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 لتقومي البديل ابملرحلة االبتدائية درجة استخدام معلمات الرتبية اإلسالمية ألساليب ا 
 مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر املشرفات الرتبوايت 

 صامللخ

هدفت الدراسة إىل الكشف عن درجة استخدام معلماات الرتبياة اإلساالمية ابملرحلاة االبتدائياة مبديناة مكاة املكرماة 
وقااد كاناات أداد الدراسااة عبااارد عاان اسااتبانة ، ح ساا وقااد اسااتخدمت الباحملااة املاانهج الو اا   امل، ألساااليب التقااومي البااديل

من مشارفات الرتبياة  ( مشرفة  44وقد تكونت عينة الدراسة من )، حماور أساسية ةوزعة على مخسم ( عبارد  33مكونة من )
 أم درجااة اسااتخدام معلمااات الرتبيااة :وكااام ماان أهااا النتااائج الااي تو االت إليهااا الدراسااة ، اإلسااالمية مبدينااة مكااة املكرمااة
املكرمااة ككال قااد جااج د درجااة )متوساطة( ومبتوساا  ة مكا يل ابملرحلااة االبتدائياة د مدينااة اإلساالمية ألسااليب التقااومي الباد

كمااااا أ هاااارت النتااااائج عاااادم وجااااود فااااروق ذات داللااااة إحاااااائية د درجااااة اسااااتخدام معلمااااات الرتبيااااة ،  (1، 57حسااااا  )
 ملتغاار اوفق اا ، (A<0 ،05ئيااة مبدينااة مكااة املكرمااة عنااد مسااتوى داللااة )اإلسااالمية ألساااليب التقااومي البااديل ابملرحلااة االبتدا

 أو ت الباحملة مبا يل :وقد ، وعدد سنوات اخلربد( للمشرفة، العلم  ؤهل)امل

مااان اساااتخدام أسااااليب  مااان أجااال  كيااانهن  ، عقاااد دورات وورم عمااال تدريبياااة اا اااة مبعلماااات الرتبياااة اإلساااالمية -1
 جه املطلوب.وأدوات التقومي البديل على الو 

فر البيئااة التعليميااة املناساابة الااي  تااو  علااى كافااة  تااو يااة دباال القااائمى علااى العمليااة التعليممضاااع ة اوهااود ماان ق   -2
 األنشطة وال عاليات واألدوات ملساعدد املعلمات على تطبيق أساليب التقومي البديل د التدريس.

ية اإلسالمية ألساليب التقومي البديل قدرد معلمات الرتب هبدف الكشف عن مدى با ة دورية إجراج تقومي مستمر   -3
 ية التدريس.ج عملأثنا وأدواته

 أساليب التقومي البديل.و ، التقومي البديل، معلمات الرتبية اإلسالمية الكلمات املفتاحية:
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Abstract 

The reality of the use of Islamic education parameters for the methods of alternative 

evaluation at primary level in the city of Mecca from the point of view of  educational 
supervisors 

 

The study aimed to identify the reality of the use of Islamic education parameters 

for the methods of alternative evaluation in the elementary stage in the city of Mecca 

the researcher used the descriptive analytical approach and the study tool was a 

resolution of 33 paragraphs distributed in five main axes and formed Study sample of 

44 Islamic education supervisors in Makkah City, One of the most important findings of 

the study is that the degree of use of Islamic education parameters for the methods of 

alternative evaluation at the primary level in the city of Mecca as a whole came in 

intermediate degree and average arithmetic (57 ' 1), and the results showed the absence 

of statistically significant differences in the degree of use of education parameters 

Islamic for the methods of alternate evaluation at the elementary level in Makkah at a 

significant standard (0 ،50 ،> A) according to the variable (academic qualification and 

the number of years of experience) of the educational supervisor, The researcher 

recommended the following: 1-holding special training courses and workshops for 

Islamic education teachers in order to enable them to use the methods of alternative 

evaluation as required ،2. Redouble efforts by the educators of the educational process 

in providing the appropriate educational environment that contains all Activities ،events 

and tools to help teachers apply alternative evaluation methods in teaching 

Keywords: Islamic education parameters ،alternate calendar ،alternate calendar 

methods. 
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 املقدمة:
تشااهد الرتبيااة د الوقاات احلااام الكملاار ماان التطااورات والتحااوالت الااي ، احلمااد و والاااالد والسااالم علااى رسااول ه

ه والتقاومي ركان أساسا  د ها ، د اآلاار ويتارثر باهكل عنار فيهاا يؤثر  ، املةة متكمنظومتتناول خمتلف جوانبها ابعتبارها 
ول د الكشف عن مدى فعليه يع، وهو أحد املداال األساسية لتطوير عملية التعليا والرتبية، ال يتجزأ منها املنظومة وجزج

لألهاداف  او قيق  ، ت واإلجراجات املناسبةراالقر  اإىل و وال  القود والضعف هبا طن د مواو دي، تقدم سر العملية التعليمية
 املنشودد.

فإننا جند معظاا الادول تتجاه ااو االقتاااد ، وملا كانت الغاايت املرمولة من العملية الرتبوية كملرد  ومتعددد، من هنا
، تعلمااىب مااط طبيعااة املامها مبااا يتناساا وحساان تو ي هااا واسااتخد ساارتاتيجيات وأساااليب التقااومي البااديلإاملعاارد وإىل تطبيااق 

 د  ع ا حيا  تا  ، د والت كار الناقاد وحال املشاكالت و انط القارارملباادأويسها د الق البيئة التعليمية املشجعة على االبتكار وا
إىل اساتخدام نهاا والنامياة تساعى فمعظا الادول املتقدماة م، د حركات اإل الح الرتبو  اعملية التقومي العملية األكملر أتثر  

 .(351ص – 2012، )طوالبة والرفاع  التعليمية. العمل الرتبو  د املؤسسةالتقومي لتطوير  مدال

حيا  ياابد دور ، التعلا والتعليا والتقاومي ود  ل ه ا التوجه احلدي  ال   يؤكد على  قيق التكامل بى عملية
تظهر أمهية دور املعلا وعظيا أتثره ، املوكلة إليه امهامل ية مهاراته وإجنازمعارفه وتنم يفميكنه من تو  انشط   ااملتعلا فيه دور  

وهاو حمورهاا وقائادها والعنااار ، السايما أم املعلاا أحاد أهاا املااداالت البشارية د ها ه املنظوماة، د إجنااح املنظوماة الرتبوياة
 وفاعلية.هدافه بك اجد ال عال واملؤثر د مجيط مداالت النظام التعليم  و قيق أ

وياوق  مشااعرها وينار عقاويا وينما  ، ألنه جيلو أفكاار النائائة والشاباب ؛ور معلا الرتبية اإلسالميةة دمهيوتزداد أ
واحلاجاة الياوم تازداد إىل دور ، وابلعلا للقضااج علاى اوهال، جملاهبة الرذيلةضيلة  وابل، ها ابحلق أمام الباطللحإدراكها ويس
وساايطرد وسااائل ، دد مشااكالت األساارد واجملتمااطجتماعيااة والملقافيااة وزايمضااى بساابب التغاارات االماان أ  وقاات  املعلااا أكملاار

 (2ص، 2007، )الرئيد  اإلعالم واالتااالت وغرها من الظواهر املعا رد د احلياد اإلنسانية.

تباارات الاي كانات طرياق االا قياا  التحاايل الدراسا  للطالباة عانعلاى  اإم التقومي مب هومه احلدي  مل يعد قا ار  
باال تعاادى ذلااى ، لقيااا  اوانااب املعاارد والرتكيااز علااى احل اا  والتاا كر متجاهلااة باا لى جوانااب النمااو األااارى اوم اا تسااعى د
واكتساهبا مهارات الرب  والتحليل والتطبيق ملا تعلمته د مواجهاة مشاكالت احليااد ، جوانب ئخاية الطالبةمجيط ليشمل 

ولقااد  لتنااوو أغرا ااه وهاالتااه. اأساااليب التقااومي وفق اا نااواو وأدوات و لاا لى تعااددت أ اوتبع اا ، قعيااةاقااف الواوربطااه مبختلااف املو 
وتنمياااة ، جااااجت العدياااد مااان الدراساااات الاااي تؤكاااد علاااى أمهياااة التقاااومي الباااديل وفاعليتاااه د زايدد التحاااايل وتعمياااق ال هاااا

اين ودراساااة السااا ي، م(2006دراساااة اخلطايباااة ): مملااال ، ميةساااالإلاملهاااارات العلياااا واالااهاااات اإلجيابياااة ااااو تعلاااا الرتبياااة ا
 م(.2016م( ودراسة ماط ى )2011م( ودراسة الشرعة )2010)
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حيااا   ااااحب التقاااومي وجاااود اإلنساااام علاااى األر  ؛ ، م التقاااومي مااانهج أ ااايل د اإلساااالمأواااادر اإلئاااارد اىل 
ه فبعد أم الق   -كما يدع  البعض-  معا ر  تربو        ر فهو ليس ابتكار غ  -عليه السالم-فكانت بدايته مط الق آدم  

م د معرفااة وو اعه د موقااف ااتبااار  تقااومي  فكااام النجااح حلي ااه باان  القاارآ، علمااه األءاااج -عليااه السااالم-تعااىل آدم 
ََ َعلَـم اَلَماَلئ َكـة  فَـ ) :قاال تعااىل، األءاج َُـهَّ ََ دَدَم اأَلََمَـاَ  لَّلََّهـا  ََّّ َعَر َمَـا   هَ ـ قَـ َوَعلَّـ ََـاد ي  َ اَل أَنب ئَـّوي  أَ   ََ  ؤَّاَل   إ ن لَّنـتَّ

(31) ََّ ََّ اَ َك ــي ــا إ الَّ َمــا َعلََّمتَـَنــا ت إ نَّــَا أَنــَت اَلَعل ــي ََ لََن َلــ اَنَا اَل ع  ََ ــَب ــا  )32( يَــالَّوا سَّ ََ ت فـََلمَّ َمَــائ ه  َيــاَل اَي دَدمَّ أَنب ــئـَهََّ أَ 
 ََّ ََ إ ي   َأَعلَــ ََ يَــاَل َأَقَ َأيَـّـل لَّكَّــ َمَــائ ه  ــَههََّ أَ  ََّ َمــا َْـَّبــدَّوَن وَ َغَيــَب السَّــَماَوات  َواأَلَرَ  أَنَب ََ ََْكتَّمَّــونَ ض  َوَأَعلَــ  ) )33(َمــا لَّنــتَّ

 (31،)البقرد

 ية اإلسالمية على وجه اخلاوصبرت ليا اعلى وجه العموم وتقومي تعل  م التقومي الرتبو   إميكن القول    ا سبقمم  اانطالق  
ومان هناا تظهار ، سارتاتيجياته أو أسااليبه أو أدواتاه وممارسااتهإساواج  د منهجيتاه أو  قد ئهد الكملر من التحاوالت اووهرياة

ي  قادرد على تطبيق وتن ، وقدرات و ي ية متميزد، ومهارات إبداعية، احلاجة إىل وجود معلمة متمكنة ذات ك اجات عالية
ومن هنا ، او قيق األهداف املنشودد على الوجه املطلوب اثني   داج رسالتها أوال  أحها د وو من التقومي مبا يضمن جناالن اه 

اسااتخدام معلمااات الرتبيااة اإلسااالمية ألساااليب التقااومي البااديل ابملرحلااة  الدراسااة احلاليااة للوقااوف علااى درجااة جاااجت فكاارد
 بوايت.رت ملشرفات الاالبتدائية من وجهة نظر ا

 مشكلة الدراسة:

وهااو ماا ي اار  بادوره ل اات ، اوعاملي ا  اة حملي اا بااو  يشاهد عمليااة تطاور ئاااملة ومتساارعأم النظاام الرت  ماا ساابققارر فيت
قاومي انتباه القائمى على عملياة التعلايا والرتباويى و اانع  القارارات الرتبوياة إىل  ارورد مواكباة التطاورات عاماة  ود هاال الت

