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فاعلية برنامج تدريبي مقرتح للتقويم الفعال يف 
تنمية املمارسات التقوميية لدى معلمات 

الرياضيات وأثره يف تنمية االستدالل الرياضي 
 لدى طالباتهن

 
 *سعاد مساعد األحمدي

 

  

التقويمية لدى معلمات الرياضيات باملرحلة املتوسطة، هدفت الدراسة قياس فاعلية برنامج تدريبي للتقويم الفعال في تنمية املمارسات  _امللخص

املجموعة  وأثره في تنمية االستدالل الرياض ي لدى طالباتهن، حيث تم تصميم البرنامج التدريبي املقترح، واستخدم املنهج شبه التجريبي ذو التصميم

( معلمة من معلمات الصف األول 16ت بمدينة الرياض والبالغ عددهن )الواحدة لقياس فاعلية البرنامج على عينة معلمات املرحلة املتوسطة املتدربا

 حظة تم تطبيقها على املعلمات لقياس املمارسات التقويمية الفعالة لديهن، وكذلك مقياسل وتكونت أدوات الدراسة من بطاقة موالثاني متوسط، 

 طالبة من ( 204) ول، منهماأل  طالبة من طالبات الصف ( 307) م تطبيقه على عددالرياض ي لقياس أثر البرنامج على الطالبات، حيث ت اللستدال ا

وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج  البرنامج. تي لم يتدربن علىللطالبة من طالبات املعلمات ا ( 103)طالبات املعلمات املتدربات على البرنامج، و

 الرياض ي لدى التدريبي في تنمية املمارسات التقويمية الفاعلة لدى معلمات عينة الدراسة، كما أظهرت أثر مرتفع للبرنامج في تنمية مهارات االستدالل

وفي ضوء طالبات معلمات عينة الدراسة في جميع مهارات االستدالل الرياض ي مقارنة بطالبات املجموعة الضابطة، باستثناء مهارة التبرير الرياض ي، 

رفة الحالية ذلك أوصت الدراسة بضرورة تفعيل البرنامج التدريبي ومتابعة سلمة تنفيذه، ومتابعة بناء مهام تقويمية تربط املعرفة السابقة باملع

 لتعميق مهارة التبرير لدى الطالبات.

 .التقويم الفعال، التقويم التكويني، التقويم من أجل التعلم، الرياضيات، االستدالل الرياض ي، املمارسات التقويمية :الكلمات املفتاحية
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 التقويمية املمارسات تنمية في الفعال للتقويم مقترح تدريبي برنامج فاعلية

 طالباتهن لدى الرياض ي االستدالل تنمية في وأثره الرياضيات معلمات لدى
 املقدمة. 1

يحظى تعليم وتعلم الرياضيات اهتماما عامليا نظرا لدوره الكبير في فهم       

تقنيات العصر وعلومه، لذا سعت جميع املنظمات التعليمية إلى تقويم 

تعلمين للرياضيات ممارساتها التعليمية، وتوجيه اهتمامها بعملية تعلم امل

 ليكونوا قادرين على الوفاء بمتطلبات عصرهم. 

ويعد االستدالل الرياض ي قاعدة أساسية لبناء الفهم الرياض ي، لذا اعتبره 

 National Council of Teachers ofاملجلس الوطني ملعلمي الرياضيات 

Mathematics [1]  أحد معايير العمليات الرياضية، وأكد في وثيقته على

ار اعتبار االستدالل الرياض ي جزء من حصة الرياضيات، ومن أوجه الحو 

 الفعال بين املعلم واملتعلم في الصف.

[ االستدالل الرياض ي ضرورة لضمان 2ويعتبر تومبسون شولتز فيريل ]      

فهم الطلب للمفاهيم واملهارات الرياضية، فهو يتطلب شرح اإلجراءات 

وتحليلها، واستنتاج النتائج وتبريرها، وطرح التوقعات والتعميمات واتخاذ 

 .القرارات

كما يعد التقويم من املمارسات التعليمية الهامة، والذي اعتبره املجلس         

[ أحد مبادئ تعليم 1الوطني ملعلمي الرياضيات في الواليات املتحدة االمريكية ]

وتعلم الرياضيات، وأكد على ضرورة أن يعمل التقويم على تدعيم تعلم 

ء بتغذية راجعة، وقد املعرفة الرياضية، وتزويد املتعلم واملعلم على حد سوا

التقويم بأنه عملية جمع املعلومات من مصادر متعددة  [3عرف هوبا و فريد ]

ومتنوعة ومناقشتها من أجل تطوير فهم عميق ملا يعرفه الطلب، وما 

يفهمونه، وما يمكن أن يفعلوه نتيجة لتجاربهم التعليمية؛ واستخدام تلك 

 النتائج لتحسين التعلم اللحق.

[ التقويم بأنه أمر يتعلق بكمية التعلم ونوعيته، ويرى 4ف كلينجهام ]ويص     

أن التقويم الصفي يتمثل في إقامة حوار بين املعلم واملتعلمين، يقدم فيه 

 على ما يمكنهم القيام به والفهم الذي توصلوا له، ويقدم 
ً
املتعلمين دليل

 ر واملناقشة.املعلم ملحظاته ليرشدهم للتعلم اللحق من خلل التفكي

فالتقويم الفعال هو الذي يحقق غايته املمثلة بتعزيز التعلم، والذي       

تظهر آثاره اإليجابية على املدى القصير والبعيد في العملية التعليمية، فعلى 

املدى القصير يساعد على تركيز االنتباه على الجوانب الهامة في املوضوع؛ 

هارات وتوجيه املزيد من األنشطة التعليمية ويمنح املتعلمين فرصة ملمارسة امل

والتعلمية لتعميق الفهم، كما يظهر تأثيره على املدى املتوسط والبعيد في 

تحسين وتحفيز دوافع املتعلمين وقدراتهم؛ كما يسهم في تطوير استراتيجيات 

تعلمهم وأنماطهم الدراسية؛ ويعزز األهداف التدريسية ويطور من معايير 

 [. 5طلوبة ]األداء امل

إن التقويم الفعال يتطلب تنفيذه في بيئات تعلم تمتاز بالتحدي يطرح فيها       

مهام استكشافية يمارس فيها املتعلمون عمليات االستدالل والتعميم والتبرير 

مع إتاحة  Lannin et al[ 6ويجمع بها املعلمون معلومات عن تعلم طلبهم ]

لتي تعين املتعلمين على إعادة النظر في الفرصة لطرح األسئلة التأملية ا

استراتيجيات تعلمهم واستخدام معرفتهم الشخصية لبناء املعنى، ويمتلكون 

(، كما اعتبر املجلس الوطني Earl ,2013مهارات تقييم تعلمهم وتعلم أقرانهم )

[ عملية طرح األسئلة الهادفة التي تقوم وتعزز تفكير 7ملعلمي الرياضيات ]

تقداتهم حول األفكار والعلقات الرياضية الهامة من املمارسات الطلب ومع

التدريسية الفعالة، وتمكن الطلب من ممارسة التفكير الرياض ي املنطقي، 

 وتساعدهم على تشكيل وتبرير األحكام واالستدالالت واالستنتاجات. 

إال أن وبالرغم مما للمعلمين من تأثير كبير على تعلم وتحصيل املتعلمين،       

[ يرى أن الرياضيات ال تزال تشكل 7املجلس الوطني ملعلمي الرياضيات ]

 في مدى 
ً
صعوبة لدى كثير من املتعلمين، وأن طريقة التدريس تؤثر تأثيرا قويا

[ أن تعليقات املعلمين 8ديفيس ]-فهم طلبهم ملا يتعلمونه، كما يرى لينش

ون قصيرة وغير معنونة وال على إجابات الطلب في مجلت الرياضيات عادة تك

[ أن ما يطرحه 9تقدم تغذية راجعة فعالة لتحسين العمل، ويرى ستيلى ]

املعلمون من مشكلت تتطلب من طلبهم عرض اإلجراءات والخوارزميات 

فقط ال يمكنهم من تقييم عمق معرفة طلبهم ويصعب عليهم تقديم تعزيزا 

إلى أن العديد من املعلمين ال  [10فاعل لتعلمهم، كما أشار بلك وآخرون ]

يخططون إلجراء وإدارة حوار صفي يساعد الطلب على التعلم، كما أنهم ال 

يقدمون تغذية راجعة فاعلة تؤدي إلى حدوث التفكير، كذلك اشارت ميرتلير 

[ إلى أن املعلمين يشعرون بعدم االستعداد الكافي لتقويم أداء طلبهم، 11]

 املعرفة والتدريب على التقويم.وهم بحاجة إلى مزيد من 

وتعتبر البرامج التدريبية أحد أهم عناصر خطط اإلصلح والتطوير املنهي       

للمعلمين، لذا أوصت اللقاءات واملؤتمرات العلمية بضرورة العناية بالبرامج 

التدريبية لتطوير وتجويد املمارسات التدريسية الفعالة وفق التوجهات 

ومن ذلك: )مؤتمر التميز في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات التربوية الحديثة 

؛ واملؤتمر الخامس لتعليم وتعلم [12] آفاق مستقبلية" -الثاني "التطور املنهي 

[؛ ومؤتمر إعداد 13الرياضيات تعليم الرياضيات ورؤية اململكة التعليمية ]

 [.14] وتدريب املعلم في ضوء مطالب التنمية ومستجدات العصر

 Nationalكما أشار التقرير الذي أعده املجلس الوطني لتطوير املوظفين        

Staff Development Council  إلى أن اإلعداد والتدريب الذي تلقاه العديد

من املعلمين لم يقم بإعدادهم ملعالجة معايير أداء الطلب الجديدة التي 

املشكلت والبرهان تشدد على مهارات التفكير العليا والتحليلية، وحل 

  .[15] والتبرير

 مشكلة الدراسة. 2

بالرغم من أهمية املمارسات التقويمية في تعليم الرياضيات والتي اعتبرها       

[ أحد 1املجلس الوطني ملعلمي الرياضيات في الواليات املتحدة االمريكية ]

التقويم على مبادئ تعليم وتعلم الرياضيات، وأكد على ضرورة أن يعمل 

تدعيم تعلم الرياضيات، وتزويد املتعلم واملعلم على حد سواء بتغذية راجعة، 

إال أن ما أظهرته الدراسات من ضعف في ممارسات املعلمين التدريسية في 

جوانب التقويم وطرح االسئلة الصفية، مع عدم اتاحة الفرصة للطلب 

سات التدريسية على طرق لطرح األسئلة والبحث عن اجاباتها وتركيز املمار 

[؛ 19[؛ العوني ]18[؛ الحربي ]17؛ منس ي ][16] العرض التقليدية الزهراني

 [، توضح ضعف املمارسات التقويمية لدى املعلمين.20النذير]
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ونظرا ملا للممارسات التدريسية التي تتطلب إثارة التفكير من خلل طرح       

م الذاتي والتأمل، من أثر على األسئلة، وتعميق املعنى، وممارسة التقوي

 املتعلمين في رفع التحصيل وتنمية التفكير.

