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 :الملخص

من  لدى طلبة المرحلة اإلعدادية 21القرن تقويم التكويني في تنمية مهارات ستراتيجيات الإواقع استخدام  إلىالدراسة التعرف هذه هدفت   

( 48)العينة التي بلغت تم اعتماددراسة المنهج الوصفي التحليلي، و اعتمدت القد و  ،أنموذجا   الشاملة مدرسة الطورفي المعلمين  وجهة نظر

 ة للمجاالت األربعة: الدرجة الكليكاآلتي بعد التحقق من صدقها وثباتها، وكانت النتائجم تطوير استبانة لجمع البيانات، وت، ومعلمة معلما  

ة( وكذلك سنوات الخبر و الجنس، و ، المادة التدريسيةو المؤهل العلمي، ) اتلمتغير  دالة إحصائيا   فروق توجد  وأنه ال ،جة عاليةجاءت بدر 

 ناث. وقد خلصت الدراسة إلىتمعية، حيث كانت الفروق لصالح اإلنفعالي ومجال اللياقة المجاإل جتماعياالت ما عدا المجال اإلللمج

رسة تلبي حاجة المعلم بمماالتي تربوية السياسات التعزيز  على استمرارية الجهات المسؤولة حرص ها:جموعة من التوصيات أهمم

  .21القرن  يات التقويم التكويني وفق مهاراتاستراتيج

 .الشاملة ،  مدرسة الطور21التقويم التكويني، مهارات القرن راتيجيات استالكلمات المفتاحية: 

 :مقدمةال

مية، لشهد العالم في ااَلونة األخيرة العديد من التغيرات التكنولوجية والمعرفية، وتطور التعليم كذلك في ضوء هذه التغيرات والتطورات العا 

هور ظ ومن هنا ظهرت العديد من المبادرات العالمية لتحديد مخرجات التعلم التي ينبغي توفرها في لبنات المستقبل، التي كان نتاجها

قتصاد لدى المتعلم لمواجهة عصر اإلمهارات هذه الهتمام بتنمية أصبح من الضروري اإل، و والعشرين الحاديمصطلح مهارات القرن 

المعرفي في سعيه لبناء مجتمع المعرفة في ضوء التحديات التي تعيشها النظم التربوية. ويعد من التوجهات التي بدأت تنال اهتماما  من 

قيق سابهم المعارف والمعلومات والمهارات وطرائق التفكير التي تمكنهم من تحرتقاء بهم واكواإل لبةاألكاديميين بهدف دعم الطالتربويين و 

المهارية في جميع الجوانب المعرفية و  للطلبةكما أن اإلرتقاء بالعملية التعليمية يحتاج الى تحقيق النمو الشامل ، دورهم في المجتمع

 .من خالل اإلهتمام بتنمية تلك المهارات تمعيةوالوجدانية والمج

ياتهم وصقلها، ومهاراتهم، ونمو شخص الطلبةيحتل التقويم التربوي ركنا  أساسيا  في المناهج التعليمية؛ بسبب دوره في بناء معارف و 

 ال دينيا  اجتماعيا  تربويُا أخالقيا   فإن التقويم يعتبر منهجا   (2014) المطوع، مطوعالة، وكما أشار إكسابهم مهارات التعلم مدى الحياو 

ترجع أهمية التقويم إلى جودة التعليم ومقدار ما يتعلمه الطلبة. وعلى الرغم من وجود استراتيجيات تقويم و . تستقيم حياة الفرد من دونه
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لبة، حيث تهدف والعشرين لدى الط ديالحاستراتيجيات لتنمية مهارات القرن كويني تعد من أنسب اإلعديدة إال أن استراتيجية التقويم الت

 .إلى إيصالهم لمستوى عاٍل من الكفاءة باستخدام أساليب تختلف عن التعلم الصفي التقليدي

س، وتوظيف من خالل التنوع المستمر في طرق التدري يساعد في مراعاة الفروق الفردية بين الطلبةوتكمن أهمية التقويم التكويني في أنه 

عه من طرق تدريس يتب ة المناسبة، أما بالنسبة للمعلم فهو يساعده في تقويم أساليب تدريسه، وفي معرفة مالئمة ماالوسائل التعليمي

مما سبق يتضح أهمية الدراسة الحالية، والتي يمكن أن تسهم في  .(2012) يوسف وَاخرين، لمستوى التالميذ وتعديل أسلوبه في التدريس

النجاح في و  ،العشرين من مواجهة التغير المستمر في هذا العالم، والشعور بالمسؤولية اإلجتماعيةو  حاديتمكين الطالب في القرن ال

 الحياة والعمل والمواطنة. 

 : مشكلة الدراسة

تت التي با العالمةو  ما بين المعرفة قويا   االرتباط لكن اليزال عملية التقويم من العناصر األساسية في العملية التعليمية التعلمية إن 

فك ذلك  إنف دون األخذ باالعتبار إلى ما يحتاجه الطالب لتحسين تعلمه وتنمية قدراته وأدائه. بالتالي ،عند الكثيرين هي الغايةاالخيرة 

 ي منها التقويم الذاتيالت ة في المعرفة والمهارات واألداءاالرتباط يتطلب أساليب جديدة في التقويم التي تبين حقيقة مستوى تقدم الطلب

 .(Belcher, 2016)التكوينيوتقويم األقران وغيرها من استراتيجيات التقويم 

في تحقيق نجاعة عملية التقويم وتحقيق األهداف المرجوة منها من خالل ممارساته في التقويم التي البد أن  رئيسا   لمعلم دورا  لن وأل

قويم التكويني الذي الت تراتيجيات الحديثة في التقويم وهواالس أحدكان البد من تسليط الضوء على  ،تتناسب مع ممارساته في التعليم

ستمرة م يضا تقديم تغذية راجعةأخالل المناقشات والعصف الذهني و  من أهميته في تحفيز فكر الطالب( 2018، أشتيل)  بينت دراسة

وألن المرحلة اإلعدادية  (،2016 ،زامل )اسةودوره في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين كما في در  للطالب والمعلم على حد سواء

 ،تقابل مرحلة المراهقة المبكرة والتي يصاحبها تغيرات في النمو في كل من الجانب الجسمي والحركي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي

، قائية وعالجيةمية انمائية وو تعليوالذي ينعكس بدوره على ممارسات المعلم في التعامل مع تلك المرحلة وكيفية استخدام استراتيجيات 

أيضا و  ،طالع على األدب التربوي والدراسات السابقة التي تتناول جوانب التقويم التربوي اإلمن و  في الدراسة. هذه المرحلةفقد تم اختيار 

ي دالحاة مهارات القرن تنميفي تقصي واقع التقويم التكويني ودوره في اهتمامهن أثار مما ، تجربة الباحثتين في مجال التعليمعلى بناء  

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو الثالث العدد

 م 2021 – تموز – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

422 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 الحاديالقرن  التقويم التكويني ودوره في تنمية مهارات استخدام استراتيجيات والعشرين، وعليه تتمحور هذه الدراسة في البحث حول واقع

 .في القدس مدرسة الطور الشاملة عدادية فيلعشرين لدى طلبة المرحلة اإلوا

 :ااَلتي النحو على الدراسة مشكلة صياغة تم دفق ماتقدم، على بناء    :أسئلة الدراسة

ة مرحلوالعشرين لدى طلبة ال الحاديستراتيجيات التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن إما واقع استخدام  :سؤال الدراسة الرئيس

  ؟من وجهة نظر المعلمين في مدرسة الطور الشاملة اإلعدادية

 :سئلة الفرعية اآلتيةوقد انبثق عن سؤال الدراسة الرئيس األ

في  اديةوالعشرين لدى طلبة المرحلة اإلعد الحادي ما اإلستراتيجيات المستخدمة في التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن  .1

  ؟مدرسة الطور الشاملة

لمين والمعلمات من المعديرات عينة الدراسة في متوسط تق≥ α) 0.05الداللة )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2

في مدرسة الطور  ةعداديوالعشرين لدى طلبة المرحلة اإل الحاديستراتيجيات التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن إحول استخدام 

 ؟دريسيةسنوات الخبرة، والمادة التو المؤهل العلمي، و الجنس،  اتتعزى لمتغير  الشاملة

 لفرضيات اآلتية :تسعى الدراسة إلى اختبار ا :فرضيات الدراسة

في متوسط تقديرات عينة الدراسة حول استخدام إستراتيجيات ≥ α) 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال.1

 للجنس.التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلبة المرحلة اإلعدادية تعزى 

في متوسط تقديرات عينة الدراسة حول استخدام إستراتيجيات ≥ α) 0.05ية عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائ ال.2

 .مؤهل العلميلالتقويم التكويني في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلبة المرحلة اإلعدادية تعزى ل

تقديرات عينة الدراسة حول استخدام إستراتيجيات  في متوسط≥ α) 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال.3

 . التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلبة المرحلة اإلعدادية تعزى لسنوات الخبرة
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ات اتيجيفي متوسط تقديرات عينة الدراسة حول استخدام إستر ≥ α) 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال.4

 .ةدريسيالتقويم التكويني في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلبة المرحلة اإلعدادية تعزى للمادة الت

 :حاولت الدراسة تحقيق األهداف اآلتية: أهداف الدراسة

لبة المرحلة لدى ط والعشرينالحادي مهارات القرن  في تنميةستراتيجيات المستخدمة في التقويم التكويني اإل التعرف إلى .1

 .مدارس القدس ىعدادية في إحداإل

 ستراتيجيات المستخدمة فيطات تقديرات عينة الدراسة حول اإلفروق ذات داللة إحصائية لمتوس كان هنالكالتعرف إذا ما .2

نوات الخبرة، والمادة ، وسوالعشرين تبعا  لمتغيرات الدراسة؛ الجنس، والمؤهل العلميالحادي التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن 

  .دريسيةالت

 :أهمية الدراسة

 : اآلتيتتمثل األهمية للدراسة في جانبين؛ النظري والعملي، وهما على النحو 

لتكويني ومساهمتها قويم امن أهمية المجاالت التي بحثت فيها استخدام استراتيجيات الت تبرز أهمية الدراسة النظريةأوال: األهمية النظرية: 

المهاري، والمجال االنفعالي االجتماعي، ومجال أو مهارات القرن الحادي والعشرين وكانت؛ المجال المعرفي، والمجال االدائي  تنمية في

 ي مع المجتمععلى التفاعل االيجابكونها تلك المجاالت تشكل وتصقل سمات الطلبة وشخصياتهم وقدرتهم مستقبال  ،اللياقة المجتمعية

الجنس، والمؤهل ) همية في اختيار متغيرات الدراسة المتعلقة بعينة الدراسة من المعلمين في المرحلة االعداديةتكمن األ يضاوأ وتغيراته.

لبحث اذا ما كان كان لها دالالت احصائية يمكن التوصل اليها من نتائج الدراسة ومحاولة  العلمي، والمادة التدريسية، وسنوات الخبرة(

الطلبة  حلة حرجة من حياةن وجدت. باالضافة الى أهمية المرحلة التعليمية المختارة كونها مر إ ل لتلك الدالالتايجاد تفسيرات أو حلو 

تلك المرحلة صائص خساليب واستراتيجيات تقويمية تتالئم مع ووجدانية ومدى الحاجة لمعرفة وانتقاء أ حبها تغيرات نفسية وفكريةالتي تص

 العمرية. 

