإلسييةمية واتجاهاتييه وسييلوكه 
 . 198م، ص2004

عمليييية هادفييية، وشييياملة، ومتوازنييية، يتضيييمن بأنيييه:   398م، ص2004  الجيييةدرفيييه وعَ 
مجموعة من الخطوات الرئيسة التي تشمل تحديد الهداف التعليميية المتوخياة، وجميع المعلوميات 
الكمييية والكيفييية، وتحليييل المعلومييات للوصييول إلييى إصييدار حكييم علييى مييدى تحقيييف الهييداف فييي 

 التربية اإلسةمية،
عمليية هادفية، شياملة،  ويم في التربيية اإلسيةمية بأنيه:التق لباحثوفي ضوء ذلك يعرف ا

والخطييييوات، لجمييييع معلومييييات حييييول مسييييتويات  مجموعيييية ميييين السييييس والمعييييايير المنهجيييييةلهييييا 
 إلى اتخاذ قيرارات مناسيبة لتيدعيم جوانيب القيوة ومعالجية جوانيب الضيعفومهارات الطةب تؤدي 

 .سةميةفي التربية اإل حتى يمكننا الوصول إلى تحقيف أهداف

 :أهداف التقويم في التربية اإلسالمية
أهيييييداف   363م، ص2010 وقخيييييرون، ،و اشيييييتيوة  393م، ص2004،الجيييييةد حيييييدد 

 التقويم للتربية اإلسةمية وهي كالتالي:
يسييهم التقييويم فييي توضيييح وتحديييد الهييداف توضــيو وتحديــد األهــداف التعليميــة التعلميــة:  -1

التدريسييي، وتعييد الهييداف التعليمييية المنطلييف السيياس  التعليمييية التعلمييية الخاصيية بييالموقف
لدروس التربية اإلسةمية، ويبنى عليها تحدييد أسياليب التيدريس المناسيبة للتربيية اإلسيةمية، 
واختيييييار النشييييطة والخبييييرات والوسييييائل التعليمييييية المةئميييية، إلييييى أن تنتهييييي بمرحليييية تقييييويم 

 ف في التربية اإلسةمية.مخرجات التعليم المتعلقة بمدى تحقيف الهدا
ــ -2 ــينتحدي ــي للمتعلم ــتعلم القبل يييؤدي التقييويم إلييى التعييرف علييى مسييتوى الييتعلم : د مســتو  ال

القبلييي للمتعلميييين، وعيين ميييدى اسييتعدادهم لليييدرس الصيييفي، كمييا يكشيييف عيين قيييدرات ومييييول 
واهتمامييات ورغبييات الطلبيية التعليمييية؛ ممييا يسيياعد علييى تحديييد الهييداف المناسييبة، واختيييار 

 الخبرات التي تعمل على مراعاة استعدادات المتعلمين وقدراتهم في التربية اإلسةمية. 
حييي  يتفيياوت المتعلمييون فييي تشــخيص جوانــب القــوة والضــعف عنــد المتعلمــين وعالجهــا:  -3

قييدراتهم واسييتعداداتهم وميييولهم ورغبيياتهم، وفييي الفييروف الفردييية فيمييا بييينهم، فييإن نتييائج عملييية 
عيية ميين جوانييب القييوة والضييعف لييديهم، وعلييى المعلييم النيياجح أن يرصييد التقييويم تظهيير مجمو 

 جوانب الضعف ويعمل على عةجها وتقويمها في التربية اإلسةمية.
يسيهم التقيويم فيي إثيارة دافعيية المتعلميين فيي التربيية اإلسيةمية مين إثارة دافعية المتعلمـين.  -4

خييةل تزويييد المتعلمييين بمعلومييات تبييين مييدى تقييدمهم فييي الييتعلم، ممييا يعييزز الطالييب المجيييد 
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للزييييادة فيييي تحصييييله، وييييدفع الطاليييب الضيييعيف إليييى زييييادة مجهيييوده للوصيييول إليييى تحصييييل 
ين، وتزويييدهم بالتةذييية الراجعيية التييي تكشييف أفضييل باإلضييافة إلييى تعزيييز اسييتجابات المتعلميي

عييين ميييواطن القيييوة والضيييعف فيييي تحصييييلهم، مميييا يكسيييبهم الثقييية بأنفسيييهم، ويشيييجعهم عليييى 
تصويب أدائهم التعليمي كذلك تزويد المتعلمين بأهداف مناسبة توافف قدراتهم واسيتعداداتهم، 

 وتؤهلهم لتحقيقها ذاتيا(.

 :وظائف التقويم في التربية اإلسالمية
قسيام أ ةليى ثةثيوظائف عدة قسيمها بعيل البياحثين إالتقويم في التربية اإلسةمية يؤدي 

 :يمكن توضيحها فيما يلي خركل منها مبني على اآل

 :تشخيصية /الوظيفة األولى
 :  352م، ص2001 عيد،و   الخوالده، :تحدد وظائف التشخيص في أربع نقاط وهيوت

إن معلم التربية اإلسيةمية النياجح : الكامنة لد  المتعلمين والستعداداتاستكشاف القدرات  -1
هيييو اليييذي يراعيييي قيييدرات المتعلميييين واسيييتعداداتهم، فيحيييرك اسسيييتعدادات الكامنييية، ويسيييتثمر 

 القدرات وينميها ويوجهها نحو الهداف المخطط لها.
معليييم التربيييية اإلسيييةمية فيييي تدريسيييه المتعلميييين : ف علـــى البنيـــة الثقافيـــة للمتعلمـــينالتعـــر  -2

كسابهم المهارات يسعى إلى تحديد نقطة البدء لعمله، فالتقويم يحيدد ليه  المعارف والحقائف، وا 
، ليجعلهييا نقطيية بييدء يسييتند عليهييا فييي عمليييات المتعلمييين ميين بنييية معرفييية ومهاريييهمييا لييدى 
 التدريس. 

ــــد المســــتو  -3 والمهييييارات فييييي التربييييية  تحصيييييلهم للمعييييارف فييييي متفيييياوتون فييييالمتعلمون: تحدي
بهييدف قييياس مييا تحقييف ميين تعلييم نيياتج عيين  ين يقييدم المعلييم أسييئلته للمتعلمييين، وحيياإلسييةمية

تدريسه لتحديد مستويات المتعلمين، وتصنيفهم فيي مجموعيات تناسيب مسيتوياتهم التحصييلية 
 والدراسية.

يتخيييذ معليييم التربيييية اإلسيييةمية مجموعييية مييين اإلجييييراءات : تحديـــد مـــواطن القـــوة والضـــعف -4
المناسييبة، لتحقيييف تعليييم فعييال، والتقيييويم يييزود معلييم التربيييية اإلسييةمية بمعلوميييات كافييية عييين 
مواطن القوة والضيعف فيي عمليية التيدريس ونواتجهيا، كميا تكشيف للمتعلميين ميواطن ضيعفهم 

 . في تحصيل المعارف واكتسابهم المهارات ومواطن قوتهم
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 :العالجية /الوظيفة الثانية
الةامضية  اهيمح المفييتسهم أسئلة التقويم في معالجة بعيل السيلوكيات المةلوطية وتوضي

 . 349م، ص2001عيد،و  من خةل ما يلي  الخوالده،ذلك و وغيرها 
تسيتخدم بعيل المصيطلحات للدسلية عليى أكثير مين معنيى،  :تصحيو المفهومات المغلوطـة -1

 الناجح على التحقف من صحة فهم المتعلمين للمفهومات التي علمها لهم.ويحرص المربي 
معينيية، لكنييه س يييتقن مييا تعلمييه، وواجييب المربييي  ا( قييد يييتعلم المييتعلم أمييور  :تصــويب األخطــاء -2

 .، حتى يحسن من أدائه، ويصوب أخطاءهن للمتعلم الخطاء التي وقع فيهاالناجح أن يبي
م بتطييوير الهييداف التيي وضييعت نتيجيية لميا توصييل إليييه بحيي  يقييوم المعلي: تطــوير األهــداف -3

 من عملية التقويم.
جراء عملية التقويم يجد مجموعة من اإلجراءات ولكنه عند إ د المعلمعِ : قد يُ اإلجراءاتتعديل  -4

بحي  تؤدي الهداف المطلوبة المعدة  اإلجراءات فوجب على المعلم تعديلها تدني جودة هذه
 مسبقا(. 

 :الوقائية /الثالثةالوظيفة   
تسيييهم السيييئلة التقويميييية فيييي الكشيييف عييين عييييوب عمليييية التيييدريس، وفيييي تحدييييد العيييةج 
المناسب لمعالجة القصور، فإذا ما عرف معليم التربيية اإلسيةمية ذليك اسيتطاع اتخياذ اإلجيراءات 

أسيباب تحدييد المناسبة للحيلولة دون الوقوع في العييوب، والتقلييل مين القصيور، وذليك مين خيةل 
م، 2001عييد،و  الخوالده، المناسبة   التةذية الراجعة، وتقديم النجاح والقصور في عملية التدريس

  . 352-351ص ص
 للتقويم في التربية اإلسةمية ومنها: ىأن هناك وظائف أخر الباحث ويرى 

 وحاجات المجتمع. طالبالتأكد من مراعاة الهداف التربوية اإلسةمية وخصائص ال -1
 في مادة التربية اإلسةمية.طالب تقدير التحصيل الدراسي لكل  -2
 في مادة التربية اإلسةمية. لطالبتشخيص صعوبات التعلم بالنسبة ل -3
 تقدير الفاعلية التربوية لكل من المنهج وأدوات وأساليب التدريس في مادة التربية اإلسةمية. -4

 صفات معلم التربية اإلسالمية
علييم التربييية هييي التكامييل والنضييج حتييى يكييون قييدوة صييالحة إن ميين مقومييات شخصييية م

للييينشء وفيييي ضيييوء ذليييك فيييإن هنييياك مجموعييية الصيييفات التيييي سبيييد أن يتصيييف بهيييا معليييم التربيييية 
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م، 2009 ، و العياصيرة، 174م، ص2003 اإلسيةمية يمكين تحدييد أبرزهيا فيميا يليي  الشيمري،
  :487ص

 أولا: الصفات اإليمانية:
فينبةييي علييى معلييم التربييية اإلسييةمية أن يحييرص علييى التييزود بتقييوى اهلل عييز وجييل  التقــو : -1

ل خييييةص فييييي عملييييه والعييييدل بييييين تةميييييذه واسسييييتقامة فييييي سييييلوكه سييييواء داخييييل المدرسيييية 
 وخارجها.

بحي  تتةلةل هذه الثقة في عقل المعلم وكيانه، حتى تصبح جيزءا(  الثقة باهلل والتوكل عليه: -2
 من سلوكه.

 : وتقضي هذه الصفة أن يقوم المعلم بواجباته على أكمل وجه طاعة هلل.اإلخالص -3
بحي  يجب أن تنسف أقواله وأفعاله بحي  يصبح  عدم تعارض قول المعلم مع عمله وفكره: -4

 قدوة وهي أفضل وأسرع طرف التأثير على الطةب.
 ثانياا: الصفات الخلقية:

 بها معلم التربية اإلسةمية.وهي من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى الصدق:  -1
 حي  يمكن للمعلم التعامل مع مختلف الطباع والمزجة الطةبية.الصبر:  -2
حي  يجب عليه أن يعامل طةبه بعدل، وأن يقوم بتقييم الطةب بصيورة موضيوعية العدل:  -3

 وعادلة.
 لن الطةب يحبون من يعاملهم بالعطف والرحمة ويظهر لهم اللين.الرحمة والتسامو:  -4
نظييرا( لييدور معلييم التربيية اإلسييةمية الخطييير فييي تربييية أبنائييه وتزويييدهم بييالعلم الييذي األمانــة:  -5

 يعينهم على تحمل المسؤولية لذلك وجب عليه تحمل المانة حتى يحافظ على هذا النشء.
 أي التذلل والخضوع هلل سبحانه وتعالى لن هذا من صفات المؤمنين.: التواضع -6

 النفسية:ثالثاا: الصفات 
فيجييب علييى المعلييم التربييية اإلسييةمية أن يتصييف بالهييدوء بعيييدا( عيين الصييراعات الســتقرار:  -1

 الداخلية والنفسية والقلف، وأن يبني عةقات المودة مع طةبه وزمةئه ومجتمعه.
بحي  يكون معلم التربية اإلسةمية مهابا( وقورا( هادئا( بعيدا( عن السلوك اليذي يقليل التوازن:  -2

 .مكانته وهيبته أمام الخرين من
 بحي  يقدر أن يتجاوز العقبات وهو مطمئن النفس وهذا لقوة إيمانه.الثقة بالنفس:  -3
وبنياء العةقيات اسجتماعيية حيي  يكيون قيادرا( عليى استصيال التكيف النفسي والجتمـاعي:  -4

 خرين.مع اآل
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 . ة وعذوبة المنطفئيل والدعابة البر حي  يمكن أن يجمع بين الجدية في العم البشاشة: -5
 قلييوب ليمتلييك الصييفات بهييذه يتحلييى أن يجييب اإلسييةمية التربييية معلييم أن الباحــث ويييرى

نفوسيييهم، ويجيييذبهم إلييييه فيلتفيييوا حوليييه  عليييى تيييأثير قيييوة وذا ليييديهم، مألوفيييا(  محبوبيييا(  ويصيييبح طةبييه
 .سليما( وينصتوا لقوله، فيةرس فيهم المباد  والقيم اإلسةمية التي توجههم توجيها( 

 تقويم أداء الطلبة في التربية اإلسالمية 
عنييى التربييية اإلسييةمية بتنمييية شخصييية المتعلمييين ميين جوانبهييا المتعييددة، فهييي تحييرص تُ 

على تنمية الجوانب المعرفيية والعقليية مين خيةل تزوييد المتعلميين بالمعيارف الشيرعية والضيرورية 
وتعمييل التربييية  .سييليما( وعميقييا(، وعقيييدة وشييريعة وسييلوكا( التييي تييؤهلهم لفهييم اإلسييةم وشييرائعه فهمييا( 

اإلسةمية أيضيا( عليى تنميية الجوانيب الوجدانيية والقيميية عنيد المتعلميين، حيي  تيزودهم بمنظومية 
ميين القيييم واستجاهييات اإلسييةمية المسييتمدة ميين القييرقن الكييريم والحييدي  النبييوي الشييريف، وتتييدرج 

ويحكيم مين  ،يخ وتعزييز هيذه القييم حتيى تصيبح سيلوكا( للطاليبالمناهج الدراسية في تأسييس وترسي
ومميا تهيتم بيه الجانيب الينفس حركيي فيشيمل فيي  ،حب على الشياء بالحسن أو بالقبخةلها الطال

التربيييية اإلسيييةمية تزوييييد المتعلميييين بالمهيييارات الدائيييية المتعلقييية بتأديييية العبيييادات عليييى وجههيييا 
رقن الكييريم، وقييراءة الحييدي  النبييوي الشييريف، ولهييذا وجييب علييى الصييحيح، وبإتقييان مهييارة تييةوة القيي

 المعلم أن ينوع في أدوات تقويم حتى يشمل جميع هذه الجوانب.

 تقويم تحصيل الطلبة في المجال المعرفي:أساليب  -1
التي تقييس مسيتوى تحصييل الطلبية فيي المجيال المعرفيي وقيد سيميت  ساليبوهي تلك ال

 التحصيلية. باسختبارات
واسختبار التحصيلي إما أن يكون منطوقا( أو مكتوبيا(، وعلييه فيإن اسختبيارات التحصييلية 

  :تنقسم إلى نوعين
وهي مجموعة من السئلة اللفظية التي يوجهها المعلم إلى الطلبة للحصيول : الشفوية الختبارات

 منهم على استجابات لفظية غير مكتوبة.

التربية اإلسيةمية فيي مجياست عدييدة منهيا تيةوة  توظيف اسختبارات الشفوية في ويمكن
القييرقن الكييريم، اختبييار مييدى قييدرة الطالييب عيين التعبييير عمييا فهمييه فييي دروس التربييية اإلسييةمية، 
وسييرد وتحليييل أحييدا  السيييرة النبوييية الشييريفة، وبيييان وتعليييل الحكييام الفقهييية، والتعييرف علييى قيييم 

 . 409م، ص2004 واتجاهات الطلبة  الجةد،
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 وذليك الساسيية المرحلية في التقويم وسائل أهم من الشفوية اسختبارات أن الباحث ويرى
 شخصيية تقويية إليى تيؤدي ، كميا أنهياجييد بشيكل لكتابةمن ا المرحلة هذه في الطةب تمكن لعدم

 مييين وليييذلك لسيييانه، وطةقييية بداخليييه ميييا يجيييول عميييا التعبيييير عليييى تعيييودا(  أكثييير جعليييهفت الطاليييب
 هيذه تيؤدى حتيى عشيوائيا(  علييهم توزيعهيا وضيرورة مسيبقا(  أسيئلة بإعيداد المعليم يقوم أن الضروري
 .إليه نصبو ما اسختبارات

 علييى ويتمثييل النييوع الثيياني ميين اختبييارات التحصيييل فييي اسختبييارات التحريرييية التييي تقييوم
 لميا وتفسير شرح أو لها تلخيص أو والمفاهيم والمعلومات الحقائف سرد على تعتمد مكتوبة أسئلة
 أو جوهرهييا فييي سييواء كتابتهييا أو بنائهييا عنييد وقواعييد أسييس إلييى يحتيياج ميينهم وكييل. دراسييته سييبف

 .إخراجها
 : نوعين إلى وتنقسم

 موضيوع كتابية أو والمعلوميات الحقيائف سيرد أجوبتهيا تكيون أسيئلة وهيي: المقاليـة الختبارات -1
 تييذكر علييى مقدرتييه بيييان ميين الطالييب يييتمكن وفيهييا مطلييوب، لميير وصييف أو لييه تلخيييص أو

تنظيمهييا وتسييتخدم فييي التربييية  ثييم وميين تركيبهييا أو تحليلهييا وكييذلك لهييا حفظييه وجييودة الفكييار
 حريية الطاليب تعطيي التيي مفتوحية وهيي مقالييه اإلسةمية في دروس السيرة وهناك اختبارات

 المقالييه وهنياك اسختبيارات بيدر؟ غيزة أسيباب نياقش: مثل استجابته طبيعة لتحديد مقيدة غير
 ميين تطلييب بحييي  طبيعتهييا، وتحييدد المطلوبيية، اإلجابيية علييى قيييودا(  تضييع التييي المةلقيية وهييي

ويمكين أن تسيتخدم فيي جمييع  .اسيتطراد أو إطالية دون ودقيقية، محيددة إجابة واضيحة الطلبة
 اذكر ثة  من فرائل الصةة.: أمثلتها ومن فروع التربية اإلسةمية

 : الموضوعية الختبارات -2
 تتطلييب التييي المحييددة المثيييرات أو الفقييرات ميين مجموعيية تتضييمن مكتوبيية اختبييارات وهييي

 اسسييتجابات هييذه تكييون بحييي  ثابتيية واسييتجابات واضييحة، محييددة بمعييايير اسلتييزام عنهييا اإلجابيية
التأوييييل، ولقيييد ظهيييرت اسختبيييارات الموضيييوعية  أو التعلييييل أو النقصيييان أو الزييييادة تقبيييل س دقيقييية

، وسييييميت بالموضييييوعية لموضييييوعية التييييي واجهتهييييا اسختبييييارات المقاليييييةللتةلييييب علييييى العيييييوب 
ويتفيف  ،لن إجاباتها محددة ومعروفة ؛حي  س تتدخل ذاتية المصحح في تصحيحها ،تصحيحها

  .122ص م،1999ي تعطي للطالب  أبو حطب،جميع المصححون على الدرجة الت
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 (: تقويم أداء الطالب في التربية اإلسالمية2.1شكل )

 تصميم الباح : المصدر
 

 تقويم الطلبة في المجال الوجداني أساليب  -2
 كبييير أثيير وللوجييدان وانفعاستييه، اإلنسييان عواطييف اإلسييةمي المفهييوم فييي الوجييدان يشييمل

، مييين ويمنيييع المواقيييف، بعيييل نحيييو ييييدفع إذ والسيييلوك، الفكييير فيييي  الفكيييار، بعيييل ويقيييرر بعيييل 
 ولييس اإلنسيانية، الشخصيية فيي ا( يأساسي جانبيا(  الوجيدان كان ثم ومن ؛اآلخر بعضها دون ويحول

 العييييياطفي مضيييييمونهم يةيييييير أن دون للنييييياس، اسجتمييييياعي السيييييلوك اإلسيييييةم يحكيييييم أن باإلمكيييييان
ولهيييذا اهتمييت التربيييية اإلسييةمية بالوجيييدان ووضييعت أدوات لقيييياس المجييال الوجيييداني  واسنفعييالي

 .ومنها

وهي العملية التي يتوجه فيها المعلم بحواسه المختلفة نحو الطلبة بقصيد مراقبتيه أولا: المالحظة: 
ذلك من أجل الحصول على معلومات تفيد في الحكم عليه، وفي تقويم مهاراتيه في موقف نشط و 

  .388م، ص2011 اشتيوة، وقيمه وسلوكه وأخةقياته وطريقة تفكيره

ويمكن استخدام المةحظة لقياس مستوى تحصيل الطلبة في ميادة التربيية اإلسيةمية فيي 
 المجاست اآلتية:

 المعلم وطلبته وبين الطلبة أنفسهم.طبيعة العةقات اسجتماعية بين  -
 تحديد مستويات التفاعل اللفظي أثناء التعليم. -
 مدى التةير في سلوك الطلبة ومستويات التفاعل اللفظي أثناء التعليم. -
 مدى التةير في سلوك الطلبة ومستويات تفكيرهم. -

 أساليبالتقويمفيالمجالالمعرفي

 االختباراتالتحريرية االختباراتالشفوية

 المقالية الموضوعية
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 تحديد مجموعة من القيم والخةف التي يهدف إليها المنهاج الدراسي. -
حي  يتاح المجال للمتعلمين  تسجيل المةحظة من خةل إجراء المناقشة الصفية يمكنو 

لطرح أفكارهم أو عرل قرائهم حول موضوع محدد، وفي حين يقوم المتعلمون بذلك يركز المعلم 
اهتماميييه عليييى الطلبييية لرصيييد وتسيييجيل أنمييياط التفكيييير التيييي يقوميييون بهيييا، ويقيييوم بتفرييييط البيانيييات 

قيية تسييجيل خاصيية، وميين خييةل عقييد عييدة جلسييات نقاشييية يييتمكن المعلييم ميين والمعلومييات فييي بطا
حيييي  يمكييين  جميييع البيانيييات عييين كيييل طاليييب فيييي الصيييف، وكيييذلك مييين خيييةل بطاقييية المةحظييية

مةحظة سلوك الطلبة مين خيةل إعيداد نمياذج خاصية لتيدوين الملحوظيات حيول قيمية محيددة أو 
تضمن أسماء الطلبة وفقرات معينة تتعلف سلوك معين، حي  يعد المعلم بطاقة مةحظة خاصة ت

سييبوعيا(، للتعييرف علييى عيين الطلبيية، ومراجعتهييا، وتقويمهييا أبقيميية مييا، ثييم يقييوم بتييدوين ملحوظييات 
 السلوك أو القيمة مدار اسهتمام. مدى التةير في نوعية

 ثاتياا: المقابلة

وتعتمييد علييى بييين ميين يجييري المقابليية والشييخص المقابييل، وهييي لقيياء ميينظم وجهييا( لوجييه 
التفاعل اللفظي الذي يقوم على السئلة واسجابية عنهيا بةيية تحقييف الهيدف منهيا، وهيو الحصيول 

  . 220م، ص2009 على البيانات المطلوبة لموقف المقابلة من قيمة أو قضية معينة  الهندي،
بيييية اإلسيييةمية فيييي المجييياست يمكييين اسيييتخدام المقابلييية فيييي ميييادة التر أنيييه  لباحـــثييييرى او 

 :لتاليةا

 التعرف على البيانات عن اتجاهات المتعلم وقيمه. -
 الكشف عن قضايا ومشكةت قد س تكون معلومة عند المعلم. -
  .معالجة بعل الموضوعات المعينة كالصدف والمانة واحترام اسخرين -

 
 ثالثاا: مقاييس التجاهات والقيم 

حول قضيية محيددة كيالقيم وهي مقاييس تصمم خصيصا( لقياس اتجاهات الطلبة وقيمهم 
العقديييية أو اسجتماعيييية أو السياسيييية أو اسقتصيييادية، ويتضيييمن المقيييياس مجموعييية مييين العبيييارات 
التقريرية أو اإلخبارية مصاغة بطريقة سلبية أو إيجابية ومرتبطة بالموضوع الذي يجرى تقويميه.

 .  202م، ص2014، الزيانو  الفليت،  
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 أساليب التقويم في المجال الوجداني

المةحظة المقابلة مقاييس استجاه والقيم

التربيييييية اإلسيييييةمية تعيييييد قليلييييية ومييييين مقييييياييس القييييييم  ومقييييياييس استجاهيييييات والقييييييم فيييييي 
واستجاهيييات التيييي يمكييين توظيفهيييا واسسيييتفادة منهيييا فيييي تيييدريس التربيييية اإلسيييةمية مقيييياس القييييم 

  .95م، ص1991اإلسةم ما صممه  عبداهلل وفاقه، اسجتماعية في

 

 

 

 

 
 (: أساليب التقويم الوجداني2.2شكل )

 : تصميم الباح المصدر

  أدوات تقويم الطلبة في المجال النفس حركي -3
مجموعيية  وهيي اختبيارات الداء يمكين تقيويم الطلبية فييي المجيال الينفس حركيي ميين خيةل

من اإلجراءات إلظهار المعرفية، والمهيارات، واستجاهيات مين خيةل أداء الميتعلم لمهميات محيددة 
 أو إلقيياء كلميية صييةيرة  العياصييرة،ينفييذها عمليييا( كييأن يطلييب ميين المييتعلم أداء التيييمم أو الوضييوء 

  . 719م، ص2009

يمكن استخدام اختبيارات الداء فيي ميادة التربيية اإلسيةمية فيي قيياس ميدى فهيم الطيةب 
للمادة النظرية وفعالياتها كتطبيف أحكام اليتةوة فيي قيراءة القيرقن الكيريم، والتحقيف مين ميدى إتقيان 

تشيخيص و مية كيأداء العبيادات عليى وجههيا الصيحيح، الطالب للمهارات المرتبطة بالتربيية اإلسية
لوضوء قبل الدخول على درس جوانب الضعف في أداء الطالب العملي كمعرفة نقاط الخلل في ا

 الصةة.

 . م2011، وأخرون ،اشتيوة: ويمكن تحقيف اختبارات الداء بالطرف التية
يميياءات : ينفييذ الطلبيية حييوارا( أو نقاشييا( بالمحاكــاة/ لعــب األدوار - كييل مييا يرافقييه ميين حركييات وا 

 تطلبها الدور في موقف يشبه موقفا( حياتيا( حقيقيا( إلظهار مهاراتهم المعرفية والدائية.ي
: ينفذ الطلبة مجموعية مين اإلجيراءات إلظهيار المعرفية، والمهيارات، مين خيةل األداء العملي -

 لب أداء التيمم.أداء المتعلم لمهمات محددة ينفذها عمليا(. كأن يطلب من الطا
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 أساليب التقويم في المجال النفس حركي

 اختبار الداء

 المحاكة العرل التوضيحي الداء العملي

 الشفوي

: يعيييرل الطاليييب أو مجموعييية الطلبييية لتوضييييح مفهيييوم أو فكيييرة وذليييك العـــرض التوضـــيحي -
كييأن يوضييح  إلظهييار مييدى قييدرة المييتعلم علييى إعييادة عييرل المفهييوم بطريقيية ولةيية واضييحة

 المتعلم الفرف بين الركن والواجب من خةل أداءه الصةة أمام زمةئه. 
 الطلبيية فييي المجييال اليينفس حركييي باسختبييارات الشييفويةيمكننييا تقييويم أنييه  لباحــثويييرى ا

اآلييات تيةوة يعد المقياس الحقيقي لمدى إتقان الطالب لتةوة القرقن الكيريم فيي قدرتيه عليى  حي 
جييراء وري إعييداد بطاقيية مةحظيية قبييل إميين الضيير  ولييذلك فإنييه، تييةوة سييليمة خالييية ميين الخطيياء

 ه في كثير من الوقات.ام للطلبة كما نر على سماع المعل فقط وس يعتمد ،اسختبار
 



















 (: أساليب التقويم النفس حركي2.3شكل )

: تصميم الباح المصدر
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

الدراسييات السييابقة التييي تمكيين الباحيي  ميين الحصييول واسطييةع علييى مل هييذا الفصييل تشييي  
بعييد إطييةع الباحيي  علييى الدراسييات السييابقة أمكيين بموضييوع الدراسيية، و عليهييا، والتييي لهييا عةقيية 

تقسيييمها حسييب موضييوعها إلييى محييورين رئيسييين وترتيبهييا ميين الحييد  إلييى القييدم علييى النحييو 
 التالي:

 .(البديل التقويم) التقويم في الحديثة التجاهات :المحور األول

 المحور الثاني: التقويم في التربية اإلسالمية.

  المحورين، وتعقيبا( عاما( للدراسات السابقة. نما( لكل بيتناول الفصل تعقيكما 

 .(البديل التقويم) التقويم في الحديثة التجاهات :المحور األول
 دواته:رف على استخدام التقويم البديل وألى التعهذا المحور الدراسات التي هدفت إ سيتناول 
 :(م2015دراسة األشقر ) -1

ثير توظييف التقيويم البيديل فيي تنميية التفكيير الرياضيي أهدفت الدراسة إلى التعيرف عليى 
ولتحقييييف أهيييداف الدراسييية قيييام الباحييي  بإعيييداد اختبيييار التفكيييير  ليييدى طيييةب الصيييف الرابيييع بةيييزة.

لباحي  المينهج التجريبيي وقيد اعتميد ا   بندا( اختبارييا(،27 ضي حي  تكون هذا اسختبار من الريا
بييا( ميين طييةب الصييف الرابييع   طال96قييت الدراسيية علييى عينيية مكييون ميين  ، حييي  طبفييي دراسييته

خدام تقيويم ، منهيا مجميوعتين تجيريبيتين الوليى تيدرس باسيتالساسي، مقسمين لثة  مجموعيات
اء بخييرائط المفيياهيم وأخييرى ضييابطة تييدرس بييالتقويم ، والثانييية تييدرس باسييتخدام تقييويم الدالقييران
أنوفيا   للتعيرف  –حصائيا( باسيتخدام اختبيار  ون وي إقد قام الباح  بمعالجة البيانات و  المعتاد.