[ 1وحيث أن تنمية االستدالل الرياض ي يعد أحد معايير العمليات ]     

NCTM[ وبالرغم من أهميته إال 2؛ وهو أحد متطلبات االختبارات الدولية ]

ها هيئة تقويم ه التي أعلنت1435/1436أن نتائج االختبارات الوطنية لعام 

[ باململكة العربية السعودية، ونتائج دراسة التوجهات الدولية في 21التعليم ]

العلوم والرياضيات "التيمز" أشارت إلى الضعف العام في مستوى أداء 

املتعلمين الرياض ي، حيث اشارت الدراسات أن املتعلمين يواجهون صعوبات 

 لضعف استيعاب
ً
هم املفاهيمي، كما أن لديهم في االستدالل الرياض ي نتيجة

بناء مفاهيمي خاطئ وتصوراٍت بديلة غير صحيحة، باإلضافة إلى عدم 

تمكنهم من املمارسات الرياضية اللزمة لتطبيق مفاهيم الرياضيات في 

سياقات مختلفة، وتدني املعرفة واملهارة اللزمة لتنفيذ اإلجراءات الرياضية 

 .[6,22,23] بالدقة واملرونة املطلوبة

وحيث إنه ال يوجد في حدود علم الباحثة برنامج تدريبي خاص بالتقويم        

الفعال ملعلمات الرياضيات، ينمي ممارساتهم التقويمية لتعزيز تعلم 

طالباتهن، لذا ارتأت الباحثة طرح هذا البرنامج التدريبي ومتابعة فاعليته على 

لباتهن في مهارات مهارات التقويم لدى املعلمات املتدربات وقياس أثره على طا

 االستدالل الرياض ي. 

  أسئلة الدراسةأ. 

 -وعليه تحددت أسئلة الدراسة فيما يلي:

السؤال األول:" ما فاعلية البرنامج التدريبي املقترح للتقويم الفعال في تنمية 

 مهارات التقويم لدى معلمات الرياضيات باملرحلة املتوسطة؟.

تدريبي على طالبات املعلمات املتدربات في السؤال الثاني: ما أثر البرنامج ال

 تنمية مهارة االستدالل الرياض ي؟.

 أهداف الدراسةب. 

سعت هذه الدراسة على تصميم برنامج تدريبي للتقويم الفعال، والتحقق      

من فاعليته في تمكين معلمات املرحلة املتوسطة من مهارات التقويم الفعال 

من أثر هذا البرنامج في تنمية مهارات  لتعزيز التعلم، كما سعت للتحقق

 االستدالل الرياض ي لدى طالباتهن.

 أهمية الدراسةج. 

قد يخدم البرنامج التدريبي املعد من قبل الباحثة إدارة التدريب التربوي في       

تدريب معلمات الرياضيات لتطوير ممارساتهن التقويمية، كما قد تخدم هذه 

في التأمل في ممارساتهن التقويمية من خلل الدراسة معلمات الرياضيات 

بطاقة امللحظة الصفية للتقويم الفعال لتعزيز التعلم واملعد من قبل 

الباحثة في السعي نحو تجويدها بما يعزز تعلم الطالبات وينمي لديهن 

االستدالل الرياض ي، كما قد تخدم بطاقة امللحظة الصفية للتقويم 

 بعة وتجويد ممارسات معلماتهن التقويمية.املشرفات التربويات في متا

 مجتمع وعينة الدراسة: •

تكون مجتمع الدراسة من مجموعتين أحدهما جميع معلمات الرياضيات 

باملرحلة املتوسطة باملدارس الحكومية بمدينة الرياض، واألخرى جميع 

طالبات املرحلة املتوسطة بمدينة الرياض ممن يدرسن باملدارس الحكومية 

وتكونت عينة الدراسة من: معلمات رياضيات الصف األول والثاني متوسط 

 /1438رحلة املتوسطة وطالباتهن بمدينة الرياض من عام العام الدراس ي امل

 : هـ محددة كما يلي1439

معلمات يدرسن للصف  9معلمة رياضيات باملرحلة املتوسطة ) 16( عدد 1

 معلمات يدرسن للصف الثاني متوسط(. 7األول متوسط، 

توزيعهن طالبة من طالبات الصف األول متوسط بالرياض، تم  307( عدد 2

( طالبة وهن طالبات 204على مجموعتين، هما: مجموعة تجريبية وعددها )

املعلمات اللتي تلقين التدريب على برنامج التقويم الفاعل، ومجموعة 

( معلمات لم يتلقين أي تدريب 4( طالبة وهن طالبات )103ضابطة عددها )

 على التقويم الفاعل. 

 مصطلحات الدراسةد. 

 ئي ملصطلحات الدراسية:التعريف اإلجرا

برنامج التقويم الفعال: هو مجموعة االنشطة واالستراتيجيات الخاصة 

بالتقويم )التكويني/ التقويم من أجل التعلم( التي حددها املجلس الوطني 

[، والتي تصف ما ينبغي أن تخطط له معلمة 1,7ملعلمي الرياضيات ]

دريس لتقديم تغذية الرياضيات من ممارسات تقويمية خلل عملية الت

راجعة فاعلة مباشرة أو باستخدام أنشطة التقويم الذاتي وتقويم األقران، 

والتي يسعى البرنامج التدريبي اكسابها ملعلمات الرياضيات لتعزيز التعلم، 

 ويقاس من خلل بطاقة امللحظة الصفية املعدة من قبل الباحثة. 

لتدريبي للتقويم الفعال على الفاعلية: هي األثر الذي يتركه البرنامج ا

املمارسات التقويمية لدى معلمات الرياضيات باملرحلة املتوسطة، ويتمثل في 

قدرة معلمة رياضيات املرحلة املتوسطة على ممارسة التقويم الفعال وفق 

 عناصر التقويم املحددة في بطاقة امللحظة املعدة من قبل الباحثة.

الصف األول متوسط على استخدام االستدالل الرياض ي: قدرة طالبة 

مجموعة من العمليات العقلية لتنظيم أفكارها وربط املعرفة الحالية 

بمعرفتها السابقة لتوفير األدلة والتوضيحات لحل القضية املطروحة 

باستخدام مهارات االستقراء واالستنتاج والتبرير، وتقاس بالدرجة التي 

مقياس االستدالل الرياض ي  تحصل عليها طالبة الصف األول متوسط في

 واملعد من قبل الباحثة. 

 االطار النظري . 3

يرى املجلس الوطني ملعلمي الرياضيات أن التقويم الفعال املعزز للتعلم هو      

الذي يقترن بعملية التدريس ويكون جزًءا روتينًيا من النشاط الفصلي 

ملمارساتهم التدريسية، وحدد املستمر؛ وجزء من إرشادات املعلمين وموجها 

له ستة معايير وهي: أن يعكس الرياضيات املدرسية التي يحتاج جميع الطلبة 

؛ وأن يعزز تعلم الرياضيات؛ أن يكونوا قادرين على القيام بهاإلى معرفتها و 

طلب وقابلة ويعزز العدالة؛ و أن يكون عملية مفتوحة متاحة معلوماته لل

يعزز استنتاجات صحيحة حول تعلم الرياضيات، أن للتدقيق والتعديل؛ و 

ولديه أدلة كافية وذات صلة، وأخيرا أن تكون عملياته متماسكة مع األهداف 

 [. 1ومع املنهج وعملية التعلم ]

[ الذي اعتبر 24وهذا ما نادى به مجلس كبار موظفي املدارس الحكومية ]      

الفعالة التي تتطلب من  التقويم أحد معايير موصفات املمارسة التدريسية

املعلم أن يفهم ويدمج التقويم والتخطيط واالستراتيجيات التعليمية بطرق 

منسقة وجذابة، يحدد فيها أهداف التعلم ومعايير املحتوى ويواءم 

التقويمات مع تلك األهداف، كما يفهم كيفية تصميم وتنفيذ وتفسير النتائج 

ختامية. على أن يتم دمج هذه من مجموعة من التقويمات التكوينية وال
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املعرفة في املمارسة التدريسية حتى يتمكن املعلمون من الوصول إلى 

املعلومات التي يمكن استخدامها لتقديم ملحظات فورية لتعزيز تعلم 

 طلبهم وتعديل التدريس.

[ أن هذا النوع من التقويم يرتبط بالنظرية املعرفية 25ويرى هيرتاج ]       

البنائية االجتماعية للتعلم والذي أشار إليه فيجوتسكي بمنطقة التعلم 

القريبة وهو التعلم من خلل "نشاط إنتاجي مشترك" في إطار اجتماعي، هذا 

املفهوم يراه منظري التقويم التكويني على أنه مفيد لفهم الفجوة بين فهم 

 الطالب الفعلي والتعلم املستهدف أو املحتمل.

رض الدراسات والتقارير التي تناولت التقويم الفعال نجد أنه ومن خلل ع

[ والذي يسمى أيضا 26مرادف للتقويم التكويني في مفهومه ومواصفاته ]

 [.10,27,28] تقويما من أجل التعلم

فجميعها تسعى لجمع معلومات حول فهم املتعلمين والصعوبات التي 

ت الرياضية، والعمل على يوجهونها، لدعم معلمي الرياضيات لفهم التصورا

 تعزيز التعلم. 

[ أربع ممارسات للتقويم التكويني الفعال 10وقد حدد بلك وآخرون ]      

يمكن للمعلمين استخدامها كجزء من التدريس في الفصول الدراسية وهي: 

طرح األسئلة املفيدة والعميقة مع إعطاء وقت االنتظار املناسب إلتاحة 

ر باستجابة مقبولة، وتقديم تغذية راجعة مناسبة ال الفرصة للطلب للتفكي

ترتبط بدرجة تقييم، ومساعدة الطلب على ممارسة تعلم االقران والتقويم 

الذاتي وإتاحة الفرصة لهم الكتساب ملكية تعلمهم، باإلضافة إلى استخدام 

التقييمات الختامية بطرق تكوينية من خلل مساعدة الطلب على تعلم 

ر أسئلة محتملة من أجل تقييم موجز وتحديد االستجابات كيفية تطوي

[ مع تلك املمارسات ويؤكد على ضرورة 29املقبولة، ويتفق تحالف التعليم ]

توافق استراتيجيات التقويم مع املعايير / املفاهيم التي يتم تدريسها؛ مع 

إجراء تحليلت ألخطاء عمل الطلب؛ وزيادة استخدام تقنيات تقويم 

 ات املفتوحة.النهاي

ويتطلب التقويم التكويني الفعال إلى تصميم مهام غنية تتضمن مشكلت      

 وخطوات حلذات 
ً
ددة، تمكن املتعلمين من استخدام ما يملكونه من متعوال

معارف ومهارات يظهرون بها طريقة تفكير هم أثناء الحل، بما يمكن املعلمين 

 من تقويم استراتيجيات وقدرات طلبهم.

