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 الخاصة لألغراض اإلنجليزية اللغة في الطالب أداء على التكويني التقويم أثر

��المكرمة بمكة القرى أم بجامعة التحضيرية السنة لطالب حالة دراسة� �

  أمينك عبد الملنعبد الرحم.  الطيب عمر، ددعبد المجي. د. أ

 )هـ٠٢/٠٧/١٤٤٢؛ ونشر يف هـ١٠/٠٩/١٤٤١ يف ر وقبل للنشهـ؛٢٩/٠٢/١٤٤١قدم للنشر يف (

هدف هذا البحث إلى معرفة أثر التقويم التكويني علـى تحـصيل الطـالب الـسعوديين  :المستخلص

 ســعت إلــى معرفــة آراء كمــا). اللغــة اإلنجليزيـة للطــب(جليزيــة لألغــراض الخاصــة نيف مقـرر اللغــة اإل

  طالبـا تـم اختيـارهم٩٨شـملت عينـة الدراسـة . يم التكوينيووتوجهات المعلمين والمتعلمين نحو التق

قـسم هـؤالء . من بين طالب الـسنة التحـضيرية يف جامعـة أم القـرى بالمملكـة العربيـة الـسعوديةقصديا 

حــداهما لتمثــل المجموعــة التجريبيــة واألخــرى مثلــت إأخــذت : لــى مجمــوعتين متمــاثلتينالطــالب إ

باتبــاع أســاليب ) اللغــة اإلنجليزيــة الطبيــة( المجموعــة التجريبيــة مقــرر تودرســ. المجموعــة الــضابطة

درس خاللهـا ) ًستة عـشر أسـبوعا(فصل دراسي كامل استمرت الفرتة التجريبية لمدة . التقويم التكويني

ثم جلس طالب المجموعتين لالمتحـان التحـصيلي . )Nursing 1 and Nursing 2(بان مدرسيان هما كتا

وضـعت نتـائج الطـالب يف المجمـوعتين . ًالنهائي، الذي كان مخصصا لجميع طالب السنة التحضيرية

ن أداء طالب المجموعة التجريبيـة أفـضل مـن أداء المجموعـة أحصائيا، فوجد إيف جداول ثم عولجت 

. نجليزيـة الطبيـةلى فاعلية اسـتخدام أسـلوب التقـويم التكـويني يف تـدريس اللغـة اإلإلضابطة مما يشير ا

ولرصــد مواقــف الطــالب والمعلمــين تجــاه التقــويم التكــويني فقــد اســتخدمت االســتبانة وسلــسلة مــن 

دم أظهـر التحليـل اإلحـصائي المتقــ. المقـابالت التـي أجريـت مـع عينـة الدراسـة مــن طـالب ومعلمـين

ثـم ختمـت الدراسـة . الستجابات المعلمين وطالهبـم مـواقفهم اإليجابيـة تجـاه هـذا النـوع مـن التقـويم

  .ببعض التوصيات لتعزيز هذا النوع من التقويم

 المواقف تجاه ،التقويم التكويني، التقييم النهائي، التغذية الراجعة، التدعيم: الكلمات المفتاحية

 .التعلم
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 The Effect of Formative Evaluation on 
 Students' Achievement in ESP 

"A Case Study of Preparatory Year Students' at Umm-AL-Qura University" 

Prof. Abdul-Majeed Umar, and Dr. Abdul-Rahman Amin 

(Received 28/10/2019; accepted 03/05/2020; Published 14/02/2021) 

Abstract: This research attempted to find out the impact of formative evaluation 
on Saudi male learners’ achievement in English for Specific Purposes (ESP). The 
study also seeks to check the instructors and students' attitudes towards formative 
assessment. The sample of the study involved 98 subjects chosen purposively from 
among the Preparatory Year students at Umm-Al- Qura University in Saudi Arabia. 
These were divided into two equal groups; one was intended to act as an experimental 
and the other was taken as a control group. The experimental group was taught their 
ESP material following the formative evaluation techniques; whereas the control 
group was taught the same material in accordance with the traditional summative 
assessment principles. The study lasted for one semester (sixteen weeks) during 
which the students studied two textbooks: Nursing 1 and Nursing 2. In the last week 
of the experiment, the two groups sat for the final achievement exam, which was 
intended for all pre-medical students in the Preparatory College. The grades of both 
group students in the final exam were statistically analyzed and compared. The results 
revealed a considerable difference between the two groups. The achievement of the 
experimental group students was found to be higher than that of the control group. 
This difference is taken to indicate the efficacy of using formative evaluation in 
teaching ESP. To check students and instructors’ attitudes towards formative 
evaluation a questionnaire and a series of interviews were used. Advanced statistical 
analysis of the responses of the instructors and students has shown their positive 
attitudes towards this form of evaluation. The study concluded with some 
recommendations to enhance this type of assessment. 

Keywords: formative evaluation, summative assessment, feedback, scaffolding, 
attitudes towards learning.  
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  المقدمة

 

يف المملكة العربية السعودية، كما هـو الحـال يف العديـد مـن البلـدان األخـرى يف 

العـــالم اليـــوم، تعتمـــد اللغـــة اإلنجليزيـــة لغـــة للتعلـــيم يف كليـــات الطـــب والهندســـة 

ولكـن لـسوء الحـظ، فـإن ). ٢٠١٢عمـر، (وغيرها التجارة والتكنولوجيا واالقتصاد و

ــة يكــون  معظــم الطــالب الــذين يلتحقــون بالجامعــات بعــد إكمــالهم المرحلــة الثانوي

مستوى اللغة اإلنجليزية لديهم أقل بكثير من المستوي الذي يؤهلهم الستخدام تلـك 

طالق برنامج السنة ولمعالجة هذه اإلشكالية، قامت وزارة التعليم بإ. اللغة لغة للتعلم

 يف معظم الجامعات السعودية بما يف ذلك جامعة أم القـرى م٢٠٠٩التحضيرية يف عام 

وكان أحد أهدف برنامج السنة التحضيرية هو سد الفجوة . حيث أجريت هذه الدراسة

 امتحـان المـدارس الثانويـة، همبين مـستوى الطـالب يف اللغـة اإلنجليزيـة بعـد اجتيـاز

 . ب يف الجامعة حيث تستخدم تلك اللغة لغة للتعليموالمستوى المطلو

ًففـي جامعـة أم القـرى يوضـع الطــالب يف مـستويات مختلفـة وفقـا لــدرجاهتم يف 

نجليزيــة الــذي صــممه متخصــصون مــن جامعــة اختبــار تحديــد المــستوى يف اللغــة اإل

الطــالب يف فــصول  ًفبنــاء علــى أداء الدارســين يف ذلــك االختبــار، يوضــع. أكــسفورد

.  يف الفــصل األولPlus New Headway : بعنــوانيدرســون سلــسلة كتــبجانــسة، ومت

 أيضا وهي تركز على تـدريس أكسفورد من تأليف جامعة هذه السلسلة من الكتب هي

أما يف الفصل الدراسـي الثـاين، فـإن هـؤالء الطـالب، يبـدؤون . اللغة اإلنجليزية العامة

حيـث يـدرس الطـالب الـذين يعتزمـون  ،برنامج اللغة اإلنجليزية لألغـراض الخاصـة

، وطـالب االقتـصاد )English for Technology (ًااللتحاق بكلية الهندسة كتابا بعنوان
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ــون كتــاب  والطــالب الــذين يخططــون )English for Commerce (واإلدارة يدرس

 مـن برنـامج اً بوصـفها جـزء)Nursing 1( ،)Nursing 2 (يلدراسة الطب يدرسون كتاب

 Oxfordكل هذه الكتب تأيت ضمن سلـسلة . ESPجليزية لألغراض الخاصة اللغة اإلن

English for Careers دراسـة اللغـة المـساقات العلميـة  التي تتيح للطـالب يف مختلـف

 . اإلنجليزية ذات الصلة بتخصصاهتم المستقبلية

ــة يف الــسنة التحــضيرية يف أيقــاس مــستوى  ــة داء الطــالب يف اللغــة اإلنجليزي هناي

 Summative)ل الدراسي األول والثاين عن طريق االختبـارات التقليديـة النهائيـةالفص

Evaluation) . وتعتمد هذه االختبارات بشكل عام، على محتوى المواد التـي يدرسـها

الطــالب خــالل الفــصلين الدراســيين األول والثــاين، وأســئلة تلــك االمتحانــات هــي يف 

أو األسئلة ذات ) M.C.Q.s(ختيار من متعدد الغالب أسئلة موضوعية بحتة تقوم على اال

بمعنـى الكلمـة  ن هـذه االختبـارات هـي اختبـارات تقليديـةإعموما، فـ. جوبة القصيرةاأل

 .هدفها الرئيسي هو قياس أداء الطالب يف هناية الفرتة أو الفصل الدراسي المحدد

ور، ولكن لسوء الحظ، فإن لهذا النوع مـن االختبـارات العديـد مـن أوجـه القـص

ألهنا ال تحفز الطـالب وال تـشجعهم علـى الـتعلم العميـق، بـل تـشجع االعتمـاد علـى 

والنتائج النهائية لمثل هذه االختبارات . التخمين وتدفع الطالب نحو التعلم السطحي

فهـذا النـوع مـن التقـويم ال يفـرق بـين الطـالب ). Baker, 2012(عادة ما تكـون سـلبية 

فبعـد منتـصف الفـصل الدراسـي، يـشعر معظـم . جادينالعاملين بجد والطالب غير ال

الطالب بخيبة أمل شديدة حيث يجدون أن نظام التقويم التقليدي المتبع ال يفرق بـين 

ًمن بذل جهدا مقدرا وآخر لم يبذل أي جهد ومن أكرب مساوئ هذا النوع من التقـويم . ً

ال يمكن القيام بأي شيء أنه يأيت يف هناية الفرتة الدراسية عندما يكون الوقت قد فات و
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لمساعدة أو إسعاف الطالب الذين لم يتمكنوا من إحراز نتائج جيدة يف امتحانـاهتم أو 

عمومـا فــإن نـواتج هـذا النـوع مــن . حتـى أولئـك الـذين يرســبون يف تلـك االختبـارات

 التقــويم ال تخــدم أي غــرض يتجــاوز معرفــة مــن يــنجح يف االختبــار ومــن يرســب فيــه

(Umar, 2018) . 

 مــن %)٢٥(ا أن يكتــشف فريــق هــذا البحــث، أن أكثــر مــن ًوممــا يؤســف لــه حقــ

طالب السنة التحضيرية يرسبون يف االمتحان النهائي كل عام ويحرمون فرصة التعليم 

ولتفادي مثل هـذه النتـائج المحبطـة، فكـر فريـق البحـث يف تطبيـق أسـاليب . الجامعي

بيق نموذج تقويم آخـر يعـزز عمليـة اختبارات تتجاوز هذا النمط التقليدي وتسعى لتط

 .التعليم والتعلم ويجنب الطالب مثل هذه النتائج المأساوية

 شكالية، اقرتح فريق البحث نمط التقويم التكـوينيولتقديم حل جذري لهذه اإل

(Formative Evaluation)بديال ألنماط التقويم التقليديـة  (Summative Evaluation). 

 أي التقويم التكويني يساعد المتعلمين على معرفة نقاط القوة فهذا الشكل من التقويم

ــوات األوان  ــل ف ــرة وقب ــة مبك ــديهم يف مرحل ــضعف ل ــك ). Umar, 2018(وال ويف تل

الحــاالت يــتم تعزيــز نتــائج الــتعلم مــن خــالل التغذيــة الراجعــة التــي تقــدم يف الوقــت 

). & Ruiz-Primo, 2013  Li(المناسب وتوفر فكرة واقعية عـن سـير العمليـة التعلميـة 

عالوة على ذلك، فإن التقويم التكويني يساعد المدرس علـى جمـع بيانـات حـول تقـدم 

ــصورة  ــتم ذلــك ب ــتعلم وي ــلوهبم يف ال ــصول علــى معلومــات حــول أس المتعلمــين والح

ـــصحيح . ممنهجـــة ومنتظمـــة ومـــستمرة ـــم ت ـــات، يمكـــن للمعل ويف ضـــوء هـــذه البيان

ويضيف . كييفها مع االحتياجات المحددة لطالبهاسرتاتيجيات التدريس الخاصة به، وت

بعض الباحثين أن التقويم التكويني يـوفر معلومـات أساسـية تـساعد يف اتخـاذ القـرارات 
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 ).Linn & Grolund, 2000(الخاصة بطرق التدريس وبتطوير المناهج وتعديلها 

يـاس اعتاد المعلمون لسنوات عديدة، على النظر إلى التقويم علـى أنـه وسـيلة لق

ــتعلم والتــي تنجــز عــادة مــن خــالل التقــويم التقليــدي  ــة لل ــائج النهائي ــشهري، (النت ال

ن، فقد تغير هذا المنظور بشكل جذري، وبدأ المعلمون يف توسـيع ولكن اآل). ٢٠١٨

نطــاق مفهــومهم للتقــويم ليــشمل جميــع أنــواع األنــشطة التــي تــدعم العمليــة التعلميــة 

)Rabinowitz, 2010.( 

دراسة يف أثر التقـويم التكـويني أو البنـائي علـى أداء مجموعـة مـن تبحث هذه ال 

 يف اللغــة اإلنجليزيــة لألغــراض الخاصــة االطــالب الــسعوديين الــذين يدرســون مقــرر

ESP)(يمكــن  وبالمملكــة العربيــة الــسعودية،  يف الــسنة التحــضيرية بجامعــة أم القــرى

سـة التعليميـة التـي تـشكل استخدام نتائج هذه الدراسة لتعزيـز عمليـة تحـديث الممار

 .2030 لرؤية المملكةالرئيسة  أحد األهداف والمرتكزات

  :البحث مشكلة *

طالب الـسنة التحـضيرية درس يف جامعة أم القرى حيث أجريت هذه الدراسة، ي

ً ساعة يف برنامج اللغة االنجليزية لألغراض الخاصة أسبوعيا خالل ١٦ إلى ١٢ما بين 

ولكـن علـى الـرغم مـن الجهـد الكبيـر الـذي يبذلـه . مـن الـسنةالفصل الدراسي الثاين 

المعلمــون، وعلــى الــرغم مــن المــوارد الكبيــرة المخصــصة لــدعم تــدريس اللغــة 

اإلنجليزيــة لألغــراض الخاصــة، فــإن النتيجــة النهائيــة عــادة مــا تكــون أقــل بكثيــر مــن 

 اختبـاراهتم وقد ذكر آنفا أن أكثر مـن ربـع الطـالب ال يتمكنـون مـن اجتيـاز. التوقعات

ومـن دراسـة ). Umar, 2015(ُالنهائية، ومن ثم ال يسمح لهم بمتابعـة تعلـيمهم العـالي 

واقع الحال، يرى فريق البحث الذي قام هبذه الدراسـة، أن أسـلوب التقـويم التقليـدي 
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Summative Evaluation) ( الذي يتبع يف تقويم أداء الطـالب يف هـذه المـادة يمكـن أن

 المـشكلة ويـرى فريـق البحـث أن. ب الرئيسة لهذه النتـائج الكارثيـةيكون أحد األسبا

ا وال تتـيح للطالـب فرصـة ًجراءات التقـويم التـي تـأيت متـأخرة جـدإالحقيقية تكمن يف 

فهـذا الـنمط مـن . الوقوف على نقاط ضعفه يف الوقت المناسب ليعمـل علـى تـداركها

إن . ون هنـاك فرصـة لتحـسين األداءالتقويم يأيت عادة يف هنايـة الفـرتة الدراسـية وال تكـ

مشكلة هذا البحث تتمثل يف تلك الفجوة المتمثلة يف غياب التغذية الراجعـة المباشـرة 

على كل درس أو على كل وحدة دراسية والفـارق الزمنـي مـا بـين زمـن دراسـة المـادة 

يـسعى التقـويم التكـويني إلـى ردم تلـك الهـوة مـن . والزمن الذي يقـدم فيـه االمتحـان

الل إجراءاتـــه القائمـــة علـــى تطبيـــق مبـــادئ التقـــويم المـــستمر المتـــضمنة لـــدمج خـــ

 .االختبارات واالمتحانات يف عملية التدريس ذاهتا

 :للدراسة الحاجة *

عتمـد اللغـة اإلنجليزيـة لغـة للتـدريس يف معظـم ُيف المملكة العربيـة الـسعودية، ت

حة بين الطـالب الـسعوديين وقد خلق هذا الوضع حاجة مل. الكليات التقنية والعلمية

ولمقابلة هذا اإلقبـال .  مما شكل إقباال واسعا على دراستهاوإتقاهنالدراسة هذه اللغة 

المتنامي على دراسة اللغة اإلنجليزية، أصبح من الواجب القيام بجهـود جـادة لتطـوير 

تدريسها، وهذا يفرض على المختصين البحث عن الوسائل والتقنيات األكثـر فاعليـة 

تــدريس هــذه اللغــة ومــن ثــم تحديــد األســاليب األكثــر صــدقية وفاعليــة لتقــويم أداء ل

ويتوقـع فريـق البحـث أن يكـون للتقـويم التكـويني دور فاعـل يف تعزيـز . الطالب فيهـا

التحــصيل الدراســي للطــالب بــشكل عــام، ويف تحــصيل اللغــة اإلنجليزيــة لألغــراض 

 . الخاصة بشكل أخص
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 :الدراسة أهداف *

 يف رفـع التكـويني التقـويمأسـلوب فاعلية  لى التحقق منإ الدراسة قصدت هذه

 مقـرر اللغـة اإلنجليزيـة لألغـراض الخاصـة والـذي يدرسـه يفالطـالب  أداء مـستوى

 التعـرف علـى اتجاهـات إلـىكمـا هـدفت الدراسـة . طالب كلية الطب والعلوم الطبية

 .الطالب ومعلميهم نحو هذا النوع من التقويم

 :البحث أسئلة *

 :قام فريق البحث بإجراء هذه الدراسة لإلجابة عن ثالثة أسئلة رئيسة هي

اللغـة اإلنجليزيـة ألغـراض ما تأثير التقويم التكويني على تحـصيل متعلمـي  -١

 خاصة؟

 ما هي مواقف الطالب ومعلميهم تجاه التقويم التكويني؟ -٢

 ما تصور المعلمين للتقويم التكويني؟ -٣

 :البحث فرضيات *

ــي  -١ ــى أداء متعلم ــذكر عل ــأثير ي ــويني ت ــويم التك ــيس للتق ــة ل ــة اإلنجليزي اللغ

 .ألغراض خاصة

لدى طالب اللغة االنجليزية الطبية اتجاهات سـلبية نحـو التقـويم التكـويني  -٢

 .وإجراءاته

لــيس لــدى المعلمــين إدراك واضــح لمفهــوم التقــويم التكــويني بــل لــديهم  -٣

