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 المقابلة كأداة تشخيصية

Interviews as RtI Tools 

 

مجموعة من األسئلة التشخيصية التي تساعد المعلمة على تقييم وفهم سوء فهم طالب الصف 

 الثالث الذين يواجهون صعوبة في عمليات الضرب

 Thomas E. Hodges, Terry D. Rose, and April D. Hicks    بقلم:

 Teaching Children Mathematics, Vol. 19, No. 1, August 2012, pp. 30-36           نشر في:

 ترجمة: كميل ظاهر

 

من الصف الكبير. أي أنه يبدو أن  جزئيةمجموعات  مع الرياضيات باعتبارهم ا ما نفكر في صعوبات الطالبغالب  

طريقها  جزئيةوعات ويكون أداء اآلخرين كاف، بينما تشق مجم بعض الطالب يتمكنون من المضمون بسرعة،

 معو. بمثابة تحد الطالبفي الصعوبات التي يواجهها  الفروق الدقيقةمن الممكن أن يكون فهم بجهد مع أفكار معينة. 

استخدام  الدامغة على صحة األدلةوفي جميع أنحاء الواليات المتحدة  (RtI)تطبيق توجه "االستجابة على التدخل" 

RtI الذين  كوسيلة لدعم الطالب( يواجهون الصعوبات Burns, Appleton and Stehouwer 2005  ،)

 ويتمثل أحد التوجهات المعدة إليهم. والوصول طالب الطبقة الثانية من الصف لفهم طرقإلى  يحتاج المعلمون

ت . وقد استخدم بعض المربين المقابالاستخدام المقابالت التشخيصيةفي الخاطئة  الطالب لمفاهيمفهم أفضل  تحقيقل

 Buschman 2001; Moyer and) للتعليم الموفر للمعلومات وتحسين تقنيات االستجواب، التشخيصية كوسيلة

Milewicz 2002) صعوباتالمقابالت لمعالجة ؛ استخدم آخرون ( محددة في الحسابAshlock 2002.) 

 من مجموعة طالبلخاطئة الهيم لمفاتفهم المعلمة بشكل أفضل ا أنإلى  يةمقابالت التشخيصالمناقشة و إجراء يهدف

 تقنياتلباإلضافة إلى تطوير المؤلفة  ،الضرب هم بأنهم يواجهون صعوبة في عمليةحددت ذينالصف الثالث ال

 في الصف. الستخداممستقبلية لواستراتيجيات تقييم  إصالحخطط ، استجواب

مقابالت عندما أجرت  هاي من تدريبالفصل الدراسي الثان في هذه المادة، أبريل هيكس، مؤلفة -ةالمعلم كانت

المقابالت على  ارتكزت الضرب.عّرفتهم بأنهم يستصعبون عملية  مع أربعة طالب "على واحد واحد"تشخيصية 

ا،  جموعة متنوعة من المهام الفرديةم حقائق في  بما في ذلك اختباراتباإلضافة إلى تقييمات ترتكز على الحفظ غيب 

(، مؤلف مشارك)و يجامعال مستشارها مع تقشافيديو ثم نبالكل مقابلة  تصويرقامت ب واحد.من رقم  عددلالضرب 

 .الذي يعلم أيضا دورات في تعليم الرياضيات
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رياضيات  لتوفير المزيد من االرتجاع وللتفكير في االنعكاسات على دورات تعليم معلمات الرياضيات، قامت معلمة

بعض األفكار لتنظيم عملية إجراء المستشار الجامعي اقترح فيديو. أخرى )ومؤلفة مشاركة( بتحليل مقابالت ال

 (.يةتطوير بروتوكول للمقابالت التشخيص)انظر المقابالت 

 .Carpenter et alيمكن استخدامها في المقابالت التشخيصية )تقييم ممتازة  مهاملعدد من الموارد القيمة  هنالك

1999; NCES 2010; NCTM 2005يع هيكس على تطوير مهمتها الخاصة بها الستخدامها (، لكن تم تشج

ا إلى جنب مع تقنيات المقابلة واستجابات الطالب. فقامت  مع الطالب بحيث يكون من الممكن تحليل المهمة جنب 

 تلتمثياللالطالب  فهم مراقبة كيفيةبلضرب والسماح لها ل الطالب فهم ظهارمهام صممت إلثالث هيكس بإعداد 