[ ثلث عمليات مركزية للتقويم الفعال 30وقد اقترح ويليام وطومسون ]     

تتم بصورة متتابعة وهي: توضيح أين سيصل املتعلمون؛ وتحديد موقع 

املتعلمين في تعلمهم الحالي؛ وتوجيههم لكيفية الوصول إلى هناك، هذا وقد 

وتوضح [ خمس استراتيجيات تمثل اإلجابة على هذه األسئلة 31حدد وليم ]

 :دور املعلم واملتعلم واألقران ممثلة بالجدول التالي

 1جدول 

العمليات 

 املركزية

 كيفية الوصول الى هناك أين املتعلم هو اآلن أين يذهب املتعلم

توضيح أهداف التعلم ومعايير  املعلم

 النجاح

الفعالة، واألسئلة، ومهام التعلم التي تستدعي هندسة املناقشات الصفية 

 أدلة على التعلم

تقديم التغذية الراجعة التي تنقل املتعلمين 

 إلى األمام

فهم أهداف التعلم ومعايير  النظير

 النجاح

 تفعيل الطلب كمصادر تعليمية لبعضهم البعض

 تفعيل الطلب كأصحاب التعلم الخاص بهم متعلم

 [31: ]املصدر

  التعلم أجل من للتقويم استراتيجيات سبع بوضع[ 32] اتشابوس قام كما

 :وهي املركزية األسئلة تلك على تجيب

 2جدول 

 التعلم أجل من للتقويم استراتيجيات

 إرشادات االستراتيجيات العملية

إلى أين أريد 

 الوصول؟

 

: تزويد الطلب 1االستراتيجية رقم 

برؤية واضحة ومفهومة لهدف 

 التعلم

من خلل األنشطة التي تساعد الطالب على اإلجابة عن السؤال "ما الذي أتعلمه؟" تتيح املجال أمام املزيد من 

 إجراءات التقييم التكويني.

 التعلم في الطلبتطوير أهداف • 

 توضيح أهداف التعلم• 

 التواصل األهداف للطلب• 

: االستعانة 2االستراتيجية رقم 

باألمثلة والنماذج عن العمل الجيد 

 والضعيف

تساهم مجموعة األمثلة النوعية في تكوين فهم الطلب لهدف التعلم وتحسينه من خلل مساعدتهم على اإلجابة على 

 األسئلة: "ما الذي يحدد عملي؟" و "ما هي املشاكل التي علَي تجنبها؟"هذه 

 فهم خصائص ردود الفعل الفعالة• 

 تحديد خيارات التغذية الراجعة التي تناسب مستوى الصف الدراس ي ونوع التعلم املطلوب معالجته• 

 إعداد الطلب لتقديم ملحظات بعضهم البعض• 

إلى أين وصلت 

 اآلن؟

أنا اآلن؟ "أين 

ملحظات فعالة 

" 

: تقديم التغذية 3االستراتيجية رقم 

 الراجعة الوصفية واملنتظمة

 

توضح التغذية الراجعة الفعالة مدى التقدم الذي يحرزه الطالب في طريقه للوصول ألهداف التعلم، بما يجيب على 

تطويره؟" و "ما الخطأ الذي ارتكبته وكيف يمكنني ما هي نقاط القوة لدي؟" و "ما الجانب الذي علَي “األسئلة التالية: 

 التعامل معه؟"

 فهم خصائص ردود الفعل الفعالة• 

 تحديد خيارات التغذية الراجعة التي تناسب مستوى الصف الدراس ي ونوع التعلم املطلوب معالجته• 
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 إرشادات االستراتيجيات العملية

 إعداد الطلب لتقديم ملحظات بعضهم البعض• 

الطلب : تعليم 4االستراتيجية رقم 

 على التقييم الذاتي ووضع األهداف

 

 

 

تعلم الطالب تحديد نقاط القوة والضعف لديه وعلى وضع األهداف التي من شأنها توسيع نطاق عملية التعلم، 

واملساعدة في اإلجابة على األسئلة التالية: "ما األمور التي أحسن القيام بها؟" و "ما الجوانب التي علَي تحسينها؟" 

 على أن أفعل بعد لك؟"و"ماذا 

 فهم تأثير التقييم الذاتي على إنجاز الطالب• 

 تدريس الطلب للتقييم الذاتي مع التركيز على أهداف التعلم• 

 تعليم الطلب لخلق أهداف محددة وصعبة• 

كيف أسد 

 الفجوة

: تصميم الدروس 5االستراتيجية رقم 

 التي تركز على هدف

تركز على تعلمي معين أو تلك التي 

 جانب متعلق بالجودة ف

 

ز• 
ّ
 تحديد املفاهيم الخاطئة النموذجية، وأخطاء االستدالل، وفجوات التعلم من أجل التدريس املرك

 إنشاء مهام قصيرة املمارسة وجعله أكثر قابلية لإلدارة• 

 إتاحة الفرصة للطلب للتدرب على امللحظات قبل الختام• 

تعليم الطلب : 6االستراتيجية رقم 

 على أداء املراجعة املركزة

 

 

فعندما يصعب استيعاب أحد املفاهيم أو املهارات أو القدرات على الطالب، يمكن  – 5ترتبط باستراتيجية رقم 

تدريبهم عليها في مجموعات صغيرة، وإعطائهم التغذية الراجعة حول الجوانب واملفاهيم التي يتدربون عليها فقط، كما 

االستراتيجية الفرصة للطلب ملراجعة عملهم األولي والتركيز على نسبة معقولة من أهداف التعلم أو  وتتيح هذه

 الجوانب املتعلقة بالجودة

: إشراك الطلب 7االستراتيجية رقم 

في التأمل الذاتي والسماح لهم بتتبع 

 ومشاركة تعلمهم

 

 إبقاء الطلب على اتصال بنموهم• 

 للطلب للتفكير في تعلمهمتوفير الوقت • 

 إتاحة الفرص للطلب ملشاركة تقدمهم• 

 [32,33: ]املصدر

 معايير مشاركة: مثل فاعلة، أنشطة يتطلب االستراتيجيات هذه تنفيذ إن      

 الراجعة التغذية استخدام و الصفي؛ الحوار إدارة و املتعلمين؛ مع النجاح

 العلمات؛ استخدام فيها يتم والتي التحسين، كيفية حول  املستمرة الفاعلة

 التكويني االستخدام إلى باإلضافة األقران؛ وتقويم الذاتي والتقويم

 طرح أو تلميحات، كإعطاء وتعليقات إرشادات لتقديم الختامية للختبارات

 تفكير لتوجيه الحاجة عند املباشرة باألسئلة التدخل أو عميقة أسئلة

 وبسيطة، محددة، تكون  أن يشترط كما ،Black & Wiliam [34] الطلب

 .[35] النشاط على ومركزة ووصفية،

 هو الراجعة التغذية من الرئيس ي الغرض أن[ 36] وتمبرلي هاتي ويؤكد      

 جهة من التعلم وهدف جهة، من واألداء الحالي الفهم بين التناقض إبراز

 ضرورة على يؤكد كما التناقض، تقليل من وتمكينهم الطلب وتشجيع أخرى،

 وكيف أذهب؟، أين سؤال على إجابة للمتعلم الراجعة التغذية تقدم أن

 تحوي  فعالة راجعة تغذية تقدم أن يتطلب مما. بعد؟ وماذا أذهب؟،

 بشكل تطبيقها تم مهمة لحل املطلوبة الرياضية العمليات أي حول  معلومات

 (. االستراتيجيات) املهام حل تحسين كيفية حول  معلومات وتقدم مناسب،

 خلل من املتعلم يتلقاها التي الراجعة التغذية أن[ 31] وليم ويرى       

 بإتاحة وذلك تعلمه مسؤولية تحمل من تمكينه في تسهم الذاتي التقويم

 قائمة ضوء في تعلمه حول  النقدي الذاتي التأمل في للندماج له الفرصة

 كيفية وفهم أداءه، في والضعف القوة جوانب لتحديد املطلوبة األداء معايير

 .املطلوب واألداء الحالي األداء بين الثغرات سد

 التعلم، تعزيز في كبيرة أهمية ذات لألقران الراجعة التغذية تعد كما      

 رؤيتهم من أكثر زملئهم عمل في األخطاء كشف على القدرة لديهم فاملتعلمون 

 ملعايير وفًقا للعمل أمثلة هم إعطاء من البد لذا الخاصة، أعمالهم في للخطأ

 جودة واألقل املتميز العمل بين االختلفات استكشاف من تمكنهم محددة،

[34.] 

 هو التدريسية املمارسات في التطويرية العمليات تلك من الهدف إن     

 تطوير منها والتي الرياضيات تعليم متطلبات تحقيق طرق  عن البحث

 عن عبارة بأنه[ 23] بوردي يعرفه والذي املتعلمين، لدى الرياض ي االستدالل

 األدلة لتوفير ملحظاتهم؛ خللها من املتعلمون  يبدي العمليات من مجموعة

 وإعادة املوجودة املعرفة مع امللحظات هذه ربط خلل من والتوضيحات

 . املعرفة هذه هيكلة

 وتقييم متابعة منها واملهارات القدرات من مجموعة االستدالل ويتطلب      

 واستنباط األساسية األفكار وكشف الدليل، هو ما ومعرفة الحجج، سلسل

 أن[ 38] وهامان يال يرى  بينما ،Niss[ 37] الرسمية وغير الرسمية الحجج

 واالكتشاف، والتنظيم، والتفسير، التحقق، يتضمن الرياض ي االستدالل

 حددوا فقد[ 39]واخرون ايال أما واالستكشاف، النظرية، وبناء والتواصل،

 البيانات إلى تستند منطقية استنتاجات استخلص على بالقدرة املهارات تلك

 التي والجداول  األرقام وشرح الحجج؛ صحة من والتحقق املوجودة؛

 .الرياضية املفاهيم بين العلقة إثبات و املشكلت؛ حل في يستخدمونها

 والتخمين واالستقراء، التبرير، على القدرة يمتلكوا أن يحتاجون  فالطلب 

 مفاهيم على تبريراتهم في يعتمدوا وأن الرياضية، والتمارين املهام حل عند

 تصريحات أو مسبقا ومثبتة مقبولة رياضية وأفكار وإجراءات وخصائص

 إال يتحقق لن وهذا Lannin, Ellis [6] مضادة أمثلة تقديم طريق عن تدحض

 وتحفزهم هم تفكير تتحدى عميقة مهام طرح على املعلمين قدرة خلل من

 تعلم يدعم بما واستفساراتهم، تفسيراتهم ووضع وحلولهم تخميناتهم لطرح

 تعلمهم، يعزز  الذي املناسب التقويم وتقديم معلميهم متابعة مع طلبهم،

 وتمثيلت حلول  تكوين في يسهم املهام من النوع هذا أن[ 23] برودي ويرى 

 .الرياض ي تفكيرهم من يطور  ما وهو متعددة
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 السابقة الدراسات. 4

