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أثر استخدام االختبارات القصرية اليومية على

التحصيل الدراسي وخفض القلق لدى الطالب ذوي
صعوبات تعلم الرياضيات يف الربامج التحضريية
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
ياسرفاروق محمد خليل*

امللخص _هدف البحث إلى تقص ي أثر استخدام االختبارات القصيرة اليومية  Daily Quizzesعلى التحصيل الدراس ي وخفض القلق لدى
الطالب ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،واستخدم الباحث املنهج شبه
التجريبي ،وتكونت عينة البحث من (65طالب) تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحدهما تجريبية ( 30طالب) وتستخدم االختبارات القصيرة
اليومية واألخرى ضابطة ( 35طالب) ال تستخدم االختبارات القصيرة اليومية وكال املجموعتين تدرس بطريقة املحاضرة املستخدمة
بالجامعة ،وقام الباحث ببناء اختبار تحصيلي لقياس األثر ،وتكون هذا االختبار من ( )16سؤال لقياس مستويات التذكر والفهم وحل
ً
املشكالت ،وإعداد مقياس قلق الرياضيات وتم التأكد من صدق وثبات أداتي الدراسة وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا
عند مستوى الداللة ) (α = 0.05في أثر استخدام االختبارات القصيرة اليومية في زيادة مستوى التحصيل الدراس ي بين املجموعتين الضابطة
ً
والتجريبية لصالح املجموعة التجريبية ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) (α = 0.05في أثر استخدام االختبارات
القصيرة اليومية على خفض قلق الرياضيات بين املجموعتين الضابطة والتجريبية ،وفي ضوء النتائج تمت التوصية باستخدام االختبارات
القصيرة اليومية في تعليم وتعلم وتقويم الرياضيات بفصول الرياضيات باململكة العربية السعودية.
الكلمات املفتاحية :التقويم ،االختبارات القصيرة اليومية ،التحصيل ،قلق الرياضيات ،البرامج التحضيرية.

*أستاذ مساعد بعمادة البرامج التحضيرية _ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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أثراستخدام االختبارات القصيرة اليومية على التحصيل الدراس ي وخفض
القلق لدى الطالب ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في البرامج التحضيرية
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ً
ً
الفردية بين الطالب [ ]2وتمثل عائقا كبيرا أمام تنمية التفكير وتقيس
غالبيتها املستويات املعرفية الدنيا مثل التذكر والفهم وتتجاهل
املستويات العليا [ ،]3وتعد من العوامل املؤدية إلى تدني التحصيل
ً
الدراس ي [ ،]2,4كما أن االمتحان بشكله الحالي يعتبر مصدرا من مصادر
القلق لدى عدد كبير من الطلبة [.[5
ومن خالل عمل الباحث كأستاذ ومشرف أكاديمي ملقرر الرياضيات
بعمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
الحظ انخفاض مستوى تحصيل عدد كبير من الطالب بمقرر
الرياضيات ،والجدول التالي يوضح نتائج طالب البرامج التحضيرية بمقرر
الرياضيات خالل العاميين الدراسيين 1436/1435ه1437/1436 ،ه
والفصل الدراس ي األول من العام الجامعي 1438/1437هـ.

 .1املقدمة
ً
ً
يعد التقويم ركنا أساسيا من أركان املنهاج التربوي ،بل وينظر إليه
ً
بوصفه أساسا يعتمد عليه في تجويد العملية التعليمية وتطويرها ملا
توفره نتائج التقويم من معلومات وتغذية راجعة مفيدة في هذا املجال،
وقد اقترن مفهوم التقويم عند غالبية الناس باالختبارات ،إذ أن من
ً
الواضح أن االختبارات هي الوسيلة األكثر شيوعا من بين وسائل التقويم.
ً
ً
ً
وتلعب االختبارات دورا هاما ومحوريا في عمليتي التعليم والتعلم،
ويستخدمها جميع املعلمين في تقييم أداء الطلبة ،وبرغم أهميتها فمازال
ً
ً
تأثيرها محدودا في عملية التعلم موميني وباريماني [ ،]1ونظرا لإلعتماد غير
املبرر على االختبارات التحريرية في تقويم الطلبة ،فقد ظهرت العديد من
السلبيات في نظام االمتحانات والتي من أهمها أن االختبارات بصورتها
التقليدية ال تغطي الجوانب املختلفة ملحتوى املقررات وال تراعي الفروق

جدول 1
نتائج طالب البرامج التحضيرية بمقرر الرياضيات خالل العاميين الدراسيين 1436/1435ه1437/1436 ،ه والفصل الدراس ي األول من العام الجامعي
1438/1437هـ
العام الجامعي
1436/1435هـ
1436/1435هـ
1437/1436هـ
1437/1436هـ
1438/1437هـ