-ياة د اململكاة العربياة الساعودية الوزار التو ايات والتوجيهاات ياد مان ت العدومان هناا  ادر ، خلااوصوجاه ا ىبديل علا ال
مؤكااااادد علاااااى أمهياااااة تباااااا املعلماااااى واملعلماااااات د اململكاااااة ألسااااااليب  -ماااااط هااااا ه التطاااااورات اكاساااااتجابة ساااااريعة و ائاااااي  

ات السالبية  مان التارثر ينط الرتبوية ما زالت تعااألوسا مالسيما أ، الواقع رات التقومي البديل واحلدي  سرتاتيجيات ومهاإو 
ابعتبارها األسلوب الوحيد لقيا  مقدار ما   ظه الطالبة   القائا على االاتبارات  لق للتقومي التقليد   للم هوم الضيق واملنغ

ابقا   ئا  للطالباة دادإىل التقادم األ  ااتمان غار الت، ت الاي  اال عليهاامن معلوماات ي ساتدل عليهاا مان ااالل الادرجا
 يتها.جوانب ئخا

أم ، علااى الطالباااات علمااات الرتبيااة اإلساااالميةملوقااد الحظاات الباحملاااة ماان اااالل إئااارافها أثناااج الاازايرات امليدانياااة 
لماة منااب علاى أم اهتماام املعو ، لنمطياة والتقليادسرتاتيجيات واألساليب املتبعاة د تقاومي الطالباات ال تازال تعااين مان ااإل
لااي ميكاان ماان االيااا  ديااد مااا وأم االاتبااارات هاا  األداد ا، النمااو األااارى للطالبااةتمااام اوانااب املعاارد دوم االه باواناا 

وهو ما يتناىف مط طبيعة مواد الرتبية اإلسالمية الي تتضمن الكملر من االااهات ، اكتسبته  الطالبة من معارف ومعلومات
الوع  الكاد أبمهياة ها ا الناوو  ملعلمات ليس لديهن  كما أم بعض ا،  النظرية املعرفة إىل جانب، ارات العملية التطبيقيةوامله

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya33.html


 عبدالقادر العراب عبري د.    ساليب التقومي البديل ابملرحلة االبتدائية رتبية اإلسالمية ألدرجة استخدام معلمات ال

 6    م2019بتمرب هـ / س1441حمرم  -1ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

استخدام وتطبيق ه ا النوو من التقومي مما من    وعدم وجود اربد كافية  كنهن  ،  من التقومي وأثره د العملية الرتبوية التعليمية
 لقيا املطلوبة.رات وااملها داج الطالبات واكتساهبن  أ ادد من نتائج التقومي د  سى الستعلى مدى ا ايؤثر سلب  

كما أكدت بعض الدراسات الرتبوية على أم واقط استخدام معلمات الرتبية اإلسالمية ألساليب التقومي البديل ما 
، ودراسااااة )عماااارو، (2007، )اوااااالد ودراسااااة، (2010، يااااداموالعمملاااال دراسااااة )الضاااا ر  ، زال دوم املسااااتوى املاااارمول

ت هاا ه الدراسااات د هملهااا إىل تاادين حياا  أئااار ، (2006، العااا ورودراسااة )( 2016، ودراسااة )ماااط ى (2014
وأ هارت مادى احلاجاة إىل  ارورد رفاط  ، د اساتخدام أسااليب التقاومي الباديللمات الرتبياة اإلساالمية بوجاه عاام معمستوى 
ماة لتطبياق ها ا جاهج مالمية من أكملر املنالرتبية اإلسال السيما أم مناهج، ا النوو من التقوميد فها وتو يف ه  ك اجهتن  

ومان ها ا املنطلاق جااجت ، لملرائها واحتوائها على كملار مان مهاارات الت كار العلياا واملهاارات احلياتياة انظر  ، النوو من التقومي
وتاتلخ  مشاكلة الدراساة  ،بية اإلسالمية ألساليب التقومي الباديلالدراسة احلالية للكشف عن واقط استخدام معلمات الرت 

 ة التالية:د األسئل

مبدينة مكة املكرمة من   البديل  استخدام معلمات الرتبية اإلسالمية ابملرحلة االبتدائية ألساليب التقومي  / ما درجة1س
 وجهة نظر املشرفات الرتبوايت؟

ابملرحلة االبتدائية ألساليب   استخدام معلمات الرتبية اإلسالمية  درجة  ة إحصائية يف/ هل ْوجد فروق ذات دالل2س
عـدد سـنوات ، )املؤهـل العلمـ  يَ ملتغـريَ  امبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر املشرفات الرتبوايت وفق ـ   تقومي البديل ال

 (؟اخلربة

 أهداف الدراسة:

ناة مكاة مديد  ملرحلاة االبتدائياة ألسااليب التقاومي الباديلاساتخدام معلماات الرتبياة اإلساالمية ابالتعرف على درجة  -1
 ملشرفات الرتبوايت.نظر اوجهة من املكرمة 

 اساااتخدام معلماااات الرتبياااة اإلساااالمية ابملرحلاااة االبتدائياااةروق ذات الداللاااة اإلحااااائية د درجاااة الكشاااف عااان ال ااا  -2
 ت اخلربد( للمشرفة الرتبوية.عدد سنوا، ملتغر )املؤهل العلم  اتبع   ألساليب التقومي البديل

 أمهية الدراسة:

 ئج الدراسة احلالية:نتا ت يد

 د استخدام التقومي البديل وأدواته وأساليبه. ات الرتبية اإلسالمية د التطوير ال ايت ألدائهن  لممع -1

 ال التقومي البديل.مشرفات الرتبية اإلسالمية لتحديد أها االحتياجات التدريبية ملعلمات الرتبية اإلسالمية د ه -2

 سها د  قيق التقومي البديل.واإلسرتاتيجيات الي ت  نشطة مية د إدراج األإلسالية اوا ع  وخمطط  مناهج الرتب -3
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علاااى وجاااه العماااوم وهاااال تااادريس الرتبياااة اإلساااالمية علاااى وجاااه  مواكباااة التطاااورات والتجديااادات د اجملاااال الرتباااو    -4
 اخلاوص.

 الدراسة:حدود 

 راسة احلالية على:تارت الدقا

 رمة.املكسالمية مبدينة مكة اإل بيةاحلدود البشرية: مشرفات الرت  -

 احلدود املكانية: مدينة مكة املكرمة. -

 .1440احلدود الزمانية: ال ال الدراس  الملاين من العام الدراس   -

ليب التقومي البديل وأدواته من استخدام معلمات الرتبية اإلسالمية ابملرحلة االبتدائية ألسااحلدود املو وعية: درجة   -
 فات.وجهة نظر املشر 

 مصطلَات الدراسة:

بل وزارد التعلايا د اململكاة تادريس مقاررات الرتبياة اإلساالمية من ق   إلسالمية: املعلمات املوكل ين  لرتبية امعلمات ا -
 ة مكة املكرمة.حدي ( د مدار  املرحلة االبتدائية مبدين -فقه  –ت سر  –توحيد  –ب روعها )تالود 

وتااارتاوح أعماااار ، حااال الااااف السااااد  و تاااد   لساااية تبااادأ مااان الااااف األو أسا يمياااةاملرحلاااة االبتدائياااة: مرحلاااة تعل -
 سنة. 12 – 6الطالبات فيها من 

داج طلاب فيهاا مان الطالاب أور التقاومي ي  ( أبنه:  ورد من  ا 18، 2009التقومي البديل: عرفه مهيدات واحملاسنة ) -
ذلااى هباادف و ، الاي اكتساابها وتعلمهاااسااية ألسااتيااة واقعيااة تظهاار بو اوح ماادى تطبيقااه للمعااارف اوإجنااز مهااام حي

 تقومي قدرد الطالب د سياق واقع  أقرب للحياد اليومية.

دائية أو أنشطة تقوميية بديلة عن االاتبارات التحايلية أبهنا: مهام أ اا الباحملة إجرائي  أساليب التقومي البديل: تعرفه -
 ةالباديل علاى مخسا  التقوميويعتمد ، دائهاأجل قيا  من أاقط ليدية تضط الطالبة د مواقف حقيقية ومشاهبة للو التق
واااارائ  ، وتقاااومي األقااارام، والتقاااومي الااا ايت، والتقاااومي مبل اااات األعماااال، داج)التقاااومي القاااائا علاااى األ: هااا ، اليبأسااا 

 امل اهيا(.

 :اإلطار النظري

فعال والاي  هارت كاردد ، باو الرت  تقاوميقومي البديل هو أحد التوجهات احلديملاة د هاال السبقت اإلئارد إىل أم الت
من أئكال التقومي مما يتع ر معه إتقام على االنتقادات الي و جهت للتقومي التقليد  ال   كام معتمدا  على ئكل واحد 



 عبدالقادر العراب عبري د.    ساليب التقومي البديل ابملرحلة االبتدائية رتبية اإلسالمية ألدرجة استخدام معلمات ال

 8    م2019بتمرب هـ / س1441حمرم  -1ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

ظاااور احلااادي  للاااتعلا والااا كاج اإلنسااااين والتحاااايل عااان أم التحاااوالت املتعلقاااة ابملن هااا ا فضاااال  ، الطلباااة للمهاااارات األاااارى
كل ذلى وغره أدى إىل قناعة أبم ،  تو لت إليه نتائج العديد من الدراسات الرتبوية وما، اإلتقام واوودد ثقافةاس  و الدر 
ومان هناا أ ابد ، حد أفضل وأسرو السبل إىل تطوير العملياة التعليمياة والرتبوياة هاو الساع  إىل تغيار وتطاوير نظاام التقاوميأ

 :ضاح ذلىيل  إيوفيما ،  الح الرتبو ات اإلحلرك التقومي البديل أحد القضااي احملورية

 مفهوم التقومي البديل:

 من بينها:، تعددت التعري ات الي تناولت م هوم التقومي البديل  

وم على أساا  و اط الطالاب "اااه د التقومي الرتبو  يق :( أبنه35  حة، 2011، وأبو سنينة، عرفه )أبو عودد
 استجاابته فيها".ور د واقط د مواقف حقيقية أو  اك  ال

 االف االاتبارات املقننة".، "استخدام أساليب للتقومي غر تقليدية:( أبنه 374، 2011، ل ه )عوعرف

، تقااومي األ اايلامل اااهيا املرادفااة مل هااوم التقااومي البااديل منهااا: ال وأ"املاااطلحات :( أم 31، 2004، وذكاار )عااالم
 والتقومي املبائر.، قومي الكي  والت، والتقومي الواثئق ، ئ لبناالتقومي ا، التقومي القائا على األداج

ا1428، ويااارى )زيتاااوم ومااان ه فهاااو قاااد يضاااا داالاااه ، ( أم "م هاااوم التقاااومي الباااديل هاااو أكملرهاااا عمومياااة544، هااا
 م هوم  تقومي األداج والتقييا احلقيق ".

متااالة ة ومهااام وإجااراجات حقيقياا  دواتلااا أ"التقااومي الاا   يسااتخدم فيااه املع:( أبنااه 28، 2013، اينوعرفااه )الزهاار 
ار على توال يق، كنها املعرد واملهار  من املهمات املطلوبة منهاأبداج املتعلا ملهام حقيقية من واقط احلياد إلثبات مدى  

  ااااتومل ،وقواعااد تقاادير األداج، وتقااومي األقااارام، قااومي الاا ايت  باال يشاااتمل علااى أساااليب متنوعااة مملااال الت، التقااومي التقليااد 
 بى املشرف واملعلا". اعليها مسبق   معاير ومؤئرات يتا بناؤها واإلت اقق وذلى وف، اإلجناز وغرها

وهو األمر ، املهارية والوجدانية واملعرفيةاميط جوانب املتعلا  م التقومي البديل يهتا  إد  وج ما سبق ميكن القول    
الشامل واملتكامل للمتعلا  رد  قيق النمو  تؤكد د مضموهنا على  رو لي  ية اال   يتناسب مط طبيعة مناهج الرتبية اإلسالم

مما ي ر  بادوره علاى القاائمى علاى العملياة التعليمياة بضارورد اعتمااد التقاومي الباديل وأسااليبه ، من مجيط جوانب ئخايته
دق إىل تقاومي حقيقا  وواقعا  و اا وال  وو ا ، البات استجابة للمستجدات والتطورات الرتبوياة مان جهاةوأدواته د تقومي الط
 من جهة أارى.

