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) لدى معممي الرياضيات لممرحمةAFLP( ممارسات التقويم من أجل التعمم
األساسية في المدارس الحكومية بالخميل من وجهة نظرهم
 عادل عطية ريان.د
 فمسطين-فرع الخميل-جامعة القدس المفتوحة

) لػدAFLP  ىػدتت الد ارسػة اللاليػة إلػت التعػرؼ مػت ممارسػات التوػويـ مػف أجػؿ الػتعمـ:ممخص
 كما ىدتت إلػت،معممي الرياضيات لممرلمة األساسية تي المدارس اللكومية بالخميؿ مف وجية نظرىـ

، والمؤى ػػؿ العمم ػػي، الج ػػنس:اختب ػػار د ل ػػة الف ػػروؽ ب ػػيف متوس ػػطات درج ػػة الممارس ػػات وتوػ ػام لمتايػ ػرات

 ولتلويؽ ىذه األىداؼ تـ تطبيؽ استبانة الدراسة بعد أف تـ التلوؽ مف صدقيا وثباتيا.وسنوات الخبرة

) معممػام ومعممػػة تػػـ اختيػػارىـ بطريوػػة طبويػػة مػػف جميػ معممػػي ومعممػػات221 مػػت ينػػة مكونػػة مػػف

.الرياضيات تي مديريات تربية الخميؿ

 وجاء مجاؿ،أظيرت نتائج الدراسة أف درجة ممارسة معممي الرياضيات لمتوويـ مف أجؿ التعمـ مرتفعة

 ثـ مجاؿ،""األسئمة الصفية" تي الترتيب األوؿ يميو مجاؿ "إشراؾ الطمبة تي وض أىداؼ التعمـ
 كما تبيف وجود،" وتي الترتيب األخير جاء مجاؿ "التوويـ الذاتي وتوويـ األقراف،""التاذية الراجعة
) بيف متوسطات درجة الممارسة وتوام لمتاير0.05 = α تروؽ ذات د لة إلصائية ند مستو
، سنوات10  سنوات) وممف تزيد خبرتيـ ف10 -5

الخبرة لصالح ممف تتراوح خبرتيـ بيف

.تي ليف لـ تكف الفروؽ دالة وتوام لمتايري الجنس والمؤىؿ العممي
. معمـ الرياضيات، التوويـ مف أجؿ التعمـ:الكممات المفتاحية

Assessment for Learning Practices (AFLP) among the Mathematics
Teachers of the Basic Stage in Government Schools in Hebron from
their Perspective
Abstract: The present study aimed to identify the practices of assessment
for learning (AFLP) among the mathematics teachers of the basic stage in the
government schools of Hebron from their Perspective. It also aimed to test
the significance of differences between the mean degree practices, according
to these variables: sex, qualifications, and experience.
To achieve these goals, the questionnaire of the study was applied ,after
establishing its validity and reliability, on a sample of ( 221 ) teachers who
were selected in a stratified sample manner from all mathematics teachers in
the directorates of education in the Hebron District.
The results showed that the degree of the assessment for learning for
mathematics teachers is high .The field of " classroom questions" was first
in order, followed by the field of "engaging students in the learning
objectives" then the field of "feedback", and last in arrangement came the
field of "self-evaluation and evaluation of peers". Results also revealed the
presence of statistically significant differences at (α = 0.05) between the
mean degree of practice according to the variable of experience for the
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benefit of those whose experience between ( 5-10 years) and for those
whose experience exceeds 10 years, Meanwhile, differences were not
significant according to the variables of gender and qualifications.
Key Words: Assessment for Learning Practices, Mathematics Teacher.

مقدمة الدراسة وخلفيتها:
دخمت المنظومة التربوية تي سمسمة متتالية مف التلديثات التي استيدتت كاتة مدخالتيا و ممياتيا
باية تلويؽ األىداؼ المنشودة ،وجاءت ىذه الجيود استجابة ستلواقات التايير المرتوبة والمأمولة
تي جمي اللووؿ المعرتية بشوييا النظري والعممي ،وقد تعزز ىذا المسار نتيجة اتساع لجـ
المساءلة بفعؿ قوة التأثير ألتي أترزتيا ثواتة العولمة وتسارع المعارؼ وازدلاميا ،وانتشار التونيات
الرقمية وتطور قطاع تكنولوجيا المعمومات وا تصا ت ،وبما أف التوويـ يشكؿ ألد مكونات النظاـ

التعميمي و نص امر مكمالم ودا مام ليا ومالزمام إلجراءاتيا وأداة لضبط مخرجاتو ،ومنبئام لجودة

ممارساتو ،تود استأثر ىذا العنصر باىتماـ البالثيف والمربيف و مت كاتة المستويات ،وأخذ لي امز بار امز
تي مسرح الفعؿ التربوي تأطي امر وتجريبام.

وتي ىذا الصدد ،تود ركز منسي  )1997مت أىمية التوويـ تي مميتي التعميـ والتعمـ با تباره

المصدر الذي يعتمد ميو تي اتخاذ الو اررات المتعموة بتشخيص صعوبات التعمـ و الجيا ،وتنمية
ميارات المتعمميف وتطوير قدراتيـ ،ورت مستو تا مية تعمميـ ،كما يعزز مف دوات التعمـ مف

خالؿ تزويد الطمبة بمؤشرات لوؿ مد تودميـ وابراز مستو كفاءتيـ ،ومف جانب آخر تإف التوويـ
يمكف المعمميف مف إصدار ألكاـ موضو ية لوؿ مد

التدريسية ،ومد

تودـ طمبتيـ ،ومستو جودة ممارساتيـ

مناسبة خططيـ الدراسية ،كما يزود التربوييف بمؤشرات لوؿ كفاءة البرامج

التعميمية ،باإلضاتة إلت تلديد لاجات المؤسسات التربوية ،بما يسيـ تي رسـ سياسات وأنظمة
إرشادية قادرة مت تلويؽ الاايات المرجوة المتمثمة بإلداث نمو متوازف تي جمي جوانب شخصية

المتعمميف.

كما يشكؿ التوويـ ضرورة تربوية وأداة تعالة لملكـ

مت مد

تودـ الطمبة ،والمناىج ،والبرامج

والسياسات التعميمية ،مف خالؿ جم البيانات والمعمومات الالزمة بشكؿ مستمر ،)Nitko, 1996
لذلؾ ىناؾ تواتؽ بيف الميتميف والبالثيف تي لوؿ التعميـ ،مت أف أغراض التلسيف والتطوير يجب

أف تأخذ طريويا بووة تي مؤسسات التعميـ با تبار أف تلويؽ جودة الخدمات التي تودميا ىذه
المؤسسات تمثؿ ىدتام نيائيام لما يدور تي إطارىا مف مميات ،وىذا بطبيعة اللاؿ يتطمب وجود
نظاـ تعاؿ لمتوويـ ينصب مت مكونات النظاـ التعميمي برمتو سالمة.)2005 ،
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ويشير جاردنر وزمالؤه  )Gardner et al., 2008إلت أف التوويـ الفعاؿ يجب أف ينصب مت
تلسيف التعمـ ،وتعزيز تيـ الطمبة ألىداتيـ ذات الصمة بواقعيـ ولياتيـ المستوبمية ،كما يجب أف

تتجو طرؽ التوويـ نلو تسييؿ تودـ الطمبة نلو بموغ أىداؼ التعمـ ،وأف يكوف جزءام مف ممية

التدريس بليث يمكف الطمبة مف تيـ مستو إنجازاتيـ وطريوة اللكـ مت جودتيا ،كما ينباي أف
تعزز طرؽ التوويـ مف اندماج الطمبة بشكؿ تعاؿ تي مميتي التعمـ والتوويـ ،وتدتعيـ نلو إظيار ما

يمكف أف يفعموه ،كما تؤكد ىذه األسس مت أىمية التوويـ الذاتي با تباره مصد امر لممعمومات التي

توود إلت اتخاذ ق اررات صائبة لوؿ تعمـ الطمبة وتلصيميـ الدراسي ،وىذا يستد ي تمت أساليب

التوويـ بمعايير الجودة المتفؽ مييا بيف كاتة مستويات اليرـ التربوي بدءام مف الممارسات الصفية

ولتت السياسات التربوية.

ولكي يلوؽ التوويـ الاايات المنشودة منو ،تود لدد اإلماـ  )2005جممة مف الخصائص التي تميز
التوويـ الفعاؿ ،وتمثمت تي ضرورة استخداـ نتائج التوويـ تي تلسيف مميتي التعميـ والتعمـ وتعديؿ

أنشطة صفية قادرة مت تلويؽ ىذه الااية ،مف خالؿ إيجاد لالة مف المواءمة بيف توويـ التعمـ
والتوويـ لمتعمـ ،وتوتير بدائؿ توويمية تسا د المعمميف

مت التمعف تي تعمـ الطمبة ومستويات

تودميـ ،مما يبعد التوويـ ف النظرة الضيوة التي تركز

مت ا ختبارات الكتابية بليث توتصر

أغراضيا مت قياس نواتج التعمـ وىو ما يعرؼ بخاصية األصالة ،كما تؤكد ىذه الخصائص مت
ضرورة التنوي تي مصادر بيانات التوويـ بليث تجم بيف الماللظة وممفات اإلنجاز والمشرو ات

الفردية والجما ية وصلائؼ العمؿ والتوويـ الذاتي وتوويـ األقراف ،وأف يستند قياس التودـ

مت

ملكات مفيومة لد الطمبة ،ومصاغة بطريوة تشاركية بيف المعمـ وطمبتو.

ورغـ إجماع أدبيات التوويـ مت الوظائؼ والمعايير والخصائص السابوة ،تود بوي التوويـ بمفيومو

التوميدي يأخذ معاني ضيوة منلصرة تي ا ختبارات وا متلانات والدرجات وما راتويا مف ضاوط
النجاح والفشؿ ،واستمرت ىذه األتكار تي أذىاف الكثيريف مف الطمبة والمعمميف وأولياء األمور ولتت

صناع الورار التربوي مت مدار سنوات ديدة ،وتمثؿ ذلؾ تي قياس مخرجات التعمـ بشكؿ منفصؿ
ف مميتي التعميـ والتعمـ ،وم انطالؽ ممية التلديث تي مجمؿ مكونات المنظومة التربوية تود

أصبلت ىذه الثواتة والدة مف الممارسات التوويمية التي سميت بتوويـ التعمـ أو التوويـ الختامي
الذي يويس المخرجات المنشودة ،باإلضاتة إلت ظيور أنماط أخر مثؿ التوويـ مف أجؿ التعمـ الذي

يركز تي جوىره مت مميات التعمـ أكثر مف تركيزه مت مخرجاتو ،ويركز أيضام مت آليات التودـ

وطرؽ التلسيف المنشودة .)Northern Ireland Curriculum, 2000
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ووتوام ليذا التوجو ،ير اللكمي  )2007أف التوويـ قد شيد تلو ت مف ليث أغراضو ووسائمو
و القتو بالواق ومعاييره ،تبعد أف كاف التوويـ مكرسام مت قياس ما يعرتو المتعمـ أصبح التركيز
مت مفيوـ التوويـ لمتعمـ أو لتلسيف التعمـ ،إضاتة إلت التلو ت التي طرأت مت أغراض التوويـ

ليث ألدثت نومة نو ية تي تمسفة الممارسات التوويمية وأساليبيا ،و ميو تود تـ خالؿ السنوات
األخيرة تبني أساليب جديدة تي التوويـ قادرة مت قياس المعارؼ والميارات التي ينباي أف يمتمكيا

المتعمـ لمنجاح تي اللياة العممية مستوبالم بواقعية وموضو ية.

