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 ( نظام المقررات للمرحلة الثانوية1تضمين مهارات التقويم البنائي في مقرر الكيمياء )مستوى 
 

 الشهري ظافربن  محمد
 التعليم وزارة

 الجبر محمدبن  جبر
 سعود امللك جامعة - الرتبية كلية 

 هــ1439/ 30/3 وقبل -هـ 9/2/1439 للنشرقدم 

 
( نظام املقررات يف املرحلة الثانوية. واستخدم 1تضمني مهارات التقومي البنائي يف مقرر الكيمياء )مستوى هدفت الدراسة إىل معرفة  المستخلص:

-1437( يف املرحلة الثانوية )طبعة 1الكيمياء ) العملية ملقرركتايب الطالب ودليل التجارب جمتمع الدراسة يف   متثلالباحثان املنهج الوصفي التحليلي، و 
اشتمل على ثلثة أجزاء هي: شرح مهارات التقومي البنائي، واملؤشرات جلمع البيانات،  دليلا لتحقيق أهداف الدراسة صمم الباحثان و هـ(، 1438

 بنسب خمتلفة تتفاوتتضمني مهارات التقومي البنائي  مستوىوتوصل الباحثان إىل أن  .وورقة تسجيل البيانات ،وقواعد اختيار وحدة التحليل ،املثالية هلا
على ( 1مقرر الكيمياء ) يفالتقومي البنائي مهارات نتائج  تجاء إذ(. %13.5 - %38بني ) تراوحتوقد ( باملرحلة الثانوية 1يف مقرر الكيمياء )

، (%13.5) إشراك املتعلمني وحتفيزهم(، %15.2(، التقييم الذايت )%33.3والنقاش العلمي )(، احملفزات %38) : التغذية الراجعةالنحو اآليت
 ويف ضوء هذه النتائج قدم الباحثان عدداا من التوصيات واملقرتحات.

 وحتفيزهم. جعة، احملفزات والنقاش العلمي، التقييم الذايت، إشراك املتعلمنياالتغذية الر التقومي البنائي، الكلمات المفتاحية:   
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 مقدمة الدراسة:

يُعد التقومي مكوناا رئيساا يف أنظمة التعليم؛ لكونه 
قرارات مناسبة لتطوير التعليم، وكشف يساهم يف اختاذ 

يقوم  كما ،مكامن الضعف ومعاجلتها، ومراكز القوة وتنميتها
، هتعلم، وحتسني البيئة التعليمية لدور مهم يف تعلم املبالتقومي 

يف بناء معرفته اخلاصة، وتنمية فكره وتأملته،  تهومساعد
لتحقيق راجعة لكل من املعلم واملتعلم التغذية ال تقدميو 

جاء التأكيد يف املؤمتر  هذاتويف السياق  ،أهداف التعلم
الدويل األول للقياس والتقومي على ضرورة التقومي الرتبوي 
ودوره يف حتديد درجة حتقق األهداف املنشودة يف التعليم، 
واختاذ القرارات من أجل التصحيح يف ضوء األحكام اليت يتم 

 إطلقها.
رتبية العلمية على استخدام وقد أكدت وثائق إصلح ال

وسائل تقومي خمتلفة ونوعية تبين معارف املتعلمني وحتفزهم 
وضرورة إدراج (، AAAS, 1993; NRC, 1996حنو التعلم )

يف حمتوى كتب العلوم املختلفة  التقومي بأنواعه املختلفة
ونظراا هلذه األمهية  ،من أهداف تعليم العلوم اباعتباره هدفا 

فقد أصدر مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج وثيقة كفايات 
العلوم واضعاا أمهية تضمني األنشطة التقوميية يف مناهج العلوم 

من أبعاد املادة التعليمية )مكتب الرتبية العريب  ابعدا بوصفه 
 (.2007لدول اخلليج، 

العناية على  (2005من بن سلمة واحلارثي ) كل    وأشار 
م يف حتقيق األهداف العامة باملقرر املدرسي ملا له من دور مه

( Dong, 2007دونق )يشري ذاته ويف السياق ، ة التعليملسياس
يقدم  إذأن مقرر العلوم وسيلة مهمة من وسائل التعليم، إىل 

للمتعلم أشكال املعرفة العلمية املختلفة، وحيدد املهارات 
العلمية، واالجتاهات وامليول اليت يؤمل من املتعلم اكتساهبا. 

 إذويُعد املقرر املدرسي مصدراا أساسياا من مصادر التعلم، 
احملتوى، و ميكن التحكم بعناصره األربعة )األهداف، 

إدراج أنشطة تقوميية م يت تطويرهلالتقومي(، و و األنشطة، و 
تساهم يف جعل املتعلم يبين معرفته العلمية بدالا من تلقيها 

فقط )خطايبة، وعليمات، والشريفني، وعناقرة، وعيسى، 
2011.) 
 عددأكد قد التقومي البنائي أحد أنواع التقومي، و  يُعدو 

من الرتبويني على أمهية التقومي البنائي يف أثناء عملية التعلم، 
مل يُعد  إذتبعها املعلم يف طرائق التدريس، واألساليب اليت ي

ميدان التعليم ينظر إىل املعلم على أنه ناقل للمعارف 
واخلربات، ومقوِّم ملدى حتصيل املتعلمني، وإمنا أصبح ُمساعداا 

وير مهارهتم، ومصمماا للعملية هلم يف بناء معرفتهم، وتط
التعليمية، مستخدماا يف ذلك أدوات تقومي بنائي هتدف إىل 
معرفة مدى متكن املتعلمني مما تعلموه، وتوفري تغذية راجعة 

 ، ومشارك جيد يف عملية التعلمهلم لتحسني تعلمهم
؛ 2014؛ املزروع، 2015)الربصان، والرويس، وعبدالفتاح، 

 ,Abduldaem, Doolan؛ 2008؛ خلضر، 2009ناصر، 

Wernick, 2012.) 
ويُعد التقومي البنائي ضرورة قصوى ومدخلا تدريسياا 
مناسباا يؤدي إىل تعلم جيد؛ ولذلك جاءت مبادرة جملس 

 The Council of Chiefاملديرين العامني ملدارس الواليات )

State School Officer, CCSSO بإنشاء مجعية متخصصة )
البنائي بالواليات املتحدة األمريكية يف عام يف التقومي 

( حتت مسمى مجعية الوالية التعاونية للتقومي واملعايري 2006)
(State Collaborative on Assessment and Student 

Standerds, SCASS  ،)التقومي البنائياجلمعية ت كما عرف 
 عملية يستخدمها املعلمون واملتعلمون يف أثناء التدريسأنه ب

لتقدم تغذية راجعة يف مسار التعلم والتعليم بغرض حتسني 
حتصيل الطلبة للنتاجات التدريسية املستهدفة )بوهبام، 

Popham, 2008.) 
 ( إىل أن التقومي البنائيKeely, 2008وأشار كيلي )

يهدف إىل توجيه التدريس وتوفري التغذية الراجعة للمتعلمني 
أثناء يف ني وحتفيزيهم كما أن إشراك املتعلم  حول تعلمهم،

العملية التعليمية يساهم يف زيادة خرباهتم ومعارفهم ويؤدي 
  .إىل تقييمهم الذايت لتعلمهم
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 مشكلة الدراسة:

من  إذيُعد التقومي أحد العناصر املهمة يف عملية التعلم، 
معرفة مدى فهم املتعلمني للمعارف واملعلومات  هفأهم أهدا

اليت حيصلون عليها من خلل التفاعل الصفي بينهم وبني 
املعلم ومع أقراهنم عند تعرضهم للمحتوى املعريف يف مقررات 

التقومي البنائي أحد األساليب اليت تؤدي إىل مناء و  ،العلوم
وزيادة احملتوى املعريف لدى املتعلمني من خلل توفري التغذية 

(. إن Keely, 2008الراجعة وحتفيز التفكري التأملي )كيلي، 
اهلدف من التقومي البنائي ليس تقدير درجات للمتعلمني، بل 

ه؛ ولذلك فإن التعرف على مدى متكن املتعلمني مما تعلمو 
استخدام اسرتاتيجيات التقومي البنائي يف أثناء العملية 
التعليمية جيعل التعلم عملية مستمرة وفقاا خلطوات تسري به 
حنو حتقيق األهداف املرجوة بشكل مناسب )بروكهارت، 

Brookhart, 2010.)  ويف ضوء ما أشارت إليه دراسات
(، 2009(، اجلعيد )2009(، أمبوسعيدي )2007حكمي )
(، سلم 2014(، شاهني )2014(، املزروع )2013العليان )

(، وتأكيدها على أمهية التقومي البنائي وضرورة 2015)
استخدام املعلمني له، لتعزيز تعلم املتعلمني، وتوفري التغذية 

