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 فاعلية استخدام أسلوب تقييم األقران يف حتقيق نواتج التعلم

 ديانا فهمي حـمَّاد 

 امللخص:
نـباق    بعـ   من فاعلية استخدام أسـلب  ققيـيا اراـ ا  ق ققيـق    هدف البحث إىل التحقق 

حجمها اإلمجـالي سةـة    مت مجع البيانات من عينة بلغواد  .التعلا باستخدام ققييا ارا ا  جمهبل اهلبية
الالقي يدرسن مق ر اإلحصاء  طالبة من طالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم الق ى وأربعني
 .متطلب كلية التطبيقي

التج ييب للتع ف علـ  فاعليـة قطبيـق ققيـيا اراـ ا  ق      شبه ق هذا البحث مت استخدام املنه  
، واملنه  البصـيي للتعـ ف علـ  فاعليـة أسـلب  ققيـيا       امل قبطة باملهارات املع فيةققيق نباق  التعلا 

، ومنه  نبعي ق قليل حمتبى يمهمبهارات املتعلا الشخصية واارا ا  عل  ققق نباق  التعلا امل قبطة 
خ ج البحث بياعلية أسلب  ققييا اراـ ا   واستجابات العينة لبناء مقياس املنه  البصيي من البحث. 

 احملددة. ق ققيق نباق  التعلا
املهارات املع فيـة   -مهارات التعلا  -نباق  التعلا -ققييا ارا ا  -التقبيا البديل  :الكلمات امليتاحية

 ايا املتعلا. -هارات الشخصية امل -
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on achieving learning outcomes 
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Abstract: 

The research aimed to investigate the effectiveness of using peer assessment method 
on achieving some learning outcomes by utilizing anonymous peer assessment type. Data 
were collected from a total sample of forty-five postgraduate female students (studying 
Applied Statistics as a required course of education master program) at Umm Al-Qura 
University. 

 In this study, a quasi-experimental approach was used to identify the effectiveness 
of using peer assessment on achieving learning outcomes related to cognitive skills. In 
addition to that, a descriptive approach was used to identify the effectiveness of the method 
on learning outcomes related to student values and personal skills while using a qualitative 
approach to analyze the content of sample responses to construct a measure for the 
descriptive approach. 

The research results indicated the effectiveness of peer assessment method on 
achieving the specific learning outcomes. 
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 املقدمة

شهد ميدا  التقبيا قّبالت متةارعة من املدخل التقليـد  ق التقـبيا، واملعتمـد    
عل  ققبيا املعلا للطالب ق جبانب مع فية حمدودة، إىل مدخل للتقـبيا متعـدد اربعـاد    
يعتمد عل  قبين أساليب التقييا البديل، واليت ُقحبِّل الطالب من عنصـ  متلقـي إىل كيـا     

عمليات التقييا من خالل أنشـطة قعكـمت نكّنـه مـن املهـارات املع فيـة        فاعل يشارك ق
(، ومن هذه ارساليب أسلب  ققييا ارا ا  وهب ذلك النبع مـن  2004املختلية )عالم، 

التقييا الذ  ُيةند فيه للطالب عملية إصـدار حكـا علـ  أعمـال الـومالء وفـق أسـمت        
يلحظ قوايدا ق قبظيف ققييا اراـ ا  ق   واباعد واضحة، واملتتبع لألحباث ق هذا اجملال

(، فبفق التبجهـات ادديةـة   Mayfield, & Tombaugh, 2019املبااف اركادميية )
ق التعلا يعد إش اك الطالب ق عملية التعلا والتقييا ض ورة لتحقيق ارهداف املطلببة، 

ام أسـلب  ققيـيا   ومقارنة بأسلب  التقييا التقليد  املعتمد عل  املعلـا، يعتمـد اسـتخد   
ارا ا  عل  أساس أ  عملية ققيق الطالب لنباق  التعلا قتا من خالل عمليات مع فية 
عميقة ومعقدة لذلك يعد الطالب أكة  ادرة عل  إصدار ادكا من املعلا الذ  يعتمد ق 
ققييمه لباجبات التالميذ عل  مع فة سـابقة مببضـبع الـتعلا ولـيمت علـ  عمليـة قعلـا        

(، كمـا وأ  هـذا النـبع مـن التقيـيا ُيةـها ق قطـبي         Race, 2001عمقـة ) حديةة ومت
شخصية املتعلا بصبرة أكة  مشبال وعمقا؛ وباإلضافة إىل ذلك فـن  التحـب ل اإلجبـار     

، مع احتمـال اسـتم اريته ق ضـبء    19 -حنب التعلا عن ُبعد والذ  ف ضته جائحة كبفيد
عـل اداجـة ُملّحـة إىل التبسـع ق قبظيـف      مبجات االنتشار املتك رة للم ض عامليـا، ج 

أساليب التقييا البديل مةل ققييا ارا ا  مما يتطلب دراسة فاعليتها وآثارها علـ  ققيـق   
 نباق  التعلا.  

 مشكلة البحث

أج يت العديد من ارحباث اليت قهدف للتحقق من فاعلية ققييا ارا ا  ق ققيـق  
فية املعنية بتطبيق املع فة والذ  يقاس غالبا من خـالل  نباق  التعلا ق جمال املهارات املع 

ققييا ارداء التحصيلي ملهارات حمددة يتضمنها قكليف يغطي جوءا مـن املقـ ر ويعكـمت    
 Lyman؛ Brusa & Harutyunyan, 2019ققق نباق  التعلا عل  سبيل املةـال ) 

& Keyes, 2019 ؛Nejad & Mahfoodh, 2019   كما أج يت أحبـاث ق جمـال ،)
ات الشخصية للمتعلا وايمه واملعتمدة علـ  اـات التنمـيا الـذاقي الـيت قةـاعد       املهار

 ,Nicolاملتعلا عل  التيكري باستقاللية وقبجهه حنب النجاح ق جماالت العمل واديـاة ) 
( ومنها مهارات التيكري النااد وحل املشكالت وَقمة ل املبـاد  وارخـالا املهنيـة    2010

اللية واملشاركة واختاذ القـ ار، والـيت ميكـن اياسـها مـن خـالل       وقّمل املةئبلية واالستق
 ,Sprague, Wilson, & Mckenzieأدوات التق يـ  الـذاقي، علـ  سـبيل املةـال )     

(، باإلضـافة إىل ذلـك فـن  بعـ  ارحبـاث      Simpson & Reading, 2019؛ 2019
هدفت إىل التع ف عل  وجهة نم  الطال  حنب ققييا الومالء مما أضي  مشبليـة وعمقـا   

 ,Sluijsmans, Brand-Gruwel, & Merriënboerعل  نتائ  هذه الدراسـات ) 
2002; Kristanto, 2018; Yang, 2019.) 

ارحباث الـيت قناولـت ققيـيا اراـ ا  وأثـ ه علـ  نـباق  قعلـا          إال أ  نتائ  هذه
الطال  مل قكن متةقة، فبع  ارحباث اارنت بني أسلب  ققييا اراـ ا  وققيـيا املعلـا    

(، Nejad & Mahfoodh, 2019؛ 2019، املطري ؛ 2014، مدكبروالتقييا الذاقي )
لـا،  ورجحت نتائ  بع  الدراسات كية ققييا ارا ا ، وبعضـها رجـك كيـة ققيـيا املع    

وأحباث مل قصل إىل ف وا بني التقييمات الةالث، وخ ج البع  اآلخ  مبؤشـ ات لتحيـو   
 ,Sprague؛ ؛ Mayfield, & Tombaugh, 2019نتائ  هذا النـبع مـن التقيـيا )   

Wilson, & Mckenzie, 2019       وحتـ  دراسـات اهاهـات الطـال  حنـب ققيـيا ،)
الومالء مل قكن متجانةة حيث أشار بعضها إىل اهاهات الطال  اإلجيابية حنب خربة ققييا 

 ,Yang؛ Kristanto, 2018اراــ ا  وأشــار بعضــها إىل وجــبد اهاهــات ســالبة )
(؛ باإلضافة إىل هذه التعارضات ق نتائ  الدراسات الةـابقة، فـن  هـذه ارحبـاث     2019

ة ختتص بنباق  قعلا جوئية للمق ر أو بتطبيق مقابالت قتضمن أسئلة قبنت منهجية حمدود
حمدودة لقياس املهارات الشخصية للمتعلا وايمه، ونتيجة لم وف اجلائحة والتحبل حنـب  
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التعليا اإللكرتوني كانت اداجة ملحة لتقليـل االعتمـاد علـ  أدوات التقيـيا التقليديـة      
استخدام أدوات التقييا البديل ق اياس نـباق   املطبقة ق الصف ادضبر ، والتبسع ق 

التعلا املمكنة، فكا  هذا البحث الذ  يهتا بدراسة أثـ  اسـتخدام ققيـيا اراـ ا  علـ       
نباق  التعلا املهارية املع فية اليت قتحقق من خالل قكلييات املق ر، وعل  نـباق  الـتعلا   

املتعلا، وقتحدد مشكلته ال ئيةـة   امل قبطة باملهارات الشخصية للمتعلا وايمه كما يدركها
 ق الةؤال اآلقي:  

ما فاعلية استخدام ققييا ارا ا  ق ققيق بع  نباق  التعلا لطالبات املاجةـتري  
 ق كلية الرتبية جبامعة أم الق ى؟

 أسئلة البحث

 يتا اإلجابة عل  مشكلة البحث من خالل اإلجابة عل  ارسئلة اآلقية:
ات أداء الطال  التحصـيلي الـذ  يعكـمت ققـق نـباق       هل قبجد ف وا ق متبسط (1

قعلا املهارات املع فية بني اجملمبعة التج يبيـة والضـابطة عائـدة إىل اسـتخدام ققيـيا      
 ارا ا ؟

ما دور استخدام ققيـيا اراـ ا  ق ققيـق نـباق  الـتعلا امل قبطـة مبهـارات املـتعلا          (2
 ققييا ارا ا ؟الّشخصية وايمه من وجهة نم  اجملمبعة اليت مارست 

 أهداف البحث

 يهدف البحث إىل:
 قديد فاعلية استخدام ققييا ارا ا  ق ققيق بع  نباق  قعلا املهارات املع فية. (1
قديد دور استخدام ققييا ارا ا  ق ققيق نـباق  الـتعلا امل قبطـة مبهـارات املـتعلا       (2

 الشخصية وبقيمه.

 أهمية البحث

ة إىل قطبي  أدوات التقبيا البـديل فـن  نتـائ  هـذه     ق ظل زيادة االهتمام واداج
الدراسة قعد إضافات علمية ق جمال ققيـيا اراـ ا  الـذ  جتـاج للمويـد مـن البحـث،        

 اجملال. البحةية للدراسات الةابقة ق هذاوميكن أ  ققدم حلبال للتعارضات ق املخ جات 
امليدا  الرتبب  بنتائ   كما أ  خم جات البحث ادالي قةها ق قوويد املختصني ق

علمية ميكن قبظييها ق قطبي  أدوات التقبيا الرتبب  ملخ جات التعلا، وقبجيه اجلهـبد  
الرتببية التدريبية اهلادفة إىل قطبي  مهارات أعضاء هيئة التدريمت ق قطبيق أسلب  ققيـيا  

 ارا ا  أحد أساليب التقييا البديل ق العملية التعليمية. 

 ثحمددات البح

قعميا نتائ  البحـث حمـدد اصـائص عينـة طالبـات املاجةـتري الالقـي قدرسـهن         
الباحةة مق ر اإلحصاء التطبيقي ق كلية الرتبية جبامعـة أم القـ ى باليصـل الةـاني للعـام      

هـ، وبنـباق  الـتعلا امل قبطـة باملهـارات املع فيـة واملهـارات الشخصـية        1441الدراسي 
 ات البحث ادالي.للمتعلا وايمه اليت ققيةها أدو

 تعريف املصطلحات
( بأنـه نـبع مـن أنـباع التقـبيا البـديل       211: 2004ققييا ارا ا : يشري له عّلـام )  -

يتضمن ايام كل طالب بتقييا أعمال أا انه مـن حيـث اجلـبدة أو الداـة أو املالءمـة      
 وهذا يتطلب قنميما وإعدادا.

الذ  ُيةند فيه للطالب عملية  وقعّ فه الباحةة بأنه ذلك النبع من التقبيا البديل
 Rubric. إصدار حكا عل  أعمال الومالء وفق معايري واباعد واضحة ق سلا ققدي  ليمي

ققييا ارا ا  جمهبل اهلبية: يقصد به ق هذا البحث أنه ذلك النبع من ققييا ارا ا   -
ييا( غـري مع وفـة   والذ  قكب  فيه هبية املقيِّا )القائا بالتقييا( واملقيَّا )اخلاضع للتق

 للط فني.
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 أهمية البحث

ة إىل قطبي  أدوات التقبيا البـديل فـن  نتـائ  هـذه     ق ظل زيادة االهتمام واداج
الدراسة قعد إضافات علمية ق جمال ققيـيا اراـ ا  الـذ  جتـاج للمويـد مـن البحـث،        

 اجملال. البحةية للدراسات الةابقة ق هذاوميكن أ  ققدم حلبال للتعارضات ق املخ جات 
امليدا  الرتبب  بنتائ   كما أ  خم جات البحث ادالي قةها ق قوويد املختصني ق

علمية ميكن قبظييها ق قطبي  أدوات التقبيا الرتبب  ملخ جات التعلا، وقبجيه اجلهـبد  
الرتببية التدريبية اهلادفة إىل قطبي  مهارات أعضاء هيئة التدريمت ق قطبيق أسلب  ققيـيا  

 ارا ا  أحد أساليب التقييا البديل ق العملية التعليمية. 

 ثحمددات البح

قعميا نتائ  البحـث حمـدد اصـائص عينـة طالبـات املاجةـتري الالقـي قدرسـهن         
الباحةة مق ر اإلحصاء التطبيقي ق كلية الرتبية جبامعـة أم القـ ى باليصـل الةـاني للعـام      

هـ، وبنـباق  الـتعلا امل قبطـة باملهـارات املع فيـة واملهـارات الشخصـية        1441الدراسي 
 ات البحث ادالي.للمتعلا وايمه اليت ققيةها أدو

 تعريف املصطلحات
( بأنـه نـبع مـن أنـباع التقـبيا البـديل       211: 2004ققييا ارا ا : يشري له عّلـام )  -

يتضمن ايام كل طالب بتقييا أعمال أا انه مـن حيـث اجلـبدة أو الداـة أو املالءمـة      
 وهذا يتطلب قنميما وإعدادا.

