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واقع الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدهللا للمعلم المتميز 
 في ضوء معايير الجائزة

 باسمة درويش
 *براهيم الشرعإأ.د. 

 

 ملخص:
ي  واقع الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات الفائزين بجائزة هدفت هذه الدراسة إلى تقص ِّ

( 7الملكة رانيا العبدهللا للمعلم المتميز في ضوء معايير الجائزة، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة اختير )
معلمين فائزين بالجائزة قصديًّا، وشوهدت خمس حصص لكل معلم وسجلت تسجياًل مرئـيًّا، وجرت 

( طالًبا وطالبة، وقد أظهرت الدراسة أنَّ جميع 82مقابالت شبه مبنية، وقوبل كذلك )مقابلة المعلمين 
المعلمين يجيدون التخطيط الفصلي واليومي، وأنَّ معظمهم يوظف استراتيجيات التدريس الفعَّال 

 ( من المعلمين يخططون لعملية التقويم ويوظفون استراتجيات%70(، وأنَّ نسبة )%28بنسبة )
  (  منهم ال يفرقون بين استراتيجيات التقويم وأدواته.%77ونسبة )  التقويم،

الممارسات التدريسية، معلمو الرياضيات المتميزون، جائزة الملكة رانيا العبدهللا  الكلمات المفتاحية:
 .للمعلم المتميز، معايير التميُّز
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The Status Quo of the Teaching Practices of Mathematics Teachers Winners 

of Queen Rania Al Abdullah Award for Distinguished Teacher in Light of the 

Award Criteria 

Basema Darwish  
* Shara -Ibrahim AlProf.  

Abstract: 
This study aimed at investigating the teaching practices of the mathematics 

teachers who won the Queen Rania Al Abdullah Award for Distinguished Teacher 

in light of the standards of the Award. To answer the questions of the study, (7) 

distinguished teachers were selectd purposefully. Five math classes for each 

teacher were observed and videotaped. The researcher conducted semi-structured 

interviews with the 7 teachers and 28 male and female students.  

The study showed that all teachers are proficient in semester and daily 

planning. Most of them employ effective teaching strategies (86%), and most of the 

teachers (71%) plan the evaluation process and employ evaluation strategies. Some 

of them (57%) do not differentiate between evaluation strategies and evaluation 

tools.  

KeyWords: Teaching Practices; Distinguished Mathematics Teachers; Queen 

Rania Al Abdullah Award for Distinguished Teacher; Standards of Excellence. 
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 المقّدمة:
تشير الدراسات ونتائج االختبارات الوطنية والدولية إلى تدني مستوى أداء الطلبة في 
م المتحانها، وهو ُيسمَّى  الرياضيات، فكثير من الطلبة يصيبهم القلق من دراسة الرياضيات أو التقدُّ

قلق الرياضيات"، أو "قلق امتحان الرياضيات"، وربما يرتبط ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر "
بممارسات المعلمين في أثناء تدريس الرياضيات، وعندما يرتبط األمر بمعلمين فازوا بجائزة المعلم 

 المتميز فمن المهم التعرُّف إلى ممارسات هذه الفئة من المعلمين في تدريس الرياضيات.
للرياضــيات دور رئــيس بــين المقــررات الدراســية فــي الحيــاة العلميــة والعمليــة فهــي ل ــة العلــوم، و 

ويصعب دون استخدام أدواتهـا )االمصـطلحات والمعـادالت والنمـاذل( التعبيـر عـن كثيـر مـن المفـاهيم 
م والتنمية، وأنَّ العلمية المختلفة. وقد عدَّت كثير من الدول المتقدمة الرياضيات عاماًل مؤث ِّـًرا في التق دُّ

م التقنـي، ويهـتم البـاحثون فـي تعلـيم الرياضـيات بعنا ـر  اإلبداع فيها مؤشر علـى تـوافر مقومـات التقـدُّ
ـــــة التعليميـــــة المختلفـــــةه كـــــالمنهج وبنائـــــه، والموضـــــوعات ـــــى تعليمـــــه العملي ـــــائمين عل  وتسلســـــلها، والق

Rayyan, 2011)) 
فقد كـان مـن واجبـه  ،لعقل بالتنمية والمعرفة بالتطويروألنَّ معلم الرياضيات من الذين يتناولون ا

أن ُينــو ِّعف فــي طرائــق التــدريس التــي ُتـــنم ِّي التفكيــر لــدى طلبتــه، ومــن هنــا جــاء تركيــز معــايير المجلــس 
 National Councel of Teachers  Mathematicsالــوطني  األمريكــي لمعلمـــي الرياضــيات 

طـــين للـــدرو ، وفـــاعليتهم الخا ـــة باعـــداد معلمـــي الرياضـــيات علـــى دو  ـــرين للـــتعلم وُمخط ِّ رهـــم كُميس ِّ
المرتبطة بتنمية التفكير لدى طلبتهم، وهو مـا ُيعـرفُف بفاعليـة التـدريس التـي تـرتبط بشـكل كبيـر بنجـا  

 .Odeh,2008)الطلبة في انخراطهم بخدمة مجتمعهم والمساهمة في نهضته ُمستقباًل)
مهنتــه واإلخــالا لهــا والنجــا  فــي تهديــة رســالتها  ومــن األمــور التــي تشــجع المعلــم علــى ُحـــب ِّ 

"التعزيــز"، ســواءل بــالحوافز الماديــة أو المعنويــةه إذ لهــا دور فــي بذلــه جهــًدا أابــر وفــي شــحن طاقاتــه، 
 .Al-Rak, 2005)) وفي رضاه عن نفسه وشعوره بقيمته في الحياة

ز فـي األداء، التـي اعتُــمِّدت ومن أهم الحـوافز التـي يمكـن أن يحصـل عليهـا المعلـم جـوائز التميُّـ
، وجـائزة المعلـم 0991في عدد من المؤسسات والبلدان في العالم، ومنها جـائزة سـن افورة للجـودة عـام 

 بهدف رفـع مكانـة مهنـة التعلـيم علـى مسـتوى العـالم، 8101العالمية التي أطلقتها مؤسسة فاركي عام 
، وجــائزة محمــد بــن راشــد  ل 0998لتربويــة عـام وعـدد مــن الجــوائز فــي العـالم العربــيه كجــائزة خليفــة ا

 Al–Za'edi,2014).) 8117مكتوم عام 
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وفي األردن أولت القيـادة الهاشـمية ُجـلَّ اهتمامهـا لرفـع شـهن المعلـم واالرتقـاء بمخرجـات العمليـة 
كـون أطلقـت جاللـة الملكـة رانيـا العبـدهللا جـائزة المعلـم المتميـز لت 8118التعليمية، ففي  ذار من العام 

أولى الجوائز التي تندرل تحت مظلة جمعية جائزة الملكـة رانيـا العبـدهللا للتميُّـز التربـومه إيماًنـا بههميـة 
دور المعلم في العملية التربوية، وقدرته على التهثير إيجابيًّـا فـي طريقـة تفكيـر األجيـاله لتخـريج طلبـة 

 ,Queen Rania Award For Distinguished Teachersُمنتجـين وُمفك ِّـرين وُمنتمـين لمجـتمعهم )

2016.) 
وعملــت جمعيــة الجــائزة علــى تحديــد معــايير جــائزة المعلــم المتميــز، وللجــائزة تســعة معــايير هــي 
ـــتعلم للحيـــاة، والتنميـــة المهنيـــة الذاتيـــة المســـتدامة،  )الفلســـفة الشخصـــية والمهنيـــة، والـــتعلم والتعلـــيم، وال

التقويم، واإلنجازات(، وتعمل هذه المعايير بشكل تكـاملي، وقـد وأخالقيات المهنة، واالبتكار واإلبداع، و 
 Queen) تــم وضــع قواعــد تصــحيت خا ــة لتقيــيم هــذه المعــايير بصــورة مؤشــرات و ــفية )روبــر (

Rania Award For Distinguished Teachers, 2016).) 
ضــــمن  وقـــد اســـتهدفت جــــائزة المعلـــم المتميـــز جميــــع المعلمـــين فـــي القطــــاع التربـــوم الحكـــومي

ــت معلنــة، وتشــمل الجــائزة خمــس فئــات ينقســم إليهــا المعلمــون المتقــدمون حســب المرحلــة  مــؤهالت ترشُّ
ـــة التقيـــيم بخمـــس مراحـــل للكشـــف عـــن  ـــم المتميـــز وعملي الدراســـية التـــي يدرســـونها، وتمـــرُّ جـــائزة المعل

 ويحظى جميع الفائزين بحوافز مادية ومعنوية. ،المتميزين

ــز، بــل تتوا ــل جمعيــة الجــائزة مــع جميــع الفــائزين  وال يتوقــف عمــل المعلــم بعــد ــلِّ لقــب التميُّ نفْي
ــز  ــزه لتحقيــق رســالتها المتمثلــة فــي تحفيــز المتميــزين ونشــر ثقافــة التميُّ بجوائزهــا بو ــفهم ســفراء للتميُّ
ــــة والمهنيــــة  ــــوفير مجموعــــة مــــن النشــــاطات النوعي ــــى بت ــــة، وتقــــديم حــــوافز معنويــــة تعن ــــال المعرف وإنت

ــيم ومؤسســات تربويــة وجامعــات واألااديميــة، ب الشــرااة مــع مؤسســات تربويــة تضــم وزارة التربيــة والتعل
 أردنية. 