 اجيد مل الباحثنيالراجعة املناسبة هلم، ويف حدود علم 
الكيمياء املطبقة دراسات تناولت التقومي البنائي يف كتب 

دراسات تناولت اعتقادات املعلمني حول  احالياا، وإمنا وجد
(، ودراسة 2009اجلعيد )دراسة التقومي أو ممارساهتم، ومنها: 

(، 2014(، ودراسة شاهني )2009أمبوسعيدي، والراشدي )
هاشم، عبدالفتاح،  (، ودراسة أيب2014ودراسة املزروع )

الربصان، الرويس، عبدالفتاح (، ودراسة 2014األمحد )
بأمهية التقومي البنائي يف  الباحثني(، ومن إحساس 2015)

التعليم، وضرورة إدراج أنشطة تقوميية يف مقررات كتب العلوم 
خاص تشكلت لدى  وجهعام وكتب الكيمياء ب بوجه

مشكلة الدراسة اليت تُعد من أوائل الدراسات  الباحثني
تضمني مهارات التقومي  ستوىماملطبقة، وهتدف إىل معرفة 

( نظام املقررات يف املرحلة 1البنائي يف مقرر الكيمياء )
  .الثانوية

 أسئلة الدراسة:

 يني:تالسؤالني اآل نلإلجابة عهذه الدراسة تسعى 
. ما مدى تضمني مهارات التقومي البنائي يف مقرر 1

 ( يف املرحلة الثانوية؟1الكيمياء )
احملتوى التعليمي تضميناا ملهارات التقومي . ما أكثر أنواع 2

 البنائي؟

 أهداف الدراسة: 

التقومي مهارات  لكشف عناهتدف هذه الدراسة إىل 
( يف املرحلة 1يف مقرر الكيمياء ) اليت مت تضمينهاالبنائي 

تضميناا ملهارات التقومي األكثر  ريفعاحملتوى املمعرفة الثانوية، و 
كي يستطيع املعلمون تصميم مواقفهم التدريسية مبا   ؛البنائي

 .يؤدي تعلم املتعلمني بطريقة مناسبة

 أهمية الدراسة:

مهارات التقومي  ُتربز أهمتتضح أمهية الدراسة يف كوهنا 
( يف املرحلة الثانوية، 1البنائي املضمنة يف مقرر الكيمياء )

ملراعاهتا يف أثناء ت هاراهذه امل حنوملعلمني وتلفت انتباه ا
تعطي تصور للقائمني على وكذلك القيام بعملية التدريس، 

تصميم الكتاب املدرسي بأهم هذه املهارات إلدراجها يف 
 وإضافة حبثية يف جمال التقومي الرتبوي.  الكتاب املدرسي، 

 حدود الدراسة: 

( يف 1اقتصرت الدراسة احلالية على مقرر الكيمياء )
نظام املقررات اخلاص بالطالب، ودليل التجارب العملية يف 

، ومهارات التقومي )وزارة التعليم( ه1438-ه1437طبعتيهما 
البنائي )التقييم الذايت، التغذية الراجعة، حمفزات النقاش 
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العلمي، إشراك الطلبة وحتفيزهم( يف الفصل الدراسي األول 
 ه.1438-1437للعام 

 : مصطلحات الدراسة

يُقصد به عملية خمطط هلا، تستخلص  :التقويم البنائي
منها بيانات عن أوضاع املتعلمني األكادميية والتعليمية، 
ويستخدم املعلمون تلك البيانات لتعديل أساليبهم يف 
التدريس، يف حني يستخدمها املتعلمون يف تعديل مسار 

 (. Popham, 2008تعلمهم )بوهبام، 
هبا  قومات اليت يمارسا بأنه املإجرائيا  الباحثانويُعرفه       

عملية املعلم يف أثناء احلصة الدراسية هبدف حتسني ال
، والتغلب على ما يواجه املتعلمني من صعوبات يةميعلالت

تتضمن هذه تعوق تعلمهم، وبناء معارفهم وخرباهتم، و 
 ية:تالدراسة املهارات اآل

رائياا بأنه العملية اليت التقييم الذايت ويُعرفه الباحثان إج .1
هم يف أثناء احلصة ئن مبراجعة نشاطهم وأداو يقوم فيها املتعلم

 .ملا يتم يف عملية التعلم الدراسية

ئياا بأهنا االستجابة التغذية الراجعة ويُعرفها الباحثان إجرا .2
 أثناء تقدم تعلمهممن املعلم ن و اليت حيصل عليها املتعلم

 .حسب املوقف التعليمي لزيادة خرباهتم ومعارفهم

حمفزات النقاش العلمي ويُعرفها الباحثان إجرائياا بأهنا  .3
تنمي احلوار وطرح ليقدمها املعلم العبارات أو اإلشارات اليت 

 .من قبل املتعلمني األسئلة يف أثناء احلصة الدراسية

ياا بأهنا إشراك املتعلمني وحتفيزهم ويُعرفها الباحثان إجرائ .4
لقيام فعلياا من خلل ان و املتعلماليت يشارك فيها العملية 

ة شاركهذه املبنشاط أو مترين صفي يقدمه املعلم، وتعزيز 
 .سواء لفظياا أو كتابياا 

يُعرف بأنه مجلة من املعارف واألفكار : المحتوى التعليمي
والقواعد والتعميمات واملفاهيم واملصطلحات اليت مت 

هلا بداللة األهداف ونُّظمت يف مقررات دراسية التخطيط 
 (.2015)ربابعه، 

ويُعرفه الباحثان إجرائياا بأنه كل ما حيتويه املقرر      
الدراسي من معلومات ومفاهيم وقوانني ونظريات ورموز 

 وأشكال لتحقيق أهداف التعليم، وله عدة أنواع منها:
ُصلب  احملتوى الرئيس: ويُقصد به العرض املعريف يف .1

 املادة التعليمية.

صندوق احملتوى: عبارة عن إطارات تقدم معلومات  .2
 إثرائية توضع على جانيب احملتوى الرئيس.

التجربة: ما يرد من جتارب استهللية أو جتربة أو نشاط   .3
 عملي يف مقرر الطالب أو دليل التجارب العملية.

 التقومي: األسئلة اليت تأيت يف هناية كل درس. .4

التدريبية: أنشطة تدريبية أو حسابات تكون  املسائل .5
 ضمن احملتوى التعليمي.

ويُعرف إجرائياا بأنه مقرر الطالب يف  :(1مقرر الكيمياء )
نظام املقررات للمرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية، 

 هـ.1438-1437الطبعة 
ويُعرف إجرائياا بأنه دليل التجارب  :دليل التجارب العملية
( يف نظام املقررات للمرحلة الثانوية 1العملية ملقرر الكيمياء )

 هـ.1438-1437يف اململكة العربية السعودية، الطبعة 

 :والدراسات السابقة اإلطار النظري

يُطلق على التقومي البنائي أحياناا التقومي املستمر، ويُعرف بأنه 
 إذالعملية التقوميية اليت يقوم هبا املعلم يف أثناء عملية التعلم، 

يبدأ هذا النوع من التقومي من بداية التعلم ويستمر حىت 
هنايته، مواكباا بذلك سري احلصة الدراسية. وأشار الربصان 

( إىل مصطلح غاية يف األمهية هو 2015والرويس وعبدالفتاح )
ويشمل  Assessment for Learningالتقومي من أجل التعلم 

كلا من التقومي التشخيصي والتقومي البنائي ومها يكونان 
ضمن العملية التعليمية من أجل تشخيص حاجات 
املتعلمني، والتخطيط يف خطوة الحقة لعملية التعلم هبدف 

الفرصة يف النقاش  همئزهم، وإعطاإشراك املتعلمني وحتفي
، العلمي بدالا من التلقي دون وجود دور واضح وحمدد
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( أمهية التقومي البنائي وضرورة استخدام 2009وتوضح ناصر )
 وسائل متنوعة على حسب نوعية املعرفة املقدمة.

( بأن التقومي Brookhart, 2010ويؤكد بروكهارت )
ينشغل املتعلمون البنائي يتحقق يف أفضل صورة عندما 

واملعلمون بعملية دورية تبدأ بتحديد أهداف التعلم، مث رصد 
موقعهم ومقارنته مع اهلدف، مث السعي لتحقيق اهلدف واختاذ 

ويضيف  ،جراءات والتعديلت املناسبة لذلكاإل مجيع
( بأن املتعلم يقوم بعملية Brookhart, 2010بروكهارت )

يشعره باالستقللية يف التعلم، تقييم ذايت يف أثناء التعلم مما 
 وهذا بدوره يعزز عملية التعلم لديه.

