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:الملخص
هدفت الدراسة الحالية للكشف عن أثر توظيف ملف اإلنجاز في تنمية القدرة الرياضية لدى طلبة الصف العاشر
،  واتبعت الدراسة المنهج التجريبي ذي التصميم شبه التجريبي من نوع قبلي بعدي لمجموعتين متكافئتين،األساسي بغزة
، ) طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي بمدرسة البريج الثانوية (ب) للبنات87 ( حيث بلغت عينة الدراسة
 وأظهرت النتائج وجود، واستخدم لإلجابة على السؤال الرئيس للدراسة اختبار لقياس مهارات عمليتي القدرة الرياضية
،فـرق دال إحصائياً في نتائج اختبار القدرة الرياضية بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح طلبة المجموعة التجريبية
.كما تبين وجود أثر لتوظيف ملف اإلنجاز في تنمية القدرة الرياضية
. القدرة الرياضية، ملف اإلنجاز

:كلمات مفتاحية

The Effect of Using Portfolio to Improve the
Mathematical Ability Among Students of Tenth Grade in Gaza
Abstract

The present study aimed to discover the effect of using portfolio in developing
the mathematical ability among students of tenth grade in Gaza, the study followed the experimental
method with the design of semi- experimental of the tribal dimensions type for two equivalent groups,
where the study sample ( 78) students from tenth grade from
Al-Burij secondary school "B" for girls, also it was used to answer for the main question of the study a test
to measure the skills of the mathematical ability processes, where the results showed a statistically
significant difference in the result of the mathematical ability test between the two applications ( pre &
post ) in favor of the Experimental group, Also there is an effect for using portfolio in developing the
mathematical ability .

Keywords: Portfolio , Mathematical Ability
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وآخروف(  ,)2012قاسـ(  ,)2012الفقيو( ,)2010الذارحي

مقدمة:

كمنا يدرؾ أىمية عممية التقويـ لمرقي بالعممية التربوية والنظاـ التعميمي

( ,)2009الفيصؿ(  , ) 2001ونظ اًر لمقصور في تطبيؽ أدوات

اختبارات مقاليو فقط ,ومف ثـ ظيرت االختبارات الموضوعية ثـ

فمسطيف خاصةً ,وجد أنو البد مف االختبار الجيد لتطبيؽ أدوات التقويـ

بشكؿ عاـ ,ولقد مرت ىذه العممية بعدة مراحؿ في الماضي في صورة

االختبارات األدائية .لكف اآلف و بعد االىتماـ المتزايد بطرؽ التقويـ
بشكؿ عاـ وتقويـ الرياضيات بشكؿ خاص بحيث تتبلءـ مع متطمبات
عصر االلكترونيات ,ومع ثقافة التفكير واإلبداع ,كاف البد مف إيجاد

ؽ تقويمية بديمة الختبار الورقة والقمـ الذي َّ
طر ٍ
يقدـ لمطمبة ,ىذه الطرؽ
ِ
تفكير
يتوجيا ىدفاً جمياً أال وىو (
تحمؿ ثقافة
التقويـ البديؿ التي ِّ
ُ
ِ
الطمبة وابداعاتيـ ) ,والمعتمدة عمى النوات ِج الدالة ذات المعنى التي

التقويـ البديؿ والتي منيا ممؼ اإلنجاز في الدوؿ العربية عامةً ,ودولة

البديؿ في فمسطيف كونيا تقدـ صو اًر متعددة األبعاد عف أداء المتعمميف

باستخداـ تمؾ األدوات المتعددة.
مشكمة الدراسة:

تتحدد مشكمة الدراسة في كيفية اإلفادة مف توظيؼ ممؼ اإلنجاز كأداة
لمتقويـ البديؿ في تنمية القدرة الرياضية لدى طالبات الصؼ العاشر

األساسي بغزة ,حيث تقتصر أدوات التقويـ المستخدمة حالياً عمى

يكتسبيا الطمبة ,وتزيد مف انسجاميـ مع الميمات التي ينجزونيا؛

قيايبلت س الميارات الرياضية متدنية المستويات  ,والتي تعتمد عمى

مستوى تحصيؿ الطمبة خاصةً في الرياضيات ,ولتعزيز ثقافة التقويـ

يمكف صياغة السؤاؿ الرئيس لمشكمة الدراسة كالتالي:

ليكونوا أكثر اندماجاً في المواقؼ الحياتية ,وبالتالي تساعد في رفع

البديؿ طبقت تجربة التقويـ البديؿ لممرة األولى في قطاع غزة خاصةً
في المدارس الحكومية التابعة لو ازرة التربية والتعميـ والمتمثمة في ممؼ

اإلنجاز لمعاـ  2011–2010ـ ,حيث نشرت الو ازرة كتيبات عف ممؼ
اإلنجاز ووزعتيا عمى جميع المدارس ,طمبت فييا عمؿ ممؼ إنجاز
لكؿ طالب يتضمف بداخمو بحثاً عممياً ,وبالرغـ مف الجيود العديدة التي

يبؽ حيز التنفيذ وكانت
قامت بيا الو ازرة فإف تطبيؽ ممؼ اإلنجاز لـ َ
تجربة تطبيقو في المدارس الحكومية فقط ىي األولى واألخيرة.

ومف خبلؿ االطبلع عمى األدب التربوي وجد أنو لكي يتبلءـ تدريس
الرياضيات مع متطمبات عصر االلكترونيات ,ومع ثقافة التفكير
واإلبداع كاف البد مف تنمية القدرات الرياضية لممتعمميف والتي أولى ليا

المجمس القومي األمريكي لتقويـ تحصيؿ الرياضيات(

National

 )Assessment of Educational Progress, NAEPمنذ عاـ

استخداـ مفاىيـ بأرقاـ ال تعطي صورة دقيقة عف قيمة التعمـ ,وبذلؾ
ما أثر توظيف ممف اإلنجاز في تنمية القدرة الرياضية لدى

طالبات الصف العاشر األساسي بغزة؟
ويتفرع منو السؤاليف التالييف:

 -1ىؿ يوجػػد فػرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( ( α = 0.05

بيف متوسط درجػات طالبات المجموعة التجريبية ,ومتوسط درجات

طالبات المجموعة الضابطة في اختبار القدرة الرياضية يعزى
لتوظيؼ ممؼ اإلنجاز؟
 -2ما حجـ أثر توظيؼ ممؼ اإلنجاز في تنمية القدرة الرياضية لدى
طالبات الصؼ العاشر بغزة؟
فرضيات الدراســـة:

لئلجابة عف أسئمة الدراسة فقد تـ صياغة الفرضيات التالية:
 .1ال يوجػػد فػرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (  ( α = 0.05بيف

1990ـ أىمية بالغة ,والتي تشير إلى قدرة الطالب الكمية في جمع

متوسط درجػات طالبات المجموعة التجريبية ,ومتوسط درجات

المشكبلت غير الروتينية ,والتواصؿ ,وربط األفكار الرياضية لمحتوى

لتوظيؼ ممؼ اإلنجاز.

وتوظيؼ المعرفة الرياضية مف خبلؿ :االستكشاؼ ,والتخميف ,وحؿ
رياضي مع أفكار محتوى رياضي آخر أو في مادة أخرى (البركاتي,
 ,)3 :2008وفي ىذا اإلطار توصمت العديد مف الدراسات إلى أف
ىناؾ ضعفاً في القدرة الرياضية المتمثمة بعمميتي التواصؿ الرياضي

وحؿ المشكبلت الرياضية ومنيا دراسة القرشي ) ,)2012دبوس

طالبات المجموعة الضابطة في اختبار القدرة الرياضية يعزى
 .2ال يحقؽ توظيؼ ممؼ اإلنجاز في تنمية القدرة الرياضية لدى
طالبات الصؼ العاشر األساسي بغزة أث اًر (كبي اًر) يزيد فيو مربع إيتا
عف (.)0. 14
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* اقتصرت الدراسة عمى طالبات الصؼ العاشر األساسي ,والمواتي تـ

أىداف الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 -1تحديد ميارات عمميتي القدرة الرياضية المتمثمة في التواصؿ

اختيارىف بطريقة قصدية مف مدرسة البريج الثانوية (ب) لمبنات التابعة
لمديرية التربية والتعميـ بالمحافظة الوسطى مف قطاع غزة ,والتي وقع

الرياضي ,حؿ المشكبلت الرياضية والمراد تنميتيا لدى طالبات

االختيار عمييا لتطبيؽ الدراسة الحالية.

الصؼ العاشر األساسي بغزة.

* تتحدد نتائج ىذه الدراسة باألدوات التي أعدت فييا لقياس ميارات

 -2معرفة داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف
الضابطة والتجريبية في اختبار القدرة الرياضية الخاص بميارات

عمميتي القدرة الرياضية نتيجة توظيؼ ممؼ اإلنجاز

 -3معرفة حجـ األثر الذي تسبب عف توظيؼ ممؼ اإلنجاز كأحد
أدوات التقويـ البديؿ في تنمية القدرة الرياضية لدى طالبات الصؼ
العاشر األساسي بغزة.
أىمية الدراســة

عمميتي القدرة الرياضية .
مصطمحات الدراسة

أوالً :ممف اإلنجاز :يعرفو الباحثاف بأنو " عممية تقويـ لتجميع منظـ
وىادؼ لؤلعماؿ التي تقوـ بيا طالبات الصؼ العاشر األساسي خبلؿ
فترة زمنية معينة في موضوع الرياضيات ,مف خبلؿ االستناد إلى
مجموعة مف المعايير التي يتفؽ عمييا والتي تعطي لمطالبات فرصة

التقويـ الذاتي ,والتعميؽ عمى األعماؿ مما ينمي قدرتيف الرياضية.

تكتسب الدراسة أىميتيا مف خبلؿ النقاط التالية :

 -1ندرة الدراسات الفمسطينية التي تناولت ممؼ اإلنجاز كأحد أدوات
التقويـ البديؿ في الرياضيات ,وأثره عمى تنمية القدرة الرياضية والتي
تتماشى مع العصر الذي نعيش فيو.
 -2مف الممكف أف تقدـ أدوات جديدة لقياس القدرة الرياضية لمطمبة
خاصة في مرحمة التعميـ الثانوي ,وقد يستفيد منيا باحثوف آخروف
عند إعدادىـ ألدوات دراساتيـ وبحوثيـ.
 -3قد تعمؿ عمى تفعيؿ التواصؿ بمغة الرياضيات ,وتساعد عمى
تحسيف المغة الرياضية ,والميارات األساسية البلزمة إلجراء
العمميات الرياضية خاصة (التواصؿ الرياضي وحؿ المشكبلت

الرياضية) ,وفيـ قواعدىا.

حدود الدراسة ومحدداتيا

* اقتصرت الدراسة عمى ممؼ اإلنجاز كأداة لمتقويـ البديؿ ,وأثر ذلؾ

ثانياً :القدرة الرياضية :يعرفيا الباحثاف بأنيا القدرة عمى التواصؿ بمغة
الرياضيات ,واستخداميا في الوصوؿ إلى تعميمات وعبلقات رياضية

واستخداـ طرؽ رياضية متنوعة لحؿ المشكبلت غير الروتينية ,وتقاس
إجرائياً بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار القدرة الرياضية
المعد ليذا الغرض.
الخمفية النظريـــــة
أوالً  :مفيوم التقويم البديل بشكل عام

ىناؾ الكثير مف المصطمحات التربوية المرادفة لمفيوـ التقويـ البديؿ,

إال أف جميعيا تتمحور حوؿ مغزى واحد ىو التحوؿ مف االختبارات
التقميدية إلى األنشطة البديمة لمتقويـ التي تيدؼ في حد ذاتيا إلى

التقويـ مف خبلؿ المياـ ذات المعنى التي تظير قدرة المتعمـ عمى
التفكير في تمؾ المياـ ,وابداع حموؿ لمواجية مشكبلت تواجيو في
حياتو ,ويعد مفيوـ " التقويـ البديؿ " األكثر عمومية ( عبلـ,2004 ,

في تنمية القدرة الرياضية بعمميتي التواصؿ الرياضي وحؿ المشكبلت

ويعرؼ بأنو " التقويـ الذي يتطمب مف المتعمـ بياف مياراتو
,)31
ِّ

لمفصؿ الدراسي الثاني لمصؼ العاشر األساسي لمعاـ الدراسي

مستخدماً عمميات عقمية عميا وحؿ مشكبلت وابتكارات ,وىذا يتطمب

* اقتصرت الدراسة عمى القدرة الرياضية المتمثمة بعمميتي التواصؿ

.)38 ,2010

يتفرع منو العديد مف القدرات األخرى.

يعتمد عمى مجموعة مف األدوات ومنيا (ممؼ اإلنجاز) ,يستخدـ

الرياضية ,حيث طبقت الدراسة عمى منياج الرياضيات الفمسطيني
2015/2014ـ.