عليييييى دسلييييية الفيييييروف بيييييين المجموعيييييات واختبيييييار  شييييييفيه   للتعيييييرف عليييييى دسلييييية الفيييييروف بيييييين 
 لتعرف  على دسلية  الفيروف بيين المجموعياتويلس   ل –المجموعات الثنائية واختبار وكروسكال
واختبييييييار   دان   للتعييييييرف علييييييى دسليييييية الفييييييروف بييييييين  ،لييييييذوي التحصيييييييل المرتفييييييع والميييييينخفل

وميين ، (Spss22)المجموعييات الثنائييية لييذوي التحصيييل المرتفييع والميينخفل ،باسييتخدام برنييامج 
ات طيةب المجموعيات د فيروف بيين متوسيطات درجيو أهم النتيائج التيي توصيلت إليهيا الدراسية وجي

في اختبار التفكير الرياضي لصالح طةب المجموعة التي درست باستخدام تقويم الداء بخيرائط 
د فروف بين متوسطات درجيات طيةب مجموعيات الدراسية اليثة  ذوي التحصييل و وج،و المفاهيم 
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قيويم الداء المرتفع في اختبار التفكير الرياضي لصالح طةب المجموعة التي درست باستخدام ت
د فييروف بييين متوسييطات درجييات طييةب مجموعييات الدراسيية الييثة  ذوي و وجيي، و بخييرائط المفيياهيم

التحصيل المنخفل في اختبار التفكير الرياضي لصالح طةب المجموعة التي درست باستخدام 
 .تقويم الداء بخرائط المفاهيم

 (:م2015الحارثي )  -2
وتفضييييل وخيييوف الطيييةب مييين أسييياليب  هيييدفت الدراسييية عليييى التعيييرف إليييى ميييدى تطبييييف

التقييويم البييديل، وذلييك ميين وجهيية نظيير الطييةب وأعضيياء هيئيية التييدريس بجامعيية شييقراء، ولتحقيييف 
هييدف الدراسيية تييم اسييتخدام الميينهج الوصييفي اليييذي يناسييب الدراسيية، وتييم تصييميم مقييياس لجمييييع 

وي والدراسييات السييابقة، المعلومييات الضييرورية ل جابيية عيين أسييئلة الدراسيية مسييتعينا( بييالدب التربيي
  عضييو هيئيية تييدريس بالمرحليية الجامعييية 82طالييب وطالبيية و  200وتكونييت عينيية الدراسيية ميين 

ه، ومييييين أهيييييم نتيييييائج  الدراسييييية أن اسختبيييييارات  1432/1433للفصيييييل الدراسيييييي الثييييياني للعيييييام 
ختبيارات الموضوعية واسختبارات التي يعيدها السياتذة هيي الكثير  تطبيقيا( وتفضيية(، وجياءت اس

 الشفوية الكثر خوفا( وذلك  من وجهة نظر عينة الدراسة من الطةب وأعضاء هيئة التدريس.

 :(م2015دراسة عودة ) -3
ثر استخدام التقويم البديل على تحصيل طلبية الصيف أهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء 

ولتحقييييف أهيييداف الدراسييية اسيييتخدم التاسيييع واتجاهييياتهم نحيييو العليييوم فيييي ميييدارس محافظييية نيييابلس، 
وتكونييت عينيية  ،ةوطالبيي ا( طالبيي 4781جتمييع الدراسيية ميين حييي  تكييون مالباحيي  الميينهج التجريبييي 

وطالبة تم اختيارها بشكل عنقودي مين طلبية الصيف التاسيع مين ميدارس  ا( طالب 102الدراسة من 
 52ية والتي تكونت من المجموعة التجريب :على مجموعتين محافظة نابلس، تم توزيعهم عشوائيا( 

وطالبة  ا  طالب 50والخرى الضابطة تكونت من  ،وطالبة طبف عليهم أسلوب التقويم البديل ا( طالب
ولتحقييف أهيداف الدراسية قيام الباحي  بإعيداد أدوات الدراسية  ،طبف عليهم أسلوب التقويم التقلييدي

تطيييوير اسيييتبانة لقيييياس كميييا تيييم  ،التيييي تشيييكلت مييين اختبيييار تحصييييلي، وسيييةلم التقيييدير اللفظيييي
وجيييود فيييروف ذات دسلييية إحصيييائية بيييين  :ةاتجاهيييات الطلبييية نحيييو العليييوم. وأظهيييرت نتيييائج الدراسييي

عييدم و  ،بييية لصييالح المجموعيية التجريبيييةمتوسييطات عةمييات مجمييوعتي الدراسيية الضييابطة والتجري
تجريبية لوجود فروف ذات دسلة إحصائية بين متوسطات عةمات مجموعتي الدراسة الضابطة وا

للجيينس. كمييا أظهييرت نتييائج الدراسيية عييدم وجييود فييروف ذات دسليية  ىعلييى اختبييار التحصيييل يعييز 
عدم وجود فروف و  ،إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو العلوم بين المجموعة التجريبية والضابطة

وفييي  .ذات دسليية إحصييائية فييي اتجاهييات الطلبيية نحييو العلييوم للمجموعيية التجريبييية تعييزى للجيينس
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لبة في المواد الخرى لما ضوء النتائج أوصت الدراسة باستخدام التقويم البديل في تقويم أداء الط
يل كمييا أوصييت الدراسيية بييإجراء دراسييات تتنيياول التقييويم البييد ،ثيير علييى التحصيييل الدراسيييألييه ميين 

 .على مواد أخرى وبمتةيرات أخرى
 (:م2015دراسة المقاطي )  -4

معوقيات اسيتخدام معلميي العليوم بالمرحلية الثانويية بمدينية هدفت هذه الدراسة إليى معرفية 
المؤهييل  :حائيل سسيتراتيجيات التقييويم البيديل ميين وجهية نظييرهم فيي ضييوء متةييرات الدراسيية التاليية

استخدم الباح  المنهج الوصفي لتحقيف أهداف قد الدورات التدريبية، و و سنوات الخبرة، و العلمي، 
قيييام الباحييي  ببنييياء اسيييتبانة تكونيييت فيييي صيييورتها النهائيييية مييين الدراسيية، ولتحقييييف غيييرل الدراسييية 

معلميا( تيم اختييارهم بالطريقية  157  فقرة تم تطبيقها على أفراد عينة الدراسة البالط عيددهم 111 
ن أ الدراسيية إليهييا توصييلت التييي النتييائج أهييم وميينالعشييوائية، ثييم حللييت اسييتجابات أفييراد الدراسيية ،

وم بالمرحلة الثانوية سستراتيجيات التقويم البديل كانت مرتفعة بواقيع معوقات استخدام معلمي العل
 ، حييييي  معوقيييييات اسييييتخدام معلمييييي العلييييوم بالمرحليييية الثانويييييية 34.4متوسييييط حسييييابي مقييييداره  

سستراتيجيات التقويم البديل المرتبطة بالمنهج الدراسي في المرتبة الولى ضمن درجة  مرتفعة ، 
ي العليييوم بالمرحلييية الثانويييية سسيييتراتيجيات  التقيييويم البيييديل المرتبطييية ثيييم معوقيييات اسيييتخدام معلمييي

 بالمرحليية العلييوم بييالمتعلم فييي المرتبيية الثانييية ضييمن درجة مرتفعيية ، ثييم معوقييات اسييتخدام معلمييي
المرتبطيية بالبيئيية التعليمييية فييي المرتبيية الثالثيية ضييمن درجيية  البييديل التقييويم  سسييتراتيجيات الثانوييية

  مرتفعة .
 (:م2014اسة الخالدي )در  -5

هييدفت هييذه الدراسيية إلييى التعييرف علييى درجيية ممارسيية معلمييي العلييوم الطبيعييية بالمرحليية 
المتوسطة لمهيارات التقيويم البيديل تخطيطيا( واسيتخداما( لدواتيه ومتابعية لنتائجيه، ولتحقييف أهيداف 
الدراسة استخدم الباح  فيي هيذه الدراسية المينهج الوصيفي المسيحي، وصيمم الباحي  أداة الدراسية 

  مشيرفا( ومشيرفة 19ان لجمع بيانات الدراسة، واختيار عينية عشيوائية بسييطة مكونية مين  اسستبي
  ميديرا( وميديرة مدرسية متوسيطة فيي مكاتيب التربيية والتعلييم بمدينية 77تربوية تخصص علوم، و 

الطيييائف  الشيييرف، والةيييرب، والحويييية ، واسيييتخدمت الدراسييية مجموعييية مييين السييياليب اإلحصيييائية 
ت، والنسييب المئوييية، والمتوسييطات الحسييابية، واسنحرافييات المعيارييية، ومعامييل ألفييا منهييا:  التكييرارا

كرونباخ، واختبار ت  للعينات المستقلة ، ومن أهيم نتيائج الدراسية ضيعف درجية ممارسية معلميي 
العلييوم الطبيعييية فييي المرحليية المتوسييطة لمهييارات اسييتخدام أدوات التقييويم البييديل، ومتابعيية نتييائج 

  بديل .التقويم ال
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 :(م2014) العليان دراسة -6
 نحييو المتوسيطة بالمرحليية الرياضييات معلمييي اتجاهيات علييى التعيرف إلييى الدراسية هيدفت

 وتيم المسيحي، الوصيفي المنهج الدراسة واتبعت الرياضات، تعلم تقويم في البديل التقويم استخدام
 معلميييي مييين معلميييا(   37  مييين عينتهيييا وتكونيييت الدراسييية، أسيييئلة عييين ل جابييية اسسيييتبانة اسيييتخدام

 إليى الدراسة توصلت وقد الدوادمي، لمحافظة الحكومية بالمدارس المتوسطة بالمرحلة الرياضيات
 الرياضييات تعليم تقيويم فيي البيديل التقويم استخدام نحو الدراسة عينة اتجاهات أنالتالية:  النتائج
 عينيية اتجاهييات متوسييط بييين فييروف وتوجييد ، 5  ميين  3.63 قييدره بمتوسييط عالييية بدرجيية إيجابييية
 وذليك الخدمية، سنوات لمتةير تبعا(  الرياضيات تعلم تقويم في البديل التقويم استخدام نحو الدراسة
 نحييو الدراسيية عينيية اتجاهييات متوسييط بييين فييروف وتوجييد سيينة، 15 ميين أكثيير الخبييرة ذوي لصييالح
 وذلييك تدريبييية بييدورات اسلتحيياف لمتةييير تبعييا(  الرياضيييات تعلييم تقييويم فييي البييديل التقييويم اسييتخدام
 تدريبية. دورات على للحاصلين

 :(م2014دراسة معزوز ) -7
فيييي اسيييتراتيجيات التقيييويم تهيييدف هيييذه الدراسييية إليييى التعيييرف إليييى اسحتياجيييات التدريبيييية  

دواتييه عنييد معلمييي الرياضيييات فييي مديرييية التربييية والتعليييم فييي مدينيية نييابلس ،كمييا تهييدف أالبييديل و 
محيياور الدراسيية تييأثيرا( فييي اسحتياجييات التدريبييية فييي اسييتراتيجيات التقييويم البييديل  إلييى تحديييد أكثيير

وأدواتييه كمييا تهييدف أيضييا( إلييى التعييرف إلييى دور بعييل المتةيييرات المتعلقيية بمعلمييي الرياضيييات 
،كييالنوع اسجتميياعي ، والمؤهييل العلمييي، والمرحليية الدراسييية ، وسيينوات الخبييرة، ومكييان المدرسيية، 

يب في مجال التقويم البديل على اسحتياجات التدريبية في استراتيجيات التقويم البديل وتلقي التدر 
وأدواتييه عنييد معلمييي الرياضيييات ، وميين أجييل تحقيييف ذلييك  فقييد اسييتخدم الباحيي  الميينهج الوصييفي 

،   معلمييا( ومعلميية 171بلييط حجمهييا   يييار عينيية عشيوائية طبقييية ميين مجتمييع الدراسيةتحيي  تييم اخ
خدم الباحيي  جييل تحليييل البيانييات ، اسييتأ  فقييرة ، وميين 31هم اسييتبانة مؤلفيية ميين  وقييد وزعييت علييي

 ،  وتحلييل Wilks Lambda،  افات المعيارية ، وتحلييل التبياين، واسنحر المتوسطات  الحسابية
شارت النتائج إلى أن اسحتياجات التدريبية، في استراتيجيات التقيويم البيديل  أالتباين الثةثي، وقد 

ن هنياك فروقيَا ذات دسلية إحصيائية أانيت متوسيطة ، كميا تبيين وأدواته عند معلميي الرياضييات ك
فييي اسحتياجييات التدريبييية فييي اسييتراتيجيات التقييويم البييديل وأدواتييه عنييد معلمييي الرياضيييات تعييزى 

ة ، كما أشارت النتائج إلى عدم وجيود فيروف ذات دسلية احصيائيليةكلمجاست الدراسة، والدرجة ال
دواتييه عنييد معلمييي الرياضيييات تعييزى أاسييتراتيجيات التقييويم البييديل و  فييي اسحتياجييات التدريبييية فييي
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لمتةيييرات النييوع اسجتميياعي والمؤهييل العلمييي والمرحليية الدراسييية وسيينوات الخبييرة ومكييان المدرسيية 
لميين وتلقي التدريب في مجال التقويم البديل وأوصيى الباحي  بضيرورة إعيداد برنيامج تيدريبي للمع

تطيوير مهياراتهم فيي مجيال أدوات التقيويم البيديل ، كيذلك إجيراء المزييد مين الدراسيات على يهدف 
علييى المعلمييين ميين تخصصييات مختلفيية ،وفييي منيياطف مختلفيية بهييدف التعييرف إلييى اسحتياجييات 

  التدريبية في مجاست التقويم البديل.

 :(م2013دراسة حمدي ) -8
توظيف أساليب التقويم البديل في تنميية التفكيير هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر 

هيداف أ، ولتحقيف الصف العاشر الساسي التأملي ومهارات رسم الخرائط بالجةرافيا لدى طالبات
  64، وتكونيييت عينييية الدراسييية مييين  فيييي هيييذه الدراسييية الميينهج التجريبيييي الدراسيية اسيييتخدم الباحييي 

شييعبة  ةوائيلييى شييعبتين تييم اختيارهمييا عشييعُوزعيين طالبيية ميين طالبييات الصييف العاشيير الساسييي  
جميييع البيانيييات بإعيييداد اختبيييار تحصييييلي، ثيييم قيييام بوقيييد قيييام الباحييي   ،ضيييابطة وشيييعبة تجريبيييية

 t test  واسيتخدام اختبيار spssوتحليليها باستخدام المعالجيات اإلحصيائية عين طرييف برنيامج  
  وطريقيييية التجزئيييية  21  لعينتييييين مسييييتقلتين وعينتييييين مييييرتبطتين ومعامييييل كييييودر ريتشييييارد سييييون

النصييفية وذلييك إليجيياد معامييل ثبييات اسختبييار ، ومربييع إيتييا للكشييف عيين فعالييية أسيياليب التقييويم 
د فيييروف ذات دسلييية إحصيييائية بيييين متوسيييطات درجيييات و البيييديل وأسيييفرت نتيييائج الدراسييية عييين وجييي

البعييدي لصييالح طالبييات المجموعيية التجريبييية والمجموعيية الضييابطة فييي اختبييار التفكييير التييأملي 
 الشيعبة توسيطات درجيات طالبياتد فيروف ذات دسلية إحصيائية بيين مو وجي، و المجموعة التجريبيية

 .البعدي لصالح المجموعة التجريبيةالضابطة في اختبار مهارات رسم الخرائط  لشعبةاالتجريبية و 
 :(م2012دراسة حمزة وصومان ) -9

هيييدفت الدراسييية إليييى التعيييرف عليييى ميييدى اسيييتخدام معلميييي الميييدارس الحكوميييية الردنيييية 
ولتحقيييف أهييداف الدراسيية اسييتخدم الباحثييان الميينهج الوصييفي، للتقييويم الييواقعي واتجاهيياتهم نحييوه ، 

  مدرسية 16مين   معلمية   96معلميا( و 80ومعلمية     معلميا(  176وتكونيت عينية الدراسية مين  
ميييدارس ذكيييور  ، تيييم اختيارهيييا بالطريقييية  8   و ميييدارس إنيييا  8ة عميييان  فيييي محافظييية العاصيييم

 توصيييل ، وقيييدالعشيييوائية البسييييطة ، قيييام الباحثيييان بتطيييوير اسيييتبانة وتطبيقهيييا عليييى أفيييراد العينييية
: أن المعلميين يسيتخدمون التقيويم اليواقعي بدرجية عاليية أهمهيا النتيائج مين مجموعية إليى الباحثيان

يجابية قوية لدى المعلمين والمعلمات نحو استخدام التقويم إد اتجاهات ا دلت النتائج على وجو كم
اليييواقعي ، وظهيييرت العدييييد مييين معيقيييات اسيييتخدام التقيييويم اليييواقعي مثيييل كثيييرة أعيييداد الطلبييية فيييي 



67 
 

الصف، وكثرة عدد الحصص المسندة للمعلم ونقص التيدريب المقيدم للمعلميين حيول كيفيية إعيداد 
 عي ،وكيفية استخدامها ، ورصد العةمات لها .وتطبيف أدوات التقويم الواق

 :(م2012)خرونوأدراسة رفاعي   -10
ليييى معرفييية درجييية ممارسييية معلميييي الدراسيييات اإلجتماعيييية فيييي المرحلييية سييية إهيييدفت الدرا

ليى باإلضيافة ا السيابع  إلسيتراجيات التقيويم اليواقعي، –السادس  –الساسية المتوسطة  الخامس 
والخبيييييرة ، والمؤهيييييل العلميييييي فيييييي درجييييية ممارسييييية هيييييذه  ،الجييييينسالتعيييييرف عليييييى أثييييير متةييييييرات 

أداة دادتييييم إعييييو  ،أهييييداف الدراسيييية اسييييتخدم البيييياحثون الميييينهج الوصييييفي ولتحقيييييف اسسييييتراتيجيات،
الفرعيييييية المرتبطييييية بكييييييل اإلسيييييتبانة واشيييييتملت عليييييى اسييييييتراتيجيات التقيييييويم اليييييواقعي والفعاليييييييات 

وائية مكونيية وقييد طبقييت أداة الدراسيية علييى عينيية عشيي، ، وتييم التأكييد ميين صييدقها وثباتهييااسييتراتيجية
ومعلميييية فييييي مديرييييية تربييييية وتعليييييم إربييييد الولييييى، وقييييام البيييياحثون باسييييتخراج 112ميييين     معلمييييا (

 مجموعية إليىو توصيل وقيد المتوسطات الحسيابية واإلنحرافيات المعياؤيية إلجابيات عينية الدراسية ،
تراتجيات التقييويم الييواقعي جيياءت ضييمن درجيية سييأن درجيية ممارسيية المعلمييين سأهمهييا  النتييائج ميين

 ، كميييا أظهيييرت النتيييائج وجيييود فيييروف ذات دسلييية فيييي  3.138ممارسييية متوسيييط حسيييابي مقيييداره  
ميييييي لصيييييالح حملييييية شيييييهادة درجييييية الممارسييييية تعيييييزى للجييييينس ولصيييييالح اليييييذكور ، وللمؤهيييييل العل

تضييمنت الدراسيية ، وقييد عييدم وجييود فييروف داليية تعييزى للخبييرة ، كمييا أوضييحت الدراسييةالبكييالوريوس
من أهمها ضيرورة تقيديم برنيامج تدريبيية للمعلميين فيي مجيال اسيتراتيجيات  التوصياتالعديد من  

 . التقويم الحديثة لةرتقاء بقدرات المعلمين في هذا المجال
 (:م2012دراسة مهيدات ) -11

ثيييير برنييييامج تدريسييييي معتمييييد علييييى تحصيييييل طلبيييية المرحليييية هييييدفت الدراسيييية سستقصيييياء أ
في مهارة القراءة في اللةة اإلنجليزية في الردن، ولتحقيف هدف الدراسة استخدم الباحي  الثانوية 

المنهج التجريبيي، وذليك مين خيةل اختبيار قبليي واختبيار بعيدي طبيف عليى طيةب الول الثيانوي 
  طالبا( تم اختيارهم بشكل عشيوائي، 70من مدرسة سعد بن أبي وقاص في مدينة اربد وعددهم  

هم إلى مجموعتين إحداهما ضابطة والخرى تجريبية وبرنامج أخر يعتميد عليى التقيويم وتم تقسيم
التقليدي طبف على المجموعة الضابطة، وقد تم تحليل نتيائج الطلبية فيي القيراءة باسيتخدام تحلييل 

ن فردية ذات دسلة إحصيائية بيي ا(  ، وكان من أهم النتائج أنه هناك فروقtالتباين المتعدد واختبار 
تدريسيها تيم في مهارة القراءة لصالح المجموعية التجريبيية التيي لمجموعتين الضابطة والمجموعة ا

 باستخدام برنامج التقويم الواقعي.
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 :(م2011دراسة الزبيدي ) -12
هدفت الدراسة إلى التعرف  عليى واقيع اسيتخدام معلميي ومعلميات العليوم أسياليب التقيويم 

ومقارنيية درجيية اسييتخدام معلمييي  ،العلييوم بمحافظيية اللييي البييديل ميين جهيية نظيير معلمييي وعلميييات 
وتطبيف استبانة  لتحقيف هذه الهداف قام الباح  ببناءو  ،ومعلمات العلوم لساليب التقويم البديل

 ومعلميية بمحافظيية اللييي  واسييتخدم ا( معلميي  333  عبييارة وبلةييت العينيية   68لقييياس مكونيية ميين  
ية المناسييبة لمعالجيية البيانييات ميين السيياليب اإلحصييائ ا( عييددو الباحيي  الميينهج الوصييفي التحليلييي 

، حي  استخدم التكرار  Spssحصائيا( تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم اسجتماعية  إ
، T.testواختبييار  النسييبة المئويييةوالنسييب المئوييية ، والمتوسييط الحسييابي واسنحييراف المعييياري ، و 

ن أأهمهيا  النتائج من مجموعة إلى الباح  توصل وقد،الثبات، ومعامل ومعامل ارتباط بيرسون
ديل جياء مرتبيا( عليى النحيو استخدام معلميي ومعلميات العليوم بمحافظية الليي  لسياليب التقيويم البي

  اسختبييارات الكتابييية الول يليييه التقييويم القييائم علييى الداء ثييم التقييويم الييذاتي ثييم التقييويم : التييالي
،عمال ثم التقويم الخرائط المفاهيم ثم القائم على المةحظة ثم تقويم القران  باستخدام ملفات ال

راء معلمييي ومعلمييات العلييوم فييي جميييع أسيياليب اسييتخدام قفييروف داليية إحصييائيا( بييين  توجييودقييد و 
، التقويم البديل في أهمية استخدام أسياليب التقيويم البيديل تعيزى لحضيور اليدورات وسينوات الخبيرة

فيروف دالية بيين قراء معلميي ومعلميات العليوم بمحافظية الليي  ليبعل أبعياد محيور درجية  ووجدت
فروف دالة إحصائيا( بين أراء  ت ايضا( دو وجكما ، استخدام أساليب التقويم البديل لصالح المعلمين

معلميييي ومعلميييات العليييوم فيييي صيييعوبة اسيييتخدام التقيييويم والبيييديل ليييدى معلميييي ومعلميييات العليييوم 
 .   ي  لصالح ذوي المؤهل التربويبمحافظة الل

 :(م2011دراسة عفانة ) -13
، كمييا هييدفت إلييى تحديييد واقييع يييد استجاهييات الحديثيية فييي التقييويمهييدفت الدراسيية إلييى تحد

اسيتخدام ومعلميات اللةية العربيية فيي المرحلية اإلعداديية فيي ميدارس وكالية الةيو  فيي قطياع غيزة 
يختليف اسيتخدام المعلميين لسياليب التقيويم بيياختةف لسياليب التقيويم البيديل وتحدييد إذا ميا كيان 

داتيييين وهميييا أالباحييي  المييينهج الوصيييفي مسيييتخدما(  ولتحقييييف هيييذه الهيييداف اتبيييع، متةيييير الجييينس
  معلميا( ومعلمية مين شيرف وغيرب 60وقد اشتملت عينة الدراسية عليى   استبانة وبطاقة مةحظة،

حصيائيا( تيم إلجة البيانيات يرا( ومشرفا(. ولمعا  مد24لمدراء والمشرفين وكان عددهم  غزة، وعينة ا
، حييي  اسييتخدم التكييرار والنسييب  Spssاسييتخدام برنييامج الييرزم اإلحصييائية للعلييوم اسجتماعييية  
ومعامييل  ، T.testواختبييار  النسييبة المئويييةالمئوييية، والمتوسييط الحسييابي واسنحييراف المعييياري، و 

 اح  إلى مجموعة من النتائج أهمها :وقد توصل الب، ارتباط بيرسون ، ومعامل الثبات
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 .% 45.1الدرجة الكلية سستخدام المعلمين لساليب التقويم الحديثة بلةت   -1
 .% 58.3الدرجة الكلية سستخدام المعلمات لساليب التقويم الحديثة بلةت   -2
المتوسييييطات الحسييييابية علييييى واقييييع اسسييييتخدام لسيييياليب التقييييويم البييييديل كانييييت أعلييييى لييييدى  -3

  .المعلمات منها لدى المعلمين في متةير الجنس
الدرجيييية الكلييييية سسييييتخدام المعلمييييين والمعلمييييات لسيييياليب التقييييويم الحديثيييية ميييين وجهيييية نظيييير  -4

 .%  70.1لمديرين والمشرفين بلةت  ا
  :(م2010) وبرهم دراسة البشير -14

العربييييييية  واللةيييييية الرياضييييييات معلمييييييي اسيييييتخدام درجيييييية استقصيييييياء إليييييى الدراسيييييية هيييييدفت
الردن، ولتحقيف أهداف الدراسة استخدم الباحثان المنهج  في وأدواته البديل التقويم سستراتيجيات

 المكونية الدراسية عينية عليى اسسيتخدام، وزعيت درجية لقيياس اسيتبانة بناء الوصفي التحليلي، وتم
 كيييية ميييين ومعلميييية معلمييييا(  20مييييع  شخصييييية مقييييابةت عمييييل تييييم كمييييا ومعلميييية، معلمييييا(  ٨٦ ميييين

 على المعتمد التقويم المعلمين سستراتيجية استخدام درجة أن الدراسة نتائج أظهرت. التخصصين
 المعتميد التقيويم سسيتراتيجيات اسيتخدامهم متوسيطة درجية كانيت افيمي مرتفعية، كانيت والقلم الورقة
 قليليية اسييتخدامهم درجيية كانييت بينمييا. واسييتراتيجية التواصييل المةحظيية واسييتراتيجية الداء، علييى

 عييدم علييى الدراسيية نتييائج دلييت كمييا. البييديل أدوات التقييويم وسسييتخدام الييذات مراجعيية سسييتراتيجية
 سينوات لعيدد تعيزى فروقيا أظهيرت بينميا. لثر التخصص تعزى إحصائية دسلة ذات فروف وجود
 . التدريبية الدورات ولثر الخبرة،
  :(م2010)وأخرون  شعيرة دراسة أبو -15

 التقييييويم اسييييتراتيجيات تطبيييييف تواجييييه المعيقييييات التييييي عيييين الكشييييف إلييييى دراسييييتهم هيييدفت
. الزرقيياء محافظيية فييي الساسييي مرحليية التعليييم ميين الولييى الربعيية الصييفوف طلبيية علييى الييواقعي
ميييين خييييةل اسييييتخدام  ،التحليلييييي الدراسيييية اسييييتخدم البيييياحثون الميييينهج الوصييييفي دفاهييييأ ولتحقيييييف
بنيياء  وتييملمعرفيية المعيقييات التييي تواجييه تطبيييف اسييتراتيجيات التقييويم الييواقعي  ؛ةسييتبانةالبيياحثون ل

 وميديرا(  تربوييا(  مشيرفا(   363 منالدراسة التي تكونت  عينةوتم توزيعها  على فقرة 50من  ستبانةا
 . ومعلما( 

 ،للمعلمييييين المقدميييية التدريبييييية البييييرامج بقليييية متعلقيييية المعيقييييات نأ النتييييائج أظهييييرت وقييييد
 .المقدمة لهم المادية اإلمكانيات وضعف
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 :(م2010) Caliska and Kasikckiدراسة كاليسكان وكاسيكي  -16

لدوات الكشييييييييف عييييييييين واقييييييييع تطبييييييييييف معلمييييييييي الدراسيييييييييات اسجتماعيييييييييية  هييييييييدفت الدراسييييييييية
 ولتحقييييييف أهيييييداف الدراسييييية فيييييي ميييييادة اسجتماعييييييات فيييييي المرحلييييية المتوسيييييطة،لتقيييييويم البيييييديل ا

لباحثييييييان اسسيييييتبانة كييييييأداة للدراسيييييية، اعتميييييد وااسيييييتخدام الباحثييييييان المييييينهج الوصييييييفي المسييييييحي، 
فقيييييييرة طبقيييييييت عليييييييى  76وكانيييييييت مكونييييييية مييييييين وتيييييييم بنييييييياء اسسيييييييتبانة لقيييييييياس واقيييييييع التطبييييييييف 

وميييييين أهييييييم النتييييييائج التييييييي ظهييييييرت فييييييي الدراسيييييية أن ا(.   معلميييييي218المعلمييييييين وكييييييان عييييييددهم  
التقييييييويم التقليييييييدي مثييييييل اختبييييييارات اسختيييييييار ميييييين متعييييييدد، المعلمييييييين مييييييا زالييييييوا يركييييييزون علييييييى 

 والنهاية المفتوحة، وهناك ضعف في استخدام أدوات التقويم البديل.