معان معينة  لعرض المختلفة والصور محسوسةالدوات لألالطالب  استخدام وكذلكاصة بالضرب، ة الخالرمزي

 لضرب.ل

، وهي (Carpenter et al. 1999; Greer 1992)لضرب ل أربعة معان أساسيةبصورة عامة  الباحثونيحدد 

 ليطور كل المعاني األربعة ، من الضروري تضمينفي نهاية المطافو )عبر اإلنترنت(. 1الجدول ملخصة في 

 .لضربل اتصوري   اطالب المدارس االبتدائية فهم  

ا هيكساختارت ل، ئاسمالطالب الفسر ي أن كيف يمكن رؤيةل كما وقامت  مسألة. سياقلى تفتقر إ المهام التي عمد 

ا بتضمين مهمة ستطيع مدى ي إلى أي لتحديدالبراوني(  كعكة مسألةالعالم الحقيقي ) ا منستخدم سياق  ت واحدة أيض 

ا وتقيس  إلكمال المهمة. مساحة استخدام نموذج الطالب فيما يتعلق لضرب مدى فهم الطالب لتحاذي المهمة عمد 

 (:NRC 2001) رياضيةال الكفاءةمن  رياضيفروع  سةبخ

 فهم للمفاهيم. 1

 . الطالقة اإلجرائية2

 ستراتيجيةاإلالقدرة . 3

 )تفكير تالؤمي( وتعليل مالئم تفكير .4

 توجه مثمر . 5

 

 المقابالت

 سارة لدى والضعف نقاط القوة

الضرب. "بالنسبة من أجل استكشاف العالقة بين الجمع و، وذلك  كلمة مرات هما تعنيبنقاش المقابلة مع سارة  تبدأ

 هوآخر  عددمرات عدد تعميم أن بسارة قامت ، "هذا يعني أكثر من مجرد زائد." وبعبارة أخرى، قالت سارة لي"،

 هو نفسعدد أي  من بعد ذلك أن "مرتين ، ثم قالت(1)انظر الشكل  قدمت سارة مثاال  العددين. و أكبر من مجموع

نفس العدد." زائد  عددال"إنه ، الضرب تمرينفي  6 توضيح الـ أشارت عندما ُطلب منها." والشيء مثل الجمع

" األقراص لتمثيلستخدام سارة الوعندما وجهت هيكس . x 6 2=  12كتبت عندما طلب منها إظهار هذا المفهوم،و
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 وهي تضع ، "ست مرات اثنين،"ت، ثم قالأقراصومجموعة من ستة  قرصينموعة من جمعت سارة مج، 6×  2

ية استخدامها كيف عن عندما سئلت سارة أجابتومرات. شير إلى بين المجموعتين لت X إشارةكل ش علىان بعأص

أربعة زائد مرتين أربعة تساوي "مثل، وأضافت  ...." ينال تضيف كا، أن"حسن   ،6×  2لتحديد الحل  لألقراص

 ".أربعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شجعتها إضافة متكررة. ونتيجة لذلك،  سطةبوا ه يمكن تمثيل الضرب بإثنينأنالفهم ب ا منبعض   سارة عرضت

الذي استخدمته  النموذجمن رؤية العالقة بين سارة آملة بأن تتمكن  ،قراصاألبواسطة  6+  6عرض  على تهامعلم

 مرات ستهذا يمثل " قالت أن ثم أقراصمن ستة  تتكون كل واحدة منهما سارة مجموعتين تجمع التعبير.وبين 

 نتيجة النماذجووصف تلك  نموذج المسألة في سيناريوهات هاصعوبات تيد ما إذا كانكان من الصعب تحد ."ةست

 .زائد و مرات لكلماتلستخدام الرياضي الل فهمها للصعوبات التي تواجهها في الضرب أو في

ا 3×  4 عرض نموذجعندما ُطلب من سارة  على غرار  – 4من  مجموعة من ثالثة ومجموعة، وضعت سارة جانب 

 كيف نظمذكرت هيكس سارة . 7 تساوي ال 3×  4 ولكن أقراص 7أظهرت بأنها  وقالت ،6×  2 به تما مثل