الذ  ُيةند فيه للطالب عملية  وقعّ فه الباحةة بأنه ذلك النبع من التقبيا البديل
 Rubric. إصدار حكا عل  أعمال الومالء وفق معايري واباعد واضحة ق سلا ققدي  ليمي

ققييا ارا ا  جمهبل اهلبية: يقصد به ق هذا البحث أنه ذلك النبع من ققييا ارا ا   -
ييا( غـري مع وفـة   والذ  قكب  فيه هبية املقيِّا )القائا بالتقييا( واملقيَّا )اخلاضع للتق

 للط فني.
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نباق  التعلا: يقصد بنباق  التعلا أنها خم جات التعلا اليت "قدد ما هـب متباـع مـن     -
املتعلا مع فته ويةتطيع القيام به ق جمال التعلا وما يتمةلـه ق سـلبكه، ويقصـد بهـا     

ققبيا احملصلة النهائية لعملية التعلا اليت جيب أ  قكب  اابلة للقياس ق ضبء أدوات 
 (.7: 2020ققبيا التعليا والتدريب،  هيئة(قتبافق مع املةتبى املقرت  باملؤهل" 

ويقصد بها ق هذا البحـث: جممبعـة املهـارات املع فيـة والشخصـية والقـيا الـيت        
ةتطيع املتعلا القيام به وما يتمةلـه ق سـلبكه، والـيت يكتةـبها نتيجـة ملـ وره       قعكمت ما ي

مبجمبعة معينة من اخلربات التعليمية ق مق ر اإلحصاء التطبيقـي املقـدم ضـمن ب نـام      
 املاجةتري بكلية الرتبية جبامعة أم الق ى واليت ميكن اياسها من خالل أدوات البحث.

 اإلطار النظري

 ققييا ارا ا 
يعد أسلب  ققييا ارا ا  أحد أساليب التقبيا البديل والذ  يعترب جوءًا من بنيـة  
املنه  التعليمي اهلادف إىل ققييا التعلا اجلبه   وليمت إج اًءا دخياًل هدفه قديد ققـدي   

 ( ويتضك هذا من خالل مواياه التالية:2002أو درجة )جاب ، 
 موايا ققييا ارا ا :
 قييا ارا ا  فيما يلي :ميكن قلخيص موايا ق

( 2009يتيك للطالـب االطـالع علـ  خصـائص ارعمـال اجليـدة للـومالء )عـالم،          (1
ويعطيه جماال لتجبيد قكليياقه املقّدمة ويووده بتغذية راجعة مـن خـالل مقارنـة أدائـه     

؛ Race, 2001بأداء اآلخ ين ويةاعده عل  قةبيت الـتعلا وفهـا املـادة الدراسـية )    
 (.2016بد، عب

ش اك الطالب ق عملية التقييا جبله إىل متعلا نشـ  ق العمليـة التعليميـة )عـالم،     إ (2
( وينمـي قيكـريه   2001Race ,(، ويطبر ادراقـه علـ  ادكـا املبضـبعي )    2009

 (.2016، عببد؛ 2014النااد )حممد، أببرية، الةيد، وسبيدا ، أب يل، 

يطبر حمت املةئبلية واالستقاللية لدى الطالب من خالل إقاحة الي صـة لـه لتحمـل     (3
Orsmond, , Merry & Reilingمةـئبلية إصـدار ارحكـام علـ  اآلخـ ين )     

 (.Brusa & Harutyunyan, 2019؛ 2009؛عالم،  1996
يعوز إحةاس الطالب بالعدالة من خـالل االطـالع عـن اـ   علـ  أسـمت عمليـة         (4

 (.2001Race ,التقييا ومعايريها )
 ورغا هذه املوايا إال أ  ققييا ارا ا  يعاني من إشكاليات قتلخص فيما يلي:

 عيب  ققييا ارا ا  

يرتكو العيب ال ئيمت لتقييا ارا ا  ق وجبد مصادر متعددة لتحيو التقيـيا وعـدم   
 مبضبعيته منها:

 قؤد  إىل إعطاء ققدي ات منخيضة رعمال الومالء. التنافةية العالية واليت اد (1
نبع العالاة بني الومالء ابل وأثناء مباف التعلا والذ  يؤث  عل  نتيجة التقييا سلبا  (2

 أو إجيابا.
عمليــة التقيــيا قتطلــب مع فــة متخصصــة مبحتــبى املقــ ر وبطبيعــة عمليــة التقيــيا  (3

 & Orsmond, Merryومعايريهـا، هـذه املع فـة اـد ال قتـبف  لـدى الطالـب )       
, 1996Reiling ،2016، عببد؛ 2009؛ عالم.) 

ييا اراـ ا   وميكن التخلص من التحيو الناق  عن العالاة بني الومالء باللجبء لتق
(؛ باإلضافة إىل أ  قديد املطلب  من التكليف بداة يعمـل  Race, 2001جمهبل اهلبية )

عل  أ  يكب  حمتبى التقييا ضمن خربة الطالب املع فية، كما وأ  وضع معايري واضحة 
عل إدراك الطالب ملهمته وااعيا وققييمه لتحصيل زمالئه خاضعا لألداء املطلب  ققييمه جي

 (.Orsmond, Merry & Reiling, 1996للحكا املنطقي املبضبعي )

 أدوات قديد اباعد وحمكات ققدي  ارداء لتقييا ارا ا 

 اباعد وحمكات ققييا ارا ا ، منها: هناك أدوات لتحديد
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يطبر حمت املةئبلية واالستقاللية لدى الطالب من خالل إقاحة الي صـة لـه لتحمـل     (3
Orsmond, , Merry & Reilingمةـئبلية إصـدار ارحكـام علـ  اآلخـ ين )     

 (.Brusa & Harutyunyan, 2019؛ 2009؛عالم،  1996
يعوز إحةاس الطالب بالعدالة من خـالل االطـالع عـن اـ   علـ  أسـمت عمليـة         (4

 (.2001Race ,التقييا ومعايريها )
 ورغا هذه املوايا إال أ  ققييا ارا ا  يعاني من إشكاليات قتلخص فيما يلي:

 عيب  ققييا ارا ا  

يرتكو العيب ال ئيمت لتقييا ارا ا  ق وجبد مصادر متعددة لتحيو التقيـيا وعـدم   
 مبضبعيته منها:

 قؤد  إىل إعطاء ققدي ات منخيضة رعمال الومالء. التنافةية العالية واليت اد (1
نبع العالاة بني الومالء ابل وأثناء مباف التعلا والذ  يؤث  عل  نتيجة التقييا سلبا  (2

 أو إجيابا.
عمليــة التقيــيا قتطلــب مع فــة متخصصــة مبحتــبى املقــ ر وبطبيعــة عمليــة التقيــيا  (3

 & Orsmond, Merryومعايريهـا، هـذه املع فـة اـد ال قتـبف  لـدى الطالـب )       
, 1996Reiling ،2016، عببد؛ 2009؛ عالم.) 

ييا اراـ ا   وميكن التخلص من التحيو الناق  عن العالاة بني الومالء باللجبء لتق
(؛ باإلضافة إىل أ  قديد املطلب  من التكليف بداة يعمـل  Race, 2001جمهبل اهلبية )

عل  أ  يكب  حمتبى التقييا ضمن خربة الطالب املع فية، كما وأ  وضع معايري واضحة 
عل إدراك الطالب ملهمته وااعيا وققييمه لتحصيل زمالئه خاضعا لألداء املطلب  ققييمه جي

 (.Orsmond, Merry & Reiling, 1996للحكا املنطقي املبضبعي )

 أدوات قديد اباعد وحمكات ققدي  ارداء لتقييا ارا ا 

 اباعد وحمكات ققييا ارا ا ، منها: هناك أدوات لتحديد
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وقتطلب قديدا ووصيا ملةتبيات ارداء اليعلي، مـع   Rubricsسالمل التقدي  الليمية  -
إعطاء كل مةتبى ققدي ا راميا حمددا، وقعد مناسبة لالسـتخدام ق ققيـيا العـ وض    

 ألداء.التقدميية والباجبات اجلماعية والي دية، وقتميو بأنها قعطي ققدي ا راميا ل
وهي ابائا قتضمن معـايري التكليـف املطلـب  ققييمـه،      Checklistsابائا املالحمة  -

وقصلك لالستخدام ق ققييا اإلنتاج العملي اإلبداعي كننتاج القطـع الينيـة، ببضـع    
 (.2009إشارة أمام املعايري اليت مت البفاء بها واحملددة مةبقا ق القائمة )عالم، 

 لتقدي  الليمية هب ارنةب ق البحث ادالي.ويعترب استخدام سالمل ا

 نواتج التعلم

 قع يف: 
ُقع َّف نباق  التعلا بأنها: "جممبعة املعارف واملعلبمات والقدرات اليت جققها املـتعلا   -

ويكب  اادرا عل  أدائها، نتيجة الكتةابه جممبعـة معينـة مـن اخلـربات التعليميـة ق      
إىل قغّيـ  ق التحصـيل الدراسـي أو املبااـف     مق ر دراسي أو م حلة دراسية وقؤد  
 (.5: 2019واالهاهات" )الوبب  وعباملة، نبفمرب 

 نباق  التعلا وفق اإلطار البطين للمؤهالت باململكة الع بية الةعبدية:
ضمن ثالث جمـاالت  اإلطار البطين للمؤهالت ُقبن  نباق  التعلا وفق ما ورد ق 

القيا اليت يتباع أ  يكتةبها املتعلا وهي ق جمملها نةل هي املع فة واليها، واملهارات، و
جانب م قب  باملع فة النم ية وجانب مهار  مع ق م قب  بتطبيق املع فة، وجانب م قب  
مبهارات الشخصية وايمها اليت قةاعد الي د عل  النجـاح ق اديـاة والعمـل، وارخـرية     

ومنها قشتق  Self regulation attributesضمن ما يطلق عليه اات التنميا الذاقي 
(، وفيمـا يلـي وصـيا ملخًصـا هلـذه      Nicol, 2010اات اخل ي  للمؤسةة التعليمية )

: 2020لتعلـيا والتـدريب،   ققبيا ا هيئة (النباق  اعتمادا عل  اإلطار البطين للمؤهالت
11:) 

املع فة: ويقصد بها املع فة العميقة الباسعة للحقائق وامليـاهيا واملبـاد  والنم يـات     -
 والعمليات واإلج اءات فهًما جيمع بني نبع املع فة وعمقها واقةاعها.

املهارات: وقتضمن املهارات اإلدراكية امل قبطـة بتطبيـق املع فـة )املهـارات املع فيـة(       -
ارات التيكري النااد وحل املشكالت، باإلضـافة إىل املهـارات العمليـة واد كيـة     ومه

 ومهارات التباصل وققنية املعلبمات.
القيا: وقتضمن ما يتمةله املتعلا من مباد  ومعايري قدد اات شخصـيته وقبجهـه    -

للنجاح ق ادياة والعمل واملهنـة، وقشـمل القـيا وارخـالا املهنيـة، واالسـتقاللية       
 واختاذ الق ار، والةقة بالنيمت والقدرة عل  العمل املنّما، واملشاركة وقمل املةئبلية. 

 نباق  التعلا مل حلة املاجةتري وفق اإلطار البطين للمؤهالت باململكة الع بية الةعبدية:
قتحدد نباق  التعلا ق اجملاالت الةالث وفق مثانية مةتبيات يقع قصنيف م حلـة  

(، ولكـل جمـال وصـف لنـبع     2020التعلـيا،   وزارةةتبى الةابع منهـا ) املاجةتري ق امل
نباق  التعلا املطلببة للتحقيق، وفيما يلـي مـبجوا لنـباق  الـتعلا املطلببـة ق املةـتبى       

ققبيا التعليا والتـدريب،   هيئة (اإلطار البطين للمؤهالتق  الةابع اعتمادا عل  ما جاء
2020 :18 : ) 

ق جمال املع فة: يؤكد اإلطار البطين للمؤهالت عل  نباق  الـتعلا امل قبطـة بـاليها     -
خصص للمباد  والنم يات واإلج اءات والتقنيات والتطبرات ادديةـة  العميق واملت

 ق جمال التخصص.
ق جمال املهارات اإلدراكيـة والعمليـة ومهـارات التباصـل وققنيـة املعلبمـات، يـتا         -

التأكيد عل  إكةا  املتعلا املهارات التطبيقية للُبن  املع فية ومهارات حل املشكالت 
ردوات املتقدمـة ق سـيااات قـ قب  مبجـال التخصـص،      عالية التعقيـد واسـتخدام ا  

ومهارات استخدام ارساليب الكميـة والكيييـة للتعامـل مـع املعلبمـات والبيانـات       
 امل قبطة مبجال التخصص.
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املع فة: ويقصد بها املع فة العميقة الباسعة للحقائق وامليـاهيا واملبـاد  والنم يـات     -
 والعمليات واإلج اءات فهًما جيمع بني نبع املع فة وعمقها واقةاعها.

املهارات: وقتضمن املهارات اإلدراكية امل قبطـة بتطبيـق املع فـة )املهـارات املع فيـة(       -
ارات التيكري النااد وحل املشكالت، باإلضـافة إىل املهـارات العمليـة واد كيـة     ومه

 ومهارات التباصل وققنية املعلبمات.
القيا: وقتضمن ما يتمةله املتعلا من مباد  ومعايري قدد اات شخصـيته وقبجهـه    -

للنجاح ق ادياة والعمل واملهنـة، وقشـمل القـيا وارخـالا املهنيـة، واالسـتقاللية       
 واختاذ الق ار، والةقة بالنيمت والقدرة عل  العمل املنّما، واملشاركة وقمل املةئبلية. 

 نباق  التعلا مل حلة املاجةتري وفق اإلطار البطين للمؤهالت باململكة الع بية الةعبدية:
قتحدد نباق  التعلا ق اجملاالت الةالث وفق مثانية مةتبيات يقع قصنيف م حلـة  

(، ولكـل جمـال وصـف لنـبع     2020التعلـيا،   وزارةةتبى الةابع منهـا ) املاجةتري ق امل
نباق  التعلا املطلببة للتحقيق، وفيما يلـي مـبجوا لنـباق  الـتعلا املطلببـة ق املةـتبى       

ققبيا التعليا والتـدريب،   هيئة (اإلطار البطين للمؤهالتق  الةابع اعتمادا عل  ما جاء
2020 :18 : ) 

ق جمال املع فة: يؤكد اإلطار البطين للمؤهالت عل  نباق  الـتعلا امل قبطـة بـاليها     -
خصص للمباد  والنم يات واإلج اءات والتقنيات والتطبرات ادديةـة  العميق واملت

 ق جمال التخصص.
ق جمال املهارات اإلدراكيـة والعمليـة ومهـارات التباصـل وققنيـة املعلبمـات، يـتا         -

التأكيد عل  إكةا  املتعلا املهارات التطبيقية للُبن  املع فية ومهارات حل املشكالت 
ردوات املتقدمـة ق سـيااات قـ قب  مبجـال التخصـص،      عالية التعقيـد واسـتخدام ا  

ومهارات استخدام ارساليب الكميـة والكيييـة للتعامـل مـع املعلبمـات والبيانـات       
 امل قبطة مبجال التخصص.
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ق جمال القيا، ي كو اإلطار البطين للمؤهالت علـ  اكتةـا  املـتعلا لقـيا أهمهـا:       -
توام بالنواهة والتخطي ، واختاذ الق ارات التعبري عن ال أ  بةقة، وققيق الذات واالل

 باستقاللية، وقمل مةئبليات العمل والق ارات.