الرياضي وحؿ المشكبلت الرياضية ,لكوف القدرة الرياضية مفيوـ عاـ

ومعارفو وأدائو مف خبلؿ تكويف نتاج ذي داللة أو إنجاز ميمة حركية

تطبيقات ذات معنى تتعدى حدود النشاط الذي يقوـ بو المتعمـ(العبسي,

ومما سبؽ يعرؼ الباحثاف التقويـ البديؿ إجرائياً بأنو " نوع مف التقويـ
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لمكشؼ عف الجوانب السمبية و اإليجابية لتدريس الرياضيات وفؽ

جدول ()1

مقاييس معينة في عمميػة تعمـ الطالبات ,لمعالجة الجوانب السمبية,
وتعزيػػز الجوانب اإليجابيػة؛ بيدؼ تحسيف وتطوير تعمـ الرياضػيات مف

الفرق بين التقويم التقميدي والتقويم البديل
السمة

أجؿ الحكـ عمى مدى امتبلؾ الطالبات لميارات عمميتي القدرة

الرياضية وتنميتيا لدييف".

ثانياً :التقويم البديل في مجال تعمم الرياضيات وتعميميا

يأخذ شكؿ اختبار تحصيمي
الشكؿ

األفضؿ ,وعف ودوره األساسي في إثراء مادة الرياضيات ,تـ التحدث
عف مياـ تقويـ الرياضيات التي يجب أف تكوف مشكبلت واقعية
مرتبطة بحياة الطمبة بحيث تتضمف أربعة أبعاد أوردىا (العرابي,

 , )179 ,2004ىذه األبعاد ىي كاآلتي:

التفكير والتبرير :مف خبلؿ جمع البيانات ,االستقصاء ,التفسير

والتحميؿ ,صياغة الفروض ,التعميـ ,فحص الحموؿ.

طرؽ
وأساليب

االختبارات التحصيمية الكتابية

التقويـ

(الورقة والقمـ)

نواتج
التعمـ

األدوات الرياضية :مف خبلؿ استخداـ الرموز والرسوـ البيانية ,اآلالت

االتجاىات والميول :وتشمؿ المثابرة ,تنظيـ الذات ,التأمؿ ,المشاركة,

الحماس.

لذا يمكف القوؿ أف الرياضيات تعد إحدى أىـ دعائـ التطور العممي

صمة بواقع الطالب ومطموب

يقتصر تقييـ الطمبة عادة عمى

طريقة العمل :بشكؿ فردي أو مف خبلؿ مجموعات صغيرة.
الحاسبة ,األعماؿ اليدوية.

(ورقة وقمـ) ,وقد ال يكوف لو
مف الطالب اإلجابة عميو مباشرةً

يتطمب العصر الحالي الحديث عف التقويـ البديؿ في الرياضيات؛ مف

أجؿ تطوير مناىجيا ,وطرؽ تقويميا لبلرتقاء والنيوض بيا نحو

التقويـ التقميدي

يأخذ شكؿ مياـ حقيقية مطموب
إنجازىا وتظير استيعاب الطمبة
عف طريؽ توظيؼ قدراتيـ
ومياراتيـ إلنجاز الميمة الموكمة
.
يتـ تقييـ الطمبة بعدة أساليب منيا
اختبارات األداء ,ممفات اإلنجاز,
مقاييس التقدير ,مشروعات
الطمبة وغيرىا.

يركز عمى نواتج التعمـ فقط,

يركز عمى النواتج والعمميات التي

وتذكر الحقائؽ عف طريؽ

يتـ بيا بناء المعرفة مف خبلؿ

االختبارات الموضوعية ,ألنو

الميارات العميا بيدؼ إنتاج

عبارة عف مياـ مصطنعة,

جديد ,ألنو عبارة عف مياـ تيتـ

وليست واقعية

بالواقع.

يقدر أداء الطالب في االختبار
المعيار

التقويـ البديؿ

بالدرجة (العبلمة) التي حصؿ
بناء عمى صحة إجابتو
عمييا ً
عف األسئمة

يتـ تقدير أداء الطمبة في المياـ
اعتماداً عمى قواعد (موازيف)
تقدير ,يتـ التقويـ مف خبلؿ

محكات متدرجة تصؼ األداء في
كؿ مستوى

مف خبلؿ المقارنة السابقة بيف التقويـ التقميدي ,والتقويـ البديؿ وجد أف

المعاصر ,وأف تعميميا ينبغي أف يواكب تغيرات العصر ,ويييئ الطمبة

التقويـ البديؿ يتميز بشمولية النظرة لممواقؼ األدائية الواقعية التي

المعمومات الجديدة ,واعماؿ الفكر فييا لتشكيميا ,واعادة تنظيميا؛

وفؽ معايير معينة تؤكد عمى أداء الطمبة في المياـ المختمفة.

لمتكيؼ مع ىذه التغيرات بما يمكنيـ مف المشاركة في الحصوؿ عمى
لممساىمة في التييؤ لبناء جسور التواصؿ المستمر مع العموـ والتقنيات

توظؼ أكبر قدر مف الميارات ,والمعارؼ لممتعمميف بكافة مستوياتيـ,

المستقبمية ,والتي تعد األساس في عممية إحداث التقدـ لممجتمع,

وبالتالي تكويف معارؼ جديدة لدييـ تتكامؿ مع المعارؼ السابقة ,مما
ينمي التفكير واإلبداع ,ويساعد في تنمية القدرة الرياضية لدييـ ,كما
يساعدىـ في حؿ المشكبلت الرياضية غير الروتينية ,وىذا ىو ىدؼ

التقويـ البديؿ.

مقارنة بين التقويم التقميدي والتقويم البديل  :وجد أف جميع الدراسات

السابقة تناولت المقارنة بيف التقويـ التقميدي والتقويـ البديؿ  ,لخص
الباحثاف ىذه المقارنة في جدوؿ (( )1زيتوف)519 ,2008 ,
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ثانياً :أدوات التقويم البديل Alternative Evaluation Tools

يتناوؿ ىذا الجزء أدوات التقويـ البديؿ التي يمكف بواسطتيا الوقوؼ
عمى النتاجات ذات العبلقة ,والتي يكتسبيا الطمبة ,وتنسجـ مع

األعماؿ الموكمة إلييـ ,بيدؼ االندماج مع المواقؼ الواقعية ,والتمكف
مف التعامؿ مع ىذه المواقؼ بصورة أكثر جدية وحيوية ,لذا ال بد مف
التوجو نحو استخداـ أدوات أخرى لمتقويـ كأدوات التقويـ البديؿ التي
أورد عنيا عبد الوىاب (  )1079 , 2013أف التقويـ المبني عمى

عمي نصار؛ شييناز الموح

لمتقويـ البديؿ ,وفي ذلؾ أشار زيتوف (  ) 2007إلى اختبلؼ أسماء
ومسميات ممؼ اإلنجاز فمنيا االسـ اإلنجميزي بورتفوليو أو الصحائؼ
الوثائقية ,أو سجبلت األداء ,أو حوافظ األعماؿ ,أو الحقيبة التقويمية,
أو التقويـ بالحقيبة التعميمية( الزبيدي ,)53 ,2011 ,إلى جانب ىذا

فإف البورتفوليو  portfolioكممة مشتقة مف كممتيف ىما  Portبمعنى

يحمؿ ,واألخرى  folioبمعنى ورؽ ويطمؽ عمييا اسـ حقيبة التعميـ
المدرسي (الصراؼ ,)325 ,2002 ,ويعرفو كامبؿ وآخروف ()2009

رؤية صحيحة يؤدي إلى بناء أدوات تقويـ عممية ذات موثوقية  ,يمكف

بأنو "ممؼ يحوي توثيؽ وتجميع لنماذج مف أعماؿ وأنشطة الطالب

مف خبلليا جمع الشواىد التي تؤدي إلى أحكاـ صحيحة عف تحصيؿ

المتعمقة بمادة دراسية أو بسياؽ تعميمي محدد خبلؿ فترة زمنية معينة,

الطالب ومف ثـ تحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ  ,ومف ثـ تعد أدوات
التقويـ البديؿ مف الوسائؿ الضرورية التي تساعد المعمميف في تحديد

المياـ المطموبة ومبلحظتيا ومتابعتيا ووضع الخطط العبلجية تبعاً
لذلؾ  ,كما تساعد المعمميف في تقويـ المتعمميف تقويماً موضوعياً

متواصبلً ونيائياً ,ىذا وعرؼ عودة والمذكور في (عبد اهلل , 2009 ,

كما يحوي توثيؽ ألفضؿ أعماؿ الطالب ,ويشمؿ البورتفوليو التعميمي

أعماؿ ومياـ تعكس تفكير الطالب ومياراتو العممية وخبراتو المكتسبة
ومستواه الدراسي وقدرتو عمى الفيـ واالستيعاب ( الناجـ65 ,2013 ,
) ,إلى ذلؾ أوردت جامعة والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة تعريفاً

لممؼ اإلنجاز بأنو "مجموعة مف ( األوراؽ– المقاالت– الشيادات–

 ) 102أدوات التقويـ البديؿ بأنيا أدوات يستخدميا المعمـ لتقويـ مدى

المشاريع– النشرات) والتي يتـ اختيارىا خصيصاً كدليؿ عمى أداء الفرد

واضحة في ذىف المعمـ تبعاً الستراتيجيات التقويـ البديؿ التي

الباحثاف أف ممؼ اإلنجاز ىو "عممية تقويـ لتجميع منظـ وىادؼ

تحقؽ نتاجات التعمـ لدى المتعمميف ,وتستند في تصميميا عمى منيجية

يستخدميا وتشمؿ :سبللـ التقدير وقوائـ الشطب وسجبلت وصؼ سير

تعمـ الطمبة والسجؿ القصصي ,وقد عرفت بأنيا أدوات تقويـ استخدمت
لتقويـ ميارات عمميتي القدرة الرياضية ومنيا ممؼ اإلنجاز ,ونظ اًر
لكوف أدوات التقويـ البديؿ لـ يتصدى ليا سوى قمة مف الباحثيف ولـ

وانجازاتو (  ,) California state university ,2005:3ويرى
لؤلعماؿ التي تقوـ بيا طالبات الصؼ العاشر األساسي خبلؿ فترة

زمنية معينة في موضوع الرياضيات ,مف خبلؿ االستناد إلى مجموعة
مف المعايير التي يتفؽ عمييا والتي تعطي لمطالبات فرصة التقويـ
الذاتي ,والتعميؽ عمى األعماؿ مما ينمي قدرتيف الرياضية.

تنؿ الحظ الوفير مف الدراسة والبحث فقد تـ تناوؿ ممؼ اإلنجاز"
 " Portfolioفي ىذه الدراسة كأداة لمتقويـ البديؿ لما لو مف أىمية

فوائد ممف اإلنجاز (البورتفوليو) :

نتاجات القرف العشريف عمى الساحة التربوية ,وما يجنيو المعمـ مف

كبيرة في عمميات التقويـ مف حيث األثر الذي يتركو كأداة تقويـ بديمة

وراء ىذا الممؼ ىو تقييـ طمبتو بطرؽ بديمة عف اختبارات الورقة والقمـ,

بعد استخدامو.

ممف اإلنجاز ( (Portfolioكأداة لمتقويم البديل

يعد ممؼ اإلنجاز أحد أدوات التقويـ البديؿ التي ظيرت مجدداً عمى

يعد ممؼ اإلنجاز أحد أىـ

فيذا الممؼ يسمح لممتعمـ بتقويـ ذاتو ومف ثـ يزيد إبداعو وتفكيره,

ويحمؿ في طياتو العديد مف الفوائد التربوية منيا ما يخص المعمم

حيث يوسع مف دور المعمـ فيصبح المعمـ عضواً أساسياً في فريؽ

الساحة التربوية خاصة في الربع األخير مف القرف العشريف رغـ أنيا

تشكمو و ازرة التربية والتعميـ لتقويـ المناىج المدرسية وتطويرىا ,أيضاً

المطموبة ,حيث يعد أحد المفاىيـ التي أثارت جدالً وارباك ًا لدى

لطمبتو مما يساعده في الكشؼ عف الفروؽ الفردية بيف المتعمميف,

كانت مستيمكة تربوياً ,ولكف ألنو أسئ استخدامو فمـ يظير بالصورة

التربوييف؛ نظ اًر ألف الكثير ممف يستخدمونو لـ يفرقوف بينو وبيف حوافظ

الطمبة ,ومف ثـ في ىذه اآلونة كثر الحديث عف ممؼ اإلنجاز كأداة

يمكف معمـ المرحمة الثانوية خاصةً مف التعرؼ عمى اإلنجازات الموثقة

ومنيا ما يخص المتعمم حيث يعكس الممؼ إنجازات المتعمـ ومدى

تطوره ,وتقدمو ,ومستواه األكاديمي ,كذلؾ ذكر أف ممؼ اإلنجاز يساعد
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المتعمـ ليصبح متعمماً فعاالً ,و يزيد مف دافعيتو لمتعمـ ,ويشجعو عمى

عمي نصار؛ شييناز الموح

رابعاً :وثائق خاصة وصحائف تقويم ذاتي :حيث اشتممت الوثائؽ

التعمـ الذاتي ,باإلضافة إلى أنو يعتبر أداة لمتغذية الراجعة ,وذلؾ مف

خبلؿ تقويـ كفاءة أىداؼ التعمـ( األحمد وعثماف .) 29 :2006 ,كما

الخاصة أوراؽ خاصة بالطالبة مثؿ شيادات شكر وتقدير ,أوراؽ ثبوتية
لشخصية الطالبة ,جدوؿ دراسي ,مجموعات العمؿ التعاوني ,آراء

يوفر الممؼ صورة واضحة عف قدرات المتعمـ ومياراتو العقمية بحيث

الطالبات حوؿ مشروع ممؼ اإلنجاز ,بطاقات تقويـ ذاتي حوؿ مادة

تتصؼ بالعمؽ واالتساع والنمو األمر الذي ال تستطيع طرؽ التقويـ

الرياضيات.