االصف  األدوات  استخدمت ، ثم، "إنه أربعة، ثالث مرات"قاطعتها قائلة ولكن سارة مجموعات،في  أقراص 

ثمانية، تسعة، عشرة،  ،: "أربعة، ثم قامت بعدهاأقراصمجموعات في كل واحدة منها أربع  لتمثل ثالث المحسوسة

 6×  2إلى  هيكس انتباه سارةوجهت اثني عشر.  يساوي أربعة ثالث مرات أن" مالحظة اثني عشر، أحد عشر،

 ةأربعها المكونة من عاتوجمم فكيكلت 3×  4 هانموذجاستخدمت سارة  .مرة أخرى عرض نموذجها طلبت منهاو

 مسالةوعندما أعطيت لها  .هو "اثنين ست مرات" 6 × 2وقالت أن  من اثنين ، كل مجموعةإلى ست مجموعات

كعكة  الثني عشر الضربسارة أن جملة  قالتو منظومة." إنشاء"في البداية  سارةالبراوني، كان رد فعل  كعكات

في معرفتها مظهرة بذلك  اثني عشر،"ن ان أو مرتيعشر مرات اثن ا"اثنبراوني بشكل أفقي واثنتين بشكل عمودي 

عيدان المبنى بواسطة مجموعات ترتكز على مهمة الضرب نفس  عرض نموذجوعند ذه المهمة. تماثل في هال

مستخدمة إياها لتشكيل  ،)عيدان الواحد( وحداتوأربع  عودين من عيدان العشرةبسرعة  سارة سحبت، العشري

 1الشكل 
قدمت سارة مثاال  على تعميمها بأن حاصل ضرب عدد بعدد 

 آخر أكبر من حاصل جمعهما.
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مشيرة إلى  ين"،، "واثنعود العشرة مشيرة إلى "،المجموعة"هناك عشرة في هذه  منظومة، وفسرت ذلك بقولها:

الثاني  عود العشرةمشيرة إلى "، إثنتان بشكل أفقيهناك  اثنا عشر. ثم يساوي "وعشرة زائد اثنينوحدتين منفردتين. 

ا  ، "واثني عشر إلى أسفل."حيث ضمت الوحدتين مع 

في نهاية . اتالعد بواسطة خمس تستطيع ربما للتحقق من حسابها، قالت سارة أنها إثنين -إثنين  عدفضال  عن ال

 ن.اثني الضرب عامليلم يكن أحد  حتى لو الجمع راتكر للضرب أن يكون يمكنبأنه  سارةاستنتجت ، تهامقابل

 

سبل دعم الفهم في المستقبل.  تبصرات فيكذلك  وفرت، والتي تحملها ةمقابلة سارة المفاهيم الخاطئة الواضح تأبرز

 للروابط بين فهم سارةة البناء على لمعلمأتاح ل نفسهضاف إلى م "أي شيء"الـ شيء هو  أي من مرتينوقولها بأن 

مزيد من عداد لاأل في أنماط إلىلبدء في النظر ا هي الضرب والجمع. وربما تكون الخطوة المنطقية التالية لسارة

نظومات تلّمح إلى بناء الم سياقيةمسائل حل لفرص  إلىسارة كذلك تحتاج متكرر.  جمعالضرب بالنسبة لكون  فهمال

استخدام  يتسنى لها البدء في ، مقاعد في المسرح، وبالط على األرضيات( حتىصينية)على سبيل المثال، فطائر في 

وما أن تتمكن ، وسياقات العالم الحقيقي( لفهم الضرب. أدوات محسوسة متنوعة )صور، كلمات، رموز،تمثيالت 

 .التعليمبؤرة التركيز األكبر في  الحقائقفي  الطالقة أن تصبحمن الممكن القيام بذلك، سارة من 

 

 كاتي لدى والضعف نقاط القوة

تعني الضرب. وقد شرحت أن الضرب يعني اإلضافة. وعندما ُطلب منها  ×أن  المقابلةلمجري  ابدأت كاتي بقوله

 يساوي أربع مرات "ثالث رسمت منظومة وقالت:أو صورة،  أدوات محسوسةبواسطة  4 × 3 إظهار ماذا يعني

 منظومة أخرىكاتي  البراوني، رسمت عكاتمسألة ك حللجواب. نظومتها بعد أن أعطت المثم محت  ثنا عشر"،إ