 الدراسات السابقة

( Orsmond, Merry & Reiling, 1996هـدفت دراسـة أورزمبنـد وزميليـه إىل )    
( طالبا مـن طـال  جامعـة    78را ا  جمهبل اهلبية عل  عينة من )قطبيق أسلب  ققييا ا

( جممبعة عمل كل جممبعة قتكب  من طـالبني، وطلـب   39بالةنة اروىل مت ققةيمها إىل )
منها عمل ببسرتات ق مبضبعات حمددة مـع قديـد معـايري لتقيـيا الببسـرتات، قشـري       

الب اد ال قكب  صاداة ق سياا ققيـيا  نتائ  البحث إىل أ  املقارنة بني ققييا املعلا والط
ارا ا ، حيث أشار قليل االقياا بني ققييا املعلا والطالب إىل أ  نةبة االقياا قـرتاوح  

، %56ق ققييا ارا ا   over-marking، وكانت نةبة التحيو لألعل  %62 - %31بني 
يا  ققيـيا  ، وأشـارت نتـائ  قليـل اسـتب    under-markingنةبة التحيـو لألدنـ     %26و

الطال  لتج بة ققييا ارا ا  قيضـيلها اإلجيـابي هلـذا ارسـلب  وأثـ ه اإلجيـابي علـ         
قطبي  ادراقها الشخصية امل قبطة بعملية التعلا مةل زيادة الةقـة بـالنيمت والقـدرة علـ      

 العمل املنما وعمق التيكري اال انه يةتهلك البات.
 & ,Sluijsmans, Brand-Gruwelبينما هدف حبث سـلبيمت مـانو وزميليـه إىل )   

Merriënboer, 2002   دراسة أث  التدريب عل  ققييا ارا ا  عل  أداء عينة من طـال )
( طالبـا مت ققةـيمها علـ  جممـبعتني ه يبيـة وضـابطة،       93الرتبية العملية بلغ حجمها )

عة التج يبية عل  قديد معايري ارداء، وإعطـاء التغذيـة ال اجعـة، وكتابـة     وقدريب اجملمب
قق ي  التقييا، لتكلييات املق ر الدراسي. وأظه ت النتائ  قيبا اجملمبعة التج يبية علـ   
ــائ  ارداء التحصــيلي االكــادميي    ــيا، كمــا كانــت نت الضــابطة ق جــبدة مهــارات التقي

اجملمبعة الضابطة، وأظهـ ت نتـائ  االسـتبيا  رضـا      للمجمبعة التج يبية أعل  من أداء
 اجملمبعة التج يبية عن إعادة قصميا املق ر واستخدام ط يقة ققييا ارا ا .

  ق ( الكشـف عـن فعاليـة ققيـيا اراـ ا     2012، فـ اح وكا  من أهداف دراسة )
( 102قةني أداء الطال  وعن اهاهات الطال  حنب ققييا ارا ا ، بلغ حجـا العينـة )  

مـنها ق اجملمبعـة    (78طالبا وطالبة يدرسب  مق ر مهارات الكتابة باللغـة االلليويـة، )  
( طالبـا وطالبـة ق اجملمبعـة الضـابطة، وطبـق علـيها اختبـارا قصـيليا         24التج يبية و)

( عبارة عل  قدري  مبافقة ساسي، خ ج البحث ببجبد فـ وا  20من )واستبيانا، قكب  
دالـة ق ارداء التحصــيلي لصــاو اجملمبعــة التج يبيــة، وفــ وا دالــة ق اهــاه الطــال   

 اإلجيابية حنب ه بة ققييا ارا ا  لصاو اجملمبعة التج يبية.
( حبةا من أهدافه دراسة أث  اختالف منـ  هبيـة الطـال     2014، الشيخوأج ى )

)جمهبل/ معلبم( ق ققييا ارا ا  عل  ارداء املع ق واملهار  وجبدة املنـت  علـ  عينـة    
( طالب وطالبة من جامعة الييبم وقشـري النتـائ  امل قبطـة باهلـدف إىل أ  ارداء     60من )

 واملهار  كا  أعل  بصبرة دالة ق حال من  اهلبية اجملهبل.املع ق 

( ق حبةه بني ثـالث أنـباع مـن التقيـيا )املعلـا، اراـ ا ،       2014، مدكبرواار  )
لتحصــيلي واملهــار  والــتيكري الــذات( ق بيئــة قعلــا إلكرتونيــة قياعليــة علــ  ارداء ا 

( 39االبتكار  للطال  ق إنتاج رسبم قعليمية حاسـببية، وبلـغ حجـا عينـة البحـث )     
( جممبعات، وقبصل الباحث إىل أ  ققيـيا  3طالبا وطالبة من طال  اجلامعة اةمبا إىل )

 املعلا أفضل ق اجلانب املع ق معربا عنه بالتحصيل الدراسي، وققييا اراـ ا  أفضـل ق  
قنمية ارداء املهار  والتيكري االبتكار  للطال ، أما التقبيا الذاقي فلا خي ج البحث مبا 

 يشري إىل كياءقه ق ققيق نباق  التعلا .
عل  جدوى قبظيف  ( ق حبةها إىل التع ف2014وآخ و ، أب يل،  حممد(وهدف 

اسرتاقيجية ققييا ارا ا  ق بيئات التعلا اإللكرتونية علـ  الـتيكري النااـد، وباسـتخدام     
( من طال  وطالبات الدبلبم العـام ق  60املنه  التج ييب مت ققةيا عينة البحث البالغة )

يمـي  الرتبيـة إىل جممـبعتني متةـاويتني، اسـتخدم مـع اروىل مقياسـا قليليـا للتقـدي  الل        
Rubric   ومع الةانية مقياسا كليا للتقدي  الليمي، ومبقارنة نتائ  اجملمبعتني عل  مقيـاس
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اد ديانا فهمي حـمَّ

  ق ( الكشـف عـن فعاليـة ققيـيا اراـ ا     2012، فـ اح وكا  من أهداف دراسة )
( 102قةني أداء الطال  وعن اهاهات الطال  حنب ققييا ارا ا ، بلغ حجـا العينـة )  

مـنها ق اجملمبعـة    (78طالبا وطالبة يدرسب  مق ر مهارات الكتابة باللغـة االلليويـة، )  
( طالبـا وطالبـة ق اجملمبعـة الضـابطة، وطبـق علـيها اختبـارا قصـيليا         24التج يبية و)

( عبارة عل  قدري  مبافقة ساسي، خ ج البحث ببجبد فـ وا  20من )واستبيانا، قكب  
دالـة ق ارداء التحصــيلي لصــاو اجملمبعــة التج يبيــة، وفــ وا دالــة ق اهــاه الطــال   

 اإلجيابية حنب ه بة ققييا ارا ا  لصاو اجملمبعة التج يبية.
( حبةا من أهدافه دراسة أث  اختالف منـ  هبيـة الطـال     2014، الشيخوأج ى )

)جمهبل/ معلبم( ق ققييا ارا ا  عل  ارداء املع ق واملهار  وجبدة املنـت  علـ  عينـة    
( طالب وطالبة من جامعة الييبم وقشـري النتـائ  امل قبطـة باهلـدف إىل أ  ارداء     60من )

 واملهار  كا  أعل  بصبرة دالة ق حال من  اهلبية اجملهبل.املع ق 

( ق حبةه بني ثـالث أنـباع مـن التقيـيا )املعلـا، اراـ ا ،       2014، مدكبرواار  )
لتحصــيلي واملهــار  والــتيكري الــذات( ق بيئــة قعلــا إلكرتونيــة قياعليــة علــ  ارداء ا 

( 39االبتكار  للطال  ق إنتاج رسبم قعليمية حاسـببية، وبلـغ حجـا عينـة البحـث )     
( جممبعات، وقبصل الباحث إىل أ  ققيـيا  3طالبا وطالبة من طال  اجلامعة اةمبا إىل )

 املعلا أفضل ق اجلانب املع ق معربا عنه بالتحصيل الدراسي، وققييا اراـ ا  أفضـل ق  
قنمية ارداء املهار  والتيكري االبتكار  للطال ، أما التقبيا الذاقي فلا خي ج البحث مبا 

 يشري إىل كياءقه ق ققيق نباق  التعلا .
عل  جدوى قبظيف  ( ق حبةها إىل التع ف2014وآخ و ، أب يل،  حممد(وهدف 

اسرتاقيجية ققييا ارا ا  ق بيئات التعلا اإللكرتونية علـ  الـتيكري النااـد، وباسـتخدام     
( من طال  وطالبات الدبلبم العـام ق  60املنه  التج ييب مت ققةيا عينة البحث البالغة )

يمـي  الرتبيـة إىل جممـبعتني متةـاويتني، اسـتخدم مـع اروىل مقياسـا قليليـا للتقـدي  الل        
Rubric   ومع الةانية مقياسا كليا للتقدي  الليمي، ومبقارنة نتائ  اجملمبعتني عل  مقيـاس
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التيكري النااد أشارت النتائ  إىل وجبد ف وا دالة لصـاو اجملمبعـة الـيت اامـت بتقيـيا      
 ارا ا  باستخدام مقياس ققدي  قليلي.

( بدراسة من أهدافها وضع منبذج مقرتح ملةتبدع رامي وفق 2015، جماهدواام )
احتياجات أعضاء هيئة التدريمت ق ضـبء اسـرتاقيجية لتقيـيا اراـ ا  وفـق منـ  اهلبيـة        

( عضـب مـن   30اجملهبلة، وبتطبيق استمارة اياس رضا قضمنت ُبعد ققييا ارا ا  علـ  ) 
ة التدريمت بكلية الرتبية النبعية، بلغـت نةـبة ال ضـا عـن ضـ ورة اسـتخدام       أعضاء هيئ

  % 100االسرتاقيجية ق النمبذج املقرتح 
التعــ ف علــ  أثــ  ببرقيبليــب  )2017، عبدالةــالم(وكــا  مــن أهــداف دراســة 

ين عل  نم ية ههيو املعلبمات، عل  قنمية مهـارات إدارة املع فـة الشخصـية    إلكرتوني مب
( 210وققليل العبء املع ق باستخدام التقييا الذاقي وققييا ارا ا ، وبلغ حجا العينة )

( ق اجملمبعـة التج يبيـة،   140( مـنها شـكلبا اجملمبعـة الضـابطة و)    70طالبا وطالبة، )
صاو اجملمبعة التج يبيـة ق قطـبي  مهـارات إدارة املع فـة     وأظه ت النتائ  ف واا دالة ل

وكا  من التيةريات اليت أوردها الباحث هلـذه النتـائ ، أ  إقاحـة االطـالع علـ  منـاذج       
قعليمية لألا ا  وققييا حمتباها باستخدام معايري حمددة ق قب  بالشكل العام وداة احملتـبى  

أسـها ق مةـاعدة الطالـب علـ  قطـبي        وصياغته من خالل الببرقيبليـب اإللكرتونـي،  
 قكليياقه، ووف  له قغذية راجعة، وعوز ثقته بنيةه. 

( للكشـف عـن أثـ  ب نـام      Loignon, et al., 2017وهدفت دراسة لبينب  )
ق هبيد اـدرقها علـ  ادكـا، وبلـغ حجـا العينـة        قدرييب للطال  عل  ققييا ارا ا 

(طالبـا ق  151( طالبـا ق اجملمبعـة التج يبيـة و )   171(طالبا جامعيا اةـمبا إىل ) 322)
اجملمبعة الضابطة، وخ جت الدراسة بأ  إخضاع الطال  للتدريب جيعلـها أكةـ  اـدرة    

 بى أداء ارا ا .عل  التصنيف الصحيك رداء زمالئها، وأكة  داة ق ادكا عل  مةت
( حبةا يهدف إىل الكشف عن وجهـة نمـ    Kristanto, 2018وأج ى ك يةتانب )

( طالبا من طال  اجلامعة حنب ققييا ارا ا  ق مق ر ارسـاليب اإلحصـائية   32عينة من )

النبع من التقييا ية  عملية قعلا الطال  ومكـنها مـن ققيـيا    وقشري النتائ  إىل أ  هذا 
أعماهلا من خالل مقارنتها بأعمال اآلخ ين، إال أ  هناك نةبة من الطال  كا  هلا اهاه 

 سليب هاه ققييا ارا ا  ب روه بقلة خربة ارا ا  ق إعطاء ققييمات عادلة لآلخ ين.
( ق حبةه إىل قديد الي ا ق التغذيـة ال اجعـة مـن ققيـيا     2019، املطري وسع  )

املعلا والتغذية ال اجعة من ققييا ارا ا  عل  التحصيل الدراسي بتطبيق ه بـة اةـمت   
( طال  مـن طـال  امل حلـة الةانبيـة     10( جممبعات ق كل جممبعة )3فيها عينتها إىل )

ت اروىل إىل قغذية راجعة من ققييا املعلا والةانيـة إىل قغذيـة راجعـة مـن ققيـيا      وقع ض
اراــ ا  أمــا اجملمبعــة الةالةــة فدرســت بالط يقــة التقليديــة، وأظهــ ت النتــائ  امل قبطــة 
بــاجملمبعتني اروىل والةانيــة )ققيــيا املعلــا واراــ ا  علــ  الرتقيــب( إىل أ  اليــ وا ق  

 صاو اجملمبعة اليت قع ضت لتقييا املعلا. التحصيل بينهما دالة ل
( 3( إىل مقارنـة ) Nejad & Mahfoodh, 2019وهدف حبث لـاد وحميـبظ )  

ارا ا ، والكشف عن اهاهات  أساليب للتقييا، وهي التقييا الذاقي، ققييا املعلا، ققييا
( 60الطالب حنب أنباع التقييا الةالثة، وأج يت التقييمات لعـ وض شـيبية لعينـة مـن )    

طالبا من طال  مق ر اللغة اإللليوية، وخ جت الدراسة بعـدم وجـبد فـ وا دالـة بـني      
ت إىل ارساليب التقييمية الةالثة ق درجة الع وض الشيبية، أما نتـائ  االسـتبيا  فأشـار   

أ  املعلا يلجأ إىل معايري أكة  ص امة ق ققييمه من معايري ققييا الومالء، كما قشري النتائ  
 إىل أ  ققييا الومالء يويد من دافعية التعلا لدى الطال .  

( دراسة للكشـف عـن اهاهـات طـال  الـدبلبم      Yang, 2019وأج ى يان  ) 
اللغة اإللليوية، بتطبيق مقياس اهاهات الطال  حنب ققييا ع وض شيبية للومالء علـ   

( طالبا، وأشارت نتائ  حبةه إىل أ  أكة  من نصف العينة كانت اهاهـاقها  163عينة من )
 إجيابية حنب ققييا ارا ا .

