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 :الملخص

تراتياية تيفوال اتف)هدف البحث إلى التعرف على أثر توظيف  اتفتراتياي ا التيفوال الفوا ع  

لففدط ل لبفف ا ( TIMSS)ففف  تيةيففة البراعففة الرا جففية اتا هفف ا الرا جففي ا الع لةيففة ( األ ففرا 

ولتحييففه هففدف البحففث اتففتادثة الب  اففة ثففيجر البحففث التارابفف  . الصفف  الرا ففب اا تففداة   اففد 

دراس   تفتادا   تصةيل الةاةوعتين التارابية والض  طة، ألجل ذلك أعدا الب  اة دليًلا للةعلفل للتف

تكّونة عيية الدراتة . اتتراتياية تيوال األ را ، واختب ر البراعة الرا جية وثيي س الرغبة الةيتاة

 افد ،  يفث  متفةة عييفة ( 76)ل لبة ف  الص  الرا ب اا تداة  ثن الةدرتفة اا تداةيفة ( 76)ثن 

  تفففتادا  األتففف لي  و(. ل لبفففة 53)وجففف  طة ( ل لبفففة 53)تارابيفففة : الدراتفففة إلفففى ثاةفففوعتين

تيففوال )اإل صفف ةية الةي تففبة، تواففلة اليتفف ةر إلففى وجففود أثففر داا اتففتراتياي ا التيففوال الففوا ع  

ف  تيةية البراعة الرا جية والرغبة الةيتافة لفدط ل لبف ا الصف  الرا فب اا تفداة ،  يفث ( األ را 

إاتفف " لغففة  يةففة 
3

لبحففث أواففة الب  اففة وففف  جففوا نتفف ةر ا. علففى الترتيفف ( 98077،  0..98" )

 . ضرور  توظي  اتتراتياي ا تيوال الوا ع  كبدال ألت لي  التيوال التيليدي ف  تيوال أداا الطلبة

 .التيوال الوا ع ، تيوال األ را ، البراعة الرا جية، الرغبة الةيتاة :الكلمات المفتاحية

Abstract 

This research aimed to identify the effect of employing realistic 

evaluation Strategies in developing mathematical proficiency of trends in 

international mathematics (TIMSS) for 4
th

 grads in Jeddah. And to achieve 

the goal of the research the researcher used experimental research methods 

with experimental and control group design. For this purpose, the 

researcher prepared a guide for the teacher, to teach using a peer 

assessment strategy, Mathematical Proficiency test, and Productive 

Disposition Scale. The study sample consisted of (67) students in 4
th
 grade 

of primary school (17), which was divided into two groups: experimental 

(35 Students) and control (32 Students). And using appropriate statistical 

methods, the result showed that their is a significant effect of realistic 

evaluation strategies (Peer Evaluation) in developing mathematical 

proficiency and productive disposition for 4
th

 grad students, where the 

value of “Eta
2
” is (0.889, 0.976) respectively. In the light of research result, 

the researcher recommended the employing realistic evaluation strategies 

as an alternative to traditional evaluation methods in evaluating student 

performance. 

Keyword’s: Realistic Evaluation, Peer Evaluation, Mathematical 

Proficiency, International Trends, Productive Disposition. 
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 :اإلطار العام للبحثالمقدمة و

 المقدمة: 

ا أت تيا   ين العلو  الةاتلفة إلى الحد الفيي اةكفن  فص واففج   ف لعةود ت حتل الرا جي ا ثركزا

الفيري لتلك العلو ، ف لرا جي ا ثن وججة نظر كاير ثن الةاتصين أدا  ثجةة لتيظيل األفك ر وفجفل 

ا اوثياف   عفد افو ، ك ف   ياف  ثتطفورا ةف  أنجف  الةحيط اليي نعيش فيص، وثفن وججفة نظفر يخفران تعفد علةا

تت عد فف  التفيطر  علفى هفيا الةحفيط ثفن خفًلا الابفراا الحتفية واا تي جف ا والفدوافب الة دافة، 

 .وكيلك تعد ثفت  ا  ألي علل أو فن أو تاصص

تتةال ف  اتتةرار  صفر اإلناف تاا التف  ( TIMSS)والدراتة الدولية للرا جي ا والعلو  

ث دت  الرا جي ا والعلفو ، كةف  أنجف  تفوفر الفرافة احييج  للبة الصفين الرا ب والا ن  ثتوتط ف  

للدوا غير الةش ركة لاةب  ي ن ا  وا هيه الدراتة للةر  األولى، و د تل ثن خًلا الدراتة الدولية 

  تيففوال لففًلص الصفف  الرا ففب اا تففداة  والافف ن  ثتوتففط ففف  3995ففف  الرا جففي ا والعلففو  للعفف   

الدراتففة  ييفف س اتا هفف ا إنافف تاا للبففة الصفف  الافف ن  ثفف دت  الرا جففي ا والعلففو ، و  ثففة تلففك 

 ,Weng)  7003ثتوتط للةر  الا نية، واتا ه ا إنا تاا للبة الص  الرا ب للةر  األولفى ثيفي 

2002.) 

وليففد جفف اا ثشفف ركة الةةلكففة العر يففة التففعوداة األخيففر  ثففن خففًلا وتار  التر يففة والتعلففيل 

 عيية ثةالة ثن للبة ( TIMSS 2015)لرا جي ا والعلو  التعوداة ف  دراتة التوجج ا الدولية ل

الصفففين الافف ن  ثتوتففط والرا ففب اا تففداة ، ثح ولففة اختبفف ر نوعيففة التعلففيل التففعودي وفففه ثيفف ايس 

ع لةيففة، عبففر ثمهففر ثجففل ثففن ثمهففراا اليوعيففة تةاففل ففف  ثتففتوط تحصففيل الطلبففة ففف  ثبحاففين 

ا والعلففو ، كةفف  جفف اا الةشفف ركة لتضففب اليظفف   ثحففوراين ففف  نظفف   التعلففيل العفف   وهةفف  الرا جففي 

 .التر وي التعودي على ثحك الةي رنة ثب عشراا األنظةة التر واة العراية ف  الع لل

 حصفوا ( TIMSS 2015)وليفد أهف را نتف ةر اختبف راا الرا جفي ا فف  الدراتفة الدوليفة 

ط أداا و فب فف  الةتفتوط لًلص الةةلكة العر يفة التفعوداة فف  الصف  الرا فب اا تفداة  علفى ثتوتف

، والففيي وجففب الةةلكففة ففف  الترتيفف  (5.5)األ ففل ثففن الةففياف ،  يففث  لغففة  يةففة ثتوتففط األداا 

 (.3977الشةران  ويخرو ، ( )TIMSS 2015)دولة ه ركة ف  اختب راا ( 40)ثن  ين ( 47)

وثف ا والةفف هيل إ  األت لي  التر واة التيليدافة التف  اتبعجف  الةعلفل تاعفل الطلبفة ثتليّفين للةعل

والحي ةه واألواثر، دو  ثش ركتجل ثب الةعلل ف  الحوار والةي  شة والتحليل وااتتيت ج والوافوا 

إلى الحي ةه، كل ذلك جعفل الطلبفة ف  فدان لفروب البحفث والتفكيفر الةيطيف  التفليل، وهفو ثف  اتطلف  

يةيففة اليففدراا الفعليففة البحففث عففن اليظرافف ا وااتففتراتياي ا واليةفف ذج التفف  اةكففن أ  تتففجل ففف  ت

للطلبة؛  غرض اتتاداثج  وتطبييج  ف  تيةية الةج راا الت  تت عد الطلبة فف   فدرتجل علفى التفكيفر 

و ل الةشكًلا واتا ذ اليرار، وهيا امكفد علفى أهةيفة تطفوار وتحفداث الةيف هر، واتفتادا  أفضفل 

 .ف  العةلية التعليةية التعلةيةاألت لي  وااتتراتياي ا التعليةية الت  تاعل الطلبة هل األت س 

و عد ثراجعة لاية الدرات ا ف  ثركز التر ية الت  ب للةالس الفولي  للبحفوف فف  الوااف ا 

لأل حف ف فف  علفل الفيفس الةعرفف  وتعلفل ( National Research Council)الةتحفد  األثراكيفة 

رهف  إلفى ثف  احت جفص اليف س الرا جي ا، وذلك  جدف تحليل الرا جي ا الت  اةكن تعلةجف ، و عفد نظ

" البراعففففة الرا جففففية"اليففففو  ثففففن الةعرفففففة الرا جففففية والفجففففل والةجفففف راا،  ففففددا ثفففف  أتففففةتص 

(Mathematical Proficiency) ؛ كجففدف رةففيس ايبغفف  أ  تتففعى الرا جففي ا الةدرتففية إلففى

ثففن تحيييففص، وهففو ثفف  اعييففص اليافف ب ففف  تعلففل الرا جففي ا، والواففوا إلففى الجففدف األتفف س الةيشففود 

الففيي اشففةل كففل جوانفف  الابففر  والكففف ا  " البراعففة الرا جففية"تعلةجفف ، وهففيا اشففير إلففى ثصففطل  
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 ,NRC" )أ  افتعلل الرا جفي ا  ياف ب"والةعرفة   لرا جي ا، وهو ث  اعبفر عةف  نعييفص ألي ففرد 

2001: 115.) 

اف  أ  أ  الط ل  ذا البراعة الرا جية ا( Kilpatrick & et. al., 2001)و ين كيلب تراك 

ا علفى ، الطًل فة اإلجراةيفة (Conceptual Understanding)ااتفتيع ص الةفف هية  : اكفو   ف درا

(Procedural Fluency) الكفففف ا  ااتفففتراتياية ،(Strategic Competence) ااتفففتداا ،

 (.Productive Disposition)، والرغبة الةيتاة (Adaptive Reasoning)التكيف  

البراعة الرا جية   عتب ره  تةة أت تية تت عد الطلبة ف  التف عل ثب  ثة  تبه تتض  أهةية

ثوا   الحي   الةاتلففة، وتةكيفص ثفن  فل الةشفكًلا التف  اواججف  فف  األوجف ي التعليةيفة والحي تيفة 

الةاتلفة، ولجيا التب  ظجرا العداد ثن الدرات ا الت  اهتةة   لبراعة الرا جية و طرق تيةيتج ، 

، (3974)، أ فو الرااف ا (3976)، الضف ن  (3976)عبيفد  : اتف ا، دراتفة كفل ثفنوثن هفيه الدر

،  يففث أواففة هففيه الدراتفف ا (Harper, 2012)، هفف ر ر (3973)، ثصفف رو  (3974)تففًلثة 

 . ضرور  توظي  اتتراتياي ا وأت لي  ثي تبة تعةل على تيةية البراعة الرا جية لدط الطلبة

ا ا اتازأ ثيج ، فجو الوتفيلة التف  واعد التيوال ركيا  أت تيا  ثن أ رك   العةلية التعليةية وجزاا

اةكن ثن خًللج  ثعرفة ثدط ث  تل تحيييص ثن أهداف وإلى أي ثدط تتفه اليتف ةر ثفب الاجفد الةبفيوا 

ثن ج ن  األفراد على اختًلف ثتتوا تجل، وثب اإلثك ن ا الةتتادثة ثن خًلا التيوال اةكن تحداد 

ة والتلبية ف  العةلية التعليةية، وتشايص جوان  الضع  واليصور فيج  ثن أجفل الاوان  اإلاا  ي

 (.3990الطي وي، )اتا ذ اإلجراااا الةي تبة 

 يففث إ  أتفف لي  التيففوال التيليداففة تركففز علففى  يفف س ثففف هيل ثففن الةتففتوا ا الففدني  وتجةففل 

تطلفف  تحتففين عةليففة التيففوال الةتففتوا ا العليفف ، وا تتفف عد الطلبففة علففى التفكيففر واا تكفف ر، ثةفف  ا

 .التر وي لةواكبة التطور ف  اليظ   التعلية 

 د هجد التيوال التر وي نيلة كبير  ف  الةحتوط واألتلوص، ثفن خفًلا فتفر  إعف د  اليظفر فف  

( تفبوتييل)الةي هر  عد أ  فوجئ الةر و  األثراكيو   ف لتفوق العلةف  فف  إلفًلق اليةفر الصفي ع  

 ، و د ظجر العدافد ثفن التر فواين الفيان ركفزوا اهتة ثف تجل فف  ثاف اا التيفوال ف  ااتح د التوفيت

، ثة  ك   لجل فضل كبير ف  تحييه تطور كبير (تتفليل وتتيك وكًلت  وكرونب خ وتيكرفن)أثا ا 

ا رةيتاف  فف  العةليفة التر وافة، و فد تطفورا وظ ةففص  ف  ثيدا  التيوال اليي أافب  ان  اةافل ثحفورا

واةال اتتادا  الية ذج التيواةية اتا هف ا  داافة ثتةيفز  فف  فتفر  التفبعييي ا ثفن اليفر  وأنواعص، 

 (.3977ثايد، )الة ج  أخيا اإله ر  إلى تغيراا ثال تيوال األداا والتيوال الوا ع  

ونتياة لًلنتي داا الت  وججة إلى التيوال التيليدي، دعة التوجج ا الحدااة ف  ثا ا التيوال 

اًلب إلى نوي ثن التيوال امعرف   لتيوال الوا ع  أو األايل، واليي اركز على تيوال و رك ا اإل

األداا، وهففو اشففكل ثففدخًلا  ففداًلا لتيففوال الطلبففة أكاففر اتتفف عا  وداي ثيكيففة ثفف  تتضففةيص ااختبفف راا 

يتافة، التيليداة،   عتب ر أ  الةعرففة تكواييفة  ي ةيفة اشف ر  فف  اكتتف  ج  الطلبفة  ثشف ركة نشفطة وثم 

وليتة ثارد اختي ر ثن ثتعدد تمي س  أتئلة ثحدود  وااطي عية تتطل  ف  ثعظةج  الور ة واليلل؛ 

ف  واتفعا  و بفواا ثلحوظاف  فف  الدولفة الةتيدثفة،  يفث أظجفر  ليا فيد ن ا هفيا اليفوي ثفن التيفوال اهتة ثا

ا للفتعلل ثفن تطبيه أدواا التيوال الوا ع  ف  اليظل التعليةية تيفدثا  فف  ثتفتوط أداا  الطلبفة، وتعزافزا

عفًل ، )خًلا تيدال التغياة الراجعة الةيتظةة، كة  أعطى افور  هف ثلة لاةيفب جوانف  نةفو الطلبفة 

3990.) 

وتيو  فكر  التيوال الوا ع  على ااعتة د  أ  تعلل الطلبة وتيدثجل الدرات  اةكن تيييةجف  ثفن 

والتحففري ففف  الةشففكًلا الةعيففد  والييفف    خففًلا أعةفف ا وثجفف   تتطلفف  انشففغ اا نشففطا  ثاففل البحففث
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  لتافف رص الةيدانيففة، واألداا الةرتفففب، هففيه الطرايففة لتيففوال أداا الطلبففة تعكففس تحففواا ثففن اليظففر  

 (.3993الصراف، )اإلرت لية للتعلل إلى اليظر  البي ةية الت  تاعل تعلل الطلبة لص ثعيى و ييية 

التيففوال الففيات ، والتيففوال  حي ةفف  العةففل، : ثيجفف وللتيففوال الففوا ع  أتفف لي  عداففد  وثتيوعففة، 

والتيوال   أللع ص التر واة، وتيوال األ را ، والتيوال  اراةط الةف هيل، و د ا تصر هفيا البحفث علفى 

 .أتلوص تيوال  دال وا د لتيوال أداا ل لب ا الص  الرا ب اا تداة ، وهو أتلوص تيوال األ را 

أت لي  التيوال الوا ع ، والت  تمعد نوعا  ثن التعليل التع ون ، إذ امعد تيوال األ را  أتلوص ثن 

ايو  الطلبة  تيوال تثًلةجل، وتيدال التغياة الراجعة لجل ثن أجل تطوار تثًلةجفل وأنفتفجل، واتف عد 

تيوال األ را  ف  تيةيفة الايفة  ف ليفس وروب الييفد البيف ا ألعةف ا وثيافزاا الغيفر والتيف فس، و فيلك 

 .لبة دور إاا    نشط ف  تعلةجل وتيوال أعة لجل  أنفتجلاصب  للط

وألهةية التيفوال الفوا ع  فف  تحتفين عةليفة التعلفيل، اهتةفة  جف  كايفر ثفن الدراتف ا، فجيف   

درات ا اتتجدفة ثعرفة أثر التيوال الوا ع  ف  تيةية الةف هيل والةج راا الةعرفية ثال دراتة كفل 

، وتيةية التفكيفر التفأثل  كدراتفة (3990الةرتوي، )، (Bramwell & Rainford, 2014: )ثن

، وعلففى التحصففيل الدراتفف  واتا هفف ا الطلبففة (Weinholtz, 1995)، (3975 ةيففد، : )كففل ثففن

، (3994العر ف ، )، (Kirikkaya & Vurkaya, 2011: )وخفف  اليلفه ثافل دراتفة كفل ثفن

، وعلففى (Adediwura, 2012)، (3975اليفف جل، : )وتيةيففة  ففل الةشففكًلا ثاففل دراتففة كففل ثففن

و فد أثبتفة الدراتف ا (. Andrade, 2009)اارتي ا  ف علية الياا وااتتيًللية الياتية ثال دراتفة 

 .ف عليتج 

و ففد ا ظففة الب  اففة ثففن خففًلا الًلعجفف  علففى الدراتفف ا التفف  ية، وثففن خففًلا ااتففتة ي 

، اتضفف   ففأ  ثعظففل لةًل ظفف ا عففدد ثففن الةعلةففين والةشففرفين ذوي الابففر   تففدراس الرا جففي ا

ل لب ا الص  الرا ب أاب  هةجل ايتصر علفى  ففا الفيص الةيفرر دو  اكتتف ص ثجف راا التفكيفر 

العليفف ، أو  شففكل ثحففدد ثجفف راا اإل ففداي والتفكيففر اإل ففداع ، كةفف  وأ  أغلفف  الةعلةففين اتففتادثو  

دا لفدط الب  افة الرغبفة الطرق التيليداة ف  عةلية التيوال وليتة البدالة، و ي اا على ث  تبه فيد تول

ف  إجراا هيا البحث، والت  تجدف إلى ثعرفة أثر توظي  أت لي  التيوال الوا ع  ف  تيةية البراعة 

الرا جية لفدط ل لبف ا الصف  الرا فب اا تفداة ؛ ألنفص و تف  علفل الب  افة ا توجفد دراتف ا علفى 

   وفع ليتجف  فف  تيةيفة البراعفة الةتتوط الةحل  والعر ف  تي ولفة أتف لي  التيفوال الفوا ع   شفكل عف

ثن هي  هعرا الب  اة  ضرور  وجود . الرا جية لدط ل لب ا الص  الرا ب اا تداة   شكل خ ص

 .هيا البحث

 مشكلة البحث وأسئلته: 

، ثيج  اكتف ص تتعى ثيظوثة التعليل والتعلل الى تحييه نت ج ا ثتيوعة ثرتبطة   لةيجر الدرات 

 .واك  الةتير  التعليةية الع لةيةالطلبة ثج راا وكف ااا ت

أ  ثتوتط انا ت الطلبة  Timssو د كشفة التي رار الدولية اتا ه ا الرا جي ا الع لةية اختب ر 

ثن أال  47ثياف   يث ا تلة الةةلكة الةركز  ،  3973ف  الةةلكة العر ية التعوداة ف  ع   

أ  فلتفة ااتا ه ا الدولية ا تتع ثل ثب  وذلك  تب  ، (هيئة التيوال واليي س) دولة ثش ركة  40

و ي ا على ذلك ج اا رغبة ، الةتتوا ا الدني  للةعرفة فج  تتي وا ثتتوا ا علي  ثاير  للتفكير

الب  اة لةع لاة اليصور ف  الةيدا  وتتليط الضوا على ث د  الرا جي ا لرفب ثتتوط األداا 

تتأثل الب  اة أ  تصيب  ،  يث  لبراعة الرا جيةللةتعلةين  يث ر طة الب  اة التيوال الوا ع  

 الةتتيبل ثن خًلا تيوال التعليل ليكو  تعليل الةةلكة األفضل  إذ  هللا وايتيل الى ثتتوط الع لةية
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ليرفب التحصيل العلة  ونرتي   ةج راا التفكير، و يلك اكو  لي  ثتعلل   ري را ج  اصيب 

 . ص الةةلكة إلى أرفب الةتتوا االةتتيبل واحيه لةو  ا الولن لترتي  

 :وتتحدد مشكلة البحث في السؤال الرئيس اآلتي

اسفتراتيجيات التقفويم الفواقعي ففي تنميفة البراعفة الرياضفية التجاهفات الرياضفيات توظيفف  أثرث  

 :، واتفري ثيص األتئلة انتية"لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي؟ TIMSSالعالمية 

