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 مستخمص الدراسة

ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أىم مشكالت تطبيق التقويم المستمر في  ىدفت
وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس  ،بالمرحمة االبتدائية التوحيدتدريس مقرر 

 اآلتي:
ما أىم مشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية 

 لمبنات من وجية نظر المعممات والمشرفات التربويات في مدينة الرياض؟
 واألسئمة الفرعية التالية:

والتي تعزى لممعممة كما تراىا معممات العموم ما أىم مشكالت تطبيق التقويم المستمر  .1
 الشرعية ومشرفاتيا؟

كما تراىا والتي تعزى لمحتوى مقرر التوحيد  ما أىم مشكالت تطبيق التقويم المستمر .2
 معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا؟

كما تراىا معممات العموم ويم المستمر والتي تعزى لمطالبة ما أىم مشكالت تطبيق التق .3
 ية ومشرفاتيا؟الشرع

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء معممات العموم الشرعية  .4
وآراء مشرفاتيّن التربويات حول مشكالت تطبيق نظام التقويم المستمر في تدريس 

 مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية؟
محاور ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء عينة الدراسة حول  .5

مشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية تعزى 
 ؟التدريبية في مجال التقويم المستمر( الدورات-الخبرة-لممؤىل)

وقد أعدت استبانة، تّم بموجبيا التعرف عمى أىم مشكالت تطبيق التقويم المستمر 
وتكونت  ،لمبنات، باستخدام المنيج الوصفي في تدريس مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية

 ( مشرفة تّم اختيارىّن بالطريقة العشوائية.57( معممة و )464عينة الدراسة من )

 



 إلى عدد من النتائج؛ من أىميا: الدراسةتوصمت و 

 تدريس غير المتخصصات لمقرر التوحيد. .1
  اقتصار المحتوى عمى الجانب النظري دون الجانب التطبيقي. .2
 تضمين أسئمة الكتاب لألشكال والرسوم التوضيحية.عدم  .3
 المحتوى ال يساعد عمى الترابط بين الموضوعات. .4
 ضعف اىتمام الطالبات بمواد العموم الشرعية. .5
فأقل بين متوسطات  5...عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .6

الت تطبيق آراء معممات العموم الشرعية وآراء مشرفاتيّن التربويات حول مشك
 نظام التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية.

 :يأتيبما  الدراسةنتائج أوصت  ظير منوفي ضوء ما 

توعية معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا بالمرحمة االبتدائية لمبنات بخطأ  .1
ىمال مستويات الجانب المعرفي األ  خرى.التركيز عمى مستوى الحفظ والتمقين وا 

 إسناد تدريس مقرر التوحيد لمعممات العموم الشرعية المتخصصات. .2
تضمين أسئمة كتب مقررات التوحيد بالمرحمة االبتدائية لمبنات لألشكال والرسوم  .3

 التوضيحية.
االىتمام بتنويع أساليب عرض محتويات مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية  .4

 لمبنات.
ي تقويم طالب المرحمة االبتدائية وتوزيعو عمى توفير نسخ كافية لدليل المعمم ف .5

المعممين والمشرفين حتى يكون لدييم تصور واضح عن نظام التقويم وكيفية 
 استخدامو في تقويم ميارات التالميذ.

نشر ثقافة التقويم المستمر في المجتمع المحمي، وتزويد أولياء األمور  .6
بيقو في المرحمة االبتدائية، بالمعمومات الكافية عن نظام التقويم وأىداف تط

 واطالعو عمى الميارات والمعارف لمقررات العموم الشرعية وغيرىا.



 مدخل الدراسة
 المقدمة:

ليا من أىمية في حياة الفرد  لما ؛من التربويين القت العموم الشرعية اىتماًما
وتزوده بالعمم ، وذلك ألنيا تيتم بتربية الفرد تربية روحية وخمقية ؛والمجتمع عمى حد سواء

 يسيم في رقي المجتمع ورفاىيتو.ل ؛صالًحا عماًل تكون ثمرتو  النافع الذي
حيث  ،اكبيرً  ودية بالتربية اإلسالمية اىتماًماالمممكة العربية السع اماىتم ولذا نمحظ

السياسة "أن ب (1416 ،وزارة التعميم)وثيقة سياسة التعميم بالمممكة العربية السعودية نّصت 
 ،وعبادةً  ،مة عقيًدةالذي تدين بو األ ،التعميمية بالمممكة العربية السعودية تنبثق من اإلسالم

 .(1 ص) لمحياة" وحكًما، ونظاًما متكاماًل  ،وشريًعة ،وخمًقا
نيا العموم التي تنبثق منيا إحيث  ،وتمثل العموم الشرعية حجر الزاوية ليذه التربية 

من  ةكما ورد في المادة الحادية عشر ىتمام بيذه العموم وقد جاء اال ،التربية اإلسالمية
حيث نّصت ىذه ( 1416 ،وزارة التعميم)وثيقة سياسة التعميم في المممكة العربية السعودية 

تدائي والمتوسط والثانوي بأن العموم الدينية أساسية في جميع سنوات التعميم اال"المادة عمى 
 (.2ص) "ساسية في جميع سنوات التعميم العاليوالثقافة اإلسالمية مادة أ ،بفروعو
ألنيا قاعدة وبداية سمم  ؛بتدائية بوجو خاصالمرحمة االب ينبغي توجيو االىتمامو  
بيا عمينا ومن نعم اهلل التي مّن  ،اعدة قوية راسخة كان البناء قويًّاوكمما كانت الق ،التعميم

مواد  ربعالتعميم بالمممكة أزارة و  س في مقرراتحيث يدرّ  ،نعمة اإلسالم في ىذا المجتمع
ومن أىم ىذه المواد مادة التوحيد الذي ىو أوجب  ،تندرج تحت مظمة التربية اإلسالمية
في  ةصالح وال محمد فال يقبل اهلل أي عمل دونو وال ،الواجبات وأساس لجميع األعمال

 الدنيا واآلخرة إال بو. 
ما بتدائية والمتوسطة عمى منيج العموم الشرعية في المرحمتين اال وقد نّصت وثيقة

 ،يجب أن تتضمنو المناىج من أىداف واستراتيجيات تدريس وأنشطة واستراتيجيات تقويم
العموم  لجميع مقرراتلتطوير المناىج التقويم المستمر  عبد اهللوشمل مشروع الممك 



جاء تطبيق التقويم المستمر  االبتدائية. وقد التوحيد في المرحمةمقرر الشرعية بما فييا 
 . عبد اهللنتيجة مترتبة عمى ما نص عميو مشروع الممك 

لمعرفة مدى  ؛بيد أن ىذا االىتمام بالعموم الشرعية يستمزم مراجعة مستمرة لمناىجيا
بما يالئم حاجات ومتطمبات  ،ىداف تدريسيا من أجل تحسين وتطوير تعميمياأل اتحقيقي

فيو ضروري  ،ويعد التقويم أحد العناصر الميمة في العممية التعميمية .الفرد والمجتمع
حتى يمكن الكشف عن النقاط  ؛لمعرفة مدى اتفاق النتائج النيائية مع المجيود المبذول

 .(2ص ،...2،الناجمأسبابيا. )ومعرفة  ،اإليجابية والسمبية
 ،)الوكيل وىذا ما يؤكده ية التربويةممكبير عمى جميع جوانب العال ولمتقويم أثره

في  يًضاأ يسيمكما أنو تغيير األىداف أو تعديميا، "في  يسيمنو إ ( حيث1996، والمفتي
وىو يساعدنا عمى رؤية نتيجة عممنا  ،تغيير أو تعديل الطرق والوسائل التي نتبعيا

و يساعدنا عمى تحسين العممية التربوية والحكم عمى ىذا العمل وبالتالي فإن ،بوضوح
  .(226 ص) "بأكمميا وتوجيييا نحو المسار الصحيح المرسوم ليا

الصفوف  من بدًءا ،ه1419عام لمتقويم المستمر السعودية قرار وزارة التعميم إ ومنذ
ه الذي صدر فيو 1426حتى عام  ،ابتدائية لمدة ست سنوات تقريبً الدنيا من المرحمة اال

من  عديدتناولت  ،ليشمل التقويم المستمر الصفوف العميا من المرحمة االبتدائية ؛التعديل
وتوصمت إلى وجود قصور في الممارسات التطبيقية لمتقويم  ،الدراسات التقويم المستمر

 ،ودراسة )آل معيض ،(...2 ،ومن ذلك ما أشارت إليو دراسة كل من )الناجم ،المستمر
 ،ودراسة )السحيم ،ه(1425 ،ودراسة )الداود ،ه(1425 ،ودراسة )البحيري ،ه(1424
 ه(. 1431 ،ودراسة )المطيري ،ه(1431

 :الدراسةمشكمة 
 التقويم المستمر في تدريس مقررات العموم الشرعية مشكمة في تطبيقويواجو 

كٍل  ومنيا دراسة دراساتال من عديد نتائجوىذا ما أثبتتو  ،وانخفاض في مستوى المتعممين
 (.ه1431 ،المطيري)ومنى  ،(ه1431 ،)السحيم ،(...2 ،من )الناجم



حول المشكالت التي قد تحول  استطالعيةإلى إجراء دراسة  الباحثانما دعا وىذا 
 وُطبقت ،بين المعممات وتطبيقيّن لمتقويم المستمر في مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية

وتمثمت الدراسة في سؤال مفتوح بيدف التعرف عمى طبيعة تمك  ،عمى ثمان معممات
من المشكالت التي  عديدوكانت نتيجة الدراسة االستطالعية: أن ىناك  ،المشكالت

وضعف إلمام معممات العموم  ،تواجييّن مثل: كثرة الحصص التي تقوم المعممة بتدريسيا
 بعدم جدوى التقويم. وقناعة كثير من التمميذات وأسرىن   ،بأساليب التقويم الحديثةالشرعية 

من  اموتأكدى ،الدراسة بمشكمة الباحثينق إحساس وقد أسيمت ىذه األمور في تعمي
ولما  ،ضرورة التعرف عمى أىم مشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد

كان تحديد المشكالت التي تواجو تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد يساعد 
فإن الحاجة  ،واإلسيام بتطوير تدريسيا بما يحقق أىدافيا ،عمى وضع الحمول الناجحة ليا

 تصبح ضرورية لمكشف عن ىذه المشكالت واقتراح عالجيا. الدراسة ىذهإلى إجراء مثل 

 :الدراسةأىمية 
 أىم وزارة التعميم عمى معرفة في التربوية التعميمية العممية عمى القائمين مساعدة .1

 مقرر التوحيد في المرحمة االبتدائية تدريس في المستمر التقويم تطبيق مشكالت
 .الرياض مدينة في لمبنات

توجيو أنظار القائمين عمى تدريب معممات العموم الشرعية في المرحمة االبتدائية  .2
أىمية التدريب عمى تطبيق نظام التقويم المستمر في مقرر التوحيد في إلى 

 المرحمة االبتدائية.
أيديين  بين ستضع نياإ إذ أدائين، تحسين عمى الشرعية العموم معممات مساعدة .3

مقرر  تدريس في المستمر التقويم تطبيق في تواجيينّ  التي المشكالت بأىم قائمة
 .الطالبات تقويم عند معرفتيا ينبغي والتي ،االبتدائية المرحمة في التوحيد



 :الدراسةأىداف 
التعرف عمى أىم مشكالت تطبيق التقويم المستمر والتي تعزى لممعممة كما تراىا  .1

 معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا.
التعرف عمى أىم المشكالت التي تعزى لمحتوى مقرر التوحيد كما تراىا معممات  .2

 الشرعية ومشرفاتيا.العموم 
تراىا معممات العموم الشرعية  لمطالبة كماالتعرف عمى أىم المشكالت التي تعزى  .3

 ومشرفاتيا.
التعرف عمى الفروق بين متوسطات آراء معممات العموم الشرعية وآراء مشرفاتيّن  .4

التربويات حول مشكالت تطبيق نظام التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد 
 االبتدائية.بالمرحمة 

التعرف عمى الفروق بين متوسطات آراء عينة الدراسة حول محاور مشكالت  .5
تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية تعزى 

 التدريبية في مجال التقويم المستمر(. الدورات-الخبرة-لممؤىل)

 :الدراسةأسئمة 

 في: الدراسة يتحدد السؤال الرئيس ليذه

ما أىم مشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية 
 لمبنات من وجية نظر المعممات والمشرفات التربويات في مدينة الرياض؟

 ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

معممات تراىا كما  لممعممة تعزى التيو  مشكالت تطبيق التقويم المستمر ما أىم .1
 ؟العموم الشرعية ومشرفاتيا

التي تعزى لمحتوى مقرر التوحيد كما و  مشكالت تطبيق التقويم المستمرما أىم  .2
 ؟الشرعية ومشرفاتياتراىا معممات العموم 



معممات تراىا  لمطالبة كماالتي تعزى و  مشكالت تطبيق التقويم المستمرما أىم  .3
 ؟العموم الشرعية ومشرفاتيا

ة آراء معممات العموم الشرعي متوسطات فروق ذات داللة إحصائية بينىل توجد  .4
مشكالت تطبيق نظام التقويم المستمر في تدريس وآراء مشرفاتيّن التربويات حول 
 مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية؟

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء عينة الدراسة حول  .5
قويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد بالمرحمة محاور مشكالت تطبيق الت

 ؟التدريبية في مجال التقويم المستمر( الدورات-الخبرة-لممؤىلاالبتدائية تعزى )

 :الدراسةحدود 
 :عمى الحالية الدراسة تقتصر

 الحدود المكانية:
 مدينة في لمبنات الحكومية االبتدائية العام التعميم مدارسفي  الدراسةتّم تطبيق 
 .الرياض

 الحدود الزمانية:
 .ىـ1436-ه1435 الجامعي العام من الثاني الدراسي الفصل في الدراسةتّم تطبيق 

 الحدود الموضوعية:
 بتدائية.معممات العموم الشرعية في المرحمة اال .1
 .مشرفات العموم الشرعية باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض .2
والخاصة  التوحيد مادة تدريس في المستمر التقويم تطبيقب بطةرتالم مشكالتال .3

 (.الطالبة-المحتوى-المعممة) الدراسةمحاور  كل منبــ



 :الدراسة مصطمحات
 المشكمة: 

مشكل؛ واألمور  فاألمرُ  ،: التبس واختمطء في معجم متن المغة: أشكل األمرجا
ت وأشكال أي ممتبسة.  (.358ص  ،م1995،)رضا مشكمة وُمشكالا

تحقيق  عدم شأنو من يكون غيره، أو معقد موقف أو صعوبة أيةويقصد بيا "
 .(..2ص  ،ه1991،)مقمد "أىداف البرنامج

 :الدراسة ىذهفي  تعريفيا إجرائيًّا ويمكن

في المرحمة االبتدائية عند  مقرر التوحيدالمواقف والصعوبات التي تواجو معممة 
 .تعزى لممعممة والمحتوى والطالبة والتي ،تطبيق التقويم المستمر

 التقويم:
األمر: نظامو وعماده.  جاء في لسان العرب: قوم: أزال عوجو وكذلك أقامو. وقوام 

  بالتقويم. وقوم السمعة: قدرىا، والقيمة: ثمن الشيء 

المتاع  فالتقويم لغة معناه الوزن والتقدير والتعديل واإلصالح مشتقة من الفعل "قوم" 
 . ( 346 م، ص1997،)ابن منظور قيمة معمومة.جعل لو 

 التقويم المستمر:
 عرف التقويم المستمر بعدة تعريفات منيا:

بأنو" العممية التقويمية التي يقوم بيا المعمم أثناء عممية التعمم  (1998الزيود)عرفو 
 (.65 )ص وىو يبدأ مع بداية التعمم ويواكبو أثناء سير الحصة الدراسية"

تربوية مستمرة تيدف إلى إصدار حكم  بأنو "عممية (1428)التعميموعرفتو وزارة 
 (.6 )ص عمى التحصيل الدراسي لمتمميذ"



 :                                                         الدراسة ىذهفي  تعريفو إجرائيًّا ويمكن

 وتقديم في مقرر التوحيد بنائية تمكن المعممة من مالحظة تقدم طالباتيا عممية
تتمكن المتعممة من معرفة مستوى تحصيميا  كما ،ككل التعميمية لمعممية راجعة تغذية

 .  في ىذا المقرر أدائياوتحديد أوجو القوة وأوجو الضعف في 

 السابقة الدراسات
 القسم األول: الدراسات المتعمقة بالتقويم المستمر في التخصصات غير الشرعية:

 ه(:3419البالدي )دراسة 
عنوانيا: )المعوقات التي تواجو معممي الرياضيات في تطبيق التقويم المستمر لمتالميذ 

 في المرحمة االبتدائية(.

وىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى المعوقات التي تواجو معممي الرياضيات في 
بالمعمم والتمميذ والمقرر تطبيق التقويم المستمر لمتالميذ في المرحمة االبتدائية والمتعمقة 

عمى  خدم الباحث المنيج الوصفي معتمًداالدراسي والنواحي التنظيمية واإلدارية. واست
 أىم معمًما. ومن( 259( مشرًفا و)18الدراسة من ) عينة وتكونت ،االستبانة كأداة لو

 :يمي مايا نتائج
المستمر لمتالميذ في إن المعوقات التي تواجو معممي الرياضيات في تطبيق التقويم -1

المرحمة االبتدائية المتعمقة بالمعمم كانت بدرجة )متوسطة( من وجية نظر المعممين 
 والمشرفين التربويين.

المعوقات التي تواجو معممي الرياضيات في تطبيق التقويم المستمر لمتالميذ في  إن-2
جية نظر المشرفين المرحمة االبتدائية المتعمقة بالتمميذ كانت بدرجة )كبيرة( من و 

 التربويين.



المعوقات التي تواجو معممي الرياضيات في تطبيق التقويم المستمر لمتالميذ في  إن-3
المرحمة االبتدائية المتعمقة بالمقرر الدراسي كانت بدرجة )كبيرة( من وجية نظر 

 وبدرجة )متوسطة( من وجية نظر المشرفين التربويين. ،المعممين

المعوقات التي تواجو معممي الرياضيات في تطبيق التقويم المستمر لمتالميذ في  إن-4
المرحمة االبتدائية المتعمقة بالنواحي التنظيمية واإلدارية كانت بدرجة )متوسطة( من 

 وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين.

عقد دورات مكثفة  ،من أىم الحمول المقترحة: تقميل أعداد التالميذ في الصف الواحد-5
توعية أولياء األمور بنظام التقويم المستمر وأىدافو  ،لممعممين في مجال التقويم المستمر

 وكيفية تطبيقو.
 :اوكان من أىم توصياتي

تقميل األعباء التدريسية واإلشرافية لممعمم ومن ذلك تخفيض نصابو من الحصص -1
 يس.الدراسية وعدم تكميفو بأي أعمال خارج نطاق التدر 

االىتمام بالتقويم المستمر في برامج إعداد المعمم في كميات المعممين وذلك بتضمين -2
 مقرر مستقل عن التقويم المستمر في اإلعداد التربوي.

 تفعيل دور اإلعالم التربوي في توعية أولياء األمور بنظام التقويم المستمر ودورىم فيو.-3

السموكية واألنشطة غير الصفية والكشف عن ميول أن يشمل التقويم المستمر الجوانب -4
 واتجاىات التالميذ.

 ه(:3419دراسة الغامدي )
عنوانيا: فاعمية استمارة التقويم المستمر لمصف الرابع االبتدائي لمادة العموم "دراسة 
تقويمية لصدق المحتوى وفاعمية االستخدام في ضوء بعض الكفايات المينية لممعممات في 

 مة".مكة المكر 



لفاعمية استمارة التقويم المستمر ضمن تصميم  تقويمإلى إجراء  الدراسة ىذه وتيدف
( طالبة ..12الدراسة من ) عينة وتكونت ،والبعد الميداني ،البعد النظري ،تناوليا في بعدين

والثانية  ،وتّم تصميم استمارتين األولى لتحديد وسائل التقويم المستمر ،( معممة.6و)
لحصر بعض الكفايات المينية لممعممات. وقد استخدمت الباحثة لذلك المنيج الوصفي 

 :يمي ما الدراسة نتائج أىم المقارن. وكانتاالرتباطي والسببي 

جانب التسمسل المنطقي لمكفايات مع عرض صدق المحتوى الستمارة التقويم في يتحقق -1
حد ما في جانب الصياغة المفظية لعبارات بينما يتحقق إلى  ،موضوعاتيا بالكتاب

ولم يتحقق صدق المحتوى في جانب الدقة العممية وعدد الكفايات الفرعية  ،الكفايات
 ووزنيا النسبي.

عند إجراء عمميات التقويم المستمر كان أسموب االختبارات من  أكثر األدوات استخداًما-2
)ملء الفراغات( والواجبات نوع )عبارات صح وخطأ( ثم )اختيار من متعدد( ثم 

وبدرجة متوسطة  ،االختبارات المقالية والحقائب التقييمية وأقميا استخداًما ،المنزلية
 المزاوجة واالختبارات الشفوية والمالحظة المنظمة واألداء العممي لمتجارب.

ائل توجد فروق ذات داللة احصائية بين معامالت الصدق التالزمي تعزى لمتنوع في وس-3
داللة احصائية بين متوسطات تقييم المعممات تعزى التقويم. بينما ال توجد فروق ذات 
 لمتنوع في وسائل التقويم المستخدمة.

فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقييم المعممات والتي تعزى إلى  توجد-4
 ،ميالتخصص لصالح غير المتخصصات. بينما ال توجد فروق تعزى إلى المؤىل العم

 وسنوات الخبرة. ،واألداء الوظيفي ،والتدريب
 بما يمي: الدراسةوقد أوصت 

وذلك  ،تحري الدقة عند كتابة الكفايات في االستمارة بما يحقق الدقة العممية والشمولية-1
 بما يتناسب مع الكتاب المدرسي.



ة دقة تقييم زيادة تفعيل دور المعمم األول ودور اإلدارة المدرسية فيما يتعمق بمالحظ-2
 المستوى العممي لمطالب.

رفع مستوى التعميم في المرحمة االبتدائية بمراعاة التخصص وتشجيع المعممين عمى -3
 الحصول عمى مؤىالت عممية أعمى.

 رفع مستوى تدريب المعممين عمى استخدام وسائل تقويم متنوعة.-4

 ه(:3410دراسة البشر )

لميارات القراءة في الصفوف األولية من المرحمة عنوانيا: )واقع التقويم المستمر 
 االبتدائية من وجية نظر معممات المغة العربية(.

وتيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع التقويم المستمر لميارات القراءة في 
ومن ثم التوصل إلى حمول ومقترحات من  ،الصفوف األولية من المرحمة االبتدائية لمبنات

مات المغة العربية تساىم في الرقي بمستوى التقويم المستمر لميارات القراءة وجية نظر معم
 ،في الصفوف األولية. ولتحقيق ىدف الدراسة اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي

 مستخدمة االستبانة كأداة لمدراسة.

( معممة من معممات المغة العربية في الصفوف .15وتكونت عينة الدراسة من ) 
 :يمي ماجيا نتائ أىم وكانت األولية.

ترى عينة الدراسة أن التقويم المستمر يحقق أىداف تعميم القراءة في الصفوف األولية -1
 من المرحمة االبتدائية لمبنات.

عينة الدراسة أن معظم أساليب التقويم المستمر في الصفوف األولية من المرحمة  ترى-2
 المغة العربية. االبتدائية لمبنات مستخدمة من قبل معممات



وتحول دون  ،عينة الدراسة أن ىناك مشكالت تتعمق بتطبيق التقويم المستمر ترى-3
تطبيق التقويم المستمر لميارات القراءة في الصفوف األولية من المرحمة االبتدائية 

 لمبنات.

عينة الدراسة أن ىناك مشكالت تتعمق بإعداد المعممة لتطبيق التقويم المستمر  ترى-4
 حول دون تطبيقو لميارات القراءة في الصفوف األولية من المرحمة االبتدائية لمبنات.وت

 بما يمي: الدراسةوقد أوصت 
إعطاء دورات مكثفة لمعممات المغة العربية في التقويم المستمر لميارات القراءة في -1

 الصفوف األولية من المرحمة االبتدائية لمبنات.

لصف الدراسي الواحد من الصفوف األولية في المرحمة تقميل عدد التمميذات في ا-2
 االبتدائية.

عقد االجتماعات المنتظمة والمتكررة مع والدات التمميذات أو من ينوب عنيّن؛ -3
لتوعيتيّن بأىمية دورىّن في عممية التقويم المستمر والتأكيد عمى ضرورة تعاونيّن مع 

 صعوبات.المعممة؛ لتفادي ما قد يعترض بناتيّن من 

 ه(:3413دراسة المطيري )

عنوانيا: )الكفايات الالزمة لمتقويم المستمر بالمرحمة االبتدائية ومدى توفرىا لدى 
 معممي منطقة المدينة المنورة(.

 لممعممين بالمرحمة المستمر الالزمة كفايات التقويم تحديد تيدف ىذه الدراسة إلى
 المدينة االبتدائية بمنطقة المرحمة معممي من عينة توفرىا لدى مدى من االبتدائية والتحقق

 إلى تعود التقويم المستمر كفايات في المعممين بين فروق وجود عمى والتعرف .المنورة
 عمى والتعرف رياضيات(. عموم، اجتماعيات، عربية، لغة إسالمية، تخصصاتيم )دراسات



لدييم.  الخبرة سنوات عدد إلى ترجع المستمر التقويم كفايات في المعممين فروق بين وجود
 تدريبي. برنامج بناء إلى الدراسة تيدف كما

واختبار في  ،مالحظة استبانة، وقائمةعمى  معتمًدا ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي
 :يمي ما الدراسة نتائج أبرز وكانت كفايات التقويم المستمر.

أن تتوفر في المعمم حتى ( كفاية يجب 82التقويم المستمر نظام تقويمي يتطمب )-1
وبالتالي يستطيع أن يوظفو في عممية التعميم والتعمم بالشكل  ،يستطيع أن يتعامل معو

 الصحيح.

وكفايات التخطيط  ،كمما زادت خبرة المعمم في التعميم كان تمكنو من الكفايات المينية-2
 وبناء أدوات التقويم الخاصة بالتقويم المستمر أعمى.

 قل من خمس سنوات" كمما كان حريًصامة المعمم جديدة في التعميم "أكمما كانت خد-3
 عمى القيام بالتحميل والتفسير لنتائج اختباراتو واالستفادة من التغذية الراجعة.

لنتائج تحميل االختبار فإنو تتوفر كفايات تحميل وتفسير نتائج أدوات التقويم بدرجة  وفًقا-4
 كبيرة لدى أفراد عينة الدراسة.

 :اوكان من أىم توصياتي

إدراج مادة جديدة ضمن مقررات كمية التربية تعنى بتدريس لوائح ونظم وزارة التعميم -1
 وطرق تنفيذىا(. ،وخاصة ما يتعمق بالئحة تقويم الطالب )مصطمحاتو

إدراج تدريس مفاىيم التقويم المستمر ومتطمباتو ضمن مقررات وطرق التدريس المقررة -2
 التربية.عمى طالب كمية 

توفير اإلمكانات المختمفة والبيئات المعينة لضمان التطبيق السميم ليذا النمط من -3
 التقويم.



 ه(:3411دراسة عايض )

 العميا بالصفوف االجتماعية المواد مقررات تدريس في المستمر التقويم عنوانيا: )واقع
 االبتدائية(. من المرحمة

 االجتماعية المواد تدريس في المستمر التقويم واقع عمى التعرف إلى الدراسة وىدفت
 .الرياض مدينة في لمبنين االبتدائية المرحمة من الصفوف العميا في

 المعممين آراء عمى لمتعرف )استبانة( المسحي الوصفي واستخدم الباحث المنيج
 العميا الصفوف في االجتماعية المواد تدريس في التقويم المستمر نحو التربويين والمشرفين

 أبرز وكانت .ا( معممً 188و) ا( مشرفً 25وتكونت عينة الدراسة من ) .االبتدائية المرحمة من
 :يمي ما الدراسة نتائج

 متوسطة، بدرجة كانت واالتصال المعرفة ميارات تعمم ألىداف المستمر التقويم تحقيق-1
 عمى الطالب تشجيع- :كبيرة بدرجة المستمر التقويم يحققيا التي الميارات من أىم وكان

 لدى التطبيق ميارة ارتفاع في إسيامو- الطالب لدى االستماع تنمية ميارة – المحادثة
 .التذكر عمى الطالب قدرة من يزيد- الفيم عمى الطالب من إمكانية يزيد- الطالب

 ارتفاع حالة في تطبيقو يصعب- :المستمر التقويم تطبيق عن الناتجة الصعوبات أىم-2
 بكثرة يتأثر- الحصص من المعمم نصاب بزيادة سمًبا يتأثر-الفصل الطالب في أعداد

 الطالب غياب حالة في تطبيقو يصعب _المعمم والعممية عمى اإلشرافية األعباء
 .المتكرر

 باختالف الدراسة مجاالت حول الدراسة عينة أفراد نظر وجيات في فروق توجد ال-3
 العممي. الوظيفة والمؤىل



 المستمر التقويم تحقيق درجة نحو الدراسة عينة أفراد وجيات نظر في فروق توجد ال-4
 االجتماعية المواد مقررات تدريس مجال في المعرفة واالتصال ميارات ألىداف

 الخبرة. ألثر تعزى الرياض مدينة في لمبنين المرحمة االبتدائية من العميا بالصفوف

 عن الناتجة اإليجابية الجوانب الدراسة نحو عينة أفراد وجيات نظر في فروق توجد ال-5
 من العميا بالصفوف االجتماعية المواد مقررات تدريس في مجال المستمر التقويم تطبيق
 .الخبرة متغير ألثر تعزى الرياض مدينة لمبنين في االبتدائية المرحمة

 فئة لصالحوالصعوبات  السمبيات حول الدراسة عينة أفراد نظر وجيات في فروق توجد-6
 .سنوات عشر من أقل الخبرة

 وكانت أىم توصيات الدراسة:
 .االبتدائية المرحمة طالب لدى والكتابة القراءة ميارتي عمى التركيز-1

 .االبتدائي التعميم في العميا المعرفة ميارات عمى التركيز-2

 .المعمم بذاتية المستمر التقويم تأثر من تحد التي والضوابط التعميمات وضع-3

 المستمر. التقويم مجال في التدريبية البرامج إعداد خالل من المينية المعمم كفاءة رفع-4
 القسم الثاني: الدراسات المتعمقة بالتقويم المستمر في العموم الشرعية:

 ه(:3410دراسة أبو حثرة )

المرحمة عنوانيا: )واقع التقويم المستمر لتالوة القرآن الكريم في الصفوف العميا من 
 االبتدائية من وجية نظر مشرفي التربية اإلسالمية بمحافظة جدة(.

وىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع التقويم المستمر لتالوة القرآن الكريم في 
عمى  خدم الباحث المنيج الوصفي معتمًداالصفوف العميا من المرحمة االبتدائية. واست



ظة جدة الدراسة من جميع مشرفي التربية اإلسالمية بمحاف وتكونت عينة ،االستبانة كأداة لو
 :يمي ما الدراسة نتائج أبرز .  وكانت( مشرًفا.4والبالغ عددىم )

األساليب المستخدمة في تنفيذ عممية التقويم المستمر لتالوة القرآن الكريم ىي:  أبرز-1
 الواجبات المنزلية(. ،المناقشات الصفية ،المالحظة ،)االختبارات الشفوية

درجة الوعي بأسس ومبادئ التقويم المستمر لتالوة القرآن الكريم كانت متوسطة  أن-2
وعًيا لدى معممي التربية  ،سس ومبادئ التقويم المستمر لتالوة القرآن الكريمأوكانت أبرز 

عمى قدرة المعمم  ،سالمية ىي: )قدرة المعمم عمى تقسيم المقرر إلى وحدات دراسيةاإل
قدرة المعمم عمى عدم االنتقال من  ،استمرار التقويم المستمر إلى نياية العام الدراسي

 ميارة إلى أخرى إال بعد اتقان الطالب لمميارات السابقة(.

أن أبرز معوقات التقويم المستمر لتالوة القرآن الكريم في الصفوف العميا من المرحمة -3
عدم فيم أولياء األمور بآلية  ،في الصف الواحد االبتدائية ىي: )زيادة عدد التالميذ

عدم قناعة بعض المعممين بعممية التقويم  ،زيادة نصاب المعمم ،التقويم المستمر
 المستمر(.

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول واقع -4
 تبًعا ،ميا من المرحمة االبتدائيةالتقويم المستمر لتالوة القرآن الكريم في الصفوف الع

 عدد الدورات التدريبية. ،عدد سنوات الخبرة ،لمتغيرات الدراسة: المؤىل العممي
 وكانت أىم توصيات الدراسة:

دورات تدريبية مكثفة حول أساليب التقويم المستمر لممعممين وتفعيل كل  ضرورة إقامة-1
 أسموب بآليات واضحة ومالئمة.

براز أىميتيا وقيمتيا  توعية المجتمع-2 التعميمي بأسس وأساليب التقويم المستمر وا 
 التربوية.



 معالجة المعوقات التي تواجو تطبيق التقويم المستمر في المجتمع التعميمي.-3

 ه(:3413دراسة السحيم )

 االبتدائية في مقررات بالمرحمة العميا الصفوف لتالميذ المستمر التقويم عنوانيا: )واقع
 ومشرفييا(. معممييا نظر وجية من الشرعية العموم

 لتالميذ المستمر التقويم أىداف تحقق مدى عمى التعرف وىدفت ىذه الدراسة إلى
 الجوانب عمى الوقوف وكذلك الشرعية، العموم مقررات في االبتدائية العميا بالمرحمة الصفوف

 نظر وجية من الزمتو التي والصعوبات تطبيقو، اعتماد بعد نتجت التي اإليجابية والسمبية
 في العينة أفراد إجابات بين الفروق عمى التعرف وكذلك الشرعية، العموم معممي ومشرفي
لمتغير  ترجع التي (والصعوبات والسمبيات، واإليجابيات، األىداف،األربعة ) محاور الدراسة
 المنيجالمستمر(. واستخدم الباحث  التقويم مجال في التدريبية الدورات- )التخصص
( مشرًفا .6الدراسة من ) عينة وتكونت ،واالستفتاء كأداة لمدراسة ،المسحي الوصفي

 :يمي ما الدراسة نتائج أبرز وكانت .( معمًما364و)

 العينة إجمالي من تقريًبا النصف يمثمون الشرعية العموم في المتخصصين المعممين أن-1
الشرعية  العموم غير في المتخصصين المعممين نسبة بمغ في المقابل ،%49بنسبة 
 .الشرعية العموم في نمتخصصو  جميع المشرفين وأن ،51%

 النصف يمثمون المستمر التقويم في التدريبية الدورات عمى الحاصمين المعممين أن-2
 ،%52نسبة  بمغوا التدريبية الدورات عمى يحصموا لم والذين ،%48بنسبة  تقريًبا

 يحصموا لم والذين ،%31نسبتيم  بمغت المشرفين من التدريبية الدورات والحاصمين عمى
 %.69نسبة  يمثمون التدريبية عمى الدورات

 لجميع فقرات كبيرة بدرجة الموافقة وكانت الدراسة عينة أفراد بيناتفاًقا واضًحا  ىناك أن-3
 .الصعوبات لمحور فقط فقرتين في إال المستمر لمتقويم والسمبيات الصعوبات محوري



يجابيات  أىداف محوري فقرات حول العينة أفراد إجابات بينا قمياًل اختالفً  ىناك أن-4 وا 
 .ومتوسطة كبيرة بدرجة الموافقة وكانت المستمر، التقويم

 لممعممين، بالنسبة التخصص لمتغير تبًعا إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنو-5
 المقابل في عمييا، يحصموا لم الذين المعممين لصالح الفروق كانت ولمتغير الدورات

 .عمييا الحاصمين المشرفين الفروق لصالح كانت
 :اوكان من أىم توصياتي

بمعممي  مقارنة العميا الصفوف في الشرعية العموم معممي نصاب بخفض االىتمام-1
المقررة  الميارات من تمكنيم مدى ومعرفة التالميذ متابعة ليم ليتسنى ؛المبكرة الصفوف
 .لدييم التعمم أثر ومتابعة

مشرف  ووضع والتعميم التربية إدارات في والتقويم القياس في المختصين عدد زيادة-2
في  إليو والرجوع خبرتو من لالستفادة تربوي مكتب كل في المستمر بالتقويم متخصص

 .مناسبة لحمول لمتوصل التقويم أثناء المعممين تواجو التي المشكالت حل

وجعل  المعممين كميات في االبتدائية المرحمة في الشرعية العموم معممي بإعداد االىتمام-3
 النظرية الناحية من المستمر بالتقويم عنىتُ  برامج التخصصات متطمبات بعض

 .والتطبيقية

 يتجاوز عدد ال بحيث اإلمكان قدر الواحد الدراسي الفصل في التالميذ عدد من التقميل-4
 ليا دقة إتقانو من والتحقق التمميذ ميارة قياس من المعمم ليتمكن تمميًذا؛ عشرين التالميذ
 .والمساعدة لمدعم المحتاج ومتابعة

 ه(:3413المطيري )منى دارسة 

 الفقو بالمرحمة مقرر تدريس في المستمر التقويم تطبيق عنوانيا: )أىم مشكالت
 الرياض(. مدينة في التربويات المعممات والمشرفات نظر وجية من لمبنات االبتدائية



 تدريس في المستمر التقويم تطبيق مشكالت أىم عمى وىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف
 والمشرفات المعممات نظر وجية من وذلك ،لمبنات االبتدائية في المرحمة الفقو مقرر

 ىذه لتالفي ؛والتوصيات المقترحة الحمول بعض إلى والتوصل ،في مدينة الرياض التربويات
 تطبيق مشكالت أىم عمى التعرف بموجبيا تم استبانة، الباحثة أعدت وقد .المشكالت

 المنيج باستخدام لمبنات، االبتدائية بالمرحمة الفقو مقرر تدريس في التقويم المستمر
 بالطريقة اختيارىن ( معممة تم..2( مشرفة و).5من ) الدراسة وتكونت عينة ،الوصفي
 :أىميا من النتائج؛ من عدد إلى الدراسة وقد توصمت .العشوائية

 .اأسبوعيًّ  بتدريسيا المعممة تقوم التي الحصص عدد كثرة-1

 .األخرى الشرعية العموم فروع بين التكامل الفقو مقرر محتوى يحقق ال-2

 .الفقو مقرر في الموضوعات كثرة-3

 .الشرعية العموم بمواد التمميذات اىتمام عدم-4

 .الشرعية العموم ومعممة الشرعية العموم مشرفة بين التعاون ضعف-5
 وكان من أبرز توصياتيا:

 .الشرعية العموم تدريس مجال في المتخصصة المعممة بإعداد االىتمام-1

 التقويم المستمر. تطبيق كيفية تستيدف الخدمة وأثناء قبل لممعممات تدريبية دورات عقد-2

 طالبة. .2 يتجاوز ال بحيث الفصل داخل الطالبات أعداد في النظر-3

 من كيفية االستفادة في المعممات تساعد دورية نشرات بإعداد التربوي اإلشراف إدارة قيام-4
 .الشرعية العموم في المستمر التقويم نتائج

 ه(:3411دراسة العريفي )



عنوانيا: )أساليب التقويم المستخدمة في تدريس مواد العموم الشرعية بالمرحمة الثانوية 
 ومعوقات استخداميا(.

وىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أساليب التقويم المستخدمة في تدريس مواد 
العموم الشرعية بالمرحمة الثانوية ومعوقات استخداميا من وجية نظر المعممين والمشرفين 

ومن ثم التعرف عمى الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات المعممين  ،التربويين
 ،الدورات التدريبية ،سنوات الخبرة ،المؤىل العممي ،جية التخرجالدراسة )سب متغيرات بح

كما سعت إلى التعرف عمى الفروق ذات  ،النظام المطبق في المدرسة( حول محاور الدراسة
 الداللة اإلحصائية بين استجابات المعممين والمشرفين حول محاور الدراسة.

الدراسة  عينة وتكونت ،عمى االستبانة كأداة لو معتمًداتبع الباحث المنيج الوصفي وا
 إلييا: توكان أبرز النتائج التي توصم .( معمًما172( مشرًفا و)39من )

: أسئمة الصواب أو اأساليب وأدوات التقويم استخدامً  من وجية نظر المعممين أن أكثر-1
 وأسئمة االختيار من متعدد. ،الخطأ

من أبرز معوقات استخدام أساليب وأدوات التقويم المتعمقة  من وجية نظر المعممين أن-2
عدم  ،وجود دليل واضح ومتكامل عن التقويم عدم ،بالمعمم: كثرة النصاب التدريسي

 توفير مناخ يزيد من دافعية اإلنجاز لدى المعمم.

جابات المشرفين إ( فأقل بين 5...وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )-3
ربويين والمعممين حول محور )معوقات استخدام أساليب وأدوات التقويم المتعمقة الت

بينما ال توجد فروق ذات داللة احصائية في باقي  ،بالمعمم( لصالح المشرفين التربويين
 محاور الدراسة.

لمتغير سنوات  ( فأقل تبًعا5...ند مستوى داللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية ع-4
إجابات المعممين حول محور )معوقات استخدام أساليب وأدوات التقويم الخبرة بين 



بينما ال توجد  ،( سنوات.1المتعمقة بالمعمم( لصالح المعممين الذين خبرتيم أكثر من )
 لنفس المتغير. باقي محاور الدراسة تبًعا احصائية فيفروق ذات داللة 

لمتغير النظام  ( فأقل تبًعا5...)ند مستوى داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية ع-5
المطبق في المدرسة بين إجابات المعممين حول محور )أساليب وأدوات التقويم 
المستخدمة من قبل المعمم في تقويم تعمم المتعمم( لصالح المعممين الذين يطبق في 

باقي محاور  إحصائية فيبينما ال توجد فروق ذات داللة  ،مدارسيم نظام المقررات
 لنفس المتغير. اسة تبًعاالدر 

( فأقل بين إجابات 5...عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )-6
الدورات  ،المؤىل العممي ،لمتغير )جية التخرج ممين في جميع محاور الدراسة تبًعاالمع

 التدريبية في التقويم(.
 :اوكان من أىم توصياتي

 ،إعداد أدوات تقويم خاصة بمواد العموم الشرعيةتوجيو اىتمام الباحثين إلى أىمية -1
 ،كمقاييس القيم واالتجاىات ،والمياري ،وبخاصة المستخدمة في المجال الوجداني

 وساللم التقدير. ،وبطاقات المالحظة

 ،التركيز عمى التدريب عمى استخدام أساليب وأدوات التقويم في مرحمة التدريب الميداني-2
 والتأكد من إتقان الطالب ليا قبل التخرج.

ومساعدتو  ،ضرورة العمل عمى توعية المتعمم بأىمية التعمم من خالل اإلرشاد والتوجيو-3
 لو لمتعمم. افو المستقبمية؛ ليكون ذلك حافًزافي تحديد أىد

قويم ضرورة قيام الجية أو المجنة القائمة عمى سياسة التعميم بإعادة النظر في الئحة ت-4
وتضمينيا  ،والتي اقتصرت عمى أساليب التقويم الكمي ،الطالب بالمرحمة الثانوية

 أساليب التقويم النوعي )الكيفي(.



 التعميق عمى الدراسات السابقة:
عدة  انقدم الباحثيمن خالل العرض الموجز لمدراسات السابقة يمكن أن 

 مالحظات قد تفيد ىذه الدراسة:

عمى مدى  والتعرف ،بقة التقويم المستمر من جوانب مختمفةتناولت الدراسات السا-1
وأثبتت بعض ىذه  ،وكيفية تطبيقو ،والصعوبات التي تواجيو ،وماىية أساليبو ،فاعميتو

في تقويم    تحصيمية ىي األسموب األكثر شيوًعاالدراسات إلى أن االختبارات ال
ودراسة  ،(.143ودراسة أبو حثرة ) ،(1429فأشارت دراسة الغامدي ) ،المتعممين
ي أكثر األساليب ( إلى أن االختبارات الموضوعية والواجبات المنزلية ى1432العريفي )
( أن معوقات 1429كما أثبتت دراسة البالدي ) ،وأقميا االختبارات المقالية استخداًما

ة كانت بدرجة تطبيق التقويم المستمر المتعمقة بالمعمم والنواحي التنظيمية واإلداري
بينما كانت المعوقات المتعمقة بالتمميذ والمقرر الدراسي كانت بدرجة  ،)متوسطة(

وزيادة  ،وكان من أبرز ىذه المعوقات زيادة عدد التالميذ في الصف الواحد ،)كبيرة(
           ،منى المطيريودراسة ) ،(.143نصاب المعممين كدراسة أبو حثرة )

( 82( أبرزت )1431 ،بينما دراسة )المطيري ،(1433ودارسة عايض ) ،(1431)
وكفايات  ،ب أن تتوفر في المعمم لمقيام بالتقويم المستمر ومنيا الكفايات المينيةكفاية يج
( التي 1433) ودراسة عايض ،وبناء أدوات التقويم الخاصة بالتقويم المستمر ،التخطيط

لتقويم المستمر تشجيع الطالب أن أىم الميارات التي يحققيا ا ورد من ضمن نتائجيا
 ويزيد من امكانية الطالب عمى التذكر والفيم. ،عمى المحادثة

 ،تتفق ىذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في تطبيق الدراسة في المرحمة االبتدائية-2
 فقد طبق دراستو في المرحمة الثانوية. ،(1432ماعد دراسة العريفي )



المممكة العربية  وىي ىذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في بيئة التطبيق تتفق-3
 السعودية.