 التقويم ممارسات[ 40] هاموند دارلنج و وشانج ساتو دراسة تتبعت      

 املجلس اعتماد على للحصول  مرشحين معلمين تسع استخدمها التي التكويني

 املجموعة واعتبارهم الثانوية واملدرسة املتوسطة املدارس في الوطني

 شهادة يتابعون  ال متمرسين معلمين سبع بممارسات ومقارنتها تجريبية،

( 3) مدار على الضابطة، املجموعة باعتبارهم الوطني للمجلس االعتماد

 نتائج في تحسن النتائج وأظهرت التكويني، للتقييم أبعاد ستة في سنوات،

 استخدام وطريقة املستخدمة التقييمات تنوع في املرشحة املجموعة

 الوطني املجلس مرشحو عزا و الطلب، تعلم لدعم التقييم معلومات

 . التقويم ومهام الوطني املجلس معايير إلى املمارسة في التغييرات

 املعلم ممارسات ارتباط لكيفية تحليلية دراسة[ 41] دينيس وأجرى      

 املسائلة اختبار في الطلب بتحصيل املنهي بالتطوير واملشاركة التدريسية

 حول  للمعلمين استبيان استخدام وتم. 2014 نبراسكا بوالية الرياضية

 نتائج وأظهرت والتدريب، الدراسية الفصول  وتنظيم التعليمية ممارساتهم

 التعليمية املمارسات بعض بين إحصائية داللة ذات علقات وجود الدراسة

 الناحية من كبيًرا تأثيًرا املنهي التطوير مواضيع تظهر ولم الطلب، وتحصيل

 أخصائي مع التشاور  مؤشر أظهر ولكن الطلب، تحصيل على اإلحصائية

 املنهي التطوير أن الدراسة هذه وتقترح الطلب، تحصيل مع إيجابية علقة

 يكون  قد ولكن الطلب، تحصيل على إيجابي بشكل التأثير على القدرة لديه

ا املكتسبة املهارات تنفيذ على الدقيق اإلشراف
ً
 على للحصول  ضرورًيا حديث

 .فائدة أكبر

 من التكويني التقييم استخدام تم كيف ملعرفة دراسة[ 42] أجرى  كذلك       

 الحالة دراسة استخدام وتم املتوسطة، املدارس فصول  في املعلمين قبل

 في بالضواحي املتوسطة املدارس إحدى في معلمين ستة من لعينة النوعية

 كيفية على تأثير لها كان املعلمين تجربة أن الدراسة وأظهرت. ميشيجان والية

 األسئلة أنواع على املعلمين خبرة أثرت حيث التكويني التقويم استخدام

. التعليقات وفرص الدروس وتخطيط التدريس وتعديل األسئلة طرح وكيفية

 وتقدم األقران، ِقبل من التعلم تسهل الصغيرة املجموعات أن أظهرت كما

 أظهرت كما املجموعات، تلك في الغموض أوجه ملناقشة للمعلمين أكبر فرصة

 التقويم تنفيذ وإمكانية سلمة على مؤثر عنصر الوقت عامل أن الدراسة

 الستخدام الوقت الطالب لدى يكون  أن بضرورة الدراسة وأوصت التكويني،

 .مناقشتها تمت التي املعلومات

 ظهور  كيفية توضح دراسةMata-Pereira & da Ponte [43]  أجرى  كما

 تعلم لبيئة معدة مهام خلل من الصفية املناقشات في االستدالل عمليات

 وتم البرتغال، في السابع الصف طلب من الدراسة عينة وتمثلت قوية،

 نتائج وأظهرت الخطية، املعادالت موضوع في دروس أربعة على التطبيق

 الرياض ي التفكير لتشجيع ضرورية للمعلم القوية املشاركة أن الدراسة

 عمليات لتعزيز فرًصا للطلب قدمت املناقشة أن أظهرت كما للطلب،

 .االستدالل

 منهي، برنامج وتنفيذ لتطوير دراسة[ 44] وكلرك بيسلي أجرى  كما       

 في الرياضيات معلمي فهم لبناء التقويم، عمل عينة طريقة باستخدام

 وزيادة الجودة عالية التكويني التقييم عمليات لخصائص املتوسطة املدارس

 أن الدراسة نتائج وأظهرت. الدراسية الفصول  في استخدامها على قدرتهم

 ممارسات في سيما ال تحسنت، قد التكويني للتقويم املعلمين ممارسة

 املتدرجة غير املمارسة تنفيذ على قدرة أكثر كانوا املعلمين وأن التعليقات،

 في املشاركة في رغبة أكثر كانوا الطلب وأن والزملء الذاتي الطلب وتقويم

 .املعقدة املشكلت حل

 جراءاتالطريقة واإل . 5

 الدراسة منهجأ 

 لعينة الواحدة املجموعة التصميم ذو التجريبي شبه املنهج استخدم تم • 

 لقياس التدريبي البرنامج حضرن  اللتي املتوسطة املرحلة رياضيات معلمات

 .التدريبي البرنامج فاعلية

 معلمات من قصدية بطريقة والضابطة التجريبية الدراسة عينة اختيار تم •

 مكتب قبل من ترشيحهم تم اللتي متوسط، والثاني األول  الصف رياضيات

 املمارسات ملحظة تم وقد ، الباحثة حددتها ضوابط ووفق اإلشراف

 .البرنامج تطبيق وبعد قبل التجريبية املجموعة ملعلمات التقويمية

 وهن التجريبية املجموعة معلمات طالبات من الدراسة عينة تحديد تم كما •

 االستدالل مقياس لتطبيق املتدربات املتوسط األول  الصف معلمات

 نهاية في البعدي والتطبيق الثاني، الدراس ي الفصل بداية القبلي الرياض ي

 .الدراس ي العام

 معلمات طالبات تخص كانت فقد الطالبات من الضابطة املجموعة أما •

 عدد ترشيح تم وقد البرنامج يحضرن  لم ممن املتوسط األول  الصف طالبات

 وتم التجريبية، املجموعة معلمات مع شروطهن تتفق ممن معلمات( 4)

 بداية القبلي املقياس طبق حيث طالباتهن، على االستدالل مقياس تطبيق

 . الدراس ي العام نهاية في البعدي املقياس وطبق الثاني الدراس ي الفصل

 الدراسة أدواتب. 

 معلمة ملمارسات ملحظة بطاقة هما أداتين من الدراسة أدوات تكونت

 الصف لطالبات الرياض ي االستدالل ملهارات ومقياس التقويمية؛ الرياضيات

 : يلي كما موضحة املتوسط، األول 

 باملرحلة الرياضيات معلمات لدى التقويم مهارات ملحظة بطاقة( 1)

 املتوسطة

 الفاعل للتقويم الرياضيات معلمات ممارسات ملحظة بطاقة الباحثة أعدت

 النظري  اإلطار في املعروضة الفاعل للتقويم العاملية املعايير ضوء في

 6 يقيس فرعًيا مؤشًرا( 25) من البطاقة تكونت حيث السابقة، والدراسات

 :هي رئيسة معايير
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  3جدول 

 الفاعل للتقويم العاملية املعايير ضوء في الفاعل للتقويم الرياضيات معلمات ممارسات ملحظة بطاقة

املركزة على التعلم  اعلن أهداف-1

تعلم الطالبات ومعايير ومؤشرات 

 التقويم املطلوبة

 تعرض للطالبات أهداف التعلم بصورة صريحة وواضحة.-

 تناقش الطالبات فيما ينبغي لهم معرفته وما يمكنهم القيام به، للتحقق من وضوح أهداف التعلم.-

 تفاصيل األداء عال الجودة تعرض للطالبات معايير ومؤشرات التقويم املناسبة لتحقيق أهداف -
ً
التعلم بصورة كتابية موضحة

 واملتوسط واملنخفض مع عرض امثلة.

 تناقش الطالبات بتلك املعايير واملؤشرات للتأكد من وضوحها لديهن.-

.تهيئة البيئة املناسبة لتفعيل الحوار 2

 الصفي

 الفعال )التبرير والتفسير. واملقارنة( في مجموعات صغيرة.تشرك الطالبات للعمل في مهام تعلم ادائية تشجع على النقاش -

 تشجع الطالبات على مناقشة طرق الحل املختلفة مع أقرانهن.-

 توجه الطالبات للستماع لبعضهن، ومناقشة وجهات النظر معا، وطرح أفكارهن بحرية دون الخوف من الخطأ-

( ثواني بين طرح 5 -3االستراتيجيات املعينة لذلك ) إتاحة وقت التفكير )تيسر للطالبات الفرصة للستجابة والتفاعل باستخدام -

السؤال وطلب اإلجابة ؛ تمنع رفع األيدي لإلجابة قبل تحديد من يجيب إلعطاء الطالبات فرصة للتأمل وزيادة كفاءة اجابة الطالبات ؛ 

 تقديم إجابة خاطئة (تعيد توجيه األسئلة لتوسيع مشاركة الطالبات؛ وتعيد صياغة السؤال عند 

تعزز اإلجابات الصحيحة وتوظف اإلجابات الخاطئة لتحسين الفهم، واستخدامها كأمثلة لتوضيح املفاهيم واملعلومات الخاطئة -

 وتفسيرها

طرح أسئلة فعالة تعزز تعلم -3

 الطالبات

 تطرح أسئلة تعلم تثير تفكير الطالبات. وتشجعهن على الحوار والتعبير عن أنفسهن-

 تطرح أسئلة تتطلب التبرير والشرح للتحقق من مدى فهم ما تم تعلمه وتطبيقه.-

 تطرح أسئلة تتطلب إجابات أكثر عمقا مثل فسري؟ ماذا عن؟ ملاذا تعتقدين...؟-

 تطرح أسئلة تأمل تتيح للطالبات التعرف على كيفية تحقيق املعايير أثناء الحل-

ن مستوى فهمهن وتقدم لهن التغذية الراجعة املناسبة مع توجيهات واضحة حول كيفية تشجع الطالبات على طرح األسئلة للكشف ع-

 التحسين.

