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 :صخاملل

بناء يهدف البحث إلى تحديد كفايات القياس والتقويم لدى معلمة التعليم العام بتبوك وفق املعايير العاملية في ضوء بعض املتغيرات. وقد تم         

بقت على )
ُ
ف عن ( معلمة في مدينة تبوك، وبطاقة مالحظة للكش357أداتين: استبيان للكشف عن مدى إدراك املعلمات لكفايات القياس والتقويم، وط

 من برنامجا( معلمة طبقت عليهن أداة االستبيان مسبق  60مدى ممارسة املعلمات لكفايات القياس، وطبقت على )
 
ستخدم كال

ُ
 (SPSS, AMOS . وا

املالحظة كانت درجة (لتحليل البيانات، من أهم النتائج: درجة توافر مرتفعة ملدى إدراك املعلمة لكل معيار من معايير املقياس بشكل عام، أما بطاقة 

 في التوافر متوسطة ماعدا "كفاية تفسير نتائج عملية القياس والتقويم " كانت بدرجة قليلة. كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إح
 
صائيا

عزى للخبرة أو التخصص وعدد الدورات التدريبية، وأيض  
ُ
 في املتوسطات عدم وجود ف اإدراك املعلمة لكفايات القياس والتقويم ت

 
روق دالة إحصائيا

عزى إلى التخصص، بينما تشير إلى وجود فروق تعود إلى كل من الخبرة وعدد الدورات. و 
ُ
كانت أبرز لدرجة ممارسة املعلمة لكفايات القياس والتقويم ت

 .ويم الذاتي لكفاءتها في القياس والتقويمالتوصيات االستفادة من قائمة املهارات الواردة في هذ البحث كإطار مرجعي يساعد املعلمة في التق

 .: كفايات القياس والتقويم، املعايير العامليةالكلمات املفتاحية

  :دقدةةامل

مادها يحتل القياس مكانة مهمة في العلوم املختلفة، وفي مجاالت الحياة اإلنسانية املعاصرة. ولعل بين السمات املهمة لحضارتنا املعاصرة اعت      

ا وراء الكشف عن ماهيتها والوصول إلى املعرفة العلمية املنظ مة والدقيقة لها، القياس أداة لدراسة الظواهر املختلفة في هذا العالم الذي يحيط بنا سعي 

في جانب مهم منه إلى وليس من الصعب على املرء أن يلحظ التقدم الهائل الذي شهدته وتشهده البشرية في املجاالت كافة في هذا العصر، والذي يعود 

 (.11: 2016القياس واعتماد النهج العلمي املوضوعي والكّمي في دراسة الظـاهرات املختلفة. )ميخائيل، 

ربوي وكما نعلم أن روح التربية والتعليم مرتبطة باملعلم الذي ُيَعدُّ قلبها النابض ودماغها، فهو املحّرك الرئيس لكافة عناصر النظام الت      

 عن مختلف الخ .ليمي وعملياتهاوالتع
 
في مختلف  للطالبرات التي يكسبها وينّميها بفمهما تعددت وتنوعت مصادر املعلومات واملعرفة يبقى املعلم مسؤوال

 (.9: 2015ن، ار املراحل الدراسية؛ لذا فإن تنمية املعلم وتطوير أساليبه التعليمية يعتمد إلى حد كبير على عملية إعداده بشكل مناسب. )األسدي وآخ

األمر إن هذه األهمية للدور البارز الذي يقوم به املعلم كانت وراء االهتمام املتزايد بمؤسسات وبرامج إعداد املعلم في مختلف دول العالم؛        

ب على نواحي القصور في برامج إعداد الذي ساعد في ظهور العديد من األساليب واالتجاهات التربوية الحديثة في مجال إعداد املعلمين والتي حاولت الت
ُّ
غل

 (.36: 2005املعلمين التقليدية، ولعل حركة إعداد املعلمين القائمة على الكفايات أحد أبرز هذه االتجاهات. )محمد وحوالة، 

عّرف الكفاية )       
ُ
فهذا يعني أنه قد وصل إلى  ؛اية: بأنها وصف الحد األدنى لألداء املقبول، فعندما يصل الفرد إلى حد الكفCompetency)وت

دنى من األهداف الحد األدنى من املهارة التي تساعد على أداء العمل، أي: أن املعلم الذي يمتلك من القدرات واملهارات التي تصل به إلى تحقيق الحد األ 

 (.57: 2005التعليمية املنشودة نقول: إنه يمتلك كفايات أدائه لعمله التعليمي. )راشد، 
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التربية  وبما أن الكفايات مشكلة شغلت فكر الباحثين والتربويين األوائل، وأثار فيهم تساؤالت مشروعة تابعتها باهتمام وجدية الجامعاُت وكليات 

ا لواجب
 
ا بالكفايات ومعاهد إعداد املعلمين ومراكز البحوث والدراسات النفسية والتربوية كان ال بد من أن يكون معلم املستقبل الذي نريد عارف اته متمتع 

، وفق أسس تربوية حديثة تواكب التطور املستمر في التعليم، بحيث ينعكس أثر هذه املعرفة على مستويات تحصيل الطلبة. هالتعليمية الالزمة لعمل

 (.78: 2015ن، ا)األسدي وآخر 

 : التي تناولت حصر الكفايات ومدى ممارستها  بشكل عام برز الدراساتأوكان من 

 ( التي هدفت إلى حصر الكفايات التدريسية الالزمة عند معلمات العلوم الشرعية، وقد استخدمت الِدراسة املنهج الوصفي 2015دراسة املعمر )

