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...... فاعلية استخدام التقويم التكويني في تحسين مستوى التحصيل الدراسي لمقرر مهارات التفكير والبحث العلمي

مصتخلص الدراشة
تيدؼ الدراسة الحالية إلى إبراز فاعمية استخداـ التقكيـ التككيني في تحسيف مستكل
التحصيؿ الدراسي لمقرر ميارات التفكير كالبحث العممي لدل طالب كمية إدارة األعماؿ بجامعة
 كتبعا لذلؾ تـ تصميـ دركس كحدات مقرر ميارات التفكير كالبحث العممي كفؽ.شقراء
 ك لمعرفة أثر استخداـ. كاالنتياء بإعداد اختبار تحصيمي فيو،إستراتيجية التقكيـ التككيني
التقكيـ التككيني عمى التحصيؿ الدراسي استخدمت الدراسة الحالية المنيج شبة التجريبي
 كتكصمت.بتطبيؽ التجربة بكمية إدارة األعماؿ في جامعة شقراء لدل طالبات المستكل الثالث
نتائج الدراسة إ لى تفكؽ طالب عينة الدراسة بعد استخداميـ لمتقكيـ التككيني في التحصيؿ
.الدراسي

. التحصيؿ الدراسي، التقكيـ التككيني، كمية إدارة األعماؿ بجامعة شقراء:الكممات المفتاحية

Effectiveness of Formative Assessment in Improving Academic
Achievement of thinking and Scientific Research Skills Course among
Students of college of Business Administration in Shaqra University
Abstract
The present study aims to investigate the effectiveness of using
formative assessment to improve the level of academic achievement among
students of Thinking and Scientific Research Skills Course at the Faculty
of Business Administration, Shaqra University. The units of the course are
prepared in accordance with the strategy of formative assessment. In
addition, an achievement test on Thinking and Scientific Research Skills
Course is established. A quasi-experimental approach is adopted to
identify the effect of applying formative assessment on the achievement of
the third level students at the Faculty of Business Administration in
Shaqra University. The main finding is that the academic achievement of
the sample students is improved after applying the strategy of formative
assessment.

Keywords: Shaqra University, Formative Assessment, Academic
Achievement

- 318 -

فاعلية استخدام التقويم التكويني في تحسين مستوى التحصيل الدراسي لمقرر مهارات التفكير والبحث العلمي ......

 .1مقدمة
يقاس تقدـ األمـ بفاعمية النظاـ التربكم كانتاج مخرجات عمى درجة عالية مف
الجكدة ،إلعداد جيؿ كفئ كقادر عمى تطكير المجتمع ،كلديو مركنة عالية عمى مكاكبة
التغيرات كمستجدات العصر .ك تبعا لذلؾ ،يتطمب النظاـ التربكم كسائؿ القياس كالتقكيـ
الحديثة التي تساعد عمى اتخاذ ق اررات تربكية مكضكعية بناء عمى أسس عممية .كما يعتبر
التقكيـ ركنا أساسيا في المنظكمة التعميمية بكافة أبعادىا كجكانبيا نظ ار ألىميتو في تحديد
مقدار ما يتحقؽ مف األىداؼ التعميمية المنشكدة كالتي يتكقع منيا أف تنعكس إيجابيا عمى
الطالب كالعممية التربكية ؛ فأم محاكلة إلصالح التعميـ البد أف تشمؿ تطكي ار لفمسفة التقكيـ
كطرقو.
كيحتؿ التقكيـ مكانة خاصة في منظكمة المنيج المدرسي ،كذلؾ لدكره في تجكيد
عمميتي التعميـ كالتعمـ .فقد أكد العديد مف التربكييف مثؿ ( )Ambusaidi, 2000
 )(Bennett, 2004كجكد عالقة كاضحة ،كقكية بيف التقكيـ كاألساليب التي يتبعيا
المعممكف في التدريس ،كأساليب الطالب في التعمـ.
كلمتقكيـ التربكم فائدة كبيرة في تحديد مستكل التعمـ ،كيمعب دك ار ميما في تحديد
أنكاع طرائؽ التعميـ المالئمة لتحقيؽ أىدافو .فعندما يقكـ المعمـ بتدريس ىدؼ معيف أك
مجمكعة مف األىداؼ يعمؿ عمى تقكيـ تحصيؿ الطالب لتمؾ األىداؼ .فبمقدار ما تكشفو
أدكات التقكيـ مف نجاح في تحقيؽ األىداؼ ،فذلؾ يدؿ عمى كضكح تمؾ األىداؼ كما يدؿ
عمى نجاح عممية التعميـ كفاعمية أدكات التقكيـ .أما إذا تدنت النتيجة فتككف ىناؾ حاجة
ماسة إلى مراجعة شاممة لجميع جكانب العممية التعميمية مف أىداؼ كطرائؽ تعمـ كأدكات
تقكيـ  .كليذا يعد تقكيـ الطالب عممية مستمرة تكاكب عمميتي التعميـ كالتعمـ ،كتؤثر فييما،
كتتأثر بيما ،كما أنيا منطمؽ رئيسي لتحسيف كتطكير العممية التعميمية بكامميا (Carey,
).2001, 72
كما يمعب التقكيـ دك ار في مراقبو كمتابعة التقدـ الدراسي لممتعمميف ،فبيئة التقكيـ
ال صفي الفعالة ىي تمؾ التي يستخدـ فييا التقكيـ أساسا لضماف كمتابعة التحسف المستمر
بالنسبة لجميع الطالب كزيادة ثقتيـ كدافعيتيـ لمتعمـ (اإلماـ .)100 :2005 ،كالتقكيـ يقدـ
الكثير مف المعطيات المتعمقة بالمعمميف ،فنتائج التقكيـ ليست أقؿ أىمية بالنسبة ليـ ،فيي
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تساعدىـ في تحسيف مستكيات أدائيـ التدريسي ،كتقكيـ مدل تحقيقيـ ألىداؼ التعميـ .لذا
فإف نتائج االختبارات المدرسية ليست مؤشرات كثيقة الصمة بالطالب فقط كانما بالمعمميف
أيضا.
ن

كانطالقا مف ىذه المؤشرات فإف الحككمات كالمجتمعات كالمعمميف كأكلياء األمكر

جميعيـ لدييـ مف األسباب ما يدعك لمنظر الدائـ في مدخالت التعميـ المدرسي كمخرجاتو،
كاف مشكمة فساد النتائج المدرسية ،كمنيا ضعؼ التحصيؿ كتدني االتجاىات كالقيـ كالميارات
عند الخريجيف أصبحت اليكـ مف أبرز المشكالت التي تكاجو غالبية المجتمعات عمى مستكل
العالـ). (Joshua et al., 2006
كعميو ،فنجاح تطكير العممية التعميمية يبقى مرىكنا بإحداث تغيرات جكىرية في
الطريقة التي نفيـ بيا التقكيـ ،حيث إنو إذا لـ يمتد التطكير إلى التقكيـ فإف تغير محتكل
المنيج كأساليب التعميـ يصبح غير ذم جدكل .إف اآلماؿ العريضة التي نعمقيا عمى
التكجيات المعاصرة في تطكير المناىج ال يمكف أف تؤتى ثمارىا بدكف رؤية تتخطى حدكد
النظر إلى التقكيـ عمى أنو مجرد اختبار يقدمو المعمـ لمتالميذ يتحدد في ضكء نتائجو ما إذا
كاف التمميذ يستحؽ النجاح أـ ال.
كلقد برز في اآلكنة األخيرة اىتماـ بالتقكيـ نتيجة لمتطكر في نظريات التعميـ كالتعمـ،
فمـ يعد التقكيـ تقكيما منفصال ييدؼ إلى تصنيؼ كترتيب الطالب ،بؿ أصبح متالزما مع
التدريس كمساندا لتعمـ الطالب ،بحيث يعمؿ عمى تكفير تغذية راجعة لممعمـ كالطالب لتحسيف
عمميات التعميـ كالتعمـ ( .)Delandshere, 2002كقد حدث تطكر كبير في مجاؿ التقكيـ
التربكم السيما في أىدافو ككظائفو ،فمـ يعد ىدؼ التقكيـ محصك ار في إعطاء الدرجات
لمطالب فقط ،كانما تجاكز ىذا اليدؼ إلى أىداؼ أكثر فائدة كفعالية بالنسبة لمعممية التعميمية
 ،كتحققو مف مالئمة طرؽ التدريس كالكسائؿ التعميمية ،كعالج الضعؼ لدل الطالب مف
خالؿ تممس أكجو القصكر لدييـ ،كمف ثـ محاكلة العالج الفكرم ليا ،كما أصبح لو دكر
فاعؿ في تحفيز الطالب كتشجيعيـ عمى اإلقباؿ عمى الدراسة ،باإلضافة إلى دكره الكبير في
تطكير المناىج كتحديثيا ،كاالرتفاع بمستكل مينة التعميـ إلى المكانة التي تميؽ بيا بيف
سائر الميف األخرل (المطركدم.)2014 ،كما أف طرائؽ كأساليب التدريس ال يمكف أف تؤدم
الغرض منيا ،ميما كانت فاعميتيا ،كتمركزىا حكؿ المتعمـ ،إال إذا كانت ىناؾ معمكمات
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مستمرة ،ككافية عف المتعمـ مف حيث تقدمو ،أك فشمو في تحقيؽ األىداؼ المرجكة ،كىذا ال
يمكف أف يتـ دكف االعتماد عمى نظاـ تقكيـ فاعؿ ) .(Westلذا فإف التطكرات الحديثة في
ال ،متالزـ مع عممية
العممية التعميمية تستدعي النظر في تطبيؽ تقكيـ مستمر ليس منفص ن

التدريس ،كليس تابعان ليا ،كىك ما يعرؼ بالتقكيـ التككيني ()Formative Assessment

(أمبك سعيدم .)2009 ،كما ظير مجاؿ مستقؿ يعرؼ بالتقكيـ التككيني،فيك تقكيـ مستمر ،
كىك أسمكب لمتقكيـ يتداخؿ مع عممية التعميـ كالتعمـ بشكؿ بنائي مف أجؿ إتقاف التعمـ،
كيسمى أحيانا التقكيـ المستمر أك التقكيـ البنائي أك التقكيـ التشكيمي (Bell & Bowie,
).2000
كينطمؽ التقكيـ التككيني مف نظرية ديفيد أكزكبؿ )(David Ausubel`s theory
التي تتصؼ بالتعمـ ذم المعنى  ،الذم ييتـ بربط المعمكمات الجديدة التي يتـ تقديميا لممتعمـ
كبيف المعمكمات التي يعرفيا المتعمـ مف قبؿ كيحدث ىذا التعمـ في أثناء التككيف أك البناء
التعميمي بيدؼ تحسيف العممية التعميمية .كيتـ ذلؾ بالتعرؼ عمى مدل نمك الطالب كتكجييو
كتشخيص نقاط الضعؼ لديو ككضع خطة عالجيا لالنتقاؿ إلى مرحمة أك مستكل آخر ،حيث
يركز التقكيـ التككيني عمى جكدة تعمـ الطالب عمى عكس التقكيـ الجمعي الذم يركز عمى
قياس أداء الطالب)( (Richey, 2013, 12القمش كآخركف( ، )25 ،2000 ،الصيداكم،
( , )61 ،2004بدكم( )115 ،2003 ،جابر،

