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Abstract 
The study aimed to present a clear picture of the   Constructive Evaluation Strategy, and to identify 

its concept,  the  importance of using it  in university  teaching and the seven constructive evaluation 

strategies which meet the three Royce Sadler’s conditions as well as its objectives, basic principles, 

implementation procedures  and the role of the teacher and learner in it, along with its positive and 

active   role in stimulating the motivation of students to learn. 

The study follows the Inductive Descriptive Approach through theoretical review for education 

literature and criticism and analysis for the previous studies which handle the constructive 

evaluation strategies. 

The most important result: 

 Most of the previous studies approach the effectiveness of the constructive evaluation strategy in 

basic and secondary stages, while the current study dealt with its importance in university 

education. 

The researcher observes – after considering the previous studies that  there is a deficiency in using 

the formative  constructive evaluation and that the percentage of the teachers who use it is very 

small or medium  despite  of its importance  in developing thinking and self- evaluation among 
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learners. And that the use of constructive evaluation has proven its effectiveness in academic 

achievement, yet there are some difficulties that limit from using it, like too many students in a 

class. 

Using this strategy is very essential in university learning, due to its effective role in stimulating 

motivation in the students, in addition to its interest in measuring higher capacities for learning. 

The constructive evaluation strategy   activates the role of the learner  in the classroom  and makes 

the learner a main and active partner in the learning process and has an active and positive role in 

the teaching and learning process as well as developing higher patterns of thinking among students.. 

The study recommends the importance of using of the constructive evaluation strategy at university 

due to its effective role in agitating the motivation for learning and develop several aspects of 

thinking among the students therefore the researchers designs a model illustrates the method of 

designing the constructive evaluation strategy. 

 امللخص
وأمهية استخدامها  ،والتعرف على مفهومها ،ىل تقدمي صورة واضحة عن اسرتاتيجية التقومي البنائي إهدفت الدراسة       

الثالثة, وكذلك أهدافها   (Royce Sadler) طهاليت تليب شرو   واسرتاتيجيات التقومي البنائي السبع ،يف التدريس اجلامعي
ة ودور املعلم واملتعلم  فيها فضاًل عن اجيابياهتا ودورها الفاعل يف ااثرة دافعي ،و مبادئها األساسية وإجراءات تنفيذها

 .الطالب للتعلم 
ألدب لوقد اتبعت الدراسة يف طرح موضوعاهتا املنهج الوصفي االستقرائي ؛وذلك من خالل املراجعة النظرية           
 لدراسات السابقة  اليت تناولت موضوع اسرتاتيجيات التقومي البنائي.      لتحليل النقد و الالرتبوي ,و 

 ومن أهم النتائج :
بينما  ،اسرتاتيجية التقومي البنائي لدى املراحل األساسية  أو الثانوية اعليةأن معظم الدراسات السابقة تناولت ف      

 تناولت الدراسة احلالية أمهيتها يف التعليم اجلامعي. 
وأن  ،قصور يف استخدام التقومي التكويين وجود -الدراسات السابقة اطالعها علىمن خالل -الحظت الباحثة أيضاً     

دى املتعلمني لساتذة الذين يستخدمون هذه االسرتاتيجية قليل جدًا أو وسط رغم أمهيتها يف تنمية التفكري نسبة األ
كذلك هناك بعض و  ،أثبت فعاليته يف التحصيل الدراسي  قد ن استخدام التقومي البنائيأو   ،والتقومي الذايت لديهم

 ةاستخدام  اسرتاتيجية التقومي البنائي ضروريإّن  .مثال كثرة عدد الطالب يف الصفكالصعوابت اليت حتد من استخدامها  
 يف التعليم اجلامعي؛ وذلك لدورها الفعال يف إاثرة الدافعية لدى الطالب ؛واهتمامها بقياس القدرات العليا للمعرفة. جدا

اًل يف عملية تعلمه؛ شريكًا رئيسًا وفاع هوجتعل مناسرتاتيجية  التقومي البنائي دور املتعلم  داخل الصف  وتفعِّل       
ليا  لدى كذلك تعمل على تنمية أمناط التفكري الع. و يف عملية التعليم والتعلمليكون صاحب الدور اإلجيايب النشط 

 الطالب.
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اعل يف إاثرة الدافعية وذلك لدورها الف أوصت الدراسة أبمهية استخدام اسرتاتيجية التقومي البنائي يف املرحلة اجلامعية؛     
رتاتيجية التقومي لكيفية ختطيط اس  امنوذج للتعلم، وتنمية أمناط متعددة من  التفكري لدى الطالب، لذا  صممت الباحثة 

 وتنفيذها. البنائي
 

  
Keywords: Strategy-   Constructive Evaluation- Student- Motivation 

 . الدافعية -الطالب–التقومي البنائي -اسرتاتيجية : الكلمات املفتاحية

 مقدمة :

طيطه وتنفيذه فمن خالله يتم التعرف على أثر كل ما مت خت ميثل التقومي أحد أهم املداخل احلديثة لتطوير التعليم ,         
على التحسني  مث العملالتعرف على نقاط القوة والضعف يف النظام التعليمي ومن  و من عمليات التعليم والتعلم ,

ذه وذلك ملا يرتتب عليه من قرارات وإجراءات لتطوير ه والتقومي هو أكثر مراحل منظومة التدريس أمهية ؛. والتطوير
ل ج املدرسي الذي ميثّ املنه، و وأتثريه على املنهج فحسب بل يشمل املعلم ومهاراته وأدواره تهاملنظومة , وال تقتصر أمهي