ددها ية عاملسحي التحليلي، اختبرت َعينة عشوائية من ُمعلمات الُعلوم الشرعية في املرحلة املتوسطة في مكتب التربية والتعليم بمحافظة املزاحم

 ة(فقرة موزعة على سبع49(. استخدمت بطاقة مالحظة تكونت من)م2013/2014( معلمة خالل الفصل الدراس ي الثاني للعام الّدراس ي)25)

ة في التخصص" جاءت بدرجة متوسطة أي بمتوسط حسابي دللدراسة. وأظهرت ال ةمحاور كأدا راسة أن درجة توافر كفاية "جودة الكفاءة الِعلميَّ

(،وكفاية" جودة تنفيذ الدرس "بدرجة ضعيفة بمتوسط 2,63وكفاية "جودة تخطيط للدرس "بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )(،2,98)

ة بمتوسط 2,89(،وكفاية "جودة تقنيات التعليم "بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )2,55حسابي) (،وكفاية" السمات الشخصية" بدرجة عالّيِ

راسة بعق3,48حسابي ) د دورات تدريبية للمعلمات حديثات التعيين حول توظيف الكفايات التدريسية في ضوء معايير الجودة (. وأوصت الّدِ

 الشاملة في تخصص الّعلوم الشرعية. وتشجيع تبادل زيارات األقران وتوظيفها في تنفيذ خطة التحضير والقائمة على كفايات التدريس في ضوء

 معايير الجودة الشاِملة.

 لجودة الشاملة، ومدى االتي هدفت إلى التعرف على الكفايات التدريسية الالزمة ملعلمات رياض األطفال في ضوء معايير  (2011)الحصان  دراسة

داللة  توافر تلك الكفايات التدريسية ملعلمات رياض األطفال في مدينة الرياض في ضوء معايير الجودة الشاملة، ومعرفة إذا كانت هناك فروق ذات

ي درجة توافر الكفايات التدريسية لدى معلمات رياض األطفال في ضوء معايير الجودة الشاملة تعزى ملتغيرات التخصص، أو املؤهل إحصائية ف

راسة العلمي، أو الخبرة، أو الدورات التدريبية. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي بأسلوب املالحظة، وتكونت عينة الد

( ُمعلمة، قامت الباحثة بتصميم بطاقة 932لمة من معلمات رياض األطفال في مدينة الرياض من مجتمع الدراسة الذي يتكون من)( مع40من)

(في درجة توافر الكفايات 0,05( كفاية تدريسية، وكانت أبرز النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)59مالحظة تحتوي على )

مات ذات تخصص رياض األطفال في مجال كفايات التخطيط ،والتنفيذ، والتقويم ، وجود فروق ذات داللة إحصائية عند التدريسية لصالح املعل

(في درجة توافر الكفايات التدريسية لصالح املعلمات الالتي خبرتهن من خمس سنوات إلى عشر سنوات في مجال كفايات األنشطة 0,05مستوى)

 والوسائل التعليمية.

ى االهتمام والعناية املو          
َ
ْعط

ُ
َعدُّ كفايات القياس والتقويم في مقدمة هذه املهارات التي ينبغي أن يمتلكها املعلم، والتي يجب أن ت

ُ
ناسبة ضمن برامج ت

ا من أركان العملية التدريسية ا أساسيًّ ؛ فأغلب القرارات اإلعداد التربوي بمؤسسات إعداد املعلمين، ذلك أن عملية التقويم التربوي تمثل ركن 

 املعلم يتخذها التي وكما نعلم ما للقرارات ،واإلجراءات التدريسية التي يتخذها املعلم ال بد أن ُتْبَنى في ضوء نتائج عمليات القياس والتقويم الصفية

كان هناك  ،بشكل خاص الطالب ومستقبل عام بشكل التعليمية العملية سير يخص فيما بالغة أهمية من التقويم عمليات القياس و ضوء في

 الدراسات التي اهتمت في مجال القياس والتقويم وسائله وكفاياته : جهود من الباحثين في هذا املجال ومن ابرز 

  2017 وتوركان كاراكوسدراسة وفي), Karakus & Turkkan التي هدفت إلى البحث عن الحاجات املرتبطة بالتعليم وجوانب القياس في )

القياس والتقويم ، حيث بحثت الدراسة في مقررات القياس والتقويم في قسم تعليم اللغة اإلنجليزية في جامعات الجزء الجنوبي من تركيا. مقرر 

نهوا الفصل الثاني من أاستخدمت طريقة الجمع السببية واشتملت عينة البحث على متطوعين بشرط أن يكونوا قد درسوا مقرر القياس والتقويم و 

من اإلناث.  ولجمع  12من الذكور و  سبعة   ة الثالثة في قسم تعليم اللغة اإلنجليزية في الجامعة. وقد اشتملت عينة معلمي قبل الخدمة علىالسن

 م(2015/2016)البيانات تم إجراء مقابالت شخصية في الفترة بين يوليو وسبتمبر من العام الدراس ي 
 
. ولقد وجد هذا البحث أن أكثر مشكلة شيوعا

 في مقررات القياس والتقويم هي اإلحصاءات وكان مصدر هذه املشكلة هو معرفة ومهارات الطلبة الرياضية )الحسابية( غير الكافية. وقد كشف

 عن الحاجة إلى إضافة املزيد من التمارين واألمثلة واألنشطة في املقرر. وتوصل ال
 
بحث إلى أن أدوات القياس الخاصة بكل تخصص البحث أيضا

املمكن استخدامها بحاجة إلى إدخالها في هذا املقرر، باإلضافة إلى القواعد النظرية للمقرر والتمارين امللموسة واألمثلة التي تضمن املعرفة واملهارات 

 في مهنة التعليم والتي يمكن إضافتها للمقررات العلمية. 