( )21،2002مدككر.)266 ،2001 ،

(الكندرم( )2016 ،بدكم( )2007 ،عالـ(John, 2004) (Harrlen, )2006 ،
) ، (Mueller, 2002) (Wynne,2003)، 2003رشكاف (.)2006
رغـ أىمية لمتقكيـ التككيني فيمكف اإلقرار بكجكد قصكر في تحكـ المعمميف كاألساتذة
في الممارسات التقكيمية بصفة عامة كالتقكيـ التككيني بصفة خاصة ،كىذا مف دكره أف يبعد
األستاذ عف ميامو األساسية كتصبح المعارؼ الدراسية معمكمات مفككة ،كتتأثر العممية
التعميمية كتخمك مف التفاعؿ كاإلنتاجية .ىذا باإلضافة إلى تثبت كتأكد الباحث بأف مفيكـ
التقكيـ في مدارسنا كجامعاتنا أصبح مرادفا لمفيكـ االمتحانات النيائية فقط  ،بؿ أصبح ىك
الغاية التي يسعى إلييا المعمـ كالمتعمـ  ،كىذا ال يتماشى مع التطكر الكبير في مجاؿ التقكيـ
التربكم السيما في أىدافو ككظائفو.
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في ضكء ما سبؽ تتضح أىمية استخداـ التقكيـ التككيني في التدريس بصفة عامة؛
ألنو يعمؿ عمى تكجيو تعمـ الطالب في االتجاه المرغكب ،كتحديد جكانب القكة كالضعؼ لدييـ،
كذلؾ لعالج جكانب الضعؼ ،كتعزيز جكانب القكة ،كتعريؼ الطالب بنتائج تعممو ،كاعطاؤه فكرة
كاضحة عف أدائو ،كاثارة دافعيتو لمتعمـ كاالستمرار فيو.
كبما اف المنيج الدراسي منظكمة متكاممة ،تدكر في فمكيا نظـ أخرل فرعية منيا:
األىداؼ ،كالمحتكل ،كطرؽ التدريس ،كالتقكيـ ،ككميا نظـ متكاممة تعمؿ معا في تكافؽ
كتأثير ،كنظ ار لكجكد عالقة تفاعمية بيف كؿ مف محتكل المنيج كأىدافو ،كطرؽ تعميمية،
كأدكات تقكيمو ،فإف نجاح ذلؾ يككف رىنا بإحداث تغيرات جكىرية في الطريقة التي نفيـ بيا
التقكيـ ،لدرجة يمكف القكؿ معيا :إف تطكير المنيج يعتمد بشكؿ أساسي عمى تطكير أدكات
التقكيـ كأساليب التعميـ .كاذا كنا بحاجة ماسة إلى قياس مختمؼ مستكيات التعمـ لدل
الطالب ،سكاء كانت العقمية أك الكجدانية أك الميارية في العديد مف المكاد ،فإف الحاجة إلى
ذلؾ في مادة ميارات التفكير كالبحث العممي تككف أكثر إلحاحا لخصكصية المادة ،حيث يعد
التقكيـ عنص ار أساسيا مف عناصر مقرر ميارات التفكير كالبحث العممي ،كلو أىميتو في
تطكيرىا كتطكير عناصر منيجيا.
كلعؿ خصكصية مادة ميارات التفكير كالبحث العممي تتمثؿ في أنيا ليست مادة
عممية تدرس ألجؿ النجاح كحسب ،كانما لككنيا مادة مستمرة مع اإلنساف يتعمميا ليعمؿ بيا
كيمارسيا في حياتو الجامعية كاليكمية ،كما أف تعمـ الطالب لمكضكع ما في ىذه المادة ال
يحدث إال إذا تعمـ الطالب مكضكعات سابقة معينة تعرؼ بالمتطمبات السابقة.
كفي ضكء ذلؾ يتضح أف ىناؾ حاجة إلجراء بحث لمتعرؼ عمى فاعمية استخداـ
التقكيـ التككيني فى تدريس مقرر ميارات التفكير كالبحث العممي عمى نتاج طالب كمية إدارة
األعماؿ بجامعة شقراء .بالرغـ مف ذلؾ فال تكجد دراسة -في حدكد عمـ الباحث– عف
استخداـ التقكيـ التككيني في التدريس لطالب كمية إدارة األعماؿ بجامعة شقراء.
تندرج ىذه الدراسة ضمف ىذا اإلطار ك تسعى إلى تقييـ فاعمية استخداـ التقكيـ
التككيني في تحسيف مستكل التحصيؿ الدراسي لمقرر ميارات التفكير كالبحث العممي لدل
طالب كمية إدارة األعماؿ بجامعة شقراء؟
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تعد ىذه الدراسة األكلى مف نكعيا في ىذا المجاؿ كتيدؼ إلى إبراز أىمية التقكيـ
التككيني في العممية التدريسية ك إعطاء مؤشرات يمكف أف تساعد أعضاء ىيئة التدريس في
تحسيف أدائيـ التدريسي ،كأيضا معالجة نقاط ضعؼ طالبيـ أكال بأكؿ.
كلتحقيؽ ىذه األىداؼ ،سعت الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف صحة الفرض التالي:
يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة الضابطة (التي درست
بالطريقة المعتادة) كالمجمكعة التجريبية (التي درست باستخداـ التقكيـ التككيني) في التطبيؽ
ألبعدم لالختبار التحصيمى لصالح متكسط طالب المجمكعة التجريبية.
كفي ىذا اإلطار كقع تطبيؽ ىذه الدراسة عمى مادة ميارات التفكير كالبحث العممي
المقررة عمى طالب المستكل الثالث بكمية إدارة األعماؿ بالفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي
1439/1438ق كلمدة  12أسبكعا .ك مف ثـ ،كقع االعتماد عمى تحصيؿ الطالب لمادة
ميارات التفكير كالبحث العممي كفقا ألسس التقكيـ التككيني ،ك عمى المستكيات المعرفية
الست (التذكر -الفيـ –التطبيؽ -التحميؿ-التركيب-التقكيـ) مف تصنيؼ بمكـ لممجاؿ
المعرفي.
ينقسـ باقي الدراسة كاألتي :فقرة ثانية تشمؿ تعريفا معمقا لمتقكيـ التككيني كأىميتو.
الدراسات السابقة تقدـ في فقرة ثالثة .فقرة رابعة تختصر المعطيات ك منيجية الدراسة .نتائج
ك مخرجات الدراسة سكؼ تعرض في الفقرة الخامسة .الفقرة السادسة تختـ الدراسة ك تعرض
أىـ التكصيات.

 .2التقويم التكويين :مفًومٌ ،خصائصٌ ،أيدافٌ ،أشاليبٌ و أمناطٌ
إف مف أبرز التكجيات التربكية الحالية في عمميات التعميـ كالتعمـ اعتبار جميع
المتعمميف قادريف عمى التعمـ المدرسي إذا تكافرت ليـ قبؿ التعمـ كأثناءه العناية الكافية ،كفي
مقدمتيا تحكير المتغيرات كالعكامؿ القابمة لمتعديؿ كتكجيييا لصالح المتعمميف ،كي تأخذ بيد
المتعمـ البطيء في إنجازه ،كتثرم حصيمة المتعمـ المتقدـ .كىذا التكجو يستمزـ معاممة المتعمـ
معاممة تككينية ،كيستكجب مساعدتو عمى حسف التعمـ مف بداية الطريؽ حتى بمكغ التمكف
كاإلتقاف كالتفكؽ ،كمما يعيف عمميا عمى تحقيؽ ذلؾ متابعة المتعمميف باستخداـ اآلليات
المناسبة التي تضمف تكفير التغذية الراجعة مف أجؿ تبصير المتعمـ بما تعممو جيدا كبما
اليزاؿ في حاجة إلى تعممو ،مع تحديد اإلجراءات التربكية التصحيحية المناسبة لمساعدتو
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عمى تقكيـ مسيرة تعممو .كمف ىذه اآلليات آلية التقكيـ التككيني الذم يعد مككنا ىاما مف
مككنات عممية التعميـ كالتعمـ ،فيك يكاكب جميع مراحميا كيمس كؿ مركباتيا ،كيمثؿ أحد
المداخؿ الحديثة لتطكير التعميـ.

 .1.2مفًوم التقويم التكويين
أكؿ مػػػف طػػػرح مصػػػطمح التقػػػكيـ التكػػػكيني (Assessment

 )Formationىػػػك

 Michael Scrivenعػاـ  1967فػي مقػاؿ حػكؿ تقػكيـ الكسػائؿ التعميميػة )منػاىج ،كتػب،
طرائؽ  )...كذلؾ في مجػاؿ تطػكير المنػاىج ،بعػد ذلػؾ ،فػي أعمػاؿ بمػكـ كآخػركف1971حػكؿ
تقػكيـ تعمػـ الطالػب  ،اسػتخدـ مصػطمح التقػكيـ التكػكيني فػي تحسػيف عمميػة التعمػيـ كالػتعمـ
(لبنػػػى .)147 ،2008 ،كتعرفػػػو الشػػػام ( )10 ،2018بأنػػػو تقػػػكيـ مسػػػتمر مػػػالزـ لعمميػػػة
التدريس كمصاحب ليا جنبا إلى جنػب كىػك ييػدؼ لتزكيػد المعمػـ كالمػتعمـ بنتػائج األداء كذلػؾ
لتحسيف العممية التعميمية.
أمػػػا البرصػػػػاف ( )2015فيعرفػػػػو بأنػػػػو :مجمكعػػػة مػػػػف اإلجػػػػراءات كاألسػػػػاليب التػػػػي
يسػػتخدميا المعممػػكف مػػف أجػػؿ قيػػاس مسػػتكل تقػػدـ الطمبػػة فػػي اكتسػػاب المفػػاىيـ كىػػك يحػػدث
خػػالؿ العمميػػة التعميميػػة كييػػدؼ إلػػى تحسػػيف تعمػػـ الطمبػػة ،كتقػػديـ التغذيػػة الراجعػػة كمحاكلػػة
تعزيػػز نقػػاط القػػكة فػػي الػػتعمـ كمعالجػػة نقػػاط الضػػعؼ ،كمتابعػػة الكاجبػػات البينيػػة  ،كيسػػتخدـ
استراتيجيات المالحظة كالتقكيـ المعتمد عمى األداء كمراجعة الذات كالتكاصؿ.
كتعرفػػػو المطػػػركدم ( )2014بأنػػػو :ذلػػػؾ النػػػكع مػػػف التقػػػكيـ الػػػذم يسػػػتخدمو المعمػػػـ
الكتشػػاؼ األخطػػاء كالصػػعكبات التػػي يكاجييػػا المػػتعمـ أثنػػاء تعممػػو بمجػػرد ظيكرىػػا ،كيكػػكف
مالزما لعممية التعميـ كالػتعمـ داخػؿ الفصػؿ الدراسػي ،بقصػد تصػحيح تمػؾ األخطػاء كتػذليؿ تمػؾ
الصعكبات ،مف خالؿ اقتراح البدائؿ التدريسية كالكسائؿ التي تيسر عممية التعمـ.
كيعرفػػو يكسػػؼ ( )2012بأنػػو ىػػك التقػػكيـ مػػف أجػػؿ الػػتعمـ كالػػذم يشػػير إلػػى كػػؿ
األنشػػطة التػػي تػػتـ بكاسػػطة المعممػػيف كالطمبػػة لتقػػكيـ أنفسػػيـ .كمػػا أنػػو يسػػاعد المعمػػـ عمػػى
تحسيف تدريسو ،كايجاد طرائؽ ك استراتيجيات تدريسية بديمة تناسب المكقؼ التعميمػي ،بيػدؼ
تصحيح المسار عف طريؽ التشخيص كالعالج الفكرم لكػؿ مػا يعتػرض عمميػة التعمػيـ ك الػتعمـ
مف عقبات.
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اما ) McEntarffer (2012, 12فيعرفو بانػو عبػارة عػف عمميػة مخططػة يسػتخدـ
فييا المعممكف أك الطالب البراىيف المشتقة مف عمميػة التقػكيـ لتعػديؿ مػا يقكمػكف بتنفيػذه فػي
الكقت الراىف.
مف خالؿ استعراضنا لمجمؿ تعاريؼ التقكيـ التككيني نالحظ أنيا تشترؾ جميعيا في
أف :التقكيـ التككيني يكاكب جميع مراحؿ العممية التعميمية كيكفر تغذية راجعة ،ك ييدؼ إلى
التصحيح المستمر لمسار التعمـ كالتعديؿ الدائـ لو .كعميو يمكف تعريؼ التقكيـ التككيني بأنو
:التقكيـ مف أجؿ التعمـ كىك مجمكعة مف اإلجراءات كاألساليب التي يستخدميا المعمـ (عضك
ىيئة التدريس) مف خالؿ االنتقاؿ إلى الخطكة التالية في التدريس أك العكدة بالدرس مف
البداية ،أك باالعتماد عمى االختبارات القصيرة ،كاألسئمة أك األنشطة الصفية أك الالصفية،
كالقياـ بأداء كالكاجبات كالتكميفات المنزلية في تحديد تمؾ اإلجراءات ،كذلؾ الكتشاؼ األخطاء
كالصعكبات التي يكاجييا المتعمـ أثناء تعممو بمجرد ظيكرىا ،كيككف مالزما لعممية التعميـ
كالتعمـ داخؿ الفصؿ الدراسي ،بقصد تعزيز نقاط القكة في التعمـ كمعالجة نقاط الضعؼ ،مف
خالؿ اقتراح البدائؿ التدريسية كالكسائؿ التي تيسر عممية التعمـ .ك عميو ،فيك بمثابة تغذية
راجعة ،ككسيمة لمتحكـ بجكدة التعميـ ،كمساعدة المتعمـ عمى إحراز األىداؼ التعميمية ،ككذلؾ
التنبؤ بنتائج التقكيـ النيائي.