ويعتبر التوويـ مف أجؿ التعمـ  Assessment For Learning )AFLألد أىـ استراتيجيات

التوويـ التي أترزتيا جيود لركة اإلصالح التربوية لديثام ،وقد ظير تي البداية كمفيوـ مرادؼ
لمتوويـ التكويني تي بعض أدبيات التوويـ ،تي ليف ميز البعض اآلخر بينيما ،وتي ىذا السياؽ ير

ستانز وزمالؤه  )Stiggins, 2005أف التوويـ مف أجؿ التعمـ يمثؿ منلام جديدام مف التوويـ

التكويني ،بليث ييتـ بتوظيؼ طرؽ متعددة مف التوويـ واستخداـ بياناتيا مف قبؿ الطمبة والمعمميف

وأولياء األمور تي تطوير جودة التعمـ ،وتي ىذا المنلت يتعمـ الطمبة بشكؿ أتضؿ ف توقعات

نجالاتيـ منذ بداية التعمـ ومف خالؿ دراسة نماذج قوية وضعيفة لألداء ،مما يجعميـ تي ملور
ممية التوويـ وممارساتيا ،وىو بالتالي يشعرىـ بودرتيـ مت التلكـ بنجالاتيـ وبتلويويا تي لاؿ

استمرار العمؿ مت األنشطة والميمات التي تمكنيـ مف الوصوؿ إلت ىذه الااية.

ووتؽ ىذا المنلت تإف التوويـ مف أجؿ التعمـ يتطمب مف المعمميف جم األدلة التي تمكنيـ مف
تزويد طمبتيـ بالمعمومات المتعموة بدرجة تعمميـ ،واللكـ

مت مد

نجاح طرقيـ المتبعة تي

التدريس ،وتورير الخطوات الاللوة لمتعمـ بد الفتاح 2008 ،؛ ،)Swaffield, 2009ويتضمف
أيضام إخبار المتعمميف بمستو تودميـ وبما يمكنيـ مف اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتلسيف أدائيـ
 ،)Jones, 2005ويصبح ىذا النمط لاض امر تي ممارسات المعمميف الصفية ندما يكوف التوويـ

موجيام نلو د ـ التعمـ ،وبليث يسمح لمطمبة با نخراط بشكؿ كامؿ تي مميات التخطيط ،والتأمؿ،

وتوويـ تعمميـ  ،)Hutchinso & Hayward, 2005أما كايمرو  )Cymru, 2007تير أف
التوويـ مف أجؿ التعمـ يمثؿ ممية يتـ بواسطتيا تلديد موق المتعمميف مف مميات تعمميـ ،ثـ

تورير التياجات التودـ وآليات بموغيا ،كما يؤكد بانج ولينج

Pang &Leung ,

 )2011أف ىذا النمط مف التوويـ موجو بالدرجة األولت نلو تعزيز تعمـ الطمبة مف خالؿ توتير
معمومات موضو ية وذات قيمة ،واستخداميا كأساس تخاذ ق اررات بشأف تلسيف مميتي التعميـ

والتعمـ ،م تو ية الطمبة بنواط الووة والضعؼ لدييـ ،ويعزو بالؾ ووليـ
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 )1998ىذا التلسف إلت مستو اندماج الطمبة بشكؿ نشط تي تعمميـ ،باإلضاتة إلت األثر الذي
يتركو ىذا التوويـ مت داتعية الطمبة وثوتيـ بأنفسيـ.

كمػػا يػػوتر التوػػويـ مػػف أجػػؿ الػػتعمـ بيئػػة غنيػػة بالتاذيػػة الراجعػػة التػػي تػػتـ مػػف خػػالؿ تعميوػػات المعممػػيف،

ومنظومػػة التوػػويـ الػػذاتي ،أو التػػي تػػتـ مػػف خػػالؿ ل ػوارات المعممػػيف م ػ طمبػػتيـ وتفا ػػؿ الطمبػػة م ػ

بعضيـ البعض ،كما تزود ىذه البيئة الطمبة بفرص تطبيؽ معارتيـ ومياراتيـ وتيميـ لملتػو الػتعمـ
تي مواقؼ متعددة ،وتكوف ميمات التوويـ لويوية وذات صمة باألنشطة الصفية ،وتسا د الطمبة مػت

تطػػوير اسػػتوالليتيـ وسػػمطتيـ داخػػؿ الصػػؼ ،وتلوػػؽ لالػػة مػػف التػوازف المناسػب بػػيف التوػػويـ التكػػويني

والختامي ،كما تمكف ىذه البيئة الطمبة مػف ا قتنػاع بكػؿ مػا يوومػوف بػو مػف أنشػطة تعمميػة ،وتػزودىـ
بفػػرص التلس ػف والتوػػدـ نلػػو تلويػػؽ أىػػداؼ تعمميػػـ ،وتػػي ىػػذه البيئػػة

ينصػػب التوػػويـ مػػت قيػػاس

كميػػة المعرتػػة المكتسػػبة وا طػػاء الػػدرجات ،ولكػػف التلػػوؿ يكػػوف نلػػو الػػتعمـ وبمػػا يمكػػنيـ مػػف اختبػػار

أتكػػارىـ ،كػػذلؾ تػػوتر ىػػذه البيئػػة األنشػػطة التػػي تسػػا د الطمبػػة مػػت ا نخ ػراط مسػػتوبالم تػػي ليػػاتيـ
الميني ػػة ،وتع ػػزز ل ػػدييـ لال ػػة م ػػف التػ ػرابط والتفا ػػؿ ب ػػيف لي ػػاتيـ الشخص ػػية ومع ػػارتيـ واىتمام ػػاتيـ

األكاديمية .)McDowell et al., 2011
وتي ضوء ىذه الرؤية ،تإف التوويـ مف أجؿ التعمـ يمكف المعمميف مف مواجية التلديات التي
تعترضيـ ،مف خالؿ استثمار األلداث الصفية والنواشات التي تتـ تي الدرس تي تلديد التياجات

التعمـ لد

كؿ طالب مت لدة ،باإلضاتة إلت دور التاذية الراجعة مف والت الطالب التي سوؼ

تبيف التياجات تلسيف التعمـ وآليات النجاح ،وبالتالي ربط خطة الدرس بالتعمـ ،)Jones, 2005

كذلؾ ير وليـ  )Wiliam, 2011أف التوويـ مف أجؿ التعمـ يركز مت إجراءات تعزيز تعمـ
الطمبة ،مف خالؿ توتير معمومات يمكف استخداميا كتاذية راجعة لمطمبة والمعمميف تي توويـ أنفسيـ

أو تي توويـ بعضيـ البعض ،وبما يمكف مف تعديؿ األنشطة التعميمة التعميمية التي يندمج بيا كال
الطرتيف ،وتي تكييؼ الممارسات التدريسية لتمبية التياجات التعمـ وىو بالتالي يختمؼ ف التوويـ

الموجو لممساءلة واتخاذ الو اررات الختامية لمتعمـ.

كما أوضلت األدبيات أف التوويـ مف أجؿ التعمـ يتعمؽ باللكـ مت جودة التعمـ لتورير خطوات
العمؿ الاللوة ،وىو مصمـ لتوويـ الطمبة والمعمميف مت لد سواء ،ويستخدـ تاذية راجعة وصفية
مفصمة وواضلة وملددة بد لة الكممات بد م مف استخداـ الدرجات واألرقاـ ،ويركز مت التلسف

والموارنة م األداء السابؽ لمطمبة Mansell et al., 2009؛ )Davies et al., 2001ويضيؼ
ستانز وزمالؤه  )Stiggins et al., 2007أف التوويـ مف أجؿ التعمـ يعزز معتودات النجاح لد

الطمبة ،ويلررىـ مف سيطرة الخوؼ والرىبة الناجمة ف الممارسات التوميدية تي التوويـ.
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ويسا د التوويـ مف أجؿ التعمـ الطمبة مت متابعة طرؽ تعمميـ وضبطيا ،ويلسف مف مستو

إتوانيـ لمملتو التعميمي ،ويرت مف أدائيـ مت ا ختبارات بأنوا يا المختمفة ،كما يؤثر إيجابام مت
تصورات الطمبة المتعموة بتعمميـ ،ويعزز مف داتعيتيـ واستعدادىـ لمتعمـ ،باإلضاتة إلت التأثيرات

التي تتركيا ممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ

مت تا مية الطمبة األكاديمية ورغبتيـ تي التعمـ

 ،(Popham & Stiggins, 2007كما تؤدي ىذه الممارسات إلت د ـ نجالات الطمبة ،وتعزيز

ثوتيـ بنتائج توويميـ ألنفسيـ ونتائج توويـ زمالئيـ ،والمساىمة تي د ـ استواللية المتعمميف تي
ميمات التعمـ

 ،)Jones, 2005وتي نفس السياؽ تبيف أف التوويـ مف أجؿ التعمـ يسيـ بدرجة

كبيرة تي :)Northern Ireland Curriculum, 2000

 تايير نظرة الطمبة نلو التعمـ مف معارؼ يتـ استوباليا ،إلت منظومات يتـ بناؤىا وانتاجيا مفقبميـ ،مما ينعكس مت مياراتيـ الصفية ،ولياتيـ المستوبمية.

 يرت مف ميارات التخطيط لمتعمـ لد الطمبة. -تعزيز ميارات التأمؿ لد الطمبة.

 يرت مف درجة و ي الطمبة بتعمميـ مف خالؿ التفا الت الصفية. -إيجاد بيئة صفية إيجابية.

 زيادة مستو تلمؿ الطمبة لمسؤولية تعمميـ. -إدارة وتوجيو مميات التعمـ.

 توثيؽ الصالت المتبادلة بيف المعمـ بطمبتو. -خمؽ الفرص المناسبة التي تسيـ تي تعديؿ األنشطة الصفية بليث ت ار ي التياجات تعمـ الطمبة.

ولتوتير بيئة صفية قائمة مت التوويـ مف أجؿ التعمـ ،ينباي مت المعمميف تايير ممارساتيـ

التوويمية ،بليث ترتكز مت جممة مف الممارسات لخصيا جاردنر  )Gardner, 2009تي:

 التركيز مت التعمـ ،ويتضمف المواصد المتوق مف الطمبة اكتسابيا تي المرالؿ الاللوة،باإلضاتة إلت معايير النجاح التي تسا د المتعمميف مت بموغ أىداتيـ ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ

إشراؾ المتعمميف تي تلديدىا ،وىذا ينعكس إيجابام مت مستو تركيز المتعمميف

مت

أنشطتيـ الصفية ،ويجعميـ أكثر اىتمامام وو يام بيا.