( يف دراسته على أمهية التقومي 2014وأشار شاهني )
خاص، وذلك لردم الفجوة بني  وجهعام والبنائي ب وجهب

مستويات التحصيل بني املتعلمني، وحتسني مستوى تعلمهم، 
سفة التقومي وحتقيق أهداف التعلم. وإلصلح التعليم فإن فل

وطرقه وأدواته ينبغي هلا أن تتوافق مع النظريات الرتبوية 
احلديثة وأن تصبح مواكبة للتدريس حبيث تكون مساندة 

التعلم إىل تقومي من أجل  للتعلم لتتحول النظرة من تقومي
وجاء التأكيد على أن املوقف التدريسي يتم تنفيذه ، التعلم

قاا ألهداف مرحلية أو على مراحل متتابعة ومتكاملة حتقي
 ،بعيدة املدى، ولضمان جناح املوقف التدريسي جبميع مراحله

فإن التقومي البنائي يتصف بتتابع مراحله لتحقيق اهلدف 
 .(2010املنشود من املوقف التدريسي )زيتون، 

وإن التقومي البنائي له فوائد عديدة لعل من أمهها توفري 
على حد سواء، وأيضاا يوفر التغذية الراجعة للمتعلم واملعلم 

البيئة املناسبة للمتعلمني يف طرح تساؤالهتم ومناقشتها علمياا 
ويف وجود حتفيز مناسب من املعلم، وإدارة النقاش بينهم مما 
يؤدي إىل إشراك املتعلمني يف بناء معارفهم، وتعزيز ذلك من 

على خلل استقللية التقييم الذايت للمتعلم حبيث يتعرف 
 (.Keely, 2008هداف التعلم )كيلي، ألقيقه مدى حت

وقد أفردت وثيقة املعايري الوطنية للرتبية العلمية 
(National Science Education Standards, NSES)  

تهالتقييم كمعيار أساسي،  من جماالت املعايري؛  جماالا  وعدَّ
ألنه يوفر التغذية الراجعة لكل من املعلمني واملتعلمني وأولياء 

هبدف حتسني عملية التعلم، وحتقيق األهداف  ،األمور
املنشودة، ويف ضوء حركات اإلصلح الرتبوي واملعايري الوطنية 

( وتأكيدها على ضرورة االهتمام NSESللرتبية العلمية )
وأن يتم تضمني  ،ألساليب املستخدمة فيهبالتقومي وتنويع ا

إن على فهذه الوسائل واألدوات يف حمتوى املادة التعليمية، 
يف ضرورة تضمني كتب العلوم  امهما  امصممي املناهج دورا 

لتقومي عقب كل لجمموعة من األساليب واألدوات املختلفة 
درس تتبع عملية التعلم وال هتدف إىل وضع درجات ملعرفة 

 ق األهداف التعليمية املرغوبة.قمدى حت
باعتبار املقرر املدرسي أداة تعليمية مهمة لكل من املعلم 
واملتعلم يف سياق العملية التعليمية فإن تطويره مبا يتفق مع 
النظريات الرتبوية احلديثة وأساليب التقومي اليت تساعد املتعلم 

؛ 1992على بناء معرفته بنفسه أصبحت ضرورة ملحة )علي، 
 (.2010اجلهيمي، 

وأيضاا أكدت حركات اإلصلح الرتبوي واملعايري الوطنية 
( على أمهية تأهيل املعلمني وتدريبهم NSESللرتبية العلمية )

على األنواع املختلفة من وسائل التقومي اليت ُتساعد املتعلمني 
يف بناء معارفهم وخرباهتم وتصحيح مسارهم هبدف حتقيق 

 يف العملية التعليمية.  اأساسيا  ام جزءا األهداف التعليمية كوهن
( إىل أن من توصيات املؤمتر الثالث 2015وأشار سلم )

للمركز القومي للمتحانات والتقومي الرتبوي مبصر ضرورة 
تأهيل وتدريب املعلمني يف كليات الرتبية على األساليب 

( بضرورة تغيري 2007املتنوعة للتقومي الرتبوي. ويرى احلكمي )
مارسات يف التقومي الرتبوي إىل األفضل وفق التغيري احلادث امل

يق بني التقومي يف طبيعة األهداف الرتبوية، واالرتباط الوث
 .والتعليم والتعلم

أمهية وضرورة تأهيل إىل دراسات  ةعد تأشار كما 
يساعد  وجهني الستخدام التقومي البنائي بوتدريب املعلم

املتعلمني على بناء معارفهم وخرباهتم وتعلمهم ومن هذه 
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 (2015الدراسات دراسة الربصان، والرويس، وعبدالفتاح )
هدفت إىل استقصاء املمارسات التقوميية التكوينية اليت 

واخلتامية ملعلمي الرياضيات يف املرحلة املتوسطة باململكة يف 
قات استخدام و منها الكشف عن مع ،عدد من املتغريات
من  203والعينة اليت استخدمت يف ذلك  ،األساليب التقوميية

معلمي ومعلمات الرياضيات يف املرحلة املتوسطة، وأظهرت 
ووجوب االهتمام به وممارسته  النتائج أمهية التقومي التكويين

 مناسب لزيادة التحصيل للمتعلمني. وجهب
إىل الكشف عن واقع  ت( هدف2014دراسة املزروع )

استخدام معلمات العلوم للمرحلة املتوسطة للتقومي التكويين 
 145واستخدمت يف ذلك عينة مقدارها  ،ومعتقداهتم حنوه

ه، 1433،1432معلمة يف مدينة الرياض للعام الدراسي 
وأظهرت النتائج ضرورة تدريب وتأهيل املعلمات وتنمية 

 أكرب. وجهين وممارسته بتوعية املعلمات حنو التقومي التكوي
( وهدفت الدراسة 2009دراسة أمبوسعيدي، الراشدي )

إىل التعرف على الصعوبات اليت تواجه معلمي العلوم بسلطنة 
ومقدار العينة  ،تطبيق التقومي التكويين املستمر عمان يف

بني معلم ومعلمة، وأسفرت الدراسة عن  113املستخدمة 
جه معلمي العلوم يف تطبيق وجود عدد من الصعوبات اليت توا

 التقومي التكويين املستمر.
تحول من النظرة السلوكية إىل النظرة البنائية فإن لونظراا ل

دة للتعلم مما املتخصصني يف التقومي الرتبوي وضعوا رؤية جدي
د من أساليب التقومي منها التقومي البنائي أدى إىل ظهور عد

(، ويؤيد الثبييت 2014)أبو هاشم، وعبدالفتاح، واألمحد، 
( بأن النظرة البنائية جيب أن حتتوي على أنظمة تقومي 2006)

خمتلفة عن األنظمة التقليدية، والتحول من تقومي املتعلم إىل 
تقومي من أجل التعلم، وأن املعرفة اليت يبنيها املتعلم بنفسه 

ن النظرية البنائية تتمحور أومبا  ،تكون أكثر إثراء لذاكرته
وم مبعاجلتها ملتعلم يف طريقة بناء معرفته، وكيف يقحول ا

تغذية راجعة  إن املتعلم عندما حيصل علىوتلقيها، فبالتايل 
أمهية ما تعلمه، وقد أثرت األفكار  يُدركحول عملية التعلم 

البنائية يف عملية التقومي وذلك ألن التعلم والتقومي أصبحا 
مما سبق ينبغي و ائي، عمليتني متكاملتني وخصوصاا التقومي البن

للمعلمني االهتمام بتصميم املوقف التدريسي والعناية به 
 لتعلم.لليواكب التوجهات احلديثة والنظرة البنائية 

  ئاااملعلم عب على كاهلبأن ( 2009اجلعيد ) ما يذكرك
لضرورة دمج  ؛يف تصميم العملية التدريسية احلديثة اكبريا 

التقومي يف أثناء التعلم من قبل املتعلم لتحقيق األهداف 
 التعليمية، ومساعدة املتعلمني يف بناء معارفهم وخرباهتم.

( بأن Heritage, 2007 تؤكد هريتج ) .هنفس ويف السياق
املعلمني يُفرتض أن ميتلكوا املهارات واألدوات املناسبة للقيام 

على  ةجيدة، وينعكس ذلك مباشر بالتقومي البنائي بطريقة 
 املتعلم، وزيادة تعلمه، وحتصيله الدراسي.