واالستبانة كأداة ىذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في اتباع المنيج الوصفي  تتفق-4
 لمدراسة.

 ،(1431ودراسة السحيم ) ،(.143حثرة ) أبيىذه الدراسة مع دراسة كل من  تتفق-5
 ( في تعمقيا بالعموم الشرعية.1432ودراسة العريفي ) ،(1431 ،منى المطيريودراسة )

تختمف الدراسة الحالية عن بقية الدراسات السابقة في أنيا الدراسة الوحيدة في المممكة -6
تناولت مشكالت تطبيق التقويم المستمر  التي-الباحثينحسب عمم –العربية السعودية 

 في مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية.
 الدراسةإجراءات 

 الدراسةومجتمع  ،الدراسةوالتي تتضمن منيج  ،الدراسةإجراءات  الجزءيتناول ىذا 
واألساليب  ،وما يتعمق بيا من التحقق من صدقيا وثباتيا الدراسةوأداة  ،وعينتو

 وفيما يمي توضيح ذلك بشيء من التفصيل: ،اإلحصائية المستخدمة
 :الدراسةمنيج 

لما كانت الدراسة الحالية تستيدف التعرف عمى مشكالت تطبيق التقويم المستمر 
بالمنيج الوصفي  ااستعان الباحثينفي تدريس مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية؛ فإن 

 التحميمي الذي يعتمد عمى رصد الواقع دون التدخل في المتغيرات.



 
 

 :الدراسةمجتمع 
 من: الدراسةيتكون مجتمع 

( 3563) نجميع معممات العموم الشرعية في المرحمة االبتدائية في مدينة الرياض وعددى-
 معممة.

( 164مدينة الرياض وعددىن ) جميع مشرفات العموم الشرعية في المرحمة االبتدائية في-
 مشرفة تربوية.

 :الدراسةعينة 
 من: الدراسة عينةتتكون 

من المعممات وعددىا  باختيار عينة عشوائية العموم الشرعية: قام الباحثان معممات-أ
%( من معممات العموم الشرعية بالمدارس االبتدائية 13) تمثل تقريًبا (464)

 الرياض. بمدينة-بنات–الحكومية النيارية 
من المشرفات وعددىا  باختيار عينة عشوائية مشرفات العموم الشرعية: قام الباحثان-ب

%( من مشرفات العموم الشرعية بالمدارس االبتدائية 35) تقريًبا ( تمثل57)
 الرياض. بمدينة-بنات–الحكومية النيارية 

 :الدراسةأداة 
وتعتبر  ،الدراسةمن أجل التوصل إلى إجابات أسئمة  ،)االستبانة( استخدم الباحثان

 أداة مالئمة لمحصول عمى معمومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معين.

 وقد تّم إعداد ىذه االستبانة وفق الخطوات التالية:
 تحديد اليدف من االستبانة:-أ



المستمر يتكون اليدف من ىذه االستبانة في التعرف عمى مشكالت تطبيق التقويم 
في تدريس مقرر التوحيد في المرحمة االبتدائية بالمدارس الحكومية في مدينة الرياض 

 )النيارية( من وجية نظر معممات ومشرفات العموم الشرعية.
 تحديد مصادر بناء االستبانة:-ب

 تّم بناء االستبانة من خالل:
عموم الشرعية البحوث والدراسات السابقة في مجال تطبيق التقويم المستمر لم-

 شرعية بصفة عامة.الوالعموم غير  ،بصفة خاصة
 االطالع عمى المقاالت والمنتديات التربوية التي تناولت التقويم المستمر.-
انات المتعمقة بالتقويم بشكل عام والمتعمقة بالتقويم االطالع عمى نماذج من االستب-

 سة.في تصميم أداة الدرا المستمر بشكل خاص لالستفادة منيا
 ،والمشرفات في مجال العموم الشرعيةوالمشرفين المعممات بالمعممين و مقاءات ال-
 .الدراسةبصدد موضوع  مومناقشتي

 صالحية االستبانة:-ج
 المرحمة األولى: بناء االستبانة في صورتيا األولية:

واالستفادة من آراء  ،بعد مراجعة الدراسات واألدبيات التربوية المتعمقة بالموضوع
 من قسمين: وتكونتالمختصين وذوي االىتمام تّم تصميم االستبانة في صورتيا األولية 

 القسم األول:
 ،سنوات الخبرة ،يتضمن معمومات عامة عن أفراد العينة من حيث المؤىل العممي

 حضور الدورات التدريبية في مجال التقويم المستمر.
 القسم الثاني:

 االستفتاء الثالثة:يتضمن محاور 
 .ةعبار ثنتي عشرة ( 12مشكالت تتعمق بمعممة العموم الشرعية ويتضمن ) المحور األول:
 عبارات. عشر (.1مشكالت تتعمق بمحتوى مقرر التوحيد ويتضمن ) المحور الثاني:



 عبارات.ست ( 6ويتضمن ) مشكالت تتعمق بالطالبة المحور الثالث:
 وفق مقياس ليكرت الخماسي كما يمي: الدراسةأداة وقد تّم تصميم االستجابة عمى 

 (.معدومة ،قميمة ،متوسطة ،كبيرة ،كبيرة جداً )
 :الدراسةالمرحمة الثانية: التأكد من صدق وثبات أداة 

 الصدق الظاىري لألداة:-3
رض االستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين تم ع

 ،أو تعديل صياغتو ،صالحية كل بند من بنود االستبانةالمتخصصين؛ إلبداء الرأي حول 
 أجل تحقيق األىداف التي رسمت ليذهكل ذلك من  ،أو إضافة بنود أخرى ،أو حذفو
 .الدراسة

تّم االستفادة من آرائيم في إجراء بعض  وبعد عرض االستبانة عمى المحكمين
  .التعديالت

 االتساق الداخمي لألداة: صدق-1
وعمى ضوء  تطبيقيا ميدانيًّا،تم ة الصدق الظاىري ألداة الدراسبعد التأكد من 

حساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخمي لالستبانة حيث تم و بيانات العينة 
حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحور 

 الجدول التالي:الذي تنتمي إليو العبارة كما يوضح ذلك 
  



 (3)جدول 
يبين معامل ارتباط )بيرسون(بين درجة كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكمية 

 لممحور
 

مشكالت الالمحور األول )
 مرتبطة بالمعممة(ال

مشكالت الالمحور الثاني )
 مرتبطة بالمحتوى(ال

مشكالت الالمحور الثالث )
 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة االرتباطمعامل  رقم الفقرة مرتبطة بالطالبات(ال

3 81.8** 3 76.5** 3 75.1** 
1 9..8** 1 77.1** 1 79..** 
1 7..4** 1 61.2** 1 76.7** 
4 82.1** 4 76.3** 4 91.3** 
5 7..4** 5 84.1** 5 91.7** 
6 75.4** 6 89.4** 6 92..** 
7 51.2** 7 88.7** 7 89.5** 
8 81.7** 8 9..9** 8 9..4** 
9 7..3** 9 96.3**   
30 8..1** 30 87.6**   
33 82.4**     
31 78.9**     

 ( )**(                                                                        0003مالحظة: دالة عند )
من العبارات مع  ( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة1يتضح من الجدول رقم )

( فأقل مما يدل عمى صدق 1...الداللة ) ىمحورىا موجبة ودالة إحصائيًا عند مستو 
 اتساقيا مع محاورىا.

 أداة الدراسة: ثبات-1
 Cronbach's)معادلة ألفا كرونباخ( )تم استخدام لقياس مدى ثبات أداة الدراسة 

Alpha (α)( يوضح معامالت ثبات 2من ثبات أداة الدراسة، والجدول رقم ) (؛ لمتأكد
 أداة الدراسة.  

 



 (1جدول رقم )
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 

الثبات العام لمشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس 
 974.. مقرر التوحيد

( وىذا 974..حيث بمغ ) ( أن معامل الثبات العام عالٍ 2يتضح من الجدول رقم )
في التطبيق  ايدل عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عميي

 الميداني لمدراسة.

 اجراءات تطبيق أداة الدراسة:

اإلدارة العامة مخاطبة بعد التصميم النيائي لألداة والتأكد من صدقيا وثباتيا تم 
توزيع االستبانة عمى أفراد عينة الدراسة تم  ثمّ  ،متطبيقلبمدينة الرياض لمتربية والتعميم 

، حيث 29/3/2.15بتاريخ  انات وحصرتاالستبجمعت ، بعد ذلك 28/2/2.15بتاريخ 
( استبانة لممشرفات، وجميعيا كانت صالحة 57)( استبانة لممعممات و464عددىا ) كان

، وتم ذلك خالل وًما( ي29انات وجمعيا )، واستغرق توزيع االستبلمتحميل اإلحصائي
خال البيانات، ومعالجتيا وبعد ذلك تم إد ،ىـ1435/1436الفصل الدراسي الثاني لمعام 

تحميل البيانات تم ومن ثم  ،(spssبالحاسب اآللي عن طريق برنامج ) إحصائيًّا
 واستخراج النتائج.

 حصائية:األساليب اال

ألىداف الدراسة في التعرف عمى مشكالت تطبيق التقويم المستمر في  تحقيًقا
تدريس مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية من وجية نظر معممات ومشرفات العموم 

من األساليب  عديدالشرعية، وتحميل البيانات التي تم تجميعيا، فقد تم استخدام 
 Statisticalموم االجتماعية اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية لمع

Package for Social Sciences يرمز ليا اختصاًرا والتي ( بالرمزSPSS.) 



دخال البيانات إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طول خاليا  وذلك بعد أن تم ترميز وا 
تم حساب المدى  الدراسة،المستخدم في محاور  والعميا(الدنيا  )الحدودالمقياس الخماسي 

لمحصول عمى طول الخمية الصحيح أي  خاليا المقياس(، ثم تقسيمو عمى عدد 4=5-1)
بداية  )أوذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس  ( بعد.8..= 5/4)

وذلك لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، وىكذا أصبح  ؛المقياس وىي الواحد الصحيح(
 تي:يأطول الخاليا كما 

  باختالف المحور يمثل )بدرجة معدومة( نحو كل عبارة  .1.8إلى  1من
 المراد قياسو.

  يمثل )بدرجة قميمة( نحو كل عبارة باختالف المحور  .2.6إلى  1.81من
 المراد قياسو.

  يمثل )بدرجة متوسطة( نحو كل عبارة باختالف المحور  .3.4إلى  2.61من
 المراد قياسو.

  ثل )بدرجة كبيرة( نحو كل عبارة باختالف المحور يم .4.2إلى  3.41من
 المراد قياسو.

  يمثل )بدرجة كبيرة جدًا( نحو كل عبارة باختالف  ...5إلى  4.21من
 المحور المراد قياسو.

 كما تّم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 .لرتبالنسب المئوية والتكرارات، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ا .1
لقياس االتساق الداخمي لألداة بين كل عبارة والدرجة الكمية  'بيرسون'معامل ارتباط  .2

 لمحورىا.
 معامل ألفا كرونباخ لحساب معامل ثبات أداة الدراسة. .3
لقياس الفروق اإلحصائية بين متوسطات آراء معممات العموم  T-test  'ت 'اختبار  .4

الشرعية وآراء مشرفاتيّن التربويات حول مشكالت تطبيق نظام التقويم المستمر في 



 ق في استجابات عينة الدراسة تبًعاتدريس مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية، ولمفرو 
 المستمر.الختالف متغير الدورات التدريبية في مجال التقويم 

لقياس الفروق بين متوسطات  ANOVA 'ف 'اختبار تحميل التباين األحادي  .5
 .الختالف )المؤىل، الخبرة( الدراسة طبًقاإجابات أفراد 

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا
والتعقيب  ،ألسئمة الدراسة ومناقشتيا وفًقا الدراسةعرض نتائج  الجزءتناول ىذا ي

 وربطيا بالدراسات السابقة. ،الباحثينعمييا بمرئيات 
 :الدراسةعرض وتحميل البيانات الشخصية لعينة  :أواًل 

( توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب مراكز اإلشراف التربوي كما 3يوضح الجدول رقم )
 يمي:

 ( 1جدول )
 يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب مراكز اإلشراف التربوي:

 المعممات التربوياتالمشرفات  مكتب التربية
 533 22 البديعة
 95 4 الحرس
 643 27 الروابي
 421 15 الشفا
 462 24 النيضة
 484 13 جنوب
 355 25 شمال
 287 .1 غرب
 283 21 وسط
 - 3 العيينة
 3563 164 المجموع



)معممات، مشرفات(  الدراسةينة ( توزيع أفراد ع5:4ن )يان التالكما يبين الجدوال
لمتغيرات )المؤىل تربوي أو غير تربوي، والخبرة، وحصوليا عمى دورات تدريبية في  وفًقا

 مجال التقويم المستمر أو عدم حصوليا(.