 :م(2009دراسة مصطفى ) -17

ثر استخدام أساليب التقويم البديلة على تحصيل طلبة العاشر هدفت الدراسة إلى معرفة أ
، ولتحقييف أهيداف الدراسية اسيتخدم الباحي  المينهج في التربية الوطنية والمدنية واتجاهاتهم نحوهيا

وطالبة انتظميوا فيي سيت شيعب، تيم اختبيارهم  ا(   طالب172التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من  
، ثم تقسيمهم إلى مجموعتين تم تعيين إحداهما عشيوائيا( ريقة قصدية من مدارس لواء الرصيفةبط

يب التقيييويم البديلييية والخيييرى ضيييابطة تعرضيييت لتمثيييل المجموعييية التجريبيييية التيييي تعرضيييت لسيييال
لاسيياليب التقليدييية فييي التقييويم، وتييم بنيياء ثيية  أدوات للدراسيية وهييي اختبييار التحصيييل، واختبييار 
المتطلبييييات السييييابقة، واسسييييتبانة لقييييياس اتجاهييييات الطلبيييية نحييييو مييييادة التربييييية الوطنييييية والمدنييييية، 

لتبييييياين الميييييةزم متعيييييدد المتةييييييرات التابعييييية ول جابيييية عييييين أسيييييئلة الدراسييييية تيييييم اسيييييتخدام تحلييييييل ا
 MANCOVA وقييد أظهييرت النتييائج الدراسيية وجييود فييروف ذات دسليية إحصييائية فييي اتجاهييات ، 

 .الطلبة نحو مادة التربية الوطنية والمدنية، وارتفاع مستوى تحصيله لصالح المجموعة التجريبية
  :(م2008حمد )أدراسة  -18

 كسيييابإب التقيييويم الصيييفي البيييديل فيييي سييياليأاسيييتخدام  ثيييرأقيييياس إليييى هيييدفت الدراسييية  
د الباحي  المفاهيم اسقتصادية وتحسين فاعلية الذات لدي طةب المدارس الثانويية التجاريية اعتمي

فيييي المفييياهيم اسقتصيييادية  ا( تحصييييلي ا( اختبيييار  ا( شيييبه التجريبيييي مسيييتخدمالمييينهج الوصيييفي والمييينهج 
عينية مين طيةب الصيف  ىب عليتصياد وذليك بالتجرييومقياس فعالية الذات فيي مجيال دراسية اسق

ولقيد قيام الباحيي  بجميع البيانييات وتحليليهيا باسييتخدام  .طالبييا(  48الثالي  الثيانوي التجيياري والبالةية 
لعينتييين مسييتقلتين  t-test  واسييتخدام اختبييار spssالمعالجييات اإلحصييائية عيين طريييف برنييامج  

لييك إليجيياد   وطريقيية التجزئيية النصييفية وذ21 وعينتييين مييرتبطتين ومعامييل كييودر ريتشييارد سييون 
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تنميية ى إليى دأساليب التقيويم البيديل أن استخدام أظهرت نتائج الدراسة أو  .معامل ثبات اسختبار
ظهرت نتائج ألضابطة كما المفاهيم اسقتصادية لدي طةب المجموعة التجريبية دون المجموعة ا

 البديل في تحسين فعالية الذات في مجال اسقتصاد.ساليب التقويم أسستخدام  ثرا( أالدراسة 
 (:م2008دراسة الرشيدي )  -19

هدفت الدراسة إلى قياس تصورات معلمي العلوم في المرحلة اسبتدائية فيي دولية الكوييت 
سستراتيجيات التقويم البديل ودرجة ممارستهم لها في الةرفة الصفية، واسيتخدمت الدراسية المينهج 

  معلمييا( ومعلميية ميين معلمييي العلييوم فييي 120تكونييت عينيية الدراسيية ميين  وقييد ، الوصييفي التحليلييي
  تيييم اختييييارهم بطريقييية عشيييوائية، 2008-2007الميييدارس اسبتدائيييية الحكوميييية للعيييام الدراسيييي  

  تقريبا(، وذليك لقيياس تصيورات معلميي 525%  من مجتمع الدراسة والبالط عدده  23ويمثلون  
خدمت الدراسييية بطاقييية المةحظييية كيييأداة للدراسييية، وأظهيييرت نتيييائج العليييوم فيييي المرحلييية، وقيييد اسيييت

  27ديل فيييي  الدراسييية: اسيييتخدام جمييييع أفيييراد عينييية الدراسييية المقصيييودة اسيييتراتيجيات التقيييويم البييي
: المةحظة، والمحاورة، والسئلة المخطيط لهيا،   ومنها على سبيل المثال29موضعا( من أصل  

 لتقويمي، ومشروعات الطلبة، ولعب الدوار.وبطاقة الطالب المجمعة، والملف ا

 (:م2007دراسة عالونة )  -20
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة معلمي العلوم لساليب التقويم البيديل فيي 

، ولتحقييف أهيداف نهياهو جيو تدريس العلوم للصف الثامن الساسي في الردن، والصعوبات التيي 
  معلمييييا( ومعلميييية 16وتكونييييت عينيييية الدراسيييية ميييين   ،وصييييفيالدراسيييية اسييييتخدم الباحيييي  الميييينهج ال

بطاقيييية  :يدرسييييون العلييييوم للصييييف الثييييامن الساسييييي فييييي إربييييد، واسييييتخدم الباحيييي  أدوات للدارسيييية
مةحظة ممارسة معلمي العلوم للتقويم البديل لملفات إنجاز طةبهم، وبطاقية مةحظية ممارسيات 

الدراسية أن ليهيا توصيلت إ ومين أهيم النتيائج التيي .ءمعلمي العلوم للتقويم البيديل القيائم عليى الدا
لسياليب التقيويم فيي تيدريس العليوم للصيف الثيامن الساسيي لكيل مين مليف ممارسة معلمي العلوم 

اإلنجاز، والتقويم القائم على الداء كانت بدرجة متوسطة، كميا أن الصيعوبات التيي واجهيت أكثير 
يم البديل العدد الكبير من الطةب في الصف، % من المعلمين في ممارسة أساليب التقو 50من 

والنصاب العالي للمعلم، وعدم وجود أدلة إرشادية لةايات التقويم البديل، والمنهج الطويل وضييف 
 الوقت لتةطيته، وعدم توفر الجهزة والدوات في المختبرات.
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 (:م2006)Cheng دراسة شينج   -21
العليييوم فيييي اسيييتخدام أدوات التقيييويم  هيييدفت الدراسييية إليييى التعيييرف عليييى ممارسييية معلميييي

 اسييتخدم الدراسيية أهييداف البييديل، وتطبيقاتهييا العملييية فييي بييرامج تييدريبهم وتنميييتهم مهنيييا(، ولتحقيييف
 معلميا( للعليوم يعمليون فيي 8الوصيفي، واختيار الباحي  عينية قصيدية مكونية مين   المنهج الباح 

لجمييع بيانييات دراسييته، وميين أهييم نتييائج  أربعيية مييدارس ثانوييية فييي الصييين، واسييتخدم أداة المقابليية
الدراسيية أن المعلمييين يسييتخدمون مجموعيية متنوعيية ميين أدوات التقييويم البييديل فييي بييرامج ومقييررات 
العلوم، مثل تقييم أداء الطةب في إجراء التجارب المعملية، والعرول التقديمية الشيفهية، وتقيييم 

أهييم الصييعوبات التييي تواجييه هييؤسء المعلمييين القييران، وتقييييم استجاهييات وملفييات اإلنجيياز، وميين 
لتطبيف التقويم البديل في العلوم تدني مستوى خبرات المعلمين بأدوات التقويم البديل وضيف زمن 

 الحصص، والعباء التدريسية، وضعف مهارات الطةب. 
 (:م2005)wattدراسة وات  -22

التعييرف علييى استجاهييات السييائدة نحييو اسييتخدام طييرف التقييويم البييديل إلييى هييدفت الدراسيية 
وقام الباح   ، المسحي استخدم الباح  المنهج الوصفي الدراسة ولتحقيف أهداففي الرياضيات، 

فقيرة موزعية   52 مكونية مين وكانيت اسسيتبانة ، الدراسةجمع بيانات ببناء اسستبانة لتكون أداة  
  11مليون فيي  ع  معلميا( ومعلمية رياضييات ي60عينية الدراسية مين  وتكونيت محاور،   5 على 

وميين أهييم النتييائج التييي توصييلت إليهييا الدراسيية إلييى أن . سييتراليارس الثانوييية فييي أمدرسيية ميين المييدا
المعلمين يفضلون استخدام طرف التقويم البديل التالية:  المهيام التطبيقيية، والمةحظيات، والتقيويم 

أهيم الصيعوبات التيي تواجيه المعلميين لتطبييف التقيويم البييديل أن أوليياء الميور ، و اليذاتي، وتقيويم 
هييي عييدم تييوفر المييواد والوقييت الكييافيين للتطبيييف العملييي، والعشييوائية فييي اسييتخدام وسييوء التنظيييم 

 وذاتية تقدير الدراجات، وعدم ربط تطبيقات التقويم البديل باسلتحاف بسوء العمل.
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 : ى الدراسات السابقةالتعقيب عل
، أن هناك تنوعا( البديل يتضح من خةل استعرال الدراسات السابقة التي تتعلف بالتقويم

في مواضيعها وأهدافها وأدواتها بتنوع الجوانب التي عالجتها، وبالرغم من ذلك فإن هناك اهتماما( 
وضييوع التقييويم بشييكل عييام واسييعا( ومتزايييدا( لغلييب البلييدان التييي أخييذت منهييا هييذه الدراسييات فييي م

والتقويم البديل بشكل خاص والسعي نحو استثمار هذه الجهود  اسستثمار المثل لتحقيف النتائج 
 التقيويم البيديل  الول ، وسييتناول التعقييب عليى المحيور والهداف المرجوة فيي العمليية التعليميية

استخدمت وأهم النتائج والتعقييب عليهيا أغرال الدراسات وأهدافها ومنهجها وأدواتها والعينة التي 
 من حي  اتفاف واختةف الدراسة الحالية معها.

 :األهداف حيث من -1
 :قد السابقة الدراسات بعل نإ حي  السابقة، الدراسات أهداف تنوعت

 المقيياطي البييديل كدراسيية التقييويم سسييتراتيجيات المعلمييون اسييتخدام معوقييات معرفيية إلييى هييدفت 
 . م2010 وأخرون شعيرة أبو ودراسة  ،م2015 
 عيودة ، ودراسية م2015  الشيقر كدراسية البيديل التقويم توظيف ثرأ على التعرف هدفت إلى 

 مصييييييطفى ، ودراسيييييية م2013  حمييييييدي ، ودراسيييييية م2012  مهيييييييدات ، ودراسيييييية  م2015 
 . م2008  حمدأ ودراسة ، م2009 
 جهييييات البييييديل ميييين عييييدة  التقييييويم علييييى مييييدى ودرجيييية ممارسيييية أسيييياليب التعييييرفإلييييى  هييييدفت

 ودراسية ، م2015  الحيارثي  المعلميون   المشيرفون   الطيةب   وميدراء الميدارس  كدراسية
 ودراسية ، م2012  وأخيرون رفياعي ودراسية ، م2014  العلييان ودراسية ، م2014  الخالدي
 ودراسية ، م2011   الزبييدي ودراسية ، م2011  عفانية ودراسية ،  م2012  وصومان حمزة
 Caliska and Kasikcki  وكاسيييييكي كاليسييييكان ودراسيييية ،  م2010 بييييرهم ر،اليشييييي

 وات  ، ودراسية مCheng 2006  شيينج ودراسية ، م2007  عةونية ودراسية ، م2010 
watt 2005م . 

 معييزوز هييدفت إلييى التعييرف علييى اسحتياجييات التدريبييية للمعلمييين فييي التقييويم البييديل كدراسيية 
 . م2014 
  )لتعرف عن درجة  البح  إلى هدفت التي الدراسات مع تتفف الدراسة فإن ما سبف، على وبناء

 ، م2014  الخالدي ودراسة ، م2015  الحارثي كدراسة ومدى ممارسة أدوات التقويم البديل
 وصومان حمزة ودراسة ،  م2012  وأخرون رفاعي ودراسة ، م2014  العليان ودراسة

 شير،الب ودراسة ، م2011   الزبيدي ودراسة ، م2011  عفانة ودراسة ،  م2012 
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 ، مCaliska and Kasikcki  2010  وكاسيكي كاليسكان ودراسة ،  م2010 برهم
 وات  ، ودراسة مCheng 2006  شينج ودراسة ، م2007  عةونة ودراسة
watt 2005واختلفت مع الدراسات التي هدفت إلى البح  عن اسحتياجات التدريبية  ، م

 ثرأ على البديل، والتعرف التقويم سستراتيجيات نيالمعلم للمعلمين، ومعوقات استخدام
 عودة ، ودراسة م2015  الشقر دراسةو  ،  م2014  معزوز كدراسة البديل التقويم توظيف

 مصطفى ، ودراسة م2013  حمدي ودراسة،  م2012  مهيدات ، ودراسة م2015 
 .  م2008  حمدأ ودراسة ، م2009 

 :منهجال حيث من -2

 ودراسة الحارثي م2015  المقاطي كدراسة الوصفي المنهج الدراسات بعل اتبعت ، 
 العليان ودراسة ، م2014  الخالدي ، ودراسة م2014  معزوز ، دراسة م2015 
 ودراسة ، م2012  وصومان حمزة ، ودراسة م2012  خرونوق رفاعي ، ودراسة م2014 

 شير،الب دراسةو  ، م2011  الزبيدي ، ودراسة م2011  عفانة ، ودراسة م2012  مهيدات
 ، ودراسة مCaliska and Kasikcki  2010 وكاسيكي كاليسكان ودراسة ،  م2010 برهم

 دراسة ، مwatt 2005  وات ، دراسة  مCheng 2006 شينج ودراسة ، م2007  عةونة
 .  م2008  الرشيدي

 عودة ، ودراسة م2015  الشقر كدراسة التجريبي المنهج الدراسات بعل واتبعت 
 دراسةو  ، م2010  خرونوق شعيرة أبو ودراسة ، م2013  حمدي ، ودراسة م2015 

 . م2008  احمد ، ودراسة م2009  مصطفى
  )الوصفي،  المنهج اتبعت التي الدراسات مع تتفف الحالية الدراسة فإن سبف، ما على وبناء

 ، ودراسة  م2014  معزوز ، دراسة م2015  ، ودراسة الحارثي م2015  المقاطي كدراسة
 ، ودراسة  م2012  خرونوق رفاعي ، ودراسة م2014  العليان ودراسة ، م2014  الخالدي
 ، ودراسة م2011  عفانة ، ودراسة م2012  مهيدات ودراسة ،  م2012  وصومان حمزة

 Caliska وكاسيكي كاليسكان ودراسة ، م2010 برهمو  ،البشير دراسةو  ، م2011   الزبيدي
and Kasikcki  2010شينج ودراسة ، م2007  عةونة ، ودراسة م Cheng 2006م  ،

واختلفت مع الدراسات التي اتبعت ،  م2008  الرشيدي دراسة ، مwatt 2005  وات دراسة
،   م2015  عودة ، ودراسة م2015  الشقر كدراسة منهجية البح المنهج التجريبي في 

 مصطفى دراسةو  ، م2010  خرونوق شعيرة أبو ودراسة ، م2013  حمدي ودراسة
 . م2008  حمدأ ، ودراسة م2009 
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 :دواتاأل حيث من -3

 الحارثي ودراسة ، م2015  المقاطي كدراسة مثل اسستبانة الدراسات بعل استخدمت 
 الخالدي ودراسة ، م2014  معزوز ، ودراسة م2015  عودة ودراسة ، م2015 
 ،حمزة ودراسة ، م2012  خرونوق رفاعي ودراسة ، م2014  العليان ودراسة ، م2014 

 شير،الب ودراسة ، م2010  الزبيدي ودراسة ، م2011  عفانة ودراسة ، م2012  وصومان
 ، مCaliska and Kasikcki  2010 وكاسيكي كاليسكان ودراسة ، م2010  برهمو 

 . مwatt 2005 وات ، ودراسة م2010  خرونوق شعيرة أبو ودراسة
 ودراسة ، م2012  مهيدات كدراسة التحصيلية اسختبارات الدراسات بعل واستخدمت 

 شعيرة أبو ودراسة ، م2013  حمدي ودراسة ، م2015  عودة ودراسة ، م2015  الشقر
 .  م2008  حمدأ ودراسة ، م2009  مصطفى ودراسة ، م2010  خرونوق
 شينج دراسة المقابلة مثل الدراسات بعل واستخدمت Cheng 2006م.  
 عفانة ودراسة  ،م2007  عةونة كدراسة المةحظة بطاقة الدراسات بعل واستخدمت 

 . م2008  الرشيدي ، ودراسة م2011 
 الحارثي ودراسة ، م2009  مصطفى دراسةك اتجاه مقاييس الدراسات بعل واستخدمت 

 . م2015 
  )اسستبانة استخدمت التي مع الدراسات مع تتفف الحالية الدراسة فإن سبف، ما على وبناء 

 ، ودراسة  م2015  عودة ودراسة ، م2015  الحارثي ودراسة ، م2015  المقاطي كدراسة
 رفاعي ودراسة ، م2014  العليان ودراسة ، م2014  الخالدي ودراسة ،  م2014  معزوز
 ، م2011  عفانة ودراسة  ،  م2012  وصومان ،حمزة ودراسة ،  م2012  وأخرون
  وكاسيكي كاليسكان ودراسة ،  م2010 برهم شير،الب ودراسة ، م2011   الزبيدي ودراسة

Caliska and Kasikcki  2010وات ، ودراسة م2010  خرونوق شعيرة أبو ودراسة ، م 
watt 2005م . 

   الدراسات التي استخدمت مقاييس استجاه، وبطاقة المةحظة، واسختبارات واختلفت عن
 الرشيدي ودراسة،  م2011  عفانة ودراسة  ،م2007  عةونة كدراسة التحصيلية

 الحارثي ودراسة ، م2009  مصطفى دراسة، و  مCheng 2006 شينج دراسة، و  م2008 
 م2015  عودة ودراسة ، م2015  الشقر ودراسة ، م2012  مهيدات دراسةو  ، م2015 
 مصطفى ودراسة ، م2010  خرونوق شعيرة أبو ودراسة ، م2013  حمدي ودراسة ، 
 .  م2008  حمدأ ودراسة ، م2009 



76 
 

 :عينةال حيث من-4

 ودراسة ، م2015  المقاطي كدراسة المعلمين من الدراسة عينة الدراسات بعل اختارت 
 العليان ودراسة ، م2014  الخالدي ودراسة ، م2014  معزوز ودراسة ، م2015  الحارثي

 ودراسة ، م2012  وصومان ،حمزة ودراسة ، م2012  وأخرون رفاعي ودراسة ، م2014 
 ودراسة ، م2010 برهمو  شير،الب ودراسة ، م2011  الزبيدي ودراسة ، م2011  عفانة

 خرونوق شعيرة أبو ودراسة ، مCaliska and Kasikcki 2010  وكاسيكي كاليسكان
  شينج ودراسة ، م2008  الرشيدي ، ودراسة م2007  عةونة ودراسة ، م2010 

Cheng 2006وات ودراسة ، م watt 2005م . 
 عودة المدارس في مراحل مختلفة كدراسة طةب من الدراسة عينة الدراسات بعل واختارت 

 حمدي ودراسة ، م2015  الشقر ودراسة ، م2012  مهيدات كدراسة ، م2015 
 طةب اختارت من ومنهم  م2008  حمدأ ودراسة ، م2009  مصطفى ودراسة ، م2013 

 . م2015  الحارثي المرحلة الجامعية ودراسة
  )المعلمين عينة استخدمت التي الدراسات مع تتفف الحالية الدراسة فإن سبف ما على وبناء 

 ودراسة ، م2014  معزوز ودراسة ، م2015  الحارثي ودراسة ، م2015  المقاطي كدراسة
 ودراسة ، م2012  خرونوق رفاعي ودراسة ، م2014  العليان ودراسة ، م2014  الخالدي
 ودراسة ، م2011  الزبيدي ودراسة ، م2011  عفانة ودراسة ، م2012  وصومان ،حمزة
 ، مCaliska and Kasikcki 2010 وكاسيكي كاليسكان ودراسة ،  2010 برهمو  شير،الب

 الرشيدي ، ودراسة م2007  عةونة ودراسة ، م2010  وأخرون شعيرة أبو ودراسة
 . مwatt 2005 وات ودراسة ، مCheng 2006  شينج ودراسة ، م2008 
   م2015  عودة كدراسة ي اختارت عينة الدراسة من الطةبالدراسات التعن واختلفت ، 

 ودراسة ، م2013  حمدي ودراسة ، م2015 الشقر ودراسة ، م2012  مهيدات كدراسة
المرحلة الجامعية  طةب اختارت من ومنهم  م2008  حمدأ ودراسة ، م2009  مصطفى
 . م2015  الحارثي ودراسة

 :نتائجال حيث من -5

أظهرت نتائج الدراسات السابقة التي تناولت واقع ومدى ممارسة المعلمين للتقيويم البيديل 
، أمييا الدراسييات  م2014  فييي ممارسيية المعلمييين للتقييويم البييديل كدراسيية الخالييدي ا( أن هنيياك ضييعف

 رفيييياعي أظهييييرت النتييييائج إيجابيييية ممارسيييية المعلمييييين للتقيييويم البييييديل بدرجيييية عاليييية كدراسييييةالتيييي 
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 ودراسييية ، م2014  العلييييان ودراسييية ، م2012  وصيييومان ،حميييزة ودراسييية ، م2012  خيييرونوق
  ، م2011  عفانة دراسة أما ، م2008  لرشيديا دراسة،و م2011  الزبيدي

 فقييد  مwatt  2005 وات ودراسيية، مCheng 2006 شييينج ودراسيية م2007  عةونيية ودراسيية
 الدراسييية اتفقيييت وقيييد متوسيييط، بشيييكل البيييديل للتقيييويم المعلميييين ةممارسييي إليييى تشيييير النتيييائج كانيييت
فييي اسييتخدام   م 2010 والبشييير وبييرهم م 2011 والزبيييدي م ،2011 دراسيية عفانيية مييع الحالييية

 watt وات م ،2007  وعةونيييية، مCheng 2006 شييييينج، ومييييع نفسييييها أدوات التقييييويم البييييديل
الورقة والقلم والتقيويم القيائم عليى اليذات ومليف اإلنجياز والمةحظية وتقيويم القيران  في  م2005 

 اسييييتخدام الدراسييييات أغلييييب ثبتييييتوأ الدوات هييييذه تطبيييييف فييييي ا( فروقيييي الدراسييييات نتييييائج وأظهييييرت
 اسييتخدام وتفيياوت ،البيديل التقييويم وأدوات أسياليب اسييتخدام وقليت كبييير بشيكل الكتابييية اسختبيارات

 المعلمين. وطبيعة والمكان المادة حسب الدوات باقي

 فيييي وتوظيفيييه البيييديل التيييي تناوليييت أثييير التقيييويم السيييابقة الدراسيييات نتيييائج جمييييع وأظهيييرت
التيييي ،  م2015  لييه الثييير الواضييح عليييى تحصيييل الطلبييية كدراسيية الشيييقر أن التعليميييية العملييية

 ودراسيييييية خييييييرائط المفيييييياهيم وتقييييييويم القييييييران، ياتفقييييييت مييييييع الدراسيييييية الحالييييييية باسييييييتخدامها اداتيييييي
 التقيييويم باسيييتخدامها الحاليييية الدراسييية ميييع اتفقيييتالتيييي م2013  حميييدي  ، ودراسييية2015 عيييودة
 . م2008  حمدأ ودراسة ، م2009  فىمصط القران، ودراسة وتقويم الذاتي

فييي تطبيييف التقييويم البييديل كدراسيية  وأظهييرت نتييائج الدراسييات السييابقة أن هنيياك معوقييات  
 ودراسة ، م2015  الحارثي ودراسة ، م2010  خرونوق شعيرة أبو ، ودراسة م2015  المقاطي
حسيب المكيان واسمكانييات وطبيعية  وقد اختلفيت المعيقيات مين دراسية لدراسية،  م2014  معزوز

 .المادة والدورات التي أخذها المعلمون
 :يلي ما السابقة الدراسات من الباحث استفاد -

 بالتقويم البديل الخاص النظري اإلطار بناء. 
 الدراسة لهذه والمفيدة المناسبة والبحا  العلمية والمجةت الكتب من العديد على التعرف  
 الدراسة وهي اسستبانة وتحديد محاورها وفقراتها لهذه المناسب البح  أدوات على التعرف. 
 السياليب اسيتخدام فيي الخبيرة الباح  زاد مما المستخدمة، اإلحصائية الساليب على التعرف 

 . الحالية للدراسة المناسبة اإلحصائية
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 أوجه التميز في الدراسة الحالية: - 

واقيييع ممارسييية معلميييي التربيييية اإلسيييةمية لسييياليب  بأنهيييا درسيييتمييييزت الدراسييية الحاليييية ت       
 .يرها في المرحلة الساسية الدنياالتقويم البديل وسبل تطو 

  في التربية اإلسالمية راسات التي اهتمت بالتقويم: الدالمحور الثاني

 فيي التربيية التقيويم استخدام على التعرف لىإ هدفت التي الدراسات المحور هذا سيتناول
 :اإلسةمية

 (:م2015دراسة الكلثم ) -1
إلى تحديد معايير جودة ورقة اسختبار، ثيم التعيرف عليى ميدى تيوافر هيذه  دراسةال تهدف

سيييةمية فيييي جيييامعتي أم القيييرى اإلتربيييية الالمعيييايير فيييي ورقييية اسختبيييار فيييي اختبيييارات تخصيييص 
ات لمعيايير الجيودة بيين والدمام. وهل توجد فروف ذات دسلية إحصيائية فيي تحقييف أوراف اسختبيار 

  لكيل جامعية 15اختبيارات بواقيع    ورقة 30قد قام الباح  بتحليل  جامعتي ام القرى والدمام، و 
ون، في ضوء مواصفات ورقة اسختبار من حي  الشكل مواصفات ورقة اختبار من حي  المضم

وقيد اسيتخدم الباحي  تحلييل  بطاقية عدتأُ  ذلك وموضوعية، ولتحقيف جودة أسئلة اسختبار مقاليه
أن مسيتوى التيذكر قيد حظيي  إلى النتائج التالية مين أهمهيا: ت توصلو  ، المنهج الوصفي البحثي

%  وذلك في أسئلة أوراف اسختبار في كل من كلية الشريعة والدعوة جامعة أم القرى 87بنسبة  
 تويات المعرفية.وكلية التربية جامعة الدمام، واحتلت بذلك المرتبة الولى في أسئلة المس

 (:م2015دراسة المطرفي ) -2
هيييدفت الدراسييية إليييى التعيييرف عليييى ميييدى أهميييية واسيييتخدام أسييياليب التقيييويم البيييديل ليييدى 
معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية، وأهم الصعوبات التي يوجهونها، ومن ثم استقصياء أثير 

فييي التقييويم   حييول محيياور الدراسيية، متةييير الدراسيية  المؤهييل العلمييي، الخبييرة، الييدورات التدريبييية 
واستخدم الباح  في هذا البح  المنهج الوصفي المسحي، واسستبانة كأداة للدراسة والتي وزعيت 

 ،%  مين المجتميع الصيلي43  معلميا( يمثليون ميا نسيبته  260على عينة عشوائية بلط عيددها  
تقيويم البيديل اسيتخداما( ليدى معلميي وكانت أبرز النتائج التي تم التوصل إليها أن أكثير أسياليب ال

العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية أسلوب  تقويم الداء باسختبارات الكتابية ، وأقل أساليب التقيويم 
بملفات العمال، وأن أفيراد عينية الدراسية موافقيون عليى أهميية التقيويم البيديل ليدى معلميي العليوم 

 انوية بنين بمدينة الريال بدرجة كبيرة. الشرعية في تقويم أداء طةب المرحلة الث
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 (:م2014المقبالية)و  ،دراسة العياصرة -3
إلى تعرف مدى شيوع أسئلة التقويم الصفي المخططة لدى معلمي التربية  هدفت الدراسةُ 
عيدت بطاقية تحلييل قوامهيا مان في ضوء مجاست اليتعلم. ولتحقييف ذليك أُ اإلسةمية في سلطنة عُ 
تأكيد مين ثبيات التحلييل بواسيطة لالتحلييل ، ثيم التأكيد مين صيدقها، كميا تيم اثة  مجاست  فئات 

  دفتييرا( ميين 32ذلييك اسييتخدمت الداة فييي تحليييل    وبعييد 0،89ثيية  ميين المحللييين حييي  بلييط  
 المينهج البح  هذا في الباح  س(، واستخدما  سؤ 1882دفاتر تحضير المعلمين، اشتملت على  

%  88,62المسحي ، ومن أهم نتيائج الدراسية : حصيول المجيال المعرفيي عليى نسيبة   الوصفي
من مجموع السئلة فيي المجياست الثةثية فيي جمييع دفياتر التحضيير، وحصيول المجيال المهياري 

% .وعيدم ظهيور 2,55%  من مجموع السئلة، والمجال الوجيداني عليى نسيبة 9,95على نسبة 
ى لسينوات الخبيرة، بينميا ظهيرت فيروف بيين مجياست التقيويم تعيزى فروف بين مجاست التقويم تعز 

 للجنس في المجال الوجداني فقط، لصالح المعلمات.
 :(م2014أبو موسى )، و دراسة الكيالني -4

تيييم ذليييك إليييى واقيييع تيييدريس مبحييي  التربيييية اإلسيييةمية، ولتحقييييف  التعيييرفَ  هيييدفت الدراسيييةُ 
تخدام المينهج الوصيفي المسيحي، حيي  تيم تطبييف تصميم استبانة لجمع المعلومات والبيانات باس

، ومن   معلما( ومعلمة للتربية اإلسةمية، ثم استخدمت الساليب اإلحصائية المناسبة61الدراسة 
ن اسييتراتيجيات التييدريس الحديثيية مسييتخدمة بدرجيية متوسييطة ككييل، وجيياء اسييتخدام أهييم النتييائج أ

بينما استراتيجية التقويم الحديثية وأدواتيه مسيتخدمة  استراتيجية التدريس المباشر بدرجة كبيرة جدا(،
بدرجييية كبييييرة، وجييياءت اسيييتراتيجية اليييورف والقليييم وقيييوائم الرصيييد بالترتييييب الول، ووجيييود معيقيييات 
تييدريس ملحيية جييدا( تتعلييف بالطالييب منهييا: تييأثر الطالييب بوسييائل اإلعييةم، ودراسيية معظييم الطلبيية 

ة بييالمعلم ملحيية جييدا(، منهييا كثييرة العمييال الكتابييية لةمتحييان فقييط، ووجييود معيقييات تييدريس متعلقيي
ليه، وعدم وجود نظام أو قانون يعاقب الطاليب المشياغب وبة من المعلم والعمال الموكلة إالمطل

نييه س توجييد فييروف فييي اسييتجابات أفييراد معلييم مكانتييه، وقييد أظهييرت النتييائج أأو المقصيير ويحفييظ لل
ةيير لتقويم الحديثة وأدواته كذلك س توجد فروف تعيزي لمتعينة الدراسة في استخدام استراتيجيات ا

 .سنوات الخدمة والمؤهل العلمي
 (:م2013دراسة العمير) -5

هدفت الدراسة إلى التعيرف عليى ميدى اسيتخدام معلميي العليوم الشيرعية لدوات وأسياليب 
استراتيجية التقويم المعتمد على أداء المتعلمين في العلوم الشرعية، وصعوبات استخدام المعلمين 
لهييا ميين وجهيية نظييرهم، وميين ثييم استقصيياء أثيير متةيييرات الدراسيية   التخصييص، الخبييرة، المؤهييل 
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ورات التدريبييية فييي التقييويم  حييول محيياور الدراسيية، واسييتخدم الباحيي  فييي هييذه الدراسيية العلمييي، الييد
هييداف الدراسيية اسييتخدم الباحيي  سييتفتاء كييأداة للدراسيية، ولتحقيييف أالميينهج الوصييفي المسييحي، واس

هم النتائج: أن أفراد عينية الدراسية   معلما( وكان من أ248لدراسة من  اسستبانة، وتكونت عينة ا
ن بدرجة متوسطة على الساليب والدوات التي يستخدمها المعلميون فيي تقيويم المتعلميين: موافقو 

التقويم اليذاتي، الداء العلميي، العيرول الشيفوية، سيجل سيير اليتعلم، المةحظية، وأقيل السياليب 
 والدوات التي يستخدمها المعلمون في تقويم المتعلمين: ملف اإلنجاز والتقرير.