 وعاء الكعكات، طلبت منها هيكس كاتي أن رسمت (. بعد2نظر الشكل ) امودي  وكعكتين ع اة أفقي  ي عشر كعكتمع اثن

 بسرعة، "أربع وعشرون". تثم أجابة تلو األخرى الواحد العدب. في البداية بدأت اتتحديد العدد اإلجمالي للكعك

؟ 12زائد  12 جمععرفت . كيف 12 زائد 12ضافت قالت بأنها أ المجموع،حصلت على وعندما سئلت كيف 

 ".ا: "ال أعرفأخير  ، وأجابت ترددت كاتي
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وعلقت مع  هاتعبير لم يكن بمقدورها شرح. 12×  12كتبت لصورتها،  الضرب تعبير كاتي كتابة ُطلب منعندما 

بواسطة  سيناريو إلى عرض هيكس كاتي ت. دعلنموذجهامناسب التعبير الكان  12×  12 بأن االعتقاد الخاطئ

 النموذجقادرة على عد  إنها عن طريق الواحد واإلثنين وقالت األدواتقادرة على عد  كاتيوكانت . أدوات محسوسة

ستة،  بصوت عال، "أربعة،حيث عّدت  دما حاولت أن تفعل ذلكعنها واجهت صعوبة ا، ولكنأيض  بواسطة أربعة 

 "ثمانية، واثني عشر، ستة عشر ...

مرة  عّدت وبعد ذلك كاتي ذلك مجموعات من أربعة. فعلتإلى  النموذج كان يمكنها تفكيك ذاإ ما كاتي هيكس سألت

ا أخرى ا -واحد  لتمثيل مجموعة مة تعبير ضرب وعندما طلبت المعلبصوت عال.  معلنة عن كل رابع عدد ،واحد 

 ."ةأربع مرات "أربع ة أجابت كاتيمن أربعتتكون واحدة 

اقترحته  الذيالضرب  تمرينتالئم ح كيف يتوضتستطع تفكيرها، لكنها لم  طريقة أن تشرح هيكس منها تطلب

ها سألتو. "هذا يعني مرات"أجابت  ،أن تصف ما هو تعبير الضربهيكس عندها طلبت منها  لتعبير المعطى.ل

ثم طلبت منها المعلمة أن ثالثة." : "مثل ثالث مرات هو تعبير مرات الذي يمكن أن يكون فأجابت كاتي ما المعلمة

، فترددت. األقراصقد مثلتها ب كاتي كانت تعبير ضرب لتمثيل مجموعة من أربع، والتي إعطاء مرة أخرىتحاول 

وبعدها أنتجت منظومة  .أقراص من ثالثة نياستخدام مجموعت طة، أوال  بواس3×  3ولكنها كانت قادرة على تمثيل 

، 4×  3   تمثلل منظومتها كاتي قادرة على توسيعكانت ثالثة صفوف وثالثة أعمدة."  ي"لد ت،، وأوضح3×  3

 .وذلك باستخدام أربعة صفوف وثالثة أعمدة

ا دفي العّ  صعوبة كاتي وفرت ا الضرب.  معالتي تواجهها  في الصعوبات اجديد   القفزي للمعلمة تبصر  وقد بدا صعب 

ببطء،  عدت نماذجها وبالتالي ةأربعب قفزيبشكل العد  على ةغير قادر ألنها كانت ةأربعبكاتي إتقان الضرب على 

ا عندما عدت بواحد بعض األحيانحاسبة   يركز ينبغي أن. نتيجة لذلك، واحد - بشكل غير صحيح ألنها أخطأت غالب 

 فهم مهامعلى قادرة إلى حد كبير  كاتي باإلضافة إلى ذلك، بدت .األعداد نظاممبنى  لي لكاتي علىلتعليم المستقبا

 2الشكل 
بواسطة جمع  24 بسرعة تأجابولكنها  الواحدة تلو األخرى العد سارة في البداية بدأتالبراوني،  لحل مسالة كعكات

12+12 . 
 كيف عرفت القيام بذلك. على لكنها لم تستطع اإلجابة
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 عرض نماذجكاتي من الفرص المتزايدة ل تستفيد في سياق العالم الحقيقي. ونتيجة لذلك، قدحديدها الضرب التي تم ت

 .سائلعتمد على سياقات المتهات سيناريو

 

 مساحة هو خيار عرضمن  بدالا نظومة استخدام مواسطة ب البراوني اتمسالة كعكفي تمثيل  ةخيار الطالبلقد كان 

 تقسيم من براوني أسهل لكاتيال سألة كعكاتم عرضكان  ربما ؛منفصلةعناصر  من تتكون مسائل المنظوماتمهم. 