( ق دراسـتهما  Simpson & Reading, 2019ريـدينغ ) وسـع  سيمبةـب  و  
( طالبا مـن طـال  البكـالبريبس،    74للكشف عن خم جات قطبيق ققييا ارا ا  عل  )
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اد ديانا فهمي حـمَّ

النبع من التقييا ية  عملية قعلا الطال  ومكـنها مـن ققيـيا    وقشري النتائ  إىل أ  هذا 
أعماهلا من خالل مقارنتها بأعمال اآلخ ين، إال أ  هناك نةبة من الطال  كا  هلا اهاه 

 سليب هاه ققييا ارا ا  ب روه بقلة خربة ارا ا  ق إعطاء ققييمات عادلة لآلخ ين.
( ق حبةه إىل قديد الي ا ق التغذيـة ال اجعـة مـن ققيـيا     2019، املطري وسع  )

املعلا والتغذية ال اجعة من ققييا ارا ا  عل  التحصيل الدراسي بتطبيق ه بـة اةـمت   
( طال  مـن طـال  امل حلـة الةانبيـة     10( جممبعات ق كل جممبعة )3فيها عينتها إىل )

ت اروىل إىل قغذية راجعة من ققييا املعلا والةانيـة إىل قغذيـة راجعـة مـن ققيـيا      وقع ض
اراــ ا  أمــا اجملمبعــة الةالةــة فدرســت بالط يقــة التقليديــة، وأظهــ ت النتــائ  امل قبطــة 
بــاجملمبعتني اروىل والةانيــة )ققيــيا املعلــا واراــ ا  علــ  الرتقيــب( إىل أ  اليــ وا ق  

 صاو اجملمبعة اليت قع ضت لتقييا املعلا. التحصيل بينهما دالة ل
( 3( إىل مقارنـة ) Nejad & Mahfoodh, 2019وهدف حبث لـاد وحميـبظ )  

ارا ا ، والكشف عن اهاهات  أساليب للتقييا، وهي التقييا الذاقي، ققييا املعلا، ققييا
( 60الطالب حنب أنباع التقييا الةالثة، وأج يت التقييمات لعـ وض شـيبية لعينـة مـن )    

طالبا من طال  مق ر اللغة اإللليوية، وخ جت الدراسة بعـدم وجـبد فـ وا دالـة بـني      
ت إىل ارساليب التقييمية الةالثة ق درجة الع وض الشيبية، أما نتـائ  االسـتبيا  فأشـار   

أ  املعلا يلجأ إىل معايري أكة  ص امة ق ققييمه من معايري ققييا الومالء، كما قشري النتائ  
 إىل أ  ققييا الومالء يويد من دافعية التعلا لدى الطال .  

( دراسة للكشـف عـن اهاهـات طـال  الـدبلبم      Yang, 2019وأج ى يان  ) 
اللغة اإللليوية، بتطبيق مقياس اهاهات الطال  حنب ققييا ع وض شيبية للومالء علـ   

( طالبا، وأشارت نتائ  حبةه إىل أ  أكة  من نصف العينة كانت اهاهـاقها  163عينة من )
 إجيابية حنب ققييا ارا ا .

( ق دراسـتهما  Simpson & Reading, 2019ريـدينغ ) وسـع  سيمبةـب  و  
( طالبا مـن طـال  البكـالبريبس،    74للكشف عن خم جات قطبيق ققييا ارا ا  عل  )
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الطـال   واد صممت مهام التقييا بهدف قطبي  املهارات واملع فة والةقـة بـالنيمت لـدى    
كمقيمني، وبتحليل نتائ  املقابالت، خ ج البحث بأ  مشاركة الطال  ق ققيـيا اراـ ا    

 .Self-regulationطبر مهاراقها التقبميية والتنميا الذاقي لديها 
(  Chaktsiris & Southworth, 2019واـام قشـاك سـاي يمت وسـاوثبرث )    

( طالب جامعي للتع ف عل  أث  ققييا ارا ا  عل  30بدراسة قهدف جلمع بيانات من )
قطبي  الةمات غري املع فية للطال ، وباستخدام استبيا  مغلق ميتبح خ جت الدراسـة  

 ،self-disciplineبأ  ققييا ارا ا  ساها ق قطبي  الةمات اآلقية: االنضباط الـذاقي  
 مع الضغبط، زيادة الةقة. resilienceوامل ونة ق التعامل 

( إىل التعـ ف علـ  أثـ     Lyman & Keyes, 2019هدف دراسة ليما  وكيـو) 
( مـن  43نـة مـن )  استخدام ققييا ارا ا  عل  اجلانب املعـ ق والةـمات البجدانيـة لعي   

( طالبـا ق  22( طالبـا ق اجملمبعـة التج يبيـة و )   21طال  الدراسات العليا اةمبا إىل )
اجملمبعة الضابطة، اام أف اد اجملمبعة التج يبية بتقيـيا خطـ  حبةيـة لـومالئها، خ جـت      
نتائ  الدراسة إىل أ  استخدام ققييا ارا ا  خي  القلـق، وحةَّـن القـدرات املع فيـة،     

، وخيـ  القلـق   content masterا ق قةبيت التعلا مـن خـالل اققـا  احملتـبى     فأسه
 امل قب  بالتكليف وزاد ثقة الطالب ق ادراقه.

( حبةـا هـدف إىل   Brusa & Harutyunyan, 2019وطبق ب وسا وهارقبنيا  )
( طالبـا  68ييا ارا ا  عل  جبدة كتابة املقال اركادميي، عل  عينـة بلغـت )  قليل أث  قق

من طال  اجلامعة لغتها ارم هي اإلسـبانية، مت ققةـيمها جملمـبعتني ضـابطة وه يبيـة،      
ختضع الضابطة لتقييا املعلا فق ، وختضع التج يبية لتقييا ارا ا  وفق إج اءات مةـبقة  

 ة إىل قةن دال ق ارداء التحصيلي للمجمبعة التج يبية.التحديد، وقشري نتائ  الدراس
( Handayani, Genisa & Triyanto, 2019وأج ى ها  داياني وزميليـه ) 

ل  أداء الطال  ق جممبعات املنااشـة،  حبةا هدف إىل دراسة أث  استخدام ققييا ارا ا  ع
( جممبعـة قتكـب  كـل    24( طالب من طال  اجلامعة مت ققةيمها إىل )96بلغت العينة )

( طال ، مت استخدام ققييا ارا ا  الداخلي واخلارجي )ققييا داخل كـل  4جممبعة من )
اراـ ا    جممبعة، وققييا اجملمبعات لآلخـ ين(؛ وقشـري النتـائ  إىل أ  اسـتخدام ققيـيا     

جةِّن من أداء الطال  ق املنااشات اجلماعية، ومن املهارات الشخصية )قبليد ارفكـار،  
االحــرتام، املةــئبلية، االنتبــاه، االنصــات إىل الــ أ  اآلخــ (، ومهــارات عمــل الي يــق، 

 ومهارات حل املشكالت .
( ق Sprague, Wilson, & Mckenzie, 2019وهـدف سـرباجب وزميليـه )   

دراستها إىل املقارنة بني أسلببني من أساليب التقييا البديل وهما ققييا ارا ا  والتقيـيا  
( طالبـا جامعيـا، وقـدعا    162الذاقي ق سياا ققييا املشاريع اجلماعية، عل  عينـة مـن )  

خدام ققييا ارا ا  ق املشاريع اجلماعيـة، كمـا قشـري النتـائ  إىل قيـو      نتائ  الدراسة است
التقييا الذاقي مقارنة بتقييا ارا ا ، حيث مييل ارف اد إىل إعطـاء أنيةـها ققييمـا أعلـ      

 من ققييا أا انها هلا.
( دراسـة  Mayfield, & Tombaugh, 2019وأخريا أجـ ى مايييلـد وُقمبـا )   

( طالبا من طلبة الدراسـات العليـا درسـبا مقـ ر القيـادة      418طبلية عل  عينة حجمها )
، ق الدراسة يتا ققييا ارا ا  م قني 2016وحت  عام  2013والعمل اجلماعي من عام 

اجملمبعة يقيا زمالءه خالل اليصل الدراسي، م ة ق منتصيه وم ة ق نهايته، وكل ف د ق 
باإلضافة إىل ققييا نيةه، وخ ج البحث بأ  هناك عدة مصادر للتحيـو ق ققيـيا اراـ ا     
بعضها عائد للقائا بالتقييا والـبع  عائـد للوميـل اخلاضـع للتقيـيا، ورغـا أ  وجـبد        
معايري واضحة ومبضبعة مةبقا يةاعد ق قةني خم جـات التقيـيا واقةـاا التقـدي ات     

 قيمني املختليني، إال أنه ال يعد مقياسا دايقا رداء الطال .بني امل

 التعليق على الدراسات السابقة

مما سبق ع ضه نلحظ أ  الدراسات الةابقة قع ضت ملبضبع ققييا ارا ا  ضمن 
 جمالني رئيةني:
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( طال ، مت استخدام ققييا ارا ا  الداخلي واخلارجي )ققييا داخل كـل  4جممبعة من )
اراـ ا    جممبعة، وققييا اجملمبعات لآلخـ ين(؛ وقشـري النتـائ  إىل أ  اسـتخدام ققيـيا     

جةِّن من أداء الطال  ق املنااشات اجلماعية، ومن املهارات الشخصية )قبليد ارفكـار،  
االحــرتام، املةــئبلية، االنتبــاه، االنصــات إىل الــ أ  اآلخــ (، ومهــارات عمــل الي يــق، 

 ومهارات حل املشكالت .
( ق Sprague, Wilson, & Mckenzie, 2019وهـدف سـرباجب وزميليـه )   

دراستها إىل املقارنة بني أسلببني من أساليب التقييا البديل وهما ققييا ارا ا  والتقيـيا  
( طالبـا جامعيـا، وقـدعا    162الذاقي ق سياا ققييا املشاريع اجلماعية، عل  عينـة مـن )  

خدام ققييا ارا ا  ق املشاريع اجلماعيـة، كمـا قشـري النتـائ  إىل قيـو      نتائ  الدراسة است
التقييا الذاقي مقارنة بتقييا ارا ا ، حيث مييل ارف اد إىل إعطـاء أنيةـها ققييمـا أعلـ      

 من ققييا أا انها هلا.
( دراسـة  Mayfield, & Tombaugh, 2019وأخريا أجـ ى مايييلـد وُقمبـا )   

( طالبا من طلبة الدراسـات العليـا درسـبا مقـ ر القيـادة      418طبلية عل  عينة حجمها )
، ق الدراسة يتا ققييا ارا ا  م قني 2016وحت  عام  2013والعمل اجلماعي من عام 

اجملمبعة يقيا زمالءه خالل اليصل الدراسي، م ة ق منتصيه وم ة ق نهايته، وكل ف د ق 
باإلضافة إىل ققييا نيةه، وخ ج البحث بأ  هناك عدة مصادر للتحيـو ق ققيـيا اراـ ا     
بعضها عائد للقائا بالتقييا والـبع  عائـد للوميـل اخلاضـع للتقيـيا، ورغـا أ  وجـبد        
معايري واضحة ومبضبعة مةبقا يةاعد ق قةني خم جـات التقيـيا واقةـاا التقـدي ات     

 قيمني املختليني، إال أنه ال يعد مقياسا دايقا رداء الطال .بني امل

 التعليق على الدراسات السابقة

مما سبق ع ضه نلحظ أ  الدراسات الةابقة قع ضت ملبضبع ققييا ارا ا  ضمن 
 جمالني رئيةني:
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اجملال ارول قضمن أحباثا هدفت لدراسة أث  ققييا ارا ا  عل  ققيق نباق  الـتعلا   ( أ
طة باملهارات املع فية معربا عنها بارداء التحصيلي، كمـا قضـمن سـياا بعـ      امل قب

ارحباث ق هذا اجملال مقارنة مع أنباع أخ ى من التقييا، وبعضها قضمن البحث ق 
 مصادر قيو ققييا ارا ا  كما يلي:

عربا ق سياا أث  ققييا ارا ا  عل  ققق نباق  التعلا امل قبطة باملهارات املع فية م (1
عنها بارداء التحصيلي للطال  فن  نتائ  ارحباث مل قكن متةـقة، فقـد خ جـت    

 ,Sluijsmans, Brand-Gruwel, & Merriënboerنتـائ  الدراسـات )  
( ببجبد أث  إجيـابي  Brusa & Harutyunyan, 2019؛ 2012، ف اح؛ 2002

، الشيخعل  قصيل اجملمبعة اليت طبقت ققييا ارا ا ؛ ويدعا ذلك نتائ  دراسة )
( اليت اارنت بني استخدام ققييا ارا ا  جمهبل اهلبية مبعلبم اهلبية وكانـت  2014

نتــائ  التحصــيل لصــاو التقيــيا جمهــبل اهلبيــة، وكــذلك كانــت نتــائ  دراســة 
(Sprague, Wilson, & Mckenzie, 2019  ــ  اإلجيــابي ( داعمــة رث

الســتخدام ققيــيا اراــ ا  مقارنــة بــالتقييا الــذاقي ق قةــني ارداء التحصــيلي  
؛ 2014، مـدكبر للطال  ق املشاريع اجلماعية؛ وخيتلف عنها ق النتائ  دراسيت )

( واليت خ جت بأ  أث  ققييا املعلا أفضل من ققييا ارا ا  علـ   2019، املطري 
( الـيت اارنـت    Nejad & Mahfoodh, 2019ارداء التحصيلي؛ أما دراسـة ) 

بني أث  ققييا ارا ا  وققييا املعلا والتقييا الذاقي عل  التحصـيل فلـا قصـل إىل    
 وجبد ف وا دالة بني ارنباع الةالثة.

مبهـارات   وفيما خيص ققيق نباق  التعلا امل قبطة بتحقيق نـباق  الـتعلا امل قبطـة    (2
شخصية املتعلا وبناء ايا املتعلا اإلجيابية لديه فقد كانت النتائ  قشري ق معممهـا  
إىل وجبد أث  إجيابي لتقييا ارا ا  عل  ايا املـتعلا التاليـة: زيـادة الةقـة بـالنيمت      

(Orsmond , 1996Reiling, Merry &  ــالم؛ ؛ 2017، عبدالةـ
Chaktsiris & Southworth, 2019  ؛Lyman & Keyes, 2019  ،)

 Handayani, Genisaواالحرتام، واملةئبلية، واالنتباه، واالنصات إىل اآلخ  )

& Triyanto, 2019اسات بأ  ققييا ارا ا  يويد االنضـباط  (، كما خ جت در
 ,Chaktsiris & Southworthالـذاقي وامل ونـة ق التعامـل مـع الضـغبط )     

( ويويد من دافعية التعلا Lyman & Keyes, 2019(، وخيي  القلق )2019
(Nejad & Mahfoodh, 2019         ؛ أمـا فيمـا خيـص مهـارات الـتعلا لـد أ)

ي الستخدام ققييا ارا ا  عل  قةـني  نتائ  الدراسات خ جت ببجبد قأثري إجياب
ــ ا  )  ــيا ارا ــ د ق ققي ــارات الي  & ,Sluijsmans, Brand-Gruwelمه

Merriënboer, 2002 ؛Loignon, et al., 2017  ؛Simpson & 
Reading, 2019    ( وقةـني مهـارات التقيـيا الـذاقي )Kristanto, 2018  ،)
( وقةني القدرات املع فيـة  2014، مدكبر؛ 2014، الشيخر  )قةني ارداء املها

(Lyman & Keyes, 2019       والقدرة علـ  الـتعلا املـنما وعمـق الـتيكري ،)
(Orsmond , 1996, Merry & Reiling ؛Simpson& Reading,  

ــار ) 2019 ؛ 2014، مـــدكبر(، وقةـــني الـــتيكري االبتكـــار  وقبليـــد ارفكـ
Handayani, Genisa & Triyanto, 2019 ( وقطبي  التيكري النااد ،)حممد 

(، قنميــة مهــارات إدارة املع فــة وققليــل العــب املعــ ق 2014وآخــ و ، أب يــل، 
( باإلضـافة إىل وجـبد دراسـات أشـارت نتائجهـا إىل إسـهام       2017، عبدالةالم)

ققييا ارا ا  ق قطبي  قعلا الطالب من خالل قـبفري التغذيـة ال اجعـة للطـال      
 & Lyman؛  Kristanto, 2018؛ ( وقةبيـت الـتعلا )  2017، عبدالةـالم )

Keyes, 2019.) 
ورغا نتائ  الدراسات الةابقة اليت كا  أغلبها يدعا استخدام ققيـيا اراـ ا  إال    (3