لحديثة في ا عنصرا  من عناصر العملية التعليمية وأحد التوجهات تتناولمن كونها  تظهر االهمية العملية للدراسةلية: ثانيا: األهمية العم

البيانات والنتائج التي ستوفرها الدراسة قد تكون داعمة لجهود وزارة التربية والتعليم وكذلك  .ي وهو التقويم التكوينيمجال التقويم التربو 
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 من الدراسة يؤملو  .والعشرين لدى الطلبة الحاديما يتعلق بتطوير أساليب التقويم الحديثة في تنمية مهارات القرن ومتخذي القرار في

كما قد تشكل الدراسة  .لتعلمتقويم لالإلى طرائق وأساليب التقويم الحديثة وفق التوجهات الحديثة في عملية  والمعلمات إرشاد المعلمين

  .ة تبحث األثر للتقويم التكويني في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلبةقاعدة معرفية لدراسات الحق

 :مصطلحات الدراسة 

، ر التغذية الراجعةريس بغرض توفيتقدم تعلم الطلبة أثناء التد لقياسب المستخدمة هي الطرق واألسالي: استراتيجيات التقويم التكويني

إجرائيا يمكن و . (44: 2015) قاسم والباز،تعلمالعن وتزويد المعلم بالمعلومات الكافية  ،وفقا لذلكتحديد االحتياجات وتكييف التدريس و 

ب التدريس واألنشطة ساليلنقاط القوة والضعف أل والمستمرة توفير التغذية الراجعةو تعلم الطلبة  الطرق المستخدمة لمتابعة ف بأنهاأن تعر 

 للمعلم.و  بةوالوسائل التعليمية المستخدمة للطل

هي مجموعة من المهارات التي يحتاجها العاملون في مختلف بيئات العمل ليكونوا أعضاء فاعلين  والعشرين: الحاديمهارات القرن 

المحتوى المعرفي الالزم لتحقيق النجاح، تمشيا  مع المتطلبات التنموية واالقتصادية للقرن الواحد  إتقانومنتجين، بل ومبدعين، إلى جانب 

ات األفراد وفق المتطلبيحتاجها  التي والخبرات مجموعة من المهارات ف بأنهاأن تعر وإجرائيا يمكن  .(152: 2018)خميس، شرينوالع

 وتتضمن مهارات تعلم واالبداع ومهارات معلوماتية واالعالم ومهارات حياتية التنموية واالقتصادية والمعرفية في القرن الحادي والعشرين

 .ومهنية

مدرسة حكومية تابعة لبلدية القدس وتضم كل من المرحلة اإلعدادية والثانوية للذكور في منطقة الطور في : طور الشاملةمدرسة ال

 القدس الشريف.

 : حدود الدراسة

لعشرين وا لحاديا الحدود الموضوعية: تقتصر هذه الدراسة على بيان واقع استخدام استراتيجيات التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن 

 .مدرسة الطور الشاملةعدادية في لدى طلبة المرحلة اإل

 .2020/2021  األول من العام الدراسي الحدود الزمانية: الفصل الدراسي
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 دس. القمنطقة الطور بللذكور في  الشاملة الحدود المكانية: مدرسة الطور

 .جرائية الواردة فيها: اقتصرت هذه الدراسة على المصطلحات والمفاهيم اإلةد المفاهيميو حدال

تحليل تي وردت في الدراسة، والوالجابة عنها، األداة المستخدمة ودقة وطبيعة اإل: تنحصر في تعميم النتائج بحسب ةد اإلجرائيو حدال

 .والعينة التي طبقت عليها الدراسةحصائي الذي استخدمته الباحثتان، اإل

 .دس/ القاإلعدادية الشاملة للمرحلة وجهات نظر المعلمين في مدرسة الطور : اقتصرت هذه الدراسة على استطالعةد البشريو حدال

 :اإلطار النظري للدراسة

لتركيز أكثر على التنويع وأصبح ا من قبل العديد من الباحثين والتربويين، ا  كبير  ا  يلقى موضوع التقويم التربوي في الفترة األخيرة اهتمام 

ية التقويم وخاصة الحديثة منها التي باتت أقرب إلى النظرية البنائية لبياجيه والنظرية البنائية في االستراتيجيات المستخدمة في عمل

 )االجتماعية لفيجوتسكي بدال من السلوكية لبافلوف، على اعتبار أن عملية التعلم نشطة تتم من قبل الطالب بتوجيه وإرشاد من قبل المعلم

يثة في التقويم التي أحدثت تغييرات جوهرية على فلسفة التقويم ومنهجياته وإجراءاته كما أن هنالك توجهات حد .(2014 السعدوي،

ى أن التقويم إلد التنبه التوجهات جاءت من بعتلك و ى التقويم الختامي. لإإضافة  التكوينيوأساليبه والتي منها التقويم التشخيصي والتقويم 

يعد التقويم االقائم على االختبارات كاف لتقديم صورة حقيقية ولم  ،هدف تعلم الطالبأو قليل الجدوى في تحقيق  التقليدي ال يجدي نفعا  

اجات من األفراد ق نتعن مستوى تعلم الطلبة أو حتى المهارات التي يمتلكونها وقادرين على توظيفها، كما لم تعد كافية من أجل تحقي

  .لعصربات المجتمع واحتياجات هذا ادرة على تلبية متطلذات جودة وق

هداف أسس والتي منها؛ ارتباط التقويم بإلى أن عملية التقويم التربوي البد أن تبنى على مجموعة من األ (2016، مهلل ومهداوي ) وأشار

، هاإشراك الطلبة فيدق والموضوعية، و بالثبات والصواتصافها تنوع أدوات التقويم  منوالبد  شامال لها جميعها،العملية التعليمية التعلمية و 

مع تلك األسس و  .على الذات وتحقيقها نسانية للتعرفإعملية واعتبارها أن تكون عملية مستمرة متالزمة لجميع مراحل التخطيط والتنفيذ، و 

واتجاهاته وعاداته  ميولهتهتم بو  ،تكون عملية التقويم عملية تشخيصية وقائية عالجية، وتسهم في نمو شخصية الطالب بطريقة سوية
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علقة باللياقة ر المتباإلضافة إلى التعرف على الجوانب اإلجتماعية في شخصيته كالتعاون وتقبل اآلخرين وغيرها من األمو ، وقدراته

    ية.جتماعاإل

  التقويم التكويني:

التقويم لواقعي؛ وهو ا مع تعدد أنواع التقويم الحديثة إال أن هذه الدراسة تركز على أحد أنواع التقويم األقرب إلى التقويم الحقيقي والتقويم

، وقد عّرف على أنه عملية ممنهجة منظمة تحدث في ضوء مستوى من األهداف ونمط االستجابات ومستوى العمليات والتوظيف، تكوينيال

ب التدريس يوأنه إجراء يقوم به المعلم أثناء التدريس لتزويد المتعلم والمعلم بالتغذية الراجعة وبمعلومات كافية عن فاعلية طرائق وأسال

نه عملية إف (2013، أحمد) وايضا حسب .(2019) مسملي وَاخرين، المتبعة ونوعية األدوات المستخدمة من أجل تحسين عملية التعلم 

 (2014 ،أبو عاّلم) امنظمة تحدث أثناء التدريس بهدف تزويد المعلم والمتعلم معرفة نتائج أدائهم لتحسين العملية التعليمية التعلمية. وأم

ة أنه التقويم الذي يقوم به المعلم أثناء عملية التعلم وهو العملية التي تبدأ مع بداية التعلم ويواكبه خالل سير الحص التكوينيعرفت التقويم 

 .الدراسية

  :مزايا التقويم التكويني

تحصيل  كما ال يقتصر على قياس .ألداءمرارية، وقدرته على تحسين ااالستو مزايا التقويم التكويني عديدة نذكر منها: محكي المرجع،  

الطالب وإنما يهتم بقياس وتقويم جميع جوانب شخصية الطالب، ويتم فيه توظيف مجموعة متنوعة من األدوات للتقويم التي تراعى فيها 

كما أن التقويم  م تعلمه.يوفر تغذية راجعة لكل من الطالب والمعلم، كما يمنح الطالب المسؤولية في تقويو الفروق الفردية بين الطلبة، 

تعلم تعطي الفرصة للمعلم بأن يكون التقويم شامال  لجميع جوانب الالتي التكويني هو أقرب الى التقويم الواقعي من حيث اإلستمرارية و 

 (.2012ي والعمري، )العمر  ضافة إلى الجوانب الشخصية والتي من الصعب قياسها باألساليب التقليديةباإل ،المعرفية واألدائية والوجدانية

لى إن الطلبة بحاجة أو  ،كما أن التوجهات الحديثة نحو التقويم البنائي هو نتيجة افتراض أن المعرفة يتم تكوينها وبنائها من قبل الطالب

  (.2018يوسف،  )التغذية الراجعة ألعمالهم ودعمهم بطرق مختلفة تناسب حاجاتهم من التعلم

أنموذجا للتقويم من أجل التعلم  (2016 ،العبد الكريم والشايع )دراسة  تضمنت ي في العملية التعليمية التعلميةولبيان أهمية التقويم التكوين

م األقران، وتبين كتقديم التغذية الراجعة والتقويم الذاتي وتقوي ؛لذي يعتمد على بعضا  من استراتيجياتها جوهر عملية التقويم التكوينيوهو 
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جتماعية لدى الطالب من خالل تحقيق المشاركة والتعاون فيما بين الطلبة اتيجيات دعمت وعززت المهارات اإلر أن استخدام تلك االست

 لافي األنشطة الصفية، وأيضا تعزيز احترام آراء اآلخرين من خالل السماح بتبادل اآلراء ضمن المجموعات، وتحقيق التواصل الفعّ 

يجابي إت في السلوكيات لدى الطلبة بنحو النتائج، كما أسهم األنموذج في إحداث تغييرا تبريراألفكار و  وزيادة القدرة للطلبة للدفاع عن

ن تلك أبا أيض الدراسةعلى توجيه طاقاتهم نحو التعلم وانجاز المهام واألنشطة، وقد أفضت  عملمما حد من المشكالت ما بين الطلبة و 

  .مساعدة األقرانبهتمام بهم و لتحصيل المتدني من خالل تركيز اإلمن ذوي ا ستراتيجيات ساهمت في رفع التحصيل الدراسي للطلبةاإل

  :التقويم التكويني استراتيجيات

الواجبات البيتية، و المناقشات الصفية المنظمة والتلقائية، و الشفوية والكتابية،  ؛ختبارات التكوينيةنالك مجموعة من األساليب وهي: اإله

مات األداء، تقييو المالحظة المنظمة ألداء الطالب، و الحقائب التقويمية، و الخرائط المفاهيمية، و المشروعات، و تمثيل األدوار والمحاكاة، و 

 .والسجالت ةوقوائم التقدير واألعمال الكتابيالتقويم الذاتي، وتقويم األقران. كما يستخدم في التقويم التكويني ساللم التقدير و 

 سيرات وتدوينن قيام الطلبة بكتابة األبحاث وتصميم مدونات وعمل نماذج، وكتابة التفإف (2020 ،الدراوشة) وبحسب ما جاء في

وجمع  ،مرونةكالتفكير ب ؛وتكملة خرائط مفاهيمية يستلزم من الطلبة استخدام عادات عقلية منتجة إلتمام تلك المهام التأمالت واألفكار

التي جميعها تصب و  المعلومات السابقة في صور جديدة واستخدام ،فكير والتساؤلوالت ،والمشاركة في األفكار ،البيانات باستخدام الحواس

  في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلبة. 

