ّ

أمنوذجٌٌهقرتحٌٌللتقوينٌهنٌأجلٌتعلنٌالعلومٌلطالباتٌ
إيمان عمر العبدالكريم*

املرحلةٌاالبتدائية ٌ

* إدارة التدريب التربوي واالبتعاث بمنطقة الرياض.

** أستاذ المناهج وتعميم العموم – كمية التربية جامعة الممك سعود.
315

فهد سميمان الشايع**

12

5

ّ

2016

أمنوذجٌٌهقرتحٌٌللتقوينٌهنٌأجلٌتعلنٌالعلومٌلطالباتٌ
املرحلةٌاالبتدائية ٌ

الممخص _ صي ِّمـ األنمكذج المقترح لمتٌقكيـ مف أجؿ تعمٌـ العمكـ كفؽ
األنمكذج المبسط لمتٌصميـ التٌعميمي الذم اقترحو سميث كراجف [.]1

) (zone of proximal developmentكالتي تميز بيف
مستكل تمكف الطالب مف حؿ المشكالت بصكرة فردية،

كلمتأكد مف مناسبة األنمكذج؛ تـٌ تطبيقو مف قبؿ معممتيف في مدرستيف
حككميتيف لتقكيمو كتحسينو كفؽ آرائيف ،كآراء خبيرتيف :أكاديمية

كالمستكل الذم يمكف أف يصؿ إليو الطالب بمساعدة المعمـ أك
قريف أكثر منو خبرة كمعرفة .أم أف التغذية الراجعة الكصفية -

مختصة مف جامعة الممؾ سعكد ،كمشرفة تربكية مف ك ازرة التعميـ،

كىي مف االستراتيجيات الميمة لمتقكيـ مف أجؿ التعمـ  -التي

كآراء عينة مف أكلياء أمكر الطالبات .كقد طي ِّكر أنمكذجه لمتقكيـ مف
أجؿ تعمـ العمكـ يكفر بيئة تعمٌـ يتـ فييا تقكيـ المفاىيـ العممية مباشرة

يقدميا المعمـ أك القريف لمطالب تنقؿ الطالب مف منطقة ما
يعرفو ،إلى منطقة ما يستطيع أف يتعممو ،لتحسيف مخرجات

مف خالؿ عدة است ارتيجيات :عرض أىداؼ التعمٌـ كمحكات النجاح،
كتبادؿ األفكار كاآلراء في مجمكعات تعاكنية؛ يتـ فييا جمع أدلة حكؿ

التعمـ ،كالرقي بيا إلى مستكيات أعمى مف لك عمؿ الطالب
بمفردىـ.

التعمـ ،كالتقكيـ الذاتي ،كتقكيـ األقراف ،كاالستفادة مف التغذية الراجعة

لتحسيف التعمٌـ .كما تمتد التغذية الراجعة ألكلياء األمكر ليتمتع
الطالبات بدعـ كامؿ مف البيت كالمدرسة .كما يسعى األنمكذج إلى

كمف أشير الدراسات في المجاؿ ىي تمؾ التي قاـ بيا
بالؾ ككلياـ [ ]6التي تـ فييا مراجعة ( )250دراسة أيلفٌت حكؿ
التقكيـ الصفي .كقد تكصال فييا إلى أف مفيكـ التقكيـ التككيني

إكساب الطالبات ميارات اجتماعية متعمقة بالتعمـ.

الكممات المفتاحية :التقكيـ مف أجؿ التعمٌـ ،التقكيـ الصفي ،التقكيـ
التككيني ،تعميـ العمكـ.

غير كاضح لدل كثير مف المعمميف ،كقد استنتج الباحثاف أف أثر
تطبيؽ استراتيجيات التقكيـ التككيني المختمفة مف خالؿ األبحاث

 .1المقدمة

ترتبط جكدة المناىج التعميمية باالىتماـ بعمميات التقكيـ

ركجعت ،قد زادت في التحصيؿ بحجـ أثر يتراكح ما بيف
التي ي
(.)0.7-0.4

أدلٌة حكؿ تفكيرىـ أثناء قياميـ بأنشطة التعمٌـ كمناقشاتيـ مع

الفعالة
كىدفت بعض الدراسات لمتعرؼ عمى االستراتيجيات ٌ

تقدـ تعمٌـ الطالب ،كجمع
التي تساعد المعمميف عمى مالحظة ٌ

لمتقكيـ مف أجؿ التعمـ ،فقد كجد فكالنت كبيكيت [ ]7أف أكثر

أقرانيـ في مجمكعات تعاكنية ،تكشؼ عف مكاطف القكة

استراتيجيات التقكيـ التككيني التي يستخدميا  20معممان في

كالضعؼ لدل الطالب كعف كجكد مفاىيـ بديمة؛ كذلؾ مف أجؿ

أكنتكريك بكندا ىي :طرح أسئمة لممناقشة ،تقديـ تغذية راجعة

اتخاذ ق اررات لتحسيف التعمٌـ كالتدريس .كىذا النكع مف التقكيـ

بدكف درجات ،كاالستفادة مف االختبارات الكطنية لتحسيف التعمـ.

يتكامؿ مع التدريس ،كيساعد الطالب عمى تحسيف كتطكير

أما التقكيـ الذاتي كتقكيـ األقراف فكانت ىناؾ صعكبات في

معارفيـ كمياراتيـ بصكرة مستمرة ،كىك التقكيـ مف أجؿ التعمٌـ

تطبيقيا مف قبؿ المعمميف .كأكد العجمي [ ]8عمى أف

.[2] Assessment for Learning -AfL

فعاالن في زيادة تحصيؿ الطالب
لالختبارات البنائية المتكررة أث انر ٌ

يعرؼ التقكيـ مف أجؿ التعمٌـ بأنو التقكيـ الذم يحدث
ٌ
خالؿ عمميتي التدريس كالتعمٌـ لتشخيص احتياجات المتعمميف،

في مادة المغة العربية (القراءة كالكتابة) بعد أف طبقيا عمى

( )44طالب في الصؼ السابع بدكلة الككيت .كما كجد عيسكم

كلتخطيط الخطكات التالية في التدريس ،كلتكفير تغذية راجعة

[ ]9فعالية تدريس مادة الرياضيات باستراتيجية التقكيـ التككيني

لمطالب تساعدىـ في تحسيف جكدة أدائيـ ،كما تساعدىـ في

التعاكني التي تتضمف أنشطة كمياـ تعمـ يشترؾ فييا الطالب

التحكـ في مسيرتيـ نحك النجاح [.[3

في مجمكعات تعاكنية ،كيتـ تقكيميا مف خالؿ تقكيـ األقراف ،في

يحظى التقكيـ مف أجؿ التعمٌـ باىتماـ كبير مف قبؿ

زيادة التحصيؿ كاالتجاه نحك الرياضيات.

التربكييف؛ لدكره في دعـ تعمٌـ الطالب ][4؛ كيرتكز عمى ما

ككضعت عدة نماذج لمتقكيـ مف أجؿ التعمـ خالؿ السنكات

تكصؿ إليو فيجكتسكي [ ]5حكؿ الدكر االجتماعي كالثقافي في

الماضية ،فقد صنؼ أنمكذج كاكم كبؿ [ ]10التقكيـ عمى

تعمـ الطالب ،حيث كصؼ فيجكتسكي منطقة التطكر الجكارم
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نكعيف :التقكيـ المخطط لو كالتقكيـ التفاعمي؛ كيشمؿ النكع
األكؿ :تحديد األىداؼ ،كجمع أدلة حكؿ التعمـ ،كتفسيرىا،

كتدعـ استراتيجيات التقكيـ مف أجؿ التعمٌـ مجمكعة مف

الميارات االجتماعية التي تؤثر عمى درجة مشاركة الطالب في

كالتغذية الراجعة ،أما التقكيـ التفاعمي فيك يتـ مباشرة داخؿ

الصؼ كتفاعميـ مع األنشطة الصفية؛ كبالتالي تزيد مف

الصؼ دكف تخطيط كيشمؿ :اليدؼ ،كالمالحظة ،كالتعرؼ عمى

التحصيؿ األكاديمي ،مثؿ التعاكف مع الزمالء كاحتراـ آراءىـ،

االحتياجات ،ثـ االستجابة مف أجؿ تحسيف التعمـ .ثـ ظير

كانياء ميمات التعمـ في األكقات المحددة ،كالمشاركة في
المناقشات الصفية ،كتعرؼ بالميارات االجتماعية المتعمقة

ميز بيف التقكيـ التباعدم
أنمكذج تكرانس كبراير [ ]11الذم ٌ
 Divergentالذم ييتـ بمعرفة ما يستطيع المتعمـ فيمو

بالتعمـ [16,17] Learning - Related Social Skills

كمعرفتو ،كالتقكيـ التقاربي  Convergentالذم ييتـ بمعرفة فيـ

كيسعى التقكيـ مف أجؿ التعمٌـ باستراتيجياتو كأدكاتو المختمفة،

مف أربعة جكانب أساسية )1 :مناقشة محكات جكدة األداء مع

ميمات التعمٌـ في
المشاركة في المجمكعات التعاكنية ،كانياء ٌ
المحدد ،كالتقكيـ الذاتي ،كتقكيـ الزمالء.
الكقت
ٌ

إلى إكساب الطالب الميارات االجتماعية المتعمقة بالتعمـ مثؿ

كاتقاف المتعمـ لممعرفة .تككف النمكذج مف دكرة مترابطة مككنة
الطالب قبؿ البدء في المياـ )2 ،استراتيجية طرح األسئمة
المعمـ لطالبو ليتبيف لو مدل عمؽ فيميـ مف خالؿ مناقشتيـ

تكجوه نحك التقكيـ مف أجؿ التعمٌـ
كقد برز في ك ازرة التعميـ ٌ
عندما طيبِّؽ نظاـ التقكيـ المستمر عمى المرحمة االبتدائية عاـ

التأممية المفتكحة التي تقيس فيمان عميقان لممعرفة )3 ،مالحظة

ميـ لمتقكيـ مف أجؿ التعمـ ،حيث تي َّ
قدـ التغذية الراجعة لمطالب
ٌّ
بمقارنة أدائيـ مع محكات الجكدة المتفؽ عمييا .كقد كضع كلياـ

التقكيـ البنائي المبني عمى استراتيجيات التقكيـ مف أجؿ التعمٌـ"

استراتيجيات جديدة تتمثؿ في التقكيـ الذاتي كتقكيـ األقراف.