 العديد من الدراسات السابقة موضوع الدراسة الحاليةه حيث:  توقد تناول
ـي أثـر جـائزة الملكـة رانيـا العبـدهللا Al-Shara’a, 2015أجـرى الشـرع ) ( دراسـة هـدفت إلـى تقص ِّ
تنميـة العالقـات اإلنسـانية بـين المعلمـين المتميـزين والطلبـة، وتكونـت عينـة الدراسـة للتميُّز التربوم فـي 

( معلًمــا ومعلمــة، ولتحقيــق أغــراة الدراســة 801مــن جميــع المعلمــين الــذين فــازوا بالجــائزة وعــددهم )
ـــقت علــى جميــع المعلمــين المتميــزين الــذم فــازوا بالجــائزة، وأُعيــد ر الباحــث أداة للدراســة وُطب ِّ منهــا  طــوَّ

( اســـتبانة. وقـــد أظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــرو  ذات داللـــة إحصـــائية فـــي أثـــر الجـــائزة فـــي تنميـــة 91)
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العالقــــات اإلنســــانية بــــين المعلمــــين المتميــــزين والطلبــــة، وفــــي مســــاعدة المعلمــــين للطلبــــة علــــى حــــل 
اإلنسـانية مشكالتهم بهنفسهم، وتعزيز قدرة المعلمين المتميزين علـى مواجهـة الصـعوبات فـي العالقـات 

(، وأشـــارت إلـــى عـــدم وجـــود فـــرو  دالـــة إحصـــائيًّا فـــي تنميـــة العالقـــات α=1017لـــدى الطلبـــة عنـــد ) 
اإلنســـانية بــــين المعلمــــين المتميــــزين والطلبــــة، وفــــي مســــاعدة المعلمــــين للطلبــــة علــــى حــــل مشــــكالتهم 

(ه ُتعـزى إلـى α=1.17بهنفسهم، وتعزيز قدرة المعلمين المتميزين على مواجهة  عوبات التعلم عند ) 
 الجنس أو فئة الجائزة أو الترتيب أو التخصص.

ـي (Grant, Stronge & Xu, 2013) وأجـرت جرانـت وسـترونج وكسـيو  دراسـة هـدفت إلـى تقص ِّ
فاعليـــة المعلـــم، مـــن خـــالل تحلـــيالت بـــين الثقافـــات لممارســـات ومعتقـــدات عينـــة مـــن المعلمـــين الـــذين 

وقــد اســتندت إلــى دراســة الظــاهرة  الصــين وأمريكــا، حصــلوا علــى جــوائز وطنيــة لتدريســهم فــي كــل مــن
باستخدام المقابالت شبه المنظمة، والمالحظـات الصـفية فـي جمـع البيانـات، وشـار  فـي هـذه الدراسـة 

كشــــفت الدراســــة عــــن أوجــــه التشــــابه واالخــــتالف بــــين و  ،( معلًمــــا أمريكيًّــــا08 ــــينيًّا و) ( مدرًســــا08)
مـا  الممارسـات التعليميـة والتفكيـر المهنـي، فكانـت أوجـه الشـبه المعلمين األمريكيين والصـينيين فـي أن

الرئيسة بينهما: استخدام مجموعـة متنوعـة مـن األنشـطة التعليميـة التـي تمتـد علـى مختلـف المسـتويات 
ـــة،  ـــة مـــن الطلب ـــب، ووجـــود مشـــاركة عالي ـــم الطال ـــق أقصـــى قـــدر مـــن تعل المعرفيـــة، والتخطـــيط  لتحقي

 وتوفير بيئة تعليمية تنتج التعلم األمثل.  ،ومهارات عالية في إدارة الصف
( هدفها التعرُّف إلى درجة توظيـف المعلمـين الفـائزين Darwish, 2013وأجرت درويش دراسة )

بجائزة الملكة رانيا العبدهللا للمعلم المتميز لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس الصـفي فـي 
نـت العينـة مـن ) ،صـص وفئـة الفـوز ومركـز الفـوزضوء مت يرات مختـارة هـي: الجـنس والتخ ( 27وتكوَّ

معلًمـــا ومعلمـــة مـــن األقـــاليم الـــثالط )الشـــمال، الوســـط، الجنـــو (، وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة أنَّ درجـــة 
ـــــا المعلومـــــات  ـــــز لتكنولوجي ـــــم المتمي ـــــدهللا للمعل ـــــائزين بجـــــائزة الملكـــــة رانيـــــا العب توظيـــــف المعلمـــــين الف

ي جــــاءت مرتفعــــة مقاســــة باالســــتبانة التــــي تعكــــس وجهــــة نظــــرهم واالتصــــاالت فــــي التــــدريس الصــــف
 الشخصية، وجاءت متوسطة بناًء على بطاقة المالحظة.

دراسة هدفت إلـى  (Worley et al., 2007)ديفيتو  -وأجرت وورلي وتيتسوورط وورلي وكورنت
الواليــات األمريكيــة تفســير الممارســات التوا ــلية للمعلمــين الفــائزين بجــائزة المعلــم الجديــد المتميــز فــي 
( معلًمــا ومعلمــة فــازوا 08الوســطىه لتقيــيم كفايــات االتصــال التعليميــة وتعريفهــا. وتكونــت العينــة مــن )

( سنوات، وبينت نتائج  الدراسة أنَّ المعلمين الفائزين لديهم مهـارات التخطـيط 01بالجائزة على مدى )
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ا ل، ويعملون على خلق عالقـات مـع للحصة الصفية، ويستخدمون مجموعة واسعة من مهارات التو 
 الطلبة، ويعملون على إدارة البيئة الصفية بفاعلية.

ـــن AL-Natheer, 2004أمــا النـــذير ) ـــدانيًّا مــ ـــق ميــ ( فــهجرى دراســة و ــفية هـــــدفت إلــى التحقــ
ـــار لتقـــويم األداء التعليمـــي لمعل ـــع أداء معلمـــــي الرياضـــيات بالريـــاة، وبنـــاء معي مـــي الرياضـــيات واقــ

(، ثــــم تطبيـــق معيـــار Delphiللمرحلـــة المتوســـطة داخــــل الحجــــرة الصــــفية باســــتخدام أســــلو  دلفــــام )
ـــة المتوســطة داخــل حجــرة  البحــث علــى الممارســات التعليميــة الحاليــة لمعلمــي الرياضـــيات فـــي المرحل

ـــــن معلمـــــي الرياضـــــيات ف ـــــي المجــــاالت التــــي اهتمــــت بهــــا الصـــف، وأظهـــرت النتـــائج أنَّ مســـــتوى تمكُّ
ـــبة ) ـــتراتيجيات %17.2الدراســـة علـــى النحـــو التــالي: التخطـــيط لتــدريس الرياضـــيات بنســ ـــذ اســ (، وتنفيــ

(، وبنــــــاء المفهــــــوم %88.1(، وتقــــــــديم المعرفــــــة الرياضــــــية بنســـــبة )%87.2تــــــــدريس الرياضــــــــيات )
ـــــبة )(، %1..7الرياضـــــي وتطـــــويره بنســـــبة ) ـــــر بنسـ ـــــة التفكيـ ـــــال %19.2وتنميـ ـــــات واالتصـ (، والعالقــ

ــــــبة )%89.1اللفظـــــــي ) ــــــيات وتقنيـــــــاته بنسـ ــــــتخدام وســـــــائل تعلـــــــيم الرياضـ (، والتقـــــــويم %88.8(، واســ
 (.%78.8واألســئلة الصــفية بنســبة )

م علــــــــى األداء إلـــــــى بيــــــــان أثــــــــر التقـــــــويم القــــــــائ (Brualdi,1998) وهـــــــدفت دراســــــــة برولــــــــــدم
Assessment – Based – Performance   فـي تحسين أداء المعلم والطالـب، وتكونـت عينـة الدراسـة

( معلًمـا ومعلمـة مـن الواليـات المتحـدة األمريكيـة، و ـمم الباحـث معيـاًرا لمسـاعدة المعلـم فـي 81من )
ـــاالت: )  ـــادة تقــويم أدائــه الدراســي وتقــويم أداء الطلبــة، وتضــمن المعيــار مجــ التخطــيط للــدرو ، والمــ

ــــارات االتصــــــال والدافعيـــــة، وضـــــبط الصـــف،  ــــة، وتقــــــديم الــــــدر  وأســــــاليب التــــــدريس، ومهــ التعليميــ
والواجبــات المنزليــة، وتنظــيم الصف، ومـــدى تحقـــق أهـــداف تعلـم الطلبـة(، وقـد أشـارت نتــائج الدراسـة 

ـا انع ـس علـى أداء طلبتـه إلى أنَّ تقويم أداء المعلـ م ألدائـه التدريســي أدى إلـى تحسـين هـذا األداء ممَّ
 .إيجابيًّا

تعـــرُّف واقـــع تـــدريس الرياضـــيات  ت( دراســــة هـدفAbu Ammera,1996وأجــــرى أبــــو عميــــرة )
ونـت عينـة الدراسـة مـن فــي التعلـيم األساسـي فـي القـاهرةه مـن حيـث التخطــيط، والتنفيــذ، والتقــويم، وتك

ــا لمــادة الرياضــيات، و)01( معلًمــا ومعلمــة رياضــيات للصــف الخــامس، ومــن )81) ( 7( مشــرًفا تربويًّ
( %71( طالًبا وطالبة من مدينة القاهرة، وأظهـرت نتـائج الدراسـة أنَّ )97مديرم ومديرات مدار ، و)

ـــالع علـــى أم ِّ مصـــدر مـن المعلمـين يعتمــدون علــى الكتــا  المدرســي فـــي إعـــ داد الـــدرو  دون االط ِّ
ـــلوكيًّا، مــع عــدم وعــيهم %21 خــــر، وأنَّ ) ـــدها سـ ـــدر  وتحديـ ـــداف الـ ـــون بههـ ـــين ال يهتمـ ـــن المعلمـ ( مـ
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ـا يـدل علـى عشـوائية التخطـيط، وعــدم  بالمهـارات الرياضـية التـي يعملـون علـى إاسـابها للمتعلمـين، ممَّ
ـــــدر ، وأنَّ )التركيــــ ـــــية للـ ـــــة %٠٨ـز علـــــى الجوانـــــب األساسـ ـــــة التهيئـ ـــــون عمليـ ـــــين ُيهملـ ـــــن المعلمـ ( مـ

 . للــدر ، وعــدم اهتمــام المعلمين بتصحيت األخطاء الشفهية للمتعلمين خالل در  الرياضيات
حيـث التعـرُّف  وباستعراة الدراسات السابقة فانَّ الدراسة الحالية توافقها في جوانب عديدةه من