الرئيس  كما ينظر اىل التقومي الرتبوي من قبل متخذي القرارات الرتبوية على أنه الدافع,اسياً من مكوانتهالتقومي عنصراً أس
عمس د  ىل العمل على حتسني األداء وابلتايل حتسني املخرجات  )إالذي يقود العاملني يف املؤسسات  يف  السلم االداري 

,2008) 

حتقيق وبيان التقدم حنو  ،للمتعلمني يف أنه يلقي الضوء على مدى حتصيلهم للمواد الدراسية ة التقومي وكذلك تتمثل أمهي  
 علم .اثبة اليت تزيد من دافعيتهم للتاإلي و األهداف , ومعرفة جوانب الضعف لديهم ومعاجلتها  والتعزيز الفور 

نظومة التدريس ليت تطبقها الدولة على نطاق مميكن احلكم على مدى فاعلية التجارب الرتبوية ا -أيضاً  -وابلتقومي      
 .(2017,قبل تعميمها,  وهبذا يكون التقومي وسيلة فعالة لضبط تكلفة التعليم وتقليل الفاقد فيه )اخلليفة 

 ،  أو البنائيظهر جمال مستقل وهو التقومي التكويينو جل التعلم أصبح االهتمام ابلتقومي من أيف ظل جودة التعليم         
ابعتها فاعل يف التطوير املهين؛ ألنه أصبح يستخدم ملراقبة العملية التعليمية ومتال  لدورهليه إصبحت األنظار موجهة أو 

  .وحتسينها وهو من األساليب التفاعلية بني املعلم وطالبه

بط اخلربات السابقة ر  التقومي القبلي والذي يهدف إىل :التقومي التكويين أحد أنواع التقومي الرتبوي  وهي دويع       
 تدريس ومستمراً ابستمرارها مواكباً لعملية ال كونابخلربات اجلديدة وملعرفة خربات املتعلمني السابقة, والتقومي البنائي الذي ي
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أن التقومي التكويين (   Black  , Wiliam,1994) حيث أوضح ويعمل على ردم الفجوة بني التعلم السابق والالحق,
خالل التقومي البنائي  متستخدم بياانته يف ردم الفجوة بني املستوى احلايل للطالب واملستوى املستهدف. وتقدّ جيب أن 

تامي أو النهائي التقومي اخل. مث تغذية راجعة مستمرة للتعرف على  نواحي القصور أو الضعف يف مستوى املتعلمني 
   .( 2005غوبة )  اجلمل ,نتاجات التعلم املر  من حتققما مدى  اىل معرفة ويهدف 

بة العملية اليت تستخدم بواسطة املعلمني والطل“التقومي التكويين أبنه  (  Cowie and Ball, 1999) ف كل منيعرِّ و   
 ."ليتعرفوا على التعلم ويستجيبوا لذلك التعلم هبدف تعزيزه

تعلم بتغذية التدريس وهتدف اىل تزويد املعلم واملالتقومي البنائي هو عملية تقوميية  منهجية منظمة حتدث أثناء و       
(   وهذا النوع من التقومي يصاحب 121-,1985راجعة لتحسني عملية التعلم ومعرفة مدى تقدم املتعلمني )أبو لبدة 

عرفة مالعملية التعليمية وحيدث عدة مرات أثناء عملية التعلم وهدفه تقدمي تغذية راجعة مستمرة للمتعلم حبيث يستفيد من 
 النتائج اليت حققها يف خطواته السابقة يف حتسني وتطوير تعلمه.

،  التدريس ال وبوقت مبكر عند تنفيذ"" أن  توظيف التقومي التكويين بشكل فعّ  (   D.DiBiase,  2014, داببيس)وترى   
 ولن يتم ذلك اال ابلتطوير املهين الشامل للمعلمني والذي سوف يساهم يف ،ينتج عنه حتسن كبري يف إجناز الطالب

  ثر كبري يف ممارساهتم التعليمية."أحداث إ

ظهور  توجهات تدعو املعلمني اىل دمج  عملية التقومي مع التعلم الصفي إىل (   2019, اميان الشايع,  ) وأشارت   
 .ل التعلم أطلق عليه التقومي من أج وقد املتعلمني وحتسني أداء املعلمني؛ لتوجيه العملية التعليمية حسب حاجة 

أن التقومي التكويين أو البنائي أصبح جزءاً ال يتجزأ من العملية التعليمية  ومالزماً هلا من البداية   ومما سبق يتضح      
و األهداف حتديد مدى تقدم الطالب حن -ابلدرجة األوىل -ويعتمد على التغذية الراجعة فهو يستهدف  ،حىت  النهاية

وأشار  ,و كشف عناصر احملتوى اليت مل يتعلمها الطالب ابملستوى املطلوب, ويعمل على رفع مستوى دافعية الطالب
(Clark,2012  إىل أن التقومي التكويين حيّسن تعلم الطلبة من خالل تنمية مهارات التفكري فوق املعريف ويزيد من )

 ز ثقتهم يف قدراهتم.  دافعيتهم ويعز 

عملية منظمة حتدث أثناء عملية التدريس وهدفها تزويد املعلم واملتعلم بتغذية راجعة, فبما أنه ال توجد طريقة  وهو       
واحدة مثالية فيمكن للمعلم أن يستخدم اسرتاتيجيات متنوعة لتعلم الطالب واشراكهم بصورة فعالة تتسم بروح التعاون 
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ومن هنا  ,جمموعة مهارات واجتاهات ومعلومات تؤدي اىل تعديل سلوكهم وتعمل على منوهم منوًا متكامالً كساهبم إل 
ظهرت اسرتاتيجية التقومي البنائي وأجريت العديد من الدراسات ملعرفة أثرها يف عملييت التعليم والتعلم وقد تناولت معظم 