 ؟TIMSS ا الع لةية اختب راا ث  اتا ه ا الرا جي (7

 فين ثتوتفط  درجف ا ( )هل توجد فروق ذاا دالة إ ص ةية عيفد ثتفتوط دالفة  (3

 التارابية والض  طة ف  اليي س البعدي اختب ر البراعة الرا جية؟: ل لب ا الةاةوعتين

ثتوتفط  درجف ا   فين( )هل توجد فروق ذاا دالة إ ص ةية عيفد ثتفتوط دالفة  (5

 ل لب ا الةاةوعة التارابية ف  التطبييين اليبل  والبعدي اختب ر البراعة الرا جية؟

 فين ثتوتفط  درجف ا ( )هل توجد فروق ذاا دالة إ ص ةية عيفد ثتفتوط دالفة  (4

 التارابية والض  طة ف  اليي س البعدي لةيي س الرغبة الةيتاة؟: ل لب ا الةاةوعتين

 فين ثتوتفط  درجف ا ( )وجد فروق ذاا دالة إ ص ةية عيفد ثتفتوط دالفة هل ت (3

 ل لب ا الةاةوعة التارابية ف  التطبييين اليبل  والبعدي لةيي س الرغبة الةيتاة؟

 أهمية البحث 

 :تبرت أهةية البحث ف  أنج 

لتيفوال الفوا ع  فف  تفيد ثعلة  الرا جي ا ف  تحتين أداةجل فف  جفوا اتفتادا  اتفتراتياي ا ا (7

 .التدراس وتيةية البراعة الرا جية

 .TIMSSتفيد ثعلة  الرا جي ا ف  تحتين ثتتوط أداا الطلبة ف  اختب راا  (3

تزود الب  اين   ختب ر البراعة الرا جية، وكيلك دليل الةعلل للتدراس   تتادا  التيفوال الفوا ع   (5

 . ة  افيدهل ف  ثا ا تدرت  الرا جي ا

هيا البحث الةتمولين عن  راثر تأهيل الةعلةين  تزواد ثعلةف  الرا جفي ا  أتف لي  تفيد نت ةر  (4

 .TIMSSالتيوال الت  اةكن ثن خًللج  تيةية البراعة الرا جية لدط للبتجل وثتتوط أداةجل ف  

 أهداف البحث 

 :اتعى البحث إلى تحييه األهداف انتية

 .TIMSSا التعرف إلى اتا ه ا الرا جي ا الع لةية اختب را (7

لةاةففوعت  ( اليبلفف  والبعففدي)تعففّرف دالففة الفففرق  ففين ثتوتففط درجفف ا الط لبفف ا ففف  الييفف س  (3

 .البحث

 .تعرف أثر توظي  اتتراتياي ا التيوال الوا ع  ف  تيةية البراعة الرا جية (5

 المصطلحات البحث 

 :تل تعرا  ثصطلح ا البحث إجراةيا ، كة  اأت 

 التقويم الواقعي (7

التيفوال الففيي ايفو  علفى اافتففراض الي ةفل  ففأ  : "،  أنففص(597: .399)تعرففص الحرافري 

 ".الةعرفة اتل تكوايج  و ي ةج   واتطة الط ل ،  يث تاتل  تلك الةعرفة ثن تي ق إلى يخر
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اتا ه ف  التيوال التر وي ايو  على : "،  أنص(350: 3977)واعرفص أ و عواد وأ و تييية 

 ".و تح ك  الوا ب وراد اتتا   تص فيج أت س وجب الط ل  ف  ثوا    ييية أ

دثففر الطلبففة ففف  أنشففطة ذاا ثعيففى وثغففزط، : "،  أنففص(.5: 3975)كةفف  اعرفففص  ةيففد 

تتطل  ثج راا تفكير ع لية الةتتوط، وأ  توج  الةفدط الفيي اميفّو  الط لف  وعةلفص علفى نحفو 

يلة أو وا عيفة جيد، وهو اتضفةن ثاةوعفة ثفن األتف لي  واألدواا التف  تشفةل ثجف   أداةيفة أاف

 ".وثح ك  

هو تيوال اعتةد على الط لب ا واتطل  ثج راا تفكيفر عليف  : وتعرفص الب  اة إجراةيا ،  أنص

للحصوا على ثعلوث ا  وا تيد  الط لب ا   تتادا  أتلوص ثفن أتف لي  التيفوال غيفر التيليدافة 

لففدط ل لبف ا الصفف  فف  عةليفة التففدراس وهفو تيففوال األ فرا ؛  جففدف تيةيفة البراعففة الرا جفية 

 .الرا ب

 تقويم األقران (3

إجراا اميظر ثن خًللص الفرد إلى ثيفتر : "،  أنص(Topping, 1998: 250)اعرفص تو يير 

 ".أو نت ةر تعلل  رايص ثن  يث الكةية والةتتوط والييةة واليوي أو اليا ب

لف  وهفو نوي ثن التيييل ايو   فص أ فرا  الط : "،  أنص(533: 3993)كة  اعرفص الصراف 

اتضففةن التييففيل البيفف ة  والاتفف ث  للةجةففة التعليةيففة  واتففطة  ففران للط لفف  أو ثاةوعففة ثففن 

 ".األ را 

هو نوي ثفن أنفواي التيفوال الفوا ع  ايفو   فص أ فرا  الط لف  : وتعرفص الب  اة إجراةيا ،  أنص

لتعليةيفة ، اجفدف إلفى تييفيل الةارجف ا افرادط أو جة ع ا  عد نج اة كل ثجةة أو نشف ل تعليةف 

 .وتيدال التغياة الراجعة فية   ييجل  جدف التطوار والتحتين

 البراعة الرياضية (5

أهل نواتر تعلل الرا جي ا الت  احييج  الط ل ، : "،  أنج (73: 3973)عّرفج  الةص رو  

 ".وتتأل  ثن خةتة ثكّون ا أت تية

تبفف ره هففدفا  ثفجفو  البراعففة الرا جففية   ع( "Regan, 2012: 51)كةف  أوجفف  راافف   

: رةيتا  ف   راثر تعليل الرا جي ا، وثدخًلا ف  تطوار البراثر ثن خًلا التركيز على ثكون تص

ااتتيع ص الةف هية ، الطًل ة اإلجراةية، الكف ا  ااتتراتياية، ااتتداا التكيفف ، والةيفل إلفى 

 ".اإلنت ج

  الابفراا وثع لاتجف ؛  دراا الط لف  فف  توظيف: "،  أنج (.3: 3976)واعّرفج  عبيد  

لتشكيل  ي ةص الةعرف ، ثفل توظيففص فف   فل الةشفكًلا، وإنتف ج ثعرففة را جفية جدافد ، وخًللفص 

 ".ايو  الط ل   عةلي ا را جية، واكتت  ثج راا خراطة ثكّون ا البراعة الرا جية الاةتة

والةترا طفة ثاةوعفة ثفن الةجف راا والعةليف ا الةتتلتفلة : تعرفج  الب  اة إجراةيا ،  أنجف 

التفف  تتففعى إلففى التيففد  ففف  تعلففيل الرا جففي ا لففدط ل لبفف ا الصفف  الرا ففب، والتفف  تييتففل إلففى 

ااتففتيع ص الةففف هية ، الطًل ففة اإلجراةيففة، الكففف ا  ااتففتراتياية، ااتففتداا التكيففف ، الرغبففة )

 (.الةيتاة
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 TIMSSاتجاهات الرياضيات العالمية  (4

 للعب ر   أنص اختص ر  TIMSSاشير الةصطل  

Trends in International Mathematics and Science Study 

أي توجج ا دولية ف  دراتة الرا جي ا والعلو ، وه  دراتة دولية ثن تلتلة درات ا 

 (IEA)الةيظةة الدولية لتيوال التحصيل التر وي 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

،  يفث تافرط كفل أر فب تفيواا، وتشف ر  TIMSSالراعية والةيظةة لتلتلة دراتف ا 

 .وتتبنى الباحثة هذا التعريف. فيج  العداد ثن دوا الع لل

 حدود البحث: 

 :ا تصر هيا البحث على

الت  عفة لتعلفيل جفد  فف  ( 76)ثاةوعة ثن ل لب ا الص  الرا فب اا تفداة    لةدرتفة اا تداةيفة  (7

 . 3970/.397 الع   الدرات 

 .TIMSSثج راا الرا جي ا الوارد  ف  اختب راا اتا ه ا الرا جي ا الع لةية  (3

 (.تيوال األ را )أتلوص ثن أت لي  التيوال الوا ع ، وهو  (5

 :اإلطار النظري للبحث

اتي وا هيا الازا اإللف ر اليظفري للبحفث، والفيي تفل تيتفيةص إلفى ثًلثفة ثحف ور، اتيف وا كفل 

ا ثن   .ثتغيراا البحث، فية  اأت  تفصيًلا  تلك الةح ورثحور ثتغيرا

 التقويم الواقعي: المحور األول

ف  هيا الةحور اتي وا البحث التيفوال الفوا ع  الفيي ظجفر كافور  تطوارافة فف  اتفتراتياي ا 

وأت لي  التيوال الةتتادثة ف  العةلية التعليةية التعلةية، واليي ج ا كبدال إااف    ألتف لي  التيفوال 

تيليداة الت  ك نة ثتتادثة لفتر  لوالة، و د ك   للتيوال الوا ع  دور ف عل ف  اارتيف ا  أتف لي  ال

التيوال الةتتادثة، ث  ت عد  دوره ف  تطوار تعلل الطلبفة واكتتف  جل للةعف رف والةجف راا الًلتثفة 

 .لجل

 مفهوم التقويم الواقعي 

التيفوال الفيي : " أنص( 597: .399)ري تعددا تعراف ا التيوال الوا ع ،  يث اعرفج  الحرا

اعتةد علفى اافتفراض الي ةفل  فأ  الةعرففة افتل تكوايجف  و ي سهف   واتفطة الطلبفة،  يفث تاتلف  تلفك 

 ".الةعرفة ثن تي ق نخر

 ي   الطلبة  أداا ثج   ثفيد  وذاا ثعيى وثة ثلفة ألنشفطة : " أنص( 57: 3996)واعرفص عًل  

علي ـ وتيتيه نط ق واتب ثن الةعرفة، وتابر الطلبفة  ييةفة األعةف ا  التعلل، وتتطل  ثج راا تفكير

 ".الايد ، وذلك  تحداد الةحك ا الت  اتتيد إليج  الحكل على جود  هيه األعة ا

دثر الطلبة ف  ثج   ذاا ثغزط ولج  جدار  وذاا ثعيى، : " أنص( 66: 3996)واعرفص ج  ر 

ا وتي تفيا  لةفدط عفرا  ثفن  وهيه التييي ا تتطل  وتتضةن ثج راا تفكير ع ليفة الةتفتوط، وتفًترا

الةع رف، وتييل إلى الطلبة ثعيى اليي    عةلجل على نحو جيد،  حيث تظجر الةع اير الت  احكل على 

 ".جودتص ف  جوةج 
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نوي ثن التيوال اتطل  فيص ثن الةعلل أداا ثجف   : " أنص( Mueller, 2005: 2)واعرفص ثولر 

 درتص على التطبيه الف عل للةع رف والةج راا األت تفية، وافتل تيتفيل أو تيفدار  ي تية وا عية تبين 

 ".أداةص على ثيزا  واف  أو كة  ثتدرج ابين نوعية أداةص وفيا  لةتتوا ا أداا ثحدد 

تيفوال اعتةفد علفى الطلبفة واتطلف  ثجف راا تفكيفر عليف  للحصفوا علفى : وتعرفص الب  افة  أنفص

،  جفدف (تيفوال األ فرا )  تفتادا  أتفلوص ثفن أتف لي  التيفوال الفوا ع  ثعلوث ا  وا تيفد  الطلبفة 

 .تيةية البراعة الرا جية لدط ل لب ا الص  الرا ب اا تداة 

 خصائص التقويم الواقعي 

؛ 3993الفففبطش، )للتيفففوال التر فففوي الفففوا ع  خصففف ةص اةكفففن إاا تهففف  فففف  الييففف ل انتيفففة 

 (:3979التعدوي، 

وا ع  تتير جيبا  إلى جي  ثب عةلية التدراس والتعلل، وه  ثتًلتثة عةلي ا التيوال ال: مستمر (5

 .لكل نش ل ايو   ص الطلبة أو اش ركو  فيص

اييس العةلي ا اإلجراةية والةعرفية الت  ايو   ج  الطلبة، إجف فة إلفى اليتف ةر اليج ةيفة،  :شمولي (2

 .كة  اشةل أاضا  الاوان  الةعرفية والوجدانية والةج راة

افففرض التيففوال الففوا ع  علففى كففل ثففن لففص اففلة  تعلففيل الطلبففة وولفف  األثففر والةشففرف  :تعففاو ي (5

 .وثدار الةدرتة أ  ايو   دوره واتتعين   نخران؛ لتحييه اليواتر التعليةية الةيشود 

تتل عةلية التيوال  أ ل تكلفة ث داة ثةكية، واأت  ذلك ثن  تن اختي ر األدا  الةي تفبة  :اقتصادي (5

 . س اليواتر  أ ل و ة وججدالةتتادثة ليي

إذ تةال تحداد اليواتر التعليةية الةطلو ة للطلبة خطو  ثحكةة  شكل د يه، وثن اتتادا   :علمي (3

أدواا  ي س ثتيوعة ثحكةة ثبفة افًل يتج  لًلتفتادا  وتحفدد ثعف اير أداا علةيفة ثتففه عليجف  

 .اةكن اا تك   إليج  لةعرفة وا ب تعلل الطلبة

 واةل الراد، تًللل التيفدار، التفاًلا الواففية، تفًللل :   أدواا ثتعدد  ثالاتل اتتادا: مرن (5

التيففدار اللفظيففة، وغيرهفف  ثففن األدواا، وكففيلك تعففدد الةوا فف  التفف  تتففتاد  فيجفف  هففيه األدواا 

 .ليي س نواتر التعلل الةعرفية والوجدانية والةج راة

وإت  ة  راة التفكير لجل ليتةكيوا ثن  اتل ثن خًلا تدرا  الطلبة على تيوال أنفتجل :ديمقراطي (7

 .تحييه نت ج ا التعلل، وأ  اكونوا ثش ركين ف علين ف  تحداد ثع اير األداا الةطلو ة

اعي  أ  تعط  أتس وثع اير التيوال الةتتادثة اليت ةر نفتج ، وإ  اختل  تث   وثك    :عادل (5

 .التطبيه أو اختلفة الاجة الت  تيو   عةلية التيوال

أي اركز على العةلي ا واليواتر وليس على اليواتر فيط، واتطلف  اتفتادا  ثجف راا  :عنىذو م (5

 .التفكير العلي  ك لتحليل والتركي  والتيوال، وايود إلى تطبيه األداا ف  ثوا    ي تية ثتادد 

ف أي أنص ايو  الةج   الةعرفية والةج راة الةعيد  كة  ه  ف  وا فب الحيف   الفعليفة،  افًل :واقعي (55

 .التيوال التيليدي اليي اعتةد أت تا  على ااختب راا التيليداة

 :أ  التيوال الوا ع  اتةيز  ةاةوعة خص ةص ثن أهةج ( 3990)وارط عًل  

 .ااتتي د إلى ثتتوا ا تر واة أو تو ع ا ثرجو  للةواد الدراتية (7

 .ااتتي د إلى ثج   أداةية وا عية تتطل  إنش ا اتتا   ا (3

 .التيييل الةب هر للتلو  أو األداا الةرجو ااتت د إلى (5

 .ااتتي د إلى عيي ا ثاتلفة ثن األداا عبر الزثن (4

 .ااتتي د إلى نظ   التيوال الي ةل على الةتتوا ا (3
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 :أ  التيوال الوا ع  لص تة خص ةص، ه ( Svinicki, 2004)كة  ارط تفيك  

جفف راا أو الةعلوثفف ا ففف  العفف لل أ  اكففو  وا عفف  اعكففس الطرايففة التفف  تتففتاد  فيجفف  هففيه الة (7

 .الحييي 

اتطل  التيوال اا تك ر ألنفص  ف ةل علفى  فل الةشفكًلا غيفر الةيظةفة التف  اةكفن أ  اكفو  لفداج   (3

 .أكار ثن ذلك، وتتطل  ثن الطلبة اتا ذ خي راا ثدروتة

يفد اتطل  التيوال ثن الطلبة اليي     لةوجوي وهو العةل ثن خفًلا إجفراااا نةوذجيفة لليظف     (5

 .الدراتة

اتطل  التيوال إثب ا وجفود ثاةوعفة واتفعة ثفن الةجف راا التف  تفرتبط   لةشفكلة ثةف  فف  ذلفك  (4

 . ع  ثج راا الحكل

 .اتة  التيوال   لتغياة الراجعة والةة رتة (3

 :وتضيف الباحثة الخصائص األتية

 .التركيز على هةولية التيوال لك فة ثا اا التعلل (7

 .لية التدراس والتيوالالتركيز على التك ثل  ين عة (3

 .التركيز على تيةية  دراا الطلبة وثج راتص وليس ثارد  ي س أداا الطلبة (5

 .ااهتة     لةتعلل وجعلص ثحور العةلية التعليةية (4

 الفرق بين التقويم الواقعي والتقويم التقليدي 

الافدوا انتف  ظجور التيوال الوا ع  ك   اتتي داا إلى وجود ث  اةيفزه عفن التيفوال التيليفدي، و

 (:3996تاتو ، )ابين أ رت الفروق  ين التيوال الوا ع  والتيوال التيليدي 

 الفروق  ين التيوال الوا ع  والتيوال التيليدي(: 1)جدوا 

 التقويم التقليدي التقويم الواقعي م

5 
يأخذ شكل مهام حقيقية مطلوب من الطلبفة إ جاههفا 

 أو أدائها

ئلة كتابيففةق قففد ال يأخففذ شففكل اختبففار تحصففيلي أسفف

تكففون لهففا صففلة بواقففع الطلبففةق مطلففوب مففن الطلبففة 

اإلجابفففة عنهفففا باختيفففار إجابفففة صفففحيحة أو تكملفففة 

 .عبارة أو كتابة جمل قصيرة

2 
تتطلفففن مفففن الطلبفففة تطبيفففه معفففارفهم ومهفففاراتهم 

 ودمجهم إل جاه المهام
 تتطلن من الطلبة تذكر معلومات سبه لهم دراستها

5 
رات التفكيفر العليففا ألدال المهمففة يوظفف الطلبففة مهففا

 (التطبيهق التحليلق التقييمق التركين: مهارات)

يوظففف الطلبففة عففادة مهففارات التفكيففر الففد يا إل جففاه 

 (التذكرق االستيعاب: مهارات)المهمة 

5 
يسفففت رق إ جفففاه المهمفففة وقتيفففا طفففوي ي يمتفففد لعفففدة 

 ساعات أو أيام

وقتيففا  تسففت رق اإلجابففة عففن االختبففارات التحصففيلية

ا  سبييا   .غالبيا( دقيقة 525 – 53ما بين )قصيري

3 
يمكففن أن يتعففاون مجموعففة مففن الطلبففة فففي إ جففاه 

 المهمة
 إجابة الطلبة على االختبار التحصيلي فردية

5 
ا على قواعد  يتم تقدير أدال الطلبة في المهام اعتمادي

 تقدير( مواهين)

( مففةالع )يقففدر أدال الطلبففة فففي االختبففار بالدرجففة 

التففي حصفففل عليهفففا بنفففالي علففى صفففحة إجابتفففه عفففن 

 .األسئلة

7 
اختبففارات األدالق : يففتم تقيففيم الطلبففة بعففدة أسففالين

 إلخ... حقائن اإل جاهق مشروعات الطلبةق 

يقتصففففر تقيفففففيم الطلبفففففة عفففففادة علفففففى االختبفففففارات 

 .التحصيلية الكتابية
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، والتيوال الوا ع  وجدا الب  اة أ  التيوال ثن خًلا الةي رنة الت  ية  ين التيوال التيليدي         

الوا ع  ااعل التعليل ذو ثعيى وذلك ثن خًلا وجب الطلبة ف  تلتلة ثن الةوا   األداةية الت  

 .توظ  أكبر  در ثن الةج راا والةع رف

 وظائف وأغراض التقويم التربوي الواقعي 

 :أهةج ( 3990)هي   وظ ة  وأغراض عداد  للتيوال الوا ع ، ايكر عًل  

توثيفه هفيا التيفد  أو  :مراقبة وتوثيه تقدم الطلبة  حو تحقيه المستوى أو التوقعات األكاديمية (7

اليةو  طراية ثيظةة، غير أ  نظ   التيوال الوا ع  ا اركز كةف  هفو الحف ا فف  التيفوال التيليفدي 

افر اتتف عا  ووا عيفة، على ثرا بة  صيلة الطلبة ثن ثعرفة، وإنة  اجتل  يط ق ثن الةج راا األك

 .واتتيد إلى ثتتوا ا ثرتفعة وواجحة اعةل الطلبة ج هداا على تحيييج 

فف لتيوال الفوا ع   :تقديم بيا ات ومعلومفات عفن أدال الطلبفة تفؤثر ففي عمليفة التعلفيم والمنفاه  (3

ايفففد   ي نففف ا كةيفففة وكيفيفففة ثتيوعفففة، وثعلوثففف ا تفصفففيلية عفففن أداا الطلبفففة، فجفففيه البي نففف ا 

وثفف ا الةتيوعففة تعطفف  افففور  أكاففر وا عيففة واكتةفف اا عفففن تحصففيل الطلبففة، وتعفففرف والةعل

 .الةج راا والةع رف، واإلجراااا، الت  تتطل  ثزاداا ثن ااهتة   ف  عةلية التعليل

ابففدو أ  الةتففف الة اتففتي داا إلفففى  :المسففاللة التربويففة للمعلمفففين والمففدارء حفففول أدال الطلبففة (5