 ( 2016دراسة الرويلي)  التي هدفت تقديم تشخيص وتحليل ملهارات بناء االختبارات لدى الطالب املعلمين من وجهة نظرهم واملتخصصين، وذلك

ات من خالل إعداد قائمة بأهم مهارات القياس والتقويم التي يرى متخصصو القياس التربوي أهمية توافرها لدى املعلم ليتمكن من بناء اختبار 

ه القائمة في الكشف عن آراء الطالب املعلمين حول درجة إتقانهم لهذه املهارات ،ومدى التركيز عليها أثناء تدريس مادة تحصيل جيدة و استخدام هذ

يق أداتي التقويم التربوي. وكذلك استخدام اختبار من نوع ) الصواب والخطأ ( لقياس معرفتهم الفعلية في بناء االختبارات التحصيلية. وقد تم تطب
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 بطريقة العينة متعددة املراحل من مجتمع طالب كليات املعلمين الذين درسوا  470عينة مكونة من ) الدراسة على
 
 تم اختيارهم عشوائيا

 
( طالبا

على يم التربوي مادة التقويم التربوي. كما تم تطبيق املقياس املتعلق بتحديد درجة أهمية قائمة املهارات ومدى التركيز عليها أثناء تدريس مادة التقو 

 ممن يدرسون املادة في كليات املعلمين و )  13عينة مكونة من ) 
 
( أستاذا من متخصص ي القياس والتقويم التربوي الذين ينتسبون إلى  24( أستاذا

تدني معرفتهم  عدد من الجامعات العربية في السعودية واألردن والبحرين ومصر. وأظهرت نتائج االختبار املوجه للطالب املعلمين بكليات املعلمين

 املعلمون الب األساسية بمهارات القياس والتقويم املتعقلة ببناء االختبارات التحصيلية وذلك بالنسبة لجميع املجاالت التي تضمنها املقياس، أكد الط

ة التركيز على هذه املهارات أثناء أنهم يرون أن درجة إتقانهم ملهارات القياس والتقويم الالزمة لبناء االختبارات التحصيلية ) متوسطة (، وأن درج

ية لديهم كانت تدريس مادة التقويم التربوي كانت أيضا)متوسطة (، كما اتفقت أراء الطالب املعلمين مع نتائج االختبار في أن أكثر االحتياجات التدريب

م تم اقتراح تضمين برنامج ا
َ
اء الوصفي كمتطلب لدراسة لإلحص اقرر بكليات املعلمين ُم عداد التربوي إل في مجال إحصائيات درجات االختبار.  ومن ث

 املادة .

   2016دراسة كلو) ,Koloi)  بعنوان التدريب على التقييم: شرط مسبق لكفاءات املدرسين ومهاراتهم في استخدام التقييم الصفي ، تم توزيع

 في املدارس الحكومية األساسية والثانوية في  691استبيان على 
 
لتحديد العالقة بين مستوى التدريب على التقييم الذي يتلقاه  بتسوانامدرسا

عن السؤال الرئيس ي: كيف أن مستوى تدريب املعلم على  لإلجابةاملعلمون ومدى استخدامه في ممارسات التقييم الصفية. هدفت الدراسة 

دلت النتائج إلى أن االلتحاق بورش تدريبية ودورات متخصصة  التقييم يتنبأ باملدى الذي سيستخدم فيه املعلمون مهارات التقييم املختلفة؟

حول التقييم خالل الخدمة كان له عالقات مهمة باستخدام املعلمين وسائل التقييم الصفية. ومن الناحية األخرى فإن عدم التدريب على 

ا ريب املعلم على التقييم يبقى التقييم وعدم دراسة أي مواضيع فيه لم يظهر أي نتائج مهمة. تظهر هذه النتائج أن تد ا أساسيًّ من ممارسات جزء 

ن إلعادة ومهارات التقييم التي من املحتمل أن يستخدمها املعلم خالل التعليم الصفي. إن نتائج هذه الدراسة يمكن استخدامها كإطار لدفع املعلمي

 املعلمين في التقييم. التفكير في أساليب تدريبهم على التقييم والتركيز أكثر على بناء كفاءات 

  وفي( 2013دراسة ةاتسنوا Matsenjwa, هدفت إلى الكشف عن مهارات مدرس ي املرحلة االبتدائية  في القياس والتقييم ، اتبعت الدراسة )

 من في املرحلة االبتدائية تم اختيارهم ع ادرسُم  72املنهج الوصفي واستخدم االستبيان أداة للدراسة اشتملت عينة البحث على 
 
مدرسة  40شوائيا

ن املهارات تنقصهم في استخدام أساليب إفي سوازيالند. أظهرت النتائج أن معلمي املدارس االبتدائية لديهم بعض املعرفة في القياس والتقييم إال 

 
 
 أنه على الرغم من أن مدرس ي املرحلة  االبتدائية يرون التقييم مهما

 
نهم ال إفي تطوير التعليم والتعلم إال  التقييم املختلفة. ووجدت الدراسة أيضا

بشكل متكرر في املدارس  اأن التقييم الشفهي والتقييم العملي تم استخدامهم ايستخدمونه في التخطيط لدروسهم. وأظهرت الدراسة أيض  

. وفي ضوء هذه النتائج خلصت الدراسة إلى أن معلمي املرحلة اال 
 
بتدائية االبتدائية على الرغم من أن تقنيات املالحظة واإلسقاط استخدمت نادرا

امعات تدريب املعلمين في الدراسة أنه يجب على كليات وج أوصتيقيمون املتعلمين ليراقبوا تقدمهم بدل أن يزودوهم بخطط تعليمية لذلك. 