 عدد مناسب من الصفوف واألعمدة.بأكملها إلى  الصينية

واسطة بسائل هذه المعرض  يكون الطالب قادرين علىة أنه من المهم أن مالمعلعلى الرغم من ذلك، شعرت 

 على موقدرته لمسائل المساحة يةمستقبلالدراسة الطالب هامة لكون تألن مثل هذه النماذج س ساحةاستخدام نموذج الم

الذين خضعوا األكبر من بين الطالب الثالث  صعوبةالكاتي كذلك أظهرت . النسبية لألعدادالمساحة نماذجفهم 

 تفكيرها. طريقة من حيث قدرتها على التعبير عنللمقابلة 

ا منها إذا كان اا مجدي  ا وخطي  مشاركة تفكيرها شفهي  في زيادة فرص كاتي ستكون   وشرح تفكيرها عند تعليل متوقع 

 ل.سائحل الم

 

 ناثان لدى والضعف نقاط القوة

وعندما سئل عما تعنيه مرات " مرات.ناثان: " نيه، أجابعت مامتحقق الو الضرب شارة عمليةإلا بإجراء فحص بدء  

 أنشألتعبير. عرض نموذج ل ومن ثم 4×  3مرات في التعبير أن يبّين لها  ناثان ة منالمعلم. طلبت : "طرح"أجاب

 نه مثل أربعة زائد ثالثة."إتوقف وقال " ،من ثالثة ينمجموعت المعروضة عليه الملونة األقراص بواسطة ناثان

ظهار ذلك. إل األدوات المحسوسة استخدام ،" محاوال  ات"ثالث أربع ، فأجابأربعة زائد ثالثةعناه بما ع ألته هيكسس

ا في كل عمود، لكنه  أقراصا ثالثة أعمدة مع أربعة جانب  وقام بوضع  إلى من ثالثة، مما أدى ا ا عمود  أيض  وضع جانب 

 .)3)انظر الشكل  سوية األقراصمن خمس عشرة  وجود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3شكل 

واجه ناثان صعوبة في ربط الرموز بالوسائل اليدوية ورسخ في ذهنه 

 .15 = 4 × 3أن الفهم الخاطئ ب
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جاب: وأ األربعة، مجموعات ثالثة مع ثالثالناثان مجموعة  الضرب، عدّ  تمرينلحل  األقراصاستخدام بواسطة 

ا "خمسة عشر"،  . كان بإمكانه أن يبّين للمعلمة ثالث أربعات "اتثالث أربع هناك "يجب أن يكونوأضاف موضح 

 وعندما سألت هيكس من أين جاءت. 4×  3 = 15، لكنه تمسك بفكرة أن3في الشكل  األقراصفي مجموعة 

 في التعبير. 3أشار إلى العدد  من ثالثة المكونة المجموعة األخرى

وأتى  .قراصاألأنشأها بواسطة  التيبالمنظومة رمزي التعبير الربط  ة فيبوناثان صع لدى أصبح من الواضح أن

. عرضهافكار التي األ احترام يتم ، في حينتلتمثيالبين اللربط ناثان افتقار  حدد كيفية معالجةلي ةلمعلمتحدي ا

على قطعة  12×  2. كتب ناثان التعبير 12ن امرت كيف تبدو ناثانوسألت النتقال إلى مثال آخر، اهيكس  تاختار

اإلظهار عمودين مع اثني عشر  األقراصمن الورق واستخدم مرة أخرى  ثني عشر" إن امرتفي كل عمود. " قرص 

المجموع هو أربعة  كل قرص على حدة وقال إنقام بعّد عشر". و ا"هناك اثنان إثن ن تكونيجب أ يعني أن

مثل نفس يأن  هإذا كان يمكنسألت المعلمة الثانية، الضرب  استند إلى نفس الوسيلة لمهمة ألن ناثانو وعشرون.