 .2.2خصائص التقويم التكويين
مف خالؿ العرض السابؽ لمفيكـ التقكيـ التككيني نستطيع تحديد خصائصو التالية
(المطيرم( )Harrlen, 2003( )73-72 ،2010،بدكم( )2003 ،العمكم50 ،2003 ،
( )51جابر( )2002 ،مدككر:)2001 ،معينة
 أ ّنو نكع مف التقكيـ يتّسـ بالتتابع كاالستمرار ،بحيث ال يتكقؼ عند مرحمة زمنية ّ(قبؿ الدرس ،أك أثناءه ،أك بعد االنتياء منو)كىك مستمر منذ بدء العاـ الدراسي كحتى
نيايتو.
 يعطي المعمّـ تغذية مرتدة عف نتائج طرؽ العرض داخؿ قاعة الدراسة ،كعف مدلمناسبتيا في التدريس ،كىؿ يحتاج إلى تعديؿ أـ ال ،فيك يقكـ أداء المعمـ.

- 325 -

فاعلية استخدام التقويم التكويني في تحسين مستوى التحصيل الدراسي لمقرر مهارات التفكير والبحث العلمي ......

إف ىذا النكع مف التقييـ لو أدكاتو كأساليبو مثؿ :االختبارات ،التدريبات ،المالحظة،
 ّالتكميفات المنز ّلية ،المناقشة ،األداء العممي ،كالتي يستخدميا المعمّـ بشكؿ متكازف حسب
المكقؼ التعميمي كحسب الميارات المطمكب تقكيميا.

 أنو تقكيـ يأخذ في عيف االعتبار متطمبات سكؽ العمؿ مما يجسد العالقة بيف القطاعالتربكم كاإلعالمي كالصناعي كاإلعالمي كغيرىـ.
 يركز عمى قياس مدل اكتساب المتعمـ الميارات المختمفة ،باإلضافة إلى المعارؼ كالقيـكاالتجاىات لتحقيؽ األىداؼ المحددة.
 أنو يستخدـ بكصفو أداة ضبط تيدؼ إلى التقميؿ مف اآلثار السمبية المصاحبة لعمميةالتقكيـ برمتيا.

 .3.2أيداف التقويم التكويين
يمكف تحديد أىداؼ التقكيـ التككيني كما أكردىا (عالـ:)292 ،2007 ،
 مساعدة المعمميف في تخطيط أنشطة التدريس ك تحسيف أساليبيـ التدريسية مراقبة التقدـ الدراسي لمطالب بطريقة منيجية منظمة. تقديـ خبرات كأنشطة تساعد المتعمميف عمى المشاركة في التقكيـ الذاتي ألدائيـ،معاكنتيـ في فيـ كيؼ يتعممكف بدرجة أفضؿ ،مراقبة كؿ منيـ لتحصيمو الدراسي ،تنمية
حس النقد البناء لدييـ فيما يتعمؽ بجكدة تعمميـ.
 استخداـ مؤشرات متعددة ألداء الطالب كانجازاتيـ ،كالمستكل المتكقع مف كؿ منيـ فيضكء األىداؼ التعميمية المرجكة.
 مساعدة المعمـ عمى تحسيف تدريسو كايجاد طرؽ تدريس بديمة. تقكية دافعية التعمـ لمطالب كذلؾ مف خالؿ معرفتو الفكرية لنتائجو كأخطاء ككيفيةتصحيحيا.
 تثبيت التعمـ كزيادة االحتفاظ بو ،عف طريؽ ربط التعمـ الالحؽ بالتعمـ السابؽ. المقارنة المستمرة بيف األىداؼ اإلجرائية (أك التغيرات المتكقعة في سمكؾ التالميذ نتيجةتعرضيـ لخبرات المنيج) كما يتحقؽ منيا بالفعؿ (نكاتج التعمـ) يكسؼ (.)2012
 الحكـ عمى مدل تحقيؽ األىداؼ اإلجرائية في ضكء المقارنات السابقة باستخداـ"محؾاإلتقاف".
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نستخمص مف ىاتو األىداؼ أف التقكيـ التككيني يأخذ أىميتو مف ككنو عنص ار
أساسا في عمميتي التعميـ كالتعمـ ،فعف طريقو يمكف معرفة مستكل العممية التعميمية ،كتؤكد
لكائح التقكيـ التككيني في معظـ األنظمة التعميمية أىمية مالحظة المتعمميف ،كمتابعة تقدميـ
الدراسي يكما بعد يكـ .كىذا ما أكدتو دراسة كؿ مف ) (Black & Wiliam, 2002في
)(John, 2004,144إلى أف ىناؾ دليالن قكيان عمى أف التطبيؽ الجيد ألسمكب التقكيـ

التككيني يؤدل إلى:تحسيف نتائج االمتحانات،كتساعد عمى رفع كتحسيف مستكل كتعمؿ عمى
تحسيف االتجاه نحك التعمـ.

 .4.2أشاليب التقويم التكويين
ذكػػػػر كػػػػؿ مػػػػف ممحػػػػـ ( )379 ،2009دحػػػػدم ( )122 ،2007العمػػػػكم ()11 ،2003
ككافحػػة ( )40 ،2003الػػزكاكم ( )198-197 ،2001ممحػػـ ( )2000أنػػو يمكػػف اس ػتخداـ
عدد مف األساليب كاألدكات مف أجؿ التأكد مف تعمـ الطالب لممادة العممية:
 -1يطرح المعمـ أسئمة شفيية أثناء الحصة الدراسية لمتأكد مف أف تالميذه قد فيمكا نقطػة قػد
انتيى لتكه مف شرحيا(المناقشة الصفية).
 -2يطمب مف التالميذ القياـ بحؿ عدد مف التماريف أثناء الحصة.
 -3يصمـ نكعا مػف االختبػارات التشخيصػية أك التحصػيمية لتغطػي كحػدة مػف كحػدات المنيػاج
المدرسي الذم يقكـ بتدريسو.
 -4يعد المعمـ تقرير أداء التمميذ لكؿ فترة مف فترات العاـ الدراسي.
 -5التقكيـ الذاتي لمطالب (بطاقة االنطباعات الذاتية لممتعمـ).
 -6دعكة الطالب لمناقشة أفكارىـ بشأف عنكاف أك نقطة تعميمية كذلؾ في مجمكعات صغيرة.
 -7الكاجبات المنزلية كمتابعتيا.
 -8الممؼ الكثائقي المحقب.
كيمكف لممعمـ أف يختار طريقة التقكيـ التككيني حسب المكاقؼ التعميمية التي يكظفيا في
العممية التعممية ،كيستطيع استعماؿ الطريقة الرسمية أك منيجية ،كمالحظة التالميذ
كتشجيعيـ كتنمية الدافعية لدييـ كاإللحاح عمى المؤشرات لتقميؿ أك لزيادة درجة الصعكبة،
كاستخداـ جميع األدكات التعميمية كاألجيزة كاستخداـ االختبارات لجمع المعمكمات كالدخكؿ في
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التقكيـ الرسمي لمتالميذ مف اجؿ تنظيـ عممية التعمـ (بك عبد اهلل كآخركف،2016 ،
.)1118-1117
يتضح مما سبؽ أف ىذه اإلجراءات تمكف المعمـ مف إشراؾ الطالب في تحديد الخطكات
الالحقة في التعمـ ألف المعمـ في ىذه الحالة يقكـ بتجميع أفكار الطالب كتحديد المناسب منيا
كمساعدتو عمى تطكيرىا كالتخطيط ألفضؿ الطرؽ التي تساعده خالؿ عممية التدريس  ،كذلؾ
عمى المعمـ مقارنة ادائو خالؿ ممارسة ىذه الطرؽ كاستنادا لألىداؼ كالغايات التي حددىا
في عممية التخطيط.

 .5.2أمناط التقويم التكويين
يكجد لمتقكيـ التككيني أربعة أنماط ىي (لبنى:)154-153 ،2008 ،
 -1التقكيـ التككيني القبمي :ىك إجراء تربكم يستعمؿ لمعرفة مستكل التالميذ كطبيعة
المكتسبات السابقة مف أجؿ إكتشاؼ المكاضيع الكاجب تخطيطيا لالستفادة منيا.
 -2التقكيـ التككيني التفاعمي :ىك إجراء تربكم يتـ إنجازه خالؿ الحصة (التعمـ) ،إنو عممية
مستمرة غرضو التصحيح كالمعالجة لنقاط الضعؼ كالصعكبات لدل بعض التالميذ.
 -3التقكيـ التككيني الرجعي :ىك إجراء تربكم ،يتـ إنجازه بعد عدة أعماؿ مف أجؿ مراجعة
كمعاينة التالميذ الذيف يعانكف التأخر أك بعض الصعكبات كذلؾ بشكؿ سريع.
 -4التقكيـ التككيني المنتظـ :ىكعممية تربكية تجرل مباشرة بعد تعمـ ما بغرض تدعيـ أكثر
لممكتسبات الجزئية كتكضيح النقاط غير المتحكـ فييا مف الدرس.