 سوازيالند أن تزيد في نطاق مقررات القياس والتقييم لتزود املعلمين بالتدريب الكافي.  

  وفي(2013دراسة أوزدةير, Özdemir)  هدفت إلى البحث عن الكفاءات التدريسية ملعلم املرحلة األساسية وحاجات التدريب على أدوات القياس

من املرحلة األساسية يعملون في  امعلم   337لخدمة، اتبعت هذه الدراسة األسلوب الوصفي وقد اشتملت عينة الدراسة على والتقويم البديلة أثناء ا

كانوا من مدرس ي التخصص للمرحلة األساسية،  185من العينة كانوا مدرس ي صف و  152مدارس أساسية خاصة، 3مدرسة أساسية حكومية و 15

% كانوا من الذكور. تم جمع البيانات باستخدام أداة  استبيان أعدها الباحث، وتم بعد ذلك تحليل 51,3ء َو من النسا كَن % من العينة 48,7

 لتحديد فيما إذا كان هناك اختالف مهم تبع    ANOVAالبيانات باستخدام الوسائل الرياضية مثل التردد والنسبة وغيرها. تم استخدام 
 
ا لعمر أيضا

 وقدم املدرسيين في التعليم. 

لى أظهرت هذه الدراسة أن املعلمين لديهم مستويات كفاءة متدنية في بعض أدوات التقييم املختلفة وبحاجة إلى التدريب عليها. ولذلك، يجب ع       

ا للمنهج البنائي في التعليم وقيمة القياس والتقييم تبع  ا للتدريب أثناء الخدمة حول نوعية ودوري   اا سنوي  املدارس ووزارة التعليم أن تصمم برنامج  

 واستخدام أدوات التقييم والقياس املختلفة. 

 ( 2012دراسة فرج)   .هدفالتي هدفت إلى معرفة االستخدام األمثل لوسائل القياس والتقويم ودورهما في ضمان جودة مخرجات التعليم الجامعي 

باملهام العلمية التي يحتاجونها في مواجهة مهمات القياس والتقويم في حياتهم. وقد اقتصرت حدود البحث على دراسة  األساتذةلى تزويد إالبحث 

 /2011 جدابيا الليبية  للعام الدراس ي)أفي كلية آداب وعلوم  في مدينة  األستاذجودة القياس والتقويم في املهام االمتحانية التي يمارسها 

الجامعي على استخدام وسائل جديدة في االمتحانات ، كما  األستاذنتائج: السبب الرئيس ي في عدم كفاءة االمتحانات هو قدرة .وكانت أهم الم(2010

 يتوجب إعداد برامج تدريبية على األساليب والطرائق الحديثة لتعليم الطلبة وتقويمهم وتنويع مصادر التعلم . 

 (  2010دراسة املطير)  عينة توفرها لدى مدى من والتحقق االبتدائية باملرحلة للمعلمين الالزمة املستمر التقويم كفايات تحديد إلى هدفتالتي 

ثالث  بناء ، وتم ( 82على) اشتملت املستمر للتقويم الالزمة الكفايات قائمة ببناء الباحث قام . املنورة املدينة بمنطقة االبتدائية املرحلة معلمي من
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 ( 35 ( من املستمر يتكون  التقويم كفايات في واختبار كفاية ) 82 ( على اشتملت مالحظة وقائمة كفاية ) 82 ) اشتملت استبانة أداة وهي أدوات

أن  : يلي ما البحث نتائج أبرز  من .وكان )35( على املالحظة قائمة تطبيق وتم) 305 ) على واالختبار االستبانة أداة من كل تطبيق تم .اختبارية مفردة

 الكفايات وحصلت التوفر من كبيرة درجة على املهنية الكفايات حين حصلت في االستبانة محاور  لجميع متوسطة العينة أفراد لدى التوفر درجة

 التقويم نتائج وتفسير تحليل كفايات وتتوفر ، املالحظة قائمة حسب التوفر من " ال يمارسها " درجة على الطالب إنجاز ملف باستخدام الخاصة

 كما . املستمر التقويم كفايات اختبار نتائج حسب املنزلية( والواجبات واملالحظة املهنية  (من كل كفايات ال تتوفر حين في كبيرة بدرجة املستمر

 لدى الخبرة زادت سنوات كلما أنه النتائج كشفت كما ، األدوات محاور  بعض على التخصصات بعض لصالح فروق وجود عن البحث كشفت نتائج

  . املستمر التقويم لكفايات امتالكه في التوفر درجة لديه زادت املعلم

ننا نجد جميعها اتفقت على وجود ضعف في بعض هذه إعلى الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت الكفايات التدريسية  لدى املعلمين واملعلمات إال 

لوضع قائمة من كفايات القياس والتقويم تسهم في إعداد املعلم، ومساعدة   الكفايات وخاصة كفايات  القياس والتقويم لذا  جاء هذا البحث

إثراء مجال البحث التربوي في حقل الكفايات التعليمية وخاصة  ااملعلمين على تحسين كفاياتهم في ضوء الكفايات التي ينبغي أن تتوافر لديهم، أيض  

لعملية التربوية في تطويرها مستعينين بالنتائج والتوصيات واملقترحات التي توصل إليها في مجال القياس لدى املعلمين، و مساعدة القائمين على ا

 البحث. 