التدريس كالتعمـ في المرحمة االبتدائية .كفي الكقت نفسو أكدت

تضمنت المادة الخامسة في الئحة تقكيـ الطالب
1420ىػ ،كقد
ٌ
ظؼ نتائج التقكيـ بفاعمية ألغراض
في المرحمة االبتدائية" :تيك ٌ

مككف
أثناء إجراء العمميات العممية )4 ،التغذية الراجعة :كىك ِّ

[ .]19مما يشير إلى أىمية التقكيـ مف أجؿ التعمٌـ كتكاممو مع

كلي كىارسكف كبالؾ [ ]12أنمكذجان مشابيان لو ،مع إضافة

كيشبو أنمكذج لييي كليكف كتكمبسكف ككلياـ [ ]13األنمكذج

المذكرة التفسيرية لالئحة تقكيـ الطالب عمى" :إشراؾ كلي األمر

السابؽ حيث يشمؿ :تحديد أىداؼ التعمـ كمحكات النجاح،

في التقكيـ؛ كذلؾ بتزكيده بمعمكمات عف الصعكبات التي

الفعالة ،كالتغذية الراجعة ،كتحمؿ الطالب
كىندسة األسئمة
ٌ
مسؤكلية تعمميـ ،كتقكيـ األقراف .كأضافت شيرلي [ ]14عنصر

تعترض ابنو ،كدكره في التغمب عمييا" [ .]20كقد دلٌت دراسات
عديدة عمى أىمية دعـ التعمٌـ مف قبؿ أكلياء أمكر الطالب،

الجماعية  Audience Response Systemsالذم يسيؿ

المخرجات التعميمية [.[21,22,23,24

حيث يؤدم ذلؾ إلى زيادة الدافعية نحك التعمٌـ كتحسيف

التقنية إلى األنمكذج التي كضعتو بتكظيؼ نظاـ االستجابة

و
جديد لمتقكيـ مف
أنمكذج
لذا فقد سعى ىذا البحث إلى بناء
و

عمى المعمـ جمع كتحميؿ المعمكمات ،لتخطيط كاعداد الميمات
التعميمية ،ثـ طرح المعمـ أسئمة مف مستكيات التفكير العميا ،ثـ

كمبني عمى االستراتيجيات
أجؿ التعمٌـ؛ يناسب البيئة المحمية،
ٍّ
المشتركة التي تكصمت إلييا النماذج السابقة ،كتمتد فيو التغذية

كسريسارد كسرييامكنككؿ [ ]15أنمكذج كاكم كبؿ [ ]10مف
حيث تصنيؼ المراحؿ ،كيتككف األنمكذج مف مرحمتيف :مرحمة

ينمي مياراتيـ االجتماعية
الراجعة ألكلياء أمكر الطالب ،كما ٌ
المتعمقة بالتعمـ.

التخطيط كتشمؿ تحديد أىداؼ التعمـ ،كمحكات النجاح ،كاعداد

 .2مشكمة الدراسة

جمع أدلة ،ثـ تقديـ التغذية الراجعة .كيشبو أنمكذج شيشكت

عند تسميط الضكء عمى الممارسات التقكيمية لدل المعمميف،

أنشطة التعمـ ،كمرحمة التدريس كالتغذية الراجعة كتشمؿ :جمع
أدلة عف التعمـ ،كالتغذية الراجعة ،كاستفادة الطالب مف التغذية

يمكف مالحظة انفصاؿ استراتيجيات التقكيـ عف التدريس ،حيث

كتجتمع أغمب النماذج السابقة عمى استراتيجيات ميمة

يتـ تأجيؿ عممية التقكيـ إلى بعد االنتياء مف تطبيؽ األنشطة
ٌ
التدريسية لقياس تعمٌـ الطالب عند كثير مف المعمميف ،كبذلؾ

كمحكات النجاح ،كجمع األدلة عف التعمٌـ ،كالتغذية الراجعة،

كما يالحظ أف متكسط درجات طالب الصؼ الرابع كالصؼ

الراجعة في تحسيف أداء الطالب.
يرتكز عمييا التقكيـ مف أجؿ التعمٌـ ،كىي :تحديد أىداؼ التعمٌـ

يككف التقكيـ معزكالن تمامان عف التدريس [.[25,26

كالتقكيـ الذاتي ،كتقكيـ األقراف.

الثامف (الثاني المتكسط) لممممكة العربية السعكدية في العمكـ
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مراحؿ تطكيره؟
د .حدود الدراسة

الحدكد الزمنية :طي ِّكر األنمكذج المقترح خالؿ الفصؿ الدراسي

جدان ] [27كقد يككف ذلؾ مرتبطان بمشكالت تأجيؿ المعمميف

األكؿ

لعمميات التقكيـ إلى ما بعد التدريس .كما أف كجكد آراء إيجابية

مف

العاـ

الدراسي

1437/1436ق

المكافؽ

2016/2015ـ.

لمعممات كمشرفات العمكـ كأكلياء أمكر الطالبات نحك التقكيـ مف

الحدكد المكضكعية :الكحدة الثانية كالكحدة الثالثة مف مقرر مادة

أجؿ التعمٌـ []28؛ يكحي بأىمية تطكير أنمكذ وج لمتقكيـ مف أجؿ

العمكـ لمصؼ السادس االبتدائي لمفصؿ الدراسي األكؿ بعنكاف

تعمٌـ العمكـ لممرحمة االبتدائية سعيان لدمج عممية التقكيـ مع

كحدة "عمميات الحياة" ،ككحدة "األنظمة البيئية كمكاردىا".

التدريس لتقديـ دعمان متكامالن لممتعمميف كتحسيف التعمـ

الحدكد المكانية :طيبِّؽ البحث في مدرستيف تتبعاف مكتبيف

كالتدريس.

مختمفيف ضمف إدارة تعميـ الرياض ،كىما مختمفتاف مف حيث

أ .أهداف الدراسة

العدد الكمي لمطالبات في المدرسة ( ،)729 ،299كعدد

ىدؼ الدراسة الحالية إلى بناء أنمكذ وج لمتقكيـ مف أجؿ تعمٌـ

الطالبات في الفصؿ الكاحد ،ككذلؾ المستكل االقتصادم لسكاف

 .1الممارسات التقكيمية التي تمكنت منيا معممات العمكـ كفؽ

الحي .كقد اختيرت ىاتاف المدرستاف ،لتطكع معممتييما
ٌ
بالمشاركة في الدراسة.

العمكـ مناسب لطالبات المرحمة االبتدائية ،كذلؾ بالتعرؼ عمى:

مراحؿ تطكير األنمكذج كالتعرؼ عمى الجكانب التي تحتاج إلى

 .4الطريقة واإلجراءات

تحسيف.

أ .منهج الدراسة

 .2آراء معممتي العمكـ كالخبيرتيف حكؿ األنمكذج المقترح كفؽ

اي ٌتبع المنيج النكعي  Qualitative Approachالذم
يعتمد عمى جمع كتحميؿ بيانات نكعية مف مصادر متعددة

مراحؿ تطكيره.
 .3آراء أكلياء أمكر الطالبات حكؿ األنمكذج المقترح كفؽ

باستخداـ أدكات متنكعة ،كالتي يمكف تحميميا بصكرة مستقمة

مراحؿ تطكيره.

إلجراء عمميات مقارنة كمصادقة تعزي انز لمنتائج .حيث إف مف

ب .أهمية الدراسة

مميزات البحكث التعددية  Triangularإجراء تحميؿ متعمؽ

تتحدد أىمية البحث في:

كمتكامؿ لمبيانات مف مصادرىا المختمفة؛ لتعطي قكة كدعمان

 .1تحسيف تعمـ الطالبات لمادة العمكـ ،كتحسيف الميارات

لبعضيا البعض [.[29,30

االجتماعية المتعمقة بالتعمـ.

ب .عينة الدراسة

 .2مشاركة أكلياء أمكر الطالبات في دعـ تعمـ بناتيف.

نظ انر لطبيعة البحث النكعي الذم ال يركز عمى تعميـ

 .3تكجيو أنظار التربكييف كالتربكيات ،كمنيـ معممات العمكـ

النتائج (االنتقالية) ،كانما يركز عمى التعمؽ في فيـ الظاىرة

لممرحمة االبتدائية ،إلى أىمية تكامؿ التقكيـ مف أجؿ التعمٌـ مع

تـ اختيار عينة قصدية مف المعممات
المدركسة []31؛ فقد ٌ
الالتي يتكفر فييف الرغبة كالحماس كاالستعداد لممشاركة في

تدريس العمكـ.

ج .أسئمة الدراسة

الدراسة كتطكير ميارات التدريس لدييف ،مككنة مف معممتي

حاكؿ ىذا البحث اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي :ما

العمكـ (شريفة ،كابتساـ  -تـ تغيير أسماء المعممات حفاظان عمى

األنمكذج المقترح لمتقكيـ مف أجؿ تعمـ العمكـ لممرحمة االبتدائية؟

تدرساف الصؼ السادس في مدرستيف تتبعاف
ىكيتيف) المتيف ٌ
مكتبيف مختمفيف ضمف إدارة تعميـ الرياض .كما ضمت العينة

كيتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة التالية:

 .1ما الممارسات التقكيمية التي تمكنت منيا معممتا العمكـ كفؽ

تدرسيف معممتا
طالبات أحد
فصمي الصؼ السادس الالتي ٌ
ٌ
العينة ،كيبمغ عددىف ( )51 ،28طالبة عمى التكالي .كما شممت

مراحؿ تطكيره؟ كما الجكانب التي تحتاج إلى تحسيف؟
 .2ما آراء معممتي العمكـ كالخبيرتيف حياؿ األنمكذج المقترح

العينة ثالثة مف أكلياء أمكر الطالبات مف كؿ فصؿ ،ممف

كفؽ مراحؿ تطكيره؟

يرغب منيـ في المشاركة؛ كذلؾ لمتعرؼ عمى آرائيـ في فاعمية

 .3م ػا آراء أكلػي ػاء أم ػكر الط ػالػب ػات حي ػاؿ األنمػكذج المقترح كفؽ

األنمكذج المقترح في تعمـ بناتيف .باإلضافة إلى أف العينة
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أنمكذج التقكيـ مف أجؿ التعمٌـ ،كجدكؿ ( )1يبيف تكصيفان

شممت خبيرتيف في مادة العمكـ (أكاديمية مف جامعة الممؾ

لخصائص لمعممتي في عينة البحث.