 :والعشرين الحادي مهارات القرن 

إكسابهم مهارات و ة الطلبمع التقدم العلمي والتكنولوجي والتطورات التي يشهدها العصر، أصبح من الضروري االهتمام بتنمية مهارات 

-Al)والعشرين، سعيا  لبناء مجتمع المعرفة في ضوء التحديات المتعددة التي تعيشها النظم التربوي  الحاديالقرن تتفق ومتغيرات 

Tuwairqi, 2017)  ،لنجاح اللتطوير ومن أجل لبة مجموعة من القدرات التي يحتاجها الطتشمل والعشرين الحادي ن مهارات القرن فإ

 :صر المعلومات، وتشملفي ع

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو الثالث العدد

 م 2021 – تموز – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

428 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

خاللها  نبداع وتتمثل في المرونة واألصالة والطالقة في األداء، والتي يمكن ملإلبتكار واإلالمهارات الالزمة  :اإلبداعو  التعلم مهارات  .1

كير بشكل خالق، للتفجواء الصعبة والمتغيرة، ومن استخدام مهارات جديدة وابتكارية، و ستعداد لأاال إعداد الطلبة للمستقبل، وتمكنهم من

   .والمشاركة التعاون  ،التواصل ،المشكالت وحل الناقد التفكير ،االبتكار وتشمل: والتفكير خارج الصندوق،

المهارات الالزمة  للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بسرعة ودقة، حيث : مية المعلوماتية واإلعالمية والتكنولوجيامهارات محو األ. 2

 عالم والتكنولوجيا وتطويرها من خالل المعرفة ب:سائل اإلقراءة والكتابة على استخدام و تساعد مهارات ال

 إبداعية بطرق  المشكالت لحل بدقة منها واإلفادة وتقييمها ومعالجتها المعلومات على الحصول على القدرة هوو  :المعلومات علم. 

 الثقافات متعددة بيئات في ولغته أدواته استخدام من والتمكن ،يقدمه ما مع التعامل وكيفية اإلعالم بنية فهم ويعني :اإلعالم. 

 والتواصل والتقييم والتنظيم للبحث التقنية استخدام وتعني :واالتصاالت المعلومات تقنية. 

حولهم  حليل ماتتعلم ، و قيادة والعمل الجماعي والتشاركيكال ؛لتحديد متطلبات المهنة المهارات الالزمة: المهارات الحياتية والوظيفية.3

كما ورد  رى األخومجموعة من المهارت  والمشاركة والتواصل،مع الحفاظ على أهدافهم،  مع التغيرات العالمية السريعة التكيفوالتأقلم و 

 :وتشمل ، (Al-Tuwairqi, 2017)في

 الراجعة، التغذية من واالستفادة البيئات، مختلف في بفاعلية والعمل المختلفة، والمسؤوليات األدوار مع التكيف وتعني :والتكيف المرونة 

 .والحلول اآلراء مختلف بين والموازنة والمناقشة بالحوار بإيجابية والتفاعل

 باستقاللية، والعمل ،لياوعم ياجاستراتي لها بالتخطيط تحقيقها ومتابعة منطقية أهداف وضع على القدرة وتعني ت:الذا وتوجيه المبادرة

 .السابقة الخبرات من واالستفادة المعرفية، المهارات في والعمق واإلتقان والمتابعة، اإلصرار :وتشمل الذاتي لمالتع مهارات وامتالك

 االجتماعية، والخلفيات الثقافات اختالف واحترام المتبادل، االحترام لتحقيق بفاعلية التفاعل وتعني :قافيةوالث جتماعيةاإل المهارات

 .لالختالف والتقبل واالنفتاح

 وأخالقية، بإيجابية العمل مع والعقبات، التحديات ومواجهة لتحقيقها، والتخطيط األهداف تحديد على القدرة وتعني والمحاسبية: اإلنتاجية

 ل.األعما لنتائج والمحاسبة والمراجعة بفاعلية، والمشاركة الوقت، وإدارة

 التنوع مراعاة مع األهداف لتحقيق بمسؤولية والتصرف اآلخرين، وقيادة اإليجابي التأثير إحداث على القدرة وهية: والمسؤولي القيادة 

 . وقدراتهم اآلخرين اهتمامات في
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 التعليمي النظام فيعايير أساسية عشرين البد من العمل على تحقيق أربعة ملمن أجل اكساب المعلمين مهارات القرن الحادي واو 

 :وهي

 والتقييم المعايير  Standards and Assessment 

 التدريس وطرق  المنهج  Curriculum and Instruction 

 المهني التطوير  Professional Development  

 التعليمية البيئات  Learning Environments  ،(.2019)العيد 

 والعشرين: لقرن الحاديأهداف تنمية مهارات ا

 للنجاح في الحياة للقرن الحادي والعشرين.المعرفية والنفسية والمهارية التي يحتاجونها  لبةالط تطوير كفاءات 

 لطلبةلساسية للمادة األكاديمية دون تطوير المعرفة األ إتقان المادة األكاديمية: فال يمكن أن تنجح مهارات القرن الحادي والعشرين. 

 جيد، كالت، واالتصال القادرين على التفكير الناقد، وحل المش لبةمخرجات مهارات القرن الحادي والعشرين: تهدف إلى جعل الط

 (.2013)الباز،  يون العالمية، والتثقيف المالؤ الشواالهتمام ب لية للتكيف، واالبتكار واالبداع،والتثقيف التكنولوجي، والمرونة والقاب

 :الدراسات السابقة

، المتوسطة في مدينة الرياضة بحثت في اعتقادات وممارسات التقويم التكويني لدى معلمات العلوم للمرحل (2014، المزروع) دراسة

. ومن كأداة للبحث اإلستبانة واستخدمتاعتمد المنهج الوصفي المسحي، و معلمة اختيرت بالطريقة العشوائية،  (145) شملت العينةو 

لمحور التغذية  خصوباأل، ء بدرجة متوسطةعتقادات المعلمات تجاه ممارسات التقويم التكويني جاتائج الدراسة أن المتوسط العام إلأبرز ن

وجود عالقة دالة احصائيا وموجبة بين معتقدات المعلمات عن التقويم التكويني وممارساتهن التقويمية  تبينكما  والمعلم، للطلبةالراجعة 

 .مما يؤكد على ضرورة تنمية وعي المعلم بالتقويم التكويني وأهميته وكيفية تطبيقه والتي تعتبر من توصيات الدراسة

وسبل تفعيلها في المدارس  21هدفت إلى تحديد األدوار التي يمارسها المعلم الفلسطيني في ضوء متطلبات القرن  (2016،املز ) ودراسة

. ومن ستبانة كأداة للدراسةمشرفا ومشرفة، وتم استخدام اإل 39مديرا  ومديرة، و 92الحكومية في محافظة نابلس، وشملت عينة الدراسة 
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الكلية لمتوسطات تقدير أفراد العينة لأدوار كانت بدرجة متوسطة، وتبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية أن الدرجة نتائج الأبرز 

في متوسطات درجات أفراد العينة وفقا لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والتخصص، ووجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات 

  يفي وعدد سنوات الخدمة.درجات أفراد العينة وفقا لمتغير المسمى الوظ

لة والعشرين لدى طالبات المرح الحاديالتعرف على دور التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن  سعت (،2018، الربيع) دراسةو 

أن  اسةالدر  ت. وأوضحواستخدمت الباحثة االستقراء من األدبيات السابقة كأداة للدراسة في الدراسة الثانوية. واعتمد المنهج الوصفي

يمية، لالتقويم التكويني هو واحد من أنواع التقويم الحديثة الذي يساعد المتعلم على التفكير الناقد وحل المشكالت والتشارك في العملية التع

يذ مومراعاة وجهات النظر المختلفة بين الطالب والمعلمين، كما يستطيع المعلم من خالله أن يعيد النظر في طرق وأساليب تعلم التال

. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن أساليب التقويم مطلوبة في القرن الحادي والعشرينحتى يصلوا إلى مرحلة اإلتقان للمهارات ال

ة، والعشرين بما تحتويه من مقاييس لأداء، وساللم للتقدير، ومشروعات بحثي الحاديالتكويني المتعددة تساعد على تنمية مهارات القرن 

 لى تقديم تغذية راجعة الغرض منها التشخيص والتعزيز والعالج، وتقديم األنشطة العالجية واإلثرائية.باإلضافة إ

التي ركزت على استكشاف معتقدات معلمات الرياضيات حول التقويم التكويني، وأبرز الممارسات التقويمية ( 2018، خليفة)دراسة و 

 دارس منطقة شمال الرياض، واستخدم( معلمة رياضيات في م40بلغت عينة الدراسة ) التي تمارسها المعلمات أثناء عملية التدريس، وقد

 ،م التكوينيغرض من استخدام التقويوقد أظهرت النتائج أن هناك تجانسا  في موافقة جميع أفراد العينة على ال .المنهج الوصفي المسحي

ستراتيجيات الواحد يحد من ممارسة المعلمات إلعدد التلميذات في الفصل  أشارت عينة الدراسة إلى عدم كفاية الحصة الدراسية، وكثافةكما 

 .التقويم التكويني

التي هدفت التعرف على مستوى استخدام معلمي اللغة العربية بالمرحلة اإلبتدائية لمهارات التقويم  (2019،نيمسملي وآخر ) ودراسة

 80 تم فيها استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وكانت عينة الدراسة مكونة منالتكويني وعالقتها بمهارات التفاعل الصفي لدى الطلبة، و 

ائج باإلضافة إلى استخدام بطاقة المالحظة. ومن أبرز نت، ن، وكانت أداة الدراسة االستبانةمعلما  للغة العربية للمرحلة االبتدائية في جازا

رتفعة، ، وأن مستوى التفاعل الصفي كان بدرجة متقويم التكويني كانت مقبولةات الالدراسة أن درجة استخدام معلمي اللغة العربية لمهار 

أن هنالك عالقة ارتباطية موجبة ودالة احصائيا بين درجة استخدام معلمي اللغة العربية لمهارات التقويم التكويني ومستوى التفاعل و 
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 بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على مهارات التقويم الصفي عند الطلبة. وتوصلت الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية

في  الدراسة العمل على تهيئة الفرص المناسبة إلنضمام المعلمين وأوصت. غير المؤهل العلمي وسنوات الخبرةالتكويني تعزى لكل من مت

 .وتوفير البيئة المالئمة لتفعيلها دورات تدريبية حول مهارات التقويم التكويني،

  :سات األجنبيةالدرا

ة نعيلعمل مقابلة شخصية متعمقة وتدوين مالحظاتها خالل زيارتها لى لجأت الباحثة إ(Geoghegan, 2014) جيوجيجان دراسة

ي سياق تعلم مهارات ف الطلبة بتدائية بهدف معرفة الممارسات التقويمية التي يستخدمها المعلمون لتقييم أداءالدراسة من معلمي المرحلة اإل

، مجموعة القدرات في لبة، ووضع الطراءة والكتابة. وأعرب المعلمون أن استخدامهم للتقويم التكويني كان لغرض أعمال تقرير المتابعةالق

رت هذه الدراسة في فهم المعلمين لحقيقة التقويم التكويني وأنه يجب أن يستخدم كدليل لتحسين المساعدة في إعادة التدريس، وقد أثّ و 

 .لصف ومساعدة الطالب في اكتشاف أهداف التعلمالتدريس في ا

 لطلبةلأكدت أن البيانات التي يقدمها التقويم التكويني يجب أن تكون عمليات بال درجات توفر  (Belcher, 2016) بلتشر دراسةو 

لطالب الخاطئة، فاهيم اوالمعلمين تغذية راجعة  ذات صلة بسير عملية التعليم، كما توفر استراتيجيات بديلة للمساعدة في تصحيح م