أ  هناك مؤش ات لبجبد إشـكاليات ق اسـتخدام ققيـيا اراـ ا  سـببها التحيـو       
( إىل Orsmond , 1996iling, Merry & Reحيث أشـارت نتـائ  دراسـة )   

 ,Mayfieldوجبد قيو أدن  أو أعل  ق ققييا ارا ا ، وخ جت نتائ  دراسة )
& Tombaugh, 2019     بتحديد مصادر للتحيو عائـدة للقـائا بـالتقييا ونـبع )

 .العالاات بينه وبني الوميل اخلاضع للتقييا
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& Triyanto, 2019اسات بأ  ققييا ارا ا  يويد االنضـباط  (، كما خ جت در
 ,Chaktsiris & Southworthالـذاقي وامل ونـة ق التعامـل مـع الضـغبط )     

( ويويد من دافعية التعلا Lyman & Keyes, 2019(، وخيي  القلق )2019
(Nejad & Mahfoodh, 2019         ؛ أمـا فيمـا خيـص مهـارات الـتعلا لـد أ)

ي الستخدام ققييا ارا ا  عل  قةـني  نتائ  الدراسات خ جت ببجبد قأثري إجياب
ــ ا  )  ــيا ارا ــ د ق ققي ــارات الي  & ,Sluijsmans, Brand-Gruwelمه

Merriënboer, 2002 ؛Loignon, et al., 2017  ؛Simpson & 
Reading, 2019    ( وقةـني مهـارات التقيـيا الـذاقي )Kristanto, 2018  ،)
( وقةني القدرات املع فيـة  2014، مدكبر؛ 2014، الشيخر  )قةني ارداء املها

(Lyman & Keyes, 2019       والقدرة علـ  الـتعلا املـنما وعمـق الـتيكري ،)
(Orsmond , 1996, Merry & Reiling ؛Simpson& Reading,  

ــار ) 2019 ؛ 2014، مـــدكبر(، وقةـــني الـــتيكري االبتكـــار  وقبليـــد ارفكـ
Handayani, Genisa & Triyanto, 2019 ( وقطبي  التيكري النااد ،)حممد 

(، قنميــة مهــارات إدارة املع فــة وققليــل العــب املعــ ق 2014وآخــ و ، أب يــل، 
( باإلضـافة إىل وجـبد دراسـات أشـارت نتائجهـا إىل إسـهام       2017، عبدالةالم)

ققييا ارا ا  ق قطبي  قعلا الطالب من خالل قـبفري التغذيـة ال اجعـة للطـال      
 & Lyman؛  Kristanto, 2018؛ ( وقةبيـت الـتعلا )  2017، عبدالةـالم )

Keyes, 2019.) 
ورغا نتائ  الدراسات الةابقة اليت كا  أغلبها يدعا استخدام ققيـيا اراـ ا  إال    (3

أ  هناك مؤش ات لبجبد إشـكاليات ق اسـتخدام ققيـيا اراـ ا  سـببها التحيـو       
( إىل Orsmond , 1996iling, Merry & Reحيث أشـارت نتـائ  دراسـة )   

 ,Mayfieldوجبد قيو أدن  أو أعل  ق ققييا ارا ا ، وخ جت نتائ  دراسة )
& Tombaugh, 2019     بتحديد مصادر للتحيو عائـدة للقـائا بـالتقييا ونـبع )

 .العالاات بينه وبني الوميل اخلاضع للتقييا
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وق اجملال الةاني هدفت ارحبـاث إىل دراسـة اهاهـات العينـة حنـب اسـتخدام ققيـيا         (  
ارا ا  فنجد دراسات اهتمت بتحديد اهاهات الطال  حنب ققييا اراـ ا  وخـ ج   

 & ,Sluijsmans, Brand-Gruwelأغلبهــا ببجــبد اهاهــات إجيابيــة )   
Merriënboer, 2002 ــ اح؛ ــة   Yang, 2019؛ 2012، ف ــدا دراس ــا ع ( م

(Kristanto, 2018  فنتائجه قشري إىل اهاهات سالبة وختبف الطال  من اعتماد )
املعلا عل  ققييا زمالئها ق ققدي  أدائها التحصيلي، وهناك دراسة واحدة اهتمـت  

  وكانـت نتائجهـا إجيابيـة    ب ضا أعضاء هيئة التدريمت عـن اسـتخدام ققيـيا اراـ ا    
 (.2015، جماهد)

 منهجية البحث

ق هذا البحث مت استخدام املنه  شبه التج ييب للتع ف عل  فاعلية قطبيـق ققيـيا   
 فية، واملنه  البصيي للتع ف علـ   ارا ا  ق ققيق نباق  التعلا امل قبطة باملهارات املع

فاعلية أسلب  ققييا اراـ ا  علـ  ققـق نـباق  الـتعلا امل قبطـة باملهـارات الشخصـية         
للمتعلا وايمه، ومنه  نبعي ق قليل حمتـبى اسـتجابات العينـة لبنـاء مقيـاس اجلانـب       

 البصيي من البحث.

 جمتمع البحث وعينته 

لية الرتبيـة جبامعـة أم القـ ى، أمـا عينتـه      يضا جمتمع البحث طالبات املاجةتري بك
فتتحدد بطالبات الشعب الةالث الالقي قـدرس هلـن الباحةـة مقـ ر اإلحصـاء التطبيقـي       

( طالبة من طالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية جبامعة أم القـ ى  45وإمجالي عددهن )
 ميةلن عينة البحث ادالي.

ب  جممبعـة ه يبيـة إمجـالي عـدد     مت قعيني شعبتني من ختصص علـا الـنيمت لتكـ   
( طالبة، والشعبة الةالةة من ختصص املنـاه  وطـ ا التـدريمت وعـدد     27الطالبات فيها )

 ( طالبة ُعينت جممبعة ضابطة، وفيما يلي جدوال يبضك قبزيع العينة:18طالباقها )

 يبس ونبع جممبعة التج بة: قبزيع العينة حةب اليئة العم ية وختصص البكالبر1جدول 
 والنةب املئبية للمجمبع الكلي

 فئة التصنيف
 النةبة املئبية العدد النةبة املئبية العدد النةبة املئبية اجملمبع اجملمبعة الضابطة اجملمبعة التج يبية

       اليئة العم ية:
 51.11 23 20 9 31.11 14 سنة فأال 25
 46.67 21 17.78 8 28.89 13 سنة 30إىل 26من 
 2.22 1 2.22 1 - - سنة 35إىل  31من 

       ختصص البكالبريبس:
 51.11 23 22.22 10 28.89 13 علمي
 48.89 22 17.78 8 31.11 14 نم  
 100 45 40 18 60 27 اجملمبع

 متغريات البحث:

 متغريات التج بة:
ل اهلبيـة بنـاًء علـ  نتـائ      املتغري املةتقل: هب ققييا اراـ ا  ومت قديـد النـبع جمهـب     -

 ( Mayfield, & Tombaugh, 2019؛ 2014، الشيخارحباث )
هــارات املع فيــة كمــا يعكةــه أداء الطــال  املــتغري التــابع: نــاق  الــتعلا املــ قب  بامل -

التحصيلي وفق ققييا املعلا، لبجـبد أدلـة حبةيـة قشـري إىل أ  ققيـيا املعلـا يـؤث  ق        
شـري إىل  ( وأدلـة ق 2014، مـدكبر قصيل الطال  بط يقة أجبد من ققدي  اراـ ا  ) 

 ,Demonacosعدم اقةاا ققدي ات ارا ا  مع بعضها وال مع ققدي ات املعلـا ) 
Ellis & Barber, 2019         ،(، وبنـاء علـ  مـا أشـار إليـه اإلطـار النمـ   )عـالم

ــبد؛ 2009 ــائ  ارحبــاث الةــابقة ) 2016، عب  & Orsmond, Merry( ونت

Reiling, 1996 ؛Mayfield, & Tombaugh, 2019     مـن وجـبد قيـو ق )
ققدي  ارا ا ، باإلضافة إىل قيظ اجملمبعة التج يبيـة علـ  قضـمني درجـات ققيـيا      

 ارا ا  ضمن درجات املق ر لنيمت ارسبا .
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اد ديانا فهمي حـمَّ

 يبس ونبع جممبعة التج بة: قبزيع العينة حةب اليئة العم ية وختصص البكالبر1جدول 
 والنةب املئبية للمجمبع الكلي

 فئة التصنيف
 النةبة املئبية العدد النةبة املئبية العدد النةبة املئبية اجملمبع اجملمبعة الضابطة اجملمبعة التج يبية

       اليئة العم ية:
 51.11 23 20 9 31.11 14 سنة فأال 25
 46.67 21 17.78 8 28.89 13 سنة 30إىل 26من 
 2.22 1 2.22 1 - - سنة 35إىل  31من 

       ختصص البكالبريبس:
 51.11 23 22.22 10 28.89 13 علمي
 48.89 22 17.78 8 31.11 14 نم  
 100 45 40 18 60 27 اجملمبع

 متغريات البحث:

 متغريات التج بة:
ل اهلبيـة بنـاًء علـ  نتـائ      املتغري املةتقل: هب ققييا اراـ ا  ومت قديـد النـبع جمهـب     -

 ( Mayfield, & Tombaugh, 2019؛ 2014، الشيخارحباث )
هــارات املع فيــة كمــا يعكةــه أداء الطــال  املــتغري التــابع: نــاق  الــتعلا املــ قب  بامل -

التحصيلي وفق ققييا املعلا، لبجـبد أدلـة حبةيـة قشـري إىل أ  ققيـيا املعلـا يـؤث  ق        
شـري إىل  ( وأدلـة ق 2014، مـدكبر قصيل الطال  بط يقة أجبد من ققدي  اراـ ا  ) 

 ,Demonacosعدم اقةاا ققدي ات ارا ا  مع بعضها وال مع ققدي ات املعلـا ) 
Ellis & Barber, 2019         ،(، وبنـاء علـ  مـا أشـار إليـه اإلطـار النمـ   )عـالم

ــبد؛ 2009 ــائ  ارحبــاث الةــابقة ) 2016، عب  & Orsmond, Merry( ونت

Reiling, 1996 ؛Mayfield, & Tombaugh, 2019     مـن وجـبد قيـو ق )
ققدي  ارا ا ، باإلضافة إىل قيظ اجملمبعة التج يبيـة علـ  قضـمني درجـات ققيـيا      

 ارا ا  ضمن درجات املق ر لنيمت ارسبا .
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املتغريات املضببطة: مت قةبيت املتغريات اآلقية: النبع )إنـاث(، التخصـص الدراسـي     -
املقـ ر، إجـ اءات التقيـيا للمجمبعـة      )الطالبات يدرسـن ق كليـة الرتبيـة(، أسـتاذ    

التج يبية، وقبحيد أسلب  ققيـيا ارداء التحصـيلي البعـد  علـ  التكلييـات، ومت      
التحقق من عدم وجبد ف وا ق مةـتبى ارداء التحصـيلي القبلـي والـذ  يعكـمت      
القدرة عل  اكتةا  نباق  التعلا، باإلضافة إىل قييد أث  العالاـات الشخصـية مـن    

 خدام ققيا ارا ا  جمهبل اهلبية.خالل است

 املتغري البصيي:
دور استخدام ققييا ارا ا  ق ققيـق نـباق  الـتعلا امل قبطـة باملهـارات الشخصـية        -

 للمتعلا وايمه.

 احملتبى املع ق للمق ر:
يقدم اةا علا النيمت مق ر اإلحصاء التطبيقي الذ  أا قـه كليـة الرتبيـة متطلـب     

مق رات املاجةتري لتخصص اإلحصـاء   قبصيفتري، ومب اجعة "كلية لطال  م حلة املاجة
 هـ( وهب التخصص املعين بتقديا املق ر ميكن قديد ما يلي: 1440والبحبث" )

 مبضبعات مق ر اإلحصاء التطبيقي: 
مبضبعات مق ر اإلحصاء التطبيقي الباردة ق التبصيف ق اجملالني  ميكن قصنيف

 التاليني وقت كل جمال املبضبعات التيصيلية اليت يتضمنها املق ر:
مبضبعات اإلحصاء البصيي: مقاييمت النوعة امل كوية، مقاييمت التشتت، الـدرجات   -

 احملبلة، مقاييمت العالاة.
 الي وض، اختبار )ت(.مبضبعات اإلحصاء االستداللي: اختبار  -

 قصميا التج بة
يعتمد قصميا التج بة عل  أحد أنـباع قصـميا اجملمبعـة الضـابطة غـري املتكافئـة       

 The controlواملةم  باجملمبعة الضـابطة غـري املتكافئـة ذو القيـاس القبلـي البـديل       
group design with proxy premeasure  وهب أحد التصميمات اليت قتبع املنه ،

 التج ييب املعتمد عل  أساليب املعاينة غري االحتمالية، ويأخذ التصميا الشكل اآلقي:شبه 

 البعد  التحصيل املةتقل املتغري القبلي التحصيل اجملمبعة

 التكلييات عل  الطالبات درجة اهلبية جمهبل ارا ا  ققييا الرتاكمي املعدل التج يبية
 املق ر( أستاذ )قصحيك

 التكلييات عل  الطالبات درجة - رتاكميال املعدل الضابطة
 املق ر( أستاذ )قصحيك

 : قصميا التج بة1شكل 

التحقق من التكافؤ القبلي ق القـدرة التحصـيلية علـ  ققيـق نـباق  الـتعلا جملمـبعيت        
 التج بة:

اختبـار  للتحقق من قكافؤ اجملمبعتني ق القدرة التحصيلية ابـل إجـ اء التج بـة مت    
الي ض اآلقي: ال قبجـد فـ وا ق متبسـطات أداء الطـال  التحصـيلي القبلـي مقاسـا        
باملعدل الرتاكمي القبلي بني اجملمبعة التج يبية والضابطة؛ وذلك بتطبيق اختبار )ت( بني 

 .(1)والضابطة متبسطي املعدل الرتاكمي القبلي للمجمبعتني التج يبية
 نتائ  اختبار )ت( للي ا بني متبسطي املعدل الرتاكمي القبلي للمجمبعتني التج يبية والضابطة :2جدول 

حجا  
 العينة

املتبس  
 ادةابي

 االحن اف
 املعيار 

اخلطأ 
 املعيار 

اختبار هانمت التباين 
 بني جممبعات املقارنة

اختبار )ت( بافرتاض هانمت 
 التباين

إحصاءة 
 لييني

مةتبى 
 الداللة

درجات 
 اد ية

إحصاءة 
 )ت(

مةتبى 
 الداللة

اجملمبعة 
 0.146 0.758 3.77 27 التج يبية

0.000 0.998 43 
0.48
2 

0.63
اجملمبعة  2

 0.086 0.363 3.678 18 الضابطة

                                      
الختبـار اليـ ض    Analysis of covarianceحاولت الباحةة إج اء ضب  إحصائي باستخدام قليل التباين املصـاحب  (1) 

 اآلقي:
ال قبجد ف وا ق متبسطات أداء الطال  التحصيلي بني اجملمبعة التج يبية والضابطة عائدة إىل استخدام ققييا 

 ارا ا  مع ضب  التحصيل القبلي متمةال ق درجة املعدل الرتاكمي للطالبات
طية بني التابع )درجات الطالبات إال أ  النتائ  ارولية الختبار قليل قباين املصاحب قشري إىل اخنياض العالاة اخل