ي وأمهيتها الدراسة احلالية  لتعرف اسرتاتيجية التقومي البنائ جاءتعليتها يف  مراحل التعليم العام؛ لذلك  االدراسات ف
 اثرة الدافعية لدى الطالب ابملرحلة اجلامعية.إودورها الفعال يف 

 الدراسة:مشكلة -2

 صبح لزامًا عليناأيف ظل املناداة بتطوير العملية التعليمية واالهتمام مبخرجات التعلم واعتماد اجلودة الشاملة         
مهية أملا له من   يف عملييت التعليم والتعلم ؛وخاصة التقومي املستمر واسرتاتيجياته كبريةمهية  أاالهتمام ابلتقومي  ملا له من 

  .لدى املختصني يف جمال التعليم

م اجلامعي حيث ترى الباحثة أمهية عملية التقومي التكويين واسرتاتيجياته يف التعلي ،ومن هنا تتمحور مشكلة البحث       
أعضاء هيئة  أن معظم -خالل مسريهتا التدريسية  -وخاصة أن الباحثة الحظت ؛مما دفع الباحثة للقيام هبذا البحث

حظت قراءة  الدراسات السابقة الوكذلك من خالل  ما زالوا يستخدمون طرق التدريس التقليدية. التدريس ابجلامعات 
تندر الدراسات و  تناولت ابلبحث والدراسة مراحل التعليم العام, -حسب ما أتيح  -الباحثة أن معظم الدراسات السابقة

مت إجراء الدراسة احلالية  ويف ضوء ذلك اليت تناولت اسرتاتيجية التقومي البنائي يف التعليم اجلامعي رغم أمهية استخدامها.
 ال:السؤ  ناالجابة ع لرف أمهية استخدام اسرتاتيجية التقومي البنائي يف التدريس اجلامعي من خاللتع

ما و  ما أمهية استخدام اسرتاتيجية التقومي البنائي يف التدريس اجلامعي ؟ وما دورها يف إاثرة الدافعية لدى الطالب؟    
 اخلطوات األساسية السرتاتيجية التقومي البنائي؟ 

 أهداف الدراسة: 

هدفت الدراسة اىل تسليط الضوء على أمهية اسرتاتيجية  التقومي البنائي وتقدمي صورة واضحة عنها وتصميم منوذج   
 لكيفية تصميمها وتطبيقها وذلك من خالل: 

 فهومها  وأهدافها ومبادئها األساسية .مبف يتعر ال -1
     أمهية استخدامها يف التدريس اجلامعي ,ودور كل من املعلم واملتعلم فيها. -2
 (  الثالثة.Royce Sadler) ف اسرتاتيجيات التقومي البنائي السبع  اليت تليب شروطيتعر -3
 اثرة دافعية الطالب للتعلم .إدورها الفاعل يف  معرفة -4
 الب.دورها يف تنمية بعض أمناط التفكري لدى للط-5 
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 .هالتخطيط اسرتاتيجية التقومي البنائي وتنفيذ تصميم  منوذج  -6
 أمهية الدراسة:

 تتمثل أمهية البحث يف:

ساليب التدريس أإلقاء الضوء على أمهية استخدام اسرتاتيجية التقومي البنائي يف التعليم اجلامعي , والتقليل من استخدام -
 التقليدية.

ى تنبع أمهيتها من أمهية اسرتاتيجية التقومي البنائي واليت تعمل على تنمية أمناط التفكري اإلجيايب والنقدي  واإلبداعي لد-
 علم..وذلك  بتعزيز مواطن القوة ومعاجلة مواطن ضعف للمتالطالب وإاثرة دافعيتهم للتعلم وتفعيل التغذية الراجعة 

 -استخدام اسرتاتيجيات التقومي البنائي يف التدريس اجلامعي تعد أول دراسة تبحث يف أمهية -
 -حسب ما أتيح للباحثة    

 توضح دور املعلم يف تلبية حاجات الطالب، واملتطلبات اخلاصة ابملنهج املدرسي .-
 فتح اجملال لدراسات أخرى يف اسرتاتيجيات التقومي البنائي يف التعليم اجلامعي.-
 الدراسة:منهجية   

قد اتبعت الدراسة يف طرح موضوعاهتا املنهج الوصفي االستقرائي من خالل املراجعة النظرية لألدب الرتبوي      
 والدراسات السابقة  اليت تناولت موضوع اسرتاتيجيات التقومي البنائي     

 حدود الدراسة: 

منوذج لتخطيط و  تناول موضوع البحث,للبحث حدود موضوعية تتمثل يف األدب الرتبوي والدراسات السابقة اليت    
 وتنفيذ اسرتاتيجية التقومي البنائي.

 مصطلحات الدراسة :
جراءات التدريس املختارة سلفاً من قبل املعلم إ( "أبهنا جمموعة من  هـ1419,عرفها زيتوناسرتاتيجية التدريس:مفهوم   

صى فعالية مبا حيقق األهداف التدريسية املوجودة أبق أو مصمم التدريس واليت خيطط الستخدامها أثناء تنفيذ التدريس,
 .ممكنة ويف ضوء اإلمكاانت املتاحة"

منا وإ ،دريسذلك ألنه ال توجد طريقة مثالية للت؛ و ن اسرتاتيجية التدريس غالباً ما تشتمل على أكثر من طريقة إ         
نظم فهي توجه  مسار عمل املعلم أثناء التدريس  و بشكل م ,خيتارها املعلم حسب طبيعة املادة وخصائص  املتعلمني

 ومتسلسل.  