الخاصة بهذا املجال  النماذج العاملية بعض منواالستفادة على االطالع عند وضع قائمة من كفايات القياس والتقويم كما حرص الباحثان       

 ومنها:

   
ا
 نموذج الوليات املتحدة األةريكية: : أول

م على تطوير قوائم من املعايير الخاصة بالكفايات التي توجب 1990عملت الجمعيات التربوية املهنية في الواليات املتحدة األمريكية منذ عام      

 امتالكها من قبل التربويين، وخاصة املعلمين، 

 American Federation ofوصلت لها الجمعيات التربوية املهنية في أمريكا في سبعة مجاالت هي: وتقع املعايير الخاصة بالتقويم التي ت      

Teachers National Council on Measurement in Education, National Education Association ,1990).) 

  :القرارات التربوية املختلفة. املهارة في اختيار وانتقاء أدوات وإجراءات التقويم التي تالئماملعيار األول 

 :القرارات التدريسية. التخاذاملهارة في تطوير أدوات التقويم املالئمة  املعيار الثاني 

 :النتائج التي تتمخض عن أدوات وإجراءات التقويم التي طورها أو قام اآلخرون بتطويرها أو تبنيها. املهارة في التطبيق  املعيار الثالث

 والتصحيح والتفسير.

 :املهارة في استخدام نتائج التقويم عند اتخاذ القرارات الفردية للطالب والتخطيط للتدريس وتطوير املناهج وتحسين األداء  املعيار الرابع

 العام للمدرسة.

  :مهارة إعطاء الدرجات وإصدار األحكام الصادقة املبنية على تقويمهم.املعيار الخاةس 

 :مهارة نقل نتائج عملية تقويم للطالب وأولياء األمور وغيرهم من املهتمين بالتقويم. املعيار السادس 

 املهارة في معرفة إجراءات التقويم وتجنب االستخدامات غير السليمة أو غير األخالقية لها. ملعيار السابع:ا 

    
ا
  The New Zealand Qualifications Authority, (NZQA))نيوزيالند : النموذج  :ثانيا

كر في حسين)      
ُ
يوجد في نيوزيالندا بعض السلطات املختصة بوضع املعايير األكاديمية للمعلمين في جميع املجاالت التربوية، ويأتي  (2011كما ذ

باملؤهالت ووضع من بينها املعايير والكفايات الخاصة باملعلمين في مجال تقييم وتقويم الطالب في املراحل الدراسية املختلفة، فيوجد لديها سلطة خاصة 

 The( وكذلك مجلس املعلمين  )The New Zealand Qualifications Authority (NZQAتعرف بـسلطة املؤهالت في نيوزيالندا )املعايير 

New Zealand Teachers Council (NZTC)  الذي يقوم بدوره بمتابعة مدى توافر هذه املعايير من خالل املتابعة امليدانية وإرسال التقارير

 للتقارير والدراسات امليدانية املعدة لذلك.الخاصة بذلك إلى السل
 
 طة املختصة باملؤهالت لوضع برامج التنمية املهنية والتدريب للمعلم وفقا

وكانت  وقد قامت سلطة املؤهالت ووضع املعايير في نيوزيالندا بوضع املعايير التي يجب على املعلم امتالكها في مجال القياس والتقويم التربوي       

 ي: كما يل

  :يفهم املعلم الهدف من التقويم كمدخل لتحسين التعليم، ويتمكن من تطبيقه، واستخدام أدواته.املعيار األول 

  :يتمكن املعلم من تشخيص حاالت التأخر الدراس ي، ويضع برامج لعالجها.املعيار الثاني 

 :يتمكن املعلم من اكتشاف التالميذ املتفوقين، ويضع برامج تنمي تفوقهم. املعيار الثالث 
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: نموذج بريطانيا وويلز: )
ا
  ( QAA), 2017, pp 213 – 233) The Quality Assurance Agencyثالثا

ا من التربويين على أهمية إعادة النظر في أغراض التقويم التربوي، فبعد أن      ا كبير  كان التركيز  شهد العقد املاض ي في اململكة املتحدة وويلز تركيز 

لز مجموعة من ( باململكة املتحدة وويQualification and Curriculum Authorityعلى تقويم التعلم ،  وقد حددت سلطة املؤهالت واملناهج )

 مبادئ التقويم للتعلم يجب أن يمتلكها املعلم وتكون ضمن الكفايات املؤهلة للتدريس ومن أهمها:

ا من التخطيط الفعال للتدريس والتعلم. .1  أن التقويم للتعلم يجب أن يكون جزء 

 محورية التقويم للممارسات داخل الصف الدراس ي.  .2

 لمين.اعتبار التقويم مهارة مهنية أساسية للمع .3

الحساسية والبنائية: لعملية التقويم تأثير نفس ي على املتعلم. ولذلك يجب أن يكون املعلمون على وعي كامل بتأثير مالحظاتهم ودرجاتهم  .4

 وتقديراتهم على ثقة املتعلمين بأنفسهم وحماسهم للتعلم. 

خالل تشجيع التعلم، وتعزيز الدافعية، والتركيز على التقدم، دافعية املتعلم: يأخذ التقويم للتعلم في الحسبان أهمية دافعية املتعلم من  .5

 واإلنجاز وليس الفشل. 

م الط .6 ا بين جميع املعنيين باملعايير التي يقوَّ
 
ا مشترك ا لاللتزام بأهداف التعلم، وأن يقدم فهم   الب بناء عليها. التقويم للتعلم: يجب أن يكون مشجع 

 على التقويم الذاتي حتى تنمو لديه مهارة التأمل وإدارة الذات.  إن التقويم للتعلم يطور قدرة املتعلم .7

إن املتعلمين يجب أن يحصلوا على املعلومات والتوجيهات البناءة حول كيفية تحقيق التحسن في التعلم حتى يخططوا للخطوات القادمة في  .8

 تعلمهم.