عل  التكلييات الةالثة( واملتغري املصاحب )املعدل الرتاكمي القبلي( مما يشري إىل عدم مناسبة استخدام قليل التباين 
 (.2املصاحب )ملحق 
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اد ديانا فهمي حـمَّ

 البعد  التحصيل املةتقل املتغري القبلي التحصيل اجملمبعة

 التكلييات عل  الطالبات درجة اهلبية جمهبل ارا ا  ققييا الرتاكمي املعدل التج يبية
 املق ر( أستاذ )قصحيك

 التكلييات عل  الطالبات درجة - رتاكميال املعدل الضابطة
 املق ر( أستاذ )قصحيك

 : قصميا التج بة1شكل 

التحقق من التكافؤ القبلي ق القـدرة التحصـيلية علـ  ققيـق نـباق  الـتعلا جملمـبعيت        
 التج بة:

اختبـار  للتحقق من قكافؤ اجملمبعتني ق القدرة التحصيلية ابـل إجـ اء التج بـة مت    
الي ض اآلقي: ال قبجـد فـ وا ق متبسـطات أداء الطـال  التحصـيلي القبلـي مقاسـا        
باملعدل الرتاكمي القبلي بني اجملمبعة التج يبية والضابطة؛ وذلك بتطبيق اختبار )ت( بني 

 .(1)والضابطة متبسطي املعدل الرتاكمي القبلي للمجمبعتني التج يبية
 نتائ  اختبار )ت( للي ا بني متبسطي املعدل الرتاكمي القبلي للمجمبعتني التج يبية والضابطة :2جدول 

حجا  
 العينة

املتبس  
 ادةابي

 االحن اف
 املعيار 

اخلطأ 
 املعيار 

اختبار هانمت التباين 
 بني جممبعات املقارنة

اختبار )ت( بافرتاض هانمت 
 التباين

إحصاءة 
 لييني

مةتبى 
 الداللة

درجات 
 اد ية

إحصاءة 
 )ت(

مةتبى 
 الداللة

اجملمبعة 
 0.146 0.758 3.77 27 التج يبية

0.000 0.998 43 
0.48
2 

0.63
اجملمبعة  2

 0.086 0.363 3.678 18 الضابطة

                                      
الختبـار اليـ ض    Analysis of covarianceحاولت الباحةة إج اء ضب  إحصائي باستخدام قليل التباين املصـاحب  (1) 

 اآلقي:
ال قبجد ف وا ق متبسطات أداء الطال  التحصيلي بني اجملمبعة التج يبية والضابطة عائدة إىل استخدام ققييا 

 ارا ا  مع ضب  التحصيل القبلي متمةال ق درجة املعدل الرتاكمي للطالبات
طية بني التابع )درجات الطالبات إال أ  النتائ  ارولية الختبار قليل قباين املصاحب قشري إىل اخنياض العالاة اخل

عل  التكلييات الةالثة( واملتغري املصاحب )املعدل الرتاكمي القبلي( مما يشري إىل عدم مناسبة استخدام قليل التباين 
 (.2املصاحب )ملحق 



فاعلية ا�ستخدام اأ�سلوب تقييم الأقران ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 257المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م256

( وهـي ايمـة غـري    0.482( فقد بلغت ايمة إحصاءة )ت( القيمة )2من جدول )
بى التحصيلي القبلي للمجمـبعتني، وقشـري   ( مما يعين هانمت املةت  =0.05دالة عند )

( إىل   =0.05( وهـي ايمـة غـري دالـة عنـد )     0.000إحصاءة لييني والبالغة ايمتها )
هانمت قباين اجملمبعتني؛ وهذه النتيجة متباعة حيث أنه اليبجـد اخـتالف ق النـبع بـني     

، وانتمـاء  اجملمبعتني باإلضافة إىل ققار  نةب خصـائص فئـات العينـة بـني اجملمـبعتني     
 اجملمبعتني إىل نيمت الكلية.  
 إج اءات قطبيق التج بة

 امل كويـة  النوعـة  مقـاييمت  يغطـي  قكليـف  للمقـ ر،  أساسـية  قكلييـات  (3) قديد مت (1
  )ت(. اختبار لتطبيق قكليف العالاة، ملقاييمت قكليف احملبلة، والدرجات والتشتت

  اإلحصــاءات املطلببــة )حةــا املع فيــة باملهــارات امل قبطــة الــتعلا نــباق  قديــد (2
)استخدام الـربام  اإلحصـائية    باملع فة امل قبطة التقنية استخدام ومهارات وقيةريها(

 قكليـف  كـل  يقيةـها  واليت ق إج اء العمليات اإلحصائية املطلببة وقيةري خم جاقها(
 الـتعلا  )نـباق   قكليـف  لكـل  Rubric ققيـيا  ااعـدة  وبناء التقييا معايري قديد مع

 (.1 ملحق التقييا ومعايري
 خمتليـتني،  لـوميلتني  قكلـييني  بتقيـيا  التج يبية اجملمبعة ق طالبة كل ققبم م ة كل ق (3

 أال بشـ ط  التج بـة،  ق لألاـ ا   ققييمـات  (6) بـنج اء  طالبـة  كل ققبم أ  واحملصلة
 اخلاص. قكلييها ققّيا وال م ة، من أكة  لل اا اختيارها يتك ر

 ببرد البالك منصة عل  املطلب  التكليف ملف قميل يتا املبضبع ع ض إنهاء بعد (4
 التقييا. ااعدة مع

 كاقبه. هلبية اإلشارة من خاليًا وقةليمه التكليف إللاز أيام (4) للطالبات يتاح (5
 مليـات  لتحميل دخبله للطالبات ويتاح (،1) راا رامي مةتبدع ق التكلييات ق فع (6

 كـل  ختتـار  اروىل امل حلـة  ق مـ حلتني  علـ   قكليف لكل الومالء ققييا يتا التقييا،
 لتقييا إلقاحته (2) راا جديد مةتبدع إىل قنقله ثا اخلاص مليها يكب  ال ملًيا طالبة
 (،2) راـا  املةـتبدع  مـن  جديـًدا  ملًيـا  الطالبة ختتار الةانية امل حلة ق الةانية، امل حلة

 مجيـع  قتنقـل  قكليـف  لكل التقييا م حليت بنهاية (،3) راا املةتبدع إىل امللف وقنقل
 (.3) املةتبدع إىل (1) املةتبدع من املليات

 الـذ   اللقـاء  مبعـد  ابل وقنتهي اللقاء مبعد من قبدأ أيام (7) مدقها الةابقة الدورة (7
 زميلتني. لتقييا مليني طالبة كل قةلا ارسببع بنهاية يليه،

 اخلصائص الةيكبمرتية لنتائ  ققييا التكلييات: 
ثبات قصحيك التكلييات حبةا  معامل االرقباط بني درجيت ققيـيا  مت التحقق من 

الومالء لكل قكليف، وحةا  معامل االرقباط بـني متبسـ  درجـة ققيـيا الـومالء مـع       
( ق 0.79درجة ققييا أستاذ املق ر فكانت ايا معامـل االرقبـاط عاليـة ق اوحـت بـني )     

قصحيك التكلييات )ايا معامالت ( ق أعالها وهذه القيا قشري إىل ثبات 0.91أدناها و)
 (.3االرقباط ملحق 

كما مت حةا  معامل االرقباط بني جممبع متبسـ  ققييمـات الـومالء للتكلييـات     
( وهـي ايمـة عاليـة    0.88الةالث وجممبع درجات ققييا املعلا فكا  معامل االرقبـاط ) 

 قشري إىل اقةاا ققييا التكلييات بني املصححني.
قييا ارا ا  ق إكةا  املهارات الشخصية للمتعلا وقطبي  ايمه مقياس دور استخدام ق 

 من وجهة نم  الطالبات
 خطبات بناء املقياس:

 اعتمد بناء املقياس عل  منه  قليل احملتبى وفق اخلطبات اآلقية:
 لطالبـات  مبجـه  ميتـبح  سـؤال  ق الباحةـة  طلبـت  الةـاني  التكليـف  ققييا إنهاء بعد (1

 امل قبطـة  اراـ ا   ققيـيا  إجـ اء  وصـعببات  وعيـب   موايا يدقد التج يبية، اجملمبعة
 اخلربة. هذه عن العام االنطباع إىل باإلضافة التعلا، بعملية

 وخ جـت  وايمه، للمتعلا الشخصية مهارات ضبء ق لإلجابات حمتبى قليل إج اء (2
ققـق نـباق     - مـن وجهـة نمـ  الطالبـات     -ققيمت  عبارة، (22) من بقائمة الباحةة
ا امل قبطة باملهارات الشخصية للمـتعلا وبقيمـه والـيت قنمـي اسـتقاللية املـتعلا       التعل
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اد ديانا فهمي حـمَّ

 مجيـع  قتنقـل  قكليـف  لكل التقييا م حليت بنهاية (،3) راا املةتبدع إىل امللف وقنقل
 (.3) املةتبدع إىل (1) املةتبدع من املليات

 الـذ   اللقـاء  مبعـد  ابل وقنتهي اللقاء مبعد من قبدأ أيام (7) مدقها الةابقة الدورة (7
 زميلتني. لتقييا مليني طالبة كل قةلا ارسببع بنهاية يليه،

 اخلصائص الةيكبمرتية لنتائ  ققييا التكلييات: 
ثبات قصحيك التكلييات حبةا  معامل االرقباط بني درجيت ققيـيا  مت التحقق من 

الومالء لكل قكليف، وحةا  معامل االرقباط بـني متبسـ  درجـة ققيـيا الـومالء مـع       
( ق 0.79درجة ققييا أستاذ املق ر فكانت ايا معامـل االرقبـاط عاليـة ق اوحـت بـني )     

قصحيك التكلييات )ايا معامالت ( ق أعالها وهذه القيا قشري إىل ثبات 0.91أدناها و)
 (.3االرقباط ملحق 

كما مت حةا  معامل االرقباط بني جممبع متبسـ  ققييمـات الـومالء للتكلييـات     
( وهـي ايمـة عاليـة    0.88الةالث وجممبع درجات ققييا املعلا فكا  معامل االرقبـاط ) 

 قشري إىل اقةاا ققييا التكلييات بني املصححني.
قييا ارا ا  ق إكةا  املهارات الشخصية للمتعلا وقطبي  ايمه مقياس دور استخدام ق 

 من وجهة نم  الطالبات
 خطبات بناء املقياس:

 اعتمد بناء املقياس عل  منه  قليل احملتبى وفق اخلطبات اآلقية:
 لطالبـات  مبجـه  ميتـبح  سـؤال  ق الباحةـة  طلبـت  الةـاني  التكليـف  ققييا إنهاء بعد (1

 امل قبطـة  اراـ ا   ققيـيا  إجـ اء  وصـعببات  وعيـب   موايا يدقد التج يبية، اجملمبعة
 اخلربة. هذه عن العام االنطباع إىل باإلضافة التعلا، بعملية

 وخ جـت  وايمه، للمتعلا الشخصية مهارات ضبء ق لإلجابات حمتبى قليل إج اء (2
ققـق نـباق     - مـن وجهـة نمـ  الطالبـات     -ققيمت  عبارة، (22) من بقائمة الباحةة
ا امل قبطة باملهارات الشخصية للمـتعلا وبقيمـه والـيت قنمـي اسـتقاللية املـتعلا       التعل
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Learner Autonomy   وقةاعده عل  النجاح، مةل: مهارات التيكري النااد وحـل
املشكالت، واالستقاللية واختاذ الق ار، والةقة بالنيمت والقدرة علـ  العمـل املـنّما،    

 .راقها الشخصيةواملشاركة وقمل املةئبلية والبعي بقد
 وكانـت  املختصـني  مـن  جممبعـة  لدى االستجابات حملتبى العبارات مناسبة قكيا مت (3

 (.4 )ملحق %100- %66.7 بني قرتاوح العبارات مناسبة عل  االقياا نةبة
 اجملمبعـة  علـ   ليطبـق  ساسـي  مبافقـة  بتـدري   إلكرتونيـة  صبرة إىل املقياس قبيل (4

 ة.(طالب27) عددها البالغ التج يبية

 صدق املقياس 

يةتخدم االقةاا الداخلي للتحقق من صدا التكبين الي ضـي للمقيـاس )مـ اد    
( ويتا حبةا  معامل ارقبـاط بريسـب  لكـل عبـارة مبجمـبع عبـارات       2002وسليما ، 

املقياس فكانت معامالت االرقباط مجيعها دالة ماعدا لعبارقني مت حذفهما وإعـادة قعـديل   
عادة حةـا  معـامالت ارقبـاط بريسـب  بـني العبـارات الباايـة        ايمة اجملمبع الكلي ثا إ

( إىل 0.829واجملمبع الكلي املعدل، فـرتاوح مـدى معـامالت االرقبـاط اجلديـدة مـن )      
( ماعـدا عبـارة واحـدة كانـت ايمـة معامـل         =0.01( ومجيعها دالة عنـد ) 0.433)

( 20اس ارخـري ) (، وبذلك يكب  عدد العبـارات للمقيـ    =0.05ارقباطها دالة عند )
 (.5عبارة )معامالت االرقباط مبجبدة ق ملحق 

 ثبات املقياس

عبارة( فكانت ايمة 20مت حةا  معامل أليا ك ونباخ لةبات املقياس بعد التعديل )
(، وهـي ايمـة عاليـة جـدا قـدل علـ  ثبـات املقيـاس واقةـاا          0.930معامل أليـا = ) 

 استجابات الطالبات عليه.

 نتائج البحث

 بة عل  التةاؤل ارول الذ  نصه:اإلجا
هل قبجد ف وا ق متبسطات أداء الطال  التحصـيلي بـني اجملمبعـة التج يبيـة     

 والضابطة عائدة إىل استخدام ققييا ارا ا ؟
ال قبجـد   ستتا اإلجابة عل  التةاؤل الةابق من خـالل اختبـار اليـ ض اآلقـي:    

عة التج يبية والضـابطة عائـدة إىل   ف وا ق متبسطات أداء الطال  التحصيلي بني اجملمب
 استخدام ققييا ارا ا .

الختبار الي ض سيتا قطبيـق اختبـار )ت( بـني متبسـطي الـدرجات التحصـيلية       
 للمجمبعتني التج يبية والضابطة، واجلدول التالي يع ض نتائ  االختبار:

 للي ا بني متبسطي ارداء التحصيلي  : نتائ  اختبار هانمت التباين واختبار )ت(3جدول 
 للمجمبعتني التج يبية والضابطة

حجا  
 العينة

املتبس  
 ادةابي

االحن اف 
 املعيار 

اخلطأ 
 املعيار 

اختبار هانمت التباين 
 بني جممبعات املقارنة

 اختبار )ت(
 بافرتاض عدم هانمت التباين

إحصاءة 
 لييني

مةتبى 
 الداللة

درجات 
 اد ية

ة إحصاء
 )ت(

مةتبى 
 الداللة

اجملمبعة 
 0.412 2.139 57.963 27 التج يبية

10.553 0.002** 20.426 5.205 0.000** 
اجملمبعة 
 1.304 5.531 50.847 18 الضابطة

 (  =0.01** دال عند )

( إىل وجبد اخـتالف دال بـني قبـاين درجـات القيـاس      3قشري ارراام ق جدول )
( 10.553بطة والتج يبية حيث قبلـغ ايمـة إحصـاءة لـييني )    البعد  للمجمبعتني الضا

(، وعليه سيتا االعتماد عل  ايمة إحصاءة )ت( املعدلة   =0.01وهي ايمة دالة عند )
ــة    ــار اليــ وا بــني متبســطات ارداء التحصــيلي البعــد  بــني اجملمبعــة التج يبي الختب
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اد ديانا فهمي حـمَّ

 نتائج البحث

 بة عل  التةاؤل ارول الذ  نصه:اإلجا
هل قبجد ف وا ق متبسطات أداء الطال  التحصـيلي بـني اجملمبعـة التج يبيـة     

 والضابطة عائدة إىل استخدام ققييا ارا ا ؟
ال قبجـد   ستتا اإلجابة عل  التةاؤل الةابق من خـالل اختبـار اليـ ض اآلقـي:    

عة التج يبية والضـابطة عائـدة إىل   ف وا ق متبسطات أداء الطال  التحصيلي بني اجملمب
 استخدام ققييا ارا ا .