سعكد ،كمشرفة تربكية مف ك ازرة التعميـ) لالسترشاد بآرائيما حكؿ

جدول 1

بيانات عينة معممات العموم وطالباتهن المشاركات
عدد سنوات

النصاب

عدد طالبات

عدد طالبات

عدد الدورات التربوية

االسم

المؤهل

الخبرة

التدريسي

المجموعة

المجموعة

في التقويم الصفي

 19حصة

 28طالبة

 28طالبة

ال يكجد

شريفة

بكالكريكس تربكم /تخصص عمـ الحيكاف

 8سنكات

 21حصة

 51طالبة

 48طالبة

ال يكجد

ابتساـ

بكالكريكس تربكم /تخصص أحياء

 19سنة

التجريبية

الضابطة

الدرس باستخداـ جياز تسجيؿ صكتي ،ثـ تفريغ جميع البيانات

ج .أدوات الدراسة

ككتابتيا ،ثـ تصنيفيا في بطاقة تتضمف االستراتيجيات كاألدكات

لتحقيؽ أىداؼ البحث ،تـ استخداـ األدكات التالية:

 .1أنشطة التعمٌـ :كقد أعدتيا معممتا العمكـ بحيث تتكافؽ فييا

المتنكعة ألنمكذج التقكيـ مف أجؿ تعمٌـ العمكـ المقترح [.[34

أف تككف متنكعة ما بيف أنشطة االكتشاؼ العممية ،كقراءة كتاب

يعرضت األسئمة المعدة لممقابمة الشخصية ككذلؾ بطاقة
المالحظة عمى مجمكعة مف الخبراء في المناىج كطرؽ

صدؽ بطاقة المقابمة الشخصية كبطاقة المالحظة:

معايير العمكـ مع أىداؼ تعمٌـ العمكـ كمحكات النجاح ،كيجب
العمكـ ،كمقاطع الفيديك ،كلعب األدكار ،كاإلجابة عف أسئمة

التدريس ،كالقياس كالتقكيـ ،كمشرفات تربكيات؛ لمتأكد مف

أكراؽ العمؿ.

مناسبتيا في جمع البيانات الالزمة لتطكير األنمكذج ،كسالمتيا

 .2بطاقات التقكيـ الذاتي كالتقكيـ الفردم :تقيس ىذه البطاقات

العممية كالمغكية .كقد تـ تعديميا كفؽ مالحظاتيـ كاقتراحاتيـ

مستكل الفيـ لدل الطالبات ،كتعزز الميارات االجتماعية ليف.

القيمة ،التي شممت أغمبيا عدـ كضكح بعض العبارات ،أك عدـ

تـ االستعانة بأدكات التقكيـ الذاتي المتنكعة
كفي ىذه الدراسة ٌ
كالمستمدة مف مصادر مختمفة ] ،[3,32,33كاختبارات قصيرة

سالمتيا المغكية.
المصداقية:

قكـ المتعممة نفسيا
تقيس إتقاف الطالبات لمعايير العمكـ ،كما تي ٌ
حكؿ مياراتيا االجتماعية في الصؼ ،كتكضع ىذه البطاقات في

يعدت لمبحث النكعي؛ فإف
نظ انر ألف األدكات السابقة أ ٌ
مصداقيتيا كمكثكقيتيا تتحقؽ بتنكع الطرؽ كتعددىا في جمع

ممؼ العمكـ ،بعد تقديـ المعممة تغذية راجعة كصفية عمى

البيانات  ،Triangulationفإذا اتضح كجكد اتساؽ بيف
المعمكمات المفصمة التي تـ جمعيا مف ىذه األدكات؛ َّ
دؿ ذلؾ
ٌ
عمى مصداقيتيا كمكثكقيتيا [.[31
ص ًممت بطاقة
 .5بطاقة تقدير الميارات االجتماعية لمطالبات :ي
تقدير الميارات االجتماعية المتعمقة بالتعمـ بعد الرجكع إلى

االختبار القصير ،لتقكـ الطالبة بتعديؿ األخطاء كتحسيف التعمٌـ؛

كليتمكف كلي أمرىا مف االطالع عميو أسبكعيان لمتابعة ابنتو في
التعمٌـ.

 .3المقابالت الشخصية :أيجريت مقابالت شخصية فردية شبو
مقننة مع معممتي العمكـ ،كالخبيرتيف ،كعينة مف أكلياء أمكر

أدبيات المكضكع [ [17,18,36,37,38كتككنت البطاقة النيائية

الطالبات؛ لمكقكؼ عمى اآلراء حكؿ األنمكذج كأثره في تنمية

مف ( )19بندان مكزعة عمى أربعة محاكر :التعاكف ،كالتنظيـ

مشاركة الطالبات في تعمـ العمكـ كتحمميف مسؤكلية التعمـ،

الذاتي ،كالمسؤكلية ،كاالستقاللية.

كعمى فاعمية األنمكذج في تقديـ تغذية راجعة لمطالبات تمكنيف

صدؽ بطاقة تقدير الميارات االجتماعية المتعمقة بالتعمـ:

مف تقكيـ المفاىيـ العممية لدييف ،كعمى دكر األنمكذج في

يعرضت ىذه األداة عمى مجمكعة مف الخبراء في المناىج
كطرؽ التدريس كالقياس كالتقكيـ ،كعمـ النفس؛ لمتأكد مف

إكساب الطالبات ميارات التقكيـ الذاتي كتقكيـ األقراف ،كفي
تطكير الميارات االجتماعية المتعمقة بالتعمـ التي تساعدىف في

مناسبتيا لمغرض الذم أيعدت مف أجمو كسالمتيا العممية

تعمـ العمكـ.

 .4بطاقة المالحظة :نظ انر ألف المالحظة ِّ
تمكف الباحثة مف

كالمغكية .كقد تـ تعديؿ فقراتيا كفؽ مالحظاتيـ عمييا ،التي كاف
أغمبيا مالحظات حكؿ صياغة بعض العبارات ،أك تكرارىا ،أك

جمع بيانات نكعية؛ فقد قامت الباحثة بمالحظة أداء المعممة في

عدـ تصنيفيا ضمف المجاؿ المناسب.

الصؼ بشكؿ طبيعي كمسترسؿ ،كتسجيؿ كؿ ما يتـ في سير
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 .2إعداد أدكات البحث كعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف؛

تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف لمعينة المترابطة بتطبيؽ

لمتأكد مف صدقيا الظاىرم ،كمناسبتيا لقياس السمة المراد

المقياس عمى عينة مككنة مف ( )32طالبة ،ثـ إعادة تطبيقو
عمى العينة ذاتيا بعد مضي أسبكعيف ،كبمغت قيمة ىذا الم ً
عامؿ
ي
( ،)0.986كتعد ىذه القيمة عالية جدان كدالة إحصائيان عند

قياسيا ،كتعديميا كفؽ تكجيياتيـ .كمف ثـ تطبيؽ بطاقة تقدير
الميارات االجتماعية عمى عينة استطالعية لقياس ثباتيا

كاخراجيا في صكرتيا النيائية.
 .3اختيار عينة البحث المككنة مف معممتي عمكـ؛ ليتـ تطكير

مستكل ( ،)0.01أم أف بطاقة تقدير الميارات االجتماعية
المتعمقة بالتعمـ تتميز بدرجة عالية مف الثبات ،كيمكف االعتماد

مياراتيما كفؽ أنمكذج التقكيـ مف أجؿ تعمـ العمكـ ،كما تـ

اإلجراءات:

تطكره.

االتفاؽ مع خبيرتيف إلبداء آرائيف حكؿ األنمكذج كفؽ مراحؿ

عمى نتائجيا

 .1تصميـ األنمكذج في صكرتو المبدئية بعد االطالع عمى

 .4التطكير الميني لمعممتي العمكـ المشاركتيف مف خالؿ إقامة

النماذج السابقة ،كاالستعانة باالستراتيجيات التي اجتمعت معظـ

كرش عمؿ لمدة ثالثة أياـ متتالية 1437/2/4-2ق ،تـ بعد

النماذج عمييا ،مع إضافة عناصر جديدة تعالج مشكالت البيئة

ذلؾ متابعة تطكر أدائيما بمالحظة ممارساتيما التدريسية في
الصفكؼ الدراسية إلى نياية الفصؿ الدراسي األكؿ لتطكير

المحمية.

األنمكذج.
جدول 2

الزيارات الصفية لمعممتي العموم المشاركتين
المعممة

الفصل الدراسي األول

شريفة

1437 /2/24-17-10ق1437 /3 /9-2 ،ق

ابتساـ

1437 /2/25-21ق1437 /3 /10-3 ،ق

كاجيت األنمكذج؛ كفي نياية ىذه المرحمة تـ لتكصؿ إلى

 .5إبالغ أكلياء أمكر طالبات العينة بتطبيؽ أنمكذج التقكيـ مف

الصكرة النيائية لألنمكذج المطكر.

مفصؿ بالمكضكع،
أجؿ تعمٌـ العمكـ ،كذلؾ عبر إرساؿ خطاب
ٌ
كدعكة لممشاركة في تعمٌـ بناتيـ عف طريؽ متابعة ممؼ العمكـ،

 .5النتائج

ص ِّمـ األنمكذج المقترح لمتقكيـ مف أجؿ التعمٌـ كفؽ
ي
األنمكذج المبسط لمتصميـ التعميمي الذم اقترحو سميث كراجف

كاالطالع عمى سير أعماليف األسبكعية ،كما كانت ىناؾ دعكة
لمشاركة األميات الراغبات في الدراسة.