التقميدية إظياره ,كذلؾ يستخدـ في الرياضيات في الكشؼ عف ميارات

خامساً :درجات االختبارات التحصيمية والشفوية :شممت درجات

لمتواصؿ الرياضي مف خبلؿ القدرة عمى شرح األفكار بوضوح,

تمثمت في القوانيف والحقائؽ والمسممات الرياضية التي تضمنيا مقرر

الطمبة في حؿ المشكبلت الرياضية ,وتنمية القدرة الرياضية ,ويستخدـ
واستخداـ المغة الرياضية بطريقة صحيحة.
محتويات ممف اإلنجاز (البورتفوليو)

مف خبلؿ ما قاـ بو الباحثاف خبلؿ فصؿ دراسي كامؿ وما أنجزتو

طالبات الصؼ العاشر األساسي ,فقد احتوى ممؼ إنجاز الطالبات
عمى العديد مف الموضوعات موجزة بالشكؿ ( )1التالي.

االختبارات الشيرية ,نصؼ الفصؿ ,نياية الفصؿ ,اختبارات شفوية

الرياضيات.
مميزات ممف اإلنجاز (البورتفوليو) كأداة من أدوات التقويم البديمة

أشارت األدبيات والدراسات المرتبطة بالتقويـ البديؿ إلى المزايا المتعددة

لمتقويـ بممؼ اإلنجاز أىميا:

 -1يفيد المعمميف بالمدارس الثانوية في التعرؼ إلى إنجازات المتعمميف
الموثقة مما يساعدىـ في الكشؼ عف الفروؽ الفردية بيف المتعمميف.
 -2يساعد عمى توجيو الطمبة لمجاؿ الدراسة الذي يتناسب مع ميوليـ
واىتماماتيـ وقدراتيـ عمى حد سواء ,مما يقمؿ مف اليدر التعميمي

الناتج حالياً مف سوء توزيع الطمبة اعتماداً فقط عمى مجرد

العبلمات.

شكل( :)1يوضح محتويات ممف اإلنجاز

أوالً :السيرة الذاتية لمطالبة :حيث تضمنت اسـ الطالبة ,المرحمة
الدراسية ,المدرسة ,ىدؼ الطالبة مف الممؼ ,ىوايات وميارات الطالبة,

شخصيات تحب الطالبة أف تشاركيا في الممؼ ,أفضؿ ما قرأت
الطالبة مف كتب ومجبلت رياضية ومعمومات عف الرياضيات والعمماء
الذيف أسسوا الرياضيات.
ثانياً :عينات من كتابات الطالبات :حيث شممت ما كتبتو الطالبة وما
وثقتو مف معمومات وبيانات ومقاالت ونشرات رياضية عف الممؼ وعف
الرياضيات ,رسالة المدرسة ورؤيتيا ,رسالة الطالبة لممدرسة.

 -3المرونة والقابمية لمتكيؼ حسب ظروؼ ونواتج التعمـ ,والتركيز عمى
التشخيص والتحسيف وليس المقارنة بيف المتعمميف ,وتنمية قدرة المتعمـ

عمى التقييـ الذاتي والتعاوف المستمر )(Rolheiser, 2000, 34

مما سبؽ لوحظ أف ممؼ اإلنجاز يمتاز بالعديد مف الميزات التي
جعمتو يتصدر أدوات التقويـ الحديثة وانتشر بصورة سريعة ,حيث إنو
يعمؿ عمى التكامؿ بيف كؿ مف التعميـ والتقويـ ,ويتـ مف خبللو توظيؼ
ميارات التقويـ الذاتي ,حؿ المشكبلت ,التفكير الناقد ,وتنمية القدرات
اإلبداعية والرياضية عند المتعمميف ,لذلؾ البد لنا مف نشر ثقافة ىذا

الممؼ في مدارسنا والعمؿ عمى تحسيف صورتو.
أنواع ممفات اإلنجاز (البورتفوليو):

ثالثاً :أوراق العمل والتقارير :واشتممت عمى أوراؽ عمؿ خاصة

لقد تعددت أنواع ممفات اإلنجاز تبعاً لميدؼ الذي تسعى إلى تحقيقو,

واجيت الطالبات عند دراسة الرياضيات ,وعند إعداد الدروس

خبلؿ أفكاره وتأمبلتو حوؿ ىذا العمؿ أو اإلنجاز ,إلى تقديـ معمومات

بخطوات حؿ المشكبلت الرياضية ,أوراؽ عمؿ عف الصعوبات التي

المحوسبة.

والذي يتراوح ما بيف إثراء عممية تعمـ الطالب ,وتقييـ الطالب ألدائو مف
مقننة ومحددة ألولياء األمور ومدير المدرسة أو اإلدارة التعممية حوؿ
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إنجازات الطمبة( مجيد ,) 92 :2011 ,ونظ اًر لكثرة ىذه األنواع

واستيبلكيا تربوياً تـ عرض ما يخدـ غرض الدراسة الحالية فقط ,

ومنيا تصنيف تيرني و فميفيسيا( ) Tierney & Valevcia

المذكور في الباز حيث يعد تصنيفيـ لممفات اإلنجاز التصنيؼ األشمؿ

وىو عمى النحو التالي( :الباز)65–64 , 2006 ,
 -1حقائب تقييم األعمال :وفييا يتـ توثيؽ جميع أوجو ومراحؿ عمميات
التعمـ ,لبياف التكامؿ بيف معارؼ وميارات المتعمـ في مجاؿ واتجاه

معيف.

عمي نصار؛ شييناز الموح

المتعمـ مما يؤدي إلى انخفاض ثبات الممؼ ,كما ويتطمب إعداد
محكات لتقييـ األداء ,ورصد الدرجات ألعماؿ المتعمـ وقتاً طويبلً مف
المعمـ.

ونرى أنو بالرغـ مف كؿ ىذه الصعوبات فإف المعمـ بفطنتو وحنكتو

يستطيع التغمب عمييا إف أراد ,وأف التدريب الجيد والكافي لممعمـ يجعمو

متمكناً مف ىذا الممؼ ومحتوياتو ,كذلؾ استخدامو لممقاييس والمحكات
المناسبة لمتقويـ التي تجعؿ منو ممفاً حقيقياً .
معايير تقويم ممف اإلنجاز بصورة عامة

 -2حقائب عرض األعمال :وتستخدـ في التقييـ النيائي لمدى اتقاف
المتعمـ لمخرجات وأىداؼ المنيج ,لذا تضـ أفضؿ األعماؿ

المكتممة والبارزة لممتعمـ.
 -3حقائب توثيق األعمال :وتضـ مجموعة مف أعماؿ المتعمـ خبلؿ

فترة زمنية معينة ,لبياف النمو والتحسف في أداء المتعمـ خبلؿ تمؾ
الفترة.

المشكالت التي تواجو تطبيق ممف اإلنجاز كأداة من أدوات التقويم

البديل

بالرغـ مف المزايا العديدة التي ذكرت سابقاً لمتقويـ بممؼ اإلنجاز فإنو

تعتريو العديد مف المشكبلت التي تحوؿ دوف تطبيقو عمى أرض الواقع

بصورة صحيحة ,حيث كشؼ تطبيقو عف وجود صعوبات ومشكبلت
واجيت تطبيقو بالصورة الحقيقية ومنيا مشكالت من حيث تصميم

وبناء الممف ،حيث يحتاج وقتاً طويبلً وجيداً في تصميـ وتطبيؽ
األنشطة والمياـ المطموب مف المتعمـ أدائيا ,كما يحتاج بناء الممؼ

معمميف مدربيف قادريف عمى تصميمو بالصورة التي تبلئـ طبيعة
المتعمـ ,نضيؼ إلى ذلؾ التكمفة االقتصادية العالية حيث يحتاج
تصميـ الممؼ لموارد مادية عديدة إلخراجو بصورتو النيائية ,أما
المشكالت الخاصة بتحديد محتوى الممف فتكمف في أنو يجب تدريب
الطمبة عمى كيفية اختيار األعماؿ ,وكيفية تقديميا بشكؿ

جيد(.البغدادي ,)15 ,2007 ,كذلؾ صعوبة تحديد اليدؼ مف الممؼ

ومحتوياتو ,وقمة وعي المعمميف بالممؼ ومحتوياتو تجعميـ يتركوف

األمر لمطالب ,مما يصعب عمييـ تحديد محتواه,

وقمة تدريب

المتعمميف عمى استخدامو ,وبالتالي جيميـ بمحتوى ىذا الممؼ ,أما مف
حيث مشكالت تقويم الممف ذاتو تكمف في صعوبة رصد درجات

كانت البداية عندما قامت كؿ طالبة باالحتفاظ بإنجازاتيا الفصمية داخؿ
ممؼ خاص ,ولكؿ بداية نياية ونياية ىذا الممؼ ىو إعطاءه الدرجة
التي يستحقيا والتي تبرز إبداع صاحبتو وابتكاراتيا ,وحيث يشتمؿ

ممؼ اإلنجاز عمى مياـ ونتاجات متنوعة مف إنتاج الطالبات ,ولتقييـ

ممؼ إنجاز الطالبة البد مف توافر مجموعة مف المعايير والمحكات
التي مف خبلليا تـ الحكـ عمى جودة ىذا الممؼ مف عدميا ,فميما
كاف نوع الممؼ وأيف كاف غرضو البد مف تقييمو ,فممؼ اإلنجاز يوثؽ

التعمـ عبر الزمف مما يجعمو أداة فعالة لمتقويـ كونو يحقؽ مبدأ التكامؿ

بيف أدوات القياس ويأخذ بمبدأ تراكمية التقويـ (الخريجي2010 ,
 ,)300,ومف خبلؿ جولة في غمار األدب التربوي وجدت العديد مف
المقاييس التي مف خبلليا يتـ الحكـ عمى ممؼ اإلنجاز ,اختير منيا
مقياس تقدير ( كوجؾ ,) 114 ,2012 ,حيث استخدـ في تقييـ
ممفات اإلنجاز لمطالبات.