 .3عرض الدراشات الصابقة
نظ ار ألىمية استخداـ التقكيـ التككيني في التدريس فقد أجريت العديد مف الدراسات
التي أثبتت فاعميتو فى مجاؿ التعميـ كالتعمـ.
كمف ىذه الدراسات دراسة الكندرم ( )2017كالتي أسفرت نتائجيا عف فاعمية استخداـ
أساليب التقكيـ التككيني عمى التحصيؿ كتقدير الذات لدل التالميذ ذكل صعكبات التعمـ فى
المرحمة االبتدائية بدكلة الككيت ،كدراسة الكندرم ( )2016كالتى تكصمت إلى فاعمية أساليب
التقكيـ التككيني عمى التحصيؿ كاالتجاه نحك التعمـ لدل التالميذ ذكل صعكبات التعمـ في
المرحمة االبتدائية بدكلة الككيت .كما تكصمت دراسة بكفاتح ( )2016إلى فعالية استخداـ
التقكيـ التككيني في معالجة المعمكمات لدل تالميذ السنة الثالثة ثانكم باألغكاط في مادة
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الفمسفة .أما دراسة العيسي ( )2011فأسفرت عف فعالية التغذية الراجعة القائمة عمى التقكيـ
البنائي في تحسيف التحصيؿ في الرياضيات لدل ذكات صعكبات التعمـ مف تمميذات المرحمة
االبتدائية بدكلة الككيت.ك قد أثبتت دراسة لككمباس كأىكرف ( Compas & Ohern,
 )2007أف التقكيـ التككيني أدل إلى زيادة تفاعؿ الطمبة في المكاقؼ التعميمية كزيادة في
تحصيؿ الطمبة .كما اف دراسة لتركتر ( )Trotter, 2007أثبتت أف التقكيـ التككيني أدل
تحسنا في تحصيؿ الطمبة ،باإلضافة إلى معرفة بالفكائد التي يجنييا المعممكف مف تحميؿ

نتائج الطمبة كتطكير االختبارات .مف ناحيتيا أسفرت دراسة كلر ) )Waller, 2007عف
فاعمية بيانات التقكيـ البنائي في تحسيف طرؽ التدريس كتحصيؿ تالميذ المستكل الثالث في
مكاد الرياضيات كالقراءة كفنكف المغة ضمف نظاـ تقكيـ التعميـ النيضكم  ،كما كجدت الدراسة
أف نتائج التقكيـ البنائي تصمح مؤشرات تنبؤية ألداء التالميذ في االختبا ارت النيائية ذات

الرىاف العالي  .high stakeأما دراسة عيسكم ( )2007كالتي بعنكاف فاعمية استراتيجيتي
التقكيـ التككيني التعاكني كالفردم في تنمية التحصيؿ كاالتجاه نحك الرياضيات لدل تالميذ
المرحمة اإلعدادية ،قد أسفرت نتائجيا عف:فاعمبة استراتيجية التقكيـ التككيني التعاكني في
تنمية التحصيؿ كاالتجاه نحك الرياضيات .ككاف لنتائج دراسة المميع كالعجمي ( )2003األثر
الفعاؿ لمتقكيـ التككيني في تنمية التحصيؿ الدراسي كعالج صعكبات التعمـ األكاديمية لدل
طالب مقرر تالكة القرآف الكريـ بمدارس ثانكية المقر ارت بدكلة الككيت .في نفس اإلطار اجرم
بالؾ كىاريسكف ( )Black & Haarryson, 2001دراسة لقياس مدم فاعمية أسمكب
التقكيـ التككيني ككسيمة إل تقاف التعمـ في تدريس مادة العمكـ ،كقد أكدت الدراسة فاعمية
أسمكب التقكيـ التككيني في التدريس كاتقاف التعمـ .كما رصد المعممكف تغي ارن كاضحان كايجابيان

في تحصيؿ الطالب كشعكرىـ بمسؤكلية التعمـ ،كدراسة عرياف ( )2001التي أكدت عمى
فاعمية استخداـ التقكيـ التككيني في تدريس مبادئ التدريس عمى التحصيؿ المعرفي لدل
طالبات قسـ الفمسفة كاالجتماع التربكم بكميات البنات في جامعة عيف شمس .كجاءت دراسة
السعدكف ( )2000لتثبت فاعمية استخداـ استراتيجية التقكيـ التككيني في تحصيؿ طالبات
الصؼ الثاني المتكسط في مادة التربية اإلسالمية.
كما تشير العديد مف الدراسات مثؿ دراسة

)(Taylor, 2004) (Yin, 2005

)((Gardner, 2005شحاتو )2003 ،بأف الممارسات الصفية التي تعتمد التقكيـ التككيني
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تؤثر ايجابيان في عممية تعميـ الطمبة ،كما أثبتت فاعمية التقكيـ التككيني في تنمية التحصيؿ،

كأكصت بضركرة االىتماـ بإعداد كتطبيؽ التقكيـ التككيني في التدريس بمراحؿ التعميـ

المختمفة.
كبالنظر إلى مجاؿ التقكيـ التككيني في التعميـ العالي فنجد أف دراسة حسانيف
( ) 2016تكصمت إلى فعالية التقكيـ التككيني االلكتركني في خفض قمؽ االختبار ،كزيادة
الدافع لإلنجاز االكاديمي ،كدراسة إبراىيـ ( )2011ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ التقكيـ
البنائي عمى نتاجات طمبة قسـ التربية الفنية في جامعة بغداد ،كتكصمت إلى كجكد فركؽ دالة
إحصائيا لصالح إستراتيجية استخداـ التقكيـ البنائي .ك اثبتت دراسة ناصر ( )2009فاعمية
أسمكب التقكيـ التككيني في تحصيؿ طمبة الصؼ الرابع بكمية التربية في مادة القياس
كالتقكيـ .أما التخاينة كأبك مكسى ( )2009فقد اشا ار إلى فاعمية استخداـ التقكيـ التككيني
المحكسب عمى تحصيؿ طمبة كمية التربية في مادة الرياضيات كاتجاىاتيـ نحكىا.
كتكصمت دراسة رشكاف ( )2006إلى فعالية استخداـ التقكيـ البنائي في تنمية
التحصيؿ المعرفي كبعض ميارات ما قبؿ التدريس لدل الطالب المعمميف بكمية الشريعة في
مقرر طرؽ تدريس العمكـ الشرعية .كقاـ كرثنجتكف ( Worthington )2002باستطالع
آراء الطالب في المستكل الثالث كا لرابع في جامعة أسترالية لمعرفة مرئياتيـ حكؿ معممييـ،
كقد أظير الطالب استجابات إيجابية نحك المعمميف عند استخداـ التقكيـ التككيني ،كما أشاركا
أف استخداـ المعمـ لمتقكيـ التككيني أدل إلى نمك في تعمميـ.
كقد أشادت نتائج عدد مف البحكث كالدراسات إلى دكر التقكيـ التككيني في تسييؿ
التعمـ ،كتثبيت المعمكمات ،كضبط السمكؾ ،كزيادة انتباه الطالب ،كبالتالي زيادة أدائيـ في
االختبارات الالحقة ،كدراسة السعدكف ( )2000التي أثبتت فاعمية استخداـ االختبارات
التككينية بعد نياية تدريس كؿ مكضكع كالسيما االختبارات القصيرة بصكرة متكررة يؤدم إلى
نتائج إيجابية في أثناء عممية التدريس لما ليا مف أثر فاعؿ في تحفيز الطالبات عمى المثابرة
كالتركيز كالمراجعة المستمرة لممكضكعات الدراسية كالتفاعؿ بإيجابية معيا مما يؤدم إلى رفع
مستكل التحصيؿ .ك أكدت دراسة عرياف ( ) 2001أثر استخداـ ىذا النكع مف التعميـ في
تدريس مبادئ التدريس عمى التحصيؿ المعرفي لدل طالبات قسـ الفمسفة كاالجتماع التربكم
بكميات البنات في جامعة عيف شمس ،كقد أسفرت نتائجيا عف كجكد فركؽ ذات داللة
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إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،لصالح المجمكعة
التجريبية .كما أكدت دراسة بالؾ كىارسكف ( )Black & Harrison, 2001أف استخداـ
التقكيـ التككيني في تدريس العمكـ في المحاكر التالية :األسئمة الحكارية ،كجكدة ىذه
األسئمة ،كالتغذية الراجعة ،عف تغي ار كضحا في تحكؿ عمؿ الطالب كشعكرىـ نحك مسئكلية
التعمـ.
ككاف لنتائج دراسة المميع كالعجمي ( )2003األثر الفعاؿ لمتقكيـ التككيني في تنمية
التحصيؿ الدراسي كعالج صعكبات التعمـ األكاديمية لدل طالب مقرر تالكة القرآف الكريـ
بمدارس ثانكية المقررات بدكلة الككيت .إضافة إلى ذلؾ ،فإف نتائج دراسات كؿ مف( :شحاتو،
 (Yin,2005) (Gardner – parra , 2005 (Taylor, 2004))2003تشير إلى أف
الممارسات الصفية التي تعتمد التقكيـ التككيني تؤثر إيجابيا في عممية تعمـ الطالب ،كتنمي
تحصيميـ في مجاالت تعميمية مختمفة .كأجرل الشيرم ( )2015دراسة ىدفت إلى التعرؼ
عمى أثر التقكيـ التككيني في تدريس مقرر استخداـ الحاسكب في التعميـ عمى التحصيؿ
كاالحتفاظ بالتعمـ لدل طالب المستكل السابع بكمية الشريعة كأصكؿ الديف كتكصمت الدراسة
إللى فاعمية التقكيـ التككيني .كأجرل المطركدم ( )2014دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر
استخداـ إستراتيجية التقكيـ التككيني عمى تحصيؿ التالميذ ،كبقاء أثره في مقرر التجكيد
لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي ،كتكصمت الدراسة إلى فاعمية إستراتيجية التقكيـ التككيني.
ككذلؾ دراسة شاىيف ( ) 2014التي ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر االختبارات التككينية المتتابعة
في مبحث العمكـ العامة لمصؼ التاسع األساسي عمى التحصيؿ الدراسي كدافعية االنجاز
كالممارسات التأممية ،كأثبتت نتائج الدراسة فاعمية تمؾ االختبارات التككينية .كقاـ البياني
( )2013بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية إستراتيجية التقكيـ البنائي في التحصيؿ
كاالحتفاظ بو لطالب الصؼ األكؿ المتكسط في مادة التاري  ،كأثبتت الدراسة فاعمية
اإلستراتيجية .أما ( )Pena & Perez, 2012فأجريا دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف أثر
التقكيـ المستمر في تحسيف مستكيات تحصيؿ الطمبة كرضاىـ في إحدل الجامعات األسبانية
في مقرر عمـ النفس الفسيكلكجي،أظيرت النتائج أدلة قكية ألثر التقكيـ المستمر عمى
تحصيؿ الطمبة.
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كما أكدت دراسة ( )Haviland et al, 2010, 262إلى ضركرة تدريب أعضاء
ىيئة التدريس بالجامعات عمى استخداـ التقكيـ التككيني ألنو يؤدم إلى تحسيف نكاتج تعمـ
الطالب كبالتالي تحسيف جكدة البرامج التعميمية ،كزيادة معدالت االعتماد األكاديمي
لممؤسسات التعميمية .ىذا كقد أكدت عدة دراسات منيا دراسة (حسب النبي)2015 ،
(Mahlberg, 2013, )Gilbuena, 2013, 11( )Suurtamm & Koch, 2014
)Greenhill & Kay, 2011, )Roloff, 2012, 54( )Narciss, 2013, 7( )28
) )42عمى ضركرة استبداؿ التقكيـ النيائي بالتقكيـ التككيني في التعميـ العالي كأرجعت ذلؾ
لعدة أسباب ىي أف التقكيـ التككيني يؤدم إلى تحسيف تعمـ الطالب  ،كزيادة درجة رضا
الطالب عما يتعممكنو  ،كمداخؿ كأدكات ىذا التقكيـ تتناسب مع نكاتج التعميـ في القرف
الحادم كالعشريف.
كأشارت دراسة ( )Price et al., 2010, 277, 281-282كدراسة
( )Hernandez, 2007, 267إلى عدـ رضا طالب الجامعة عف التقكيـ المقدـ ليـ.
كأرجعكا ذلؾ إلى أنيـ يريدكف تقكيما يزيد مف درجة إشراكيـ في تقكيـ أدائـ كزيادة معدالت
الحكار بيف الطالب كاألساتذة كتقديـ التغذية الراجعة قي الكقت المناسب ،ككؿ ىذا يقدمو
التقكيـ التككيني .كعمى ىذه األسس يككف التقكيـ التككيني نمكذجا عمميا لتحسيف التحصيؿ
الدراسي ،كسالحا تربكيا بإثبات فاعميتو كنمط لتحسيف التحصيؿ الدراسي في تككيف تعمـ جيد.