ــز لــدى المعلمــين الفــائزين بجــوائز تربويــة بعــد الفــوز، والممارســات التدريســية  إلــى مــدى اســتدامة التميُّ
للمعلمين في تخصص الرياضيات وتخصصات أخرى، وقد أفاد الباحثان من هذه الدراسـات فـي دعـم 

دراســات الســابقة فــي اإلطــار النظــرم للدراســة، وفــي  ــياغة مشــكلتها، واشــتركت هــذه الدراســة مــع ال
(، Darwish ،810.; AL-Natheer ،8111; Brualdi  ،0992دراســــــــة ممارســــــــات المعلمــــــــين ) 

ومنها ممارسات المعلمين في التخطيط والتنفيذ والتقويم، وفي تسليط الضوء علـى ممارسـات المعلمـين 
 AL-Shara’a ،8107 ; Grant, Strongeالفائزين بجوائز تربوية بعـد حصـولهم علـى لقـب التميُّـز )

& Xu 810.; Worley et al  ،8117 وتميَّــزت هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة بهنَّهــا أاثــر )
( مجـاالت رئيسـة متصـلة ببعضـها )التخطـيط والتنفيــذ .شـمواًله حيـث قاسـت ممارسـات المعلمـين فــي )

تربويـة، وقيـا  دور جـائزة والتقويم(، إضافة إلى قيا  استدامة التميُّز لدى المعلمـين الفـائزين بجـوائز 
ـــزين ـــز بالكشـــف عـــن المتمي ـــا العبـــدهللا للمعلـــم المتمي واختلفـــت هـــذه الدراســـة فـــي منهجهـــا  ،الملكـــة راني

النـــوعيه حيـــث عايشـــت الظـــاهرة فـــي بيئتهـــا الحقيقيـــة وعينتهـــا المتمثلـــة بمعلمـــي الرياضـــيات الفـــائزين 
لمالحظـة، ومقـابالت شـبة مبنيـة للمعلمـين، بجائزة المعلم المتميز، واسـتخدام أربـع أدوات متمثلـة فـي )ا

 ومقابالت شبة مبنية للطلبة، وتحليل الوثائق(. 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ـًة فـي األردن،  ـًة، واالهتمـام بتعلـيم الرياضـيات وتعلمهـا خا َّ رغم تطوير المنظومة التربوية عامَّ
ى أداء الطلبة في مراحل التعلـيم المختلفـة، إال أنَّ الدراسات العالمية والمحلية تشير إلى تدن   في مستو 

 Trends in international mathematics and science study (TIMSS)ومنهـا الدراسـة الدوليـة 
، التي أظهـرت نتائجهـا انخفـاة أداء طلبـة األردن فـي العلـوم والرياضـيات دون المتوسـط 8100عام 

ه حيــث 8107للعــام  TIMSSوضــو  بعــد نتــائج الــدولي، وبداللــة إحصــائية،  وبــرزت هــذه المشــكلة ب
ـــا كانـــت عليـــه فـــي الســـنوات الســـابقةه إذ انخفـــ  مســـتوى أداء  انخفضـــت نتـــائج الطلبـــة األردنيـــين عمَّ

 .(Abu-Ghazleh, 2016)  8117( نقطة عمَّا كان عليه في العام 80الطلبة في الرياضيات )
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ل علــيهم فــي المقــ ام األول فــي تطــوير التعلـــيم، وإن وكمــا هــو معلــوم، فــان المعلمــين هــم المعـــو 
الكشف عن ممارساتهم التدريسية أمر في غاية األهمية، ونظًرا لالهتمام المتزايد بتدريس الرياضـيات، 
ـة لدراسـة واقـع  ولما يشهده العصر الحالي من تطورات سريعة في مناحي الحياة، برزت الحاجـة الماسَّ

جهات، وأثيرت تساؤالت عديدة حـول أهميـة أدوار المعلـم الممارسات التدريسية للمعلمين وفق أبرز التو 
لتحقيق أهداف العمليـة التعلميـة التعليميـة بمـا يحقـق مصـلحة الطالـب والمجتمـع، ورغـم وجـود دراسـات 
عديــدة تناولــت واقــع ممارســات معلمــي الرياضــيات إال أنَّ الدراســات التــي تستقصــي ممارســات معلمــي 

ائزة المعلـــم المتميـــز نـــادرة وتكـــاد تكـــون معدومـــة حتـــى ا ن حســـب الرياضـــيات المتميـــزين الفـــائزين بجـــ
الع الباحثفـْين وخبرتهما في العمل بجمعية الجائزة.   اط ِّ

ــي واقــع الممارســات التدريســية للمعلمــين المتميــزين الفــائزين بالجــائزة،  فجـاءت هــذه الدراســة لتقص ِّ
 الي: وتحديًدا تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس الت

  ما واقع الممارسات التدريسية لدى معلمي الرياضيات الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدهللا للمعلم
 المتميز في ضوء معايير الجائزة؟

 عنه األسئلة الفرعية التالية: ويتفرَّع
 علم ما واقع الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدهللا للم

 المتميز في ضوء معيار التعلم والتعليم )التخطيط والتنفيذ(؟

  ما واقع الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدهللا للمعلم
 المتميز في ضوء معيار التقويم؟

 هدف الدراسة
الرياضــيات الفــائزين هــدفت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن واقــع الممارســات التدريســية لمعلمــي 

بجـــائزة المعلـــم المتميـــز فـــي التـــدريس، ومـــدى تـــوافر اســـتراتيجيات خا ـــة بالعمـــل لـــديهم تمكـــنهم مـــن 
ــــدراتهم وبلــــورة  ــــة ق ــــة المناســــبة لتنمي ــــة والتعليمي ــــوفير أفضــــل الفــــرا التربوي التعامــــل مــــع الطلبــــة، وت

مـواطن الضـعف لتالفيهـا فـي شخصياتهم وتلبية حاجاتهم، والسـعي إلـى تحديـد مـواطن القـوة لتعزيزهـا و 
 ما يتعلق بالتنفيذ والتخطيط والتقويم.

أهمية هذه الدراسة من االهتمام العالمي والعربي بمادة الرياضيات لمواابة  تنبع أهمية الدراسة:
وتكمُن المستجدات وما أفرزته العولمة والتنافس العالمي، ممَّا يتطلب إعداد أفراد ُمبدعين وُمنتجين، 

 في جانبين:  راسةأهمية الد
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الجانب النظرم: تتفق الدراسة مع االتجاهات الحديثة في تطوير ممارسات تدريس الرياضيات  .أ
من خالل النتائج التي تكشفها، وتقدم إطاًرا نظريًّا شاماًل لمعايير الجائزة وشروطها وإجراءاتها، 

 وتتضمن مجموعة من الدراسات التربوية ذات العالقة.

العملي: فتفيد الباحثين في وزارة التربية والتعليم والعاملين على النهوة  الجانب التطبيقي/ . 
بالعملية التربوية، وتزودهم بمعلومات حول واقع ممارسات معلمي الرياضيات الفائزين بجائزة 
المعلم المتميز في التدريس لإلفادة من ممارساتهم التدريسية، لتطوير برامج إعداد المعلمين قبل 

دُّ هذه الدراسة أول دراسة  الخدمة وفي تبحث في واقع  -حسب اطالع الباحثفْين –أثناءها، وُتعف
ممارسات معلمي الرياضيات الفائزين بالجائزة، في الوقت الذم تنادم به وزارة التربية والتعليم 
هم وجمعية الجائزة بضرورة اإلفادة من خبرات المعلمين الفائزين بالجائزة بتبادل الخبرات مع زمالئ

 المعلمين.
 حدود الدراسة ومحدداتها:

  الحدود البشرية: ُطب ِّـقت الدراسة على عدد من معلمي الرياضيات الفائزين بجائزة الملكة رانيا
 العبدهللا للمعلم المتميز.

  الحدود المكانية: ُطب ِّـقت الدراسة على مدار  معلمي الرياضيات الفائزين بجائزة الملكة رانيا
 م المتميز في األقاليم الثالثة )الشمال والوسط والجنو (.العبدهللا للمعل

  8108/8107الحدود الزمانية: ُطب ِّـقت الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام. 
  معايير الجائزة: اختيرت أربعة معايير من معايير جائزة المعلم المتميز لعالقتها المباشرة

 بالدراسة، وهي:

 معيار التقويم.  -         لتخطيط والتنفيذ(.معيار التعلم والتعليم )ا -
 معيار االبتكار واإلبداع.  -                             معيار التعلم للحياة. -

نتائج هذه الدراسة في ضوء طبيعة أدوات الدراسة وخصائصها السيكومتريةه من  د   وتتحدد
 وثبات.

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
هي األساليب واالستراتيجيات التي يتبعها معلمو الرياضيات أثناء تنفيذ  التدريسية: الممارسات .0

وفي هذه الدراسة هي مجموعة األفعال والسلوكات والطرائق التي استخدمها معلم  ،المنهال
الرياضيات الفائز بجائزة الملكة رانيا العبدهللا للمعلم المتميز في تعليم الطلبةه بهدف تسهيل 
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التعلم وتحقيق األهداف التربوية، وُ ـن ِّـفـت الممارسات التدريسية إلى ممارسات في ضوء عملية 
 معايير جائزة المعلم المتميز.

هم معلمو الرياضيات  معلمو الرياضيات الفائزون بجائزة الملكة رانيا العبدهللا للمعلم المتميز: .8
موا للجائزة ضمن معاييرها و لياتها وحازوا عل ى جائزة المعلم المتميز في الفترة الزمنية الذين تقدَّ

ـْي  ضمن واحد من مرااز الجائزة التي حددتها الجمعية )األول،  8107 -8118الواقعة بين عامف
 الثاني، الثالث(، وُكـر ِّموا بالحفل الملكي.

معلمين هي أولى الجوائز التربوية التي تُـمنفـُت لل جائزة الملكة رانيا العبدهللا للمعلم المتميز: ..
العاملين في المدار  الحكومية في األردن، تم إطالقها برعاية ملكية سامية من جاللة الملك 
عبد هللا الثاني وجاللة الملكة رانيا العبدهللا في يوم المعلم الموافق للخامس من أاتوبر من العام 

أفكار متجددة نحو جيل ه إيماًنا منهما بههمية  دور المعلم في العملية التربوية، وفي إيجاد 8117
 المستقبل.