الفصل
الدراس ي
األول
الثاني
األول
الثاني
األول

منتظم

حاضر

غائب

ناجح

راسب

معدل النجاح

معدل الرسوب

2117
2004
2074
1934
2041

1888
1931
1983
1849
1988

229
73
91
85
53

1346
1266
1472
1187
1408

542
665
511
662
580

%71.3
%65.6
%74.2
%64.2
%70.8

%28.7
%34.4
%25.8
%35.8
%29.2

ويتضح من الجدول السابق ( )1انخفاض املستوى التحصيلي لدى
عدد كبير من طالب البرامج التحضيرية بمقرر الرياضيات ،ونتيجة الرتفاع
أعداد الطالب الراسبين بمقرر الرياضيات بالفصل الدراس ي األول من
العام الجامعي 1438/1437ه وخاصة بمسار العلوم التطبيقية ،فقد تم
تخصيص سبع شعب للطالب املتعثرين باملقرر لدراسته للمرة الثانية
بالفصل الدراس ي الثاني.
وباستطالع آراء أساتذة الرياضيات بالعمادة للتعرف على أسباب
انخفاض مستوى تحصيل الطالب باملقرر ،أكد غالبيتهم على أن أساليب
التقويم التربوي املتبعة ،واقتصارها على االختبارات التحريرية أحد
أسباب انخفاض تحصيل الطلبة بمقرر الرياضيات.
وتحظى مشكلة تدني التحصيل الدراس ي باهتمام الكثير من التربويين
واآلباء والطلبة أنفسهم ،ذلك الرتباطها بمستقبل األبناء وحياتهم
االجتماعية واملهنية واستقرارهم النفس ي [ ،]6لذا فقد شغلت تلك
املشكلة اهتمام املسؤولين بالبرامج التحضيرية والجامعة على حد سواء.
ويشير األدب التربوي إلى أن هناك عوامل تؤثر في التحصيل منها عوامل
جسمية ،وعقلية ،وانفعالية ،واجتماعية ،ومدرسية ،وعوامل أخرى [،]7
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ً
ويعد قلق الرياضيات واحدا من العوامل االنفعالية التي تؤثر في تعلم
ً
الرياضيات ،وقد لقى تكوين قلق الرياضيات اهتماما وعناية من الباحثين
والرياضيين التربويين في السنوات األخيرة ،وتشير معظم البحوث
والدراسات إلى وجود عالقة بين القلق والتحصيل في الرياضيات [،]5
فكثير من الطلبة يشعرون بالقلق عند اإلجابة على االختبارات وخاصة إذا
كان االختبار ذا أهمية للطالب ،ويمكن لهذا القلق أن يؤثر على أداء
الطالب بتعطيله عمل الذاكرة الالزمة للقيام بمهام حل االختبارات بارك
ً
وآخرون [ ،]8لذا فغالبا ما يرتبط القلق باألداء الضعيف في الرياضيات
هاك [.[9
وفي محاولة من الباحث إليجاد حل ملشكلة انخفاض التحصيل بمقرر
الرياضيات بالعمادة ،ومن خالل اإلطالع على عدد كبير من الدراسات
والبحوث الحديثة في هذا املوضوع ،الحظ ظهور كتابات ودراسات عديدة
تؤيد استخدام االختبارات القصيرة اليومية  Daily Quizzesواالختبارات
القصيرة املتكررة  Frequent Quizzesفي تعليم وتقويم املقررات الدراسية
املختلفة ،وأشار مناصرو تلك االختبارات إلى أن أداء الطلبة وتحصيلهم
الدراس ي يتحسنان بزيادة تكرار االختبارات ،وأن كثرة االختبارات القصيرة
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باملقارنة بقلة االختبارات الطويلة تزيد من فرص الطلبة في االستعداد
وأداء االختبارات الطويلة كلمب وآخرون [ ،]10وينستين و وو [،]11
باتسل وآخرون [.[12
ويرى بيتسش وآخرون [ ]13أن االختبارات القصيرة املتكررة تزيد من
التحصيل الدراس ي في االختبارات بمرور الوقت ،وتنمي الذاكرة طويلة
املدى ،ويضيف سيري [ ]14أن االختبارات القصيرة املتكررة توفر التغذية
الراجعة للطلبة في سياق مشابه للتدريس ،وأنها تمد املدرسة واملعلمين
واآلباء بالتغذية الراجعة حول تعلم الطلبة ،ويرى ماك ديرموت وآخرون
[ ]15أن استخدام االختبارات القصيرة املتكررة مع وجود التغذية
الراجعة يحسن من تعلم الطلبة وانتباههم ويقلل من مخاطر االختبارات
النهائية ،ويضيف زاري [ ]16أنها تساعد الطلبة في اإلحتفاظ بمعلومات
املواد الدراسية لفترات أطول ،وتزيد من حضور الطلبة بالقاعات
الدراسية وتساعدهم في االستعداد والقيام بالتكليفات بالفصل ،وتخلق
ً
ً
دافعا خارجيا لديهم للحصول على درجات أفضل باملقرر وتزيد من
دافعيتهم نحو التعلم ،ومن فهمهم للمادة ،وتمكن الطلبة من املناقشة
الصفية حول املحتوى ،وتضيف وينستين و وو [ ]11أن االختبارات
القصيرة املتكررة تقلل من رهبة االختبار وتحد من ظاهرة الغش لدى
بعض الطلبة وتمكن املعلمين من استخدام املعلومات التي جمعوها من
أداءات الطلبة في مساعدتهم لالستعداد الجيد لالختبار ،ويشير كتشيانو
[ ]17إلى أن االختبارات القصيرة املتكررة تقلل من الضغوط على الطالب
ً
ً
ألنها تغطي جزءا صغيرا من االختبار النهائي ،ويضيف كوان [ ]18أن
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االختبارات القصيرة اليومية يمكن أن تخفض من قلق االختبار بين
الطلبة باعتبارها اختبارات للممارسة واالستعداد السئلة االختبارات
النهائية.
ويمكن تلخيص مميزات استخدام االختبارات القصيرة املتكررة التي
وردت بالدراسات السابقة فيما يلي:
 -1تزيد من دافعية الطالب للحضور بالقاعات الدراسية ومن دافعيته
نحو التعلم.
 -2تساعد الطالب في االحتفاظ باملادة املتعلمة لفترة أطول.
ً
 -3تجعل الطالب أكثر استعدادا لالختبارات عالية املخاطر.
 -4تمد املدرسة واملعلمين وأولياء األمور والطلبة بمعلومات هامة حول
أداء الطالب بالصف.
 -5تزيد من انتباه الطالب بقاعة الدراسة ومن مشاركته في الصف.
ً
ً
ً
 -6تغطي جزءا صغيرا من املادة مما يمنح الطالب فهما أعمق للمادة.
وتعد تلك املميزات السابقة هامة وضرورية لتعلم وتحصيل الطالب
بكافة املقررات ،وبمقرر الرياضيات بشكل خاص ،وقد قام شيرفاني []19
بتلخص أثر استخدام االختبارات القصيرة اليومية على تحصيل الطالب
ً
للرياضيات من خالل نموذج أسماه نموذج  EMMARمشيرا بالحروف
الخمسة إلى العوامل التي تتأثر باستخدام االختبارات القصيرة اليومية
وهي :املشاركة  ،Engagementواملراقبة  ،Monitorوالدافعية
 ،Motivationوالقلق  ،Anxietyواالحتفاظ باملعلومات .Retention

الدافعية

االختبارت القصيرة اليومية

المراقبة

)Motivation (M

Daily Quizzes

)Monitor (M

القلق
)Anxiety (A

االحتفاظ بالمعلومات
)Retention (R

المشاركة
)Engagement (E

التحصيل الدراسي
Achievement
شكل رقم ( )1نموذج ]19[ EMMAR

غياب أبحاث عربية -في حد علم الباحث -تتناول أثر االختبارات القصيرة
اليومية في تدريس الرياضيات ،تأتى الدراسة الحالية كمحاولة للتعرف
على أثر استخدام االختبارات القصيرة اليومية على تحصيل طالب البرامج
التحضيرية ذوي صعوبات تعلم الرياضيات وخفض قلقهم من
الرياضيات ،وتتحدد مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على السؤال
الرئيس ي اآلتي:

ويتضح من الشكل السابق أن االختبارات القصيرة اليومية يمكن أن
تسهم في تنمية التحصيل الدراس ي من خالل تأثيرها على مراقبة الطالب
لتعلمه ودافعيته ومشاركته وقلقه واحتفاظه باملعلومات.
 .2مشكلة الدراسة
ً
نظرا لتأكيد أدبيات البحث الحديثة على دور االختبارات القصيرة اليومية
في تنمية التحصيل الدراس ي وخفض القلق بمختلف املقررات ،وفي ظل
92