 (:م2012)دراسة الطويرقي  -6
هييدفت الدراسيية إلييى التعييرف علييى فاعلييية النمييوذج التدريسييي المقتييرح والقييائم علييى التقييويم 
البييديل فييي تنمييية مهيييارات الييتةوة لييدى طيييةب تحفيييظ القييرقن الكيييريم بالمرحليية المتوسييطة مقارنييية 

على باستخدام الطرف المعتادة، ولتحقيف هذا الهدف قام الباح  بعمل دراسة شبة تجريبية طبقت 
  طالبيييا( مييين طيييةب الصيييف الول المتوسيييط بالطيييائف، تيييم تقسييييمهم إليييى 54عينييية مكونييية مييين  

  طالبيييا( درسيييوا باسيييتخدام النميييوذج التدريسيييي المقتيييرح، 27 اشيييتملت عليييى مجميييوعتين: تجريبيييية 
وكانييت أداتييا البحيي  عبييارة عيين: اختبييار    طالبييا( درسييوا بالطريقيية المعتييادة.27 ضييمت وضييابطة 

اس الجوانب المعرفيية لاحكيام التجويديية، وبطاقية مةحظية لقيياس أداء الطيةب فيي تحصيلي لقي
مهييارة الييتةوة، طبقتييا تطبيقييا( قبليييا( وبعييديا( للمجمييوعتين بعييد التحقييف ميين صييدقها وثباتهييا، ولتحليييل 

  سسييتخراج المتوسييطات الحسييابية واسنحرافييات المعيارييية، t-testالبيانييات تييم اسييتخدام اختبييار  
تخدام مربع إيتا لقياس فاعلية النموذج التدريسي، وأظهرت النتائج وجيود فيروف دالية إحصيائيا( واس

فيييي مهيييارات اليييتةوة، وذليييك بيييين أفيييراد المجموعييية التجريبيييية وأفيييراد المجموعييية الضيييابطة لصيييالح 
اد التجريبية، ووجود فروف دالة إحصائيا( فيي الجوانيب المعرفيية لاحكيام التجويديية، وذليك بيين أفير 

 المجموعة التجريبية وأفراد  المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية.
 (:م2011الجالد ) -7

هيييدفت هيييذه الدراسييية إليييى معرفييية أسييياليب وأدوات التقيييويم شيييائعة اسسيييتخدام ليييدى معلميييي 
التربية اإلسةمية في مرحلتي التعلييم الساسيي والثيانوي فيي الردن فيي ضيوء متةييرات: الجينس، 

معلميييا(  143وتألفيييت عينييية الدراسييية مييين  .والمؤهيييل العلميييي، وعيييدد سييينوات الخدمييية فيييي التيييدريس
الوصفي وقيد تيم  المنهج باستخدامومعلمة يدرسون مناهج التربية اإلسةمية تم اختيارهم عشوائيا(،

فقييييرة موزعييية عليييى سييييتة  33اسيييتطةع قرائهيييم بواسييييطة اسيييتبانة أعيييدها الباحيييي ، اشيييتملت عليييى 
أظهيييرت نتيييائج الدراسييية أن المجيييال الول والمتعليييف باسيييتخدام الهيييداف السيييلوكية فيييي مجيياست، و 

تقييويم التحصيييل الطلبيية فييي فييروع التربييية اإلسييةمية حيياز علييى أعلييى المتوسييطات الحسييابية، فييي 
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حيييين حييياز المجيييال الثالييي  والمتعليييف باسيييتخدام أدوات التقيييويم فيييي الجوانيييب الوجدانيييية أقيييل هيييذه 
الدراسيية عيين عييدم وجييود أثيير دال إحصييائيا لعيياملي الجيينس والمؤهييل العلمييي المتوسييطات وكشييفت 

 بيمنا وجدت فروف تعزى للخبرة لصالح المعلمين ذوي الخبرة الطويلة.
 (:م2011دراسة الشرعة ) -8

هييدفت الدراسيية إلييى الكشييف عيين مييدى توظيييف معلمييي التربييية اإلسييةمية سسييتراتيجيات 
ربية مأدبا من وجهة نظر ميدراء الميدارس فيي ضيوء متةييرات وأدوات التقويم الواقعي في مديرية ت

الجينس والخبييرة والمؤهييل العلمييي، واسييتخدمت الدراسية الميينهج الوصييفي، ولتحقيييف أهييداف الدراسيية 
استخدم الباح  اسستبانة واسستفتاء كأداة للدراسية، وتكونيت عينية الدراسية مين ميديري وميديريات 

 ، وكييان ميين أهييم النتييائج: أن تقييديرات مييديري المييدارس 98مييدارس محافظيية مأدبييا وبلييط عييددهم  
لدرجييية توظييييف معلميييي التربيييية اإلسيييةمية سسيييتراتيجيات وأدوات التقيييويم اليييواقعي جييياءت ضيييمن 

 المدى الكبير، وعدم وجود فروف على متةير الجنس والخبرة والمؤهل العلمي.

 :(م2010) السفياني دراسة -9
 ميين الثييامن الصييف طلبيية تحصيييل فييي التقييويم أسيياليب تنييوع أثيير تعييرف الدراسيية هييدفت

الدراسية،  فيرول عين إجابتهيا خيةل من اإلسةمية التربية مادة نحو واتجاهاتهم الساسي التعليم
 المفحوصيية عينتهيا وتكونيت الدراسيية، فيرول مين للتحقييف التجريبيي شيبه الميينهج الباحي  اسيتخدم

 مجميوعتين، إليى قسيمت وقد الةيضة، بمديرية الثامن الصف طلبة من وطالبة طالبا(   120  من
 متنوعية تقيويم أسياليب معهيا اسيتخدم وطالبية، طالبيا(   60  مين مكونة تجريبية: الولى المجموعة

 اسختبيييار معهيييا اسيييتخدم ضيييابطة: الثانيييية والمجموعييية للتجريبيييية، المختيييارة الوحيييدات تيييدريس فيييي
 التجريبييية، قييام المجموعيية درسييتها التييي الوحييدات محتييوى نفييس تقييويم فييي وحيييد كأسييلوب المقييالي
، وبعييدها التجربية قبيل المفحوصيية العينية عليى تطبيقهييا وتيم استجاهيات، لقييياس أداة ببنياء الباحي 
 اتفياف نسيبة على حصلت التي الداة صدف من للتأكد  بعدي، تحصيلي اختبار ببناء قام وكذلك

  لةختبار  0.85  بلط الذي والثبات استجاه قياس لداة  0.78  و التحصيلي لةختبار%  83 
 أهمهيا النتائج من مجموعة إلى الباح  توصل ، وقد استجاه قياس لداة  0.88  و التحصيلي،

 لصييالح فييروف وظهييرت التجريبييية، المجموعيية لصييالح الطلبيية درجييات متوسييطي فييي فييروف وجييود
 فيروف وظهيرت الضيابطة، المجموعية فيي للجينس تعيزى فروف تظهر ولم التجريبية، في الطالبات

 الطلبية ستجياه فيروف تظهير وليم التجريبيية، المجموعية لصيالح اإلسيةمية للتربيية الطلبية اتجاه في
 اإلسةمية. ربيةالت نحو التجريبية أو الضابطة المجموعة في
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 :(م2010الضفيري والعيدان ) -10
والميييوجهين ورؤسيييياء القسييييام هيييدفت الدراسيييية إليييى اسييييتطةع أراء الميييدربين ومسيييياعديهم 

ومعلمي ميادة التربيية اإلسيةمية للتعيرف إليى أسياليب التقيويم لميادة التربيية اإلسيةمية مين الصيف 
التربيييية  ، والمقترحيييات التيييي تراهيييافيييي ميييدارس تأهييييل التربيييية الفكريييية الول إليييى الصيييف السيييادس

 ا، وقد اسيتخدملتحقيف أهداف الدراسةنهج الوصفي اعتمد الباحثان المو  .الفكرية في دولة الكويت
، وقيد  125ل التربيية الفكريية وعيددهم  اسستبانة وطبقاها على جمييع اإلدارييين فيي ميدارس تأهيي

وقيام الباحثيان بتحليييل البيانيات باسييتخدام معاميل الثبييات  ألفيا كرونبيياخ  ، والمتوسيطات الحسييابية 
 .ANOVAكييرارات  وتحليييل التبيياين الحييادي واسنحرافييات المعيارييية والنسييب المئوييية وتحليييل الت

ظهييرت نتييائج الدراسيية عييدم وجييود فييروف بييين الصييفوف السييتة ميين حييي  مييدى مةئميية أسيياليب أو 
 .تقويم المتعلمين لمادة التربية اإلسةمية بمدارس تأهيل التربية الفكرية بدولة الكويت

 (:م2007دراسة الجالد) -11
وأدوات التقيييييويم التيييييي يسيييييتخدمها معلميييييو هيييييدفت الدراسييييية إليييييى التعيييييرف عليييييى مجييييياست 

ومعلميييات التربيييية اإلسيييةمية فيييي تقيييويم الطلبييية فيييي دولييية اإلميييارات فيييي ضيييوء متةييييرات الجييينس 
 المسيحي، اعتميد الباحي  المينهج الوصيفيولتحقيف أهداف الدراسة  والمؤهل وعدد سنوات الخبرة،

  فقيييرة موزعيية علييى ثمانيييية 42ن مكونيية مييلدراسيية، وكانييت اسسيييتبانة كيييأداة لسييتبانة اسمسييتخدما( 
  من اإلنا  تم 49  من الذكور و 38  معلمُا ومعلمة  87 من وتكونت عينة البح   ،مجاست

وكييان ميين أهييم ، ميين معلمييي دوليية اإلمييارات ميين المجتمييع الصييلياختيييارهم بالطريقيية العشييوائية 
الجيينس والخبييرة والمؤهييل  وجييود أثيير دال احصييائيا( لمتةيييراتالتييي توصييلت إليهييا الدراسيية: النتييائج 

العلمي على درجات استخدام المعلمين والمعلميات لدوات التقيويم عليى مجياست الدراسية الثمانيية 
 .لصالح المعلمات والمجاست مجتمعة

 (:م2007دراسة الرشيدي ) -12
هدفت هذه الدراسة تقويم أداء معلمي التربية اإلسةمية في المرحلية المتوسيطة فيي ضيوء 

  184مهييارات التييدريس وبنيياء أنمييوذج لتطييويره فييي دوليية الكويييت، وتكونييت عينيية الدراسيية ميين  
%  مييين المجتميييع الصيييلي للدراسييية، وقيييام 50معلميييا( تيييم اختييييارهم بالطريقييية العنقوديييية وبنسيييبة  

مسييتخدما(   فقييرة بصييورتها النهائييية، 42أداة الدراسيية اسسييتبانة حييي  تكونييت ميين  الباحيي  ببنيياء 
وتيم التأكيد مين صييدف الداة بعرضيها عليى مجموعية مين الخبيراء والمختصييين، المينهج الوصيفي، 

 ، 0.94واسيييتخدم معاميييل اسرتبييياط بيرسيييون سسيييتخراج معاميييل الثبيييات الكليييي لييياداة حيييي  بليييط  
ات الحسييابية واسنحرافييات المعيارييية واسختبييار التييائي وتحليييل التبيياين واسييتخدم الباحيي  المتوسييط
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الحييييادي، وقيييييد أشييييارت النتيييييائج إليييييى أن مسييييتوى أداء معلميييييي التربيييييية اإلسييييةمية فيييييي المرحلييييية 
المتوسييطة فييي ضييوء مهييارات التييدريس كييان متوسييطا(، وكييان مسييتوى أداء المعلمييين علييى مجييال 

ثارة الدافعية عا ليا(، أما في مجاست مهارة التعزيز وعرل الدرس وتفعيل الوسائل مهارة التمهيد وا 
 التعليمية ومهارة التقويم كان متوسطا(.

  السابقة الدراسات على التعقيب
يتضح من خةل استعرال الدراسات السابقة التي تتعلف بالتقويم بالتربية اإلسةمية، أن 

بيارز يل فيي التربيية اإلسيةمية لميا ليه دور يم البيدهناك اهتماما( كبيرا( في التقويم بشكل عام والتقيو 
وسيتناول التعقييب عليى المحيور الثياني أغيرال الدراسية  .يير مسار التعليم في هذه البلدانفي تة

وأهدافها، ومنهجها، وأدواتها، والعينة التي استخدمت وأهم النتائج والتعقيب عليها من حي  اتفاف 
 واختةف الدراسة الحالية معها.

 :هدافاأل حيث من -1
 :حي  أن بعل الدراسات السابقة قد تنوعت أهداف الدراسات السابقة،

 المخططية الصيفي التقيويم أسيئلة شييوع وميدى اسختبيار، ورقية جيودة معيايير هدفت إلى تحديد -
 والمقباليييية ،العياصيييرة ، ودراسييية م2015  الكليييثم اإلسيييةمية مثيييل دراسييية التربيييية معلميييي ليييدى
 . م2014 

 التربية ومعلمات معلمو يستخدمها التي وأساليب التقويم وأدوات مجاست على للتعرفهدفت  -
،  م2010  السفياني دراسة، و  م2007 الجةد الطلبة مثل دراسة تقويم في اإلسةمية

،  م2011  ، والجةد م2015  المطرفي دراسة ، ومثل م2010  والعيدان ،الضفيريو 
 . م2011  الشرعة دراسة  م2013 العمير دراسة

 الكيةنيي اإلسةمية وأداء المعلمين مثل دراسية التربية مبح تدريس على واقع للتعرف هدفت -
 . م2007  الرشيد ، ودراسة م2014  موسى وأبو

 على لتعرف البح  إلى مما سبف، فإن الدراسة الحالية تتفف مع بعل الدراسات التي هدفت -
 تقويم في اإلسةمية التربية ومعلمات معلمو يستخدمها التي التقويم وأساليب وأدوات مجاست
 والعيدان ،والضفيري ، م2010  السفياني دراسة و ، م2007 الجةد دراسة مثل الطلبة

  ، م2013 العمير دراسة ، م2011  والجةد. م2015  المطرفي دراسة مثلو  ،  م2010 
  .م2011  الشرعة ودراسة
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 :منهجال حيث من -2
 المطرفيي ، ودراسية م2015  كدراسية الكليثمالتحليلي اتبعت بعل الدراسات المنهج الوصفي  -

،  م2014  موسى وأبو ،الكيةني ، ودراسة م2014 والمقبالية ،العياصرة ، ودراسة م2015 
،  م2007 الجيييةد ، ودراسيية م2010 والعيييدان ،، والضييفيري م2010  والعيييدان ،الضييفيريو 

 . م2013 العمير ودراسة، م2011  والجةد
 ، ودراسة م2010  السفياني واتبعت بعل الدرسات المنهج التجريبي كدراسة دراسة -

  .م2011  الشرعة ودراسة ، م2007  الرشيد ، دراسة م2012  الطويرقي
وبناء( على ما سبف، فإن الدراسة الحالية تتفف مع الدراسات ميع التيي اتبعيت المينهج الوصيفي  -

 المطرفييي ، ودراسيية م2015  كدراسيية الكلييثم هييي النسييب لموضييوع دراسييتنا. التحليلييي لنهييا
،  م2014  موسى وأبو ،الكيةني ، ودراسة م2014 والمقبالية ،العياصره ، ودراسة م2015 
،  م2007 الجيييةد ، ودراسييية م2010 الضيييفيري والعييييدانو ،  م2010  والعييييدان ،الضيييفيريو 

 . م2013 العمير ودراسة،  م2011  والجةد
 ، ودراسييييية م2010  السيييييفياني واتبعيييييت بعيييييل الدرسيييييات المييييينهج التجريبيييييي كدراسييييية دراسييييية -

  .م2011  الشرعة ودراسة ، م2007  الرشيد ، دراسة م2012  الطويرقي
 :دواتاأل حيث من -3
 وأبيو ،الكيةنيي ، دراسية م2015  المطرفيي استخدمت بعيل الدراسيات اسسيتبانة مثيل دراسية -

 لجييييييةدوا، م2007 الجييييييةد ، ودراسيييييية م2010  والعيييييييدان ،والضييييييفيري،  م2014  موسييييييى
 الشيييييييييرعة ودراسييييييييية، م2013 العميييييييييير ، ودراسييييييييية م2007  الرشييييييييييدي ، ودراسييييييييية م2011 
 .  م2011 
 ، ودراسية م2012  الطيويرقي واستخدمت بعل الدراسات اسختبيارات التحصييلية مثيل دراسية -

 . م2010  السفياني
 ،العياصييره دراسيية، و م2015  الكلييثم بطاقيية تحليييل مثييل دراسييةواسييتخدمت بعييل الدراسييات  -

 . م2014 والمقبالية
 . م2012  الطويرقي واستخدمت بعل الدراسات بطاقة المةحظة مثل دراسة -
 . م2010  السفياني واستخدمت بعل الدراسات مقاييس اتجاه مثل دراسة -
الدراسييات التييي اسييتخدمت اسسييتبانة مثييلوبنيياء( علييى مييا سييبف، فييإن الدراسيية الحالييية تتفييف مييع  -

 والعيييدان ،والضييفيري ، م2014  موسييى وأبييو ،الكيةنييي ودراسيية ، م2015  المطرفييي دراسيية
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 ، م2007 الرشييييييييدي ودراسييييييية ، م2011  والجيييييييةد ، م2007 الجيييييييةد ودراسييييييية ، م2010 
  .م2013 العمير ودراسة

 :عينةال حيث من -4
، ودراسييييية  م2015  اختيييييارت بعيييييل الدراسيييييات عينتهيييييا مييييين المعلميييييين كدراسييييية المطرفيييييي -

،  م2014 موسييييييييييييييى  وأبييييييييييييييو ،الكيةنييييييييييييييي ، ودراسيييييييييييييية م2014 والمقبالييييييييييييييية ،العياصييييييييييييييره
 الطييويرقي ودراسيية م2013 العمييير ودراسيية، م2007  الرشيييدي ، ودراسيية م2007 والجييةد

  .م2012 
مييين الطيييةب ومييينهم مييين اختيييارت طيييةب الصيييف واختيييارت بعيييل الدراسيييات عينييية الدراسييية  -

، وميينهم ميين اختييار  م2010  والعيييدان ،، والضييفيري م2010  السييفياني الثييامن مثييل دراسيية
 . م2011  لجةدا، و م2015  الكلثم طةب الجامعة مثل دراسة

واختيييييارت بعيييييل الدراسيييييات عينييييية الدراسييييية مييييين الميييييدراء ومسييييياعديهم والميييييوجهين كدراسييييية  -
 . م2011  الشرعة ، ودراسة م2010  دانوالعي ،الضفيري

وبناء( عليى ميا سيبف فيإن الدراسية الحاليية تتفيف ميع الدراسيات التيي اسيتخدمت عينية المعلميين  -
 وأبيييو الكيةنيييي ودراسييية ، م2014 والمقباليييية ،والعياصيييره ، م2015  مثيييل دراسييية المطرفيييي

  .2013  الطويرقي ودراسة م2013 العمير ودراسة، 2007 والجةد ، م2014  موسى
 :نتائجال حيث من -5
 البيديل أن للتقيويم المعلميين ممارسية وميدى واقيع تناوليت التيي السيابقة الدراسات نتائج أظهرت -

حيي  ظهير أن ، م2015  المطرفيي كدراسية البديل للتقويم المعلمين ممارسة في ا( ضعف هناك
  التيييي الدراسيييات أميييا وأقلهيييا التقيييويم بملفيييات العميييال، ،أكثييير الدوات اسيييتخداما( الورقييية والقليييم

 وأبييو الكيةنييي كدراسيية بدرجيية عالييية البييديل للتقييويم المعلمييين ممارسيية إيجابييية النتييائج أظهييرت
وكانيييييت بدرجييييية   م2011  الشيييييرعة ، دراسييييية م2013 العميييييير ، ودراسييييية  م2014  موسيييييى

 وأقلها ملف العمال والتقرير، أما دراسيةكثرها التقويم الذاتي والمةحظة أظهر أمتفاوتة حي  
 بشيييكل البيييديل للتقيييويم المعلميييين ةممارسييي إليييى تشيييير النتيييائج كانيييت فقيييد  م2007  الرشييييدي

فقيد وجيد فيروف بيين المعلميين والمعلميات لدوات التقيويم   م2007 متوسط، أما دراسية الجيةد
 البديل لصالح المعلمات .

ختبيارات ة التي تناولت مستويات التفكير التي تقيسها اسوأظهرت نتائج جميع الدراسات السابق -
 ودراسييية ، م2015    بشيييكل كبيييير كدراسييية الكليييثمإنهيييا تركيييز عليييى التيييذكر  الجانيييب المعرفيييي

 . م2011  والجةد، م2014 والمقبالية العياصرة
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 العملييية فييي وتوظيفييه البييديل التقيويم أثيير تناولييت التييي السيابقة الدراسييات جميييع نتييائج وأظهيرت -
  .م2012  الطويرقي كدراسة الطلبة تحصيل على الواضح الثر له أن التعليمية

 اختلفييت وقييد البييديل، التقييويم تطبيييف فييي قيياتمعي هنيياك أن السييابقة الدراسييات نتييائج وأظهييرت -
 أخييذها التييي والييدورات المييادة وطبيعيية واسمكانيييات المكييان حسييب لدراسيية دراسيية ميين المعيقييات
 .المعلمون

 :يلي ما السابقة الدراسات من الباحث استفاد

 الخاص بالتقويم في التربية اإلسةمية النظري اإلطار بناء 
 الدراسة. لهذه والمفيدة المناسبة والبحا  العلمية والمجةت الكتب من العديد على التعرف 
 الدراسة. لهذه المناسب البح  أدوات على التعرف 
 المسيتخدمة، مميا زاد الباحي  خبيرة فيي اسيتخدام السياليب  التعرف عليى السياليب اإلحصيائية

 اإلحصائية المناسبة للدراسة الحالية.

 تعقيب عام على الدراسات السابقة:
لتقييويم البييديل علييى اهتمييام البيياحثين، خاصيية( فييي السيينوات القليليية الماضييية، ممييا يبييرز احياز  -1

 لدى الباح  أهمية هذه الدراسة.
متيييه ميييع طبيعييية مشيييكلة تبعيييت المييينهج الوصيييفي التحليليييي لمةء؛ اغالبيييية الدراسيييات السيييابقة -2

 الدراسة.
غالبية الدراسات السابقة؛ اتخذت عينة الدراسية مين المعلميين والمعلميات والميدراء والمشيرفين  -3

 التربويين.
ف واقييع ممارسيية المعلمييين والمعلمييات سسييتخدام أسيياليب التقييويم البييديل ميين مكييان إلييى ليياخت -4

ا( أكدت على أن التقويم بالورقة والقلم حياز عليى المركيز الول فيي جمييع قخر، ولكنها جميع
 الدراسات.

وذلييك  ،وجيود معوقييات لتطبيييف التقييويم البييديل، وقييد اختلفييت المعوقييات ميين دراسيية عيين أخييرى -5
 حسب المكان واسمكانيات وطبيعة المادة والدورات التي أخذها المعلمون.
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

لداة المسيتخدمة يتناول هذا الفصل عرضا لمنهج الدراسة، ووصف(ا لمجتمعها وعينتهيا، وا
جييييراءات التحقييييف ميييين صييييدف الداة وثباتهييييا،  ،، وكيفييييية بنائهييييا وتطويرهييييافييييي جمييييع البيانييييات وا 

يلييي  اوفيميي، والمعالجييات اإلحصييائية التييي تييم اسييتخدامها فييي تحليييل البيانييات واسييتخةص النتييائج
 وصف لهذه اإلجراءات بالتفصيل:

 منهج الدارسة.
وهو الطريقة البحثية التيي سيوف يختارهيا الباحي  لتسياعده فيي الحصيول عليى معلوميات 

 المينهج باسيتخدام الباحي  قيام الدراسية أهيداف تحقييف أجيل مين، و أسيئلة الدراسية تمكنيه مين إجابية

  .التحليلي الوصفي

 الظياهرة وصيف خةليه مينييتم اليذي  ويعيرف المينهج الوصيفي التحليليي بأنيه: المينهج

 التيي والعملييات حولها تطرح التي مكوناتها واآلراء بين بياناتها، والعةقة وتحليل الدراسة، موضوع

 . 104م، ص2005وصادف، حطب أبو  تحدثها التي واآلثار تتضمنها
اســـتخدام الباحـــث المـــنهج الوصـــفي فقـــد اعتمـــد علـــى مصـــدرين أساســـيين ذلـــ  وفـــي ضـــوء 

 :للمعلومات وهما

: لمعالجة اإلطار النظري للدراسة تم الرجوع إليى مصيادر البيانيات الثانويية المصادر الثانوية .1
والمراجييييع العربييييية والجنبييييية ذات العةقيييية، والييييدوريات والمقيييياست والتييييي تتمثييييل فييييي الكتييييب 

والتقارير، والبحا  والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحي  والمطالعية فيي 
 مواقع اإلنترنت المختلفة.

لدراسية تيم جميع البيانيات الوليية مين عالجة الجوانب التحليلية لموضيوع ا: لمالمصادر األولية .2
ة للدراسية، يرئيسي، وقائمة أساليب التقويم البديل، والمجموعة البؤريية، كيأدوات ةل اسستبانةخ

لهذا الةرل، وقد تم تفريط وتحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي  صممت خصيصا (
"Statistical Package for the Social Sciences, SPSS"  . 
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 مجتمع الدراسة.
المعلمييين الييذين يعملييون مبحيي  التربييية اسسييةمية فييي جميييع  الدراسيية ميينيتكييون مجتمييع 

للعييييام الدراسييييي  ة الوسييييطىبمحافظييييصييييفوف المرحليييية الساسييييية الييييدنيا فييييي المييييدارس الحكومييييية 
 .مةومعل   معلما( 115 والبالط عددهم م 2016-م2015

 عينة الدراسة:

، وقييد بلييط عييدد أفييراد للدراسييةاد المجتمييع الصييلي كعينيية قييام الباحيي  باختيييار جميييع أفيير 
اسسيةمية فيي المرحلية الساسيية  مين معلميي مبحي  التربييةالعينة جمييع أفيراد المجتميع الصيلي 

ة( علمي  م91و   معلميا( 24منهم    115  والبالط عددهمالتابعين لمديرية التربية والتعليم الوسطى 
ميييين   110أداة الدراسيييية  وقييييد اسييييتجاب ميييينهم علييييى  ،لوسييييطىمييييدارس مديرييييية امييييوزعين علييييى 

 .تقريبا(  % 95.6بمعدل  المعلمين والمعلمات 

 : المتغير المستقل الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق
  وفيما يلي عرل لعينة الدراسة وفف البيانات الولية

 أفراد العينة حسب الجنستصنيف  -1

 أفراد العينة حسب الجنس صنيفت :(4.1جدول )
 النسبة المئوية  العدد الجنس
 19% 21 ذكر

 81% 89 أنثى

 100.0% 110 المجموع

 أفراد العينة حسب المؤهل العلمي: صنيفت -2
 أفراد العينة حسب المؤهل العلمي صنيفت :(4.2جدول )

 النسبة المئوية  العدد المؤهل العلمي
 20.9% 23 دبلوم

فأعلى بكالوريوس  87 %79.1 

 %100.0 110 المجموع

% من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دبلوم، 20.9  أن ما نسبته 4.2جدول  يبين 
 .فأعلى بكالوريوس%من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي 79.1بينما
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 أفراد العينة حسب سنوات الخدمة صنيفت -3

 أفراد العينة حسب سنوات الخدمة صنيفت: (4.3جدول )
 النسبة المئوية العدد سنوات الخدمة

 24.5% 27 سنوات 5أقل من 

 37.3% 41 سنوات 10إلى  5من 

 38.2% 42 سنوات 10أكثر من 

 %100.0 110 المجموع

% من عينة الدراسة سنوات الخدمة لديهم أقل من 24.5  أن ما نسبته 4.3يبين جدول  
% 38.2بينما ، سنوات 10إلى  5% تتراوح سنوات الخدمة لديهم من 37.3سنوات، وأن  5

 .سنوات 10لديهم أكثر من سنوات الخدمة 
 

 أدوات الدراسة:
، ة من حيي  كيفيية إعيدادها، وضيبطهايعرل هذا الجزء الدوات المستخدمة في الدراس 

تمثليييييت هيييييذه الدوات فيييييي اسيييييتبانة لسييييياليب التقيييييويم البيييييديل، . و وصيييييوس( إليييييى صيييييورتها النهائيييييية
 التفصيل:  جراءات المختلفة بشيء منلمجموعة البؤرية، وفيما يلي عرل لوا

 الستبانة: اولا: 

الباحيي  ببنيياء واختيييار مجموعيية ميين السيياليب لتكييون مجيياست  قبييل بنيياء اسسييتبانة قييام
 اسستبانة وفيما يلي عرل إلجراءات إعداد قائمة أساليب التقويم البديل:

 :إعداد قائمة أساليب التقويم البديل

البديل المناسبة لتقويم تعلم طلبة تحديد أساليب التقويم تمثل الهدف من هذه القائمة 
  المرحلة الساسية في التربية اإلسةمية ولتكوين محاور بناء اسستبانة.