وضع العلمات لتحسين تعلم -4

 الطالبات

تدون تعليقات واضحة ومنتظمة على إجابات الطالبات وفق معايير األداء املطلوب بما يحقق فهما مشترك لكيفية التقدم ويوجههن -

 بأنفسهن.للتصحيح 

 تدون تعليقات وصفية توضح أسباب االجادة في الحل، واملفاهيم واإلجراءات الخاطئة.-

 تشجع الطالبات على تدوين امللحظات عند تبادل تغذية راجعة شفهية-

.تفعيل التقويم الذاتي وتقويم 5

 االقران لتقديم تغذية راجعة مناسبة

 ب وتناقشهن فيهتعلن لطالباتها محكات تقويم األداء املرغو -

 توجه الطالبات للعمل في مجموعات تقويم أقران ملناقشة التناقضات واإلجابات الخاطئة وتبريرها.-

تتيح للطالبات الفرصة للتأمل الذاتي النقدي حول تعلمهن لفهم كيفية سد الثغرات بين األداء الحالي واألداء املطلوب وتقدم لهن -

 توجيهات واضحة حول كيفية التحسين

 توجه الطالبات لتقويم أعمالهن و أعمال األقران في ضوء مواصفات األداء املرغوب.-

 توجه الطالبات لتقديم املقترحات املناسبة لتحسين عملهن وعمل زميلتهن في ضوء محكات تقويم األداء املرغوبة.-

.استخدام مصادر متعددة لجمع 6

 املعلومات عن تعلم الطالبات

د لطالباتها قواعد االختيار ومعايير الحكم على جودة السجل )والتي تتضمن معلومات مفصلة ووصفية عن: تفعل السجلت وتحد-

تقدم الطالبة، ومستوى تحصيلها، ومشاكل االختبار، نماذج من تصحيح الطالبة ألخطائها، وتصحيح املعلمة، تصويبات للمفاهيم 

 عة الذاتية، نماذج من الواجبات،..(.الخاطئة، التغذية الراجعة من الزميل، التغذية الراج

تكلف الطالبات بمهام وتدريبات تقويم تتطلب اظهار املعارف واملهارات اللزمة للحل، ومحددة بمحكات تصف خصائص األداء -

 املرغوب للحصول على معلومات واضحة عن مستوى تعلم طالباتها.

 موضوعي( وتتخذ قرارات تركز على التحسين النوعي لتعلم الطالبات. -يتطبق اختبارات متعددة )تشخيص ي، تكويني(، ومتنوعة )مقال-

 املجموعتين بين الدخيلة الدراسة متغيرات ضبط على الباحثة حرصت      

 لهما وهي للمجموعتين شروط وضعت لذا املعلمات من والضابطة التجريبية

 خبرة ولديهن املتوسط، األول  الصف حاليا يدرسن الخبرة، سنوات عدد نفس

 أو غياب من مقررهن تدريس في انقطاع أي يحصل لم تدريسه، في مسبقة

 .النصاب في تخفيض

 تدريس وطرق  مناهج مختص ي من مجموعة قبل من البطاقة حكمت وقد

 . ملحوظاتهم ضوء وفي التعديل وتم الرياضيات،

 الدراسة عينة لدى التقويم مهارات مللحظة امللحظة بطاقة استخدام وتم

 تم وقد املتوسطة، باملرحلة رياضيات معلمات( 10) من املكونة االستطلعية

 :التالي النحو على وصدقها ثباتها حساب

  امللحظة لبطاقة السيكوماترية الخصائص قياس 1-1

  امللحظة بطاقة ثبات: 1-1-1

 : امللحظين بين التقديرات ثبات( أ)

 ثانية ملحظة مع الباحثة قامت امللحظين بين التقديرات ثبات إليجاد      

 متوسط، والثاني األول  الصف يدرسن ممن رياضيات معلمات( 10) بملحظة

-10) الفترة في امللحظين تقديرات ثبات من التحقق بهدف وذلك
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 إيجاد خلل من البطاقة، وصدق ثبات من التأكد وبعد ،(13/3/1439

 الفرعية املؤشرات جميع على امللحظتين تقديرات بين بيرسون  ارتباط معامل

 .بالبطاقة املحددة امللحظة لبطاقة

 : كرونباخ لـ ألفا معادلة طريقة( ب) 

 بعدد) للبطاقة Alpha-Cronbach كرونباخ لـ ألفا معامل استخدام تم

 الفرعية املؤشرات أحد درجات حذف يتم مرة كل وفي ،(الفرعية املؤشرات

 . للبطاقة الكلية الدرجة من

 :الثبات معاملت( 1) رقم الجدول  ويوضح

 1 جدول 

 (10=ن) املتوسطة باملرحلة رياضيات معلمات لدى التقويم مهارات مالحظة بطاقة ثبات معامالت

 املالحظين )معامل ارتباط بيرسون( بين التقديرات ثبات معامل ألفا لـ كرونباخ املؤشرات الفرعية

1 0.974 0.96** 

2 0.974 0.92** 

3 0.974 0.96** 

4 0.974 0.91** 

5 0.975 0.93** 

6 0.976 0.94** 

7 0.975 0.95** 

8 0.974 0.93** 

9 0.975 0.92** 

10 0.976 0.90** 

11 0.974 0.93** 

12 0.975 0.93** 

13 0.975 0.84** 

14 0.975 0.78** 

15 0.974 0.88** 

16 0.974 0.96** 

17 0.974 0.96** 

18 0.974 0.90** 

19 0.975 0.63* 

20 0.974 0.85** 

21 0.974 0.90** 

22 0.975 0.78** 

23 0.976 0.81** 

24 0.975 0.87** 

25 0.975 0.82** 

 (0.01) مستوى  عند إحصائًيا دال( ** 0.05) مستوى  عند إحصائًيا دال* 

 امللحظة لطاقة ثبات السابق الجدول  من يتضح

 امللحظة لبطاقة الكلي الثبات( ب

 معلمات لدى التقويم مهارات ملحظة لبطاقة الكلي الثبات حساب تم     

 الكلي الثبات معامل أن ُوجد وقد كرونباخ، لـ ألفا معامل بحساب الرياضيات

 على يدل مما مرتفعة ثبات معاملت وهي ،(0.976) يساوي  امللحظة لبطاقة

  معلمات لدى التقويم مهارات ملحظة لبطاقة الكلي الثبات

 .املتوسطة باملرحلة الرياضيات

 : امللحظة بطاقة صدق 1-1-2

 : الفرعية املؤشرات صدق( أ)

 حساب طريق عن امللحظة لبطاقة الفرعية املؤشرات صدق حساب تم

 حالة في) للبطاقة الكلية والدرجة الفرعي املؤشر درجة بين االرتباط معامل

 بقية أن باعتبار( للبطاقة الكلية الدرجة من الفرعي املؤشر درجة حذف

ا للبطاقة الفرعية املؤشرات
ً
 :اآلتي بالجدول  كما الفرعية، للمؤشر محك

 2 جدول 

 (10=  ن) املالحظة لبطاقة الفرعية املؤشرات صدق معامالت

 (1)معامل االرتباط بالدرجة الكلية للبطاقة املؤشر (1)معامل االرتباط بالدرجة الكلية للبطاقة املؤشر

1 0.83** 14 0.78** 

2 0.83** 15 0.87** 

3 0.83** 16 0.87** 

4 0.83** 17 0.87** 
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 (1)معامل االرتباط بالدرجة الكلية للبطاقة املؤشر (1)معامل االرتباط بالدرجة الكلية للبطاقة املؤشر

5 0.72* 18 0.88** 

6 0.71* 19 0.72* 

7 0.67* 20 0.83** 

8 0.83** 21 0.87** 

9 0.81** 22 0.70* 

10 0.66* 23 0.62* 

11 0.83** 24 0.76** 

12 0.79** 25 0.80** 

13 0.80**   

 للبطاقة الكلية الدرجة من الفرعي املؤشر درجة حذف عند للبطاقة الكلية بالدرجة الفرعي املؤشر ارتباط معامل( 1)

 (0.01) مستوى  عند إحصائًيا دال( ** 0.05) مستوى  عند إحصائًيا دال* 

 .امللحظة لبطاقة الفرعية املؤشرات جميع صدق السابق الجدول  من يتضح

 

 :امللحظة لبطاقة الرئيسة املعايير صدق( ب)

 حساب طريق عن امللحظة لبطاقة الرئيسة املعايير صدق من التحقق تم

 كما امللحظة، لبطاقة الكلية بالدرجة الرئيسة املعايير ارتباط معامل

 : التالي بالجدول 

 3 جدول 

 (10=ن) املالحظة لبطاقة الكلية بالدرجة الرئيسة املعايير  ارتباط معامل

 مستوى الداللة معامل االرتباط املعايير الرئيسة م

 0.01 0.843 اعلن أهداف التعلم املركزة على تعلم الطالبات ومعايير ومؤشرات التقويم املطلوبة 1

 0.01 0.927 تهيئة البيئة املناسبة لتفعيل الحوار الصفي 2

 0.01 0.946 أسئلة فعالة تعزز تعلم الطالباتطرح  3

 0.01 0.847 وضع العلمات لتحسين تعلم الطالبات 4

 0.01 0.917 تفعيل التقويم الذاتي وتقويم االقران لتقديم تغذية راجعة مناسبة 5

 0.01 0.822 استخدام مصادر متعددة لجمع املعلومات عن تعلم الطالبات 6

 ملحظة لبطاقة الرئيسة املعايير جميع صدق السابق الجدول  من يتضح

 .املتوسطة باملرحلة الرياضيات معلمات لدى التقويم مهارات

 مهارات ملحظة بطاقة وصدق ثبات للباحثة تأكد السابقة اإلجراءات من      

 مللحظة وصلحيتها املتوسطة باملرحلة الرياضيات معلمات لدى التقويم

 على املعلمة عليها تحصل أن يمكن درجة أقص ى وبلغ لديهن، التقويم مهارات

 بينما درجة( 100) هي( مؤشًرا 25 وعددها) بالبطاقة الفرعية املؤشرات جميع

 . عليها تحصل أن يمكن درجة أقل هي( صفر)

 عال) لتشمل الخماس ي ليكرت مقياس وفق البطاقة مستويات قسمت وقد

 (0=جدا ضعيف ،1=ضعيف ،2=متوسط ،3=عال ،4=جدا

 فيها يتم معلمة، لكل مرتين الحضور  يتم أن على املعلمات ملحظة تم وقد

 وملف املعلمة، وملف املباشرة امللحظة خلل من البطاقة بنود استيفاء

 . الطالبات سجلت في تعليقاتها من نماذج وأيضا الطالبة،

 الرياض ي االستدالل مهارات مقياس( 2)

 اعدت ومهاراته الرياض ي االستدالل تناولت التي والدراسات األبحاث ضوء في

 كتاب من الثامن للفصل الرياض ي االستدالل ملهارات مقياس الباحثة

 من املقياس وتكون  ،1439-1438 طبعة الثاني الدراس ي الفصل الرياضيات

 ورقم املهارة التالي الجدول  في موضحة مهارات، ثلث تقيس أسئلة( 9)