 (4جدول )
 البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة )معممات(

 النسبة العدد البيانات الشخصية م

 المؤىل 1

 - - دكتوراه
 %4.1 19 ماجستير

 %81.2 377 تربويبكالوريوس 
 %14.7 68 بكالوريوس غير تربوي

 - - أخرى
 %300 464 المجموع

 الخبرة 2

 %27.4 127 سنوات 5أقل من 
 .1سنوات إلى أقل من  5من 

 %17.7 82 سنوات

 %55 255 سنوات فأكثر .1
 %300 464 المجموع

3 

عدد الدورات 
التدريبية في 
مجال 
التقويم 
 المستمر

 %41.4 192 دورات ال يوجد

 %58.6 272 يوجد دورات

 %300 464 المجموع



 

تحمل الشيادة  الدراسةيوضح الجدول السابق أن الغالبية العظمى من عينة 
 الدراسة%( من مجموع عينة 81.2) ، وقد بمغت نسبتينالجامعية )بكالوريوس تربوي(

( من أفراد 19وكان ) الجامعية )بكالوريوس غير تربوي( ( شيادتين%14.7بينما كان )
 %(.4.1ن نسبة )العينة تحممن شيادة الماجستير تمثم

 ( سنوات.1من ) ( تتراوح سنوات خبرتين%55ويكشف لنا الجدول أن نسبة )
(، أما أقل %27.4( سنوات بنسبة بمغت )5أقل من ) خبرتين من كانتيميين  فأكثر، ثم

%( من 17.7ن نسبة )، ويمثمسنوات (.1إلى أقل من  5) انت خبرتيمن كا الفئات فين
 .الدراسةعينة 

دورات تدريبية  ينتمق الدراسةيتضح من الجدول أن أكثر من نصف عينة  وأخيًرا
 ينلم يتمق الئي%( في حين كانت نسبة ال58.6) ن  في التقويم المستمر وقد بمغت نسبتي
 .الدراسة%( من عينة 41.4دورات تدريبية في التقويم المستمر )

  



 (5جدول )
 البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة )مشرفات(

 

تحمل الشيادة  الدراسةيوضح الجدول السابق أن الغالبية العظمى من عينة 
 الدراسة%( من مجموع عينة 7..8) بكالوريوس تربوي( وقد بمغت نسبتينالجامعية )

 النسبة العدد البيانات الشخصية م

 المؤىل 1

 %3.5 2 دكتوراه
 %7 4 ماجستير

 %7..8 46 بكالوريوس تربوي
 %8.8 5 بكالوريوس غير تربوي

 - - أخرى
 %300 57 المجموع

 الخبرة 2

 %17.5 .1 سنوات 5من أقل 
 .1سنوات إلى أقل من  5من 

 سنوات
12 21.1% 

 %61.4 35 سنوات فأكثر .1
 %300 57 المجموع

3 

عدد الدورات 
التدريبية في 
مجال 
التقويم 
 المستمر

 %36.8 21 ال يوجد دورات

 %63.2 36 يوجد دورات

 %300 57 المجموع



شيادة الجامعية )بكالوريوس غير تربوي( بينما من يحمل  شيادتين %(8.8بينما كان )
فراد العينة تحممن شيادة الماجستير ( من أ2( وكان )%7نسبتين )الماجستير بمغت 

 %(.3.5ن نسبة )تمثم

سنوات  .1من ) ( تتراوح سنوات خبرتين%61.4ويكشف لنا الجدول أن نسبة )
بنسبة بمغت  ( سنوات.1إلى أقل من  5من ) خبرتين من كانت(، ثم يميين فأكثر

ن نسبة ( سنوات وتمثم5دون ) امن كانت خبرتي ئات فين%(، أما أقل الف21.1)
 .الدراسة%( من عينة 17.5)

 دورات تدريبية فيين تمق الدراسةيتضح من الجدول أن نسبة عالية من عينة  وأخيًرا
 ينلم يتمق الئيبة ال%( في حين كانت نس63.2) التقويم المستمر وقد بمغت نسبتين
 .الدراسة%( من عينة 36.8دورات تدريبية في التقويم المستمر )

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة: :ثانًيا
 نتائج الدراسة المتعمقة بإجابة السؤال األول .1

السؤال األول: ما أىم مشكالت تطبيق التقويم المستمر والتي تعزى لممعممة كما تراىا 
 معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا؟

لممعممة كما ى ز  ع  لمتعرف عمى أىم مشكالت تطبيق التقويم المستمر والتي تُ      
تراىا معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات مفردات عينة الدراسة لمشكالت تطبيق 

 وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي: ،والتي تعزى لممعممة ،التقويم المستمر

 (6جدول )
يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب 

 لمشكالت تطبيق التقويم المستمر والتي تعزى لممعممة



المتو  درجة المشكمة الفقرة م
سط 
الحسا
 بي

االنحرا
ف 
المعيا
 ري

الترتي
كبيرة  ب

 جداً 
متو  كبيرة

 سطة
معد قميمة

 ومة
3 

اإللمام بأىداف التقويم عدم 
 المستمر.

 22 62 159 189 89 ت
3.5. 

1..4
2 

1. 
% 

17.
1 

36.
3 

3..
5 

11.
9 

4.2 

1 
عدم اإللمام بالئحة التقويم 

 المستمر.

 33 55 165 179 89 ت
3.45 1.08

8 
12 

% 
17.
1 

34.
4 

31.
7 

1..
6 

6.3 

1 
عدم القدرة عمى مراعاة الفروق 

 الفردية بين الطالبات.

 .3 59 118 .16 154 ت
3.67 1.17

8 
7 

% 
29.
6 

3..
7 

22.
6 

11.
3 

5.8 

4 
زيادة النصاب من الحصص 

 الدراسية.

 13 35 91 142 .24 ت
4..8 1.06

1 
4 

% 
46.
1 

27.
3 

17.
5 

6.7 2.5 

 ضعف المستوى األكاديمي. 5
 26 67 .15 178 ..1 ت

3.5 1.09
2 

11 
% 

19.
2 

34.
2 

28.
8 

12.
9 

5 

6 
قمة الدورات التدريبية المتعمقة 

 بالتقويم المستمر.

 .2 36 98 153 214 ت
3.97 1.10

6 
5 

% 
41.
1 

29.
4 

18.
8 

6.9 3.8 

 1.012 4.15 11 33 71 159 247 تالتركيز عمى مستوى الحفظ  7



المتو  درجة المشكمة الفقرة م
سط 
الحسا
 بي

االنحرا
ف 
المعيا
 ري

الترتي
كبيرة  ب

 جداً 
متو  كبيرة

 سطة
معد قميمة

ىمال مستويات  ومة والتمقين وا 
 الجانب المعرفي األخرى.

% 
47.
4 

3..
5 

13.
6 

6.3 2.1 
7 

8 
تأثير اتجاه المعممة العاطفي 
عمى سالمة موضوعية التقويم 

 المستمر.

 25 49 132 185 .13 ت
3.66 

1.09
6 

9 
% 25 

35.
5 

25.
3 

9.4 4.8 

9 
عدم االقتناع بفعالية التقويم 

 المستمر.

 14 18 81 143 265 ت
4.20 

1.00
2 

1 
% 

5..
9 

27.
4 

15.
5 

3.5 2.7 

30 

أولياء د عدم االىتمام بتزوي
بنتائج التقويم  األمور دورًيا

المستمر مما ال يساعد عمى 
 تحقيق أىدافو.

 31 48 1.2 163 177 ت

3.78 
1.18

1 
6 

% 34 
31.
3 

19.
6 

9.2 6 

33 
عدم االىتمام بالتعميمات 
والتعاميم المتعمقة بالتقويم 

 المستمر وكيفية تطبيقو.

 37 48 118 164 154 ت
3.67 

1.19
4 

8 
% 

29.
6 

31.
5 

22.
6 

9.2 7.1 

31 
تدريس غير المتخصصات 

 لمقرر التوحيد.

 15 39 69 148 .25 ت
4.11 

1.07
7 

3 
% 48 

28.
4 

13.
2 

7.5 2.9 

 3.81 متوسط المحور



( يتضح أن مفردات عينة الدراسة 7من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )
المستمر والتي تعزى لممعممة بدرجة  موافقات عمى وجود مشكالت تحد من تطبيق التقويم

(، وىو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات ...5من  3.81وذلك بمتوسط ) ،كبيرة
( وىي الفئة التي تشير إلى خيار وجود مشكمة .4.2إلى  3.41المقياس الخماسي من )

ن محاور )بدرجة كبيرة( بالنسبة ألداة الدراسة، وجاء ىذا المحور في المرتبة الثانية م
(، وقد اتفقت نتيجة 5من  3.81مشكالت تطبيق التقويم المستمر بمتوسط حسابي بمغ )

ودراسة السحيم  ،ىـ(.143دراسة أبو حثرة )  :الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات التالية
ىـ(، عمى أن 1433ىـ(  ودراسة عايض )1432ودراسة دراسة العريفي ) ،ه(1431)

التقويم  كثرة الحصص وزيادة نصاب المعمم من أىم المعوقات التي تواجو تطبيق
ىـ( 1429المستمر، في حين اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة البالدي )

رياضيات في تطبيق التقويم والتي توصمت إلى أن المعوقات التي تواجو معممي ال
 المستمر لمتالميذ في المرحمة االبتدائية والمتعمقة بالمعمم كانت بدرجة متوسطة.

بينما يتضح من النتائج أن أىم ثالث مشكالت في تطبيق التقويم المستمر والتي 
 تعزى لممعممة كما تراىا معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا ىي:

" بالمرتبة األولى القتناع بفعالية التقويم المستمرعدم ا" ( وىي9جاءت المشكمة رقم ) (1

وتفسر ىذه النتيجة بأن المعممة ىي  وبدرجة )كبيرة(، (،...5من  .4.2بمتوسط )

عتيا بفعالية ىذا التقويم المنوط بيا تنفيذ وتطبيق التقويم المستمر وفي ظل عدم قنا

أبرز المشكالت التي تحد من وعميو نجد أن  ،تنفيذه يعد من الصعوبة بمكان نجد أن

تطبيق التقويم المستمر والتي تعزى لممعممة تمثمت في عدم االقتناع بفعالية التقويم 



المستمر مما يتطمب بصورة واضحة التركيز عمى تعزيز قناعة معممات العموم 

لمعالجة المشكالت  ؛الشرعية بجدوى وفعالية التقويم المستمر في العممية التعميمية

بات التي تواجو تطبيقو، وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة والصعو 

أن عدم قناعة بعض المعممين بعممية  إلىىـ( والتي توصمت .143رة )أبي حث

التقويم المستمر من أبرز معوقات التقويم المستمر لتالوة القرآن الكريم في الصفوف 

 تدائية.بالعميا من المرحمة اال

ىما( وىي "7ة رقم )جاءت المشكم (2 ل مستويات التركيز عمى مستوى الحفظ والتمقين وا 

( ...5من  4.15" بالمرتبة الثانية بمتوسط )الجانب المعرفي األخرى

وتفسر ىذه النتيجة بأن التقويم المستمر يتطمب التركيز عمى جميع  ،وبدرجة)كبيرة(

ن التركيز ا، وعميو فإودقيقً  وفاعاًل  جوانب العممية التعميمية حتى يكون التقييم شاماًل 

ىمال مستويات الجانب المعرفي األخرى يعوق تطبيق  عمى مستوى الحفظ والتمقين وا 

منى من الدراسات، منيا دراسة  عديد، وىذا يتفق مع ما أكدتو التقويم المستمر

ىـ( التي أشارت نتائجيا إلى تركيز المعممات في تدريسين عمى 1431المطيري )

ىمال  ميارات التفكير العميا. الحفظ، وا 

" ريس غير المتخصصات لمقرر التوحيدتد( وىي "12جاءت المشكمة رقم ) (3
وتفسر ىذه النتيجة  ،( وبدرجة)كبيرة(...5من  4.11بالمرتبة الثالثة بمتوسط )

بأن تدريس غير المتخصصات لمقرر التوحيد يقمل من كفائين التدريسية بصورة 



ن تدريس غير المتخصصات ، وعميو فإمستمرعامة ومنيا تطبيقين لمتقويم ال
، وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع لمقرر التوحيد يعوق تطبيق التقويم المستمر

والتي توصمت إلى وجود فروق ذات داللة  ،ىـ(1429نتيجة دراسة الغامدي )
احصائية بين متوسطات تقييم المعممات والتي تعزى إلى التخصص لصالح غير 

 .المتخصصات

كما يتضح من النتائج أن أدنى ثالث مشكالت في تطبيق التقويم المستمر والتي 
 تعزى لممعممة كما تراىا معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا ىي:

( وىي "عدم اإللمام بالئحة التقويم المستمر" بالمرتبة 2جاءت المشكمة رقم ) (1

( وبدرجة )كبيرة(، وتفسر ىذه النتيجة ...5من  3.45بمتوسط ) ةالثانية عشر 

بأن عدم اإللمام بالئحة التقويم المستمر ال يتيح المعرفة الكافية بأسس تطبيق 

التقويم المستمر مما يعوق تطبيق التقويم المستمر، وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة 

استخدام أساليب  ه( والتي بينت أن من أبرز معوقات1432دراسة العريفي )

 وأدوات التقويم المتعمقة بالمعمم: عدم وجود دليل واضح ومتكامل عن التقويم.

 ة( وىي "ضعف المستوى األكاديمي" بالمرتبة الحادية عشر 5جاءت المشكمة رقم ) (2

( وبدرجة )كبيرة(، وتفسر ىذه النتيجة بأن ضعف ...5من  3.5بمتوسط )

يركزن عمى الميام  المعممات ويجعمينّ  ىالمستوى األكاديمي يزيد من العبء عم

ما وتتفق ىذه النتيجة مع  ،التدريسية األساسية مما يعوق تطبيق التقويم المستمر

( من أن من أىم السمبيات التي ظيرت بعد تطبيق التقويم 2.11ذكرتو القرشي )



المستمر في المرحمة االبتدائية ضعف المستوى األكاديمي لممعمم، وىذا ما دعا 

  ،ه(.143)وأبي حثرة  ،ه(.143والبشر ) ،ه(1429من  البالدي ) كالًّ 

إلى المطالبة بإقامة برامج تدريبية لممعممين لرفع المستوى  ،ه(1433وعايض )

 .االكاديمي لممعمم

" بالمرتبة اإللمام بأىداف التقويم المستمر عدم( وىي "1جاءت المشكمة رقم ) (3

وتفسر ىذه النتيجة بأن وبدرجة )كبيرة(،  (...5من  .3.5العاشرة بمتوسط )

عدم اإللمام بأىداف التقويم المستمر يجعل المعممات غير مدركات لواجباتين 

، وقد األساسية في عممية التقويم المستمر مما يعوق تطبيق التقويم المستمر

( بأن 1425) اتفقت ىذه النتيجة مع ما جاء ضمن نتائج دراسة الداود، ىند.

ات برزت بعد تطبيق التقويم المستمر في ميدان تدريس الرياضيات في ىناك سمبي

الصفوف المبكرة من المرحمة االبتدائية ومن أىميا: أن أىداف التقويم ال تتحقق 

 بدرجة كبيرة.

 نتائج الدراسة المتعمقة بإجابة السؤال الثاني .2
محتوى مقرر السؤال الثاني: ما أىم مشكالت تطبيق التقويم المستمر والتي تعزى ل

 التوحيد كما تراىا معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا؟

لمتعرف عمى أىم مشكالت تطبيق التقويم المستمر والتي تعزى لمحتوى مقرر 
التوحيد كما تراىا معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا تم حساب التكرارات والنسب المئوية 



والرتب الستجابات مفردات عينة الدراسة والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
وجاءت النتائج كما يوضحيا  ،لمشكالت تطبيق التقويم المستمر والتي تعزى لممحتوى

 الجدول التالي:

 (7جدول )
يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب 

 ى لممحتوىلمشكالت تطبيق التقويم المستمر والتي تعز 

 الفقرة م

المتو  درجة المشكمة
سط 
الحسا
 بي

االنحرا
ف 
المعيا
 ري

الترتي
 ب

كبيرة 
 جداً 

 كبيرة
متو 
 سطة

 قميمة
معد
 ومة

3 
زيادة عدد الموضوعات لمقرر 

 التوحيد.

 44 68 154 144 111 ت
3.4. 

1.19
9 

9 
% 

21.
3 

27.
6 

29.
6 

13.
1 

8.4 

1 
عدم التنوع في أساليب عرض 

 مقرر التوحيد.محتويات 

 19 58 125 168 151 ت
3.72 

1.1.
7 

3 
% 29 

32.
2 

24 
11.
1 

3.6 

1 
قمة الزمن المخصص لتدريس 

 مقرر التوحيد.