 :مصادر بناء القائمة

 على مجموعة من المصادر تمثلت فيما يلي: اعتمد الباح  في بناء القائمة

 كتب القياس والتقويم التربوي وتدريس التربية اإلسةمية. -1

والدراسيييات السيييابقة التيييي أجرييييت فيييي مجيييال التقيييويم والتقيييويم البيييديل وتوظيفيييه فيييي البحيييا   -2
 المباح  المختلفة، وفي مبح  التربية اإلسةمية.
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اسييتطةع قراء عينيية ميين المتخصصييين فييي المنيياهج وطييرف التييدريس وعلييم اليينفس التربييوي   -3
 والمشرفين التربويين في وزارة التربية والتعليم ووكالة الةو .

 :وعرضها على المحكمين في صورتها األولية القائمة وصف

التوصل إلى العديد من الساليب التقويميية المناسيبة للتربيية  في ضوء الخطوة السابقة تم
ملحييف   اإلسييةمية، حييي  تييم تحديييد سييبعة مجيياست رئيسيية للتقييويم البييديل، فييي صييورتها الولييية

   :1رقم

خبيييراء   مييين ال11ضيييمت  تيييم عرضيييها عليييى مجموعييية مييين المحكميييين قائميييةلضيييبط الو 
وأسييياتذة جامعيييات فيييي مجيييال المنييياهج وطيييرف التيييدريس،  اإلسيييةمية للتربيييية الميييوجهين ومدرسييييو 

أسياليب للتقيويم البيديل فييي لمجياست الميذكورة فيي القائميية كامية مةء ليب مينهم إبيداء اليرأي فيييوطُ 
لطلبيييية التعليييييم الساسييييي، وقييييد أشييييار المحكمييييون بمةءميييية وللمرحليييية العمرييييية التربييييية اإلسييييةمية 

  .2، وهم المذكورون في محلف رقم  المجاست السبعة للتقويم البديل في التربية اإلسةمية

 استبانة أساليب التقويم البديل:

أكثر وسائل الحصول على البيانات من الفراد استخداما( وانتشارا(، وتعيرف  اسستبانةتعد 
 باسستجابة يقوم قراء أو معلومات على للحصول تستخدم وبنود أبعاد ذات اسستبانة بأنها: "أداة

   .116م، ص2004الستاذ ،تحريرية"  الغا و  كتابية وهي نفسه، المفحوص لها

 الهدف من الستبانة:
ممارسيية معلمييي التربييية اإلسييةمية فييي المرحليية واقييع علييى  تعييرفإلييى ال اسسييتبانةتهييدف 

، وذلك من خةل تحديد درجة ممارسة المعلمين لساليب التقويم الساسية لساليب التقويم البديل
  المختلفة في تقويم الطلبة في مبح  التربية اإلسةمية.

 وقد مر بناء الستبانة بالخطوات التالية:

 :مصادر بناء الستبانة

ليها وما اشتملت عليه من مجاست لبديل التي تم إعدادها واإلشارة إقائمة أساليب التقويم ا -1
 .سبعة للتقويم البديل

 كتب القياس والتقويم التربوي وتدريس التربية اإلسةمية. -2

باح  البحا  والدراسات السابقة التي أجريت في مجال التقويم البديل وتوظيفه في الم -3
 المختلفة، وفي مبح  التربية اإلسةمية.
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اسيييتطةع قراء عينييية مييين المتخصصيييين فيييي المنييياهج وطيييرف التيييدريس وعليييم الييينفس التربيييوي  -4
  ة التربية والتعليم ووكالة الةو  حول بناء اسستبانة. والمشرفين التربويين في وزار 

 وصف الستبانة في صورتها األولية:

تحديييد المجيياست الرئيسيية التييي شييملتها اسسييتبانة، وتحديييد فييي ضييوء الخطييوة السييابقة تييم 
الفقرات التي تقع تحت كل مجال. حي  تم تصميم اسستبانة في صورتها الولية وقد تكونت من 

  :وذلك على النحو التالي   مجاست،7  فقرة موزعة على  62 

 .ة  فقر 13ويتكون من  ، داء والمةحظةتقويم القائم على الالالمجال الول: 

 .ات  فقر 10ويتكون من   ،المجال الثاني: ملفات العمال

 .ات  فقر 10ويتكون من   ،المجال الثال : التقويم الذاتي

 .ات  فقر 8ويتكون من  ، المجال الرابع: تقويم القران

 .ات  فقر 10ويتكون من  ، داء بالمقابةت واسختبارات الشفويةالمجال الخامس: تقويم ال

 .ات  فقر 8ويتكون من   ،داء باسختبارات الكتابيةالسادس: تقويم الالمجال 

  ات.  فقر 3ويتكون من   ،داء بخرائط المفاهيمالمجال السابع: تقويم ال

   يبن اسستبانة في الصورة الولية.3والملحف رقم  
 ضبط الستبانة:

لقد قام الباحي  بمجموعية مين اإلجيراءات التيي تهيدف اليى ضيبط اسسيتبانة وكانيت عليى 
 النحو التالي: 

 صدق الستبانة:
م، 2010 صييدف اسسييتبانة يعنييي " أن يقيييس اسسييتبيان مييا وضييع لقياسييه"  الجرجيياوي، 

 ، كميييا يقصيييد بالصيييدف "شيييمول اسستقصييياء لكيييل العناصييير التيييي يجيييب أن تيييدخل فيييي 105ص
ميين ناحييية، ووضييوح فقراتهييا ومفرداتهييا ميين ناحييية ثانييية، بحييي  تكييون مفهوميية لكييل ميين التحليييل 

  . وقد تم التأكد من صدف اسستبانة بطريقتين:179م، ص2001يستخدمها"  عبيدات وقخرون،
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 :صدق المحكمين - أ

 فيي المتخصصيين المحكميين مين عيدد(ا الباحي  يختيار أن هيويقصيد بصيدف المحكميين "

  حييي  تييم عييرل 107م، ص2010"  الجرجيياوي،الدراسيية موضييوع المشييكلة أو الظيياهرة مجييال
أعضيياء هيئييية التييدريس فيييي مييين  فييردا(   21  مييين ميين المحكميييين تألفييت مجموعيييةاسسييتبانة علييى 

حيييييي  اقتيييييرح ، العيييييالي ميالجامعيييييات الفلسيييييطينية، والمشيييييرفين التربيييييويين فيييييي وزارة التربيييييية والتعلييييي
المحكمون حذف بعل العبارات لتشابه مضمونها ميع عبيارات أخيرى، و إضيافة بعيل العبيارات 
لمحور تقويم الداء بخرائط المفياهيم، وقيد اسيتجاب الباحي  آلراء المحكميين وقيام بيإجراء ميا يليزم 

ضييافة وتعييديل صييياغة بعييل الفقييراتميين حييذف    فقييرة، 60، فأصييبحت اسسييتبانة مكونيية ميين  وا 
 . 4في ملحف رقم   ذلك تكون اسستبانة صادقةوب
  صدق التساق الداخلي:  - ب

اسسييييةمية فييييي المرحليييية    معلمييييا( ومعلميييية ميييين معلمييييي مبحيييي  التربييييية30تييييم اختيييييار  
بةيرل التأكيد مين ، في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي بمديرية شرف غيزةالساسية 

والتحقيييف مييين صيييةحيتها للتطبييييف ها لحسييياب الصيييدف والثبيييات، صيييةحية أداة الدراسييية واسيييتخدام
ختيييار سييتطةعية مييين خيييارج عينيية الدراسييية، وقيييد ابييذلك تكيييون العينييية اسعلييى العينييية الصيييلية، و 

 .الباح  مديرية شرف غزة لقربها المكاني ومستوى معلمين وطةب من مجتمع الدراسة

سييتبانة مييع المجييال فقيرات اس ويقصيد بصييدف استسيياف اليداخلي مييدى اتسيياف كيل فقييرة ميين
الفقيرة، وقيد تيم حسياب استسياف اليداخلي لةسيتبانة وذليك مين خيةل حسياب  هيذه الذي تنتمي إليه

 معيييامةت اسرتبييياط بيييين كيييل فقيييرة مييين فقيييرات مجييياست اسسيييتبانة والدرجييية الكليييية للمجيييال نفسيييه.
 والجداول التالية توضح القيم التي تم التوصل إليها.

داء والمالحظة " التقويم القائم على األمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول " : (4.4جدول )
 والدرجة الكلية للمجال

 الفقرة م
معامل 
بيرسون 
 الرتباط

 مستو  الدللة

 0.05دالة عند  *388. .أوظف المةحظة في تقويم أداء حركات العبادات كالصةة والوضوء  .1

 0.01دالة عند  **528. .واضحة لاداء المستهدفأحدد معايير   .2

أوضح التعليمات الخاصة بتقويم الداء مثل طريقة اجراء اسختبار   .3
 .وطريقة القياس والتدقيف

 0.01دالة عند  **634.
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 الفقرة م
معامل 
بيرسون 
 الرتباط

 مستو  الدللة

 0.05دالة عند  *462. .أوظف العرول العملية في تقويم أداء الطلبة للمهارات العملية  .4

 0.01دالة عند  **478. .أصمم أنشطة ومواقف أدائية تقويمية تظهر فيها سلوكات الطلبة  .5

 0.05دالة عند  *454. .أقيس القدرة على تةوة القرقن الكريم بالمةحظة السمعية  .6

 0.05دالة عند  *447. .أرصد الخطاء الشائعة في التةوة للعمل على عةجها  .7

 0.01دالة عند  **575. .تقويم مهارات الطلبةأوظف سةلم التقدير في   .8

 0.01دالة عند  **796. .أوظف سجل المتابعة اليومي لرصد سلوك الطلبة  .9

 0.01دالة عند  **569. .أكلف الطلبة بإلقاء كلمات قصيرة لقياس مهارات اإللقاء  .10

 0.463  = 0.01  وعند مستوى دسلة  28ر الجدولية عند درجة حرية  
   0.361   =0.05  وعند مستوى دسلة  28الجدولية عند درجة حرية  ر 

 = αأن معامةت اسرتبياط المبينية دالية عنيد مسيتوى دسلية    الجدول السابف منيتضح 

 وبذلك يعتبر المجال صادقا( لما وضع لقياسه.   α = 0.01    ومستوى دسلة 0.05
فقرات المجال الثاني "ملفات العمال " والدرجة الكلية للمجالمعامل الرتباط بين كل فقرة من  :(4.5جدول )  

 الفقرة م
معامل 
بيرسون 
 الرتباط

 مستو  الدللة

0.01دالة عند  **744. .أطلب من الطلبة عمل ملفات العمال لةحتفاظ بأعمالهم  .1  
نجازاتهم  .2 0.01عند دالة  **824. .أوجه الطلبة نحو المحتويات المناسبة لملفات أعمالهم وا   
0.01دالة عند  **716. .الحكم على محتويات الملف بمشاركة الطلبة اكاةأحدد مسبقا( مح  .3  

أستخدم ملفات العمال لمعالجة بعل السلوكات السلبية لبعل   .4
 .الطلبة

0.01دالة عند  **735.  

0.01دالة عند  **645. .أوجه الطلبة لعمل إذاعة مدرسية ووضعها في ملف العمال  .5  

6.  
أكلف الطلبة بجمع معلومات دينية بسيطة من مصادر معرفية 

 .متعددة
0.05دالة عند  *443.  

0.01دالة عند  **508. .أكلف الطلبة بتلخيص بعل الموضوعات والدينية  .7  
0.01دالة عند  **574. .أكلف الطلبة بإعداد أبحا  وتكليفات قصيرة ضمن عملية التقويم  .8  

محتويات ملفات العمال حسب مستويات أوجه الطلبة نحو تنوع   .9
 .الطلبة

0.01دالة عند  **687.  

0.01دالة عند  **699. .أوجه الطلبة نحو تنفيذ أنشطة إبداعية تميز ملفات إنجازهم  .10  
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 = αأن معامةت اسرتبياط المبينية دالية عنيد مسيتوى دسلية   من الجدول السابف ويتضح

 وبذلك يعتبر المجال صادقا( لما وضع لقياسه.   α = 0.01    ومستوى دسلة 0.05
 معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث "التقويم الذاتي" والدرجة الكلية للمجال :(4.6جدول ) 

 الفقـــرة م 
معامل 
بيرسون 
 الرتباط

 مستو  الدللة

 دالة عند005. *398. .أكلف الطلبة بتصويب إجاباتهم ذاتيا(   1
0.01دالة عند  **508. .للطلبة فرصا( باكتشاف أخطائهم عند تةوة القرقن أتيح  2  

0.01دالة عند  **564. .أكلف الطلبة بكتابة اآليات اختباريا  وتصحيحها ذاتياُ   3  

0.01دالة عند  **803. .أعطي الطلبة فرصة لتحديد سلوكاتهم الخطأ بنفسه  4  

0.01دالة عند  **691. .ومحاكمة تصرفاتهمأوجه الطلبة نحو مبدأ محاسبة النفس   5  

 0.01دالة عند  **654. .أوظف بطاقة رصد أداء العبادات ليقوم الطلبة بتعبئتها دوريا(   6

7  
أوجه الطلبة سستخدام التسجيةت الصوتية لتسميع تةوتهم ومحاولة 

 .تحسينها
0.05دالة عند *388.  

8  
حكموا على يالتقويم ل ةكااأشرك الطلبة في تحديد مستويات ومح

 .أعمالهم
0.05دالة عند *363.  

0.01دالة عند  **538. .أوظف أسئلة تجعل الطلبة تراجع افعالهم وما يترتب عليها من نتائج  9  

 = αأن معامةت اسرتبياط المبينية دالية عنيد مسيتوى دسلية   الجدول السابف منويتضح 

 يعتبر المجال صادقا( لما وضع لقياسه.وبذلك     α = 0.01    ومستوى دسلة 0.05
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 معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع "تقويم األقران" والدرجة الكلية للمجال :(4.7جدول )

 الفقرة #
معامل 
بيرسون 
 الرتباط

 مستو  الدللة

 0.05دالة عند  *364. .أكلف بعل الطلبة بمتابعة واجبات الطلبة وتصويبها  1

 0.01دالة عند  **721. .أوجه الطلبة بالتسميع لبعضهم البعل  2

 0.01دالة عند  **551. أكلف بعل الطةب بتقويم أداء أقرانهم في ممارسة العبادات  3

 0.01دالة عند  **589. .أشجع الطلبة على تقويم زمةئهم داخل غرفة الصف بموضوعية وأدب  4

 0.01دالة عند  **814. .الطلبة فيما بينهمأوظف طريقة التصحيح التبادلي لكراسات   5

 0.05دالة عند  *431. .أشارك الطلبة في تقييم أدوارهم خةل العمل التعاوني المشترك  6

7  
أرشد الطلبة لتقييم بعضهم البعل في النشاطات الخيرية المتعلقة 

 0.01دالة عند  **611. .بالمجتمع

 0.01دالة عند  **692. .أوجه الطلبة نحو تقويم تةوة زمةئهم  8

 0.01دالة عند  **575. .أكلف الطلبة بالتبادل الدوري في المشاركة في أوجه النشاط المختلفة  9

 = αأن معامةت اسرتباط المبينة دالة عند مستوى دسلية   ويتضح من الجدول السابف 

 لقياسه.وبذلك يعتبر المجال صادقا( لما وضع    α = 0.01    ومستوى دسلة 0.05
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس " تقويم األداء بالمقابالت والختبارات  :(4.8جدول )

 الشفوبة " والدرجة الكلية للمجال

 الفقرة #
معامل بيرسون 

 الرتباط
مستو  
 الدللة

 0.01دالة عند  **604. .أوجه السئلة المفتوحة التي تعطي الحرية ل جابة عنها  .1

 0.05دالة عند  *371 . .أستخدم السئلة السابرة للتعرف على افكار وأراء الطلبة  .2

 0.01دالة عند  **612. .أوجه أسئلة محددة لمعالجة مشكلة سلوكية معينة  .3

 0.01دالة عند  **485. .أمنح الطلبة وقتا( كافيا( قبل اإلجابة عن السؤال  .4

 0.05دالة عند  *389. .لتقويم مستوى الطلبةأوظف المسابقات الدينية الشفوية   .5

 0.01دالة عند  **653. .أستخدم اسختبارات الشفوية في قياس حفظ اآليات القرقنية  .6

 0.01دالة عند  **621. .أستخدم اسختبارات الشفوية في قياس حفظ الحادي  النبوية  .7

 0.01دالة عند  **617. . أوظف السئلة الشفوية  في تقويم التحصيل الدراسي للطلبة  .8

 0.01دالة عند  **518. . أستخدم السئلة الشفوية في محاكمة بعل المواقف والتصرفات  .9

 0.01دالة عند  **686. .أصمم اختبارات شفوية لقياس فهم الطلبة في الوحدات المختلفة  .10
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 = αأن معامةت اسرتباط المبينة دالة عند مستوى دسلة    يتضح من الجدول السابف

 وبذلك يعتبر المجال صادقا( لما وضع لقياسه.   α = 0.01    ومستوى دسلة 0.05
 

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السادس " تقويم األداء بالختبارات الكتابية "  :(4.9جدول )
 والدرجة الكلية للمجال

 الفقرة #
معامل 
بيرسون 
 الرتباط

 مستو  الدللة

 0.05دالة عند  *366 . .اسختبار التحصيلية حسب جدول المواصفاتأعد   .1

 0.01دالة عند  **594.  موضوعية –مقالي مقنن  –أنوع في نوعية السئلة  مقالي   .2

 0.01دالة عند  **699. .أحلل نتائج اسختبار للوقوف على مواطن الضعف والقوة  .3

4.  
في تقويم اكتساب الطلبة للمحتوى  كأستخدم اسختبارات الكتابية

  التعليمي
 0.01دالة عند  **788.

 0.01دالة عند  **730. .أوظف اسختبارات الكتابية القصيرة لقياس المفاهيم الساسية  .5

 0.01دالة عند  **638. .أوظف السئلة الكتابية التي تتطلب الوصول إلى استنتاجات  .6

 = αأن معامةت اسرتباط المبينة دالة عند مستوى دسلية    ويتضح من الجدول السابف

 وبذلك يعتبر المجال صادقا( لما وضع لقياسه.    α = 0.01    ومستوى دسلة 0.05
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السابع "تقويم األداء بخراط المفاهيم" والدرجة : (4.10جدول )

 الكلية للمجال

 الفقـــرة #
معامل 
بيرسون 
 الرتباط

 مستو  الدللة

 0.05دالة عند  *453. .استخدم خرائط المفاهيم دائما( في الموضوعات المترابطة  1

 0.05دالة عند  *411. .أكلف الطلبة بإكمال الفراغات في خريطة المفاهيم  2

 0.01دالة عند  **677. .أطلب من الطلبة وضع خرائط المفاهيم لموضوع معين  3

 0.01دالة عند  **563. .أوجه الطلبة سختيار بعل المفاهيم المناسبة لخرائط المفاهيم  4

 0.01دالة عند  **702. .استخدم التقويم بخرائط المفاهيم لتعميف الفهم  5

 0.01دالة عند  **722. .استخدم التقويم بخرائط المفاهيم لبيان مدى التمكن من المفاهيم  6

 = αأن معامةت اسرتباط المبينة دالة عند مستوى دسلية    السابفويتضح من الجدول 

 وبذلك يعتبر المجال صادقا( لما وضع لقياسه.   α = 0.01    ومستوى دسلة 0.05
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  البنائيالصدق  -3

يعتبر الصيدف البنيائي أحيد مقياييس صيدف الداة اليذي يقييس ميدى تحقيف الهيداف التيي 
ويبييين مييدى ارتبيياط كييل مجييال ميين مجيياست الدراسيية بالدرجيية الكلييية تريييد الداة الوصييول إليهييا، 

لفقرات اسستبانة. وللتحقيف مين الصيدف البنيائي تيم حسياب معاميل ارتبياط بيرسيون بيين درجية كيل 
 مجال من مجاست اسستبانة والدرجة الكلية لةستبانة. والجدول التالي يوضح ذلك:

 مجال من مجالت الستبانة والدرجة الكلية لالستبانة معامل الرتباط بين درجة كل :(4.11جدول )

معامل بيرسون  المجال م
 مستو  الدللة لالرتباط

 0.01دالة عند  **628. تقويم القائم على الداء والمةحظة ال  .1

 0.01دالة عند  **700. ملفات العمال   .2

 0.01دالة عند  **765. التقويم الذاتي  .3

 0.01دالة عند  **847. تقويم القران   .4

 0.01دالة عند  **801. تقويم الداء بالمقابةت واسختبارات الشفوية  .5

 0.01دالة عند  **751. تقويم الداء باسختبارات الكتابية  .6

 0.01دالة عند  **733. تقويم الداء بخرائط المفاهيم   .7

يتضييح ميين الجييدول السييابف أن جميييع معييامةت اسرتبيياط فييي جميييع مجيياست اسسييتبانة 
وبيذلك تعتبير جمييع مجياست اسسيتبانة  α = 0.01عنيد مسيتوى دسلية دالة إحصيائيا( وبدرجية قويية 

 صادقة وتقيس ما وضعت لقياسه.

 ثبات الستبانة 
 مرات عدة اتطبيقه أعيد إذا النتائج نفساسستبانة  عطيت أنيقصد بثبات اسستبانة هو "

 ، ويشير الثبات إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة 97:2010"  الجرجاوي، متتالية
أو ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه  ،عند كل مرة يستخدم فيها

 في أوقات مختلفة.
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 طريقتين:وقد تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل 

 معامل ألفا كرونباخ : - أ

 تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اسستبانة والجدول التالي يوضح ذلك:
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الستبانة :(4.12جدول )

عدد  المجال م
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 742. 10 القائم على الداء والمةحظةتقويم   .1

 856. 10 ملفات العمال  .2

 656. 9 التقويم الذاتي  .3

 789. 10 تقويم القران  .4

 723. 9 تقويم الداء بالمقابةت واسختبارات الشفويةال  .5

 712. 6 تقويم الداء باسختبارات الكتابية  .6

 840. 6 تقويم الداء بخرائط المفاهيم  .7

 60 مجـالت الستبانـةجميـع   .8
.782 

 

 ، 782.ويتضح من الجدول السابف أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لةستبانة ككل بلةيت  
 ومناسب ويفي بالةرل. توسطةوهي قيمة تشير إلى أن معامل الثبات م

 :التجزئة النصفية ةطريق -ب

ذات الرقيام  فقيراتوال ذات الرقام الفردية، فقرات ال جزأين ىإل ستبانةتم تجزئة فقرات اس
الزوجييية  فقييراتالفردييية ودرجييات ال لفقييراترتبيياط بييين درجييات ااسب معامييل احسييتييم الزوجييية  ثييم 

، وجتمييان، وتييم الحصييول علييى وبعييد ذلييك تييم تصييحيح معامييل اسرتبيياط بمعادليية سييبيرمان بييراون
 النتائج الموضحة في الجدول التالي:

 لقياس ثبات اإلستبانة التجزئة النصفية ةطريق :(4.13جدول )

الرتباط معامل  معامل الرتباط المجال م
 المعدل

 0.749 5980. تقويم القائم على اسداء والمةحظة ال  .1

 0.835 7170. ملفات العمال   .2

 0.902 8210. التقويم الذاتي  .3
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الرتباط معامل  معامل الرتباط المجال م
 المعدل

 0.825 7030. تقويم القران   .4

 0.688 5240. واسختبارات الشفويةتقويم اسداء بالمقابةت   .5

 0.769 6240. تقويم اسداء باسختبارات الكتابية  .6

 0.865 7620. تقويم اسداء بخرائط المفاهيم   .7

 0.895 8090. جميـع مجـالت الستبانـة  .8

 اسرتبييياط المعيييدليتضيييح مييين النتيييائج الموضيييحة فيييي الجيييدول السيييابف أن قيمييية معاميييل 
بمييا يعكييس درجيية مناسييبة  ودال إحصييائي(ا رتفعييةموبهييذا تكييون معمييل اسرتبيياط المعييدل   0.895 

 ومقبولة من ثبات اسستبانة.

  قابليية للتطبيييف، 4وبييذلك تكييون اسسييتبانة فييي صييورتها النهائييية كمييا هييي فييي الملحييف  
انة بصيحة اسسيتببانة الدراسية مميا يجعليه عليى ثقية اسيتويكون الباح  قد تأكد من صيدف وثبيات 

 وصةحيتها لتحليل النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
 ثانياا: المجموعة البؤرية

فيي البحي   ةالكيفييالدوات التيي تسيتعمل لجميع البيانيات مين أداة المجموعة البؤرية هي  
هييدف جمييع معلومييات كيفييية حييول موضييوع محييدد ميين جماعيية اجتماعييية ذات العلمييي، تسييتخدم ب

نوعيييية محيييددة وذات اهتماميييات مشيييتركة مييين أجيييل التوصيييل إليييى مجموعييية مييين التصيييورات، أو 
و قضيييييية محيييييددة، بحيييييي  تسيييييتطيع تليييييك ل موضيييييوع، أاإلدراكيييييات، أو استفاقيييييات الجماعيييييية حيييييو 

التصييورات المشييتركة الخييروج بمجموعيية البييدائل التييي تفيييد فييي اتخيياد القييرارات، أو الوصييول إلييى 
طريقيييية مخططيييية ومكونيييية ميييين عييييدد صييييةير ميييين الفييييراد ذوي  يحلييييول محييييددة للمشييييكةت. وهيييي

، ا( بعضييهم بعضيي فييردا( ، وس يشييترط أن يعييرف 12-8اسهتمامييات المشييتركة؛ يتييراوح عييددهم ميين  
ويتم دعوتهم للمشاركة في حلقة نقاشية مخططة ومنظمة عن موضيوع محيدد ذي طبيعية نوعيية، 

قياش اليذي ييتم حيول موضيوع النقياش. عليى تحت قيادة باحي   رئييس  يقيوم بتنظييم التفاعيل، والن
أن يسيمح رئييس المناقشيية لكيل عضيو فييي الجماعية بالنقيياش وتنشييط جمييع العضيياء فيي عملييية 
التفاعييل، باإلضييافة إلييى تييوفير منيياخ مييريح وهيياد  يييتم فيييه إجييراءات التفاعييل والنقيياش، وتسييتمر 

  65، صم2015  دقيقة.  العامري، 120-90الحلقة مدة تمتد من  
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مد الباح  إلى عقد لقاءين ميع مجموعية بؤريية مين خبيراء فيي التربيية والتعلييم ضيمت وع
  ميين المشييرفين التربييويين فييي التعليييم الساسييي ورئيييس قسييم اإلشييراف ومييدير مركييز التييدريب 3 
  معلما ومعلمة للتربية اإلسةمية في مرحلة التعليم الساسي من أصحاب الكفاءة والخبرة، 12و 

 ضيح إلجراءات المجموعة البؤرية. وفيما يلي تو 
عيييرل الفقيييرات التيييي يييية وأهيييدافها، و التعرييييف بطبيعييية الدراسييية الحال :لقـــاءاتالالهـــدف مـــن  -1

عرل نتيائج ترتييب محياور اسسيتبانة ، و وأقل في نتائج الدراسة ةعلى نسبة متوسط تحصل
فيييي تطيييوير  مناقشييية أبيييرز السيييبل التيييي يمكييين أن تسيييهم، و المتعلقييية بمجييياست التقيييويم البيييديل

 .ممارسة معلمي التربية اإلسةمية في المرحلة الساسية لساليب التقويم البديل
 إجراءات تنظيم اللقاءين:  -2

ن ميييع رئييييس قسيييم اإلشيييراف والمشيييرفين التربيييويين وميييدير مركيييز تيييم عقيييد لقييياءين مختلفيييي
   التدريب ومعلمين من التعليم الساسي وذلك على النحو التالي:

 كميال مشيرفي التعلييم الساسيي فيي مديريية الوسيطى وهيم د. جميالميع الول  لقاءالعقد 
حمييدان رئيييس قسييم  محمييد محمييد وأ. ،جييادهلل سييليمان أ. فييوزي عيييد، وعثمييان أحمييد وأ. ، الفليييت

م 28/4/2016 وذليك ييوم الخمييس ،الوسيطى/، ود. عاهد مرتجى مدير مركز التيدريب اإلشراف
حي  قام الباح  بعيرل ملخيص للدراسية والنتيائج التيي توصيلت لهيا  مركز التدريب الوسطىفي 

النتييائج عيين طريييف اسسييتبانة، ثييم طلييب الباحيي  ميين المجموعيية إبييداء الييرأي حولهييا ومناقشيية كييل 
مجال بشكل مستقل ثم مناقشة النتائج بشكل عام، ثم طلب الباحي  مين المجموعية طيرح الفكيار 

ير ممارسييية معلميييي التربيييية اإلسيييةمية فيييي المرحلييية أن تسيييهم فيييي تطيييو مييين خةلهيييا التيييي يمكييين 
 . الساسية لساليب التقويم البديل

مييع مجموعيية ميين المعلمييين والمعلمييات التعليييم الساسييي فييي مديرييية الثيياني  لقيياءعقييد ال 
م فيييي مركيييز التيييدريب فيييي مديريييية الوسيييطى حيييي  قيييام 4/5/2016سيييطى وذليييك ييييوم الربعييياء الو 

والنتيييائج التيييي توصيييلت اليهيييا الدراسييية، ثيييم طليييب الباحييي  مييين  الباحييي  بعيييرل ملخيييص للدراسييية
المجموعة إبداء الرأي حولها، ومناقشتهم بها، ثم طلب الباح  من المجموعية طيرح الفكيار التيي 
تسهم في تطيوير ممارسية معليي التربيية اإلسيةمية فيي المرحلية الساسيية لسياليب التقيويم البيديل 

 من وجهة نظرهم.
ين تييم التوصييل إلييى مجموعيية ميين الفكييار التطويرييية التييي ذين اللقيياءوفييي ضييوء نتييائج هيي

الساسيييية لسييياليب ممارسييية معلميييي التربييية اإلسيييةمية فيييي المرحلييية تطيييوير  يمكيين أن تسيييهم فيييي
 .التقويم البديل
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة ومناقشتها

عرضا( لنتيائج الدراسية، وذليك مين خيةل اإلجابية عين أسيئلة الدراسية  الفصليتضمن هذا 
بهيدف التعيرف  ،واستعرال أبرز نتائج اسستبانة والتي تم التوصل إليها من خةل تحلييل فقراتهيا

على واقع ممارسة معلمي التربية اإلسةمية فيي المرحلية الساسيية لسياليب التقيويم البيديل وسيبل 
 ها.تطوير 

إذ تييييم  ،لييييذا تييييم إجييييراء المعالجييييات اإلحصييييائية للبيانييييات المتجمعيييية ميييين اسييييتبانة الدراسيييية
للحصيول عليى نتيائج الدراسية  (SPSS)استخدام برنيامج اليرزم اإلحصيائية للدراسيات اسجتماعيية 

 التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل. 