المحور الثاني :القدرة الرياضية Mathematical Ability

يرى الباحثاف أنو البد مف تنمية القدرات الرياضية لممتعمميف بغية

التغمب عمى المصاعب والمشكبلت التي تواجييـ ,ىذا وتبيف وجود
مصطمحيف بنفس المعنى ىما القدرة الرياضية ,والقوة الرياضية ,لكف تـ
استخداـ مصطمح القدرة الرياضية"  "Mathematical Abilityفي ىذه
الدراسة ,والقدرة الرياضية تنمو مف خبلؿ فيـ المفاىيـ ,والمعرفة
اإلجرائية ,وحؿ المشكبلت ,حيث تنمو معرفة المتعمـ ويحدث التعمـ لو
مف خبلؿ تكويف ترابطات بيف المعمومات السابقة والمعمومات الجديدة,
ومف ثـ توظيفيا في المواقؼ الجديدة بطريقة إنتاجية ,وىذه السمة
لمقدرة الرياضية يمكف دراستيا مف خبلؿ أداء المتعمـ ,داخؿ أحد

مجاالت المحتوى الرياضي في المستويات الثبلث :فيـ المفاىيـ,

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

073

عمي نصار؛ شييناز الموح

أثر توظيف ممف اإلنجاز في تنمية القدرة الرياضية لدى طمبة الصف العاشر األساسي بغزة

المعرفة اإلجرائية ,حؿ المشكبلت (البركاتي ,)3 ,2008 ,ىذا وأوردت
(رزؽ )179 ,2012 ,أف تنمية القدرة الرياضية أصبح مدخبلً جديداً

يعتد بو في تنمية المفاىيـ الرياضية ,واالرتقاء بتقويـ الطمبة في
الرياضيات بدؿ االعتماد عمى مدخؿ قياس التحصيؿ بالطرؽ التقميدية
التي ال تتعدى المستويات الدنيا مف التفكير مثؿ المعرفة ,والتذكر,

الفيـ ,والتطبيؽ ,وتغفؿ معيا مستويات التركيب ,والتحميؿ ,والتقويـ
واالبتكارية ,ىذا وقد عرفيا المجمس القومي األمريكي لتقويـ
التحصيؿ National Assessment of Educational Progress,
) ,( NAEPوالمذكور في (بدر )68 : 2010 ,عمى أنيا " قدرة

المتعمـ عمى تجميع واستخداـ المعرفة الرياضية مف خبلؿ االستكشاؼ
والحدس والتفكير المنطقي وحؿ المشكبلت غير الروتينية ,والتواصؿ
مف وخبلؿ الرياضيات والترابط الرياضي بيف األفكار الرياضية وبيف
الرياضيات والمواد الدراسية األخرى ,كما عرفيا المجمس الوطني

لمعممي الرياضيات ( National Council of Teachers of
) )Mathematics, NCTMبأنيا" :القدرة عمى استكشاؼ واقامة
الترابطات ,والتفكير المنطقي لحؿ المسائؿ غير الروتينية ,والتواصؿ

حوؿ وداخؿ الرياضيات ,وربط األفكار داخؿ محتوى الرياضيات وبيف
الرياضيات والمواد األخرى( . ) NCTM, 2000,64

وعرؼ الباحثاف القدرة الرياضية بأنيا" القدرة عمى التواصؿ بمغة
الرياضيات ,واستخداميا في الوصوؿ إلى تعميمات وعبلقات رياضية

واستخداـ طرؽ رياضية متنوعة لحؿ المشكبلت غير الروتينية ,وتقاس
إجرائياً بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار القدرة الرياضية
المعد ليذا الغرض.

مكونات ( أبعاد ) القدرة الرياضية :بالرجوع لعدة دراسات ومنيا دراسة

رزؽ (  ,)180 , 2012بيوت وبمطية (,)13 , 2007

محمد

( ,)959 ,2011زنقور(  ,) 211 ,2008الخطيب والمجذوب
( )113 ,2013اتضح أف القدرة الرياضية تغطي ثبلثة أبعاد رئيسية
عند تقويـ المتعمـ وىي موضحة كما في الشكؿ رقـ ( )2التالي.

شكل ( :)2يوضح مكونات (أبعاد) القدرة الرياضية

وجد مف خبلؿ المخطط السابؽ أف القدرة الرياضية تعد مف القدرات
المعقدة التي تتسـ باالبتكارية ,وىي إحدى القدرات الفرعية لمقدرات
العممية ,وتنمية ىذه القدرة عند الطمبة أمر ليس بالبسيط إنما يحتاج

إلى مقاييس واختبارات وتدريب وتمريف منذ الطفولة ,ىذه القدرة تشمؿ
األبعاد الثبلثة السابقة كما يمي:
 -1بعد المحتوي :يشمؿ محتوى الرياضيات بجميع فروعيا ,فيو يشمؿ
الحس العددي الخاص بالعمميات الحسابية األربع الجمع ,والطرح,

والضرب ,والقسمة ,وحس اليندسة والقياس ,وما يتضمنو مف ىندسة
إقميدية ,ىندسة مستوية ,ىندسة فراغية ,والتفكير الجبري

واالحتماالت وما يتضمنو مف فروع االحتماالت واإلحصاء.

 -2بعد المعرفة الرياضية :يشتمؿ المعرفة المفاىيمية التي تشمؿ مفاىيـ
ورموز وأشكاؿ ورسومات وجداوؿ رياضية ,والعبلقة بيف المفاىيـ
والتعميمات والرياضية وربطيا ببعضيا البعض ,والمعرفة اإلجرائية
التي تتضمف الخطوات المتبعة في تنفيذ العمميات الرياضية
واستخداـ خوارزميات وميارات وخطوات حؿ المشكبلت الرياضية,
وحؿ المشكبلت الرياضية الذي يتـ فيو توظيؼ المعرفة المفاىيمية

واإلجرائية لمحؿ.

 -3بعد العمميات الرياضية :ويشمؿ العديد مف العمميات التي أشار ليا
المجمس القومي لمعممي الرياضيات

( )NCTMومنيا التواصؿ

الرياضي ,والترابط الرياضي ,واالستدالؿ الرياضي.
والمدقؽ في معايير مجمس ( )NCTMلمرياضيات المدرسية يجد توجياً
نحو تطوير تعميـ الرياضيات في ضوء محتوى وعمميات تتفؽ وحاجات
الطمبة ,وليس فقط مجرد تعمـ ميارات حسابية وحؿ مسائؿ ,ولكف

الفكرة أعمؽ مف ذلؾ فالمعايير ترتبط بكيفية التواصؿ مع اآلخريف ومع
المحتوى ,واجراء مناقشات ,وتوقع حموؿ ومشكبلت ,وقدرة عمى
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استدالؿ العمميات الرياضية ,واستنتاج الحموؿ ,وتقويـ خطوات الحؿ
(الخطيب والمجذوب.)111 :2013 ,
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ثانياً :حل المشكالت الرياضية

لوحظ أف الغالبية العظمى مف الطمبة تنقصيـ القدرة عمى حؿ

لذا فإف القدرة الرياضية ليا بالغ األىمية ,ويجب الحرص عمى تنميتيا

المشكبلت الرياضية؛ وذلؾ ألنيـ يمارسوف حؿ مشكبلت روتينية يقوـ

عند الطمبة ,ونعرض ىنا نبذه عف عمميتي القدرة الرياضية والميارات

المعمـ إما بتفسيرىا لمطالب دوف إعطائو فرصة لمتفكير ,واما بحميا

الفرعية التي تتضمنيا كؿ عممية كما يمي :

دوف تدخؿ مف الطالب في الحؿ ,وتكمف أىميتو في أف تدريس حؿ

أوالً :التواصل الرياضي  :وجد أف أىمية التواصؿ الرياضي ترجع إلى

المشكبلت يكسب التدريب عمى الميارات الحسابية معنى ,ويساىـ في

الدور األساسي الذي يقوـ بو في تعميـ وتعمـ الرياضيات ,وذلؾ مف

اكتشاؼ ميارات جديدة ,كما يثير فضوؿ الطالب ويشجع لديو حب

لآلخريف ,ومف ثـ تصبح تمؾ القضايا الرياضية المجردة ذات معاف
ممموسة لممتعمـ؛ يستند إلييا في تفسيراتو ومناقشاتو وتبريراتو التي يدافع

 ,) 64 ,2005ىذا وعرؼ الباحثان حل المشكالت الرياضي ًة بأنو
"إمكانية طالبات الصؼ العاشر عمى االنخراط في ميمة رياضية غير

عنيا في وقت الحاجة ليا ,ونذكر ىنا في جدوؿ ( )2نبذة مختصرة

مألوفػة ,تكوف طريقة الحؿ فييا غير مألوفػػة سابقاً ,ويتـ حميا بإعادة

خبلؿ تبادؿ اآلراء حوؿ القضايا الرياضية المختمفة وتوضيحيا

عف ميارات التواصؿ الرياضي كما أوردىا المجمس القومي لمعممي
الرياضيات ( ,)NCTMوالمجمس القومي لتقويـ تحصيؿ الرياضيات
(.)NAEP
ميارات عممية التواصل الرياضي ومؤشرات كل منيا
استخداـ المغة
الرياضية لموصؼ
والتعبير عف األفكار
والحموؿ الرياضية
بوضوح
توضيح األفكار
والعبلقات الرياضية
بصورة واضحة
ومتناسقة يفيميا
اآلخروف

مؤشر تحقيؽ الميارة
*تترجـ النص الرياضي وما يتضمنو مف أفكار وعبلقات
بصورة صحيحة لآلخريف
*تفسر معطيات المشكمة الرياضية والمطموب منيا مف
خبلؿ قراءتيا قراءة فاىمة
*تميز التعميمات الرياضية التي تناسب موقؼ أو فكرة
رياضية مف غيرىا
*توضح التعميمات الرياضية المستخدمة في حؿ
المشكمة الرياضية
*تحدد المصطمحات الرياضية التي يتضمنيا النص
الرياضي
*تحمؿ النص الرياضي مبينة الحموؿ باستخداـ الجداوؿ
أو الرموز الرياضية

ومما سبؽ لوحظ أنو مف الضروري تعميـ الطمبة ميارات التواصؿ
الرياضي ,وعمى المعمـ أف يعطي الفرصة لمطمبة لتفسير وتحميؿ
األفكار؛ بيدؼ توسيع مداركيـ ,مما يساعد في تنمية قدراتيـ

الرياضية.

تنظيـ المعرفة بيدؼ ابتكار طريقة لمحؿ ,ويقاس بالدرجة التي تحصؿ
عمييا الطالبة في اختبار القدرة الرياضية.
ميارات عممية حل المشكالت الرياضية

جدول ( ) 2

الميارة

االستطبلع ,كما أنو وسيمة لتعمـ مفاىيـ جديدة (عرساف وأبو زينة,

أوردت عدة دراسات سابقة العديد مف ميارات حؿ المشكبلت الرياضية

نمخصيا في جدوؿ ( )3التالي .

جدول ()3

ميارات عممية حل المشكالت الرياضية ومؤشرات كل منيا
الميارة
 -1تحميؿ وتقويـ حموؿ
المشكمة الرياضية

مؤشر تحقيق الميارة
-

المقدمة مف قبؿ
اآلخريف

 -2تحميؿ ووصؼ
خطوات حؿ

-

-

-

المشكمة الرياضية
 -3تبرير وتفسير
العبلقات واألفكار

الرياضية مف خبلؿ
القدرة عمى حؿ

المشكمة الرياضية

رياضية

بناء
تستقرئ القاعدة المستخدمة في حؿ المشكمة الرياضية ً
عمى معمومات سابقة
تعطي أفكا اًر صحيحة حوؿ حموؿ المشكبلت الرياضية
تقارف بيف المشكمة الحالية ومشكبلت عرضت مف قبؿ

تحوؿ النص الرياضي أو الشكؿ اليندسي إلى رموز تساعد
في حؿ المشكمة.

-

بدقة

تعمؿ اختيارىا لتعميمات رياضية تناسب موقفاً أو فكرة

-

تفسر خطوات حؿ المشكمة الرياضية بصورة منطقية
توظؼ ممؼ اإلنجاز في التعرؼ عمى خطوات حؿ المشكمة

-

الرياضية وتبرر كؿ خطوة حؿ تتوصؿ ليا.

تمارس طرح األسئمة وعمؿ التخمينات وتفسير الحموؿ
الرياضية بصورة واضحة

ومف خبلؿ ما سبؽ لوحظ أنو مف الضروري إتقاف الطمبة لميارات حؿ
المشكبلت الرياضية ,كما يجب تعريض المتعمميف لمشكبلت رياضية
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غير مألوفة لدييـ ,وتعريفيـ بخطوات حميا ,بيدؼ تفسيرىا وتحميميا؛

وتحديد فيمو وتشخيص صعوبات التعمـ ,وقياس القدرة عمى توصيؿ

لتوسيع مداركيـ والعمؿ عمى خمؽ متعمـ مبدع مفكر مبتكر لمحموؿ

المعرفة الرياضية لفظياً ,حيث يمكف االستعانة أثناء المقابمة بمواد

بشتى الطرؽ ,مما يساعد في تنمية قدراتيـ الرياضية.
خطوات حل المشكالت الرياضية

محسوسة أو مياـ حياتية.

 -2التقويم بواسطة العمل في مجموعات متعاونة Cooperative

يعد جورج بوليا ( )George Polyaمف الرواد الذيف خاضوا موضوع
حؿ المشكبلت الرياضية ,وتعتبر استراتيجيتو العامة في حؿ المشكبلت

 :Groupsحيث يتـ تقويـ الفرد مف خبلؿ مجموعتو ككؿ أو
بصورة فردية ,لذلؾ يمكف االستعانة بقائمة مبلحظات لتتبع الطمبة

مف أكثر االستراتيجيات قبوالً في الرياضيات ,وىي تعتمد عمى مجموعة

في المناقشات داخؿ المجموعات التعاونية التي مف الممكف أف

مف األسئمة المتتابعة في مراحؿ او خطوات محددة بشكؿ محكـ لتوجيو

تتضمف عرض الحموؿ واالستراتيجيات وشرحيا لآلخريف.