 .6تقكيـ المرحمة األكلى بعد مالحظة المعممتيف المشاركتيف
(شريفة ،كابتساـ) أثناء تدريس العمكـ لطالبات الصؼ السادس،

[ ]1الذم يتضمف ثالث مراحؿ :التحميؿ ،كاالستراتيجيات

كمقابالت شخصية معيما ،كمقابالت شخصية مع الخبيرتيف،
باإلضافة إلى مقابمة ست أميات لمطالبات؛ كفؽ أدكات المقابمة

تـ إضافة مرحمة التخطيط إلى
التعميمية ،كالتقكيـ ،كقد ٌ
االستراتيجيات التعميمية كما في أنمكذج كاكم كبؿ [ .]10كقد

تمت مرحمة تحميؿ االحتياج ألنمكذج التقكيـ مف أجؿ تعمـ العمكـ

الشخصية التي أيعدت ليذا الغرض.

عند مناقشة مشكمة البحث ،حيث اتضح كجكد انخفاض كبير

 .7التحميؿ الكيفي لمبيانات كالمالحظات بقراءتيا قراءة متمعنة
عدة مرات ،ثـ البحث عف الكممات المفتاحية كالعبارات المتشابية

في التحصيؿ في مادة العمكـ كحاجة شديدة لتحسيف تعمـ العمكـ.

التي تدعـ األنمكذج كمككناتو ،كمف ثـ ترميزىا كتصنيفيا في

تـ االستعانة بالنماذج السابقة لبناء األنمكذج الجديد ،الذم
كما ٌ
شمؿ أغمبيا استراتيجيات عدة تساعد عمى تكامؿ عمميات التقكيـ

مكضكعات كبيرة  themesكاستخداميا لتطكير األنمكذج.

عنصر جديد تفتقده البيئة
مع التدريس داخؿ الصؼ ،ثـ أيضيؼ
ه
المحمية ،كىك التكاصؿ مع أكلياء األمكر لدعـ تعمٌـ أبنائيـ .كقد

 .8المرحمة الثانية لتقكيـ األنمكذج بتكرار الخطكتيف (،)7-6

تـ جمع البيانات مف مصادر مشابية لممرحمة
كفي ىذه المرحمة ٌ
األكلى .كما ينظِّـ اجتماعه مع المعممتيف المشاركتيف في تاريخ

طيكر األنمكذج في مرحمتيف؛ تنتيي كؿ مرحمة بتقكيـ األنمكذج.
كيتضح األنمكذج المبدئي في الشكؿ (:)1

1437/3/13ق في مدرسة إحداىما؛ لح ٌؿ المشكالت التي
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شكل 1

المرحمة األولى من تطوير األنموذج:

األنموذج المقترح لمتقويم من أجل التعمّم

مرحمة التخطيط:

بدأت ىذه المرحمة مع بداية مالحظة المعممات داخؿ

أجمع الفريؽ (الخبيرتاف ،كمعممتا العمكـ ،كالباحثاف) عمى

إلى

أىمية تكافؽ معايير العمكـ مع أىداؼ التعمٌـ التي كردت في

الصفكؼ

الدراسية

في

تاريخ

1437/2/10ق

1437/2/29ق .كقد لكحظ في ىذه الفترة التحكؿ التدريجي

الكتاب المدرسي؛ ألف المعممة يجب أف تخطط لمميمات

الذم ط أر عمى الصفٌيف ،مف تدريس يغمب عميو سيطرة المعممة
عمى عممياتو كاجراءاتو إلى تدريس يسمـ جزءان مف السمطة إلى

التقكيمية اليكمية التي تمثؿ جزءان مف خريطة التقكيـ التي تتكازل

مع خريطة المنيج ] ،[3كعدـ تأخر الرجكع إلى ىذه المعايير

طالبات الصؼ ،كالتحكؿ التدريجي مف سيطرة صكت المعممة

إلى الفترات التي يقدـ فييا تقارير أداء الطالبات ألكلياء أمكرىـ.

عمى الحصة إلى سيطرة صكت المناقشات اليادئة كالتشاكر بيف

كتشير الخبيرة األكاديمية إلى أىمية ىذا التكافؽ حيث ذكرت:

التعميـ يتمحكر حكؿ الطالبات .كفيما يمي كصؼ لألنمكذج

مستكيات التفكير العميا ،كىذا ما يسعى إليو التعميـ (المقابمة

يساعد المعممة عمى رفع مستكل األىداؼ التعميمية إلى

الطالبات في مجمكعاتيف التعاكنية التي بدأت تتبمكر؛ مما جعؿ

الشخصية مع الخبيرة األكاديمية 29 ،صفر 1437ق).

حسب مراحمو ،ككصؼ لمممارسات التقكيمية التي تمكنت منيا
معممتي العمكـ ،كما ك ً
صفت الجكانب التي تحتاج إلى تحسيف.
ي

كقد شمؿ األنمكذج المقترح عزؿ الميارة عػف محتكل اليدؼ
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لتتمكف الطالبات مف ممارستيا كاتقانيا ،كاالستفادة منيا في

التعمٌـ التي تنخرط فييا الطالبات في مجمكعات تعاكنية مف

كأكضحت المعممة شريفة أف تحديد الميارة يسيؿ عمييا عممية

فالمناقشة اآلتية تكضح اإلجابات المتقطعة التي تقدميا الطالبات

عرفت مف فصؿ الميارة عف اليدؼ ما ىي الميارة المطمكبة

متكاممة:

حيث قدرتيف عمى التعبير عف األفكار العممية بصكرة متكاممة.

مكاقؼ تعمٌـ أخرل في العمكـ أك أم مادة دراسية أخرل.

لإلجابة عف أسئمة المعممة ،كعدـ قدرتيف عمى تقديـ إجابات

التقكيـ:

المعممة :ما معنى الدكراف؟

منيا ،إذا كانت الميارة كصفان ،فإذان إجابتيا يجب أف تحتكم عمى
كصؼ (المقابمة الشخصية لممعممة شريفة 28 ،صفر

الطالبة :1دكراف الدـ.

المعممة :فيما يدكر الدـ؟

1437ق).

الطالبات:..........

كما شمؿ األنمكذج صياغة مح ٌكات النجاح بمغة تفيميا

المعممة :مما يتككف الجياز الدكراني؟

الطالبات ،حتى يككف ىناؾ تصكر كاضح لدل الطالبات لالتجاه

الطالبة :2القمب.

الذم يسيركف إليو في الحصة ،لتقكيـ أنفسيـ كتكجيو تعمٌميـ إلى

المعممة :ماذا أيضان؟
الطالبة :3العركؽ (مالحظات الباحث الرئيس في فصؿ المعممة

الكجية الصحيحة ] [3كتمى صياغة محكات النجاح إعداد
أنشطة التعمٌـ التي مف خالليا تتحقؽ أىداؼ التعمٌـ ،كاعداد

ابتساـ 21 ،صفر 1437ق).

أنشطة تقكيـ فردية متنكعة.

كشعرت المعممة شريفة أف تكزيع أكراؽ أنشطة التعمٌـ عمى

مرحمة التدريس:

كؿ طالبة أفضؿ مف تكزيع كرقة كاحدة لكؿ مجمكعة ،كما كانت

تبدأ مرحمة التدريس حسب األنمكذج المقترح بتييئة الطالبات

تعمؿ في السابؽ ،حيث يساعد ذلؾ الطالبات عمى تدكيف

لمكضكع الدراسة بأساليب مثيرة تكشؼ عف خبراتيف السابقة.

أفكارىف ،كينمي ميارات التعبير كالكتابة لدييف ،كما يساعد عمى

كمف الميـ استخداـ استراتيجيات تعطي فرصان متكافئة لجميع

الطالبات لممشاركة كالكشؼ عف مدل عمؽ الفيـ لدييف .كتؤكد

اكتشاؼ المفاىيـ البديمة .باإلضافة إلى أف أنشطة التعمٌـ قد

أقيس معمكماتيف ،أدرم أف عندىف معمكمات ،كأعرؼ ما يحتجف

السمككية:

الشخصية لممعممة شريفة 28 ،صفر 1437ق).

مكجكدة ،فاختصر الكقت .كالبنات فيمف أكثر مف األكراؽ

كفرت كقتيا في طرح األسئمة كقضت عمى بعض المشكالت

المعممة شريفة عمى أىمية مرحمة التييئة في بداية الدرس بقكليا:

أحس أف أكؿ كاف طرح أسئمة ،كيركح الكقت .اآلف األسئمة
ُّ

إليو .اليكـ حسيت أنيف عارفات الخاليا الشمسية (المقابمة

الجماعية .كنت أعاني مف الطالبات ألنيف يسكلفف [يتحدثف]

كيقتضي األنمكذج عرض أىداؼ تعمٌـ كمحكات النجاح بصياغة

كاضحة تصؼ معايير الجكدة كاإلتقاف لمطالبات التي تتحقؽ مف

كقت ما أطمب منيف اإلجابة عف سؤاؿ اختبر نفسي ،كاآلف الكؿ

كمحكات النجاح في بداية الحصة عمى كرقة النشاط أك في كرقة

صفر 1437ق).

يحؿ السؤاؿ؛ ال يسكلفف كال ينشغمف (مناقشة المعممة شريفة24 ،

خالؿ أنشطة التعمٌـ .كقد عرضت معممتي العمكـ أىداؼ التعمٌـ

كيؤكد كلياـ كزمالؤه [ ]12عمى أىمية تقكيـ األنشطة

مستقمة .كقد عبرت المعممة ابتساـ عف رأييا بأىمية تحديد

كمشاركة جميع الطالب في تقكيـ أعماؿ زمالئيـ كفؽ المح ٌكات

محكات النجاح حيث ذكرت:

محكات النجاح جعمت الطالبات يركزف عمى األفكار الرئيسة؛

المحددة ،كبذلؾ تتاح الفرصة لكؿ طالب لتعديؿ كتحسيف كتجكيد

لكجكد تفاصيؿ كثيرة في كتاب الطالبة ،كاذا عرفت الطالبة ما

أدائو .كتضيؼ الخبيرة الميدانية أف التعمٌـ التعاكني قد يرسخ

ىك مطمكب منيا ،تختصر الكقت كثي ارن (مناقشة مالحظة

المفاىيـ الخاطئة إذا لـ يتـ تصحيح المعمكمات مباشرة:

ال بد أف تناقش الطالبات نتائجيف فك ارن ،كيتـ طرح النتائج التي
تـٌ التكصؿ إلييا ،ألف ذلؾ يكسبيف ميارة التكاصؿ كالدفاع عف

المعممة ابتساـ 29 ،صفر 1437ق).