( بأن التقومي البنائي جيعل 2014كما أوضح شاهني )
توى املعريف، وجيعلهم املتعلمني على علقة مستمرة مع احمل

، هامع االختبارات، وتقليل القلق الناجم عن ةأكثر ألف
وأكدت دراسة  ،لأطو  مدةا تفاظ باحملتوى املعريف واالح

( على ضرورة استخدام التقومي 2009أمبوسعيدي والراشدي )
لكونه خيدم كل من املعلم واملتعلم بشكل  ؛البنائي املستمر

إىل كما أشارا  ،متلزم مع عملية التدريس وليس تابعاا هلا
أمهية تنويع األدوات اليت يتم استخدامها يف التقومي مثل 

وغريها مبا حيقق مبدأ العدالة بني امللحظة وقوائم التقدير 
املتعلمني وتوفري التغذية الراجعة، وإشراك املتعلمني وحتفيزهم 
حنو بناء معارفهم، ودعم احلوار العلمي فيما بينهم وبني 
معلمهم، وإعطاءهم فرصة التحقق من وصوهلم ألهداف 
التعلم من خلل تقييم أنفسهم دون رصد درجات أو قياس 

 حتصيل.
أمهية التقومي بني تعدد من الدراسات بالذكر أن  اجلديرو 

لزيادة حتصيلهم املعريف، وثقتهم يف  ؛البنائي للمتعلمني
ومن هذه الدراسات دراسة علي  ،أنفسهم، وتطوير مهاراهتم

( وهدفها معرفة فعالية التقومي التكويين على حتصيل 1992)
قلقهم العلوم، و القسم األديب باملرحلة الثانوية واجتاهاهتم حنو 
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 98واستخدم عينة عددها  ،من االمتحانات بسلطنة عمان
ديب مبدرسة سيف سلطان األميثلون طلب الصف الثالث 

للبنني بوالية عربى، ومت الوصول إىل أن التحصيل الدراسي 
واالجتاه حنو العلوم زاد لصاحل اجملموعة التجريبية مما يعين أن 

 املستوى التعليمي وختفيف التقومي التكويين يسهم يف حتسني
 القلق.

معرفة الواقع احلايل إىل  ت( هدف2015دراسة سلم )
ملدارس الثانوية ألساليب التقومي التكويين املستخدم يف ا

وطالبة يف  اطالبا 24 وبلغت عينة الدراسة  ،الصناعية يف مصر
ختصص التعليم الصناعي )شعبة التصميم والزخرفة( بكلية 
الرتبية جبامعة حلوان، وأسفرت النتائج عن ضرورة تأهيل 
وتدريب وإعادة النظر يف برامج إعداد املعلمني يف كلية 

 الرتبية.
( هدفت إىل التعرف على أثر 2014دراسة شاهني )

العلوم العامة للصف  االختبارات التكوينية املتتابعة يف مبحث
التاسع األساسي على التحصيل الدراسي ودافعية اإلجناز 

من  56من نت و كتوعينة الباحث  ،واملمارسات التأملية
ناث يف الصف التاسع بفلسطني، من اإل 89ذكور، وال

وأسفرت النتائج عن زيادة التحصيل الدراسي ملتغريي 
 رات التكوينية.اجملموعة التجريبية مما يعين فعالية االختبا

إىل معرفة أثر استخدام  ت( هدف2009دراسة ناصر )
الرتبية يف التقومي التكويين لتحصيل طلبة الصف الرابع كلية 

وعينة الدراسة كانت مكونة من طلبة  ،مادة القياس والتقومي
الصف الرابع يف قسم الرياضيات جبامعة املستنصرية يف العراق 

، وأسفرت النتائج إىل زيادة حتصيل طالباا  70وبلغ أفراد العينة 
الطلبة ودور االختبارات التكوينية يف تشخيص مواطن 
الضعف واألخطاء اليت يعاين منها الطلبة مما يلزم تقدمي علج 

 ذلك.
ولتحقيق تقومي بنائي هادف وفعَّال يتوجب على املعلم 
أن ميتلك األساس املنطقي للتقومي من أجل التعلم، وحيدد 

علم واملهام والتكليفات للمتعلم بكل وضوح، أهداف الت

واضعاا نصب عينيه توفري البدائل املناسبة اليت حتقق أهداف 
 (.Brookhart, 2010التعلم )بروكهات، 

أغراض التقومي البنائي تتمثل يف مساعدة أن ما ك
املتعلمني على حتسني تعلمهم، وجعلهم اجتماعيني بإشراكهم 

لضعف ومعاجلتها والتعرف يف تفاعل صفي لكشف مواطن ا
باإلضافة إىل حتفيز املتعلمني  ،على مكامن القوة لتعزيزها

وبناء ، وتنمية الدافعية لديهم لزيادة حتصيلهم الدراسي
 معارفهم وخرباهتم.

ن و هبا املتعلمإن التقومي البنائي ذو أساليب متعددة يقوم 
هبدف تشخيص تعلمهم من خلل حتديد مواطن القوة 

الستمرار القوي منها واستثماره ومعاجلة الضعيف والضعف 
ويكون ذلك من خلل نشاط اجتماعي بينه وبني أقرانه يف 
تفاعل تباديل حتت إشراف املعلم دون إصدار أحكام عليهم 
وإمنا القيام بتوفري تغذية راجعة إلمدادهم بكم جيد من 
اخلربات واملعارف لتحقيق األهداف من أجل التعلم 

 ,Brookhart؛ بروكهات، 2015سلم، ؛ 1995، السمادوين)

2015  .) 
 مهارات التقويم البنائي:

يتميز التقومي البنائي بتعدد املهارات اليت ينبغي للمعلم 
يف العملية  امناسبا تعاملا معرفتها، وكيفية التعامل معها 

مساعدة املتعلمني يف حتسني تعلمهم،  من مثالتعليمية، و 
، وقد أشارت كيلي وبناء خرباهتم ومعارفهم وتنمية مهاراهتم

(Keely, 2008 ) إىل عدد من املهارات اخلاصة بالتقومي
البنائي اقتصر الباحثان على املهارات املوضحة أدناه نظراا 

ض  عر أيتوفيما ي، وتأكيد الدراسات السابقة عليها، ألمهيتها
 :املهاراتهلذه 

 :أواًل: مهارة التقييم الذاتي
 ,Trowbridge, Bybeeأشار تروبرج وباييب وبويل )

Powell , 2004 إىل أن عنصر التقييم الذايت مهم للمتعلمني )
ليس فقط ملشاعرهم ومهومهم حيال التعلم، بل ليكون 
غايات وأهداف ألنفسهم ومن مث حتقيقها، وأكدوا على 
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 ،ة التقييم الذايت للمتعلمني يف وقت مبكرأمهية إكساب مهار 
أشار أن حركات  إذ( على هذه األمهية 2007ويؤكد زيتون )

اإلصلح ملناهج العلوم وتدريسها أوصت على ضرورة 
 إذاستخدام وسائل متنوعة من التقييم ومنها التقييم الذايت، 

يف عملية التعلم بدالا من  اومندجما  اهنا جتعل املتعلم مشاركا إ
على نقد أعماله بنفسه، ويقع على  االتلقي فقط، وجعله قادرا 

املعلم دور مهم يف إعطاء املتعلم التوجيه والتيسري للعملية 
 درب ويوجه املتعلم لتحسني تعلمه.التعليمية حبيث ي

وتُعرف مهارة التقييم الذايت بأهنا األسلوب الذي يقوم 
ييم أدائهم حنو نشاط حمدد أو إبداء ن بتقو فيه املتعلم

مشاعرهم جتاه موقف تعليمي يف ضوء معايري حيددها املعلم 
باستخدام تدريبات وأنشطة خمتلفة لتحقيق اهلدف من التعلم 

 (.2002أيوب، ؛ 1992)علي، 
 ثانياً/ مهارة التغذية الراجعة:

تُعد التغذية الراجعة األساس يف التقومي املستمر، وتكون 
إطار عملية التعلم وبشكل مستمر وشامل لتحسني ضمن 

حتصيل املتعلمني، وتساعد التغذية الراجعة املتعلمني يف 
هم، ومعاجلتها، وتشعرهم بضرورة التعلم مما ئتشخيص أخطا

يؤدي إىل منو الدافعية، وتعزيز النمو املعريف لديهم 
 (.2014؛ اجلرب، 2006؛ التودري، 2000)السفاسفة، 

التغذية الراجعة بأهنا وصف لتفاعل متبادل وتُعرف 
حيدث يف أثناء عملية التعلم أو بعدها من خلل تزويد 
املتعلمني مبعلومات وبيانات حول أدائهم وسلوكهم يف 
املوقف التعليمي هبدف تثبيت الصحيح منها، وإلغاء أو 
تعديل اخلاطئ لضمان استمرارية التعلم الفعال الذي حيقق 

؛ اجلرب، 2014؛ كنعان، 2000السفاسفة، أهداف التعلم )
2014   .) 
 مهارة المحفزات والنقاش العلمي:/ ثالثاً 