 اهلدف من التقومي البديل:

وتنمياااة األفكاااار ، وتنمياااة املهاااارات العقلياااة العلياااا، يهااادف التقاااومي الباااديل د جاااوهره إىل تطاااوير املهاااارات احلياتياااة  
ها من إ دار األحكاام علاي بدال   تعلاحي  يساعد ه ا النوو من التقومي "املتعلمى على ال، وديددواالستجاابت اخلالقة ا

عكااس  ااورد واقعيااة عمااا يعرفااه وهااو ي، ماان مقارنتااه ابآلااارين باادال  علااى إجناااز ال اارد مقارنااة بن سااه  كمااا يركااز،  وتاااني ها
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على تعلاا كال  ااالهتمام د ه ه العملية مناب  يتركد معه أم  مما، وعن مدى تقدمه د التعلا، الطالب وما ميكنه القيام به
وابلتاام التحاول مان قياا  تعلماه واحلكاا علياه إىل دعاا ذلاى ، تاه احملادددوإمكاان، خلا اةلاه متطلباتاه ا ااره فرد  عتبلب ابطا

 (.265، 2017، التعلا وتعزيزه" )عيا ره

 أمهية التقومي البديل:

لتقاومي الباديل اأم  إىل ويرجاط ذلاى، د عملياة تقاومي الطلباة جاوهراي   ا البديل قد أحدث تغير  م التقوميإميكن القول 
كمااا أهنااا  كاان ماان االاتيااار األمملاال لألنشااطة ،  اواقعي اا  احقيقي اا  اأساسااه علااى أساااليب وأدوات جعلاات منااه تقومي اا  يعتمااد د

، وتعمياااق ال هاااا، ياااه مااان مهاااارات د الت كااار الناقاااد وحااال املشاااكالتالتعليمياااة ال ردياااة الاااي تتااايد لل ااارد أم يظهااار ماااا لد
، إذ تتطلااب أساااليب التقااومي البااديل مسااتوايت عليااا ماان الت كاار، عااة ونقااد الاا اتمل  ومراجالتااركاار والتشااجيط علااى الت 

، وأرياج، البشار)، إلجيااد طلباة قاادرين علاى التمياز واإلباداو وه  د ذات الوقت تساعى، ومهارات متنوعة حلل املشكالت
2012 ،241). 

وات تساامد بتكااوين ضاامن أساااليب وأداحلاادي  يتومااه مب هم التقااومي البااديل إميكاان القااول ، علااى مااا ساابق اأتسيس اا 
وختتلاف ها ه األسااليب ، أم املعرفة د التقومي البديل يتا بناؤها من االل املاتعلا ن ساه ابعتبار،  ورد متكاملة عن املتعلا

 وميكن  ديد أبرز أساليب التقومي البديل فيما يل :، ف املهام الي ي راد تقوميهاالاتال اتبع  

 القائا على األداج:ومي التق -1

أو مواقااف  اااك  املواقااف ، ا بتو اايد تعلمااه ماان اااالل تو يااف مهاراتااه د مواقااف حياتيااة حقيقيااةملااتعلقااوم اي  
نتاجاات التعليمياة املاراد اناه ملاا اكتسابه مان مهاارات د  اوج الي ظهار مان االياا مادى إتقأو يقوم بعرو  عملياة ، احلقيقية
، واحلدي  واملناا رد، واحملاكاد أو لعب األدوار، والتقدمي، رووملرد منها: املشعاليات كوب فألسلويندرج  ت ه ا ا، إجنازها

 (.124، 2005، ية. )عوددملعار  والتجارب العوامل، والعرو  الش هية

لباة للطاه تتايد ، أم تزود املعلمة الطالبة ابملهاارات األدائياة وتو احها، د الرتبية اإلسالمية ومن األممللة على ذلى
أو إتقااام مهااارد تااالود القاارآم الكاارمي وتطبيااق أحااد ، أو الو ااوج، ملاال أتديااة أحااد العبااادات كالاااالدفر ااة أداج هاا ه املهااارد م

ه تعماال بعااد ، يف وغاار ذلااى ماان املهاارات األدائيااة األااارىاجد الاااحيحة ملااد احلادي  الشاار أو القاار ، األحكاام التجويديااة
 ذكرها. السابق تقييا املهارات األدائيةكال د أئذلى على تقييا أداج الطالبة أبح

  التقومي مبل ات اإلجناز: -2

وتنظايا عيناات منتقااد ومتنوعاة مان أعماال الطاالب ااالل فارتد  وتاانيف أحد أساليب التقومي القاائا علاى امياط 
وياتا احلكاا علااى ، لوقاتكماا يعكاس إجناازاهتا وتقادمها عارب ا،  علاتعلاى حادوث الاا  ودلايال   اوهاو يعتارب ئااهد  ، نياة معيناةزم

 (. 292، ها1428، . )زيتومااز وتقوميها وفق معاير وحمكات حمددد مسبق  مل ات اإلجن
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و األوراق البحملية د أحد مو وعات الرتبية إعداد الطالبة لبعض التقارير أ :ومن أممللة ما قد يتضمنه ملف اإلجناز
 ا. وئهد   ت إئراف املعلمة وابلتام تقييا الطالبة، اإلسالمية

 التقومي ال ايت:  -3

، و اادد ماادى مااا اسااتطاو  قيقااه ماان أهااداف، أحااد أساااليب التقااومي الاا   يتاايد للمااتعلا أم  كااا علااى ذاتااه    
 (. 2013، لتطوير ن سه. )محد اات ويضط اطط  ويتخ  القرار ، فيحدد جوانب القود والضعف

، ماال مسااؤولية تعلمااهنااه يعاازز قاادرد املااتعلا علااى  إحياا  ، وياا ا األساالوب أمهيااة كااربى د عمليااة الااتعلا والتعلاايا  
 وهاو د ذات الوقات، كما أنه يعزز ثقته د ن سه من االل إاتحة ال ر ة له املشاركة د عملية التقاومي،   التعلياوتقدمه د

 فر ة حقيقية لتطوير املعلا مهاراته فيما وراج املعرفة. 

أو ، الو ااوج كاارداج  اا ة،  هااارات األدائيااةأم تقااوم الطالبااة أبحااد امل :يةسااالموماان أممللااة التقااومي الاا ايت د الرتبيااة اإل
وطن اخللاال وإم كااام هناااك الال أو اطاار تكتشاف ماا ، ودد  احيحةتتلاو بعااض اآلايت القرآنيااة تاالود هاا أو ، تطبياق التاايما

وتعمال ضاعف ن الوب لى تابد قادرد على معرفاة ماواطن القاود وتعمال علاى تعزيزهاا وتعارف ماواط، وتعمل على تاحيحه
 فيها.على تعديلها أو تال

 تقومي األقرام: -4

مان االلاه  وياتا  ، ونشا  طاوال فارتد تعلمهاا ياابد الطاالب فياه د دور إجياا    تعاوين   عبارد عن نشاط مجاع       
ماة جومال ومن ه يقاوم كال مانها بتقيايا جاودد ودقاة،  كل طالب ألعمال أقرانه عن طريق تبادل املهام واألعمال بينهاتقومي

، واألحكااام النااااة عنااه  ااائبة. )عااالم، اسااق  لكاا  يكااوم مت اوإعااداد   اومي تنظيم اا لنااوو ماان التقاا ويتطلااب هاا ا ا، عماال اآلااار
2004 ،212 .) 

إلسااالمية أم تقااوم إحاادى الطالبااات بساارد و لياال أحااداث أحااد مو ااوعات الساارد النبويااة ومملااال ذلااى د الرتبيااة ا
ة للطالباات للحكاا ه تقاوم املعلماة حاتحاة ال ر ا ، ن الادر ة أارى ابلتعبر عماا فهمتاه ما بطال تقوم ومن ه  ، أمام زميالهتا

 ها.ر  الطالبة د  وج معاير سبق و ععلى جودد وإتقام ودقة ع

 ابستخدام ارائ  امل اهيا:التقومي  -5

وهاا  تعكااس بنيااة ، اديتضاامن عماال بعااض الرسااوم التخطيطيااة ثنائيااة البعااد أو متعااددد األبعاا ، أحااد أئااكال التقااومي 
د قمااة اخلريطااة وتناادرج  تااه  امل هااوم الاارئيسإذ يو ااط ، اهرمي اا  لساالة تتخاا  ئااكال  تا تنظيمهااا بطريقااة متسوياا ، حمتااوى الاان 

ة ال رعياااة. )املهيااادات ووجاااود روابااا  تو اااد العالقاااات باااى امل ااااهيا الرئيسااا ، ومياااة د املساااتوايت األدىامل ااااهيا األقااال عم
 (.94، 2009، واحملاسنة
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أم ختتار الطالبة أحد مو وعات الرتبية اإلسالمية مملل مو وو "أقسام املياه"  الميةن أممللة ذلى د الرتبية اإلسمو 
درج د عر  امل اهيا الواردد  د قمة اخلريطة ه تت حبي  تضط عنوام الدر  "الطهارد"،  التابط لدر  الطهارد د مادد ال قه

 .ترب  بى كل قسا وبى امل هوم الرئيسعالقة الي ه تو يد ال، يهألممللة علد واطهار وحكا كل قسا د ال، كرقسام املياه

وهاو ماا ، اوعاملي   اة حملي  عتسار لية تطور ئاملة ومبو  قد ئهد عمم النظام الرت إميكن القول ، على ما سبق اأتسيس  
ة اإلسااالمية ومعلما  ومعلماات الرتبيا ، ملعماو جاه اي ار  بادوره ل ات انتبااه القاائمى علاى العملياة الرتبويااة والتعليمياة علاى و 

ل إليااه ماان اااالل ة الو ااو وهاو مااا  اااول الدراسااة احلاليا ، تهااا اارورد األاا  هباا ه التطااورات ومواكب علاى وجااه اخلاااوص إىل
 ا   اإلجيا ألمهياة ها ا الناوو مان التقاومي وأثاره  ااستخدام معلمات الرتبية اإلسالمية ألساليب التقومي الباديل نظار   تو يد درجة
 د التدريس.

 لسابقة:الدراسات ا

قدم وه  ترتيبها من األحدث إىل األ وقد ت  ، فيما يل  عر  ألها الدراسات السابقة ذات الالة مبو وو البح 
 على النحو التام:

هااادفت إىل التعااارف علاااى واقاااط ممارساااة معلمااا  الرتبياااة اإلساااالمية ألسااااليب التقاااومي  :م(2016، دراساااة )مااااط ى -1
، التحليل    ولتحقيق هدف الدراسة استخدم املنهج الو     ، اسية الدنيا بغزدتطويرها د املرحلة األس  وسبلديل  الب

وتكونت عينة الدراسة من ، واجملموعة البؤرية( ومط بياانت الدراسة، )اإلستبانةوقد  ما الباح  أدوات الدراسة 
، ا( معلم  24ام عددها )مبحافظة الوسطى د غزد وك سيةساألامجيط معلم  ومعلمات الرتبية اإلسالمية د املرحلة  

ساااالمية د املرحلاااة األساساااية أم درجاااة ممارساااة معلمااا  الرتبياااة اإل :وكاااام مااان أهاااا نتاااائج الدراساااة ، ( معلماااة  91و)
 للمعيار ال   اعتمدته الدراسة. اوفق   79، 74ألساليب التقومي البديل جاجت كبرد بنسبة  

ودرجاااة ، الاااواقع  علماا  الرتبياااة اإلساااالمية للتقاااوميهااادفت إىل استقاااااج درجاااة معرفاااة م :م(2014، دراسااة )عمااارو -2
تيجيات التقاومي الاواقع  وتطبايقها سارتاقاة باى معرفاة املعلماى إلودراسة العال، تطبيقها له د منطقة الزرقاج ابألردم

( فقااارد 40تبانة مكوناااة مااان )ت إسااا وطاااور ، اساااتخدام املااانهج الو ااا   التحليلااا  ولتحقياااق أهاااداف الدراساااة ت  ، ياااا
مكوناة مان تطبيقها على عينة  ت   و ، لت على أربعة أبعاد وه  البعد املعرد والتخطيط  والتطبيق  واالااهاتائتم
وماان أهااا نتااائج الدراسااة أم درجااة ، ومعلمااة ماان معلماا  الرتبيااة اإلسااالمية د املرحلااة األساسااية العليااا ا( معلم اا 63)

بينماااا جااااجت ، د البعاااد املعااارد والتطبيقااا  واالااهاااات ة اإلساااالمية قاااد جااااجت كباااردرتبيااا   المعرفااة وتطبياااق معلمااا 
 بدرجة متوسطة د البعد التخطيط .