هي مجموعة مكونة من تسعة معايير تشمل جائزة الملكة رانيا العبدهللا للمعلم المتميز:  معايير .1
جميع جوانب العملية التعلمية التعليمية، وفي هذه الدراسة اختيرت أربعة معايير هي: معيار 

 ة، ومعيار االبتكار واإلبداع.التعلم والتعليم، ومعيار التقويم، ومعيار التعلم للحيا

 طريقة الدراسة وإجراءاتها
نهجت هذه الدراسة منهًجا نوعيًّا لمالءمته الكشف عن واقع الممارسات التدريسية لمعلمي 
الرياضيات الفائزين بجائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز من خالل معايشة الظاهرة المبحوط فيها 

اًل وفهًما عميًقا للمواقف الصفية في سياقها الطبيعي، من ببيئاتها الحقيقية، حيث قدَّمت  و ًفا ُمفصَّ
أجل سبر هذه المواقف للكشف عن واقع ممارسات المعلمين الفائزين بالجائزة في  تدريس 

 الرياضياته من حيث: التخطيط والتنفيذ والتقويم.
 مجتمع الدراسة وعينتها

الفائزين بجائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز في  اختير قصديًّا جميع معلمي ومعلمات الرياضيات
معلمين، وعند البدء بتطبيق الدراسة  01، وعددهم 8107 -8118السنوات السابقة من العام 

انسحب ثالثة معلمين منهم، وتم تصوير الحصص تصويًرا مرئـيًّا وُأجريت مقابالت شخصية معهم 
يدرسان حاليًّا ن المين المشاركين في الدراسة )طالب( طال  لكل معلم من المع1ومع طلبتهم بواقع )
( طالًبا وطالبة، واستخدمت األسماء 82درسا سابًقا مع المعلم( ليصبت عددهم ) انمع المعلم وطالب
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الرمزية للمعلمين ومناطقهم للمحافظة على سرية البيانات وخصو ية المعلومات، ويوضت الجدول 
 بالمعلمين المشاركين بالدراسة. ( المعلومات والبيانات المتعلقة0)

 ( معلومات ديموغرافية عن المشاركين بالدراسة1الجدول )

 االسم
* 

 االقليم
** 

الصفوف 
ـل العلمي التي يدرسها ـل التربوي  المؤهِّّ عدد الحصص  المؤهِّّ

 المشاهدة
ماجستير أساليب تدريس  بكالوريو  رياضيات 01-7 الوسط سما 

 7 الرياضيات
 7 - بكالوريو  رياضيات 7-7 الوسط نادية
دبلوم رياضيات +  8-1 الشمال محمد

 7 - بكالوريو  إدارة أعمال
 7 - دبلوم رياضيات 01-7 الشمال هوميرا
أساليب تدريس  -دبلوم عال   بكالوريو  رياضيات 08-8 الجنو  سيرين

 7 الرياضيات
 7 - بكالوريو  رياضيات 9-2 الجنو  لمى

 الوريو  رياضياتبك 00-01 الجنو  هالة
تكنولوجيا  -دبلوم عال  

 المعلومات واالتصاالت +
 ماجستير اإلدارة التربوية

7 

ر ِّية المعلومات.*   مفت أسماء مستعارة للمشاركين بالدراسة حفاًظا على سِّ  اسُتخدِّ
مف اسم اإل  ر ِّية المع**اسُتخدِّ  .لوماتقليم ليكون عامًّا دون تحديد المديرية والمدرسة انسجاًما مع سِّ

 أدوات الدراسة :
مف في هذه الدراسة عدد من األدوات لتحقيق أهداف الدراسة:  اسُتخدِّ

 أواًل: المشاهدات الصفية
دُّ  المشاهدة الصفية وسيلة مناسبة لسبر الممارسات التدريسية، حيث تم التوا ل مع  ُتعف

زيارة أولية للتعرُّف إلى  المعلمين والتنسيق معهم لتصوير الحصص والمقابالت، وتمت زيارة المدار 
( حصص رياضيات عند كل معلم تصويًرا 7المعلمين والمديرين وبناء عالقات اجتماعية، وُ و ِّرفت )

يف تنوُّع الموضوعاته وجرى تفريغ الحصص المصورة كتابًة أواًل بهول بل ة المعلمين  مرئـيًّا، وروعِّ
حلياًل أولـيًّا مباشرًة، وتم ر د الممارسات المحكية للحفاظ على المعنى، وجرى تحليل المشاهدات ت

التدريسية وتفري ها بالل ة المحكية مباشرة دون تهويل أو تصرف للمحافظة على واقع الممارسة، وبعد 
ْفقف جدول زمني  االنتهاء من تصوير الحصص عند كل معلم تمت مقابلته ومجموعة من طلبته وف

 ول الدراسي. ُمتَّـففق عليه معهم دون التهثير في الجد
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 بطاقة المالحظة
مالحظة بصورة مؤشرات و فية تعكس المعايير المستهدفة في هذه الدراسة، الُبنِّيفت بطاقة 

وتقيس واقع الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات الفائزين بجائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز في 
مؤشرات(،  7) التخطيطالثة مجاالت: ( فقرة موزعة في ث27) ايير الجائزة، وتكونت منضوء مع
 تشكل في مجموعها معيارفْم: التعلم والتعليم، والتقويم.مؤشرات(،  7(، والتقويم )اً مؤشر  15والتنفيذ )

 ثانًيا: مقابالت شبه مبنية مع المعلمين: 
نت من جزأينه الجزء األول  تم بناء أداة المقابلة للمعلمين المشاركين في الدراسة وتكوَّ

( سؤااًل يكشف واقع ممارسات المعلم في 01، والجزء الثاني مؤلف من )الشخصيةلومات المع
التدريسه للتهاد من المالحظات، وتفسير الممارسات المشاهدةه إذ تم إجراء مقابالت شبه مبنية 
لة تسجياًل  وتيًّا مع كل معلم بعد انتهاء تصوير حصصه الخمسة مباشرة، بالتنسيق معه  ُمسجَّ

ا، وُفر ِّغت مباشرة على الور  بعد المقابلة بل ة المعلم المحكية دون تهويل، وكانت مدة المقابلة ُمسبفقً 
 دقيقة( دون التهثير في الجدول المدرسي. 81-17لكل معلم من)

 ثالثًا: مقابالت شبه مبنية مع الطلبة: 
( طال  1بواقع )( طالًبا وطالبة من طلبة المعلمين المشاركين في الدراسة، 82مقابلة ) تمت

ن درسا سابًقا ايدرسان حاليًّا مع المعلم وطالب نالمين المشاركين في الدراسة )طالبلكل معلم من المع
مع المعلم(ه حيث تم اختيار الطلبة عشوائيًّا، ألنَّهم مصادر رئيسة للمعلومات حول ممارسات معلمي 

وكانت المقابالت شبه مبنيةه إذ  الرياضيات، وتمت مقابلتهم بعد االنتهاء من الحصة الصفية،
لفت  اشتملت على مجموعة من األسئلة العامة التي تكشف واقع ممارسات المعلمين، وقد ُسج ِّ
المقابالت تسجياًل  وتيًّا وُفر ِّغت كتابة بعد المقابلة بل ة الطالب المحكية دون تهويل، وكانت مدة 

 دقيقة(. 17-1.المقابلة بين )
 ق:رابعًا: تحليل الوثائ
على البيانات من مصادر متنوعة، ُحل ِّلفت سجالت المعلمين المتعلقة بالخطط  للحصول

الفصلية واليومية للحصصه حيث ُ و ِّرفت دفاتر تحضير المعلمين المشاركين في الدراسة، وتم 
ترميز البيانات في الخطط ضمن مجاالت الدراسة المبحوط فيها: التخطيط والتنفيذ والتقويمه للوقوف 

لى المؤشرات المرتبطة بهذه المجاالت، ومع ات ِّسا  الخطط ومع ما ينفذه المعلم من ممارسات في ع
 ضوء معايير جائزة المعلم المتميز.  
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 مصداقية وموثوقية أدوات الدراسة
 ثبات التحليل

للتحقق من موثوقية التحليل المستخدم في الدراسة باتفا  المالحظين، حيث لوحظت الحصص 
ر  لسبعة من المعلمين المشاركين في الدراسة، وتحليل أحد الباحثين وزميلة أخرى )تحمل  ةالُمصوَّ

درجة الماجستير بالقيا  والتقويم(ه إذ حلل أحد الباحثين وزميل له ُمستقلَّْين عن بعضهما بعد 
تدريبهما على األداة وعلى  لية تصنيف المعلومات وترميزها، وتم ر د عدد مرات االتفا  ومرات 
االختالف بين الباحث والزميلة حول واقع ممارسات المعلمين في ضوء معايير الجائزة، وتم احتسا  

( لحسا  Cooper,1975درجة التوافق بين الباحث والزميلة المالحظة، واستخدمت معادلة كوبر)
 االتفا  بين الباحث والزميلة.

 100*         معامل ثبات المالحظين=       عدد مرات االتفا           

 عدد مرات االتفا +عدد مرات االختالف                         

(، وهي نسبة عالية يمكن 80,5وقد بلغ متوسط التوافق بين الباحث والزميلة لتحليل المشاهدات ) 
من خاللها االطمئنان على ثبات التحليل، كما بلغ متوسط نسب التوافق بين الباحث والزميلة في 

 (.(88,9تالمقابال
 أداة تحليل البيانات

تمت مراجعة الدراسات واألد  التربوم المتعلق بتحليل الممارسات والجوائز التربوية، وُطو ِّرفت 
باالستفادة منها أداة لتحليل ممارسات المعلمين المشاركين في هذه الدراسة، حيث شملت األداة 

متميز، وحددت الفقرة أو الجملة الدالة على مؤشرات لقيا  مدى التوافق مع معايير جائزة المعلم ال
ممارسة كوحدة تحليل مؤشرات األداء لتصنيف ممارسات المعلمين في ضوء المعايير للكشف عن ال

 واقع ممارسات المشاركين بالدراسة.
 صدق النتائج
 (Al-Shara'a,2005الباحثان  ليات عديدة للتحقق من  د  النتائج، وهي: ) استخدم

(: استخدمت أربع أدوات لجمع البيانات والمعلومات من مصادر Triangulationالتثليث ) .0
مختلفة ومتنوعة، بحيث تصد  بعضها بعضًا أو تعارضها، للتهاد من أنَّ البيانات المكتوبة 
وأقوال المعلمين تتفق مع أقوال طلبتهم ومع ممارسات المعلمين في الواقع، وهذه العملية 
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مفت لتصديق نتائج أ سئلة الدراسة، فعندما تتفق البيانات والمعلومات من مصادر مختلفة اسُتخدِّ
 لتؤكد النتائج يتحقق الصد  البنائي.