 .اتجاهات سلبية تجاهه

 :راسةالد أهمية *

التقويم التكويني يحدد االسرتاتيجيات   أنإلىأشارت بعض الدراسات السابقة 
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نجاز المهام التعليمية المختلفـة، ويـساعد يف رفـع إوالوسائل المطلوب استخدامها يف 

مستوى أداء الطالب ويسمح للمدرسين بالحصول علـى معلومـات وبيانـات أساسـية 

 المعلومات دور مهم يف تحديد طريقة عرض ويكون لهذه. حول ممارساهتم التعليمية

  مزيـد مـن المراجعـة والرتكيـزإلـىالمواد التعليمية وما تم تعلمه منها وما يحتاج منها 

Shavelson, 2008)( . عالوة على ذلك، فمن المتوقع أن تساعد نتائج هذه الدراسـة يف

ــصول  ــدين يف ف ــصيل المت ــالب ذوي التح ــدعم أداء الط ــاد ســبل ووســائل ل ــة إيج اللغ

اإلنجليزية ألغراض خاصة، وتشخيص صعوبات الـتعلم لـديهم يف وقـت مبكـر، كمـا 

ــذه  ــة ه ــة لمعالج ــيم الفعال ــتعلم والتعل ــرتاتيجيات ال ــض اس ــد بع ــى تحدي ــتعين عل س

وأهــم مــن ذلــك كلــه فــإن هــذه الدراســة التــي تــسعى . المــشكالت قبــل فــوات األوان

، تـأيت متماهيـة ومنـسجمة مـع سلوب الحـديث مـن التقـويمللتحقق من فاعلية هذا األ

التي تنص علـى ضـرورة تحـديث الممارسـات  ٢٠٣٠رؤية المملكة  توجهات الدولة

 .التعليمية والوصول هبا إلى مصاف الدول المتقدمة

 :الدراسة حدود *

أم  جامعـة يفالـسنة التحـضيرية  طالب من  مجموعةهذه الدراسة على اقتصرت

رر اللغة اإلنجليزية ألغراض خاصة يف الفـصل القرى بمكة المكرمة والذين درسوا مق

وقد استمرت الدراسة لفصل دراسي كامـل . ٢٠١٨-٢٠١٧الثاين من العام الدراسي 

 .مدته ستة عشر أسبوع�

 الدراسة أدبيات

 :النظرية الخلفية *

يتجلى ذلك يف شكل . يعترب التقويم عملية منفصلة عن التدريس والتعلمتقليديا، 
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لكن ممارسات التقويم . تحانات التي تأيت يف هناية الفرتات الدراسيةاالختبارات واالم

الحديثة، غيرت هذا المفهوم تماما وذلك من خالل دمج االختبارات واالمتحانات يف 

ــد احتياجــات الــتعلم وضــبط  ــى يــتمكن المعلمــون مــن تحدي عمليــة الــتعلم ذاهتــا حت

المحــدثون هــذه المــسألة يف يأخــذ البــاحثون . األنــشطة التدريــسية منــذ مرحلــة مبكــرة

ًاالعتبار، ويـرون أن التقـويم الجيـد يجـب أن يكـون جـزءا مـن عمليـة الـتعلم اليوميـة، 

وذلك للسماح للمدرسين والطالب بضبط أنشطة التعليم والتعلم ومراجعتها بـصورة 

َومن هنا يعترب التقويم التكويني عنصرا أساسـي� وجوهريـ� يف عمليـة . مستمرة وفورية

 .)Looney, 2011(يم ذاهتا التعل

 :التكويني التقييم تعريف *

التقــويم التكــويني هــو أســلوب يــضع العمليــة التعليميــة تحــت إشــراف كــل مــن 

المعلمــين وطالهبــم أثنــاء التــدريس حيــث يقــوم المعلمــون بتــدوين مالحظــات لتــتم 

ة ًمعالجتها وفقا الحتياجات الطالب ولمساعدهتم على تحقيق أهداف التعلم المحدد

 إلى التقويم التكويني (Pophan, 2008) ، ينظرىومن جهة أخر). (Sadler, 1989ًمسبقا 

ّنه عمليـة تـوفر بيانـات ومعلومـات حـول وضـع تعلـم الطـالب، ويمكـن أساس أعلى 

ـــضبط  ـــا ل ـــم تطبيقه ـــن ث ـــين وم ـــطة المعلم ـــسجيلها بواس ـــات وت ـــذه البيان ـــدوين ه ت

هـذه البيانـات والمالحظـات مـن قبـل كما يمكن أن تستخدم . اسرتاتيجياهتم التعليمية

 .الطالب لتصحيح أنماط التعلم الخاصة هبم

يم التكويني يأيت لتعزيز التعلم أثناء إجـراء عمليـات ووهذا يعني أن استخدام التق

التعلــيم والــتعلم، وهــذا يختلــف عــن مفهــوم التقــويم النهــائي التقليــدي المــسمى 

Summative Evaluationويختلف التقويم . اية الفرتة الدراسية والذي يكون عادة يف هن
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ن األخيـر يهـتم بـشكل أساسـي بتلخـيص حالـة إ حيـث قليديالتكويني عن التقويم الت

تحصيل الطالب، ويتم توجيهـه نحـو تقـديم تقـارير يف هنايـة الـدورة الدراسـية بغـرض 

ــنجح  ــنجح يف المقــرر المعــين ومــن ال ي ويــصف . (Shavelson, 2008)تحديــد مــن ي

(Pophan, 2008) الـنمط مـن التقـويم النهـائي التقليـدي بأنـه سـلبي وذلـك بحكـم هذا 

 .تعريفه وال يكون له عادة تأثير مباشر على التعلم

أما التقويم التكويني فيتضمن السعي بصورة مستمرة للحصول على المعلومات 

يـة والبيانات عن سير العملية التعليمية واستخدام هـذه البيانـات والمعلومـات التقويم

 أين يقف الطـالب فيمـا يتعلـق بتحقيـق هـدف التعلـيم المحـدد  لتحديدأثناء التدريس

ــسبقا ــات . ًم ــصحيح ممارس ــة لت ــراءات فوري ــذ إج ــات تتخ ــذه المعلوم ــى ه ــاء ًعل وبن

 ).,Herman 2013(وأسلوب التدريس والتعلم 

ًن التقويم التكويني يعتـرب جـزءا أساسـيا مـن نـشاط التعلـيمإ فوبناء على ما سبق، ً 

وهنا يشارك الطالب بشكل كامـل . والتعلم، ويستند إلى التفاعل بين الطالب والمعلم

سـلوب التقـويم الـذايت أو تقـويم أوبصورة مباشرة يف عملية التقويم مـن خـالل تطبيـق 

 ). (Sadler, 1989النظراء أو تقويم المجموعة 

يهـا مـن  إن المعلومات التـي يـتم الحـصول عل(Black & William, 1998)  يقول

و حتى مـن خـالل األنـشطة الـصفية والالصـفية يمكـن اسـتخدامها أنتائج االختبارات 

بــشكل منــسق ومرتــب الكتــشاف احتياجــات الــتعلم ومراجعــة األســاليب والتقنيــات 

 .التعليمية المطلوبة وتحديد مدى فاعليتها

 :التعريفات من مزيدا :جرائيةإ عملية بوصفه التكويني التقويم *

 العناصــر الرئيــسة لعمليــة التقــويم )(McDaniel. & McDermott, 2013يحــدد 
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ــل فيمــا يلــي. التكــويني ــة ) أ: (وهــذه العناصــر األساســية تتمث ــد أهــداف تعليمي تحدي

العمـل لـسد ) ج(، )تغذيـة راجعـة(توفير معلومات حول حالة المتعلم ) ب(واضحة، 

 كل مراحل الـتعلم إشراك الطالب يف) د(و. الفجوة بين وضع المتعلم وأهداف التعلم

منذ بداية صياغة األهـداف ومعـايير تحقيقهـا وحتـى هنايـة العمليـة التعليميـة وتـشجيع 

 .العمل الجماعي والتعلم التعاوين

ويرى العديد من الخرباء يف مجـال االختبـارات والقيـاس، أن التقـويم التكـويني 

ًليس أداة أو حدثا معزوال، ولكنـه سلـسلة مـن الخطـوات المتكاملـة  ذات الخـصائص ً

المشرتكة التـي تـؤدي إلـى اتخـاذ بعـض اإلجـراءات التـي تعـزز الـتعلم وتطـور عمليـة 

الباحث يف مجال االختبـارات والقيـاس مـسيرة )  (Herman, 2013ويلخص. التدريس

ًالتقويم التكويني هو أساسا عبارة عن السعي للحصول علـى «: ًالتقويم التكويني قائال

ن والطالب حول مـستوى الفهـم الحـالي مـن أجـل تحديـد ردود فعل كل من المعلمي

 ).٣٦٩ص ( »الخطوات القادمة وتحديد معالم الطريق إلى األمام

 :الفعال التكويني التقويم سمات *

ــة  ــدارس الحكومي ــاء الم ــس رؤس ــدة ) .C.E.OS(حــدد مجل ــات المتح يف الوالي

لـسمات هـذه ا. خمس سـمات بوصـفها خـصائص أساسـية للتقـويم التكـويني الفعـال

 :تتمثل فيما يلي

 يجب أن تبـدأ العمليـة التعليمـة ببيـان األهـداف الرئيـسة : تحديد مسار التعلم

ًوبنــاء علــى ذلــك تحــدد كيفيــة الحــصول علــى . والثانويــة لمخرجــات الــتعلم النهــائي

ــق للمــضي هبــا  ــا يمكــن .  األمــامإلــىالمعلومــات يف حقــل معــين وتوضــح الطري وهن

ويف ضـوء هـذه الفكـرة، . ً يحتـاج إليـه الطـالب فعـالللمدرس تطـوير فكـرة عامـة عمـا
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يمكن للمدرس وضع خطط للتعليم تلبي االحتياجات العاجلـة للطـالب وتـساعدهم 

 . على تحقيق أهدافهم التعليمية

 ــة التقــويم التكــويني : هــداف ومعــايير النجــاحتحديــد األ لكــي تــساعد عملي

ب على المعلمين تحديد األهداف المتعلمين يف تحقيق النتائج التعليمية المرتقبة، يج

ًكمـا يجـب علـى المعلمـين أيـضا تحديـد . جرائية ثم نقلهـا للطـالبإالتعليمية بصورة 

 .وتعيين معايير ومستويات النجاح المطلوبة لألهداف التعليمية

 يجـب إعطـاء الطـالب مالحظـات وصـفية : إعداد وتقديم مالحظات وصفية

وهنـا ينبغـي أن تكـون التعليقـات . المطلوبـةمرتبطة بمـدى إنجـاز األهـداف التعليميـة 

ــديم  ــشمل تق ــالب وت ــع الط ــشات م ــالل المناق ــن خ ــالب م ــم الط ــفات تعل ــول ص ح

ــسين األداء ــددة لتح ــات مح ــة . اقرتاح ــات المقدم ــك المالحظ ــساعد تل ــب أن ت ويج

الطالب على معرفة وضعه الحالي، ومعرفة إلى أين يتجه يف مسيرته التعليمية؟ وكيـف 

 لى هناك أي إلى إنجاز الهدف التعليمي؟يمكنه الوصول إ

 كل من التقويم الذايت وتقويم : اعتماد التقويم الذايت وتقويم النظراء واألقران

النظراء له قيمة كبيرة للطالب حيث يوفر لهم فرصة كافية للتفكير والتأمل يف مسيرهتم 

مباشــر يف وهنــا، يوصــي خــرباء التقــويم التكــويني بإشــراك الطــالب بــشكل . التعليميــة

فهذا األمر يساعد الطالب على إمعان النظر يف تعلمهـم، . العملية التعليمية منذ بدايتها

 القيـام بـدور نـشط يف  مـنويعزز فكرة أن التعلم هو مسؤوليتهم الخاصة، وأنه يمكنهم

 .تخطيط تقدمهم والتحكم فيه وتقويمه

 فيهــا المعلمــون مــن المهــم هتيئــة بيئــة تعليميــة يكــون : تعزيــز الــنهج التعــاوين

مــر يجــب علــى المعلمــين غــرس روح ولتحقيــق هــذا األ. وطالهبــم شــركاء متعــاونون
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ويمكـن تحقيـق ذلـك مـن خـالل مـشاركة . التعلم التعاوين وثقافتـه يف أذهـان الطـالب

أهداف التعلم ومعايير النجاح مع الطالب منذ بداية المسيرة، ومساعدهتم على تقديم 

ً، وتشجيعهم علـى المـضي قـدما لتحقيـق األهـداف مالحظات مفيدة لبعضهم البعض

 .التعليمية التي شارك يف صياغتها الطالب أنفسهم

 التكويني؟ للتقويم المعلومات جمع كيفية *

ويف هـذا اإلطـار . هناك العديد من الطـرق لجمـع المعلومـات للتقـويم التكـويني

 مختلفـة عـن  على أنه يمكن للمعلم الحصول على معلومـات)(Griffin, 2007يوصي 

ما يقوله الدارس، أو ما يكتبـه، : التعلم من خالل ثالثة أنماط من السلوك وهذه تشمل

وهذا يدل على أنه يمكن الحصول على المعلومات التكوينية من خـالل . أو ما يصنعه

ففـي حالـة العمليـات غيـر . أساليب رسمية وغير رسـمية أثنـاء عمليـة التعلـيم والـتعلم

ًالبيانات تلقائيا من خالل مالحظات سلوك الطالب، واالطـالع الرسمية، يمكن جمع 

علــى مهــامهم المكتوبــة، وعروضــهم، وأثنــاء تفــاعالت المعلــم والطــالب وأثنــاء 

ومن ناحية أخرى، يمكن الحصول على المعلومات . التفاعالت بين الطالب أنفسهم

 الكتابيــة أو التكوينيـة عــرب أسـاليب أكثــر رسـمية، وذلــك مـن خــالل إدارة االختبـارات

 .)Griffin , 2007(الشفوية المصممة بشكل خاص ألغراض التقويم التكويني 

 :التكويني التقويم يف الراجعة التغذية *

التغذيـة الراجعـة ) (Sadler, 1989 يف بحثه الشهير عن التقويم التكـويني، وصـف

 ,Linqaunti & Walique) ًووفقا لـ. بأهنا العنصر األكثر أهمية يف هذا النمط من التقويم

Heritage, 2013)  فإنه يتوجب علـى المـدرس الحـصول علـى معلومـات تكوينيـة عـن

مـسيرة الطالـب أثنـاء عمليــة الـتعلم، ويمكـن للمـدرس التعامــل مـع هـذه المعلومــات 
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ًلضبط طريقة التدريس الخاصة به، وبناء عليها يمكن أن تقدم إرشادات للطالب حول 

وهبذه الطريقة، يعتمد تقـديم . فية وتحسين عملية تعلمهمكيفية تعزيز حصيلتهم المعر

 .المالحظات بشكل مباشر على األدلة التي تم جمعها أثناء إجراءات التدريس

تقــديم التغذيــة الراجعــة والمالحظــات مــن خــالل إعطــاء سالة مــع مــوللتعامــل 

 ُالدرجات أو العالمات، ينصح المعلمون بالتعرف بشكل كامـل علـى نتـائج البحـوث

الحاليــة التــي أكــدت أنــه بينمــا يمكــن تحــسين أداء الطــالب مــن خــالل المالحظــات 

المقدمة ومن خالل التعليقات العامة، فإن إعطاء درجات أو عالمات يمكن أن يكـون 

له تأثير سلبي على أداء الطـالب، حيـث وجـد بعـض البـاحثين أن الطـالب يتجـاهلون 

 .McDaniel) معلم عالمات أو درجاتًعموما التعليقات والتوجيهات عندما يعطي ال

& McDermott, 2013). 

 :)CONTINGENT LEARNING( السابقة المعرفة على المبني والتعلم التكويني التقويم *

تعلم المبنــي علــى المعرفــة الــسابقة الــ )(Walqui & Heritage, 2012يــصنف 

contingent learning ويفـرتض .نيعلـى أنـه عنـصر أساسـي يف عمليـة التقـويم التكـوي 

Lahey, 2012)( أن التعلم يحدث عندما يـستغل المعلمـون والطـالب الفرصـة للبنـاء ،

ن هذا األمر يساعد الطالب على إويقول هؤالء الباحثون . على ما يعرفه الطالب سلفا

ــة الــتعلم  ال مــن وضــعهم التعليمــي قــويعيــنهم يف االنتالمتدرجــة التقــدم خــالل عملي

 .سلسةًقدما بطريقة الحالي إلى مرحلة أكثر ت

يهتم ممارسو التقـويم التكـويني بالمعرفـة الـسابقة ويـستخدموهنا لرسـم خارطـة 

ففـي حالـة تـدريس . طريق توضح تقدم الطالب نحو المرحلة التالية أثناء عملية تعلمه

لهـذه الدراسـة،  اللغة اإلنجليزية لألغراض الخاصة مثال، والتي هي المحـور الـرئيس
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معلومات حول اللغة نفسها ومفرداهتا والمصطلحات المـستخدمة يحتاج المعلم إلى 

نجليزيــة ًوبــشكل أكثــر تحديــدا، فــإن مدرســي اللغــة اإل. يف هــذا المجــال مــن الدراســة

سيحتاجون إلى معلومات يف مجال الدراسـة الـذي يريـد الطـالب أن خاصة ألغراض 

 اسـتخداما يتخصصوا فيه، ويشمل ذلك المفردات والمـصطلحات والرتاكيـب األكثـر

ــه ــى هــذه المعلومــات، يمكــن . أو شــيوعا يف المجــال المــراد التخــصص في ــاء عل ًوبن

ا علـى حـصيلة الطالـب المعرفيـة ًللمدرسين تخطيط وتقديم معلومات جديدة اعتمـاد

ويـذكر هنـا، أن المعلومـات الجديـدة يجـب أن تكـون مبـسطة ومتدرجـة مـن . السابقة

من معرفة، حتى يتمكن المعلمون من استخدامها الناحية التعليمية ومرتبطة بما سبقها 

 .لتشكيل وصياغة عمليات التعلم القادمة

 :)SCAFFOLDING( والتدعيم التكويني التقويم *

 Ccontingent)تتضمن اإلجراءات الخاصة بالتعليم المبني على المعرفة السابقة 

learning) لتعلمــه يف ً لــسد الفجــوة بــين مــا يعرفــه الطالــب ســلفا ومــا يهــدف خطــوات

 مـن أشـكال التـدعيم المتـدرج الـذي ٍلوهـذا يتطلـب اسـتخدام شـك. المرحلة المقبلة

والتـدعيم المتـدرج عبـارة عـن مفهـوم . يعينه على الصعود للهـدف التعليمـي بـسهولة

يــستخدم للداللــة علــى المــساعدة التــي يقــدمها المعلمــون أو أوليــاء األمــور أو حتــى 