الحدود البشرية :طالب مسار العلوم التطبيقية املتعثرين بمقرر
الرياضيات ويدرسونه للمرة الثانية.
أدوات الدراسة
استندت الدراسة الحالية على األدوات التالية:
االختبار التحصيلي في الرياضيات :عند مستويات العمليات املعرفية
(التذكر ،الفهم ،حل املشكالت)( .من إعداد الباحث)
مقياس قلق الرياضيات( .من إعداد الباحث)
مصطلحات الدراسة
االختبار القصير اليومي :يعرفه الباحث بأنه "االختبار القصير الذي ال
ً
يزيد عن خمسة فقرات ويستغرق من ( )10-5دقائق ويطبق يوميا بنهاية
محاضرة الرياضيات".
ً
التحصيل الدراس ي :يعرف التحصيل الدراس ي في الرياضيات (إجرائيا) في
هذا البحث بأنه "مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في اختبار
التحصيل الدراس ي بمقرر الرياضيات لطالب مسار العلوم التطبيقية
بالبرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية" والذي
يعده الباحث لهذا الغرض.
قلق الرياضيات :ويقصد بقلق الرياضيات "الشعور بالتوتر واالضطراب
الذى يظهر أثناء التعامل مع األعداد وحل املشكالت الرياضية املتنوعة أو
محاولة التهرب من هذه املواقف فى الحياة العامة أو الخاصة وضعف
األداء فى الرياضيات عند تعلمها أو استخدامها".
الطالب ذوي صعوبات التعلم :هم الطالب الذين درسوا مقرر ريض 041
بالبرامج التحضيرية وتعثروا في دراسته وحصلوا على درجة أقل من  60من
 100ويدرسونه للمرة الثانية.
البرامج التحضيرية :برنامج متكامل في بداية االلتحاق بالجامعة ،يهدف إلى
إكساب الطالب والطالبات املهارات الذاتية واألكاديمية الالزمة إلكمال
دراستهم الجامعية وفق التخصصات التي يختارونها ً
بناء على األداء
األكاديمي باملقررات [.[20
مسار العلوم التطبيقية :هو أحد مسارات البرامج التحضيرية ،يدرس به
الطالب مقررات :الرياضيات بفصلين دراسين والعلوم الطبيعية واللغة
اإلنجليزية والحاسب اآللي ومهارات اللغة العربية واالتصال والتعلم،
لاللتحاق بأحد كليات العلوم وعلوم الحاسب والهندسة.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
 .3اإلطارالنظري
خضعت االختبارات القصيرة اليومية للكثير من التفسيرات
والتعريفات ،فيعرفها زاري [ ]16بأنها "تلك االختبارات التي تتم بشكل
يومي" ،ويعرفها كينج [ ]21بأنها " اختبارات قصيرة (من  5-1أسئلة) ذات
ارتباط مباشر بأسئلة الواجبات املنزلية املقترحة" ،ويعرفها كوان []18
بأنها " أداة لتقييم وتعزيز تعلم الطلبة " ويعرفها نورتون [ ]22بأنها" أداة
تقييم ملساعدة املعلمين والطلبة في تقويم فهم الطلبة ملوضوع ما"،
ويعرفها الباحث بأنها "االختبارات القصيرة التي ال تزيد عن خمسة فقرات
ً
وتستغرق من ( )10-5دقائق ،وتطبق يوميا بنهاية محاضرة الرياضيات"،
وتعد االختبارات القصيرة املتكررة وسيلة فعالة إلعداد الطلبة لالختبارات
النهائية ريميكر [ ،]23إال أن هناك مجموعة من املحددات الضرورية
الواجب توافرها عند استخدام االختبارات القصيرة املتكررة ،كتوفير