تفف لي  الةتيوعففة للتيففوال الففوا ع  لففل تغفففل البي نفف ا الةتففتةد  ثففن الةعلوثفف ا الةتففتةد  ثففن األ

درج ا ااختب راا التحصيلية الت  تشتةل على ثففرداا ااختيف ر ثفن ثتعفدد،  يفث إ  كليجةف  

اكةل انخر، ثن أجل تطبيه نظ   رتة  للافواص والعيف ص للةفدارس التف  ا تحيفه نتفبة ثعييفة 

 .ل تحداده ثن الةتتوا ا أو التو ع ا الت  ات

فجيه الشج داا ايبغ  أ  توثه ثج راا  :منح الطلبة شهادات تخرج توثه تحصيلهم ومهاراتهم (5

الطلبة وإثك ن تجل، ليس  صفيلة ثف  اكتتفبص ثفن ثعلوثف ا أو ثعف رف، فف ألداا الايفد للطلبفة فف  

 .األت لي  الاداد  الةتيوعة للتيوال ر ة  اعد هرلا  جروراا  لةيحص هج د  التارج

ففف   ففرص نج اففة هففيا اليففر  أاففبحة  :عتففراف أو االعتمففاد األكففاديمي للمؤسسففات التربويففةاال (3

ااعتة داة تركز على نظ   تيوال هيه الةمتت ا اتتي داا إلى األداا، فتيوال الةمتتف ا التر وافة 

 .ثن أجل ااعتة د األك داة  أاب  اعتةد على ثي ايس ثتعدد  ألداا الطلبة

فيد أاب  هي   عفدد ثتزاافد ثفن الةفر ين افرو  أ  ااعتةف د  درجفة  :عالتقويم على  طاق واس (5

أكبر على التيوال الوا ع ، و ا اة افح ة  أو ثلفف ا األعةف ا، وغيرهف  ثفن أتف لي  التيفوال 

الي ةةة على األداا  داا ثن اختب راا ااختي ر ثن ثتعدد،  يث اةكن أ  اتفجل فف  تاف د  افدق 

 .اةكن أ  تتتفيد الةدارس ثن نت ةاج العةلي ا ااختي راة،  حيث 

 أهداف التقويم الواقعي 

 :ثاةوعة ثن األهداف للتيوال الوا ع ، ثيج ( 3997)ايكر تاتو  والبي  

 .اختب ر ثج راا التفكير العلي  (7

 .إت  ة الفراة للطلبة أل  اييةوا أعة لجل  أنفتجل (3

 .هو ثوجود ف  ااختب راا التيليداةالتركيز على أ ع د ثتعدد  لليي س  داا ثن  معد وا د كة   (5

تيةية  در  الطلبة على ااتتا  ة لةجف   الفتعلل والةشفكًلا الحي تيفة، ولفيس ثافرد ااختيف ر ثفن  (4

 . ين عد   داةل أو اختب راا تل تحداده  ثتبيا 

 .تيوال الةش راب الاة عية  صور   يييية (3

 .الدخوا ف  جوهر التعليل لةت عد  الطلبة على التعلل (7

 .عتة د على ثعي ر واج ، وهيا ااعل رساة الطلبة أكار وجو ا اا (6

 .التة ب  تعدداة األ ك   اإلنت نية وتيوي ا تة اتج  (.
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 .اتتادا  عيي ا ثن عةل الطلبة، والت  اتل تاةيعج  خًلا فتر  تثيية (0

 :األهداف انتية للتيوال الوا ع ( 3997)كة  اضي  أ و عًل  

 . ليواتر اليج ةيةاتي وا العةلي ا كة  اجتل   (7

 .تتطل  ثن الطلبة العةل ف  الةوجوي  داا ثن اتترج ي ث  تعلةص (3

 .تتة   فرص للةة رتة والحصوا على التغياة الراجعة لة  اة رتص ثن أعة ا (5

الوا عيففة ففف  الةوا فف  الةتففتادثة تطفف  ه الطففرق التفف  تتففتاد  فيجفف  ثعرفففة الفففرد و درتففص ففف   (4

 .ثوا   الحي   أو ثح ك   لج 

 .مكد نوا   اليو  للطلبة وابين ث  اتتطيب عةلصا (3

 .ادثر الطلبة ف  عةلية ثتتةر   واثج  تأثل الياا والتفكير ف  التعلل والةراجعة (7

 .ازود الةعلل  إ ت س واج   اص ةص الطلبة الفراد ، فجو اع ثلجل كإنت   فراد ف  هاصيتص (6

 .تت واة لليا باتي  تيييةا  ع داا ثي فايا  ألداا الطلبة واوفر فرص ث (.

اتضفف  ثةفف  تففبه أ  التيففوال الففوا ع  أدط إلففى تغييففر جففوهري ففف  دور الطلبففة،  يففث أاففب  

الط ل  هو ثحور العةلية التعليةيفة، وجعلفص أكافر نشف لا  وف عليفة،   إلجف فة إلفى تغيفر دور الةعلفل، 

لعليف  التف  ا  يث أاب  ثوجص وثرهد للطلبة، وإ  هفيا اليفوي ثفن التيفوال ايفيس ثجف راا التفكيفر ا

اييتففج  التيففوال التيليففدي، وايففد  تغياففة راجعففة للةعلففل وللطلبففة، فيتفف عد ففف  تحتففين ونةففو العةليففة 

 .التعليةية

 أهمية التقويم التربوي الواقعي 

؛  3996جف  ر، )تكةن أهةية التيوال الوا ع  وفواةده ف  نوا   كاير ،  يث أجةلج  كفل ثفن 

Tsagari, 2004 )ف  اليي ل انتية: 

تغييففر دور الطلبففة ففف  عةليففة التيففوال، فبففداا ثففن أ  اكونففوا ثايبففين تففلبيين عففن ااختبفف ر فيففط،  (7

فيصففبحوا ثشفف ركين نشففطين اة رتففو  أنشففطة تكشفف  ثفف  اتففتطيعو  عةلففص  ففداا ثففن أ  تبففرت 

ا ثف  افمدي إلفى إنيف ص  لفه ااختبف ر وتاف د   نوا   جعفجل، وهيا التحوا   ليتفبة للطلبفة كايفرا

 .يااتيدار ال

تيدال ثج   وأعة ا ثشو ة وذاا  يةفة فف  الحيف   الفعليفة، تتحفدط  فدراا الطلبفة، لكف  اطر فوا  (3

 .أتئلة وامصدروا أ ك ثا ، وابحاوا عن إثك ني ا و داةل

 .ثراع   الفروق الفرداة  ين الطلبة، و دراتجل العيلية وخلفي تجل الاي فية وااجتة عية (5

 .نحو التعلل والةعلل، ونحو أنفتجل أاضا  تكوان اتا ه ا إاا  ية لدط الطلبة (4

ا تكفف ر أدوار جداففد  للةعلةففين،  حيففث اكففو  دور الةعلففل ثتفف عد  الطلبففة علففى تحةففل ثتففمولية  (3

 .تعلةجل، وأ  اصبحوا ثيوثين ذاتيين ثايدان

ا أكار نش لا  ف  عةلية التيوال، ثن خًلا تفوفير ثعلوثف ا ه دففة وذاا ثعيفى  (7 إعط ا ان  ا دورا

ط الطلبففة، وتشففاب ان فف ا علففى أ  ايظففروا إلففى ثفف  هففو أ عففد ثففن تيففداراا ااختبفف ر عففن ثتففتو

 .والتي رار، أو الشج داا الةدرتية ف  تيدال إنا ت أ ي ةجل وتحصيلجل

 أسالين وأدوات التقويم الواقعي 

 تتعدد أت لي  وأدواا التيوال الوا ع  وتاتل  تبعا  اختًلف الةج   الت  امراد تيواةج ، واةكن

 :فية  اأت ( 3996)تحداد أ رت هيه األدواا واألت لي  كة  ايكره  تاتو  

 .التيوال الي ةل على األداا (7

 (.البروتفوليو)ثلف ا اإلنا ت  (3
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 .التيوال اليات  (5

 .تيوال األ را  (4

 .تيوال األداا الي ةل على الةًل ظة (3

 .تيوال األداا   لةي  ًلا (7

 .تيوال األداا  اراةط الةف هيل (6

الب  اففة تيففوال األ ففرا  كأ ففد أتفف لي  التيففوال الففوا ع ، وتففوف تتي ولففص الب  اففة و ففد اختفف را 

 .أتلوص تيوال األ را   ش ا ثن التفصيل

 مفهوم تقويم األقران 

ارتبط ثفجو  تيوال األ را    لتيوال اليات  ارتب لا  وثييا ، واتتيد إلى ثيظور جداد ف  التيفوال 

ا إاا  يافف  نشففطا  ففف  اتففة  للطلبففة   لعةففل ثعافف  ففف  تيففوال أع فف ؛ ثةفف  ااعففل لجففل دورا ةفف ا  عضففجل  عضا

تعلةجل وتيوال أعة لجل، واعةل على تشايب التفكير، وازاد ثية الطلبة  أنفتفجل، واحفاجل علفى تحةفل 

ف  فف  تعفرف خصف ةص األعةف ا الايفد  التف  ايوثفو   تيفداةج ، وتفمدي  الةتمولية، وات عدهل أاضا

ا ف  نا ب هيا اليوي ثن التيوال أنة ل العًل  ا اإلنت نية والت ا كبيرا ي ق اليي ااري فيص التيوال دورا

 (.3996عًل ، )

إجفراا : " أنفص( Topping, 1998: 250)و د تعددا تعراف ا تيوال األ را ،  يفث اعرفجف  

 ".ايظر ثن خًللص الفرد إلى نت ةر تعلل  رايص ثن  يث الكةية والةتتوط والييةة واليوي أو اليا ب

نففوي ثففن التييفيل ايففو   ففص أ فرا  الط لفف ، وهيفف  : " أنفص( 533: 3993)اعرفففص الصففراف فيةف  

اتضةن التيييل البي ة  والتيييل الات ث  للةجةة التعليةية أو اليش ل أو العةل  واتطة  ران للط ل  أو 

 ".ثاةوعة ثن األ را 

جة ع ا  عفد نج افة كفل  نوي ثن التيوال ايو   ص أ را  الط ل  فرادط أو: وتعرفص الب  اة  أنص

 .تعلة  –ثجةة أو نش ل تعلية  

 مزايا تقويم األقران وأهميته 

 :ف  اليي ل انتية( 3996)لتيوال األ را  أهةية كبير ، و د وّجحج  تاتو  

 .اصب  الط ل  أكار نظ ثية ف  عةلية التيييل (7

 .ف  الحي   العةلية الوا عية( التحليل، التصيي ، ااتتيت ج، والتيوال)اطّور ثج راا الييد البي ا  (3

 .ايد   يئة تجيئ وتيود إلعط ا الط ل  الفراة أل  اضب ثع اير وثحك ا أداا ف  عةلية التيييل (5

 .ازاد ثية الطلبة  أنفتجل، واحفزهل على تحةل الةتمولية (4

 .اتجل ف  تطوار ثج راا هاصية اجتة عية، واحتن جود  التعليل (3

الةياففزاا الايففد  التفف  ايوثففو   تيييةجفف ، وفجففل الةفف د  اتفف عد الطلبففة علففى تعففرف األعةفف ا و (7

 .الدراتية فجةا  أفضل ف  جوا خف  توتراا ااثتح ن ا اليفتية

 .اية  التع و   ين الطلبة؛ لتطوار ثع اير األداا الت  اةكن اا تك   إليج  ف  عةلية التيييل (6

 .اتي  الفراة لتيدال التغياة الراجعة ثن األ را  (.

ة  ع  الصف ا والييل الشاصية الةتةالة ف  ا ترا  الرأي والفرأي انخفر، تيفدار اتجل ف  تيةي (0

 .األفك ر، وا ترا  الياا

 أهداف تقويم األقران 

أ  تيوال األ را  ثال التيوال اليات  ثن أت لي  التيوال الوا ع ، واتل ثن ( 3990)ذكر عًل  

 : اليوعين تحييه األهداف انتيةخًللص  ي   كل ل ل   تيييل أعة ا تثًلةص، والجدف ثن كًل
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 .ثش ركة الطلبة ف  ثتمولية التعلل، و  لت ل  ثش ركتص ف  التلطة (7

 .تا د  اتتيًللية الطلبة (3

 .فجل الطلبة للة د  الدراتية فجةا  ثتعةيا  (5

 .تحوال الط ل  ثن ثتلي  تلب  إلى ثيّوِّ  (4

ا على نيد أعة لص  يفتص (3  .جعل الط ل    درا

 .ة وإادار األ ك   للطلبةتوجي  ثفجو  الياتي (7

 .جعل الط ل  ثدركا  أ  التيوال جزا ا اتازأ ثن عةلية التعلل (6

اتف عد الطلبفة علفى  –  عتب ره أ د أت لي  التيوال البدالفة  –اتبين ثة  تبه أ  تيوال األ را  

ااعففل  تحةففل الةتففمولية والايففة  فف ليفس، وتيةيففة روب الةي فتففة والييففد البيّفف ا ألعةفف ا تثًلةجففل؛ ثةفف 

 .للطلبة دور إاا    ف  عةلية إادار األ ك  

 أسالين تقويم األقران -

لتيوال األ را  ثاةوعة ثن األت لي  والةة رت ا الت  اةكن اتب عجف  لتيفوال األ فرا ، وثيجف  

 (:3996تاتو ، )ث  اأت  

لةراجعة عرض األعة ا والةيازاا الفرداة أث   األ را  لليي ش، وف  هيا تغياة راجعة للطلبة  (7

 .أعة لجل، وتجيابج ، وايلج  لتحتين األداا والتعلل وتاواده

تيدال األعة ا الاة عية لليي ش فرادط أو جة ع ا، لتعزاز ني ل اليفو  وثع لافة نيف ل الضفع ،  (3

 .وتحتين التعلل وتيةية وتحييه األهداف

ا لًلرتب ل الوثيه  ين تيييل األ را  والتيييل اليات  ف  العةلية ال (5 تيواةية، فإنص اةكفن اتفتادا  نظرا

األت لي  والتييي ا نفتج ، كة  ف   واةل الةراجعة والتيفدار واتفتب ن ا تييفيل األ فرا  فف  جفوا 

 .ثحك ا األداا وثع ايره

ثة  تبه اتض  أ  لتيوال األ را  أت لي  عدافد  وثتيوعفة،  يفث اتفتادثة الب  افة فف  هفيا 

التيوال الوا ع ، واتتادثة فيفص الب  افة تيفوال كفل ل لبفة البحث أتلوص تيوال األ را  كأ د أت لي  

لعةل تثيلتج  وكيلك تيوال كل ثاةوعة للةاةوع ا األخرط ثن خًلا تيتيل الط لب ا لةاةوع ا، 

 .وكل ثاةوعة تيد  عةلج  للةاةوعة األخرط

 البراعة الرياضية: المحور الثا ي

ك اتتا  ة للتغيراا التف  تحصفل فف  ااضب اليا ب ف  تعلل الرا جي ا لةح واا عد ، وذل

كل ثن الةاتةفب والتعلفيل الةدرتف ،  يفث إ  الياف ب فف  تعلفل الرا جفي ا اعيف  عف د  البراعفة فف  

اتتادا  اإلجراااا الحت  ية ف  الحت ص، ثب تأكيد عدد ثن الةر ين على الح جة إلى أداا الةجف ر ، 

 .تل تي وا البراعة الرا جية  ش ا ثن التفصيلوفية  اأت  تي. إج فة إلى تعلل اإلجراااا ثب فجةج 

 مفهوم البراعة الرياضية 

 فدراا الطلبفة : " أنجف ( .3: 3976)تعددا تعراف ا البراعة الرا جية،  يث عّرفج  عبيد  

ففف  توظيفف  الابففراا وثع لاتجفف ؛ لتشففكيل  ي ةففص الةعرففف ، ثففل توظيفففص ففف   ففل الةشففكًلا، وإنتفف ج 

ايفو  الطلبفة  عةليف ا را جفية، واكتتف  ثجف راا خراطفة ثكونف ا  ثعرفة را جية جداد ، وخًللص

 ".البراعة الرا جية الاةتة

إ دط نواتر تعلل الرا جفي ا، والتف  امطلفه : " أنج ( .: 3974)كة  اعرفج  الةعال والةيوف  

 ".عليج  اإلتي   ف  الرا جي ا
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التف  احييجف  الطلبفة، أهفل نفواتر تعلفل الرا جفي ا : " أنجف ( 73: 3973)واعرفج  الةصف رو  

 ".وتتأل  ثن خةس ثكون ا أت تية

ثفجفو  البراعفة الرا جفية   عتبف ره هفدفا  رةيتاف  ( "Regan, 2012: 51)كة  أوج  راا   

: ففف   ففراثر تعلففيل الرا جففي ا، وثففدخًلا ففف  تطففوار البففراثر ثففن خففًلا التركيففز علففى ثكون تففص

ااتففتراتياية، ااتففتداا التكيففف ، والةيففل إلففى  ااتففتيع ص الةففف هية ، الطًل ففة اإلجراةيففة، الكففف ا 

 ".اإلنت ج

ثفدخل ثع افر لتطفوار تعلفيل الرا جفي ا، : "  نجف ( Philipp, 2010: 11)واعرفج  فيليف  

 راعة الةحتوط العلة  ف  ترا طفص وأهةيتفص   ليتفبة للطلبفة، و راعفة الةعلفل : ارتبط  ةح ور رةيتة

 ".إلى ثكون ا البراعة الرا جية الت  اا  تيةيتج  و ي تج ف  ثع لاة الةحتوط العلة ،   إلج فة 

وتعرف الب  اة البراعفة الرا جفية  أنجف  ثاةوعفة ثفن العةليف ا الةتتلتفلة والةترا طفة التف  

ااتتيع ص الةف هية ، الطًل فة : تتعى إلى التيد  ف  تعليل الرا جي ا، والت  تضةن خةس ثكون ا

 .، ااتتداا التكيف ، الرغبة الةيتاةاإلجراةية، الكف ا  ااتتراتياية

 مكو ات البراعة الرياضية 

تتضففةن البراعففة الرا جففية خةففس ثكونفف ا رةيتففة، تتي ولجفف  الب  اففة فيةفف  اففأت   شفف ا ثففن 

 :التفصيل

 االستيعاب المفاهيمي (5

اشففير ااتففتيع ص الةففف هية  إلففى الفجففل الةتك ثففل والففوظيف  لألفكفف ر الرا جففية ثففن ثففف هيل 

عًل  ا؛  يفث إ  الةعرففة التف  تفل تعلةجف   فجفل تفوفر أت تاف ؛ لتوليفد الةعرففة الادافد ، وتعةية ا و

ولحل الةشكًلا الاداد ، وغير الةألوففة، واتف عد ااتفتيع ص الةفف هية  الطلبفة علفى تايف  العدافد 

ثففن األخطفف ا الحرجففة ففف   ففل الةشففكًلا الرا جففية، ورساففة التشفف  ج ا األعةففه  ففين الحفف اا 

إذ اتفففة  ااتفففتيع ص (. 3974أ فففو الرااففف ا، )لتففف  تبفففدو ظ هرااففف  أنجففف  غيفففر ثرتبطفففة والةوا ففف  ا

الةف هية  للطلبة  ي ا ثعرفة جداد   ي اا على الر ط  ييج  و فين الةعرففة التف  ية التف  تعلةجف ، وهفيه 

الطرايففة أكاففر ف ةففد  للط لفف  ثففن الحفففا البتففيط للحيفف ةه واإلجففراااا، فجفف  تعففزت التففيكر وتشففاب 

 .  ةالطًل

أ  ااتفتيع ص الةفف هية  هفو ثع لافة د ييفة للةفف هيل الرا جفية، وثف  ( 3976)واشير عبيفد  

 .ارتبط  ج  ثن تعةية ا وعةلي ا  ي ا للةعرفة  عةه ووجوب

الةعرفة  وا العًل  ا واألفكف ر : ااتتيع ص الةف هية   أنص( Garg, 2017)واعرف ج رج 

 .األت تية للةوجوي

أ  ااتفتيع ص الةفف هية  هفو  فدر  الطلبفة علفى فجفل ( Wiggins, 2014)كةف  افرط واايفز 

األفك ر األت تية ثن خفًلا ثتف عدتجل علفى اتفتاًلص ااتفتيت ج ا  فوا تلفك األفكف ر، وإدراكجفل 

الييةة ااتتره داة لتلفك األفكف ر، و  لتف ل  فجفل أكافر  فدر  علفى اتفتاداثج   شفكل اتفتراتيا  لحفل 

 .الروتييية وتاي  توا الفجلالةش كل خ اة الةش كل غير 

 الط قة اإلجرائية (2

الطًل ة اإلجراةية  أنج  ثعرفة اتفتادا  اليواعفد واإلجفراااا ( Garg, 2017)اعرف ج رج 

ف  تيفيي العةلي ا الحت  ية والرثزاة لتةايل الرا جي ا،  يث إ  الةة رتة غير الفع لة ف  تدراس 
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دي إلففى اافتيفف ر ففف  اا تففف ظ  فف إلجراااا وتافف د  اإلجفراااا ففف  غيفف ص ااتففتيع ص الةففف هية  اففم