 ويـرى. قيق هدف يتجاوز مستواه أو قدرتـه الحاليـةاألقران لمساعدة المتعلم على تح

)(Wood, S. Burner, A. & Ross, G. 1977 أن التدعيم المتدرج عمل يتضمن تحديد 

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطـالب إلنجـاز مهمـة تعلميـة معينـة، أو يـستخدموها 

يـل وقـد تتـضمن هـذه العمليـة تقل. للوصول إلى هدف تعليمي منصوص عليـه مـسبقا

عدد الخطوات الالزمـة لحـل مـشكلة مـا مـن خـالل تبـسيط المهمـة المـراد إنجازهـا، 
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والرتكيز على ميزات معينة لتلك المهمـة، والتغلـب علـى مـسببات اإلحبـاط، ووضـع 

 .نماذج إلصدار منتج مثالي للمهمة التعليمية المستهدفة

 :والمعلم التكويني التقويم *

الهبم إذا تحصلوا على معلومـات محـددة يمكن للمعلمين تحسين نتائج تعلم ط

ًوتكشف نتائج األبحاث أن كثيرا من . خالل فرتة التدريس عن كيفية سير تعلم طالهبم

المكاسب المهمة للتقويم التكويني سببها حصول المعلم على معلومات واضحة عن 

ر فمن المعـروف أن اتخـاذ قـرا). & Atkins, 2001 Black, Coffey(مسيرة تعلم طالبه 

مستنير، واالستجابة الحتياجات الطالب، وتقديم األسئلة المناسبة هي مـن بـين أكثـر 

اإلجراءات المفيدة والمثمرة التي يمكن للمعلمين اسـتخدامها عنـد ممارسـة التقـويم 

  .التكويني الفعال

 :والطالب التكويني التقويم *

ي الـذي غطـى من خالل تحليلهم الواسع النطاق لألبحاث حول التقويم التكوين

 إلـى أنـه (Black & William, 1998)مئات الدراسات من جميع أنحاء العـالم، خلـص 

 مـن الخطـأ اعتبـار الطالـب ، فإنـهبغض النظر عن اإلجراءات التي يقوم هبا الدارسون«

 ).٢١. ص( »متلقيا سلبيا لمادة الدرس

ء األكـاديمي  أن نجاح التقويم التكويني يف تحـسين األدا)(Shepard, 2000ويقرتح 

يرجع إلى تركيزه على تعزيز قدرة الطالب أنفسهم على التحكم يف جودة أدائهـم أثنـاء 

ــي ــاجهم العلم ــتعلم وأثنــاء إبــراز إنت ــويم . ال ــالب يف التق ــوم، أن دور الط ــن المعل وم

التكويني هو دور أساسي، ولكن للقيام هبذا الدور بنجاح وتحقيق التحسن المطلوب، 

طالب مفهوم للجودة مطابق أو على األقل مماثـل لـذلك الـذي يجب أن يكون لدى ال
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ًومن أجل الوصول إلى هذا المستوى، يجب أن يكون الطالب قادرا على . يتبناه معلمه

التحكم المستمر يف جودة أدائه أثنـاء الـتعلم ولـه القـدرة علـى مراقبـة هـذا األداء، كمـا 

ة التـي يمكـن اسـتخدامها يف يجب أن يكون لديه مجموعة مـن االسـرتاتيجيات البديلـ

 . التعليمية المعينةاألهدافالوقت المناسب للوصول إلى 

 :التكويني التقييم اسرتاتيجيات *

ــد مــن االســرتاتيجيات إلجــراء التقــويم التكــويني ولكــن . اقــرتح العلمــاء العدي

 لهـذا النـوع مـن التقـويم تبـدو أكثـر Edwards. A (1999)االسرتاتيجيات التي اقرتحها 

تــسعى هــذه . ئمــة مــن غيرهــا إلجــراء هــذا الــنمط مــن التقــويم يف كثيــر مــن البلــدانمال

االسرتاتيجيات إلى زيادة الدافعية وتحفيز الطـالب، وذلـك مـن خـالل إشـراكهم منـذ 

 إلجــراء Edwards (1999)وتــشتمل اســرتاتيجيات . الوهلــة األولــى يف عمليــة الــتعلم

 الطـالب علـى تحديـد هـدفهم ومعرفـة التقويم التكويني بصورة أساسية على مساعدة

 :مدى بعدهم أو قرهبم من ذلك الهدف ووضع خريطة طريق تتضمن ثالثة أسئلة هي

  أين تريد أن تذهب؟ إلى-١

 أين أنت اآلن؟ -٢

 كيف يمكنك الوصول إلى هدفك؟ -٣

إلـى أيـن : ثم عدلت هذه األسئلة لتعكس وجهة نظر الطالب علـى النحـو التـالي

نـا اآلن؟ وكيـف يمكننـي سـد الفجـوة للوصـول إلـى ذلـك الهـدف؟ أتجه؟ أين أقـف أ

)Atkins, 2001: p.9 Black, Coffey &.( 

 ).(William, D., & Thompson, M. 2007ولتنفيـذ هـذه االسـرتاتيجية، اقـرتح 

ويغطــي هــذا . ًتــصنيفا زمنيــا لممارســة التقــويم التكــويني اســتنادا إلــى مــدة التــدريس
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 :التصنيف ثالثة مستويات

ويشمل هذا التقـويم أداء الدارسـين بـصورة فوريـة :  الدورة القصيرةىمستو -١

أي أنــه يتــابع بــشكل أساســي تعلــم الطــالب أثنــاء . يف أثنــاء الحــصة أو يومــا بعــد يــوم

 .الدروس

وهذا يغطي فرتة التدريس مـن أسـبوع إلـى أربعـة : مستوى الدورة المتوسطة -٢

 .أسابيع كحد أقصى

ويمتد هذا لمـدة ثالثـة أشـهر، أو فـصل دراسـي، أو : لةمستوى الدورة الطوي -٣

 .حتى سنة

ولكن بغض النظر عن فرتة التقـويم قـصيرة كانـت أو ممتـدة، وبغـض النظـر عـن 

مستوى التقويم رسميا كان أو غيـر رسـمي، فـإن التقـويم التكـويني يبـدأ ببيـان أهـداف 

هـذا يتطلـب أن و. وب لتحقيقهـالـالتعلم وكيف يمكن أن تتحقق، وما المـستوى المط

يصمم المعلمون مهام محددة تعين على الكشف عن مدى تحقيق الطالب لألهـداف 

ــالب وتقــديم  ــتجابات الط ــل اس ــشرح وتحلي ــصميم إطــار ل ــة، وت ــة المطلوب التعليمي

وهنا يحتـاج المعلمـون  - المالحظات والمعينات ذات الصلة بإنجاز المهمة التعلمية

حقـة للتحقـق مـن فعاليـة التفـسير والتعليقـات شـراك الطـالب يف اإلجـراءات الالإإلى 

 .المصاحبة له

 :السابقة الدراسات *

التكـويني لـه القـدرة علـى دعـم  التقـويم نأأظهرت كثير من الدراسـات الـسابقة 

المـواد  يف التحـصيل من المطلوبة المستويات لتحقيق أهداف التعلم، وبلوغ الطالب

 الممكنـة للـتعلم  يتيح للطالب كـل الفـرصفهذا النمط من التقويم. العلمية المختلفة
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. الراجعة وغيرها من اإلجراءات التي ارتبطت هبذا الـنمط التقـويمي من خالل التغذية

تـدعيم العمليـة  يف التكـويني فاعليـة التقـويم البحوث إلـى كثير من أشارت نتائج وقد

اهه، وزيـادة وتثبيت المعلومات يف عقل الطالب، وتعديل سلوكه وتركيز انتب التعلمية،

 .لى ترقية أداء الطالب األكاديمي يف هناية المطافإدافعيته للتعلم، وهذا كله يقود 

 .)& Al-hmadi, 2019) Al-Rahali هبـا ومـن تلـك الدارسـات الدراسـة التـي قـام

وقــد أجــري هــذا البحــث يف قــسم اللغــة اإلنجليزيــة يف جامعــة طيبــة بالمملكــة العربيــة 

 الطالب الملتحقـين بالدراسـات الجامعيـة مقـرر اللغـة السعودية، حيث يدرس جميع

كمـال دراسـة هـذه الوحـدة إوبعد . لزامية يف عامهم األولإكوحدة ) ١٠١(اإلنجليزية 

ويعتـرب . التي تركز على مهارة التحدث يجلس الطالب الختبار شفهي هنائي تلخيصي

. يف دراســتهما الطــالب الــسعوديون هــهــذا االختبــار مــن أكــرب التحــديات التــي يواجه

ولكـن . ًيتضمن هذا االختبار ثالث مستويات يتوجب على الطـالب اجتيازهـا جميعـا

ن نسبة الرسوب يف هذا االختبار مرتفعة وبالتالي، ظهـرت الحاجـة للبحـث إلألسف ف

. عن أساليب لتحسين أداء الطالب يف ذلك االختبار الذي يركـز علـى مهـارة التحـدث

م التقويم التكـويني يمكـن أن يـساعد الطـالب علـى ويفرتض فريق البحث أن استخدا

 هـدف هـذا البحـث، إذن،. التغلب على التحـديات التـي يواجهوهنـا يف ذلـك االختبـار

التحقق مما إذا كان التقويم التكويني يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على أداء الطالب 

ة تعلـم الطـالب وهـدفت هـذه الدراسـة أيـضا إلـى مراقبـ. مقارنة باالختبار التلخيـصي

وتقديم تعليقات بنـاءة يمكـن اسـتخدامها مـن قبـل المعلمـين لتحـسين تعلـم الطـالب 

وقد حرص . ومساعدهتم على تحديد نقاط القوة والضعف لديهم يف مهارات التحدث

فريق البحث على تطبيـق هـذه االسـرتاتيجيات التـي تـضمنت تقـديم التغذيـة الراجعـة 
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ب أثناء تدريس المجموعة التجريبية مما ترتب عليه شراك الطالإوالتدعيم اإليجابي و

خلصت الدراسة إلى أن التقويم التكويني لـه . تحسن ملحوظ يف أداء الطالب الشفهي

القدرة على مساعدة الطالب السعوديين على التغلب على التحديات التي يواجهوهنـا 

ا بعـد تطبيـق نمـط وقد سبق القول بأن أداء الطالب قد تحسن كثير. يف اختبار التحدث

 . االختبار التكويني وقلت نسبة رسوب الطالب بصورة واضحة

تـسعى هـذه الدراسـة لمعرفـة ). Byrnes & Wasik, 2009(وهـذه دراسـة أعـدها 

 طالــب نحــو اســتخدام أســاليب التقــويم التكــويني يف ١٠٠توجهــات أربعــة معلمــين و

 الباحثـان إلـى أن الدراسـات أشـار. تدريس كتابة اللغة اإلنجليزية للطالب يف النرويج

الــسابقة يف هــذا المجــال كانــت قــد ركــزت علــى تقــصي أثــر التقــويم التكــويني علــى 

التفاعالت الصفية يف اكتـساب مهـارات التحـدث والقـراءة واالسـتماع وركـزت علـى 

وقــد وجــد أن . دراســة توجهــات الطــالب أو المعلمــين نحــو هــذا الــنمط مــن التقــويم

ير التقويم التكويني على تعلم الكتابة على وجه التحديد قليلة البحوث التي تناولت تأث

لهذا السبب، فقد أجريت هذه الدراسـة لتـوفر رؤيـة جديـدة عـن تـأثير اسـتخدام . اًجد

التقويم التكويني يف تعليم الكتابة بوصفها مهـارة مهمـة ال تكتمـل منظومـة تعلـم اللغـة 

 إلـى وجـود تناقـضات واضـحة بـين أشارت نتائج هـذه الدراسـة. اإلنجليزية من دوهنا

. تصورات المعلمين والطالب للتقويم التكويني وأسـاليب اسـتخدامه لتعلـيم الكتابـة

ــدرجات  ــاء ال ــة وإعط ــة الراجع ــول التغذي ــية ح ــصورة أساس ــضات ب ــذه التناق ــدور ه ت

ولتجاوز هـذه التناقـضات تحـدث فريـق . ومراجعة النص والتقويم ومشاركة الطالب

وير فهم متبادل يـشمل الطـالب ومعلمـيهم لمفـاهيم وأسـاليب البحث عن ضرورة تط

ًتطبيق التقويم التكويني لجعله أسلوبا مفيـدا وهادفـا ولتحقيـق هـذا الهـدف اقرتحـت . ً
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الدراسة مجموعة من التوصـيات التـي تـشمل تقـديم دورات تدريبيـة للمعلمـين علـى 

الكتابـة اإلنجليزيـة استخدام هذا النمط التقويمي وحض الطالب على تطبيقه يف تعلم 

 .لى كثير من الجهد والمتابعةإبوصفها مهارة مهمة وتحتاج 

وهــذه دراســة تطبيقيــة للتقــويم التكــويني يف تعلــيم اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة ثانيــة 

 فهـو يعـرف التقـويم التكـويني علـى أنـه )(Joughin, 2007أعـد هـذه الدراسـة . للكبـار

د نقـاط ضـعفه وقوتـه أثنـاء تطبيـق أنـشطة طريقة لتشخيص الربنامج التعليمـي وتحديـ

 التـي يجـري خاللهـا »العملية«ويذكر الباحث أن التقويم التكويني يركز على . التعليم

ومن خالل . رصد المشاكل وتصحيحها وإجراء التعديالت عليها يف الوقت المناسب

تعليم هذا البحث التجريبي الذي استمر لمدة أربعة أشهر مع طالب راشدين يف كلية ال

المــستمر بجامعــة داليــان للتكنولوجيــا بالــصين، قــارن الباحــث بــين إجــراءات عمليــة 

التدريس ونتائج المجموعات التجريبية التي طبقت عليهـا أسـاليب التقـويم التكـويني 

ثم ناقش الباحث . ونتائج المجموعات الضابطة التي خضعت ألساليب تقويم تقليدية

ومـن تلـك . يني عنـد تعلـم اللغـة اإلنجليزيـة كلغـة ثانيـةاآلثار اإليجابية للتقويم التكـو

ــي ترتبــت علــى تطبيــق أســلوب التقــويم  ــين أن أهــم تلــك اإليجابيــات الت الدراســة تب

 زيــادة قــدرة الطــالب علــى االحتفــاظ بالمعلومــات التــي يكتــسبوهنا لمــدة ،التكــويني

 المشاكل التـي وتبين أن من. أطول، وتكوينهم اتجاهات إيجابية نحو اللغة اإلنجليزية

يوجهها المعلمون والطالب عند تطبيق هذا النمط من التقـويم عـدم وضـوح تفاصـيل 

هذا النمط التقويمي لدي بعض المعلمين وعدم قناعة مجموعـة مـن الطـالب بـبعض 

عموما تظهر نتـائج البحـث أن التقـويم التكـويني . إجراءات هذا األسلوب من التقويم

وتتمثـل قيمـة هـذه . زية لهذه الفئـة العمريـة مـن الطـالبفعال يف تدريس اللغة اإلنجلي
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الدراسة الحقيقية يف اهتمامها بفئة عمرية هتملها كثير من الدراسات الحديثة وهـي فئـة 

كما تتمثل أهمية هذه الدراسة يف أهنا أجريت يف بلـد كالـصين، ذلـك البلـد . كبار السن

يرة تمامـا لمـا هـو سـائد ف الذي يتمتع بكثير مـن الخـصوصية ولـه فلـسفة ورؤيـة مغـا

 .البالد األخرى

وهذه دراسة أجريت بدولة الكويت هبدف الكشف عن أثر استخدام اسـرتاتيجية 

ــة  ــادة اللغــة اإلنجليزي ــصيل الدراســي يف م ــة التح ــويني يف تنمي ــراءة، (التقــويم التك الق

 طالبـا مـن ٤٤، وقد بلغت عينـة الدراسـة )٢٠١٨(عند طالب الصف السابع ) الكتابة

لصف السابع، قسموا إلى مجموعتين تجريبيـة وضـابطة، عـدد طـالب كـل مجموعـة ا

 طالبا، وقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج شـبه التجريبـي، حيـث درسـت المجموعـة ٢٢

التجريبيـــة باســـتخدام التقـــويم التكـــويني، ودرســـت المجموعـــة الـــضابطة بالطريقـــة 

اإلنجليزية يف مهاريت القراءة يف اللغة ) قبلي وبعدي(وأعد الباحث اختبارين . التقليدية

 ٠.٠٠١والكتابة، وقد توصلت الدراسة إلى فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى 

بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية، مما يدل 

. على فاعلية استخدام طريقة التقويم التكويني يف تنمية القدرات اللغوية لدى الطالب

رى فريق البحث أن هذا التحسن يف أداء الطالب سببه تقديم المادة العلمية للطالب وي

يف شكل وحدات صغيرة يسهل على الطالب فهمها وهضمها، إضافة االهتمام بتقديم 

  .التدعيم اإليجابي للطالب يف الوقت المناسب

وعمدت إلـى استقـصاء ) ٢٠١٨(وهذه دراسة المساعفة التي أجريت يف األردن 

درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزيـة ألسـلوب التقـويم البنـائي يف مرحلـة األسـاس 

: واختبار دالة الفروق بـين المتوسـطات الحـسابية لدرجـة الممارسـة وفقـ� لمتغيـرات
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ولتحقيق أهداف الدارسة اتبع . الجنس والخربة، والمؤهل العلمي، والسلطة المشرفة

معلمــا ) ٠٧٤(تكونــت عينــة الدراســة مــن وقــد . الباحــث المــنهج الوصــفي المــسحي

ــة  ــة والخاصــة للمرحل ــدارس الحكومي ــة يف الم ــي اللغــة اإلنجليزي ــن معلم ومعلمــة م

) ١٠(وقد طبقت استبانة مكونة من . األساسية يف مديرية الرتبية والتعليم يف لواء ناعور

لـى أن وقـد أشـارت النتـائج إ .فقرات على أفراد العينة بعـد التأكـد مـن صـدقها وثباهتـا

درجة ممارسة معلمي اللغـة اإلنجليزيـة للتـدريس البنـائي كانـت متوسـطة، ولـم تكـن 

يف درجة ممارسة التـدريس  )α ≤ 0.05 (هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

ولكن كانت هنالك فروق ، البنائي تعزى لمتغيرات الجنس والخربة والسلطة المشرفة

 تعزى لمتغيـر المؤهـل العلمـي ولـصالح )α ≤ 0.05 (ذات داللة إحصائية عند مستوى

لـى ضـرورة إوتشير نتائج هذه الدراسة بوضوح . المعلمين من حملة الدراسات العليا

حض معلمي اللغة اإلنجليزية على توظيـف األفكـار البنائيـة النظريـة يف الـتعلم داخـل 