 27 63 112 163 156 ت
3.69 

1.1.
7 

6 
% 

29.
9 

31.
3 

21.
5 

12.
1 

5.2 

4 
اقتصار المحتوى عمى الجانب 
النظري دون الجانب 

 16 38 81 173 213 ت
4..2 

1..6
5 

1 
% 4..33.15.7.3 3.1 



 الفقرة م

المتو  درجة المشكمة
سط 
الحسا
 بي

االنحرا
ف 
المعيا
 ري

الترتي
 ب

كبيرة 
 جداً 

 كبيرة
متو 
 سطة

 قميمة
معد
 ومة

 5 2 9 التطبيقي.

5 
عدم مراعاة الفروق الفردية بين 

 الطالبات.

 27 51 118 169 156 ت
3.72 

1.14
4 

4 
% 

29.
9 

32.
4 

22.
6 

9.8 5.2 

6 
المحتوى ال يساعد عمى 

 الترابط بين الموضوعات.

 48 83 149 136 1.5 ت
3.32 

1.22
3 

1. 
% 

2..
2 

26.
1 

28.
6 

15.
9 

9.2 

7 
المحتوى ال يثير اىتمام 

 الطالبات.

 34 .6 115 149 163 ت
3.67 

1.21
4 

7 
% 

31.
1 

28.
6 

22.
1 

11.
5 

6.5 

8 
تنظيم المحتوى ال يتفق مع 
األسس التي يقوم عمييا التقويم 

 المستمر.

 24 58 127 179 136 ت
3.66 

1.11
8 

8 
% 

26.
1 

33.
8 

24.
4 

11.
1 

4.6 

9 
بعض الموضوعات صعوبة 

 عمى الطالبات.

 42 37 11 167 164 ت
3.72 

1.2.
9 

5 
% 

31.
5 

32.
1 

21.
3 

7.1 8.1 
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 الفقرة م

المتو  درجة المشكمة
سط 
الحسا
 بي

االنحرا
ف 
المعيا
 ري

الترتي
 ب

كبيرة 
 جداً 

 كبيرة
متو 
 سطة

 قميمة
معد
 ومة

 لألشكال والرسوم التوضيحية.
% 33 

31.
5 

19.
2 

8.3 8.1 
8 

 3.66 متوسط المحور

( يتضح أن مفردات عينة الدراسة 7الجدول رقم )من خالل النتائج الموضحة في 
والتي تعزى لمحتوى مقرر  ،موافقات عمى وجود مشكالت تحد من تطبيق التقويم المستمر

(، وىو متوسط يقع في الفئة ...5من  3.66وذلك بمتوسط ) ،التوحيد بدرجة كبيرة
( وىي الفئة التي تشير إلى .4.2إلى  3.41الرابعة من فئات المقياس الخماسي من )

خيار وجود مشكمة )بدرجة كبيرة( بالنسبة ألداة الدراسة، وجاء ىذا المحور في المرتبة 
(، 5من  3.66وسط حسابي بمغ )الثالثة من محاور مشكالت تطبيق التقويم المستمر بمت

والتي توصمت إلى  ،ىـ(1429وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة البالدي )
أن المعوقات التي تواجو معممي الرياضيات في تطبيق التقويم المستمر لمتالميذ في 

 المرحمة االبتدائية والمتعمقة بالمقرر كانت بدرجة كبيرة.

والتي  ،تائج أن أىم ثالث مشكالت في تطبيق التقويم المستمربينما يتضح من الن
 تعزى لمحتوى مقرر التوحيد كما تراىا معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا ىي:

جانب النظري دون اقتصار المحتوى عمى ال( وىي "4شكمة رقم )جاءت الم (1
 رة(،وبدرجة )كبي( ...5من  2..4" بالمرتبة األولى بمتوسط )الجانب التطبيقي



وتفسر ىذه النتيجة بأن اقتصار المحتوى عمى الجانب النظري دون الجانب 
التطبيقي يجعل المحتوى غير فاعل في تعزيز الفيم التطبيقي لمطالبات مما يحد 

وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة  ،من تطبيق التقويم المستمر
يشمل التقويم المستمر تيا أن أىم توصيا نكان موالتي  ،ىـ(1429البالدي )

ألن من  ؛الطالب والكشف عن ميول ،الجوانب السموكية واألنشطة غير الصفية
أىم المعوقات عدم اشتمال المحتوى عمى الجانب التطبيقي واشتمالو عمى النظري 

 فقط.
لكتاب لألشكال والرسوم عدم تضمين أسئمة ا( وىي ".1جاءت المشكمة رقم ) (2

 (، وتفسر( وبدرجة )كبيرة...5من  3.73بة الثانية بمتوسط )" بالمرتالتوضيحية
ىذه النتيجة بأن عدم تضمين أسئمة الكتاب لألشكال والرسوم التوضيحية يقمل من 
مستوى االستيعاب لمطالبات مما يحد من تطبيق التقويم المستمر، وقد اتفقت 

 في (، في وجود نقص كبير4..2مع نتيجة دراسة غالب ) نتيجة الدراسة الحالية
 .الخرائط والصور واألشكال والرسوم التوضيحية

أساليب عرض محتويات مقرر عدم التنوع في ( وىي "2جاءت المشكمة رقم ) (3
( وبدرجة )كبيرة(، وتفسر ىذه ...5من  3.72" بالمرتبة الثالثة بمتوسط )التوحيد

من قدرة  التوحيد يزيديب عرض محتويات مقرر النتيجة بأن التنوع في أسال
 الطالبات عمى استيعاب محتويات مقرر التوحيد بالشكل المناسب مما يحد من

( 2.11، وىذا ما يتفق مع ما أورده الفيومي )تطبيق التقويم المستمر مشكالت
ية المدرسة،  جاذبواستراتيجيات التدريس، يساعد في من أن التنوع في موضوعات 

ما يتعممون، ويستخدمون تمك المعرفة في سياقات الطالب يفيمون وجعل 
 .ومواقف حياتية متفاوتة



كما يتضح من النتائج أن أدنى ثالث مشكالت في تطبيق التقويم المستمر والتي 
 تعزى لمحتوى مقرر التوحيد كما تراىا معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا ىي:

" يساعد عمى الترابط بين الموضوعاتال  المحتوى( وىي "6جاءت المشكمة رقم ) (1
( وبدرجة )متوسطة(، وتفسر ىذه ...5من  3.32بالمرتبة العاشرة بمتوسط )

النتيجة بأن عدم مساعدة المحتوى عمى الترابط بين الموضوعات يقمل من القدرة 
 عمى تقييم مستوى الطالبات بشكل متكامل مما يعوق تطبيق التقييم المستمر.

أن من أىم معايير الحكم عمى جودة "( إلى 9..2)وقد تطرق السعدني 
 (.132)ص " الكتاب المدرسي ارتباط عناصر المحتوى وتناسقيا مع بعضيا

" بالمرتبة ادة عدد الموضوعات لمقرر التوحيدزي( وىي "1جاءت المشكمة رقم ) (2
النتيجة بأن ( وبدرجة )متوسطة(، وتفسر ىذه ...5من  .3.4التاسعة بمتوسط )

زيادة عدد الموضوعات لمقرر التوحيد يزيد من صعوبة تقييم الطالبات في جميع 
، ولقد بينت دراسة المركز العربي الموضوعات مما يعوق تطبيق التقييم المستمر

( أن ازدحام المناىج الدراسية بالموضوعات الدراسية من أسباب 1981لمبحوث)
  عدم تحقيق التقويم ألىدافو.

( وىي "تنظيم المحتوى ال يتفق مع األسس التي يقوم 8المشكمة رقم ) جاءت (3
( وبدرجة ...5من  3.66عمييا التقويم المستمر" بالمرتبة الثامنة بمتوسط )

)كبيرة(، وتفسر ىذه النتيجة بأن عدم اتفاق تنظيم المحتوى مع األسس التي يقوم 
ق تطبيق التقييم عمييا التقويم المستمر يجعل من الصعب تطبيقو مما يعو 

ن التقويم مرتبط بالمحتوى الذي إ، ت( بقولو: )د، وىذا ما يؤكده الحارثي المستمر
من  عمى شكل قوائم ميارات تتطمب وعًيام أو حدد ميفترض أن يكون قد ص

  (.33ص التدريس. )وطرائق حديثة في  ، وتتطمب أيًضا أسموًباالمعممين



 السؤال الثالثنتائج الدراسة المتعمقة بإجابة  .3
السؤال الثالث: ما أىم مشكالت تطبيق التقويم المستمر والتي تعزى لمطالبة كما تراىا 

 معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا؟

ى لمطالبة كما ز  ع  والتي تُ  ،لمتعرف عمى أىم مشكالت تطبيق التقويم المستمر     
ات والنسب المئوية والمتوسطات تراىا معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا تم حساب التكرار 

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات مفردات عينة الدراسة لمشكالت تطبيق 
 وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي: ،والتي تعزى لمطالبات ،التقويم المستمر

 (8)جدول 
واالنحرافات المعيارية والترتيب يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

 لمشكالت تطبيق التقويم المستمر والتي تعزى لمطالبات

 الفقرة م

المتو  درجة المشكمة
سط 
الحسا
 بي

االنحرا
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المعيا
 ري

الترتي
 ب

كبيرة 
 جداً 

 كبيرة
متو 
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 قميمة
معد
 ومة

3 
ضعف اىتمام الطالبات بمواد 

 العموم الشرعية.
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تركيز الطالبات عمى تحصيل 
درجة النجاح في االختبارات 

 فقط.
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1 

تركيز الطالبات عند دراسة 
المقرر عمى الحفظ دون 
مستويات الجانب المعرفي 

 األخرى.

 5 16 41 149 .31 ت
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4 
عدم وضوح أىداف التقويم 
المستمر لدى كثير من 

 الطالبات.
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5 
عدم وضوح أىداف التقويم 
المستمر لدى كثير من أسر 

 الطالبات.

 2 21 .7 149 279 ت
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6 
شعور الطالبة بأن التقويم 
المستمر يساوي بين الطالبة 

 المجتيدة وغيرىا.

 2 16 28 91 384 ت
4.61 

..75
9 

2 
% 

73.
7 

17.
5 

5.4 3.1 ..4 

7 
توقع النجاح من قبل الطالبات 
 عند استخدام التقويم المستمر.

 - 14 .3 82 395 ت
4.65 

..71
1 

1 
% 

75.
8 

15.
7 

5.8 2.7 - 

 896.. 4.31 2 24 .7 139 286 تعدم وضوح إجراءات وأساليب  8



 الفقرة م

المتو  درجة المشكمة
سط 
الحسا
 بي

االنحرا
ف 
المعيا
 ري

الترتي
 ب

كبيرة 
 جداً 

 كبيرة
متو 
 سطة

 قميمة
معد
 ومة

وأدوات التقويم المستمر لدى 
 كثير من الطالبات.

% 
54.
9 

26.
7 

13.
4 

4.6 ..4 
8 

 .4.4 متوسط المحور
( يتضح أن مفردات عينة الدراسة 8من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )

ى لمطالبة بدرجة ز  ع  والتي تُ  ،وجود مشكالت تحد من تطبيق التقويم المستمرموافقات عمى 
(، وىو متوسط يقع في الفئة الخامسة من ...5من  .4.4وذلك بمتوسط ) (كبيرة جداً )

وجود مشكمة  ( وىي الفئة التي تشير إلى خيار5إلى  4.21فئات المقياس الخماسي من )
لدراسة، وجاء ىذا المحور في المرتبة األولى من محاور ( بالنسبة ألداة ا)بدرجة كبيرة جداً 

(، وقد اختمفت نتيجة 5من  .4.4مشكالت تطبيق التقويم المستمر بمتوسط حسابي بمغ )
والتي توصمت إلى أن المعوقات  ،ىـ(1429الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة البالدي )

بتدائية لمتالميذ في المرحمة االالتي تواجو معممي الرياضيات في تطبيق التقويم المستمر 
 والمتعمقة بالتمميذ كانت بدرجة كبيرة.

بينما يتضح من النتائج أن أىم ثالث مشكالت في تطبيق التقويم المستمر والتي 
 تعزى لمطالبة كما تراىا معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا ىي:

استخدام  بات عندتوقع النجاح من قبل الطال( وىي "7جاءت المشكمة رقم ) (1
 ( وبدرجة )كبيرة...5من  4.65" بالمرتبة األولى بمتوسط )التقويم المستمر



(، وتفسر ىذه النتيجة بأن توقع النجاح من قبل الطالبات عند استخدام التقويم جداً 
المستمر يجعل فشل بعض الطالبات ينسب لتطبيق التقويم المستمر األمر الذي 

 من تطبيق التقويم المستمر. يقمل من الرغبة في تطبيقو مما يحد

شعور الطالبة بأن التقويم المستمر يساوي بين ( وىي "6جاءت المشكمة رقم ) (2
( وبدرجة ...5من  4.61" بالمرتبة الثانية بمتوسط )مجتيدة وغيرىاالطالبة ال

(، وتفسر ىذه النتيجة بأن شعور الطالبة بأن التقويم المستمر يساوي جداً  )كبيرة
مجتيدة وغيرىا يقمل من تجاوب الطالبات مع جيود التقويم مما يحد بين الطالبة ال

( من أن محور 2.11، وىذا ما أكده السعدوي )من تطبيق التقويم المستمر
شكوى الكثير من أولياء األمور والمعممين بأن نتائج التقويم المستمر تساوي بين 

 الطمبة المتميزين والعاديين والمثابرين والميممين.

ل درجة النجاح في تركيز الطالبات عمى تحصي( وىي "2لمشكمة رقم )جاءت ا (3
 ( وبدرجة )كبيرة...5من  4.46" بالمرتبة الثالثة بمتوسط )االختبارات فقط

(، وتفسر ىذه النتيجة بأن تركيز الطالبات عمى تحصيل درجة النجاح في جداً 
مستمر مما االختبارات فقط يقمل من اىتمامين ببعض الموضوعات وبالتعمم ال

 يحد من تطبيق التقويم المستمر.
والتي  ،كما يتضح من النتائج أن أدنى ثالث مشكالت في تطبيق التقويم المستمر

 ى لمطالبة كما تراىا معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا ىي:ز  ع  تُ 

( وىي "ضعف اىتمام الطالبات بمواد العموم الشرعية" 1جاءت المشكمة رقم ) (1
(، وتفسر ىذه جداً  ( وبدرجة )كبيرة...5من  4.16الثامنة بمتوسط )بالمرتبة 
بأن ضعف اىتمام الطالبات بمواد العموم الشرعية يقمل من دافعيتيّن في  النتيجة

المطيري منى وىذا ما أكدتو دراسة  التعميم مما يحد من تطبيق التقويم المستمر.
ة من جدوى تطبيق من أن ىناك شكوى من معممات العموم الشرعي ،(1431)



يم لدى التمميذات مما نظام التقويم المستمر، ووصفو بأنو سيؤدي إلى ضعف التعم
 .عمـى جـودة التقويم ينعكس سمًبا

يم المستمر لدى كثير من عدم وضوح أىداف التقو ( وىي "4جاءت المشكمة رقم ) (2
(، جداً  ( وبدرجة )كبيرة...5من  4.24" بالمرتبة السابعة بمتوسط )الطالبات

وتفسر ىذه النتيجة بأن عدم وضوح أىداف التقويم المستمر لدى كثير من 
من عممية التقويم في كثير من األحيان مما يحد من  ن  ب  الطالبات يجعميّن يتير  
 تطبيق التقويم المستمر.