 .الو وي ف  األخط ا

واميصد   لطًل ة اإلجراةية ثعرفة اإلجراااا، وثتى وكي  نتتاد   شكل ثي ت ؟ والةجف ر  

 (.3974أ و الراا ا، )ف  أداا تلك اإلجراااا  ةرونة ود ة وكف ا  

 فففة اإلجراةيففة  أنجفف  تتتفففل الطًل( NCTM)واصفف  الةالففس اليفففوث  لةعلةفف  الرا جففي ا 

التف  تتفتيد إلفى خصف ةص وعًل ف ا عددافة ( الاوارتثيف ا)  لكف ا  والد ة والطرق الي  لة للتعةيل 

تطبيه اإلجراااا  د فة : ثفجوثة جيداا، كة   دد هيا الةالس أر ب ثكون ا للطًل ة اإلجراةية، وه 

لةاتلففة، و يف ا أو تعفدال اإلجفراااا وكف ا  وثرونة، ونيل اإلجراااا إلفى الةشفكًلا والتفي   ا ا

 ثن إجراااا أخرط، وإدرا  ثتى اكو  هيا اإلجراا أكار ثًلاثة للتطبيه ثن انخر؟

وعليص فإ  الطًل ة اإلجراةية تشير إلى اثتًل  الكفف ا ، واليفدر  علفى اتفتادا  الاوارتثيف ا 

افة؛  يفث تفمدي  عف  هفيه ف  الحتف   ا التف  تمبيفى علفى الفجفل الايفد للاصف ةص والعًل ف ا العدد

الاوارتثيفف ا عيليافف ،  ييةفف  ايفففي  عضففج  انخففر   لور ففة واليلففل؛ لتتففجيل عةليفف ا التفكيففر، و ففدو  

الطًل ة اإلجراةية فإنص ثن الةحتةل أ  افشل الطلبة ف  رساة الروا ط الةجةة  ين الةف هيل والعًل  ا 

تفتادا  الرا جفي ا  ايفة لحفل الةتف ةل، عبر العةلي ا، كةف  تةكفن الطًل فة اإلجراةيفة الطفًلص ثفن ا

 (.3974الةعال والةيوف ، )وتوليد األثالة اختب ر أفك رهل الرا جية 

 الكفالة االستراتيجية (5

الكففف ا  ااتففتراتياية تتةاففل ففف  اليففدر  علففى  ففل الةتفف ةل الرا جففية وتفتففيره  واففي غتج  

تياي ا الةي تففبة، وذلففك ثففن خففًلا وتةييففز الةعلوثفف ا الةعطفف   وتةايلجفف  و لجفف    تففتادا  ااتففترا

العرض الةتكرر لةت ةل را جية تعكس ثوا   وا عية ثن الحي  ، أو ه  ث  اةكن أ  نتةيص التةكن 

وتشفةل الكفف ا  ااتفتراتياية كيفيفة تكفوان (. MacGregor, 2013)ثن اتتراتياي ا  ل الةتألة 

وتتطلفف  الكففف ا  ااتففتراتياية الصففور العيليففة؛ لحففل الةشففكًلا الرا جففية وا تكفف ر خطففة للحففل، 

ثاةوعة ثتيوعة ثن اتتراتياي ا الحل، وكيلك ااتتراتياي ا التف   فد تكفو  ثفيفد  ثفن أجفل  فل 

 (.3974أ و الراا ا، )ثشكلة ثعيية، كة  تتطل  أاضا  الةرونة ف  التع ثل ثب الةشكًلا 

كف ا  ااتتراتياية تتةال و د أه ر الةالس اليوث  للبحوف   لواا ا الةتحد  األثراكية أ  ال

 (.NRC, 2001)ف  اليدر  على اي غة الةشكًلا الرا جية وتةايلج  و لج  

الكفف ا  ااتفتراتياية  أنجف  ( "Ozdemir & Pape, 2012: 154)واعرف أوتدثير و ف    

ثعرفففة ااتففتراتياي ا وتوظيفجفف  لتحليففل الةجفف   وإنافف ت األنشففطة أو  ففل الةشففكًلا  جففدف تعلففل 

 ".الرا جي اثحتوط 

اليففدر  علففى اففي غة نةفف ذج را جففية " أنجفف  ( Ostler, 2011: 17)كةفف  اعرفجفف  أوتففتلير 

 ".ثي تبة، واختي ر لرق فع لة لحل الةشكًلا

واةكن اإله ر  إلى أ  الكف ا  ااتتراتياية تةال  در  الطلبة على اي غة ثشكًلا را جفية 

 .اي ا ثتعدد  للحلغير ثألوفة وتةايلج  و لج  واتب ي لرق واتتراتي

 االستدالل التكيفي (5

اشير كليب تر  ويخرو  إلى أ  ااتتداا التكيف  هو اليفدر  علفى التفكيفر الةيطيف  والتفأثل  

ففف  الرا جففي ا اعففد ااتففتداا "والتبراففر والتفتففير، كةفف  امكففدو  علففى أهةيففة هففيا الةكففّو   يففولجل 

، إذ ا اةكفن التيليفل "اجتدي  فص الفتعلل واواجفصالتكيف  الغراا اليي ااةب كل ه ا، وهو اليال اليي 
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ثن أهةية ااتتداا التكيف ؛ ف لطلبة ذو ااتتداا التكيف  اةكفيجل التفكيفر ثيطيياف  فف  الرا جفي ا، 

 (.Kilpatrick, et. al., 2001)واةكيجل هرب ث  ايوثو   ص وتبراره 

كيف  هو اليش ل العيل  ف  أ  ااتتداا الت( Andi, et. al,. 2017)واوج  يندي ويخرو  

ر ففط  عفف  الةففف هيل والحيفف ةه واإلجففراااا وأتفف لي  الحلففوا الرا جففية التفف  تتوافففه ثففب  فف اا 

الةشففكًلا الرا جففية؛  تففى تففتةكن ثففن توليففد فكففر  لرايففة أو اتففتراتياية تتففتاد  لحففل ثشففكلة 

يفة هفرب العًل فة  فين الي  يفة الةيطي: را جية، واةكفن ثًل ظفة التفكيفر العيلف  التكيفف  ثفن جف نبين

 .الةفجو  و  لة الةشكلة، وهرب الطراية أو ااتتراتياية الةي تبة كحل احي  أو تبراره 

لففيلك فففإ  ااتففتداا التكيففف  اةكففن الةففرا ثففن التفكيففر ففف  لففرق  دالففة أو اتبفف ي الةيطففه 

إنفص اعيف    يفث. الرا ج ؛ إلثب ا ثيترب أو ثًل ظة التي  ض ا الةيطيية أو تبرافر أي اتفتيت ج ا

اليففدر  علففى التفكيففر الةيطيفف ، وتفتففير تففب  ثًلاثففة الحلففوا وتبراففره ففف  تففي ق الةشففكًلا ذاا 

 .اليط ق الكبير

 الرغبة المنتجة (3

اةكن أ  اتحيه هيا الةكو    ليظر إلفى الرا جفي ا علفى أنجف  وا عيفة وثفيفد  وثادافة، وافتل 

جي ا، واإلاةف    أهةيفة الةيطفه الرا جف  ذلك  تكوان اتا ه ا إاا  ية لدط الطلبة نحو ث د  الرا 

و ففد أهفف را الدراتفف ا إلففى أ  أ ففد أهففل ثحفففزاا تعلففل الطلبففة وجففود (. 3974الةعففال والةيففوف ، )

 ,NRC)اليي عة الت ثة لداجل أ    تتط عتجل أ  اتعلةوه ، وأ  اميدروا أ  ث  اتعلةوه لص  يةة كبيفر  

ةية ثوجوي الرا جي ا وتيدار دوره  ف  الحيف  ، أه: ، وللرغبة الةيتاة ثًلثة جوان ، ه (2001

ا اليدر  على ثة رتة الرا جي ا   (.3974الةعال والةيوف ، )ااتا ه نحو الرا جي ا، وأخيرا

ووفيا  للةالس الولي  لةعلة  الرا جي ا فإ  الرغبة الةيتاة ا تشير إلى الةوا   فحتف ، 

 (.NCTM, 2009) ل الةيل إلى التفكير والتصرف  طرق إاا  ية 

وارط الطلبة اليان لداجل رغبفة ثيتافة أ  الرا جفي ا ليتفة ثاةوعفة ثفن اليواعفد التعتففية 

 .الت  اا  على الةرا  فظج ، ولكن كيظ   ثن الةف هيل الةرتبطة الت  اةكن فجةج   اجد دسوص

 (TIMSS)الدراسة الدولية : المحور الثالث

التوججففف ا الع لةيفففة  فففف  العلفففو  إلفففى دراتفففة أجرافففة عفففن ( TIMSS)اشفففير ااختصففف ر 

 Trends of the International Mathematics and)والرا جي ا، وه  اختص ر للةصطل  

Science Studies) والتف  تعبفر عفن أداا اختبف راا ع لةيفة لتييفيل التوججف ا فف  ثفدط تحصفيل ،

داة  والاف ن  الةتوتفط الطلبة ف  العلفو  والرا جفي ا، وافتل تييفيل الطلبفة فف  الصففوف الرا فب اا تف

، وه  دراتة ع لةية تميظل كفل أر فب تفيواا تجفدف إلفى التركيفز علفى التي تف ا (الا ثن األت ت )

واليظل التعليةيفة، ودراتفة فع ليفة الةيف هر الةطبيفة ولفرق تدراتفج ، والتطبيفه العةلف  لجف ، وتييفيل 

 ، والت  تتل تحة إهراف الجيئة التحصيل وتوفير الةعلوث ا لتحتين تعليل وتعلل الرا جي ا والعلو

 . ش ا ثن التفصيل( TIMSS)وفية  اأت  تيتل الحداث عن . الدولية لتيييل التحصيل التر وي

  أهمية الدراسة الدولية(TIMSS) 

 :ثن أهةج ( .399)للدراتة الدولية أهةية ذكره  دمحم ثطر ويخرو  

 .تيييل ف علية ثي هر األنظةة التر واة الةش ركة (7

 .فع لية لرق تدراس الرا جي ا والعلو تيييل  (3

 .توفير الدراتة لألنظةة التر واة الةش ركة ثمهراا ثي رنة (5
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اعط  ثمهراا ثي رنة داخل اليظ   التر وي الوا د،  ةف  اةكفن ثفن تادافد  وافلة التطفور فف   (4

 .اليظ   التعلية ، و  لت ل  تاواد الةارج ا وتحداد الةتغيراا الت  تمحدف هيه الفاو  فيص

وعليص فإ  الدراتة الدولية توفر   عد   ي ن ا نوعية وهف ثلة عفن كفل الةرا فل التف  تفتل فيجف  

العةلية التر واة ثال الةتغيراا الصفية واألتراة والبيئفة الةدرتفية،  حيفث تةكفن هفيه البي نف ا ثفن 

نوعيففة إجففراا الةي رنفف ا  ففين الففدوا الةشفف ركة، و ةفف  اتففجل ففف  تطففوار األنظةففة التر واففة وتحتففين 

 .التعليل والتعلل، وكيلك إع د  اليظر ف  الةي هر  ة  اتوافه ثب الةي هر ف  الدوا الةتيدثة

  أهداف الدراسة الدولية(TIMSS )والفئة المستهدفة 

؛ 3990داةففر  الةعفف رف العر يففة، )والتفف  أعدتففص ( TIMSS)وجفف  إلفف ر الدراتففة الدوليففة 

Mullis & et. al., 2008 ) أ  أهدافج: 

 .ف على ثتتوط التحصيل العلة  للطلبة ف  ث دت  الرا جي ا والعلو الو و (7

الةيف هر الدراتفية ولفرق تفدراس الةف دتين الةعييتفين   لدراتفة والالفيفة ااجتة عيفة ) حث أثر  (3

 .على الةتتوط التحصيل  للط ل ( والبيئية لكل ثن الط ل  والةعلل واإلداراا الةدرتية

ين األنظةة التعليةية فف  الفدوا الةشف ركة، ثفن أجفل الةتف عد   ي س وتفتير الفروق الةوجود    (5

ف  تطوار تعليل وتعلل الرا جي ا والعلو ، وااتتف د  ثفن تاف رص الفدوا التف   ييفة نا  ف ا 

 .ف  ثا ا تدراس الرا جي ا والعلو ، للتوال إلى تعليل أكار جود  ف  دوا الع لل

ن نتفف ةر أدا  ف علففة لففدط ثاططفف  وثفف  تالففص إليففص ثفف( TIMSS)و تففى تكففو  اختبفف راا 

أ  ( IEA)التي تة التر واة وا نع  اليرار، فيد اختف را الجيئفة الدوليفة لتييفيل التحصفيل التر فوي 

اكو  تيييل الطلبة ف  نج اة األر فب تفيواا األولفى، أي فف  الصف  الرا فب اا تفداة ، ثفل عيفد نج افة 

وتار  التر يفة والتعلفيل، )تط ثن التعليل اليظف ث  التيواا األر ب الت لية، أي ف  الص  الا ن  الةتو

3990.) 

  متطلبات الدراسة الدولية(TIMSS) 

وا د  ثن كبرا ا درات ا التيوال ف  التي ق الدول ، و فد لفورا ( TIMSS)ثالة دراتة 

فيراا ااختب ر ثفن  بفل ثاةوعفة ثفن الابفراا والةتاصصفين فف  الرا جفي ا والتر يفة والييف س، 

 .ثي هر الرا جي ا ف  الدوا الةش ركة على أ  تةال

للصف  الاف ن  ثتوتفط لةف د  الرا جفي ا كةف  ذكرتجف  ( TIMSS)وتتكو  ثتطلب ا ثشروي 

ثحتفوط الرا جفي ا والفيي اضفل أر عففة : ثفن  عففدان هةف ( 3973)هيئفة الةعرففة والتيةيفة البشفراة 

، %(39)، الجيدتفة (%59)، الابفر %(59)األعفداد )ثا اا أت تية ثةالفة  يتف  وتنيفة ثحفدد  

، واتةاففل البعففد الافف ن  ففف  العةيفف ا الةعرفيففة، والففيي اضففل ثًلثففة %((39)البي نفف ا واا تةفف اا 

، وااتففتداا %(49)، التطبيففه %(53)الةعرفففة )ثافف اا أت تففية ثةالففة  يتفف  وتنيففة ثحففدد  

(33.))% 

  خطوات إجرال الدراسة الدولية(TIMSS) 

تتير وفه يلية ثعي راة ثش  جة ( TIMSS)ا أ  درات ( .399)أوجحة أ و عيش 

 :للدرات ا الت  ية تةالة ف  الاطواا انتية

  للغفة اإلناليزافة  ةشف ركة ( ااختبف راا وااتفتب ن ا)إعداد افور  تارابيفة ألدواا الدراتفة  (7

 .الةيتيين الولييين للدراتة
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، وذلك وفه تعليةف ا ثحفدد  ترجةة هيه األدواا إلى اللغة األ  ف  البلدا  الةش ركة ف  الدراتة (3

ثب ثراع   أ  اليي ايو    لترجةة فراي   ثاتلف   ثتتيًل  واكون   ثدر ين تدرابا  ك فيا ، وذلك 

لةراع   أ  تكو  اليتخ الةترجةة ثك فئفة لليتفخ األافلية فف  درجفة الصفعو ة، وثفن ثفل تيف ر  

خ الةترجةفة إلفى ثيفر الاجفة الترجةتين وتو يد اي غتجة ، وثن ثل تيو  كل دولفة  إرتف ا اليتف

الةشرفة على الدراتة  أثتتردا   جوليدا، ثرفه ثعجف  اتفتة راا توجف  التغيفراا واإلجف ف ا 

الةيتر ة ف  ثحتوط األتئلة وااتتب ن ا،  ة  اتفه ثب التي ق الايف ف  لكفل  لفد،  حيفث ا افمثر 

ايو  ااتح د الدول   تكليف  هيا التغير ف  الةحتوط العلة  لألتئلة أو درجة اعو تج ، وثن ثل 

ثراجعين ثدر ين لليتخ الةترجةة والتأكفد ثفن كف اتجف  ود تجف ، وثفن ثفل الحصفوا علفى ثوافيفة 

ااتح د الدول   بل لب عة ااختبف راا أو نتفاج  لاةيفب الطلبفة، تفواا فف  ثر لفة التاراف  أو 

 .التيوال الةتح  اليج ة 

واا الرةيتففة للدراتففة  حيففث تكففو  هففيه األدواا  يفف اا علففى نتفف ةر ثر لففة التارافف ، تعففد األد (5

 .ثصةةة ف  ثاةوع ا ثن الفيراا ف  كرات ا ااختب ر

ايو  الةيتفه الفولي   ترهفي  ثشفرفين علفى تطبيفه ااختبف راا وااتفتب ن ا فف  كفل ثدرتفة،  (4

تواا ثن داخل أو خ رج الةدرتة، وثن ثل ااجتة ي  اةيب هماا الةشرفين، وذلفك الًلعجفل 

لي ا الدراتة وإجراااتج ، وثن ثل ازودهل  دليل الةشفرف علفى تطبفه ااختبف راا، وثفن على ي

ثن الفدوا الةشف ركة للتأكفد ثفن تفير %( 79)ارتل ااتح د الدول  ثد يين إلى عيية ثكونة ثن 

 .تطبيه الدراتة   لشكل الةي ت 

 .تيفيي الةت  الرةيس للدراتة (3

اه ثفن الةصفححين الةفمهلين تفأهيًلا ثي تفبا  فف  ثف دت  اليي    عةلية التصحي ، و د أعد ليلك فر (7

الرا جي ا والعلو ، وذلك  عد أ  افتل تفدرابجل علفى إجفراااا هفيه العةليفة الةوجفحة فف  دليفل 

 (.IEA)الةصححين اليي أعد لجيه العةلية ثن  بل الرا طة الدولية لتيوال التحصيل التر وي 

 نف ا فف  الح تفوص، وذلفك   تفتادا   رثايفف ا تعيف  عةليفة التصفحي  عةليفة إدخف ا جةيففب البي (6

ثعففد  ثففن  بففل الاجفف ا الةشففرفة علففى الةشففروي، واففتل عيففد ورش تدرابيففة للفراففه الففيي ايففو  

 .  لةجةة

ثع لاة البي ن ا،  يث تيو  جةيب الدوا الةش ركة  إرتف ا  ي ن تجف  إلفى ثركفز ثع لافة البي نف ا  (.

دا  أت لي  تحليل ثتيدثة، اتل ثن خًللجف  اهفتي ق وثيره ف  ثداية ه ثبورج األلة نية، واتل اتتا

ثيفف ايس ثشففتركة اةكففن ثففن خًللجفف  الةي رنففة  ففين ثتوتففط ا أداا الففدوا الةشفف ركة ففف  ثبحافف  

 .الرا جي ا والعلو 

 .إعداد التي رار الدولية وثراجعتج  وإ راره ، وإعًل  اليت ةر اليج ةية (0

 :الدراسات السابقة

 .ت ا الت  ية الةرتبطة   لبحث، والت  تل تصييفج  إلى ثحورانفية  اأت  تيتل تي وا الدرا

 الدراسات المتعلقة باستراتيجيات التقويم الواقعي: المحور األول 

هدفة الدراتة إلى تعرف أثر توظي  التيوال البدال ف  تيةية التفكيفر (: 2553)دراسة األشقر  (5

ف الدراتفة اتفتادثة الب  افة الرا ج  لدط لًلص الص  الر فب األت تف   غفز ، ولتحييفه هفد

ل لباف  ( 07) يث تل تطبيه الدراتة على عيية ثكّونة ثن . اختب ر التفكير الرا ج  كأدا  للبحث

و عففد . ثففن لففًلص الصفف  الرا ففب األت تفف  ثففوتعين   لتتفف وي إلففى ثففًلف ثاةوعفف ا ثتتفف واة

ل البفدال فف  تيةيففة ثع لافة اليتف ةر أتففرا الدراتففة إلفى وجفود أثففر ثيبفوا اتفتراتياي ا التيففوا

 .التفكير الرا ج  لدط عيية الدراتة ثن لًلص الص  الرا ب األت ت 



 

 م9102لسنة ( 01ج) العشرونالعدد                           مجلة البحث العلمى فى التربية

 

352 

هفدفة الدراتفة إلفى تعفرف (: Bramwell & Rainford, 2014)دراسة برمول ور فورد  (2

أثففر اتففتادا  الةدرتففين للاففراةط الةف هيةيففة ك تففتراتياية تييففيل  دالففة ففف  افففوف البيولوجيفف  

ةجفف راا الةعرفيففة لففدط الطففًلص وأثرهفف  علففى ثففف هيل علففل األ يفف ا للةتففتوط الةتيففد  علففى ال

اختبفف ر الةجفف راا البيولوجيففة : واتففتاد  الب  افف   أدواا جةففب البي نفف ا الةتةالففة ففف . الةاتفف ر 

( .)ل لف  و( 797)تكّونة عيية الدراتة ثن . الةعرفية، والةي  ًلا والوث ةه الشاصية للطلبة

تادا  الاففراةط الةف هيةيففة ففف  افففوف البيولوجيفف  للةتففتوط وأظجففرا اليتفف ةر أ  اتفف. ثعلةففين

الةتيففد  تففمدي إلففى ثك تفف  تفففوق تلففك التفف  اةكففن تحيييجفف  ففف  الصفففوف التفف  تتففتاد  الطرايففة 

 .التيليداة

هففدفة الدراتففة إلففى تعففرف اتا هفف ا ثعلةفف  الرا جففي ا   لةر لففة  (:2555)دراسففة العليففان  (5