التوافقي: يعني الصد  التوافقي أن يؤكد مختصٌّ  حة ما تم تحليله  –الصد  االجتماعي .8
الزمة وتفسيره، ولذلك عرة الباحثان النتائج على مختصين في المناهج، ثم أجريا التعديالت ال

ْفقف مالحظاتهم.  وف

العضو الفاحص: تم الحصول على ت ذية راجعة من المشاركين )المعلمين( في الدراسة حول ما  ..
تم تحليلهه للتهاد من أن ذلك يمثل أقوال المشاركين وأفعالهم فعليًّا، ثم ُأجرِّيفت التعديالت الالزمة 

ْفقف مالحظاتهم.  وف

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 ل الوثائق والمشاهدات والمقابالت ظهرت نتائج الدراسة ا تية:في ضوء تحلي

أواًل: الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات الفائزين بجائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز ضمن 
 معيار التعلم والتعليم )التخطيط والتنفيذ(

ا للمعلم المتميز في ضوء الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات الفائزين بجائزة الملكة راني -أ
 معيار التعلم والتعليم ضمن مجال التخطيط 

في ضوء القراءة الُمعـمَّقة للخطط اليومية والفصلية لمعلمي الرياضيات المشاركين في الدراسة 
( معلمين ومعلمات، وبتفحُّص الوثائق والسجالت التقويميةه وبعد أن ُحل ِّـلفت الخطط، تم التو ل 7)

 ن الممارسات المتعلقة بمجال التخطيط للتدريس أهمها:إلى مجموعة م
( جميع %011أنَّه توافرت في الخطط الدراسية لجميع المعلمين المشاركين في الدراسة )

العنا ر األساسية الواجب توافرها في الخطةه حيث أجابت المعلمة سما  عند سؤالها عن إجراءاتها 
 في التخطيط لعملية التدريس بقولها:

بدأ بداية العام بتحليل محتوى المنهال كامالً ووضع الخطط الفصلية، ثم أشتقُّ منهم م: أ
تحضير الدرو  اليومي بناء على النتاجات للوحدة كاملة والدر ، وبناءً عليه أختار 

 استراتيجيات التدريس والتقويم المناسبة التي تالئم هذا الدر .
اسة اهتماًما كبيًرا بتحديد االحتياجات التعليمية ( من المعلمين المشاركين بالدر %27.7وأظهر)

( من %28.9من خالل عقد اختبار تشخيصي بداية العام لتحديد مستوى الطلبة، كما أظهر)
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المعلمين المشاركين بتحليل خصائص المتعلمين وقدراتهمه حيث أجابت المعلمة سيرين عند سؤالها 
 م المتعددة بقولها:عن إجراءاتها للكشف عن قدرات الطلبة وذكاءاته

م: أعتمد على االختبار التشخيصي األول الذم أعقده بداية العام والت ذية الراجعة من المعلم 
السابق، وفي االختبار التشخيصي الثاني الذم أعقده بعد مرور شهر على الدوام المدرسي  

دُّ الخطط العالجية واإلثرائية.  أاشف عن قدرات الطلبة، وهنا أُعِّ
( قدرتهم على اختيار مصادر %22.8ر معظم المعلمين المشاركين في الدراسة)اما أظه

تعليمية متنوعة  تالئم طبيعة المتعلمين، وعكسها على خططهم الفصلية، وبفدا أنَّ غالبية 
اعداد حديقة للرياضيات من ك( قادرون على التخطيط إلدارة األوعية المعرفيةه %..91المعلمين)

( وسيلة تعليمية تعكس مفاهيم متنوعة في 11مشاركين في الدراسة يتوفر فيها )قبل أحد المعلمين ال
الرياضيات تستخدمها المعلمة في أثناء الشر ، و ممت معلمة أخرى العديد من وسائل الرياضيات، 

ا من مديرية المصادر في مديرية التربية والتعليم التابعة لها لتستخدمها جرى تقييمها واعتماد بعضه
أثناء الشر ، فضاًل عن تصميم بع  المعلمين مختبر الرياضيات الذم يتضمن مجموعة من 

كما أظهر جميع المعلمين  ،الوسائل التعليمية التي تهدف إلى توضيت مفاهيم الرياضيات للطلبة
( بالتخطيط %011قدرة على التخطيط للمواقف الصفية والال فية المقدرة )المشاركين في الدراسة ال

للعديد من األنشطة لبداية الحصة وافتتاحها بهدف زيادة دافعية الطلبة للتعلم وتحفيزهم، حيث قالت 
 إحدى طالبات المعلمة سيرين عند سؤالها عن دور المعلمة في التخطيط لألنشطة الصفية:

أ الحصة بقصة أو مشكلة من حياتنا وتطر  العديد من األسئلة حتى نكتشف ما  : دائمًا المس بتبد
هو المفهوم الي بدها تو للنا إياه، والمس غالبًا بتدخل الصف ومعها وسائل تعليمية من حديقة 

 الرياضيات بتخدم الدر .

لهم للتخطيط إلى امتال  المعلمين المتميزين للكفايات الالزمة التي تؤهوقد ُتعزى هذه النتيجة 
الجيد للتدريس "التخطيط الفصلي واليومي"، وربما يعزى ذلك إلى قناعتهم بهذه الممارسات وأهميتها 
في تحسين تعلم الطلبة، وإيمانهم بهدوارهم الجديدة التي تتطلب توفير تعلم نشط لطلبتهم وإثارة 

ن المشاركين بالدراسة وهم من حماسهم ودافعيتهم للتعلم، وربما ُتعزى هذه النتيجة إلى حرا المعلمي
المعلمين المتقدمين للجائزة على إظهار أفضل الممارسات التي تؤهلهم للفوز بالجائزة للحصول على 
الحوافز المادية والمعنوية، حيث تشكل هذه الحوافز دافًعا للمشاركين في التنافس على إظهار أفضل 

ل قناعات لدى المعلمين المتميزين المشاركين ما لديهم من ممارسات تربوية، وقد ُتعزى إلى تشكُّ 
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بالدراسة بجدوى التخطيط وأهميته في نجا  الحصة الصفيةه ف الًبا ما يلجه المعلم إلى تطوير الخطة 
الفصلية واليومية السابقة المتوافرة لديه من سنوات سابقةه نتيجة تحليل االمتحان التشخيصي الذم 

لبة وتهمله لممارساته، واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة وورلي يقوم به بداية العام الدراسي للط
( التي بيَّنت أنَّ المعلمين الفائزين لديهم مهارات التخطيط للحصة Worley et al., 2007وزمالئها )

(. واختلفت هذه النتيجة مع Grant et al., 2013الصفية، واتفقت مع نتائج دراسة جرانت و خرون )
لتخطيط ( التي أشارت إلى أنَّ مستوى أداء معلمي الرياضيات لAl-Natheer,2004نتيجة دراسة )

( النسب المئوية لممارسات المعلمين المشاركين ضمن مجال 0) (. ويوضت الجدول%17.2هي )
 التخطيط.

 ( النسب المئوية لتكرارات الممارسات التدريسية للمشاركين بالدراسة في مجال التخطيط1الجدول )

سة التدريسية الممار 
 ضمن مجال التخطيط

 النسب المئوية لتكرارات الممارسات

رين
سي

 

مى
ل

ميرا 
هو

 

دية
نا

حمد 
م

 

الة
ه

ماح 
س

سط 
متو

ال
 

يحلل خصائص 
 المتعلمين ومقدراتهم

5 5 3 3 3 5 5 
9.28% 

011% 011% 81% 81% 81% 011% 011% 
يختار مصادر تعليمية 
متنوعة  تالئم طبيعة 
 المتعلمين

5 5 5 3 3 5 5 

9928% 
011% 011% 011% 81% 81% 011% 011% 

يخطط للمواقف 
 الصفية والال فية

5 5 5 5 5 5 5 
011% 

011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 
يحدد االحتياجات 
التعليمية المختلفة 
 للمتعلمين

5 5 3 4 3 5 5 

9.28% 
011% 011% 81% 21% 81% 011% 011% 

ية يخطط إلدارة األوع
 المعرفية

5 5 4 4 5 5 5 
8.29% 

011% 011% 21% 21% 011% 011% 011% 
الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات الفائزين بجائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز ضمن  -ب

 معيار التعلم والتعليم في مجال التنفيذ 
دف  ت الممارسات لوحظت خمس حصص  فية عند كل معلم من المشاركين في الدراسة، وُر ِّ

التدريسية أثناء تنفيذ الدر ، وجرى تفريغ المشاهدات أواًل بهول بالل ة المحكية للمشاركين، وحللت 
( )الجدول رقم %011هذه الحصص المشاهدة، ولوحظ أنَّ جميع المعلمين المشاركين في الدراسة )

ة، المهارية، السلوكية(، (( قد عملوا على تهيئة بيئة تعلم تدعم جوانب المتعلم كافة)الوجداني8)
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وإشرا  المتعلمين بفاعلية في أنشطة التعلم والتعليم، فقد قال أحد الطلبة المشاركين في الدراسة عند 
 سؤاله عن دور المعلم في تنظيم البيئة التعليمية لتحقق نتاجات التعلم:

يرة نسهل ونفكر : إحنا أ اًل نحب الرياضيات ألنه إحنا بنحب المس لمى، بتعطينا مساحة كب0 
 حصتها منظمة وفيها توازن وتسمت لكل طالب يركز.،و وما بتحاول تحرجنا أو تتضايق منا