تقوم هذه الطريقة على احلوار بني املعلم واملتعلمني يف 
صورة أسئلة أو مناقشات فردية أو مجاعية، يتقدم املتعلمون 
من خلهلا أو بواسطتها حنو حتقيق أهداف التعلم، ولذلك 

يف السياق و املناقشة. الطريقة احلوارية أو طريقة أطلق عليها 
أن املناقشة واحلوار من على ( 1995حمسن ) يؤكدذاته 

األساليب امللئمة لطبيعة املتعلمني ملا هلا من إجيابية يف تفعيل 
لعلمية وتُعد املناقشة ا ،دور املتعلمني يف املوقف التعليمي

يسهم بشكل ن لتحقيقها مبا و الطريقة اليت يسعى املعلم
هم وتعميق تفكريهم ئمناسب يف تواصل املتعلمني وتبادل آرا

 (.2010حنو حتقيق التعلم بشكل مناسب )اخلليفة، 
بأهنا املناقشة  عرف( 2010اخلليفة )ننوه إىل أن و 

ن ومعلمهم يف فهم موضوع أو و طريقة يشرتك فيها املتعلم
مواطن  فكرة أو مشكلة ما وحتليلها وتفسريها وتقوميها وبيان

 .فيهااالختلف واالتفاق 
 مهارة إشراك المتعلمين وتحفيزهم:/ رابعاً 

إن املشاركة الصفية هلا فوائد منها مساعدة املتعلمني 
وهتيئة املناخ االجتماعي  ،مهعلى التواصل وتبادل األفكار بين

واالنفعايل الفعال، وتبادل وجهات النظر وتنمية مهارات 
املتعلمني لتحقيق االستماع والتعبري واملناقشة وزيادة دافعية 

جناز املعريف واملهاري واالنفعايل )فهمي، أعلى قدر من اإل
 (.Almuntasheri, 2016؛ 2010

( املشاركة الصفية بأهنا النشاط 2010وتُعرف فهمي )
الذي يتم داخل الصف من املعلم واملتعلم، وما يرتبط بذلك 
من تواصل معريف ووجداين ونفسحركي، ويُعرب عنه بصورة 

جيابية بني إلفظية وغري لفظية مما خيلق علقات اجتماعية 
 املعلم واملتعلم. 

 التعقيب على اإلطار النظري والدراسات السابقة:

من خلل العرض السابق لألدبيات الرتبوية والدراسات 
يتضح االتفاق بوجه التقومي البنائي مهارات السابقة حول 

عام حول أمهيتها وضرورة تضمني هذه املهارات يف حمتوى  
خاص، وذلك  وجهعام وكتب الكيمياء ب وجهكتب العلوم ب

لدورها يف زيادة دافعية التعلم لدى املتعلمني حبيث يكون 
ومناقشني  ،أثناء العملية التعليميةيف  اونشطا  دورهم فعاالا 
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 ،لتعلمهم جيدين مستخدمني يف ذلك نظرة فاحصة
ومتحاورين مع أقراهنم أو معلمهم لتحديد أوجه الضعف أو 

 ااخللل ومعاجلة هذا القصور، وينبغي للمعلم أن يكون ُملما 
 مبهارات التقومي البنائي لتعزيز وجودة عملية التعلم.

 منهجية الدراسة:

 اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي 
، والذي يناسب هدف الدراسة من ه(1421)العساف، 

( نظام املقررات يف 1خلل حتليل حمتوى مقرر الكيمياء )

املرحلة الثانوية للكشف عن مدى تضمني مهارات التقومي 
 البنائي.

 مجتمع الدراسة وعينتها: 
ن جمتمع الدراسة من مجيع موضوعات مقرر الكيمياء تكوَّ    

( اخلاص بالطالب وكذلك دليل التجارب العملية لنظام 1)
)وزارة  ه1438-هـ1437املقررات يف املرحلة الثانوية يف طبعته 

مثلت عينة الدراسة جمتمع الدراسة األصلي،  إذ، التعليم(
.(1) وخصائص جمتمع الدراسة ميثلها اجلدول

 1جدول
 توزيع وحدات التحليل حسب الفصول ونوع المحتوى 

 المجموع نوع المحتوى الدروس الفصل
 مسائل تدريبية التقومي جتربة صندوق احملتوى احملتوى الرئيس

 29 0 4 4 5 16 مقدمة يف الكيمياء األول

 35 2 4 4 5 20 اخلواص والتغريات-املادة الثاين
 28 3 4 3 4 14 تركيب الذرة الثالث
 36 9 3 4 5 15 التفاعلت الكيميائية الرابع

 47 14 5 4 3 21 املول اخلامس
 175 28 20 19 22 86 اجملموع

 أداة الدراسة:   
بعد االطلع على األدبيات الرتبوية والدراسات السابقة   

تصميم بطاقة حتليل حمتوى يف ضوء مهارات التقومي البنائي  مت

احملددة يف حدود الدراسة، وذلك حسب مؤشرات حمددة،  
 (. 2كما هو موضح يف اجلدول )

 2جدول

 مهارات التقويم البنائي ومؤشراته 
 عدد المؤشرات التقويم البنائي مهارات م
 3 التقييم الذايت 1
 3 التغذية الراجعة 2
 4 احملفزات والنقاش العلمي 3
 5 إشراك املتعلمني وحتفيزهم 4

 15 اجملموع

 إجراءات التحليل: 

 ة:تياتبع الباحثان اإلجراءات اآل

والدراسات ذات العلقة بالدراسة ( مراجعة البحوث 1
 احلالية.
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 إذ( بناء أداة حتليل يف ضوء مهارات التقومي البنائي، 2
لتقومي البنائي ويندرج حتت كل مهارة لأربع مهارات حدد 

 (.2جمموعة من املؤشرات املتعلقة هبا كما يف اجلدول)
رسال إمت  فقد( صدق األداة من خلل صدق احملكمني، 3

البيانات لعدد سبعة من املختصني يف الرتبية دليل مجع 
 .ذلك الدليل يمحكالعلمية لت

احملللني، وكانت العينة الفصل األول من مقرر  اتفاق( 4
( يف نظام املقررات الوحدة األوىل، ومت حساب 1الكيمياء )

 (Cooperمعامل االتفاق عن طريق معادلة "كوبر" )
 الثبات يساوي، ووجد أن معامل (2004)اهلويدي، 

(78٪). 
تعريفها بأهنا إحدى الفقرات ميكن  وحدة التحليل( 5
ية: حمتوى حتت عنوان رئيس، فقرة يف صندوق داخل تاآل

احملتوى، األنشطة التدريبية داخل احملتوى، نشاط عملي، أو 
هناية الدرس،  التجربة االستهللية، أو التجربة، التقومي يف

وحدة  انإضافة إىل ذلك استثىن الباحث ،املسائل التدريبية
العناوين الرئيسة أو الفرعية، مجلة أو فقرة يف ملخص الفصل 

األفكار الرئيسة للفصل أو  ،جزء املراجعة ،أو الوحدة
الوحدة، وأهداف الوحدة أو الفصل، ومربع أو صندوق 
املقرتحات بقراءة إضافية خارجية أو متارين إضافية، والتقومي 

الفصل، واالختبار املقنن، ومراجعة الفصل، وامللحق يف هناية 
أو حل املسائل يف هناية املقرر، واملطويات )منظمات 
األفكار(، ومجلة أو فقرة تشرح كيفية استخدام اآللة احلاسبة 

 أو استخدام أدوات املعمل، والنصوص اإلثرائية. 
مهارات التقومي البنائي احملددة يف  هي:فئة التحليل ( 6 

 الدراسة ومؤشراهتا.
 (، وفق الضوابط اآلتية:1( حتليل دروس مقرر الكيمياء )7

م دليل جلمع املعلومات يتناسب مع أسئلة اأ( استخد 
 الدراسة، وأهدافها. 

ب( حتديد مهارات التقومي البنائي، وشرحها، وبيان 
 مؤشرات كل مهارة.

على ج( قواعد حتكم تسجيل املؤشرات واعتبارها تدل 
 :يترات وهي على النحو اآلاملها
o  خربة مبا ميكن أن يتم تصنيفه  اذاحمللل ينبغي أن يكون

 ليس وحدة حتليل. وعلى أنه وحدة حتليل أ

o  يفرتض أن ال تكون العبارات اليت يتم اكتشافها يف املقرر
جيب فهم معىن العبارة اليت  من مثو  ،مماثلة لفظياا للمؤشرات

حتوي مهارة التقومي البنائي للحكم على مدى ارتباطها بأي 
من مهارة التقومي البنائي واملؤشر بناءا على ما مت توضيحه يف 

 الدليل.

o  إذا وجد احمللل أكثر من مؤشر واحد يف نفس وحدة
إذا مت  يف حني ،التحليل فيجب عليه تسجيل املؤشرات مجيعاا 

اكتشاف نفس املؤشر أكثر من مرة يف نفس وحدة التحليل 
 فيجب على احمللل تسجيل املؤشر مرة واحدة فقط. 

o  عندما يتم تسجيل مؤشر ما يف وحدة حتليل معينة مث مت
العثور على نفس املؤشر يف الوحدة التالية فيجب تسجيل 

 املؤشر مرة أخرى.

o  فيسجل احمللل كل إذا وجد مؤشرات متثل أكثر من مهارة
 مؤشر حسب مهارته.