اتتاد  الب  ث ااتتب نة كفأدا  . ف  تيوال تعلل الرا جي االةتوتطة نحو اتتادا  التيوال البدال 

فف  ثففن ثعلةفف  الرا جففي ا   لةر لففة ( 56)وتكونففة عييففة الدراتففة ثففن . لاةففب البي نفف ا ثعلةا

أظجرا نت ةر الدراتة أ  اتا ه ا عيية الدراتة ثن الةعلةين نحفو اتفتادا  التيفوال . الةتوتطة

 (.3)ثن ( 5875) البدال إاا     درجة ع لية وثتوتط  دره

هففدفة الدراتففة إلففى تعففرف أدواا التيففوال البففدال الةتففتادثة لففدط  (:2555)دراسففة المرحبففي  (5

واتفتاد  الب  فث لاةفب البي نف ا . ثعلة  الرا جي ا   لةر لة الةتوتطة ودرجة ثة رتتجل لج 

ألداا،  واعفد تيفدار ا) ط  ة ثًل ظة ثوتعة على أر عة ثح ور رةيتفة ألتف لي  التيفوال البفدال 

 يث تل تطبييج  على عييفة الدراتفة الةكّونفة ثفن (. ثلف ا اإلنا ت، التيوال اليات ، تيوال األ را 

فف  ثففن ثعلةفف  الرا جففي ا   لةر لففة الةتوتففطة( 59) و ففد أتفففرا نتفف ةر الدراتففة إلففى أ  . ثعلةا

علفى  درجة ثة رتة ثعلة  الرا جي ا   لةر لة الةتوتطة ألدواا التيوال البدال ثرتبفة  تف 

كةف  أهف را . التيفوال الفيات ، تيفوال األ فرا ، ثلفف ا اإلناف ت،  واعفد تيفدار األداا: اليحو التف ل 

اليت ةر إلى أ  درجة ثة رتفة ثعلةف  الرا جفي ا ألدواا التيفوال البفدال ك نفة ثة رتفة  درجفة 

 .جعيفة

هففدفة الدراتففة إلففى تعففرف (: Akbas & Gencturk, 2013)دراسففة أكففبس وجينكتفف   (3

ا نظفر الةعلةفين عفن أتف لي  التيفوال البفدال وثتفتوط اتفتاداثص والةشف كل والييفود التف  وجج 

ثعلففل ثففن ( .79)والتفف  تففل تطبييجفف  علففى . اتففتاد  الب  ففث لاةففب البي نفف ا ااتففتب نة. تففواجججل

و فد أتففرا نتف ةر الدراتفة أ  الةعلةفين اتفتادثوا أتف لي  . الةعلةين ثن  ةلة الشج داا العليف 

 .لتيليدي أكار ثن أت لي  التيوال البدالالتيوال ا

هدفة الدراتة لتعرف تأثير تيفوال األ فرا  والتيفوال  (:Adediwura, 2012)دراسة أديدورا  (5

اتفتاد  . اليات  فف  اارتيف ا  ف عليفة الفياا واتفتيًللية الفياا لفدط الطلبفة فف  تعلفل الرا جفي ا

ًللية الياتية ف  تعلل الرا جفي ا، وثييف س الب  ث لاةب البي ن ا ثيي س للع داا الدراتية واتتي

وتكّونفة . تيوال الةارج ا الوجدانية وااجتة عية للبراثر الدراتية ليي س ف عليفة الفياا للطلبفة

و د أتفرا نت ةر الدراتة عن . ل ل  ول لبة ثن للبة الةر لة الا نواة( 79)عيية الدراتة ثن 

عزاففز هففعور الطلبففة  ف عليففة الففياا واارتيفف ا ثتفف هةة تيففوال األ ففرا  والتيففوال الففيات  ففف  ت

  تتيًلليتجل ف  تعلفل الرا جفي ا، كةف  أهف را اليتف ةر إلفى أ  اتفتادا  تيفوال األ فرا  والتيفوال 

الففيات  أدط إلففى تافف د  التركيففز واانتبفف ه وتافف د  الدافعيففة والايففة وتحةففل الةتففمولية والةشفف ركة 

ا  اتففتراتياي ا ثتيوعففة ففف   ففل الةتفف ةل الرا جففية الف علففة والتاطففيط والتفكيففر الي  ففد واتففتاد

 .واتا ذ اليراراا

هفففدفة الدراتفففة إلفففى اتتيصففف ا درجفففة اتفففتادا  ثعلةففف   (:2552)دراسفففة البشفففير وبفففرهم  (7

. ولاةب البي ن ا اتتاد  الب  ا   أدا  ااتتب نة. الرا جي ا اتتراتياي ا التيوال البدال وأدواتص

ف  وثعلةفة( 7.)لةكّونة ثفن والت  وتعة على عيية الدراتة ا وأظجفرا اليتف ةر أ  درجفة . ثعلةا
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اتتادا  الةعلةين اتفتراتياي ا التيفوال الةعتةفد علفى الور فة واليلفل ك نفة ثرتفعفة،  ييةف  ك نفة 

درجة اتتاداثجل ثتوتطة اتتراتياية التيوال الةعتةد على األداا والةًل ظة والتواال،  ييةف  

 .تتراتياية ثراجعة الياا واتتادا  أدواا التيوال البدالك نة درجة اتتاداثجل  ليلة ا

هفدفة الدراتفة إلفى تعفرف (: Kirikkaya & Vurkaya, 2011)دراسفة كركيفا وفوركيفا  (5

أثر اتتادا  أنشطة التيوال البدال على الةتتوط التحصيل  واتا ه ا الطلبة ثن خفًلا توظيف  

اتتاد  الب  فث اختبف ر تحصفيل  . ر العلو هيه األنشطة ف  و د  الكجر  ا ف   ي تي  جةن ثيج

ل لباف  فف  ( 753) يث تل تطبيه الدراتة على عيية ثكّونة ثن . وثيي س اتا ه كأدواا للدراتة

و د أتفرا نت ةر الدراتة عن وجود تفأثير ألنشفطة التيفوال البفدال فف  تيةيفة . الةر لة اا تداةية

 .لبدال لدط الطلبةالتحصيل الدرات  وااتا ه نحو أنشطة التيوال ا

هدفة الدراتة إلى  يف س ف عليفة اتفتادا  التيفوال البفدال فف  تحتفين  (:2555)دراسة العرابي  (5

التحصيل وإلى  ي س ف عليفة اتفتادا  التيفوال البفدال فف  خفف   لفه الرا جفي ا و يف س ف عليفة 

  وثعرففة نفوي اتتادا  أت لي  التيوال البفدال فف  تحتفين  فدر  الطلبفة علفى التواافل الرا جف

العًل ففة  ففين التحصففيل و لففه الرا جففي ا و ففين التوااففل الرا جفف  و لففه الرا جففي ا، و ففين 

اتففتاد  الب  ففث اختبفف ر تحصففيل  ففف  الرا جففي ا و ط  فففة . التحصففيل والتوااففل الرا جفف 

و ففد أتفففرا نتفف ةر الدراتففة أ  التيففوال البففدال أدط إلففى تحتففن . ثًل ظففة للتوااففل الرا جفف 

 درجففة ثلحوظففة، وأ  التيففوال البففدال أدط إلففى تحتففن  ففدر  الطلبففة ففف  كففل ثففن تحصففيل الطلبففة 

التواال الرا ج  والشفج  والتحراري على التواا و حال تأثير كبير، وأ  التيوال البدال أثفر 

 .ف  خف   له الرا جي ا

 يأوجه االتفاق واالخت ف بين هذا البحث والدراسات السابقة التي تناولت التقويم الواقع

 اتفه هيا البحث ثب الدرات ا الت  ية الت  تي ولة التيوال الوا ع  ف  اليي ل انتية: 

 .وجود اتا ه ثتزااد ف  الفتر  األخير  نحو ااهتة    أت لي  التيوال التر وي الوا ع  أو اليوع  (7

 .ي اإثك نية توظي  اتتراتياي ا التيوال الوا ع  ف  تيةية ثع رف وثج راا الطلبة ف  الرا ج (3

ف علية اتتراتياي ا التيوال الوا ع  ف  تيةية  دراا الطلبة العيليفة والةجف راا األداةيفة فف   فل  (5

 .الةشكًلا والتع ثل ثب الةوا   الوا عية

جففرور  عيففد دوراا تدرابيففة للةعلةففين ففف  الرا جففي ا  ففوا اتففتراتياي ا التيففوال الففوا ع   (4

 .وتوظيفج  ف  العةلية التعليةية

 (.أدواا اليي س –أدواا التارا  )اا البحث تواا ك نة إعداد  ع  أدو (3

 اختل  هيا البحث عن الدرات ا الت  ية الت  تي ولة التيوال الوا ع  ف  اليي ل انتية: 

 .توظي  اتتراتياي ا التيوال الوا ع  ف  تيةية البراعة الرا جي ا لدط الطلبة (7

 .ت  تةالة ف  للبة الص  الرا بإجراااا البحث ولرق  حاج ، وف  اختي ر عيية البحث ال (3

 أوجه استفادة هذا البحث من الدراسات السابقة التي تناولت التقويم الواقعي

 :اتتف د هيا البحث ثن الدرات ا الت  ية الت  تي ولة التيوال الوا ع  ف  الاوان  انتية

  لةصفف در تحداففد التيتففية ا الرةيتففة لةوجففوع ا البحففث  ففوا التيففوال الففوا ع ، وااتترهفف د  (7

 .العلةية الت  لفتة الدرات ا الت  ية نظر الب  اة إليج  ولل تكن تعرفج 

 .تحداد الالفية اليظراة وإلي ا الضوا على التيوال الوا ع  (3

 .ااتتره د  ج  ف  اختي ر ثيجر البحث والتعّرف إلى هرولص والتيبص لج  خًلا تيفيي التار ة (5

 (.دليل الةعلل)تارابية ااتتع نة  ج  ف  إعداد أدا  البحث ال (4

 .ااتتع نة  يت ةر تلك الدرات ا ف  اي غة فروض هيا البحث (3
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ااتتف د  ثن األت لي  اإل ص ةية الةتتادثة فيج  وذلك اختيف ر األتف لي  اإل صف ةية الةي تفبة  (7

 .للتحيه ثن فروض هيا البحث

 .البحث وثي  شتج  االًلي على نت ةر تلك الدرات ا لًلتتف د  ثيج  ف  تفتير نت ةر هيا (6

 ما تميز به هذا البحث عن الدراسات السابقة التي تناولت التقويم الواقعي

 :تةيّز هيا البحث عن الدرات ا الت  ية الت  تي ولة التيوال الوا ع  ف  الاوان  انتية

 .توظي  اتتراتياي ا التيوال الوا ع  ف  تيةية البراعة الرا جية لدط الطلبة (7

 .ف   ي ا اختب ر البراعة الرا جية( TIMSS)لتوجج ا الع لةية ف  الرا جي ا ااتتي د إلى ا (3

 دراسات تناولت البراعة الرياضية: المحور الثا ي 

هففدفة الدراتففة إلففى تيصفف  ف عليففة نةففوذج تففدراس  فف ةل علففى أنشففطة  (:2557)دراسففة عبيففدة  (5

(PISA )ة الص  األوا الا نويف  تيةية ثكون ا البراعة الرا جية والاية الرا جية لدط للب .

و فد تكّونفة . اتتاد  الب  ث اختب ر البراعة الرا جية وثيي س الاية الرا جية كأدواا للدراتفة

ل لبافف  ثففن للبففة الصفف  األوا الافف نوي تففل تيتففيةجل إلففى ثاةففوعتين ( 67)عييففة الدراتففة ثففن 

لبراعفففة فففف  تيةيفففة ا( PISA)و فففد توافففلة الدراتفففة إلفففى ف عليفففة أنشفففطة . تارابيفففة وجففف  طة

 .الرا جية  ةكون تج ، إج فة إلى ف عليتج  ف  تيةية الاية الرا جية لدط الطلبة

هدفة إلى تعرف أثر اتتادا  اتتراتياية التعلل   لدث غ ذي الا نبين  (:2557)دراسة الضا ي  (2

ولتحييفه أهفداف الدراتفة أعفد الب  فث . ف  تيةية البراعة الرا جية لدط لًلص الصف  التف دس

 يث تل تطبيه الدراتفة علفى عييفة ثفن لفًلص الصف  . لبراعة الرا جية كأدا  للدراتةاختب ر ا

و فد أتففرا . تارابية وجف  طة: ل لبا  ثوتعين إلى ثاةوعتين( 64)الت دس األت ت   واثج  

الدراتففة إلففى وجففود أثففر لًلتففتراتياية الةيتر ففة ففف  تيةيففة البراعففة الرا جففية  ةكون تجفف  لففدط 

 .الطلبة

هفدفة الدراتفة إلفى تيصف  ف عليفة  (:Estonato et. al., 2017)و اتو وآخفرين دراسة ايست (5

 رن ثر إج ف    ةل على البراعفة الرا جفية علفى لفًلص الةر لفة اا تداةيفة فف  ثدرتفة  وتفو  

تل تطبيه الدراتفة علفى . اتتادثة الدراتة اختب ر تحصيل  كأدا  للدراتة. اا تداةية ف  الفلبين

و د توافلة الدراتفة إلفى ف عليفة .  تداةية ثن الص  األوا إلى الص  الا لثتًلثيي الةر لة اا

 .البرن ثر الةتتاد  الي ةل على البراعة الرا جية ف  تيةية التحصيل لدط الطلبة

هدفة الدراتة إلى تعفرف ف عليفة نةفوذج أ عف د التعلفيل لةف رتانو  (:2555)دراسة أبو الرايات  (5

اتففتاد  البفف  او  ثييفف س . ط لففًلص الصفف  األوا اإلعففداديففف  تيةيففة البراعففة الرا جففية لففد

الفجفففل الةفففف هية ، الطًل فففة اإلجراةيفففة، الكفففف ا  )للبراعفففة الرا جفففية ثكفففّو  ثفففن أر عفففة أ عففف د 

ل لبا  ثفن للبفة الصف  ( 754)و د تكّونة عيية الدراتة ثن (. ااتتراتياية، ااتتداا التكيف 

و د أظجرا اليت ةر ف علية نةفوذج ثف رتانو . وج  طة تارابية: األوا اإلعدادي إلى ثاةوعتين

 .ف  تيةية البراعة الرا جية  أ ع ده  األر عة

هدفة الدراتة إلى تعرف ف عليفة و فد  ثطفّور  فف  األنةف ل والفدواا  (:2555)دراسة س مة  (3

لفدط لفًلص الصف  الاف ن  ثفن ( البراعفة الرا جفية)لابراة الاطية ف  تيةية الكف ا  الرا جفية 

الطًل ففة )و ففد تففل  يفف ا اختبفف ر ففف  البراعففة الرا جففية  أ ع دهفف  األر عففة . لةر لففة اإلعداداففةا

وتكّونففة عييففة (. اإلجراةيففة، ااتففتيع ص الةففف هية ، الكففف ا  ااتففتراتياية، ااتففتداا التكيففف 

و ففد . تارابيففة وجفف  طة: الدراتففة ثففن لففًلص الصفف  الافف ن  اإلعففدادي ففف  اففور  ثاةففوعتين

ةر ف عليفة تفدراس الو فد  الةيتر فة فف  تيةيفة أ عف د الكفف ا  الرا جفية لفدط لفًلص أظجرا اليت 

 .عيية الدراتة
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هدفة الدراتة إلى تعرف أثر التدراس وفه اتتراتياية   ةةة علفى  (:2552)دراسة مصاروة  (5

ولتحييففه أهففداف . الففر ط والتةايففل الرا جفف  ففف  البراعففة الرا جففية لففدط للبففة الصفف  التفف دس

ااتفففتيع ص )دا الب  افففة اختبففف ر البراعفففة الرا جفففية ثوتعفففة علفففى أر عفففة أ عففف د الدراتفففة أعففف

، واتففتب نة (الةففف هية ، الطًل ففة اإلجراةيففة، الكففف ا  ااتففتراتياية، التفكيففر التكيففف  ااتففتدال 

ل لبففة ثففن ل لبفف ا الصفف  التفف دس تففل ( 47)وتكّونففة عييففة الدراتففة ثففن . لييفف س الةيففل الةيففتر

توافففلة الدراتفففة إلفففى وجفففود تفففأثير ثيبفففوا . تارابيفففة وجففف  طة: ينتفففوتاعجل إلفففى ثاةفففوعت

لًلتتراتياية الةتتادثة ف  تيةية البراعة الرا جية لدط للبة عيية الدراتة، إج فة إلفى أثرهف  

 .ف  تيةية الةيل الةيتر لداجل

هدفة الدراتة إلى التعرف على ف عليفة التفدراس الةرّكف  (: Harper, 2012)دراسة هاربر  (7

ةية البراعة الرا جية لدط الطًلص ف  إ دط ثدارس جيفوص واافة ك رولييف  فف  الوااف ا ف  تي

إذ أه را ثعف اير الرا جفي ا الةدرتفية إلفى أ  جةيفب الطلبفة  ف درو  علفى . الةتحد  األثراكية

تعلل الرا جي ا، وايبغ  إعط ةجل الفراة؛ لتطوار البراعة الرا جية ع ليفة الةتفتوط، وتشفير 

أ  التدراس الةرّك  ازود الةعلةين  أدا   واة لتعزاز التعلل عف ل  الةتفتوط لاةيفب  البحوف إلى

الطلبة، إذ اتتكش  الطلبة أنة ل ثن الدواا غير الاطية،  وافة ثيدثة إلى و فد  علفى الفدواا 

الاطيففة، وتشففاب الدراتففة الطلبففة علففى تيففدال أفكفف ر را جففية ثركبففة تةكففن الطلبففة لتشففايب فجففل 

را جية ع لية، واكتت ص الطلبة تلك البراعفة ثفن تعف و  األ فرا ، والفيي تدعةفص  أعةه، وكف ا 

 يث . وتل عرض نت ةر هيا ااختب ر وتحليلج . الةج   ع لية الةتتوط، واتتادا  اليواعد الصفية

 دثة الدراتة ثاةوعة ثن الدروس على العةلي ا ثب الكتور، وتل تيييل البراعة الرا جية ف  

 .ثن خًلا اختب ر ثعد ليلك الغرض ثوجوي الكتور

 أوجه االتفاق واالخت ف بين هذا البحث والدراسات السابقة التي تناولت البراعة الرياضية

 اتفه هيا البحث ثب الدرات ا الت  ية الت  تي ولة البراعة الرا جية ف  اليي ل انتية: 

البراعفة الرا جفية، وتوظيفجف   وجود اتا ه ثتزااد نحو ااهتة     لطلبة وثتف عدتجل فف  اثفتًل  (7

 .ف  الةشكًلا الت  تواجججل ف  الةواد الدراتة أو  ي تجل اليوثية

إثك نية تيةية ثكون ا البراعة الرا جية  طرق وأتف لي  تفدراس ثاتلففة وا ايتصفر ذلفك علفى  (3

 .أتلوص ثعين أو  طراية ثعيية

 .ر ة ف  تيةية البراعة الرا جيةف علية تطبيه  ع  البراثر وااتتراتياي ا أو الو داا الةيت (5

 .ثن األهداف األت تية لجيا البحث تيةية البراعة الرا جية لدط الطلبة (4

جرور  عيد دوراا تدرابية لةعلةف  الرا جفي ا  فوا اتفتراتياي ا ولفرق التفدراس الف علفة  (3

 .ف  تيةية البراعة الرا جية لدط الطلبة

 (.أدواا  ي س –  أدواا تارا)إعداد  ع  أدواا البحث تواا ك نة  (7

 اختل  هيا البحث عن الدرات ا الت  ية الت  تي ولة البراعة الرا جية ف  اليي ل انتية: 

توظيففف  اتفففتراتياي ا التيفففوال الفففوا ع  فففف  تيةيفففة البراعفففة الرا جفففية فففف  جفففوا اتا هففف ا  (7

 (.TIMSS)الرا جي ا الع لةية 

ت  تةالة ف  ثاةوعة ثن للبة إجراااا البحث ولرق  حاج ، وف  اختي ر ثاةوعة البحث وال (3

 .الص  الرا ب اا تداة 

 أوجه استفادة هذا البحث من الدراسات السابقة التي تناولت البراعة الرياضية

 :اتتف د هيا البحث ثن الدرات ا الت  ية الت  تي ولة البراعة الرا جية ف  الاوان  انتية

ة الرا جفية، وااتترهف د   لةصف در تحداد التيتية ا الرةيتة لةوجوع ا البحث  فوا البراعف (7

 .العلةية الت  لفتة الدرات ا الت  ية نظر الب  اة إليج  ولل تكن تعرفج 
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تحداد الالفية اليظرافة وإليف ا الضفوا علفى البراعفة الرا جفية وثكون تجف  وخص ةصفج ، وكفيلك  (3

ف على دور الةعلل ف  تيةية البراعفة  عًل ة البراعة الرا جية  ةي هر الرا جي ا، وكيلك التعرُّ

 .الرا جية

 .التعّرف إلى أنت  ااتتراتياي ا ولرق التدراس لتيةية البراعة الرا جية لدط الطلبة (5

 .التعّرف إلى ثعيي ا تيةية البراعة الرا جية وأخيه   عين ااعتب ر أثي ا  ي ا دليل الةعلل (4