 طالبة أخرى وهي إحدى الطالبات التي تدر  حاليًّا مع المعلمة لمى: وقالت
: للمعلمة دور كبير  في تشكيل شخصيتنا، التدريس ممكن أم معلم يقوم فيه، ولكن هي 8 

 شخصياتنا، بنحب نعطيها زم ما هي بتعطينا. اشت لت كثير على
لوحظ أنَّ نسبة جيدة من المعلمين المشاركين في الدراسة عملوا على توظيف مهارات  اما

التوا ل في المواقف التعلمية التعليمية المرتبطة بنتاجات التعلم، وأنَّ معظم المشاركين بالدراسة 
ئمة على الود واالحترام المتبادل مع طلبتهمه ( قد عملوا على تهسيس عالقات إنسانية قا97%)

ألهمية وجود مثل هذه العالقة بين المعلم والطالب وكسر الحواجز بينهم، فمثاًل بدأت المعلمة سيرين 
في جميع حصصها الخمس بقولها: "السالم عليكم"، ثم طر  سؤال على الطالبات: "ايف حالكم 

زت المعلمة سيرين الطالبات بكلمات محببة منها "أحسنت" اليوم؟ وبسم هللا نبدأ"، وكثيرًا ما عزَّ 
و"رائعة"، وكانت قريبة من طالباتها تتحسس مشكالتهنَّ وحاجاتهن، وعند مشاهدة حصص المعلم 
دوا هللا"،  محمد كان أول ما يبدأ به الحصة السالم على طلبته  والطلب منهم توحيد هللا بقوله: "وح ِّ

ه اال هللا"، وبدأت المعلمة سما  جميع حصصها بـ "يعطيكم العافية يا ويرد عليه الطلبة بـ "ال إل
 بايا"، وتعزز طالبتها بكلمة "حيوها وممتازة"، وأاد المعلمون والطلبة ذلك في مقابالتهم، وعند 

 سؤالهم عن عالقة المعلم بطلبته في الصف قالوا:
تالقي طالبة زعالنة بتراضيها : دائمًا حصتها بتكون هادية، ما بتكون عصبية معنا، ولما 0 

 وبتعرف شو مزعلها وبتنصحها، وهي كهخت إلنا.
م:  كسرت الحواجز بيني وبينهم وقصرت المسافات مثالً طريقتي جوا الصف  مزحي معهم 

 ضحكي معهم، دائمًا ببتسم الهم وبطمئن عليهم بنتوا ل مع بع .
ي أنشطة التعلم والتعليم  من خالل عمل كثير من المعلمين على إشرا  طلبتهم بفاعلية ف اما

دمجهم في مجموعات وإشرا  أابر عدد من المتعلمين في األنشطة، فمثاًل بدأت المعلمة سما  
"نحن في حياتنا العملية كيف حصتها المتعلقة بدر  الكسور المتكافئة بطر  سؤال على الطالبات: 

ات في المشاركة باعطاء أمثلة من وأتاحت الفر ة ألابر عدد من الطالب نتعامل مع الكسور؟"
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الواقع، كما عملت المعلمة هالة على إحضار وسيلة تعليمية "العداد الخشبي" لشر  مفهوم المتتالية 
والمتسلسلة وطبقت نشا  أشركت به معظم طالبات الصف، من خالل لعبة قامت بتنفيذهاه حيث 

بهعداد مختلفة وتطلب من باقي  طلبت من الطالبات تحريك القطع على العداد الخشبي كل مرة
طالبات الصف التفسير، وكلفت طالبة بعمل جدول على اللو  لر د عدد القطع وعدد الحركات، 
وعمل معظم المعلمين على تنمية التفاعل اإليجابي مع الطلبة من ذوم البيئات والثقافات المختلفة، 

لمعلمة نادية واجهت تعدد جنسيات الطلبة من خالل توزيعهم في المجموعات أو تعلم األقران، فمثاًل ا
في مدرستها فعملت على عمل مشروع األخوة، وهو مشروع يدمج الطلبة السوريين والعراقيين 

 باألردنيين، فقالت: 
م:الطلبة السوريون والعراقيون مناهجهم مختلفة فهالف الطالبات األردنيات بشر  مبادئ 

لمجموعة تعطي أسئلة وتصححها وتقيم أداء الطالبات مثل الجمع والطر ، فرئيسة ا  الرياضيات
 وأنا أتابع ذلك، والطالب يصبت معلمًا   يرًا، وتنشه بينهم عالقة الحب واالحترام المتبادل.

وفي ما يتعلق بتنويع استراتجيات التدريس حرا معظم المعلمين المشاركين في الدراسة على 
م التعاوني وتعلم األقران والتفكير الناقد وحل المشكالت توظيف استراتيجيات التدريس المباشر والتعل

ر المعلمون استخدامهم هذه %86والتعلم باللعب، بشكل كبير أثناء تنفيذ حصصهم ) (، وبرَّ
االستراتيجيات في أنها تساعد الطلبة على فهم المادة العلمية وُحسن توظيفها وتذكرها، فمن واجبهم 

طريقة، كما راعى المشاركون في الدراسة توضيت مبادىء العمل تقديم المادة بهسرع وقت وأسهل 
التعاونيه فعملت المعلمة هالة قبل تنفيذ هذه االستراتيجية في در  الوسط الحسابي على توضيت 
إجراءات العمل التعاونيه حيث طلبت من طالبة أن تقرأ من ورقة ُمتَّففق عليها من بداية العام 

لبات مبادئ العمل برو  الفريق، وعند سؤال المعلم والطلبة عن أهم الدراسي بين المعلمة والطا
 استراتجيات التدريس المستخدمة قالوا:

: هنا  درو  أبدأ فيها التدريس المباشر حتى أتدرل مع الطالبات للو ول إلى 0م
 المعلومات، ثم أنتقل إلى مجموعات ، وأستخدم التعلم الثنائي )األقران(.

دم حل المشكالت والتفكير الناقد، خا ة أن الرياضيات مادة تفكير : أاثر شيء أستخ8م
وليس تلقين، وعلى الطال  أن يصلوا للمعرفة بهنفسهم  من خالل طر  مشكلة أو إجراء 

 حسابات معينة.
 : المس كثير بت ير بهساليبها وبتستخدم األسلو  الي بتناسب مع معظم الطال ، فما بتشعر 

يجيات بتساعد الطالب الي بحب يشوف والطالب الي بحب يسمع بملل، وبتستخدم استرات
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 والطالب الي بحب يشت ل بيده )أنما  التعلم(، فما عندها روتين في الحصة.
ولقد ساد حصص الرياضيات البدء بالتدريس المباشر، وبفدا ذلك واضًحا في معظم الحصص 

ريس المباشر ثم ينتقل إلى استراتجية المصورة، حيث يبدأ المعلم الحصة باستخدام استراتيجية التد
التعلم التعاوني أو حل المشكالت، فمثاًل نوَّع المعلم محمد بين التدريس المباشر والتعلم التعاوني، أمَّا 
المعلمة سيرين فـنوَّعت باستراتيجيات التدريسه حيث بدأت حصصها باستخدام استراتيجية حل 

 استراتيجية تعلم األقران.المشكالت ثم التدريس المباشر واستخدمت 

وبالمقابل نسبة قليلة من المعلمين المشاركين في الدراسة وظَّفوا تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت خالل حصص الرياضيات، كاستخدام اللو  الذكي وحوسبة الدرو  ومنظومة 

معلمة ، وقد ظهرت هذه الممارسة عند بع  المعلمين مثل الMicrosoftاإليديويف وبرمجيات 
سما  التي عملت على توظيف اللو  التفاعلي أثناء شرحها لمادة الصف الرابع األساسي لجذ  
انتباههم وتحفيزهم للتعلم، كما لم تظهر هذه الممارسة عند معظم المعلمين المشاركين في الدراسة، 

تران، وعند فمثاًل عملت المعلمة هالة على تفعيل برمجية اإلاسل مع الطالبات لرسم منحنى االق
سؤال المعلمين عن كيفية توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعلمية التعليمية 

 وإشرا  الطلبة بها، قالوا: 
م: خليتهم يطبقوا برمجيات رسم وكيف يرسموا المجسمات ويرسموا إنشاءات هندسية عن 

نات فكنت أو للهم إياها وكثير طريق اللو  الذكي، وفي حال كان هنا   تطبيق على التلفو 
 أشياء طبقناها على اإليديويف وربطنا بين  اإلاسل واإليديويف في رسم االقتران المثلثي.

 Groupحيث لكل  ف هنا   whats up group : كانت تتوا ل مع الطال  خالل 
 تعمل المعلمة من خالله على اإلجابة عن تساؤالتنا وإعطائنا أسئلة للتفكير.