 توجيو األسئمة الفعالة التي تعزز ميارات التفكير لد المتعمميف.-

توديـ التاذية الراجعة البناءة ،بليث تتضمف إرشادات واضلة موجية نلو آليات تلسيف

تعمـ الطمبة ،ومرالؿ العمؿ الاللوة وسبؿ النجاح تييا.
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 التوويـ الذاتي وتوويـ األقراف ،بليث يسمح لمطمبة بمناقشة تعمميـ ذاتيام ،ومناقشة مستوإدراكيـ وأخطائيـ م زمالئيـ اآلخريف.

ولتت يتـ إلداث اإلسواطات المنشودة تي مجاؿ الممارسات الصفية ،توصي أدبيات التوويـ مف

أجؿ التعمـ بضرورة م ار اة المعمميف لمجمو ة مف المبادئ التي ينباي م ار اتيا أثناء توظيؼ ىذا
التوويـ ،وتتمثؿ تي جعؿ التوويـ مف أجؿ التعمـ جزءام رئيسام مف التخطيط الفعاؿ ،بليث يركز مت
كيفية تعمـ الطمبة وجعميـ

أساس ىذه العممية ،كما تؤكد ىذه المبادئ

قدرتيـ
التوويمية نلو تعزيز دوات المتعمميف وتطوير ا

مت توجو الممارسات

مت توويـ ذواتيـ وأقرانيـ ،وتعزيز ثوتيـ

بودرتيـ مت النجاح تي ميمات التعمـ ،كما توود إلت تعزيز تيـ المتعمميف بأىداؼ تعمميـ ومعاييره،
ا
ومشاركة المعمـ وطمبتو تي مراجعة وتأمؿ بيانات التوويـ ،وأف تعترؼ وتستيدؼ جمي مجا ت

اإلنجاز التربوي .)Assessment Reform Group, 1999, 2002

ونظ امر ألف النظاـ التعميمي تي تمسطيف يعتبر مف النظـ التعميمية الناشئة تإنو يتطمب ممية تطوير
مستمرة تي ضوء مستجدات العصر ومتايراتو ،وتي كاتة مجا ت المناىج وطرؽ التدريس وادماج
تونيات التعميـ وتطوير أساليب التوويـ واجراءاتو ،ولعؿ ما يؤكد مت ذلؾ ىو نتائج ا ختبارات
الوطنية والدولية والذي دت بو ازرة التربية والتعميـ إلت إطالؽ العديد مف المبادرات و ود وتنظيـ

المواءات وورش العمؿ ليذا الارض

فونة ،)2014 ،وتي ىذا الصدد تود تضمنت الخطة الخمسية

التطويرية التي وضعتيا و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية  )2008تصو امر لسياسات التوويـ
المستوبمية مف ليث التوجو نلو شمولية التوويـ لكاتة جوانب العممية التعميمية ،والتأكيد مت تلديث

منظومة التوويـ الصفي بشكؿ اـ.

ومما يعزز مف ضرورة إصالح منظومة التوويـ تي المدارس الفمسطينية ما أشار إليو التورير الوطري

لبرنامج توييـ النظـ التربوية و ازرة التربية والتعميـ العالي ،)2013 ،ليث أظير التورير أف ممارسات

التوويـ الصفي ضعيفة وتركز تي غالبيا مت أسئمة اللفظ وا ستظيار ،كما تفتور ىذه الممارسات
إلت توديـ تاذية راجعة تعالة لمطمبة ،وتتمركز لوؿ المراقبة بد م مف التركيز مت الوظيفة التربوية
ليا ،وضمف ىذه المؤشرات توصي ىذه الوثيوة بضرورة تطوير استراتيجيات التوويـ وأدواتو،

واللرص مت توظيؼ نتائجو تي تطوير المخرجات المنشودة لمعممية العممية التعميمية بشكؿ اـ.
يتضح مما تودـ أىمية التوويـ مف أجؿ التعمـ تي تعزيز تا مية التعمـ وتلسيف كفاءة ممية التعميـ،
مما يبرر اللاجة إلت توصي درجة ممارسة ىذا التوويـ تي سموؾ المعمميف التدريسي ،خاصة تي

البيئة الفمسطينية التي أظيرت بعض المؤشرات تدنيام تي تا مية نظـ التوويـ المتبعة تي مدارسيا.
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مشكمة الدراسة وأسئمتها:

جاء التوويـ مف أجؿ التعمـ لتسييؿ مميات التعمـ مف خالؿ تزويد الطمبة بفرص مناسبة لتوويـ

أ ماليـ ،وضماف تودميـ نلو تلويؽ األىداؼ المنشودة ،وتلريرىـ بدرجة كبيرة مف قمؽ ا ختبارات
الكتابية التي يضعيا المعمموف تي الاالب ،مما ألدث تلو م تي ثواتة التوويـ التربوية تك امر وممارسة،

وقد جاء ىذا التلوؿ استجابة لمتطمبات الورف اللادي والعشريف وامتثا م لمفكر البنائي الذي يض

المتعمـ تي ملور العممية التعميمية ،وىذا يتطمب مف المعمميف ا نتواؿ مف الممارسات التوويمية

الوائمة مت قياس مخرجات التعمـ إلت التوجو نلو التأكيد مت ميارات التفكير تضالم ف ميارات
التوجيو الذاتي المتمثمة بكيفية تعمـ الطمبة ،مما سيومؿ بالتأكيد مف التوترات المدرسية ،ويوجو مسار
المسائمة التربوية المدرسية نلو تعمـ مد

اللياة ،ولضرورة أبراز ىذا التوجو تي منظومة التوويـ

التربوي خاصة تي البيئة الفمسطينية وكمدخؿ إللداث ممية اإلصالح المنشودة تي ىذه المنظومة،
جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ مت ممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ لد

األساسية تي المدارس اللكومية بالخميؿ.

معممي الرياضيات لممرلمة

وبالتلديد ،سعت الدراسة اللالية لإلجابة ف التساؤ ت اآلتية:
 -1م ػػا درج ػػة ممارس ػػات التو ػػويـ م ػػف أج ػػؿ ال ػػتعمـ ل ػػد معمم ػػي الرياض ػػيات لممرلم ػػة األساس ػػية ت ػػي
المدارس اللكومية بالخميؿ؟

 -2ىؿ تختمؼ درجة ممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ لد معممي الرياضيات لممرلمة األساسػية تػي
المدارس اللكومية بالخميؿ باختالؼ الجنس؟

 -3ىؿ تختمؼ درجة ممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ لد معممي الرياضيات لممرلمة األساسػية تػي
المدارس اللكومية بالخميؿ باختالؼ المؤىؿ العممي؟

 -4ىؿ تختمؼ درجة ممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ لد معممي الرياضيات لممرلمة األساسػية تػي
المدارس اللكومية بالخميؿ باختالؼ الخبرة؟
أهداف الدراسة:

 -1التعػػرؼ إلػػت درجػػة ممارسػػات التوػػويـ مػػف أجػػؿ الػػتعمـ لػػد معممػػي الرياضػػيات لممرلمػػة األساسػػية
تي المدارس اللكومية بالخميؿ.

 -2تل ػػص د ل ػػة الف ػػروؽ ب ػػيف متوس ػػطات درج ػػة ممارس ػػات التو ػػويـ م ػػف أج ػػؿ الػ ػتعمـ ل ػػد معمم ػػي
الرياض ػػيات لممرلم ػػة األساس ػػية ت ػػي الم ػػدارس اللكومي ػػة بالخمي ػػؿ وتوػ ػام لمتايػ ػرات :الج ػػنس ،والمؤى ػػؿ

العممي ،والخبرة.
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أهمية الدراسة:

 – 1تنبثؽ أىمية الدراسة مف أىمية الموضوع المستيدؼ ،با تبار التوويـ مف أجؿ التعمـ مف أبرز
التوجيات اللديثة تي التوويـ التربوي ،مما يعزز مف ثواتة المعمميف المينية ،خاصة تي ظؿ ندرة
الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع.

 -2توتر ىذه الدراسة قائمة بممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ ،بليث يمكف لممعمميف ا ستفادة منيا
تي سموكاتيـ التدريسية.

 -3توجيو أنظار البالثيف نلو إجراء المزيد مف الدراسات تي مجاؿ التوويـ مف أجؿ التعمـ ،مما
يثري مسالة البلث تي ىذا المسار.

 -4مف المتوق أف توتر نتائج ىذه الدراسة بعض البيانات التي تسا د تي إثراء وتطوير برامج
تدريب معممي الرياضيات أثناء الخدمة.

حدود الدراسة:

اقتصرت ىذه الد ارسػة مػت معممػي ومعممػات الرياضػيات لممرلمػة األساسػية مػف الصػؼ األوؿ لاايػة
الصػػؼ العاشػػر) المنتظمػػيف تػػي المػػدارس اللكوميػػة التابعػػة لمػػديريات تربيػػة الخميػػؿ شػػماؿ الخميػػؿ،
الخميؿ ،جنوب الخميؿ) خالؿ الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي .2014/2013
التعريفات اإلجرائية:

التو ػػويـ م ػػف أج ػػؿ ال ػػتعمـ  :)AFLأل ػػد أنم ػػاط التو ػػويـ المتعموػ ػة بجمػ ػ األدل ػػة والمعموم ػػات م ػػف خ ػػالؿ
استراتيجيات إشراؾ الطمبة تي أىداؼ التعمـ والتساؤؿ والتاذية الراجعة والتوويـ الذاتي وتوػويـ األقػراف،
سػػتخداميا تػػي تلديػػد مسػػتو توػػدـ الطمبػػة مػػف مميػػة الػػتعمـ ،وتوريػػر اإلج ػراءات المسػػتوبمية الالزمػػة

لتلسيف أدائيـ ،وتواس بالدرجة التي يلصؿ مييا المستجيب مت األداة التي أ دت ليذا الارض.