 حدات.اووال اتعشرال عيدانواسطة بسالة الم

 ثني عشر ثم كرر هذا إلظهار اثني عشر ثانية. هز ناثانلوصول إلى ال "حداتاو"عود عشرة وعودين  ناثان أخذ

المهمة األخيرة التي مجموعة. كيف تبدو ال ن يتذكرأا إلى أنه ال يستطيع ة، مشير  نظومم سه عندما ُطلب منه إنشاءرأ

صفين تقطيعها، على التي ستحتوي، إذا ما تم  البراوني اتمن كعك القيام بها كانت تشمل رسم صينيةناثان ُطلب من 

اع ي عشرنواث الكعك من اثني يحتوي كل منهما على  عمودينرسم م ، ثكبيرة فارغة رسم ناثان أوال  صينية. مود 

ا قدرتهأن (. 4)انظر الشكل  يمأل صينيته، لكنه لم ةعشر كعك من  الكعك باستخدام صورة صينيةتمثيل  في عملي 

 .رياضيالتمثيل لل إعطاء معنى في قدرتهالممكن أن تؤثر على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 شكل

ا  لم يكن بمقدور ناثان أن يتذكر كيفية تمثيل الضرب بواسطة منظومة، لكنه كان قادر 

 البراوني. اتعلى رسم تمثيل دقيق لصينية من كعك
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على سبيل المثال، وصف صورته  ،ناثان عندما ُطلب منناثان. فهم  عدة جوانب هامة منألقت المقابلة الضوء على 

أو أربع مرات ثالثة،"  ة"ثالث مرات أربع ـمجموعات كالنظر إلى يمكن ال هقال أن النهائية من حيث المجموعات،

 ةعشرال عيدان المجموعات المكونة من استثناءبلضرب. بالنسبة للميزة التبادلية ل بعض الفهمدليل على أن لديه وهو 

أدوات رسمها أو  مجموعةكل  واحد - واحد بواسطة ناثان عدّ حدات وصينية كعكات البراوني األخيرة، الواو

ا مع  محسوسة اسطة العشرات إلى العدد حدات المفردة، أن يعد بواوالو عيدان العشرةاستخدمها. وقد كان قادر 

صينية كعكات البراوني عندما ُطلب منه فعل هذا مع وقد . 24للوصول إلى عشرين ومن ثم العد بواسطة الواحدات 

نظيمها في صفوف تب قام حيث ،أدواته المحسوسة في تجميع اكان ناثان دقيق  العد بواسطة شيء آخر غير الواحدات. 

يفهم  ناثان أن قد يشير هذا إلىومجموعات.  إنشاء مجرد تطلب ةم من أن المعلمكل مرة، على الرغ مستقيمة وأعمدة

 على التي تشجع سائلحل المتتوفر لديه الفرص لالنهماك في أوضاع وينبغي أن من خالل بناء منظومات الضرب 

على التعليم ا . وينبغي أيض  تبين التمثيالروابط  إجراء فيحاولة مساعدته رسم منظومات. ويجب على معلمته م

غير  أخرىتمثيالت التي تعتمد على  سائلمن الضرب باستخدام سياقات الم ىخرأتمثيالت المستقبلي إبراز 

 المنزلية.لقيمة لستراتيجية من شأنها تدعيم فهمه النامي إوهي المنظومات، 

 

  االنعكاسات على التعليم

كأساس لبروتوكول  (NRC 2001رياضية )ال اتخمسة من الكفاءال الفروعاستخدام ، من خالل هيكس أدركت

 يكون من الممكن أنجراءات. لذلك، تطوير اإل لضرب قبلمفهومي لالفهم ال شديد علىفي الت مكنةالقيمة الم المقابلة

في صعوبات واجهوا  من أن الطالب المعلمة قد أدى إلى ما خلصت إليه العمليةفهم لتركيز على حفظ الحقائق قبل ا

حل في مهام  االنخراطمسبقة، ال تهممعرفلربط بل إال القليل من فرص  لهم لم تسنح ربما هالضرب في حين أن

حفظ حقائق الضرب. عالوة على  مجردب ما يقومونمهام الضرب عندلتمثيل متنوعة أساليب  استخدام ، أوسائلالم