ويجب أن تستخدم أدوات متنوعة للتقويم التكويني كالتقييم الذاتي وتقييم األقران والتغذية الراجعة وأساليب األسئلة الصفية، حيث إن 

سن ملحوظ في حجميعها مهم إلنجاح التقويم التكويني. وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن تطبيق التقويم التكويني بشكل فعال أدى إلى ت

 .الصف الثامن في مادة الرياضيات طلبةإنجاز 

كيفية إدارة المشاركين لعملية التقويم التكويني وذلك من خالل  هدفت الستكشاف( Austin Hurd, 2016) أوستن هرد ةدراسو 

ن، غتشيتوسطة في ضواحي ملمرحلة الملمين ( معل6ت الباحثة بعينة من )نالسجالت، حيث استعاو المقابالت الشخصية، و المالحظة، 

أن أدوات التقويم التكويني المستخدمة كانت متشابهة بالنسبة لجميع المشاركين والتي كان الغرض منها تبادل نتائج الدراسة  أظهرتو 

كويني أتاح لهم تالحوار والنقاش حول المعلومات التي تم تدريسها، ومن ثم تقديم التغذية الراجعة الفردية، وأكد المشاركون أن التقويم ال

أن الوقت كان عامال  مهما  لتحديد مالئمة وسهولة استخدام استراتيجية التقويم التكويني، وا ديل على تخطيط التدريس، كما أشار التع
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م يإيجاد الطريقة األمثل لتحقيق الهدف والغرض من التقو  واد أن بعض المشاركين هم فعال  ممن استطاعوجمراجعة النتائج النهائية بو 

 .التكويني بصورة صحيحة

في حاالت متعددة لمعلمي اللغة اإلنجليزية في المدارس اإلعدادية   (Widiastuti, et al,2020 ) نيودياستوتي وآخر  ةوبحثت دراس

طوير المهني. تللكشف عن التنافر بين معتقدات المعلمين وممارساتهم للتقييم التكويني في فصول اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية وعالقته بال

، والمالحظات الصفية معلمين للغة االنجليزية 3عددهم  تم جمع البيانات من خالل إجراء مقابالت شبه منظمة لجميع المشاركين وكانو 

لدراسة أن ا ائجالمعلومات وتحليلها. وأظهرت نتوالوثائق مثل المجالت وخطط الدروس. وقد اتبعت الدراسة المنهج الكيفي في جمع 

مين ذوي مستوى تطور مهني مرتفع لديهم معتقدات أعلى حول التقييم التكويني مقارنة مع أولئك الذين لديهم مستوى أقل من التطور المعل

المهني، ومع ذلك، لم يتم ممارستها دائم ا بشكل مناسب في الفصل الدراسي. كما ال يوجد دليل على أن هنالك تأثير حقيقي لمستوى 

لتقويم التكويني ى تنفيذ ااح ممارسات التقييم التكويني في الصف، وهذا يرجع إلى بعض العوامل التي تأثر علالتطور المهني على نج

  ف.في الص

  :التعقيب على الدراسات السابقة

 واضحم امن بعد مطالعة مجموعة من الدراسات التي تتناول التقويم التكويني وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين وجد أن هنالك اهتم

للتقويم التكويني واستراتيجياته، وضرورة تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين من خالل ممارسات المعلم في العملية من قبل الباحثين 

 ما يميزو  والعينة لها. في تحديد منهجية الدراسة وأداتها وتحديد متغيراتها. وأيضا ساعدت الدراسات (2018)الربيع، كدراسة  التعليمية

حدى إفي  21تبحث واقع استخدام استراتيجيات التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن  عن غيرها من الدرسات بأنها الدراسة الحالية

ة، باإلضافة في المنطق لتكون بذلك من أوائل الدراسات ،على حد علم الباحثتان سابقا مناطق القدس التي لم يبحث فيها هذا الموضوع

( و) خليفة، 2019)مسملي وَاخرين،  على واحدة من المواد كدراسة متغيرات للدراسة ومنها المادة التدريسية التي لم تقتصر 4إلى اعتماد 

  .وإنما شملت جميع المواد التدريسية التي تدرس في المدرسة( 2014( و)المزروع، 2018

ع ، حيث تم دراسة واقالدراسة غراضلمناسبته أل صفي التحليليالو منهج ال استخدام تم من أجل تحقيق أهداف الدراسة  :الدراسة يةمنهج

 استخدام التقويم التكويني ودوره في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلبة المرحلة اإلعدادية.
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( 120م)الغ عددهوالب في القدس منطقة الطور جميع المعلمين والمعلمات في  منمجتمع الدراسة  تكون  قدو : تهاوعين مجتمع الدراسة 

)مدرسة الطور  معلما  ومعلمة بطريقة عنقودية قصدية (48)واختيرت العينة التي بلغت  .2020/2021 للسنة الدراسيةمعلما  ومعلمة 

 .الشاملة في القدس أنموذجا  للدراسة(

 وصف خصائص عينة الدراسة

 .دراسةال اتحسب متغير  أفراد عينة الدراسة توزيع :(1) جدول

 النسبة المئوية العدد مستوىال المتغير

 37.5 18 ذكر الجنس

 62.5 30 انثى

 31.3 15 بكالوريوس المؤهل العلمي

 68.8 33 ماجستير

 27.1 13 علوم انسانية المادة التدريسية

 14.6 7 علوم طبيعية

 35.4 17 علوم لغوية

 2.1 1 رياضة 

 4.2 2 تقنيات

 16.7 8 رياضيات

 25.0 12 سنوات 10أقل من  سنوات الخبرة

 15أقل من -10من 
 سنة

15 31.2 
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 43.8 21 سنة فأكثر 15

د االطالع بع استتتتخدمت االستتتتبانة كأداة لجمع البيانات، بناء على اهداف الدراستتتة وأستتتئلتها ومنهجها وطبيعة موضتتتوعها،: أداة الدراسةةة

)زامل،  ةبعض الفقرات المدرجة في بعض الدراستتتتتتتات الستتتتتتتابقة كدراستتتتتتتاالستتتتتتتتفادة من قد تم و ، على األدب التربوي والدراستتتتتتتات الستتتتتتتابقة

( فقرة موزعة 61في صتتورتها النهائية )االستتتبانة  وقد شتتملت (، 2019) الحريتي، و (2016حمزة،  ) بن، (2019)الخضتتر،  ،(2016

ألداة ل اإلجابة على فقرات المقياسأما وة. اللياقة المجتمعيو نفعالي، جتماعي اإلالمهاري أو االدائي، اإلعلى أربعة مجاالت؛ المعرفي، 

 .(اً جد ومنخفضة، منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جًداتتبع طريقة ليكرت بالتدريج الخماسي ) كانت

 داة األوثبات صدق 

داء بإل ،مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة بعرضها على أداة الدراسة : تم التحقق من صدقالظاهري صدق ال :أوال  

افة أي ، وإضللمجال المدروسفقرات االستبانة من حيث: مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتها لغويا ، ومدى شمول الفقرات حول الرأي 

 .االستبانة بصورتها النهائية إخراجتم  وفق هذه المالحظاتو ، معلومات أو تعديالت أو فقرات يرونها مناسبة

 ،ومعلمة معلما   (15) وهيت صدق البناء تم تطبيقها على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة الستخراج دالال: صدق البناء :ثانيا  

الت االرتباط حيث تراوحت قيم معام ،وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون الستخراج قيم معامالت ارتباط الفقرة بالمجال وباالستبانة ككل

  .ذي اعتمد في الدراسة( وهي ضمن المعيار ال0.882_0.514للفقرات بين )

عال حيث  من خالل معادلة كرونباخ ألفا، وتبين أن األداة تتمتع بثبات الثبات فقد تم احتسابه :ستطالعية: ثبات اإلستبانة للعينة اإلثالثا  

 مما يفي بأغراض الدراسة.  (0.958 )كانت الدرجة الكلية لموضوع الدراسة هو

راسة ومن لى عينة الدستبانة عستطالعية تم توزيع اإلالعينة اإل داة علىكد من صدق وثبات األلتأمن بعد ا :: صدق أداة الدراسةرابعا  

 واتضحلأداة،  ةالدرجة الكليستبانة مع لفقرات اإلرتباط بيرسون اتم التحقق من صدق األداة بحساب معامل ستجابات عليها بعد تلقي اإل

بين  ، حيث تراوحت معامالت االرتبطاق داخلي بين الفقراتتسمما دّل على أن هناك استبانة اإل فقرات جميعوجود داللة إحصائية في 

  .( مما تعتبر مقبولة وضمن المعيار المحدد للدراسة0.744_0.345)
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 معاملل الدرجة الكليةستتتتاب ثبات تحامن خالل المستتتتتخدمة على عينة الدراستتتتة  التحقق من ثبات األداة تم  :أداة الدراسةةةةثبات : خامسةةةا  

تنمية  واقع استتتخدام استتتراتيجيات التقويم التكويني فيل الدرجة الكليةلفا، وكانت أراستتة حستتب معادلة الثبات كرونباخ الد لمجاالت الثبات

 بأغراض يفي عال داة بثباتلى تمتع األإذه النتيجة تشتتتتتير وه ،(0.962) والعشتتتتترين لدى طلبة المرحلة االعداديةالحادي مهارات القرن 

 يبين معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية. (2)والجدول الدراسة.

 والدرجة الكلية معامل الثبات للمجاالت نتائج :(2جدول )               

 معامل الثبات عدد الفقرات المجاالت

 0.909 20 المجال المعرفي

 0.901 16 المجال المهاري أو األدائي

 0.911 12 المجال االجتماعي االنفعالي

 0.942 13 مجال اللياقة المجتمعية

 0.962 61 الدرجة الكلية

 

ية تجميع عد أن اكتملت عملوب، ةعلى أفراد عينة الدراستتتتتاالستتتتتتبانة تطبيق  ستتتتتتبانة الكترونيا  تممن بعد تصتتتتتميم اإل: إجراءات الدراسةةةةة 
  تبانة. سإ (48)ائي هي حة والتي خضعت للتحليل اإلحصالمستردة الصال تاناعدد اإلستب تبين أناإلستجابات، 

قرة من فقرات المعيارية لكل ف قد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات:  المعالجة اإلحصائية

ت ومعامل ارتباط بيرستتتتتتتتتتتتتون، ومعادلة الثبا، (One_Way ANOVA)األحادي تحليل التباين و (، t-testستتتتتتتتتتتتتتبانة، واختبار )ت( )اإل

 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciences(، وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية )Cronbach Alphaكرونباخ ألفا )

 : ومناقشتها  نتائج الدراسة

قويم ت التواقع استخدام استراتيجيا " يوهالدراستتة  مشتتكلة عن  تانالباحثإليها  تلنتائج الدراستتة، التي توصتتل عرضتتا   الجزءتضتتمن هذا 
 اتجابمن خالل استتتتبيان أثر كل من المتغيرات و  " عداديةالحادي والعشةةرين لدط طلبة المرحلة اإلالتكويني في تنمية مهارات القرن 
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جابة أفراد متوستتتتتطات استتتتتتدرجة أفراد العينة على أداة الدراستتتتتة، وتحليل البيانات اإلحصتتتتتائية التي تم الحصتتتتتول عليها. وحتى يتم تحديد 
 :تيةة تم اعتماد الدرجات اآلعينة الدراس

 تللفقرا متوسط الحسابيالمدط  الدرجة

 فأقل 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متوسطة

 فأعلى 3.68 عالية 

 أسئلة الدراسة:نتائج 

لدط لعشةةةرين الحادي واواقع اسةةةتخدام اسةةةتراتيجيات التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن ما  :الرئيسالنتائج المتعلقة بالسةةةؤال 