ما أثر استخدام االختبارات القصيرة اليومية على التحصيل الدراس ي
وخفض القلق لدى الطالب ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في البرامج
التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟
ويتفرع من هذا السؤال السؤالن الفرعيان التاليان:
أ .أسئلة الدراسة
) (1ما أثر استخدام االختبارات القصيرة اليومية على التحصيل
الدراس ي للطالب ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في البرامج التحضيرية
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟
) (2ما أثر استخدام االختبارات القصيرة اليومية على خفض القلق لدى
الطالب ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في البرامج التحضيرية بجامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟
ب .أهمية الدراسة
ترجع أهمية الدراسة إلى أنها:
) (1استجابة موضوعية ملا ينادى به العديد من التربويين في الوقت
ً
الحاضر من ضرورة استخدام االختبارات القصيرة املتكررة بدال من
االعتماد كلية على االختبارات الطويلة القليلة.
) (2قد تساعد في عالج بعض صعوبات تعلم الرياضيات.
ً
) (3قد تساعد املعلمين وأساتذة الجامعات في تقويم الطالب تقويما
ً
ً
حقيقيا وواقعيا.
) (4قد تساعد املسؤولين عن تعليم وتعلم الرياضيات في تطوير عملية
التقويم باملدارس والجامعات.
) (5تفتح املجال أمام دراسات تربوية أخرى تبحث أثر استخدام
االختبارات القصيرة املتكررة بمقرر الرياضيات واملقررات األخرى.
ج .أهداف الدراسة
هدفت الدراسة إلى املساعدة في حل مشكلة تدنى مستوى التحصيل
وخفض القلق لدى الطالب ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في البرامج
التحضيرية وذلك من خالل:
) (1إعداد االختبارات القصيرة اليومية بمقرر الرياضيات .
) (2استخدام االختبارات القصيرة اليومية في تعليم وتعلم وتقويم الطالب
ذوي صعوبات تعلم الرياضيات للوقوف على أثر استخدامها على
تحصيلهم وخفض قلقهم من الرياضيات.
متغيرات الدراسة
) (1املتغير املستقل :استخدام االختبارات القصيرة اليومية.
) (2املتغيرات التابعة :التحصيل الدراس ي قلق الرياضيات
حدود الدراسة
اقتصر البحث على الحدود التالية:
الحدود املوضوعية :تدريس الفصلين األول والثاني بمقرر
ريض (Prcalculus1) 041ملجموعتين إحداهما تجريبية (تستخدم
االختبارات القصيرة اليومية) واألخرى ضابطة (ال تستخدم االختبارات
القصيرة).
الحدود الزمانية :الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي 1438 /1437
ه
الحدود املكانية :عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية.
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التغذية الراجعة في الوقت املناسب وعدم تأخير تقديمها لنهاية الفصل
الدراس ي أو العام الدراس ي وعدم اإلسراع في تقديمها بمجرد إنتهاء املهمة
سيري [ ،]14فالتغذية الراجعة الناجحة في سياق التعلم لها فوائد كثيرة
منها :بناء الثقة لدى الطالب وتحفيزه على تحسين تعلمه ،وتحديد نقاط
ً
القوة والضعف لديه ،ومن تلك املحددات أيضا :اختيار التوقيت املناسب
لالختبار والتأكيد على قصر االختبار وصغر عدد أسئلته ،فكلما كانت
االختبارات قصيرة كانت نتائج االختبارات أفضل اوفارل [.[24
وقد بدأ ظهور األبحاث حول أثر االختبارات املتكررة على تحصيل
الطالب وتعلمه منذ العشرينات من القرن املاض ي ومازالت مستمرة حتى
اآلن [[19
االختبارات القصيرة املتكررة والتحصيل الدراس ي أظهرت العديد من
الدراسات الحديثة أن االختبارت املتكررة كاليومية واألسبوعية تؤدي
لنتائج أفضل باالختبار النهائي رامش [ ]25ففي دراسة أجراها شيرفاني
[ ]19بعنوان " دراسة استراتيجية التقييم على تحصيل الرياضيات
باملدرسة الثانوية العليا :االختبارات القصيرة اليومية مقابل االختبارات
األسبوعية" والتي أجريت على  69طالب وطالبة ( 31طالب و38طالبة)
بأربعة فصول ممن يدرسون مقرر الهندسة ،توصلت الدراسة إلى أن
االختبارات القصيرة اليومية تزيد من تحصيل الطالب للرياضيات ،وفي
دراسة أجرها كاتشيانو [ ]17بعنوان "أثر التقييمات املتكررة على
التحصيل واالتجاه في فصول الرياضيات بكينيا" وأجريت على ()196
طالب وطالبة و( )40معلم ومعلمة باملرحلة الثانوية ،توصلت الدراسة إلى
أن التقييمات املتكررة تزيد من التحصيل الدراس ي للرياضيات ،وفي
دراسة أعدها بيتسش وآخرون [ ]13بعنوان "أثر االختبارات القصيرة في
سياق التدريس" ،بحثت أثر االختبارات القصيرة في سياق التعلم لدروس
الهندسة بوحدة التماثل باملرحلة اإلبتدائية ،وأجريت على طلبة  4فصول
( 80طالب وطالبة) باملرحلة اإلبتدائية ،أظهرت النتائج أن أثر االختبارات
ً
ً
القصيرة كان داال إحصائيا ،وأن االختبارات القصيرة تحسن من التعلم
وتزيد من التحصيل الدراس ي إذا تمت مباشرة بعد الدروس.
االختبارات القصيرة املتكررة والقلق
يوجد ارتباط قوي بين قلق الرياضيات واالمتحانات ،فالطالب ال
يقلقون عادة فيما يتصل بتعلم معرفة جديدة ومهارات جديدة ،ولكن
كثيرين منهم يقلقون عندما يفكرون أنهم سوف يوضعون موضع التقويم
وسوف تصدر أحكاما ًعليهم ،ويحتمل أن يظهر أنهم أغبياء أو لديهم
نواحى قصور بطريقة أخرى ،وقد أظهرت العديد من البحوث فائدة أخرى
لالختبارات املتكررة وهو تأثيرها في قلق الطالب من املادة وقلق االختبار،
ففي دراسة أجراها فريز [ ]26وهدفت للوقوف على أثر االختبارات
القصيرة املتكررة خالل تدريس مقرر الجبر باملدرسة الثانوية العليا
وتكونت عينة الدراسة من  89طالب وطالبة ( 50طالب و 39طالبة)
واستخدمت االختبارات القصيرة بنهاية املحاضرات مع تقديم التغذية
الراجعة ،وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام االختبارات القصيرة املتكررة
يخفض قلق االختبار ،وفي دراسة أعدها برون وتالون [ ]27وعنوانها "أثر
االختبارات القصيرة قبل املحاضرة على قلق االختبار واألداء بمقرر
اإلحصاء" وتكونت عينة الدراسة من  70طالب وطالبة ( 57طالبة و13
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طالب) ،توصلت الدراسة إلى أن طالب املجموعة التجريبية كان أداؤهم
ً
أفضل باالختبار النهائي وأقل قلقا من االختبار.
 .4الدراسات السابقة
دراسة شيرفاني [ ]19وهدفت للوقوف على أثر االختبارت القصيرة
اليومية على تحصيل الطلبة باالختبار النهائي وتكونت عينة الدراسة من
طالب  4فصول ( 69طالب وطالبة)  38طالبة و 31طالب ممن يدرسون
مقرر الهندسة باملرحلة الثانوية العليا بالواليات املتحدة األمريكية ،وتم
تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما ضابطة (فصلين) تتلقى االختبارت يوم
الجمعة من كل اسبوع واألخرى تجريبية (فصلين) تتلقى االختبارات
ً
القصيرة يوميا بآخر  10دقائق من كل درس وتوصلت الدراسة إلى أن
االختبارات القصيرة اليومية تزيد من تحصيل الطالب للرياضيات.
ودراسة وينستين و وو [ ]11وهدفت ملقارنة فاعلية اثنين من أساليب
التقييم ،تقييمات االستعداد لالختبار واالختبارات القصيرة املتكررة
والتعرف على أراء الطلبة حول تفضيلهم ألي من التقييمات ،وتكونت
عينة البحث من  36طالب وطالبة ( 14طالب و 22طالبة) ممن يدرسون
مقرر علم النفس بالجامعة واستخدت الدراسة أربعة استبيانات لجمع
البيانات وأظهرت النتائج أن كل من تقييمات االستعداد لالختبار
واالختبارات القصيرة املتكررة على نفس القدر من الفاعلية .ودراسة كينج
[ ]21وهدفت إلى تحديد األسلوب األفضل :الواجبات املنزلية أم
االختبارات القصيرة اليومية بمقرر مبادئ الكيمياء باملدرسة الثانوية
العليا ،وتكونت العينة من الطلبة الذين يدرسون املقرر خالل ثالث
سنوات مع نفس املعلم وضمت الدراسة بيانات عامين حول أثر استخدام
الواجبات املنزلية وبيانات عام حول استخدام االختبارات القصيرة
ً
اليومية ،ولم يتم تحديد عينة الدراسة نظرا لتغيير أعداد الطالب خالل
األعوام الثالثة وتم استخدام املتوسط الحسابي لدرجات الطالب على كل
وحدة من وحدات املقرر واستخدام حساب اختبار "ت" وأظهرت النتائج
أن نتائج الطالب بأكثر من ثلثي الوحدات كانت ذات داللة إحصائية
لصالح االختبارات القصيرة اليومية .ودراسة كاتشيانو [ ]17وهدفت إلى
التحقق مما إذا كانت التقييمات املتكررة تزيد من التحصيل الدراس ي
وتخفض من قلق االختبار وقام الباحث بإعداد استبانتين إحدهما للطلبة
والثانية للمعلمين وتكونت عينة الدراسة من ( )196طالب وطالبة و()40
معلم ومعلمة باملرحلة الثانوية في كينيا ،وتوصلت الدراسة إلى أن
التقييمات املتكررة تخفض من قلق االختبارات وتؤدي إلى ارتفاع
التحصيل الدراس ي وتؤدي إلى أداء أفضل في التعلم .ودراسة مومني
وباريماني [ ]1وهدفت للوقوف على ما إذا كانت االختبارات املتكررة ذات
أثر على تحصيل الطلبة اإليرانيين للغة اإلنجليزية كلغة أجنبية في
املستوى قبل املتوسط واستخدم الباحثان تصميم االختبار القبلي –
البعدي لثالث مجموعات من الطالبات ( 90طالبة) تم تقيسمهم لثالث
ً
مجموعات األولى تجريبية تتلقى االختبارات القصيرة أسبوعيا ،والثانية
تجريبية وتتلقى االختبارات القصيرة كل أسبوعين ،والثالثة ضابطة لم
تتلقى أي اختبار قصير ،واستخدم الباحثان تحليل التباين ANOVA
ً
لتحليل النتائج التي أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا بين املجموعات
الثالثة وأظهرت نتائج اختبار شيفه  Scheffeأن الطالب الذين تلقوا
االختبارت األسبوعية تفوقوا على الطالب الذين تلقوا االختبارات كل
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االختبارات القصيرة كل شهر والرابعة ال تتلقى اختبارات قصيرة (مجموعة
ضابطة) وتم استخدام تحليل التباين ومربع كاي لتحليل البيانات وأشارت
النتائج إلى أن االختبارت القصيرة ذات تأثير كبير على الفهم وانتاج
التراكيب اللغوية للغة االنجليزية وأن استخدام االختبارات القصيرة كل
ً
أسبوعين كان األكثر تفضيال لدى الطالب .ودراسة برون وتالون []27
وهدفت إلى الوقوف على أثر االختبارات القصيرة قبل املحاضرات بمقرر
اإلحصاء وتكونت عينة الدراسة من  70طالب وطالبة ( 57طالبة و13
طالب) تم تقسيمهم إلى مجموعتين األولى تجريبية وتتعرض لالختبارات
القصيرة قبل املحاضرات والثانية ضابطة ال تستخدم االختبارات
القصيرة وتوصلت الدراسة إلى أن طالب املجموعة التجريبية كان أداؤهم
ً
أفضل باالختبار النهائي وأقل قلقا من االختبار وأن هناك تحسن في أدائهم
بشكل عام .ودراسة باتسيل وآخرون [ ]12وهدفت إلى الوقوف على أثر
االختبارات القصيرة اليومية في تعزيز االحتفاظ باملعلومات املتعلمة من
قبل الطالب ،واستخدم الباحث املنهج شبة التجريبي للوقوف على أثر
االختبارات بقاعات مدخل إلى علم النفس وتكونت العينة من  33طالب
وطالبة ( 18طالب و 15طالبة) تم اختيار مجموعتين األولى ضابطة
درست املوضوعات املقررة من الكتاب واألخرى تجريبية درست نفس
املوضوعات وأكملت اختبارات قصيرة يومية وتعرضت كال املجموعتين
الختبار نهائي حول معلومات الكتاب وتوصلت النتائج إلى أن االختبارات
القصيرة اليومية تحسن من تحصيل الطالب وتعلمه.
التعليق على الدراسات السابقة:
 .1اتفقت غالبية الدراسات السابقة حول الهدف من الدراسة وهو
الوقوف على أثر استخدام االختبارات القصيرة املتكررة ،باملرحلة
االبتدائية كما في دراسة بيتسش وآخرون [ ]13وباملرحلة املتوسطة كما في
دراسة ماكديرموت وآخرون [ ]15وباملرحلة الثانوية كما في دراسة
شيرفاني [ ]19وباملرحلة الجامعية كما في دراسة باتسيل وآخرون [.[12
 .2اهتمت بعض الدراسات السابقة بعقد مقارنات بين االختبارات
القصيرة املتكررة وبعض أساليب التقويم األخرى كالواجبات املنزلية
بدراسة كينج [ ]21وتوصلت إلى فاعلية استخدام االختبارات القصيرة في
تحسين األداء األكاديمي للطلبة ،واملقارنة بتقييمات اإلستعداد لالختبار
بدراسة وينستين و وو [ ]11وتوصلت إلى أن كل منهما على نفس الدرجة
من الفاعلية.
 .3استخدم بعض الباحثين االختبارات القصيرة املتكررة في نهاية
املحاضرات كدراسة شيرفاني [ ]19وفي بداية املحاضرات كدراسة برون
وتالون [].27
 .4اتفقت غالبية الدراسات السابقة على أن استخدام االختبارات
القصيرة املتكررة يزيد من التحصيل الدراس ي بمختلف املقررات،
كالرياضيات بدراسة شيرفاني [ ]19ودراسة بيتسش وآخرون [ ]13ودراسة
كاتشيانو [ ]17ودراسة برون وتالون [ ]27وبمقرر الكيمياء كدراسة كينج
[ ،]21وبمقرر الفيزياء كدراسة كايسر [ ]29وبمقرر اللغة اإلنجليزية
كدراسة مومني وباريماني [ ]1وبمقرري العلوم والتاريخ كدراسة
ماكديرموت وآخرون [ ]15وبمقرر علم النفس كدراسة باتسيل وآخرون
[.[12