طوير الكفاءة تب فرصة لطالل من شأنه أن يوفر يفهم المفاهيمالأن زيادة التركيز على  ةالمعلم تذلك، الحظ

الصف  فيمتمكنون  الطالب الذين يواجهون صعوبات بأنهم ظهري. ونتيجة لذلك، قد التالؤميستراتيجية والتفكير اإل

 (.Sousa 2008جراءات )اإلقواعد وال بدال  من حفظ أوسع مفاهيمي فهمالذي يشدد على 

دام مجموعة متنوعة من الموارد التي تركز على استخواسطة إدخال مفاهيم الضرب بعن رغبتها في  هيكس تأعرب

ا عن  مع التركيزواستكشاف المهام في السياق.   فهم تقييم يبتعد حفظ حقائق الضرب،على التعليم التمهيدي بعيد 

التي تم تعلمها في  بين الموادروابط  إجراءالطالب على  قدرةالموقوتة ويتطرق إلى  االختبارات عن ايض  أالطالب 

إلجراء مقابلة تشخيصية،  ةمعلمال التي تستخدمها أنواع المهام وتصبح .المختلفة طرق تمثيل الضرببين والسابق 

 مقابلة نفسه، أداة قيمة لدعم تعلم الطالب.الإن لم يكن بروتوكول 

ا إلى ،الذين يواجهون صعوبة إلى تحديدهم فحسب كوسيلة لدعم الطالب RtI ال يحتاج استخدام نموذج  وإنما أيض 

بطرق  الطالب فرز يتمومجموعة المستهدفة. بأنهم ال مالذين تم تحديده الطالب ولئكأل أفضل دعمتقديم  معرفة كيفية
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تعليمية واعية قد يشكل جمع أنواع المعلومات الالزمة التخاذ قرارات  إال أن المحتملة، صعوباتال لتحديدمتنوعة 

ا. ويوفر  يشخص  ه، في حين أنذوي الصعوبات طالبالوسيلة لتحديد ين للمعلم إجراء المقابالت التشخيصيةتحدي 

الذين  الطالباالستجواب واختيار المهمة، للطالب الفرديين. لقد أدى إيالء اهتمام بمحددة ال الحاجة مجاالت

تعليم لر بأكعالية فللتخطيط بوأيضا للضرب  الطالببشكل أفضل لدعم فهم  تجهيز هيكسيواجهون صعوبة إلى 

 ت اليومي.الرياضيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يةتطوير بروتوكول للمقابالت التشخيص

حيث قدم المستشار الجامعي والتفكير بها  تحليلها،بتصوير مقابالت الطالب بالفيديو، كتابة الفريق قام 

 والتنفيذ: بناءالعض اإلرشادات للمساعدة في بللمعلمة 

المفاهيمية على طالقة الطالب  مهمة تقييم أو سلسلة قصيرة من المهام التي تسلط الضوء تحديد• 

 محدد.لموضوع بالنسبة واإلجرائية 

 أسئلة، مثل ما يلي:بجابات الطالب إيجب التفكير في متابعة فهم الطالب للموضوع.  بينأسئلة ت طرح• 

 ؟فيه فكرتهل لك أن تشرح ما كنت  ♦

 ماذا فعلت أوال؟ ♦

 قررت أن تفعل ذلك؟كيف  ♦

 لماذا ...قل لي  ♦

الطالب )على  ت التي يستخدمهالتمثيالل الطالب وفهم مهمة التقييم. وصف مختصرتوثيق تفسيرات • 

ا في ( اللغة الشفهية أو الكتابيةوز، ، الصور، الرماألدوات المحسوسة سبيل المثال، يمكن أن يكون مفيد 

 .تقييم فهم الطالب

 .كدليل إضافيجمع أي عمل مكتوب قام به الطالب • 

 تجنب ما يلي: يجب محاولة• 

 .عالج / تصحيح أخطاء الطالبتدريس/  ♦

 اول قوله هو ..."(الطالب بطريقة أخرى )على سبيل المثال، "وهكذا، ما الذي تحإعادة بدء إجابات  ♦

 .الطالب )على سبيل المثال، "عمل رائع!"(إعطاء قيمة إلجابات  ♦
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