الختبار الي ض سيتا قطبيـق اختبـار )ت( بـني متبسـطي الـدرجات التحصـيلية       
 للمجمبعتني التج يبية والضابطة، واجلدول التالي يع ض نتائ  االختبار:

 للي ا بني متبسطي ارداء التحصيلي  : نتائ  اختبار هانمت التباين واختبار )ت(3جدول 
 للمجمبعتني التج يبية والضابطة

حجا  
 العينة

املتبس  
 ادةابي

االحن اف 
 املعيار 

اخلطأ 
 املعيار 

اختبار هانمت التباين 
 بني جممبعات املقارنة

 اختبار )ت(
 بافرتاض عدم هانمت التباين

إحصاءة 
 لييني

مةتبى 
 الداللة

درجات 
 اد ية

ة إحصاء
 )ت(

مةتبى 
 الداللة

اجملمبعة 
 0.412 2.139 57.963 27 التج يبية

10.553 0.002** 20.426 5.205 0.000** 
اجملمبعة 
 1.304 5.531 50.847 18 الضابطة

 (  =0.01** دال عند )

( إىل وجبد اخـتالف دال بـني قبـاين درجـات القيـاس      3قشري ارراام ق جدول )
( 10.553بطة والتج يبية حيث قبلـغ ايمـة إحصـاءة لـييني )    البعد  للمجمبعتني الضا

(، وعليه سيتا االعتماد عل  ايمة إحصاءة )ت( املعدلة   =0.01وهي ايمة دالة عند )
ــة    ــار اليــ وا بــني متبســطات ارداء التحصــيلي البعــد  بــني اجملمبعــة التج يبي الختب
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( ممـا يعـين     =0.01( وهـي ايمـة دالـة عنـد )    5.205والضابطة واليت بلغت القيمة )
وجبد ف وا معنبية لصاو اجملمبعة التج يبية وهذا يشري إىل أ  ارداء التحصيلي الـذ   
يعرب عن ققق نباق  التعلا امل قبطة باملهارات املع فيـة للمجمبعـة الـيت مارسـت ققيـيا      

 ارا ا  أعل  من اجملمبعة الضابطة.
ــا  ــار اليــ ض الةــابق قشــري إىل ارقي ــائ  اختب ع متبســ  ارداء التحصــيلي إ  نت

للمجمبعة التج يبية والذ  ميكن عووه إىل اسـتخدام ققيـيا اراـ ا ، كمـا قشـري إىل أ       
قباين درجات اجملمبعة التج يبية أال من قبـاين الـدرجات ق اجملمبعـة الضـابطة، أ  أ      

د قققـت  درجات اجملمبعة التج يبية أعل  ومتقاربة، مما يشري إىل أ  نباق  التعلا فيها اـ 
بشكل أفضل مقارنة باجملمبعة الضابطة واليت كا  متبس  أدائها منخيضا والتيـاوت بـني   
درجات أف ادها كا  أكرب من اجملمبعة التج يبيـة، وهـذا يـدل علـ  أ  اسـتخدام ققيـيا       
ارا ا  ي فع متبس  ارداء التحصيلي وجيـبِّد الـتعلا  والـذ  يعكةـه ارقيـاع درجـات       

 وققار  مةتبى أف ادها مقارنة باجملمبعة الضابطة. اجملمبعة التج يبية
 اإلجابة عل  التةاؤل الةاني الذ  نصه:

ما دور استخدام ققييا ارا ا  ق ققيق نباق  التعلا امل قبطة باملهارات الشخصية 
 للمتعلا وبقيمه من وجهة نم  اجملمبعة اليت مارست ققييا ارا ا ؟

ةا  متبس  إجابات طالبات اجملمبعة التج يبية لإلجابة عل  التةاؤل الةاني مت ح
عل  مقياس دور استخدام ققييا ارا ا  ق إكةا  املهارات الشخصية للمتعلا وقطـبي   
ايمــه مــن وجهــة نمــ  الطالبــات واجلــدول اآلقــي يعــ ض اــيا اإلحصــاءات البصــيية 

 لإلجابات عل  عبارات املقياس:

 جابات عل  عبارات املقياس م قبة قنازليا حةب متبس  اإلجابات عل  العبارة: متبس  اإل4جدول 

 العبارة م
عدد 
 املةتجيبني

جممبع 
 اإلجابات

متبس  
 اإلجابات

االحن اف 
 املعيار 

مةتبى 
املبافقة عل  
 العبارة

 م قيع 0.526 4.74 128 27 كنُت عادال ومبضبعيا ق ققييا زمالئي.  (1

الطالب عل  زيادة الداة ققييا الومالء يةاعد   (2
 م قيع 0.698 4.56 123 27 الالحقة. ارخطاء ق ققديا التكليياتوقياد  

الة اخلـربة املع فيـة للطالـب القـائا بـالتقييا        (3
 م قيع 0.641 4.56 123 27 جيعل عملية التقييا غري دايقة.

ققييا الـومالء اجملهـبل يةـاعد علـ  التقيـيا        (4
 م قيع 0.802 4.52 122 27 . مببضبعية

ققييا الـومالء مييـد ق االطـالع علـ  طـ ا        (5
 م قيع 0.753 4.48 121 27 جديدة لع ض وقنميا وقنةيق الباجبات.

ققييا الومالء جيعل الطالـب أكةـ  ح صـا ق      (6
 م قيع 0.641 4.44 120 27 م ة. لعلمه أنها سرتاجع أكة  منققديا واجباقه 

يِّا علـ   خربة ققييا الومالء قعد قـدريبا للُمقـ    (7
 م قيع 0.629 4.37 118 27 الداة والشمبل ق التقييا.

 م قيع 0.792 4.37 118 27 بصبرة عامة يعد ققييا الومالء خربة إجيابية.  (8

وجــبد معــايري مةــبقة للتقيــيا يةــاعد علــ    (9
 م قيع 0.832 4.33 117 27 .التقييا مببضبعية

ققييا الومالء يويد إحةـاس املققـيِّا )الطالـب      (10
 م قيع 0.920 4.33 117 27 ائا بالتقييا( باملةئبلية ق ققدي  الدرجة.الق

يكتةب الطالـب مهـارة التقيـيا الـذاقي مـن        (11
 م قيع 0.784 4.33 117 27 خالل ققييا واجبات زمالئه.

نكِّن الطالـب مـن   ققييا الومالء خربة جديدة   (12
 م قيع 0.679 4.33 117 27 .التع ف عن ا   عل  عملية التقييا

ققييا الـومالء مييـد ق االطـالع علـ  طـ ا        (13
 م قيع 0.823 4.30 116 27 خمتلية وصحيحة ق ادل.

ققييا الومالء يةاعد الطالـب علـ  قصـحيك      (14
 م قيع 0.823 4.30 116 27 .معلبماقه

ققيـيا الـومالء يةـاعد الطالـب علـ  قةبيــت        (15
 م قيع 1.013 4.22 114 27 .املعلبمات
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 جابات عل  عبارات املقياس م قبة قنازليا حةب متبس  اإلجابات عل  العبارة: متبس  اإل4جدول 

 العبارة م
عدد 
 املةتجيبني

جممبع 
 اإلجابات

متبس  
 اإلجابات

االحن اف 
 املعيار 

مةتبى 
املبافقة عل  
 العبارة

 م قيع 0.526 4.74 128 27 كنُت عادال ومبضبعيا ق ققييا زمالئي.  (1

الطالب عل  زيادة الداة ققييا الومالء يةاعد   (2
 م قيع 0.698 4.56 123 27 الالحقة. ارخطاء ق ققديا التكليياتوقياد  

الة اخلـربة املع فيـة للطالـب القـائا بـالتقييا        (3
 م قيع 0.641 4.56 123 27 جيعل عملية التقييا غري دايقة.

ققييا الـومالء اجملهـبل يةـاعد علـ  التقيـيا        (4
 م قيع 0.802 4.52 122 27 . مببضبعية

ققييا الـومالء مييـد ق االطـالع علـ  طـ ا        (5
 م قيع 0.753 4.48 121 27 جديدة لع ض وقنميا وقنةيق الباجبات.

ققييا الومالء جيعل الطالـب أكةـ  ح صـا ق      (6
 م قيع 0.641 4.44 120 27 م ة. لعلمه أنها سرتاجع أكة  منققديا واجباقه 

يِّا علـ   خربة ققييا الومالء قعد قـدريبا للُمقـ    (7
 م قيع 0.629 4.37 118 27 الداة والشمبل ق التقييا.

 م قيع 0.792 4.37 118 27 بصبرة عامة يعد ققييا الومالء خربة إجيابية.  (8

وجــبد معــايري مةــبقة للتقيــيا يةــاعد علــ    (9
 م قيع 0.832 4.33 117 27 .التقييا مببضبعية

ققييا الومالء يويد إحةـاس املققـيِّا )الطالـب      (10
 م قيع 0.920 4.33 117 27 ائا بالتقييا( باملةئبلية ق ققدي  الدرجة.الق

يكتةب الطالـب مهـارة التقيـيا الـذاقي مـن        (11
 م قيع 0.784 4.33 117 27 خالل ققييا واجبات زمالئه.

نكِّن الطالـب مـن   ققييا الومالء خربة جديدة   (12
 م قيع 0.679 4.33 117 27 .التع ف عن ا   عل  عملية التقييا

ققييا الـومالء مييـد ق االطـالع علـ  طـ ا        (13
 م قيع 0.823 4.30 116 27 خمتلية وصحيحة ق ادل.

ققييا الومالء يةاعد الطالـب علـ  قصـحيك      (14
 م قيع 0.823 4.30 116 27 .معلبماقه

ققيـيا الـومالء يةـاعد الطالـب علـ  قةبيــت        (15
 م قيع 1.013 4.22 114 27 .املعلبمات
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 العبارة م
عدد 
 املةتجيبني

جممبع 
 اإلجابات

متبس  
 اإلجابات

االحن اف 
 املعيار 

مةتبى 
املبافقة عل  
 العبارة

ــومالء ينمــي ا   (16 ــيا ال ــدى  ققي ــد ل ــتيكري الناا ل
 م قيع 0.818 4.15 112 27 الطالب املقيِّا.

ققييا الومالء يةاعد الطالـب علـ  اكتةـا       (17
 م قيع 0.898 4.04 109 27 معلبمات إضافية.

ققييا الومالء ساعدني ق فها ط يقة ققييا   (18
 م قيع 0.940 4.04 109 27 أستاذ املق ر لتكلييات الطال .

 متبس  1.075 3.19 86 27 بالدرجات. نه ققييا زمالئهالطالب ميكاعتقد أ    (19
 متبس  1.177 3.00 81 27 الطالب جيب أ  يشارك ق ققييا زمالئه.اعتقد أ    (20

10.83 4.23 2284 27 جممبع املقياس 
 م قيع 9

( إىل أ  استخدام ارا ا  يعمل علـ   4قشري ايا متبسطات اإلجابات ق جدول )
قبطة بقيا املتعلا ومهاراقه الشخصية بصـبرة عاليـة، فـدور ققيـيا     ققيق نباق  التعلا امل 
مـن وجهـة    الشخصية املعينة عل  النجاح هاراتاملاملتعلا وإكةابه  ارا ا  ق قطبي  ايا

هب مبةتبى م قيع لكامـل املقيـاس وجلميـع العبـارات، مـا عـدا عبـارقني         نم  الطالبات
، وهـاقني العبـارقني حمتباهمـا يتضـمن     فمتبس  اإلجابات هلما يشري إىل مةتبى متبسـ  

 رأ  أف اد العينة حبل مشاركة الطال  ق ققييا ارا ا .

 مناقشة النتائج:

قشري نتائ  البحث إىل فاعلية ققييا ارا ا  جمهبل اهلبيـة ق ققيـق نـباق  الـتعلا     
ل ارول امل قبطة باملهارات املع فية والشخصية للمتعلا وايمه، فنتائ  اإلجابة عل  الةـؤا 

أظه ت أ  ارداء التحصيلي للمجمبعة اليت مارست ققييا ارا ا  أعل  بصبرة دالة من 
أداء اجملمبعة الضابطة والتياوت بني درجاقها أال والذ  يعكمت ق جمملـه جـبدة عمليـة    

 التعلا ق اجملمبعة التج يبية.