  السؤال األول:ب النتيجة المتعلقة

 :والذي نص على ما يلي
ما أساليب التقويم البديل المناسبة لعناصر محتو  التربية اإلسالمية في مرحلة التعليم  -1

  األساس؟
 لإلجابة عن السؤال األول اتبع الباحث اإلجراءات التالية:

اسطةع على الدب التربوي في مجال المناهج وطرف التدريس والقياس والتقويم - أ
 سةمية في مرحلة التعليم الساس.والدراسات والبحو  الخاصة في التربية اإل

عرفة ما يناسبها من اسطةع على كتب المرحلة الساسية وتحليلها بشكل عام لم - ب
 .أساليب تقويم

وضع قائمة أساليب التقويم وعرضها على خبراء وموجهين ومدرسين للتربية اإلسةمية  - ت
 .للطةب العمريةناسبتها للمادة والمرحلة في المرحلة الساسية للنظر في م

 :ائمة الساليب التقويمية كالتاليوقد كانت ق -
 التقويم القائم على الداء والمةحظة.  -1
 .فات العمالمل -2
 التقويم الذاتي. -3
 .تقويم القران -4
 تقويم الداء بالمقابةت واسختبارات الشفوية. -5
 تقويم الداء باسختبارات الكتابية. -6
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 تقويم الداء بخرائط المفاهيم. -7
عرل قائمة أساليب التقويم البديل على مجموعة من المحكمين تخصص مناهج وطرف تم -  

تدريس ومشرفين للمرحلة الساسية ومعلمين للتربية اإلسةمية في المرحلة الساسية وتم 
الموافقة على هذه الساليب بأنها مناسبة للتربية اإلسةمية في المرحلة الساسية وكانت 

 .  1  ملحف رقم المحاور موزعة كالتالي

 : المتعلقة بالسؤال الثاني النتيجة
 ممارسة معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية ألساليب التقويم البديل؟مد   ما

نسيب تم حساب المتوسطات الحسابية واسنحرافات المعيارية وال سؤالول جابة عن هذا ال
ولقيييد اعتميييد الباحييي  فيييي تحدييييد ذليييك عليييى محيييك القيييياس  ،والترتييييب لمجييياست اسسيييتبانة المئويييية

التيالي المقابيل لكيل فقيرة مين فقيرات اسسيتبانة حييي  قيام الباحي  بتحدييد طيول الخةييا فيي مقييياس 
   ليكرات.

 :المح  المعتمد في الدراسةا
 ليكرت مقياس في الخةيا طول تحديد تم فقد الدراسة في المعتمد المحك لتحديد
أكبر  على تقسيمه ثم   ومن4=1-5  المقياس درجات بين المدى حساب خةل الخماسي من

هذه القيمة  إضافةوبعد ذلك تم   0.80=4/5  أي الخلية طول على للحصول المقياس في قيمة
 لهذه العلى الحد لتحديد وذلك ) صحيح واحد وهي المقياس بداية   المقياس في قيمة أقلإلى 

 التالي: الجدول في موضح هو كما الخةيا طول أصبح وهكذا الخلية،
 

 يوضو المح  المعتمد في الدراسة :(5.1جدول )
 درجة الموافقة طول الخلية  

 قليلة جدا 1 – 1.80من 
 قليلة 1.80 - 2.60 أكبر من 
 متوسطة 2.60 – 3.40أكبر من 
 كبيرة 3.40 – 4.20أكبر من 
 كبيرة جدا 5 -  4.20أكبر من 
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والترتيب لمجالت  المئوية النسبالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية و عرض  أولا:
  .الستبانة
 والترتيب لمجالت الستبانة نسب المئويةالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وال :(5.2جدول)

 م
المتوسط  المجال 

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 2 %80.78 0.714 4.04 القائم على االداء والمالحظةتقويم ال  .1

 7 %67.65 0.744 3.38 ملفات األعمال  .2

 4 %72.85 0.573 3.64 التقويم الذاتي  .3

 5 %69.90 0.742 3.49 تقويم األقران  .4

 3 %80.58 0.464 4.03 داء بالمقابالت واالختبارات الشفويةتقويم األ  .5

 1 %83.58 0.521 4.17 الكتابيةداء باالختبارات ألتقويم ا  .6

 6 %68.18 0.436 3.4 داء بخرائط المفاهيمتقويم األ  .7

 جميـع مجـاالت االستبانـة 
3.74 
 

0.634 
 

74.79%  

 

 يتضح من الجدول السابف ما يلي:

 ممارسة معلمي التربية اإلسةمية في المرحلة الساسية لساليب التقيويم البيديل درجةأن 
 ت النسيبة المئويية  وكاني3.74يع فقرات اسستبانة  المتوسط الحسابي لجمجاءت كبيرة حي  بلط 

% وهذه نسبة كبيرة وفقا للمعيار الذي اعتمدته الدراسة،  وهذا يشيير إليى وجيود قيدر مين 74.79
رات اسهتميييام  بأسييياليب التقيييويم البيييديل فيييي تيييدريس وتقيييويم التربيييية اإلسيييةمية، نظيييرا( لتعيييدد المهيييا

والخبييرات المتضييمنة فييي محتييوى مبحيي  التربييية اإلسييةمية، س سيييما أن أسييس النجيياح والرسييوب 
الصادرة من وزارة التربية والتعليم تح  عليى تفعييل التقيويم المسيتمر، والتقلييل مين اسعتمياد عليى 

زبييييدي اختبيييارات الورقييية والقليييم كوسييييلة واحيييدة للتقيييويم. وتنسيييجم هيييذه النتيجييية ميييع نتيييائج دراسييية ال
دراسيية الشييرعة و  ، م2013 ، ودراسيية العمييير م2014دراسيية الكيةنييي وأبييو موسييى    ،م2011 
  التيييي أظهيييرت النتيييائج إيجابيييية ممارسييية المعلميييين للتقيييويم م2011ودراسييية عفانييية  ،  م2011 

ييأتي فيي سيلم أسياليب التقيويم  التقـويم بالختبـارات الكتابيـةالبديل بدرجة عالية، والتيي أكيدت أن 
 التي يستخدمها المعلمون والمعلمات، وأقل الساليب التقويم بملفات العمال حي :
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   حيي  4.17حصل مجال " تقويم الداء باسختبارات الكتابية" على المرتبة الولى بمتوسط  
العدييد مين  %، ودرجية ممارسية كبييرة ، وقيد يعيزى ذليك إليى وجيود83.58 نسبة المئوييةبلط ال

المعيييارف والمعلوميييات التيييي يتضيييمنها محتيييوى منهييياج التربيييية اإلسيييةمية، وأن هيييذه المعيييارف 
والمعلومييات يصييعب قياسييها دون اسييتخدام اسختبييارات الكتابييية، فضيية عيين اعتميياد المعلمييين 

ييياء علييى اسختبييارات باعتبارهييا الوسيييلة السييرع تنفيييذا( ميين وسييائل التقييويم، والكثيير إقناعييا( لول
 ، دراسييية الكيةنيييي وأبيييو م2015الميييور وتنسيييجم هيييذه النتيجييية ميييع نتيييائج دراسييية المطرفيييي  

 .  م2010برهم و شير، بدراسة الو ،   م2014موسى  
  ة الثانييية بمتوسييط علييى المرتبيي داء والمالحظــة "تقــويم القــائم علــى األالحصييل مجييال " ويليييه

وجود العديد من المهارات وقد يعزي ذلك إلى  %80.78ةت النسبة المئوية   حي  بل4.04 
تقييويم القييائم علييى الداء والمةحظيية مثييل تييةوة اآليييات الالتييي يصييعب قياسييها دون اسييتخدام 

، والتييي أكييدت  م2012دراسية الطييويرقي  التيييمم وهيذا ينسييجم مييع و ودروس الصيةة والوضييوء 
،  م2011الزبيييدي   دراسيية،  م2011دراسيية عفانيية  علييى أثيير التقييويم بييالداء والمةحظيية، و 

 .  م2010برهم و شير، بدراسة البينما اختلفت مع 
  ة الثالثييية عليييى المرتبييي " تقـــويم األداء بالمقـــابالت والختبـــارات الشـــفوية"مجيييال  حصيييل يلييييهو

وقييد يعييزي  %، ودرجيية ممارسيية كبيييرة،80.58ةييت النسييبة المئوييية   حييي  بل4.03بمتوسييط  
ذلك إلى أن الطةب في المرحلة الساسية لم يتقنوا الكتابة بشكل ممتياز ليذلك يلجيأ المعلميون 

الرشييييييدي إليييييى التقيييييويم باسختبيييييارات الشيييييفوية والداء بالمقيييييابةت، وهيييييذا ينسيييييجم ميييييع دراسييييية 
حييي  نيييتج    م2010بييرهم و شيييير، بدراسيية الها بالمحيياورة، واختلفيييت مييع اوقييد سييم  م2008 

 ن ممارسة المقابةت واسختبارات الشفوية كان بشكل متوسط.أعنها 
  ت   حيييي  بلةييي3.64ة الرابعييية بمتوسيييط  عليييى المرتبييي" التقـــويم الـــذاتي"  مجيييالويلييييه حصيييل

المرحليية  نأالباحيي  ذلييك إلييى  ويعييزو درجيية ممارسيية كبيييرة ،هييذه %، و 72.85النسييبة المئوييية 
طاليب ليذلك يسيعى الضيمير وتكيوين شخصيية الفتيرة غيرس القييم وتكيوين الساسية اليدنيا هيي 

، وتقيييديره لذاتيييه، ة الطاليييبييييؤدي إليييى زييييادة دافعيييي ن إليييى ممارسييية التقيييويم اليييذاتي لمييياالمعلميييو 
، يييؤدي إلييى تنمييية عييادة تقييويم الييذات فييي وقييت مبكيير وتسييتمر عييادة معييه فييي الحييياة العلميييةو 

تمرار حتى تصبح عادة في الحياة ينمي عادة تحمل المسئولية مبكرا( ويتم تهذيبها وصقلها باس
شييييييير، بواختلفييييييت مييييييع دراسيييييية ال،  م2011الزبيييييييدي     وهييييييذا ينسييييييجم مييييييع دراسيييييية الواقعييييييية

 .  م2010برهم و 
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  ودرجية ممارسية   3.49ة الخامسية بمتوسيط  عليى المرتبي " تقويم األقـران"حصل مجيال يليه و
فيي الطيةب  المعلمين لةرس ويعزو الباح  ذلك .%69.90ةت النسبة المئوية حي  بلكبيرة 

علييى تعييرف الهم أيضييا( فييي تسيياعدمحييثهم علييى تحمييل المسييؤولية، و و ثقيية الطييةب بأنفسييهم، ال
دراسية ، وتقبل نقد الخرين، وهيذا ينسيجم ميع التي يقومون بتقديمهاة ل الجيداعمخصائص اَل 

 . مCheng 2006دراسة شينج و  ،م2015الشقر  
 3.4تبيية السادسيية بمتوسييط  علييى المر  بخــرائط المفــاهيم"" تقــويم األداء حصييل مجييال  ويليييه  

ليى وجيود الكثيير ، ويعيزو الباحي  إ%ودرجة ممارسية كبييرة68.18 ةت النسبة المئويةحي  بل
دراسية من المفاهيم المترابط مع بعضها والتي تحتاج لقياسها خرائط المفاهيم وهيذا ينسيجم ميع 

 . م2011 ودراسة عفانة ، واختلفت مع  م2015الشقر  
  ــال"أخيييرا( حصييل مجييال "و ــات األعم ةييت   حييي  بل3.38الخيييرة بمتوسييط   علييى المرتبيية ملف

% ، ويعيييزو الباحييي  ذليييك إليييى العبييياء الملقييياة عليييى عييياتف المعليييم، 67.65 النسيييبة المئويييية
وتوجيه اهتمامه نحو إنجاز المقررات الدراسة وفف الخطط الفصيلية، فيي ظيل وجيود اتجاهيات 

ات العمال من قبل الطلبة والمعلمين لنها تستنزف جهيدا(، دون أن يكيون لهيا سلبية نحو ملف
نصيب مناسب من الدرجات في عملية التقويم، س سيما بعد تجريب ملفات العمال قبل عيدة 

ء الملقيياة اعبييوال ،منهييار المعلمييين وأولييياء أمييور الطلبيية أعييوام فييي وزارة التربييية والتعليييم، وتييذم
أبييييو موسييييى و  ،دراسيييية الكيةنييييي، و م2013دراسيييية العمييييير  وهييييذا ينسييييجم مييييع علييييى المعلمييييين

  .م2011ودراسة عفانة     م2014 
فقرات  ،والترتيب نسب المئويةعرض المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وال ثانياا:
 " داء والمالحظةتقويم القائم على األال"  مجال
قرات مجال والترتيب لكل فقرة من ف نسب المئويةوالنحرافات المعيارية والالمتوسطات الحسابية  :(5.3جدول)

 داء والمالحظة "تقويم القائم على األال" 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

أوظف المةحظة في تقويم أداء حركات العبادات كالصةة   .1
 .والوضوء

4.39 0.69 87.82% 3 

 4 %84.55 0.64 4.23 .أحدد معايير واضحة لاداء المستهدف  .2
جراء إالخاصة بتقويم الداء مثل طريقة أوضح التعليمات   .3

 .اسختبار وطريقة القياس والتدقيف
3.97 0.74 79.45% 7 

أوظف العرول العملية في تقويم أداء الطلبة للمهارات   .4
 .العملية

4.45 4.85 89.09% 1 
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

ومواقف أدائية تقويمية تظهر فيها سلوكات  ةكأصمم أنشط  .5
 6 %80.00 0.89 4.00 .الطلبة

 2 %88.36 0.73 4.42 .أقيس القدرة على تةوة القرقن الكريم بالمةحظة السمعية  .6
 5 %83.45 0.87 4.17 .أرصد الخطاء الشائعة في التةوة  للعمل على عةجها  .7
 9 %72.29 0.82 3.61 .الطلبةأوظف سةلم التقدير في تقويم مهارات   .8
 10 %69.45 1.08 3.47 .أوظف سجل المتابعة اليومي لرصد سلوك الطلبة  .9

 8 %74.00 0.88 3.70 .أكلف الطلبة بإلقاء كلمات قصيرة لقياس مهارات اإللقاء  .10
  %80.78 7.14 4.04 فقرات المجالجميع  

نسييييب مييين الجييييدول السيييابف أن المتوسيييطات الحسييييابية واسنحرافيييات المعياريييية وال يتضيييح
 ممارسية" ناليت درجية  داء والمالحظاةتقويم القاائم علاى األالالنسبية على فقرات مجال "  المئوية
للفقرات بين  نسب المئوية%، وتراوحت ال80.78رهقد نسبة مئويةو   4.04  بمتوسط حسابيكبيرة 

 69.45 ،%89.09% .  

أوظيييف العيييرول    والتيييي نصيييت عليييى "4ولقيييد جييياءت فيييي الترتييييب الول الفقيييرة رقيييم  
 اقيدرهبنسيبة مئويية " حيي  احتليت المرتبية الوليى  العملية في تقويم أداء الطلبة للمهارات العمليية

. ويعييزو الباحيي  ذلييك إلييى أن المهييارات العملييية س يمكيين تقويمهييا أو الحكييم عليهييا إس 89.09%
العيييييرول العمليييييية، فحركيييييات الصيييييةة والوضيييييوء والتييييييمم عليييييى سيييييبيل المثيييييال مييييين  مييييين خيييييةل

لعيييييرول العمليييييية الموضيييييوعات المقيييييررة فيييييي المرحلييييية الساسيييييية، وهيييييي تحتييييياج إليييييى توظييييييف ا
تقان حركاتها.ومةحظتها لتقويم أ  داء الطلبة لها وا 

" كـريم بالمالحظـة أقـيس القـدرة علـى تـالوة القـر ن ال   التي نصت على "6وجاءت الفقرة رقم  
مام المتزايد بمهيارات ويعزو الباح  ذلك إلى اسهت .%88.36قدره بنسبة مئوية في المرتبة الثانية 

أن مهيييارات تيييةوة القيييرقن الكيييريم مييين المهيييارات التيييي تحتييياج إليييى المةحظييية الموجهييية اليييتةوة، و 
 واسستماع إلى تةوات الطلبة. 

أوظف سةلم التقدير في تقويم مهارات  " والتي نصت على  8رقم  وحصلت الفقرة 
 " أوظف سجل المتابعة اليومي لرصد سلوك الطلبة " والتي نصت على  9الفقرة رقم  و  الطلبة "

 على التوالي. %69.45 ،%72.29 نسب مئويةبالتاسع والعاشر على الترتيب 

إعيييدادها، وجهيييد فيييي خبيييرة فيييي معرفييية و مييين تتطلبيييه هيييذه السييياليب ميييا الباحييي  ذليييك إليييى ويعيييزو 
 أن الساليب التقويمية الخرى يمكن أن تقوم مقامها.ها، إضافة إلى ما يعتقده المعلم من تطبيق
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ملفـات "  فقيرات مجيالوالترتيـب والنسـب المئويـة عرض المتوسطات الحسـابية والنحرافـات المعياريـة  ثالثاا:
 " األعمال "البورتفوليو

مجال" والترتيب لكل فقرة من فقرات نسب المئوية والنحرافات المعيارية والالمتوسطات الحسابية  :(5.4جدول)
 البورتفوليو "" األعمال ملفات

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسب 
 المئوية

 الترتيب

أطلب من الطلبة عمل ملفات العمال لةحتفاظ   .1
 .بأعمالهم

3.10 1.23 62.00% 10 

المحتويات المناسبة لملفات أعمالهم أوجه الطلبة نحو   .2
نجازاتهم  .وا 

3.25 1.07 64.91% 6 

الحكم على محتويات الملف  ةأحدد مسبقا( محكا  .3
 .بمشاركة الطلبة

3.17 1.04 63.45% 9 

أستخدم ملفات العمال لمعالجة بعل السلوكات   .4
 .السلبية لبعل الطلبة

3.19 1.07 63.82% 8 

مدرسية ووضعها في ملف أوجه الطلبة لعمل إذاعة   .5
 .العمال

3.79 1.18 75.82% 2 

أكلف الطلبة بجمع معلومات دينية بسيطة من مصادر   .6
 .معرفية متعددة

3.89 0.79 77.82% 1 

 3 %72.18 0.98 3.61 . أكلف الطلبة بتلخيص بعل الموضوعات والدينية  .7
أكلف الطلبة بإعداد أبحا  وتكليفات قصيرة ضمن   .8

 .عملية التقويم
3.29 1.03 65.82% 4 

أوجه الطلبة نحو تنوع محتويات ملفات العمال حسب   .9
 .مستويات الطلبة

3.29 1.03 65.82% 4 

أوجه الطلبة نحو تنفيذ أنشطة إبداعية تميز ملفات   .10
 .إنجازهم

3.25 1.06 64.91% 6 

  %67.65 7.44 3.38 جميــع فقــرات المجـال 

نسب المتوسطات الحسابية واسنحرافات المعيارية واليتبين من الجدول السابف أن 
  3.38نالت درجة ممارسة متوسطة بمتوسط حسابي   " األعمال ملفات " لفقرات مجال المئوية

%،  62.00للفقرات بين   نسب المئوية%، وتراوحت ال67.65قدرة  المئوية النسبو 
77.82 %        . 
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الطلبة بجمع معلومات دينية بسيطة من مصادر " أكلف السادسة  ولقد جاءت الفقرة
%، والفقرة " أوجه الطلبة لعمل 77.82 اقدره نسبة مئويةبالول رفية متعددة " في الترتيب مع

% 75.82 اقدره نسبة مئوية" في الترتيب الثاني ب.إذاعة مدرسية ووضعها في ملف العمال
عة المدرسية واهتمام الجميع بفعالياتها بدرجة ممارسة كبيرة ويعزو الباح  ذلك إلى دور اإلذا

 المختلفة، وضرورة مشاركة جميع المباح  والمعلمين بفعاليات وبرامج إذاعية لطةبهم.

الملف بمشاركة الحكم على محتويات  ةمحاكاوجاءت الفقرة المتعلقة " أحدد مسبقا( 
في الترتيب قبل الخيرة، أما الفقرة المتعلقة " أطلب من  %63.45 اقدره بنسبة مئويةالطلبة " 

 نسبة مئويةخيرة بجاءت في الترتب الالطلبة عمل ملفات العمال لةحتفاظ بأعمالهم " فقد 
ذلك إلى قلة اهتمام المعلمين بملفات العمال نتيجة إلى تذمر أولياء  ى%، ويعز 62.00 اقدره

التربية والتعليم، هذا  ات اإلنجاز قبل عدة أعوام في وزارةالمور منها س سيما بعد تجريب ملف
، والطلبة ددة ومنها مهارات قرائية وكتابيةن ملفات العمال تحتاج إلى مهارات متعأفضة عن 

  في المرحلة الساسية ما زالوا في طور بناء وتدعيم هذه المهارات.
 فقرات مجال"لوالترتيب  نسب المئويةالمعيارية والعرل المتوسطات الحسابية واسنحرافات  رابعا(:

 " التقويم الذاتي
مجال" والترتيب لكل فقرة من فقرات  نسبة المئويةالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وال :(5.5جدول)

 التقويم الذاتي

 الفقــــرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 2 %78.91 0.98 3.95 .الطلبة بتصويب إجاباتهم ذاتيا(  أكلف  .1
أتيح للطلبة فرصا( باكتشاف أخطائهم عند تةوة   .2

 .القرقن
3.93 0.82 78.55% 3 

 6 %70.91 0.94 3.55 .أكلف الطلبة بكتابة اآليات اختباريا  وتصحيحها ذاتياُ   .3
 5 %76.70 0.87 3.83 .أعطي الطلبة فرصة لتحديد سلوكاتهم الخطأ بنفسه  .4
 1 %79.45 0.84 3.97  أوجه الطلبة نحو مبدأ محاسبة النفس ومحاكمة تصرفاتهم  .5
أوظف بطاقة رصد أداء العبادات ليقوم الطلبة   .6

 .بتعبئتها دوريا( 
3.15 1.08 62.91% 9 

أوجه الطلبة سستخدام التسجيةت الصوتية لتسميع   .7
 .تةوتهم ومحاولة تحسينها

3.32 1.17 66.42% 8 

التقويم  ةكااتحديد مستويات ومحفي أشرك الطلبة   .8
 .لحكموا على أعمالهم

3.33 1.00 66.55% 7 
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المتوسط  الفقــــرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

فعالهم وما يترتب أبة تراجع أوظف أسئلة تجعل الطل  .9
 .عليها من نتائج

3.86 0.80 77.25% 4 

  %72.85 5.16 3.64 جميــع فقــرات المجـال 

حصل على درجة ممارسة  التقويم الذاتييتضح من الجدول السابف أن المجال المتعلف ب
للفقرات  نسب المئوية، وتراوحت ال%72.85 اقدره مئويةنسبة   و 3.64بمتوسط حسابي   كبيرة
اللواتي حصلن على درجة ممارسة   8و   7 ،  6 ، ماعدا الفقرات  %79.45، %62.91بين  

 متوسطة.

أوجه الطلبة نحو  نصت على "   والتي5رقم  وجاء في مقدمة فقرات هذا المجال  الفقرة 
ا قدره نسبة مئويةبحي  حصلت على الترتيب الول مبدأ محاسبة النفس ومحاكمة تصرفاتهم " 

  والتي نصت على "أكلف الطلبة بتصويب إجاباتهم ذاتيا(" حصلت 1الفقرة رقم  و  ،79.45%
وقد يعزى ذلك إلى أهمية مبدأ محاسبة النفس %78.91قدره  نسبة مئويةب ثانيعلى الترتيب ال

ن غرس مثل هذه المباد  منذ الصةر يساعد في تدعيم التقويم الذاتي وتعديل السلوك، وأفي 
عن أن توجيه المعلم الطلبة إلى مثل هذه الممارسات س يستنزف منه  لشخصية، فضة( جوانب ا

 جهدا( كبيرا(.

" فيي  قة رصد أداء العبادات ليقوم الطلبة بتعبئتهيا دورييا( المتعلقة  أوظف بطا  6 وجاءت الفقرة  
المتعلقيية "أوجييه الطلبيية سسييتخدام   7 أمييا الفقييرة  ،%62.91 اقييدرهبنسييبة مئوييية الترتيييب الخييير 

جييياءت فيييي الترتييييب قبيييل الخيييير  فقيييد "التسيييجيةت الصيييوتية لتسيييميع تةوتهيييم ومحاولييية تحسيييينها
قلييية تضيييمين اليييدورات التدريبيييية لاسييياليب  ىذليييك إلييي ىوقيييد يعيييز  %66.42 اقيييدره نسيييبة مئوييييةب

والحيدي  عين  التخصصية في التقويم وس سييما التقيويم البيديل، بحيي  يكيون التنياول للتقيويم عاميا( 
، وقلية اليدورات التدريبيية التيي تسياعد دوات التقويم العامة التي تكون مشتركة في جميع المباح أ

 ، و السبورة الذكية. lcdوجية مثل وسائل التسجيل والمعلم في استخدام الوسائل التكنول
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فقيييرات لوالترتييييب  نسيييب المئوييييةعيييرل المتوسيييطات الحسيييابية واسنحرافيييات المعياريييية وال خامسيييا(:
 "األقران تقويم" مجال
مجال" والترتيب لكل فقرة من فقرات  نسب المئويةسابية والنحرافات المعيارية والالمتوسطات الح :(5.6جدول)

 تقويم األقران 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسب 
 المئوية

 الترتيب

 6 %70.73 1.11 3.54 .أكلف بعل الطلبة بمتابعة واجبات الطلبة وتصويبها  .1
 3 %71.19 1.14 3.56 .أوجه الطلبة بالتسميع لبعضهم البعل  .2
أكلف بعل الطةب بتقويم أداء أقرانهم في ممارسة   .3

 العبادات
3.35 1.04 66.97% 8 

أشجع الطلبة على تقويم زمةئهم داخل غرفة الصف   .4
 .بموضوعية وأدب

3.59 1.01 71.82% 2 

أوظف طريقة التصحيح التبادلي لكراسات الطلبة فيما   .5
 .بينهم

3.05 1.29 60.91% 9 

أشارك الطلبة في تقييم أدوارهم خةل العمل التعاوني   .6
 .المشترك

3.89 0.91 77.82% 1 

أرشد الطلبة لتقييم بعضهم البعل في النشاطات الخيرية   .7
 .المتعلقة بالمجتمع

3.56 0.92 71.27% 3 

 5 %71.09 1.04 3.55 .أوجه الطلبة نحو تقويم تةوة زمةئهم  .8
أكلف الطلبة بالتبادل الدوري في المشاركة في أوجه   .9

 .النشاط المختلفة
3.43 0.97 68.55% 7 

  %69.90 6.68 3.49 فقيرات المجيالجمييع  

حصيل عليى درجية ممارسية  تقيويم القيرانيتضح من الجدول السابف أن المجال المتعليف 
للفقيرات النسيب المئويية وتراوحت  .%69.90 اقدرهمئوية نسبة   و 3.49  بمتوسط حسابيكبيرة 
ممارسيييية علييييى درجيييية  لتاحصييييحييييي    3  ،  5  تينماعييييدا الفقيييير %  77.82%، 60.91بييييين  

أشيييارك الطلبييية فيييي تقيييييم أدوارهيييم خيييةل العميييل  "فيييي مقيييدمتها الفقيييرة المرتبطييية  ءوجيييا متوسيييطة،
 ىوقيد يعيز  %77.82 اقيدره حي  حصلت عليى الترتييب الول بنسيبة مئويية " التعاوني المشترك

 ومين ضيمنها التعلييماليتعلم النشيط تلقي المعلمين العديد من الدورات التي اشتملت عليى  ذلك إلى
التعاوني وكيفية توظيفه في العملية التعليمية، واندماج الطلبة في مجموعات التعلم التعاوني التي 

المتعلقية   4 الفقيرة  وجاءتإليجابي المتبادل، يتم فيها تبادل اسدوار وتوزيع المهمات واسعتماد ا
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تيييب الثيياني فييي التر "  أشييجع الطلبيية علييى تقييويم زمةئهييم داخييل غرفيية الصييف بموضييوعية وأدب "
كبيييرة ميين  أن عملييية التشييجيع س تحتيياج جهييودا(  ويعييود ذلييك إلييى%، 71.82بنسييبة مئوييية قييدرها

أميا بعضهم البعل وتقيويم أنفسيهم،  المعلم الذي يحرص دوما( على توجيه طةبه إلى اإلفادة من
"  بيينهمأوظف طريقة التصحيح التبادلي لكراسات الطلبية فيميا    والتي نصت على "5رقم  الفقرة 
لييية درايييية  ق وقيييد يعيييود ذلييك إليييى ،%60.91 اقييدره بنسيييبة مئوييييةت فيييي الترتيييب الخيييير ءفقييد جيييا
أكليييف بعييل الطييةب بتقيييويم أداء  "المتعلقيية   6رقييم  ت الفقييرة اءوجيييطريقيية التصييحيح، الطلبيية ب

 دوقيد يعيو  .%66.97 اقيدره بنسيبة مئوييةفي الترتيب قبل الخير "  أقرانهم في ممارسة العبادات
افي اليييذي يمكييين أن ييييتقن شيييكل الكيييالعيييدم نضيييج الطيييةب فيييي هيييذه الفتيييرة ب إليييىفيييي ذليييك لسييبب ا

هم وتتوافف هذه النتائج مع نتائج بعل الدراسيات التيي أكيدت محدوديية المهارة وأن يقيم أداء أقران
 . م2011توظيف تقويم القران في العملية التعليمية مثل دراسة الزبيدي 

تقـويم "  فقيرات مجيالوالترتيـب  نسب المئويـةالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والعرض  سادساا:
  األداء بالمقابالت والختبارات الشفوية

مجال" والترتيب لكل فقرة من فقرات  نسب المئويةالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وال :(5.7جدول)
 " والختبارات الشفويةتقويم األداء بالمقابالت 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسب 
 المئوية

 الترتيب

 3 %83.27 0.75 4.16 .أوجه السئلة المفتوحة التي تعطي الحرية ل جابة عنها  .1
 6 %81.82 0.77 4.09 .أستخدم السئلة السابرة للتعرف على افكار وأراء الطلبة  .2
 4 %82.18 0.81 4.11 .لمعالجة مشكلة سلوكية معينةأوجه أسئلة محددة   .3
 1 %86.42 0.61 4.32 .أمنح الطلبة وقتا( كافيا( قبل اإلجابة عن السؤال  .4
 10 %73.27 0.93 3.66 .أوظف المسابقات الدينية الشفوية لتقويم مستوى الطلبة  .5
 2 %83.85 0.80 4.19 .أستخدم اسختبارات الشفوية في قياس حفظ اآليات القرقنية  .6
 5 %82.00 0.82 4.10 .أستخدم اسختبارات الشفوية في قياس حفظ الحادي  النبوية  .7
 9 %76.55 1.01 3.83 . في تقويم التحصيل الدراسي للطلبة أوظف السئلة الشفوية  .8
أستخدم السئلة الشفوية في محاكمة بعل المواقف   .9

 7 %81.27 0.83 4.06 . والتصرفات

شفوية لقياس فهم الطلبة في الوحدات  أصمم اختبارات  .10
 .المختلفة

3.84 0.94 76.73% 8 

  %80.58 4.64 4.03 جميــع فقــرات المجـال 
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نسب يتبين من الجدول السابف أن المتوسطات الحسابية واسنحرافات المعيارية وال
ة نالت درجة ممارس" تقويم األداء بالمقابالت والختبارات الشفوية لجميع فقرات مجال "  المئوية
للفقرات  نسب المئوية%، وتراوحت ال80.58قدرة  نسبة مئوية  و 4.03بمتوسط حسابي   كبيرة
 .% 86.42%،76.55بين  

" أمنح الطلبة وقتا( كافيا( قبل اإلجابة عن السؤال." في الترتيب  4ولقد جاءت الفقرة رقم  
اسختبارات الشفوية في قياس حفظ اآليات الفقرة " أستخدم و  %،86.42 اقدرهبنسبة مئوية  سولا

ويعزو الباح  % بدرجة ممارسة كبيرة 83.85 اقدرهبنسبة مئوية " في الترتيب الثاني .القرقنية
الساسية الذي  أهمية اسختبارات الشفوية وطبيعتها التي تحتاج وقتا( مع طلبة المرحلةذلك إلى 

وثباته الشفوي فيحتاج وقتا كافيا( سستعادة توازنه قد يشعر بالتوتر واسرتباك في مواقف التقويم 
شفويا(  ن يقوم بالطريقة الصحيحة إساسنفعالي، باإلضافة إلى أن حفظ اآليات القرقنية س يمكن أ

 للحكم على صحة نطف الطالب للكلمات والحروف.