 ؟  من وجهة نظر المعلمين عداديةطلبة المرحلة اإل

ستبانة التي إلا فقرات حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على تم عن هذا السؤال لإلجابة

والمدرجة  داديةعالعشتتتترين لدى طلبة المرحلة اإلالحادي و واقع استتتتتخدام استتتتتراتيجيات التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن  عنتعبر 

 . (3في الجدول)

كويني في واقع استخدام استراتيجيات التقويم التل: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة (3جدول )
 والعشرين لدى طلبة المرحلة االعدادية الحاديتنمية مهارات القرن 

 الرقم 
المتوسط  مجاالتال

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 85.6 0.58 4.28 مجال اللياقة المجتمعية 4
 عالية

 77.1 0.57 3.86 المجال االجتماعي االنفعالي 3
 عالية

 76.1 0.45 3.81 المجال المعرفي 1
 عالية
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 73.2 0.48 3.66 المجال المهاري أو األدائي 2
 متوسطة

 عالية 77.6 0.42 3.88 الدرجة الكلية

 رن الحاديالتكويني في تنمية مهارات الق واقع استتتتخدام استتتتراتيجيات التقويمأفراد عينة الدراستتتة على  ة لدىالستتتتجابا متوستتتط درجة كان

مجال وحصتتتتتتتتل  .اليةعبدرجة  جاء أي (،%77.6ية )وبنستتتتتتتتبة مئو ( 3.88)للدرجة الكليةبلغت  عداديةاإل والعشتتتتتتتترين لدى طلبة المرحلة

المجال ، ومن ثم (3.86بمتوستتتتط حستتتتابي ) نفعاليجتماعي اإلالمجال اإل(، ويليه 4.28على أعلى متوستتتتط حستتتتابي ) اللياقة المجتمعية

يعود قد و  وبدرجة متوسطة.( 3.66بمتوسط حسابي ) المجال المهاري أو األدائي، يليه جة عاليةر وبد (3.81بمتوسط حسابي ) المعرفي

 عدادية ألهمية التقويم التكويني ودوره في تنمية مهارات القرن الحاديتوى وعي معلمي المرحلة اإللى ارتفاع مستتتتتتتتتتك النتيجة إتفستتتتتتتتتتير تل

عتقادات أن المتوستتط العام إلالتي تبين فيها  (2014) المزروع،  وبذلك تكون الدراستتة الحالية ال تتفق مع دراستتة ،والعشتترين عند الطلبة

أن التي تبين فيها   (Widiastuti et al,2020) ، واتفقت مع دراستتتتتتةستتتتتتات التقويم التكويني جاء بدرجة متوستتتتتتطةالمعلمات تجاه ممار 

المعلمين ذوي مستتتتتتتتتتتتتتتوى تطور مهني مرتفع لديهم معتقدات أعلى حول التقييم التكويني مقارنة مع أولئك الذين لديهم مستتتتتتتتتتتتتتتوى أقل من 

يات التقويم ستتتتتتتتتتتتتتتراتيجلممارستتتتتتتتتتتتتتات التعليم وإ ريبيةلتحاق بدورات تدص المعلمين على اإل، وقد يعود ذلك اإلتفاق إلى حر التطور المهني

 .  التي تحرص المدرسة على تقديمها لطاقمها المدرسي الحديثة

ى والعشرين لد الحادياإلستراتيجيات المستخدمة في التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن  ما جابة عن سؤال الدراسة األول:وفي اإل

  ؟في مدرسة الطور الشاملةطلبة المرحلة اإلعدادية 

ن المجاالت عاالستتتتبانة التي تعبر  فقرات حستتتاب المتوستتتطات الحستتتابية واالنحرافات المعيارية الستتتتجابات أفراد عينة الدراستتتة علىتم 

( على 7(، )6(، )5(، )4اول )ة في الجتتدجتمتتاعي اإلنفعتتالي، والليتتاقتتة المجمعيتتة والمتتدرجتتمعرفي، والمهتتاري أو األدائي، واإلربعتتة؛ الاأل

 الترتيب.  
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  : : المجال المعرفيوال  أ

 لمجال المعرفيتجابات أفراد عينة الدراسة لسلحسابية واالنحرافات المعيارية إل: المتوسطات ا(4جدول )

الر
 قم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 عالية 86.2 0.75 4.31 سريعة للمعرفة السابقة عند الطلبة  ٌأقوم بعمل مراجعة 1

اقدم باستمرار تغذية راجعة على اجابات الطلبة على كل من  9
 االختبارات الشفوية والمكتوبة 

4.17 0.75 

83.4 

 عالية

استخدم أسلوب العصف الذهني الستظهار المعرفة السابقة عند  2
 الطلبة 

4.08 0.74 

81.6 

 عالية

 عالية 80.4 0.60 4.02 د خطة مسبقة لتقويم المعرفة السابقة عند الطلبة أع 4

1

7 
استخدم اسلوب االسئلة المتتابعة للكشف عن مستوى الفهم 

 والمعرفة عند الطلبة 
4.02 0.60 

80.4 

 عالية

 عالية 80.0 90 .0 4.00 اسمح للطلبة بعمل تغذية راجعة الستجاباتهم  7

1

2 
 0.60 3.98 فكير بطرق ابداعية ادرب الطلبة على الت

79.6 
 عالية

1

1 
 0.61 3.92 اشجع الطلبة على االستقصاء واالستدالل للحصول على المعرفة 

78.4 
 عالية

2

0 
 0.82 3.92 اعد اساليب التقويم بما يتناسب مع الفروق الفردية بين الطلبة 

78.4 
 عالية

1

3 
 0.74 3.85 اشجع الطلبة على االستكشاف الحر 

77.0 
 عالية

1

9 
 0.56 3.83 اعد اساليب التدريس التي تراعي الفروق الفردية بين الطلبة 

76.6 
 عالية
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1

4 
 0.66 3.77 اوجه الطلبة لمصادر تعلم متنوعة للحصول على المعرفة 

75.4 
 عالية

1

0 
 0.61 3.73 اوظف مصار التعلم المختلفة لتقديم المعرفة للطلبة 

74.6 
 عالية

 عالية 74.2 90 .0 3.71 عمل تغذية راجعة الستجابات زمالئهم اسمح للطلبة ب 8

 0.98 3.65 استخدم االختبارات القصيرة لتحديد المعرفة السابقة عند الطلبة  3

73.0 

متوسط
 ة

1

8 
 0.64 3.65 اعد برامج تعليمية تفاعلية تكنولوجية لتدعيم المادة التعليمية 

73.0 

متوسط
 ة

 0.76 3.63 لتقويم للمعرفة التي يمتلكها الطلبة اعدل باستمرار على خطة ا 5

72.6 

متوسط
 ة

1

5 
 0.92 3.42 ادون مالحظاتي حول تقدم الطالب المعرفي بملف خاص للطالب

68.4 

متوسط
 ة

 0.91 3.40 اوجه الطلبة نحو عمل خرائط مفاهيمية للمعرفة السابقة والجديدة  6

68.0 

متوسط
 ة

1

6 
في بناء تصور لخصائص  اعتمد على ملف االنجاز للطالب

 الطالب في التعلم 
3.10 0.91 

62.0 

متوسط
 ة

 عالية 76.1 0.46  3.81  الدرجة الكلية

أن مستتتتتتوى وهذا يدل على  (،%76.1ية )، وبنستتتتتبة مئو (0.46( وانحراف معياري )3.81)للدرجة الكليةالمتوستتتتتط الحستتتتتابي  يالحظ أن

( فقرات جاءت بدرجة 6و) عاليةجاءت بدرجة  ةفقر  (14)أن  إلى نتائج في الجدولكما وتشتتتتتتتتتتتتتتير ال. عاليةجاء بدرجة  المجال المعرفي

(، ويليها فقرة " 4.31على أعلى متوستتتط حستتتابي )" ٌأقوم بعمل مراجعة ستتتريعة للمعرفة الستتتابقة عند الطلبة . وحصتتتلت الفقرة " متوستتتطة

(. وحصتلت الفقرة 4.17" بمتوستط حستابي )الشتفوية والمكتوبة اقدم باستتمرار تغذية راجعة على اجابات الطلبة على كل من االختبارات 

(، يليها الفقرة " 3.10" على أقل متوستتتتتط حستتتتتابي )اعتمد على ملف االنجاز للطالب في بناء تصتتتتتور لخصتتتتتائص الطالب في التعلم " 
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ستراتيجيات من النتائج أن أكثر اإل ويتبين (.3.40" بمتوسط حسابي )وجه الطلبة نحو عمل خرائط مفاهيمية للمعرفة السابقة والجديدة أ

على اإلبداع  التغذية الراجعة والتحفيزتلك التي تعتمد على بناء المعرفة وتقديم  المستتتتتتتتتتتتتتتخدمة في التقويم التكويني لدى المعلمين هي

 .(2012لعمري،العمري و ا)  ، وهذا يتفق مع دراستتةستتئلة المناقشتتة الصتتفية والتقويم الذاتي وتقويم األقرانواإلبتكار بالعصتتف الذهني وأ

ى السبب في مية والتي قد يعز ب وتطبيق الخرائط المفاهاستخدام السجالت للطالهي من قبل المعلمين  ستخداما  أما أقل اإلستراتيجيات إ

بناء على  وذلك ة الملقاة على كاهل المعلمعباء المدرسيكبير وذلك ال يتناسب مع كم األلى وقت ذلك إلى أن متابعة السجالت تحتاج إ

يمية جية بناء الخرائط المفاهستتتتتتتتتتتتراتي، وأيضتتتتتتتتتتتا عدم اإلهتمام من قبلهم بتوظيف إما يستتتتتتتتتتتتمر المعلمين في الحديث عنه والشتتتتتتتتتتتكوى منه

  . تميل أكثر الى االساليب التقليدية ساليب تقويم أخرى واإلعتماد بشكل أكبر على أ

 : لمجال المهاري أو األدائيا: ثانيا  
 لمجال المهاري أو األدائيسة لستجابات أفراد عينة الدراات الحسابية واالنحرافات المعيارية الالمتوسط :(5)جدول 

الر
 قم 

المتوس الفقرات
ط 

الحساب
 ي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 عالية 83.8 0.70 4.19 اقدم تغذية راجعة شفوية للطالب حول ادائه للمهمة  10

 عالية 82.0 0.75 4.10 ب اخطائهم اساعد الطلبة على تصوي 7

احث الطلبة على البحث عن المعلومة باستخدام التقنيات  15
 التكنولوجية الحديثة 

3.92 0.61 

78.4 

 عالية

 عالية 77.0 0.83 3.85 اساعد الطلبة على اكتشاف اخطائهم بأنفسهم  6

 عالية 76.2 0.73 3.81 اشجع الطلبة على توظيف االدوات التكنولوجية في انجاز المهمة  12

 متوسطة 73.4 0.69 3.67 اوظف طريقة حل المشكالت في مواقف تعليمية مختلفة  1

 متوسطة 73.4 0.66 3.67 اصف أداء كل طالب على المهمة المطلوب انجازها بدقة  9
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 متوسطة 72.0 0.92 3.60 اطلب من الطلبة تقديم عرض للمهمة التي انجزوها لمناقشتها  5