ومعلماات اللغاة العربياة هدفت الدراسة إىل التعرف على درجة ممارسة معلما   :م(2015، واودد واملقابلةدراسة )ع -3
، حليلا تبط الباحملام املنهج الو ا   التوا، اتيجيات التقومي الواقع رت سإل املتوسطةوالدراسات اإلسالمية د املرحلة 

ومعلمة د مدار   ا( معلم  199ينة عشوائية مكونة من )تاميا أداد الدراسة د  ورد إستبانة وط بقت على ع  وت  
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جاااجت بدرجااة قااد  اقع ساارتاتيجيات التقااومي الااو وماان أهااا نتااائج الدراسااة أم ممارسااة املعلمااى واملعلمااات إل، الاادمام
  ساارتاتيجيات التقااومي الااواقعإد درجااة ممارسااة  ادال إحاااائي   كمااا أ هاارت النتااائج وجااود فاارق،  (3، 07سااطة )متو 

 ي عزى ملتغر اونس لااحل ال كور.

م(: هادفت الدراساة إىل التعارف علاى مادى أمهياة واساتخدام أسااليب التقاومي الباديل لادى 2015، دراسة )املطارد -4
ومااان ه استقاااااج أثااار متغااار الدراساااة ، جهوهناااااوأهاااا الااااعوابت الاااي يو ، شااارعية ابملرحلاااة الملانوياااةم اللعلاااو معلمااا  ا

واسااتخدم الباحاا  د هاا ا البحاا  ، الاادورات التدريبيااة د التقااومي( حااول حماااور الدراسااة، داخلاارب و ، )املؤهاال العلماا 
 امعلم اا ( 260وائية بلااع عااددها )عشاا  عينااةعلااى والااي وزعاات  واالسااتبانة كاارداد للدراسااة، املاانهج الو اا   املسااح 

ل إليهااا أم أكملاار أساااليب التقااومي التو اا  وكاناات أبارز النتااائج الااي ت  ، ( ماان اجملتمااط األ اال %43ميمللاوم مااا نساابته )
وأقال ، (الكتابياةلدى معلم  العلاوم الشارعية ابملرحلاة الملانوياة أسالوب )تقاومي األداج ابالاتباارات  االبديل استخدام  

مي البااديل لاادى معلماا  العلااوم أفااراد عينااة الدراسااة موافقااوم علااى أمهيااة التقااو وأم ، تقااومي مبل ااات األعمااالال اليبأساا 
 تقومي أداج طالب املرحلة الملانوية بنى مبدينة الراي  بدرجة كبرد.الشرعية د 

م لدى معلم  تخدااالسهدفت ه ه الدراسة إىل معرفة أساليب وأدوات التقومي ئائعة م(: 2011،  دراسة )اوالد -5
وعدد ، العلم  واملؤهل، مية د مرحلي التعليا األساس  والملانو  د األردم د  وج متغرات: اونسالرتبية اإلسال

 ومعلمة يدرسوم مناهج الرتبية اإلساالمية ت   امعلم   (143)سنوات اخلدمة د التدريس. وأتل ت عينة الدراسة من 
ائاتملت ، ساتبانة أعادها الباحا إ آرائهاا بواساطة وقد ت استطالو، ملنهج الو   ادام ابستخ، اااتيارها عشوائي  

وأ هاارت نتااائج الدراسااة أم اجملااال األول واملتعلااق ابسااتخدام األهااداف ، تموزعااة علااى سااتة هاااال فقاارد   33علااى 
د حاى حااز ، ةساابياحل السلوكية د تقومي التحايل الطلبة د فروو الرتبية اإلساالمية حااز علاى أعلاى املتوساطات

وكشا ت الدراساة عان ، ل  واملتعلق ابستخدام أدوات التقومي د اوواناب الوجدانياة أقال ها ه املتوساطاتاجملال الملا
عزى للخربد لااحل املعلمى ذو  بينما وجدت فروق ت  ، اونس واملؤهل العلم        لعامل    اعدم وجود أثر دال إحاائي  

 اخلربد الطويلة.

 لكشااااااف عاااااان ماااااادى تو يااااااف معلماااااا  الرتبيااااااة اإلسااااااالميةم(: هاااااادفت الدراسااااااة إىل ا2011، ةلشاااااارعدراسااااااة )ا -6
د  وج متغرات اونس من وجهة نظر مدراج املدار   ردابواقع  د مديرية تربية مسرتاتيجيات وأدوات التقومي الإل

الباحاااا   تخدمة اساااا ولتحقيااااق أهااااداف الدراساااا ، واسااااتخدمت الدراسااااة املاااانهج الو اااا  ، واخلااااربد واملؤهاااال العلماااا 
داب وبلاااع وتكونااات عيناااة الدراساااة مااان مااادير  وماااديرايت مااادار  حمافظاااة مااار، تاج كااارداد للدراساااةتبانة واالسااات االسااا 

وكاااام مااان أهاااا النتاااائج: أم تقاااديرات مااادير  املااادار  لدرجاااة تو ياااف معلمااا  الرتبياااة اإلساااالمية ، (98عاااددها )
ر اواانس واخلااربد وعاادم وجااود فااروق علااى متغاا ، لكبااردى اساارتاتيجيات وأدوات التقااومي الااواقع  جاااجت  اامن املاا إل

 واملؤهل العلم .
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 التعليق علم الدراسات السابقة:

 يل :سات ذات الالة مبو وو البح  ما للدراالعر  السابق  يالح  من

ئيس الر  رغا تباين الدراسات السابقة د أهدافها الي تسعى إىل  قيقها؛ إال أهنا ات قت د هملها على أم ايدف -1
، الشرعةدراسة )  :دام معلم  الرتبية اإلسالمية ألساليب التقومي البديل" ممللعن استخ"الكشف  :املشرتك بينها هو  

ودراساااة ، (2015، ودراساااة )عاااواودد واملقابلاااة، (2014، ودراساااة )عمااارو، (2011، ودراساااة )اواااالد، (2011
  قياق دراساات د الساع  إىلها ه الماط  امويت اق البحا  احلا ، (2016، ودراساة )مااط ى، (2015، )املطرد

 ن س ايدف.

، (2011، ودراسااة )اوااالد، (2011، سااة )الشاارعةمملاال درا، سااح اتبعاات الدراسااات السااابقة املاانهج الو اا   امل -2
، ودراسااة )ماااط ى، (2015، ودراسااة )املطاارد، (2015، ودراسااة )عااواودد واملقابلااة، (2014، ودراسااة )عماارو

 لكونه املنهج األنسب ملعاوة مو وو البح . اتمده البح  احلام نظر  اع ال  نهج وهو ن س امل، (2016

، كااارداد وماااط بيااااانت البحااا  مملااال دراساااة )اواااالد،  ساااتبانةداد واحااادد وهااا  اإلاعتمااادت بعاااض الدراساااات علاااى أ -3
ق ت اااا وي، (2015، ودراساااة )عااااواودد واملقابلااااة، (2015، ودراسااااة )املطاااارد، (2014، ودراساااة )عماااارو، (2011

 ةبينماا اعتماادت بعااض الدراسااات علاى أداتااى مملاال دراساا ، د اعتماااد االسااتبانة بحا  احلااام مااط ها ه الدراساااتال
( حيااا  ت اعتمااااد 2011، ودراساااة )الشااارعة، اعتمااااد االساااتبانة واجملموعاااة البؤرياااة ( حيااا  ت  2016، )مااااط ى

 االستبانة واالست تاج ومط بياانت الدراسة.

ودراسة ، (2011، الرتبية اإلسالمية مملل دراسة )اوالد  علمى واملعلماتنة من املى عيت علجريت بعض الدراساأ   -4
جريت بعاض الدراساات علاى بينما أ  ، (2016، ودراسة )ماط ى، (2014، ودراسة )عمرو، (2015، )املطرد

مية مبديناة مكاة ساالة اإلبينما ت ااتيار مشارفات الرتبيا ، (2011، عينة من املديرين واملديرات مملل دراسة )الشرعة
 ينة للبح  احلام.ة عاملكرم

بينما ركز البح  احلام ، ل ة من التعليا اوامع  والتعليا العامتطبيق الدراسات السابقة على مراحل تعليمية خمت  ت    -5
 .املراحل األارى يا االساس  والي ترتتب عليهاكوهنا مرحلة التعل  االبتدائيةعلى املرحلة 

د هملهااااا علااااى أمهيااااة اسااااتخدام أساااااليب ابقة قااااد أمجعاااات م الدراسااااات الساااا إميكاااان القااااول  متقااااد د  ااااوج مااااا
و ت على فرتات زمنية ، اإال أم ه ه الدراسات كانت قليلة جد  ، تقومي البديل د تدريس الرتبية اإلسالميةسرتاتيجيات الإو 

اإلسااالمية اساتخدام معلمااات الرتبياة  درجااةعلاى كاارد البحا  احلااام للوقاوف وماان هناا جااجت ف، مت اوتاة مان مكااام آلاار
 مكة املكرمة من وجهة نظر املشرفات الرتبوايت.د مدينة ابملرحلة االبتدائية ألساليب التقومي البديل 
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 جرا ات البَث:إ
داد أو ، وااتياار العيناة، هتمعاهمانهج البحا  و حيا   دياد جاراجات البحا  مان إا ألها يتضمن اوزج احلام عر   

 يضاح ذلى كما يل :إو ، حاائ  ونتائجهوالتحليل اإل، بح ال
 .بح الو    املسح ؛ لكونه املنهج املالئا لتحقيق أهداف العلى املنهج  داعتماال ت   : بح منهج ال

 جمتمع البَث: 
اااااة  اااااالمية ابملرحلاا ااااااة االساا اااااط مشااااارفات الرتبياا اااااان مجياا اااااط البحااااا  ماا اااااوم هتماا اااااة املكرم االبتدائيااااااةتكاا اااااةمبكاا ااااااع  ،اا والبالاا

 .(44اا) بلااع عدده ااتيااار عينااة عشااوائية منهاان   وت    ، ( مشرفة  64)   عددهن  
 وعاادد ساانوات اخلابارد(.، )املؤهاال العلماا  واودول التام يبى و ااف عينااة البح  ماان حياا  متغاار

ف عينة الدراسة من املشرفات الرتبوايت وفق   (1جدول )  ات اخلربة( عدد سنو ، )املؤهل العلم  رياتملتغ اَو

 النسبة  التكرار الفئات  املتغري 

    املؤهل العلم

 %63.6 28 بكالوريو  

 %36.4 16 دراسات عليا

 %100.0 44 اجملموو 

عدد سنوات اخلربد د 
 االئراف الرتبو   

 %25.0 11 سنوات 5أقل من 

 %27.3 12 سنوات 10اىل أقل من  5من 

 %20.5 9 سنة 15من  أقل اىل 10من 

 %27.3 12 سنة  فركملر  15

 %100.0 44 اجملموو 

 راسة:  أداة الد

ااابقة اا  الساا ااات البحاا ااوو إىل أدبياا ااد الرجاا ااة بعاا ااة احلالياا ااوو الدراساا ااة مبو اا ااا أداد ، ذات الالاا ااة بتامياا اات الباحملاا قاماا
ااة ا عبااارد   (33)سااتبانة مكونااة ماان إوهاا  عبااارد عاان ، الدراساا ااة حمااا اايةموزعااة علااى مخساا ااد ت   ، (1) ملحااق رقااا، اور أساساا  وقاا

 تبانة؛ لكوهنااا األنسااب لتحقيااق أغاارا  البحاا .ااتيااار االس

  :ستبانةَدق وثبات اإل

ساااتبانة حيااا  قامااات الباحملاااة بعااار  اإل، ساااتبانة: وهاااو الاااادق املعتماااد علاااى آراج احملكماااىالاااادق الظااااهر  لإ
)مناااهج وطاارق تاادريس واملختاااى مماان  ملااوم درجااة الاادكتوراه د ن اخلاارباج ( حمكمااى ماا 10لااى عاادد )ة عا األولياا باااورهت

الطلااب  وت   ، (2ويعملاوم د جامعااات )اململكاة العربياة الساعودية( واملو ااحة أءااؤها د ملحاق رقاا ) ، ساالمية(الرتبياة اإل
وتناوو ، ومشوليتهاا، ألهاداف الدراساة باارات و قيقهااناسابة العيا : مادى ممنها دراسة االستبانة وإبداج آرائها فيها مان ح

وأيااة مالحظااات يروهنااا ، واإلاااراج، وتقياايا مسااتوى الاااياغة اللغويااة، بة كاال عبااارد للمجااال الاا   تنتماا  لااهومناساا ، حمتواهااا
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، ساااتبانةاإل رتوأث ااا ، راساااةأو احلااا ف. وقاااد قااادموا مالحظاااات قيماااة أفاااادت الد، أو التغيااار، مناسااابة فيماااا يتعلاااق ابلتعاااديل
تبانة قااد حققاات مااا يساامى ابلااادق الظاااهر  أو ساا (. وباا لى تكااوم اإل3جياادد ملحااق) لااى إاراجهااا باااوردوساااعدت ع
 املنطق .  