 .ااتتره د  ج  ف  إعداد اختب ر البراعة الرا جية (3

 .تلك الدرات ا ف  اي غة فروض هيا البحث ااتتع نة  يت ةر (7

ااتتف د  ثن األت لي  اإل ص ةية الةتتادثة فيج  اختي ر األت لي  اإل ص ةية الةي تبة للتحيه  (6

 .ثن فروض هيا البحث

ا  (. االًلي على نت ةر تلك الدرات ا لًلتتف د  ثيجف  فف  تفتفير وثي  شفة نتف ةر هفيا البحفث تفتفيرا

داففد ثوجففب هففيا البحففث ثففن الدراتفف ا التفف  ية ثففن خففًلا إ ففرات نيفف ل ثوجففوعيا  وعلةيافف ، وتح

 .ااتف ق وثواجب ااختًلف  ييص و ين الدرات ا الت  ية

 ما تميز به هذا البحث عن الدراسات السابقة التي تناولت البراعة الرياضية

 :انتيةتةيّز هيا البحث عن الدرات ا الت  ية الت  تي ولة البراعة الرا جية ف  الاوان  

 .توظي  اتتراتياي ا التيوال الوا ع  ف  تيةية البراعة الرا جية لدط الطلبة (7

 .ف   ي ا اختب ر البراعة الرا جية( TIMSS)ااتتي د إلى التوجج ا الع لةية ف  الرا جي ا  (3

 فروض البحث: 

 :اتعى هيا البحث إلى التحيه ثن الفروض انتية

 فين ثتوتفط  درجفف ا ( )ثتفتوط دالفة ا توجفد ففروق ذاا دالفة إ صف ةية عيففد  (7

 .التارابية والض  طة ف  اليي س البعدي اختب ر البراعة الرا جية: ل لب ا الةاةوعتين

 فين ثتوتفط  درجفف ا ( )ا توجفد ففروق ذاا دالفة إ صف ةية عيففد ثتفتوط دالفة  (3

 .عدي اختب ر البراعة الرا جيةل لب ا الةاةوعة التارابية ف  التطبييين اليبل  والب

 فين ثتوتفط  درجفف ا ( )ا توجفد ففروق ذاا دالفة إ صف ةية عيففد ثتفتوط دالفة  (5

 .التارابية والض  طة ف  اليي س البعدي لةيي س الرغبة الةيتاة: ل لب ا الةاةوعتين

توتفط  درجفف ا  فين ث( )ا توجفد ففروق ذاا دالفة إ صف ةية عيففد ثتفتوط دالفة  (4

 .ل لب ا الةاةوعة التارابية ف  التطبييين اليبل  والبعدي لةيي س الرغبة الةيتاة

 :إجرالات البحث

 منه  البحث 

اتففتادثة الب  اففة الةففيجر التارابفف ،  يففث اتفففه ثففب البحففث الحفف ل ،  حيففث امعففرف الةففيجر 

ثفل أو أكافر، ورافد نتف ةر التاراب   أنص ثيجر ادرس ظ هر    لية ثب إدخ ا تغيراا ف  أ د العوا

 (..7: 7000األغ  واألتت ذ، )التغير ف  هيه الظ هر  

لييف س ( توظيف  اتفتراتياية األ فرا ) يث أخضعة الب  اة الةتغير الةتتيل ف  هيا البحفث 

لفدط ل لبف ا الصف  الرا فب اا تفداة  واتبعفة أتفلوص ( البراعة الرا جفية)أثره على الةتغير الت  ب 

 .ين التارابية والض  طة ثب  ي س  بل  و عديتصةيل الةاةوعت

 عينة البحث 
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( 76)ل لبة ثن ل لب ا الص  الرا فب اا تفداة    لةدرتفة اا تداةيفة ( 67)تكّونة العيية ثن 

 ،  يث تل اختي ر الةدرتة  صور   صداة لتتفجيل إجفراااا البحفث، 3970/.397للع   الدرات  

رتة كونجل ثن ل لب ا الص  الرا ب اا تداة  الةطبه علفيجل وتل اختي ر العيية ثن  ين ل لب ا الةد

،  يث تل تيتيةجل إلى ثاةوعتين، الةاةوعفة التارابيفة وعفدد Timssااتا ه ا الع لةية اختب ر 

 .ل لبة( 32)ل لبة، والةاةوعة الض  طة وعدد ل لب تج  ( 35)ل لب تج  

 

 أدوات البحث 

تعرف على أثر توظي  اتتراتياي ا التيوال الوا ع  لتحييه أهداف البحث والت  تتةال ف  ال

ف  تيةية البراعة الرا جية لدط ل لب ا الص  الرا ب اا تداة ،   ثة الب  اة  إعداد ثفواد وأدواا 

 :البحث، والت  تتةال ف  انت 

 .الةواد التعليةية، وتتةال ف  دليل الةعلل   تتادا  تيوال األ را  (7

 :أدواا اليي س، وتتةال ف  (3

 .اختب ر البراعة الرا جية -

 .ثيي س الّرغبة الةيتاة -

 .وفية  اأت  تفصيل  اطواا إعداد كل ثيجة 

 دليل المعلم: أوالي 

  ثة الب  اة  إعداد دليفل الةعلفل   تفتادا  تيفوال األ فرا ، ليتترهفد  فص فف  تفدراس الفدروس 

راد تدراتص، واشةل دليل الةعلل  على تبعة دروس رةيتة، ثفب اليي اتكو  ثيج  الةحتوط العلة  الةم

 :ثراع   أ  اشةل كل درس على ث  اأت 

 .عيوا  الدرس -

 .الجدف الع   للدرس -

 .األهداف التلوكية الت  تمشته ثن الجدف الع   -

 .الوت ةل التعليةية الةتتادثة -

 .الابراا التعليةية التعلةية -

وال لرايففة التفففير أتفف لي  التيففوال الففوا ع  الةتففتادثة والةي تففبة لألهففداف، واحتففوي كففل تيفف -

 .الصحيحة

 ضبط المادة التعليمية لدليل المعلم

 عففد إعففداد الصففور  األوليففة للففدليل،   ثففة الب  اففة  عرجففص علففى ثاةوعففة ثففن الةحكةففين 

، وذلففك  غففرض تحكيةففص وإ ففداا يراةجففل (7)ثلحففه . الةتاصصففين ففف  ثافف ا تففدراس الرا جففي ا

 :وثًل ظ تجل وثيتر  تجل ف  جوا

 .تيوال الةتتادثة لة  اتضةيص الدرس واألهدافثًلاثة أت لي  ال -

 .د ة الصي غة العلةية لألهداف التعليةية لكل درس والتيوال الةتتاد  -

 .التًلثة اللغواة واللفظية للدليل -

 .ثًلاثة األنشطة الوارد  ف  الدروس، وكيلك أوراق العةل   ليتبة لةتتوط الطلبة -

،  يفث اةكفن (3)ثلحفه . الةعلل  صورتص اليج ةيفة و د تل ااتتف د  ثن يراةجل ف  إخراج دليل

 .ااتتره د  ص ف  تدراس الةحتوط العلة 
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 اختبار البراعة الرياضية: ثا ييا

تل  ي ا اختب ر البراعفة الرا جفية، ثفب ثراعف   اليواعفد والةعف اير األت تفية فف  هفيا الةاف ا، 

 .تب ر لغرض هيا البحثوفية  اأت  عرض لإلجراااا الت  اتبعتج  الب  اة إلعداد ااخ

تل إعداد اختب ر البراعة الرا جي ا فف  هفيا البحفث للةتف عد  فف  الكشف   :الهدف من االختبار (5

عن درجة تأثير توظي  اتتراتياي ا التيوال الوا ع  ف  تيةيفة ثكّونف ا البراعفة الرا جفية فف  

 .الةحتوط العلة  لدط ل لب ا الص  الرا ب اا تداة 

ف  جوا االًلي على  ع  اختب راا البراعفة : تبار في صورته األوليةصياغة مفردات االخ (2

الرا جية، تل اي غة ثفرداا اختب ر البراعة الرا جية  ة  اراع  الد ة العلةية واللغواة، و ةف  

ثفففرد  ففف  الصففور  الةبدةيففة ( 35)اي تفف  ثتففتوط ل لبفف ا الصفف  الرا ففب،  يففث تففل اففي غة 

ثن ثي تبة الةفرداا وارتب لج   ةفجفو  البراعفة الرا جفية فف  لًلختب ر  جدف تحكيةص والتحيه 

و عد كت  ة الةفرداا تل عرجفج  علفى ثاةوعفة ثفن الةحكةفين؛ إل فداا ثًل ظف تجل . هيا البحث

وجففوب تعليةفف ا ااختبفف ر، تففًلثة الصففي غة العلةيففة واللغواففة، وثًلاثففة :  ولجفف  ثففن  يففث

يراا الةحكةفين تفل تعفدال افي غة  عف  وفف  جفوا . الةفرداا لاص ةص للبة الصف  الرا فب

 .الةفرداا،  يث لل امشر أ د ثن الةحكةين إلى  يف أيٍ ثن ثفرداا ااختب ر

تففل إعففداد تعليةفف ا ااختبفف ر  حيففث تكففو  ثوّججففة للطلبففة للتع ثففل  :صففياغة تعليمففات االختبففار (5

ثيفص،  هفرب فكفر  ثبتفطة عفن ااختبف ر وتحدافد الجفدف: الصحي  ثفب ثففرداا ااختبف ر، وهف 

تحداد تثن اإلج  ة على ثفرداا ااختب ر، والتأكيد على جرور   فراا  الةففرداا  بفل اإلج  فة 

 .عيج 

ألجل تصحي  أو تيدار درج ا اختب ر البراعة الرا جية،   ثفة : قواعد تقدير درجات االختبار (5

 ا علفى الب  اة  إعفداد اتفتة ر  لتصفحي  إج  ف ا الط لبف ا،  حيفث ترافد فيجف  إج  ف ا الط لبف

 .الةفرداا وفيا  إلج   ا الط لب ا، ثن خًلا جدوا الاص درج ا كل ل لبة على  د 

تميفف س الدرجففة الكليففة لًلختبفف ر لاةيففب درجفف ا الط لبفف ا ففف  جةيففب : الدرجففة الكليففة ل ختبففار (3

 .درجة( 35)ثفرداا ااختب ر،  يث الدرجة الكلية لًلختب ر ف  اورتص األولية 

ل لبة ( 59)تل تطبيه ااختب ر على عيية اتتطًلعية ثكّونة ثن :  ختبارالتطبيه االستط عي ل (5

ف  الص  الرا ب اا تداة ؛ للكشف  عفن وجفوب التعليةف ا ووجفوب الصفي غة اللغوافة والد فة 

 .العلةية لةفرداا ااختب ر، وا تت ص الزثن اليي اتتغر ص ااختب ر

لحتف ص ثع ثفل الصفعو ة والتةييفز تفل  :حساب معفام ت الصفعوبة والتمييفز لمففردات االختبفار (7

( .)ترتي  درج ا الط لب ا تي تليا ، وتحداد ل لب ا الةاةوعة العلي  ثرتفع ا الفدرج ا وهفن 

( .)ثففن العييففة ول لبفف ا الةاةوعففة الففدني  ثيافضفف ا الففدرج ا وهففن %( 36)ل لبفف ا  وا ففب 

  تفتادا  الةع دلفة  و فد تفل  تف ص درجفة افعو ة كفل ثففرد . ثن العييفة%( 36)ل لب ا  وا ب 

كة  تل  ت ص ثع ثل التةييز لكل . = ثع ثل الصعو ة : انتية

 :ثفرد    تتادا  الةع دلة

 = ثع ثل التةييز 
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 .ابين ثع ثًلا الصعو ة والتةييز لةفرداا اختب ر البراعة الرا جية( 3)والادوا 

 ز لكل مفردة من مفردات اختبار البراعة الرياضيةمعام ت الصعوبة والتميي(: 2)جدول 

 التمييز الصعوبة المفردة التمييز الصعوبة المفردة التمييز الصعوبة المفردة

7 9849 9855 0 9855 9876 76 9849 986. 

3 9845 986. 79 9859 9837 7. 9847 9867 

5 9857 9876 77 9849 986. 70 9879 9865 

4 9836 9837 73 9857 9876 39 9849 9837 

3 9855 9844 75 9849 9837 37 9859 9855 

7 9849 9844 74 9847 9876 33 9847 9837 

6 9839 9876 73 9835 9835 35 9854 987. 

. 9847 986. 77 9849 9876    

، أ  ثع ثًلا الصعو ة لاةيب الةففرداا ك نفة ثي تفبة، و فد تراو فة (3)اتبين ثن الادوا 

، و  لتفف ل  فففإ  ثفففرداا ااختبفف ر ثي تففبة وا داعفف  (9879 – 9836) ة ثفف   ففين ثعفف ثًلا الصففعو

ف  أ  ثعف ثًلا التةييفز لاةيفب .  لحيف أي ثفرد  ثن ثفرداا ااختبف ر كةف  اتضف  ثفن الافدوا أاضا

 .، وعليص فإ  جةيب الةفرداا ثيبولة(.986 – 9855)الةفرداا ك نة ثي تبة، و د تراو ة ث   ين 

التحيه ثن إجراااا الصدق والاب ا  :والثبات وتحديد همن التطبيه ل ختبارإجرالات الصدق  (5

 :لًلختب ر إ ص ةيا ، وفية  اأت  عرجا  لإلجراااا الت  تل اتب عج 

 :تل التحيه ثن ادق اختب ر البراعة الرا جية ثن خًلا انت  :التأكد من صدق االختبار (أ 

 ل   تتادا  ثع ثل ارتب ل  يرتو   ين درجة وذلك إلاا د درجة اارتب :صدق االتساق الداخلي -

 .اوج  ذلك( 5)كل ثفرد  ثن ثفرداا ااختب ر والدرجة الكلية لًلختب ر، والادوا 

معام ت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات اختبار البراعة الرياضية والدرجة (: 5)جدول 

 الكلية ل ختبار

 االرتباط فردةالم االرتباط المفردة االرتباط المفردة

5     9837. 5 **9875. 57   *98494 

2     98364 55 **984.7 55 **98456 

5   *985.7  55 **98377 55 **98797 

5   *98495 52 **98477 25     9830. 

3   *98496 55   *98473  25 **98453 

5   *98506 55 **98406 22 **98360 
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7   *98497 53 **98357 25 **98407 

5 **98740 55 **98405   

، أ  درج ا كل ثفرد  ثن ثففرداا ااختبف ر ثرتبطفة   لدرجفة الكليفة (5)اتض  ثن الادوا 

، ثفف  عففدا الةفففرداا  ، فجفف  غيففر دالففة؛ و  لتفف ل  تففل  ففيفج  ثففن (39، 3، 7)لًلختبفف ر ارتب لافف  دااا

 .ثفرد ( 39)ااختب ر، ليبيى ااختب ر  عد هيا اإلجراا ثكونا  ثن 

 عفد تطبييفص " الةي رن ا الطرفيفة"تل إجراا الصدق التةييز لًلختب ر  :الصدق التمييزي ل ختبار -

على العيية ااتتطًلعية وذلك ثن خًلا الترتي  التي تل  للدرج ا، وتحداد ل لبف ا الةاةوعفة 

ي  ثن العييفة ول لبف ا الةاةوعفة الفدن%( 36)ل لب ا  وا ب ( .)العلي  ثرتفع ا الدرج ا وهن 

وتل اتتادا  اختب ر ث   واتي  . ثن العيية%( 36)ل لب ا  وا ب ( .)ثيافض ا الدرج ا وهن 

(U )  للكشففف  عفففن دالفففة الففففرق  فففين ثتوتفففط  درجففف ا ل لبففف ا العييفففة ااتفففتطًلعية فففف

 .اوج  ذلك( 4)والادوا . العلي  والدني  اختب ر البراعة الرا جية: الةاةوعتين

 ار ة الطرفية الختبار البراعة الرياضيةمعامل صدق المق(: 5)جدول 

 العدد المجموعة
متوسط 

 الرتن

مجموع 

 الرتن
 Uقيمة 

مستوى 

 الداللة

 799899 73839 . (ثرتفعو الدرج ا)العلي  
98999 98997 

 57899 4839 . (ثيافضو الدرج ا)الدني  

دالفة إ صف ةيا ؛ أي اختب ر البراعة الرا جية ه   يةة ( U)، أ   يةة (4)اتض  ثن الادوا 

ثرتفع ا : أنص اوجد فرق داا إ ص ةيا   ين ثتوتط  درج ا ل لب ا العيية ااتتطًلعية ف  الفئتين

الدرج ا وثيافض ا الفدرج ا، وهفيا اشفير إلفى أ  اختبف ر البراعفة الرا جفية اختبف ر اف دق ثفن 

 .اد ص ف  هيا البحث خًلا التةييز  ين فئت  العيية ااتتطًلعية، و  لت ل  تل االةئي   إلى

 :تل التأكد ثن ثب ا ااختب ر  عد  يف الةفرداا غير الدالة ثن خًلا :التأكد من ثبات االختبار (ب 

تففل التأكففد ثففن ثبفف ا ااختبفف ر   تففتادا  التازةففة اليصفففية ثففن خففًلا تازةففة  :التجزئففة النصفففية -

ثل اارتب ل  ين الدرج ا الةفرداا الفرداة ثي  ل الةفرداا الزوجية، و ت ص ثع : ااختب ر إلى

 .ابين ذلك( 3)والادوا . الع ثة للةفرداا ف  الازأان، وثن ثل  ت ص ثع ثل الاب ا  ييجة 

 ثع ثل ثب ا اختب ر البراعة الرا جية   تتادا  التازةة اليصفية(: 3)جدوا 

 البي  
ثع ثل  عدد الةفرداا

 اارتب ل
 ثع ثل الاب ا

 الفرداة الزوجية

 98635 98467 79 79 راعة الرا جيةاختب ر الب

، وه   يةة ثيبولة إ صف ةيا ، (98635)، أ   يةة ثع ثل الاب ا  لغة (3)اتض  ثن الادوا 

 .وهيا ادا على أ  ااختب ر على ثتتوط ثي ت  ثن الاب ا

تفل اتفتادا  لرايفة أخفرط ثفن لفرق  تف ص  (:KR21)باستخدام معامل كفودر ريتشاردسفون  -

للدرجفة الكليفة ( KR21)ثل ثب ا ااختب ر،  يفث   ثفة الب  افة  حتف ص  يةفة الاب ا إلاا د ثع 

 .ابين ذلك( 7)لًلختب ر، والادوا 
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 (KR21)ثع ثل ثب ا اختب ر البراعة الرا جية   تتادا  (: 7)جدوا 

 البي  
عدد 

 الةفرداا

الدرجة 

 الكلية

الةتوتط 

 الحت   
 التب ان

ثع ثل 

 الاب ا

 987.9 758.09 8936. 39 39 يةاختب ر البراعة الرا ج

، وه   يةة أعلى ثن الدرجفة (987.9)، أ   يةة ثع ثل الاب ا  لغة (7)اتض  ثن الادوا 

 .الةتوتطة ف  دالتج ، وهيا ادا على أ  ااختب ر على ثتتوط ثي ت  ثن الاب ا

تل  ت ص ثتوتط تثفن ااختبف ر ثفن خفًلا رافد ثتوتفط تثفن  :متوسط همن تطبيه االختبار (ج 

( 6)اانتج ا ثفن ااختبف ر لاةيفب ل لبف ا العييفة ااتفتطًلعية ثيتفوثا  علفى عفددهل، والافدوا 

 اوج  ثتوتط تثن ااختب ر

 ثتوتط تثن أداا اختب ر البراعة الرا جية(: 6)جدوا 

 البي  
ثاةوي تثن اانتج ا ألداا 

 (د يية)ااختب ر لاةيب الط لب ا 

عدد 

 الط لب ا

ثتوتط تثن 

 (ةد يي)األداا 

 5.86 59 7777 اختب ر العيية ااتتطًلعية

، أ  الزثن الًلت  لًلتتا  ة على ثففرداا اختبف ر البراعفة الرا جفية (6)اتض  ثن الادوا 

د يية،   إلج فة إلى تثن  راا  تعلية ا ااختب ر، ( 5.86)ثن  ِّبل ل لب ا العيية ااتتطًلعية  لغ 

 .د يية( 49)ليصب  الزثن الكل  لًلختب ر 

 ي ا على ث  تل ثن إجفراااا، أافب  اختبف ر البراعفة الرا جفية فف   :الصورة النهائية ل ختبار (5

ثفففرد  تيففيس  ففدر  ( 39)اففورتص اليج ةيففة  درجففة ثيبولففة ثففن الصففدق والابفف ا، وثكونافف  ثففن 

الط لبفف ا ففف  ثكّونفف ا البراعففة الرا جففية، وهفف  تحففدد ففف  ثاةوعجفف  درجففة الط لبففة الكليففة ففف  

درجفة، و  لتف ل  اةكفن تطبييفص فف  افورتص اليج ةيفة علفى ( 39)اعة الرا جية وه  اختب ر البر

د ييفة تشفةل  فراا  تعليةف ا ااختبف ر وأداا الط لبف ا ( 49)ل لب ا عيية البحث، و فزثن  فدره 

 (.5)ثلحه . لةفرداتص

 مقياء الرغبة المنتجة: ثالثيا

ا للاطواا انتية  تل إعداد ثيي س الرغبة الةيتاة وفي 

يتر نحو الرا جي ا لدط ل لب ا : لهدف من المقياءا (5 تل إعداد الةيي س  جدف تعرف الةيل الةم