كيسعى األنمكذج إلى انغماس الطالبات في أنشطة التعمٌـ

كالعمؿ ،إما في مجمكعات ثنائية أك مجمكعات تعاكنية تسيؿ

األفكار كتبرير النتائج ،كبالتالي يككف لدييا تفكير ناقد كتفكير

الفرؽ بيف المناقشات الصفية التي كانت تديرىا المعممة ،كأنشطة

1437ق).

تأممي (المقابمة الشخصية لممشرفة التربكية 28 ،صفر

تبادؿ الخبرات كتقكيـ األفكار مف خالؿ األقراف .كقد لكحظ
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كلـ تتمكف المعممات في بداية األمر مف إدارة الكقت

الطالبات إلى الخطكة التالية في التعمٌـ ،حتى تتمكف الطالبات

الحصة؛ مما أعاؽ عمميات تحسيف األداء كتقكيـ التعمٌـ .ثـ

(ج) تحسيف التعمٌـ :دعت معممتي العمكـ طالباتيف إلى تصحيح

مف تحسيف األداء قبؿ تراكـ المفاىيـ البديمة [.[35

بشكؿ جيد ،فاستحكذت أنشطة التعمٌـ عمى حجـ كبير مف

األخطاء كتعديميا بعد تقكيـ األقراف في تقكيـ أنشطة التعمٌـ ،كبعد

تطكر أداء المعممات في تقكيـ األنشطة في األسبكع الثالث مف
ىذه المرحمة ،كبدأت عمميات تقكيـ أنشطة التعمـ باختيار طالبات

تقديـ تغذية راجعة لفظية أثناء اإلشراؼ عمى أداء المجمكعات،

المجمكعات المختمفة لعرض اإلجابات العممية عمى أنشطة
التعمـ ،بحيث يتقدمف أماـ الصؼ لقراءة إجاباتيف ،لكف لـ يكف

تـ جمعيا مف
تحسيف األداء عمى االختبارات القصيرة التي ٌ
الطالبات.

ىناؾ تكجييات لمطالبات لتعديؿ كتصكيب أدائيف ،مما يفقد

(د) تقكيـ التدريس :تسعى المعممات إلى تقكيـ التدريس بحسب

كال بد مف إضافة تقكيـ أنشطة التعمٌـ كاجراء التعديالت الالزمة

متى تسعى إلى تقكيـ التدريس :أالحظ عدـ استجابة الطالبات أك

كتقديـ تغذية راجعة مكتكبة بعبارات كصفية ترشدىف إلى كيفية

إحدل المجمكعات ،أك طالبة كاحدة مف كؿ مجمكعة مف

ح ٌؿ الطالبات عمى أكراؽ العمؿ .كقد كضحت المعممة ابتساـ

التقكيـ ىدفو الرئيس .كيتضح مف ذلؾ كجكد خمؿ في األنمكذج،

إذا صعب عمييف شيء؛ أغيٌر مف طريقة التدريس بأسمكب
آخر ،حسب الكقت (المقابمة الشخصية لممعممة ابتساـ29 ،

 -أثناء التعمٌـ -كخطكة رئيسة فيو .كما أف الضعؼ في إدارة

الكقت أعاؽ تطبيؽ أدكات التقكيـ الفردم مثؿ أدكات التقكيـ

صفر1437 ،ق).

الذاتي ،كاالختبارات القصيرة لقياس إتقاف المعيار.

كتشير كالرؾ [ ]33إلى أف التغذية الراجعة تعالج الفيـ

كيتزامف مع مرحمة التدريس عدة عناصر:

الجزئي لبعض الطالبات ،أما إذا غمب عدـ الفيـ لممكضكعات

(أ) جمع أدلة حكؿ التعمٌـ :كىي ممارسات تقكيمية مستمرة أثناء

العممية عند أكثر الطالبات؛ فإف المعممة تسعى إلى تغيير

تعمٌـ الطالبات يتـ خالليا جمع معمكمات عف تعمٌـ الطالبات

بصكرة متزامنة مع التدريس ،حتى تتمكف المعممات مف اتخاذ

استراتيجية التدريس.

لممعممة ذلؾ عف طريؽ االستماع إلى إجابات الطالبات ،مع

كتقكيـ األقراف رجكع الطالبات باستمرار إلى أىداؼ التعمٌـ

(ق) التقكيـ الذاتي كتقكيـ األقراف :تشمؿ عمميات التقكيـ الذاتي

ق اررات تكجو التعمٌـ كتكجو التدريس في الكقت نفسو ] [13كيتييأ
االنصات الجيد لكجكد مفاىيـ بديمة ،كمالحظة األداء ،كمتابعة

كمح ٌكات النجاح لمحكـ عمى أدائيف بمقارنتو مع األىداؼ

التعمٌـ حتى يعد تقكيمان بنائيان كيمي [ .]32كقد كاف جمع أدلة مف

إتقاف مح ٌكات النجاح ،كبيذا تيكسبيف القدرة عمى التأمؿ في
تعمميف ،كالسعي لتحديد الفجكة بيف تعمميف كاألىداؼ المحددة،

المحددة .فالمعممة تطمب مف الطالبات كضع عالمة (√) عند

تـ
أنشطة كميمات التعمٌـ .كيجب أف تحمؿ ىذه المعمكمات التي ٌ
جمعيا عف تعمٌـ الطالبات ،كمف ثـ اتخاذ اإلجراءات لتحسيف

كما يتحممكف مسؤكلية إغالؽ ىذه الفجكة لتحقيؽ ما ىك مطمكب

االختبارات القصيرة كأنشطة التقكيـ الفردية محدكدان جدان في ىذه

ميمة
منيـ ،أم أنيـ يكتسبكف ميارة مراقبة التعمـ ،كىي ميارة ٌ

المرحمة بسبب الضعؼ في إدارة الكقت.

(ب) التغذية الراجعة :تقديـ تغذية راجعة مستمرة بعد جمع أدلة

تقكـ الطالبات بعضيف بعضان
لمتعمـ مدل الحياة ] [39كما ٌ
بمشاركتيف أفكارىف كآرائيف حكؿ اإلجابات الصحيحة .كما

النجاح ،كتؤكد الخبيرة الميدانية عمى أىمية ىذا اإلجراء:

ظير تقكيـ األقراف عندما بدأت المعممات بتقكيـ األنشطة

عف تعمٌـ الطالبات كمقارنة أدائيف بأىداؼ التعمٌـ كمحكات

إذا لـ تقدـ ليا تغذية راجعة قد تتككف مفاىيـ بديمة مترسخة،

بمشاركة الطالبات بأعماليف أماـ الصؼ .كتؤكد الخبيرة

كلذلؾ ال بد مف القضاء عمييا أكالن بأكؿ (المقابمة الشخصية

األكاديمية عمى أىمية تقكيـ األقراف في تنمية الميارات

تقكـ زميالتيا في المجمكعة
االجتماعية بقكليا :الطالبة ٌ
كتساعدىف ،كىذا ينمٌي الميارات االجتماعية كالفيـ العميؽ

لممشرفة التربكية 28 ،صفر 1437ق).

تمكنت معممتا العمكـ تدريجيان مف متابعة الطالبات أثناء

العمؿ لتقديـ تغذية راجعة لفظية ،كمالحظة أدائيف كتكجيييف

(المقابمة الشخصية لمخبيرة األكاديمية 29 ،صفر 1437ق).

إلى كيفية إتقاف مح ٌكات النجاح .كمف المفترض أف تقدـ المعممة

كيتميز التقكيـ الذاتي كتقكيـ األقراف بأنو ليس ىناؾ ضركرة

تغذية راجعة عبر االختبار القصير الذم يطبؽ في نياية

النتظار المعممة لتقديـ تغذية راجعة ،مما يجعؿ إجراء التعديالت

كيسمـ في الحصة التالية؛ بعبارات كصفية ترشد
الحصة ،ي

أيضان مباشرة كفي كقت التعمـ نفسو ][3
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مرحمة ما بعد التدريس (ز):
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الرئيسة ،كيعرفف مستكل األداء المتكقع منيف .كما أيد الفريؽ

اقترح األنمكذج عمى أف يتـ التكاصؿ مع أكلياء األمكر

فصؿ الميارة عف محتكل اليدؼ ألىمية تكظيؼ الطالبات ىذه
الميارات في مكاقؼ تعمٌـ أخرل داخؿ المدرسة كخارجيا.

باطالعيـ أسبكعيان عمى ممؼ العمكـ الذم يحكم أدكات تقكيـ

كقد رأل الفريؽ أىمية إثارة دافعية الطالبات لدراسة العمكـ

متنكعة ،كذلؾ لمساعدتيـ عمى التعرؼ عمى مستكل بناتيـ في

في بداية مرحمة التدريس كالتعرؼ عمى الخبرات السابقة ،كتييئة

مادة العمكـ .كتؤيد الخبيرة األكاديمية ىذا اإلجراء:

ىذا يشجع أكلياء األمكر عمى اتخاذ دكر فاعؿ في اإلشراؼ

أنشطة التعمٌـ في المجمكعات التعاكنية التي يككف فييا األقراف

عمى أداء ابنتيـ في مادة العمكـ مف خالؿ االطالع المستمر

مصد انر مف مصادر التعمٌـ؛ حيث يتـ تبادؿ الخبرات ،كتعديؿ

الخبيرة األكاديمية 29 ،صفر 1437ق).