تربوياة مان  ( مشارفة  15تطبيق االستبانة على عينة استطالعية تكونت من ) ستبانة: ت    دق االتساق الداال  لإ
 ام:وذلى ابستخد،  دق االتساق الداال  لالستبانةاب حس من االل إجاابهتن   وت   ، يةاارج عينة الدراسة األساس

 ( يو د نتائج ذلى.1معامل ارتباط برسوم بى درجة كل عبارد والدرجة الكلية للمجال ال   تنتم  له.  واودول )

 ( يو د ذلى.  2ودول )وا، حساب معامل االرتباط برسوم بى درجة كل هال والدرجة الكلية لالستبانة

باط بريسون ب  نتيجة لل عبارة والنتيجة الكلية للمجال الذي ْنتم  له   (2جدول )  معامل االْر

 َ  الري
التقومي القائَ علم 

 األدا  

التقومي مبلفات 
 األعمال 

 ْقومي األيران التقومي الذات 
التقومي خبرائط 

 َ  املفاهي

1 .643** .896** .675** .861** .865** 

2 .824** .880** .882** .751** .829** 

3 .904** .895** .679** .792** .689** 

4 .859** .837** .835** .861** .566* 

5 .664** .539* .826** .524* .766** 

6 .699** .802** .618* .815** .607* 

7 .890**  .681** .543*  

 0.01ا عند مستوى داللة أقل من ** دال إحاائي  

 0.05لة أقل من ا عند مستوى دالإحاائي   * دال

، ( عباارد والدرجااة الكلياة للمجاال الا   تنتما  لااه27( أم قايا معاماال االرتبااط باى درجاة )2يتضاد مان اوادول )
ية ( عبارات والدرجة الكل6(. د حى أم قيا معامل االرتباط بى درجة )0.01عند مستوى داللة أقل من )  ادالة إحاائي  
(. مماا يادل علاى  اساى العباارات و االحيتها 0.05عناد مساتوى داللاة أقال مان ) اائي  اا دالة إح، ل   تنتم  لهللمجال ا

 للتطبيق على عينة الدراسة. 

باط بريسون ب  نتيجة لل جمال والدرجة الكلية لالستبانة  (3جدول )  معامل االْر
 َ باط  اجملال  الري  ييمة معامل االْر

 **650. داجائا على األالتقومي الق 1

 **969. مبل ات األعمالمي التقو  2

 **805. التقومي ال ايت  3

 **898. تقومي األقرام 4

 **875. التقومي خبرائ  امل اهيا  5

 0.01ا عند مستوى داللة أقل من حاائي  إ**دال 
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عناد  ادالاة إحااائي  ة لالساتبانة ( أم قايا معامال االرتبااط باى درجاة كال هاال والدرجاة الكليا 3يتضد مان اوادول )
 مما يدل على  اسى هاالت االستبانة و الحيتها للتطبيق على عينة الدراسة. ( 0.01توى داللة أقل من )مس

 ثبات االستبانة:  

مام وابساااتخدام طريقاااة التجزئاااة الناااا ية )سااابر ، مهاااا: معادلاااة كرونباااا  أل اااابطاااريقتى حسااااب ثباااات االساااتبانة  ت   
  :ائج ذلىو د نت( ي4براوم(.  واودول )

 معامل ثبات االستبانة مبعادلة لرونباخ ألفا وطريقة التجزئة النصفية (4جدول )

وميااط هاااالت االسااتبانة بطريقااة كرونبااا  أل ااا وبطريقااة التجزئااة النااا ية  لملباااتا ( أم نتااائج4تضااد ماان اواادول )ي
إذا كاناات قيمتااه  اإحااائي   ( أم معامال الملبااات يعتارب مقبااوال  304ص ، ه1427، حيا  ياارى )أباو هائااا، امقبولاة إحاااائي  

 ح . ة للتطبيق على عينة الب( مما يشر إىل  الحية األداد العلمي0.60أعلى من )

 استخدامها يف التَليل:    يب اإلحصائية اليت َتَّ سالاال

 استخدام املعامالت االحاائية التالية:  لإجابة عن أسئلة الدراسة ت   

)املؤهل العلم  للمشرفة      ملتغر   ا االحااج الو    املتمملل ابلتكرارات والنسب املئوية لو ف عينة الدراسة وفق   •
 راف الرتبو (.  االئخلربد د عدد سنوات او ،  رتبوية ال

 دانه:  أاستخدمت الباحملة مقيا  ليكرت الرابع  كما هو مو د  •

 (5جدول ريَ )

 ا ال ْستخدم هنائي   بدرجة ُعيفة  بدرجة متوسطة  بدرجة لبرية  سلَ االجابة 

 0 1 2 3 الدرجة 

الباديل وأدواتاه مبديناة مكاة ومي ألساليب التق رحلة االبتدائيةتقدير درجة استخدام معلمات الرتبية اإلسالمية ابمل ت    
 املشرفات الرتبوايت وفق اآليت: املكرمة من وجهة نظر

 َ  اجملال  الري

 عدد العبارات 

 لرونباخ ألفا 

 التجزئة النصفية 

النصف 
 األول 

 الكل  النصف الثاي 
باط ب   االْر
 اجلزئي  

سبريمان 
 براون 

 825. 698. 896. 7 3 4 لقائا على األداجالتقومي ا 1

 922. 854. 898. 6 3 3 التقومي مبل ات األعمال 2

 831. 707. 856. 7 3 4 التقومي ال ايت  3

 810. 676. 794. 7 3 4 تقومي األقرام 4

 776. 635. 757. 6 3 3 التقومي خبرائ  امل اهيا  5

 947. 898. 946. 33 16 17 االستبانة ككل 6
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 3= 0 -3اقل قيمة =  –املدى = أعلى قيمة  •

 0.75= 4÷  3طول ال ئة= املدى ÷ عدد ال ئات =  •

 ( 6جدول رقا )
 املتوسط ا ساب  درجة االستخدام
 0.75 أقل من  إىل 0.00ترتاوح من املتوسطات الي  ا ال تستخدم هنائي  

 1.50إىل أقل من   0.75املتوسطات الي ترتاوح من   عي ة 

 2.25إىل أقل من   1.50املتوسطات الي ترتاوح من  متوسطة 

 3.00إىل  2.25املتوسطات الي ترتاوح من  كبرد 

م معلمات الرتبية  ارف على درجة استخدللتع املعيار   حااج الو    املتمملل ابملتوس  احلسا  واالارافاإل  •
املشرفات   اإلسالمية ابملرحلة االبتدائية ألساليب التقومي البديل وأدواته مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر

 .   الرتبوايت 

 للمتوس  احلسا  األعلى واالاراف املعيار  األقل.   اوفق    ترتيب عبارات اجملاالت اخلمس  ت    •

وذلى للتحقق من التوزيط الطبيع  للبياانت اخلا ة   Kolmogorov-Smirnov Z وف ءرنوف كوجملر   تباراا •
بدرجة استخدام معلمات الرتبية اإلسالمية ابملرحلة االبتدائية ألساليب التقومي البديل وأدواته مبدينة مكة املكرمة  

اخلربد د اإلئراف   واتعدد سنو ، مشرفة الرتبوية العلم  لل )املؤهل    ملتغر   امن وجهة نظر املشرفات الرتبوايت وفق  
 الرتبو (. 

وذلى للتعرف على ال روق ذات الداللة   Independent Samples Testااتبار )ت( للمجموعات املستقلة  •
مبدينة   اإلحاائية د درجة استخدام معلمات الرتبية اإلسالمية ابملرحلة االبتدائية ألساليب التقومي البديل وأدواته 

 ملتغر )املؤهل العلم  للمشرفة(.  ا رفات الرتبوايت وفق  ملشة املكرمة من وجهة نظر امك

وذلى للتعرف على ال روق ذات الداللة اإلحاائية د   One Way ANOVAااتبار  ليل التباين األحاد   •
ن  واته مبدينة مكة املكرمة مبديل وأددرجة استخدام معلمات الرتبية اإلسالمية ابملرحلة االبتدائية ألساليب التقومي ال 

 ملتغر )عدد سنوات اخلربد د االئراف الرتبو (.  ا جهة نظر املشرفات الرتبوايت وفق  و 

 :عرض النتائج

: ما درجة استخدام معلمات الرتبية اإلسالمية ابملرحلة  لإجابة عن سؤال الدراسة األول وال   ين  على   •
استخدام املتوس    ملشرفات الرتبوايت؟ ت   ا ينة مكة املكرمة من وجهة نظرمبد    االبتدائية ألساليب التقومي البديل 

 ( تو د نتائج ذلى. 12( اىل )7)  من واوداول، احلسا  واالاراف املعيار  والرتتيب وتقدير درجة االستخدام
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مبدينة مكة املكرمة من   ألداج( درجة استخدام معلمات الرتبية اإلسالمية ابملرحلة االبتدائية )للتقومي القائا على ا •
 ر املشرفات الرتبوايت:  نظ  وجهة

قدير درجة التوظيف لفقرات اجملال األول: التقومي القائَ علم األدا  (7جدول ) يب ْو  املتوسط ا ساب واالحنراف املعياري والرْت

ى ئا علا لة االبتدائية )للتقاومي القااابملرح( واخلاص بدرجة استخدام معلمات الرتبية اإلسالمية 7يتضد من اودول )
 األداج( مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر املشرفات الرتبوايت ما يل :

إم )مجيط( أساليب التقومي جاجت د درجة استخدام )متوسطة( حي  جاج املتوس  احلسا  د فئة التقدير   •
رحلة  ية ابملخدام معلمات الرتبية اإلسالم ة استلقد جاج اجملال ككل واخلاص بدرجو ، (2.25اىل أقل من  1.50)

االبتدائية )للتقومي القائا على األداج( مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر املشرفات الرتبوايت د درجة استخدام  
ويدل ذلى على وجود قدر من االهتمام لدى معلمات الرتبية االسالمية  ، (2.04)متوسطة( ومبتوس  حسا  )

ىل  رورد ت عيل  إ ه وزارد الرتبية والتعليا الي تدعو يل إسعى ت ى األداج ويتمائى ذلى مط مائا علابلتقومي القا
اتبارات الورقة والقلا  اوتو   ابلتقليل من االعتماد على ، ا للنجاح والرسوب ساليب التقومي البديل وجعله أساس  أ
،  ملالحظة اداج و ألوم استخدام التقومي القائا على اد الي ياعب قياسها  ية اإلسالمية غنية ابملهاراتسيما أم الرتب ال

م( ودراسة  2016، )ماط ىوتت ق ه ه النتيجة مط دراسة ، تالود القرآم والاالد والو وج والتيما: مملل 
 م( . 2014،)عمرو

يب  االحنراف املتوسط  أساليب التقومي  م  الرْت
درجة 

 االستخدام 

3 
تاج الطالبات  مي إنتابعة وسالمل التقدير د تقو جل املتو ف املعلمة س

 من واجبات وأنشطة متعلقة ابلرتبية اإلسالمية. 
 متوسطة  1 0.734 2.14

7 
تقدم املعلمة تغ ية راجعة وبعض اقرتاحات تطوير األداج عقب تن ي  

 الطالبات ملهامهن احملددد. 
 متوسطة  2 0.655 2.11

1 
 حمددد تظهر معارفهن   مهمات تكلف املعلمة الطالبات أبداج

 )كتعريف و  ة الاالد والو وج وغرها من العبادات(.  اهتن  ومهار 
 متوسطة  3 0.676 2.09

2 
تكلف املعلمة الطالبات بعر  ئ ه  أو عمل  لتو يد فكرد أو 

 م هوم ما كتو يد بعض األاطاج الشائعة د الو وج والتالود. 
 متوسطة  4 0.741 2.09

6 
نقام بروح ال ريق د والالبات على املنا رد واحملاور مة الطتشجط املعل

 د خمتلف املو وعات اإلسالمية. 
 متوسطة  5 0.715 2.00

4 

تقوم املعلمة الطالبات من االل أنشطة حركية خمتل ة مملل )احملاكاد  
وإجراج التجارب ولعب األدوار كرم تاحد الطالبة لزميلتها اخلطر  

 د التالود(. 