ل البيانات سجَّ تُ  خدام بطاقة جلمع البيانات، حبيثد( است
رقم وحدة و وفق بطاقة تتضمن الفصل، والدرس،  افيه

 التحليل، ونوع وحدة التحليل، واملهارة، ونوع املؤشر.   

 األساليب اإلحصائية: 

 ية:تلباحثان األساليب اإلحصائية اآلطبق ا
ثبات أداة التحليل بواسطة معادلة "كوبر" حساب  .1
(Cooper)  ،معامل االتفاق = عدد ، (2004)اهلويدي

مرات االتفاق / )عدد مرات االتفاق + عدد مرات 
 100×االختلف( 

حساب التكرارات والنسب املئوية ملهارات التقومي البنائي  .2
يف  دلب ودليل التجارب العلمية احملدَّ املضمنة يف مقرر الطا

 لدراسة.ا
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حساب التكرارات والنسب املئوية ألنواع احملتوى املشتمل  .3
لب ودليل التجارب على مهارات التقومي البنائي يف مقرر الطا

 يف الدراسة. دالعلمية احملدَّ 

 عرض النتائج ومناقشتها:

السؤال األول: ما مدى تضمين مهارات التقويم البنائي في مقرر 
 الثانوية؟( في المرحلة 1الكيمياء )

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب التكرارات والنسب  
املئوية للفصول حسب مهارات التقومي البنائي احملددة يف 

 ( يوضح ذلك:3الدراسة، واجلدول )
 3جدول 

 التكرارات والنسب المئوية لمهارات التقويم البنائي  
 الترتيب النسبة المئوية التكرار المهارة م
 3 %15.2 26 التقييم الذايت 1
 1 %38 65 التغذية الراجعة 2
 2 %33.3 57 احملفزات والنقاش العلمي 3
 4 %13.5 23 إشراك املتعلمني وحتفيزهم 4

  %100 171 اجملموع

( أن نسب توافر مهارات 3يتضح من اجلدول )
كانت مهارة   فقد ٪(13.5–٪38)التقومي البنائي احنصرت بني 

التغذية الراجعة هي أعلى مهارات التقومي البنائي توفراا يف 
( مرة وبنسبة 65بلغ عدد التكرارات ) إذ( 1مقرر الكيمياء )
كما يتضح أن مهارة إشراك املتعلمني ،  (%38)مئوية مقدارها 

بلغت تكرارات هذه املهارة  إذوحتفيزهم كانت األقل توفراا 
وتشري النتائج  ،(%13.5( مرة وبنسبة مئوية مقدارها )23)

إىل أن مهاريت التغذية الراجعة واحملفزات والنقاش العلمي كانتا 
تكرارات ( بعدد 1يف مقرر الكيمياء ) ااملهارتني األعلى توفرا 

 (%38 ,%33.3)( مرة على التوايل وبنسب مئوية 57، 65)
إىل أن هاتني املهارتني من ذلك على التوايل، ويعزو الباحثان 

إن هاتني املهارتني  إذأهم منطلقات النظرية البنائية، 
تساعدان املتعلمني على بناء معارفهم وخرباهتم بأنفسهم مع 

ة الراجعة لتصحيح األخذ باالعتبار حصوهلم على التغذي
يمي، وإضافة إىل املفاهيم البديلة اليت قد تنشأ يف املوقف التعل

املتعلمني على املشاركة  ان تشجعنيذلك فإن املهارت
ويف  ،واالنشغال يف احلوار واملناقشة الصفية لتعزيز تعلمهم

، يؤكد أوزوبل أن معارف املتعلمني السابقة مهمة هذات السياق
ونه يف موقف حمدد وما يشكله التعلم يف حتديد ما يتعلم

فإن املتعلمني عندما حيصلون على  من مثاجلديد من معىن، و 
عرفة السابقة فإهنم إما أن امل يفتغذية راجعة ونقاش علمي 

وتتفق هذه  ،(2007ا تعلموه )زيتون، مل اأو يؤكدو  ايصححو 
 ,Baileyمن بيلي و جاكيسيك ) النتائج مع ما يؤكد عليه كل  

Jakicic, 2012( وشريباقي وكورد ،)Shirbagi, Kord, 2008 ،)
( يف 2000) (، واجليار2000(، وأبو عظمة )2008وسلطان )

املتعلمني مشاركني  نأن التغذية الراجعة والنقاش العلمي جتعل
لية التعليمية والبحث عن اإلجابات الصحيحة ميف الع

والتعرف على نقاط القوة والضعف مما يؤدي إىل زيادة 
 حتصيل املتعلمني. 

وإشراك املتعلمني وحتفيزهم  التقييم الذايت اأما مهارت
على التوايل وبنسبة ( 23، 26)عدد مرات تكرارمها  فكان

الباحثان ايل، ويُرجع على التو  (%13.5، %15.2مئوية )
أطول للقياس  اا  املهارتني إىل أهنما يتطلبان وقتنياخنفاض هات

وامللحظة وقد يتعذر ذلك لكثافة احملتوى التعليمي هلذا 
يتم تدريسه يف نظام املقررات يف فصل دراسي  إذاملقرر، 
يف النظام الفصلي يف سنة كاملة، يتم تدريسه  يف حنيواحد 

ف الدراسي، وارتفاع نصاب وزيادة أعداد املتعلمني يف الص
التجارب  علىاقتصار مشاركة املتعلمني  من مثاملعلمني، و 
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، كذلك صعوبة املفاهيم الكيميائية حصلتوالتدريبات إن 
 ،تعليمي كوهنا جتريدية غري حمسوسةاملتضمنة يف احملتوى ال
واليت  ،(1997من املعايطة وعدس ) واتفقت النتائج مع كل  

توصلت إىل أن كتب العلوم يف األردن للمرحلة الثانوية متثل 
من عملية التعلم النشط،  ءضعف إشراك املتعلمني كجز 

( اليت أكدت على أن نسبة تضمني مهارة 2015ونوافلة )
التقييم الذايت يف مقرر الكيمياء للمرحلة الثانوية يف األردن  

أو قلة اهتمام  كانت متدنية جداا؛ وذلك لصعوبة تضمينها
( اليت 2007املتعلمني هبا أو ضعف إدراكهم هلا، والسعدين )

أكدت صعوبة فهم املفاهيم الكيميائية كوهنا جمردة ومعقدة 
كما أكد كل   (،%60) بدرجة عالية وبنسب مئوية تتجاوز

(، Bulunuz, Bulunuz, Peker, 2014بولنوز وبولنوز وبيكر )من 
 ,Sharma, Jainباتا و دير )وشارما وجني وجبتا وجارج و 

Gupta, Garg, Batta, Dhir, 2016 ) أن املفاهيم العلمية على

حتتاج إىل وقت أطول لفهمها من قبل املتعلمني وتناوهلا 
بشيء من التفصيل كوهنا جمردة مما يعين ضعف إشراك 
املتعلمني يف املوقف التعليمي وندرة قيامهم بعملية التقييم 

لصف ارتفاع أعداد املتعلمني يف االذايت خصوصاا عند 
ويؤكد كل من األمسر  ،الدراسي، وزيادة نصاب املعلم

( على صعوبة اكتساب املفاهيم 2012(، والسهو )2008)
الكيميائية لدى املتعلمني يف املرحلة الثانوية؛ ألن بعض هذه 
املفاهيم يف اجملال غري املرئي )اجملهري( الذي حيتاج إىل قدرة 

 عالية من اخليال العلمي. 
السؤال الثاني: ما أكثر أنواع المحتوى التعليمي تضمينًا لمهارات 

 التقويم البنائي؟
بة عن هذا السؤال مت حساب التكرارات لإلجا

والنسب املئوية للفصول حسب نوع احملتوى الذي حيتوي 
 ( يوضح ذلك:4مهارات التقومي البنائي، واجلدول )على 

 4جدول 
 التكرارات والنسب المئوية ألنواع المحتوى التعليمي 

 النسبة المئوية التكرار نوع المحتوى التعليمي م
 %31.6 54 احملتوى الرئيس 1
 %7.6 13 صندوق احملتوى 2
 %19.9 34 التجربة 3
 %24.0 41 التقومي 4
 %17.0 29 مسائل تدريبية 5