 .4مهًجية الدراشة و إجراءاتًا
 .1.4خطوات الدراشة
اتبعت الدراسة الحالية الخطكات اإلجرائية اآلتية:
 -1تحميؿ محتكم مادة ميارات التفكير كالبحث العممي المقررة عمى طالب المستكل الثالث
بكمية إدارة األعماؿ في جامعة شقراء بالفصؿ الدراسي الثاني إلى ماتتضمنو مف جكانب
التعمـ المعرفية.
 -2إعداد دليؿ لممعمـ ( عضك ىيئة التدريس ) لتدريس مادة ميارات التفكير كالبحث العممي
المقررة عمى طالب المستكل الثالث بكمية إدارة األعماؿ في جامعة شقراء بالفصؿ
الدراسي الثاني باستخداـ التقكيـ التككيني.
 -3إعداد أداة القياس التالية:
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اختبار تحصيمي في مادة ميارات التفكير كالبحث العممي المقررة عمى طالب المستكل
الثالث بكمية إدارة
األعماؿ في جامعة شقراء بالفصؿ الدراسي الثاني.

 -4اختيار مجمكعة الدراسة كتقسيميا إلى مجمكعتيف ،مجمكعة ضابطة كمجمكعة تجريبية.
 -5ضبط المتغيرات (العمر الزمني – التحصيؿ السابؽ).
 -6تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى طالب المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية (التطبيؽ
القبمي).
 -7التدريس لمجمكعتي الدراسة عمى النحك التالي:
المجمكعة الضابطة :كدرست مادة ميارات التفكير كالبحث العممي باستخداـ الطريقة
المعتادة.
المجمكعة التجريبية :كدرست مادة ميارات التفكير كالبحث العممي باستخداـ التقكيـ
التككيني.
 -8تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى طالب المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية (التطبيؽ
البعدم).
 -9إجراء المعالجة اإلحصائية المناسبة الختبار صحة الفركض كاإلجابة عف سؤاؿ الدراسة.

 .2.4مهًجية الدراشة و عيهتًا
استخدمت الدراسة الحالية المنيج شبو التجريبي لقياس فاعمية استخداـ التقكيـ
التككيني في تحسيف مستكل التحصيؿ الدراسي لمقرر ميارات التفكير كالبحث العممي لدل
طالب المستكل الثالث

بكمية إدارة األعماؿ بجامعة شقراء ،حيث تـ اختيار مجمكعتيف

متكافئتيف :مجمكعة ضابطة كدرست باستخداـ الطريقة المعتادة ،كمجمكعة تجريبية كدرست
باستخداـ التقكيـ التككيني  ،كتـ تطبيؽ اختبار تحصيمي عمي المجمكعتيف قبؿ كبعد
التدريس.

 .1 .2.4متغريات الدراشة
تضمنت الدراسة الحالية المتغيرات التالية:
 -1المتغيرات المستقمة :التقكيـ التككيني
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 -2المتغيرات التابعة :التحصيؿ الدراسي

 .2 .2.4جمتمع الدراشة وعيهتًا.
يتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة الحاليػػة مػػف جميػػع طػػالب المسػػتكل الثالػػث كميػػة إدارة األعمػػاؿ
بجامعة شقراء.
-1

عيهة الدراشة االشتطالعية:
تـ اختيػار العينػة االسػتطالعية بشػكؿ عشػكائي مػف ( )43طالبػا بالمسػتكل الثالػث بكميػة

إدارة األعماؿ بجامعة شقراء المسجميف بمقرر ميارات التفكير كالبحث العممي بالفصػؿ الدراسػي
األكؿ لعػػػاـ 1439/1438ىػػػػ  ،كاسػػػتخداميا فػػػي حسػػػاب الخصػػػائص السػػػيككمترية ( صػػػدؼ
كثبات ) االختبار التحصيمي.
-2

عيهة الدراشة األصلية:
كتتككف عينة الدراسة مف جميع طالب المستكل الثالث بكمية إدارة اإلعماؿ بجامعة

شقراء المسجميف في مقر ميارات التفكير كالبحث العممي في الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ
1439/1438ق كعددىـ  50طالب ،تـ تقسيميـ بطريقة عشكائية إلى مجمكعتيف،
مجمكعة ضابطة كبمغ عددىا ( )25طالبا كمجمكعة تجريبية كبمغ عددىا ( )25طالبا.
-3

تصميم دروط اجملموعتني الضابطة والتجريبية.

قاـ الباحث بإعداد خطط تدريسية تتضمف خطكات تدريبية كفؽ استراتيجية التقكيـ التككيني،
فقد قاـ الباحث بتصميـ دركس المجمكعة التجريبية بعد االطالع عمى الدراسات السابقة في
المجاؿ ،ككتب المناىج كطرؽ التدريس ،كقد تضمنت دركس المجمكعتيف الخطكات التالية:
 .1التمييد كتعرؼ المعمكمات أك الخبرات المكجكدة سابقا لدل الطالب.
 .2كتابة بيانات الدرس كاألمثمة كعناصر الدرس عمى السبكرة.
 .3الشرح :بحيث يقكـ المعمـ (عضك ىيئة التدريس)مع طالبو بتناكؿ أىداؼ الدرس
بالترتيب ،كيقكـ بتكزيع المحاضرة إلى عدة فترات ،ككؿ فترة تتضمف شرحا لبعض
تمؾ األىداؼ ،كعند اال نتياء مف كؿ مجمكعة مف األىداؼ يقكـ بتطبيؽ استراتيجية
التقكيـ التككيني المرتبطة بتمؾ المجمكعة.
 .4التطبيؽ :يقكـ المعمـ (عضكء ىيئة التدريس) ىنا بتطبيؽ استراتيجية التقكيـ
التككيني (مف أنشطة كآلية تطبيقيا داخؿ قاعة المحاضرة) بحيث يقكـ بتكزيع
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األنشطة – التي قاـ الباحث بإعدادىا-كالمرتبطة بجزء مف األىداؼ التي انتيى
المعمـ (عضكء ىيئة التدريس) مف شرحيا عمى الطالب ،كيجيبكف عمييا ،كيناقشيـ
فييا ،كيصحح األخطاء التي قد يقعكف فييا .كقد تـ االجتماع بالمعمـ (عضكء ىيئة
التدريس) قبؿ التجربة ،كتـ مناقشتو فيما يتعمؽ باالستراتيجية ،كتسميمو ما يرتبط
بتمؾ االستراتيجية مف أنشطة ،كاختبار تحصيمي ،كدليؿ المعمـ الذم يتضمف أىداؼ
المكضكعات ،كأسمكب التمييد لمدركس ،كمحتكياتيا ،كاستراتيجية التدريس ،كآلية
تطبيؽ التقكيـ التككيني.
 .5التقكيـ الختامي :بحيث يتناكؿ المعمـ تعمـ الطالب عمى مدار الدرس كمو ،كفي ضكء
نتيجة نتيجتو يقدـ المعمـ نشاطات عالجية أك تعزيزية أك إثرائية ،يقدميا لمطالب في
بداية الدرس الجديد ،كال يق دـ الدرس الجديد إال بعد أف يتأكد مف إتقاف الطالب
لمضاميف النشاطات.
 .6الكاجب المنزلي :كتتفؽ دركس المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في جميع الخطكات
ما عدا (تطبيؽ استراتيجية التقكيـ التككيني) بعد شرح كؿ جزء مف أىداؼ الدرس،
فقد أضيفت ىذه اإلستراتيجية لخطة تدريس المجمكعة التجريبية فقط.
-4

أداة الدراشة.

تمثمت أداة الدراسة الرئيسية في االختبػار التحصػيمي ،كقػد تػـ إعػداده بعػد تحميػؿ محتػكل مػادة
ميػػارات التفكيػػر كالبحػػث العممػػي إلػػى الحقػػائؽ كالمفػػاىيـ كالميػػارات المتضػػمنة قػػي مكضػػكعات
المػػادة ،كمػػف ثػػـ صػياغة االختبػػار بصػػكرتو النيائيػػة مككنػػا مػػف أسػػئمة (االختيػػار مػػف متعػػدد –
الصكاب كالخطأ – اإلكماؿ – المقالي).
-5

صدق االختبار
-1

صدق احملكمني:
لمتأكد مػف صػدؽ االختبػار قػاـ الباحػث بعػرض االختبػار عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف

مػػػف أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس تخصػػػص منػػػاىج كطػػػرؽ تػػػدريس بجامعػػػة شػػػقراء كعػػػددىـ ()6
أعضاء ،كما تػـ عرضػو عمػى مجمكعػة مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس تخصػص التقػكيـ كالقيػاس
بجامعػػة شػػقراء كعػػددىـ ( )3أعضػػاء ،كبنػػاء عمػػى مالحظػػات كتكجييػػات المحكمػػيف تػػـ اعتمػػاد
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صياغة االختبار بصكرتو النيائيػة بعػد حػذؼ سػؤاليف ،كاعػادة الصػياغة المغكيػة لمقدمػة ثالثػة
أسئمة.
-2

صدق التجانض الداخلي:

تـ حساب صدؽ مفردات االختبار مف خالؿ التجانس الداخمي لمفردات االختبار ،بإيجاد
معامؿ االرتباط بيف كؿ درجة مفردة مف مفردات االختبار كالدرجة الكمية لالختبار بالنسبة
لدرجات طالب العينة االستطالعية .كجد أف معامالت االرتباط كقعت في الفترة المغمقة
[ ،]0.95 -0.53بالتالى فإف جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستكل 0.01
ممايشير إلى صدؽ مفردات االختبار التحصيمى.
-6

ثبات االختبار
تـ حساب ثبػات االختبػار بإسػتخداـ "معادلػة ألفػا لمثبػات" معادلػة كركنبػاخ كبػالتعكيض

في المعادلة كجد أف معامؿ ثبات االختبار =  0.85مما يشير إلى أف االختبار ذك ثبات عاؿ.
-7

زمو االختبار
تـ حساب الزمف المناسب لإلجابة عف مفردات االختبار ،حيث أعطي الطالب الكقت

الكافي لإلجابة عف أسئمة االختبار ،تـ تسجيؿ الزمف الذم استغرقو كؿ طالب في اإلجابة عف
أسئمة االختبار ،ثـ حساب متكسط زمف إجابات الطالب.تبيف أف الزمف الالزـ لإلجابة عف
أسئمة االختبار ىك ( )60دقيقة.

 .3 .2.4ضبط متغريات الدراشة.
لضػػماف تكػػافؤ المجمػػكعتيف تػػـ ضػػبط المتغب ػرات التػػي يحتمػػؿ أف تػػؤثر عمػػى نتػػائج الدراسػػة،
كىي:
- 1

العمر السمين:

لمتحقؽ مف تكافؤ المجمكعتيف بػالعمر قػاـ الباحػث باسػتخداـ اختبػار مػاف كتنػي (Whitney-
 "(mann "uلدال لة الفركؽ بػيف المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة.كالجدكؿ ( )2يبػيف النتػائج
التي تـ التكصؿ إلييا

الجدول (: )2اختثار مان-وتىٍ لداللة الفروق تُه مجمىعتٍ الدراسة تىاء علً متغُر العمر الزمىٍ.