 متوسطة 71.6 0.85 3.58 اقش الطلبة في اقتراحاتهم حول كيفية انجاز المهمة ان 3

 متوسطة 71.2 0.77 3.56 اشجع الطلبة على التأمل الذاتي النجازهم في المهمة  11

اهتم بتطوير القدرة على التقييم الناقد للمعلومة واستخدامها بدقة  16
 وابداع 

3.54 0.58 

70.8 

 متوسطة

 متوسطة 69.2 0.92 3.46 الطلبة القيام بالتعبير الكتابياطلب من  13

اشجع الطلبة على تقييم اعمال زمالئهم بموضوعية بناء على  8
 معايير محددة وواضحة 

3.44 0.90 

68.8 

 متوسطة

 متوسطة 68.8 0.77 3.44 اشجع الطلبة على القراءة الناقدة للنصوص والمعلومات  14

 متوسطة 67.4 0.76 3.37 يع متنوعة بما يتالئم مع قدراتهم اكلف الطلبة بانجاز مشار  2

 متوسطة 66.2 0.78 3.31 بطريقة فاعلة د اشجع الطلبة على التفكير الناق 4

 متوسطة 73.2 0.49 3.66 الدرجة الكلية

أن مستوى وهذا يدل على  (،%73.2ية )، وبنسبة مئو (0.49معياري )النحراف اإل( و 3.66)للدرجة الكليةالمتوسط الحسابي  يالحظ أن

تنمية  ستتتراتيجيات التقويم التكويني فيإل كبيرا   يالء المعلمين اهتماما  مما يوضتتح عدم إ ،متوستتطةجاء بدرجة  المجال المهاري أو األدائي

بدرجة  جاءت ( فقرة11عالية و)جاءت بدرجة  اتفقر  (5) هناك كما وتشتتتتتتتتتتتتتتير النتائج أن خرى.هارات الطلبة كما في المجاالت األم

سابي " على أعلى متوسط ح اقدم تغذية راجعة شفوية للطالب حول ادائه للمهمة حصلت الفقرة "قد . و مما يؤكد ماسبق طرحه متوسطة

ستتتتتراتيجية مما يشتتتتير إلى إهتمام المعلمين بإ (4.10" بمتوستتتتط حستتتتابي )استتتتاعد الطلبة على تصتتتتويب اخطائهم (، ويليها فقرة " 4.19)

ي التقويم التكويني والتي تستتاعد في ادراك مواطن القوة والضتتعف في األداء من قبل كل من المعلم والطالب وهذا يتفق التغذية الراجعة ف

ي ف ستتتتتتتتتتتراتيجية التغذية الراجعة والتقويم الذاتيأهمية كل من إبينت التي ( Austin Hurd, 2016)و (2014) المزروع،  مع دراستتتتتتتتتتة

يتفق ذلك و  ، (3.31على أقل متوستتط حستتابي )حصتتلت " بطريقة فاعلة  دالطلبة على التفكير الناق اشتتجعالفقرة "  أما. و تنمية المهارات
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اتباع  أساليب التقويم التكويني التي تسهم في تنمية مهارة التفكير الناقد والتي تعتبر واحدة من مهارات حول  (2018) الربيع، مع دراسة

  .القرن الحادي والعشرين

  نفعاليماعي اإل مجال اإلجتالثالثا :

 لمجال االجتماعي االنفعاليستجابات أفراد عينة الدراسة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال: (6جدول )

الر
 قم

المتوس الفقرات
ط 

الحساب
 ي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

اشجع الطلبة على تقديم استفساراتهم وتساؤالتهم دون الشعور  4
 رج بالح

4.10 0.72 

82.0 

 عالية

 عالية 81.6 0.87 4.08 اوجه الطلبة لكيفية التعامل مع المواقف الحرجة  12

استخدم اسلوب الحوار داخل الصف في المواضيع المثيرة  2
 للجدل 

4.00 0.92 

80.0 

 عالية

 عالية 79.2 0.68 3.96 اعمل على اثارة دافعية الطلبة في التواصل مع اآلخرين  9

 عالية 78.0 0.88 3.90 اعزز التواصل الشفوي والتخاطب مع اآلخرين لدى الطلبة  7

 عالية 78.0 0.88 3.90 اسمح للطلبة بالتعبير عن مشاعرهم ووجهات نظرهم وآرائهم  11

ادون مالحظات حول سلوك الطلبة وطرق تواصلهم مع  8
 اآلخرين وضمن المجموعات 

3.88 0.73 

77.6 

 عالية

 عالية 77.0 0.85 3.85 صد السلوكيات الخاطئة من قبل الطلبة بهدف تقويمها اهتم بر  10

اشجع العمل التعاوني ضمن مجموعات بدرجة عالية من  1
 المسؤولية 

3.73 0.84 

74.6 

 عالية
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 عالية 74.6 0.64 3.73 اوضح للطلبة المعايير المعتمدة في عملية التقييم  6

 0.64 3.62 طلبة ألعمال زمالئهم اعزز تطور النقد البناء عند ال 3

72.4 

متوسط
 ة

 0.90 3.52 اشرك الطلبة باستمرار في تحديد أهداف التعلم  5

70.4 

متوسط
 ة

 عالية 77.1 0.57 3.86 الدرجة الكلية

ستتتتتتوى أن موهذا يدل على  (،%77.1ية )بنستتتتتبة مئو ، و (0.57( وانحراف معياري )3.86)للدرجة الكليةالمتوستتتتتط الحستتتتتابي  يالحظ أن

مما  بدرجة متوستتتتتتتتتتطة اجاءت نافقرتعالية و جاءت بدرجة  اتفقر ( 10)شتتتتتتتتتتير أن يكما و . عاليةجاء بدرجة  نفعاليالمجال اإلجتماعي اإل

لتواصتتل انب شتتخصتتية الطالب في استتتراتيجيات التقويم التكويني المتمثلة في المالحظة المنظمة لجو يدل على أن ممارستتات المعلمين إل

)  ودراسة (2012)العمري و العمري،  مع دراسةالنتيجة تفق ذلك تباتيجية تقييم األداء ضمن العمل في مجموعات و باإلضافة إلى إستر 

. جتماعية والتفاعلية عند الطالبيني في تنمية الجوانب الشتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتية اإلكدتا على دور التقويم التكو اللتان أ (2019مستتتتتتتتتتملي وَاخرين، 

(، ويليها 4.10" على أعلى متوستتتط حستتتابي ) استتتتفستتتاراتهم وتستتتاؤالتهم دون الشتتتعور بالحرج اشتتتجع الطلبة على تقديم وحصتتتلت الفقرة "

وهذا يؤكد على أهمية توفير بيئة تعلمية آمنة للطالب  (4.08" بمتوسط حسابي )اوجه الطلبة لكيفية التعامل مع المواقف الحرجة فقرة " 

رار في تحديد اشتترك الطلبة باستتتم. وحصتتلت الفقرة " في المهام الفعال لتعاون اتحقيق والقدرة على  وتنمية قدرته على معالجة المشتتكالت

ن بالتوجهات الحديثة في التقويم التكويني ين إلى اآللى عدم ادراك المعلممما يشير إ (.3.52" على أقل متوسط حسابي )أهداف التعلم 

طور النقد ويليها فقرة " اعزز تإلى عملية التقويم الختامي.  عليمية من البداية وحتى الوصتتتتتتتتولنحو ضتتتتتتتترورة اشتتتتتتتتراك الطالب بالعملية الت

في ممارستتتات المعلمين في التقويم   ما لى قصتتتور نوعا  التي بذلك تشتتتير إ (3.62البناء عند الطلبة ألعمال زمالئهم " بمتوستتتط حستتتابي )

قران يم األالل استتتخدام استتتراتيجية تقو لناقد من خفي تنمية واحدة من مهارات القرن الحادي والعشتترين الهامة لدى طلبتهم وهي التفكير ا

 في التقويم التكويني.

  :مجال اللياقة المجتمعية: رابعا  

 مجال اللياقة المجتمعيةتجابات أفراد عينة الدراسة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الس (:7جدول )
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الر
 قم 

المتوس الفقرات
ط 

الحساب
 ي

االنحراف 
 المعياري 

نسبة ال
 المئوية

 الدرجة

 عالية 90.8 0.58 4.54 اعزز لدى الطلبة احترام آراء اآلخرين وتقبلهم  9

 عالية 89.6 0.65 4.48 ادعو الطلبة الى التسامح في عالقاتهم مع زمالئهم  10

 عالية 88.0 0.92 4.40 احث الطلبة على التعامل بلطف مع اآلخرين واحترام مشاعرهم  6

لطلبة عدم اللجوء الى الصراخ الثبات وجهات اعزز لدى ا 11
 نظرهم وابداء آرائهم 

4.35 0.70 

87.0 

 عالية

 عالية 86.6 0.78 4.33 اعزز عند الطلبة أسلوب التحدث بلباقة مع اآلخرين  3

 عالية 86.2 0.83 4.31 احفز الطلبة على االصغاء لمحدثهم باهتمام  2

عبر شبكات التواصل  ارشد الطلبة حول اخالقيات التواصل 12
 االجتماعي

4.31 0.78 

86.2 

 عالية

 عالية 85.0 0.84 4.25 انمي لدى الطلبة الشعور بالتعاطف مع االخرين ومساعدتهم  8

اشجع الطلبة على المرونة والتكييف مع المواقف المجتمعية  13
 بعيدا عن التحيز والتعصب 

4.25 0.73 

85.0 

 عالية

 عالية 84.6 0.69 4.23 راف بالخطأ بشجاعة اشجع الطلبة على االعت 7

 عالية 83.4 0.81 4.17 احفز الطلبة على استخدام عبارات الثناء والمدح وتقدير اآلخرين  1

 عالية 82.0 78 .0 4.10 احث الطلبة على تجنب توجيه اللوم الى اآلخرين  4

 يةعال 78.0 0.78 3.90 اشجع الطلبة على عدم المجادلة في النقاش  5

 عالية 85.6 0.59 4.28 الدرجة الكلية
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 مستتتتتتوى أن وهذا يدل على  (،%85.6ؤية )ئ، وبنستتتتتبة م(0.59( وانحراف معياري )4.28)للدرجة الكليةالمتوستتتتتط الحستتتتتابي  يالحظ أن

اهتمام  ا يدل علىوهذ عاليةفقرات جاءت بدرجة ال جميعكما وتشتتتتتتتتتتير النتائج في الجدول أن . عاليةجاء بدرجة  مجال اللياقة المجتمعية

ى لمن خالل ممارستتتتتتتتتتتاتهم ألدوارهم التربوية باإلضتتتتتتتتتتتافة إ عداديةطلبة المرحلة اإل رستتتتتتتتتتتيي مبادل اللياقة المجتمعية لدىالمعلمين على ت

عية ستتتتتتلوب المالحظة المنظمة والمناقشتتتتتتات الجماقائم على أستتتتتتتراتيجيات التقويم التكويني الالتعليمية والعمل على استتتتتتتخدام أستتتتتتاليب وإ

قد . و المقبولةجتماعية الستتليمة و الستتلوكيات اإلبطريقة ستتوية والئقة يراعى فيها  ندماج في المجتمع مستتتقبال  إلعدادهم لإل المنظمة،  وذلك

ادعو الطلبة الى (، ويليها فقرة " 4.54" على أعلى متوستتتتتتتط حستتتتتتتابي )اعزز لدى الطلبة احترام آراء اآلخرين وتقبلهم  حصتتتتتتتلت الفقرة "

" على اشتتتتجع الطلبة على عدم المجادلة في النقاش  (. وحصتتتتلت الفقرة "4.48" بمتوستتتتط حستتتتابي )عالقاتهم مع زمالئهم  التستتتتامح في