 
ا
 Teaching Competency Standards in Southeast Asian Countries: Eleven )نموذج إندونيسيا كما جاءت في: رابعا

Country Audit) Philippine Copyright 2010. 

 تصنف معايير الكفاءة في التعليم في إندونيسيا إلى أربعة مجاالت رئيسية :الكفاءات )التربوية ،الشخصية، املهنية ،االجتماعية(       

 كفايات القياس والتقويم :حيث جاء من ضمن املعايير التربوية ما يخص 

  يجب أن يكون لدى املعلمين القدرة على تقييم عمليات التعلم والنتائج. 

  أي يكون لديهم:

 في  إجراءات التقويم ، واستخدام نتائج التعلم لتحسين تعلم طالبهم . ةخبر ال• 

 ى نتائج جيدة.القدرة على تطوير أدوات مختلفة للتقويم واستخدامها في خطط الدرس للحصول عل• 

 القدرة على تطبيق عمليات التقويم  لتحديد مدى تعلم  الطالب.•  

 القدرة على تحليل نتائج التقويم وقدرات طالبهم.• 

 القدرة على تقييم نتائج التعلم والتفكير في خطة تدريسية فاعلة تسهل مهمة الطالب في التعلم. •  

 على نتائج التعلم لضمان الجودة العالية. اتخاذ اإلجراءات الالزمة بناءالقدرة على • 

 
ا
 نموذج اململكة العربية السعودية:  :سادسا

م ممثلة في مركز التطوير التربوي بإعداد وثيقة املعايير التربوية لعناصر 2003قامت وزارة التربية والتعليم باململكة العربية السعودية عام       

ن يقة ضمن طياتها الكفايات التي يجب أن يمتلكها املعلم في مجال القياس والتقويم، والتي يمكن من ضمنها أالعملية التعليمية، حيث تضمنت هذه الوث

 يقوم املعلم بتقويم الطالب باستخدام األساليب واألدوات املناسبة في القياس والتقويم التربوي.

 ويجب على املعلم لتحقيق هذا املعيار امتالك الكفايات التالية: 

 بات املعرفية: يجب أن يعرف املعلم ويفهم:املتطل

 .مفاهيم وأسس وفوائد القياس والتقويم 

 .أنواع وأدوات وأساليب القياس والتقويم التربوي وخصائص واستخدامات كل منها 

 .كيفية تصميم تلك األدوات شاملة االختبارات بأنواعها واالستبانات وبطاقات املالحظة ومعايير ذلك 

 الدرجات والبيانات واالستفادة من نتائجها. طرق تحليل وتفسير 

 املبادئ التربوية: يؤمن املعلم ويثمن:
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 .أهمية القياس والتقويم للعملية التعليمية وفوائدها للطالب وللمعلم 

 .أهمية تنويع أدوات القياس لتتوافق مع نوعية األهداف املطلوب قياسها 

  التعليم والتغذية الراجعة.ضرورة تفسير البيانات وأهميتها في تحليل عملية 

 املعايير األدائية: يعمل املعلم على:

 .تشخيص مستويات طالبه للوقوف على معارفهم ومستوياتهم وخبراتهم السابقة 

 .قياس تحصيل الطالب ملا يتم تقديمه في الدروس اليومية وتوظيف نتائجه 

  ب.توضيح معايير وأساليب التقويم التي سيتم استخدامها وشرحها للطال 

 وموضوعية وشفوية وأدائية لتتوافق مع الهدف واملحتوى املطلوب قياس التحصيل فيه. ةتنويع أدوات القياس والتقويم من اختبارات مقالي 

 .تصميم أدوات القياس والتقويم وفق القواعد الصحيحة 

  الحسية واملعنوية.من النواحي  –وغيرها من أساليب التقويم  –تهيئة األجواء املناسبة ألداء االختبارات 

 .تصحيح اإلجابات بطريقة علمية 

 .تفسير وتحليل درجات االختبارات وغيرها وتزويد الطالب بالتغذية الراجعة عن أدائهم 

 .تنمية الشعور بالتقويم الذاتي لدى الطالب وتطوير مهاراتهم في ذلك 

 (47-30: 2008خرون ، آو  سلمةوأنشطته بطريقة أفضل. )  استخدام نتائج القياس والتقويم لتقويم أدائه في التدريس وتخطيط دروسه 

كفايات مختلفة لدى املعلمين بشكل عام وما يخص انخفاض في مستوى وبعد االطالع على نتائج الدراسات السابقة وما أشارت إليه من وجود      

 االطالع ع
 
لى نماذج كفايات القياس والتقويم بشكل خاص، كما أنه ال يوجد دراسة سابقة تفردت بكفايات املعلمة في مجال القياس والتقويم ، وأيضا

لحاجة لهذه الدراسة والتي تهدف إلى الوصول ملعلومات عن كفايات عاملية من املعايير الخاصة بالكفايات التي توجب امتالكها من قبل املعلمين، جاءت ا

ستبحث في أثر كل من الخبرة والدورات التدريبية والتخصص على مدى ممارستها لهذه الكفايات  ايض  أاملعلمة في مدينة تبوك في مجال القياس والتقويم 

ت القياس والتقويم والتي ستشكل قاعدة معلومات للتخطيط لبرامج التطوير املنهي  ومن ثم التوصل إلى قائمة مفصلة ، مترابطة ومنظمة من أبرز كفايا

 قياس والتقويم.تطوير مهاراته في الو  ئهللمعلم وتحسين أدا

 ةشكلة البحث وتساؤلتها:

بشكل خاص جاءت الحاجة من خالل نتائج وتوصيات البحوث السابقة التي تناولت الكفايات لدى املعلمين بشكل عام والقياس والتقويم      