بالنسبة لتوظيف األوعية المعرفية لتصميم مواقف تعلمية فاعلة، فانَّ معظم المعلمين أمَّا 
( عملوا على التنويع في توظيف األوعية المعرفية أثناء تنفيذ الحصصه كاستخدام السبورة %.2)

والطباشير إضافة إلى الكتا  المدرسي، واستخدموا وسائل تعليمية من  نعهم تتعلق بتوضيت 
اضية، حيث عملت كل من المعلمات )سيرين، هالة، هوميرا( على تصميم العديد من مفاهيم ري

وسائل الرياضيات المتنوعة التي تهدف إلى توضيت المفاهيم أثناء التدريس، و مم المعلم محمد 
ُرها إلى ال رفة الصفية  أدوات خشبية عديدة تساعد الطلبة على فهم مادة الرياضيات، فكان ُيحضِّ
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وزعها على الطلبة الستخدامها مراعًيا الوضع االقتصادم للطلبة في المنطقة، وقال ويوظفها وي
 المعلمون عند سؤالهم عن األوعية المعرفية التي يستخدمونها في العملية التعلمية التعليمية:
م:بحاول استخدام مرافق المدرسة كافة في التعليم، فمثاًل استفدت من الدرل بوضع وسائل 

اضات،  فهحيانا بخرل الطال  ليتعلموا على هذه الوسائل خارل ال رفة الصفية للري تعليمية
 وأحيانا أجلبها لل رفة الصفية، وال أحب أدخل أم حصة بدون وسيلة تخدم  المنهال.
 : أورا  العمل بتكون شاملة لكل الوحدة تعطينا إياها يوم الخميس، واألحد بنكون حلينه 

 لي ما بعتمد هذا األسلو  نهائيًّا بعتمد على الكتا  فقط.وبتحلها معانا لكن األستاذ ع
( عملوا على %77وأظهرت النتائج من خالل تحليل الحصص المشاهدة أنَّ معظم المعلمين )

ربط الخبرات التعلمية بالحياة العملية بما يحقق نتاجات التعلم، من خالل توفير فرا متنوعة 
ة متنوعة لتنمية المهارات الحياتية لدى الطلبة باختيار الاتشاف المعرفة وإنتاجها وتوظيف أنشط

أمثلة من الحياة العملية للطلبة، وهو ما أاده المعلمون والطلبة في مقابالتهم عند سؤالهم عن ربط 
 التعلم بالحياة، فقالوا:

: اليوجد در  إال أبدأه بخبرات حياتية، فمثالً عند الحديث عن األعداد الموجبة والسالبة 0م
( فماذا يعني هذا الرقم يا طالبات، ألن 7-ستخدمت مثال أن درجة الحرارة في موسكو )ا

 أ  ر رقم من األعداد هو  فر.
: في وحدة الكسور العشرية طلبت من كل طالب إحضار فواتير ماء وكهرباء ومشتريات، 8م

 وطلبت من كل طالب قراءة األعداد الموجودة على الفاتورة واحتسا  المبلغ.
كانت تربط المادة بالواقع، مثاًل وحدة الهندسة طبقناها على شكل مشاريع من خالل  : 

 تصميم منازل وقـيَّموها مشرفين تربويين.
إلى انخرا  المعلمين بجائزة المعلم المتميز في ورش وندوات ومؤتمرات ُتعزى هذه النتيجة  وقد

ت فيها استراتيجيات التدريس المختلفة والتطور المه ني الذاتي ليستطيعوا مواابة معايير ُعرِّضف
الجائزة، وبالتالي فوزهم بالجائزة مرتبط باهتمام المعلمين على تحقيق إنجاز في هذا المجال، ممَّا 

 ,.Grant et alانعكس على ممارساتهم التدريسية، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة جرانت و خرون )

تيجيات التدريسية في ال رفة الصفية"، و"توظيف (، التي أشارت إلى "التنوُّع في االسترا2013
-Alاألنشطة الصفية والال فية"، و"مراعاة الفرو  الفردية مع الطلبة"، واتفقت مع نتائج دراسة )

Natheer,2004 التي أشارت إلى أنَّ مستوى أداء معلمي الرياضيات لتنفيذ استراتيجيات التدريس )
واالتصاالت، وقد ُيعزى ذلك أيًضا إلى مشاركة هؤالء  (، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات87.2%)
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المعلمين بالجائزة واالطالع على معاييرها التي تركز على هذا الجانب، واتفقت هذه النتيجة مع 
التي أظهرت أنَّ درجة توظيف المعلمين الفائزين بجائزة المعلم  (Darwish,2013)نتيجة دراسة

مرتفعة، وإلى اشترا  المعلمين المتميزين بالفرا المهنية  المتميز لتكنولوجيا المعلومات جاءت
واألااديمية التي توفرها جمعية الجائزة للفائزين بعد حصولهم على لقب التميُّز، واختلفت نتائج هذه 

( من المعلمين ال %21التي أشارت إلى أنَّ ) (Abu Ammera,1996)الدراسة مع نتائج دراسة
 ها سلوكيًّا، وإلى عشوائية التخطيط.يهتمون بههداف الدر  وتحديد

وبينت النتائج أنَّ المعلمين المتميزين المشاركين في الدراسة قد تركوا  ثاًرا إيجابية واضحة    
في الطلبة من أبرزها بث رو  التنافس وإبداء الرأم وقبول الرأم ا خر والتعامل الجيد بين الطلبة 

 (Al-Shara’a, 2015) دراسة فسهم، وهذا يتفق مع نتائجوفي مساعدة الطلبة على حل مشكالتهم بهن
التي بيَّنت أثر الجائزة في تنمية العالقات اإلنسانية بين المعلمين المتميزين والطلبة، وفي مساعدة 
المعلمين المتميزين للطلبة على حل مشكالتهم بهنفسهم، وقدرتهم على توفير مناخ يتَّسم باألمن 

رية في التعبير وإبداء الرأم، ممَّا ينعكس إيجابيًّا على تحقيق النتاجات والطمهنينة واألمان والح
 المنشودة. 

( التي كشفت Grant, et al., 2013) واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتيجة دراسة جرانت ورفاقه
عن مقدرة المعلمين الحا لين على جوائز وطنية على استخدام مجموعة متنوعة من األنشطة 

التي تمتد على مختلف المستويات المعرفية، والتخطيط لتحقيق أقصى قدر من تعلم الطالب التعليمية 
ووجود مشاركة عالية من الطلبة، ومهارات عالية في إدارة الصف وتوفير بيئة تعليمية تؤدم إلى 

 ,.Worley, et al)التعلم األمثل. كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة وورلي ورفاقه 

ه حيث أظهرت نتائج  الدراسة أنَّ المعلمين الفائزين يستخدمون مجموعة واسعة من مهارات (2007
 التوا ل، ويعملون على خلق عالقات مع الطلبة، ويعملون على إدارة البيئة الصفية بفاعلية.

وأظهرت النتائج أنَّ توفير مصادر وأوعية معرفية تناسب احتياجات الطلبة من الممارسات 
ا، ويعود ذلك إلى اهتمامات المعلمين الترب وية التي يوظفها المعلمون المتميزون بدرجة كبيرة جدًّ

المشاركين بالدراسة وحر هم على تنمية الفهم لدى الطلبة، ومراعاة الفرو  الفردية، وتطوير قدرات 
ممارسات ( النسب المئوية لتكرارات ال8تعلم الطلبة في سيا  الحياة الواقعية. ويوضت الجدول )

 المرتبطة بتنفيذ التدريس.
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 ( النسب المئوية لتكرارات الممارسات التدريسية ألفراد الدراسة في مجال تنفيذ التدريس.الجدول )

الممارسة التدريسية في 
 مجال تنفيذ التدريس

 النسب المئوية لتكرارات الممارسات

رين
سي

 

مى
ل

ميرا 
هو

 

دية
نا

حمد 
م

 

الة
ه

ماح 
س

سط 
متو

ال
ة تعلم  منة تنسجم يوفر بيئ 

مع استعدادات الطلبة 
 ومقدراتهم وأنما  تعلمهم

5 5 5 5 5 5 5 

111% 
011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 

ـُل قواعد سلو  مميزة  ُيففع ِّ
تنظم بيئة التعلم وتحقق 
 األهداف المرجوة

5 5 5 5 5 5 5 

111% 
011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 

ـي ُِّئ  بيئة تعلم تدعم ُيهف
جوانب المتعلم كافة 
)الوجدانية، المهارية، 
 السلوكية(

5 5 5 5 5 5 5 

111% 
011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 

ُد مناًخا لالنفتا   ُيوجِّ
 والموضوعية واالحترام

5 5 5 5 5 5 5 
111% 

011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 

ُيشرُِّ  المتعلمين بفاعلية 
 أنشطة التعلم والتعليمفي 

14 13 5 8 12 8 13 
1.29 

19% 18% 7% 11% 16% 11% 18% 

ُف مهارات التوا ل  ُيوظ ِّ
في المواقف التعلمية 
التعليمية المرتبطة بنتاجات 

 التعلم

15 13 8 8 12 9 9 

1.29 
20% 18% 11% 11% 16% 12% 12% 

ُس عالقات إنسانية   قائمة على الود واالحترامُيؤس ِّ
 المتبادل

5 5 5 5 5 4 5 

97% 
011% 011% 011% 011% 011% 21% 011% 

المتعلمين من ذوم البيئات ُينفـم ِّي التفاعل اإليجابي مع 
 والثقافات المختلفة

15 5 5 8 12 9 13 

1.21 
22% 7% 7% 12% 18% 13% 19% 

ُف استراتيجيات  ُيوظ ِّ
تدريسية متنوعة مرتبطة 
 بنتاجات التعلم

9 7 6 7 6 9 9 

86% 
100% 78% 78% 78% 67% 100% 100% 

ُم المعلومات بهسلو   ـد ِّ ُيقف
ط وواضت  ُمبسَّ

5 5 5 5 5 5 5 
111% 

011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 

هة  ُف أنشطة ُموجَّ ُيوظ ِّ
لتنمية مهارات التفكير، بما 
ُز المنحى التكاملي  ُيعز ِّ
 لدى المتعلم

10 2 5 5 6 5 13 

1.29 
22% 4% 11% 11% 13% 11% 28% 

ُف تكنولوجيا  ُيوظ ِّ
المعلومات واالتصاالت 
 في المواقف التعليمية

. 2 2 2 2 3 1 
51% 

 60% 40% 40% 40% 40% 60% 80% 
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الممارسة التدريسية في 
 مجال تنفيذ التدريس

 النسب المئوية لتكرارات الممارسات

رين
سي

 

مى
ل

ميرا 
هو

 

دية
نا

حمد 
م

 

الة
ه

ماح 
س

سط 
متو

ال
ُف األوعية المعرفية   ُيوظ ِّ

لتصميم مواقف تعلمية 
 فاعلة

5 4 4 4 4 4 4 

83% 
100% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

ات التعلمية يربط الخبر 
بالحياة العملية بما يحقق 
 نتاجات التعلم

10 8 7 6 8 8 7 

77% 
100% 80% 70% 60% 80% 80% 70% 

يتيت للمتعلمين خبرات 
توظف المعرفة وتطبيقاتها 
في سلوكهم وحياتهم 

 اليومية

10 2 7 4 8 8 5 

1.29 
23% 5% 16% 9% 18% 18% 11% 

مي الرياضيات الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدهللا للمعلم المتميز ثانًيا: الممارسات التدريسية لمعل
 ضمن معيار التقويم