المجمىعة
التجرَثُة
الضاتطة

المتىسظ
الحساتٍ
11.15
11.47

متىسظ
الرتة
22.12
21.01

مجمىع
الرتة
464.22
412.22

لُمة u

لُمة z

220.222

2.17
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يتضح مف الجدكؿ ( )2أف قيمة ( )uغير دالة إحصائيا ،مما يدؿ عمى عدـ كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي أعمار المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،كبذلؾ
يتحقؽ التكافؤ بينيما.
- 2

التحصيل الدراشي الصابق:

لمتحقؽ مف تكافؤ المجمػكعتيف فػي مسػتكل التحصػيؿ السػابؽ فػي مقػرر مػادة ميػارات التفكيػر
كالبحث العممي تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي (أداة الدراسة) عمى طػالب المجمػكعتيف الضػابطة
كالتجريبيػػػة قبػػػؿ التػػػدريس ،ثػػػـ قػػػاـ باسػػػتخداـ اختبػػػار اختبػػػار  T-Testلداللػػػة الفػػػركؽ بػػػيف
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.
والجدول (َ )3ثُه الىتائج التٍ تم التىصل إلُها.
الجدول( : )3داللة الفروق تُه متىسطات درجات طالب المجمىعتُه التجرَثُة والضاتطة فٍ التطثُك
المثلٍ لالختثار التحصُلٍ
مستىي
درجة
االوحراف
المتىسظ
وىع الداللة
ت
المجمىعة
الداللة
الحرَة
المعُارٌ
الحساتٍ
2.25
5.44
31.44
التجرَثُة
غُر دالة
41
2.10
7.73
31.12
الضاتطة

يتضح مف الجدكؿ ( )3أف قيمة (ت) غير دالة إحصائيا ،مما يدؿ عمى عدـ كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،كبذلؾ
يتحقؽ التكافؤ بينيما في مستكل التحصيؿ السابؽ في مقرر مادة ميارات التفكير كالبحث
العممي.

 .5نتائج الدراشة وحتليلًا
النتائج الخاصة بفاعمية استخداـ التقكيـ التككيني في تحسيف مستكل التحصيؿ
الدراسي لمقرر ميارات التفكير كالبحث العممي لدل طالب كمية إدارة األعماؿ بجامعة شقراء.
لإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة كالذم ينص عمي" :ما فاعمية استخداـ التقكيـ التككيني في
تحسيف مستكل التحصيؿ الدراسي لمقرر ميارات التفكير كالبحث العممي لدل طالب كمية إدارة
األعماؿ بجامعة شقراء؟
كالتحقؽ مف صحة فرض الدراسة ،كالذم ينص عمي" :يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف
متكسطي درجات طالب المجمكعة الضابطة (التي درست بالطريقة المعتادة) كالمجمكعة
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التجريبية (التي درست باستخداـ التقكيـ التككيني) في التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمى
لصالح متكسط طالب المجمكعة التجريبية".
تـ استخداـ اختبار "ت" لممجمكعات المستقمة
 Testباستخداـ برنامج

Independent- Samples T

 SPSSلحساب داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف

الضابطة كالتجريبية في التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمى،كما تـ حساب حجـ التأثير
Effect-sizeلممتغير المستقؿ (التقكيـ التككيني) عمي المتغير التابع (التحصيؿ الدراسي)
باستخداـ مربع ايتا ،كجدكؿ ( )4يكضح داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف
الضابطة كالتجريبية في التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمى ،كحجـ التأثير.
جدول (َ )4ىضح داللة الفرق تُه متىسطٍ درجات المجمىعتُه الضاتطة والتجرَثُة فٍ التطثُك
الثعدٌ لالختثار التحصُلً
حجم
مرتع
داللة
ت
االوحراف
المتىسظ
عدد
المجمىعة
التأثُر
اَتا
ت
المعُارٌ
الطالب
الضاتطة

25

63.12

12.15

التجرَثُة

25

71.21

0.35

4.17

دالة عىد
مستىي
2.21

2.01

كثُر

مف جدكؿ ( )4يتبيف أف:
 الفػرؽ بػيف متكسػطي درجػػات طػالب المجمػكعتيف الضػابطة كالتجريبيػػة فػي التطبيػؽ البعػػدملالختبػػار التحصػػيمى لػػو داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكم  0.01لصػػالح طػػالب المجمكعػػة
التجريبيػػة  ،كبيػػذا يتحقػػؽ فػػرض الدراسػػة ،كىػػذا يعنػػي ارتفػػاع مسػػتكل تحصػػيؿ طػػالب
المجمكعة التجريبية الذيف درسكا باستخداـ التقػكيـ التكػكيني عػف مسػتكل نظػرائيـ طػالب
المجمكعة الضابطة الذيف درسكا بالطريقة المعتادة.
 حجـ التأثير لممتغير المستقؿ (التقكيـ التككيني) عمي المتغير التابع (التحصيؿ الدراسي)كبير ،كىذا يدؿ عمي فاعمية استخداـ التقكيـ التككيني في تدريس مقرر ميارات التفكير
كالبحث العممي عمى التحصيؿ الدراسي لدل طالب المستكل الثالث بكمية إدارة األعماؿ
في جامعة شقراء ،كبيذا يككف تـ اإلجابة عمي سؤاؿ الدراسة  ،كشكؿ ()1
يكضح الفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في التطبيؽ
البعدم لالختبار التحصيمى .
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90
78.08
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63.8
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50
40
30
20
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التجريبية
التحصيلى
الضابطة االختبار

0

شكل ( ) 1الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلى

كمف شكؿ ( )1يتبيف أف متكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة فى التطبيؽ البعدل
لالختبار التحصيمى يساكل  ،63.80متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية فى التطبيؽ
البعدل لالختبار التحصيمى يساكل  ،78.08كىذا يدؿ عمى ارتفاع مستكل طالب المجمكعة
التجريبية الذيف درسكا باستخداـ التقكيـ التككيني فى التحصيؿ الدراسي عف مستكل نظرائيـ
طالب المجمكعة الضابطة الذيف درسكا بالطريقة المعتادة .كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت
إليو دراسة كؿ مف (الشيرم( )2015 ،المطركدم( )2014 ،شاىيف( )2014 ،البياني،
( )2012 Pena&Perez,( )2013العجمي)Haviland et al,2010( )2012،
(رشكاف (Yin,2005)(Gardner – parra, 2005))2006 ،مف حيث فاعمية استخداـ
التقكيـ التككيني في التدريس عمي التحصيؿ الدراسي ،كما تتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت
إليو

دراسة

كؿ

مف

(حسب

النبي،

)2015

()Suurtamm&Koch,2014

())Roloff,2012,54( )Narciss,2013( )Gilbuena,2013 Mahlberg,2013
) )Greenhill&Kay,2011مف حيث فاعمية استخداـ التقكيـ التككيني في التدريس عمى
التحصيؿ لمطالب في التعميـ العالي.


تفسير فاعمية استخداـ التقكيـ التككيني لتدريس مقرر ميارات التفكير كالبحث العممي
فى التحصيؿ الدراسي لدل طالب المستكل الثالث بكمية إدارة األعماؿ في جامعة شقراء.
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تفكؽ طالب المجمكعة التجريبية الذيف درسكا مقرر ميارات التفكير كالبحث العممي باستخداـ
التقكيـ التككيني عمي طالب المجمكعة الضابطة التي درسكا نفس المقرر باستخداـ الطريقة
المعتادة في التحصيؿ الدراسي يرجع إلي استخداـ التقكيـ التككيني فى التدريس الذم ساعد
طالب المجمكعة التجريبية عمى فيـ جكانب التعمـ المتضمنة بالمقرر كمكنيـ مف تطبيؽ ىذه
الجكانب فى األسئمة المختمفة كذلؾ قد يرجع إلى األسباب التالية:
 يقدـ التقكيـ التككيني تغذية راجعو فكرية لمطالب أثناء عممية التعميـ كالتعمـ لتسييؿالتعمـ الذم مازاؿ في مرحمة قابمة لمتعديؿ كالتشكيؿ؛ فمف خاللو يستطيع الطالب معرفة
نقاط القكة فيدعميا ،كمعرفة نقاط الضعؼ فيحاكؿ التغمب عمييا.
 يزيد التقكيـ التككيني طكؿ فترة احتفاظ الطالب بالمعمكمات ،كما يزيد مف الثقة بيفالطالب كالمعمـ ،كمف دافعية الطالب لحؿ الكاجبات الصفية كالمنزلية ،ك مف الدكر
اإليجابي لمطالب في المناقشة كتكجيو األسئمة.
 يسير التقكيـ التككيني جنبا إلى جنب مع العممية التعميمية ،كبالتالي فيك يتتبع بصفةمستمرة نمك الطالب كيبيف نكاحي الضعؼ في ىذا النمك.
 أساليب التقكيـ التككيني يمكف أف تزكد الطالب بمعمكمات ىامو كضركرية يحتاجكنيالدفع مسيرة التعمـ إلى األماـ ،فيك داعـ لتحقيؽ التالميذ لمخرجات التعمـ المستيدفة
كبمكغ المستكيات المطمكبة مف التحصيؿ في المكاد المختمفة خصكصا عندما يستفيد
الطالب مف كؿ فرص التعمـ التي أتيحت ليـ.
 يعمؿ التقكيـ التككيني عمى تنظيـ التدريس بحيث يككف االنتقاؿ مف مرحمة ألخرل مكجونحك تحقيؽ األىداؼ ،كذلؾ مف خالؿ المشاركة الفعالة لمطالب.
 يعمؿ التقكيـ التككيني عمى تحسيف نتائج االمتحانات ،ك رفع كتحسيف مستكل الطالبمنخفضي التحصيؿ.
 -يساعد التقكيـ التككيني الطالب ليتعممكا كيؼ يتعممكف ،كتشجع التعمـ العميؽ بدالن مف

التعمـ السطحي ،كتركز عمى األشياء اليامة في التعمـ ،كترفع التقدير الذاتي لمطالب
كتعمؿ عمى تحسيف االتجاه نحك التعمـ.

 يعمؿ التقكيـ التككيني عمى تجاكز حدكد المعرفة إلى الفيـ ،لتسييؿ انتقاؿ أثر التعمـ أك(زيادة انتقاؿ أثر التعمـ ،كذلؾ عف طريؽ تأثير التعمـ الجيد السابؽ في التعمـ الالحؽ).
- 340 -

فاعلية استخدام التقويم التكويني في تحسين مستوى التحصيل الدراسي لمقرر مهارات التفكير والبحث العلمي ......

 يساعد التقكيـ التككيني عمى كضع برنامج لمتعميـ العالجي كاإلثرائي مف خالؿ تحديدحصص التقكية لمطالب " الضعفاء" كتحديد حصص اإلثراء لمطالب " األقكياء".
 يثير التقكيـ التككيني دافعية الطالب لمتعمـ كاالستمرار فيو عف طريؽ تعريفو بنتائجتعممو ،كاعطائو فكره كاضحة عف أدائو.
 -يسيـ التقكيـ التككيني في الربط الدائـ كاآلتي بيف العممية التعميمية كالعممية التقكيمية.