( وىي "عدم وضوح إجراءات وأساليب وأدوات التقويم 8جاءت المشكمة رقم ) (3
( ...5من  4.31الطالبات" بالمرتبة السادسة بمتوسط ) المستمر لدى كثير من

وتفسر ىذه النتيجة بأن عدم وضوح إجراءات وأساليب (، جداً  وبدرجة )كبيرة
وأدوات التقويم المستمر لدى كثير من الطالبات يقمل من تجاوبيّن اإليجابي مع 

 .عممية التقويم مما يحد من تطبيق التقويم المستمر
( في أن 2..2مع ما جاء ضمن نتائج دراسة العصيمي ) وتتفق ىذه النتيجة

غموض بعض مصطمحات الئحة التقويم المستمر، وعدم وجود آلية تنفيذ موحده 
 عمى مستوى المممكة أدى إلى حدوث تفاوت في تنفيذىا.

ومن خالل العرض السابق لمشكالت تطبيق التقويم المستمر كما تراىا معممات      
 رفاتيا، نجدىا جاءت كما يمي:العموم الشرعية ومش

  



 (9جدول رقم )
 مشكالت تطبيق التقويم المستمر كما تراىا معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا

 الترتيب المتوسط الحسابي المشكالت م

 2 3.81 .المشكالت المتعمقة بالمعممة 1
 3 3.66 .المشكالت المتعمقة بالمقرر 2
 1 .4.4 .المشكالت المتعمقة بالطالبات 3

 1096 الدرجة الكمية

( أن ىناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة عمى 9يتضح من خالل الجدول رقم )
(، حيث تأتي المشكالت المتعمقة 3.96مشكالت تطبيق التقويم المستمر بمتوسط عام )

معممة (، تمييا المشكالت المتعمقة بال.4.4بالطالبات بالمرتبة األولى بمتوسط عام )
(، 3.66تأتي المشكالت المتعمقة بالمقرر بمتوسط عام ) (، وأخيًرا3.81بمتوسط عام )

ىـ( والتي توصمت إلى أن .143وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة البشر )
عينة الدراسة ترى أن ىناك مشكالت تتعمق بتطبيق التقويم المستمر، وتحول دون تطبيق 

رات القراءة في الصفوف األولية من المرحمة االبتدائية لمبنات، في التقويم المستمر لميا
ىـ( والتي توصمت 1431حين اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة السحيم )

إلى أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد عينة الدراسة عمى صعوبات التقويم 
 تدائية في مقررات العموم الشرعية.المستمر لتالميذ الصفوف العميا بالمرحمة االب

 نتائج الدراسة المتعمقة بإجابة السؤال الرابع .4
السؤال الرابع: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء معممات العموم 
الشرعية وآراء مشرفاتيّن التربويات حول مشكالت تطبيق نظام التقويم المستمر في 

 االبتدائية؟ تدريس مقرر التوحيد بالمرحمة



لمتعرف عمى ما إذا كانت ىنالك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء 
 Independent: اختبار "ت استخدممعممات العموم الشرعية وآراء مشرفاتيّن التربويات 

Sample T-test"، :وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي 
 (30جدول رقم )

 " test-Independent Sample T ت:نتائج اختبار " 
 لمفروق بين متوسطات آراء معممات العموم الشرعية وآراء مشرفاتيّن التربويات

 الداللة قيمة ت االنحراف المتوسط العدد العينة المحاور
مشكالت تطبيق التقويم 
المستمر والتي تعزى 

 لممعممة.

 75435.. 3.8123 464 معممة
مشر  991.. 11...

 فة
57 3.8114 ..56245 

مشكالت تطبيق التقويم 
المستمر والتي تعزى 
 لمحتوى مقرر التوحيد.

 89636.. 3.6871 464 معممة
مشر  87... 1.717

 فة
57 3.4737 ..7882. 

مشكالت تطبيق التقويم 
المستمر والتي تعزى 

 لمطالبة.

 62219.. 4.4138 464 معممة
مشر  64... 1.855

 75315.. 4.2478 57 فة

الدرجة الكمية لمشكالت 
تطبيق التقويم المستمر 

 في تدريس مقرر التوحيد.

 6..67.. 3.9711 464 معممة
مشر  174.. 1.361

 فة
57 3.8443 ..6.6.2 

عدم وجود فروق ذات داللة  في الجدول السابقيتضح من خالل النتائج الموضحة 
فأقل بين متوسطات آراء معممات العموم الشرعية وآراء  5...إحصائية عند مستوى 

مشرفاتيّن التربويات حول مشكالت تطبيق نظام التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد 



بالمرحمة االبتدائية، وقد اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة العريفي 
( 5...والتي توصمت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ،ىـ(1432)

فأقل بين إجابات المشرفين التربويين والمعممين حول معوقات استخدام أساليب وأدوات 
 التقويم المتعمقة بالمعمم لصالح المشرفين التربويين.

 نتائج الدراسة المتعمقة بإجابة السؤال الخامس .5
الخامس: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء عينة السؤال 

الدراسة حول محاور مشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد 
التدريبية في مجال التقويم  الدورات-الخبرة-لممؤىلبالمرحمة االبتدائية تعزى )

 المستمر(؟

 :أواًل: الفروق باختالف متغير المؤىل

ية في إجابات أفراد عمى ما إذا كانت ىنالك فروق ذات داللة إحصائ لمتعرف
 One Way" )"تحميل التباين األحادياستخدم إلى اختالف متغير المؤىل  الدراسة طبًقا
ANOVA)،  إلى اختالف متغير  وق في إجابات أفراد الدراسة طبًقالتوضيح داللة الفر

 وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي: ،المؤىل

  



 (33الجدول رقم )
 لمفروق في (ANOVAWay  One)" نتائج "تحميل التباين األحادي

 إلى اختالف المؤىل إجابات أفراد الدراسة طبًقا

 المحاور
مصدر 
 التباين

مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

تطبيق مشكالت 
التقويم المستمر والتي 

 تعزى لممعممة.

بين 
 المجموعات

..416 3 ..139 
..255 ..858 

داخل 
 543.. 517 769..28 المجموعات

مشكالت تطبيق 
التقويم المستمر والتي 
تعزى لمحتوى مقرر 

 التوحيد.

بين 
 المجموعات

1.624 3 ..541 
..687 ..56. 

داخل 
 المجموعات

4.7.48. 517 ..788 

مشكالت تطبيق 
التقويم المستمر والتي 

 تعزى لمطالبة

بين 
 المجموعات

..229 3 ...76 
..186 ..9.6 

داخل 
 .41.. 517 212.174 المجموعات

الدرجة الكمية 
لمشكالت تطبيق 
التقويم المستمر في 
 تدريس مقرر التوحيد

بين 
 المجموعات

..571 3 ..19. 
..43. ..731 

داخل 
 المجموعات

228.687 517 ..442 

عدم وجود فروق ذات داللة  في الجدول السابقيتضح من خالل النتائج الموضحة 
فأقل بين متوسطات آراء عينة الدراسة حول محاور  (5...)إحصائية عند مستوى 



مشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية تعزى 
والتي  ،(...2اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الناجم ) لممؤىل، وقد

توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد العينة من المعممين 
لمتغير المؤىل  كل محور من محاور االستبانة تبًعاوالمشرفين التربويين في إجاباتيم عن 

والتي توصمت  ،ىـ(1432العريفي ) دراسةاتفقت مع ما جاء ضمن نتائج  االعممي، كم
( فأقل بين المعممين حول 5...إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 معوقات استخدام أساليب وأدوات التقويم المتعمقة بالمعمم باختالف متغير المؤىل العممي.

 : الفروق باختالف متغير الخبرة:ثانًيا

ية في إجابات أفراد ىنالك فروق ذات داللة إحصائلمتعرف عمى ما إذا كانت 
 One Way"تحميل التباين األحادي" )استخدم متغير الخبرة  طبًقا الختالفالدراسة 

ANOVA)إلى اختالف متغير  وق في إجابات أفراد الدراسة طبُقالتوضيح داللة الفر  ؛
 وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي: ،الخبرة

 (31الجدول رقم )
 ( لمفروق فيWay ANOV One)" نتائج "تحميل التباين األحادي

 إلى اختالف الخبرة إجابات أفراد الدراسة طبًقا

 المحاور
مصدر 
 التباين

مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

مشكالت تطبيق 
التقويم المستمر والتي 

 تعزى لممعممة.

بين 
 المجموعات

..286 2 ..143 
..264 ..768 

داخل 
 المجموعات

28..898 518 ..542 



مشكالت تطبيق 
التقويم المستمر والتي 
تعزى لمحتوى مقرر 

 التوحيد.

بين 
 95... 2 .19.. المجموعات

..12. ..887 
داخل 

 789.. 518 4.8.914 المجموعات

مشكالت تطبيق 
التقويم المستمر والتي 

 تعزى لمطالبة.

بين 
 المجموعات

1..11 2 ..5.6 
1.239 ..291 

داخل 
 المجموعات

212.392 518 ..4.8 

الدرجة الكمية 
لمشكالت تطبيق 

التقويم المستمر في 
 تدريس مقرر التوحيد.

بين 
 المجموعات

..1.4 2 ...52 

..118 ..889 
داخل 

 442.. 518 229.154 المجموعات

عدم وجود فروق ذات داللة  الجدول السابقفي يتضح من خالل النتائج الموضحة 
فأقل بين متوسطات آراء عينة الدراسة حول محاور  5...إحصائية عند مستوى 

مشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية تعزى 
توصمت  ( والتي...2وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الناجم ) لمخبرة،

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد العينة من المعممين والمشرفين 
اختمفت و  لمتغير الخبرة، كل محور من محاور االستبانة تبًعاالتربويين في إجاباتيم عن 

ىـ( والتي توصمت إلى وجود فروق 1432نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة العريفي )
( فأقل بين إجابات المشرفين التربويين والمعممين 5...ائية عند مستوى )ذات داللة إحص



حول معوقات استخدام أساليب وأدوات التقويم المتعمقة بالمعمم باختالف متغير سنوات 
 الخبرة.

 : الفروق باختالف متغير الدورات التدريبية في مجال التقويم المستمر:ثالثًا

تجابات مفردات وق ذات داللة إحصائية في اسلمتعرف عمى ما إذا كانت ىنالك فر 
 استخدمالختالف متغير الدورات التدريبية في مجال التقويم المستمر  عينة الدراسة تبًعا

وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول  ،"Independent Sample T-test: تاختبار "
 التالي:

 (31جدول رقم )
تجابات " لمفروق في اس test-TIndependent Sample: نتائج اختبار "ت

 الختالف متغير الدورات التدريبية في مجال التقويم المستمر مفردات عينة الدراسة تبًعا
 الداللة قيمة ت االنحراف المتوسط العدد الدورات المحاور

مشكالت تطبيق التقويم 
 المستمر والتي تعزى لممعممة.

- 74329.. 3.7776 3.8 نعم
1.293 ..197 

 72251.. 3.8623 213 ال
مشكالت تطبيق التقويم 

المستمر والتي تعزى لمحتوى 
 مقرر التوحيد.

 87261.. 3.6623 3.8 نعم
-

...43 
..966 

 9.944.. 3.6657 213 ال

مشكالت تطبيق التقويم 
 المستمر والتي تعزى لمطالبة.

 65957.. 2..4.4 3.8 نعم
..194 ..846 

 .6.98.. 4.3891 213 ال
الدرجة الكمية لمشكالت تطبيق 

التقويم المستمر في تدريس 
 مقرر التوحيد.

 66435.. 3.9467 3.8 نعم
-

..433 
..665 

 66474.. 3.9724 213 ال



عدم وجود فروق ذات داللة  في الجدول السابقيتضح من خالل النتائج الموضحة 
فأقل بين متوسطات آراء عينة الدراسة حول محاور  5...إحصائية عند مستوى 

مشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية تعزى 
وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة  لمدورات التدريبية في مجال التقويم المستمر،

والتي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى  ،(...2سة الناجم )درا
كل محور من محاور أفراد العينة من المعممين والمشرفين التربويين في إجاباتيم عن 

اتفقت مع ما جاء ضمن نتائج  المتغير الحصول عمى دورات تدريبية، كم االستبانة تبًعا
والتي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  ،ىـ(1432دراسة العريفي )

( فأقل بين المعممين حول معوقات استخدام أساليب وأدوات التقويم 5...مستوى )
 المتعمقة بالمعمم باختالف متغير الدورات التدريبية في التقويم.

 أىم نتائج الدراسة:ممخص  
 : النتائج المتعمقة بوصف عينة الدراسة:أواًل 

% من إجمالي المعممات مؤىمين 81.2( من المعممات يمثمن ما نسبتو 377) أن
( من المعممات 255بكالوريوس تربوي وىن الفئة األكثر عددًا من المعممات، بينما )

سنوات فأكثر وىن أكثر من  .1% من إجمالي المعممات خبرتين 55يمثمن ما نسبتو 
% من إجمالي 58.6ما نسبتو  ( من المعممات يمثمن272نصف العينة، كما أن )

 المعممات يوجد لديين دورات تدريبية في مجال التقويم المستمر.

% من إجمالي المشرفات مؤىمين 7..8( من المشرفات يمثمن ما نسبتو 46أن )
( من المشرفات يمثمن 35من المشرفات، بينما ) يوس تربوي وىن الفئة األكثر عدًدابكالور 

سنوات فأكثر وىن غالبية العينة،  .1ي المشرفات خبرتين % من إجمال61.4ما نسبتو 
% من إجمالي المشرفات يوجد لديين 63.2( من المشرفات يمثمن ما نسبتو 36كما أن )

 دورات تدريبية في مجال التقويم المستمر.



 : النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة:ثانًيا
المستمر في تدريس مقرر التوحيد السؤال الرئيس: ما أىم مشكالت تطبيق التقويم 

بالمرحمة االبتدائية لمبنات من وجية نظر المعممات والمشرفات التربويات في مدينة 
 الرياض؟

مفردات عينة الدراسة موافقات عمى أن ىناك مشكالت في تطبيق التقويم المستمر 
 في تدريس مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية لمبنات.

 :اآلتي لتقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد تمثمت فيوأىم مشكالت تطبيق ا
 معممةمشكالت تطبيق التقويم المستمر والتي تعزى لم. 
  والتي تعزى لمحتوى مقرر التوحيدمشكالت تطبيق التقويم المستمر. 
 لمطالبة مشكالت تطبيق التقويم المستمر والتي تعزى. 