الممارسات :جممة األتعاؿ واألقػواؿ المسػتخدمة مػف قبػؿ معممػي الرياضػيات أثنػاء توظيػؼ التوػويـ مػف

أجؿ التعمـ تي سموكيـ التدريسي.
الدراسات السابقة:

ى ػػدتت د ارس ػػة الش ػػر ة وظاظ ػػا  )2013إل ػػت استوص ػػاء الممارس ػػات التوويمي ػػة ل ػػد معمم ػػي المرلم ػػة
األساسػػية تػػي األردف ،طبوػػت الد ارسػػة مػػت ينػػة مؤلفػػة مػػف  )310معمم ػام ومعممػػة ،أظيػػرت نتػػائج
اسػػتجابات العينػػة مػػت قائمػػة الممارسػػات التوويميػػة التػػي تػػـ تطويرىػػا ليػػذه الاايػػة أف درجػػة اسػػتخداـ
معممي المرلمة األساسػية لمممارسػات التوويميػة بشػكؿ ػاـ متدنيػة ،كمػا أظيػرت النتػائج وجػود تػروؽ
دالة إلصائيام تي درجػة ا سػتخداـ وتوػام لمتايػر نػوع المدرسػة لصػالح معممػي المػدارس اللكوميػة ،تػي

ليف لـ تكف الفروؽ دالة وتوام لمتايرات :الجنس ،والتخصص ،والمؤىؿ العممي ،والخبرة.
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أما د ارسػة البشػير وبػرىـ  )2012توػد سػعت إلػت استوصػاء درجػة ممارسػة معممػي الرياضػيات والماػة
العربية ستراتيجيات التوويـ البديؿ وأدواتو تي األردف ،ولجم بيانػات الد ارسػة تػـ توزيػ اسػتبانة مػت
ينػػة مؤلفػػة مػػف  )86معمم ػام ومعممػػة ،كمػػا تػػـ إج ػراء موػػابالت شخصػػية م ػ

 )20معمم ػام ومعممػػة،

أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة أف درجػػة اسػػتخداـ المعممػػيف سػػتراتيجيات التوػػويـ المعتمػػد مػػت الورقػػة والومػػـ
كانت مرتفعة ،ودرجة استخداميـ ستراتيجيات المعتمدة مت األداء واستراتيجية الماللظة والتواصػؿ

متوسطة ،ودرجة اسػتخداميـ إلسػتراتيجية مراجعػة الػذات والتوػويـ البػديؿ قميمػة ،كمػا دلػت النتػائج مػت

وجػػود تػػروؽ دالػػة إلصػػائيام بػػيف متوسػػطات درجػػة الممارسػػة وتو ػام لمتايػػر سػػنوات الخب ػرة لصػػالح ذوي

الخبػرات الوميمػػة ،ولمػػدورات التدريبيػػة لصػػالح ممػػف تموػوا دورات تدريبيػػة ،تػػي لػػيف لػػـ تكػػف الفػػروؽ دالػػة
وتوام لمتاير لمتخصص.

كمػػا تناول ػػت د ارس ػػة لسػػف  )2012التعػػرؼ إل ػػت ممارسػػات معممػػي الرياض ػػيات بالمرلمػػة ا بتدائي ػػة
لمتوويـ البديؿ و القػة ذلػؾ بمعتوػداتيـ لولػو تػي ضػوء بعػض المتايػرات ،ولتلويػؽ أىػداؼ الد ارسػة تػـ

جمػ ػ البيان ػػات باس ػػتخداـ بطاق ػػة ماللظ ػػة واس ػػتبانة ت ػػـ تطبيوي ػػا م ػػت ين ػػة مؤلف ػػة م ػػف  )32معممػ ػام
ومعممة بإدارتي بئر العبد والعريش التعميميتػيف تػي سػيناء ،أظيػرت نتػائج الد ارسػة أف درجػة ممارسػات

أتػراد العينػػة لمتوػػويـ البػػديؿ ككػػؿ متوسػػطة ،كمػػا تبػػيف وجػػود القػػة دالػػة إلصػػائيام بػػيف ممارسػػات أتػراد
العينة لمتوويـ البديؿ ومعتوداتيـ لولو.

وأجػ ػػر الرتػ ػػا ي وآخػ ػػروف  )2012د ارسػ ػػة ىػ ػػدتت إلػ ػػت توصػ ػػي درجػ ػػة ممارسػ ػػة معممػ ػػي الد ارسػ ػػات

ا جتما يػػة تػػي المرلمػػة األساسػػية المتوسػػطة سػػتراتيجيات التوػػويـ ال ػواقعي ،كمػػا ىػػدتت إلػػت تلػػص
د لة الفرؽ بيف متوسطات درجة ا ستخداـ وتوام لبعض المتايرات ،تـ تطبيؽ أداة الدراسة مػت ينػة
شوائية مؤلفة مػف  )112معممػام ومعممػة تػي مديريػة تربيػة إربػد األولػت بػاألردف ،أظيػرت النتػائج أف

درجػػة ممارسػػة المعممػػيف س ػػتراتيجيات التوػػويـ ال ػواقعي متوس ػػطة ،كمػػا تبػػيف وج ػػود ت ػػروؽ دالػػة ب ػػيف

متوسطات درجة ا ستخداـ وتوام لمتاير الجنس لصػالح الػذكور ،ولممؤىػؿ العممػي لصػالح لممػة درجػة

البكالوريوس ،تي ليف لـ تكف الفروؽ دالة وتوام لمتاير الخبرة.

كمػػا سػػعت د ارسػػة فانػػة  )2011إلػػت التعػػرؼ إلػػت واقػ اسػػتخداـ معممػػي الماػػة العربيػػة تػػي المرلمػػة

اإل دادية تي مدارس وكالة الاوث بوطاع غػزة ألسػاليب التوػويـ البػديؿ وتوػام لمتايػر الجػنس ،ولتلويػؽ

أىداؼ الدراسة تـ تطبيؽ بطاقة ماللظة واستبانة مت ينة مؤلفة مف  )60معممام ومعممػة ،و )24
ومػدي امر ومشػرتام  ،أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة أف نسػػبة اسػػتخداـ المعممػػيف لمتوػػويـ البػػديؿ  )%45.1ونسػػبة
استخداـ المعممات  ،)%58.3ومف جية نظر المعمميف والمشرتيف والمدراء تود جاء استخداـ التوػويـ
با ختبارات الكتابية تي الترتيب األوؿ وممفات اإلنجاز تي الترتيب األخير لد كال الجنسيف.
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وىدتت دراسة الشدوح والخوالدة  )2009إلت الكشؼ ف مد تواتر معايير التوػويـ التربػوي العالميػة
تػػي أس ػػاليب الوي ػػاس والتوػػويـ المس ػػتخدمة ل ػػد معممػػي الرياض ػػيات ت ػػي مػػدارس مديري ػػة تربي ػػة ج ػػرش

بػػاألردف تػػي ضػػوء متايػػري الجػػنس والخب ػرة ،تػػـ تطبيػػؽ الد ارسػػة مػػت ينػػة مؤلفػػة مػػف  )103معمم ػام

ومعممػػة ،واسػػتخدمت ا سػػتبانة لجمػ ػ بيان ػػات الد ارسػػة ،أش ػػارت النت ػػائج إلػػت أف درجػػة ت ػواتر مع ػػايير
التوويـ التربوي العالمية متوسطة ،وجاء اسػتخداـ اختبػارات الورقػة والومػـ تػي الترتيػب األوؿ ،كمػا تبػيف

وجود تروؽ دالة إلصائيام بيف متوسطات درجة تواتر المعػايير وتوػام لمتايػر الجػنس لصػالح المعممػات
تي ليف لـ تكف الفروؽ دالة وتوام لمتاير الخبرة.

أما دراسة  )Susuwele-Banda,2005تود ىدتت إلت توصي تصورات معممي الرياضيات
لممرلمة األساسية تي مالوي نلو التوويـ الصفي وممارساتيـ الواقعية لو ،تـ جم بيانات الدراسة

باستخداـ ا ستبانة والماللظة الصفية باإلضاتة إلت موابالت أجريت م

 )6معمميف ،منيـ )3

ذكور و  )3إناث ،أظيرت نتائج الدراسة أف تصورات المعمميف لمتوويـ الصفي توتصر

مت

أساليب التوويـ وأدواتو ،وأشارت النتائج إلت وجود أثر لتصورات المعمميف لمتوويـ الصفي

مت

ا ختبارات التي تعطت لمطمبة تي أوقات ملددة ،كما أظير المعمموف قدرات ملددة تي استخداـ
ممارساتيـ لو ،كما تبيف أف متايري الخبرة والتدريب التربوي لـ يساىما تي تشكيؿ تصورات المعمميف

لمتوويـ الصفي تي ليف كاف لممؤىؿ العممي دور تي ذلؾ.

كم ػػا ى ػػدتت د ارس ػػة الدوس ػػري  )2004إل ػػت الكش ػػؼ ػػف ممارس ػػات المعمم ػػيف ت ػػي التو ػػويـ الص ػػفي
بالمرلمػػة الثانويػػة تػػي البلػريف ،أجريػػت الد ارسػػة مػػت ينػػة مؤلفػػة مػػف  )600معمػػـ ومعممػػة اسػػتجاب

مػػنيـ  ،)%82.7وتػػـ اسػػتخداـ ا سػػتبانة كػػأداة بلػػث ،أشػػارت النتػػائج إلػػت أف الكثيػػر مػػف المعممػػيف
يسػػتخدموف األدوات التوميديػػة تػػي توػػويـ طمبػػتيـ كا ختبػػارات بأنوا يػػا ،كمػػا دلػػت النتػػائج مػػت وجػػود
وامؿ كثيرة تتلكـ تي المتايرات المرتبطة بممارسات المعمـ تي التوويـ الصفي.

كما سعت دراسة  )McNair et al., 2003إلت التعرؼ مت أنماط التوويـ المستخدمة مف قبؿ
ينة مف معممي المرلمة األساسية تي و ية ميتشجاف بأمريكا ،ولتلويؽ أىداؼ الدراسة تـ جم

البيانات مف خالؿ موابمة أجريت مت ينة مكونة مف  )157معممام ومعممة تـ اختيارىـ مف معممي
الصفوؼ مف األوؿ لااية الراب األساسي ،أظيرت النتائج أف غالبية معممي الصفيف الثالث والراب

األساسييف يعتمدوف مت اختبارات الورقة والومـ بشكؿ منتظـ أثناء توويـ طمبتيـ ،تي ليف كاف

ا

تماد جزئيام أو قميالم لد

معممي الصفيف األوؿ والثاني األساسييف ،كما جاءت الماللظة تي

الترتيب الثاني لد كاتة المعمميف ،وتبيف مف النتائج توظيؼ المعمميف لووائـ الرصد وممفات اإلنجاز

بارض التوويـ الختامي أكثر منو لمتوويـ التكويني.
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وسعت دراسة  )Zhang & Burry-Stock, 2003إلت توصي ممارسات المعمميف التوويمية ،كما

ىدتت إلت الكشؼ ف ميارات التوويـ المدرؾ ذاتيام بر مرالؿ تعميمية مختمفة وتي موررات دراسية

متعددة ،طبوت الدراسة مت ينة مؤلفة مف  )297معممام ومعممة تـ اختيارىـ مف معممي المدارس

بأمريكا ،كما تـ استخداـ ا ستبانة لجم بيانات الدراسة ،أظيرت النتائج أف الممارسات التوويمية
لمعممي المرلمة الثانوية قد تركزت تي ا ختبارات الموضو ية ،تي ليف جاء التوويـ البديؿ المعتمد

مت األداء تي الترتيب األوؿ بالنسبة لمعممي المرلمة األساسية ،كما أظير المعمموف اىتمامام متزايدما

بجودة التوويـ ،وأشارت النتائج إلت وجود

القة موجبة دالة إلصائيام بيف ممارسات المعمميف

التوويمية وميارات التوويـ المدركة ذاتيام ،ووجود تروؽ تي الممارسات التوويمية وتوام لمجا ت

الملتو الدراسي.