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 237 to 254 

243 
 

م املوقف هي اسرتاتيجية تعتمد على التقومي املرحلي الذي  يتم يف أثناء أتدية املعل اسرتاتيجية التقومي البنائي:     
، ع التعليميتشخيص الواق التعليمي هبدف أخذ تغذية راجعة مستوحاة من مجع املعلومات عن الطالب وتعلمهم ومن مث

فهي تتطلب  حاجاهتم واالعتماد عليها لتخطيط اسرتاتيجيات التقومي البنائي التدريسية؛ معرفةتم تواستناداً هلذا التشخيص 
 ,لذلك فإن املعلم مطالب ابمتالك مهارات التقومي األساسية) القاسم ، اعتماد التقومي جزًءا أساسًيا من عملية التعلم 

 .(2003سعيد ,
تحقيق ل م( "  أبهنا القوة الداخلية الذاتية اليت حترك سلوك الفرد  وتوجهه, 2004عرفها) زيتون ,الدافعية:  مفهوم    

 غاية معينة يشعر ابحلاجة اليها."

ية فالدافع        ىل ما هو مالئم "        إم (:" أن الدافعية تعين توجيه طاقات الفرد 2007وذكرت) الناشف ,  
 ليه برغبة ورضا. إصبو طاقة كبرية لتحقيق ما يجهداً و يبذل  ابلتايلو  لالنتباهللتعلم هي قوة داخلية حمفزة  تدفع املتعلم 

  األدب الرتبويأوالً: 
 

 املبحث األول : اسرتاتيجية التقومي البنائي املفهوم واألهداف
 جاءت اسرتاتيجية التقومي البنائي التدريسية نتاجًا طبيعياً ملعطيات ونتاجات عمليات التقومي الصفي اليت أبرزت        

يت هذه االسرتاتيجية أتو ,حول املعلم التعليمي  متركز فعاليات املوقفيف عملية التعليم , ومنها  املمارسات التقليدية 
لي على التقومي هي اسرتاتيجية تعليم وتعلم تعتمد بشكل ك عملية تعلمه, فلتجعل من الطالب شريكًا رئيسًا وفاعاًل يف

ك مهارات لذلك فإن املعلم مطالب ابمتال و تتطلب اعتماد التقومي جزًءا أساسًيا من عملية التعلم؛ املرحلي  املستمر,
كما على املعلم اخلتامي,  و والتكويين حتتوي على أمناط التقومي القبلي حبيث  ,التدريس ه الستخدامها يف التقومي وأدوات

ل التغذية الراجعة الفورية,  وذلك من خالل حتديد جوانب القوة يف حتصيله ودعمها وبيان كيفية معاجلة جوانب تفعي
 .م(2014الضعف )الزهراين،

املنظم املتقدم  ةمن طريقة أو اسرتاتيجية ميكن أن يستخدمها املعلم ؛ من أمهها اسرتاتيجي وكذلك حتتوي على أكثر    
واليت  والقبعات الست  .ىل بناء املعرفة وربط خربات املتعلم السابقة ابخلربات اجلديدةإهتدف اليت و ، للعامل) ديفيد أوزبل(

هتدف اىل تنمية أمناط التفكري لدى املتعلم "وتكمن أمهيتها يف أهنا توزع أدواراً للتفكري وتشعر الشخص ابالعتزاز والفخر 
( ويقصد ابألدوار هنا أمناط التفكري حسب لون كل قبعة, واليت ميكن أن 1995ديبوين , ) ه مجيع األدوار" عند متثيل

   وغريها من طرق التدريس احلديثة. يعمل املعلم على تنميتها عند استخدام  اسرتاتيجية القبعات الست
 مثل يف :فإن أهداف اسرتاتيجية التقومي البنائي تتمن خالل استقراء األدب الرتبوي   أهداف اسرتاتيجية التقومي البنائي:
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 االهتمام خبربات املتعلم  السابقة وجعلها متطلباً رئيساً للتعلم الالحق. .1
 تفريد التعليم حبيث يصبح كل طالب عنصراً فريداً يف املوقف التعليمي. .2
نتائج تعلمه وإعطائه م املتعلم بإعال، و اثرة اهتمامه ودافعيتهإتفعيل دور الطالب يف عملييت التعليم والتعلم و  .3

 (        2003فكرة واضحة عن مستوى ادائه. )  القاسم  و سعيد ,
 وتعزيز مواطن القوة لدى الطالب. ،معاجلة مواطن الضعفو  ،ص العملية التعليميةيتشخ .4
 فيز. حد الرغبة فيه وذلك من خالل التعزيز الفوري والتيعمل على إاثرة دافعية الطالب للتعلم وتولال .5
تاجات جرائية على شكل نإز املعلمني على تصميم التدريس وصياغة أهداف الدرس بصورة سلوكية يحتف .6

 (م2012تعلمية )خضرة سامل عبد احلميد , 
 واملتعلم فيها املعلم  ور كل منداملبحث الثاين :

 دور املعلم:

    . النجاححتديد معايري و  ه,حتديد وسائل التقومي وأدواتو  ،التخطيط للتدريس-

على  التعرفو  مكانياهتم,إعداد للموقف التعليمي وذلك من خالل مجع املعلومات عن الطالب وخصائصهم و اإل -
 خرباهتم السابقة وربطها ابخلربات اجلديدة.