ثانوي ( ومن هنا جاءت مشكلة هذا البحث من خالل اإلجابة عن  -متوسط -امللحة لتحديد كفايات القياس والتقويم ملعلمات املراحل املختلفة )ابتدائي

 التساؤالت التالية:
 العاملية في ضوء بعض املتغيرات؟ما درجة إدراك كفايات القياس والتقويم لدى معلمة التعليم العام بتبوك وفق املعايير  .1

 ما درجة ممارسة كفايات القياس والتقويم لدى معلمة التعليم العام بتبوك وفق املعايير العاملية في ضوء بعض املتغيرات؟  .2

 إهل توجد فروق ذات داللة   .3
ُ
الخبرة، من التخصص)علمي، أدبي(، و  لكلعزى حصائية في درجة إدراك املعلمة لكفايات القياس والتقويم ت

 وعدد الدورات التدريبية في مجال التدريس والتفاعل بينهم؟

 إهل توجد فروق ذات داللة  .4
ُ
من التخصص)علمي، أدبي(،  لكلعزى حصائية في درجة ممارسة املعلمة لكفايات القياس والتقويم ت

 والخبرة، وعدد الدورات التدريبية في مجال التدريس والتفاعل بينهم؟

 جة ممارسة املعلمة لكفايات القياس والتقويم  من خالل درجة إدراكها لها؟هل يمكن التنبؤ بدر  .5

   :أهداف البحث
 يسعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية : 

 التحقق من درجة إدراك معلمة التعليم العام بتبوك لكفايات القياس والتقويم. .1

 التحقق من درجة ممارسة معلمة التعليم العام بتبوك لكفايات القياس والتقويم.  .2

التدريبية في التعرف على وجود فروق ذات داللة  بين املعلمات في درجة إدراك كفايات القياس والتقويم تعزى إلى كل من الخبرة والتخصص وعدد الدورات  .3

 مجال التدريس.
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مات في درجة ممارسة كفايات القياس والتقويم تعزى إلى كل من الخبرة والتخصص وعدد الدورات التدريبية في مجال التعرف على وجود فروق بين املعل .4

 التدريس.

 مكانية التنبؤ بدرجة ممارسة املعلمة لكفايات القياس والتقويم من خالل درجة إدراكها لها.إالتحقق من  .5

   :أهمية البحث
 يلي:وتتجلى أهمية البحث الحالي فيما 

 :النظرية األهمية - أ

 أن البحث الحالي مستمد من نماذج عاملية للكفايات املهنية للمعلم . .1

 ُيحسن ن امتالك املعلمة ملهارات القياس والتقويمإحيث  لدى ُمعلمة التعليم العام  القياس والتقويم أن البحث يسعى إلى تحديد كفايات .2

 . ويطورها والتعلم التعليم عملية

 :التطبيدقية األهمية - ب

  املناسب العالج واقتراح القصور  أوجه ومعرفة لدى املعلمة  بتبوك  القياس والتقويم كفايات واقع لقياس مقننة بطاقة لبناء جديد إسهام أنه .1

  بمنطقة  املعلمة لدى  لتنمية كفايات القياس والتقويم الحالي البحث نتائج من املستمدة املقترحة التدريبية اآلليات من مجموعة تقديم .2

 . تبوك

 عملية في تساعد راجعة تغذية حيث يقدم خاصة بصفة الحديثة التقويم وأساليب القياس و عامة بصفة التربوية البرامج تقويم أهمية .3

 . والتطوير اإلصالح
   :ةصطلحات البحث

 (124: 2015القدرة إلنجاز بعض املهام والوظائف والقيام ببعض األعمال.)األسدي وآخرون، :Competencyالكفاية   

 : Measurementالدقياس   
ُ
 إلى قواعد محددة تتم قايشير إلى عملية التقدير املوضوعي الكمي وإعطاء قيم عددية للسمة أو الخاصية امل

 
سة استنادا

قاسةمن خاللها املطابقة بين السمة أو الخاصية 
ُ
 (15:  2016و الرقم الدال على درجة وجودها .)ميخائيل، امل

قوم.إ: هو عبارة عن  التعريف اإلجرائي للدقياس
ُ
عبر عن تحصيل الطالبة على املوقف التعليمي امل

ُ
 عطاء املعلمة قيم عددية ت

ا وهو تقديم ا اساسي  هداف التربوية، ويحقق غرض  عملية منظمة لجمع وتحليل املعلومات ، يتطلب التحديد املسبق لأل : Evaluationالتدقويم   

 (153: 2016معلومات هامة ومفيدة لصانعي القرارات التربوية. )ميخائيل ،

جراء يتطلب من املعلمة إصدار حكم واتخاذ قرار حول أداء الطالبة للوصول إلى تحسين التعلم وتحقيق إهو عبارة عن  التعريف اإلجرائي للتدقويم:

 وية.األهداف الترب

هي مجموعة من املعارف واملفاهيم والقدرات التي ينبغي أن تمتلكها املعلمة كي تتمكن من القيام بعمليات  جرائي لكفايات الدقياس والتدقويم:إل التعريف ا

 القياس والتقويم املتعلقة بقياس تحصيل الطالبات بدقة وكفاءة.