وجميع تلك  (.4.10" بمتوستتتط حستتتابي )احث الطلبة على تجنب توجيه اللوم الى اآلخرين ويليها فقرة "  (.3.90أقل متوستتتط حستتتابي )

ية موجبة بين على وجود عالقة ارتباط نتان تؤكدالال (.2016( و) زامل، 2014)المطوع،  النتائج تتفق مع ما جاء في دراستتتتتة كل من

 ستراتيجيات التقويم التكويني وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين. ممارسات المعلمين إل

بين متوسطات استجابات عينة  (α ≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجد فروق تهل :الثاني النتائج المتعلقة بالسؤال

يعزى  يةوالعشتتتتترين لدى طلبة المرحلة االعداد الحاديواقع استتتتتتخدام استتتتتتراتيجيات التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن  في الدراستتتتتة

 ؟الخبرةسنوات و  المادة التدريسية،و  ،المؤهل العلميو ، الجنس :اتلمتغير 

 :اآلتية تعن هذا السؤال تم تحويله للفرضيا لإلجابة

في متوسطات استجابات عينة الدراسة بين  (α ≤ 0.05)يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال نتائج الفرضية األولى: 

 الجنس.عزى لمتغير ي عداديةالحادي والعشرين لدى طلبة المرحلة اإلواقع استخدام استراتيجيات التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن 

دام استراتيجيات واقع استخفي عينة الدراسة  أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و حساب نتائج اختبار "ت" ب األولىحص الفرضية م فت

 . الجنسيعزى لمتغير  والعشرين لدى طلبة المرحلة االعدادية الحاديالتقويم التكويني في تنمية مهارات القرن 

مية مهارات واقع استتتخدام استتتراتيجيات التقويم التكويني في تنفي  العينة أفرادالستتتجابة المستتتقلة  للعيناتنتائج اختبار "ت"  (:8جدول )
 الجنسيعزى لمتغير  والعشرين لدى طلبة المرحلة االعدادية الحاديالقرن ا
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المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوط  "tقيمة"
 الداللة

 0.530 0.633 0.49 3.75 18 ذكر المجال المعرفي

 0.45 3.84 30 أنثى

المجال المهاري أو 
 األدائي

 0.616 0.505 0.50 3.61 18 ذكر

 0.49 3.69 30 أنثى

المجال االجتماعي 
 االنفعالي

 0.029 2.258 0.52 3.63 18 ذكر

 0.57 3.99 30 أنثى

مجال اللياقة 
 المجتمعية

 0.019 2.439 0.76 4.02 18 ذكر

 0.39 4.43 30 أنثى

 0.105 1.655 0.48 3.75 18 ذكر الدرجة الكلية

 0.38 3.96 30 أنثى

 

واقع استخدام ل استجابة افراد العينة توجد فروق فيال (، أي أنه 0.105(، ومستوى الداللة )1.655يتبين أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )

 وكذلك للمجاالت ،لجنسايعزى لمتغير  ات القرن الواحد والعشرين لدى طلبة المرحلة االعداديةاستراتيجيات التقويم التكويني في تنمية مهار 

 ولى.الفرضية األ قبولوبذلك تم  .ما عدا المجال االجتماعي االنفعالي ومجال اللياقة المجتمعية، حيث كانت الفروق لصالح االناث

عن البرامج  ناثا فضالوإ لكها المعلمون ذكورا  تشابه الكفايات التي يمتو التقارب تعزو الباحثتان عدم وجود فروق وفقا لمتغير الجنس إلى 

التي  نيوالعشر  اديالحمتطلبات ومهارات القرن تنمية  ودورها فياستخدام استراتيجيات التقويم التكويني والدورات التدريبية الخاصة ب

عزو الباحثتان حيث ت ناثتمعية، حيث كانت الفروق لصالح اإلاللياقة المجنفعالي ومجال جتماعي اإلأما بالنسبة للمجال اإل، لها ون يخضع

لمجال او  هتمام الواضح عند المعلمات في التركيز على مجال اللياقة المجتمعية ، واإلناثلى التكوين الفسيولوجي لإلإأسباب ذلك 
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وفي  سلوكيات الطلبة داخل الصفوتوجيه ومالحظة في حصص التربية  نفعالي من خالل ممارساتهن ألدوارهن التربويةجتماعي اإلاإل

 (.2016) زامل، هذه النتيجة ودراسة وتتفق  ،الساحات والمرافق الحيوية في المدرسة وفي النشاطات الخارجية والجوالت المدرسية

 ستجابات عينة الدراسةبين متوسطات ا (α≤ 0.05)يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوط الداللة : ال الثانيةنتائج الفرضية 

عزط لمتغير ي والعشرين لدط طلبة المرحلة االعداديةالحادي في واقع استخدام استراتيجيات التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن 

 .المؤهل العلمي

تخدام استراتيجيات اقع اسو في عينة الدراسة  أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و حساب نتائج اختبار "ت" ب الثانيةحص الفرضية تم ف

  .المؤهل العلمييعزى لمتغير  والعشرين لدى طلبة المرحلة االعدادية الحادي التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن 

ارات مية مهواقع استتتخدام استتتراتيجيات التقويم التكويني في تنفي  العينة أفرادالستتتجابة للعينات المستتتقلة نتائج اختبار "ت"  (:9جدول )
 المؤهل العلمييعزى لمتغير  والعشرين لدى طلبة المرحلة االعدادية الحاديالقرن 

المتوسط  العدد المؤهل العلمي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوط  "tقيمة"
 الداللة

 0.136 1.519 0.41 3.66 15 بكالوريوس المجال المعرفي

 0.47 3.87 33 ماجستير

و المجال المهاري أ
 األدائي

 0.156 1.441 0.45 3.51 15 بكالوريوس

 0.50 3.73 33 ماجستير

المجال االجتماعي 
 االنفعالي

 0.124 1.569 0.61 3.67 15 بكالوريوس

 0.54 3.94 33 ماجستير

مجال اللياقة 
 المجتمعية

 0.483 0.707 0.60 4.19 15 بكالوريوس

 0.59 4.32 33 ماجستير
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 0.118 1.595 0.40 3.73 15 بكالوريوس الدرجة الكلية

 0.43 3.94 33 ماجستير

 

واقع استخدام في  الستجابة أفراد العينة (، أي أنه ال توجد فروق 0.118(، ومستوى الداللة )1.595يتبين أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )

، وكذلك لمؤهل العلمياعزى لمتغير ت طلبة المرحلة االعدادية والعشرين لدى الحادياستراتيجيات التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن 

 .الثانيةللمجاالت. وبذلك تم قبول الفرضية 

الباحثتان عدم وجود فروق في متغير المؤهل العلمي إلى طبيعة البرامج التعليمية التي تهتم بها الجامعات حاليا في إعداد المعلمين  وتعزو 

يل أثناء هيخضعون لنفس التدريب والتأالعلمي  هلؤ مالبصرف النظر عن ن جميع المعلمين ى أباإلضافة إل في كافة التخصصات.

ات القرن ودورها في تنمية مهار ألهميتها  ،اجراءات التقويم التكويني أصبحت إجراءات روتينية لدى المعلمين والمعلمات ، كما أنالخدمة

، تقوم على مسائل متعددة تعتمد على أساليب التفكير وحل المشكالت وتوظيف واعتمادها على أنشطة تعليمية متنوعة والعشرين الحادي

لنتيجة ذه اوتتفق ههيم إبداعية جديدة وخبرات متنوعة، التكنولوجيا والمعلومات وممارسة المهارات الحياتية، وإكساب الطلبة مفا

  .(.2016) زامل،  ودراسة(، 2019)مسملي وَاخرين، ودراسة

بين متوسطات استجابات عينة الدراسة  (α≤ 0.05)يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوط الداللة ال : ةثالثالالفرضية نتائج 

عزط لمتغير ي والعشرين لدط طلبة المرحلة االعدادية الحاديواقع استخدام استراتيجيات التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن في 

 .المادة التدريسية

ويم التكويني واقع استتتخدام استتتراتيجيات التق علىعينة الدراستتة  أفرادحستتاب المتوستتطات الحستتابية الستتتجابة ب ةلثالثاحص الفرضتتية تم ف

 . المادة التدريسيةيعزى لمتغير  والعشرين لدى طلبة المرحلة االعدادية الحاديفي تنمية مهارات القرن 

ويني في واقع استتتخدام استتتراتيجيات التقويم التكل ستتتجابة أفراد عينة الدراستتةالمتوستتطات الحستتابية واالنحرافات المعيارية ال (:10)جدول 
 المادة التدريسيةيعزى لمتغير  والعشرين لدى طلبة المرحلة االعدادية الحاديتنمية مهارات القرن 
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  المادة التدريسية المجال

 0.45 3.70 13 علوم انسانية المجال المعرفي

 0.28 3.85 7 علوم طبيعية

 0.50 3.72 17 علوم لغوية

 . 3.65 1 رياضة 

 0.60 4.13 2 تقنيات

 0.48 4.06 8 رياضيات

المجال المهاري أو 
 األدائي

 0.51 3.52 13 علوم انسانية

 0.22 3.49 7 علوم طبيعية

 0.51 3.66 17 علوم لغوية

 . 3.75 1 رياضة 

 0.22 4.28 2 اتتقني

 0.56 3.85 8 رياضيات

المجال االجتماعي 
 االنفعالي

 0.47 3.91 13 علوم انسانية

 0.49 3.79 7 علوم طبيعية

 0.68 3.71 17 علوم لغوية

 . 3.75 1 رياضة 

 0.59 4.50 2 تقنيات

 0.57 3.99 8 رياضيات
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مجال اللياقة 
 المجتمعية

 0.37 4.38 13 علوم انسانية

 0.52 4.22 7 علوم طبيعية

 0.76 4.02 17 علوم لغوية

 . 4.69 1 رياضة 

 0.05 4.96 2 تقنيات

 0.33 4.49 8 رياضيات

 0.34 3.84 13 علوم انسانية الدرجة الكلية

 0.24 3.82 7 علوم طبيعية

 0.52 3.77 17 علوم لغوية

 . 3.92 1 رياضة 

 0.15 4.42 2 تقنيات

 0.43 4.08 8 رياضيات

دى طلبة المرحلة والعشرين ل الحاديواقع استخدام استراتيجيات التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن يالحظ وجود فروق ظاهرية في 

كما يظهر  (one way ANOVA)األحادي تم استخدام تحليل التباين  ، ولمعرفة داللة الفروق المادة التدريسيةيعزى لمتغير  االعدادية

 (:4.10لجدول رقم )في ا
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نمية مهارات واقع استخدام استراتيجيات التقويم التكويني في تفي العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (11)لجدو
 المادة التدريسيةيعزى لمتغير  والعشرين لدى طلبة المرحلة االعدادية يدالحاالقرن 

مجموع  مصدر التباين المجال
 اتالمربع

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوط 
 الداللة

 0.973 0.206 5 1.029 بين المجموعات المجال المعرفي

 

0.445 

داختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  
 المجموعات

8.886 42 0.212 

 

 47 9.915 المجموع

المجال المهاري 
 أو األدائي

 1.306 0.303 5 1.513 بين المجموعات

 

0.280 

داختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  
 مجموعاتال

9.737 42 0.232 

 

 47 11.250 المجموع

المجال 
االجتماعي 

 االنفعالي

 0.851 0.283 5 1.415 بين المجموعات

 

0.522 

داختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  
 المجموعات

13.970 42 0.333 

 

 47 15.385 المجموع

مجال اللياقة 
 المجتمعية

 1.755 0.557 5 2.787 بين المجموعات

 