تقكيـ األقراف ،كتتفؽ ىذا مع أنمكذج كلياـ كزمالؤه ،ككذلؾ لييي

عمى ممؼ اإلنجاز كالتعميؽ كالتكقيع بالعمـ (المقابمة الشخصية

المفاىيـ البديمة ،كتطكير الميارات العممية مف خالؿ استراتيجية

كما أيدت بشدة المعممة شريفة ممؼ العمكـ لمتكاصؿ،

كزمالؤه [ ]12,13كقد كاف ليذه األنشطة دكر بارز في الحد مف

لمعاناتيا مع أميات الطالبات ذكات المستكل التحصيؿ

بعض المشكالت السمككية لبعض الطالبات بإثارة تفكيرىف

المنخفض الالتي يأتيف في نياية الفصؿ الئمات المعممة عمى

كاشغاليف بأنشطة التعمٌـ .كما كاف الستراتيجية التقكيـ الذاتي

الشخصية ألميات الطالبات في تاريخ 1437 /2 / 27ق،

فعاؿ في تحسيف التعمـ كتخفيؼ المسؤكلية عف المعممة؛
دكر ٌ
حيث تتأمؿ الطالبات في تعمميف ،كيسعيف لتحديد الفجكة بيف

تقصيرىا في تكضيح ما تعانيو بناتيف مف ضعؼ .كعند المقابمة
بعض األميات زيادة دافعية بناتيف لدراسة العمكـ ،كأيدف العمؿ

أدائيف كاألىداؼ المحددة ،إلغالؽ ىذه الفجكة كتحقيؽ أىداؼ

في المجمكعات التعاكنية:

التعمـ .كما لكحظ أف لتقكيـ األنشطة كمناقشتيا مباشرة دك انر في

أـ الطالبة :1الفكرة جدان ممتازة ،نحتاج أنيف يتطكرف؛ يبني
شخصية الطالبة ،تصير [تصبح] اجتماعية ،تنمي مياراتيا

تعديؿ األداء كتحسيف التعمٌـ.

كأ ٌكد الفريؽ عمى مالحظة الطالبات أثناء العمؿ لجمع أدلة

االجتماعية.

حكؿ فيميف ،كلتقديـ تغذية راجعة لفظية ،كمتابعة أدائيف

أـ الطالبة :2زادت رغبتيا في العمكـ؛ النشاطات تشجع الطالبات

كتكجيييف إلى كيفية إتقاف مح ٌكات النجاح .كما تيعد أنشطة
التقكيـ الفردية كسيمة جيدة لجمع أدلة حكؿ تعمـ الطالبات،

صفر1437ق).

كتقديـ تغذية راجعة بعبارات كصفية ترشدىف إلى الخطكة التالية

كما أيدت األميات فكرة التكاصؿ عف طريؽ ممؼ العمكـ كطمبف

في التعمٌـ ،حتى تتمكف الطالبات مف تحسيف األداء قبؿ تراكـ

أـ الطالبة :3حمكة الفكرة ،تكاصؿ بيف األـ كالمدرسة -تعرفيف

كأشارت الخبيرتاف أف ممؼ العمكـ يعطي فرصة ألكلياء
و
األمكر التخاذ و
فاعؿ في اإلشراؼ عمى أداء بناتيـ مف
دكر

لمعمؿ.

(المقابمة

الشخصية

ألميات

الطالبات،

27

المفاىيـ البديمة [.[35

تطبيقو عمى بقية المكاد الدراسية:

مستكل بنتؾ.

أـ الطالبة :4كنت أركح لممدرسة لمسؤاؿ عف بنتي ،ال نعرؼ

خالؿ االطالع الدكرم عمى الممؼ ،كالتأكد مف التقدـ األدائي

مستكاىف ،األـ التي ال تذىب لممدرسة ال تعرؼ عف بناتيا ،الزـ

لبناتيـ .كقد الحظت األميات زيادة دافعية بناتيف لدراسة العمكـ.

نعرؼ عف مشاركتيا كذكائيا( .المقابمة الشخصية ألميات

كبالرغـ مف اإلجماع مف قبؿ الفريؽ عمى مناسبة األنمكذج

في خطكاتو المختمفة ،إال أنيف يريف أنو ال بد مف إحداث بعض

الطالبات 27 ،صفر1437ق).

التغييرات عميو؛ حيث يجب أف ييركز االىتماـ عمى إدارة الكقت
بصكرة فاعمة كتكزيع الزمف عمى خطكات التدريس ،حتى يمكف

تقكيـ المرحمة األكلى:
كاف لمفريؽ (المعممتيف المشاركتيف كالخبيرتيف كالباحثيف)

تطبيؽ جميع األنشطة كتقكيميا خالؿ الحصة .أما أنشطة

اء إيجابية حكؿ مككنات األنمكذج المقترح مف حيث تكافؽ
أر ه
معايير العمكـ مع أىداؼ التعمٌـ كالتعمؽ في المكضكعات التي

التقكيـ الفردية فيجب أف تككف متنكعة كأال تقتصر عمى تقكيـ

تحددىا معايير العمكـ ،كىذه المرحمة مشابية ألنمكذج كاكم كبؿ

معايير العمكـ .كرأل الفريؽ أيضان أنو مف المستحسف إضافة

تحديد مح ٌكات النجاح جعمت الطالبات يركزف عمى األفكار

مرحمة التدريس في األنمكذج؛ لمتأكيد عمى أىمية ىذا اإلجراء في

خطكة "تقكيـ األنشطة" بعد خطكة "أنشطة التعمٌـ" في

[ ]10كأنمكذج شيشكت كسريسارد كسرييامكنككؿ [ ،]15كما أف
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أكلياء األمكر في دعـ مسيرة التعمـ .كيبيف الشكؿ ( )2أنمكذج

تحسيف األداء.

التقكيـ مف أجؿ التعمـ بعد تعديمو كفؽ التغييرات التي تـ االتفاؽ

كمف التغييرات التي أيضيفت عمى األنمكذج أيضان تكثيؽ

عمى تضمينيا مف قبؿ الفريؽ في المرحمة األكلى.

اطالع أكلياء األمكر عمى ممؼ بناتيف ،كشاىد عمى مشاركة

شكل 2

المرحمة الثانية لتقويم األنموذج:

أنموذج التقويم من أجل تعمم العموم بعد تعديمه في المرحمة األولى

في تخطيط الدركس كما في السابؽ بتكافؽ بيف معايير العمكـ

بدأت ىذه المرحمة في تاريخ 1437/3/2ق بعد انتياء

كأىداؼ التعمـ ،كصياغة محكات النجاح ،ثـ إعداد أنشطة التعمـ

تاريخ

كأدكات تقكيـ فردية رٌكزت عمى االختبارات القصيرة التي تقيس

المرحمة

األكلى،

كامتدت

لمدة

أسبكعيف

حتى

كيستدؿ مف
المعيار عبر أسئمة مفتكحة تكشؼ عف عمؽ الفيـ ،ي
خالليا عمى مكقع تعمـ الطالبات بالنسبة لألىداؼ المحددة .كما

1437/3/13ق ،كقد تـ مناقشة التحسينات التي أحدثت في
األنمكذج في المرحمة السابقة ،كأثرىا عمى عمميات التدريس

أضافت المعممة ابتساـ التقكيـ الذاتي لمميارات االجتماعية،

كتعمـ الطالبات ،كمناقشة المشكالت التي ظيرت في ىذه
المرحمة ،فكانت ىذه المشكالت محكر التعديالت التي أيجريت

كأسئمة مف الكتاب المدرسي.

عمى األنمكذج في نياية المرحمة الثانية.

مرحمة التدريس:

فعالة بيف طالبات بعض المجمكعات
لكحظ كجكد محادثات ٌ
أثناء أنشطة التعمٌـ ،كالمثاؿ التالي يكضح ذلؾ:

مرحمة التخطيط:

لـ يط أر أم تغيير عمى مرحمة التخطيط ،كاستمرت المعممات
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5

الطالبة :1كيؼ تتككف التربة؟

12

2016

تقكيمو مف خالؿ المناقشة الصفية ،كتحديد أىـ جكانب القكة

الطالبة :2تتشقؽ الصخكر ثـ تنمك عمييا المخمكقات الحية.

كالضعؼ فيو .كبيذا يقدـ طالبات الصؼ بأكممو تغذية راجعة

الطالبة:2اكتبي مخمكقات مجيرية!

لمطالبة ،كفي الكقت نفسو تتضح لطالبات الصؼ الصكرة عف

الطالبة :1أكالن تتشقؽ الصخكر بعمميات التجكية.

مستكل األداء المطمكب ككيؼ يمكف تحقيقو ], .[33كالمثاؿ

الطالبة :2فتنمك الحشائش كالشجيرات.

التالي يكضح عندما أخرجت المعممة ابتساـ إحدل الطالبات

الطالبة :1نعـ فتنمك الحشائش كالشجيرات ،ثـ تتحمؿ (مالحظات

لقراءة إجابتيا أماـ الصؼ:

المعممة :ما ىك المناخ؟

الباحث الرئيس في صؼ المعممة ابتساـ 5 ،ربيع أكؿ

طالبة :1متكسط الحالة الجكية في منطقة جغرافية معينة.

1437ق).

ثـ رفعت الطالبات أيدييف رغبة في اإلضافة ،فاختارت المعممة

كما كانت ىناؾ تطكرات ممحكظة في كتابات الطالبات؛

طالبة فأضافت:

فبعد أف كانت إجاباتيف عبارة عف كممات قصيرة أصبحت جمالن
كعبار و
ات متكاممة.

طالبة :2في فترة زمنية طكيمة (مالحظات الباحث الرئيس في

سترتيجيات التعمٌـ ،فائدة كبيرة في تقكيـ أنشطة
الزمف المتاح ال ا

كقدمت المعممات التغذية الراجعة أثناء انيماؾ الطالبات
ٌ

صؼ المعممة ابتساـ 2 ،ربيع أكؿ 1437ق).