( المشاركين اهتمامهم بالتخطيط لعملية التقويمه بهدف تحسين %011أظهر جميع المعلمين )
عملية التعلم والتعليم، وظهر ذلك في خططهم اليومية والفصلية، وهو ما أاده المشاركون في 

ةه حيث يبدأ العام الدراسي باجراء اختبار تشخيصي أولي وأخذ ت ذية راجعة من معلم المادة الدراس
السابق عن أداء الطلبة، فيعقد معظم المشاركين في الدراسة االختبار التشخيصي األول بداية العام 
رة الدراسي، واالختبار التشخيصي الثاني بعد مرور شهر على بداية الفصل الدراسي إلعطاء  و 
 أوضت عن أداء الطلبة، وهذا ما أاده طلبة المعلمين المشاركين في الدراسة في مقابالتهم، فقالوا:

  : في أول السنة المس أعطتنا امتحان علشان تعرف الطالبة الي متذكرة
 المعلومات الي أخذتها في الصف الماضي علشان تركز على كل طالبة على

 ن ما عليه عالمات بس حتى تعرف مستوانا.اإلشي الي مش فاهمتو، وهذا االمتحا
وهو ما عكسته خطط المعلمين المشاركين اليومية من خالل الخطة اليومية في بند مخصص 

 للتقويم يشير إلى أدوات التقويم المراد استخدامها في ال رفة الصفية.
يات تقويم ( اهتماًما بتوظيف استراتيج%71وأبدى كثير من المعلمين المشاركين في الدراسة )

متنوعة لتقويم تعلم الطلبة، ومنها: التقويم األدائي والمالحظة والتوا ل والتقويم الذاتي، بهدف 
تحسين دافعية الطلبة للتعلم المستمر، وأن يكون هدف عملية التقويم تنمية التفكيره حيث قال 

 التي يستخدمونها:المعلمون المشاركون في مقابالتهم عند سؤالهم عن أهم استراتجيات التقويم 
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:استراتيجية المالحظة ألنَّ ش لنا كله سؤال وجوا  ومتابعة، فلما الطالب يطلع يحل قدامي 0م
بحس هيك بكون تفاعل قريب بيني وبين الطالب، بستخدم استراتجية القلم والورقة في التقويم 

خدام استراتيجية األول، وفي التقويم الثاني بستخدم أاثر من استراتيجية ولكن بركز على است
 المالحظة.

م الطلبة أداء 8م : استخدام استراتيجية تقويم الذات من خالل الطالب يحكم على أدائه، ويُقو ِّ
بعضهمه فمثاًل أطلب من طالب أن يحل سؤاالً وال أعطيه إجابة مباشرة وإنما أطلب من زمالئه 

موا حله، وعندم فريق تحكيم من الطلبة )  ل  ف.طال ( في ك .أن يُقو ِّ
( يعملون على تحليل نتائج التقويم، وذلك %79ولوحظ أنَّ بع  المشاركين في الدراسة )

باعطاء ت ذية راجعة للطلبة حول أدائهم خالل العمل في مجموعات أو الحل على دفتر تطور 
اية األداء، مما ساعد الطلبة على تقويم أدائهم ذاتيًّا، فمثاًل: طلبت المعلمة سما  من الطالبات نه

ذف في الحصة بل تهم وفهمهم الخاا، وأخذت عينة عشوائية من الطالبات  الحصة كتابة ما ُأخِّ
ل إليه خالل الحصة وتهايد المعلومة أو  ياغتها بطريقة أ ت، أمَّا المعلمة  لتوضيت ما تم التو ُّ

ضمن وقت  سيرين فكانت تعطي الطالبات سؤااًل وتطلب حله على األلوا  الخا ة الموجودة لديهنَّ 
محدد، وتطلب من الطالبات رفع األلوا ، وبنظرة شاملة تستطيع معرفة من أجابت بشكل  حيت 
ومن أجابت بشكل خطه، وتطلب من الطالبة التي أخطهت في الحل حل السؤال على السبورة 
بات لتوضيت موقع الخطه، أمَّا المعلمة هالة فـنفَّذت أنشطة عديدة بين المجموعات، وقدَّمت للطال

ر حدوثها، أما المعلم محمد فكان يطر  مجموعة من األسئلة  ت ذية راجعة عن األخطاء التي تكرَّ
القصيرة ويختار طالًبا عشوائيًّا لحل سؤال حتى يتهاد من فهم الطلبة للمادة، وتبيَّن أنَّ بع  

 ( قد وظفوا نتائج التقويم في تحسن تعلم الطلبة.%79المعلمين )
إلى امتال  المعلمين المتميزين المشاركين في الدراسة المهارات الالزمة  نتيجةُتعزى هذه ال وقد

ن مستوى التعلم عند الطلبة، من خالل توظيف االستراتيجيات التقويمية  في الكشف عن تحسُّ
المالئمة للنتاجات، مثل التقويم األدائي واالختبارات وملف الطالب والتقييم الذاتي، وربما يعود ذلك 

نَّ مراعاة الفرو  الفردية بين الطلبة في األنشطة، والواجبات، واألسئلة يتطلب العمل تفبفًعا لتنوُّع إلى أ
األنشطة والواجبات وطرائق التدريس، وقد ُيعزى ذلك أيًضا إلى استنادهم إلى معايير جائزة المعلم 

راتيجيات وأدوات تقويم المتميز التي تشير إلى ضرورة التخطيط الشامل لعملية التقويم وتوظيف است
، التي أادت أهمية تقييم ملف  ( Al-Natheer,2004متنوعة، واتفقت هذه النتيجة مع  نتائج دراسة )

 أعمال الطالب التي تتطلب االهتمام بما وراء المعرفة للطلبة والتفكير الذاتي المستمر.
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تقويم، حيث ظهر بشكل يتَّضت من النتائج وجود مستوى جيد لدى معلمي الدراسة في  مجال ال
مهم، وتقديم الت ذية الراجعة للطلبة، وقد ُيعزى ذلك إلى  ابير إشرا  الطلبة في تقييم تعلمهم وتقدُّ
األعباء التي تثقل كاهل المعلم من حيث النصا  وعدد الطلبة في الصفه حيث تجاوز في بع  

ت تقييم جانبية منظمة تبين مدى واحتفظ المعلمون المشاركون بالدراسة بسجال ،( طالًبا11الصفوف )
م الطلبة، وكشفت نتائج الدراسة أنَّ معظم  المشاركين بالدراسة يتهملون ممارساتهم التدريسية  تقدُّ
مون ذاتهم، ممَّا انعكس إيجابيًّا على تحُسن تعلم الطلبة، واتفقت نتائج هذه الدراسة مع  والتقويمية وُيـقو ِّ

تي أشارت إلى تهمل المعلمين لممارساتهم التقويمية، كما كشفت ( الBrualdi, 1998نتائج دراسة )
الدراسة عن وجود خلط لدى المعلمين بين استراتيجيات التقويم وأدواته، وقد ُيعزى ذلك إلى افتقار 
الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة التربية والتعليم للمعلمين في مجال التقويم، وافتقار وجود متابعة 

( النسب المئوية لتكرارات ممارسات .للمعلمين في مجال التقويم. ويوضت الجدول ) المشرفين
 المعلمين المشاركين التقويمية.

 . النسب المئوية لتكرارات الممارسات التدريسية ألفراد الدراسة في معيار التقويم9الجدول

الممارسة التدريسية في 
 مجال التقويم

 النسب المئوية لتكرارات الممارسات

رين
سي

مى 
ل

ميرا 
هو

دية 
نا

حمد 
م

الة 
ه

ماح 
س

سط 
متو

ال
 

يخطط لعملية التقويم 
الشامله بهدف تحسين 
 عملية التعلم والتعليم

5 5 5 5 5 5 5 

100% 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

يوظف استراتيجيات التقويم 
 المتنوعة لتقويم تعلم الطلبة

8 4 4 4 4 8 8 
71% 

100% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 

يصمم أدوات تقويم متنوعة 
تنسجم مع استراتيجيات 
 التقويم المختارة

8 2 4 2 4 8 8 

64% 
100% 25% 50% 25% 50% 100% 100% 

يوظف استراتيجيات 
تقويمية متنوعةه لكشف 
 إبداعات الطلبة وذكاءاتهم

8 2 4 2 4 8 8 

64% 
100% 25% 50% 25% 50% 100% 100% 

 تائج عملية التقويميحلل ن
8 2 4 2 4 8 5 

59% 
100% 25% 50% 25% 50% 100% 63% 

يفسر نتائج تحليل عملية 
 التقويم

8 2 4 2 4 8 5 
59% 

100% 25% 50% 25% 50% 100% 63% 

يوظف نتائج التقويم في 
 تحسين تعلم الطلبة

8 2 4 2 4 8 5 
59% 

100% 25% 50% 25% 50% 100% 63% 
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 التوصيات:
 في ضوء نتائج الدراسة يو ي الباحثان بِّــ:   

نشــر ممارســـات النجـــا  للمعلمــين المتميـــزين محليًّـــا وعالميًّــاه لالســـتفادة منهـــا فــي تطـــوير الميـــدان  .0
 التربوم.

العمل على رفع كفايات معلمي الرياضيات المتميزين في جانب التقويم )االستراتيجيات واألدوات(  .8
 لم الطلبة.وتطوير مهاراتهم لتحسين تع

 تعزيز مشاركة معلمي الرياضيات المتميزين في شبكات المعرفة، وإشرا  طلبتهم فيها. ..

المزيد من توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فـي المواقـف التعليميـة المختلفـة لتعزيـز تعلـم  .1
 الطلبة.

طوير أداء الزمالء استثمار جهود معلمي الرياضيات المتميزين وممارساتهم المهنية المتميزة في ت .7
 ونقل أثر التميُّـز. 

تحفيز المعلمين المتميزين على تطوير أدائهم من خالل االستمرار بتقديم الحوافز المعنوية  .8
 والمادية وتطويرها وتنويعها.

 إجراء دراسات تتعلق بممارسات المعلمين المتميزين في حقول معرفية أخرى. .7
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