( بأن "احملتوى الرئيس" كان 4يتضح من اجلدول )
أكثر أنواع احملتوى التعليمي تضميناا ملهارات التقومي البنائي 

، وكان "صندوق (%31.6مرة وبنسبة مئوية ) (54)مبقدار 
احملتوى" أقل أنواع احملتوى التعليمي تضميناا ملهارات التقومي 

ويعزو  ،(%7.6( مرة وبنسبة مئوية )13البنائي مبقدار )
ر اهتماماا من الباحثان ذلك إىل أن "احملتوى الرئيس"  أكث

اجلزء الذي يتناول القدر األكرب  ألنه ؛قبل مصممي املناهج
من املعارف العلمية اليت يتطلب اكتساهبا من قبل املتعلمني،  
وكما يتضح أن "التقومي" احتل املرتبة الثانية يف أنواع احملتوى 
التعليمي من حيث تضمني مهارات التقومي البنائي مبقدار 

 الباحثانيعزو و  (%24)رها امرة وبنسبة مئوية مقد( 41)
هذه النتيجة إىل أن كل درس يف املقرر يتضمن "أسئلة  بسب

تقوميية" تساعد املتعلمني على اسرتجاع ما يتعلمونه 
ويكتسبونه من مهارات ومعارف، وكل النوعني من أنواع 
احملتوى التعليمي يرتبطان باملمارسة املباشرة من املتعلمني 

يجة أشارت إليه نتما واملعلمني، واتفقت هذه الدراسة مع 
(، ودراسة 2007(، ودراسة السعدين )2000دراسة املغيدي )

(، ودراسة الربصان، 2009أمبوسعيدي، والراشدي )
( يف أن "احملتوى الرئيس" حيتوي  2015عبدالفتاح )و الرويس، و 
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كماا هائلا من املعارف وأنه يركز على اجلانب املعريف، 
 وأنشطة تقوميية على تلك املعارف وبنسب مرتفعة.

"التجربة، واملسائل التدريبية" كانتا متقاربتني يف 
على التوايل ونسب التضمني  (29، 34)التكرارات مبقدار 

ب يف على التوايل، ويرى الباحثان أن السب (29%، 34%)
ن ملساعدة املتعلمني يف فهم اذلك قد يعود إىل أهنما أدات

اء "احملتوى الرئيس"، وتتعلقان باجلوانب التطبيقية، لذا ج
 تقومي البنائي فيهما بشكل منخفض.توافر مهارات ال

إضافة لذلك جاء "صندوق احملتوى" يف املرتبة األخرية 
مرة  (13تضميناا ألنواع احملتوى التعليمي بعدد تكرارات )

٪(، ويعلل الباحثان ذلك بأن هذه 7,6ونسبة مئوية )
النتيجة منطقية؛ ألن هذا النوع من احملتوى التعليمي يوضع 
يف اهلوامش اخلارجية للمحتوى التعليمي كقراءات إضافية 

فإن االهتمام به يكون أقل من  من مثوإثرائية للمتعلم، و 
اخنفاض التضمني يف أنَّ املتعلم واملعلم، ويشري الباحثان إىل 

هذا النوع من احملتوى التعليمي متوقع بسبب تركيز املعلمني 
ألنواع األخرى من احملتوى واملشرفني الرتبويني واملتعلمني على ا

 تعليمي خصوصاا "احملتوى الرئيس".ال
بنظرة مشولية لنتائج الدراسة، يتضح أن مقرر الكيمياء 

 غري( قد تضمن مهارات التقومي البنائي بنسب متفاوتة، 1)
من املفرتض أن حيتوي مقرر  إذأهنا تظل منطقية ومقبولة، 

يتضمن املعارف ( على احملتوى املعريف والذي 1الكيمياء )
واخلربات واحلقائق واملفاهيم واملهارات األخرى، مثل: طبيعة 

أيضاا صعوبة اكتساب املفاهيم  ،العلم وعملياته، واالستقصاء
( لدى املتعلمني يف املرحلة 1العلمية يف مقرر الكيمياء )

الثانوية خصوصاا أهنا تتعلق باجلوانب حتت اجملهرية وهي تتميز 
لتعقيد والتداخل وألول مرة يدرس املتعلمون بدرجة عالية من ا

 اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل   الكيمياء كتخصص كما
( يف صعوبة 2012( ودراسة السهو )2008من األمسر )

 املفاهيم الكيميائية.

 التوصيات:

الباحثان ميكن وضع يف ضوء النتائج اليت توصل هلا 
 ية:التوصيات اآلت

اليت تزيد من إشراك املتعلمني إدراج عدد من األنشطة  .1
 وحتفيزهم من أجل التعلم.

إضافة عدد من التدريبات اليت تساعد املتعلمني على  .2
 التقييم الذايت يف بناء معارفهم.

مراعاة تضمني مهارات التقومي البنائي بشكل متوازن يف  .3
 (.1مقرر الكيمياء )

 المقترحات:

 ية:يقرتح الباحثان الدراسات اآلت 
دراسة مماثلة لباقي مقررات الكيمياء يف نظام إجراء  .1

 .، وأيضاا كتب الكيمياء يف النظام الفصلياملقررات

القيام بدراسات مماثلة تتناول حمتوى كتب الفيزياء  .2
واألحياء يف املرحلة الثانوية، وكتب العلوم يف املرحلة 

 املتوسطة واالبتدائية.
ت التقومي إجراء دراسات ملعرفة مدى فهم املعلمني مهارا .3

 البنائي املتضمنة يف املقررات املدرسية.
إجراء دراسات حول مدى تنفيذ املعلمني ملهارات  .4

 التقومي البنائي املوجودة يف املقررات.
إجراء دراسات ملعرفة معوقات تنفيذ مهارات التقومي  .5

 البنائي من قبل املعلمني كما هي يف املقررات.

 المراجع:

(. أثر دورة التعلم يف تعديل التصورات البديلة 2008األمسر، رائد )
رسالة ماجستري للمفاهيم العلمية لدى طلبة السادس واجتاهاهتم حنوه. 

 .غزة ،. اجلامعة اإلسلميةغري منشورة
(. معارف 2014أبو هاشم، السيد؛ عبدالفتاح، فيصل؛ األمحد، نضال )

املتوسطة حول  ومهارات معلمي الرياضيات والعلوم السعوديني باملرحلة
ألمارات العربية ، ااجمللة الدولية لألحباث الرتبويةأساليب التقومي. 

 .1-30، (35، )املتحدة
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(. أثر استخدام التغذية الراجعة يف تنمية مهارة 2000أبو عظمة، حممد )
، لعلوم الرتبويةل جملة جامعة امللك عبدالعزيزالطالب املتدرب يف العلوم. 

 .347 - 232، 13جدة، السعودية، 
م(. صعوبات تطبيق التقومي 2009أمبوسعيدي، عبداهلل؛ الراشدي، ثريا )

التكويين املستمر يف منهج العلوم من وجهة نظر عينة من معلمي العلوم 
 - 147(، 2)10ة، لرتبوية والنفسياجملة العلوم بسلطنة عمان. 

166. 
(. 2015الربصان، إمساعيل؛ الرويس، عبدالعزيز؛ عبدالفتاح، فيصل )

املمارسات التقوميية التكوينية واخلتامية ملعلمي الرياضيات يف املرحلة 
جملة العلوم الرتبوية املتوسطة يف اململكة العربية السعودية. 

 .122 - 93(، 2)16،والنفسية
املرشد يف تأليف املقرر م(. 2005بن سلمة، منصور؛ احلارثي، إبراهيم )

 العريب لدول اخلليج. . مكتب الرتبيةاملدرسي ومواصفاته
أدوات (. التقومي التكويين املشرتك )2012بيلي، كيم؛ جاكيسيك، كريس )

(. )ترمجة: مدارس عملية للمجتمعات التعّلمية املهنية أثناء العمل
 الظهران األهلية(. اململكة العربية السعودية. دار املقرر الرتبوي. 