 :ودرجته السؤال

 4 جدول 

 الباحثة قبل من املعد املقياس في ودرجتها الرياض ي االستدالل مهارات

 مجموع درجات كل مهارة درجة كل سؤل  رقم السؤال مهارات االستدالل الرياض ي

 1 االستقراء

6 

9 

3 

1 

1 

5 

 2 االستنتاج

4 

5 

3 

1 

1 

5 

 3 التبرير

7 

8 

2 

1 

2 

5 
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 تدريس وطرق  مناهج متخص ي من مجموعة على املقياس الباحثة عرضت وقد

 .امللحوظات تلك ضوء في اللزمة التعديلت وعمل الرياضيات،

 وصدق ثبات ومعاملت والتمييز، والصعوبة السهولة معاملت حساب وتم

 طالبات من طالبة 100) االستطلعية العينة على تطبيقه بعد املقياس 

 :يلي كما النتائج فكانت(. الرياض بمدينة متوسط األول  الصف

  الرياض ي االستدالل مهارات ملقياس السيكوماترية الخصائص قياس 2-1

  املتوسط األول  الصف لطالبات

   والتمييز والصعوبة السهولة معاملت حساب 2-1-1

 مهارات مقياس أسئلة وتمييز وصعوبة سهولة معاملت التالي الجدول  يوضح

 :الرياض ي االستدالل

 5 جدول 

 (100=  ن) الرياض ي االستدالل مهارات ملقياس والتمييز  السهولة معامالت

 معامل التمييز معامل السهولة السؤال

1 0.67 0.56 

2 0.30 0.41 

3 0.31 0.55 

4 0.32 0.52 

5 0.68 0.67 

6 0.49 0.56 

7 0.31 0.74 

8 0.30 0.72 

9 0.37 0.56 

 0.59 0.42 الدرجة الكلية اللمقياس

 :يلي ما السابق الجدول  من يتضح

 املدى في وهي( 0.58) ،(0.42) للمقياس الكلي والصعوبة السهولة معاملي -

 (.0.70) إلى( 0.30) من املقبول 

 من امتدت قد الرياض ي االستدالل مقياس ألسئلة التمييز معاملت أن -

 الذي املدى في وقعت قد التمييز معاملت جميع أن أي ،(0.74) إلى( 0.41)

 للختبار الكلي التمييز معامل بلغ كما. السؤال تمييز معامل قبول  فيه يتم

 . مقبول  تمييز معامل وهو( 0.59)

 الرياض ي االستدالل مهارات مقياس ثبات حساب 2-1-2

 حساب طريق عن الرياض ي االستدالل مهارات مقياس أسئلة ثبات حساب تم

 (. املقياس أسئلة بعدد) للمقياس كرونباخ لـ ألفا معامل

 (100=  ن) الرياض ي االستدالل مهارات املقياس أسئلة ثبات معامالت 6 جدول 

 معامل ألفا لـ كرونباخ السؤال

1 0.67 

2 0.71 

3 0.71 

4 0.70 

5 0.69 

6 0.71 

7 0.68 

8 0.67 

9 0.70 

 0.718 معامل ألفا لـ كرونباخ الكلي للمقياس

 (0.01) مستوى  عند إحصائًيا دال** 

 في معقولة بدرجة تسهم املقياس أسئلة جميع أن السابق الجدول  من يتضح

 .للمقياس الكلي الثبات

 الرياض ي االستدالل مهارات مقياس صدق 2-1-3

  طريق عن الرياض ي االستدالل مهارات مقياس أسئلة صدق حساب تم

 حالة في) للمقياس الكلية والدرجة السؤال درجة بين االرتباط معامل حساب

 أسئلة بقية أن باعتبار( للمقياس الكلية الدرجة من السؤال درجة حذف

ا املقياس
ً
 مستوى  عند إحصائًيا دال أنه إلى النتائج فأشارت للسؤال، محك

 :التالي بالجدول  كما املقياس، أسئلة جميع صدق وبالتالي( 0.01)

 (100=  ن) الرياض ي االستدالل مهارات مقياس أسئلة صدق معامالت 7 جدول 

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس عند حذف درجة السؤال من الدرجة الكلية للمقياس السؤال

1 0.50** 

2 0.37** 

3 0.32** 

4 0.38** 
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 معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس عند حذف درجة السؤال من الدرجة الكلية للمقياس السؤال

5 0.46** 

6 0.31** 

7 0.56** 

8 0.49** 

9 0.38** 

 (0.01) مستوى  عند إحصائًيا دال** 

 حساب طريق عن للمقياس، الفرعية املهارات صدق حساب تم وقد     

 الكلية والدرجة الفرعية املهارة على العينة درجات بين االرتباط معامل

 مهارة) 0.79 ،(االستقراء مهارة) 0.80: االرتباط معاملت فكانت للمقياس،

 ودالة مرتفعة ارتباط معاملت وهي ،(التبرير مهارة) 0.83 ،(االستنتاج

 الفرعية املهارات جميع صدق على يدل مما( 0.01) مستوى  عند إحصائًيا

 .للمقياس

 بدرجة وتمتعه املقياس، وصدق ثبات للباحثة تأكد السابقة اإلجراءات من

 لقياس صلحيته ثم ومن التمييز، على وقدرته مقبولة وصعوبة سهولة

 تشير حيث. املتوسط األول  الصف طالبات لدى الرياض ي االستدالل مهارات

 تشير بينما الطالبة، لها تصل درجة اعلى وهي( 15) املقياس في درجة أقص ى

 .الطالبة عليها تحصل أن يمكن درجة أقل وهي( الصفر) الدرجة

  الدراسة مجموعة ضبط •

 :املعلمات من الدراسة عينة لضبط  -1

 لتحديد الرياض بمدينة الرياضيات وحدة إشراف برئيسة الستعانة تم      

 بمدينة متوسط والثاني األول  الصف يدرسن ممن رياضيات معلمة 26 عدد

 من التعليمية البيئة وأوضاع الوظيفي األداء مستوى  في متكافئات الرياض

 ثم ومن املنهج، تنفيذ تعيق مشكلت أي وجود وعدم النصاب اكتمال حيث

 بهدف منهن( 10) التدريبي، البرنامج تطبيق قبل معلمة 26 ل الحضور  تم

 من التأكد وبعد ،(13/3/1439- 10) الفترة في وذلك امللحظة بطاقة ضبط

 16 وعددهن قبليا الدراسة عينة على تطبيقها تم البطاقة وصدق ثبات

 الثاني الصف يدرسن معلمة 7و األول  الصف يدرسن معلمة 9) معلمة

 .  مرتين ملحظتهن وتم البرنامج، لحضور  موافقتهن أخذ تم وقد( متوسط

 االتفاق بعد للمعلمات الصفية امللحظة ملتابعة بمشرفتين الباحثة استعانت

 مشاهدات( 3)ل الصفية للملحظة الحضور  خلل من البطاقة بنود على

 .للمجموعة البطاقة بنود ووضوح سلمة من للتأكد صفية

 :الطالبات من الدراسة عينة لضبط -2

 في الطالبات من والضابطة التجريبية الدراسة مجموعتي تجانس إيجاد تم 

 .القبلي التطبيق

 املتوسط األول  الصف طالبات من مجموعتين على املقياس تطبيق تم حيث

 اللتي التسع املعلمات طالبات من طالبة( 204) عدد: وهن الرياض، بمدينة

 ل طالبة( 103) وعدد التجريبية، املجموعة يمثلن التدريبي البرنامج حضرن 

 معلمات مواصفات نفس ولهن التدريبي، للبرنامج يتعرضن لم معلمات( 4)

 في والضابطة التجريبية املجموعتين تجانس من التحقق وتم التطبيق،

( ت) اختبار باستخدام وذلك الرياض ي، االستدالل مهارات في القبلي التطبيق

T-test التالي بالجدول  كما النتائج فكانت. املستقلتين للعينتين: 

 8 جدول 

 املتوسطة املرحلة طالبات لدى القبلي التطبيق في الرياض ي االستدالل مهارات في والضابطة التجريبية املجموعتين درجات متوسطي بين الفرق  لداللة( ت) اختبار  نتائج

 قيمة )ت( (103املجموعة الضابطة )ن= (204املجموعة التجريبية )ن= مهارات التفكير الرياض ي م

 االنحراف املعياري  املتوسط االنحراف املعياري  املتوسط وداللتها

 غير دالة 1.85 1.36 2.71 1.27 3.00 االستقراء 1

 غير دالة 0.78 0.77 1.28 0.89 1.36 االستنتاج 2

 غير دالة 1.10 0.95 0.55 0.99 0.68 التبرير 3

 غير دالة 1.54 2.27 4.63 2.30 5.06 الدرجة الكلية للختبار

 متوسطي بين إحصائًيا دال فرق  وجود عدم السابق الجدول  من يتضح      

 والدرجة الفرعية املهارات جميع في والضابطة التجريبية املجموعتين درجات

. املتوسطة املرحلة طالبات لدى القبلي التطبيق في الرياض ي للستدالل الكلية

 في متكافئتان أو متجانستان والضابطة التجريبية املجموعتين أن يعني وهذا

 التطبيق في الرياض ي للستدالل الكلية والدرجة الفرعية املهارات جميع

 .املتوسطة املرحلة طالبات لدى القبلي

 :التدريبي البرنامج تصميم •

( 5) ملدة الفعال، الصفي التقويم معايير وفق التدريبي البرنامج تصميم تم

 :التالية األهداف لتحقيق البرنامج سعى حيث ساعات( 4) يوم لكل أيام،

 :التدريبي للبرنامج العام الهدف

  للتقويم اللزمة واملهارات املعارف املتوسطة املرحلة معلمات اكساب

 . الفعال الصفي

 : التفصيلية األهداف

 :على قادرة تكون  أن التدريبي البرنامج نهاية في املشاركة من يتوقع

 .الصفي التقويم مفاهيم تعريف •

  العاملية الصفي التقويم معايير في التركيز نقاط تحديد •

 . لوظائفه وفًقا التقويم أنواع تحديد •

 .ألغراضه وفًقا التقويم أنواع تحديد •

 .ألهدافه وفًقا الصفي التقويم أنواع تحديد •

 .املناسبة األدوات باستخدام التقويم عمليات ممارسة تحديد •

 .الفاعلة الراجعة التغذية مبادئ تحديد •

 .مختارة دراسية وحدة في التقويم لعمليات التخطيط •

 :التدريبية الجلسة موضوعات 

 .والتقويم والتقييم القياس بين الفرق  •
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 العاملية الفعال الصفي التقويم ومعايير مبادئ •