  (       2003د ,سعي ,حتديد األخطاء التعليمية املتوقعة من الطالب,تشجيع الطالب على طرح األسئلة, )  القاسم   -

   املتعلم:دور 

تتطلب مشاركة فاعلة من الطالب وجتعل منهم مشاركني مسؤولني عن تعلمهم يالحظ أن هذه االسرتاتيجية         
 ويتمثل هذا الدور االجيايب يف:

 وحول تعلمهم. مناقشة حمتوى التعلم مع املعلم  وإبداء وجهة نظرهم فيه -

 واختيار الوسائط واملثريات املناسبة.ملشاركة يف هتيئة  البيئة الصفية ا -

 املشاركة يف حتديد أهداف املهمة التعليمية . -

 لتفكري العلمي.ا ةارسمم -
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 م(2003 , القاسم ,سعيد)التقومي البنائي  السرتاتيجيةاملبادئ األساسية املبحث الثالث:  

م صفي اليت تقدّ طبيعيًا ملعطيات عمليات التقومي المل أتت اسرتاتيجية التقومي البنائي من فراغ بل جاءت نتاجًا         
 :مثل ،وهذه االسرتاتيجية تستند اىل عدد من املبادئ الرتبوية املوجهة للتعليم والتعلم، معلومات عن مدى تقدم الطالب 

 .ختطيط التعلم لتحقيق أهداف واضحة وحمددة .1
ملتعلم ذا يتطلب من املعلم معرفة خربات االتعلم السابق عنصر مهم ومتطلب رئيس للتعلم اجلديد , وهأّن  .2

  .السابقة
 التقومي مدمج يف عملية التعليم والتعلم وليس مفصواًل عنها. .3
ت وهذا يتطلب من املعلم تقدمي أنشطة عالجية للصعواب  ،كل طالب  له خصوصيته يف املوقف التعليمي .4

 ثرائية للذين حيققون حتصياًل متقدماً.إاملتوقعة وتقدمي أنشطة 
 الطالب له دور فعال يف عملية التعليم والتعلم. .5
 ويعزز مواطن القوة( ،التعليم تشخيص وعالج) يكشف مواطن الضعف ويعاجلها .6
 يتمثل دور املعلم يف تلبية حاجات الطالب  ومتطلبات املنهج الدراسي. .7
 .عناصر أساسية يف التعلم واهتمامهمالطالب  دافعيةاثرة إ .8
 املتعلم.و  جة للتفاعل االجيايب بني املعلميتحقق التعليم والتعلم نتي .9

 م.البيئة التعليمية وتنوعها من املتطلبات واملثريات األساسية للتعل .10
 (2009-جان كابيوس  )( Royce Sadler) اليت تليب اتيجيات الببعاملبحث الرابع : االسرت 

 متت صياغتها  كأسئلة من وجهة نظر الطالب:
 أواًل: أين أجته؟ 

 االسرتاتيجية األوىل:عند تطوير أهداف التعلم وحتديدها، وتعريف الطالب هبا؛يزداد الدافع واإلجناز. 
هم الطالب هلذه النماذج يؤدي اىل ف حبرصفاالختيار  ،من أعمال الطالبمتنوعة  استخدام مناذج  االسرتاتيجية الثانية:

 للمشكالت والعمل على تفاديها.

 اثنياً:أين أان اآلن؟
 االسرتاتيجية الثالثة:تقدمي تغذية راجعة فعالة  واليت جيب أن تتناسب مع مستوى تعليم الطالب، 

 وتوضح للطالب مستواه احلايل يف مسار التعليم.
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ن ذية الراجعة متكّ الناجتة عن التغ فالتعليماتتدريس الطالب التقومي الذايت وصياغة األهداف االسرتاتيجية الرابعة:  
 علمه.توضع أهداف خاصة به لرفع مستوى  وإمكانيةييم أدائه وحتديد نقاط القوة ونقاط الضعف لديه الطالب من تق

علم أو فانه ميكن تصميم دروس تتمركز حول أهداف الت وجود فجوة ؛ أظهرت نتائج التقومي اذا  االسرتاتيجية اخلامسة:
 الفجوة. ردملعادة ضبط اسرتاتيجيات التدريس إجوانب اجلودة يف زمن حمدد أو 

 ؟اثلثاً:كيف أغلق الفجوة
كون تما دعنتشرتك هذه االسرتاتيجية مع االسرتاتيجية اخلامسة ف. و تعليم الطالب املراجعة املركزة  االسرتاتيجية السادسة:

مي اخلتامي، قبل موعد التقو  صعبة على الطالب ميكن تقسيمها اىل وحدات أصغر مع التغذية الراجعة الفورية  املهمة
 وإشراك الطالب يف التفكري الذايت.

 على تعلمهم وإعطائهم فرصة ملتابعة تعلمهم, مما ينعكس اجياابً  يف تقييم أنفسهم شراك الطالب االسرتاتيجية السابعة :إ
نائي.)انظر خطوات مي الباآلخر , وهذه االسرتاتيجيات هي أساس خطوات تنفيذ اسرتاتيجية التقو  جنازاهتم مع إومشاركة 

 (  16-15اسرتاتيجية التقومي البنائي, ص 

 املبحث اخلامس :دور اسرتاتيجية التقومي البنائي يف إاثرة الدافعية للتعلم

ملعلومات عن واملتمثلة يف كونه مستمراً وفورايً يف تزويد املتعلمني اب همن خالل خصائص التقومي التكويين ووظائف       
(( أنه البد من القيام بعمليات  1996فانه يؤدي اىل زايدة الدافعية للتعلم حيث ذكر ) عبد احلميد  جابر، مدى تقدمه 

فمهارة إلاثرة الدافعية  ,دافعية املتعلم على أساس أن التقومي يطلع املتعلمني على مدى تقدمهم إلاثرةتقومي كثرية  ومنظمة 
قلل من فهي جتعل املتعلمني يقبلون على التعلم برغبة ومحاس و ت املعلم,من املهارات األساسية اليت جيب أن ميتلكها 

 ة.مما يسهم يف حتقيق نتاجات التعلم  املرغوب ؛وتزيد من تفاعلهم مع املوقف التعليمي ابملللشعور الطالب 

 ؛( :"أن حصول الفرد على معلومات تعينه على معرفة مدى تفوقه أو جناحه يف أدائه1996 , كمال حممد )ويرى      
 .تكون املعلومات مباشرة" له قيمته الدافعية العالية خاصة حني, ما يسمى ابلعائد على أي حصول 

 ؛قيق األهداف مه حنو حتإذن التغذية  الراجعة الفورية  واليت تعمل على تزويد املتعلم مبعلومات عن مدى تقد         
لذا جند أن اسرتاتيجية التقومي  ,اثرة دافعية املتعلم للتعلم إيف اسرتاتيجية التقومي البنائي وهلا دور فاعل يف  اً مهم امطلب دتع

  البنائي تعمل على إاثرة دافعية املتعلم للتعلم بل وإبقاء أثره ملدة طويلة وهذا  ما سعت الدراسة إىل إثباته.