 طة متوس 6 0.680 1.95

5 

الل أنشطة حرد ومست يضة مملل كتابة  من ا تقوم املعلمة الطالبات
مقال أو تقرير حبمل  أو ورقة عمل عن أحد مو وعات الرتبية 

 اإلسالمية. 

 متوسطة  7 0.702 1.86

 متوسطة   0.394 2.04 اجملال الكل   
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مكة املكرمة  دينة جناز( مبدرجة استخدام معلمات الرتبية اإلسالمية ابملرحلة االبتدائية )للتقومي مبل ات األعمال/ اإل •
 ت:  ات الرتبوايمن وجهة نظر املشرف

قدير درجة التوظيف لفقرات اجملال الثاي: التقومي مبلفات األعمال/اإلجناز  (8جدول ) يب ْو  املتوسط ا ساب واالحنراف املعياري والرْت

االبتدائيااة )للتقااومي مبل ااات  ابملرحلااة( واخلاااص بدرجااة اسااتخدام معلمااات الرتبيااة اإلسااالمية 8يتضااد ماان اواادول )
 از( مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر املشرفات الرتبوايت ما يل :عمال/ اإلجناأل

حياا  جاااج املتوساا  احلسااا  د فئااة التقاادير ، إم )مجيااط( أساااليب التقااومي جاااجت د درجااة اسااتخدام )متوسااطة(
االبتدائياة  ية ابملرحلةاستخدام معلمات الرتبية اإلسالماص بدرجة لقد جاج اجملال ككل واخلو ، (2.25اىل أقل من  1.50)

، )للتقومي مبل ات األعمال/ اإلجناز( مبدينة مكة املكرمة مان وجهاة نظار املشارفات الرتباوايت د درجاة اساتخدام )متوساطة(
 عان انااباب فضاال   ،ق املعلماةىل أم كملارد األعبااج امللقااد علاى عااتإوتعزو الباحملة ه ه النتيجاة ، (1.87ومبتوس  حسا  )

ووجاود بعاض االااهاات السالبية اااو ، د الوقات احملادد  اامن اخلطاة الزمنياة الدراساية ر الدراسا   جنااز املقار إ اهتمامهاا علاى
جناز املل ات إا أمام اإلبداو د سبيل وغر ذلى من األمور الي تشكل د هملها عائق  ،  مل ات األعمال من قبل الطالبات

 م(.2015، )املطردمط دراسة  وتت ق ه ه النتيجة، االهتمام هباو 

درجة استخدام معلمات الرتبية اإلسالمية ابملرحلة االبتدائية )للتقومي ال ايت( مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر   •
 املشرفات الرتبوايت:  

يب  االحنراف املتوسط  أساليب التقومي  م  الرْت
درجة 

 االستخدام 

2 

ر وحمكات احلكا على مل ات معاي ا دد املعلمة مسبق  
ات مبا يتناسب مط طبيعة مواد الرتبية مال للطالب األع

 اإلسالمية. 

 متوسطة  1 0.823 2.20

3 
توجه املعلمة الطالبات إىل انتقاج حمتوايت مل ات األعمال مبا  

 م مط خمتلف مو وعات الرتبية اإلسالمية. ج يتال
 متوسطة  2 0.776 2.05

1 
الغر  من استخدام مل ات  للطالباتتو د املعلمة 

 الست ادد منها. ل وكي ية ااألعما
 متوسطة  3 0.792 2.02

6 
تقدم املعلمة للطالبات تغ ية راجعة حول مل ات األعمال 

 املتميزد. 
 متوسطة  4 0.861 1.84

4 

توجه املعلمة الطالبات إىل تضمى مل ات األعمال أنشطة 
بعض  أو تلخي  )مجط : إبداعية متميزد ومتنوعة مملل
 (. املو وعات الدينية البسيطة

 متوسطة  5 0.758 1.73

5 
تستخدم املعلمة مل ات األعمال للحكا على مستوايت أداج 

 الطالبات و ايلهن.
 متوسطة  6 0.487 1.36

 متوسطة   0.607 1.87 اجملال الكل   
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قدير درجة ال  (9جدول ) يب ْو  ال الثالث: التقومي الذات توظيف لفقرات اجملاملتوسط ا ساب واالحنراف املعياري والرْت

( يااة )التقااومي الاا ايت  ابملرحلااة االبتدائ( واخلاااص بدرجااة اسااتخدام معلمااات الرتبيااة اإلسااالمية 9يتضااد ماان اواادول )
 مايل : وجهة نظر املشرفات الرتبوايتمكة املكرمة من  مبدينة

حياا  جاااج املتوساا  احلسااا  د فئااة التقاادير ، )متوسااطة(إم )مجيااط( أساااليب التقااومي جاااجت د درجااة اسااتخدام 
 سالمية ابملرحلة االبتدائيةمعلمات الرتبية اإللقد جاج اجملال ككل واخلاص بدرجة استخدام  و   .(  2.25اىل أقل من    1.50)

( مبدينااة مكااة املكرمااة ماان وجهااة نظاار املشاارفات الرتبااوايت د درجااة اسااتخدام )متوسااطة( ومبتوساا  حسااا  )التقااومي الاا ايت  
ا حي  ة  ديد  د ه ه املرحل ىل وع  معلمات الرتبية االسالمية أبمهية التقومي ال ايت  إوتعزو الباحملة ه ه النتيجة ، (1.98)

ممايزياااد مااان دافعياااة الطالباااة ، تكاااوين الشخااااية اإلساااالمية املميااازدو اااقل و ، الدينياااة ن تكاااوين املبااااد ج وغااار  القااايايتضااام
، دراسااة )عااواودد واملقابلااة ة مااطوتنسااجا هاا ه النتيجاا ، لميااة والواقعيااةد حياهتااا الع ماسيسااتمر معهااا وهااو، وتقااديرها لاا اهتا

 م(. 2011، م( ودراسة )اوالد2015

ئية )لتقومي األقرام( مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر  مية ابملرحلة االبتداام معلمات الرتبية اإلسالدرجة استخد •
 املشرفات الرتبوايت:  

يب  االحنراف املتوسط  مي أساليب التقو  م  الرْت
درجة 

 االستخدام 

1 
النواتج التعليمية املراد الو ول إليها من االل  ا دد املعلمة مسبق  

 التقومي ال ايت. 
 متوسطة  1 0.645 2.16

5 
الية مط السابقة  تعط  املعلمة الطالبات فر ة ملقارنة نتائجهن احل

 . دمهن  على مدى تق للوقوف ب واهتن  
 متوسطة  2 0.709 2.09

  3 0.834 2.05 لتحقيق التغ ية الراجعة.  تستخدم املعلمة نتائج التقومي ال ايت   7

3 

كرم ، ألعماين   تتيد املعلمة للطالبات فر ة التاحيد ال ايت  
خلاطئة )تاوب تالوهتا بن سها أو تر د بعض السلوكيات ا

 وتعديا(.  

 متوسطة  4 0.762 2.02

4 

مملل)قوائا املراجعة   تخدام أدوات التقومي ال ايت  و املعلمة د اس تنو 
، بطاقات ر د األداج، االاتبارات الش هية والتحريرية ، ال اتية 

 الاحف ال اتية(. و ، االستباانت

 متوسطة  5 0.698 1.98

6 
مل ال ايت وذكر تشجط املعلمة الطالبات على التساؤل والتر

 ربرات املنطقية. امل
 متوسطة  6 0.702 1.86

2 
رك املعلمة الطالبات د  ديد احملكات واملستوايت الي سيتا تش

 متوسطة  7 0.795 1.70 التقومي د  وئها. 

 متوسطة   0.422 1.98 اجملال الكل   
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قدير درجة التوظيف لفقرات اجملال الرابع: ْقومي األيران (10جدول ) يب ْو  املتوسط ا ساب واالحنراف املعياري والرْت

االبتدائياة )لتقاومي األقاارام( اإلسااالمية ابملرحلاة  ة اساتخدام معلماات الرتبياة( واخلااص بدرجاا 10اوادول ) يتضاد مان
 مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر املشرفات الرتبوايت ما يل :

حي  جاج املتوس  احلسا  د فئة التقدير  ، ( من أساليب التقومي جاجت د درجة استخدام )متوسطة(5إم ) •
حي  جاج  ،  عي ة(اجت د درجة استخدام )( من أساليب التقومي ج2)م كما أ ،  ( 2.25ىل أقل من ا 1.50)

لقد جاج اجملال ككل واخلاص بدرجة استخدام  و .( 1.50اىل أقل من  0.75املتوس  احلسا  د فئة التقدير ) 
ت الرتبوايت  كرمة من وجهة نظر املشرفا معلمات الرتبية اإلسالمية ابملرحلة االبتدائية )لتقومي األقرام( مبدينة مكة امل

عدم قدرد بعض املتعلمى   ىل إوتعزو الباحملة ه ه النتيجة  ، ( 1.62حسا  ) خدام )متوسطة( ومبتوس د درجة است
على الرغا من األمهية الكربى الي يطلط هبا ه ا  ، مهية ه ا النوو من التقومي أب بعضهاقلة وع  و ، ل النقدعلى تقب  
،  ا على  مل املسؤولية قدارها وتدريبهأاياهتا و و قل ئخ، و  املتعلمى ن التقومي د غر  الملقة د ن النوو م 

 م( . 2015، ودراسة )املطرد، م(2011، ) الشرعة وتنسجا ه ه النتيجة مط دراسة  

يب  رافاالحن املتوسط  ب التقومي أسالي م  الرْت
درجة 
 دام االستخ

2 

ة الطالبات إىل تن ي  األنشطة املختل ة  من توجه املعلم
هموعات تعاونية مملل )حلقات ال كر أو النشاطات اخلرية الي 

 عليها الدين اإلسالم (.  ح   

 متوسطة  1 1.197 1.91

3 

على أعمال تتيد املعلمة للطالبات فر ة إ دار احلكا 
بادات د ممارسة إحدى الع  رم تتابط الطالبة زميلتهاك  زميالهتن  

 وكي ية آدائها. 

 متوسطة  2 1.061 1.89

4 

ومناقشتها   تشجط املعلمة الطالبات على تقبل آراج زميالهتن  
عنه د الشريعة  عن التعاب والتحيز املنه    ابعيد  ، مبو وعية
 اإلسالمية. 

 متوسطة  3 1.344 1.77

1 
األقرام  ت ايدف من استخدام تقومي تو د املعلمة للطالبا

 بو وح. 
 متوسطة  4 0.909 1.68

6 

تسمد املعلمة للطالبات بتبادل األعمال واملشاركة د العرو   
  وإجراج املقابالت للحاول على التغ ية الراجعة من بعضهن  

 البعض.

 متوسطة  5 1.171 1.52

7 
عة وتقدير  األقرام د التغ ية الراجتستخدم املعلمة نتائج تقومي 

 .وتقوميهن   درجات الطالبات
  عي ة  6 1.029 1.32

5 

املسائل   تشجط املعلمة الطالبات على تبادل األدوار وحل  
ومناقشة األاطاج كرم تسمط اآلايت لزميلتها وتاحد اخلطر 

 يا. 