وتناولت دراسة  )Mcmillan et al., 2002توصي الممارسات التوويمية ومنح الدرجات لد
معممي الصفوؼ مف الثالث إلت الخامس األساسي تي مدارس و ية ترجينيا بأمريكا ،تـ تطبيؽ

استبانة الدراسة مت ينة مؤلفة مف  )1561موز يف مت  )24مدرسة ،أظيرت النتائج أف أنماط
التوويـ المستخدمة مف قبؿ أتراد العينة ىي ا ختبارات الموضو ية التي يضعيا المعمموف ،كما تبيف

أف أكثر العوامؿ ارتباطام بمنح الدرجات لمطمبة ىي اإلنجاز األكاديمي والسموؾ األكاديمي ،تي ليف
جاءت الواجبات المنزلية تي الترتيب األخير مف ليث درجة ا رتباط.

أما دراسة  )Lanting, 2001تود ىدتت إلت تلص أساليب توويـ معممي المرلمة األساسية
لطمبتيـ تي الوراءة والكتابة ،أجريت الدراسة مت أربعة معمميف بإلد المدارس األمريكية ،وتـ جم

بيانات الدراسة باستخداـ الماللظة والموابالت والوثائؽ ،أظيرت النتائج أف أكثر أساليب التوويـ

استخدامام لد أتراد العينة ىي الماللظة والموابالت ،وأقميا ممفات اإلنجاز والتوويـ الذاتي ،وأشارت

النتائج إلت وجود تجوة بيف نتائج التوويـ المستخدمة وا ستراتيجيات التربوية المستخدمة ،كما تبيف
مف تلميؿ أ ماؿ الطمبة أف تعميوات المعمميف مت أداء طمبتيـ قد تركزت مت إبراز نواط الووة

لدييـ.

كما أجر

 )Mertler, 1999دراسة ىدتت إلت تلص الممارسات التوويمية لد

ينة مف

المعمميف بو ية أوىايو بأمريكا ،ولتلويؽ أىداؼ الدراسة تـ توزي استبانة تـ إ دادىا ليذه الااية مت
ينة مؤلفة مف  )625معممام ومعممة ،أظيرت النتائج أف أكثر أساليب التوويـ استخدامام ىي األسئمة

الوصيرة والماللظة المنتظمة ،كما أشارت النتائج إلت وجود تروؽ دالة تي دد مرات استخداـ
التوويـ البديؿ وتوام لمتاير الجنس لصالح المعممات ،تي ليف لـ تكف الفروؽ دالة تي دد مرات
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استخداـ التوويـ التوميدي ،وتبيف أف معممي المرلمة ا بتدائية يستخدموف التوويـ البديؿ أكثر مف
معممي المرالؿ األخر وبفارؽ داؿ إلصائيام ،أما بالنسبة لمتاير الخبرة تمـ تكف الفروؽ دالة.

أما دراسة نصر  )1998تود سعت إلت التعرؼ مت مد استخداـ وتنوي معممي الماػة العربيػة تػي
أساليب وأدوات توويـ الطمبة بمرالؿ التعميـ العاـ تي األردف ،كما ىػدتت إلػت توصػي د لػة الفػرؽ تػي

مػد ا سػتخداـ وتوػام لػبعض المتايػرات ،ولتلويػؽ أىػداؼ الد ارسػة تػـ توزيػ أسػتبانة مػت ينػة مؤلفػػة

مػػف  )176معمم ػام ومعممػػة ،أظيػػرت النتػػائج أف جمي ػ أت ػراد العينػػة يسػػتخدموف جمي ػ أدوات التوػػويـ
بدرجات متفاوتة ،وجاءت ا ختبارات المواليػة تػي الترتيػب األوؿ ،تػي لػيف جػاء توػويـ الطالػب لزميمػو

تي الترتيب األخير ،كما تبيف وجود تروؽ دالة إلصائيام بيف متوسطات درجة ا سػتخداـ وتوػام لمتايػر

الجػػنس لصػػالح اإلنػػاث ،ولممرلمػػة التعميميػػة لصػػالح المرلمػػة األساسػػية ،ولمخبػرة لصػػالح ذوي الخبػرات
العالية ،تي ليف لـ تكف الفروؽ دالة وتوام لممؤىؿ العممي.

وىدتت د ارسة  )Cizek et al., 1995إلت التعرؼ مت واق الممارسات التوويمية لد

ينة

مؤلفة مف  )143معممام ومعممة تي مدارس و ية إلينوي بأمريكا ،أظيرت نتائج تلميؿ استجابات

أتراد العينة مت استبانة الدراسة أف  )%75.2مف المعمميف يستخدموف التعيينات بمعدؿ مرة والدة

أسبو يام مت األقؿ ،وأف ما نسبتو  )%53.8مف المعمميف يستخدموف ا ختبارات بمعدؿ مرة والدة

كؿ أسبو يف ،كما تبيف دـ وجود تروؽ دالة بيف دد مرات استخداـ التعيينات وا متلانات وتوام
لمتايرات المرلمة التعميمية والجنس والخبرة.
يتبيف مف استوراء الدراسات السابوة:

 -تصدييا لمممارسات التوويمية تي مبالث دراسية متعػددة مثػؿ الرياضػيات والماػة العربيػة والد ارسػات

ا جتما ية ،واستيداتيا لمرالؿ تعميمية مختمفة.

 -تناولػػت بع ػػض الد ارس ػػات د ل ػػة الفػػروؽ ب ػػيف متوس ػػطات درج ػػة الممارسػػات التوويمي ػػة وتوػ ػام ل ػػبعض

المتايػرات مثػػؿ الجػػنس ،والخبػرة ،والمرلمػػة التعميميػػة ،ونػػوع المدرسػػة ،والمؤىػػؿ العممػػي ،ولػػولظ وجػػود
تبػػايف مػػف ليػػث د لػػة الفػػروؽ ،كمػػا تنػػاوؿ الػػبعض اآلخػػر د لػػة العالقػػة بػػيف الممارسػػات التوويميػػة

ومعتو ػ ػػدات المعمم ػ ػػيف نل ػ ػػو التو ػ ػػويـ الب ػ ػػديؿ كم ػ ػػا ت ػ ػػي د ارس ػ ػػة ك ػ ػػؿ م ػ ػػف لس ػ ػػف ،)2012 ،ود ارس ػ ػػة
 ،)Susuwele-Banda,2005ومػ ميػػارات التوػػويـ المػػدرؾ ذاتيػام كمػػا تػػي د ارسػػة

& Zhang

 )Burry-Stock, 2003ليػػث تبػػيف وجػػود القػػة موجبػػة دالػػة إلصػػائيام بػػيف الممارسػػات التوويميػػة
وىذه المتايرات.

 -يتضح أف أكثر أدوات جم البيانات المستخدمة ىي ا ستبانة باإلضاتة إلت الماللظة والموػابالت

وتلميؿ الوثائؽ.

284

ممارسات التقويم من أجل التعمم ) (AFLPلدى معممي الرياضيات

 -أشػػارت نتػػائج الد ارسػػات السػػابوة إلػػت وجػػود تبيػػاف تػػي درجػػة الممارسػػات التوويميػػة مػػف متدنيػػة إلػػت

مرتفعة ،كما تبيف تودـ ا ختبارات الكتابية بأنوا يا المختمفة مف ليث درجة ا ستخداـ.

 -اتفوػػت الد ارسػػة اللاليػػة مػ الد ارسػػات السػػابوة مػػف ليػػث الموضػػوع ،لكنيػػا اختمفػػت معيػػا مػػف ليػػث

اليػػدؼ ،إذ ركػػزت الد ارسػػات السػػابوة مػػت الممارسػػات التوويميػػة بشػػكؿ ػػاـ أو مػػت التوػػويـ ال ػواقعي
وخمت جميعيا مف أي إشارة إلت التوويـ مف أجؿ التعمـ وىو ما تصدت لو الدراسة اللالية.

 اسػػتفاد البالػػث مػػف الد ارسػػات السػػابوة تػػي اإلطػػار النظػػري المضػػمف تػػي مودمػػة البلػػث ،وتػػي بنػػاءأداة الدراسة.

الطريقة واإلجراءات:

منهج الدراسة:

لتلويؽ أىداؼ الدراسة ،تـ اتباع المنيج الوصفي ،با تباره المنيج المناسب لطبيعة الدراسة ،وذلؾ

مف خالؿ جم البيانات الالزمة باستخداـ أداة تـ إ دادىا ليذه الااية.

مجتمع الدراسة:

تكوف مجتم الدراسة مف جمي معممي ومعممات الرياضيات لممرلمة األساسية مف الصؼ األوؿ

لااية الصؼ العاشر) المنتظميف تي المدارس اللكومية التابعة لمديريات تربية الخميؿ شماؿ
الخميؿ ،الخميؿ ،جنوب الخميؿ) خالؿ الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي  ،2014/2013والبالغ
ددىـ  )990معممام ومعممة.

عينة الدراسة:

تألفت ينة الدراسة مف  )221معممام ومعممة ،تـ اختيارىـ بطريوة طبوية مف مجتم الدراسة وتوام
لمتايري المديرية والجنس ،والجدوؿ  )1يبيف توزي أتراد العينة لسب المتايرات المستومة لمدراسة.
الجدول ( :)1توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات المستقمة لمدراسة
المتغيرات
الجنس
المؤهل
العممي

سنوات

الخبرة

العدد

النسبة المئوية

المستويات
ذكر

102

46.2

أنثت

119

53.8

دبموـ

32

14.5

بكالوريوس

162

73.3

ماجستير تأ مت

27

12.2

أقؿ مف  5سنوات

39

17.7

 )10 – 5سنوات

71

32.1

أكثر مف  10سنوات

111

50.2
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أداة الدراسة:
لمتعرؼ

مت درجة ممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ لد

معممي الرياضيات ،تـ إ داد استبانة

تكونت بصورتيا األولية مف  )35تورة موز ة مت أربعة مجا ت :إشراؾ الطمبة تي وض أىداؼ
التعمـ ،والتاذية الراجعة ،واألسئمة الصفية ،والتوويـ الذاتي وتوويـ األقراف ،وذلؾ با ستفادة مف موياس
 ،)Pat-El et al., 2013وبالرجوع إلت أدبيات التوويـ مف أجؿ التعمـ ومنيا

.)2009; Swaffield, 2009
وقد تكونت األداة من قسمين:

القسم األول :تضمف معمومات
الجنس ،والمؤىؿ العممي ،والخبرة.
القسم الثاني :اشتمؿ ىذا الوسـ

امة

ف أتراد

Gardner,

ينة الدراسة با تبارىا متايرات مستومة وىي:

مت تورات ممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ ،وذلؾ

مت سمـ

استجابة خماسي بدرجة كبيرة جدام ،بدرجة كبيرة ،بدرجة متوسطة ،بدرجة قميمة ،بدرجة قميمة جدام)،

وقد أ طيت رقميام الدرجات  )1 ،2 ،3 ،4 ،5مت الترتيب.
صدق أداة الدراسة:

صدؽ الملكميف :تـ رض ا ستبانة مت مجمو ة مف الملكميف مف ذوي الخبرة وا ختصاص
لمعرتة رأييـ لوؿ مد مناسبة كؿ تورة لمموضوع المراد دراستو ،ومد انتماء ومناسبة كؿ تورة إلت

المجاؿ الذي تويسو ،وابداء التعديالت أو الماللظات تي لاؿ التاجت الفورة إلت تعديؿ ،أو إضاتة
تورات أخر غير واردة تي ىذه األداة ،قاـ البالث بإجراء التعديالت الموترلة مف قبؿ الملكميف

والتي تضمنت استبعاد تورة والدة ،وتعديؿ الصياغات الماوية لبعض تورات األداة ،وبالتالي أصبلت

األداة مكونة بصورتيا النيائية مف  )34تورة موز ة مت المجا ت األربعة.