مسارات تفكير الطمبة نحو الحؿ الصحيح لممشكمة( ,شبير,2011 ,
 )37 – 36وىذه المراحؿ ىي :

 -3التقويم عن طريق الميام المفتوحة والممتدة :فالمياـ المفتوحة

تستخدـ لتقويـ عمؿ المتعمميف في مواقؼ تتعمؽ بإحدى ميارات

المرحمة األولى :فيم المشكمة :ويتـ الفيـ مف خبلؿ تعرؼ معطيات

التواصؿ الرياضي حيث يتطمب ىذا األسموب اختيار إجابة مناسبة

كذلؾ ربط المعطيات والمطموب ببعض ,وتعرؼ العبلقة بينيما.

تعميمي يستمر أياماً أو أسابيع حيث يتـ التخطيط لو مسبقاً ثـ تنفيذه

المشكمة ومطموبيا ,أو رسـ شكؿ ىندسي ,أو استعماؿ رمو اًز رياضية,

المرحمة الثانية :وضع خطة لمحل :ويتـ وضع خطة الحؿ في ضوء
ربط المشكمة الحالية بمشكمة سابقة تـ حميا مف قبؿ ,واالفادة مف

وكتابتيا مع تبرير الحؿ ,أما المياـ الممتدة فتكوف ضمف مشروع

وتقويمو (الباسري وآخروف.) 279 ,2013,

 -4التقويم عن طريق استخدام مقاييس التقدير التحميمية  :حيث تعد

مشكمة سابقة  ,ومف ثـ محاولة وضع ىيكيمية لحؿ المشكمة تتضمف

مقاييس التقدير التحميمية األكثر تحديداً وسيولة في التطبيؽ ,ففييا

المرحمة الثالثة :تنفيذ خطة الحل :في ىذه الخطوة البد مف التأكد مف

الكمية لؤلداء ىي مجموع الدرجات المعطاة لؤلبعاد ,وتستخدـ في

القانوف الخاص بالمشكمة أو رسـ توضيحي لممشكمة.
كؿ خطوة مف خطوات الحؿ ,التأكد مف صحة برىنتيا ,والتأكد مف

يج أز اليدؼ إلى أبعاد يتـ الحكـ عمييا فردياً ,بحيث تكوف الدرجة

تقييـ األفكار وتنظيميا ,كما تزود الطمبة والمعمميف بتغذية راجعة

استخداـ جميع المعمومات المتوفرة في الحؿ.

حوؿ نقاط القوة والضعؼ في األداء ,وفي ىذه الدراسة استخدمت

المرحمة الرابعة :مراجعة الحل والتحقق من صحتو :ويتـ ذلؾ مف

مقاييس تقدير تـ الحكـ عمى فعاليتيا مف قبؿ ,حيث وجد أف أنسب

خبلؿ التأكد مف صحة الحؿ,

التأكد مف أف الحؿ حقؽ جميع

الشروط ,البحث عف طريقة أخرى لمحؿ ,التوصؿ لمنتيجة وتعميميا إف
أمكف.
ثالثاً :أساليب تقويم الميارات الخاصة بعمميتي القدرة الرياضية

مف خبلؿ ما تـ عرضو في اإلطار النظري ,وحسب ما أوردتو معظـ

الدراسات مثؿ دراسة الحربي(  ,)2013السممي (,)2013
( ,( Sahin & Baki , 2010 ),(Montecucco, 2011
العبسي ( )2009تبيف أف تقويـ ميارات عمميتي القدرة الرياضية
يتطمب أساليب تقويمية متعددة تناسب تمؾ الميارات ومنيا :
 -1التقويم بالمقابالت  :Interviewsوىي أداة لتقييـ ميارات التواصؿ

ىذه المقاييس التي تخدـ غرض الدراسة ىو مقياس تقدير كاليفورنيا
العاـ في الرياضيات

" California

 "General Rubricوالمذكور في ( بطيخ ,) 472 ,2006 ,حيث

َّ
يقدـ ىذا المقياس لمصفوؼ الرابع والثامف والعاشر ,حيث أف طوؿ
ىذا المقياس بتدريج ثبلثي (  ) 6 – 5 – 4ويشير إلى الدرجات

بناء عمى
(دنيا ,متوسطة ,عميا ) عمى الترتيب  ,حيث قاـ الباحثاف ً
ىذا المقياس بناء عدة مقاييس تقدير تحميمية تتضمف خطوات حؿ

المشكمة الرياضية األربع لبوليا ,وتـ عرض ىذه المقاييس عمى
متخصصيف في أساليب الرياضيات لمتأكد مف مدى مبلءمتيا
وصبلحيتيا لمدراسة.

الشفيي عند الطمبة ,وتكوف مناسبة عند فحص تفكير المتعمـ بعمؽ,
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حيث تدؿ النتيجة عمى امتبلؾ طمبة معاىد إعداد المعمميف لمقدرة

الدراسات السابقة
ىدفت دراسة العوفي(  ) 2014إلى الكشؼ عف درجة تمكف طمبة

الصؼ الثالث المتوسط مف ميارات التواصؿ الرياضي (القراءة والكتابة
والتمثيؿ ) وعبلقتو بتحصيميـ الدراسي في الرياضيات بمكة المكرمة

في السعودية ,واتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي ,وتوصمت

الرياضة ,وىدفت دراسة (  )Montecucco,2011إلى كشؼ أثر
ممفات اإلنجاز الرياضية عمى تحصيؿ الطمبة ,ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة
استخدـ المنيج النوعي التحميمي ,أما عينة الدراسة كانت عبارة عف
السجبلت المدرسية الفعمية ( معدالت الحضور واالنضباط) ,والمجبلت

الدراسة إلى عدـ تمكف طمبة الصؼ الثالث المتوسط مف الميارات

الي تحتوي عمى المبلحظات والتحميبلت واألفكار(المشرؼ التربوي,

الثبلثة ومياراتيا الفرعية ,وىدفت دراسة السممي ( )2013إلى تعرؼ

المعمـ) والدرجات ,والوسائؿ التي تتألؼ مف الممصقات ,والصور

درجة مساىمة معممي الرياضيات في تنمية ميارات حؿ المشكمة

الرياضية لدى طمبة المرحمة االبتدائية ,ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ
الباحث المنيج الوصفي المسحي ,وطُبِّقت األداة عمى عينة عدد قواميا

درسوف طمبة الصؼ الرابع بمكة
( )25معمماً لمرياضيات ممف ُي ِّ
المكرمة ,وتوصمت الدراسة لعدة نتائج أىميا درجة مساىمة معممي
الرياضيات في تنمية ميارات فيـ المشكمة لدى طمبة الصؼ الرابع
كانت متوسطة ,في حيف أف درجة مساىمتيـ في

تنمية ميارات

الفوتوغرافية ,وشرائط الفيديو ,وكذلؾ ممفات اإلنجاز ,وقد تـ ذلؾ عف

طريؽ االطبلع عمى األرشيؼ المدرسي لمطمبة ,وأظيرت نتائج الدراسة
أىمية ممفات اإلنجاز في مساعدة الطمبة عمى تقويـ درجاتيـ في مادة
الرياضيات ,كما أظيرت النتائج أىمية ممفات اإلنجاز في تقديـ األفكار

لمطمبة بطريقة منطقية؛ لمراقبة التحسف المستمر والتعميـ لتناسب
احتياجات كؿ طالب ,ومف خبلليا يمكف لممعمميف إجراء تغييرات
تعميمية تيدؼ إلى تحسيف التحصيؿ العممي لطمبتيـ ,ورفع مستويات

(وضع خطة لمحؿ ,وتنفيذ خطة الحؿ ,والتحقؽ مف صحة الحؿ) كانت

إنجازىـ ,وىدفت دراسة البشير وبرىم ( )2010إلى الكشؼ عف مدى

ككؿ كانت منخفضة ,وىػػدفت دراسة الحـربي ( )2013إلى التعػرؼ

و أدواتو في األردف ,وطبقت أداة الدراسة عمى عينة قواميا ()86

منخفضة ,ودرجة مساىمتيـ في تنمية ميارات حؿ المشكمة الرياضية

عمى أدوات التقويـ البديؿ المستخدمة لدى معممي الرياضيات بالمرحمة
المتوسطة بمحافظة القنفذة بالسعودية ودرجة ممارستيـ ليا ,ولتحقيؽ

أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الوصفي المسحي ,وبمغ عدد أفراد
العينة ( )30معمماً مف معممي المرحمة المتوسطة ,وأظيرت نتائج

الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائياً في درجة ممارسة معممي الرياضيات
ألدوات التقويـ البديؿ لصالح المعمميف الذيف تزيد خبرتيـ عف()10

استخداـ معممي الرياضيات والمغة العربية الستراتيجيات التقويـ البديؿ

معمماً ومعممة في المرحمة األساسية لمتعميـ بمحافظة الزرقاء,

ومقابمة( )20معمماً ومعممة ,وتـ بناء استبانة لقياس درجة االستخداـ,
حيث تـ التأكد مف صدؽ االستبانة وثباتيا ,وأظيرت النتائج أف درجة

استخداـ المعمميف الستراتيجية التواصؿ كانت متوسطة ,بينما كانت
درجة استخداميـ ألدوات التقويـ البديؿ كانت قميمة ,وقد ىدفت دراسة

( ( Sahin & Baki , 2010إلى بحث إمكانية استخداـ قواعد

سنوات ,فيما عدا ما يتعمؽ باستخداـ ( تقويـ األقراف ,التقويـ الذاتي)

تقدير األداء ( )Rubricكمدخؿ تقييمي متعدد األبعاد لتقييـ القدرة

فقد أشارت لعدـ وجود فروؽ ,وىدفت دراسة قاسم ( ) 2012إلى

الرياضية والتي تعد مزيجاً مف السموكيات المعقدة والمتعددة األبعاد,

الرياضية بحسب متغير الجنس ,ومعرفة العبلقة بيف مكونات القدرة

الدراسة عمى( )62طالباً في منطقة طرابزوف في تركيا ,وكانت أدوات

معرفة درجة امتبلؾ طمبة معاىد إعداد المعمميف /المعممات لمقدرة
الرياضية ,تمت الدراسة في العراؽ واعتمدت المنيج الوصفي ,وتكونت

عينة الدراسة مف ( )277طالباً وطالبة مف معاىد إعداد المعمميف

لممرحمة الثالثة  ,وتـ التوصؿ إلى وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف
المستوى الفرضي ومتوسط األداء الحقيقي لطمبة معاىد إعداد
المعمميف /المعممات في القدرة الرياضية لصالح المتوسط الحقيقي,

واتبعت الدراسة المنيج التجريبي ,والمنيج التحميمي المقارف ,وطبقت
الدراسة عبارة عف اختبارات ومقياس اتجاه نحو الرياضيات ,حيث

أظيرت النتائج أف استخداـ نموذج التقييـ المتعدد األبعاد والقائـ عمى
قواعد التقدير قد ساىـ في تقييـ ميارات متعددة مف إداء المتعمميف

كميارات حؿ المشكبلت الرياضية ,وميارات اتخاذ الق اررات ,وميارات

التواصؿ الرياضي؛ فضبلً عف تقييـ المعرفة العممية والمفاىيمية لدى
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اء تقييـ كؿ ميارة بشكؿ مستقؿ أو تقييمو باعتباره مف
المتعمـ سو ً
ميارات القدرة الرياضية ,وىدفت دراسة العبسي ( )2009إلى دراسة

زيادة التحصيؿ في الرياضيات ,وىدفت دراسة الفيصل ( )2001إلى

الصؼ السابع األساسي في األردف في مادة الرياضيات ,ولتحقيؽ ىا

في مادة الرياضيات أجريت الدراسة باليمف ,وتكونت عينة الدراسة مف

اليدؼ تـ تطوير ممؼ تقويمي وتطبيقو عمى عينة الدراسة المكونة مف

( )400طالب وطالبة ,أظيرت النتائج تدني مستوى التحصيؿ في

(  )137طالباً وطالبة  ,استخدـ الباحث المنيج التجريبي ,وكانت

الرياضيات لدى طمبة الصؼ الثالث الثانوي العممي ,وتفاوت مستوى

أثر استخداـ ممؼ أعماؿ الطالب ( البورتفوليو ) في تحصيؿ طمبة

أدوات الدراسة عبارة عف اختبار تحصيمي في الرياضيات ,ىذا

وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لتطبيؽ

أثبتت أف التواصؿ الرياضي بمياراتو الشفيية والتحريرية عمؿ عمى
معرفة درجة امتبلؾ طمبة الثانوية لمقدرة الرياضية وعبلقتيا بالتحصيؿ

القدرة الرياضية والتحصيؿ في الرياضيات ,كما أظيرت النتائج وجود

عبلقة موجبة بيف مكونات القدرة الرياضية وفقاً لمتغير الجنس وأف

طريقة التقويـ لصالح المجموعة التجريبية الذيف تعرضوا لمتقييـ

اإلناث يتفوقوف عمى الذكور في القدرة(االستداللية والمكانية والعددية).