ويـرى . مالصف، وتوفير مناخـات دراسـية لتـسهيل تطبيـق الممارسـات البنائيـة بانتظـا

فريق البحـث أيـضا أن الباحـث قـد وفـق يف اسـتخدام االسـتبانة لجمـع البيانـات لهـذه 

الدراسة سـيما وأن عينـة البحـث مـن المعلمـين مـن ذوي الخـربات الطويلـة يف مجـال 

 . التدريس وقد قدموا بيانات مهمة اثرت هذا البحث

 م التكـوينيالتقـوي طبقت مبادئ  فقد)& Black, McCormick (2010 ما دراسةأ

 األسـئلة: مهـاريت التحـدث واالسـتماع يف اللغـة اإلنجليزيـة علـى مـستوى تـدريس يف

وقـد أشـارت . الراجعة وفاعلية استخدام التغذية ومدى مناسبتها وجودهتا، الحوارية،

نتائج هـذه الدراسـة التـي أجريـت يف الواليـات المتحـدة علـى مجموعـة مـن الطـالب 

 وازديـاد ملحـوظ يف شـعورهم أداء الطـالب كبيـر يف تحـول لـى أن هنـاكإالوافـدين، 
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فقد تحسن أداء الطالب بنسبة كبيرة كما أصبحوا أكثـر معرفـة  .التعلم نحو بالمسئولية

ــة ــامهم التعليمي ــالب . بمه ــابي يف أداء الط ــول اإليج ــذا التح ــث ه ــق البح ــع فري وأرج

عـة بـصورة وارتفاع مستوى إحساسهم بالمسؤولية إلى استخدم أسلوب التغذية الراج

فمـن خـالل التغذيـة الراجعـة، تـوفرت للطـالب . فعالة وتقديمها يف الوقت المناسـب

ــم ــسين أدائه ــوير وتح ــة لتط ــادات مهم ــة وإرش ــات كافي ــث أن . بيان ــق البح ــر فري وذك

الدارسين يمكن أن يكون لهم دور مهم يف إنفاذ كافـة مهـام التقـويم التكـويني ولكـنهم 

ور الذي يؤديه المعلم ال يمكن االستغناء عنـه يف أي لى أن الدإأشاروا يف نفس الوقت 

وختمت الدراسة . مرحلة من مراحل التعلم وهذه حقيقة قد يغفل عنها بعض الباحثين

بمجموعة من التوصيات تضمنت ضرورة تدريب المعلمين تدريبا مكثفا يعينهم علـى 

 . م بمهنية عاليةالقيام بدورهم المحوري يف تنفيذ اسرتاتيجيات هذا النوع من التقوي

لــى الوقــوف علــى اإليجابيــات إ هــدفت فقــد) ٢٠١٢ ،الــشهري(مــا دراســة أ

ــة يف محافظــة  ــة االبتدائي ــويم التكــوين المــستمر يف المرحل ــق التق والــسلبيات يف تطبي

استخدم الباحث سلسة اسـتبيانات للتعـرف علـى الـصعوبات التـي واجهـت . الطائف

. ممارسـات المختلفـة يف التقـويم التكـوينيتطبيق هـذا الـنمط مـن التقـويم وتحديـد ال

وقـد .  مـشرفا تربويـا٢٠لـى إ معلمـا وولـي أمـر إضـافة ٢٢٢وزعت االسـتبانات علـى 

 بنتـائج التقـويم المـستمر وتـأثر نتائجـه األسـرةضـعف اهتمـام : أظهرت نتائج البحـث

يم بانطباعات المعلم، وكان من أكرب الصعوبات التي تواجه تطبيق هذا النمط من التقو

 أوليـاء إلمامهو زيادة عدد الطالب يف الفصول الدراسية، وزيادة نصاب المعلم وعدم 

وكـان مـن مقرتحـات الدراسـة، االهتمـام بـالتقويم . األمور بمفهوم التقـويم التكـويني

التكويني واتخاذه عنصرا أساسيا من مكونات إعداد المعلمين يف كليـات الرتبيـة، كمـا 
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ت التقـويم اجـراءإيجيات يتفـق عليهـا الجميـع لتطبيـق أوصت الدراسة بوضـع اسـرتات

 . المستمر وصياغة معايير موضوعية لكل مهارة من مهارات التعلم

اسـتخدام أسـاتذة اللغـة «عنـوان   تحـت)(Somaye Ketabi, 2014  دراسـةيتثم تأ

اإلنجليزية السرتاتيجيات التقويم التكويني والصعوبات التي تواجههم يف تطبيـق هـذا 

اتبـع البحـث المـنهج الوصـفي . »ثناء تـدريس مهـارات تلـك اللغـةأ من التقويم النمط

. وقد أجريت الدراسة بمدرسة ثانوية بإيران. التحليلي يف إجراء هذه الدراسة الميدانية

استخدم . شملت عينة الدراسة ثالثين معلما اختيروا عشوائيا من عشرة مدارس ثانوية

. ات شــملت المالحظــة والمقابلــة واالســتمارةالباحــث أدوات متعــددة لجمــع البيانــ

لى نتائج مهمة تمثلت يف تحديد عـدد مـن المـصاعب التـي يواجهـا إتوصلت الدراسة 

نقـص تـدريب : المعلمون عند تطبيقهم التقويم التكويني، وتتمثل هـذه الـصعوبات يف

دوات تطبيــق أســاليب التقــويم التكــويني، أالمعلمــين يف مجــال التقــويم، والــنقص يف 

لى إوأسوأ من ذلك كله إشارة الدراسة . لى كثرة التالميذ يف الصفوف الدراسيةإإضافة 

 .عدم قناعة بعض المعلمين التقليدين هبذا النمط الجديد من التقويم

 ، بإجراء دراسـة استقـصائية هـدفت إلـى(Bennett, 2011) الباحث ويف الهند قام

يف مدرسـة ثانويـة يف  الطلبـة صيلتحـ رفـع مـستوى البنـائي يف التقويم أثر عن الكشف

لـى قيـاس مـدى رضـا أفـراد العينـة عـن إوقد عمـدت الدراسـة . اللغة اإلنجليزية مقرر

 المـستمر التقـويم الدراسة شـواهد ملموسـة ألثـر قدمت. إجراءات التقويم التكويني

كمـا  ،%)١٤(الطلبة، حيث تحسن أداء هؤالء الطـالب بنـسبة تجـاوزت  تحصيل على

الطالب عن رضاهم عن إجراءات هذا النمط من التقويم وكان تفاعلهم مع غالبية  عرب

ويف الختـام أوصـت الدراسـة بتعمـيم نمـوذج التقـويم . تلك اإلجراءات إيجابيا للغايـة
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ــة يف الــبالد كمــا اقرتحــت  التكــويني واســتخدامه يف المــدارس والمؤســسات التعليمي

احة أكرب فرصة للطالب لممارسة الدراسة تعديل بعض إجراءات التقويم التكويني إلت

 .التقويم الذايت وإشراكهم بصورة أكرب يف جميع خطوات العملية التعليمية والتقويمية

  :السابقة الدراسات خالصة *

يف الجزء أعاله من البحث، تمت مراجعة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 

 البحـث عـن مـدى وكانـت أهـداف تلـك الدراسـات تتمثـل يف. بموضوع هـذا البحـث

فاعلية هذا النمط الحديث من التقويم يف رفع مستوى أداء الطالب األكاديمي يف اللغة 

شـملت تلـك الدراسـات طيفـا واسـعا مـن . خر من المواد الدراسيةآاإلنجليزية وعدد 

قاليم، ولم تقف عند حدود العالم العربي أو الـشرق األوسـط، بـل غطـت البلدان واأل

سيا، ممـا يـدل علـى االهتمـام آمريكية وبية والواليات المتحدة األبعض البلدان األور

 . العالمي هبذا األسلوب الحديث من التقويم

ولحسن الحظ، فقد أثبتت معظم تلك الدراسات فاعلية هذا الـنمط مـن التقـويم 

يف تطــوير أداء الطــالب يف عــدد مــن التخصــصات األكاديميــة وعلــى رأســها اللغــة 

ظة قلة الدراسات التي تبين أثر هذا الـنمط مـن التقـويم علـى أداء اإلنجليزية، مع مالح

الدارسين الذين يدرسون اللغـة اإلنجليزيـة لألغـراض العلميـة مثـل الطـب والهندسـة 

. والمحاسبة وغيرها من التخصصات التي ال يمكن دراستها إال من خالل تلـك اللغـة

ديم دالئــل عمليــة علــى تــسعى هــذه الدراســة، إذن، لــسد الــنقص يف هــذا المجــال وتقــ

كمـا . فاعلية هذا الـنمط غيـر التقليـدي يف تحـسين أداء الطـالب يف هـذه اللغـة المهمـة

ــاليب التقــويم  ــو أس ــالب ومعلمــيهم نح ــات الط ــى معرفــة توجه ــة إل تــسعى الدراس

كما تسعى هذه الدراسة لتسجيل آراء الخرباء والمختـصين يف هـذا المجـال . التكويني
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طوير وترقيـة نمـوذج حـديث مـن التقـويم يـتم تبنيـه ليـصبح بـديال واالستفادة منها يف ت

ألنماط التقويم التقليدية التي عطلت المسيرة الرتبوية وشوهت الممارسات التعلميـة 

 . وجعلتها قليلة الجدوى

 وإجراءاهتا الدراسة منهجية

  :الدراسة جمنه *

 التقـويم خداماسـت فاعليـة لقيـاس التجريبـيالمـنهج شـبه  الحاليـةتتبع الدراسة 

 اللغة اإلنجليزية الطبية لدى الدراسي يف مقرر التحصيل مستوى تحسين يف التكويني

 مجموعتيناختيار  تم حيث م القرى بمكة المكرمة،أ السنة التحضيرية بجامعة طالب

وللتأكد من تكافؤ المجموعتين، فقـد أخـضع طـالب  .متكافئتين لتطبيق هذه الدراسة

تبار تحديد المستوى يف اللغة اإلنجليزية الذي صممته جامعة هاتين المجموعتين الخ

ثـم . كسفورد، وثبت من نتائج هذا االختبار تقارب مستوى األداء لدي المجمـوعتينأ

 باسـتخدام وهـذه درسـت ضـابطة مجموعـة: لـىإصـنف الطـالب يف المجمـوعتين 

ويف  .تكوينيال التقويم باستخدام وتلك درست تجريبية التقليدية، ومجموعة الطريقة

 َهناية الفرتة التجريبية التـي اسـتغرقت فـصال دراسـي� كـامال، جلـس الطـالب الختبـار

وتـم وضـع نتـائج الطـالب يف ذلـك االختبـار التحـصيلي يف جـداول ، بعـدي تحصيلي

حــصائيا لمعرفــة عمــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة بــين أداء إحيــث تــم تحليلهــا 

ير اســتخدام اســرتاتيجيات التقــويم التكــويني مــع رجاعهــا لتــأثإالمجمــوعتين يمكــن 

ــرى فقــد اســتخدمت االســتبانة والمقــابالت . المجموعــة التجريبيــة ومــن جهــة أخ

وأسلوب االستطالع للحصول على بيانات توضح اتجاهات الطالب ومعلميهم نحـو 

 . هذا النمط من التقويم غير التقليدي
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 :الدراسة متغيرات *

 :ين من المتغيرات همانوعشملت الدراسة الحالية 

 .التكويني جراءات التقويمإالمستقلة المتمثلة يف  المتغيرات -١

  . للطالبالدراسي التحصيل المتمثلة يف التابعةالمتغيرات  -٢

 وعينتها الدراسة مجتمع

  :الدراسة مجتمع *

يتكون مجتمع هذه الدراسة من جميع طالب الـسنة التحـضيرية الـذكور المـسجلين 

 . طالبا٥٤٠لطب والعلوم الطبية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وعددهم لدراسة ا

 :الدراسة عينة* 

أخذت عينة هذه الدراسة من مجتمع الدراسة المكون من طـالب الـسنة التحـضيرية 

وتــضم هــذه العينــة طالبــا أكملــوا دراســتهم بالمرحلــة . بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة

ًثــم أمــضى هــؤالء الطــالب فــصال دراســي� كــامال . الجامعــةالثانويــة وقبلــوا بكليــة الطــب ب

عدادهم لدراسة اللغـة اإلنجليزيـة الطبيـة التـي إ العامة بقصد اإلنجليزيةدرسوا خالله اللغة 

ً طالبـا ٩٨اشـتملت عينـة الدراسـة علـى . تؤهلهم لدراسة تخصصاهتم العلمية بتلـك اللغـة

. ًين ثمانيـة عـشر وتـسعة عـشر عامـاكانوا جميعهم من السعوديين، وتراوحـت أعمـارهم بـ

 .وقد درسوا اللغة اإلنجليزية لمدة ثماين سنوات أو أكثر قبل وصولهم إلى الجامعة

قـــصدي� ليكونـــوا المجموعـــة  )٥٤ و ٥٢ (جـــرى اختيـــار الطـــالب يف الفـــصلين

) ٥٣ و٥١(أما الطالب يف الفصلين اآلخرين، .  طالبا٤٩التجريبية وعدد هؤالء الطالب 

وللتأكد من أن طالب  .أيضا  طالبا٤٩روا ليمثلوا المجموعة الضابطة وعددهم فقد اختي

المجمــوعتين كــانوا بمــستويات متماثلــة يف اللغــة اإلنجليزيــة، فقــد ســبق القــول بأنــه قــد 
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وكـان هـذا االختبـار مـن تـصميم . جلسوا الختبار تحديد مـستوياهتم قبـل بدايـة التجربـة

 درج مركـز اللغـة اإلنجليزيـة بجامعـة أم القـرى جامعة أكسفورد كما ذكر مـن قبـل، وقـد

ًعلى استخدامه لعدة سنوات لتصنيف طالب السنة التحـضيرية وفقـا لمـستوى إجـادهتم 

ًوبناء على نتـائج أدائهـم يف ذلـك االختبـار يـتم وضـعهم يف مجموعـات . للغة اإلنجليزية

 .اين المصاحب لهوتظهر نتيجة هذا االختبار يف الجدول التالي والرسم البي. متجانسة

 والمـدى المعيـاري واالنحـراف الـسائدة والدرجة الحسابي والمتوسط المتوسط يبين :)١( رقم الجدول

  .التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة من لكل القصوى والدرجة الدنيا والدرجة

 التجريبية المجموعة الضابطة المجموعة 

 ٤٩ ٤٩ العدد

 ٧٢.٩ ٧٣.٨ المتوسط

 ٧١ ٧٢ ط الحسابيالمتوس

 ٦٩ ٧٢ النمط العام

 ٣.٢ ٣.٤ االنحراف المعياري

 ١٦ ١٥ المدى

 ٦٣ ٦٤ الدرجة الدنيا

 ٧٩ ٧٧ الدرجة القصوى
 

 
 التجربة قبل ما مرحلة يف لمجموعتين يف الطالب أداء مستوى يبين :البياين الرسم
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وعـة درجـات طـالب المجموضـح الجـدول والرسـم البيـاين أعـاله أن متوسـط ي

يف حــين أن متوسـط درجــات طـالب المجموعــة التجريبيـة هــو ) ٧٣.٨(الـضابطة هـو 

وهذا يشير إلى أن المجموعتين كانتا يف مستويين متماثلين تقريبا من الكفاءة ). ٧٢.٩(

 .يف اللغة اإلنجليزية يف مرحلة ما قبل التجريبية

 الدراسة إجراءات

 :المعلمين وتدريب اإلعدادات *

مركـز ا مـن أنـشطة ًراسة يف مبنى السنة التحـضيرية بوصـفها جـزءالدهذه أجريت 

. م٢٠١٨ -٢٠١٧ الفــصل الدراســي الثــاين مــن العــام يف أبحـاث العلــوم االجتماعيــة

ً أسبوعا، يبـدأ طـالب الـسنة ١٦وخالل هذا الفصل الدراسي، الذي يستمر عادة لمدة 

باللغة االنجليزية ألغراض التحضيرية دراسة مقرر اللغة اإلنجليزية الطبية أو ما يعرف 

 . خاصة

فقبــل بدايــة الدراســة، أجريــت بعــض الرتتيبــات مــع منــسقي الــسنة التحــضيرية 

تــدريب� متقــدم� لتــدريس المجموعــة مــدربين للموافقــة علــى تعيــين أربعــة مدرســين 

وكـان هـؤالء المدرسـين . التجريبية وفقا لقواعد وأساليب التقويم التكويني أو البنائي

دورة تدريبيـة مكثفـة حـول أسـاليب وكيفيـة تنفيـذ مبـادئ وإجـراءات هـذا قد حـضروا 

بـدأت الـدورة التدريبيـة . النمط من التقويم عند تدريس مقرر اللغـة اإلنجليزيـة الطبيـة

وقد . بربنامج تأهيلي مركز شمل محاضرات وورش عمل استمرت لمدة أربعة أسابيع

لدراسـات العليـا بجامعـة الخرطـوم يف نفذ هذا الربنامج التـدريبي بالتعـاون مـع كليـة ا

. السودان، حيث يوجـد أحـدث مركـز للقيـاس والتقـويم يف أفريقيـا والـشرق األوسـط

وأعقب هذا الربنامج التدريبي دورة تدريبية تكميلية يف جامعة أم القرى استمرت لمدة 
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 .أيامتسعة 

راسـي ًوكما ذكر سابقا، بـدأت هـذه الدراسـة أو هـذه التجربـة خـالل الفـصل الد

يـضم هـذا المقـر .  يف مقر الـسنة التحـضيرية بجامعـة أم القـرىم٢٠١٨ -٢٠١٧الثاين 

وكانـت كـل . ً قاعة دراسـية٣٠ٍأربعة مبان كل منها مكون من طابقين، ويضم كل مبنى 

. ً طالبـا٢٥هذه القاعات مزودة بوسائل تعليمية حديثة وكل قاعـة مـصممة السـتيعاب 

الب وخمس طاوالت مـستديرة يحـيط بكـل كان هناك جهاز حاسب مخصص لكل ط

واحــدة منهــا خمــسة كراســي مريحــة تــسمح بالعمــل الجمــاعي يف شــكل مجموعــات 

عموم� فقـد كانـت . كانت هناك طاولة منفصلة للمدرس ومعها حاسب آلي. خماسية

القاعــات فــسيحة وجيــدة التهويــة ومــضاءة بــصورة معقولــة ومــزودة بمكيفــات هــواء 