ب -صدؽ ا تساؽ الداخمي :تـ لساب معامالت ا رتباط بيف متوسطات استجابات أتراد العينة

مت كؿ تورة مف تورات األداة م متوسط الدرجة الكمية ليا بيدؼ التلوؽ مف صدؽ ا تساؽ

الداخمي ،وقد تراولت جمي معامالت ا رتباط ما بيف  ،)0.700 -0.286كما تـ لساب

مصفوتة ا رتباطات البينية ستجابات أتراد العينة مت مجا ت األداة وتراولت ما بيف 0.536

–  ،)0.781وجميعيا دالة إلصائيام ند مستو

ثبات أداة الدراسة:

.)0.05 = α

تـ التلوؽ مف ثبات أداة الدراسة لالستبانة ككؿ ولكؿ مجاؿ مف مجا تيا باستخداـ معادلة

– كرونباخ) ،والجدوؿ  )2يوضح ذلؾ.

286

ألفا

ممارسات التقويم من أجل التعمم ) (AFLPلدى معممي الرياضيات

الجدول ( :)2معامالت ثبات مجاالت أداة الدراسة
المجال

رقم

المجال

الطمبة

أرقام الفقرات

معامل

عدد

8

34 ،32 ،26 ،25 ،21،12 ،5 ،1

0.678

،15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،3

0.814
0.719

الفقرات

1

إشراؾ

2

التاذية الراجعة

13

3

األسئمة الصفية

7

33 ،31 ،30 ،24 ،22 ،20 ،19

4

التوويـ الذاتي وتوويـ

6

28 ،27 ،7 ،6 ،4 ،2

0.666

34

34 -1

0.913

وض أىداؼ التعمـ

تي

الثبات

األقراف

األداة ككؿ

29 ،23 ،18 ،17 ،16

متغيرات الدراسة:

المتغيرات المستقمة:
 .1الجنس ولو مستوياف :ذكر ،أنثت).

 .2المؤىؿ العممي ولو ثالثة مستويات :دبموـ ،بكالوريوس ،ماجستير تأ مت).
 .3الخبرة وليا ثالثة مستويات :أقؿ مف  5سنوات 10 – 5 ،سنوات ،أكثر مف  10سنوات).

المتغير التابع :ممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ لد معممي الرياضيات.
المعالجة اإلحصائية:

 لإلجابػ ػػة ػ ػػف س ػ ػؤاؿ الد ارسػ ػػة األوؿ ،تػ ػػـ اسػ ػػتخراج المتوسػ ػػطات اللسػ ػػابية وا نل ارتػ ػػات المعياريػ ػػةسػػتجابات أت ػراد العينػػة مػػت أداة الد ارسػػة ،ولملكػػـ مػػت درجػػة الممارسػػة ،توػػد أ طيػػت المتوسػػطات

التدريج اآلتي  – 1أقػؿ مػف  1.80متدنيػة جػدام – 1.80 ،أقػؿ مػف  2.60متدنيػة -2.60 ،أقػؿ مػف
 3.40متوسطة -3.40 ،أقؿ مف  4.20مرتفعة 5.00- 4.20 ،مرتفعػة جػدام) ،وذلػؾ وتوػام لممعادلػة
اآلتية:

مػػد الفئػػة = ا سػػتجابة العميػػا لمفو ػرة – ا سػػتجابة الػػدنيا لمفو ػرة) ÷ ػػدد المسػػتويات متدنيػػة جػػدام ،

متدنية  ،متوسطة ،مرتفعة ،مرتفعة جدام)
مد الفئة = 0.80 = 5 ÷ )1 -5

 -ولإلجابة ف سؤاؿ الدراسة الثاني ،تـ استخداـ اختبار " ت ". T-test

 ولإلجابػػة ػف سػؤالي الد ارسػػة الثالػػث وال اربػ  ،تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار تلميػػؿ التبػػايف األلػػادي One Way ANOVAوذلؾ باستخداـ برنامج الرزـ اإللصائية لمعموـ ا جتما ية .)SPSS
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تحميل نتائج الدراسة ومناقشتها:

أوالً  :النتائج المتعمقة باإلجابة عن سؤال الدراسة األول ومناقشته

نص السؤال األول عمى :ما درجة ممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ لد معممي الرياضيات لممرلمػة
األساسية تي المدارس اللكومية بالخميؿ؟

لإلجابػػة ػػف ىػػذا السػؤاؿ ،تػػـ اسػػتخراج المتوسػػطات اللسػػابية وا نل ارتػػات المعياريػػة سػػتجابات أتػراد

العينة مت أداة الدراسة ،وذلؾ كما ىو واضح تي الجدوؿ .)3

الجدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة عمى أداة الدراسة ككل وعمى كل
مجال من مجاالتها

رقم

المجال

المتوسط

الحسابي

المعياري

1

إشراؾ الطمبة تي وض

3.99

0.41

2

2

التاذية الراجعة

3.97

0.43

3

مرتفعة

3

األسئمة الصفية

4.08

0.45

1

مرتفعة

4

التوويـ الذاتي وتوويـ األقراف

3.73

0.50

4

مرتفعة

3.95

0.39

المجال

األداة ككؿ

أىداؼ التعمـ

االنحراف

الرتبة

درجة

مرتفعة

الممارسة

مرتفعة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ  )3أف درجة ممارسة معممي الرياضيات تي مديريات تربية الخميؿ
لمتوويـ مف أجؿ التعمـ قد جاءت بشكؿ اـ مرتفعة ،إذ بمغ المتوسط اللسابي ستجابات أتراد العينة
مت األداة ككؿ  ،)3.95كما تراولت المتوسطات اللسابية لمجا ت الدراسة ما بيف  3.73إلت

 4.08وجميعيا لازت مت درجة مرتفعة ،وجاء مجاؿ "األسئمة الصفية" تي الترتيب األوؿ بمتوسط
لسابي موداره  ،)4.08يميو مجاؿ "إشراؾ الطمبة تي وض أىداؼ التعمـ" بمتوسط لسابي موداره
 ،)3.99وتي الترتيب الثالث جاء مجاؿ "التاذية الراجعة "بمتوسط لسابي موداره  ،)3.97وتي

الترتيب األخير جاء مجاؿ "التوويـ الذاتي وتوويـ األقراف" بمتوسط لسابي .)3.73

وتعػػود ىػػذه النتيجػػة كمػػا ي ارىػػا البالػػث إلػػت اإلصػػاللات التػػي لػػدثت تػػي ثواتػػة التوػػويـ التربػػوي لػػد
المعممػػيف ،نتيجػػة تبنػػي منظومػػة العمػػؿ التربػػوي تػػي تمسػػطيف لمتوجيػػات اللديثػػة تػػي ىػػذا المجػػاؿ ،كمػػا
تعػود إلػت سمسػمة التاييػرات التػي اسػػتيدتت منػاىج الرياضػيات المدرسػية ،و مميػات اإلشػراؼ التربػػوي،
ومػػا راتويػػا مػػف ب ػرامج تدريبيػػة لممعممػػيف خػػالؿ السػػنوات األخي ػرة ،وقػػد تعاظمػػت ىػػذه الجيػػود نتيجػػة
ا نتوادات التي وجيػت ليػذه المنظومػة بعػد مػا تبػيف تػدني تػي نتػائج الطمبػة مػت اختبػارات التلصػيؿ
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الدولي ػػة والوطني ػػة ت ػػي الرياض ػػيات ،مم ػػا انعك ػػس إيجابػ ػام م ػػت ممارس ػػات المعمم ػػيف التوويمي ػػة داخ ػػؿ

الصفوؼ الدراسية.

وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة م نتائج دراسة كؿ مف  ،)Zhang & Burry-Stock, 2003ودراسة
 ،)Lanting, 2001تي ليف تختمؼ نتيجة ىذه الدراسة م نتائج كؿ مف دراسة الشر ة وظاظا

 ،)2013ودراسة البشير وبرىـ  ،)2012ودراسة لسف  ،)2012ودراسة الرتا ي وآخريف
 ،)2012ودراسة فانة  ،)2011ودراسة الشدوح والخوالدة .)2009

ولمتعرؼ مت درجة ممارسة كؿ تورة مف تورات مجا ت الدراسة ،تـ استخراج المتوسطات اللسابية

وا نلراتات المعيارية ستجابات أتراد العينة ،كما ىو موضح تي الجداوؿ مف .)7 – 4
المجال األول  :إشراك الطمبة في وضع أهداف التعمم

الجدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة كل فقرة من فقرات مجال "إشراك الطمبة في
أهداف التعمم" مرتبة حسب أهميتها

رقم

الفقرة

المتوسط

الحسابي

المعياري

.1

أوضح لطمبتي أىداؼ تعمميـ تي بداية اللصة

4.43

0.63

مرتفعة جدام

.12

أنػػاقش الميمػػات التػػي أكمػػؼ بيػػا طمبتػػي

4.19

0.69

مرتفعة

الفقرة

مػػف أجػػؿ مسػػا دتيـ مػػت تيػػـ ملتواىػػا

االنحراف

درجة

الممارسة

بشكؿ أتضؿ
.32

أتلوؽ مف معرتة طمبتي بأىداؼ تعمميـ

4.16

0.70

مرتفعة

.34

أتلو ػػؽ م ػػف معرت ػػة طمبت ػػي ألىمي ػػة تعم ػػـ

4.02

0.76

مرتفعة

.21

أوضػػح لطمبت ػػي أىميػػة تعمػػـ موضػػو ات

3.96

0.80

مرتفعة

.25

أزود طمبتي بمعايير توويـ أ ماليـ

3.80

0.75

مرتفعة

.26

أش ػػرؾ طمبتػ ػػي ت ػػي تلديػ ػػد م ػػا يمكػ ػػف أف

3.75

0.78

مرتفعة

.5

أشػػرؾ طمبتػػي بػػالتفكير تػػي الموضػػو ات

3.63

0.78

مرتفعة

موضو ات الرياضيات
الرياضيات

يتعمموه

الرياضػ ػ ػػية التػ ػ ػػي يرغبػ ػ ػػوف بتعمميػ ػ ػػا تػ ػ ػػي
المدرسة
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يتب ػػيف م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ  )4أف المتوس ػػطات اللس ػػابية لفوػ ػرات مج ػػاؿ "إشػ ػراؾ الطمب ػػة ت ػػي وضػ ػ

أىداؼ التعمـ" قد تراولت ما بيف  3.63إلػت  ، 4.43وجميعيػا جػاءت بدرجػة مرتفعػة باسػتثناء الفوػرة
 )1التي لصمت مت درجة مرتفعة جدام ،كما يتضح أف الفورة رقـ  )1قد جاءت تي الترتيػب األوؿ

بمتوسػػط لسػػابي موػػداره  ،)4.43ونصػػت مػػت " أوضػػح لطمبتػػي أىػػداؼ تعمميػػـ تػػي بدايػػة اللصػػة " ،تػػي
ل ػػيف ج ػػاءت الفوػ ػرة رق ػػـ  )5ت ػػي الترتي ػػب األخي ػػر ،إذ لص ػػمت م ػػت أدن ػػت متوس ػػط لس ػػابي ومو ػػداره
 ،)3.63ونصت مت " أشرؾ طمبتي بالتفكير تػي الموضػو ات الرياضػية التػي يرغبػوف بتعمميػا تػي

المدرسة ".