أسبوعين .ودراسة غوالمي [ ]28وهدفت إلى التعرف على أثر االختبارات
القصيرة األسبوعية على أداء طلبة املدارس الثانوية اإليرانية في اختبارات
التحصيل النهائي وتكونت عينة الدراسة من  70طالب وطالبة ( 35طالب
و 35طالبة) ممن يدرسون بالصف الثاني الثانوي وتم تقسيمهم
ً
ملجموعتين :األولى تجريبية تلقت االختبارت القصيرة أسبوعيا واألخرى
ضابطة تلقت اختبار منتصف الفصل الدراس ي فقط وتوصلت الدراسة
إلى أن أداء املجموعة التجريبية باالختبار التحصيلي كان أفضل من
املجموعة الضابطة .ودراسة نورتون [ ]22وهدفت للوقوف على أثر
االختبارات القصيرة املتكررة بقاعات مقرر الفيزياء باملدرسة الثانوية
العليا وتكونت العينة من مجموعتين :األولى ضابطة ال تستخدم
االختبارات القصيرة والثانية تجريبية تتعرض لالختبارات القصيرة وتدرس
كال املجموعتين بطريقة املحاضرة والعروض الضوئية وخالل كل فصل
من املقرر كانت التجريبية تتعرض الختبار قصير ( 10أسئلة) بينما تقوم
املجموعة الضابطة بتسجيل مالحظاتها وأظهرت نتائج البحث عدم وجود
ً
فروق دالة إحصائيا بين املجموعتين الضابطة والتجريبية .ودراسة
ماكديرموت وآخرون [ ]15وهدفت إلى التحقق مما إذا كانت مفردات
االختبارت القصيرة من نوع اإلجابة القصيرة واالختيار من متعدد يمكن أن
تعزز االحتفاظ باملعلومات في اختبارات الصف ،وتكونت العينة من 141
طالب وطالبة ( 61طالب و 80طالبة) في مادة العلوم بالصف السابع
ً
ومادة التاريخ في املرحلة الثانوية وكان نوعي الفقرات متساويا مع تقديم
التغذية الراجعة وتصحيح االجابات وكانت النتائج أفضل في اختبارات
الوحدات وامتحان نهاية الفصل الدراس ي بالنسبة للطالب الذين تعرضوا
لالختبارات القصيرة ،وأن االختبارت القصيرة املستمرة مع تقديم التغذية
الراجعة تحسن من تعلم الطلبة واالحتفاظ باملعلومات ويتساوى في ذلك
نوعي املفردات االختيار من متعدد واالسئلة ذات اإلجابة القصيرة .ودراسة
بيتسش وآخرون [ ]13وبحث أثر االختبارات القصيرة في سياق التعلم
لدروس الهندسة بوحدة التماثل باملرحلة االبتدائية واستخدم الباحث
املنهج شبه التجريبي (قياس قبلي بعدي) وتكونت عينة الدراسة من طلبة
 4فصول ( 80طالب وطالبة) باملرحلة اإلبتدائية ،وأظهرت النتائج أن أثر
ً
ً
االختبارات القصيرة كان داال إحصائيا ،وأن االختبارات القصيرة تحسن
من التعلم وتزيد من التحصيل الدراس ي إذا تمت مباشرة بعد الدروس.
ودراسة كايسر [ ]29وهدفت إلى تحديد ما إذا كانت التقييمات املتكررة
تزيد من تعلم الطالب مع مرور الوقت وتكونت العينة من ( )32طالب
وطالبة باملدارس الثانوية والثانوية العليا واستخدم الباحث االختبارات
ً
القصيرة من  10 - 5دقائق يوميا ،مع تقديم التغذية الراجعة بعد االختبار
مباشرة واعتمدت الدراسة على أدوات التحليل النوعي (املقاييس
ومالحظات املعلم وصحيفة املعلم) وتوصلت الدراسة إلى أن االختبارات
القصيرة اليومية كان لها أثر إيجابي في احتفاظ الطالب باملادة الدراسية
وتمكنه منها .ودراسة زاري [ ]16وهدفت إلى التعرف إلى أثر االختبارت
القصيرة املتكررة على فهم الطلبة اإليرانيين للغة االنجليزية كلغة ثانية
وانتاج التراكيب اللغوية ودراسة اتجاهات الطلبة نحو االختبارات
القصيرة ،وتكونت عينة الدراسة من  120طالب وطالبة تم تقسيمهم إلى
أربع مجموعات ( 30طالب بكل مجموعة) األولى تتلقى اختبارات قصيرة
كل أسبوع والثانية تتلقى االختبارات القصيرة كل أسبوعين والثالثة تتلقى
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 .5اتفقت غالبية الدراسات السابقة على أن استخدام االختبارات
القصيرة املتكررة يخفض من قلق الطالب وقلق االختبار كدراسة
كاتشيانو [ ]17ودراسة برون وتالون [.[27
 .6تعد الدراسة الحالية – في حدود علم الباحث  -هي األولى التي تبحث أثر
استخدام االختبارات القصيرة اليومية على تحصيل الرياضيات وخفض
قلق الرياضيات لدى طلبة البرامج التحضيرية باملرحلة الجامعية.
 .5الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة
استخدم البحث املنهج شبه التجريبي بتصميم القياسين القبلي
والبعدي ،للمجموعتين التجريبية والضابطة ،واستخدم الباحث هذا
التصميم ملعرفة أثر املتغير املستقل (االختبارات القصيرة اليومية) على
املتغيرين التابعين :التحصيل الدراس ي وقلق الرياضيات حيث خضعت
املجموعة التجريبية للمتغير املستقل ،بينما طبقت طريقة التقويم
املعتادة على املجموعة الضابطة ،وتم تطبيق االختبار التحصيلي ومقياس
ً
قلق الرياضيات على كال املجموعتين قبليا للتأكد من تكافؤ املجموعتين،
ً
وتطبيق االختبار التحصيلي ومقياس القلق بعديا ومقارنة نتائج طالب
ً
املجموعتين باالختبار واملقياس بعديا.
ب .مجتمع وعينة الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب مسار العلوم التطبيقية
امللتحقين بالبرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
بالفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي 1438/1437هـ ،والبالغ
عددهم  827طالب ،وتكونت عينة الدراسة من طالب شعبتين ()65
طالب تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،ممن يدرسون مقرر الرياضيات
للمرة الثانية ،وتم تقسيمهم إلى مجموعتين أحدهما تجريبية ( 30طالب)
تستخدم االختبارات القصيرة اليومية واألخرى ضابطة ( 35طالب) ال
تستخدم االختبارات القصيرة اليومية ،وكال املجموعتين تدرس نفس
املحتوى بطريقة املحاضرة املتبعة بالجامعة.
إجراءات الدراسة
إعداد أداتي البحث:
ً
أوال :االختبار التحصيلي:
مر بناء االختبار التحصيلي بالخطوات التالية :
 -1تحديد الهدف من االختبار :وهو قياس أثر استخدام االختبارات
القصيرة اليومية على تحصيل طالب البرامج التحضيرية ملقرر الرياضيات .
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 -2تحديد مستويات القياس :اعتمد الباحث في تحديد مستويات األداء
التي يقيسها االختبار التحصيلي على تصنيف " ترافرز" لألهداف املعرفية
والذي يتضمن مستويات التذكر والفهم وحل املشكالت ترافرز وآخرون
[.[30
 -3تحديد نوع مفردات االختبار :تضمنت بنود االختبار ما يلي :مفردات
االختيار من متعدد (أحد أشكال االختبارات املوضوعية) حيث تتميز
بالصدق واملوضوعية ،ويمكنها تمثيل وقياس جميع مستويات األهداف
املعرفية ،باإلضافة لسهولة تصحيحها وقلة تأثرها بعامل التخمين [،]31
واألسئلة املقالية التي تتميز بكفاءتها في الكشف عن استجابات الطلبة
بأمانة وأكثر دقة [.[32
 -4نظام تقدير الدرجات  :تم تقدير الدرجات ألسئلة االختيار من متعدد
بواقع درجة لكل سؤال ،ووضع عدد من الدرجات يتناسب مع عدد
الخطوات التي يقوم بها الطالب للوصول إلى الحل الصحيح لكل سؤال من
أسئلة املقال ،وبلغت النهاية العظمى لالختبار التحصيلي ( )30درجة حيث
بلغت درجات اختبار مستوى التذكر( )3درجات ،ودرجات اختبار مستوى
الفهم ( )6درجة ودرجة أسئلة حل املشكالت ( )21درجة.
 -5صدق االختبار :للتحقق من صدق االختبار ومناسبته لتحقيق أهداف
البحث ،تم عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من
املتخصصين في املناهج وطرق التدريس ومجموعة من أساتذة الرياضيات
بالجامعة وذلك بهدف التأكد من  :وضوح تعليمات االختبار ومناسبتها
لطالب البرامج التحضيرية ،وصحة الصياغة اللفظية لألسئلة ووضوحها،
والدقة العلمية لألسئلة ،ومالءمة األسئلة لقياس الهدف منها ،وقد تم
إجراء التعديالت التي اتفق عليها أغلب املحكمين.
 -63ثبات االختبار والصدق الذاتي :لغرض التأكد من ثبات االختبار
التحصيلي تم حساب معامل كرونباخ ألفا لالختبار التحصيلي بجزأيه
املوضوعي واملقالي واالختبار التحصيلي ككل وحساب الصدق الذاتي
بحساب الجذر التربيعي ملعامل الثبات ويوضح الجدول( )2قيم هذه
املعامالت:
تم تطبيق االختبار على مجموعة من طالب البرامج التحضيرية ثم أعيد
ً
تطبيقه على نفس الطالب بعد حوالي  15يوما واستخدام معادلة بيرسون
في حساب معامل ثبات االختبار التحصيلي بجزأيه املوضوعي واملقالي
واالختبار التحصيلي ككل وحساب الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي
ملعامل الثبات ويوضح الجدول ( )2قيم هذه املعامالت:

جدول 2
قيم معامل الثبات والصدق الذاتي ألجزاء االختبارالتحصيلي واالختبارالتحصيلي
أجزاء االختبار

ن

معامل الثبات

معامل الصدق الذاتي

األسئلة املوضوعية من االختبار التحصيلي
األسئلة املقالية من االختبار التحصيلي

9
7

0.823
0.853

0.907
0.923

االختبار التحصيلي ككل

16

0.909

0.953

 -1تحديد الهدف من املقياس :وهو إعداد أداة يمكن من خاللها الحصول
على معلومات عن قلق طالب البرامج التحضيرية من الرياضيات.
 -2تحديد األبعاد (املحاور) املكونة للمقياس :بالرجوع إلى املقاييس التى
تمت فى البيئة العربية واألجنبية عن قلق الرياضيات ،وفى حدود ما تم
مسحه من دراسات كدراسة [ ]33ودراسة [ ]34ودراسة [ ]35ودراسة

وتشير تلك املعامالت إلى تمتع أجزاء االختبار التحصيلي واالختبار
التحصيلي ككل بدرجة مرتفعة من الثبات والصدق الذاتي ويمكن الوثوق
في االختبار التحصيلي ،واالطمئنان إلى النتائج التي يزودنا بها هذا االختبار.
ً
ثانيا  :مقياس قلق الرياضيات:
مر بناء مقياس قلق الرياضيات بالخطوات التالية:
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ومثال يوضح طريقة اإلجابة على املقياس ،والتنبية بعدم ترك أي عبارة
دون إبداء الرأي فيها ،وعدم وجود زمن محدد لإلنتهاء من اإلجابة.
 -6صدق املقياس :للتحقق من صدق املقياس ومناسبته لتحقيق أهداف
البحث ،تم عرضه في صورته األولية على مجموعة من املتخصصين في
املناهج وطرق التدريس وعلم النفس ومجموعة من أساتذة الرياضيات
بالبرامج التحضيريةً ،
بناء على معايير مثل :ارتباط كل عبارة باملحور الذي
صيغت لقياسه ،والدقة اللغوية والعلمية في صياغة العبارة ،ومدى
مالئمة العبارة ملستوى طالب البرامج التحضيرية ،ومدى وضوح تعليمات
املقياس ،وقد تم إجراء التعديالت التي اتفق عليها أغلب املحكمين.
 -7ثبات املقياس والصدق الذاتي للمقياس :تم حساب معامل كرونباخ
ً
ألفا ملقياس قلق الرياضيات ،وكان معامل ثبات املقياس مساويا ،0.929
كما تم حساب الصدق الذاتى للمقياس بإيجاد الجذر التربيعى ملعامل
الثبات حيث بلغ  ،0.964وتشير تلك املعامالت إلى تمتع املقياس بدرجة
مرتفعة من الصدق والثبات ،ويمكن الوثوق به وبالنتائج التي يزودنا بها
هذا املقياس.
 -8املقياس فى صورته النهائية  :مكون من  18مفردة موزعة على محاور
املقياس الثالثة ،والجدول التالى ( )3يوضح توزيع بنود املقياس على
محاوره.