 .6اخلامتة و التوصيات
أتت الدراسة الحالية عمى أىمية استخداـ التقكيـ التككيني في تحسيف مستكل التحصيؿ
الدراسي لمقرر ميارات التفكير كالبحث العممي لدل طالب المستكل الثالث بكمية إدارة األعماؿ
بجامعة شقراء ،مستعممة المنيج شبة التجريبي .كأكدت نتائج الدراسة فاعمية التقكيـ التككيني
في الناتج العممي ك األكاديمي.
في ضكء نتائج الدراسة الحالية يمكف التكصية بما يمي:
 إعادة صياغة محتكم المناىج التعميمية بالمراحؿ التعميمية المختمفة بما يتمشي معإجراءات التقكيـ التككيني  ،الذم
يمكف الطالب مف فيـ أجزاء المحتكم التعميمي.
 إعداد كتاب خاص لممعمـ (دليؿ المعمـ) يتضمف استخداـ التقكيـ التككيني في التدريسبالمراحؿ التعميمية المختمفة.
 تطكير المناىج لممراحؿ التعميمية المختمفة في ضكء التقكيـ التككيني . تقكيـ الطالب باستخداـ أساليب التقكيـ التككيني داخؿ الكميات المختمفة . استخداـ اإلستراتيجية التدريسية القائمة عمى التقكيـ التككيني مف قبؿ أعضاء ىيئةالتدريس في مؤسسات التعميـ
العالي مما يساىـ في زيادة تحصيؿ الطمبة.
 عقد دكرات تدريبية خاصة ككرش عمؿ ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعة بجميع فركعياعمى التدريس باستخداـ
اإلستراتيجية التدريسية المستخدمة في الدراسة كمف ثـ تعميـ التجربة عمى بقية الجامعات
التي تتبنى مثؿ ىذا النكع مف
التعميـ ،كحكؿ كيفية إعداد االختبارات التككينية.
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 تعميـ إستراتيجية التقكيـ التككيني عمي مراكز تقكية الطمبة الضعاؼ.ك في ما يمي بعض المقترحات لتطكير التقكيـ التككيني في التعميـ:
 تكثيؽ العالقة بيف التدريس كالتقكيـ باستعماؿ نتائج التقكيـ في تكجيو التعمـ كتطكيره،ككذلؾ تعزيز دكر المتعمـ في تقكيـ نشاطات التعميـ كالتعمـ.
 تكسيع دائرة التقكيـ التككيني ليتضمف باإلضافة إلى التحصيؿ المعرفي قياس كتنميةالميارات كالميكؿ كاالتجاىات العممية باستخداـ أدكات مناسبة.
 االعتماد عمى أسمكب التقكيـ التراكمي باستخداـ ممفات التقكيـ (الحقائب التربكية )؛كذلؾألىم ية ىذا األسمكب في إعطاء صكرة متكاممة عف مستكل المتعمـ مف جميع النكاحي
المعرفية كالميارية كالكجدانية.
 االعتماد عمى التطبيقات بأشكاليا المتنكعة؛ بيدؼ الكصكؿ إلى الممكة الذاتية التي التتحقؽ إال بالتدريب المستمر ،كالذم يجب أف يشمؿ مختمؼ المكاد التعميمية.
 تطكي ر نكعية التقكيـ المرتبطة بعممية التعمـ كالتعميـ .فاستخداـ التقكيـ بفاعمية كبشكؿمتقف يعكس الجكدة ،كبالتالي يضمف تحسيف معايير التعميـ في المدرسة.
 زيادة ثقة أعضاء ىيئة التدريس بقدرات الطالب ،حيث جاء التقكيـ لقياس ما يراد قياسو(قدرات الطالب الفعمية في مكضكع محدد) كىك ما يسمى بصدؽ التقكيـ.
-

بمكف تكسيع الدراسة كتطبيقيا عمى عينات اكبر مف الطمبة ك في اختصاصات متنكعة
حتى تككف المستخمصات كالنتائج أعمؽ ك اشمؿ.
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املراجع:
املراجع العربية:
أبووأ أروو .و ر أ .و أنر )0222ر م ش و المعمووم اووو الالووأ.م الش رووور امووينو أ ال ة الا ب .و أالاعموو.م
األ ن .و الم  . .العيم لالماحينيت أالم كل الأطنو لال ابي اتر
إب و اى.مو شوو.مي ر )0222ر أث و الا و .م المعام و امووم الالووأ.م البنوويتو امووم نايلوويت طمب و

ووم الا ب .و

ال.ن.و و ا ووو م ووي ة الا ط وو.طر مجمػػػة كميػػػة التربيػػػة األساسػػػية-كم.و و الا ب.و و األ ي وو- .الليمعو و

الم انر  .و 20و 360-345ر

أبأ حأ.جو م أانر )0222ر المناىج التربكية المعاصرةر ط2و ال ا العمم .ال أل .أ ا الثليا لمنشو
أالاأل.ع :امينر

اإلميمو .أ ف الح .نور )0223ر الالأ.م ال.عيل الاحأل من ثليا اال ابوي إلوم ثلياو الالوأ.مر المػؤتمر
العممػػػي الخػػػامس :الاغ.و و ات العيلم.و و أالا بأ.و و أاعم وو.م ال .يا وو.يتر بني ووي :اللمع.و و المرو و .

لا بأ.يت ال .يا.يتو . 02-02أل.أو 226-89ر

موو.م امووور )0228ر رووعأبيت اطب.ووت الالووأ.م الاكووأ.نو الم ووام اووو موونيج

أمبووأ ووع .بو اب و ا

العمأم مون أليو ن و ا.نو مون معمموو العموأم ب ومطن اموينر ملمو العموأم الا بأ.و أالن .و .و

البح .نو مج 22و ع 0و 266-242ر

بو أبو ماووين م ووع ر )0225ر إسػػتراتيجيات فػػي تعمػػيـ كتقػػكيـ تعمػػـ الرياضػػياتر اللوويى ة :ا ال.كو
الع بور

الب رينو إ وميا.ل والم ر )0223ر الممي ويت الالأ.م.و الاكأ.ن.و أال ايم.و لمعمموو ال .ياو.يت اوو
الم حم الماأ ط او المممك الع ب .ال عأ  .ر مجمة العمكـ التربكية كالنفسيةو البح .نو موج

26و ع 0و 200-85ر

بأبييمو بم.أ ل.ممر )0220ر ماكاء التقكيـ التككيني في الممارسة :نظرة مف الداخؿر ا لم  :مكابو
الا ب .الع بو ل أل ال م.جر الطبع األألم.

بوأ ابو ا و وبع أا .و و م  .ووو أأحمو و ا كوور )0226ر أا وع ممي و الوأ.م اكوأ.نو اوو م الا ب.و
الب ن .و أال .ياوو .اووو الم و ا م الثينأ .و ر مجمػػػة المعػػػارؼ لمعيػػػد التربيػػػة البدنيػػػة كالرياضػػػية

بالبكيرةو ع22ر

بأا.شو وووو ن و وو.م ر )0222ر م و وواأ اأ .و ووف أ و ووياية الاعمو وو.م الماأ و ووط لمالو ووأ.م الم و ووام او ووو العمم .و و
الا  . .ر
محم

يل ميل ا .و

م العمأم االلاميا .و كم .العمأم االن وين .أااللاميا.و و ليمعو

ا – .ب ك ةو الللات ر
- 343 -

فاعلية استخدام التقويم التكويني في تحسين مستوى التحصيل الدراسي لمقرر مهارات التفكير والبحث العلمي ......
بأاياحو محم ر )0226ر أث ا ا ام الالأ.م الاكأ.نو او أ يل.ب معيلل المعمأميت ل
الثيلث ثينأب بيألغأاط :ا

االم.ي ال ون

ال .ب .او موي ة ال.م و .ر مجمػة آفػاؽ عمميػة ،المركػز الجػامعي

لجامعة تمنراستو الللات و ع 22و 292-262ر

الب.ينوو ال.ل اب الح ن أحم ر )0225ر ايام .إ ا اا.ل .الالأ.م البنيتو او الاحر.ل أاالحا.ي بوو
لطوالب الروف األأل الماأ وط اوو موي ة الاووي  .ر

لمعمأم اإلن ين .و الع اتر

ويل ميل وا .و ليمعو

.ويلوو كم.و الا ب.و

الا ي.ن و بيلوت أأبوأ مأ ومو م..و ر )0228ر أثو ا وا ام إ وا اا.ل .الالوأ.م الاكوأ.نو المحأ وب اوو
احروو.ل طمبو الا ب.و اووو الليمعو الع ب .و الم.اأح و أااليىوويايم نحأىووير دراسػػات فػػي المنػػاىج

كطرؽ التدريسو 243و 250-226ر

ليب و ليب ابو الحم.و ر )0220ر اتجاىػات كتجػارب معاصػرة فػي تقػكيـ أداء التمميػذ كالمػدرسو ط2
ا ال.ك الع بوو الليى ة.

ليمع الل م الم.اأح ر )0222ر أساليب تدريس العمكـر الل مو ام ط.ن.
اللمبووو أ ونر )0223ر أساسػيات بنػاء االختبػارات كالمقػاييس النفسػية كالتربكيػةر ط1
أ .ي :مؤ

اال ال .ن لمطبيا أالاأل.ع.

مشوتو

ح ووين.نو ح وون شووأ و امووور )0226ر اعيل .و ا ووا ام الالووأ.م الاكووأ.نم اإللكا أنووم اووم .ووق مووت
اال ابووي أال و أااع لالنلوويل االكووي .مم ل و

الطيلووبمالمعمم لم .ياوو.يت بليمع و نل و انر مجمػػػة

تربكيات الرياضياتو مر و مج 28و ع 2و 34-54ر

ح ب النبوو أحمو محمو نبوأبر )0223ر الاغي.و ال العو أالالوأ.م الاكوأ.نو اوو الاعمو.م العويلور العمػكـ
التربكيةو لو0و مج

05و ع 5و .أل.أو450-425ر
ح نو محم ر .ت محم ر )0226ر م البل لأ ة الاعم.م الاألييت الم البم .لمالأ.مر مجمة التربيػةو
ملم محكم ار

ان الملن الأطن .اللط  .لما ب .أالثليا أالعمأم.

ح و وون.نو و ووي.لر الالو ووأ.م البنو وويتو :االيىو وويت ن  .و و و اطب.و ووت أماو وويغليتر النب و و امر ماو وويح او ووو:
lib1.qsm.ac.il/articles/nibras/no.%203/2.pdf
ال .يطو ميل ةر )0222ر أساسيات القياس كالتقكيـ في التربيةر ا ال ا .لمنش أالاأل.عو امين.

ح بو إ ميا.لر )0222ر الالوأ.م الا بوأب م.يأمووو أىم.اوور مجمػة العمػكـ اإلنسػانية كاإلجتماعيػةو ع
52ر
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ش وأانو أحم و محم و ر )0226ر ايام .و ا ووا ام الالووأ.م البنوويتو اووو ا و .م مل و
الشو ا .اووو انم.و الاحروو.ل المع اووو أميووي ات مووي بوول الاو .م لو

ط و ت ا و .م العمووأم
الطووالب المعمموو.ن بكم.و

الشو .ع ر حكليػػة كميػػة البنػػات لػػعداب كالعمػػكـ كالتربيػػة ،كميػػة البنػػات بيللوويى ةو )2 0و -428

442ر

ال أاشو و ةو أر مر أ .و و أنر )0222ر الال ووأ.م الش ر ووو :ا ووا اا.ل .او و .ب أال ووأ.مر رسػػػػالة المعمػػػػـو
مج42و ع )4ر

اللأاأبو يل ر )0222ر التعميـ المعاصرر مؤ

ط.ب لمنش أالاأل.عو الليى ةر

ال ووع أنو اي ل و امووم نوويلور )0222ر أث و ا ووا اا.ل .الالووأ.م الاكووأ.نو اووو احروو.ل طيلبوويت الرووف
الثوينو الماأ وط اووو موي ة الا ب.و اإل والم .ر

وويل ميل وا .و كم.و الا ب.و و ابوون شو ) ليمعو

بغ ا و الع ات.
ووالم و اووي ل أبووأ العوولر )0220ر طرائػػؽ تػػدريس العمػػكـ كدكرىػػا فػػي تنميػػة التفكيػػر .ط2و ا ال.كو
الع بوو الليى ة.