ة بنسبفي تقويم التحصيل الدراسي للطلبة " لة الشفوية وجاءت الفقرة " أوظف السئ
الفقرة" أوظف المسابقات الدينية الشفوية لتقويم ، و في الترتيب قبل الخير %76.55قدره مئوية 

ضيف  يعزو الباح  ذلك إلىو  %،73.27 اقدره نسبة مئويةخير بالترتب الفي  .مستوى الطلبة
وقت المعلم داخل المدرسة وكثرة أعبائه، وحاجته إلى وقت طويل إذا ما أراد توظيف المسابقات 

  الدينية الشفوية في تقويم التحصيل نظرا( للكثافة الصفية والوقت في اإلعداد والتنفيذ.

تقـويم "  فقـرات مجـاللوالترتيـب  نسـب المئويـةعـرض المتوسـطات الحسـابية والنحرافـات المعياريـة وال سابعاا:
 " األداء بالختبارات الكتابية

مجال" والترتيب لكل فقرة من فقرات  نسب المئويةالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وال :(5.8جدول)
 " تقويم األداء بالختبارات الكتابية

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 6 %79.27 0.99 3.96 .اسختبار التحصيلية حسب جدول المواصفات أعد  .1
 3 %85.27 0.74 4.26 )ةموضوعي –مقالي مقنن  –أنوع في نوعية السئلة  مقالي   .2
 1 %87.82 0.65 4.39 .أحلل نتائج اسختبار للوقوف على مواطن الضعف والقوة  .3
 أسييييييتخدم اسختبييييييارات الكتابييييييية فييييييي تقييييييويم اكتسيييييياب الطلبيييييية  .4

 . للمحتوى التعليمي
4.28 0.69 85.64% 2 

أوظييييييييف اسختبييييييييارات الكتابييييييييية القصيييييييييرة لقييييييييياس المفيييييييياهيم   .5
 .الساسية

4.13 0.80 82.55% 4 
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

أوظييييييييف السييييييييئلة الكتابييييييييية التييييييييي تتطلييييييييب الوصييييييييول إلييييييييى   .6
 .استنتاجات

4.05 0.42 80.91% 5 

  %83.58 0.521 4.17 جميييع فقييرات المجيال 

نسب السابف أن المتوسطات الحسابية واسنحرافات المعيارية واليتبين من الجدول 
متوسط ب" نالت درجة ممارسة كبيرة  تقويم األداء بالختبارات الكتابيةلفقرات مجال "  المئوية

 79.27قرات بين  للف نسب المئويةوتراوحت ال %83.58 ها قدر  نسبة مئوية  و 3.38حسابي  
% ،87.82 % . 

" في " أحلل نتائج اسختبار للوقوف على مواطن الضعف والقوةالفقرة الثالثة ولقد جاءت 
%، والفقرة " أستخدم اسختبارات الكتابية في تقويم 87.82 اقدرهبنسبة مئوية ول الترتيب ال

% بدرجة 85.64 اقدره نسبة مئوية مي " في الترتيب الثاني باكتساب الطلبة للمحتوى التعلي
اسهتمام الكبير باسختبارات الكتابية ومتابعتها ويعزو الباح  ذلك إلى  ممارسة كبيرة جدا( 

ة يوتحليلها من قبل إدارة المدرسة ، والمشرفين التربويين، الذين يتابعون تطبيف اسختبارات الكتاب
، اورصد درجاتها في سجةت خاصة، وتحليل نتائجها وتصنيف مستويات الطلبة في ضوئه

 ذه اسختبارات تعد بمثابة وثيقة مرجعية لولي المر لمتابعة مستوى أبنائه.فضة عن أن أوراف ه

بنسبة وجاءت الفقرة " أوظف السئلة الكتابية التي تتطلب الوصول إلى استنتاجات " 
التحصيلية حسب  اتوالفقرة " أعد اسختبار في الترتيب قبل الخير، % 80.91 اقدرهمئوية 

نهما ضمن الدرجة في الترتيب الخير، ومع ذلك فإ %79.27 مئويةبنسبة   جدول المواصفات"
الكبيرة، وذلك بسبب اسهتمام اإلجمالي باسختبارات الكتابية ومتطلباتها، أما بالنسبة لورودهما 
في قخر فقرات هذا المحور فقد يعزى ذلك إلى ما تحتاجه أسئلة اسستنتاج وجدول المواصفات 

  قبل المعلم. من دقة وجهد ووقت كبير من
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تقـويم فقـرات مجـال " والترتيـب  نسـب المئويـةعرض المتوسطات الحسـابية والنحرافـات المعياريـة وال ثامناا:
 " األداء بخرائط المفاهيم

مجال" والترتيب لكل فقرة من فقرات  نسب المئويةالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وال :(5.9جدول)
 " المفاهيم تقويم األداء بخرائط

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسب 
 المئوية

 الترتيب

ستخدم خرائط المفاهيم دائما( في الموضوعات أ  .1
 .المترابطة

3.71 1.03 74.18% 1 

 2 %72.73 1.06 3.64 .أكلف الطلبة بإكمال الفراغات في خريطة المفاهيم  .2
لموضوع أطلب من الطلبة وضع خرائط المفاهيم   .3

 . معين
3.05 1.09 60.91% 6 

أوجه الطلبة سختيار بعل المفاهيم المناسبة لخرائط   .4
 .المفاهيم

3.27 1.07 65.45% 5 

 4 %67.82 1.08 3.39 .ستخدم التقويم بخرائط المفاهيم لتعميف الفهمأ  .5
ستخدم التقويم بخرائط المفاهيم لبيان مدى التمكن أ  .6

 .من المفاهيم
3.40 1.13 68.00% 3 

  %68.18 0.436 3.4 جميــع فقــرات المجـال 

نسب يتبين من الجدول السابف أن المتوسطات الحسابية واسنحرافات المعيارية وال
بمتوسط " نالت درجة ممارسة كبيرة تقويم األداء بخرائط المفاهيم لفقرات مجال "  المئوية

 60.91للفقرات بين   نسب المئوية%، وتراوحت ال68.18قدرة  نسب المئوية  وال3.4حسابي  
 ،%74.18 %. 

طة " ستخدم خرائط المفاهيم دائما( في الموضوعات المترابأ"  ولىولقد جاءت الفقرة ال
، والفقرة " أكلف الطلبة بإكمال الفراغات في %74.18قدره  نسبة مئويةفي الترتيب اسول ب

ويعزو % بدرجة ممارسة كبيرة 72.73 اقدرهبنسبة مئوية " في الترتيب الثاني .خريطة المفاهيم
 ترابط مفاهيم التربية اإلسةمية وتكاملها المر الذي يستدعي من المعلم أحيانا( الباح  ذلك إلى 

 التربية اإلسةمية وتقويم مستوى الطلبة فيها. توظيف خرائط المفاهيم في تدريس

بنسبة " ." أوجه الطلبة سختيار بعل المفاهيم المناسبة لخرائط المفاهيم ةوجاءت الفقر 
الفقرة" أطلب من ، و في الترتيب قبل الخير بدرجة ممارسة متوسطة %65.45 اقدرهمئوية 

 اقدرهبنسبة مئوية الطلبة وضع خرائط المفاهيم لموضوع معين " فقد جاءت في الترتب اسخير 
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صعوبة اختيار المفاهيم أو وضع خارطة  ويعزى ذلك إلى، طة% بدرجة ممارسة متوس60.91
الطالب في  على من مستوىمن مهارات ذهنية مجردة قد يتكون ألما يتطلبه ذلك  بها نظرا( 

 مر لم يكن كافيا.ن تدريبه على هذا الالمرحلة الساسية، أو أ

  الثالث:النتيجة المتعلقة بالسؤال 
ممارسـة  درجات بين متوسطاتهل توجد فروق ذات دللة إحصائية  :والذي نص على ما يلي

الجـنس، يب التقويم البديل تعز  لمتغير )معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية ألسال
 (؟علمي، سنوات الخدمةالمؤهل ال

 ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم تقسيمه إلى ثالث فرضيات على النحو التالي:

  بين α ≥ 0.05س توجد فروف ذات دسلة إحصائية عند مستوى الدسلة   :األولىالفرضية 
متوسطات درجات ممارسة معلمي التربية اإلسةمية في المرحلة الساسية لساليب التقويم البديل 

 الجنس  ذكر ، أنثى . تبعا( لمتةير
  

 اختبارو لحسابية واسنحرافات المعيارية، هذه الفرضية تم حساب المتوسطات اوسختبار   
"T  - لعينتين مستقلتين ".والجدول التالي يوضح ذلك: 

ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ألساليب لدللة الفروق في  ( T.testنتائج اختبار )  :(5.10جدول )
 أنثى(-التقويم البديل في ضوء متغير الجنس)ذكر

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 tقيمة  المعياري

مستو  
 الدللة

داء تقويم القائم على األال

 والمالحظة

 

 5.01 36.57 21 ذكر
-2.811 

 

.006 

 
 7.29 41.29 89 انثى

 ملفات األعمال

 

 

 8.69 31.10 21 ذكر
-1.892 

 

.061 

 
 7.02 34.47 89 انثى

 تقويم الذاتي

 6.11 31.48 21 ذكر
-1.294 

 

.198 

 
 4.89 33.09 89 انثى

 تقويم األقران

 6.98 29.76 21 ذكر
-1.294 

 

.198 

 
 6.59 31.85 89 انثى
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 .1.965 تساوي 0.05  ومستوى معنوية 108الجدولية عند درجة حرية   tقيمة 
 .2.587 تساوي 0.01  ومستوى معنوية 108الجدولية عند درجة حرية   tقيمة 

 الموضحة في الجدول السابف ما يلي:من النتائج يتبين 

درجات في  عينة الدراسةتقديرات وجود فروف ذات دسلة إحصائية بين متوسطات 
في مجال التقويم  التقويم البديلممارسة معلمي التربية اإلسةمية في المرحلة الساسية لساليب 

 داء والمةحظة، وتقويم اسداء باسختبارات الكتابية، وفي الدرجة الكلية لةستبانة،القائم على ال
  وبلةت قيمة متوسط 207.38  حي  بلةت قيمة متوسط المعلمين الذكور الجنس تعزى لمتةير

  وهي 2.683المحسوبة حي  بلةت    ت  ة ، مما انعكس على قيم224.06المعلمات اإلنا   
 . وقد تعزى هذه الفروف بين المعلمين 0.01قيمة ذات دسلة إحصائية عند مستوى دسلة 

، ومتابعة المديرات التي تأخذ الطابع إلدارة المدرسية في مدارس اإلنا والمعلمات إلى اهتمام ا
النتيجة مع نتائج دراسة عفانة الشمولي في متابعة كافة جوانب التقويم المختلفة. وتتفف هذه 

   التي أظهرت فروقا لصالح المعلمات في استخدام التقويم البديل.م2011 

عدم وجود فروف ذات دسلة إحصائية في عدة مجاست وهي مجال التقويم من خةل 
ملفات العمال، والتقويم الذاتي، وتقويم الداء بالمقابةت واسختبارات الشفوية، حي  كانت 

وقد ، بة بدون فروف جوهرية دالة إحصائيةمتوسطات الذكور واإلنا  في هذه المجاست متقار 
يعزى ذلك إلى أن مجمل الظروف والعوامل التي قد تؤثر في تحديد توجه الجنسين نحو ممارسة 

تشابه ظروف اإلعداد والتدريب واإلشراف التربوي أساليب التقويم البديل واحدة من حي  
لمعلمات، فالمعلمون والمعلمات على السواء يخضعون لنفس النظام اإلشرافي للمعلمين وا

والبرامج التدريبية، المر الذي يقلل فرص ظهور فروف دالة إحصائيا( في هذه المجاست. وتتفف 

داء بالمقابالت واالختبارات تقويم األ

 الشفوية

 5.41 39.29 21 ذكر
-1.106 

 

.271 

 
 4.43 40.53 89 انثى

داء باالختبارات الكتابيةتقويم األ  

 3.41 23.57 21 ذكر
-2.837 

 

.005 

 
 2.50 25.43 89 انثى

 

داء بخرائط المفاهيمتقويم األ  

 5.13 18.38 21 ذكر
-1.987 

 

.049 

 
 5.36 20.94 89 انثى

 جميع المجالت معا

 32.19 207.38 21 ذكر
-2.683 .008 

 23.87 224.06 89 انثى
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نتائج العديد من الدراسات التي أظهرت عدم وجود فروف في أساليب التقويم  2كهذه النتيجة مع
 .  م2010برهم و شير، بدراسة ال، و م2011س مثل دراسة نصار تعزى لمتةير الجن

( بين α  ≥ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستو  الدللة )الفرضية الثانية: 
ممارسة معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية ألساليب التقويم متوسطات درجات 

 (.فأعلى بكالوريوسدبلوم ، تبعاا لمتغير المؤهل العلمي)البديل 

اسيتخدام هذه الفرضية تم حسياب المتوسيطات الحسيابية واسنحرافيات المعياريية و  وسختبار
 لعينتين مستقلتين " والجدول التالي: -" T" اختبار

ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ألساليب لدللة الفروق في  ( T.testنتائج اختبار )  :(5.11جدول )
 بكالوريوس فأعلى( -البديل في ضوء متغير المؤهل العلمي)دبلوم التقويم 

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 tقيمة  المعياري

مستو  
 الدللة

تقويم القائم على ال

داء والمالحظةاأل  

 

 4.30 42.35 23 دبلوم
 

2.035 

 

فأعلى بكالوريوس 046.  87 39.87 7.65 

 ملفات األعمال

 

 

 6.36 35.78 23 دبلوم
 

1.585 

 

.121 
 7.65 33.31 87 بكالوريوس فأعلى

تقويم الذاتيال  

 4.12 33.52 23 دبلوم
 

.903 

 

.372 
 5.40 32.59 87 بكالوريوس فأعلى

 تقويم األقران

 6.18 32.65 23 دبلوم
 

1.023 

 

.313 
 6.81 31.14 87 بكالوريوس فأعلى

داء تقويم األ

بالمقابالت 

 واالختبارات الشفوية

 4.68 40.39 23 دبلوم
 

.116 

 

.908 
 4.65 40.26 87 بكالوريوس فأعلى

داء تقويم األ

 باالختبارات الكتابية

 2.44 26.17 23 دبلوم
 

2.354 

 

.024 
 2.81 24.78 87 بكالوريوس فأعلى

 

داء بخرائط تقويم األ

 المفاهيم

 6.82 19.57 23 دبلوم
-.740 

 

.465 

 
 4.96 20.69 87 بكالوريوس فأعلى
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 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 tقيمة  المعياري

مستو  
 الدللة

 جميع المجالت معاا 

 23.02 227.22 23 دبلوم
1.431 .160 

 27.02 219.20 87 بكالوريوس فأعلى

الموضحة في الجدول  السابف وجود فروف ذات دسلة إحصائية في من النتائج تبين 
داء باسختبارات ال تقويم البديل وهو مجال  تقويممجال واحد فقط من مجاست أساليب ال

  وبلةت قيمة متوسط درجات 26.17الكتابية  حي  بلةت قيمة متوسط درجات الدبلوم 
  وهي قيمة  2.354المحسوبة حي  بلةت    ت   وانعكس ذلك على قيمة 24.78البكالوريوس 

  ، ويمكن أن تعزى الفروف في هذا المجال إلى حرص 0.05ذات دسلة إحصائية عند مستوى 
وس ب مؤهل الدبلوم على اسلتزام باسختبارات الكتابية بشكل يفوف أصحاب مؤهل البكالوريأصحا

بوها فترة تعليمهم دوات وأساليب وممارسات تقويمية أخرى اكتسالذين  قد يكون لديهم بدائل وأ
 كثر من الدبلوم.الجامعي بشكل أ

كما ويتضح من نتائج الجدول السابف عدم وجود  فروف ذات دسلة إحصائية بين 
ممارسة معلمي التربية اإلسةمية في المرحلة الساسية لساليب التقويم  درجاتمتوسطات 

حي  بلةت قيمة المتوسط   فأعلى بكالوريوسدبلوم ، المؤهل العلمي البديل تعزى لمتةير 
  للبكالوريوس، 219.20  للدبلوم، في حين بلةت  227.22 الحسابي في اسستبانة ككل 
 بما يؤكد عدم وجود فروف   وهي قيمة غير دالة إحصائية1.431وبلةت قيمة ت المحسوبة  

تعزى لمتةير المؤهل العلمي، وقد يعزى ذلك إلى وحدة الظروف التعليمية ووحدة التعليمات 
اسمتحانات الشهرية والفصلية، فنظام التقويم ورصد اإلدارية المتعلقة بنظام التقويم وتنفيذ 

لدى جميع المعلمين بةل النظر عن  الدرجات في الكشوفات وعبر الموقع اإللكتروني موحد
المؤهل العلمي، فضة عن أن صفوف المرحلة الساسية قد يشترك في تدريسها معلم يحمل 

يتبع الساليب التقويمية وفف  درجة البكالوريوس وقخر يحمل درجة الدبلوم ، وكل منهما
 التعليمات اسدارية.
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( بين α  ≥ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستو  الدللة )الفرضية الثالثة: 
ممارسة معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية ألساليب التقويم متوسطات درجات 

 10سنوات، 10إلى أقل من  5سنوات،  5من تبعاا لمتغير عدد سنوات الخدمة )أقل البديل 
 سنوات فما فوق(.

 التباين الحادي ".الجدول التالي يوضح ذلك:"  اختباراستخدام هذه الفرضية تم سختبار 
 اختبار تحليل التباين األحادي لدللة الفروق في ضوء متغير سنوات الخدمةنتائج : (5.12)جدول 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستو  الدللة "Fقيمة " المربعات

تقويم القائم على ال

داء والمالحظةاأل  

 84.358 2 168.715 بين المجموعات

1.676 

 

.192 

 50.332 107 5385.476 داخل المجموعات 
  109 5554.191 المجموع

 ملفات األعمال

 

 

 بين المجموعات
91.738 2 45.869 .825 .441 

 داخل المجموعات
5947.980 107 55.589   

 المجموع
6039.718 109    

 تقويم الذاتيال

 بين المجموعات
16.133 2 8.066 

.300 

 

.742 

 26.922 107 2880.631 داخل المجموعات 
  109 2896.764 المجموع

 تقويم األقران

 58.134 2 116.268 بين المجموعات
1.309 

 

.274 

 
 44.421 107 4753.005 داخل المجموعات

  109 4869.273 المجموع

داء بالمقابالت تقويم األ

 واالختبارات الشفوية

 1.764 2 3.527 بين المجموعات
.081 

 

.923 

 
 21.861 107 2339.164 داخل المجموعات

  109 2342.691 المجموع

داء تقويم األ

 باالختبارات الكتابية

 161. 1.861 14.174 2 28.347 المجموعاتبين 

   7.617 107 815.071 داخل المجموعات

    109 843.418 المجموع

داء بخرائط تقويم األ

 المفاهيم

 580. 2 1.160 بين المجموعات

.020 

 

.981 

 

 29.552 107 3162.113 داخل المجموعات

  109 3163.273 المجموع
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مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستو  الدللة "Fقيمة " المربعات

 439. 831. 577.957 2 1155.913 بين المجموعات 

   695.779 107 74448.305 داخل المجموعات بشكل عام المتطلبات

    109 75604.218 المجموع 

 .3.09 تساوي 0.05  ومستوى دسلة 108، 2الجدولية عند درجتي حرية   Fقيمة 

 .4.65 تساوي 0.01  ومستوى دسلة 108، 2الجدولية عند درجتي حرية   Fقيمة 

.  المقابلة Sigأن القيمة اسحتمالية  السابف  جدولالمن النتائج الموضحة في ويتبين 
لجميع المجاست وبذلك يمكن استنتاج  0.05سختبار "التباين الحادي" أكبر من مستوى الدسلة 

ممارسة معلمي في أنه س توجد فروف ذات دسلة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
تبعا( لمتةير عدد سنوات الخدمة ية اإلسةمية في المرحلة الساسية لساليب التقويم البديل الترب

 سنوات فما فوف . 10سنوات، 10إلى أقل من  5سنوات،  5 أقل من 
وقد يعزى ذلك إلى ما يتميز به نظام التقويم في مراحل التعليم العام وفي مرحلة التعليم 

 ا( ، وتحديثها بشكل مستمر، وتأكيديتم تعميمها دوريا( كل عام ليماتالساسي، من وضوح في التع
وخصوصا( قسم أقسام مديريات التربية والتعلم، على اسلتزام بها من قبل إدارات المدارس و 

اسمتحانات واإلشراف التربوي، المر الذي يجعل المعلمين والمعلمات يلتزمون بتنفيذ ما يتعلف 
، وذلك بةل النظر لحد الدنى وفف ما هو منصوص عليهقل باباسمتحانات والتقويم على ال

في الخدمة يكتسب الخبرة المتعلقة بتنظيم  عن سنوات الخدمة لن المعلم الذي يعد حدي  نسبيا( 
اسختبارات والتقويم من زمةئه القدامى ومن خةل متابعة مدير المدرسة واإلشراف التربوي، هذا 

د ودورات تهيئة المعلم الجديد التي تؤهله لممارسة أساليب التقويم فضة عما تلقاه فترة اإلعدا
بدون فروف جوهرية مع المعلمين ذوي سنوات الخدمة الكبيرة، س سيما في مجال أدوات التقويم 

  وأساليبه.

 : رابعالسؤال البالنتيجة المتعلقة 
ما سبل تطوير ممارسة معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة  :والذي نص على ما يلي

 األساسية ألساليب التقويم البديل؟
مشرفي التعليم  نممع مجموعة بؤرية  ينول جابة عن هذا السؤال قام الباح  بعقد لقاء

 وكان اللقاء الولفي مديرية الوسطى ومعلمين للتربية اإلسةمية في المرحلة الساسية الساسي 
ولقاء أخر مع مجموعة  ،مع المشرفين الوسطى/مركز التدريب في م 28/4/2016 يوم الخميس
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م، 4/5/2016من المعلمين والمعلمات التعليم الساسي في مديرية الوسطى وذلك يوم الربعاء 
 وتم في هذين اللقاءين تناول ما يلي:

 لتعريف بطبيعة الدراسة الحالية وأهدافها.ا -1

 .حصل على نسبة متوسط وأقل في نتائج الدراسة عرل الفقرات التي -2

 المتعلقة بمجاست التقويم البديل.عرل نتائج ترتيب محاور اسستبانة  -3

مناقشيية أبييرز السييبل التييي يمكيين أن تسييهم فييي تطييوير ممارسيية معلمييي التربييية اإلسييةمية فييي  -4
 .الدراسةتم عرل نتائج الساسية لساليب التقويم البديل، و المرحلة 

ـــة والعـــرض  ـــات المعياري ـــةالمتوســـطات الحســـابية والنحراف ـــب لمجـــالت  نســـب المئوي والترتي
 .الستبانة
 والترتيب لمجالت الستبانة نسب المئويةالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وال :(5.13جدول)

 م
 

المتوسط  المجال
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسب 
 المئوية

 الترتيب

 2 %80.78 0.714 4.04 داء والمالحظةالقائم على األتقويم ال  .1
 7 %67.65 0.744 3.38 ملفات األعمال  .2
 4 %72.85 0.573 3.64 التقويم الذاتي  .3
 5 %69.90 0.742 3.49 تقويم األقران  .4
 3 %80.58 0.464 4.03 داء بالمقابالت واالختبارات الشفويةتقويم األ  .5
 1 %83.58 0.521 4.17 الكتابيةداء باالختبارات ألتقويم ا  .6
 6 %68.18 0.436 3.4 داء بخرائط المفاهيمتقويم األ  .7

  %74.79 0.634 3.74 جميـع مجـاالت االستبانـة 
 
وفيي ضييوء مييا سيبف تييم التوصييل إلييى العدييد ميين الفكييار التطويريية المقترحيية التييي تسييهم   

 ، وفيما يلي تفصيل ذلك.مديرية الوسطىربية اإلسةمية في في تطوير واقع ممارسة معلمي الت
عقييد ورشيية عمييل موسييعة لمعلمييي التربييية اإلسييةمية فييي المرحليية الساسييية لمناقشيية أسيياليب  -1

 التقويم البديل، وتحديد اسحتياجات التدريبية للمعلم في هذا المجال.
تشكيل فريف من معلمي التربية اإلسةمية في الصفوف الربعة الولى تتولى كل فرقة تحلييل  -2

محتييييوى التربييييية اإلسييييةمية فييييي كييييل صييييف بحييييي  تتضييييمن تحليييييل المفيييياهيم والمصييييطلحات 
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اإلسةمية، والمهارات، والقيم واستجاهات، واقتراح أساليب وأدوات التقويم المناسبة التيي تةئيم 
 ر المحتوى المختلفة في كل صف من صفوف المرحلة الساسية.مفردات وعناص

سياعة تدريبيية لمعلميي التربيية اإلسيةمية فيي المرحلية الساسيية  20تنظيم دورة تدريبيية بواقيع  -3
لتنميييية كفايييياتهم فيييي توظييييف أسييياليب التقيييويم البيييديل عليييى أن تتضيييمن اليييدورة الموضيييوعات 

 التالية:
 التدريبية توزيع محاور الدورة :(5.14جدول)

 دد الساعاتع الموضوع م
 1 .مفهوم التقويم التربوي -1
 1 .أهمية التقويم التربوي -2
 1 .أنواع التقويم -3
 1 ه.فهوم التقويم البديل والحاجة إليم -4
 1 .أسس التقويم البديل -5
 1 .مبررات التقويم البديل في التربية اإلسةمية -6
 1 وقليات توظيفها في التربية اإلسةمية.أساليب التقويم البديل  -7
 2 التقويم القائم على الداء والمةحظة في التربية اإلسةمية. -8
 2       .في التربية اإلسةميةفات اسعمال في تقويم التحصيل توظيف مل -9
 2 .اإلسةميةالتقويم الذاتي في التربية  -10
 2 .التربية اإلسةميةقليات توظيف تقويم القران في  -11
 2 .اإلسةميةتقويم الداء بالمقابةت واسختبارات الشفوية في التربية  -12
 2 .التقويم باسختبارات الكتابية -13
 2 .تقويم الداء بخرائط المفاهيم وتوظيفها في التربية اإلسةمية -14

مراعاة شمولية التقويم لجميع جوانب شخصية المتعلم بميا يتضيمن تحقييف التيوازن فيي تقيويم  -4
جوانب النمو، والجوانب المعرفيية والينفس حركيية والوجدانيية بميا تضيمنته مين قييم واتجاهيات 

 مختلفة. 
تهيئة العنصر البشري وتدعيم قدراته في توظيف التقيويم البيديل فيي التربيية اإلسيةمية وذليك  -5

 من خةل ما يلي: 
 .معلمي التعليم الساسي لدى جميعاستخدام أساليب التقويم البديل العمل على نشر ثقافة - أ
عاليييا( فييي المعلمييين المييؤهلين تييأهية( علييى تفعيييل  مديرييية التربييية والتعليييم الوسييطى أن تعمييل- ب

 أسياليببعيل النمياذج للحصيص فيي اسيتخدام بعيل ، إلنتياج أسياليب التقيويم البيديلمجيال 
 البديل.
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 أسييياليب تنفيييذ دروس توضييييحية تتضيييمن أفكييارا( تربويييية متنوعييية تيييدور حييول توظييييف بعيييل- ت
 التقويم البديل في التربية اإلسةمية. 

عقد عدة ورشات عمل لمناقشة واقع ممارسة أساليب التقويم البديل وخطوات تطبيقها، وأهم  -  
 معوقات تنفيذها.