 .وخدمات إنرتنت سريعة

بل أسابيع قليلة من بدء التجربة؛ حـصل فريـق البحـث علـى األذونـات الالزمـة ق

وأطلع أفراد المجموعة التجريبية على أهدف التجربة وما يمكن . إلجراء هذه الدراسة

تـم ذلـك خـالل األسـبوع األخيـر مـن الفـصل . أن يرتتب عليها مـن فوائـد علميـة لهـم

 Consentلتوقيع على نمـوذج الموافقـة ُالدراسي األول، ثم طلب من هؤالء الطالب ا

Form)وعالوة على ذلـك، فقـد .  الذي يثبت موافقتهم على المشاركة يف هذه الدراسة

اتخــذت جميــع الرتتيبــات الالزمــة للتأكــد مــن أن التجربــة لــن تتــضارب مــع الجــدول 

 .اليومي العادي للطالب يف الفصول المختلفة

 :التعليمية المواد *

ــت المــادة التعل ــسنة كان ــع طــالب ال ــادة المخصــصة لجمي ــس الم ــة هــي نف يمي

تتـضمن هـذه المـادة . التحضيرية وتدرس خالل الفصل الدراسـي الثـاين مـن كـل عـام
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 والثــاين )Nursing One (يــسمى الكتــاب األول: كتــابين صــممتهما جامعــة أكــسفورد

  وحـدة١٤فالكتاب األول من تأليف توين غرايس، ويتضمن . )Nursing Two (يسمى

 وهـو يقـدم للطـالب المـادة اللغويـة التـي تـؤهلهم لبـدء دراسـة الطـب باللغـة. ليميةتع

تبــدأ كــل وحــدة بتقــديم المفــردات األساســية متبوعــة بمــواد القــراءة عــن . اإلنجليزيــة

ثـــم يعـــرض الكتـــاب ســـيناريوهات .  واألدويـــةواألمـــراض تتعلـــق بالـــصحة مواضـــيع

ين بل والمرضـى وهـم يتحـدثون لمجموعة من األطباء والممرضات والموظفين اآلخر

ــواجههم ــي ت ــة الت ــصحية المختلف ــشكالت ال ــم والم ــن عمله ــضا . ع ــتم أي ــاب يه ًوالكت

بمهارات التواصل للتعامـل مـع المرضـى، وهـو مـسنود بموقـع الكـرتوين يتـضمن مـواد 

ويمكــن . تـدعم العناصــر اللغويـة التــي يدرسـها الطــالب يف أجـزاء مختلفــة مـن الكتــاب

. www.oup.com/elt/oefc  الموقع االلكـرتوينعلىواد التعليمية المالحصول على هذه 

ويصاحب الكتاب قرص مضغوط وكتـاب مرجعـي للمعلـم وكتـاب للطالـب وكتـاب 

 .تمارين

.  فقد ألفه باالشرتاك مع توين جريس، جيمس جرينان)Nursing Two (أما كتاب

 المهـارات  وحدة دراسية هتـدف إلـى مـساعدة الطـالب علـى دراسـة١٤ًويشمل أيضا 

يـسعى  .اللغوية التي ستعدهم وتجهـزهم لمتابعـة برنـامجهم الطبـي باللغـة اإلنجليزيـة

هذا الكتاب بصورة أساسية إلى تعزيـز معرفـة المفـردات الطبيـة والمـصطلحات لـدى 

ــالب وذلــك مــن خــالل تقــديم الحقــائق واألرقــام واالقتباســات عــن القــضايا  الط

 )Nursing Two (، يوجـد بـصحبة)Nursing One (ومثـل. والموضوعات الطبية والصحية

قرص مضغوط وكتاب مرجعي للمعلم باإلضافة إلى كتاب الطالب وكتاب التمارين، 

 ./www.oup.com/elt الموقع االلكرتوين ومعلومات إضافية على
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 :وتنفيذها عدادهاإ :التجربة لتنفيذ العمل خطة *

ًأوال، سلـسلة مـن :  إعداد خطة العمل وتنفيـذها علـى مـرحلتين رئيـسيتينلقد مر

الدورات التدريبية التي ذكـرت سـابقا تعـرف خاللهـا المعلمـون علـى مبـادئ التقـويم 

التكويني وتطبيقاته، ويف هذه الفرتة منح المعلمون فرصة كافيـة لوضـع مـشروع خطـة 

. دريبهم خـالل الـدورة التدريبيـةشراف مباشر من الخرباء الذين قاموا بتـإعمل تحت 

ثاني�، تنفيذ هذه الخطة بشكل مباشر مع زيارات ميدانية من فريق البحث إلى الفصول 

فخالل هذه المرحلة، كان المعلمون يقومون بالتدريس وتتاح لهم الفرصـة . الدراسية

 .لمناقشة أفكارهم، وإبداء آرائهم حول كيفية تنفيذ الخطة

 :التكويني يمالتقو تنفيذ أدوات *

األدوات المستخدمة لتنفيذ خطة العمل المذكورة أعاله والتي هتدف إلى وضـع 

ــتعلم  ــات ال ــشمل حافظ ــذ، ت ــع التنفي ــويني موض ــويم التك ، )(learning portfolioالتق

العمليــة الدراســية، واألســئلة الــشفهية والواجبــات المنزليــة، عــن مــسيرة ومالحظــات 

بـين المعلـم والطـالب وبـين الطـالب أنفـسهم، والعروض والمناقـشات والحـوارات 

تقدم حافظات التعلم للمدرس بـصورة منتظمـة . واالختبارات القصيرة، وما إلى ذلك

ً، تتـضمن ملخـصا لواجبـات )(learning portfolioهذه الحافظات . يف هناية كل أسبوع

ــتعلم المنجــزة خــالل األســبوع، وخطــة لألســبوع المقبــل واقرتاحــات للمعلمــين . ال

وحينها يقوم المعلم بوضع مالحظـات علـى حافظـات الطـالب لتقـويم أدائهـم، لكـن 

ثم يستمر المعلمون يف تقديم المادة . حظات ال تتضمن عالمات أو درجاتهذه المال

الدراسية ومراقبـة الفـصل ويـسجلون بانتظـام خطـوات تقـدم الطـالب ومـشاركتهم يف 

وهنـا . األنشطة الصفية وتحديد المشاكل والصعوبات التي يواجها الطالب يف الفصل
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مستويات فهمهم للمـواد التـي تستخدم إشارات المرور بواسطة الطالب للداللة على 

 .تمت دراستها

 :أعاله المذكورة العمل خطة تنفيذ تفاصيل *

وهذه تشمل عملية تقـديم الـدرس وقبـل ذلـك أهدافـه مقرونـة بمعـايير تحقيقهـا 

وتتواصــل العمليــة التعليميــة حيــث تــستخلص المعلومــات . باالشــرتاك مــع الطــالب

التعليم أو التدريس مـن مجموعـة مـن التشخيصية النظرية واألفكار لتحسين عمليات 

وتـشمل هـذه األنـشطة طـرح األسـئلة يف الفـصل والتعليقـات التـي . األنشطة المتنوعة

يدلي هبا الطالب، والعمل الجماعي وتقويم األقران، والمهام القصيرة المنتظمة التـي 

 ). (learning portfolio  يكلف هبا الطالب، ومن محتويات الحافظات

ربة إجماال، فقد قام المعلمـون تحـت إشـراف فريـق البحـث بتطبيـق يف هذه التج

 :مبادئ التقويم التكويني كاملة مع المجموعة التجريبية وفق� للخطوات التالية

  تحديـــد األهـــداف التعليميـــة لكـــل وحـــدة دراســـية بالتعـــاون مـــع الطـــالب

 . هم على تلك األهداف بصورة مباشرة من البداية وخلق توقعات واضحةعطالاو

  تحديد معايير النجاح بدقة وصياغتها بصورة إجرائيـة واضـحة يـسهل فهمهـا

 .وقياسها

 مـن التأكـد هبـدف لـدى الطـالب على الخربات والمعارف الـسابقة التعرف 

ومهارات جديدة، وهنـا  وأفكار مفاهيم بتعليمهم البدء قبل لديهم السابق التعلم توفر

 يعين الطالب علـى الوصـول للمعرفـة تستخدم المعارف السابقة يف شكل دعم متدرج

 .الجديدة

 الجديدة المعرفة تعلمهم لدى الطالب التي تواجه تحديد الصعوبات. 
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  يــدون المــدرس المالحظــات عــن أداء الطــالب بــصورة مــستمرة تمكنــه مــن

التحقق مما إذا كان الطالب على المسار الصحيح أم يحتاجون إلـى مـساعدة أو مزيـد 

 .من التوضيح

 وتقـديمها للطـالب لتحـسين ) تغذية راجعـة( هذه المالحظات تسجل جميع

نوعية تعلمهم أو استخدامها أثناء المناقشة، ويمكن استخدامها أيـضا بوصـفها مبـادئ 

 .توجيهية أولية

  تطرح األسـئلة علـى الطـالب كـأفراد أو تطـرح علـيهم كمجموعـة يف الفـصل

ت إشارات المـرور إلظهـار يتم تطبيق عالما(وذلك لرتسيخ التفاهم مع الطالب وهنا 

 ).األسئلةمستوى فهم الطالب من خالل إجاباهتم على تلك 

  تقيــيم ردود فعــل الطــالب الفرديــة والجماعيــة وإجابــاهتم بــصورة واقعيــة  

تساعد على تحديد مدى قرب الطالب من تحقيق األهـداف التعليميـة أو بعـدهم عـن 

 .ذلك

 ألسـئلة واالستفـسارات التـي ًتقد م المالحظات الشفوية بنـاء علـى إجابـات ا

 .يثيرها الطالب

  يقوم المعلم بتوجيـه الطـالب والتعليـق علـى إجابـاهتم ونتـاجهم العلمـي مـع

 . تقديم الدعم المعنوي االيجابي لهم

 ــى أداء إ ــق تقــديم مالحظــاهتم عل شــراك الطــالب يف هــذه المرحلــة عــن طري

 . زمالئهم

 وتقديم ذلك  المتوقعة، الصعوبات لمعالجة عالجية تعليمية نشاطات إعداد

 .باستخدام تقنيات التعليم الحديثة
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 وهـذه يقـوم . تقديم عروض عن المهـام والواجبـات التـي كلـف هبـا الطـالب

ًفرادا أو يف شكل مجموعـات وتقـدم عـن طريـق عـارض أبإعدادها وتقديمها الطالب 

 .البيانات وأجهزة العرض اإللكرتونية الحديثة

 ل الطــالب لتقــويم تلــك المهــام مــن حيــث اســتخدام أمثلــة ونمــاذج مــن عمــ

 .ً وذلك بناء على معايير التقويم المحددة سلفا،مستوى جودهتا

  تقديم اختبارات قصيرة يف هناية كل جلسة لمعرفـة مـستوى تحقيـق األهـداف

 .التعليمية، وتحديد ما ال يزال يتعين تعلمه أو مراجعته

 ــن ــال ال ــم إلكم ــا المعل ــات يقوده ــب دروس أو مراجع ــه ترتي ــا تعلم قص فيم

 .الطالب

 ًيؤدون أداء متميزا إثرائية للطالب الذين نشاطات تقديم. 

  :الضابطة المجموعة مع اتبعت التي اإلجراءات *

وهذه تضمنت تدريس المادة المقررة بالطريقة التقليديـة المعتـادة بطـرح المـادة 

ثـم الـدخول يف فغالب� ما تبدأ الحصة بطرح أهـداف الـدرس . التعليمية بصورة مباشرة

وهنا يستخدم المعلم ما تيـسر مـن الوسـائل الـسمعية والبـصرية لـشرح . شرح مكوناته

ويف هـذا األثنـاء يقـوم المعلـم . الدرس وتقريب محتوياته ليسهل على الطالـب فهمهـا

بطــرح بعــض األســئلة التــي لهــا عالقــة مباشــرة بمــا ســبق شــرحه وتوضــيحه، ثــم تتــاح 

ستفسارات التي يتولى الـرد عليهـا المعلـم بنفـسه أو للطالب فرصة طرح األسئلة واال

لكـن لـيس هنـاك فـرص منتظمـة لطـرح . يطلب من أحد الطالب القيـام بتلـك المهمـة

عدادهم فكريـا للتعامـل مـع إ و كما ال توجد فرصة لتجهيز الطالب،األسئلة المفتوحة

ء الـذهني خر ليس هناك اهتمام بما يسمى باإلحمـاآبمعنى . المادة المطروحة للدرس
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 .لتجهيز الطالب للتعامل مع المادة التعليمية

توضــع أهــداف مــسبقة لكــل درس يــصيغها المعلــم بمفــرده أو تقــدم لــه جــاهزة، 

وقـد . وليس عليه إال أن يطلع الطالب عليها ويخربهم عنها يف بداية كل درس إن شـاء

األهـداف  يشرتك الطالب بأي حال من األحوال يف صـياغة تلـك إالجرت العادة على 

. كما ال يعطون الحق يف مناقشتها أو التعليق عليها، فهذه أحد مهام المعلم الخاصة بـه

عموما تقـدم أسـئلة ذات عالقـة بتلـك األهـداف يف هنايـة الـدرس ولكـن لـيس بـصورة 

وأحيانا يطلب من الطـالب تلخـيص الـدرس ويـؤدى ذلـك كواجـب منزلـي، . منتظمة

شمل هـذا النـشاط تقـديم أجوبـة نموذجيـة وال وال يـ. وليس كجزء من النشاط الصفي

 وال أجوبة نموذجية تطـرح علـى الـشاشة، وبالتـالي ال يطلـب مـن �يقدم المعلم شرح

 .الطالب تقييمها أو طرح وجهات نظرهم حولها

 وال توجـد هنـاك ،ال تتضمن مسيرة الدرس أي شكل من أشـكال التقـويم الـذايت

يمكـن أن يـستخدمها الطالـب )  األحمـر-  األصـفر-األخضر (أية أدوات أو إشارات 

ليعرب هبا عن مدى فهمه للمادة المدروسة، فغالبا ما يتم ذلك عن طريق التعبير الشفهي 

واألسئلة التي يطرحها الطالب أو المبادرات التـي يعـرب فيهـا الطالـب عـن مـدى فهمـه 

 . للمادة العلمية المطروحة أو عدم فهمه لتلك المادة

مــل مــع هــذه المجموعــة الــضابطة أيــة توجيهــات واضــحة  خطــة العلــم تتــضمن

تحض على مساعدة الطالب على فهـم معـايير التـصحيح المـستخدمة يف تقـويم تلـك 

وال تقـدم مـواد نموذجيـة وأجوبـة . المعايير التي تبنى على نماذج من األعمال السابقة

ويمهــا ألســئلة يف ســياقات أخــرى، وال تقــدم نمــاذج علــى الــشاشة ليقــوم الطــالب بتق

 .حسب معايير محددة
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لــم تتــضمن خطـــة تــدريس المجموعـــة الــضابطة أيــة زيـــارات لفــصول تلـــك 

المجموعة لمناقشة ما يقوم به المعلمون ولم يعط المعلمون فرصة للتعبير عن آرائهم 

 .ومقرتحاهتم لتحسين تنفيذ دروسهم أو أدائهم

ــسرد  ــالههــذا ال ــين الممارســات التعليأع ــات ب ــالء الفروق ــي  يوضــح بج ــة الت   مي

ــة  ــع المجموع ــث م ــق البح ــذها فري ــي نف ــك الت ــضابطة وتل ــة ال ــع المجموع ــت م طبق

 . التجريبية

 :التجربة من األخيرة المرحلة *

يف هناية هذه التجربة التدريسية، التـي تـضمنت التطبيـق الكامـل لمبـادئ التقـويم 

صممته التكويني مع المجموعة التجريبية، جلس الطالب المتحاهنم التحصيلي الذي 

وحكـم . مجموعة من ذوي الخربة من أعضاء هيئة التدريس يف مركز اللغة اإلنجليزيـة

هـذا االختبـار مـن قبـل ثالثـة مـن األســاتذة مـن حملـة الـدكتوراه يف مجـال علـم اللغــة 

 أن هـذا االختبـار يتميـز بـصدقية عاليـة مـن حيـث األسـاتذةوقـد أقـر هـؤالء . التطبيقي

  .(Face Validity)ومن حيث الصدقية الظاهرية  ،(Content Validity) المحتوى

دم هــذا االختبــار لجميــع طــالب الــسنة التحــضيرية ومــن ضــمنهم طــالب  ــق ُ

كان االمتحان عبارة عن اختبـار تحـصيلي . المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

يهدف إلى قياس أداء الطالب يف جميع مهارات اللغة األساسية التي درسوها وشملت 

كانت أسئلة االختبـار مرتبطـة بقـوة . تماع والقواعد والمفردات والقراءة والكتابةاالس

. )Nursing One(and ) Nursing Two (بمحتوى المقرر الذي درسه الطالب يف كتابي

 . محتوى االختبار وتناسبه مع ما درسه الطالب صدقيةوذلك لتامين 

لمجموعـة التجريبيـة بعد تصحيح أوراق الطالب آلي�، وضعت درجات طالب ا
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والمجموعة الضابطة يف جـداول واسـتخدمت لتوثيـق تحـصيلهم يف اللغـة اإلنجليزيـة 

ُويف وقت الحق، حللت هذه النتائج إحصائيا وتمت مقارنتها للتحقـق عمـا إذا . الطبية

 بـين أداء المجموعـة التجريبيـة وأداء إحـصائيةكان هنـاك فـروق معتـربة أو ذات داللـة 

 والتــي يمكــن أن تعــزى إلــى تطبيــق ،طة يف اللغــة اإلنجليزيــة الطبيــةالمجموعــة الــضاب

 .مبادئ التقويم التكويني

عطي طالب المجموعة التجريبيـة ُأوخالل األسبوع األخير من الفرتة الدراسية، 

استبانة لرصد آرائهم حول أنشطة وأساليب التقويم التكـويني التـي طبقـت لتدريـسهم 

ومن جهـة أخـرى، تـم الحـصول علـى . ة أثناء فرتة التجربةمقرر اللغة اإلنجليزية الطبي

التـي واالستطالعات آراء المعلمين حول التقويم التكويني عرب سلسلة من المقابالت 

رتبها فريق البحث مع أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا يف الدراسة بـصورة مباشـرة 

شـارك اثنـان مـنهم : ينوكـان قـد شـارك يف هـذه الدراسـة ثمانيـة معلمـ. أو غير مباشرة

بــشكل مباشــر يف تــدريس المجموعــة التجريبيــة، واثنــان درســا المجموعــة الــضابطة، 

) (Standbyوحــضر أربعــة مــنهم كــل جلــسات التــدريب وظلــوا علــى أهبــة االســتعداد 

 . لتقديم المساعدة عند الحاجة

ــصيلي  ــار التح ــق االختب ــن طري ــث ع ــق البح ــا فري ــصل عليه ــي تح ــات الت البيان