باستخداـ ممؼ أعماؿ الطالب ( البورتفوليو ) ,وىدفت دراسة محمود

إجراءات الدراسة

(البورتفميو) في تنمية ميارات التواصؿ الرياضي واالتجاه نحو

التجريبي الموضح بشكؿ (,)3حيث تبنيا تصميـ المجموعة الضابطة

الرياضيات لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية وبقاء أثر تعمميـ وتـ التطبيؽ

مع اختبار قبمي – بعدي ,والذي ىو أحد التصميمات التجريبية التي

في محافظة أسيوط بمصر ,وقد استخدـ الباحثاف التصميـ التجريبي,

تعتمد عمى القياس القبمي والبعدي عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة,

الخامس

تجريبية

وبخيت ( )2006إلى بحث أثر استخداـ التقويـ األصيؿ

وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة مف طبلب الصؼ

االبتدائي ,تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبية بمغ عددىا( )55تممي ًذا,

وضابطة بمغ عددىا( ) 53تممي ًذا ,وكانت أدوات الدراسة عبارة عف

منيج الدراسة وتصميميا :اتبع الباحثاف في تنفيذ الدراسة المنيج

حيث

تـ

اختيار

مجموعتيف

متكافئتيف

إحداىما

(المجموعة أ) استخدـ في تدريس وتقويـ طالباتيا أدوات التقويـ البديؿ

اختبار تحصيمي ,اختبار تواصؿ رياضي ,مقياس اتجاه نحو

ومنيا ممؼ اإلنجاز ( ـ) ,واألخرى ضابطة (المجموعة ب) استخدـ
في تدريس وتقويـ طالباتيا أدوات التقويـ المعتادة(,ع) وقد اختبرت ٌّ
كؿ

الرياضيات ,بطاقة تقييـ البورتفوليو الخاص بعينة الدراسة ,وأعد

مف المجموعتيف اختبا اًر قبمياً(س ,)1ثـ بعد االنتياء مف تطبيؽ التجربة

الباحث دليؿ معمـ الستخداـ البورتفوليو في تقويـ الرياضيات ,وأثبتت
الدراسة تفوؽ تبلميذ المجموعة التجريبية في اختبار التواصؿ الرياضي

تـ اختبار المجموعتيف اختبا اًر بعدياً(س. )2

عمى تبلميذ المجموعة الضابطة؛ مما يدؿ عمى وجود أثر إيجابي
الستخداـ البورتفوليو في تنمية ميارات التواصؿ الرياضي ,وىدفت
دراسة العرابي (  )2004إلى قياس فاعمية استخداـ أساليب التقويـ
البديؿ في تحسيف التحصيؿ وقدرة التبلميذ عمى التواصؿ الرياضي,

ومعرفة نوع العبلقة بيف التحصيؿ والتواصؿ الرياضي لدى تبلميذ
الصؼ الرابع االبتدائي بمحافظة الدقيمية بمصر ,وقد تـ تطبيؽ
التصميـ التجريبي عمى العينة البالغ عددىا( )91تممي ًذا وتمميذة,

وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي ,ومقياس قمؽ الرياضيات,
واختبار التواصؿ الرياضي الكتابي ,وبطاقة مبلحظة ومقياس لمتواصؿ
الرياضي الشفيي ,وتوصمت الدراسة إلى أف التقويـ البديؿ أدى إلى
تحسف قدرة التبلميذ عمى التواصؿ الشفيي والتحريري عمى السواء ,كما

شكؿ رقـ (  ) 3يوضح تصميـ الدراسة

أفراد الدراسة  :تكوف أفراد الدراسة مف جميع طالبات الصؼ العاشر
بالمدارس الحكومية التابعة لو ازرة التربية والتعميـ بالمحافظة الوسطى

مف قطاع غزة ,والبالغ عددىف ( )2780طالبة حسب آخر إحصائية
لمعاـ الدراسي  2015 –2014ـ ,وقد تـ اختيار مدرسة البريج الثانوية
(ب) لمبنات والبالغ عددىف ( )427طالبة لتطبيؽ الدراسة بطريقة
قصدية ,وذلؾ لقرب المدرسة مف سكف الباحثيف ,وسيولة الوصوؿ إلييا.

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

033

عمي نصار؛ شييناز الموح

أثر توظيف ممف اإلنجاز في تنمية القدرة الرياضية لدى طمبة الصف العاشر األساسي بغزة

عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة مف ( )78طالبة مف طالبات الصؼ
العاشر بمدرسة البريج الثانوية (ب) لمبنات لمعاـ الدراسي / 2014

 2015ـ ,وتـ اختيار العينة بطريقة قصدية ووزعت عمى مجموعتي
الدراسة عشوائياً ,لتكوف إحداىما تجريبية عددىا ( )40طالبة  ,واألخرى

ضابطة عددىا (  ) 38طالبة.

متغيرات الدراسة وطريقة ضبط ىذه المتغيرات

التواصؿ الرياضي وحؿ المشكبلت الرياضية في محتوى الرياضيات

لمفصؿ الثاني ,حيث تـ اختيار وحدة االقترانات المثمثية منو ,وتـ تحميؿ
محتوى الدروس الثمانية المطموبة لغرض الدراسة.

الخطوة الثانية :تحديد قائمة ميارات التواصؿ الرياضي وحؿ المشكبلت

الرياضية ،حيث اعتمدت خمس ميارات أقرىا كؿ مف المجمس القومي
لمعممي الرياضيات ( ,) NCTMو المجمس القومي األمريكي لتقويـ

 -1المتغير المستقل :ىو طريقة التقييـ وليا مستوياف ىما ( ممؼ اإلنجاز,

تحصيؿ الرياضيات ( ) NAEBوأوردىا كؿ مف طافش( ,) 19 ,2011

 -2المتغير التابع :وىو القدرة الرياضية والمتضمنة لعمميتي التواصؿ

الخمفية النظرية لمدراسة .

الطريقة التقميدية ).

الرياضي وحؿ المشكبلت الرياضية.

نصر(  ,)1407 ,2009وىذه الميارات تـ سردىا بشكؿ مفصؿ في
الخطوة الثالثة :تحديد محتوى االختبار و أبعاده فقد احتوى االختبار في

 -3المتغيرات المضبوطة :وتتمثؿ في منفذ التجربة ,مدة تنفيذ التجربة,

ال عبارة عف مشكبلت رياضية متنوعة
صورتو النيائية عمى( )14سؤا ً

وتعتبر مرحمة ضبط متغيرات الدراسة مف أىـ المراحؿ التي يمر بيا

وحؿ المشكبلت ,مع العمـ أف الباحثاف قاما بتحميؿ وحدة االقترانات

البيئة الصفية.

البحث العممي حيث تعد شرطاً أساسياً لمصداقية البحث والثقة في نتائجو,

وفي ىذه الدراسة سعى الباحثاف إلى إبعاد أية تأثيرات خارجية قد تؤثر

عمى المتغير التابع ,ولضبط متغيرات الدراسة تـ إجراء عدة خطوات

لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف.

أداة الدراســـة :لتحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عف أسئمتيا أعدت أداة
الدراسة والتي تمثمت في اختبار القدرة الرياضيػة الخاص بعمميتي التواصؿ

الرياضي وحؿ المشكبلت الرياضية ,وإلعداد أداة الدراسة وتطبيقيا اتبعت

مجموعة مف الخطوات كما يمي:

(ىندسية  ,حسابية  ,جبرية ) ذات صمة بأنماط مختمفة لمتواصؿ الرياضي
المثمثية بمبحث الرياضيات المقرر عمى طمبة الصؼ العاشر في ضوء

ميارات القدرة الرياضية ( التواصؿ الرياضي وحؿ المشكبلت الرياضية) .

الخطوة الرابعة :تـ إعداد جدوؿ المواصفات الخاص بميارات عمميتي

القدرة الرياضية والموضح بجدوؿ ( , )4حيث تـ

تحديد الميارات

الخاصة بعمميتي التواصؿ الرياضي وحؿ المشكبلت الرياضية ,ومؤشرات

تحقيؽ ىذه الميارات في صورة سموكية مف خبلؿ ورشة عمؿ قاـ بيا
الباحثاف ,ومشرفي الرياضيات ومعممات الرياضيات لمصؼ العاشر لتحديد

الوزف النسبي لكؿ ميارة مف الميارات.

الخطوة األولى :تحديد الغرض مف االختبار :حيث ىدؼ االختبار إلى

قياس القدرة الرياضية لدى طالبات الصؼ العاشر والمتمثمة في عمميتي
جدول ()4

يوضح جدول مواصفات اختبار القدرة الرياضية
استخدام المغة

مستوى الميارة

توضيح األفكار

تحميل وتقويم

محتوى الوحدة

%21

لآلخرين

الحمول

%21

%33

االقترانات المثمثية %37

س . 1س2

-

س8

العمميات الثنائية واألنظمة

س3

س4

س7

الرياضية

الرياضية%21

تحميل ووصف

خطوات الحل %14
-

تبرير وتفسير
العالقات

المجموع%133

%14
س.13س 14
-

5
3

اإلحصاء %21

-

س6

س 9س 12

-

-

3

اليندسة الفراغية21%

-

س5

-

س 13س11

-

3

المجموع %133

3

3

4

2

2

14
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الخطوة الخامسة :تحديد طريقة تصحيح االختبار :وضعت درجتاف
لكؿ سؤاؿ مف أسئمة التواصؿ الرياضي ,وست درجات لكؿ سؤاؿ مف

أسئمة حؿ المشكمة الرياضية  ,لذلؾ تـ تصحيح األسئمة عمى أف يأخذ
السؤاؿ درجة ضمف القيـ التالية.6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0
الخطوة السادسة :تـ صياغة تعميمات االختبار ,وتـ إعداد ورقة

التعميمات ووضعيا في بداية كراس االختبار وضعت الصورة األولية

لبلختبار والتي عرضت عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في
المناىج وطرؽ تدريس الرياضيات مف جامعات مختمفة ,بيدؼ
استطبلع آرائيـ حوؿ التحقؽ مف مبلءمة األسئمة لقياس عمميتي القدرة
الرياضية ,وقد تـ تعديؿ االختبار وبقي عدد األسئمة كما ىو ,ولكف تـ

تغيير األسئمة ذاتيا ,وبعد اتفاؽ المحكميف عمى االختبار بصورتو
النيائية أصبح جاى اًز لمتطبيؽ.

الخطوة السابعة :التجريب االستطبلعي لبلختبار عمى عينة
استطبلعية مف طالبات الصؼ الحادي عشر عموـ والبالغ عددىف

( 28طالبة) ,وذلؾ في األسبوع األوؿ مف الفصؿ الدراسي الثاني,

وأعيد تطبيقو بعد أسبوعيف لمتأكد مف تحديد طريقة تصحيح االختبار,
حساب زمف االختبار ,حساب صدؽ االختبار ,تحديد ثبات االختبار,

ومنو حسب زمف االختبار فوجد أف الزمف البلزـ لمتطبيؽ ىو ()90
دقيقة بمعدؿ حصتاف دراسيتاف.
الخطوة الثامنة :التحقق من صدق االختبار :يقصد بو مدى صبلحيتو
لقياس ما وضع لقياسو ,أي أف االختبار الصادؽ يقيس الوظيفة التي

يزعـ أف يقيسيا ,وال يقيس شيئاً آخر بدالً منيا ممحـ( 334 :2006

) وتـ التحقؽ عف طريؽ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي ,وقد تـ
التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي عف طريؽ حساب معامؿ ارتباط
بيرسوف بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار والدرجة الكمية
لبلختبار ,والجدوؿ ( )5يبيف ذلؾ.