 ةالدراسات البابقاثنياً:عرض وحتليل 
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أثر منوذج مقرتح للتقومي من أجل التعليم يف  يف دراسة لقياس  ( 2019 , الكرمي  العبداميان )الشايع , أشارت         
هذا  بتبينأوصت و  األمنوذج املقرتح للتقومي من أجل التعلم إىل فعالية  حتصيل طالبات الصف السادس يف مادة العلوم

   رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب.سلوب والعمل على دمج التقومي  يف التدريس ملا له أمهية يف األ
ائي أثر اسرتاتيجييت التقومي البن على تعرفالىل إ فقد هدفت  م(2019  ,  العرنوسي , احلسناوي) أما دراسة        

املنهج التجرييب ثالث  واتبعت الدراسة  ،مادة قواعد اللغة العربيةعدادية يف والتقومي البديل يف حتصيل طالبات املرحلة اإل
 اتيجية التقومي اجملموعة التجريبية  األوىل) وفق اسرت  أظهرت النتيجة  تفوق ، وقدجمموعات )جتريبيتني وجمموعة ضابطة(

عة اليت درست وفقاً للطرق االعتيادية  اجملمو ( تليها اجملموعة التجريبية الثانية اليت تدرس وفقاً للتقومي البديل مث تليهم البنائي
 .  يف زايدة حتصيل الطالب ة هلا دوراالسرتاتيجية الفاعل أنوأوضحت 

درجة ممارسة معلمي اللغة  على تعرفالىل إهدفت الدراسة  م(2018, حران فهد عبد الكرمي )املساعفة ,دراسة       
استخدم  ، وقد عمان االردن– ضوء بعض املتغريات يف لواء انعور االجنليزية للتدريس البنائي للمرحلة األساسية يف

ت درجة ممارسة معلمي اللغة االجنليزية للتدريس البنائي كانالنتائج  أن  وأظهرت   ،الباحث املنهج املسحي الوصفي
األخرى يف  ت. ويالحظ أن هذه الدراسة ختتلف عن الدراسامتوسطة ومل تكن هناك فروق دالة تعزى للجنس أو اخلربة

 فقد هدفت ملعرفة (2017, خالد الرتكي،)  أهنا هدفت إىل معرفة درجة ممارسة اسرتاتيجية التقومي البنائي,  أما دراسة
 القراءة مهارات تنميةفقد هدفت ل  ( PDEODE )بديودي، أما  ) السداسية البنائي التعلم اسرتاتيجية استخدام فاعلية
روق أظهرت النتائج وجود فو   ،استخدمت الدراسة املنهج  شبه التجرييبو  الثانوي, األول الصف طالب لدى الناقدة

( بني املتوسطات احلسابية لدرجات الطالب لصاحل اجملموعة التجريبية وعليه فقد 0,05دالة احصائيًا عند مستوى)
  . يف التحصيل  ويف تنمية مهارات التفكري أظهرت النتائج مدى فعالية هذه االسرتاتيجية

ىل معرفة درجة توظيف معلمي الصف ألساليب التعليم م(  واليت هتدف إ 2016-,عبدو )دواب واتفقت دراسة      
, ران فهد عبد الكرمي ح)املساعفة , مع  دراسة صفوف احللقة األوىل  , يفالبنائية يف احللقة األوىل من التعليم األساسي

وأظهرت الدراسة أن درجة استخدامها متوسطة مما يشري إىل  ،البنائيةأساليب التعليم استخدام  يف درجة   م(2018
عدم التزام املعلمني يف املراحل العامة للتعليم رغم أن معظم الدراسات أثبتت أمهيتها يف إاثرة الدافعية وتنمية أمناط التفكري 

     للطالب.    
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إىل أن استخدام اسرتاتيجية التقومي م(  2000,  السعدون)  و  (2014, خالد , املطروديكما توصل )           
ي, البنائي يف املرحلة املتوسطة واملرحلة االبتدائية  له األثر الفعال يف زايدة فاعلية املتعلمني ورفع مستوى حتصليهم الدراس

   مع االحتفاظ أبثر التعلم لفرتة أطول. 

اسي سرتاتيجية التقومي البنائي يف رفع مستوى التحصيل الدر فاعلية ا -أيضاً  -( م 2018,العزيزي  وأكدت دراسة )    
 لدى طالب كلية إدارة األعمال وإاثرة دافعيتهم للتعلم.    

يالحظ أن الدراسات السابقة تناولت ابلدراسة والبحث فعالية استخدام اسرتاتيجية التقومي البنائي يف حتسني         
ت كل التفكري لدى الطالب يف مراحل التعليم العام يف املقررات املختلفة, وأثبتمستوايت التحصيل الدراسي أو مستوى 

الدراسات فعالية استخدام اسرتاتيجية التقومي البنائي يف التدريس يف مراحل التعليم العام, وأمهيتها يف زايدة مستوى 
 التحصيل لدى املتعلمني.