كقد كاف لتعديؿ األنمكذج ،بإضافة تقكيـ األنشطة ،كتحديد

في نشاط التعمٌـ ،كأرشدنيف إلى سبيؿ الكصكؿ إلى تعمٌـ المفاىيـ

التعمٌـ ،كقد كانت ىناؾ نماذج جيدة ليا يظير فييا تقكيـ

األقراف؛ كالمثاؿ التالي في فصؿ المعممة شريفة عندما اختارت

العممية باإلجابة عف أسئمة األنشطة .كلعؿ الطالبات ذكات

المعممة الطالبة رقـ ( )2مف كؿ مجمكعة (كزعت األرقاـ مف

التحصيؿ المنخفض أكثر الطالبات حاجة إلى ىذه التغذية

"أعطني خمسة" كيمي [ ،]32فتقدمت خمس طالبات:

كتشجع المعممة الطالبات عمى عدـ الخجؿ مف األخطاء ،بؿ
يجب التعمٌـ منيا كبذؿ مز ويد مف الجيد كالبحث عف استراتيجيات

الراجعة؛ ألنيف في حاجة إلى اإلرشاد أكثر مف قريناتيف.

( )1إلى ( )5عمى طالبات كؿ مجمكعة) تطبيقان الستراتيجية

المعممة :ما ىي خصائص التربة في الغابات؟

طالبة :1طبقة رقيقة تحكم قميالن مف الدباؿ ،غنية بالنباتات.

جديدة لمتعمـ ] [40كما أكدت الخبيرة األكاديمية عمى أىمية ىذا

طالبة :2أمطارىا غزيرة.

تعطي الطالبات الالتي يحتجف مساعدة اىتمامان أكثر ،تعطييف
انتباىان أكثر ،حتى تحقؽ التعميـ المتمايز (المقابمة الشخصية

المعممة :لماذا تحكم قميالن مف الدباؿ؟

اإلجراء:

المعممة :التربة العشبية؟

طالبة :3صالحة لمزراعة؛ ألنيا غنيةه بالدباؿ.

لمخبيرة األكاديمية 24 ،ربيع األكؿ 1437ق).

المعممة :صححف إجاباتكف ،كاف كانت صحيحة فال تعدلنيا.

كبعد أف تمكنت المعممات مف ضبط الكقت بتكزيعو عمى

المعممة :التربة الصحراكية؟

أنشطة التعمـ المخطط ليا؛ أتيح ليف تطبيؽ االختبار الفردم

طالبة :4قميؿ فييا الدباؿ ،كتقؿ فييا األمطار.

القصير ،ككانت النتائج جيدة في أغمب التطبيقات ،حيث تقدـ

المعممة :أحد عنده إضافة؟ (مالحظات الباحث الرئيس في

المعممة التغذية الراجعة التي ترشدىف إلى تحسيف األداء .كما
تمكنت المعممة ابتساـ مف تطبيؽ تقكيـ ذاتي لمميارات

صؼ المعممة شريفة 2 ،ربيع أكؿ 1437ق).

االجتماعية.

إف تقكيـ أنشطة التعمٌـ بعد النشاط مباشرة مف خالؿ تقكيـ

كييدؼ التقكيـ الذاتي إلى إكساب الطالبات ميارات التأمؿ

األقراف يسمح لمطالبات بالتحسيف المباشر لألداء ،كما يعدؿ
المفاىيـ البديمة في لحظة تككنيا ،كليست ىناؾ ضركرة لالنتظار

كالتحميؿ كالتفكير الناقد حكؿ أدائيف ،مما يمكنيف مف جعؿ

حتى تقدـ المعممة تغذية راجعة مكتكبة لجميع الطالبات؛ ألف

تحسيف األداء ،كالتطكير جزءان مف عممية التعمـ ] [33كقد يسئمىت

الطالبات [.[33

التقكيـ الذاتي لمميارات االجتماعية:

المعممة عف اآلثار التي الحظتيا عمى الطالبات بعد تطبيؽ

ذلؾ يشكؿ عبئان كبي انر عمييا ،كيزداد ىذا العبء بازدياد عدد

صاركا متعاكنيف ،يحضرف كتاب العمكـ ،كيتناقشف ،كفيو حكار

كيمكف لممعممات االستعانة بالكامي ار الكثائقية لتقكيـ األقراف

كتقبؿ آراء ،لكف آمؿ أف يتـ إضافة ميارة إحضار كتاب العمكـ

في حاؿ تكفرىا لعرض اإلجابات عمى سبكرة الصؼ؛ ليتـ
326

بعبارة صريحة ضمف الميارات االجتماعية (المقابمة الشخصية

ممحكظة في كتابة المفاىيـ العممية ،حيث أصبحت جمالن

كعبارات متكاممة.

لممعممة ابتساـ 13 ،ربيع أكؿ 1437ق).

كتمكنت المعممات مف تقديـ التغذية الراجعة أثناء انخراط

مرحمة ما بعد التدريس:
تـ االستعانة بأنشطة التعمـ كأنشطة التقكيـ الفردم لتقديـ

الطالبات في نشاط التعمٌـ ،بعد مقارنة أدائيف بأىداؼ التعمـ

مستكل أدائيف ،كما يظير ليـ أكجو القكة التي تحتاج إلى

عمى االختبار القصير لترشدىف إلى كيفية تحسيف األداء .كقد

تعزيز ،كأكجو الضعؼ التي تحتاج إلى دعـ مف قبميـ .كقد كاف

رٌكزت الخبيرة عمى أىمية إعطاء التغذية الراجعة لمطالبات ذكات

كمحكات النجاح ،كما تمكنت مف تقديـ التغذية الراجعة المكتكبة

تغذية راجعة ألكلياء األمكر حكؿ أداء بناتيـ ،ألنيا تظير

التحصيؿ المنخفض اىتمامان أكبر حتى يتحقؽ التعميـ المتمايز.
كما شعرت معممتا العمكـ بتحس و
ُّف ممحكظ في الميارات

مف ضمف التحسينات التي جرت عمى األنمكذج في المرحمة
األكلى إرفاؽ نمكذج لتكثيؽ اطالع أكلياء األمكر عمى ممفات

اإلنجاز لبناتيـ .كقد نجح ىذا النمكذج في زيادة عدد أكلياء

االجتماعية لمطالبات بعد تقكيميف حكؿ ىذه الميارات ،مف

األمكر المطمعيف عمى ممفات العمكـ لبناتيـ.

خالؿ زيادة تعاكنيف كتقبؿ آراء زميالتيف ،كاحضار كتاب العمكـ

تمت مقابمتيف قياس الميارات
كقد ٌأيدت أميات الطالبات الالتي ٌ
االجتماعية لمطالبات كالتمييز بيف أدائيف ،حتى تتكلد الدافعية

كأدكاتيف المدرسية .كما أيدت أميات الطالبات قياس الميارات
االجتماعية المتعمقة بالتعمـ لمطالبات ،ألف في ذلؾ تكليد لمدافعية

أـ الطالبة  :5حمك ،كدنا نعرؼ مستكاىـ في الميارات ،حؿ

ككاف القتراح الفريؽ إرفاؽ نمكذج لتكقيع أكلياء األمكر

نحك تحسيف ىذه الميارات كتنميتيا.

لدييف لتحسيف األداء:

الكاجبات ،فيو ناس تمتزـ كناس ما تمتزـ ،كفي النياية النتيجة

دكر في زيادة عدد أكلياء
لممؼ العمكـ في المرحمة األكلى ه
األمكر المشاركيف لدعـ تعمـ بناتيـ باطالعيـ عمى ممفات العمكـ

كاحدة.

أـ الطالبة  :6فكرة جيدة ،يككف فيو تنافس حتى الكسكالت

أسبكعي نا.

كقد يك ًجدت صعكبة عند تحميؿ البيانات مف حيث فصؿ
مككنات األنمكذج كتحميميا بصكرة مستقمة؛ ألف عناصره متداخمة

يتحمسف حتى يكف مثؿ الشاطرات ،تككف فيو فاعمية ،فكرة حمكة.

(المقابمة الشخصية ألميات الطالبات 14 ،ربيع أكؿ 1437ق).
تقكيـ المرحمة الثانية:

كمتفاعمة فيما بينيا ،حيث تمارسيا المعممة كالمتعممات بصكرة

تـ في المرحمة األكلى بإضافة
أتاح اقتراح الفريؽ  -الذم ٌ
تقكيـ أنشطة التعمٌـ بعد النشاط مباشرة -لمطالبات التحسيف

مستمرة كغير منفصمة في عمميات التدريس كالتعمـ .فعند تطبيؽ

أنشطة التعمٌـ ،يتـ ممارسة استراتيجيات التقكيـ الذاتي ،كتقكيـ

المفاىيـ البديمة مف خالؿ تقكيـ األقراف ،كىذه النتيجة مشابية

المختمفة تتـ بصكرة مستمرة ،كليس ليا ترتيب أك تتابع محدد،

لما تكصؿ إليو [.[9

كمف الصعب فصميا إلى عناصر عند تحميميا كعند الرجكع إلى

األقراف ،كجمع أدلة حكؿ التعمٌـ ،كالتغذية الراجعة مف مصادرىا

عدؿ
المباشر لألداء ،كبناء المفاىيـ العممية الصحيحة ،كما ٌ

النماذج السابقة ][10,11,41؛ يك ًجد أف ىذه العناصر تشكؿ بيئة
التعمٌـ ،لذا فقد اي ً
قترح تطكير األنمكذج كما في الشكؿ (.)3

كقد لكحظ في ىذه المرحمة كجكد محادثات ف ٌعالة بيف طالبات
المجمكعات أثناء أنشطة التعمٌـ .كما كانت ىناؾ تطكرات
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شكل 3

أنموذج التقويم من أجل تعمم العموم المطور

الميارات في مكاقؼ تعمٌـ أخرل داخؿ المدرسة كخارجيا.

 .6مناقشة النتائج

كقد كاف النغماس الطالبات في أنشطة التعمـ دكر بارز

ص ِّمـ األنمكذج المقترح لمتقكيـ مف أجؿ تعمٌـ العمكـ إليجاد
ي
بيئة تعمٌـ يتـ فييا تقكيـ المفاىيـ العممية مباشرة مف خالؿ عدة

في الحد مف بعض المشكالت السمككية لبعض الطالبات بإثارة
تفكيرىف كتكجيو طاقاتيف في اإلجابة عف أسئمة أنشطة التعمـ.