 بعة واقع ممارسة أساليب التقويم البديل.لمتاتخصيص بعل الزيارات للمعلمين - ج
إعييداد دورات حتييى تشييمل جميييع المعلمييين الييذين لييم تشييملهم دورات اسييتخدام أسيياليب التقييويم - ح

 في التعليم الساسي.
مراعاة الجوانـب المتعـددة للمجـال اإلداري بمـا يضـمن توظيـف أسـاليب التقـويم البـديل فـي  -6

 التربية اإلسالمية وذل  من خالل:
 حوافز مادية ومعنوية للمعلمين المطبقين لساليب التقويم البديل.وضع - أ
رسال نشرة تطلب مين الميدراء والمدرسيين التقلييل مين اسختبيارات الكتابيية واسيتخدام بعيل إ - ب

السيياليب للتقييويم البييديل فييي التربييية اإلسييةمية وتقيييم الطييةب باسختبييارات الشييفوية، والداء 
 الصف الول والثاني.والمقابةت، والمةحظة في 

للمشيرفين التربيويين فيي المديريية لتعزييز وتطيوير ممارسية المعلميين وضع خطط اسيتراتيجية - ت
لاسييياليب التقيييويم البيييديل ومتابعييية ذليييك، وتقيييديم التةذيييية الراجعييية وتقيييديم التقيييارير المناسيييبة 

 للجهات العليا.
 اليب التقويم البديل.الدورات في أستحديد اسحتياجات التدريبية المطلوبة لتطبيف -  
اسيتخدام وممارسية التقيويم البيديل نحو التحول إليى  وتهيئة مديري المدارس والمعلمين إعداد - ج

 .لحضوره ، وتحفيزهمالتقويم البديلمن خةل عقد دورات تدريبية مكثفة في مجال 
 .إعداد حصص في التقويم البديل تزويد المدارس بدليل إجرائي يوضح- ح

  



126 
 

 توصيات الدراسة:
يمكن العمل فإن الباحث يقدم مجموعة من التوصيات التي في ضوء ما تم عرضه من نتائج 

 بها لتحسين وتطوير أداء المعلمين في استخدام أنواع التقويم البديل:

إعادة النظر في الممارسات التقويمية الحالية التي تعتمد على اسختبارات التقليدية، إذ لم يعد  -1
مقبوس( أن يستمر فهم المعلمين للتقويم على أنه مرادف لةمتحانات، وأن يستمر دور المدرسة 

 النطاف.هذا محصورا( في 

 الساسية. عداد دليل للمعلم سستخدام أساليب التقويم البديل بالمرحلةإ -2
 العمل على تخفيف العباء والمهام الموكلة للمعلمين، ليتمكنوا من متابعة طةبهم وتقويمهم. -3
وكذلك مشرفي والمشرفين، والمديرين،  المعلمين، عقد دورات تدريبية وورش عمل لتدريب -4

 التدريب الميداني على كيفية استخدام أساليب التقويم البديل.
دورهم في أساليب التقويم  الطةب والمعلمين، ليتعرف الطةب علىعقد لقاءات دورية بين  -5

 ، مثل معرفتهم لمحتويات حقيبة العمال، وأهدافها، وأنواعها، وكيفية تقويمها.البديل
من حي  التخطيط، واستخدام تدريب المعلمين أثناء الخدمة على مهارات التقويم البديل  -6

  .نتائجه أدواته، ومتابعة

ات الدراسية، وبصفة خاصة مقررات القياس والتقويم التربوي التي يدرسها تطوير المقرر  -7
 طةب الجامعات بكليات التربية بحي  تشمل أساليب التقويم الدبيل.

 مقترحات الدراسة:
 استكمالا لما بدأته الدراسة الحالية، فإن الباحث يتقدم بالمقترحات التالية:

التقويم البديل على مراحل عمرية أخرى، وعلى دراسة واقع استخدام المعلمين لساليب  -1
 تخصصات أخرى وسبل تطويرها.

دراسة واقع استخدام المعلمين لساليب التقويم البديل على مجتمعات أخرى من معلمي  -2
 المرحلة الساسية لمناطف أخرى تعليمية وسبل تطويرها.

الدائية وما وراء المعرفة دراسة أثر استخدام أساليب التقويم البديل على تحسين مهارات  -3
 لطةب المرحلة الساسية.

الساسية على استخدام أساليب يبي مقترح لتدريب معلمي المرحلة دراسة فاعلية برنامج تدر   -4
 التقويم الصفي البديل في جميع المواد.

 .ن استخدام أساليب التقويم البديلدراسة المعيقات التي تحد م -5
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 المصادر والمراجع
 القرقن الكريم
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 . دار الرقم

ترجمية خاليد عبيدالعزيز  . أساسيات التقيييم فيي التعلييم اللةيوي . م2008 .إلويد دوايت، وقخرون
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 دار صفاء للنشر. :عمان .لتربية اإلسةمية وأساليب تدريسهاا
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 .السيس النظريية والسياليب العمليية :تيدريس التربيية اإلسيةمية .م 2011  .زكيي ، ماجدالجةد
 .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةدار : .عمان3ط

 . مجاست التقويم وأدواته التي يستخدمها معلمي ومعلمات التربية م2007  .الجةد، ماجد زكي
للعلييييوم الشييييرعية مجليييية جامعيييية الشييييارقة  .اإلسييييةمية فييييي تقييييويم الطلبيييية فييييي دوليييية اإلمييييارات

  .204-171،  3 4، واإلنسانية

اتجاهات معاصرة في التقويم التربوي وبنياء اسختبيارات   .م1999 . أبو جةلة، صبحي حمدان
 مكتبة الفةح. : الكويت .وبنوك السئلة

: ترجميية  ،تقييويم العملييية التدريسييية مييا يحتيياج أن يعرفييه المعلمييون .  م2005   .جميييس، بوفييام
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 السوادي.
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 : تحكيم قائمة أساليب التقويم البديل(1ملحق )

               غزة –اإلسةمية الجامعة 
 كلية التربية

 قسم المناهج وطرف التدريس 

 التقويم البديل تحكيم قائمة أساليب

 السيد ............................................................ حفظه اهلل

 ،،،السةم عليكم ورحمة اهلل وبركاته            وبعد
ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ألساليب " واقع يقوم الباح  بإجراء دراسة بعنوان 

" وذلك لنيل درجة الماجستير التقويم البديل وسبل تطويرها في المرحلة األساسية الدنيا بغزة 
 في المناهج وطرف التدريس من الجامعة اإلسةمية.

بداء الرأي ادوات ة أقائمعلى  اسطةعوعليه يأمل الباح  من سيادتكم  لتقويم البديل وا 
 فيها من حي :

 التربية اإلسةمية في المرحلة الساسية الولى. لمبح  ساليبمناسبة ال -

 تعديل أي أداة من أدوات التقويم البديل. حذف أو إضافة أو -

 إضافة أي مةحظات أخرى. -

 وتقبلوا خالص الشكر والتقدير

   

 

 الباح                                                                                

 أشرف عطية مصطفى  

0595250280       
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 غير مناسبة مناسبة التقويم البديل أسلوب م
      الذاتي التقويم -1
   القران تقويم -2
    البورتفوليو  العمال ملفات -8ن3
   والمةحظة الداء على القائم التقويم -4
   الشفوية واسختبارات بالمقابةت تقويم -5
           الكتابية باسختبارات التقويم -6
      المفاهيم بخرائط التقويم -7

  مناسبة ترونها أخرى مةحظاتو  أساليب

1- ----------------------------------------------------- 

2- ----------------------------------------------------- 

3- ----------------------------------------------------- 

4- ----------------------------------------------------- 

5- ----------------------------------------------------- 
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 المناسبةالتقويم البديل  أساليبقائمة بأسماء محكمين اختيار : (2ملحق )

 العمل التخصص اسسم م
 الجامعة اإلسةمية مناهج وطرف تدريس الغا المعطي عبد أ.د. -1
 الدولية  الةو  وكالة مناهج وطرف تدريس اللوح حسن أحمد د. -2
تربوي في وزارة التربية  مشرف مناهج وطرف تدريس  الفليت  كامل جمال د. -3

 والتعليم
 اإلسةمية الجامعة تدريس وطرف مناهج حلس درويش د.داود -4
 اإلسةمية الجامعة مناهج وطرف تدريس زقوت د. محمد شحادة -5
 القصى جامعة مناهج وطرف تدريس   دحةن علي عمر د. -6
 إسةمية تربية معلم ماجستير مناهج وطرف تدريس  ندى  أبو أحمد عبد الحكيمأ.  -7
تربوي في وزارة التربية  مشرف لسانس لةة عربية عيد عثمان أحمدأ.  -8

 والتعليم
 مرحلة  معلمة بكالوريوس تربية اسةمية أنسام سةمة الزريعي أ.  -9
 وكالة الةو  معلمة مرحلة بكالوريوس تعليم اساسي رغدة سليمان أبوغيالأ.  -10
 إسةمية تربية معلم اساسي تعليم بكالوريوس قفة سمير محمدأ.  -11
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 : بطاقة تحكيم استبانة(3ملحق ) 

                   غزة –الجامعة اإلسةمية 

 كلية التربية

 قسم المناهج وطرف التدريس 
 بطاقة تحكيم استبانة

 ............................................................/ حفظه اهللالسيد 
 ،،،السةم عليكم ورحمة اهلل وبركاته                وبعد

يقوم الباح  بإجراء تحكيم استبانة دراسة لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرف 
لمي التربية اإلسالمية ألساليب "  واقع  ممارسة معالتدريس من الجامعة اإلسةمية بعنوان 

وقد أعد الباح  لهذا الةرل  التقويم البديل وسبل تطويرها في المرحلة األساسية الدنيا بغزة "
 التالي : استبانة تناولت أساليب وأدوات التقويم البديل وتم توزيعها الى سبعة محاور على النحو

 التقويم القائم على الداء  والمةحظة -1
 العمال   البورتفوليو  ملفات  -2
 التقويم الذاتي                                  -3
 تقويم القران -4
 التقويم بالمقابةت واإلختبارات الشفوية  -5
 التقويم باإلختبارات الكتابية                -6
 التقويم بخرائط المفاهيم    -7

بداء الرأي فيها من وعليه يأمل الباح   بمعاونة من سيادتكم باإلطةع على هذه الفق رات وا 
 حي : 

 ارتباط العبارات بمحاورها -
 مدى صحتهااللةوية  -
 إضافة أو حذف أو تعديل ما ترونه مناسبا(. -

                                                                       وتقبلوا خالص الشكر والتقدير
 الباحث                                                                                                                                                            

 أشرف عطية مصطفى  
0595250280   
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 الفقرات م
 درجة المناسبة

 غير مناسبة مناسبة
 أوُل: التقويم القائم على األداء والمالحظة 

   أوظف المةحظة في تقويم أداء حركات العبادات كالصةة والوضوء -1
   أبين للطلبة المجاست التي يتم قياسها بالتقويم القائم على الداء. -2
الداء من حي  التنظيم أو الصفات أو السلوكات أو نواتج أحدد طريقة قياس  -3

 الداء.
  

   أحدد معايير واضحة لاداء المستهدف. -4
أوضح التعليمات الخاصة بتقويم الداء مثل طريقة اجراء اإلختبار وطريقة  -5

 القياس والتدقيف.
  

   العملية.أوظف العرول العملية في تقويم أداء الطلبة للمهارات  -6
   أصمم أنشطة ومواقف أدائية تقويمية تظهر فيها سلوكات الطلبة. -7
   أخصص أجزاء من التقويم بالمةحظة لقياس تةوة القرقن الكريم وقدابه. -8
   أرصد الخطاء الشائعة في التةوة  للعمل على عةجها. -9
   اإللقاء.أكلف الطلبة بإلقاء كلمات قصيرة لقياس مهارات  -10
   أوظف سةلم التقدير في تقويم مهارات الطلبة. -11
   أوظف سجل المتابعة اليومي لرصد سلوك الطلبة. -12
   أخطط إلشراك الطلبة في تنفيذ مشاريع خيرية بسيطة. -13

 ثانياا: ملفات األعمال "البورتفوليو"
   بإنجازاتهم.ظ اأطلب من الطةب عمل ملفات العمال ل حتف -1
أحدد موضوعات ملفات العمال حسب الموضوعات التي تناسبهم وتكون من  -2

 أعمالهم.
  

   أحدد مسبقا( محكات الحكم على محتويات الملف بمشاركة الطةب. -3
أستخدم ملفات العمال لمعالجة بعل السلوكات السلوكات السلبية لبعل  -4

 الطلبة.
  

   اذاعة مدرسية مميزة ووضعها في ملف العمالأوجه الطةب لعمل  -5
   أكلف الطلبة بجمع معلومات بسيطة من مصادر معرفية متعددة. -6
   أكلف الطلبة بتلخيص بعل الموضوعات والفكار . -7
   أكلف الطلبة بإعداد أبحا  وتكليفات قصيرة ضمن عملية التقويم. -8
   مستويات الطلبة . أنوع في محتويات ملفات العمال حسب -9
   حتفاظ بها في ملفات العمال.الطلبة إلنجاز مهمات إبداعية واسأوجه  -10
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 الفقرات م
 درجة المناسبة

 غير مناسبة مناسبة
 ثالثاا: التقويم الذاتي 

   أكلف الطةب بتصويب أدائهم الكتابي ذاتيا(. -1
   عند تةوة القرقن. ئهأتيح للطالب فرصا( باكتشاف أخطا -2
   اليات على ورقة وتصليحها ذاتيُا.أكلف الطةب بكتابة  -3
   أعطي الطالب فرصة لتحديد سلوكاته الخاطئة بنفسه. -4
   أوجه الطلبة نحو مبدأ محاسبة النفس ومحاكمة تصرفاتهم . -5
   أوظف بطاقة رصد أداء العبادات ليقوم الطلبة بتعبئتها دوريا(. -6
الذاتية حول التماسك اسجتماعي أوجه الطلبة نحو تطبيف بعل التساؤست  -7

 والتعامل مع الخرين.
  

   أوجه الطلبةإلستخدام التسجيةت الصوتية لتسميع تةوتهم ومحاولة تحسينها. -8
   ليطبقوها على أعمالهم. ةكااشرك الطلبة في تحديد مستويات ومحأ -9
وما يترتب عليها أوظف السئلة التي تجعل الطالب يراجع ما يقوم به من أفعال  -10

 من نتائج .
  

 
 رابعاا: تقويم األقران

   أكلف بعل الطةب بمتابعة واجبات الطلبة وتصويبها. -1
   أكلف الطةب بالتسميع لبعضهم البعل. -2
   أكلف بعل الطةب بتقويم أداء أقرانهم في صفات العبادات 3
   بموضوعية وأدب.أشجع الطلبة على تقويم زمةئهم داخل غرفة الصف  -4
   أوظف طريقة التصحيح التبادلي للكراسات. -5
   أشارك الطلبة في تقييم أدوارهم في قيم التعاون والعمل بروح الفريف. -6
أشارك الطلبة في تقييم بعضهم البعل في تنظيم النشاطات مثل خدمة الحي  -7

 والمدرسة .
  

   المشاركة في أوجه النشاط المختلفةأكلف الطلبة بالتبادل الدوري في  -8
 خامساا: تقويم األداء بالمقابالت واإلختبارت الشفوية

   أوجه السئلة المفتوحة التي تعطي الحرية ل جابة عنها. -1
   أستخدم السئلة السابرة للتعرف على افكار وأراء الطلبة. -2
   أوجه أسئلة محددة لمعالجة مشكلة سلوكية معينة. -3
   أمنح الطالب وقتا( كافيا( قبل اإلجابة عن السؤال. -4
   أوظف المسابقات الدينية والثقافية. -5
   أستخدم اإلختبارات الشفوية في قياس حفظ اآليات القرقنية. -6
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 الفقرات م
 درجة المناسبة

 غير مناسبة مناسبة
   أستخدم اإلختبارات الشفوية في قياس حفظالحادي  النبوية. -7
   الطلبة وأفكارهم. أوظف السئلة الشفوية  في تقويم أداء -8
   أستخدم السئلة الشفوية في محاكمة بعل المواقف والتصرفات . -9
   أصمم اختبارات شفوية لقياس فهم الطةب في وحدة السيرة. -10

 سادساا: تقويم األداء بالختبارات الكتابية
   أعد اإلختبار حسب جدول المواصفات. -1
   جميع مستويات التفكير.أضع أسئلة اإلختبار لتناسب  -2
   موضوعية . –مقالي مقنن  –أنوع في وضع السئلة  مقالي  -3
   أحلل نتائج اإلختبار للوقوف على مواطن الضعف. -4
   أستخدم اإلختبارات الكتابية في تقويم اكتساب الطلبة للحقائف والبيانات . -5
   أوظف اإلختبارات الكتابية القصيرة لقياس المفاهيم الساسية  -6
   أوظف السئلة الكتابية التي تتطلب الوصول إلى استنتاجات -7
   أقيم حلول الطلبة دون المساس بشخصياتهم. -8

 سابعاا: تقويم األداء بخرائط المفاهيم
   أستخدم خرائط المفاهيم بشكل كبير. -1
   الطلبة تصحيح أخطاء موجودة في خريطة المفاهيم .أطلب من  -2
   أكلف الطلبة بإكمال الفراغات في خريطة الفاهيم. -3

 فقرات وأراء ترونها مناسبة

1- ---------------------------------------------------- 
2- ---------------------------------------------------- 
3- ---------------------------------------------------- 
4- ---------------------------------------------------- 
5- ---------------------------------------------------- 
6- ---------------------------------------------------- 
7- ---------------------------------------------------- 
8- ---------------------------------------------------- 
9- ---------------------------------------------------- 

10- --------------------------------------------------- 
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: صورة الستبانة بشكل نهائي(4ملحق )  

                 غزة–الجامعة اإلسةمية 

 كلية التربية 

 قسم مناهج وطرف تدريس

 السةم عليكم ورحمة اهلل وبركاته....              أخي المعلم / أختي المعلمة

يقيييوم الباحييي  بيييإجراء دراسييية لنييييل درجييية الماجسيييتير فيييي المنييياهج وطيييرف التيييدريس مييين 
"  واقع  ممارسـة معلمـي التربيـة اإلسـالمية ألسـاليب التقـويم البـديل الجامعة اإلسةمية بعنوان 

" وقد أعد الباح  لهذا الةرل اسيتبانة تناوليت  وسبل تطويرها في المرحلة األساسية الدنيا بغزة
 أساليب وأدوات التقويم البديل وتم توزيعها الى سبعة محاور على النحو التالي :

 واسختبارات بالمقابةت التقويم -5           .والمةحظة التقويم القائم على الداء -1
 . الشفوية

                . التقويم باسختبارات الكتابية  -6                .ملفات العمال   البورتفوليو   -1
 .التقويم بخرائط المفاهيم   -7                                . التقويم الذاتي -1
 .تقويم القران -2

ا هيو موضيح ميدام لكيل فقيرة كوقد تم وضع أمام كل فقرة من فقرات اسستبانة تقديرات تبيين درجية اسسيتخ
 بالشكل التالي :

 قليلة جدا(  قليلة متوسطة  كبيرة كبيرة جدا(  الفقرة م 
      X  .المستهدف لاداء واضحة معايير أحدد -1

 ول جابة عن محتويات هذه اسستبانة نرجو منك إتباع الخطوات التالية: 

 اسطةع على جميع فقرات اسستبانة وقراءتها بدقة. -
   في المكان المناسب حسب درجة استخدام المعلم.xوضع عةمة   -
وأخييرا( نرجييو مين سيييادتكم تييوخي الدقية والموضييوعية فيي اإلجابيية عيين فقيرات اسسييتبانة علمييُا  -

    العلمي فقط.حبإن إجابتكم تستخدم لجل الب
 وتفضلوا بقبول خالص الشكر واسحترام

                                                                                           
 الباحث 

 أشرف عطية مصطفى  
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 البيانات الشخصية :أوُل: 

   أنثى                          ذكر       :الجنس -1
   بكالوريوس             دراسات عليا :        دبلوم             المؤهل العلمي -2
 :عدد سنوات الخدمة -3

 سنوات  10      أكثر من           سنوات10أقل من  سنوات             5       أقل من 
 ثانياا: فقرات الستبانة 

 الفقرة م
 يستخدمها   المعلم بدرجة

كبيرة 
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة جداا 

 جدا
 والمالحظة األداء على القائم التقويم: أولُ 
      والوضوء. كالصةة العبادات حركات أداء تقويم في المةحظة أوظف -1
      .المستهدف لاداء واضحة معايير أحدد -2
 اسختبيييار اجييراء طريقيية مثييل الداء بتقيييويم الخاصيية التعليمييات أوضييح -3

 .والتدقيف القياس وطريقة
     

      .العملية للمهارات الطلبة أداء تقويم في العملية العرول أوظف -4
      .الطلبة سلوكات فيها تظهر تقويمية أدائية ومواقف أنشطة أصمم -5
      أقيس القدرة على تةوة القرقن الكريم بالمةحظة السمعية. -6
      .عةجها على للعمل  التةوة في الشائعة الخطاء أرصد -7
      .الطلبة مهارات تقويم في التقدير سةلم أوظف -8
      .الطلبة سلوك لرصد اليومي المتابعة سجل أوظف -9
      .اإللقاء مهارات لقياس قصيرة كلمات بإلقاء الطلبة أكلف -10
 "البورتفوليو" األعمال ملفات: ثانياا 
      .بأعمالهم لةحتفاظ العمال ملفات الطلبة عمل من أطلب -1
نجازاتهم. -2       أوجه الطلبة نحو المحتويات المناسبة لملفات أعمالهم وا 
      .الطلبة بمشاركة الملف محتويات على الحكم محكات مسبقا(  أحدد -3
 لييييبعل السييييلبية السييييلوكات بعييييل لمعالجيييية العمييييال ملفييييات أسييييتخدم -4

 .الطلبة
     

      العمال. ملف في ووضعها مدرسية إذاعة لعمل الطلبة أوجه -5
 معرفييييية مصييييادر ميييين بسيييييطة معلومييييات دينييييية بجمييييع الطلبيييية أكلييييف -6

 .متعددة
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 الفقرة م
 يستخدمها   المعلم بدرجة

كبيرة 
 جداا 

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة
 جدا

      . والدينية الموضوعات بعل بتلخيص الطلبة أكلف -7
      .التقويم عملية ضمن قصيرة وتكليفات أبحا  بإعداد الطلبة أكلف -8
حسيييب مسيييتويات أوجيييه الطلبييية نحيييو تنيييوع محتوييييات ملفيييات العميييال  -9

 الطلبة.
     

      أوجه الطلبة نحو تنفيذ أنشطة إبداعية تميز ملفات إنجازهم. -10
 الذاتي التقويم: ثالثاا 
      .إجاباتهم ذاتيا(  بتصويب الطلبة أكلف -1
      .القرقن تةوة أخطائهم عند باكتشاف للطلبة فرصا(  أتيح -2
      .ذاتياُ  اختباريا  وتصحيحها اآليات بكتابة الطلبة أكلف -3
      الخطأ بنفسه. سلوكاتهم لتحديد فرصة الطلبة أعطي -4
      . تصرفاتهم ومحاكمة النفس محاسبة مبدأ نحو الطلبة أوجه -5
      .دوريا(  بتعبئتها الطلبة ليقوم العبادات أداء رصد بطاقة أوظف -6
 ومحاوليية تةوتهييم لتسيميع الصييوتية التسييجيةت الطلبيية سسيتخدام أوجيه -7

 .تحسينها
     

 علييييى لحكمييييوا التقييييويم ومحكييييات مسييييتويات تحديييييد فييييي الطلبيييية أشييييرك -8
 .أعمالهم

     

      أوظف أسئلة تجعل الطلبة تراجع افعالهم وما يترتب عليها من نتائج. -9
 األقران  تقويم: رابعاا 
      .وتصويبها الطلبة واجبات الطلبة بمتابعة بعل أكلف -1
      .البعل لبعضهم أوجه الطلبة بالتسميع -2
      ممارسة العبادات في أقرانهم أداء بتقويم الطةب بعل أكلف -3
 بموضيييوعية الصيييف غرفييية داخيييل زمةئهيييم تقيييويم عليييى الطلبييية أشيييجع -4

 .وأدب
     

      .لكراسات الطلبة فيما بينهم التبادلي التصحيح طريقة أوظف -5
      .أدوارهم خةل العمل التعاوني المشترك تقييم في الطلبة أشارك -6
أرشيييد الطلبييية لتقيييييم بعضيييهم اليييبعل فيييي النشييياطات الخيريييية المتعلقييية  -7

 بالمجتمع.
     

      أوجه الطلبة نحو تقويم تةوة زمةئهم. -8
      المختلفة.أكلف الطلبة بالتبادل الدوري في المشاركة في أوجه النشاط  -9
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 الفقرة م
 يستخدمها   المعلم بدرجة

كبيرة 
 جداا 

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة
 جدا

 الشفوية والختبارات بالمقابالت األداء تقويم: خامساا 
      .عنها ل جابة الحرية تعطي التي المفتوحة السئلة أوجه -1
      .الطلبة وأراء افكار على للتعرف السابرة السئلة أستخدم -2
      .معينة سلوكية مشكلة لمعالجة محددة أسئلة أوجه -3
      .السؤال عن اإلجابة قبل كافيا(  وقتا(  الطلبة أمنح -4
      .الشفوية لتقويم مستوى الطلبة الدينية المسابقات أوظف -5
      .القرقنية اآليات حفظ قياس في الشفوية اسختبارات أستخدم -6
      .النبوية حفظ الحادي  قياس في الشفوية اسختبارات أستخدم -7
      .تقويم التحصيل الدراسي للطلبة  في  الشفوية السئلة أوظف -8
      . والتصرفات المواقف بعل محاكمة في الشفوية السئلة أستخدم -9
      الوحدات المختلفة. في الطلبة فهم لقياس شفوية اختبارات أصمم -10

 الكتابية بالختبارات األداء تقويم: سادساا 
      .المواصفات جدول التحصيلية حسب اسختبار أعد -1
       .موضوعية – مقنن مقالي – مقالي  نوعية السئلة في أنوع -2
      .الضعف والقوة مواطن على للوقوف اسختبار نتائج أحلل -3
الطلبييييية للمحتيييييوى  اكتسييييياب تقيييييويم فيييييي الكتابيييييية اسختبيييييارات أسيييييتخدم -4

 .التعليمي 
     

      الساسية. المفاهيم لقياس القصيرة الكتابية اسختبارات أوظف -5
      استنتاجات. إلى الوصول تتطلب التي الكتابية السئلة أوظف -6

 المفاهيم بخرائط األداء تقويم: سابعاا 
      استخدم خرائط المفاهيم دائما( في الموضوعات المترابطة. -1
      أكلف الطلبة بإكمال الفراغات في خريطة المفاهيم. -2
      أطلب من الطلبة وضع خرائط المفاهيم لموضوع معين . -3
      أوجه الطلبة سختيار بعل المفاهيم المناسبة لخرائط المفاهيم. -4
      استخدم التقويم بخرائط المفاهيم لتعميف الفهم. -5
      استخدم التقويم بخرائط المفاهيم لبيان مدى التمكن من المفاهيم. -6
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 محكمين الستبانةأسماء ب ةقائم :(5ملحق )

 العمل التخصص اسسم م
 الدولية الةو  وكالة مناهج وطرف تدريس اللوح حسن .د.أحمد -1
 جامعة القصى مناهج وطرف تدريس د.اسعد حسين عطوان -2
 مشرف مرحلة في وزارة التربية والتعليم تدريس وطرف مناهج د.أنور سعدالدين شلدان -3
 مرحلة في وزارة التربية والتعليممشرف  مناهج وطرف تدريس الفليت د.جمال كامل -4
 اإلسةمية الجامعة مناهج وطرف تدريس حلس درويش داود د.   -5
 جامعة الزهر مناهج وطرف تدريس د.راشد محمد أبوصواوين -6
 جامعة القصى مناهج وطرف تدريس ماجد حمد الديب د. -7
 الجامعة اإلسةمية مناهج وطرف تدريس زقوت شحادةد. محمد  -8
 القصى جامعة مناهج وطرف تدريس دحةن عمر علي د. -9
 جامعة القصى مناهج وطرف تدريس د.يحيى أبو جحجوح -10
 إسةمية تربية معلم ماجستير مناهج وطرف تدريس أبوندى أ.أحمد عبدالحكيم -11
 مشرف مرحلة في وكالة الةو  الدولية مناهج وطرف تدريسماجستير  أ.سميرة محمد دحةن -12
 مشرف تربية إسةمية في وزارة التربية والتعليم ماجستير مناهج وطرف تدريس أ.عامر أبو سخيلة -13
 والتعليم التربية وزارة في مرحلة مشرف ماجستير لةة عربية أ.محمد قرمان -14
 معلم مرحلة بوكالة الةو  الدولية تدريس ماجستير مناهج وطرف أ.عبدالحليم بطاح -15
 مرحلة بوزارة التربية والتعليم مشرف لسانس لةة عربية أ.أحمد عثمان عيد -16
 مشرف مرحلة بوزارة التربية والتعليم بكالوريوس لةة عربية أ.أكرم الصوري -17
 التربية التعليممرحلة بوزارة  معلمة أساسي تعليم بكالوريوس أ.أنسام سةمة الزريعي -18
 مشرف مرحلة بوزارة التربية والتعليم بكالوريوس لةة عربية أ.سعيد المةحي -19
 معلمة مرحلة بوكالة الةو  الدولية بكالوريوس تعليم أساسي أ.رغدة سليمان أبوغيال -20
 بوزارة التربية والتعليم إسةمية تربية معلم بكالوريوس تربية إسةمية  قفة سمير أ.محمد  -21
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 قائمة بأسماء أعضاء  المجموعة البؤرية: (6ملحق )

 طبيعة العمل  المؤهل العلمي  اسسم  
 مشرف تربوي دكتوراة مناهج وطرف تدريس جمال كامل الفليت  -1
 مدير مركز دكتوراة إدارة تربوية  عاهد اليازجي   -2
 رئيس قسم اإلشراف  ماجستير إدارة تربوية محمد محمد حمدان  -3
 معلم ماجستير مناهج وطرف تدريس رائد محمد الهرباوي  -4
 مشرف تربوي ماجستير مناهج طرف تدريس فوزي سلميان جادهلل  -5
 معلم ماجستير مناهج وطرف تدريس محمد ربحي السلفيتي  -6
 معلم ماجستير مناهج وطرف تدريس محمود ابراهيم حمد  -7
 معلم مناهج وطرف تدريس ماجستير نهاد محمود أبو شعيرة  -8
 معلم بكالوريوس تعليم أساسي إبراهيم أحمد حرب  -9
 مشرف تربوي لسانس لةة عربية أحمد عثمان عيد  -10
 معلم بكالوريوس تعليم أساسي أحمد إسماعيل أيو عمرة  -11
 معلم بكالوريوس تعليم أساسي اسراء رمضان العزازي  -12
 معلم بكالوريوس تعليم أساسي انسام سةمة الزريعي  -13
 معلم بكالوريوس تعليم أساسي إيهاب محمد حرب  -14
 معلم بكالوريوس تعليم أساسي حسام محمد مزيد  -15
 معلم بكالوريوس تعليم أساسي كمال سلميان جادهلل  -16
 معلم بكالوريوس تربية إسةمية محمد سمير قفة  -17
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 صورة عن تسهيل المهمة من الجامعة اإلسالمية :(7ملحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8ملحق رقم)
 صورة عن تسهيل المهمة من وزارة التربية والتعليم
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 والتعليم التربية وزارة من المهمة تسهيل عن صورة (:8ملحق )
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 صورة عن تسهيل المهمة من مديرة شرق غزة :(9ملحق )
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 عن تسهيل المهمة في مديرية الوسطىصورة  (:10ملحق )

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