وو .و امووم أ والم و احمو ر )0225ر التقػػكيـ فػػي المنظكمػػة التربكيػػةر مكابو ال شو  :ال .وويقو الطبعو
األألمر

الشيم و نأ ار )0229ر التقكيـ في التعميـر شبك األلأك و

م الكابو المممك الع ب .ال عأ  .ر

شيى.نو محم اب ال.ايحر )0224ر أث اال ابي ات الاكأ.ن .الماايبعو اوو مبحوث العموأم العيمو لمروف
الاي وع األ ي وو اموم الاحروو.ل ال ا وو أ ااع.و اإلنلوويل أالممي ويت الا مم.و ر مجمػػة جامعػػة

األقصى (سمسمة العمكـ اإلنسانية)و مج 29و ع 2و 002-282ر

شووحياوو محم و اب و الموونعمر )0225ر اعيل .و الالووأ.م الم ووام اووو الاحروو.ل ال ا ووو لم .ياوو.يت ل و
االم.ي الر.أف الثالث األألم من الم حمو االبا ات.و ب ألو طو ر مجمػة تربكيػات الرياضػياتر
)2 6ر

الشووي بو وويا ا و اج ى ولاعر )0223ر أث و الالووأ.م الاكووأ.نو اووو ا و .م مل و
الاعموو.م امووم الاحروو.ل أاالحا.ووي بوويلاعمم ل و

ا ووا ام الحي ووأب اووو

طووالب الم وواأ ال وويبع بكم .و الش و .ع أأرووأل

ال .نر دراسات عربية في التربية كعمـ النفسو ال عأ  .و ع 32و 84-25ر

الر افو ي م امور )0220ر القياس كالتقكيـ في التربية كالتعميـ .ا الكايب الح .ثو الكأ.ت.

الروو .اأبو أحمو ر )0224ر الالووأ.م الا بووأب الم ووالبمو موون الاش .رووو إلووم الاكووأ.نو إلووم األ اتووو إلووم
الحل.لور مكاب ال.أن كأ اإل م.مو لما ب .او ال أل الع ب .و ب .أت.
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الطحووينو لع.و و ر )0222ر أثوو ا ووا ام أ وويل.ب الال ووأ.م البنوويتو االلكا أنووو امووم كوول موون الاحروو.ل
أال ااع .لماعمم أبعق ميي ات مي أ ا المع ا ل
بمممك البح .نر

يل

االم.ي مي ةر ال..ل.ي اوو المو ا م الثينأ.و

كاأ اهو معي ال ا يت الا بأ .و ليمعو الليى ة.

ال يى و لك .ي أام ل.ينو ليكم.ن أاب اليي بو لأ تر )0220ر مبادئ القياس كالتقكيـ في التربيػةر
امين :ا الثليا لمنش أالاأل.ع.

اب و المط.ووفو اب و الحم .و اب و ا و أ .و أنر )0222ر ل.وول الالووأ.م الم ووام اووو الم حم و االبا ات .و ر
أ ال ة الا ب .أالاعم.مر

ا  .ووينو ووم .ة اط.و و ر )0222ر اعيل.و و ا ووا ام الال ووأ.م الم ووام ا ووو او و .م مب ووي ئ الاو و .م ام ووم
م وواأ الاحروو.ل المع اووو ل و

الطمب و معممووو ال.م وو .المووؤام الثيلووث اش و  :منوويىج الاعموو.م

أالثأ ة المع ا.و أالاكنألأل.و المعيرو ةر الجمعيػة المصػرية لممنػاىج كطػرؽ التػدريس ،الملمو

الثينوو الليى ةر

العلموووو اب و ا بم.و حمو ر

)0220ر أث و ا ووا اا.ل .الالووأ.م الاكووأ.نو اووو انم .و الاحروو.ل ال ا ووو

لطووالب الرووف ال وويبع اووو مووي ة المغ و الع ب .و ر مجمػػة الطفكلػػة كالتربيػػةو م 4و ع68و-22

220ر

االمو رالح ال .ن محمأ ر )0225ر التقكيـ التربكم المؤسسير الليى ة :ا ال.ك الع بور

العمووأبو ني  .و اووأق موو.مر )0225ر م و

ا ووا ام معمموويت ال ا وويت االلاميا .و أل أات الالووأ.م

الاكووأ.نو أمعأ وويت ا ووا اميي موون ألي و ن وو المعمموويت أالم ووألي.ن اووو الحملوو األألووم موون
الاعموو.م األ ي ووو اووو وومطن امووينر

م لطر

وويل ميل ووا .و كم .و الا ب .و و ليمع و ال وومطين وويبأمو

اموو ش.مي اب اى.م محم ر )0220ر أث الا .م المعام امم الالأ.م البنيتو اموم نايلويت طمبو

وم

الا ب .ال.ن .او مي ة الا ط.طر مجمة كمية التربية األساسيةو مج 29و ع 345و360-20ر

ا .ووأبو شووعبينر )0222ر ايام.و ا ووا اا.ل.او الالووأ.م الاكووأ.نو الاعوويأنو أال.و ب اووو انم.و الاحروو.ل
أاالالوويه نحووأ ال .ياوو.يت ل و ب االم.ووي الم حم و االا ا  .و ر مجمػػة البحػػكث النفسػػية كالتربكيػػةو

الع 5ر

الع .وو أانينر ) 0222ر ايام .الاغي.و ال العو الليتمو اموم الالوأ.م البنويتو اوو اح و.ن الاحرو.ل اوو
ال .يا.يتر

يل ميل ا .و ليمع ال م.ج الع بو.

ا ىوأ و نو ا ر )0220ر الالوأ.م الويااو الشويمل أل ا الليمعويت م ول لماطوأ .أاومين نأا.و ألوأ ة
الاعم.مر مجمة
جامعة القدس المفتكحةو  (1و 098-024ر
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ايموو فر أاب الروبأ و مر )0222ر المدخؿ المنظكمي في مكاجية التحديات التربكيػة كالمعاصػرةو
الليى ة :ا المعي فر

ا.رلو اب ال.ايحر )0229ر الالأ.م الاكأ.نو :الأ.م من ألول الواعممر مجمػة كميػة التربيػةر البحو .نر 9
)06و -22

.25
كأااحو و ا .وو .م.مووحر )0225ر القيػػاس كالتقيػػيـ كأسػػاليب القيػػاس كالتشػػخيص فػػي التربيػػة الخاصػػةر
ط 2و ا

الم  .ةو امينر

اللمونو مروط.م أالبوأال.لو محمو أالمعي.طو و م.ولر )0222ر القيػػاس كالتقػكيـ فػي التربيػة الخاصػػةر
امين :ا ال.ك لمطبيا أالنش ر

الكن بو .أ ف محم ح ونر )0226ر أثو ا وا ام أ ويل.ب الالوأ.م الاكوأ.نو اموم الاحرو.ل أاالالويه
نحووأ الوواعمم ل و

الاالم.ووي يأب رووعأبيت الوواعمم اووو الم حم و االبا ات .و ب أل و الكأ.ووتر مجمػػػة

القراءة كالمعرفةو مر و ع 225و 292-248ر

لبنمو بن و م عأ ر )0229ر أا ع الالأ.م اوو الاعمو.م االباو اتو اوو ول الملي بو بيلك.وي ات – ا و
م .ان.و بأال.و م.مووور

وويل ميل ووا .و

أالعمأم اإللاميا .و ليمع مناأ بو
المم.عو اي

ووم امووم الوون.م أالعمووأم الا بأ .و و كم.و العمووأم اإلن ووين.

نط.ن و الللات ر

مف أالعلموو أحم بم .ر )0225ر أث الالأ.م الاكأ.نو أأث ه او انم.و الاحرو.ل ال ا وو

أاالج بعق رعأبيت الواعمم األكي .م.و اوو ملو

اوالأة أالأ.و اللو .ن الكو .م بمو ا م ثينأ.و

المل و ات ب أل و الكأ.ووتر دراسػػات فػػي المنػػاىج كطػػرؽ التػػدريسو اللمع .و المر و  .لممنوويىج

أط ت الا .م )98و 246–25ر

م كأ و امو أحم ر )0222ر مناىج التربية :أسسيا كتطبيقاتيا .الليى ة :ا ال.ك الع بور

المط و أ بو يل و إب و اى.مر )0224ر أث و ا ووا ام ا ووا اا.ل .الالووأ.م الاكووأ.نو امووم احروو.ل الاالم.ووي
أبلووي أثو ه اووو ملو

الالأ.و لاالم.ووي الرووف ال ووي م االباو اتور مجمػػة العمػػكـ التربيكيػػةو كم.و

الا ب .و ليمع الممك عأ و ال عأ  .و مج 06و ع 0و 426-433ر

المط .بو ا .م ا جر )0222ر الك.ي.يت الاللم لمالأ.م الم ام بيلم حم االبا ات .أم
معممو منطل الم .ن المنأ ةو ليمع أم الل و كم .الا ب. .

اأا ىوي لو

ممحوومو وويمو محمو ر )0222ر القيػػاس كالتقػػكيـ فػػي التربيػػة كعمػػـ الػػنفسر امووين :ا الم وو .ة لمنشو
أالاأل.ع.

المنياوو لط ..ر )0229ر الالأ.م الا بأب بو.ن الأروي .أاال والاللر م كول الحو .ن لم ا ويت أالبحوأثو
مممك البح .ن.
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. و مر0 عو ط.)ر تصميـ التدريسر ا الكن ب لمنش أالاأل0222 نر. من وو ح
 ر.  مطبع اللميأ: . )ر التقكيـ كمبادئ اإلحصاءر اإل كن0222 من وو محمأ أشعبينو أحم ر

ل طمب و الرووف.نو اووو احروو.م الاكووأ.)ر أث و ا ووا ام أ وومأب الالووأ0228  و امووور.نير و و أحووالم ا
 و. مر مجمػػػة كميػػػة التربيػػػةو الليمعوو الم انروو.وويم أالالووأ. و اووو مووي ة الل. و الا ب.كم- ال ابووع
ر222-625 و0 الع اتو ع

:م بلنووأب اللووأفر ماوويح اووو. و أالاعموو. ر مكاووب الا ب. وو. م البنوويتو الا. الالووأ.ل.اليوويلوو أال و ر ا ووا اا
.pdf2- almohobeen.org/wp-content/.../05/

و ر وومطن امووينو أ ال ة.ب. )ر طبعو ال0220 )ر22-3 أف.م اعمووم الطمبو مووي ة العمووأم لمروو.لو الووأ.أث
م الا بأبر. العيم لمالأ. . مو الم. أالاعم.الا ب
)ر برنامج في التقكيـ التككيني لتنمية األداء التدريسي كاالتجاه0220 أ فر. حو. أ فو يل.
 مر و ع، . بيال ميام. الا ب.نحك التقكيـ لمطالب المعمميف شعبة الرياضياتر ملم كم

ر080-062 و04
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