ودأرد [ ]36ودراسة فيورنر [ ،]37ومن خالل تحديد األبعاد الرئيسية التى
وردت فى مقايسس الدراسات السابقة وحساب تكرارها ،أمكن تحديد
األهمية النسبية لكل بعد وبناء على ذلك تم وضع عدد من املفردات لكل
بعد يتناسب مع أهميته النسبية.
 -3صياغة املفردات :بعد الرجوع ملقاييس قلق الرياضيات بالدراسات
السابقة ومن خالل خبرة الباحث في التعامل مع الطالب ومعرفته باألشياء
التي تجعلهم يشعرون بالقلق من الرياضيات ومظاهر هذا القلق داخل
الفصل ،قام بصياغة عدد من العبارات وعددها ( )18عبارة موزعة على
محاور املقياس الثالثة بواقع ( )6عبارة للمحور األول و( )5عبارات للمحور
الثانى و( )7عبارة للمحور الثالث.
 -4تحديد نظام لتقدير الدرجات  :اتبع الباحث فى تقدير درجات املقياس
" نموذج ليكرت " ذى النقاط الخمس (تنطبق بشدة  -تنطبق – تنطبق إلى
حد ما – ال تنطبق -ال تنطبق بشدة) وأعطيت هذه اإلجابات فى تقدير
الدرجات األوزان التالية على التوالى ( )1 -2 -3 -4-5وتكون الدرجة الكلية
للطالب هى مجموع الدرجات املعطاة لكل بنود املقياس ،وتعكس الدرجة
العالية التى يحصل عليها املختبر فى هذا املقياس درجة عالية من قلق
الرياضيات ،بينما تعكس الدرجة املنخفضة التى يحصل عليها املختبر فى
هذا املقياس درجة منخفضة من هذا القلق.
 -5كتابة تعليمات املقياس :تم صياغة تعليمات املقياس على الصفحة
األولى منه وتضمنت كتابة البيانات الخاصة بكل طالب ،وطريقة اإلجابة،

جدول 3
توزيع بنود مقياس قلق الرياضيات على محاوره
محاور املقياس
الشعور بالخوف أو الضيق أو عدم االرتياح مع الرياضيات.
تجنب املواقف التى تتضمن الرياضيات.
ضعف األداء فى الرياضيات.
املجموع

أرقام العبارات
16 ،13 ،12 ،8 ،3 ،1
18 ،14 ،10 ،7 ،4
17 ،15 ،11 ،9 ،6 ،5 ،2

العدد الكلى
6
5
7
18

الوزن النسبى
٪36
٪25
٪39
٪ 100

الباحث بحساب قيمة " ت " للفرق بين متوسطي درجات الطالب في
االختبار التحصيلي القبلي ملقرر الرياضيات ومقياس قلق الرياضيات
القبلي ،ويوضح الجدول التالي ( )4هذه النتائج.

التحقق من تكافؤ مجموعتي البحث
لضبط املتغيرات التي قد تؤثر في نتائج البحث ،ولضمان تكافؤ
املجموعتين في التحصيل السابق في الرياضيات ،وقلق الرياضيات قام

جدول 4
اختبار" ت " لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب املجموعتين التجريبية والضابطة على االختبارالتحصيلي ومقياس قلق الرياضيات في التطبيق القبلي
(ن = )65
االنحراف املعياري
الداللة اإلحصائية
درجات الحرية
قيمة" ت "
العدد املتوسط الحسابي
املجموعات
األبعاد
0.264
63
 1.1281.54
1.70
30
التجريبية
االختبار التحصيلي
1.22
2.09
35
الضابطة
0.864
63
0.172
10.53
55.93
30
التجريبية
مقياس قلق الرياضيات
13.86
55.40
35
الضابطة

ويتضح من الجدول السابق أن جميع قيم " ت " املحسوبة أقل من
ً
نظيرتها الجدولية ،مما يعني عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى
الداللة ( )α=0.05بين املجموعتين الضابطة والتجريبية على القياس
القبلي مما يشير الى تكافؤ املجموعتين في التحصيل السابق
للرياضيات ومستوى قلق الرياضيات.
تطبيق البحث

تم تطبيق البحث على الطالب عينة البحث في الفترة من 2017/2/12م
حتى 2017/3/21م.
الوسائل اإلحصائية املستخدمة
املتوسطات الحسابية ،االنحرافات املعيارية ،معامل ارتباط بيرسون،
كرونباخ ألفا ،اختبار " ت " لداللة الفرق بين املجموعات غير املرتبطة.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 0.05بين
متوسطي درجات القياس البعدي لطالب املجموعة التجريبية (تستخدم
االختبارات القصيرة اليومية) ودرجات طالب املجموعة الضابطة (ال
تستخدم االختبارات القصيرة اليومية) في اختبار التحصيل.
والختبار صحة هذا الفرض تم حساب ( )t - testللمقارنة بين متوسطي
درجات طالب املجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي
في التطبيق البعدي وذلك موضح بالجدول التالي:

 .6النتائج ومناقشتها
وفيما يلي عرض نتائج الدراسة من خالل اإلجابة عن أسئلته:
عرض النتائج املتعلقة بالسؤال األول من أسئلة البحث :والذي نصه " ما
أثر استخدام االختبارات القصيرة اليومية على التحصيل الدراس ي
للطالب ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في البرامج التحضيرية بجامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ؟ " ومناقشتها .تم صياغة الفرض:

جدول 5
قيمة " ت " لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارالتحصيلي في التطبيق البعدي
االنحراف املعياري
مستوى الداللة
قيمة(ت)
درجة الحرية
املتوسط الحسابي
العدد
املجموعات
0.000
6.27
63
5.05
11.93
30
التجريبية
2.99
5.29
35
الضابطة

يتضح من الجدول السابق ( )5أن قيمة (ت) بلغت ( )6.27وهي دالة
عند مستوى أقل من ( )0.05ودرجة حرية ( ،)63مما يشير إلى وجود فرق
ً
دال إحصائيا بين متوسطي درجات طالب املجموعتين التجريبية
والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصالح املجموعة
التجريبية.
كما يتضح من الجدول السابق ( )5أن متوسط درجات طالب املجموعة
التجريبية ( )11.93أكبر من متوسط درجات طالب املجموعة الضابطة
ً
( )5.29مما يعني أن هناك تفوقا في األداء البعدي لصالح املجموعة
التجريبية.
وتفسير ذلك التفوق يعود ألثر املتغير املستقل التجريبي (استخدام
االختبارات القصيرة اليومية) في تنمية التحصيل الدراس ي لطالب
املجموعة التجريبية ،فقد زادت االختبارات القصيرة اليومية من حضور
الطالب ومشاركتهم في محاضرات الرياضيات ،وأسهمت في زيادة انتباههم
أثناء التعلم ومن فهمهم للمادة ودافعيتهم نحو تعلمها ،وساعدتهم في
التعرف على نقاط ضعفهم وعالجها قبل التعرض لالختبارات النهائية،
وخفضت من خوفهم من الوقوع في اإلجابة الخطأ وخجلهم من سؤال
معلمهم ،ووفرت لهم التغذية الراجعة املباشرة ،مما كان له أكبر األثر في
زيادة تحصيلهم في الرياضيات.
وبذلك يتم قبول الفرض البديل ،وهو:
" توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α = 0.05