لكل صف  قومي التكوييناسرتاتيجيات الت(. 2010م. ) بروكهارت، سوزان،
دراسي. )ترمجة: الكيلين، عبداهلل(. اململكة العربية السعودية. مكتب 

 الرتبية العريب لدول اخلليج.
. )ترمجة: الكيلين، ما وراء التقومي التكويين(. 2008بوهبام، دبليو مجيس. )

 عبداهلل(. اململكة العربية السعودية. مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.
(. التقومي التكويين: أسسه النظرية وخصائصه. 2005البوسعيدي، أمل )

 .87 - 82، (8)، عمانجملة رسالة الرتبية. 
تدريس العلوم يف م(. 2004تروبرج، ليزيل؛ رودجر، باييب؛ جانيت، بول )

)ترمجة: . املدارس الثانوية )اسرتاتيجيات تطوير الثقافة العلمية(
عبداحلميد، حممد؛ حسن، عبداملنعم؛ السنهوري، نادر؛ ترياب، 

 حسن(. األمارات العربية املتحدة. دار املقرر اجلامعي. 
(. تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلب املرحلة 2006الثبييت، عائض )

جملة كلية املتوسطة من خلل تدريس مقرر التاريخ وفق التعلم البنائي. 
 .81-51(، 60)2، مصر، ة باملنصورةالرتبي

(. دراسة حتليلية حملتوى مقرر العلوم للصف 2005) حممد اجلرب، جرب
السادس االبتدائي باململكة العربية السعودية يف ضوء معايري تدريس 

. املؤمتر السابع عشر للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريسالعلوم. 
 .904-884، اجمللد الثالث، جامعة عني مشس: القاهرة

(. أثر استخدام التغذية الراجعة وضوح األهداف على 2000اجليار، وفاء )
األداء والتحصيل وتنمية امليول العلمية يف مادة العلوم لطالبات الصف 

. كلية الرتبية. رسالة ماجستري غري منشورةالثاين املتوسط باملدينة املنورة. 
 جامعة امللك عبدالعزيز.

 

درجة استخدام معلمي اللغة العربية للتقومي (. 2009جلعيد، نايف )ا
التكويين يف تدريس مادة القراءة لطلبة املرحلة املتوسطة مبحافظة 

. رسالة ماجستري القريات يف اململكة العربية السعودية واجتاهاهتم حنوه
 .، األردنغري منشورة. كلية الدراسات العليا. اجلامعة األردنية

(. تقومي مقرر الفقه )املطور( املقرر على طلب 2010اجلهيمي، أمحد )
الصف الثالث الثانوي شرعي يف ضوء املعايري املعاصرة للمقرر املدرسي. 

 .278-211، (116)، جملة رسالة اخلليج العريب
(. التقومي البنائي يف التدريس وأثره على التحصيل. 1986حسني، حسني )

 .134-132، (78)، قطر ،جملة الرتبية
. التقومي وضمان اجلودة يف التعليم، (May - 2007حكمي، علي )

ورقة مقدمة للقاء السنوي الرابع عشر للجمعية  اجلودة يف التعليم العام.
 (.14) ،السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية، السعودية

عيسى، ؛ عليمات، أمين؛ الشريفني، إياد؛ عناقرة، حازم؛ خطايبة، عبداهلل
حتليل كتب العلوم للصفني الرابع واخلامس (. 2011) غالب

جملة رسالة  .األساسيني يف األردن يف ضوء مكونات الثقافة العلمية
 .222-191، (123)، اخلليج العريب
. النظرية البنائية واسرتاتيجيات تدريس العلوم(. 2007زيتون، عايش )

 األردن. دار الشروق.
االجتاهات العاملية املعاصرة يف مناهج العلوم (. 2010زيتون، عايش )

 . األردن. دار الشروق.وتدريسها
(. مناهج العلوم بالثانوية العامة عبؤها 2007السعدين، عبدالرمحن )

جملة دراسات يف التعليمي وعزوف الطلب عنها: دراسة حتليلية. 
 .114-66، (125، )مصر ،املناهج وطرق التدريس

فاعلية مواقف تعليمية مقرتحة يف ضوء منوذج  (.2015)سلم، جنلء 
القياس والتقومي ومفهوم ويتلي للتعلم البنائي لتنمية بعض أساليب 

كادميي لدى الطلب/املعلمني ختصص التصميم والزخرفة الذات األ
ة، جملة دراسات تربوية واجتماعيجامعة حلوان.  –بكلية الرتبية 

21(3 ،)145-210. 
. جملة التطوير الرتبوي. 2-2(. التغذية الراجعة 2008سلطان، سلوى )

 .25-24(، 44)7، عمان
(. النقاش الصفي لدى عينة من اجلامعة وبعض 1995السمادوين، السيد )

، مصر، جامعة األزهر، جملة الرتبيةاملتغريات النفسية والبيئة املرتبطة به. 
(52) ،211-248. 

(. فاعلية برنامج قائم على املدخل البنائي يف 2012السهو، مساعد )
تصويب تصورات املفاهيم الكيميائية اخلطأ وتنمية امليول العلمية لدى 

رسالة دكتوراه غري طلبة الصف الثاين الثانوي يف دولة الكويت. 
 . جامعة القاهرة. مصر.منشورة
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حث (. أثر االختبارات التكوينية املتتابعة يف مب2014شاهني، حممد )
العلوم العامة للصف التاسع األساسي على التحصيل الدراسي ودافعية 

-197(، 1)18، جملة جامعة األقصىاإلجناز واملمارسات التأملية. 

227. 
جملة (. التقومي التكويين: تقومي من أجل التعلم. 2008عبدالفتاح، فيصل )

 .73-70(، 26)8، البحرين، الرتبية
البحث هـ(. 1428كايد؛ عدس، عبدالرمحن )عبيدات، ذوقان؛ عبداحلق،  

 . األردن. دار الفكر ناشرون وموزعون.العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه
. املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةهـ(. 1421العساف، صاحل )

 الرياض. مكتبة العبيكان. 
(. فعالية التقومي البنائي على حتصيل طلب القسم 1992علي، حممد )

باملرحلة الثانوية واجتاهاهتم حنو العلوم وقلقهم للمتحان يف  األديب
 .267-237، (23)9، مصر، جملة الرتبية املعاصرةسلطنة عمان. 

(. بناء سلم تقدير لفظي عددي لتقييم املشاركة 2010فهمي، هناء )
اجمللة الصفية وتأثريها على املستوى املعريف واملهاري يف كرة السلة. 

 .567-541، (61)، للرتبية البدنية والرياضةالعلمية 
(. أثر استخدام 2015براهيم، أماين )إالكندري، يوسف؛ شريف، نادية؛ 

أساليب التقومي التكويين على التحصيل واالجتاه حنو التعلم لدى 
جملة التلميذ ذوي صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية بدولة الكويت. 

 .181-149، (173)، مصر ،القراءة واملعرفة
(. تأصيل مبدأ التغذية الراجعة التعليمي يف ضوء 2014كنعان، عماد )

مية للدراسات جملة اجلامعة اإلسلمبادئ التعلم يف السنة النبوية. 
 .92-63(، 22)22، فلسطني ،الرتبوية والنفسية

(. التقييم البنائي يف العلوم. )ترمجة: جرب حممد اجلرب(. 2008كيلي، بيج )
 الرياض. دار جامعة امللك سعود. 

حتليل حمتوى املنهج يف العلوم م(. 2012حممد، وائل؛ عبدالعظيم، رمي )
 دار املسرية. :. األردناإلنسانية
(. اعتقادات وممارسات التقومي التكويين لدى معلمات 2014املزروع، هيا )
 .315-279، ( 2)22، مصر ،جملة العلوم الرتبويةالعلوم. 

(. دراسة حتليلية وتقوميية 1997براهيم؛ عدس، عبدالرمحن )إاملعايطة، 
لكتب العلوم يف مرحلة التعليم األساسية العليا السابع والتاسع والعاشر 

. كلية الدراسات العليا. اجلامعة ماجستري غري منشورةرسالة يف األردن. 
 األردنية.

(. صعوبات نظام التقومي املستمر يف منطقة أهبا 2000املغيدي، احلسن )
، امعة األزهر، ججملة الرتبيةالتعليمية من اململكة العربية السعودية. 

 .199-149، (93)، مصر
(. وثيقة كفايات العلوم. 2007مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج العريب. )
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Abstract: The study aimed to identify inclusion level of formative assessment skills in chemistry textbook (1) in secondary 

school. A descriptive method was used in this research study. In order to achieve the objectives of the study, the researchers 

designed an analytical tool for data collection, consisting of three parts: explaining the skills of formative assessment, 

indicators, and instructions for selecting the unit of analysis. The study concluded that the level of inclusion of formative 

assessment skills varied in chemistry textbook (1) between (13.5%-38%). Also, results revealed that percentages of inclusion 

for formative assessment skills as follows: feedback (38%), motivation and scientific discussion (33.3%), self-assessment 

(15.2%), and students engagement and motivation (13.5%). Therefore, the study posted a number of recommendations and 

suggestions for further research studies.  

 

Keywords: Formative Assessment, Feedback, Motivation and Scientific Discussion, Self-assessment, Students Engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