( 2018 إلسرتاتيجية التقومي التكويين  متوسطة)حران ,املساعفة ,كذلك أظهرت النتائج  أن درجة  ممارسة املعلمني       
( . وأوصت معظم الدراسات السابقة بضرورة استخدام اسرتاتيجية التقومي البنائي يف التعليم ,كما ذكرت 2016و) دواب,

 يف الصف. ببعض الدراسات أن هناك صعوابت  حتد من استخدام اسرتاتيجية التقومي البناء منها كثرة عدد الطال

كما  أثبتت الدراسة من خالل  استقراء األدب الرتبوي والدراسات السابقة أمهية اسرتاتيجية التقومي البنائي              
 ودورها الفاعل يف إاثرة الدافعية وتنمية أمناط التفكري.

 والتفكري الناقد والتفكري العليا، التفكريات وتتمثل أمهية اسرتاتيجية التقومي البنائي يف أهنا  "تعمل على تنمية  مهار        
 "يف التقومي املتنوعة  واملستمرة  األساليب عن طريق الطلبة وحل املشكالت لدى  العلمي االستقصاء ومهارات اإلبداعي،

(  . Page Keeley ,20018) . 

م( أن اسرتاتيجية التقومي البنائي تعمل على تقوية دافعية الطالب للتعلم وذلك 2018وأوضحت دراسة  )العزيزي,     
ات األساسية من خالل اخلطو  -أيضاً  –من خالل املعرفة الفورية لنتائجه وأخطائه  ومعاجلتها وهذا ما أثبتته الدراسة 

 لتخطيط وتنفيذ هذه االسرتاتيجية.

م ( أن استخدام اسرتاتيجية التقومي البنائي ينعكس بشكل إجيايب على 2006اسة  )عبد القادر, حممد ,وأكدت در   
 التحصيل الدراسي ومهارات التفكري الناقد لدى املتعلمني . 
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كما أهنا تعمل على احلد من اخلوف والقلق لدى الطالب من االختبارات النهائية، وذلك ألن اخلوف يزول منه تدرجيياً   
(  )انظر اخلطوة الرابعة من التخطيط( 2011الستمرارية االختبارات والتغذية الراجعة )صبيحة عبد احلميد علي الشافعي,

 . 

 رفع الكفاءة التفكريية للطالب وتنميتها حبيث تشملعلى  ( إىل  أهنا  تعمل  م 1995  ,دي بوين  وأشار )          
ل املتعلم كل واإلبداعي والشامل ,فهي توزع أدوارا للتفكري , حبيث ميثّ  اقد واالجيايبوالعاطفي والن احملايد )التفكري أمناط 

 أو تقدمي معلومات تعمل على تنمية أمناط التفكري لدى الطالب. أسئلة (وذلك بطرح   أمناط التفكري 

 العليا، التفكري. أهنا  "تعمل على تنمية  مهارات  (Page Keeley ,20018 .  وأوضحت دراسة )        
 األساليب عن طريق الطلبة وحل املشكالت لدى  العلمي االستقصاء ومهارات اإلبداعي، والتفكري الناقد والتفكري

  "يف التقومي املتنوعة  واملستمرة 

تعلمني مما سبق ميكن القول أبن اسرتاتيجية التقومي البنائي تعمل على تنمية أمناط التفكري املختلفة لدى امل          
وحتتوى على عدد من االسرتاتيجيات من بينها اسرتاتيجية املنظمات املتقدمة للعامل ديفيد أوزبل )انظر خطوات التدريس 

( حيث يبين املتعلم املعرفة اجلديدة اعتمادًا على خربته السابقة واليت  يقدمها املعلم يف شكل منظمات 3,اخلطوة  )
وهذا ما توفره  ((Wheatly,1991التعليم والتعلم هو صناعة وبناء املعرفة  متهيدية. وأّن اهلدف األساسي من 

 االسرتاتيجية من خالل املنظمات املتقدمة.

 

 

 اثلثاُ:منوذج لتخطيط وتنفيذ اسرتاتيجية التقومي البنائي
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مراحل اسرتاتيجية التقومي البنائي

 
 

 أواًل: التخطيط:

 وصفها اخلطوة
 .بصورة سلوكية قابلة للقياسحتديد األهداف  وصياغتها  1
 التعليمية.حتديد احملتوى املراد تعلمه والوسائل األنشطة  2
 حتديد الزمن املناسب لكل انتج تعلم. 3
 ىل مهمات تعليمية حبيث تشكل كل مهمة تعليمة وحدة مرتابطة.إتوزيع الدرس  4
 . اخلربات السابقة لدى املتعلمني –حتديد التعلم القبلي  5
 .حتديد  الصعوابت املتوقعة 6
 ختطيط أنشطة  تعليمية تعلمية  ملواجهة الصعوابت املتوقعة. 7
 حتديد نواتج التعلم اليت جيب تقوميها. 8

 ه.أدواتو  حتديد أساليب و التقومي املناسبة لكل مهمة تعليمية 10
 . وضع املعايري اليت يتم  يف ضوئها  حتديد جناح الطالب يف أداء املهمة 11

 
 اإلعداد:  اثنياً:

تخطيط

إعداد

تطبيق

تقويم
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 .مخصائص املتعلمني وحاجاهتعلى تعرف ال .1
 عداد منظمات متقدمة متهيدية  ملعرفة خربات املتعلمني السابقة وربطها ابلتعلم اجلديد.   إ .2
 .ثرائيةإاعداد املواد التعليمية املتنوعة سواء كانت عالجية أو  .3
 توفري الوسائط التعليمية واألدوات.  .4

 :التدريس وفق اسرتاتيجية التقومي البنائياثلثاً:خطوات 
 فعاليات اخلطوة اخلطوة رقم
 .ىل مهمات تعليمية تعلميةإبناء خطة حمكمة للدرس مع توزيعه  التخطيط 1
ة الالزماملعلومات السابقة   2

 لتحقيق التعلم اجلديد
    نشاط تقوميي للخربات السابقة. 