 .التقويم وأغراض التقويم وظائف •

 .ألهدافه وفًقا التقويم أنواع •

 .وأدواته التعلم ألجل التقويم استراتيجيات •

 .وأدواته التعلم تقويم استراتيجيات •

 .الفاعلة الراجعة التغذية •

 .التقويم لعمليات التخطيط •

 مع التقويمية، املمارسات من ملجموعة األنشطة من مجموعة البرنامج طرح

 التقويمية املمارسات تحليل املتدربات، من تتطلب تقويم ألدوات نماذج

 .تقويمها أدوات وتطوير وتقويمها وتأملها

 الدراسة أسئلة نتائج

 مهارات تنمية في الفعال للتقويم التدريبي البرنامج فاعلية ما:" األول  السؤال

 "املتوسطة املرحلة معلمات لدى التقويم

 : استخدام تم السؤال على لإلجابة

 .املرتبطتين للعينتين T-test( ت) اختبار •

 للتقويم التدريبي البرنامج) تأثير حجم لحساب Eta-Square 2 إيتا مربع •

 باملرحلة الرياضيات معلمات لدى التقويم مهارات تنمية في( الفاعل

 بداللة( إيتا مربع) التأثير حجم معادلة استخدام خلل من وذلك املتوسطة،

  الحرية ودرجات( ت) قيم

 .Modified Blake's Gain Ratio بلك لـ املعدلة الكسب نسبة حساب •

 (. 2) إلى( 0) من بلك لـ املعدلة الكسب نسبة مدى ويمتد

 :التالي بالجدول  كما النتائج وكانت

 9 جدول 

 ونسبتي إيتا مربع وكذلك التقويم، مهارات مالحظة لبطاقة والبعدي القبلي التطبيقين في املتوسطة املرحلة معلمات درجات متوسطي بين الفرق  لداللة( ت) اختبار  نتائج

 (16=ن) املعدلة الكسب

 3ن ك م (2مربع إيتا ) قيمة )ت( 2ت ع 1ت ق محاور البطاقة

 ن ع م 5ن ع 4م

1 4.19 0.40 12.50 1.71 20.01** 0.9639 1.22 

2 3.56 1.59 16.50 2.19 37.26** 0.9893 1.43 

3 6.31 1.85 16.88 2.53 14.47** 0.9331 1.30 

4 0.19 0.40 9.56 1.55 26.63** 0.9793 1.57 

5 2.69 1.89 16.69 2.15 37.20** 0.9893 1.51 

6 2.69 1.89 10.50 1.46 15.57** 0.9417 1.49 

 1.40 0.9941 **50.33 7.08 82.63 3.83 20.56 املجموع

 (ق ت)القبلي التطبيق -1

 (ع ت) البعدي التطبيق  -2

 Blake لـ املعدلة الكسب نسبة تعني م ك ن   -3

 (م)الحسابي املتوسط تعني م  -4

 (م ن)معياري  انحراف تعني  -5

 (0.01) مستوى  عند إحصائًيا دال** 

 :يلي ما السابق الجدول  من يتضح

 معلمات درجات متوسطي بين( 0.01) مستوي  عند إحصائًيا دال فرق  وجود -

 في( الفاعل للتقويم التدريبي للبرنامج تعرضن اللتي) املتوسطة املرحلة

 املعايير جميع) التقويم مهارات ملحظة لبطاقة والبعدي القبلي التطبيقين

 .الحاالت جميع في البعدي التطبيق درجات متوسط لصالح( الكلية والدرجة

 البرنامج) أن( 0.9941) إلى( 0.9331) من امتدت التي إيتا مربع قيم تشير -

 لدى التقويم مهارات تنمية في جًدا عالي تأثير له( الفاعل للتقويم التدريبي

 البرنامج) أن إلى أيًضا إيتا مربع قيم تشير كما املتوسطة، املرحلة معلمات

 من%( 99.41) إلى%( 93.31) من تمتد نسب يفسر( الفاعل للتقويم التدريبي

 التقويم مهارات ملحظة لبطاقة الكلية والدرجة املعايير درجات في التباين

فسر التباين من جًدا كبيرة كمية وهي املتوسطة، املرحلة معلمات لدى
ُ
 امل

 (. الفاعل للتقويم التدريبي البرنامج) بواسطة

 قيم وهي ،(1.57) إلى( 1.22) من تمتد بلك لـ املعدلة الكسب نسبة قيم أن -

 مما. البرنامج فاعلية على للحكم بلك اقترحها التي( 1.2) القيمة من أكبر

ال( الفاعل للتقويم التدريبي البرنامج) أن إلى يشير  مهارات تنمية في فعَّ

 . املتوسطة املرحلة معلمات لدى التقويم

 بين إحصائًيا دال فرق  وجود يتضح األول  السؤال نتائج إجمالي ومن      

 التدريبي للبرنامج تعرضن اللتي) املتوسطة املرحلة معلمات درجات متوسطي

 مهارات ملحظة لبطاقة والبعدي القبلي التطبيقين في( الفاعل للتقويم

 التطبيق درجات متوسط لصالح( الكلية والدرجة املعايير جميع) التقويم

ال( الفاعل للتقويم التدريبي البرنامج) وأن الحاالت، جميع في البعدي  في فعَّ

 . املتوسطة املرحلة معلمات لدى التقويم مهارات تنمية

 املعلمات طالبات على الفعال للتقويم التدريبي البرنامج أثر ما: الثاني السؤال

 "الرياض ي؟ االستدالل مهارة تنمية في املتدربات

 : استخدام تم السؤال على لإلجابة

 .املستقلتين للعينتين T-test( ت) اختبار •

 للتقويم التدريبي البرنامج) تأثير حجم لحساب Eta-Square 2 إيتا مربع •

 الرياض ي االستدالل مهارة تنمية في املتدربات املعلمات طالبات على( الفاعل

 :التالي بالجدول  كما النتائج فكانت لديهن،
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 10 جدول 

 البعدي التطبيق في( الرياض ي االستدالل مهارات مقياس) في والضابطة التجريبية املجموعتين درجات متوسطي بين الفرق  لداللة( ت) اختبار  ونتائج إيتا مربع 

 املجموعة التجريبية مهارات االستدالل م

 (204)ن = 

 املجموعة الضابطة

 (103)ن = 

 قيمة )ت(

 وداللتها

 (2مربع إيتا )

 االنحراف املعياري  املتوسط االنحراف املعياري  املتوسط

 0.2628 **10.43 1.78 2.50 1.05 4.18 االستقراء 1

 0.0618 **4.48 1.37 2.39 1.48 3.17 االستنتاج 2

 0.0577 **4.32 1.55 1.99 1.61 2.82 التبرير 3

 0.1811 **8.21 2.84 6.88 3.54 10.17 الدرجة الكلية للمقياس 

 (0.01) مستوى  عند إحصائًيا دال** 

 

 :يلي ما السابق الجدول  من يتضح

 درجات متوسطي بين( 0.01) مستوي  عند إحصائًيا دال فرق  وجود -

 الكلية والدرجة الفرعية املهارات جميع في والضابطة التجريبية املجموعتين

 متوسط لصالح البعدي التطبيق في الرياض ي االستدالل مهارات ملقياس

 االستنتاج، االستقراء،)الحاالت جميع في التجريبية املجموعة طالبات درجات

 ( التبرير

 لـ جًدا كبير تأثير حجم وجود إلى( 0.2628) تساوي  التي إيتا مربع قيمة تشير -

 تنمية في املتدربات املعلمات طالبات على( الفاعل للتقويم التدريبي البرنامج)

 .املتوسطة باملرحلة االستقراء مهارة

 لـ متوسط تأثير حجم وجود إلى( 0.0618) تساوي  التي إيتا مربع قيمة تشير -

 تنمية في املتدربات املعلمات طالبات على( الفاعل للتقويم التدريبي البرنامج)

 .املتوسطة باملرحلة االستنتاج مهارة

 لـ ضعيف تأثير حجم وجود إلى( 0.0577) تساوي  التي إيتا مربع قيمة تشير -

 تنمية في املتدربات املعلمات طالبات على( الفاعل للتقويم التدريبي البرنامج)

 .املتوسطة باملرحلة التبرير مهارة

 لـ كبير تأثير حجم وجود إلى( 0.1811) تساوي  التي إيتا مربع قيمة تشير -

 تنمية في املتدربات املعلمات طالبات على( الفاعل للتقويم التدريبي البرنامج)

 .الرياض ي االستدالل مهارات ملقياس الكلية الدرجة

 بين إحصائًيا دال فرق  وجود يتضح الثاني السؤال نتائج إجمالي ومن      

 الفرعية املهارات جميع في والضابطة التجريبية املجموعتين درجات متوسطي

 البعدي التطبيق في الرياض ي االستدالل مهارات ملقياس الكلية والدرجة

 وأن الحاالت، جميع في التجريبية املجموعة طالبات درجات متوسط لصالح

 تأثير إلى ضعيف تأثير من امتد تأثير له( الفاعل للتقويم التدريبي البرنامج)

 املرحلة معلمات طالبات لدى الرياض ي االستدالل مهارات تنمية في جًدا كبير

 . املتوسطة

 النتائج مناقشة. 5

 التقويم مهارات تنمية في التدريبي البرنامج فاعلية الدراسة نتائج أظهرت      

 البرنامج تأثير حجم ارتفاع ظهر حيث الدراسة، عينة معلمات لدى الفعال

 البرنامج طبيعة إلى يعود قد وهذا بنودها لجميع املشاهدة املهارات على

 تدريسية ملواقف حقيقة ونماذج وتدريبات تطبيقات حوى  الذي التدريبي

 تفاعل تتطلب أنشطة قدم البرنامج أن كما امليدان، في املعلمات ملمارسات

 يتفق بما وتحليلها مناقشتها ثم ومن وتقييماتهم تأملتهم وكتابات املجموعات

 إلى باإلضافة الصف، في التقويمية مهامها في املعلمة تمارسه أن ينبغي ما مع

 األنشطة وتصميم تدريس ي؛ ملحتوى  تقويمية خطة إعداد تطلب البرنامج أن

 هذا أظهرت الدراسة نتائج من وبالرغم وتحليلها، مناقشتها وتم لها، املناسبة

 أن الباحثة ترى  ولكن بالبعدي، القبلي القياس مقارنة نتيجة االرتفاع

 -%62.50) بين تراوحت القصوى  بالدرجة مقارنة املمارسات درجات متوسط

 نسبة بلغ حيث الجيد، التتجاوز  املمارسات تقديرات أن يعني مما%( 70.00

 تعلم على املركزة التعلم أهداف إعلن" وهو%( 62.50)معيار أقل متوسط

 وهو( 4) رقم معيار يليه"  املطلوبة التقويم ومؤشرات ومعايير الطالبات

 متوسطه نسبة بلغ حيث" الطالبات تعلم لتحسين العلمات وضع"

 ودقة عمق عليه تبنى والذي الفاعل للتقويم معيارين أهم وهما ،%(63.73)