0.143 

داختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  
 وعاتالمجم

13.339 42 0.318 

 

 47 16.126 المجموع
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 1.331 0.235 5 1.175 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.270 

داختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  
 المجموعات

7.413 42 0.177 

 

 47 8.588 المجموع

توجد ال ( أي أنه α ≥ 0.05من مستوى الداللة ) أكبر( وهي 0.270( ومستوى الداللة )1.331يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية) 

 بة المرحلة االعداديةوالعشرين لدى طل الحاديواقع استخدام استراتيجيات التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن فروق دالة إحصائيا  في 

 . الثالثةالفرضية  قبولوبذلك تم  ،للمجاالت وكذلك ،المادة التدريسيةيعزى لمتغير 

أن المعلمين والمعلمات على اختالف تخصصاتهم يعملون تقريبا في نفس الظروف واالمكانيات المادية  ىوتعزو الباحثتان هذه النتيجة إل

لمادة ا ن متغيرأيدل  مام ،رسةالبرامج التدريبية والعملية في المد كما يخضعون لنفس والبشرية فجاءت استجاباتهم متقاربة وغير متباينة،

والعشرين لدى طلبة  الحادياستخدام استراتيجيات التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن واقع التدريسية ليس له تأثير جوهري في 

ذه النتيجة وتتفق ه وتمكين الطلبة من مواجهة تعقيدات الحياة والعمل بنجاح في ظل التطور العلمي والتكنولوجي. ،المرحلة االعدادية

 (.2016) زامل، ودراسة 

 بين متوسطات استجابات عينة الدراسة (α≤ 0.05)جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوط الداللة يو نتائج الفرضية الرابعة: ال 

عزط لمتغير ي والعشرين لدط طلبة المرحلة االعدادية الحاديفي واقع استخدام استراتيجيات التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن 

 سنوات الخبرة.

لتقويم التكويني ستتتراتيجيات اواقع استتتخدام إ علىعينة الدراستتة  أفرادتوستتطات الحستتابية الستتتجابة حستتاب المب الرابعةحص الفرضتتية تم ف

 . سنوات الخبرةيعزى لمتغير  عداديةوالعشرين لدى طلبة المرحلة اإل الحاديفي تنمية مهارات القرن 

ويني في واقع استتتخدام استتتراتيجيات التقويم التكل دراستتةالمتوستتطات الحستتابية واالنحرافات المعيارية الستتتجابة أفراد عينة ال :(12)جدول 
 سنوات الخبرةيعزى لمتغير  والعشرين لدى طلبة المرحلة االعدادية الحاديتنمية مهارات القرن 
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة  المجال

 0.34 3.90 12 سنوات 10أقل من  المجال المعرفي

 15ل منأق -10من 
 سنة

15 3.96 0.47 

 0.48 3.65 21 سنة فأكثر 15

المجال المهاري أو 
 األدائي

 0.49 3.50 12 سنوات 10أقل من 

 15أقل من -10من 
 سنة

15 3.82 0.61 

 0.36 3.63 21 سنة فأكثر 15

المجال االجتماعي 
 االنفعالي

 0.59 3.47 12 سنوات 10أقل من 

 15أقل من -10من 
 سنة

15 4.11 0.63 

 0.40 3.90 21 سنة فأكثر 15

مجال اللياقة 
 المجتمعية

 0.65 4.08 12 سنوات 10أقل من 

 15أقل من  -10من 
 سنة

15 4.45 0.71 

 0.42 4.27 21 سنة فأكثر 15

 0.59 4.28 48 سنوات 10أقل من  الدرجة الكلية

 15أقل من -10من 
 سنة

12 3.75 0.42 
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 0.52 4.05 15 سنة فأكثر 15

دى طلبة المرحلة والعشرين ل الحاديواقع استخدام استراتيجيات التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن يالحظ وجود فروق ظاهرية في 

كما يظهر  (one way ANOVA)األحادي تم استتتتتتخدام تحليل التباين  ، ولمعرفة داللة الفروق ستتتتتنوات الخبرةيعزى لمتغير  االعدادية

 (:13)في الجدول رقم 

نمية مهارات واقع استخدام استراتيجيات التقويم التكويني في تفي العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين  :(13)لجدو

 سنوات الخبرةيعزى لمتغير  والعشرين لدى طلبة المرحلة االعدادية الحاديالقرن 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوط 
 الداللة

 2.466 0.490 2 0.979 بين المجموعات المجال المعرفي

 

0.096 

داختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  
 المجموعات

8.936 45 0.199 

 

 47 9.915 المجموع

المجال المهاري 
 أو األدائي

 1.560 0.365 2 0.730 بين المجموعات

 

0.221 

داختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  
 المجموعات

10.520 45 0.234 

 

 47 11.250 المجموع

المجال 
االجتماعي 

 االنفعالي

 4.868 1.368 2 2.737 بين المجموعات

 

0.012 

داختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  
 المجموعات

12.649 45 0.281 

 

 47 15.385 المجموع
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مجال اللياقة 
 المجتمعية

 1.342 0.454 2 0.907 بين المجموعات

 

0.272 

داختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  
 المجموعات

15.218 45 0.338 

 

 47 16.126 المجموع

 2.132 0.372 2 0.743 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.130 

داختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  
 المجموعات

7.844 45 0.174 

 

 47 8.588 المجموع

 

توجد ال ( أي أنه α ≥ 0.05من مستوى الداللة ) أكبر( وهي 0.130( ومستوى الداللة )2.132يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية) 

 عداديةبة المرحلة اإلوالعشرين لدى طل الحااديستراتيجيات التقويم التكويني في تنمية مهارات القرن واقع استخدام إفروق دالة إحصائيا  في 

حص نتائج الرابعة. وتم فالفرضية قبول وبذلك تم ، نفعاليتماعي االجالمجال اإلما عدا  سنوات الخبرة، وكذلك للمجاالتيعزى لمتغير 

 يلي: تجاه الفروق وهي كماالبيان   (LSDاختبار )

نوات ستت( للمقارنات البعدية بين المتوستتطات الحستتابية الستتتجابات أفراد عينة الدراستتة حستتب متغير LSDنتائج اختبار ): (14الجدول )
 الخبرة

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوط 
 الداللة

المجال 
االجتماعي 

 االنفعالي

 10ن أقل م
 سنوات

 0.003 *0.63333- سنة 15أقل من -10من 

 0.032 *0.42460- سنة فأكثر 15

 0.003 *0.63333 سنوات 10أقل من 
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 15-10من 
 سنة

 0.250 0.20873 سنة فأكثر 15

سنة  15
 فأكثر

 0.032 *0.42460 سنوات 10أقل من 

 0.250 0.20873- سنة 15أقل من -10من 

 15سنة(، وبين ) 15أقل من -10سنوات( لصالح )من  10سنة( و)أقل من  15أقل من  -10سنوات الخبرة )من  وكانت الفروق بين
 (.سنة فأكثر 15سنوات( لصالح ) 10( و)أقل من سنة فأكثر

 حاديهارات القرن النمية متتأثر بمتغير الخبرة في ياستراتيجيات التقويم التكويني الاستخدام  وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى أن واقع 

 االنفعالي ولكن هناك فروق في المجال االجتماعي، أهمية استخدام التقويم التكويني في التعلمبلى ايمان المعلمين إيشير كما  ،والعشرين

 15سنة(، وبين ) 15أقل من -10سنوات( لصالح )من  10سنة( و)أقل من  15أقل من  -10وكانت الفروق بين سنوات الخبرة )من 

اد وتقدير افر  مستوى إدراكفي ري ممايدل ان لسنوات الخبرة تأثير جوه(، سنة فأكثر 15سنوات( لصالح ) 10( و)أقل من نة فأكثرس

وتركيزهم على الجوانب االجتماعية واالنفعالية والوجدانية الى جانب  لمجال االجتماعي االنفعاليل الذين سنوات خبرتهم عالية العينة

ساليب الفاعلة وتوظيف االستراتيجيات واأل حيث تلعب الخبرة دور كبير في القدرة على إدارة التعلم الصفي وتنظيمه،الجوانب المعرفية، 

 في إدارة الصف ومعالجة السلوكات غير المرغوب فيها وإشراك الطلبة في التعلم بصورة فاعلة واحترام الطلبة والتعامل معهم بإنسانية

لى معالجة المشكالت وتنمية قدرته عالجتماعية والتفاعلية عند الطالب، تكويني في تنمية الجوانب الشخصية ابدور التقويم الومدى قناعتهم 

 وتختلف ودراسة(، 2016( و) زامل، 2019) مسملي وَاخرين،  وتتفق ودراسة كل من، تحقيق التعاون الفعال في المهاموالقدرة على 

 (.2019)السيد، 

  :دراسة، فإنه ُيوصى بما يأتيئج الفي ضوء نتا التوصيات: 

من استمرارية ممارسة المعلم إلستراتيجيات مدارس القدس المسؤولة عن التعليم في  ضرورة حرص وتأكد الجهات التربوية .1
وحث المعلمين على زيادة استخدام السجالت في متابعة تعلم الطلبة  التقويم التكويني وفق مهارات القرن الحادي والعشرين

 م واستخدام الخرائط المفاهيمية في عملية التقويم.  وتوجهاته
على الجانب العملي التطبيقي لتنمية الجانب المهاري واللياقة المجتمعية لدى الطلبة بصورة  التركيز في برامج إعداد المعلمين .2

  باختالف التخصصات في الكليات التي يتم تأهيل المعلمين فيها. أكبر إضافة إلى الجانب النظري 
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حقيق مشاركة فاعلة في الحصة الصفية واالنتقال من التعليم المتمركز حول المعلم نحو التعليم المتمركز حول الطالب والتركيز ت .3
 على المشاركة الفاعلة للتالميذ في الممارسات التعليمية.

 ات القرن الحادي والعشرينمهار يني و استراتيجيات التقويم التكو  تطوير البرامج التدريبية للمعلمين واحتياجاتهم باستمرار في ضوء .4
 في كافة المجاالت للجنسين ذكورا وإناثا.

اجراء دراسات أخرى تجريبية تبحث أثر استخدام استراتيجيات التقويم التكويني ودورها في تنمية مهارات القرن الحادي  .5
 والعشرين. 
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لمهارات التقويم   االبتدائية(. استخدام معلمي اللغة العربية بالمرحلة 2019) مسملي، عبد الرحمن.و  ،جبرة، عبد هللا ،لي، عبد هللاممس
 جامعة مجلة  التكويني وعالقتها بمهارات التفاعل الصفي لدى تالميذهم.

 .الشقراء     
 .. المدرسة العليا لأساتذة بوزيعةالتقويم والتشخيص في القرآن الكريم. (2014) .المطوع، عبد هللا

زيان عاشور  جامعة - العلوم  مجلة آفاق (. طبيعة التقويم التربوي وأهميته في العملية التعليمية.2016) ، ومهداوي، زينة.مهلل، زينة
  .280-273، 2،عالجلفة

 (. برنامج في التقويم التكويني لتنمية األداء2012) أحمد، أحمد. يوسف، خالد، عيسوي، شعبان، وسيد
 مجلة كلية التربية باإلسماعيلية،  التدريسي واالتجاه نحو التقويم للطالب المعلمين في شعبة الرياضيات،    

 .292 -267 ،24ع   
. طقة تبوك التعليميةمن بمدارس اإلسالمية(. المعيقات التي تواجه التقويم الحقيقي في تعليم وتعلم مقررات التربية 2018) يوسف، يحيى.

 .316-292(، 2)3،المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
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