المجال الثاني :التغذية الراجعة
الجدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة كل فقرة من فقرات مجال "التغذية الراجعة" مرتبة
حسب أهميتها

رقم

الفقرة

المتوسط

الحسابي

المعياري

أمػػنح طمبتػػي الفػػرص الكاتيػػة إلظيػػار مػػا

4.24

0.61

مرتفعة جدام

.11

أقػ ػػدـ لطمبتػ ػػي المسػ ػػا دة والتوجيػ ػػو أثنػ ػػاء

4.23

0.77

مرتفعة جدام

.17

أقػ ػ ػػدـ لطمبتػ ػ ػػي تعميمػ ػ ػػات واضػ ػ ػػلة كممػ ػ ػػا

4.19

0.74

مرتفعة

.10

أرشد طمبتي لكيفية تلسيف طرؽ تعمميـ

4.15

0.705

مرتفعة

.14

أق ػػدـ لطمبت ػػي ط ػػرؽ ػػالج ض ػػعفيـ ت ػػي

4.10

0.71

مرتفعة

.9

أخبػ ػ ػػر طمبتػ ػ ػػي بم ػ ػ ػواطف الضػ ػ ػػعؼ تػ ػ ػػي

4.08

0.67

مرتفعة

الفقرة
.18

االنحراف

درجة الممارسة

تعمموه أثناء الدرس
تعمميـ

لظت دـ تيميـ لموضوع التعمـ

الرياضيات بعد كؿ ممية توويـ
تعمميـ

.8

أخبر طمبتي بمواطف الووة تي تعمميـ

4.08

0.77

مرتفعة

.15

أنػ ػ ػػاقش طمبتػ ػ ػػي بكيفيػ ػ ػػة ا سػ ػ ػػتفادة مػ ػ ػػف

3.98

0.72

مرتفعة

مػ ػواطف الو ػػوة ل ػػدييـ ت ػػي تلس ػػيف أدائي ػػـ
مت الميمات الرياضية

.13

أناقش طمبتي تي سير تودميـ التعميمي

3.94

0.70

مرتفعة

.16

أوظػ ػػؼ أتكػ ػػار طمبتػ ػػي تػ ػػي ػ ػػالج نوػ ػػاط

3.90

0.77

مرتفعة

.23

أكش ػػؼ ػػف م ػػد معرت ػػة طمبت ػػي بنو ػػاط

3.84

0.76

مرتفعة

ضعفيـ
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ضعفيـ التي ينباي مييـ الجيا
.29

أتيح لطمبتي ترصة مراجعتي تي ميمات

3.73

0.96

مرتفعة

التعمـ خارج أوقات اللصة
.3

أنػػاقش كػػؿ طالػػب مػػت لػػدة تػػي إجاباتػػو

3.11

1.00

متوسطة

ف أسئمة ا ختبار

يتضح مف الجػدوؿ السػابؽ  )5أف المتوسػطات اللسػابية لفوػرات مجػاؿ "التاذيػة الراجعػة" قػد تراولػت
بػػيف  3.11إلػػت  ،4.24وجميعيػػا جػػاءت بدرجػػة مرتفعػػة باسػػتثناء الفوػػرتيف  )11 ،18التػػي لصػػمت
مت درجة مرتفعة جدام ،والفورة رقػـ  )3التػي لصػمت مػت درجػة متوسػطة ،كمػا يتبػيف أف الفوػرة رقػـ

 )18قد لصمت مت الترتيب األوؿ بمتوسط لسابي موداره  ، )4.24ونصت مػت " أمػنح طمبتػي

الفرص الكاتية إلظيار ما تعمموه أثناء الدرس" ،تي لػيف جػاءت الفوػرة رقػـ  )3تػي الترتيػب األخيػر،
إذ لصمت مت أدنت متوسػط لسػابي وموػداره  ،)3.11ونصػت مػت " أنػاقش كػؿ طالػب مػت لػدة
تي إجاباتو ف أسئمة ا ختبار".
المجال الثالث :األسئمة الصفية

الجدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة كل فقرة من فقرات مجال "األسئمة الصفية" مرتبة
حسب أهميتها

المتوسط

االنحراف

درجة

الفقرة

رقم

الحسابي

المعياري

الممارسة

.19

أطرح مت طمبتي أسئمة بطريوة مفيومة

4.29

0.66

مرتفعة

.20

أطرح أسئمة مت طمبتي أثناء اللصة

4.28

0.64

مرتفعة

.31

أوظػػؼ األسػػئمة الصػػفية التػػي تثيػػر ميػػارات

4.17

0.70

مرتفعة

الفقرة
لدييـ

ألسا دىـ مت تيـ ملتو الرياضيات

جدام
جدام

التفكير العميا لد طمبتي
.30

أمػ ػػنح طمبتػ ػػي الوقػ ػػت الكػ ػػاؼ لمتفكيػ ػػر تػ ػػي

4.13

0.67

مرتفعة

األسئمة التي أطرليا مييـ
.24

أمػػنح طمبتػػي الفرصػػة لطػػرح أسػػئمتيـ أثنػػاء

4.11

0.76

مرتفعة

اللصة
.33

أش ػػج طمبت ػػي م ػػت تبري ػػر إجاب ػػاتيـ م ػػت

4.08

0.74

مرتفعة

.22

أسمح لطمبتػي بطػرح أسػئمتيـ مػت بعضػيـ

3.49

0.99

مرتفعة

األسئمة التي أطرليا مييـ
البعض أثناء اللصة
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يتضح مف الجدوؿ السػابؽ  )6أف المتوسػطات اللسػابية لفوػرات مجػاؿ "األسػئمة الصػفية" قػد تراولػت
ما بيف  3.49إلت  ،4.29وجميعيا جاءت بدرجة مرتفعة باستثناء الفورتيف  )20 ،19التي لصػمت
مت درجة مرتفعة جدام ،كما يتبيف أف الفورة رقـ  )19قػد جػاءت تػي الترتيػب األوؿ بمتوسػط لسػابي

موػػداره  ،)4.29ونصػػت مػػت " أطػػرح مػػت طمبتػػي أسػػئمة بطريوػػة مفيومػػة لػػدييـ" ،تػػي لػػيف جػػاءت
الفوػ ػرة رق ػػـ  )22ت ػػي الترتي ػػب األخي ػػر ،إذ لص ػػمت م ػػت أدن ػػت متوس ػػط لس ػػابي ومو ػػداره ،)3.49
ونصت مت " أسمح لطمبتي بطرح أسئمتيـ مت بعضيـ البعض أثناء اللصة".
المجال الرابع :التقويم الذاتي وتقويم األقران

الجدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة كل فقرة من فقرات مجال "التقويم
الذاتي وتقويم األقران" مرتبة حسب أهميتها

رقم
الفقرة
.2

.6

.7
.4
.28
.27

الفقرة
أشج طمبتي مت التأمؿ تي كيفية

تلسيف أدائيـ مت الميمات الرياضية
أطمب مف طمبتي تلديد إجاباتيـ
الصليلة والخاطئة مت

الميمات التي نفذوىا

أشج طمبتي مت التأمؿ تي

طرؽ تعمميـ وكيفية تلسينيا

أسأؿ طمبتي ف طرؽ التفكير التي

استخدموىا أثناء تنفيذ ميماتيـ الصفية
أوزع طمبتي تي مجمو ات لتوويـ

انجازاتيـ بشكؿ تعاوني

أوجو طمبتي نلو توويـ أ ماؿ
زمالئيـ وتوام لمعايير ملددة

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة

4.19

0.61

مرتفعة

3.88

0.76

مرتفعة

3.81

0.77

مرتفعة

3.66

0.77

مرتفعة

3.45

0.93

مرتفعة

3.40

1.00

مرتفعة

يتبيف مف الجدوؿ السػابؽ  )7أف المتوسػطات اللسػابية لفوػرات مجػاؿ "التوػويـ الػذاتي وتوػويـ األقػراف"
قد تراولت ما بيف  3.40إلت  ،4.19ولازت جميعيػا مػت درجػة مرتفعػة ،كمػا يتضػح أف الفوػرة رقػـ

 )2قد جاءت تي الترتيب األوؿ بمتوسػط لسػابي موػداره  ،)4.19ونصػت مػت " أشػج طمبتػي مػت

التأمػػؿ تػػي كيفيػػة تلسػػيف أدائيػػـ مػػت الميمػػات الرياضػػية" ،تػػي لػػيف جػػاءت الفو ػرة رقػػـ  )27تػػي الترتي ػب
األخيػػر ،إذ لصػػمت مػػت أدنػػت متوسػػط لسػػابي وموػػداره  ،)3.40ونصػػت مػػت "أوجػػو طمبتػػي نلػػو
توويـ أ ماؿ زمالئيـ وتوام لمعايير ملددة ".
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ثانياً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني ومناقشته

نص السؤال الثاني عمى :ىؿ تختمؼ درجة ممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ لد معممي الرياضيات

لممرلمة األساسية تي المدارس اللكومية بالخميؿ باختالؼ الجنس؟

لإلجابة ف ىذا السؤاؿ ،تـ استخراج المتوسطات اللسابية وا نلراتات المعيارية ،ستجابات أتراد

العينة مت أداة الدراسة وتوام لمتاير الجنس ،و ختبار د لة الفروؽ بيف متوسطات ا ستجابات ،تـ
استخداـ اختبار "ت "  ،T-Testوالجدوؿ رقـ  )8يبيف ذلؾ.