  عي ة  7 1.292 1.23

 متوسطة   0.590 1.62 اجملال الكل   
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 اهيا( مبدينة مكة  درجة استخدام معلمات الرتبية اإلسالمية ابملرحلة االبتدائية )للتقومي القائا على ارائ  امل •
 بوايت:  جهة نظر املشرفات الرت املكرمة من و 

قدير درجة التوظيف لفقرات اجملال اخلامس:  املتوس (11جدول ) يب ْو  ط ا ساب واالحنراف املعياري والرْت
 َ  للتقومي القائَ علم خرائط املفاهي

( واخلاااص بدرجااة اسااتخدام معلمااات الرتبيااة اإلسااالمية ابملرحلااة االبتدائيااة )للتقااومي القااائا 11)يتضااد ماان اواادول 
اليب التقومي جاجت د إم )مجيط( أس، ة نظر املشرفات الرتبوايت ما يل على ارائ  امل اهيا( مبدينة مكة املكرمة من وجه

لقااد  و .( 0.75اىل أقاال ماان  0.00د فئااة التقاادير ) حياا  جاااج املتوساا  احلسااا ، (ا)ال تسااتخدم هنائي اا درجااة اسااتخدام 
جااااج اجملاااال ككااال واخلااااص بدرجاااة اساااتخدام معلماااات الرتبياااة اإلساااالمية ابملرحلاااة االبتدائياااة )للتقاااومي القاااائا علاااى اااارائ  

سا  حساا  ا( ومبتو )ال تساتخدم هنائي ا ت د درجاة اساتخدام كرمة من وجهة نظار املشارفات الرتباوايامل اهيا( مبدينة مكة امل
 وياه  مباادراك معلمات الرتبية اإلساالمية أبم طبيعاة ماواد الرتبياة اإلساالمية إىل عدم إوتعزو الباحملة ه ه النتيجة ، (0.37)

هااا ها وتبساايطها وتقريبىل اسااتخدام ااارائ  امل اااهيا ماان أجاال تو اايحإماان امل اااهيا املرتابطااة واملتكاملااة مااط بعضااها  تاااج 
 م(.2015، )املطرديجة مط دراسة وتت ق ه ه النت، لألذهام

مبدينة مكة املكرمة من وجهة   درجة استخدام معلمات الرتبية اإلسالمية ابملرحلة االبتدائية ألساليب التقومي البديل •
 املشرفات الرتبوايت:  نظر 

يب  االحنراف املتوسط  أساليب التقومي  م  درجة االستخدام  الرْت

4 

امل اااهيا اخلاطئااة  م املعلمااة ااارائ  امل اااهيا لتو اايدتسااتخد
ن  ااااااهيا الااااااحيحة والاااااتمك  إىل امل ى الطالباااااات و اااااوال  لااااد

 منها.

 ا ال تستخدم هنائي   1 0.297 0.41

5 
تعاار  املعلماااة خماااذج خمتل اااة ماان اااارائ  امل اااهيا مااان أجااال 

 تعميق فها الطالبات للمو وعات الشرعية.
 ا ائي  ال تستخدم هن 2 0.293 0.39

1 
مي التشخياا   اهيا د عملية التقو تو ف املعلمة ارائ  امل

 خمتلف مو وعات الرتبية اإلسالمية.والبنائ  د 
 ا ال تستخدم هنائي   3 0.287 0.36

3 

تكلااااااف املعلمااااااة الطالبااااااات حكمااااااال ال راغااااااات د اريطااااااة 
م اااااااهيا انقاااااااة د أ  مو ااااااوو ماااااان مو ااااااوعات الرتبيااااااة 

 اإلسالمية.

 ا ال تستخدم هنائي   4 0.287 0.36

 ا ال تستخدم هنائي   4 0.287 0.36 .يا كرداد للتقومي النهائ املعلمة ارائ  امل اهتستخدم  6

2 

توجه املعلمة الطالبات لتو يف ارائ  امل ااهيا د تلخاي  
املادد العلمياة والارب  باى مو اوعاهتا مباا يتناساب ماط طبيعاة 

 العلوم الشرعية.

 ا ستخدم هنائي  ال ت 5 0.279 0.34

 ا ائي  ال تستخدم هن  0.115 0.37 اجملال الكل   
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قدير داملتوسط ا ساب واالحنراف املعياري  (12جدول ) يب ْو  )أساليب التقومي البديل(  اجملال لكلرجة التوظيف لفقرات والرْت

 

ألسااليب التقاومي ( واخلاص بدرجاة اساتخدام معلماات الرتبياة اإلساالمية ابملرحلاة االبتدائياة 12يتضد من اودول )
 املشرفات الرتبوايت ما يل : كرمة من وجهة نظرمبدينة مكة امل  البديل 

  1.50حي  جاج املتوس  احلسا  د فئة التقدير )، ( من اجملاالت جاجت د درجة استخدام )متوسطة( 4)إم   •
ا( حي  جاج املتوس   ( من اجملاالت جاجت د درجة استخدام )ال تستخدم هنائي  1م )وأ، ( 2.25اىل أقل من 

ككل واخلا ة بدرجة استخدام  لقد جاجت االستبانة  و .( 0.75ل من اىل أق  0.00قدير )احلسا  د فئة الت 
مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر املشرفات   معلمات الرتبية اإلسالمية ابملرحلة االبتدائية ألساليب التقومي البديل 

ن  ة على وجود قدر م وتدل ه ه النتيج، (1.57( ومبتوس  حسا  )الرتبوايت د درجة استخدام )متوسطة 
كما أم التوجه احلدي   ،  الرتبية االسالمية د استخدام أساليب التقومي البديل  قليل لدى معلماتل االهتمام ليس اب

ألساليب النمطية  قدر املستطاو من ا للتعليا د اململكة وال   يسعى إىل ت عيل األساليب احلديملة د التقومي واحلد  
،  )الشرعه ه ه النتيجة مط دراسة  وتت ق ، مهال ابق  اووانب األارىإط ق  من املتعلا مف اواحد   ا الي تقيس جانب  

 م(. 2011، م( ودراسة )اوالد 2015، م( دراسة )عواودد واملقابلة 2015، ودراسة )املطرد ، م( 2011

 αى داللة )حاائية عند مستو إلإجابة عن سؤال الدراسة الملاين وال   ين  على: هل توجد فروق ذات داللة   •

ب التقومي البديل وأدواته مبدينة  إلسالمية ابملرحلة االبتدائية ألساليا ستخدام معلمات الرتبية( د درجة ا05، 0 ≥
عدد سنوات اخلربد  و ، )املؤهل العلم  للمشرفة    ملتغر   امكة املكرمة من وجهة نظر املشرفات الرتبوايت وفق  

 استخدام:  للمشرفة(؟ ت   
توزيط الطبيع  للبياانت اخلا ة  وذلى للتحقق من ال KolmogorovSmirnov Z جملروف ءرنوفكو ااتبار   −

ة استخدام معلمات الرتبية اإلسالمية ابملرحلة االبتدائية ألساليب التقومي البديل وأدواته مبدينة مكة املكرمة  بدرج
للمشرفة( واودول  اخلربد عدد سنوات و ، مشرفة )املؤهل العلم  لل    ملتغر   امن وجهة نظر املشرفات الرتبوايت وفق  

 ى. ( يو د ذل 7)
ملتغر )املؤهل   اللتعرف على ال روق وفق   Independent Samples Testااتبار )ت( للمجموعات املستقلة  −

 ( يو د نتائج ذلى. 8واودول )،  وال   يتكوم من فئتى ، العلم (
غر )عدد سنوات اخلربد(  ق مت تعرف على ال روق وفلل One Way ANOVAااتبار  ليل التباين االحاد   −

 د نتائج ذلى. ( يو 9م من اربط فئات.  واودول )وال   يتكو 

يب  االحنراف املتوسط  اجملال  م  درجة االستخدام  الرْت

 متوسطة  1 0.394 2.04 التقومي القائا على األداج 1

 متوسطة  3 0.607 1.87 التقومي مبل ات األعمال 2

 متوسطة  2 0.422 1.98 التقومي ال ايت  3

 متوسطة  4 0.590 1.62 تقومي األقرام 4

 ال تستخدم هنائيا  5 0.115 0.37 خبرائ  امل اهيا التقومي  5

 متوسطة   0.300 1.57 مجيط اجملاالت  
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للتَقق من التوزيع الطبيع  للبياانت   KolmogorovSmirnov Zنتائج اختبار اختبار  لوجملروف مرينوف   (13جدول )
كة املكرمة من وجهة نظر التقومي البديل وأدواْه مبدينة م اليبحلة االبتدائية ألساخلاَة بدرجة استخدام معلمات الرتبية اإلسالمية ابملر 

 عدد سنوات اخلربة للمشرفة( و ، )املؤهل العلم  للمشرفة يَ ملتغريَ  الرتبوايت وفق  املشرفات ا

  ا حاائي  إغر دالة  KolmogorovSmirnov نوف مجيط قيا ااتبار كوجملروف ءر  ( أم 13يتضد من اودول )
(. مما يدل على أم البياانت  0.05حي  كانت مجيط مستوايت الداللة أكرب من )، وذلى وميط اجملاالت ووميط املتغرات

مكة املكرمة  قومي البديل وأدواته مبدينة اإلسالمية ابملرحلة االبتدائية ألساليب الت  ة دام معلمات الرتبياخلا ة بدرجة استخ
عدد سنوات اخلربد للمشرفة( تتبط التوزيط  و ، )املؤهل العلم  للمشرفة     ملتغر   امن وجهة نظر املشرفات الرتبوايت وفق  

 امرت .  حااج البار وابلتام  الحية استخدام اإل، الطبيع  

تخدام معلمات الرتبية اإلسالمية ابملرحلة علم الفروق يف درجة اس نتائج اختبار )ت( للمجموعات املستقلة للتعرف (14ول )جد
 : ملتغري )املؤهل العلم  للمشرفة( ااالبتدائية ألساليب التقومي البديل وأدواْه مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر املشرفات الرتبوايت وفق  

 

 ال ئات  الرقا
 نة ككلاالستبا ارائ  امل اهيا  تقومي األقرام التقومي ال ايت  مل ات االعمال  تقومي األداج

Z ة الدالل Z  الداللة Z  الداللة Z  الداللة Z لة الدال Z  الداللة 

1 
 483. 839. 585. 775. 561. 790. 633. 747. 744. 680. 638. 743. بكالوريو  

 838. 619. 342. 938. 829. 626. 761. 669. 656. 733. 654. 734. دراسات عليا

2 

 862. 601. 773. 662. 906. 566. 877. 590. 743. 681. 976. 479. سنوات 5أقل من 

 اىل أقل من 5من 
 سنوات 10

.994 .276 .674 .754 .721 .676 .526 .945 .567 .905 .555 .918 

اىل أقل من  10من 
 سنة  15

.647 .797 .572 .899 .500 .964 .921 .364 .959 .317 .756 .616 

 862. 602. 685. 716. 880. 588. 716. 697. 897. 574. 333. 946. سنة  فركملر  15

 العدد  لم هل العاملؤ  اجملال
املتوس  
 احلسا  

االاراف 
 املعيار  

ة   قيم
T 

مستوى 
 الداللة 

 لتقومي القائا على األداجا
 432. 793. 33784. 2.0714 28 بكالوريو  

   48155. 1.9732 16 دراسات عليا

 التقومي مبل ات األعمال
 098. 1.693 59721. 1.9821 28 بكالوريو  

   59004. 1.6667 16 ادراسات علي

 التقومي ال ايت 
 094. 1.716 44233. 2.0612 28 بكالوريو  

   35331. 1.8393 16 ادراسات علي

 تقومي األقرام
 714. 369. 56573. 1.5918 28 بكالوريو  

   64708. 1.6607 16 دراسات عليا

 التقومي خبرائ  امل اهيا 
 527. 642. 26030. 3452. 28 بكالوريو  

   39907. 4167. 16 دراسات عليا

 ستبانة ككلاإل
 297. 1.056 28142. 1.6104 28 بكالوريو  

   32942. 1.5113 16 اسات عليادر 
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( د درجة  α  ≤ 0 ،05عدم وجود فروق ذات داللة إحاائية عند مستوى داللة ) (:14يتضد من اودول رقا ) 
شرفات  مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر امل تقومي البديلاليب ال بتدائية ألساستخدام معلمات الرتبية اإلسالمية ابملرحلة اال 