اراـ ا    وهذه النتيجة قتةق مع نتائ  أغلب الدراسات اليت قع ضت رثـ  ققيـيا  
 ,Sluijsmans, Brand-Gruwel, & Merriënboerعل  قصيل نـباق  الـتعلا )  

ــ اح؛ 2002 ــيخ ؛2012، ف ؛ Brusa & Harutyunyan, 2019؛ 2014، الش
Sprague, Wilson, & Mckenzie, 2019     ،(؛ وقتةق مـع نتـائ  دراسـة )مـدكبر

( اليت كانت نتائجها قشري إىل كياءة ققييا ارا ا  ق قنمية ارداء املهار  والـتيكري  2014
االبتكار  للطال ، وختتلف نبعا ما عن نتيجة دراسته اليت قشري إىل كياءة ققيـيا املعلـا   

 ققدي ها عل  اختبار قصـيلي لقيـاس حمتـبى ق إنتـاج     ق اجلانب املع ق واليت اعتمد ق
ال سبم التعليمية باليبقبشب ، أما الدراسة ادالية فرتكو علـ  جانـب مهـارات املع فـة     

 & Nejadالتطبيقية ق مق ر اإلحصاء التطبيقي، كما قتةق مع نتـائ  جوئيـة لدراسـة )   
Mahfoodh, 2019      اليت قشري إىل اقةاا ط يقيت ققيـيا املعلـا وققيـيا اراـ ا  وهـب )

ماخ جت به نتائ  ثبات ققييا قكلييات الطالبات ق الدراسة اداليـة، إال أ  اليـ وا ق   
قشري إىل ثبـات التصـحيك بـني    نتائجه مل قكن دالة وهي نتيجة متباعة حيث أ  املقارنات 

التقييمات الةالث )ققييا معلا، ققييا أا ا ، ققييا ذاقـي( حيـث كانـت لـنيمت اجملمبعـة      
باستخدام نيمت مقياس التقدي ، أما الدراسة ادالية فاعتمدت عل  املقارنة بني جممـبعتني  

 اروىل مارست ققييا ارا ا  والةانية مل نارسه.
الةؤال الةـاني إىل أ  ققيـيا اراـ ا  ذو أثـ  إجيـابي ق       وقشري نتائ  اإلجابة عل 

ققيق نباق  التعلا امل قبطة بقيا املتعلا، فهب يةاعد عل  زيـادة العدالـة واملبضـبعية ق    
التقييا، واإلحةاس باملةئبلية ق ققييا الومالء، واد ص ق ققديا قكليف أفضـل وهـب   

ــائ  الدراســات )  ؛  Orsmond, Merry & Reiling, 1996مــا يتةــق مــع نت
 ,Lyman & Keyes؛  Chaktsiris & Southworth, 2019؛ 2017، عبدالةالم

(؛ كما أ  ققييا ارا ا  جقق  Handayani, Genisa & Triyanto, 2019؛ 2019
نباق  التعلا امل قبطة باملهارات الشخصية للمتعلا، فيويد من داة الطالب ويةاعده علـ   
قياد  ارخطاء ق ققديا التكلييات الالحقة، ويتـيك لـه اإلفـادة مـن قكلييـات الـومالء       

رات التقيـيا، ومـن   اآلخ ين ق قطبي  قكليياقه الالحقة، ويقدم قدريًبا للطالب عل  مهـا 
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اراـ ا    وهذه النتيجة قتةق مع نتائ  أغلب الدراسات اليت قع ضت رثـ  ققيـيا  
 ,Sluijsmans, Brand-Gruwel, & Merriënboerعل  قصيل نـباق  الـتعلا )  

ــ اح؛ 2002 ــيخ ؛2012، ف ؛ Brusa & Harutyunyan, 2019؛ 2014، الش
Sprague, Wilson, & Mckenzie, 2019     ،(؛ وقتةق مـع نتـائ  دراسـة )مـدكبر

( اليت كانت نتائجها قشري إىل كياءة ققييا ارا ا  ق قنمية ارداء املهار  والـتيكري  2014
االبتكار  للطال ، وختتلف نبعا ما عن نتيجة دراسته اليت قشري إىل كياءة ققيـيا املعلـا   

 ققدي ها عل  اختبار قصـيلي لقيـاس حمتـبى ق إنتـاج     ق اجلانب املع ق واليت اعتمد ق
ال سبم التعليمية باليبقبشب ، أما الدراسة ادالية فرتكو علـ  جانـب مهـارات املع فـة     

 & Nejadالتطبيقية ق مق ر اإلحصاء التطبيقي، كما قتةق مع نتـائ  جوئيـة لدراسـة )   
Mahfoodh, 2019      اليت قشري إىل اقةاا ط يقيت ققيـيا املعلـا وققيـيا اراـ ا  وهـب )

ماخ جت به نتائ  ثبات ققييا قكلييات الطالبات ق الدراسة اداليـة، إال أ  اليـ وا ق   
قشري إىل ثبـات التصـحيك بـني    نتائجه مل قكن دالة وهي نتيجة متباعة حيث أ  املقارنات 

التقييمات الةالث )ققييا معلا، ققييا أا ا ، ققييا ذاقـي( حيـث كانـت لـنيمت اجملمبعـة      
باستخدام نيمت مقياس التقدي ، أما الدراسة ادالية فاعتمدت عل  املقارنة بني جممـبعتني  

 اروىل مارست ققييا ارا ا  والةانية مل نارسه.
الةؤال الةـاني إىل أ  ققيـيا اراـ ا  ذو أثـ  إجيـابي ق       وقشري نتائ  اإلجابة عل 

ققيق نباق  التعلا امل قبطة بقيا املتعلا، فهب يةاعد عل  زيـادة العدالـة واملبضـبعية ق    
التقييا، واإلحةاس باملةئبلية ق ققييا الومالء، واد ص ق ققديا قكليف أفضـل وهـب   

ــائ  الدراســات )  ؛  Orsmond, Merry & Reiling, 1996مــا يتةــق مــع نت
 ,Lyman & Keyes؛  Chaktsiris & Southworth, 2019؛ 2017، عبدالةالم

(؛ كما أ  ققييا ارا ا  جقق  Handayani, Genisa & Triyanto, 2019؛ 2019
نباق  التعلا امل قبطة باملهارات الشخصية للمتعلا، فيويد من داة الطالب ويةاعده علـ   
قياد  ارخطاء ق ققديا التكلييات الالحقة، ويتـيك لـه اإلفـادة مـن قكلييـات الـومالء       

رات التقيـيا، ومـن   اآلخ ين ق قطبي  قكليياقه الالحقة، ويقدم قدريًبا للطالب عل  مهـا 
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خالله يكتةب مهارة التقييا الذاقي، ويووده بتغذية راجعة قةاعده عل  قةبيت معلبماقـه  
وقصحيك اخلاطئ منها، وينمي التيكري النااد، ويةاعده علـ  فهـا معـايري ققيـيا املعلـا      

 ,Sluijsmansللطال ، وهـذا يتةـق مـع نتـائ  الدراسـات الةـابقة ق هـذا اجملـال )        
Brand-Gruwel, & Merriënboer, 2002 ؛ 2014، مــدكبر؛ 2014، الشــيخ؛

؛ 2017، عبدالةـالم ؛  Loignon, et al., 2017؛ 2014وآخـ و ، أب يـل،    حممـد 
Kristanto, 2018  ؛Lyman & Keyes, 2019  ؛Simpson & Reading, 

2019.) 
باإلضافة لذلك فقد كشيت نتائ  البحث عن أهمية قوويد الطالب مبعـايري مةـبقة   
للتقييا حيث قةاعده عل  التقييا املبضبعي، كما كشف عن أ  اهاه طالبـات اجملمبعـة   

 ,Sluijsmansمع ارحباث ) قحنب خربة ققييا ارا ا  وهب ما يتةالتج يبية كا  إجيابيا 
Brand-Gruwel, & Merriënboer, 2002 ؛ 2012، فـ اح ؛Yang, 2019  ،)

إال أ  هناك مؤش  عل  عدم ثقة أف اد اجملمبعة التج يبيـة ق إشـ اك الطالـب ق التقيـيا     
ت ومنحه صالحية إعطاء الدرجات حيث كـا  مةـتبى املبافقـة متبسـًطا علـ  العبـارا      

امل قبطة، وهب ما ملةته الباحةة من قيظ الطالبات علـ  قضـمني درجـات ققيـيا اراـ ا       
ضمن درجة املق ر نتيجة لقلة خربة ارا ا  إعطـاء ققييمـات عادلـة وهـب مـا يتةـق مـع        

(، باإلضـافة إىل ختـّبف   Kristanto, 2018االهاهات الةلبية اليت خ جت بها دراسة )
 البع  من عدم البفاء بننام عملية التقييا بصبرة م ضية.  

ورغا أ  نتائ  البحث ادالي كانت متةقة مع أغلب نتائ  ارحبـاث املشـابهة إال   
أ  قعميا نتائجه حمدد اصائص العينة وبتشابه املباف التج ييب ذو الضب  العـالي الـذ    

تةبيت املتغريات اآلقية: النبع، الكلية، أسـتاذ املقـ ر، ضـب  القيـاس القبلـي وقةبيـت       مت ب
القياس البعد  ق ققييا املعلا، وققار  خصائص العم  واخلليية التعليمية، باإلضافة إىل 
استخدام التقييا جمهبل اهلبية لتحييد أث  العالاات الشخصية بني الومالء، وهب ما جيعـل  

يب مصطنعا ومؤث ا عل  الصدا اخلارجي للتج بة وامل قب  بتعميا النتـائ   املباف التج ي
 مما يتطلب املويد من الدراسات.

 التوصيات
بناء عل  ما مي  به العامل من جائحة صحية قتطلب التبجه حنب التباعـد االجتمـاعي   

نتائ   واالعتماد بصبرة أكرب عل  التعلا اإللكرتوني باإلضافة إىل ما خ ج به البحث من
 قبصي الباحةة مبا يلي:

 التقـبيا  منمبمـة  ضـمن  واسـتدخاله  اراـ ا   ققيـيا  اسـتخدام  حنـب  االهتمام قبجيه (1
 العالي. التعليا لطال  الرتبب 

 بصـبرة  البـديل  التقـبيا  أسـاليب  اسـتخدام  ق التدريمت هيئة أعضاء مهارات قطبي  (2
 خاصة. بصبرة ارا ا  وققييا عامة

 الدراسات املقرتحة
 العالي. التعلا ق ارا ا  ققييا قطبيق جماالت لتحديد دراسة (1
 مهـارات  قطـبي   عل  ارا ا  ققييا ق العالي التعليا لطال  قدرييب ب نام  أث  حبث (2

 التقييمية. الطال 
 املهـارات  قطبي  عل  ارا ا  ققييا ق العالي التعليا لطال  قدرييب ب نام  أث  حبث (3

 وايمه. للمتعلا الشخصية
 ضبطها. وأساليب ارا ا  ققييا ق التحيو مصادر تحديدل دراسة (4
 التعلا. نباق  ققيق عل  ارا ا  ققييا من خمتلية ط ا فعالية مقارنة دراسة (5
 ارا ا . ققييا مع املةتخدمة ارداء ققدي  ردوات الةيكبمرتية اخلصائص دراسة (6
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 عــــاملراج
هــ(. اةـا علـا الـنيمت بكليـة      1440)قبصيف مق رات املاجةتري لتخصص اإلحصاء والبحبث  -

 ، من املباع: 2020مارس، 5الرتبية جبامعة أم الق ى، سحب ق 
https://uqu.edu.sa/coledumk_psy/App/FILES/70543Œ

اء التلميـذ واملـدرس، القـاه ة:    (. اهاهات وهار  معاص ة ق ققبيا أد2002جاب ، عبدادميد ) -
 دار اليك  الع بي

قصبر مقـرتح لتجبيـد نـباق  الـتعلا ق التعلـيا      (.2019الوبب ، أمحد، عبامله، عبداهلل )نبفمرب،  -
قعليا املنطقة الشـ اية،   إدارة": دور مكاقب التعليا ق رفع مةتبى التحصيل الدراسي، ملتق  "العام

 ، من املباع2020يناي   6سحب ق 
https://edueast.deskpro.com/dps-
fs/6e5f822a84a3116dd1deda6524986d31e42e3ec5/files/7102/3982/3981242
JAJPPQPWKXDGQQM0--.pdfŒ

مدى مصدااية ققبيا ارا ا  أث  التياعل بني أسلب  ققبيا ارا ا  ومنـ   (. 2014الشيخ، هاني ) -
. التعليمـي  بيئة التعلا التشاركي اإللكرتوني عل  ارداء املع ق واملهارى وجـبدة املنـت    هبيتها ق

 .290 -211(. 4)24قكنبلبجيا التعليا، 
 ههيـو  نم يـة مطـبر اـائا علـ      إلكرتونـي و یلیبرقفبناء ب(. 2017عبدالةالم، أسامة حممد ) -

والتقبيا الذاقي وققبيا ارا ا  وأث ه ق قنمية مهارات إدارة املع فة الشخصـية وققليـل   املعلبمات 
 .275 -198العبء املع ق. اجمللة الدولية للتعليا باإلنرتنت، 

لطـال . الكتـا  العلمـي    (. التقـبيا البـديل كاهـاه حـديث ق ققـبيا أداء ا     2016عببد، ية ا ) -
. جامعـة امللـك   1838 -1803(، 1للمؤن  الدولي املعلا وعص  املع فة: الي ص والتحـديات، ) 

 خالد، أبها.
أسةه النم ية واملنهجية وقطبيقاقه امليدانية،  -(. التقبيا الرتبب  البديل2009عالم، صالح الدين ) -

 القاه ة: دار اليك  الع بي.
الكتابـة باللغـة      ققنية التغذية ال اجعـة مـن اراـ ا  ق قةـني مهـارات     أث(. 2012ف اح، حممد ) -

(. 1)26العلـبم اإلنةـانية،    -، جملـة جامعـة النجـاح لألحبـاث    اإللليوية لدى طلبة جامعة اخلليل
179- 210. 

(. منبذج مقرتح ملةتبدع رامي قعليمي لتطبي  املنت  النهائي ملق ر 2015جماهد، سهام عبدادافظ ) -
بية امليدانية وفق احتياجات أعضاء هيئة التدريمت ق ضبء اسرتاقيجية ققبيا اراـ ا . دراسـات   الرت

 .161 -121(، 59ع بية ق الرتبية علا النيمت، )

أث  اسـرتاقيجية ققـبيا   (. 2014أمل)أب يل، ، مصطي ، أببرية، وليد، الةيد، رانيا وسبيدا ، حممد -
التيكري النااد لـدى طـال  معهـد     ارا ا  القائمة عل  بيئات التعلا اإللكرتونية ق قنمية مهارات

 .233 -205دراسات وحببث،  -الدراسات الرتببية. قكنبلبجيا الرتبية
 إلكرتونيـة  قعلـا  ببيئـة ( الـذات  -ارا ا  -املعلا) التكبيين التقبيا مصدر(. 2014، أمين )مدكبر -

ال سـبم التعليميـة بـالكمبيبق .     إنتـاج  ق االبتكـار   والـتيكري  الطـال   أداء علـ   وقأثريه قياعلية
 .229 -165(، 2)24قكنبلبجيا التعليا، 

(. االختبـارات واملقـاييمت ق العلـبم النيةـية والرتببيـة:      2002م اد، صالح ، سـليما  ، أمـني )   -
 خطبات اعدادها وخصائصها، القاه ة: دار الكتا  ادديث.

 ق (اراـ ا   ققـبيا /املعلـا  ققـبيا ) ال اجعـة  التغذيـة  منـ   اخـتالف  أثـ  (.2019، حممد )املطري  -
 اداسـب  ملـنه   الةانبيـة  امل حلـة  طال  لدى الدراسي التحصيل قنمية عل  اإللكرتونية دوناتامل

 .189 -167(، 3) 12والنيةية،  الرتببية العلبم . جملةالدوادمي مبحافمة املعلبمات وققنية
 (. اإلطار البطين للمؤهالت. اململكة الع بية الةعبدية.2020ققبيا التعليا والتدريب ) هيئة -
ة. اململكـة  (. التصنيف الةعبد  املبحد للمةتبيات والتخصصات التعليميـ 2020التعليا ) وزارة -

 الع بية الةعبدية.
- Brusa, M. F. P. D., & Harutyunyan, L. (2019). Peer Review: A Tool to 

Enhance the Quality of Academic Written Productions. English 
Language Teaching, 12(5), 30 -39. doi: 10.5539/elt.v12n5p30.Œ

- Chaktsiris, M. G., & Southworth, J. (2019). Thinking Beyond Writing 
Development in Peer Review. The Canadian Journal for the Scholarship 
of Teaching and Learning, 10(1), 1- 22. doi: 10.5206/cjsotl-
rcacea.2019.1.8005.Œ

- Demonacos, C., Ellis, S., & Barber, J. (2019). Student Peer Assessment 
Using Adaptive Comparative Judgment: Grading Accuracy versus 
Quality of Feedback. Practitioner Research in Higher Education, 12(1), 
50–59. 

- Handayani, R. A. D., Genisa, M. U., & Triyanto, T. (2019). 
Empowering Physics Students’ Performance in a Group Discussion 
Through two Types of Peer Assessment. International Journal of 
Instruction, 12(1), 655–668. doi: 10.29333/iji.2019.12142a. 
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