تطبيق التقويم المستمر في تدريس وفيما يمي النتائج التفصيمية ألىم مشكالت 
مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية لمبنات من وجية نظر المعممات والمشرفات 

 التربويات في مدينة الرياض:

السؤال األول: ما أىم مشكالت تطبيق التقويم المستمر والتي تعزى لممعممة كما تراىا 
 معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا؟

راسة موافقات عمى وجود مشكالت تحد من تطبيق التقويم مفردات عينة الد
 والتي تعزى لممعممة بدرجة )كبيرة(. ،المستمر

والتي تعزى لممعممة كما تراىا  ،أىم ثالث مشكالت في تطبيق التقويم المستمر
 معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا ىي:

 عدم االقتناع بفعالية التقويم المستمر. (1



ىمال مستويات الجانب المعرفي األخرى.التركيز عمى مستوى  (2  الحفظ والتمقين وا 
 تدريس غير المتخصصات لمقرر التوحيد. (3

في تطبيق التقويم المستمر والتي تعزى لممعممة كما تراىا  ثالث مشكالتأدنى       
 معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا ىي:

 عدم اإللمام بأىداف التقويم المستمر. (1
 األكاديمي.ضعف المستوى  (2
 عدم اإللمام بالئحة التقويم المستمر. (3

السؤال الثاني: ما أىم مشكالت تطبيق التقويم المستمر والتي تعزى لمحتوى مقرر 
 التوحيد كما تراىا معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا؟

مفردات عينة الدراسة موافقات عمى وجود مشكالت تحد من تطبيق التقويم المستمر 
 .كبيرة(لمحتوى مقرر التوحيد بدرجة )والتي تعزى 

والتي تعزى لمحتوى مقرر التوحيد  ،أىم ثالث مشكالت في تطبيق التقويم المستمر
 كما تراىا معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا ىي:

 اقتصار المحتوى عمى الجانب النظري دون الجانب التطبيقي. (1
 .عدم تضمين أسئمة الكتاب لألشكال والرسوم التوضيحية (2
 عدم التنوع في أساليب عرض محتويات مقرر التوحيد. (3

أدنى ثالث مشكالت في تطبيق التقويم المستمر والتي تعزى لمحتوى مقرر التوحيد 
 كما تراىا معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا ىي:

 المحتوى ال يساعد عمى الترابط بين الموضوعات. (1
 زيادة عدد الموضوعات لمقرر التوحيد. (2
 حتوى ال يتفق مع األسس التي يقوم عمييا التقويم المستمر.تنظيم الم (3



السؤال الثالث: ما أىم مشكالت تطبيق التقويم المستمر والتي تعزى لمطالبة كما تراىا 
 معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا؟

مفردات عينة الدراسة موافقات عمى وجود مشكالت تحد من تطبيق التقويم المستمر 
 .(كبيرة جداً )لبة بدرجة والتي تعزى لمطا

أىم ثالث مشكالت في تطبيق التقويم المستمر والتي تعزى لمطالبة كما تراىا 
 معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا ىي:

 توقع النجاح من قبل الطالبات عند استخدام التقويم المستمر. (1
 شعور الطالبة بأن التقويم المستمر يساوي بين الطالبة المجتيدة وغيرىا. (2
 تركيز الطالبات عمى تحصيل درجة النجاح في االختبارات فقط. (3

والتي تعزى لمطالبة كما تراىا  ،أدنى ثالث مشكالت في تطبيق التقويم المستمر
 معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا ىي:

 ضعف اىتمام الطالبات بمواد العموم الشرعية. (1
 الطالبات.عدم وضوح أىداف التقويم المستمر لدى كثير من  (2
 عدم وضوح إجراءات وأساليب وأدوات التقويم المستمر لدى كثير من الطالبات. (3

السؤال الرابع: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء معممات العموم 
الشرعية وآراء مشرفاتيّن التربويات حول مشكالت تطبيق نظام التقويم المستمر في 

 حمة االبتدائية؟تدريس مقرر التوحيد بالمر 
فأقل بين متوسطات آراء  5...عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

معممات العموم الشرعية وآراء مشرفاتيّن التربويات حول مشكالت تطبيق نظام التقويم 
 المستمر في تدريس مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية.



ائية بين متوسطات آراء عينة السؤال الخامس: ىل توجد فروق ذات داللة إحص
الدراسة حول محاور مشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد 

التدريبية في مجال التقويم  الدورات-الخبرة-لممؤىلبالمرحمة االبتدائية تعزى )
 المستمر(؟

 : الفروق باختالف متغير المؤىل:أواًل 
فأقل بين متوسطات آراء  5...مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

عينة الدراسة حول محاور مشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد 
 بالمرحمة االبتدائية تعزى لممؤىل.

 : الفروق باختالف متغير الخبرة:ثانًيا 
فأقل بين متوسطات آراء  5...عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

اسة حول محاور مشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد عينة الدر 
 بالمرحمة االبتدائية تعزى لمخبرة.

 : الفروق باختالف متغير الدورات التدريبية في مجال التقويم المستمر:ثالثًا
فأقل بين متوسطات آراء  5...عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

محاور مشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد عينة الدراسة حول 
 بالمرحمة االبتدائية تعزى لمدورات التدريبية في مجال التقويم المستمر.

 التوصيات والمقترحات



 توصيات الدراسة: 

العمل عمى كل ما يحد من مشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد  .1
 لمبنات.بالمرحمة االبتدائية 

العمل عمى تعزيز قناعة معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا بالمرحمة االبتدائية لمبنات  .2
 بفعالية التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد.

توعية معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا بالمرحمة االبتدائية لمبنات بخطأ التركيز عمى  .3
ىمال مستويات   الجانب المعرفي األخرى.مستوى الحفظ والتمقين وا 

 سناد تدريس مقرر التوحيد لمعممات العموم الشرعية المتخصصات.إ .4

العمل عمى تعزيز إلمام معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا بالمرحمة االبتدائية لمبنات  .5
 بأىداف التقويم المستمر.

ت بالئحة تعزيز إلمام معممات العموم الشرعية ومشرفاتيا بالمرحمة االبتدائية لمبنا .6
 التقويم المستمر.

االىتمام بتضمين محتوى مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية لمبنات الجوانب التطبيقية  .7
 الالزمة.

تضمين أسئمة كتب مقررات التوحيد بالمرحمة االبتدائية لمبنات لألشكال والرسوم  .8
 التوضيحية.

 االبتدائية لمبنات. االىتمام بتنويع أساليب عرض محتويات مقرر التوحيد بالمرحمة .9

جاوز عدد التقميل من عدد التالميذ في الفصل الدراسي الواحد قدر اإلمكان بحيث ال يت ..1
ليتمكن المعمم من قياس ميارة التمميذ والتحقق من دقة إتقانو  التالميذ عشرين تمميًذا؛

 ليا ومتابعة المحتاج لمدعم والمساعدة.



طالب المرحمة االبتدائية وتوزيعو عمى توفير نسخ كافية لدليل المعمم في تقويم  .11
المعممين والمشرفين حتى يكون لدييم تصور واضح عن نظام التقويم وكيفية استخدامو 

 في تقويم ميارات التالميذ.

وتزويد أولياء األمور بالمعمومات  ،نشر ثقافة التقويم المستمر في المجتمع المحمي .12
واطالعو عمى  ،المرحمة االبتدائيةالكافية عن نظام التقويم وأىداف تطبيقو في 
 الميارات والمعارف لمقررات العموم الشرعية وغيرىا.

 مقترحات الدراسة:

إجراء دراسة عن مشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد بالمرحمة  .1
ومقارنة نتائجيا مع نتائج الدراسة الحالية لمعرفة مدى التوافق  ،االبتدائية لمبنين

 ختالف.واال

إجراء دراسة عن أثر الدورات التدريبية لمعممات العموم الشرعية بالمرحمة االبتدائية في  .2
 تحسين مياراتيّن في استخدام التقويم المستمر.

إجراء دراسة عن مشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر التوحيد كما تراىا  .3
 الطالبات وأولياء األمور.

ومقارنة نتائجيا مع  ،مناطق المممكة العربية السعودية األخرى إجراء دراسة مماثمة في .4
 لمعرفة مدى التوافق واالختالف. ؛نتائج الدراسة الحالية

القيام بدراسات مستقبمية وافية حول سبل الحد من مشكالت تطبيق التقويم المستمر في  .5
 تدريس مقرر التوحيد بالمرحمة االبتدائية لمبنات.

لتطوير نظام التقويم المستمر في المرحمة االبتدائية بعد اكتمال تقديم برنامج مقترح  .6
 تطبيقو في جميع المراحل.

 المراجع:
 .القرآن الكريم



واقع التقويم المستمر لميارات القراءة والمحفوظات في (. 1424آل معيض، سعد. ) 
رسالة ماجستير غير منشورة. قسم المناىج  الصفوف العميا من المرحمة االبتدائية0

 وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة أم القرى: مكة.
. المجمد الخامس. بيروت: دار إحياء لسان العرب(. 1997ابن منظور، جمال الدين. ) 

 التراث العربي.
وف واقع التقويم المستمر لتالوة القرآن الكريم في الصف (..143أبو حثرة، عبد اهلل. )

العميا من المرحمة االبتدائية من وجية نظر مشرفي التربية اإلسالمية بمحافظة 
. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم المناىج وطرق التدريس، كمية التربية، جدة

 جامعة أم القرى: مكة.
واقع التقويم المستمر في تدريس مقرر القرآن بالمرحمة (. 1425البحيري، فيد. )
لة ماجستير غير منشورة. قسم المناىج وطرق التدريس، كمية رسا االبتدائية0

 التربية، جامعة الممك سعود: الرياض.
واقع التقويم المستمر لميارات القراءة في الصفوف األولية من  (..143البشر، منى. )

رسالة ماجستير غير  المرحمة االبتدائية من وجية نظر معممات المغة العربية0
 ج وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة الممك سعود: الرياض.منشورة. قسم المناى

المعوقات التي تواجو معممي الرياضيات في تطبيق التقويم (. 1429البالدي، حمدي. )
رسالة ماجستير غير منشورة. قسم  المستمر لمتالميذ في المرحمة االبتدائية0

 ة.المناىج وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة أم القرى: مك
. االدارة العامة التقويم المستمر من النظرية إلى التطبيقالحارثي، صالح. )د،ت(. 
 0لمتربية والتعميم بجدة

واقع التقويم المستمر لمقرر الرياضيات في الصفوف المبكرة (. 1425الداود، ىند. ) 
رسالة ماجستير غير منشورة. قسم المناىج وطرق  من المرحمة االبتدائية لمبنات0

 دريس، كمية التربية، جامعة الممك سعود: الرياض.الت
 . المجمد الخامس. بيروت: دار مكتبة الحياة.معجم متن المغة(. 1995رضا، أحمد. ) 



(. عمان: دار الفكر 2. )طمبادئ القياس والتقويم في التربية(. 1998الزيود، نادر. )
 لمطباعة والنشر.
مر لتالميذ الصفوف العميا بالمرحمة واقع التوقع المست(. 1431السحيم، تركي. ) 

رسالة ماجستير غير منشورة. قسم المناىج  االبتدائية في مقررات العموم الشرعية0
 وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة الممك سعود: الرياض.

 الرياض: مكتبة الرشد. طرق تدريس العموم0(.  9..2السعدني، محمد. ) 
بحث مقدم إلى  التقويم المستمر كيف ُطبق ولماذا أخفق؟(. 2.11السعدوي، صالح. )

 ه عمى الرابط17/6/1436مجمة المعرفة. تّم استرجاعو في 
http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=378&Model=M&S

ubModel=177&ID=872&ShowAll=On 
 االجتماعية المواد مقررات تدريس في المستمر التقويم واقع (.1433عايض، حسين. )
رسالة ماجستير غير منشورة. قسم االبتدائية0  من المرحمة العميا بالصفوف

 المناىج وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة الممك سعود: الرياض.
أساليب التقويم المستخدمة في تدريس مواد العموم (. 1432العريفي، سميمان. )

رسالة ماجستير غير منشورة.  الشرعية بالمرحمة الثانوية ومعوقات استخداميا0
 قسم المناىج وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة الممك سعود: الرياض.

واقع الالئحة الجديدة لتقويم طالب الصفوف األولية من (. 2..2العصيمي، حمود. )
. رسالة ماجستير غير وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين وأولياء األمور

 القرى: كمية التربية.منشورة. جامعة أم 
تحميل مقرر الجغرافيا لمصف الثاني عشر في ضـوء (. 4..2غالب، محمد سعيد )
رسالة ماجستير غير منشورة. جامعـة الممـك سـعود، الريـاض،  معايير الجودة0

 السعودية.
فاعمية استمارة التقويم المستمر لمصف الرابع االبتدائي لمادة (. 1429الغامدي، آمنة. )

موم "دراسة تقويمية لصدق المحتوى وفاعمية االستخدام في ضوء بعض الع



رسالة ماجستير غير منشورة. قسم   الكفايات المينية لممعممات في مكة المكرمة"0
 المناىج وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة أم القرى: مكة.

العربية ميارات مارس(. تطبيقات المغة الوظيفية في كتب المغة  2.11الفيومي، خميل. )
 .2ج ،38المجمة التربوية، االتصال لممرحمة األساسية العميا في األردن، 

 مجمة المعرفة،م(. معوقات تواجو تطبيق التقويم المستمر.  2.11القرشي، خديجة. )
 3900العدد جامعة الطائف، -كمية التربية-قسم عمم النفس

(. دراســـة مقارنـة لواقـع 1981مــيج العربــي )العربــي لمبحــوث التربويــة لــدول الخالمركز 
المركــز العربــي لمبحــوث أسـاليب التقـويم واالختبـارات بـدول الخمـيج العربـي، 

  ، الكويــت.التربويــة بــدول الخمــيج العربــي
الكفايات الالزمة لمتقويم المستمر بالمرحمة االبتدائية (. 1431، عيسى. )المطيري

رسالة دكتوراه غير منشورة.  توفرىا لدى معممي منطقة المدينة المنورة0ومدى 
 قسم المناىج وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة أم القرى: مكة.

أىم مشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر الفقو (. 1431المطيري، منى. )
فات التربويات بمدينة بالمرحمة االبتدائية لمبنات من وجيو نظر المعممات والمشر 

. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم المناىج وطرق التدريس، كمية العموم الرياض
 االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود: الرياض.

(. مشكمة تدارس البالغة بالمدارس الثانوية )تشخيص وعالج(. 1991مقمد، محمد. ) 
 ...2 ،8مجمة رسالة التربية0

واقع التقويم المستمر في تدريب مقررات العموم الشرعية (. ...2 الناجم، محمد. )
الشفيية في المرحمة االبتدائية لمبنين كما يراه المعممون والمشرفون التربويون 

رسالة ماجستير غير منشورة. قسم المناىج وطرق التدريس، كمية  بمدينة الرياض0
 التربية، جامعة الممك سعود: الرياض.

 دليل المعمم في تقويم طالب المرحمة االبتدائية0(. 1428)  وزارة التعميم.



. المجنة 0 وثيقة سياسة التعميم في المممكة العربية السعودية(1416وزارة التعميم. )
 ، مطابع البيان، الرياض.4العميا لسياسة التعميم، األمانة العامة، ط 

العناصر، االسس،  المناىج، المفيوم،(. 1996الوكيل، حممي، والمفتي، محمد. ) 
 القاىرة: مكتبة االنجمو المصرية. التنظيمات، التطوير0