 املعلمات طالبات أعداد كثرة أن ذلك الباحثة وتفسر التقويمية، املمارسات

 من الرياضيات معلمات على األعباء كثرة و الواحد، الدراس ي الفصل في

 التي الخارجية التقييمات مشاريع تعدد وأيضا اإلشراف، منظومة متطلبات

 أكثر الخارجية بالتقييمات منشغلة املعلمة تجعل والتي التعليم إدارة تطرحها

 تذمرهن وكثرة التدريبي البرنامج في املناقشات خلل من للباحثة اتضح وهذا

 شفوية راجعة تغذية تقديم على املعلمات اعتماد إلى باإلضافة ذلك؛ من

 . املكتوبة التعليقات بأهمية اعترافهم من بالرغم الطالبات لجميع وموجهه

 عن املعلومات لجمع متعددة مصادر استخدام( " 6) رقم املعيار بلغ كما        

 ،%(70.00) درجة أقص ى عن متوسطه نسبة بلغت حيث" الطالبات تعلم

 تعلم تعزز  فعالة أسئلة طرح( " 3) رقم املعيار تله ارتفاع؛ نسبة اعلى

 أن ذلك الباحثة وتفسر%( 67.52) متوسطه نسبة بلغت حيث"  الطالبات

 املعيار أما( 3) رقم املعيار مثل األساسية التدريسية املمارسات من املعيارين

 ومديرة مشرفتها قبل من املعلمة فيه تتابع التي األمور  من يعد فهو( 6) رقم

 التقويم) الطالبة كتاب في التقويمات كافة بتفعيل مطالبة فهي املدرسة

 التقويمات وكذلك ،(الفصل منتصف وتقويم الفصل، وتقويم التشخيص ي

 الفاعل التقويم عملية ممارسة إن الباحثة ترى  وعليه التقويم، دليل في

 . املدرسة ومديرة املشرفات قبل من رسمية متابعة تتطلب

 ,Sato[ 40] نتائج مع تتفق الدراسة هذه نتائج أن الباحثة تجد سبق ومما

Chung & Darling-Hammond،Randel; Apthorp ;[44] Beesley.; 

Clark.and Xin,، [41] Denise M. Hoge. 

 أسئلة من الثاني السؤال على إجابتها في الدراسة نتائج أظهرته ما أن كما      

 في املتدربات املعلمات طالبات على التدريبي للبرنامج أثر وجود من الدراسة،

 الضابطة، باملجموعة مقارنة مهارة كل وفي ككل الرياض ي االستدالل مهارات

 على تدريب من للمعلمات التدريبي البرنامج قدمه ما أن ترى  فالباحثة

 من الصف داخل ممارسته تم وما الفاعلة التقويمية املمارسات متطلبات

 على التركيز مع االنتظار، وقت استراتيجيات واستخدام غني صفي حوار إدارة
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 من فاعلة راجعة تغذية وتقديم اإلجابة صحة من أكثر الطالبة تفكير عمليات

 في الطالبة تمارسه الذي الذاتي التقويم إلى باإلضافة االقران ومن املعلمة

 والعمل بممارساتها الوعي على الطالبة يعين بما املطلوبة األداء معايير ضوء

 تفكيرهن، طريقة وعرض أفكارهن طرح على املتعلمات شجع تحسينه، على

 [. 43] الرياض ي االستدالل مهارات نمت التي العمليات ملمارسة الجهد وبذل

 لدى الرياض ي التبرير مهارة ضعف من الدراسة نتائج اظهرت ما أن كما      

 املجموعة من أعلى نتائجهم أن من بالرغم التجريبية الدراسة عينة

 فهو معرفي، عمق إلى تحتاج التبرير مهارة أن من يفسره ذلك ولعل الضابطة،

 باملفاهيم معرفة من للمتعلمة السابقة املعرفية الحصيلة بعمق يرتبط

 كما مسبقا، واملثبتة املقبولة الرياضية واألفكار واإلجراءات والخصائص

 في ضعف لديهن املتوسطة املرحلة وطالبات املضادة، باألمثلة معرفة يتطلب

 شعورهن انخفاض إلى باإلضافة الدولية، الدراسات أثبتته كما الجانب هذا

 لتعميق الطالبات من كبير جهد تقديم يتطلب وهذا الذاتية، بالكفاءة

 مهام لطرح املعلمات من مضاعف جهد يتطلب كما السابقة، معرفتهن

 ما مع ينفق وهذا والتبرير السابقة باملعرفة الربط تتطلب ومكثفة عميقة

 بمتابعة ذلك يتحسن قد كما ،Brodie , [6] Lannin et al[ 23] ذكره

 .للتطبيق للمعلمات أكبر وقت إعطاء بعد الطالبات ومستوى  املعلمات

 التوصيات. 6

 ملتابعة الفعال التقويم بمتطلبات الرياضيات مشرفات تعريف أهمية -

 .التنفيذ على وحثهن املعلمات

 معلمة كل لدى التعليمية العملية لواقع الحقيقي بالتشخيص العناية -

 وجود يتطلب وهذا واملعالجة املتابعة أولويات تراعي تقويم خطة لتنفيذ

 استفادة أقص ى لتحقيق ومشرفاتهن الصف نفس معلمات بين ارتباط

 .للتنفيذ

 ربط تتطلب متعددة مستويات ذات مهام بطرح املعلمات اهتمام ضرورة -

 املمارسات استخدام من املعلمات تمكن الحالية باملعرفة السابقة املعرفة

 . الطالبات لدى التبرير مهارة لتعميق التقويمية

 خطة وضع في منه االستفادة وتعميق والطالبة املعلمة انجاز ملف تفعيل -

 . واملعالجة التقويم

 .وتقويمها معارفهن لتأمل للطالبات كاف وقت إعطاء -

  -:تتناول  دراسات تصميم الدراسة تقترح: املقترحات

 املعلمات تقويم بطرق  وربطه الفعال التقويم برنامج تصميم تطوير -

 .دراسية مرحلة بكل الرياضية للمعرفة

 الذاتي، كالتقويم التعلم مهارة من تمكنهن للطالبات تعليمية برامج تصميم -

 .تحصيلهن على فاعليتها وقياس الدراس ي، املحتوى  خلل من والتأمل

 وقياس الكمية البيانات تحليل عن للمعلمات متخصصة برامج تصميم -

 .تدريسهن فاعلية على أثرها

 العربيةأ. املراجع 

 - املنهي التطور " الثاني والرياضيات العلوم وتعلم تعليم في التميز مؤتمر[ 12]

 استرجاعه تم( م2018. )سعود امللك بجامعة واملنعقد" مستقبلية آفاق

: الرابط خلل من متاح م8/5/2018 بتاريخ

https://ecsme.ksu.edu.sa/ar/conf2. 

 ورؤية الرياضيات تعليم الرياضيات وتعلم لتعليم الخامس املؤتمر[ 13]

 من متاح م2/6/2018 بتاريخ استرجاعه تم 2030 التعليمية اململكة

 .https://sams.ksu.edu.sa/ar/5thconf_p3: الرابط خلل

 ومستجدات التنمية مطالب ضوء في املعلم وتدريب إعداد مؤتمر[ 14]

: الرابط خلل من متاح م5/2/2018 بتاريخ استرجاعه تم العصر

https://diae.net/22623. 

 واإلجرائية املفاهيمية املعرفة مستوى (. 2014. )سالم محمد الزهراني،[ 16]

 منشورة، غير ماجستير رسالة. االبتدائية باملرحلة الرياضيات لطلب

 .املكرمة مكة القرى، أم جامعة التربية، كلية

 في االبتدائية باملرحلة الرياضيات منهج تطوير(. م2013) .بندر منس ي،[ 17]

 منشورة، غير دكتوراه رسالة. الدماغ إلى املستند التعلم نظرية ضوء

 اإلسلمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة االجتماعية، العلوم كلية

 .الرياض

 لتدريس اللزمة التدريسية املهارات(. م2012. )صنت بن محمد الحربي،[ 18]

 ومدى املتوسطة املرحلة في ماجروهل سلسلة املطورة الرياضيات

 مشرفي نظر وجهة من الرياضيات ومعلمات معلمي لدى توافرها

 التربوي، اإلشراف املناهج في دراسات مجلة الرياضيات، ومشرفات

 . 329-241ص ،ص2،ع3مج السعودية،

 الصفية األسئلة مهارات تقويم(. م2011. )صلح بن صالح العوني،[ 19]

  الرياضيات معلمو يؤديها التي الشفهية

 وطرق  املناهج قسم. منشورة غير ماجستير رسالة. املتوسطة باملرحلة 

 .الرياض سعود، امللك جامعة التربية، كلية التدريس،

 في الرياضيات تدريس لتطوير مقترح برنامج. )هـ1424. )محمد, النذير[ 20]

 وطرق  املناهج قسم منشورة، دكتوراه رسالة. املتوسطة املرحلة

 .الرياض سعود، امللك جامعة التربية، كلية التدريس،

 الوطنية، االختبارات نتائج إعلن(. م2016. )العام التعليم تقويم هيئة[ 21]

: على متاح م،8/5/2018 بتاريخ إليه الرجوع تم

http://www.peec.gov.sa/  

 ملعلمي تدريبي برنامج أثر(. م2015. )عدنان والعابد، مصطفى، الغرابلي،[ 22]

 والعلوم الرياضيات في الدولية الدراسة توجهات إلى مستند الرياضيات

TIMSS واالستدالل والتطبيق الرياضية املعرفة على طلبتهم قدرة في 

 .األردن ،(3)42 التربوية، العلوم دراسات مجلة الرياض ي،

 بتاريخ استرجاعه تم الطبيعية والعلوم الرياضيات تطوير مشروع

 http://cutt.us/L9iih: الرابط خلل من متاح م15/7/2018
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ABSTRACT _This study aimed at measuring the effectiveness of a training program for effective assessment on 

developing Assessment Practices for mathematics teachers in intermediate stage and its effect on mathematical 

Reasoning of their students. The training program is designed, and Used, the experimental method through designing a 

group to measure the effectiveness of the program on the sample trainees of intern intermediate stage teachers in Riyadh 

with number (16 teachers) from first and second intermediate grade. The experimental method with experimental and 

control groups was also applied; experimental group and control group of students with number (307 students) from first 

intermediate grade in Riyadh. The study tools consisted of a note card that was applied to the parameters to measure 

their effective evaluation practices, as well as the mathematical analysis scale to measure the impact of the program on 

female students. It was applied to (307) female students in the first grade, (204) of them trained on the program, and 

(103) students of female teachers who have not been trained on the program. The study results highlighted the effectives 

of the training program in developing the effective assessment practices of the teachers’ sample. It also showed a high 

impact of the program on developing mathematics Reasoning skills of the students’ sample in all mathematics skills 

compared with the control group students, except mathematics justification skill. Upon that, the study recommended that 

it is essential to activate the training program, monitor execution safety and follow up the process of building Assessment 

Practices that link previous knowledge with recent knowledge to deepen justification skill of students . 

KEYWORDS: Effective assessment, Formative assessment, Assessment for learning, mathematics, Mathematical 

Reasoning, assessment practices. 

 

 

 

 

 

 