انة ومجموعة المقابالت التـي أجريـت مـع المعلمـين والطـالب، تـم تحليلهـا واالستب

. لتمثل النتائج التي هدفت هذه الدراسـة للحـصول عليهـا SPSS 17باستخدام برنامج 

إن هذه النتائج تستخدم لمعرفة مدي فاعلية هذا النمط الحديث من التقويم يف تحسين 

 . ية لألغراض الخاصةمستوى أداء الطالب يف مادة اللغة االنجليز
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 وتحليلها الدراسة نتائج

 :الطالب تحصيل على التكويني التقويم استخدام أثر *

 

 والمـدى المعيـاري واالنحـراف والنمط، ، الحسابي والمتوسط ، المتوسط يوضح ):٢( رقم الجدول

ــد ــى والح ــد األدن ــدرجات األقــصى والح ــالب ل ــدى الط ــل ل ــن ك ــة م  الــضابطة المجموع

 .التجربة بعد التجريبية عةوالمجمو

 التجريبية المجموعة الضابطة المجموعة 

 ٤٩ ٤٩ العدد

 ٨٦ ٧٥ المتوسط

 ٨٤ ٧٣ المتوسط الحسابي

 ٨٣ ٧٣ النمط العام

 ٨.٧ ٧.٤ االنحراف المعياري

 ٣١ ٣٢ المدى

 ٦٠ ٥٣ الدرجة الدنيا

 ٩٥ ٨٥ الدرجة القصوى

 

ً اختالفــا كبيــرا بــين متوســطي  أعــاله٢ الــواردة يف الجــدول البيانــاتتكــشف  ً

) ٧٥ (ـلـم يتجـاوز الـفالمجموعة الضابطة كان لهـا متوسـط . الدرجات للمجموعتين

هـذه . درجـة) ٨٦(درجـة، بينمـا المجموعـة التجريبيـة كـان متوسـط درجـات أفرادهـا 

األرقام تشير إلى وجود فروق معتربة بين المجموعتين، وهذا االخـتالف يـأيت لـصالح 

 للتحقـق عمـا إذا كـان Tولكن لتأكيد ذلك، يجب إجراء اختبـار . لتجريبيةالمجموعة ا

 .حصائية أم الإهذا االختالف ذا داللة 
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 .التجريبية بعد ما فرتة يف للمجموعتين T اختبار نتيجة يوضح ):٣( الجدول

 المتوسط العدد المجموعة 
االنحراف 

 المعياري

  قيمة

T  
 .-Coeff الفرق 

ذو داللة 

لى إحصائية ع

 0.01مستوى 

 النتيجة 

المجموعة 

 الضابطة 
٠.٠١ ١١ ٢.٧ ٧.٤ ٧٥ ٤٩ 

المجموعة 

 التجريبية 
٨.٧ ٨٦ ٤٩    

الفرق ذو 

 داللة إحصائية 

يوجد فرق 

ذو داللة 

إحصائية بين 

المجموعتين 

لصالح 

المجموعة 

 التجريبية 

 

ة  وهــي قيمــة ذات داللــ)٢.٧( إلــى تــصل Tعــاله يتبــين أن قيمــة أمــن الجــدول 

تثبت هذه النتيجة أن استخدام التقويم التكـويني ). ٠.٠١(إحصائية حتى عند مستوى 

يمكن أن يحسن وبدرجة كبيرة من مستوى تعلم اللغة اإلنجليزية الطبية لطالب الـسنة 

  .التحضيرية

ولتأكيــد صــحة هــذه النتــائج فقــد راجــع فريــق البحــث بعــض أوراق طــالب 

ابطة ليجد أن طالب المجموعة التجريبية فعالً  المجموعة التجريبية والمجموعة الض

ومـن ضـمن إجـراءات . ً جيـدا بالمقارنـة مـع طـالب المجموعـة الـضابطةًقد أدوا أداء

مراجعة الوثائق األخرى فقد قام فريق لبحث بمراجعة التقـارير التـي كتبهـا المعلمـون 

 بتنفيـذ عن أداء الطالب وعن بعض اإلشكاليات التي واجهـت تنفيـذ الخطـة الخاصـة

اسرتاتيجيات التقويم التكويني، فقد اتضحت كثير من اإليجابيـات التـي تـدعم صـحة 

 البحث، كما ظهرت بعض اإلشكاليات التي يتوجب معالجتها إليها توصل إليالنتائج 
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ومن تلـك اإلشـكاليات الـتحكم يف سـير العمليـة التعليميـة أثنـاء العمـل . يف المستقبل

 . عن المشاركة بالمستوى المطلوبالجماعي وعزوف بعض الطالب 

 ٣ والجـدول رقـم ٢ البيانـات المتـضمنة يف الجـدول رقـم إلـى بـالرجوع عموم�

أعاله، يمكن اإلجابة عن السؤال األول من الدراسة، والذي يستفسر عن تأثير التقويم 

 وهنـا يمكـن القـول تعلـم اللغـة اإلنجليزيـة الطبيـة،التكويني على تحصيل الطالب يف 

 تامة أن استخدام التقويم التكويني يمكن أن يرفع من مـستوى أداء طـالب الـسنة وبثقة

ًوبناء على نفس  .التحضيرية يف اللغة اإلنجليزية الطبية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

هذه النتـائج فـيمكن رفـض الفرضـية األولـى للدراسـة، والتـي تـنص علـى أن التقـويم 

ــأثير علــ ــه أي ت ــة لألغــراض التكــويني لــن يكــون ل ى أداء الطــالب يف اللغــة اإلنجليزي

 أن اسـتخدام أسـلوب إلـى فعلى عكس ذلك، فان هذه النتائج تشير بوضـوح .الخاصة

ًالتقويم التكويني قد أحدث أثرا إيجابي� يف أداء الطالب الذين تحسن أداؤهـم بـصورة 

 .ملحوظة بعد استخدام هذا النمط من التقويم

 :التكويني قويمالت نحو الطالب اتجاهات *

ُيم التكـويني، فقـد طلـب مـنهم مـلء اسـتبانة ولقياس اتجاهات الطالب نحو التق

صممت بواسطة فريق البحث الستنباط وجهات نظر هؤالء الطالب حول هـذا النـوع 

وقد عرضت هـذه االسـتبانة بعـد تـصميمها علـى األسـاتذة الثالثـة الـذين . من التقويم

ــذي  ــار التحــصيلي ال ــاس أداء الطــالبحكمــوا االختب ــؤالء . صــمم لقي ــد أشــار ه وق

 ضرورة تعديل بعض بنود هـذه االسـتبانة وأخـذت هـذه المالحظـات يف ىلإاألساتذة 

ــتبانة ــة لالس ــصورة النهائي ــياغة ال ــد ص ــورا عن ــسبان ف ــضمن . ًالح ــالي يت ــدول الت الج

 .استجابات الطالب وردود فعلهم على أسئلة االستبانة
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 .التكويني التقويم نحو طالبال اتجاهات يوضح :)٤( لجدولا

 العبارة  الرقم
 أوافق 

 بشدة
 أوافق

لست 

 متأكد 

ال 

  أوافق

 ال أوافق 

 بشدة

١ 
أســلوب التقــويم الــذي طبــق معنــا حفــزين لدراســة 

 اللغة اإلنجليزية الطبية 
٠٨ ١٠ ٠٤ ٧٠ ٠٨ 

٢ 
ــى  ــق معنــا ســاعدين عل  أســلوب التقــويم الــذي طب

 تحسين أدائي يف اللغة اإلنجليزية 
٠٤ ١٣ ٠٦ ٦٤ ١٣ 

٣ 

ـــدمها اإل ـــي يق ـــادات المباشـــرة والتوجيهـــات الت ف

ســاعدتني علــى اكتــشاف ) تغذيــة راجعــة(المعلــم 

 أخطائي يف مرحلة مبكرة وقبل فوات األوان 

٠٦ ٠٨ ٠٨ ٣٥ ٤٣ 

٤ 
 التقويم الذايت أعطاين الفرصة لفهـم نقـاط ضـعفي 

 ومن ثم السعي لمعالجتها بنفسي
٠٥ ٠٧ ٠٨ ٦٦ ١٤ 

٥ 
 الذايت زاد ثقتي بنفسي ومنحني اإلحـساس التقويم

 باالستقاللية
٠١ ٠٤ ٠٥ ٦٤ ١٦ 

٦ 
التقــويم مــن قبــل الــزمالء ســاعدين علــى العمــل يف 

 شكل فريق وهيأ لي فرصة التعلم من زمالئي 
٠٤ ٠١  ٢٠ ١٥ ٦٠ 

٧ 
 أنشطة هذا النوع من التقويم وتقنياته كانت متنوعة 

 وغير تقليدية وغير روتينية 
٠٦ ٠٨ ٠٨ ٣٣ ٤٥ 

٨ 
هذا النوع من التقـويم يمنحنـي وقتـا كافيـا للتفكيـر 

 تعلمهاأوالتأمل يف المادة التي 
٠٤ ٠٦ ٢٤ ٤٠ ٢٦ 

٩ 
ًلنمط من التقويم يـساعدين أن أكـون مـسؤوال اهذا 

 عن عملية تعلمي 
٠٦ ٠٨ ١٢ ٥٨ ١٦ 

١٠ 

 أسلوب التقويم الذي طبق معنا يساعد على تقليـل 

بـارات ويمنحنـا الضغط النفـسي المـصاحب لالخت

 الفرصة للتعود عليها ويزيل رهبتها

٠١ ٠٤ ١٦ ٦١ ١٨ 

ــه  يعكــس الجــدول أعــاله اتجاهــات الطــالب نحــو التقــويم التكــويني وإجراءات

ــة ــد . المختلف ــم ق ــدو أهن ــتبانة يب ــذه االس ــئلة ه ــى أس ــالب عل ــل ردود الط ــن مجم وم
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قد كان الطالب ف. ًاستحسنوا بشكل خاص كثيرا من أنشطة وأساليب التقويم التكويني

 . إيجابيين لحد كبير بشأن األنشطة المرتبطة بتطبيق هذا النمط من التقويم

 من الطالب يوافقون أو حتـى يوافقـون بـشدة %)٧٨(ّرقام، فقد تبين أن وبلغة األ

فادات المباشرة أو التغذية الراجعة الفورية تسمح لهـم بمعرفـة أو اكتـشاف على أن اإل

قـالوا إن هـذا يمـنحهم فرصـة لتـصحيح هـذه األخطـاء قبـل أخطائهم يف وقت مبكر، و

 من الطـالب يعتقـدون أن التقـويم الـذايت %)٨٠(عالوة على ذلك، فإن . فوات األوان

المرتبط بالتقويم التكويني قد عزز من ثقتهم بأنفسهم، مضيفين أن التقويم الذايت يوفر 

ول للمـشاكل التـي لهم الفرصة لتشخيص نقاط الضعف لديهم والسعي إليجـاد الحلـ

 .تواجههم بعد أن يقوموا بتحديدها وتشخيصها بأنفسهم

وعلى مستوى آخر، يقر العديد من الطالب بأن تقويم األقران أو الزمالء بوصفه 

ــرا ــادهم كثي ــين أن . ًممارســة أصــيلة يف التقــويم التكــويني أف  مــن الطــالب %)٧٥(وتب

بـشكل أفـضل وشـجعهم علـى يعتقدون أن العمل مع زمالئهم سـاعدهم علـى الـتعلم 

، مــن %)٧٨(، تقــر الغالبيــة العظمــى أي ىومــن جهــة أخــر. طلــب الــدعم مــن أقــراهنم

المجموعة التجريبية، بأن التقويم التكويني قد حفزهم علـى الـتعلم وبـذل المزيـد مـن 

ومن هنـا يبـدو أن هـذه اآلراء اإليجابيـة . الجهد لتحقيق األهداف المحددة لكل درس

فوجـد أن . يجـابي علـى مـستوى تحـصيل الطـالب يف اللغـة اإلنجليزيـةكان لها تـأثير إ

 مــن الطــالب يقــرون بــأن أســاليب التقــويم التكــويني ســاعدهتم علــى تحــسين %)٧٧(

 .عطتهم الفرصة إلتقان تلك اللغةأتعلمهم للغة اإلنجليزية و

 من أفراد العينة يف المجموعة التجريبية يقولون إن %)٧٨(ن إومن جهة أخرى، ف

نشطة والتقنيات المرتبطة بالتقويم التكويني مثيرة لالهتمام للغايـة وليـست تقليديـة األ
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من أفراد هذه المجموعة يوافقـون أو يوافقـون %) ٦٦ (نإعالوة على ذلك، ف. أو رتيبة

بشدة بأن أنشطة التقويم التكويني تتيح لهم الوقت للتفكير يف مهامهم التعليمية بمزيـد 

 .من الرتكيز

 يـشهدون %)٧٤(ى آخر، فإن حـوالي ثالثـة أربـاع عينـة الدراسـة، أي على مستو

نـشطة التقـويم التكـويني، سـاعدهتم أ التي استخدمت معهم، أي ةبأن األنشطة التقويم

 مــن %)٧٩(ي أوأن الغالبيــة العظمــى . علــى أن يــصبحوا أكثــر مــسؤولية عــن تعلمهــم

نت إجــراء اختبــارات الطـالب يقولــون إن تطبيــق أســاليب ذلــك التقـويم، والتــي تــضم

متكررة، قد جعلتهم يعتادون على التعامل مـع االمتحانـات، وبالتـالي سـاعدهتم علـى 

 .)(Examination phobia .التغلب على رهاب االمتحان

سفرت عنه آراء غالبية أفـراد العينـة يف هـذه االسـتبانة، فقـد عـرب أوعلى عكس ما 

 الدراسة، عن بعض المـشاعر الـسلبية بعض الطالب يف لقاءات جانبية معهم أثناء فرتة

فهؤالء يشكون من أن هذا النوع من التقويم ال يعطي عالمات . تجاه التقويم التكويني

بـدون عالمـات، ال تعـرف «:  أحـد الطـالب بقولـه أنـهعلقحيث . خالل عملية التعلم

 .»المستوى الفعلي ألدائك

جبـات التـي يتـضمنها ّويعبر طالب آخر عن عدم رضاه بـسبب كثـرة المهـام والوا

إن تطبيق هذا النمط من التقويم يستغرق معظـم وقتنـا، حيـث «: ًالتقويم التكويني قائال

 .»يطلب منا القيام بالكثير من المهام والواجبات المنزلية

بــصورة عامــة، فــإن البيانــات أعــاله والتــي جمعــت مــن إجابــات الطــالب علــى 

تخدامها لإلجابة عن السؤال الثـاين مـن االستبانة واللقاءات التي تمت معهم يمكن اس

الدراســة، والــذي يستفــسر عــن مواقــف الطــالب تجــاه أســاليب وإجــراءات التقــويم 
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فمن الواضح جدا أن مواقف غالبيـة الطـالب تجـاه هـذا النـوع مـن التقـويم . التكويني

ويمكن استخدام نفس هذه االستجابات لرفض الفرضية الثانية الواردة . كانت إيجابية

هذا البحث، والتـي تـنص علـى أن أفـراد هـذه الدراسـة لـديهم مواقـف سـلبية تجـاه يف 

 . التقويم التكويني

عموما، فقد أعربت الغالبية العظمـى مـن أفـراد العينـة عـن رضـاهم العميـق عـن 

يستثنى من هؤالء، قليل مـن الطـالب الـذين أعربـوا عـن  .ممارسات التقويم التكويني

ــرة المهــام اســتيائهم لخلــو التقــويم مــن ا لــدرجات، أو أولئــك الــذين اشــتكوا مــن كث

 .والواجبات أثناء تطبيق التقويم التكويني

 :التكويني التقويم تجاه ومواقفهم المعلمين آراء *

عقب اكتمال جميع مراحل التجربـة مـع هنايـة الفـصل الدراسـي الثـاين، أجريـت 

نية الـذين اشـرتكوا سلسلة من المقابالت واالستطالعات مع مجموعة المعلمين الثما

ومـن مـضمون هـذه المقـابالت . بصورة مباشرة أو غير مباشـرة يف تنفيـذ هـذه التجربـة

واالستطالعات، تبين أن هؤالء األسـاتذة لـديهم رؤيـة واضـحة وفهـم متقـدم للتقـويم 

 .التكويني

فعلى سبيل المثـال، عنـدما طلـب مـن هـؤالء المعلمـين التحـدث عـن الـسمات 

ًلتقويم التكويني، قدموا وصفا مفصال ودقيقوالخصائص الرئيسية ل . ا لهـذه الممارسـةًً

حيــث ذكــروا كافــة الخــصائص األساســية للتقــويم التكــويني وشــرحوا كيــف يمكــن 

 .ًألساليب هذا النمط من التقويم أن تفيد كال من المعلمين والطالب

 جراءاتـه تتـصف بالتتـابعإإن ممارسـة التقـويم التكـويني و«يقول أحد المعلمين 

بدايـة  منـذ فهـو تقـويم مـستمر ّمرحلـة معينـة، عنـد ال تتوقـف بحيـث واالسـتمرارية،
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 تحديـد منـه الغايـة ّأن - المعلـمنفـس  -ويـضيف ا ختامهـ العمليـة التدريـسية وحتـى

وهذا يـساعد  ّتعلموه، المتعلمين فيما لدى والقصور الضعف ومواطن القوة، مواطن

 ومعالجـة مـواطن القـوة، تـدعيم مـواطن علـى التـي تعـين التـدابير اتخـاذ يف المعلـم

 .»الضعف أو الخلل يف الوقت المناسب

معلومـات  ّالمعلـم إن أساليب هذا النمط من التقـويم تعطـي« :ويقول معلم آخر

 يف مناسـبتها مـدى وعـن الـصف، العـرض التـي اسـتخدمها داخـل فاعليـة طـرق عـن

ن هـذا الـنمط إ«: ً قـائالويواصل هذا المعلم. »أم ال تعديل إلى تحتاج وهل التدريس،

 .»المعلم كما يمكن أن يحسن أداء التالميذ من التقويم يمكن أن يطور أداء

ــة  ــات العملي ــد دعام ــفها أح ــة بوص ــة الراجع ــوم التغذي ــن مفه ــؤالهم ع ــد س وعن

ــل  ــة الراجعــة تمث ــة والتقــويم التكــويني، أشــار أحــد المعلمــين إلــى أن التغذي التعليمي

ًعنصرا مهما يف عملية الت« عليم والتعلم ويمكن أن يكـون لهـا تـأثير إيجـابي علـى تعلـم ً

ــالب ــم . »الط ــدمها المعل ــي يق ــات الت ــات والتوجيه ــم أن المالحظ ــذا المعل ــرى ه وي

وســيلة فعالــة لتحــسين وتوجيــه عمليــة «للطــالب كجــزء مــن التغذيــة الراجعــة تمثــل 