عمي نصار؛ شييناز الموح

4

*3.389

دالة عند 3.35

5

**3.684

دالة عند 3.31

6

**3.537

دالة عند 3.31

7

**3.483

دالة عند 3.31

8

*3.436

دالة عند 3.35

9

*3.445

دالة عند 3.35

13

**3.579

دالة عند 3.31

11

**3.623

دالة عند 3.31

12

**3.713

دالة عند 3.31

13

**3.579

دالة عند 3.31

14

**3.733

دالة عند 3.31

يتضح مف قراءة الجدوؿ ( )5أف بعض الفقرات مرتبطة مع الدرجة
الكمية لبلختبار ارتباطاً ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة

( ,)0.01والبعض مرتبط مع الدرجة الكمية لبلختبار عند مستوى
الداللة( ,)0.05وىذا يعني أف فقرات االختبار متسقة مع درجة
االختبار ككؿ ,وأف االختبار يتمتع باالتساؽ الداخمي ,وقد قاـ الباحثاف

بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ ميارة مف ميارات االختبار
والدرجة الكمية لبلختبار كما ىو موضح في الجدوؿ (.)6
جدول ( ) 6

معامل االرتباط بين درجة كل ميارة من ميارات االختبار والدرجة الكمية
الميارة
استخداـ المغة الرياضية لموصؼ والتعبير عف األفكار والحموؿ
الرياضية بوضوح

توضيح األفكار والعبلقات الرياضية بصورة واضحة ومتناسقة
يفيميا اآلخروف

تحميؿ وتقويـ الحموؿ الرياضية المقدمة مف قبؿ اآلخريف

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة
دالة

**0.703

**0.923

**0.679

جدول ( ) 5
معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكمية
لالختبار

الرقم

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

**3.683

دالة عند 3.31

2

**3.492

دالة عند 3.31

3

*3.413

دالة عند 3.35

تحميؿ ووصؼ خطوات حؿ المشكمة الرياضية بدقة

تبرير وتفسير العبلقات واألفكار الرياضية مف خبلؿ القدرة
عمى حؿ المشكمة

**0.850

**0.921
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اتضح مف الجدوؿ (  ) 6أف جميع معامبلت االرتباط لمميارات

وىذا يدؿ عمى أف جميع فقرات اختبار القدرة الرياضية عمى درجة

الخمسة مع الدرجة الكمية دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ,) 0.01

عالية مف الثبات ( عبد الكريـ والكرعاوي. ) 91 :2011 ,

وىذا يؤكد أف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي و

الصدؽ.
الخطوة التاسعة :حساب ثبات االختبار :يعتبر االختبار ثابتاً عندما

يعطى نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر تطبيقو عمى نفس
المفحوصيف وتحت نفس الشروط (عبلـ ,) 89 ,2006 ,حيث تـ

بحساب معامؿ الثبات عف طريؽ إعادة االختبار وذلؾ حتى تتمتع

األداة بخصائص االختبار الجيد ,وأف تحظى األداة بقيمة عالية مف
الثبات يمكف الوثوؽ بيا عند جمع البيانات البلزمة لئلجابة عف أسئمة
الدراسة وتـ حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار حيث تـ حساب

الثبات بإعادة التطبيؽ بعد مرور أسبوعيف مف التطبيؽ األوؿ ,ثـ

حساب معامؿ االرتباط بيف درجات الطالبات في التطبيؽ األوؿ
ودرجاتيف في التطبيؽ الثاني باستخداـ معامؿ االرتباط التتابعي
لبيرسوف ( دياب , ) 176 ,2003 ,ووجدت قيمة ر =  , 0.90كما
تـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة سبيرماف وبراوف وىي عمى

الصورة التي أوردىا عبلـ(  )96 ,2006والنتائج موضحة
بالجدوؿ(.)7
معامل االرتباط ومعامل الثبات لميارات عمميتي القدرة الرياضية
معامؿ

الميارة

معامؿ االرتباط

استخداـ المغة الرياضية لموصؼ والتعبير

0.85

0.92

0.90

0.95

0.87

0.93

0.89

0.94

تبرير وتفسير العبلقات واألفكار الرياضي

0.91

0.95

االختبار ككؿ

0.95

0.97

واضحة
تحميؿ وتقويـ الحموؿ الرياضية المقدمة مف
قبؿ اآلخريف
تحميؿ ووصؼ خطوات حؿ المشكبلت
الرياضية بدقة

نتائج الدراسة ومناقشتيا

نتائج السؤال األول :الذي ينص عمى :ىل يوجــد فـرق دال إحصائياً

عند مستوى داللة ( ( α = 0.05

بين متوسط درجـات طمبة

المجموعة التجريبية ،ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة في

اختبار القدرة الرياضية يعزى لتوظيف ممف اإلنجاز؟ ولئلجابة عف
ىذا السؤاؿ تـ وضع الفرضية األولى واختبارىا حيث نصت الفرضية

عمى أنو :ال يوجــد فـرق دال إحصائياً عند مستوى داللة ( = 0.05

جدول ( ) 7

توضيح األفكار والعبلقات الرياضية بصورة

شكل ( :)4خطوات تنفيذ التجربة

الثبات

 ( αبين متوسط درجـات طمبة المجموعة التجريبية ،ومتوسط درجات
طمبة المجموعة الضابطة في اختبار القدرة الرياضية يعزى لتوظيف

ممف اإلنجاز؟

أوالً نتائج اختبار القدرة الرياضية الخاص بعممية التواصل الرياضي

ولمتحقؽ مف صحة الفرضية أجريت عدة خطوات أوليا  :تطبيؽ

اختبار القدرة الرياضية قبمياً عمى عينة الدراسة (المجموعة التجريبية

والمجموعة الضابطة) ,واستخدـ اختبار (ت) لمتحقؽ مف تكافؤ

المجموعتيف ,والجدوؿ ( )8يوضح نتائج التطبيؽ القبمي ألداة الدراسة.

يتضح مف الجدوؿ ( )7أف قيـ معامبلت الثبات لميارات التواصؿ
الرياضي وحؿ المشكبلت الرياضية قد تراوحت بيف () 0.97 – 0.85
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جدول ()8
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الرياضية

المتوسطات الحسابية و نتائج اختبار ( ت ) لعينتين مستقمتين لمكشف عن
داللة الفروق بين متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية
والضابطة عمى التطبيق القبمي الختبار القدرة الرياضية

بوضوح
توضيح

التجريبية

40

4.75

1.613

األفكار

والعبلقات
الرياضية

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف

التجريبية

40

5.15

2.61

الضابطة

38

5.28

2.71

قيمة (

قيمة

0.231

0.818

ت)

الداللة

مستوى
الداللة

*قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة ()3.35

الدرجة

إحصائياً

بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة  ,مما

يعني تكافؤ المجموعتيف في اختبار القدرة الرياضية.
وثانييا :استخدـ اختبار شابيرو ويمؾ ( )Shapiro-Wilkلمعينات التي
حجميا أقؿ مف  ,50لمتعرؼ عمى طبيعة درجات الطالبات مف حيث
اتباعيا التوزيع الطبيعي مف عدمو ,وقد أظيرت النتائج ليذا االختبار
اعتدالية توزيع درجات الطالبات في اختبار القدرة الرياضية الخاص
بناء عمى نتائج ىذا
بالتواصؿ الرياضي لكؿ مف المجموعتيف ,و ً
االختبار استخدـ الباحثاف اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف
داللة الفرؽ بيف متوسط األداء في اختبار القدرة الرياضية الخاص

بالتواصؿ الرياضي البعدي لممجموعتيف التجريبية والمجموعة
الضابطة ,والجدوؿ ( )9يوضح ذلؾ.
نتائج اختبار " ت " لعينتين مستقمتين لمكشف عن داللة الفرق بين

متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين
الميارة

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف

استخداـ

التجريبية

40

3.25

1.736

الرياضية
لموصؼ
والتعبير

38

اآلخروف
الكمية

التجريبية

40

7.99

2.522

الضابطة

38

4.37

2.318

6.626

دالة عند
0.01

*قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة ()3.35

ودرجة حرية  76تساوي2.33

اتضح مف الجدوؿ ( )9أف قيمة "ت" المحسوبة تساوي ( ) 2.225

عمى ميارة استخداـ المغة الرياضية لموصؼ والتعبير عف األفكار
والحموؿ الرياضية بوضوح ,كذلؾ اتضح أف قيمة "ت" المحسوبة تساوي
( ) 7.760عمى ميارة توضيح األفكار والعبلقات الرياضية بصورة
واضحة ومتناسقة يفيميا اآلخروف ,وىذا يدلؿ عمى وجود فرؽ داؿ

إحصائياً في ىاتيف الميارتيف بيف التطبيقيف القبمي والبعدي.

كما اتضح مف الجدوؿ ( )9أف قيمة "ت" المحسوبة لمدرجة الكمية
الختبار القدرة الرياضية الخاص بالتواصؿ الرياضي البعدي

تساوي( , )6.626أي أنو يوجػػد فػرؽ داؿ إحصائياً عند مستػوى =α

) )0.05في االختبار بيف التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح التطبيؽ
البعدي ,حيث ظير تحسف في مستوى أداء أفراد العينة التجريبية في

جدول ( ) 9

2.42

0.01

ومتناسقة

غير دالة

اتضح مف خبلؿ الجدوؿ ( )8عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية

الضابطة

واضحة
يفيميا

ودرجة حرية  76تساوي2.33

المغة

بصورة

الضابطة

38

1.95

1.576

7.760

دالة عند

1.553

قيمة ت

مستوى
الداللة

التطبيؽ البعدي ,وىذا يؤكد إيجابية الطالبات أثناء تنفيذ المياـ
واألنشطة ذات العبلقة بميارات التواصؿ الرياضي ,واتاحة الفرصة
لممشاركة اإليجابية لمطالبات لفيـ واستيعاب جوانب التعمـ المختمفة,

ويعنى ذلؾ أف توظيؼ ممؼ اإلنجاز أدى إلى تنمية ميارتي عممية
التواصؿ الرياضي لدى الطالبات أفضؿ مف الطريقة المعتادة ,مما يؤكد
صحة الفرض البديؿ لمفرض األوؿ ,والذي يعني وجود فرؽ داؿ

2.225

دالة عند
0.05

إحصائياً لصالح التطبيؽ البعدي في درجات الطالبات ,وىذه النتائج

تتفؽ مع دراسة كؿ مف محمود وبخيت ( ,)2006العرابي ( .)2004

عف األفكار
والحموؿ
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ثانياً  :نتائج اختبار القدرة الرياضية الخاص بحل المشكالت
الرياضية الختبار الفرضية األولى استخدـ الباحثاف اختبار "ت"
لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفرؽ بيف متوسط األداء في
اختبار القدرة الرياضية الخاص بحؿ المشكبلت الرياضية البعدي لكؿ

مف المجموعتيف التجريبية والضابطة ,والجدوؿ( )10يوضح ذلؾ.

نتائج اختبار " ت " لعينتين مستقمتين لمكشف عن داللة الفرق بين
متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين
.1

المتغير

مجموعة

العدد

متوسط

انحراف

تحميؿ وتقويـ

التجريبية

40

6.25

3.614

حموؿ المشكمة
الرياضية المقدمة
مف قبؿ اآلخريف
 .2تحميؿ ووصؼ
خطوات حؿ المشكمة
الرياضية بدقة
 .3تبرير وتفسير

الضابطة

38

0.74

0.891

التجريبية

40

11.7

5.525

الضابطة

38

1.68

1.960

التجريبية

40

7.30

2.757

القدرة عمى حؿ

عند
0.01
داؿ

10.774

عند
0.01

العبلقات واألفكار
الرياضية مف خبلؿ

الداللة
داؿ

9.353

داؿ
الضابطة

38

0.66

0.708

14.735

عند
0.01

المشكمة الرياضية
الدرجة الكمية

التجريبية

40

25.25

10.73

الضابطة

38

3.08

2.655

داؿ
12.659

كما اتضح مف الجدوؿ ( )9أف قيمة "ت" المحسوبة لمدرجة الكمية
الختبار

القدرة الرياضية

الخاص بحؿ المشكبلت

الرياضية

تساوي( ) 12.659أي أنو يوجػػد فػرؽ داؿ إحصائياً في االختبار عند
مستػوى داللة

) ) α= 0.05بيف التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي,
وىذا يعنى أف توظيؼ ممؼ اإلنجاز أدى إلى تنمية ميارات عممية حؿ

جدول ( ) 13

قيمة ت

عمي نصار؛ شييناز الموح

عند
0.01

*قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة ( )3.35ودرجة حرية 76

تساوي2.33

اتضح مف الجدوؿ ( )9أف قيمة "ت" المحسوبة تساوي ( )9.353عمى

المشكبلت الرياضية لدى الطالبات أفضؿ مف الطريقة المعتادة ,كما
أدى إلى استخبلص المفاىيـ والتعميمات الرياضية المتعمقة بميارات
عممية حؿ المشكبلت وربطيا معاً ,وبالتالي أصبحت عممية التعمـ

لدييف عممية مثمرة وفعالة ,مما يؤكد صحة الفرض البديؿ لمفرض

األوؿ ,والذي يعني وجود فرؽ داؿ إحصائياً لصالح التطبيؽ البعدي
في درجات الطالبات ,وىذه النتائج تتفؽ مع دراسة السممي ( , )2013

بطيخ ( .)2006
نتائج السؤال الثاني :نص السؤاؿ الفرعي الثاني عمى ما يمي " ما
حجم أثر توظيف ممف اإلنجاز في تنمية القدرة الرياضية لدى طالبات

الصف العاشر األساسي بغزة؟ ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحثاف

بوضع الفرضية الصفرية الثانية واختبارىا حيث نصت الفرضية عمى:

ال يحقق توظيف أدوات التقويم البديل في تنمية القدرة الرياضية لدى

طالبات الصف العاشر األساسي بغزة أث ارً (كبي ارً) يزيد فيو مربع إيتا
عن (  ،) 0. 14والختبار ىذه الفرضية اتُبعت الخطوات التالية :
أوالً :حجم أثر توظيف ممف اإلنجاز في تنمية القدرة الرياضية
الخاص بميارتي عممية التواصل الرياضي

وقد تـ تحديد حجـ أثر(  ( Effect Sizeممؼ اإلنجاز بواسطة حساب
قيمة ( )d, η ²لكؿ ميارة مف ميارات اختبار القدرة الرياضية الخاص
بالتواصؿ الموضحة نتائجو في الجدوؿ ( . )11

ميارة تحميؿ وتقويـ حموؿ المشكمة الرياضية المقدمة مف قبؿ اآلخريف,
واتضح أف قيمة "ت" المحسوبة تساوي ( )10.774عمى ميارة تحميؿ
ووصؼ خطوات حؿ المشكمة الرياضية بدقة ,كذلؾ اتضح أف قيمة

"ت" المحسوبة تساوي ( )14.735عمى ميارة تبرير العبلقات واألفكار
الرياضية مف خبلؿ القدرة عمى حؿ المشكمة الرياضية ,وىذا يدلؿ عمى
وجود فرؽ
والبعدي.