 .الص  الرا ب اا تداة 

 صياغة فقرات المقياء (2

افعو ة : ) عد االًلي على عدد ثن األد ي ا ف  ثا ا البحث، وف  جفوا الةاف اا انتيفة

، وففف  جففوا الدراتفف ا (الرا جففي االرا جففي ا، لبيعففة الرا جففي ا، ف ةففد  الرا جففي ا، ثك نففة 

تةة اي غة فيراا الةييف س فف  افورتص األوليفة  ةف  اراعف  الد فة العلةيفة . الت  ية ف  هيا الةا ا

فير  ف  الصور  األولية للةيي س ثوتعفة علفى ثا اتفص كةف  هفو ثبفين ( 49)واللغواة، وتل اي غة 

اإلج  فة أثف   ثييف س خة تف  ثتفدرج  ،  يث امةل الةيي س وفه نةط الفيراا ثغلية(.)ف  الادوا 
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، كةف  تفل افي غة تعليةف ا (ثوافه  شد ، ثوافه، ثح افد، ثعف رض، ثعف رض  شفد )لدرجة الةوافية 

 .الةيي س وفي  لليواعد واألتس العلةية

 

 توهيع فقرات مقياء الرغبة المنتجة على مجاالته في صورتها األولية(: 5)جدول 

 عدد الفقرات المجاالت م

 55 ة الرياضياتصعوب 5

 55 طبيعة الرياضيات 2

 55 فائدة الرياضيات 5

 55 مكا ة الرياضيات 5

 55 المجموع الكلي

ل لبة ( 59)تل تطبيه الةيي س على عيية اتتطًلعية ثكّونة ثن : التطبيه االستط عي للمقياء (5

والد ة  ف  الص  الرا ب اا تداة ؛ للكش  عن وجوب التعلية ا ووجوب الصي غة اللغواة

 .لج ( الصدق والاب ا)العلةية لفيراا الةيي س، والتحيه ثن الاص ةص التيكوثتراة 

ف  جوا نت ةر التطبيه ااتتطًلع  للةيي س، تل التحيه : إجرالات الصدق والثبات للمقياء (5

ا لإلجراااا الت  تل اتب عج  ا، وفية  اأت  عرج   :ثن ادق الةيي س وثب تج  إ ص ةي 

 :تل التحيه ثن ادق الةيي س ثن خًلا انت : المقياء التحقه من صدق . أ

( 7ثلحه )تل عرض الةيي س ف  اورتص األولية على ثاةوعة ثن الةحكةين : صدق المحكمين -

ثن ذوي ااختص ص، وتل أخي يراةجفل ثفن  يفث ثي تفبة الفيفراا لةتفتوط للبفة الصف  الرا فب 

كيلك وجوب الفيفراا وإ  ك نفة  ح جفة إلفى اا تداة ، وانتة ا كًلا ثيج  للةا ا الةدرجة فيص، و

إع د  اي غة، وعلى جوا ذلك تفل تعفدال  عف  الفيفراا،  يفث تفل اعتةف د الفيفراا التف  ن لفة 

لتكوان فيراا الةييف س، وعليفص أافب  الةييف س اتفوفر فيجف  %( 9.)إجة ي ثن الةحكةين  يتبة 

 .درجة ثًلةةة ثن ادق الةحكةين تكف  لتطبييص ألغراض البحث

تل التحيه ثفن ااتتف ق الفداخل  للةييف س  إااف د اارتبف ل  فين : ق االتساق الداخلي للمقياءصد -

 .ابين ذلك( 0)درجة كل فير  ثن فيراا الةيي س ودرجة الةا ا الةدرجة فيص، والادوا 

 معام ت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المقياء ودرجة المجال المدرجة فيه(: 5)جدول 

 ألولالمجال ا

 صعوبة الرياضيات

 المجال الثا ي

 طبيعة الرياضيات

 المجال الثالث

 فائدة الرياضيات

 المجال الرابع

 مكا ة الرياضيات

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة

5 **55335 5 **55553 5 **55755 5 **55757 

2 **55555 2 **55523 2 **55555 2 **55555 

5 **55355 5 **55755 5 **55555 5 **55733 

5 **55555 5 **55577 5 **55755 5 **55553 

3 **55553 3 **55773 3 **55557 3 **55555 

5 **55355 5 **55555 5 **55555 5 **55355 

7 **55327 7 **55575 7 **55755 7 **55553 

5 **55575 5 **55755 5 **55555 5 **55755 
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5 **55555 5 **55375 5 **55525 5 **55755 

55 **55357 55 **55575 55 **55525 55 **55532 

ا دااا ثفب الةاف ا الةدرجفة (0)اتبين ثن الادوا  ، أ  جةيفب فيفراا الةييف س ثرتبطفة ارتب لف 

ا  ين الفيراا والةا اا الةدرجة فيج  كة  تل . فيص، وهيا اعي  أ  ثع ثًلا اارتب ل ثيبولة إ ص ةي 

 (.79)إاا د ثع ثل اارتب ل  ين درجة كل ثا ا والدرجة الكلية للةيي س، كة  اتبين ثن الادوا 

 ثع ثًلا ارتب ل كل ثا ا ثن ثا اا الةيي س ثب الدرجة الكلية للةيي س(: 79)جدوا 

 الةا ا
عدد 

 الفيراا

ثع ثل 

 اارتب ل 

ثتتوط 

 الدالة

 9897 98737 79 اعو ة الرا جي ا

 9897 98.75 79  جي البيعة الرا

 9897 98.47 79 ف ةد  الرا جي ا

 9897 98.79 79 ثك نة الرا جي ا

ا دااا ثفب الدرجفة الكليفة (79)اتبين ثن الادوا  ، أ  جةيب ثاف اا الةييف س ثرتبطفة ارتب لف 

 .للةيي س، وهيا اعي  أ  ثع ثًلا اارتب ل ثيبولة  ين الةا اا والدرجة الكلية للةيي س

 :تل التحيه ثن ثب ا الةيي س ثن خًلا انت : من ثبات المقياء التحقه . ب

تففل التحيففه ثففن ثبفف ا الةييفف س   تففتادا  التازةففة اليصفففية ثففن خففًلا تازةففة : التجزئففة النصفففية -

الةيي س إلى نصفين، و ت ص ثع ثل ارتب ل  يرتو   ين درج ا الةفرداا ف  كٍل ثن اليصفين 

ن ثفل تفل  تف ص ثع ثفل الابف ا   تفتادا  ثع دلفة تفبيرث   للةيي س ككل وللةا اا األر عة، وثف

 .ابين ذلك( 77) روا ، والادوا 

تبيرث   )ثع ثًلا ثب ا ثا اا ثيي س الرغبة الةيتاة   تتادا  التازةة اليصفية (: 77)جدوا 

 ( راو 

 البي  
ثع ثـل اارتب ل  عدد الفيراا

  ين نصف  الةيي س

ثع ثـــل 

 فرداةال الزوجية الاــبـ ا

 98633*  98796 3 3 اعو ة الرا جي ا

 98090** 98.69 3 3 لبيعة الرا جي ا

 98.47** 98709 3 3 ف ةد  الرا جي ا

 98053** 98077 3 3 ثك نة الرا جي ا

 98044** 98057 39 39 الةيي س ككل

تفتادا  ، أ   فيل ثع ثفل الابف ا للةاف اا األر عفة وللةييف س ككفل   (77)اتبين ثفن الافدوا 

ا، ث  ادا على أ  الةيي س على ثتتوط ثي ت  ثن الاب ا  .التازةة اليصفية ه   يل ثيبولة إ ص ةي 

تل اتتادا  لراية أخرط ثن لفرق  تف ص الابف ا إلااف د ثع ثفل : استخدام معامل كرو باخ ألفا -

 اا للدرجففة الكليففة للةييفف س وللةافف( ألففف  كرونبفف خ)ثبف ا الةييفف س،  يففث تففل  تفف ص  ففيل ثع ثفل 

 .ابين ذلك( 73)األر عة، والادوا 
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 ثع ثًلا ثب ا ثا اا الةيي س والةيي س ككل   تتادا  ثع ثل ألف  كرونب خ(: 73)جدوا 

 البي  
عدد 

 الةفرداا

الدرجة 

 الكلية

ثع ثل 

 الاب ا

 98767 39 79 اعو ة الرا جي ا

 98070 39 79 لبيعة الرا جي ا

 98649 39 79 ف ةد  الرا جي ا

 98036 39 79 نة الرا جي اثك 

 98039 399 49 الةيي س ككـــل

، أ   فيل ثع ثفل الابف ا للةييف س ككفل وللةاف اا األر عفة   تفتادا  (73)اتبين ثفن الافدوا 

ا، ث  ادا على أ  الةيي س ثي ت  ثن  يث الاب ا  .ثع ثل ألف  كرونب خ ه   يل ثيبولة إ ص ةي 

 الصورة النهائية للمقياء (3

ث  تل ثن إجراااا، أاب  الةيي س ف  اورتص اليج ةية  درجفة ثيبولفة ثفن الصفدق  ي اا على 

، و ففيلك تيحصففر درجفف ا أفففراد العييففة علففى (4ثلحففه . )فيففر ( 49)والابفف ا، وأاففب  ثكففّو  ثففن 

 (.399 – 49)ثيي س الرغبة الةيتاة  ين 

 إجرالات البحث: 

 :تةاّل إجراااا البحث فية  اأت 

 TIMSSالبحوف التر واة الت  اهتةفة  دراتفة البراعفة الرا جفي ا واالًلي على األد ي ا و (7

 .وكيلك الت  اتتادثة التيوال الوا ع  ف  التدراس

 .؛ لتحداد الةج راا األت تية الةتضةية فيج TIMSSتحليل أتئلة اتا ه ا الرا جي ا الع لةية  (3

 .الةيتاةاختب ر البراعة الرا جية، ثيي س الرغبة : إعداد أدواا اليي س للبحث (5

إعداد دليل الةعلل  ت  تيوال األ را ، واليي اعد الةرهد الفيي اتفتعين  فص الةعلفل فف  التفدراس  (4

والتيففوال وفففه لففرق أو اتففتراتياي ا أو أتفف لي  ثعييففة، فيتفف عده ففف  تحداففد األهففداف وتاجيففز 

ن ثفل األدواا الًلتثة لتيفيي األنشطة، وااعلفص علفى  صفير  أثيف ا تفيره فف  تيفيفي الفدروس، وثف

 .عرجص على ثاةوعة ثن الةعلةين والةاتصين ذوي الابر  ف  ثا ا التاصص

تطبيه اختب ر البراعة الرا جية، وثيي س الرغبفة الةيتافة علفى عييفة اتفتطًلعية ثفن الةدرتفة  (3

 . 3970فبراار  .3ه، 7449جة د الا ن   35 اد ، او  الاةيس، ( 36)اا تداةية 

ل لبة ثن ل لب ا الةدرتفة اا تداةيفة ( 76)ة، والةكّونة ثن اختي ر عيية البحث  صور  عشواةي (7

ل لبة، ( 53) اد ، وثن ثل تيتيةجل إلى ثاةوعتين، الةاةوعة التارابية وعدد ل لب تج  ( 76)

ل لبففة، وثففن ثففل إجففراا التطبيففه اليبلفف  اختبفف ر ( 53)والةاةوعففة الضفف  طة وعففدد ل لب تجفف  

جة د الاف ن   73تاة على الةاةوعتين، وذلك او  األ د، البراعة الرا جية وثيي س الرغبة الةي

 . ؛ للتأكد ثن كف ا  الةاةوعتين3970ث رس  5ه، 7449

تدراس الةحتوط العلة  للةاةوعة التارابية   تتادا  تيوال األ را ،  يث تل البدا او  األ فد،  (6

أ رافل  5ه، 7449رج   36   تى او  الاةيس، 3970ث رس  5ه، 7449جة دي الا ن   37

 .فية  تل تدراس الةاةوعة الض  طة   تتادا  الطراية الع داة.  3970
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تطبيه اختب ر البراعة الرا جية، وثيي س الرغبة الةيتاة البعدي على ثاةوعت  البحث، وذلفك  (.

أ رافل  5ه، 7449رجف   36 عد اانتج ا ثفن عةليفة التفدراس، و فد تفل التطبيفه افو  الاةفيس، 

3970  

وراد الفدرج ا وتحليفل اليتف ةر وتفتفيره  ( اليبل  والبعدي)   ا للتطبيه تصحي  أوراق اإلج (0

 .والواوا إلى تواي ا البحث وثيتر  تص

 أسالين المعالجة اإلحصائية: 

 SPPS)لتحييه أهداف البحفث والتحيفه ثفن فروجفص، تفل تفرافب وتحليفل البي نف ا   تفتادا  

 .، وتل اتتادا  ااختب راا اإل ص ةية انتية(24

للتحيفه ثفن دالفة الففرق  فين ثتوتفط درجف ا (: Independent Sample T- Test)بف ر اخت (7

 .ثاةوعت  البحث ف  التطبيه البعدي اختب ر البراعة الرا جية وثيي س الرغبة الةيتاة

للتحيه ثن دالة الفرق  ين ثتوتط درجف ا الةاوعفة (: Paired Sample T - Test)اختب ر  (3

 .اختب ر البراعة الرا جية وثيي س الرغبة الةيتاة( ليبل  والبعديالتطبييين ا)التارابية ف  

للتحيه ثن أثر توظي  اتتراتياي ا التيوال الوا ع  ف  تيةيفة البراعفة الرا جفية، :  ال التأثير (5

 :واتل  ت  ص ثن خًلا الةع دلة انتية

                        =  ال التأثير 

ا للييل الةعي راة الةحدد  ف  الادوا واتل تحداد دالة    (75)ال التأثير وفي 

ا أو اغيراا (: 75)جدوا    ال التأثير و يةتص إذا ك   كبيراا أو ثتوتط 

 كبير ثتوتط اغير  ال التأثير

 9874 9897 9897  يةة  ال التأثير

 

 : تائ  البحث وتفسيرها ومناقشتها

فف  لليتفف ةر التفف  توافف لة إليجفف  الب  اففة،  يففث تففل اتففتادا  البرنفف ثر اتيفف وا هففيا الاففزا عرجا

و ع  األت لي  اإل ص ةية ف  ثع لاة  ي نف ا تطبيفه اختبف ر البراعفة ( SPSS 24.0)اإل ص ة  

 .وفية  اأت  تفصيل  يلك.  بليا  و عداا  على ثاةوعت  البحث: الرا جية، واليي تل تطبييص

 التحقه من الفرض األول 

ا توجد فروق ذاا دالفة إ صف ةية عيفد ثتفتوط "ي ايص على للتحيه ثن الفرض األوا الي

التارابيفة والضف  طة فف  الييف س :  ين ثتوتط  درج ا ل لب ا الةاةفوعتين( )دالة 

" ا"تل  ت ص الةتوتط الحت    واانحراف الةعي ري و يةفة ". البعدي اختب ر البراعة الرا جية

لففدرج ا ل لبفف ا ثاةففوعت  البحففث ففف  ( Independent Sample T-test)لعييتففين ثتففتيلتين 

 .ابين ذلك( 74)التطبيه البعدي اختب ر البراعة الرا جية، وجدوا 
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 التارابية والض  طة: دالة الفرق  ين ثتوتط ا درج ا ل لب ا الةاةوعتين(: 74)جدوا 

 ف  التطبيه البعدي اختب ر البراعة الرا جية

 البي  
 الةاةوعة الض  طة يةالةاةوعة التاراب

 "ا" يةة 
ثتتوط 

 ي   ي   الدالة

اختب ر البراعة 

 الرا جية
768005 783.7 68.63 38030 7686.. 98999 

، وهفف   يةففة دالففة إ صفف ةيا  عيففد (..7686) لغففة " ا"، أ   يةففة (74)اتضفف  ثففن جففدوا 

توجفد "افيص علفى  ، وعليص اتل رف  الفرض الصفري و بوا الفرض البدال اليي(9893)ثتتوط 

 فففين ثتوتفففط  درجففف ا ل لبففف ا ( )ففففروق ذاا دالفففة إ صففف ةية عيفففد ثتفففتوط دالفففة 

التارابية والض  طة ف  اليي س البعدي اختب ر البراعفة الرا جفية لصف ل  الةاةوعفة : الةاةوعتين

ية البراعة الرا جية وهو ث  اشير إلى أ  اتتراتياية تيوال األ را  ك   لج  دور ف  تية". التارابية

 ةكون تج  لدط الط لب ا ثي رنة   لطراية التيليداة الت  تفل تفدراس ل لبف ا الةاةوعفة الضف  طة ثفن 

 .خًللج 

 التحقه من الفرض الثا ي: 

ا توجد فروق ذاا دالفة إ صف ةية عيفد ثتفتوط "للتحيه ثن الفرض الا ن  اليي ايص على 

 ا ل لبفف ا الةاةوعففة التارابيففة ففف  التطبييففين اليبلفف   ففين ثتوتففط  درجفف( )دالففة 

تفل  تف ص الةتوتفط الحتف    واانحفراف الةعيف ري و يةفة  ".والبعفدي اختبف ر البراعفة الرا جفية

لفدرج ا ل لبف ا الةاةوعفة التارابيفة فف  ( Paired Sample T-test)لعييتفين ثفرتبطتين " ا"

 .ابين ذلك( 73)لرا جية، وجدوا اليبل  والبعدي اختب ر البراعة ا: التطبييين

 دالة الفرق  ين ثتوتط ا درج ا ل لب ا الةاةوعة التارابية(: 73)جدوا 

 ف  التطبييين اليبل  والبعدي اختب ر البراعة الرا جية

 البي  
 التطبيه البعدي التطبيه اليبل 

 "ا" يةة 
ثتتوط 

 ي   ي   الدالة

اختب ر البراعة 

 الرا جية
08936 58636 768005 783.7 768433 98999 

، وهفف   يةففة دالففة إ صفف ةيا  عيففد (768433) لغففة " ا"، أ   يةففة (73)اتضفف  ثففن جففدوا 

توجفد "، وعليص اتل رف  الفرض الصفري و بوا الفرض البدال اليي افيص علفى (9893)ثتتوط 

لبففف ا  فففين ثتوتفففط  درجففف ا ل ( )ففففروق ذاا دالفففة إ صففف ةية عيفففد ثتفففتوط دالفففة 

الةاةوعففة التارابيففة ففف  التطبييففين اليبلفف  والبعففدي اختبفف ر البراعففة الرا جففية لصفف ل  التطبيففه 

 ".البعدي

ولةا  ك   هيف   ففرق داا إ صف ةيا   فين درجف ا ل لبف ا الةاةوعفة التارابيفة فف  التطبييفين 

 ا التيوال الوا ع  اليبل  والبعدي اختب ر البراعة الرا جية، تل التحيه ثن تأثير توظي  اتتراتياي

ف  تيةية البراعة الرا جية؛  يث تل  تف ص  افل تفأثير توظيف  اتفتراتياي ا التيفوال الفوا ع  فف  

 .ابين ذلك( 77)تيةية البراعة الرا جية، والادوا 



 

 م9102لسنة ( 01ج) العشرونالعدد                           مجلة البحث العلمى فى التربية

 

557 

 يةة  ال التأثير وثيداره اتتراتياي ا التيوال الوا ع  ف  تيةية البراعة (: 77)جدوا 

 الرا جية

" ا" يةة  البي  

 الةحتو ة

عدد درج ا 

 الحراة

إات ) يةة 
3
ثيدار  ال  (

 التأثير

اختب ر البراعة 

 الرا جية

 كبير جداا 98.00 54 768433

، وهفف  أكبففر ثففن الييةففة (98.00)، أ   يةففة  اففل التففأثير  لغففة (77)اتبففين ثففن الاففدوا 

تحيه تفأثير كبيفر جفداا فف  ، و  لت ل  اةكن اليوا إ  اتتراتياي ا التيوال الوا ع  (9874)الةعي راة 

 .تيةية البراعة الرا جية لدط ل لب ا الص  الرا ب

 التحقه من الفرض الثالث 

ا توجد فروق ذاا دالة إ صف ةية عيفد ثتفتوط "للتحيه ثن الفرض الا لث اليي ايص على 

 س التارابيفة والضف  طة فف  الييف:  ين ثتوتط  درج ا ل لب ا الةاةفوعتين( )دالة 

" ا"تففل  تفف ص الةتوتففط الحتفف    واانحففراف الةعيفف ري و يةففة ". البعففدي لةييفف س الرغبففة الةيففتر

لففدرج ا ل لبفف ا ثاةففوعت  البحففث ففف  ( Independent Sample T-test)لعييتففين ثتففتيلتين 

 .ابين ذلك( 76)التطبيه البعدي لةيي س الرغبة الةيتاة، وجدوا 

 التارابية والض  طة: درج ا ل لب ا الةاةوعتيندالة الفرق  ين ثتوتط ا (: 76)جدوا 

 ف  التطبيه البعدي لةيي س الرغبة الةيتاة

 البي  
 الةاةوعة الض  طة الةاةوعة التارابية

 "ا" يةة 
ثتتوط 

 ي   ي   الدالة

ثيي س الرغبة 

 الةيتاة
7.7870 338747 735873 768439 758797 98997 

، وهفف   يةففة دالففة إ صفف ةيا  عيففد (758797) لغففة  "ا"، أ   يةففة (76)اتضفف  ثففن جففدوا 

توجفد "، وعليص اتل رف  الفرض الصفري و بوا الفرض البدال اليي افيص علفى (9893)ثتتوط 