 .»ب وتحفيـزهمأداة مهمة لتعزيز أداء الطال« ويعتربها هذا المعلم ،»التدريس والتعلم

أداة يمكــن اســتخدام محتواهــا مــن قبــل ) اي التغذيــة الراجعــة(إهنــا «: ًويــضيف قــائال

المعلــم لمراجعــة وتــصحيح أو تعــديل اســرتاتيجيات التــدريس التــي يــستخدمها هــو 

 .»نفسه

التعليقـات المبـسطة والواضـحة التـي يقـدمها المعلـم أثنـاء «يؤكد معلم آخـر أن 

، ويوصي »ون لها تأثير إيجابي للغاية على أداء المتعلمينعملية التدريس يمكن أن يك

ــه ــة «: بأن ــات وتقــديم ردود فعــل إيجابي ــوفير بيان ــن ت ــب علــى المعلمــين التأكــد م يج
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 .»ومشجعة لطالهبم لتعزيز استجاباهتم الصحيحة

إذا تم تزويد الطـالب بتعليقـات «: يوافق أحد المعلمين على هذا الرأي ويضيف

ن هذا سوف يحفزهم ويدفعهم إن أدائهم يف الوقت المناسب، فومالحظات إيجابية ع

للمزيد من المشاركة يف دراسـتهم، وبالتـالي قـد يـصبحون متعلمـين أفـضل ومنجـزين 

 .»جيدين

ًإن التقــويم التكــويني بوصــفه هنجــ� تربويــا حــديثا ينظــر إلــى « :يقــول معلــم آخــر

علـى المـشاركة بنـشاط يف الطالب على أنه محور العملية التعليمية، ويـشجع الطـالب 

عمليــة الــتعلم الخاصــة هبــم، وذلــك مــن خــالل الرتكيــز بــصورة مباشــرة وفوريــة علــى 

مواقفهم التعليمية، ويف هذا األثناء يحث الطالب على طرح أسئلة حول أجزاء الدرس 

 .»ًالتي لم يفهموها، كل ذلك يجري أثناء العملية التعليمية بل يمثل جزء أصيال منها

المعلمين بفكـرة إشـراك الطـالب يف وضـع خطـط الـدروس وتحديـد يشيد أحد 

ًشراك الطالب يف صياغة أهداف التعلم يمثل مكونـا حيويـا إإن «: ًقائال. أهداف التعلم ً

ًللتقـويم التكــويني الفعـال، كمــا أنـه يمثــل عنـصرا رئيــسيا يف الـتحكم يف عمليــة الــتعلم  ً

ويقول هذا المعلم إنـه . » التعليميةويعطي الطالب اإلحساس بأنه جزء مهم يف العملية

لى تطوير مثـل هـذه المـشاركات وتـشجيعها، وأن إدارات التعليمية يتوقع أن تسعى اإل

يتم تدريب الطالب على المـشاركة بـصورة مباشـرة يف صـياغة األهـداف يف بدايـة كـل 

 .جلسة وعلى تنفيذ اسرتاتيجيات التقويم التكويني أثناء عملية التدريس

ل أحد المعلمين عـن التقـويم الـذايت باعتبـاره أحـد المالمـح الرئيـسة ما سئوعند

ــة، قــال إن التقــويم الــذايت يــساعد الطــالب علــى تحديــد مــدى « :للممارســة التكويني

وإنه بالتأكيد يمكن أن يدعم من نتائج التعلم، ويعطـي الطالـب . تقدمهم أو عدمه بدقة
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عمقـا، ويجعلـه أكثـر قابليـة لتجـاوز فرصة إلعـادة النظـر يف أدائـه وتأملـه بـصورة أكثـر 

 .»أخطائه وإصالحها من تلقاء نفسه

إلى جانب هذه اآلراء اإليجابيـة حـول التقـويم التكـويني، أثـار بعـض المعلمـين 

: ًوهنا يعرب أحد المعلمين عن رأيه قـائال. بعض التحفظات على هذا النوع من التقويم

وإنـه يتطلـب المزيـد مـن الجهـد . لغايـةإن تطبيق التقويم التكويني يعد عملية متعبـة ل«

 .»والوقت والموارد

هــذه مهمــة معقــدة، «يثيــر معلــم آخــر مخــاوف بــشأن تقــويم األقــران ويــذكر أن 

قـد «: ً ويـضيف قـائال.»وتتطلب الكثير من التدريب للطالب للقيام هبا بشكل صـحيح

ى بعض تؤدي هذه الممارسة حين يطلب من الطالب تقويم عملهم أو عمل أقراهنم إل

ويف نفـس الوقـت إذا تـم وضـع . االضطرابات والضوضاء يف داخـل الفـصل الدراسـي

الكثير من القيود واإلجراءات للتحكم الزائد للحفـاظ علـى النظـام، فمـن المـرجح أن 

. »هتزم العملية التعليمية فتصبح عملية التعلم أكثر تقليدية وتغدو مملة وليست خالقـة

 دائمــا علــى نالطــالب قــد ال يكونــو« مفادهــا أن يــضيف هــذا المعلــم مالحظــة مهمــة

استعداد لتقدير المالحظات التي يقدمها زمالؤهم حق قدرها وقد ال يحملوهنا محمل 

 .»الجد

 :الدراسة ليهاإ توصلت التي النتائج ملخص *

ًالتقويم بأنماطه المختلفة التقليدية منهـا والمـستحدثة يمثـل عنـصرا مهمـا يف أي 

ً هذا الجـزء مـن العـالم، تتمثـل أكثـر ممارسـات التقـويم شـيوعا يف ويف. عملية تعليمية

 الــذي يتنــاقض بــشكل حــاد مــع Summative Evaluationالتقــويم النهــائي التقليــدي 

يركز التقويم التقليدي على قياس تحـصيل . Formative Evaluationالتقويم التكويني 
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تقـويم التكـويني، فهـو يـضمن الأمـا . الطالب بعد أن يكملوا دورة معينـة مـن الدراسـة

االختبارات واالمتحانات يف عملية التعلم ذاهتـا مـن أجـل الـسماح للمعلمـين بتحديـد 

احتياجات المتعلمين وضبط عملية التدريس يف مراحل مبكرة وليس بعد انتهاء الفـرتة 

ظهر هذا النوع من التقويم يف المجـال التعليمـي كـنهج بـديل فعـال للتقـويم . الدراسية

وعن التقويم التكويني بوصفه ممارسة حديثة نسبيا فقد أظهرت الدراسات . قليديالت

السابقة التي تمت مراجعتها يف هـذا البحـث أظهـرت أن هـذا النـوع مـن التقـويم فعـال 

للغاية يف تعزيز مستوى التحـصيل الدراسـي للطـالب ويف زيـادة اهتمـامهم ودوافعهـم 

 .للتعلم

تقــويم التكـويني فريــق البحـث علــى انتهــاز شـجعت هــذه األخبـار الــسارة عـن ال

ــديث  ــويمي الح ــنهج التق ــة هــذا ال ــدى مالءم ــادرة الستكــشاف م ــام بمب الفرصــة للقي

تـأيت هـذه المبـادرة يف إطـار . للمتعلمين السعوديين يف برنامج اللغـة اإلنجليزيـة الطبيـة

تشجع المختصين يف المجاالت العلمية المختلفة على البحث عن أحـدث األسـاليب 

ولكـن قبـل . واألدوات وأكثرها فعالية وتنفيذها لتحديث العملية التعليمية يف المملكة

ســلوب� للتقــويم يف المؤســسات التعليميــة أتنفيــذ هــذه األســاليب الحديثــة وتبنيهــا 

السعودية، فمن الحكمة أن يتم التحقق من فاعليتها ودراستها بعناية قبل تطبيقها علـى 

 . سلبية قد تنتج عنهاأرض الواقع لتجنب أي نتائج

يهدف البحث الحالي، بشكل أساسي، إذن، إلى دراسـة تـأثير التقـويم التكـويني 

 من التقويم، على أداء مجموعة من طالب برنامج اللغة اإلنجليزية اً حديثاًبوصفه نمط

م القـرى أالطبية الذين يدرسون هذا المقـرر ضـمن برنـامج الـسنة التحـضيرية بجامعـة 

 وتسعي هذه الدراسة أيضا للتعرف على مواقف هـؤالء الطـالب تجـاه .بمكة المكرمة
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كمـا هـدفت إلـى معرفـة آراء المعلمـين فيمـا يتعلـق بـالتقويم . هذا الـنمط مـن التقـويم

 .التكويني

 طالبـ� ٩٨ولتحقيق هذه الغاية، أجرى فريق البحث هذه الدراسة على عينـة مـن 

وقـسم هـؤالء . طـب والعلـوم الطبيـةمن طالب السنة التحضيرية المسجلين لدراسة ال

ــوعتينإالطــالب  ــى مجم ــل : ل ــضم ك ــث ت ــابطة حي ــة ومجموعــة ض ــة تجريبي مجموع

 .طالبا ٤٩مجموعة 

ًخالل فـرتة التجربـة، والتـي اسـتمرت لمـدة سـتة عـشر أسـبوعا أي فـرتة دراسـية 

اللغــة كاملــة، درس الطــالب كتــابين مــن تــأليف جامعــة أكــسفورد كجــزء مــن برنــامج 

يف . )Nursing Two( و)Nursing One(والكتابان همـا . لألغراض الخاصةاإلنجليزية 

هذه الدراسة نفذ المعلمون جميع مبادئ وتقنيـات التقـويم التكـويني يف تـدريس هـذه 

 ويف هناية الفصل الدراسي، جلـس أفـراد .فريق البحثالمادة تحت إشراف مباشر من 

تبـار النهـائي التحـصيلي الـذي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لـنفس االخ

 .جلس له جميع طالب السنة التحضيرية المرشحين لدراسة الطب والعلوم الطبية

وضعت درجات الطالب يف المجموعة التجريبية والمجموعـة الـضابطة يف هـذا 

االختبار النهـائي يف جـداول مفـصلة، وأخـضعت هـذه الـدرجات جميعـ� لمعالجـات 

إذا كانـــت هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين إحـــصائية متقدمـــة لمعرفـــة عمـــا 

أظهرت النتائج أن . المجموعتين يمكن أن تعزى إلى تنفيذ إجراءات التقويم التكويني

 وهذه .أداء طالب المجموعة التجريبية أفضل من أداء نظرائهم يف المجموعة الضابطة

ــال ــستوى أداء الط ــع م ــويني يف رف ــويم التك ــة التق ــى فاعلي ــدل عل ــائج ت ــة النت ب يف اللغ

 .اإلنجليزية لألغراض الخاصة
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ويف مرحلة الحقة، تحصل فريـق البحـث علـى مواقـف الدارسـين تجـاه التقـويم 

التكويني من خـالل اسـتبانة محكمـة قـدمت لهـم بعـد االنتهـاء مـن فـرتة دراسـة اللغـة 

ــة ــة الطبي ــات . اإلنجليزي ــشاملة إلجاب ــة ال ــة والكمي وقــد أوضــحت التحلــيالت النوعي

ا، ًلى هذه االستبانة أن مواقف الطالب تجـاه التقـويم التكـويني إيجابيـة جـدالطالب ع

حيث يقر غالبية هؤالء الطالب بأن هذا النمط مـن التقـويم قـد شـجعهم بـل وحفـزهم 

ًويؤكد الطالب أيضا أن إجـراءات . على المثابرة وبذل المزيد من الجهد أثناء تعلمهم

لفهــم أخطــائهم وتــصحيحها قبــل فــوات التقــويم التكــويني قــد أتاحــت لهــم الفرصــة 

كجزء أساسي  -ويرى غالبية هؤالء الطالب أن التقويم الذايت وتقويم األقران . األوان

من التقويم التكويني، قد زاد من ثقتهم بأنفسهم ورسخ استقالليتهم ومنحهم الفرصـة 

 .لممارسة العمل الجماعي والتعلم من زمالئهم

يت مع المعلمين بعد التجربة، اتضح أن هؤالء ومن سلسلة المقابالت التي أجر

فهـم مـدركون تمامـا . ًاألساتذة لديهم رؤية واضحة جدا حول هذا النـوع مـن التقـويم

كمـا أن . لمختلف اإلجراءات واألساليب المـستخدمة لتنفيـذ هـذا النـوع مـن التقـويم

ــال ــين والط ــن المعلم ــل م ــويني لك ــويم التك ــسة للتق ــد الرئي ــة بالفوائ ــديهم معرف . بل

ويذهبون إلى أبعد من ذلك للتعليق على أسلوب التقويم الذايت حيث يشيرون إلى أنـه 

يــساعد المتعلمــين علــى الحــصول علــى معلومــات مفــصلة حــول تقــدمهم أو عدمــه، 

 .ويؤكدون على أن التقويم الذايت يزيد من ثقة الطالب بأنفسهم

ار بعـض المعلمـين إلى جانب هذا التصور اإليجابي حول التقويم التكـويني، أثـ

بعــض التحفظــات بــشأن هــذا النــوع مــن التقــويم حيــث أشــاروا إلــى أن تنفيــذ التقــويم 

إنـه يتطلـب المزيـد «: وقالوا. »مهمة شاقة ومتعبة للغاية«التكويني بصورة كاملة يمثل 
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 .»من الجهد والوقت والموارد

  :المناقشة *

واالســرتاتيجيات يتــضمن التقــويم التكــويني مجموعــة متنوعــة مــن اإلجــراءات 

المنهجية، والتي تبدأ بتخطيط وتحديد أهداف التعلم ومـشاركتها مـع الطـالب، وهـذا 

يعني بالضرورة صياغة التوجهات والتعليقـات بـصورة مبـسطة ومختـصرة لكـي تقـدم 

ــاء  ــويم بن ــن التق ــنمط م ــذا ال ــب ه ــا يتطل ــة، كم ــة التعليمي ــير العملي ــدرس وس ــاء ال أثن

و معروف سـلفا لـدى الطـالب، ويتـضمن الحـث علـى المعلومات الجديدة على ما ه

قران، كما يشمل تقـديم الـدعم المعنـوي والتـشجيع ممارسة التقويم الذايت وتقويم األ

ــالب ــدرجات . للط ــات أو ال ــاء العالم ــادي إعط ــرورة تف ــاك ض ــت هن ــس الوق ويف نف

واالكتفاء بتقديم مالحظـات تعـين الطالـب علـى تخطـي صـعوبات المهمـة التعليميـة 

 . ددةالمح

هتدف كل من هذه االسرتاتيجيات إلى تلبيـة مطلوبـات التقـويم التكـويني يف أتـم 

ولبلـوغ هـذه . صورها مما يعين الطالب على األداء الجيد وتفادي الرسـوب والفـشل

الغاية، جرت العادة على أن تكون أهداف التعلم واضحة، وأن يتم وصـف الخطـوات 

ن اسـرتاتيجيات التقـويم إفـا ًعمومـ. ر األجـلالتالية لكل خطوة بدقة يف التخطيط قـصي

التكويني تتيح للمعلم متابعة التقدم الذي يحرزه الطـالب خطـوة بخطـوة وتمكنـه مـن 

تــشخيص مــشكالت الــتعلم بدقــة وتــساعده علــى تقــديم مالحظــات تلبــي احتياجــات 

يفـرض ذلـك الوضـع علـى المعلـم أن يعـرف . الطالب التعليمية يف الوقـت المناسـب

طالب يف مسيرته التعليمية حتى يتمكن مـن التخطـيط للمكـان الـذي يحتـاج مكان كل 

ويمكن للمعلمين الحصول على كل هذه . الطالب إلى الذهاب إليه يف الخطوة التالية
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المعلومات عن طالهبم من خالل المالحظة المباشرة واألسئلة المصممة بعناية وأداء 

نتظام تلو كل وحدة تعليمية، كمـا يمكـن الطالب يف االختبارات القصيرة التي تعطي با

للمعلـــم الحـــصول علـــى معلومـــات مـــن خـــالل أداء الطـــالب للواجبـــات المنزليـــة 

ومشاركتهم مع زمالئهم وأقراهنم يف العروض والمناقشات والمالحظـات التـي يـدلي 

 .نشطة البنائيةهبا كل منهم أثناء الدروس والمحاضرات وغير ذلك من األ

ث أن األسـئلة المـصممة بعنايـة والمرتبطـة بمـادة الـدرس وقد الحظ فريق البحـ

والمالحظات الدقيقة تساعد المدرس على التحقق من مستوى فهـم طالبـه، وتـسمح 

فمـن الواضـح، أنـه يمكـن . له بالمضي قدم� يف رحلة التعلم الخاصة هبـؤالء الطـالب

كـاهنم للطالب تحقيـق أي هـدف تعليمـي بـسهولة إذا فهمـوا ذلـك الهـدف، وكـان بإم

ولـذلك، يعتـرب التقـويم الـذايت . تحديد ما يتعين عليهم القيـام بـه لتحقيـق هـذا الهـدف

جـراءات يف تحـسين أداء ثبتـت فاعليـة تلـك اإلأ وقـد .ًعنصرا أساسيا يف عمليـة الـتعلم

كاديميـة ويف اللغـة االنجليزيـة علـى وجـه الطالب يف تعلم اللغة يف كثير مـن المـواد األ

 ،عمر( و،N. Alrahaili. M. & Alshraideh, Alahmadi, 2019) (ةانظر دراس. التحديد

 .(Hattie, 2012)، )٢٠١٢ ،عبد المجيد

 المعلم يتفاعل بـصورة مباشـرة أيضا يف أثناء تطبيق هذه التجربة أنمن المالحظ 

  مع الطالب، ويتـابع خطـوات تقـدمهم نحـو إنجـاز األهـداف التعليميـة المحـددة منـذ 

ــى ــة المــشوار وحت ــهبداي ــد تــضمن هــذا اإلجــراء .  هنايت ــة حــدوث هــذا وق   شــرح كيفي

التفاعــل، والتأكيــد علــى أهميتــه للمتعلمــين، واطالعهــم علــى كيفيــة اســتخدام ذلــك 

وقـد نـتج عـن هـذه الممارسـة . التفاعل لمساعدهتم على تعزيـز ممارسـاهتم التعليميـة

 . لــديهمتطــور محــسوس يف أداء الطــالب كمــا ســاعد ذلــك علــى ازديــاد نــسبة الرتكيــز
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  واضحة ألهمية هذا التفاعل المباشر يف دراسةإشاراتوبالفعل قد وجد فريق البحث 

Black, P., McCormick, R. 2010)(  أن التفاعـل المباشـر الدراسـة وقد اعتـربت هـذه

هو جوهر عملية التقويم التكويني وأنه هو الذي يميـز هـذا الـنمط التقـويمي وهـو سـر 

 . نجاحه وفاعليته

ــن الم ــد وم ــى تحدي ــين عل ــويني تع ــويم التك ــادئ التق ــق مب ــض� أن تطبي ــوم أي عل