استراتيجيات منيا :عرض أىداؼ التعمٌـ كمحكات النجاح،

كما يك ًجد حماس مف قبؿ الطالبات في تقكيـ أنشطة التعمٌـ أماـ
الصؼ ،ككانت ىذه الخطكة ميمة لتحسيف األداء.

كتبادؿ األفكار كاآلراء في مجمكعات تعاكنية؛ يتـ فييا جمع أدلة
حكؿ التعمـ ،كالتقكيـ الذاتي ،كتقكيـ األقراف ،كاالستفادة مف

كما شعرت معممتي العمكـ بتحس و
ِّف ممحكظ في الميارات

التغذية الراجعة لتحسيف التعمٌـ .كما تمتد التغذية الراجعة ألكلياء

االجتماعية لمطالبات بعد تقييميف حكؿ ىذه الميارات ،مف خالؿ

األمكر ليتمتع الطالبات بدعـ كامؿ مف البيت كالمدرسة .كيسعى

زيادة تعاكنيف كتقبؿ أراء زميالتيف ،كاحضار كتاب العمكـ

األنمكذج إلى إكساب الطالبات ميارات اجتماعية متعمقة بالتعمـ.

كأدكاتيف المدرسية.

معممتي العمكـ حكؿ األنمكذج:
أراء
ٌ
اء إيجابية حكؿ مككنات
كاف لممعممتيف المشاركتيف أر ه
األنمكذج المقترح مف حيث تكافؽ معايير العمكـ مع أىداؼ

رأم الخبيرتيف حكؿ األنمكذج:
أشارت الخبيرة األكاديمية إلى أىمية تكافؽ معايير العمكـ

مع أىداؼ التعمٌـ؛ ألف ذلؾ مف شأنو أف يرفع مستكل األىداؼ

التعمٌـ كالتعمؽ في المكضكعات التي تحددىا معايير العمكـ .كما

التعميمية إلى مستكيات التفكير العميا في مرحمة التخطيط.

أف تحديد مح ٌكات النجاح جعمت الطالبات يركزف عمى األفكار

كفي مرحمة التدريس رٌكزت الخبيرة عمى أىمية تقديـ

الرئيسة ،كتعرؼ مستكل األداء المتكقع منيف .كما أيدتا

التغذية الراجعة لمطالبات أثناء انخراطيـ في أنشطة التعمٌـ؛ حتى

فصػ ػؿ الميػ ػارة ع ػف محتػكل اليدؼ ألىمية تكظيؼ الطالبات ىذه
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كأكلياء أمكر الطالبات ،تحسينات فريدة عمى األنمكذج ،عالجت

المنخفض اىتمامان أكبر حتى يتحقؽ التعميـ المتمايز .كما ٌأيدت

المشكالت التي تعرض ليا ،كجعمتو مناسبان لخصائص التعميـ

تـ تطكيره
في ىذه البيئة .كيتكقع الباحثاف أف األنمكذج الذم ٌ
كفؽ المراحؿ المختمفة ىك أنمكذج مناسب لمتقكيـ مف أجؿ تعمٌـ

الخبيرة الميدانية تقكيـ األقراف في مساعدة الطالبات لبعضيف
البعض ،كأىميتو في اكتسابيف الميارات االجتماعية .كأشارت

العمكـ؛ لتككف عمميات تحسيف التعمٌـ كتقكيـ التدريس عمميات

إلى أف لتقكيـ األنشطة كمناقشتيا مباشرة دكر في تعديؿ األداء

مستمرة لمحصكؿ عمى أفضؿ نتاجات التعمٌـ.

كتحسيف التعمٌـ ،كاكسابيف ميارة التكاصؿ كالدفاع عف األفكار

كتبرير النتائج.

 .7التوصيات

بناء عمى النتائج التي تكصؿ إلييا البحث أكصى الباحثاف
ن
بما يمي:

كرأت الخبيرة األكاديمية أف ممؼ العمكـ يعطي فرصة
ألكلياء األمكر ليتخذكا دك انر فاعالن في اإلشراؼ عمى أداء بناتيـ
مف خالؿ االطالع الدكرم عمى الممؼ ،كالتأكد مف التقدـ

 .1تبني أنمكذج التقكيـ مف أجؿ التعمٌـ في تدريس العمكـ

األدائي لبناتيـ.

لممرحمة االبتدائية ،لما لو مف آثار في تطكير قدرات الطالبات

عمى التعبير عف المفاىيـ العممية.

آراء أولياء أمور الطالبات حول األنموذج:

الحظت أميات الطالبات زيادة دافعية بناتيف لدراسة

 .2تكجيو المسؤكليف في اإلدارة العامة لمتقكيـ في ك ازرة التعميـ

العمكـ ،إذ إف النشاطات تشجع الطالبات لمعمؿ ،ك ٌأيدف العمؿ في
المجمكعات التعاكنية لبناء شخصياتيف كتنمية مياراتيف

إلى أىمية تقكيـ الميارات االجتماعية المتعمقة بالتعمـ؛ ألىمية
ىذه الميارات في تعمـ العمكـ.

 .3ضركرة تطكير ميارات المعمميف كالمعممات في استراتيجيات

االجتماعية .كما ٌأيدت أميات الطالبات قياس مياراتيف
االجتماعية ضمف تقكيـ األداء؛ لمتعرؼ عمى مدل مشاركتيف

التقكيـ مف أجؿ التعمٌـ.

في الصؼ كالتزاميف بحؿ الكاجبات المنزلية كاكماؿ ميمات

المقترحات:

لدييف لتحسيف األداء .كقد زاد عدد أكلياء األمكر الذيف شارككا

 .1دراسة أثر أنمكذج التقكيـ مف أجؿ التعمٌـ عمى التحصيؿ

إلجراء دراسات مستقبمية اقترح الباحثاف ما يمي:

التعمٌـ كأكراؽ العمؿ ،كالتمييز بيف أدائيف ،حتى تتكلد الدافعية
بناتيـ في تعمٌميف باطالعيـ عمى ممفات العمكـ الخاصة بيف

الدراسي لطالبات المرحمة االبتدائية.

بعد إضافة النمكذج المخصص لتكقيع أكلياء األمكر لممؼ

 .2دراسة أثر أنمكذج التقكيـ مف أجؿ التعمٌـ عمى الميارات

العمكـ ،كأكدت األميات عمى أىمية التكاصؿ عف طريؽ ممؼ

االجتماعية المتعمقة بالتعمـ لطالبات المرحمة االبتدائية.

العمكـ لمتعرؼ عمى مستكل بناتيف التحصيمي ،كالمشاركة في

 .3دراسة العالقة بيف الميارات االجتماعية المتعمقة بالتعمـ

دعـ تعمٌميف ،كطمبف تطبيقو عمى بقية المكاد الدراسية.

المعززة بالتقكيـ مف أجؿ التعمٌـ كالتحصيؿ الدراسي لمطالبات.

ص ِّمـ األنمكذج كفؽ استراتيجيات التقكيـ مف أجؿ التعمٌـ
ي
المستخمصة مف النماذج السابقة التي كاف ألغمبيا دكر فاعؿ في

أ .المراجع العربية

الخالصة:

المراجع

] [1سميث ،باتريشا كراجف ،تيممف .)2012( .التصميـ التعميمي

زيادة التحصيؿ الدراسي لمطالبات .كما أضيؼ لألنمكذج عنصر

(الطبعة العربية األكلى) .ترجمة مجاب اإلماـ .الرياض:

التكاصؿ مع أكلياء األمكر؛ ألىميتو في تعمٌـ الطالبات .كقد

مكتبة العبيكاف.

لكحظ أثر األنمكذج في تحكؿ البيئة الصفية مف بيئة تعميـ إلى

] [8العجمي ،عبداهلل .)2012( .أثر استخداـ استراتيجية التقكيـ

بيئة تعمٌـ متمحكرة حكؿ الطالبات .كلعؿ مف أىـ المالحظات

التككيني في تنمية تحصيؿ الدراسي لطالب الصؼ السابع

التي برزت لمباحثيف ىي صعكبة فصؿ عناصر األنمكذج:

في مادة المغة العربية .مجمة الطفكلة كالتربية (كمية رياض

التعمٌـ ،كالتغذية الراجعة التي تتـ بصكرة مستمرة ،إلى مراحؿ

.102

التعديالت عمى األنمكذج ،كفؽ أراء الخبيرتيف كمعممتي العمكـ

التككيني التعاكني كالفردم في تنمية التحصيؿ كاالتجاه

األطفاؿ  -جامعة اإلسكندرية) ،مصر-69 ،)11(4 ،

استراتيجيات التقكيـ الذاتي ،كتقكيـ األقراف ،كجمع أدلة حكؿ
مستقمة ،إنما ىي عناصر متفاعمة تشكؿ بيئة التعمٌـ .كقد أضفت

] [9عيسكم ،شعباف .)2007( .فاعمية استراتيجيتي التقكيـ
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A PROPOSED MODEL OF ASSESSMENT
FOR LEARNING SCIENCE FOR
ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
IMAN OMAR ALABDULKARIM
FAHAD SULIMAN ALSHAYA
ABSTRACT_ A proposed Model of Assessment for Science Learning was designed
according to the Smith & Ragan simple model of instructional design (2012). The Model
was applied by two sixth grade government school teachers, whom were then observed and
interviewed to evaluate and improve the Model. Interviews were also conducted with the
mothers of six students. A university professor and a science supervisor’s expertise
contributed to the Model. The developed Model created an environment that promoted
prompt assessment of science concepts through different strategies: sharing learning goals
and success criteria, sharing ideas in group work which involves eliciting evidence of
understanding, self- assessment, peer assessment, and using feedback to enhance learning.
Feedback was extended to Parents to support their children’s learning. The Model also
improved students’ learning-related social skills.
KEYWORDS: Assessment for Learning, Formative Assessment, Science Education.
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