 فففين ثتوتفففط  درجففف ا ل لبففف ا ( )ففففروق ذاا دالفففة إ صففف ةية عيفففد ثتفففتوط دالفففة 

الرغبففة الةيتاففة لصفف ل  الةاةوعففة التارابيففة والضفف  طة ففف  الييفف س البعففدي لةييفف س : الةاةففوعتين

وهو ث  اشير إلى أ  اتتراتياية تيوال األ فرا  كف   لجف  دور فف  تيةيفة الرغبفة الةيتافة ". التارابية

 ةكون تج  لدط الط لب ا ثي رنة   لطراية التيليداة الت  تفل تفدراس ل لبف ا الةاةوعفة الضف  طة ثفن 

 .خًللج 

 التحقه من الفرض الرابع 

ا توجد فروق ذاا دالة إ صف ةية عيفد ثتفتوط "رض الرا ب اليي ايص على للتحيه ثن الف

 ففين ثتوتففط  درجفف ا ل لبفف ا الةاةوعففة التارابيففة ففف  التطبييففين اليبلفف  ( )دالففة 

" ا"تل  تف ص الةتوتفط الحتف    واانحفراف الةعيف ري و يةفة  ".والبعدي لةيي س الرغبة الةيتاة

لففدرج ا ل لبفف ا الةاةوعففة التارابيففة ففف  ( Paired Sample T-test)لعييتففين ثففرتبطتين    

 .ابين ذلك( .7)اليبل  والبعدي لةيي س الرغبة الةيتاة، وجدوا : التطبييين
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 دالة الفرق  ين ثتوتط ا درج ا ل لب ا الةاةوعة التارابية(: .7)جدوا 

 ف  التطبييين اليبل  والبعدي لةيي س الرغبة الةيتاة

 البي  
 التطبيه البعدي بيه اليبل التط

 "ا" يةة 
ثتتوط 

 ي   ي   الدالة

ثيي س الرغبة 

 الةيتاة
75380. 778573 7.7870 338747 568537 98999 

، وهفف   يةففة دالففة إ صفف ةيا  عيففد (568537) لغففة " ا"، أ   يةففة (.7)اتضفف  ثففن جففدوا 

توجفد "ل اليي افيص علفى ، وعليص اتل رف  الفرض الصفري و بوا الفرض البدا(9893)ثتتوط 

 فففين ثتوتفففط  درجففف ا ل لبففف ا ( )ففففروق ذاا دالفففة إ صففف ةية عيفففد ثتفففتوط دالفففة 

 ".الةاةوعة التارابية ف  التطبييين اليبل  والبعدي لةيي س الرغبة الةيتاة لص ل  التطبيه البعدي

بيفة فف  التطبييفين ولةا  ك   هيف   ففرق داا إ صف ةيا   فين درجف ا ل لبف ا الةاةوعفة التارا

اليبل  والبعدي لةيي س الرغبة الةيتاة، تل التحيفه ثفن تفأثير توظيف  اتفتراتياي ا التيفوال الفوا ع  

ف  تيةية الرغبة الةيتاة؛  يث تل  ت ص  ال تأثير توظي  اتتراتياي ا التيوال الوا ع  ف  تيةية 

 .ابين ذلك( 70)الرغبة الةيتاة، والادوا 

 التأثير وثيداره اتتراتياي ا التيوال الوا ع  ف  تيةية الرغبة الةيتاة  يةة  ال(: 70)جدوا 

" ا" يةة  البي  

 الةحتو ة

عدد درج ا 

 الحراة

إات ) يةة 
3
ثيدار  ال  (

 التأثير

ثيي س الرغبة 

 الةيتاة

 كبير جداا 98067 54 568537

ثففن الييةففة  ، وهفف  أكبففر(98067)، أ   يةففة  اففل التففأثير  لغففة (70)اتبففين ثففن الاففدوا 

، و  لت ل  اةكن اليوا إ  اتتراتياي ا التيوال الوا ع  تحيه تفأثير كبيفر جفداا فف  (9874)الةعي راة 

 .تيةية الرغبة الةيتاة لدط ل لب ا الص  الرا ب اا تداة 

 تفسير النتائ  ومناقشتها: 

رغبففة ففف  جففوا الةع لاففة اإل صفف ةية ليتفف ةر تطبيففه اختبفف ر البراعففة الرا جففية وثييفف س ال

أنص  د  دف نةو لدط ل لبف ا الةاةوعفة (: 70-74)الةيتاة، اتض  ثن خًلا تحليل نت ةر الاداوا 

التارابيففة ففف  البراعففة الرا جففية والرغبففة الةيتاففة والًلتفف  درتففن   تففتادا  اتففتراتياية تيففوال 

دا ذلك على األ را ، ثي رنة  زثيًلتجن ف  الةاةوعة الض  طة الًلت  درتن   لطراية التيليداة، وا

وتتفه . أ  اتتراتياية تيوال األ را  لج  أثر كبير ف  تيةية البراعة الرا جية والرغبة الةيتاة لداجن

، (Bramwell & Rainford, 2014)، (3973األهفير، : )هيه اليتياة ثفب نتف ةر دراتفة كفل ثفن

(Adediwura, 2012) ،(Kirikkaya & Vurkaya, 2011) ،( ، 3994العرا فف .)ب وتمرجفف

 :الب  اة ذلك إلى أ 

لل اكن ثألوفا  لفدط الط لبف ا؛ ثةف  جعلجفن ( تيوال األ را )هيا اليةط ثن أت لي  التيوال الوا ع   (7

ا إاا  يا  ف  نفوتجن  .ايبلن عليص  يو  وتر  أثرا

، والففيي أدط إلففى تيةيففة (تيففوال األ ففرا )تيففّوق أتففلوص التيففوال الففوا ع  الةتّبففب ففف  هففيا البحففث  (3

 .را جية والرغبة الةيتاة لدط الط لب االبراعة ال
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نا ب عةلية توظي  أتلوص تيوال األ را  ف  هيا البحث، واليي أدط إلى وجود فروق دالة  فين  (5

ثتوتففط ا درجفف ا ل لبفف ا الةاةففوعتين التارابيففة والضفف  طة ففف  اختبفف ر البراعففة الرا جففية 

 .وثيي س الرغبة الةيتاة لص ل  الةاةوعة التارابية

تيوال الفوا ع  تاتلف  اختًلفاف  كلياف  عفن أتف لي  التيفوال التيليدافة الةعروففة،  يفث إنجف  أت لي  ال (4

تمركز على الطلبة أنفتجل وتاعلجل أكافر فع ليفة وانارالاف  فف  العةليفة التعليةيفة، ثف  ايةف  لفداجل 

 .ثيواا إاا  ية نحو الرا جي ا ودروتج 

ركة ف  العداد ثن األنشطة الفرداة والاة عية،  ي   الط لب ا   لعداد ثن األنشطة الصفية والةش  (3

ا ثن  بلجن، والت  ظجرا ف  العداد ثن الةوا   اتا ه الةوجوع ا  والت  ا ة اتتحت نا  كبيرا

الةاتلفة؛ وذلفك أل  هفيا الفيةط ثفن أتف لي  التيفوال الفوا ع  لفل اكفن ثألوفاف  لفدط الط لبف ا، ثةف  

 .نفوتجن جعلجن ايبلن عليص  يو  وتر  أثر كبير ف 

اتتراتياية التيوال الوا ع  الةتتادثة تةحة للط لب ا   الًلي على الةع اير التف  تفوف افتل  (7

تيوال أداةجن  ي اا عليجف ،  يفث تفل عفرض هفيه الةعف اير ثيفدثا  علفى الط لبف ا  بفل البفدا  عةليفة 

هن نحوهف  التيوال وثي  شتجن  ج ؛ ثة  ت عدهن ف  التركيفز علفى تلفك الةعف اير، وتوجيفص ججفود

واالتزا   ج ، وهو ث  تة  لجن  ةعرفة ثيدار الةج راا الت  تةّكن ثن أداةج ؛ ثةف  افدفعجن إلفى 

 .التعلل  شكل أفضل

إهففرا  جةيففب الط لبفف ا  ةاتلفف  الةتففتوا ا ففف  الةجفف راا التفف  تففل تكلففيفجن  جفف  ففف  الحصففة  (6

؛ لةف  اتفتراتياي ا التيفوال الصفية، وجعلجن ايغةتن ف  تيفيي الةج   والةج راا الت  كملففن  جف 

 .الوا ع  ثن دور ف  تعزاز الاية ف  األداا وعد  الاوف ثن إجراا التا رص

أت لي  التيوال الوا ع  ت عدا الط لبف ا فف  ااتفتف د  ثفن خبفراا  عضفجل الفبع  ثفن خفًلا  (.

الحففوار والةي  شففة وجةففب الةعلوثفف ا وتحليلجفف  و ففل الةشففكًلا، واتفف عدهن علففى خلفف   يئففة 

ونية  حيث تل توتاب الةج   علفى أففراد الةاةوعفة  شفكل دوري، وا نغففل عفن دور التغيافة تع 

 .الراجعة التيواةية الت  تتلي ه  الط لب ا ثن تيواةجن لياتجن وتيوال  راي تجل وتيوال ثعلةتجن

 اتتراتياي ا التيوال الفوا ع  تتواففه ثفب ثبف دن اليظرافة البي ةيفة، والتف  جعلفة الط لبف ا أكافر (0

نش لا  ف  اكتت ص ثع رفجن ور طج   ابراتجن الت  ية لحدوف التكي  ليصفب  للةعرففة الادافد  

 .ثعيى

 توصيات البحث: 

 :ف  جوا ثشكلة البحث وث  توال إليص ثن نت ةر، توا  الب  اة  ة  اأت 

جرور  توظي  أت لي  التيوال الوا ع ، خ افة تيفوال األ فرا  فف  جةيفب الةيفرراا الدراتفية  (7

 .الرا جي ا خ اة

توفير البيئة الاصبة والةي خ الةي ت    لةمتتف ا التعليةيفة التف  تتف عد علفى اتفتادا  أتف لي   (3

 .التيوال الوا ع  ف  تيوال أداا الطلبة

إعطفف ا الطلبففة الفراففة والو ففة الًلتثففين لةة رتففة أتففلوص تيففوال األ ففرا  تففواا الفففردي أو  (5

 .الاة ع 

لتففدرابجل علففى كيفيففة اتففتادا  أتفف لي  التيففوال الففوا ع   جففرور  عيففد دوراا تدرابيففة للةعلةففين (4

 .ع ثة واتتادا  أتلوص تيوال األ را  خ اة

 

 

 



 

 م9102لسنة ( 01ج) العشرونالعدد                           مجلة البحث العلمى فى التربية

 

555 

 قائمة المراجع

 :المراجع العربية

ف عليفففة اتفففتادا  نةفففوذج أ عففف د الفففتعلل لةففف رتانو فففف  تفففدراس (. 3974)أ فففو الرااففف ا، عفففًلا  (7

اإلعدادافة  شفرق الةحلفة الكبفرط  الرا جي ا على تيةية الكف ا  الرا جفية لفدط لفًلص الةر لفة

 .794 – 35، (4) 76ثصر،  .مجلة تربويات الرياضيات . ةصر

الةركفز . اليظرا ا الحدااة ف  اليي س والتيوال وتطفوار ااثتح نف ا (.3997)أ و عًل ، رج ا  (3

: المففؤتمر العربففي األول ل متحا ففات والتقففويم التربففوي. اليففوث  لًلثتح نفف ا والتيففوال التر واففة

 .داتةبر، ثصر 34 – 33، ؤية مستقبليةر

ثعتيففداا ثعلةفف  الدراتفف ا ااجتة عيففة  ففوا (. 3977)أ ففو عففواد، فرافف ا وأ ففو تففييية، عففود   (5

مجلفة جامعفة  .التيوال البدال ف  الةر لفة األت تفية العليف  فف  ثفدارس وك لفة الغفوف فف  األرد 

 .369 - 353، (7) 34. القدء المفتوحة لألبحاث والدراسات

الاصفف ةص ذاا العًل ففة  تبفف ان تحصففيل لففًلص ول لبفف ا الصفف  (. .399)عيشففة،  تففيية أ ففو  (4

الا ن  الةتوتط ف  الرا جفي ا والعلفو  فف  الةةلكفة العر يفة التفعوداة فف  جفوا نتف ةر دراتفة 

رتفف لة دكتففوراه غيففر ثيشففور ، كليففة . TIMSS2003التوججفف ا الدوليففة للرا جففي ا والعلففو  

 .التعوداةالتر ية، ج ثعة أ  اليرط، 

أثر توظي  التيوال البدال ف  تيةية التفكير الرا ج  لدط لًلص الصف  (. 3973)األهير، ثج   (3

 .رت لة ث جتتير غير ثيشور ، كلية التر ية، الا ثعة اإلتًلثية، فلتطين. الرا ب األت ت   غز 

غفز ،  .النظريفة والتطبيفه: تصفميم البحفث التربفوي(. 7000)األغ ، إ ت   واألتت ذ، ثحةود  (7

 .ثطبعة الرنتيت : فلتطين

اتفتادا  اتفتراتياي ا التيفوال البفدال وأدواتفص فف  تيفوال  (.3973)البشير، أكر  وعف دا، أرافر  (6

 – 347، (7)75البحفران، . مجلفة العلفوم التربويفة والنفسفية .تعلل الرا جي ا واللغفة العر يفة

369. 

ء والتقفويم وتطبيقاتفه ففي ميفدان االتجاهفات الحديثفة ففي مجفال القيفا (.3993)البطش، وليفد  (.

 .وتار  التر ية والتعليل: عة   .التربية الخاصة

اليف هر ،  .اتجاهات وتجارب معاصفرة ففي تقفويم أدال التلميفذ والمفدرء (.3996)ج  ر، ج  ر  (0

 .دار الفكر العر  : ثصر

 .دار الةي هر: عة  ، األرد  .التقويم التربوي (..399)الحراري، رافده  (79

أثففر توظيفف  التيففوال البففدال ففف  تيةيففة التفكيففر التففأثل  وثجفف راا رتففل (. 3975)ي  ةيففد، هفف د (77

رتف لة ث جتفتير غيفر ثيشفور ، كليفة . الاراةط   لاغرافي  لدط ل لب ا الص  الع هر األت تف 

 .التر ية، الا ثعة اإلتًلثية  غز 

فلتفطين،  .لطف ب الصفف الثفامن TIMSSاالمتحان الدولي (. 3990)داةر  الةع رف العر ية  (73

 .55نشر  ا در  عن داةر  الةع رف العر ية، ص

 .دار الشروق: األرد  .النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم (.3996)تاتو ، ع اش  (75

أدواا  دالفة فف  التيفوال : تاًلا األداا وخراةط الةف هيل(. 3997)تاتو ، كة ا والبي ، ع دا  (74

رؤيفة ": االمتحا فات والتقفويم التربفوي"مر العربفي األول لمفؤتا. الحييي  ثيظور الفكر البي ة 

داتفففةبر، ج ثعفففة عفففين هفففةس،  34 – 33الةركفففز اليفففوث  لًلثتح نففف ا والتيفففوال،  .مسفففتقبلية

 .الي هر 

 .دليل المعلم للتقويم المعتمد على األدال من النظرية إلفى التطبيفه (.3979)التعدوي، عبد هللا  (73

 .ة لدوا الالير العر  ثكتبة التر ي: الرا ض، التعوداة
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ف عليففة و ففد  ثطفور  ففف  األنةفف ل والففدواا الابرافة الاطيففة ففف  تيةيففة (. 3974)تفًلثة، رانيفف   (77

رتفف لة ث جتففتير غيففر . الكففف ا  الرا جففية لففدط لففًلص الصفف  الافف ن  ثففن الةر لففة اإلعداداففة

 .ثيشور ، كلية التر ية، ج ثعة ليط ، ثصر

ت حفول  تفائ  دول الخلفي  ففي دراسفة التوجهفات إضفالا(. 3977)الشةران ، ا ل  ويخرو   (76

ثركز التةييز البحث فف   .تقرير مختصر –( TIMSS 2015)الدولية في العلوم والرياضيات 

 .تطوار تعليل العلو  والرا جي ا، ج ثعة الةلك تعود، الةةلكة العر ية والتعوداة

 .دار الكت ص الحداث: ي هر ال .القياء والتقويم في التربية والتعليم (.3993)الصراف،   تل  (.7

أثر اتتادا  اتتراتياية التعلل   لدث غ ذي الاف نبين علفى تيةيفة البراعفة (. 3976)الض ن ، دمحم  (70

رتفف لة ث جتففتير غيففر ثيشففور ، كليففة . الرا جففية لففدط لففًلص الصفف  التفف دس األت تفف   غففز 

 .التر ية، الا ثعة اإلتًلثية، غز ، فلتطين

. تقويمفه –اسفتراتيجياته  –مهاراتفه  –ريس الفعفال وتخطيطيفه التفد (.3990)الطي وي، عفة  (39

 .دار الةتير  لليشر والتوتاب والطب عة: عة  ، األرد 

فف  تيةيفة ثكونف ا ( PISA)ف عليفة نةفوذج تفدراس  ف ةل علفى أنشفطة (. 3976)عبيد ، ن افر  (37

ففي المنفاه   مجلة دراسات .البراعة الرا جية والاية الرا جية لدط للبة الص  األوا الا نوي

 .69 – 77، (370)الاةعية الةصراة للةي هر ولرق التدراس، ثصر، ي .وطرق التدريس

فع لية التيوال البدال على التحصيل والتواال وخف   لفه الرا جفي ا (. 3994)العرا  ، دمحم  (33

، رففةرياضيات التعليم العام ففي مجتمفع المع: المؤتمر العلمي الرابع .لتًلثيي الةر لة اا تداةية

 .344 – 766ثصر، 

: عة  ، األرد  .القياء والتقويم التربوي في العملية التدريسية(. 3996)عًل ، اًلب الدان  (35

 .دار الةتير  لليشر والتوتاب

أسسفه النظريفة والمنهجيفة وتطبيقاتفه : التقفويم التربفوي البفديل(. 3990)عًل ، اًلب الدان  (34

 . دار الفكر العر : الي هر ، ثصر .الميدا ية

اتا هف ا ثعلةف  الرا جفي ا   لةر لفة الةتوتفطة نحفو اتفتادا  التيفوال (. 3974)العلي  ، فجد  (33

 .67 – 35، (43)التعوداة، ي. رسالة التربية وعلم النفس. البدال ف  تيوال تعلل الرا جي ا

دار اففف ا : عةفف  ، األرد  .تطففورات معاصففرة فففي التقففويم التربففوي(. 3977)ثايففد، توتففن  (37

 .لليشر

التقريففر الففوطني حففول  تففائ  فلسففطين ضففمن دراسففة التوجهففات (. .399) ثطففر ويخففرو  دمحم (36

را  هللا، فلتففطين، وتار  التر يففة والتعلففيل . TIMSS2007الدوليففة فففي الرياضففيات والعلففوم 

 .35 – 3الع ل ، تيرار ا در عن داةر  اليي س والتيوال، 

  لةر لففة الةتوتففطة ألدواا درجففة ثة رتففة ثعلةفف  الرا جففي ا (. 3975)الةر بفف ، أ ةففد  (.3

رت لة ث جتفتير غيفر ثيشفور ، كليفة التر يفة، ج ثعفة أ  اليفرط، الةةلكفة العر يفة . التيوال البدال

 .التعوداة

فع لية التيوال البدال ف  تحصيل ثف هيل البحث التر وي وتاف د  فع ليفة (. 3990)الةزروي، هي   (30

، 34األرد ، ي .ة اتحفاد الجامعفات العربيفةمجلف .الياا ف  البحث لدط ل لب ا الدراتف ا العليف 

736 – 733. 

أثر التدراس وففه اتفتراتياية   ةةفة علفى الفر ط والتةايفل الرا جف  (. 3973)الةص رو ، ثج   (59

رت لة ث جتتير غير ثيشور ، كليفة . ف  البراعة الرا جية لدط لًلص الص  الت دس األت ت 

 .التر ية، الا ثعة الج هةية، الزر  ا، األرد 

تيةيففة البراعففة الرا جففية توجففص جداففد لليافف ب ففف  (. 3974)الةعففال، خ لففد والةيففوف ، تففعيد  (57

 .الةةلكة العر ية التعوداة: منشورات جامعة القصيم. الرا جي ا الةدرتية



 

 م9102لسنة ( 01ج) العشرونالعدد                           مجلة البحث العلمى فى التربية

 

552 

أثففر اتففتادا  التيففوال األاففيل علففى تيةيففة ثجفف راا  ففل (. 3975)اليفف جل، دمحم  ففن عبففد العزاففز  (53

ج ثعففة عففين . مجلففة كليففة التربيففة .الفيففص ففف  الةر لففة اا تداةيففة الةشففكًلا وااتافف ه نحففو ثيففرر

 .03 – 39، (56) 3هةس، ثصر، 

 ,2555TIMSS)تقريفففر دبفففي ففففي دراسفففتي (. 3973)هيئفففة الةعرففففة والتيةيفففة البشفففراة  (55

PIRLS)  اإلث راا العر ية الةتحد ، د ،. 

وجهفففات الدوليففة ففففي  تفففائ  طلبففة فلسفففطين فففي دراسففة الت(. 3990)وتار  التر يففة والتعلففيل  (54

ثيشففوراا داةففر  الييفف س : ، را  هللا، فلتففطينTIMSS2007الرياضففيات والعلففوم فففي دراسففة 

 .والتيوال
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