المجــاالت التــي تحتــاج إلــى تحــسين يف أداء الطــالب أو تعــديل يف مــسيرهتم لتحقيــق 

وقد استخدم هذا النوع من التقويم من خالل تطبيق مفهوم التقويم . أهدافهم التعليمية

ورة عامة فقد طبـق هـذا الـنمط وبص. الذايت والعمل الجماعي أو العمل يف شكل فريق

يف هــذه الدراســة لتعزيــز ثقافــات التقــويم الفعالــة والبنــاءة يف جميــع مجــاالت النظــام 

ن يساعد االستخدام األكثر انتظام� وانضباط� للتقويم التكـويني يف أويتوقع . التعليمي

 التغلب على العوائق، وتحسين وتحـديث الممارسـة التعليميـة يف الـصفوف الدراسـية

وذلك من خالل تبني التقنيات التعليمية الحديثة التـي جعلـت العمليـة التعليميـة أكثـر 

  وقـد أشـارت دراسـة.جاذبية وساعدت على تجاوز أشكال التعليم النمطية والتقليدية

Bell & Cowrie,  إلى ضرورة غـرس ثقافـة التقـويم البنـاء القائمـة أساسـا علـى تطبيـق 

 . مبادئ التقويم الذايت

لى أن التغذية الراجعـة أو المرتـدة تمثـل إهة أخرى، أشار بعض الباحثين ومن ج

وقـد تمـت مناقـشة هـذا العنـصر يف فقـرات سـابقة؛ . حجر الزاوية يف التقويم التكـويني

ومع ذلك، فمـن المهـم التأكيـد علـى أن هـذه التغذيـة الراجعـة المتمثلـة يف التعليقـات 

 فعاليـة عنـدما يـتم تقـديمها يف الوقـت والمالحظات التـي يقـدمها المعلـم تكـون أكثـر

ــق األهــداف  ــي وضــعت لتحقي ــوة بالمعــايير الت ــدما تكــون مرتبطــة بق المناســب، وعن
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يـضا إلـى أن التعليقـات والمالحظـات تكـون أكثـر أكما تشير األدلة البحثية . التعليمية

ويـرى . فعالية عندما تقدم يف شكل إرشادات محددة حول كيفية تحقيق أهداف التعلم

)(Herman, 2013  ،ًأن التعليقات التي تركز على عملية التعلم بدال من المنـتج النهـائي

وبالفعل فقد الحظ فريق . والتي تتبع تقدم الطالب هي أكثر الممارسات فائدة للمتعلم

البحث أن التعليقات الفورية التي تركز على تقدم التعلم لها آثار إيجابية للغاية وتعتـرب 

 . الجيدداعمة لمفهوم التعلم الذايت، واألداء األكاديميمحفزة للطالب، و

ــة  ــة كافي ــة راجع ــوفير تغذي ــاحثين أن ت ــن الب ــد م ــد العدي ــوع، أك ويف ذات الموض

Feedback) (وعلى . عن أداء الطالب يساعد على رفع مستوى أدائهم بصورة ملحوظة

ــال، أشــار كــل مــن  كثفــة  يف مراجعتهمــا الم(Black & William, 1998)ســبيل المث

طريقـة أخـرى لرفـع «لألبحاث المتعلقـة باالختبـارات والقيـاس إلـى أهنـم ال يعرفـون 

مـستوى أداء الطـالب تكـون أكثـر فاعليـة مـن التغذيـة الراجعـة المتمثلـة يف التعليقــات 

 ).٧ص  (» يف الوقت المناسبوالمالحظات المقدمة

ة إعطــاء هنـاك قــضية مثيـرة للجــدل بـين ممارســي التقـويم التكــويني وهـي مــسأل

فهنا، يعتقـد كثيـر مـن البـاحثين أن . الدرجات عند تطبيق مبادئ هذا النمط من التقويم

بـل علـى العكـس، فإنـه . العالمات أو الدرجات وحدها ال تؤمن نتائج تعليميـة مفيـدة

عندما تعطى العالمات، فإهنا غالب� ما هتيمن على تفكير الطالب، وتؤدي هبم إلى رؤية 

 .)(Griffin, 2007  هدف هنائي للتعلمهناإالدرجات على 

لى إومن النتائج األكثر إثارة لإلعجاب يف هذه الدراسة هي إشارة بعض الطالب 

أن التقــويم التكــويني قــد قــادهم إلــى الــتخلص مــن الخــوف مــن االمتحانــات والقلــق 

والحقيقــة، فــإن إجــراء االختبــارات بانتظــام . Examination Phobiaالمــصاحب لهــا 
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 أساسي� من مكونات التقويم التكويني، قد عود الطالب اًكرر بوصفها جزءوبشكل مت

وقد ساعدت هذه الممارسة الطـالب علـى التغلـب علـى . على الجلوس لالختبارات

تـأيت هـذه النتيجـة لتـدعم نظريـة إزالـة . التوتر، وأعانتهم على تجاوز رهاب االمتحـان

وهـي نظريـة معروفـة يف  Systematic Desensitizationالحساسية بالطريقـة الممنهجـة 

 أفريقياوقد أسس هذه النظرية العالم جوزف والوب من جنوب . علم النفس السلوكي

 .يف سبعينيات القرن الماضي

 :دراسةال توصيات *

ة مـصطحبين مفهـوم التـدعيم يوصي الباحثون بربط تقـديم المعلومـات الجديـد

.  البحـثا يف أجـزاء سـالفة مـن هـذليـهإشـارة الذي سبقت اإل  (Scaffolding)المتدرج

ًفمن المهم دائما تقديم المعلومات الجديدة بناء  ى على معلومـات معروفـة مـسبقا لـدً

 التــي »الــسقالة«وهكــذا تــستخدم تلــك المعلومــات المعروفــة ســلفا بــشكل . الطالــب

وهـذا يعنـي ببـساطة إعطـاء  -يصعد عليها الطالب لدراسة وتعلـم المفـاهيم الجديـدة 

ت التأسيسية التي يحتاجها المتعلم ليقف عليها للوصول إلى مرحلـة الـتعلم المعلوما

 .التالية

ًوفيما يتعلق بطرح األسئلة بوصفها عنـصرا أساسـي� آخـرا يف التقـويم التكـويني،  ً

يوصي الباحثون بتوظيف تلك األسئلة للكشف عن مستوى فهـم المتعلمـين وتحديـد 

ســئلة ا، كمــا يمكــن أن تــستخدم تلــك األالنقــاط التــي يجــد الطــالب صــعوبة يف فهمهــ

وغني عن القول . للكشف عن المفاهيم الخاطئة المحتملة التي قد تكون عند الطالب

ــب  ــة يج ــئلة الفعال ــى أإن األس ــدف إل ــي هت ــسطحية الت ــئلة ال ــستوى األس ــاوز م ن تتج

ً أو األسئلة التي تركز على الحفـظ بـدال مـن )ال( أو )نعم(الحصول على إجابات مثل 
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 .أمل والتفكير العميقالت

وهذا يقود فريق البحث إلى أن يقرتح علـى المعلمـين توجيـه طالهبـم نحـو فهـم 

أعمق لدروسهم، وذلك من خالل حوارات مطولة فيما بينهم تركز على مجموعة مـن 

األسئلة المصممة بشكل جيد وتوفر معلومات كافية عن سير العملية التعليمية ومـدى 

وعلى نفس المنوال، يتوجب على المعلمين تـشجيع . سونهاستيعاب الطالب لما يدر

طالهبــم علــى صــياغة أســئلة خاصــة هبــم لتعزيــز وتوســيع معــرفتهم بالموضــوع الــذي 

 .يتعلمونه وتعزيز مشاركتهم وثقتهم بأنفسهم

وحول توقيت وتقديم المالحظات والتغذية الراجعة يف التقويم التكـويني، يـرى 

ت سابقة بأهنا يمكن أن تكـون أكثـر فاعليـة إذا تمـت يف ًفريق الباحث وبناء على دراسا

ويف ). Mayer, 2006(، أو على األكثر، خـالل أيـام قليلـة )ٍأو حتى ثوان(غضون دقائق 

ــديم  ــي تق ــه ال ينبغ ــن أن ــرى م ــسابقة األخ ــات ال ــض الدراس ــذر بع ــسه، تح ــت نف الوق

ــاح الفرصــ ــل أن تت ــالزم أو باســتعجال، وقب ــر مــن ال ــسرعة أكث ــب التعليقــات ب ة للطال

 ).Hattie, 2012(لمحاولة حل المشكلة بنفسه 

ومن جهة أخرى، يرى فريق البحث أن التقويم الذايت خطوة مهمة يف أي ممارسة 

ًفهو يمثل عنصرا أساسي� يف عمل جميع المهنيـين، لـذلك إذا أراد المعلمـون . تعليمية

لتقـويم الـذايت أن يصبح الطالب متعلمين محرتفـين، فيجـب علـيهم الـرتويج لعنـصر ا

 .ومحاولة تشجيع طالهبم على ممارسته يف كل خطوات تعلمهم

وعليه فمن المهـم .  يف عملية التعلممن المعلوم أن الدوافع تعترب محركا أساسي�

ستخدم بطريقـة تحفـز المتعلمـين  ُـالتأكد من أن التقويم التكويني بأنشطته المتنوعة سي

ً فريـق البحـث بـأن يبـذل المعلمـون جهـدا وهنـا يوصـي. وتقوي دافعيتهم نحو الـتعلم
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ويف هذا اإلطار يمكن توظيـف التقنيـة . التباع أساليب تعليمية محفزة ومتنوعة وماتعة

والمعلـوم أن يف اسـتخدام التقنيـة .  وإمتاعـاإثـارةالحديثة لجعل العملية التعليمية أكثر 

 (The Net Generation)الحديثة استجابة لتطلعات هذا الجيل المعـروف بجيـل النـت 

وعلى نفس الصعيد يوصي . فهي تتماهى مع رؤيتهم المعاصرة لسبل اكتساب المعرفة

ــار مــن  ــر مــن طــاقتهم وذلــك بتفــادي اإلكث فريــق البحــث بعــدم تحميــل الطــالب أكث

الواجبات المنزلية والتكاليف غير الضرورية ألن ذلك قـد يـؤدي إلـى الملـل وإحبـاط 

 .الطالب وتثبيط هممهم

ممارسة التقويم التكويني، يمكـن أن يكـون أداء الطـالب يف االختبـارات يف أثناء 

والتزامهم بالتمارين بمثابة مؤشرات فعالة لقيـاس تقـدم تعلـم الطـالب، ولكـن لبلـوغ 

هذا الهدف، يجب أن تكون هذه التمارين واالختبارات واضحة ومتنوعة وذات صـلة 

حظـات حـول هـذه االختبـارات كما يجب أن تعطي التعليقات والمال. بأهداف التعلم

ــة تحــسين أدا علــى حــداهوالتمــارين يف شــكل توجيهــات لكــل طالــب ــ حــول كيفي ه ئ

كما يتوجب . ُوتطويره، ويجب أن تمنح له فرصة كافية لمراجعة أدائه وإعادة النظر فيه

 .على المعلمين االنتباه لقضايا الفروق الفردية بين الطالب

، وبناء على مـا ذكـر مـن نتـائج سـالبة لهـذه وفيما يتعلق بإعطاء درجات للطالب

بتفادي إعطاء الدرجات أو العالمـات كلمـا كـان ذلـك الممارسة يوصي فريق البحث 

ممكنــا واالكتفــاء بتقــديم مالحظــات ذات محتــوى إرشــادي تــوجيهي، كمــا يجــب أن 

 .تتضمن تلك المالحظات وبصورة واضحة الثناء على الذين يؤدون أداء متميزا

 فريق البحث يعتقد أن تنفيذ التقويم التكـويني بـصورة فعالـة يحتـاج عموما، فان

ًإلى تـدريب مكثـف للمعلمـين، ومزيـدا مـن التنـسيق اإلداري، ودعـم لوجـستي أكثـر، 
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 .وإشراف مستمر ومتابعة لصيقة من قبل المعلمين واإلدارة التعليمية العليا

 :الدراسات من لمزيد مقرتحات *

. ًبية، أن التقويم التكـويني يمثـل نمطـ� تعليميـ� فعـاالأثبتت هذه الدراسة التجري

ثبت ذلك من خالل تطبيق هذا األسلوب لتدريس عينـة مـن طـالب الـسنة التحـضيرية 

ــةأبجامعــة  ــة الطبي ــة هــذا . م القــرى مــادة اللغــة اإلنجليزي ولمعرفــة المزيــد عــن فاعلي

يف مختلـف سلوب، يقـرتح فريـق البحـث إجـراء مزيـد مـن البحـوث علـى الطـالب األ

المــستويات األكاديميــة والــذين يــتم تــسجيلهم يف تخصــصات مختلفــة غيــر تخــصص 

والمعلوم أن عينة هذه الدراسة كانت مكونة من الذكور فقط من طالب . العلوم الطبية

السنة التحضيرية، وللتحقق من فعالية هذه التقنية يف دعم التحصيل يف اللغة اإلنجليزية 

ه يتوجب القيام بـإجراء تجربـة مماثلـة وبـنفس تلـك الخطـوات الطبية عند اإلناث، فإن

 . على الطالبات

اللغــة االنجليزيــة مــن جهــة أخــرى، فقــد اقتــصر نطــاق هــذه الدراســة علــى تعلــم 

، وبالتالي يقرتح فريق البحث أن تتناول األبحاث المـستقبلية تـأثير لألغراض الخاصة

عامـة، كمـا أن هنـاك حاجـة ملحـة إلـى التقويم التكويني على تعلم اللغـة اإلنجليزيـة ال

سلوب التقويمي على مهارات لغوية منفصلة مثل مزيد من البحث لمعرفة تأثير هذا األ

 .ةًاالستماع والتحدث والقراءة والكتابة كال على حد

* * * 
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  والمراجع المصادر قائمة

 

بـسلطنة  علـومالتقـويم التكـويني يف مـنهج ال) ٢٠٠٩(.  خمـيس علـياهللا سعيدي، عبد أبو )١(

 .١٤٧-١٦ ،٢ ، ع١٠مجلة العلوم الرتبوية والنفسية، البحرين، مج . عمان

مقرتح دراسة لنيل درجـة :  الطالبأداء التقويم البنائي وأثره يف )٢٠١٥ (.أسلم، سليم اهللا )٢(

 . السودان: جامعة الخرطوم. الدكتوراه

طالبـات المرحلـة  تحصيل يني علىالتكو التقويم تأثير) ٢٠٠٠(. عادلة، ناجي السعدون، )٣(

 .كلية الرتبية جامعة بغدادب ماجستير دراسة. سالمية يف الرتبية اإلالمتوسطة

المـستمر يف الـصفوف دراسـة تقويميـة لواقـع التقـويم ) ١٤٢٧ (.الشهري، بندر بـن سـالم )٤(

 مـور األوليـاءأوالمـشرفين و للبنين من وجهة نظر المعلمين االبتدائيةالمبكرة من المرحلة 

 .جامعة أم لقرى بمكة المكرمة:  رسالة ماجستير،الطائفبمحافظة 

ــي )٥( ــةألعجم ــد بلي ــصيل ) ٢٠٠٣(.  أحم ــة التح ــره يف تنمي ــويني وأث ــويم التك ــي التق الدراس

 التعلم األكاديمية يف مقرر تالوة وتجويد القرآن الكـريم بمـدارس والتغلب على صعوبات

 . الكويتثانوية بدولة 

أثـر اسـرتاتيجية التقـويم التكـويني يف تنميـة التحـصيل  )٢٠١٢(.  حمداهللا بليةي، عبد العجم )٦(

 .١٠٢- ١١ ،٤المجلد الرتبية، مجلة . الدراسي لطالب الصف السابع يف مادة اللغة العربية

 استخدام التقويم التكـويني يف تحـسين مـستوى فاعلية) ٢٠١٨ (.العزيزي، عيسى بن فرح )٧(

ــي  ــصيل الدراس ــة إدارة التح ــب كلي ــدى طال ــث العلمــي ل ــر والبح ــرر مهــارات التفكي لمق

مجلــة الرتبيــة األساســية للعلــوم الرتبويــة :  بجامعــة شــقراء العربيــة الــسعوديةاألعمــال

 .جامعة بابل. واإلنسانية

ساتذة الرياضـيات السـرتاتيجيات التقـويم التكـويني أاستخدام ) ٢٠١٠( .رمضانخطوط  )٨(

 للدراسات األكاديميةالمجلة . م يف تطبيق هذا النمط من التقويموالصعوبات التي تواجهه

 .٥٦-٤٤- ١٤العدد : جامعة متنوري: االجتماعية واإلنسانية
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 التكوينية المتتابعة يف مبحـث العلـوم االختباراتأثر  )٢٠١٤(.  الفتاحدمحمد عبشاهين،  )٩(

 والممارسـات إلنجـازا علـى التحـصيل الدراسـي ودافعيـة األساسيالعامة للصف التاسع 

  .اإلنسانية ممجلة العلو. التأملية

ــان، )١٠( ــةعري ــميرة عطي ــادئ ) ٢٠٠١(.  س ــدريس مب ــستمر يف ت ــويم الم ــتخدام التق ــة اس فعالي

التدريس علـى مـستوى التحـصيل المعـريف لـدى الطلبـة معلمـي الفلـسفة المـؤتمر الثالـث 

 . عاصرةالم مناهج التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجية :عشر

مجلـة : فاعلية نظام التقويم المستمر يف تطوير تعلـم الطـالب) ٢٠١٢ (.دعمر، عبد المجي )١١(

 .١٢العدد : المجلد الرابع: جامعة الجزيرة

ــى، مــسعود )١٢( ــن لبن ــيم  )٢٠٠٨( .ســي، ب ــويم يف التعل ــع التق ــدائيواق ــة االبت ــل المقارب  يف ظ

الة ماجــستير، قــسم علــم الــنفس والعلــوم رســ.  ميلــهبواليــة دراســة ميدانيــة –بالكفــاءات 

 .، قسنطينة، الجزائرمتنوري، جامعة االجتماعية والعلوم اإلنسانيةالرتبوية، كلية العلوم 

* * * 
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 شكر وعرفان

 

خالص الشكر والعرفان واالمتنان لمعهـد البحـوث العلميـة يف جامعـة أم القـرى 

ًالذي خصص بنـدا مقـدرا لتمويـل ودعـم جميـع مراحـل هـذه الدراسـة، وقـدم لفريـق  ً

 يف إنجـاز هـذا البحـث غيـر األثـرلمـادي الـذي كـان لـه أبلـغ البحث السند المعنوي وا

 .2030 التقليدي والذي يأيت متماهيا مع رؤية المملكة

 ٤٣٥.٦.١٢ رقم الملف لهذا المشروع البحثي هو :ملحوظة 

* * * 
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