بين متوسطي درجات القياس البعدي لطالب املجموعة التجريبية
(تستخدم االختبارات القصيرة اليومية) ودرجات طالب املجموعة
الضابطة (ال تستخدم االختبارات القصيرة اليومية) في اختبار التحصيل".
وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة شيرفاني [ ]19ودراسة بيتسش
وآخرون [ ]13ودراسة كاتشيانو [ ]17من أن استخدام االختبارات
القصيرة اليومية تنمي التحصيل الدراس ي في الرياضيات.
عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني من أسئلة البحث :والذي نصه "ما
أثر استخدام االختبارات القصيرة اليومية على خفض القلق لدى الطالب
ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية ؟ " ومناقشتها.
تم صياغة الفرض التالي
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 0.05بين
متوسطي درجات القياس البعدي لطالب املجموعة التجريبية (تستخدم
االختبارات القصيرة اليومية) ودرجات طالب املجموعة الضابطة (ال
تستخدم االختبارات القصيرة اليومية) على مقياس قلق الرياضيات.
والختبار صحة هذا الفرض تم حساب ( )t - testللمقارنة بين متوسطي
درجات طالب املجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس قلق
الرياضيات في التطبيق البعدي وذلك موضح بالجدول التالي:

جدول 6
قيمة " ت " لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب املجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس قلق الرياضيات في التطبيق البعدي
االنحراف املعياري
مستوى الداللة
قيمة(ت)
درجة الحرية
املتوسط الحسابي
العدد
املجموعات
0.134
1.51963
12.48
51.10
30
التجريبية
15.73
56.51
35
الضابطة

يتضح من الجدول السابق ( )6أن متوسط درجات طالب املجموعة
التجريبية ( )51.10أقل من متوسط درجات طالب املجموعة الضابطة
ً
( )56.51مما يعني أن هناك انخفاضا في مستوى القلق في األداء البعدي
لصالح املجموعة التجريبية.
كما يتضح من الجدول السابق ( )6أن قيمة (ت) بلغت ()1.519-
وهي غير دالة عند مستوى داللة أقل من ( )0.05ودرجة حرية ( ،)63مما
ً
يشير إلى عدم وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات طالب

املجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي على مقياس قلق
الرياضيات.
وتفسير ذلك يعود إلى طبيعة عينة الدراسة والتي تكونت جميعها
من الطالب املتعثرين في الرياضيات ،ممن لديهم صعوبات في تعلم
ً
الرياضيات ،اكتسبوها خالل تعلمهم للرياضيات على مدى  12عاما،
ً
ونظرا لصغر فترة الدراسة بالبرامج التحضيرية وفترة تطبيق البحث
مقارنة بفترة التعليم قبل الجامعي ،يصبح من الصعب تغيير معتقدات
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الطالب املتعثرين في الرياضيات حول صعوبتها وخفض قلقهم منها في فترة
صغيرة ،ومع ذلك فقد ساهم استخدام االختبارات القصيرة اليومية في
خفض مستوى قلق الرياضيات لدى طالب املجموعة التجريبية ،حيث
انخفض متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية من ( )55.93في
التطبيق القبلي إلى ( )51.10في التطبيق البعدي على مقياس قلق
الرياضيات.
وبذلك يتم قبول الفرض الصفري ،وهو:
" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α = 0.05
بين متوسطي درجات القياس البعدي لطالب املجموعة التجريبية
(تستخدم االختبارات القصيرة اليومية) ودرجات طالب املجموعة
الضابطة (ال تستخدم االختبارات القصيرة اليومية) على مقياس قلق
الرياضيات".
وتختلف تلك النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كاتشيانو [ ]17ودراسة
برون وتالون [ ]27من أن استخدام االختبارات القصيرة اليومية تخفض
من قلق الطالب من الرياضيات.
تعليق على نتائج الدراسة
توصلت نتائج الدراسة الحالية إلى أن استخدام االختبارات القصيرة
اليومية يزيد من التحصيل الدراس ي في الرياضيات ،وأنها قد تساعد في
خفض قلق الرياضيات ،إال أن أهم مميزاتها أنها أمدت الطالب بتقويم
حقيقي متكامل في سياق التعلم ،وساهمت في زيادة مشاركته ودافعيته
نحو التعلم.
 .7التوصيات
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوص ى بضرورة ما يلى:
استخدام االختبارات القصيرة اليومية في تعليم وتعلم وتقويم الرياضيات
بفصول الرياضيات باململكة العربية السعودية.
تدريب الطالب املعلمين تخصص رياضيات على إعداد واستخدام
االختبارات القصيرة.
عقد دورة تدريبية ملعلمي الرياضيات باململكة العربية السعودية حول
استخدام االختبارات القصيرة اليومية.
الدراسات والبحوث املقترحة
في ضوء نتائج الدراسة والتوصيات السابقة يقترح إجراء البحوث التالية:
دراسة أثر استخدام االختبارات القصيرة اليومية على اتجاهات الطلبة
نحو الرياضيات ودافعيتهم نحو التعلم.
دراسة أثر استخدام االختبارات القصيرة اليومية في املراحل الدراسية
املختلفة.
دراسة أثر استخدام االختبارات القصيرة اليومية على تحصيل الطالب
املتفوقين في الرياضيات.
دراسة أثر استخدام االختبارات القصيرة اليومية على تحصيل واتجاهات
الطالب املعلمين نحو مهنة التدريس.
دراسة أثر استخدام االختبارات القصيرة اليومية في بعض املواد الدراسية
األخرى كالعلوم والدراسات االجتماعية واللغات وغيرها.
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THE EFFECT OF USING DAILY QUIZZES ON
MATHEMATICS ACHIEVEMENT AND
MATHEMATICS ANXIETY ON PREPARATORY
PROGRAMS STUDENTS WITH MATHEMATICS
LEARNING DIFFICULTIES IN IMAM MUHAMMAD
BIN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY

YASSER FAROUK KHALIL

ABSTRACT: This research aimed to investigate the effect of using Daily Quizzes on Mathematics
Achievement and mathematics anxiety on the preparatory programs students with Mathematics Learning
Difficulties in Imam Muhammad bin Saud Islamic University. Quasi-experimental design was used in this
study. The study sample included sixty-five students divided into two groups; an experimental group (30
students) and a control group (35 students). Experimental group students used Daily Quizzes in learning
mathematics whereas those of the control group did not use Daily Quizzes. Lecturing was used with both
groups. An achievement test that consisted of 16 questions was built and validated in order to measure
the impact of using Daily Quizzes on students' knowledge, comprehension and problem solving and a
mathematics anxiety scale was built and validated in order to measure the impact of using Daily Quizzes
on students' mathematics anxiety, results showed, there are significant differences at the level of
significance (α = 0.05) in the impact of the use of Daily Quizzes in increasing academic achievement
between the control and experimental groups for the experimental group, and there are no significant
differences at the level of significance (α = 0.05) in the impact of the use of Daily Quizzes in decreasing
mathematics anxiety between the control and experimental groups, Daily Quizzes are recommended to be
used in teaching, learning and assessment of mathematics in math classes in Saudi Arabia .
KEY WORDS: Assessment, Daily Quizzes, Achievement, Math anxiety, Preparatory Programs .
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