الجدول ( :)8نتائج اختبار " ت " لداللة الفروق بين متوسطات درجة ممارسات التقويم من أجل التعمم وفقاً لمتغير
الجنس

الجنس

العدد

المتوسطططططط

االنحطططططططططططططططططراف

ذكر

102

3.99

0.43

أنثى

119

3.92

0.35

الحسابي

يشير الجدوؿ السابؽ  )8إلت

المعياري

درجططططططططططات

قيمة "ت"

مسطططططططططتوى

219

1.372

0.172

الحرية

الداللة

دـ وجود تروؽ ذات د لة إلصائية بيف متوسطات درجة

ممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ لد

معممي الرياضيات تي مديريات تربية الخميؿ وتوام لمتاير

الجنس ،ليث بمات قيمة "ت"  ،)1.372وىي قيمة غير دالة إلصائيام ند مستو

= α

.)0.05

وتعود ىذه النتيجة كما يراىا البالث إلػت أف جميػ المعممػيف باػض النظػر ػف جنسػيـ يتجيػوف نلػو
تطبيػ ػػؽ التوجيػ ػػات اللديثػ ػػة تػ ػػي التوػ ػػويـ ،ألنيػ ػػـ يمػ ػػروف بػ ػػنفس الب ػ ػرامج التدريبيػ ػػة ،ويتويػ ػػدوف بػ ػػنفس
التعميمػػات التربويػػة ،كمػػا أنيػػـ يسػػتفيدوف مػػف نفػػس التوجييػػات واإلرشػػادات المودمػػة ليػػـ مػػف المشػػرتيف
التربػػوييف ،كمػػا تعػػود ىػػذه النتيجػػة إلػػت تشػػابو البنيػػة المعرتيػػة لمموضػػو ات الرياضػػية التػػي يوومػػوف

بتدريسيا.

وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة م نتائج كؿ مف دراسة الشر ة وظاظا  ،)2013ودراسة البشير وبرىـ
 ،)2012ودراسة  ،)Cizek et al., 1995تي ليف تختمؼ م نتائج كؿ مف دراسة الرتا ي

وآخريف  ،)2012ودراسة الشدوح والخوالدة  ،)2009ودراسة  ،)Mertler, 1999ودراسة نصر
.)1998

ثالثاً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث ومناقشته

نص السؤال الثالث عمى :ىؿ تختمؼ درجة ممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ لد معممي الرياضيات

لممرلمة األساسية تي المدارس اللكومية بالخميؿ باختالؼ المؤىؿ العممي؟
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لإلجابة ف ىذا السؤاؿ ،تـ استخراج المتوسطات اللسابية وا نلراتات المعيارية ،ستجابات أتراد

العينة مت أداة الدراسة وتوام لمتاير المؤىؿ العممي ،والجدوؿ رقـ  )9يبيف ذلؾ.

الجدول ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة عمى أداة ممارسات
التقويم من أجل التعمم وفقاً لمتغير المؤهل العممي
العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المؤهل العممي
دبموـ

32

3.97

0.46

بكالوريوس

162

3.96

0.37

ماجستير

27

3.92

0.44

يتضح مف الجدوؿ السابؽ  )9وجود تروؽ بيف متوسطات درجة ممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ
وتوام لمتاير المؤىؿ العممي ،ولفلص الد لة اإللصائية لتمؾ الفروؽ ،تـ استخداـ اختبار تلميؿ
األلادي  ، One Way Anovaوالجدوؿ رقـ  )10يوضح ذلؾ.

الجدول ( :)11نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات درجة ممارسات التقويم من أجل التعمم
وفقاً لمتغير المؤهل العممي

مصدر

مجموع

التباين

المربعات

بيف

المجمو ات
داخؿ

المجمو ات
المجموع

متوسط مجموع

درجات الحرية

المربعات

0.04

2

0.02

33.30

218

0.15

33.34

220

يتضح مف الجدوؿ السابؽ )10

ممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ لد

قيمة "ف"
0.133

الداللة

اإلحصائية
0.875

دـ وجود تروؽ ذات د لة إلصائية بيف متوسطات درجة
معممي الرياضيات تي مديريات تربية الخميؿ وتوام لمتاير

المؤىؿ العممي ،إذ بمات قيمة "ؼ"  ،)0.133وىي قيمة غير دالة إلصائيام ند مستو الد لة α

= .)0.05

ويعزو البالث ىذه النتيجة إلت أف ممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ تعتمد بالدرجة األولت مت
تمسفة المعمميف التوويمية ،و مت مستو مياراتيـ تي توظيؼ ىذا النمط مف التوويـ ،كما تعود ىذه

النتيجة إلت تشابو برامج اإل داد التربوي لمعممي الرياضيات تي الكميات والجامعات ،مما يشير إلت
أف متاير المؤىؿ العممي لـ يؤثر بدرجة دالة

المستيدتة مف الدراسة.

مت ممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ لد
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وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة م نتائج كؿ مف دراسة الشر ة وظاظا  ،)2013ودراسة نصر )1998

تي ليف تختمؼ م نتائج دراسة كؿ مف الرتا ي وآخريف  ،)2012ودراسة Susuwele-
.)Banda,2005

رابعاً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع ومناقشته

نص السؤال الرابع عمى :ىؿ تختمؼ درجة ممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ لد معممي الرياضيات

لممرلمة األساسية تي المدارس اللكومية بالخميؿ باختالؼ الخبرة؟

لإلجابة ف ىذا السؤاؿ ،تـ استخراج المتوسطات اللسابية وا نلراتات المعيارية ،ستجابات أتراد

العينة مت أداة الدراسة وتوام لمتاير الخبرة ،والجدوؿ رقـ  )11يبيف ذلؾ.

الجدول ( :)11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة عمى أداة ممارسات
التقويم من أجل التعمم وفقاً لمتغير الخبرة

المؤهل العممي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أقؿ مف  5سنوات

39

3.76

0.35

مف  10 -5سنوات

71

4.08

0.41

أكثر مف  10سنوات

111

3.94

0.36

يتضح مف الجدوؿ السابؽ  )11وجود تروؽ بيف متوسطات درجة ممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ
وتوام لمتاير الخبرة ،ولفلص الد لة اإللصائية لتمؾ الفروؽ ،تـ استخداـ اختبار تلميؿ األلادي
 ، One Way Anovaوالجدوؿ رقـ  )12يوضح ذلؾ.

الجدول ( :)12نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات درجة ممارسات التقويم من أجل التعمم
وفقاً لمتغير الخبرة

المربعات

درجات
الحرية

متوسط مجموع

بيف المجمو ات

2.55

2

1.28

داخؿ المجمو ات

30.79

218

0.14

المجموع

33.34

220

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة" ف "
9.035

الداللة

اإلحصائية
0.000

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ  )12وجػػود تػػروؽ ذات د لػػة إلصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػة ممارسػػات

التوويـ مف أجؿ التعمـ لد معممي الرياضيات تي مديريات تربية الخميؿ وتوام لمتاير الخبرة ،إذ بمات
قيمػػة "ؼ"  ،)9.035وىػػي قيمػػة دالػػة إلصػػائيام نػػد مسػػتو الد لػػة  .)0.05 = αولمعرتػػة اتجػػاه

الفػػروؽ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار شػيفيو  Scheffe Testلمموارنػػات البعديػػة ،والجػػدوؿ رقػػـ  )13يوضػػح
ذلؾ .
295

د .عادل ريان

الجدول ( :)13نتائج اختبار شفيه لممقارنات البعدية في درجة الممارسة تبعاً لمتغير الخبرة
المرلمة التعميمية

المتوسطات اللسابية

أقؿ مف 5
سنوات

أقؿ مف  5سنوات

3.76

مف  10 -5سنوات

4.08

* 0.32

أكثر مف  10سنوات

3.94

* 0.18

* دالة ند مستو

مف 10 -5
سنوات

أكثر مف 10
سنوات

)0.05 = α

يتضح مف الجدوؿ السابؽ  )13وجود تروؽ ذات د لة إلصائية بيف متوسطات درجة ممارسات
التوويـ مف أجؿ التعمـ لد

معممي الرياضيات لممرلمة األساسية تي مديريات تربية الخميؿ وتوام

لمتاير الخبرة بيف المعمميف ممف توؿ خبرتيـ ف  5سنوات وبيف المعمميف الذيف تتراوح خبرتيـ بيف

 10 -5سنوات لصالح الذيف تتراوح خبرتيـ بيف  10 -5سنوات ،وبيف المعمميف ممف توؿ خبرتيـ

ف  5سنوات وبيف المعمميف الذيف تزيد خبرتيـ ف  10سنوات لصالح الذيف تزيد خبرتيـ ف 10

سنوات.

وتعود ىذه النتيجة إلت أف المعمميف ذوي الخبرة المتوسطة والمرتفعة قد التلووا ببرامج تطوير ميني

أ مت مف نظرائيـ ذوي الخبرة الوميمة ،كما أنيـ أكثر مواكبة لجيود التلديث التي تعيشيا منظومة

التوويـ التربوي تي تمسطيف ،وربما تعز ىذه النتيجة إلت أف ممارسات التوويـ مف أجؿ التعمـ تلتاج

إلت تترات زمنية كاتية لتت تصبح لاضرة تي سموؾ المعمميف التوويمية ،وىو ما يفسر وجود تروؽ

دالة لصالح ذوي الخبرات المتوسطة والمرتفعة.

وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة م نتائج كؿ مف دراسة الشر ة وظاظا  )2013م األخذ بعيف ا

تبار

ا ختالؼ تي اتجاه الفروؽ ،ودراسة نصر  ،)1998تي ليف تختمؼ م نتائج دراسة كؿ مف
البشير وبرىـ

 ،)2012ودراسة الشدوح والخوالدة

 ،)2009ودراسة

 ،)Banda,2005ودراسة  ،)Mertler, 1999ودراسة .)Cizek et al., 1995

Susuwele-

التوصيات:

 – 1ضػػرورة تػػدريب معممػػي الرياضػػيات وبخاصػػة ذوو الخب ػرات المتدنيػػة مػػت توظيػػؼ اسػػتراتيجيات
التوويـ مف أجؿ التعمـ تي الممارسات الصفية  ،مف خالؿ إ ػداد بػرامج تدريبيػة وورش مػؿ ولوػاءات

موجية ليذه الااية.

 -2إثػػراء الملت ػػو التعميمػ ػي ت ػػي منػػاىج الرياض ػػيات المدرس ػػية بأنش ػػطة توويميػػة تع ػػزز م ػػف مي ػػارات
التوويـ الذاتي وتوويـ األقراف لد الطمبة داخؿ الصفوؼ الدراسية وخارجيا.
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 –3تضػػميف بػرامج إ ػػداد معممػػي الرياضػػيات بأسػػس واسػػتراتيجيات التوػػويـ مػػف أجػػؿ الػػتعمـ وتطبيواتػػو

التربوية.

 - 4إجراء المزيد مػف الد ارسػات لػوؿ تا ميػة التوػويـ مػف أجػؿ الػتعمـ مػت بعػض المتايػرات المعرتيػة
وا نفعالية.
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