يشرح املعلم  املعلومات اليت متثل املنظم التمهيدي املناسب خلربات    اختيار املنظم املتقدم  3
 الطالب اليت مت التعرف عليها.

ليتعرف على مدى اتقان الطالب  اتقوميي ايقدم املعلم نشاط  التقومي املرحلي  األول 4
  . للمعلومات اليت متثل املنظم التمهيدي

 .تقدمي تغذية راجعة ومعاجلة نقاط الضعف 
 اجلديدة  املهمة تقدمي  5

 املهمة التعليمية األوىل()
 .يكتب املعلم قائمة ابألخطاء املتوقعة من الطالب 

 يصمم أنشطة عالجية لألخطاء املتوقعة.
 يقرر املعلم وضعية التعليم والتعلم املناسبة.

يشرح املعلم املهمة التعليمية األوىل من الدرس اجلديد مستثمراً   
املنظم التمهيدي الذي قدمه للطالب شارحاً املفاهيم واملهارات 

كريية على رفع الكفاءة التف كما يعمل   ،اجلديدة ومبشاركة املتعلمني
 وميكن أن يستخدم اسرتاتيجيات متنوعة. -لطالب 

م املعلم أداء الطالب على املهمة التعليمية األوىل ابستخدام يقوِّ  التقومي املرحلي الثاين  6
و من أ ،أسئلة تقيس القدرات العليا () يتضمن نشاط تقوميي 

 خالل املالحظة املباشرة لعمل الطالب يف املوقف التعليمي التعلمي.
كون عالجية لطالبه قد ت أنشطة يف ضوء نتائج التقومي يعطي املعلم  املعاجلة 7

      للطالب. ثرائية مع شرح املطلوبإأو تعزيزية أو 
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يقدم املعلم نشاطاً تقوميياً هبدف املراجعة الشاملة لألنشطة اليت   التقومي املرحلي الثالث 8
عرف على ىل التإويهدف هذا النشاط   ،قت يف اخلطوات السابقةبِّّ ط  

 .وىلألم التمهيدي واملهمة التعليمية امدي اتقان املتعلم  للمنظّ 
 (8, 7, 6, 5)  املبينة  اخلطواتيتبع املعلم نفس  يةتقدمي املهمة التعليمية الثان 9

يقدم املعلم النشاط التقوميي اخلتامي حبيث يتناول تعلم الطالب   التقومي اخلتامي 10
           ., مع التنويع يف وسائل التقومي وأدواته على مدار الدرس كله

يف ضوء التقومي اخلتامي يصمم املعلم نشاطات عالجية أو تعزيزية أو  املعاجلة 11
ثرائية ,يقدمها للطالب يف بداية الدرس اجلديد  وال يقدم الدرس إ

 من إتقان الطالب ملضامني النشاطات. التأكدال بعد إاجلديد 
 

 نتائج الدراسة:

أثبتت الدراسة من خالل   استقراء األدب الرتبوي والدراسات البابقة  أمهية اسرتاتيجية التقومي البنائي     
 .  ودورها الفاعل يف إاثرة الدافعية وتنمية أمناط التفكري

 فهي تعمل على رفع مستوى التحصيل لدى الطالب يف مراحل التعليم العام  وحتقيق األهداف املرجوة.  .1
 دور الطالب وجتعله شريكاً رئيساً فاعاًل يف عملية تعلمه.تفّعل   .2
  العلمي االستقصاء ومهارات اإلبداعي، والتفكري الناقد والتفكري العليا، التفكري"تعمل على تنمية  مهارات   .3

          . يف التقومي املتنوعة  واملستمرة  األساليب عن طريق الطلبة وحل املشكالت لدى
 تعمل على تقوية دافعية الطالب للتعلم وذلك من خالل املعرفة الفورية لنتائجه.    .4
تعمل على حتقيق التعلم واالحتفاظ به ملدة أطول وذلك من خالل ربط اخلربات السابقة ابخلربات الالحقة  .5

 .)انظر اخلطوة اخلامسة من اخلطة(
 ي ومهارات التفكري الناقد. أن استخدامها ينعكس بشكل إجيايب على التحصيل الدراس    .6
احلد من اخلوف والقلق لدى الطالب من االختبارات النهائية وذلك ألن اخلوف يزول منه تدرجيياً الستمرارية   .7

 التغذية الراجعة .  
، والعاطفي، والناقد، احملايد )التفكري رفع الكفاءة التفكريية للطالب وتنميتها حبيث تشمل أمناط العمل على  .8

 واإلبداعي، والشامل( . يب،واالجيا
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تقدم تغذية راجعة للمعلم  لتطوير إجراءات التدريس اليت يستخدمها واليت حتتم عليه التنويع يف اسرتاتيجيات  .9
 التدريس والتفاعل مع الطالب بداًل عن الطرق  التقليدية.

 أهم التوصيات واملقرتحات:

البنائي يف التعليم اجلامعي ملا هلا منلفت النظر ألمهية استخدام اسرتاتيجيات  التقومي   -  
اثرة الدافعية لدى الطالب والعمل على حتقيق  األهداف املرجوة.إأثر يف     
جراء دراسة حول أمناط اسرتاتيجيات التدريس اليت يستخدمها أعضاء هيئة التدريسإ -   

ب.وأثرها  يف  تنمية أمناط التفكري املختلفة لدى الطال تابجلامعا            
   وخباصة اليت تعمل على تنمية أمناط التفكري. قامة دورات تدريبية عن اسرتاتيجيات التدريس احلديثةإ-
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