،  ( 0.05ملتغر )املؤهل العلم  للمشرفة(. حي  كانت مجيط قيا مستوى الداللة وميط احملاور أكرب من ) االرتبوايت وفق  
وأم عملية  ، ات موحدده ه  تعليمية تن ي ىل أم اللوائد والتعليمات املتعلقة ابلتقومي وكي إ وتعزو الباحملة ه ه النتيجة 

ط اإللكرتونية عملية موحدد وميط املعلمات بغض النظر عن  و املواقأد الكشوفات  التقومي ور د الدرجات سواج  
بتدائية قد يشرتك د تدريسها املعلمة الي  مل درجة املاجستر أو الي  مل درجة  كما أم   وف املرحلة اال،  مؤهالهتن  

 ا للتعليمات. ا جيب عليها اتباو األساليب التقوميية املوحدد وفق  وكالمه، وريو  بكالال

حتليل التباين األحادي للتعرف علم الفروق ذات داللة يف درجة استخدام معلمات الرتبية اإلسالمية  نتائج اختبار  (15) جدول
 ملتغري )عدد سنوات اخلربة ( املشرفات الرتبوايت وفق  ن وجهة نظر امة مابملرحلة االبتدائية ألساليب التقومي البديل مبدينة مكة املكر 

 (: 15)  رقايتضد من اودول 

( د درجة استخدام معلمات الرتبية  α  ≤ 0 ،05فروق ذات داللة إحاائية عند مستوى داللة ) ال توجد 
ملتغر   اوفق   شرفات الرتبوايت ملمبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر ا  اإلسالمية ابملرحلة االبتدائية ألساليب التقومي البديل 

وتعزو الباحملة ه ه النتيجة  ، ( 0.05ميط احملاور أكرب من )ستوى الداللة ويا م( حي  كانت مجيط ق )عدد سنوات اخلربد 

 هموو املربعات ين مادر التبا الاجمل
درجات 
 احلرية 

متوس  
 املربعات 

 مستوى الداللة  Fقيمة 

التقومي القائا على 
 األداج

 212. 1.570 234. 3 701. بى اجملموعات 

   149. 40 5.957 داال اجملموعات

    43 6.658 الكل 

تقومي مبل ات ال
 األعمال 

 178. 1.721 605. 3 1.814 بى اجملموعات 

   351. 40 14.052 موعاتداال اجمل

    43 15.866 الكل 

 التقومي ال ايت 

 337. 1.161 204. 3 613. بى اجملموعات 

   176. 40 7.043 داال اجملموعات

    43 7.657 الكل 

 تقومي األقرام

 240. 1.461 493. 3 1.478 موعات جملبى ا

   337. 40 13.492 داال اجملموعات

    43 14.970 لكل ا

التقومي خبرائ  
 امل اهيا 

 419. 965. 096. 3 288. بى اجملموعات 

   100. 40 3.982 داال اجملموعات

    43 4.270 الكل 

 ستبانة ككلاإل

 134. 1.968 166. 3 497. بى اجملموعات 

   084. 40 3.369 اال اجملموعاتد

    43 3.866 الكل 
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ل  د ن س برامج الترهي ئرتاكهن  ذات اخلربد د هال استخدام التقومي وأساليبه كنتيجة حتمية ال ىل أم املعلمات يكتسب   إ
واحلرص على  ديملها  ، أساليبهقومي البديل و الت  ه ا فضال عن و وح التعليمات واللوائد اخلا ة بتن ي  ، اإلعداد والتدريبو 

لتزام هبا مما يؤثر بدوره على حرص معلمات الرتبية اإلسالمية  والتركيد على اال، بل اوهات املختاةمن ق   بشكل مستمر  
 ا. ى تن ي هلتزام هبا واحلرص علعلى اال

يات:  التَو

على وجه اخلاوص أبمهية استخدام  ة اإلسالميةرتبي رورد نشر الوع  بى املعلمات على وجه العموم ومعلمات ال (1
 أساليب التقومي البديل د التدريس.

مااان اساااتخدام أسااااليب  عقاااد دورات وورم عمااال تدريبياااة اا اااة مبعلماااات الرتبياااة اإلساااالمية مااان أجااال  كيااانهن   (2
 لبديل د التدريس.وات التقومي ايجيات وأدسرتاتإو 

وال عاليااات  نشااطةتعليميااة املناساابة الااي  تااو  علااى كافااة األ البيئااة التااوفروزارد التعلاايا مبضاااع ة اوهااود د  حاا    (3
 واألدوات الي من ئرهنا مساعدد املعلمات د تطبيق واستخدام أساليب التقومي البديل د التدريس.

 ف عان مادى قاادرد معلماات الرتبياة اإلساالمية الساتخدام أساااليبهبادف الكشا ، يااةباا ة دور  إجاراج تقاومي مساتمر   (4
 وأدواته أثناج عملية التدريس. قومي البديلالت

 املقرتحات:

إجااراج دراسااات مماثلااة للدراسااة احلاليااة تتناااول الوقااوف علااى درجااة اسااتخدام معلمااات الرتبيااة اإلسااالمية ألساااليب  -1
 ل ة.رى وعينات خمتدراسية أاالتقومي البديل د مراحل 

الباديل مبتغارات أاارى كالتخاا  واإلعاداد  دام التقاومياساتخإجراج دراسات مماثلاة للدراساة احلالياة تتنااول عالقاة  -2
 الرتبو  وغره.

إجااراج دراسااات علميااة تتناااول تاااميا باارامج تدريبيااة ملعلمااات الرتبيااة اإلسااالمية د هااال اسااتخدام التقااومي البااديل  -3
 مية.الرتبية اإلسالد تدريس وأدواته 
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 املراجع:

 القرآم الكرمي.

الراي اايات واللغااة ساارتاتيجيات التقااومي البااديل وأدواتااه د تقااومي تعلااا إام اسااتخد، م(2012) ،أريااج، أكاارم وباارها، البشاار
 .1و، 13مج، هلة العلوم الرتبوية والن سية، العربية د األردم

هاالت التقومي وأدواته الي يساتخدمها معلماو ومعلماات الرتبياة اإلساالمية د تقاومي الطلباة د ، م(2007)، ماجد، اوالد
 .3و، 4مج، هلة جامعة الشارقة، حب  مشرتك، حددات العربية املتة اإلمار دول

سااالمية د ماارحلي التعلاايا معلماا  الرتبيااة اإل أساااليب التقااومي وأدواتااه ئااائعة االسااتخدام لاادى، م(2011)، ماجااد، اوااالد
 .2و، 13مج، هلة جامعة امللى سعود، األساس  والملانو  د األردم

أثر تو يف أساليب التقومي البديل د تنمية الت كر الترمل  ومهارات رسا اخلرائ  ،  م(2013)،  ف ئاد  عبد احلا،  محيد
 غزد.، اإلسالمية اوامعة، ألساس العائر ا ابوغرافيا لدى طالبات الاف

وذج هااارات التاادريس وبناااج خماا سااالمية د  ااوج متقااومي أداج معلماا  الرتبيااة اإل، م(2007)، فهااد غايااب جعاايالم، الرئاايد 
 األردم.، جامعة عمام العربية للدراسات العليا، لتطويره د دولة الكويت )رسالة ماجستر غر منشورد(

 الراي .، الدار الاولتية للرتبية، ات هومات والتطبيقبو  املأ ول التقومي والقيا  الرت ، ها(1428)، حسن، زيتوم

هة نظار  الواقع  من وجات التقوميسالمية السرتاتيجيات وأدو درجة تو يف معلم  الرتبية اإل، م(2011)، ممدوح، الشرعة
 .1و، 26مج، وث والدراساتهلة مؤته للبح، مدير  املدار  د حمافظة مرداب

مياة ملاادد الرتبياة و األنشاطة التعليدراساة اساتطالعية آلراج اييئاة التعليمياة اا ، م(2010)، دعاياد، والعيدام ،فهد،  الض ر 
 .94و، 24مج، جامعة الكويت، اجمللة الرتبوية، ر  أتهيل الرتبية ال كرية ابلكويتاإلسالمية د مدا

التحااااادايت الاااااي تواجاااااه معلمااااا  الدراساااااات االجتماعياااااة عناااااد اساااااتخدامها ، م(2012)، ر الرفااااااع عبااااا ، طوالباااااة هااااااد 
سى بن جامعة احل،  العارمؤ ر العلوم الرتبوية د  وج مستجدات  ،  واقرتاحاهتا حللهاإلسرتاتيجيات التقومي البديل  

 الل.ج

دولاااة الكويااات وحاجااااهتا  د مااادار  تدائياااةاالبحلاااة مساااتوى ك ااااجد معلمااا  ومعلماااات املر ، م(2006)، ان ااار، العاااا ور
 األردم.، جامعة عمام العربية، ة دكتوراه غر منشوردرسال، ومي الرتبو التدريبية د هال القيا  والتق

، دار ال كاار العاار ، التقااومي الرتبااو  أسسااه النظريااة واملنهجيااة وتطبيقاتااه امليدانيااة، م(2004)، حممااود  ااالح الاادين، عااالم
 القاهرد.

 القاهرد.، دار ال كر الرتبو ، الرتبو  البديل التقومي، م(2004)،  الح الدين، عالم
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 28    م2019بتمرب هـ / س1441حمرم  -1ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

رد للنشار والتوزياط دار املس، عمام، لتدريساملناهج وطرق اديملة د اااهات وتطبيقات ح، م(2011)، حممد السيد، عل 
 والطباعة.

اإلسااالمية م اااهيا واساارتاتيجيات وأدوات التقااومي فااة معلماا  الرتبيااة درجااة معر ، م(2014)، أمياان حممااد عبااد العزيااز، عماارو
، غاازد، هلااة اوامعااة اإلسااالمية للدراسااات الرتبويااة والن سااية، الااواقع  ودرجااة تطباايقها يااا د ماادار  منطقااة الزرقاااج

 فلسطى.

معتقاادات معلماا  الدراسااات االجتماعيااة حااول التقااومي ، م(2011)، عااودد، عبااد اوااواد، حممااد، بااو ساانينةوأ، فاارايل، عااواد
، راسااتة لألحبااث والدامل توحا  هلة جامعة القد ، البديل د املرحلة األساسية العليا د مدار  الغوث د األردم

(24،1.) 

سارتاتيجيات التقاومي الاواقع  لادى معلما  ومعلماات املرحلاة إجة ممارساة در ، م(2015)، حممد، لةواملقاب، إءاعيل ،عواودد
 .1و، 11مج، املدينة املنورد، هلة جامعة طيبة للعلوم الرتبوية، د حمافظة الدمام االبتدائية

 األردم.، دار األمل للنشر والتوزيط، القيا  والتقومي د العملية التدريسية، م(2000)، أمحد سليمام، عودد

 ياة تااورات معلما  العلاوم للمرحلاة األساساية د تربياة أردنياة للتقاومي الباديل وكي، م(2017)، أمحد حسن عل ، يا ردالع
، 1و، 4ماااج، ساااالمية العاملياااةجامعاااة العلاااوم اإل، هلاااة املشاااكاد للعلاااوم اإلنساااانية، نشاااورحبااا  م، دامها لاااهاساااتخ
 األردم.

رتبية اإلسالمية ألساليب التقومي البديل وسابل تطويرهاا د علم  الط ممارسة مواق، م(2016)، أئرف عطية فؤاد، ماط ى
 اوامعة اإلسالمية بغزد.، كلية الرتبية،  )رسالة ماجستر منشورد(، املرحلة األساسية الدنيا بغزد

رحلااة ماادى أمهيااة واسااتخدام أساااليب التقااومي البااديل لاادى معلماا  العلااوم الشاارعية ابمل، م(2015)، اثماار باان هاازاو، املطاارد
 الراي .، لى سعودجامعة امل، نشوردتر غر مرسالة ماجس، الملانوية وأها الاعوابت الي يواجهوهنا

 ألردم.ا، عمام، لتوزيطللنشر وادار جرير ، التقومي الواقع ، م(2009)، إبراهيا، واحملاسنة، عبد احلكيا، املهيدات

 