داؿ إحصائياً في ىذه الميارة بيف التطبيقيف القبمي
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جدول ()11

ثانياً :حجم أثر ممف االنجاز في اختبار القدرة الرياضية الخاص

حساب مربع إيتا وقيمة  dوحجم األثر اإلحصائي الختبار القدرة الرياضية

بميارات عممية حل المشكالت الرياضية حيث تحدد حجـ األثر وفؽ

البعدي الخاص بالتواصل الرياضي

الميارة
.1

استخداـ

المغة الرياضية

قيمة مربع إيتا(  d ,)η²كما ىو بالجدوؿ ( ) 12التالي ,وقد تـ تحديد

"ت"

( ) η²

d

حجـ

األثر

ميارات اختبار القدرة الرياضية الخاص بحؿ المشكبلت الرياضية,

2.225

0.061

0.510

متوسط

وتـ حساب كؿ مف مربع إيتا( ,)η ²وقيمة , dوالجدوؿ( )12يوضح

حجـ أثر ممؼ االنجاز بواسطة حساب قيمة ( )η ²لكؿ ميارة مف

ذلؾ .

لموصؼ والتعبير

عف

والحموؿ

جدول ()12

األفكار

حساب مربع إيتا وقيمة  dوحجم األثر اإلحصائي الختبار القدرة
الرياضية البعدي الخاص بحل المشكالت الرياضية

الرياضية

بوضوح
.2

األفكار

الميارة

توضيح

7.760

0.442

1.780

كبير

تحميؿ وتقويـ حموؿ المشكمة الرياضية المقدمة مف قبؿ
اآلخريف

والعبلقات

.1

تحميؿ ووصؼ خطوات حؿ المشكبلت الرياضية بدقة

الرياضية بصورة

تبرير العبلقات واألفكار الرياضية مف خبلؿ القدرة

ومتناسقة يفيميا

الدرجة الكمية

واضحة

عمى حؿ المشكبلت الرياضية

اآلخروف

الدرجة الكمية

6.626

0.366

1.520

كبير

اتضح مف الجدوؿ رقـ ( )11أف قيمة مربع إيتا ( d ,) η²في الميارة
األولى لعممية التواصؿ الرياضي عمى التوالي ىي( ,)0.061

ت

( ) η²

d

حجـ

األثر

9.35

0.535

2.146

كبير

10.7

0.604

2.472

كبير

14.7

0.741

3.380

كبير

12.6

0.678

2.904

كبير

اتضح مف الجدوؿ رقـ (  ) 12أف قيمة مربع إيتا (  d ,)η²في الميارة
األولى لعممية حؿ المشكبلت الرياضية عمى التوالي ىي(,)0.535
( , )2.146وفي الميارة الثانية ىي (  ,) 2.472 ( ,) 0.604وفي
الميارة الثالثة ىي(  ,) 3.380 ( ,) 0.741وفي الدرجة الكمية

( )0.510تدؿ عمى أف حجـ األثر متوسط بعد الرجوع لمجدوؿ
المرجعي لحجـ األثر ,كما اتضح مف الجدوؿ ذاتو أف قيمة كؿ مف

ىي( ( 2.904 ( , ) 0.678تدؿ عمى أف حجـ األثر كبير بعد
الرجوع لمجدوؿ المرجعي لحجـ األثر ,مما يدؿ عمى أف الفروؽ بيف

مربع إيتا ( d ,)η²عمى الترتيب في الميارة الثانية لمتواصؿ عمى

المجموعتيف حقيقية وال تعود لمصدفة ,ويدؿ ذلؾ عمى أف ممؼ اإلنجاز

التوالي ىي ( ,)1.780( ,) 0.442وفي الدرجة الكمية لميارتي عممية

لو أثر واضح في تنمية القدرة الرياضية لدى الطالبات.

التواصؿ الرياضي عمى التوالي ىي ( 1.520) (,) 0.366تدؿ عمى

ثالثاً :أثر توظيف ممف اإلنجاز في تنمية القدرة الرياضية لدى

عمى أف الفروؽ بيف المجموعتيف فروؽ حقيقية وال تعود لمصدفة ,ويدؿ

لمعرفة أثر توظيؼ ممؼ اإلنجاز في تنمية القدرة الرياضية لدى

أف حجـ األثر كبير بعد الرجوع لمجدوؿ المرجعي لحجـ األثر ,مما يدؿ
ذلؾ عمى أف ممؼ اإلنجاز لو أثر واضح في تنمية القدرة الرياضية

المتضمف لعممية التواصؿ الرياضي لدى طالبات الصؼ العاشر
األساسي بغزة.

طالبات الصف العاشر

الطالبات ,حصؿ الباحثاف عمى نتائج تقييـ ممؼ اإلنجاز باالعتماد
عمى مقياس ( كوجؾ ,)2012 ,وكانت درجة الممؼ ( 60درجة),
وكاف المتوسط الحسابي لمدرجات( ,)46.5وقد لوحظ وجود أثر

لتوظيؼ ممؼ اإلنجاز أدى لتنمية القدرة الرياضية لدى الطالبات,
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األمر الذي يشير إلى قدرة أدوات التقويـ البديؿ ومنيا ممؼ اإلنجاز

 -2ضرورة إعداد كتيبات إرشادية لمعممي الرياضيات بالمرحمة الثانوية

عمى إحداث تغيرات أكثر مف مجرد تعديؿ أنماط التعمـ ,مما أدى إلى

تتضمف توصيفاً كامبلً لممؼ اإلنجاز وكيفية استخدامو ,كما تتضمف

ممؼ اإلنجاز كأحد أدوات التقويـ البديؿ في تنمية القدرة الرياضية

 -3ضرورة نشر ثقافة التقويـ البديؿ وخاصة ممؼ اإلنجاز مف خبلؿ

تنمية بعض ميارات عمميتي القدرة الرياضية ,مما يشير إلى فاعمية

أنشطة وبطاقات عمؿ لتنمية القدرة الرياضية.

بعمميتي التواصؿ الرياضي وحؿ المشكبلت الرياضية ,نتائج التقويـ

وسائؿ اإلعبلـ ,وعمؿ نشرات توعية مدرسية لتعريؼ كافة فئات

بممؼ اإلنجاز تتفؽ مع دراسة كؿ مف (,)Montecucco,2011

المجتمع بماىيتو وكيفية تطبيقو .

العبسي ( , )2009محمود وبخيت ( ,)2006العرابي ( ,)2004ولكف
تختمؼ مف حيث المتغير التابع حيث امتازت ىذه الدراسة بمعرفة أثر
توظيؼ ممؼ اإلنجاز في تنمية القدرة الرياضية لدى طالبات الصؼ

العاشر األساسي بغزة ,وىذا ما ميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة.
االستنتاج العام والتعميق الخاص بالدراسة:

توصؿ البحث إلى العديد مف المخرجات والتي أورد الباحثاف أىميا

عمى النحو التالي:
 -1الكشؼ عف مستوى القدرة الرياضية لدى طالبات الصؼ العاشر
األساسي؛ نتيجة استخداميف لممؼ اإلنجاز.

المصادر والمراجع
أوالً :المراجع العربية

األحمد ,نضاؿ و عثماف ,سموى2006( .ـ) .معايير بناء الحقيبة

الوثائقية(البورتفوليو ) لتبلميذ الصؼ الثالث المتوسط كمدخؿ لبلختيار

الحقيقي بالمرحمة الثانوية .مجمة كمية التربية باإلسماعيمية-مصر ,)5(,

.60 – 25

الباز ,خالد2006( .ـ) .فعالية برنامج مقترح لتدريب معممي العموـ بمرحمة

التعميـ األساسي عمى استخداـ أساليب التقييـ البديؿ .مجمة التربية العممية
-مصر.87 – 51 ,) 2( 9 ,

الباسري ,سحر؛ والكنعاني ,عبد الواحد؛ والكناني ,حسف2013( .ـ).

 -2الكشؼ عف وجود أثر كبير نتيجة توظيؼ ممؼ اإلنجاز في تنمية

استراتيجية االكتشاؼ الموجو وأثرىا في ميارات التواصؿ الرياضي .مجمة

 -3خروج عممية التقويـ عف التقويـ المعتاد ,حيث تـ التقويـ مف خبلؿ

بدر ,بثينة 2010(.ـ) .االتجاىات الحديثة في تقويـ تعمـ المعرفة الرياضية .

القدرة الرياضية لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي بغزة.

البحوث التربوية والنفسية -العراؽ. 288 – 269 ,) 36( ,

مناقشات جماعية وعمؿ تبريرات وتفسيرات إليصاؿ المعمومة

مجمة التربية العممية  -السعودية. 114 – 65 , )2(13 ,

الرياضية .

المتعددة والقبعات الست و  K.W.Lفي التحصيؿ والتواصؿ والترابط

الرياضية لآلخريف مما ساعد عمى تنمية ميارات عمميتي القدرة

 -4توصؿ البحث إلى االستنتاج العاـ وىو أف توظيؼ ممؼ اإلنجاز
لتنمية القدرة الرياضية سيكوف فاعبلً في

اكتساب المعارؼ

والسموكيات والميارات الرياضية ,وبالتالي يكوف الدور األكبر لممتعمـ
محور العممية التعميمية.

توصيات الدراســـــــة

البركاتي ,نيفيف2008 (.ـ ) .أثر التدريس باستخداـ استراتيجيات الذكاءات
الرياضي لدى طالبات الصؼ الثالث المتوسط بمدينة مكة المكرمة )

رسالة دكتوراه غير منشورة ( .جامعة أـ القرى ,السعودية .

البشير ,أكرـ و برىـ ,أريج2010( .ـ) .درجة استخداـ استراتيجيات التقويـ

البديؿ وأدواتو في تقويـ تعمـ الرياضيات والمغة العربية في األردف .مجمة

العموـ التربوية والنفسية ,كمية التربية  -جامعة البحريف- 1 , ) 1 ( 13 ,

. 32

في ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة الحالية ,تـ وضع عدداً مف

بطيخ ,فتيحة2006( .ـ) .أثر استخداـ بعض النماذج العالمية لمقاييس تقدير

 -1تضميف أدوات التقويـ البديؿ خاصة ممؼ اإلنجاز في برامج إعداد

تحسيف أداء الحؿ وتدريسيا لدى الطبلب المعمميف تخصص الرياضيات.

التوصيات منيا:

وتأىيؿ معممي الرياضيات في الكميات التربوية الجامعية ,وابراز
األنشطة التي تسيـ في تدريب المعمميف عمى توظيفو في العممية

حؿ المشكمة الرياضية القائمة عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة في

ورقة مقدمة إلى المؤتمر العممي الثامف عشر مناىج التعميـ وبناء اإلنساف

العربي ,مصر.

التدريسية.
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البغدادي ,محمد2007( .ـ) .مميزات وعيوب األنواع البديمة ألساليب التقويـ:
دليؿ لممعمـ وأساليب التقويـ المستمر .مجمة كمية التربية بالفيوـ ,) 7( ,

. 23 -3

بيوت ,عبد الجواد و بمطية ,حسف2007( .ـ) .فاعمية نموذج قائـ عمى
المستويات المعيارية في تنمية القوة الرياضياتية لدى طبلب المرحمة

الثانوية .مجمة كمية التربية ببنيا. 32 – 1 , ) 1 ( 17 ,
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