ثالث مراحل تعليمية هي املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة واملرحلة يتضمن التعليم العام :  Public Educationالتعليم العام

 (76: 2004الثانوية.)الخطيب وآخرون،

هي املعلمة التي تقوم بتدريس مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم العام التي تتضمن املرحلة االبتدائية واملرحلة جرائي ملعلمة التعليم العام: إل التعريف ا

 .ملرحلة الثانويةاملتوسطة وا

تستخدم كلمة معيار بمعنى وجود قاعدة أو مستوى تحدده التوقعات املنتظرة من أفراد معينين في مواقف اجتماعية محددة،  Standards:املعايير 

 (2012كما يعتبر هو األساس الذي يمكننا من قياس مدى نجاح أو فشل تحقيق األهداف املنتقاة )تركس،

 أداء املعلمة في  قياس وتقويم تحصيل الطلبات .  جودة على للحكم املحكات من مجموعة  :لمعاييراإلجرائي ل التعريف 

شياء الخارجية إلى تمثيالت عقلية معينة ، أل عملية التوصل إلى املعاني من خالل تحويل االنطباعات الحسية التي تأتي بها الحواس عن ا تعريف اإلدراك: 

 (111:2014عبدالرحيم، و ) النصير نتائجها شعوريةولكن  وهي عملية ال شعورية

 : هي الدرجة التي تحصل عليها املعلمة على املقياس املستخدم في هذا البحث.  جرائي لدرجة اإلدراكإل التعريف ا

 ذه، تقويمه.( بأنها القدرة على أداء عمل أو نشاط معين ذي عالقة بتخطيط الدرس، تنفي12:  2006يعرفها زيتون) تعريف املمارسة :

 هي الدرجة التي تحصل عليها املعلمة على املقياس املستخدم في هذا البحث. التعريف اإلجرائي لدرجة املمارسة :
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 : حدود البحث
 الثانوي ( في املدارس التابعة إلدارة التعليم في مدينة تبوك. –املتوسط –اقتصر البحث على معلمات املراحل ) االبتدائي  الحدود املكانية : 

 2018-2017ول عام أل الفصل الدراس ي ا الحدود الزةانية :  

 ن غيرها من الكفايات التربوية. : اقتصر البحث على أبرز كفايات القياس والتقويم وفق االتجاهات املعاصرة دو الحدود املوضوعية 

 ةنهجية البحث: 
 املنهج الوصفي ملالءمته لطبيعة وبيانات البحث. اتبع الباحثان   

 ةجتمع البحث:
ثانوي (، التابعة لإلدارة العامة  -متوسط  –يتكون مجتمع البحث من جميع املعلمات بمدارس التعليم العام داخل مدينة تبوك )ابتدائي  

بناء  على البيانات التي حصل عليها  معلمة 5114  ن، والبالغ عدده2017/2018مركز إشراف تبوك في العام الدراس ي  -للتعليم بمنطقة تبوك

 مدرسة للبنات.  260. وقد توزع مجتمع الدراسة على 2017/2018)بنات( عام دارة تقنية املعلومات إمن  الباحثان

 عينة البحث :
 سلوب العينة العشوائية الطبقية .أتباع اب  اختيارهامدينة تبوك تم بجميع املعلمات بمدارس التعليم العام يستهدف البحث عينة من     

 أداة البحث :
 من : البيانات املتعلقة بالبحث استخدم الباحثاناملعلومات و لجمع 

 
 كال

 .( بطاقة مالحظة كفايات القياس والتقويم  2استبانة كفايات القياس والتقويم  ،  (1

 

 استبانة كفايات الدقياس والتدقويم   .1

 ( بناء الستبانة :أ

 تحديد الغرض ةن الستبانة: .1

ة الغرض من االستبانة هو وضع قائمة من كفايات القياس والتقويم تسهم في إعداد املعلم في البرامج األكاديمية التي تقدمها كليات التربي      

 والبرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة.

 الطالع على ةجموعة ةن املعايير العاملية : .2

املعايير املهنية العاملية العامة واملعايير الخاصة بالقياس والتقويم ،واستخلصت الكفايات التي من املمكن على مجموعة من اطلعت الباحثة       

 وأهم هذه املعايير : ,أن تسهم في إعداد املعلم وتطوير كفاياته في القياس والتقويم

 األمريكية.نموذج املعايير املهنية  .1

 نموذج املعايير املهنية في نيوزيالندي. .2

 ج املعايير املهنية في بريطانيا وويلز.نموذ .3

 نموذج إندونيسيا . .4

 نموذج استراليا . .5

 نموذج اململكة العربية السعودية. .6

 صياغة وبناء فدقرات الستبانة: .3

الكفايات مرت عملية بناء أداة االستبانة بعدة مراحل بدأت بمراجعة اإلطار النظري للبحث والذي شمل الدراسات السابقة التي تناولت       

كر سابق   اوكفايات القياس والتقويم خاصة وايض   ةالتعليمية عام
ُ
داة بصورتها األولية من خالل أل ا انأعد الباحث ابعد االطالع على املعايير العاملية كما ذ

بسيطة ومكتوبة بلغة  ،موضوعيةن تكون العبارات شروط الصياغة وهي :أ مع مراعاةصياغة عدد من العبارات التي تمثل كفايات القياس والتقويم 

ما يناسب املناهج في البيئة السعودية  عاةمرا اايض  ( 80: 2013)الزعبي وآخرون ، .امتسلسلة منطقي   ،ة ومفهومة وواضحة ال تحتمل اللبسسهل

 .( كفاية  82وقد اشتملت القائمة على خمسة معايير  تضم ) .وتطويرها

مام كل عبارة ما يتوافق مع درجة أمخاطبة معلمة التعليم العام بأن تضع و  ،عنوان البحث والهدف منهثم ُصممت االستبانة موضح فيها        

، بدرجة كبيرة  ، بدرجة متوسطة،دراكها للكفاية بكل دقه وموضوعية وفق )مقياس ليكرت الخماس ي ( إ
 
(،  دركهاأبدرجة قليلة، ال  ،) بدرجة كبيرة جدا
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  وتأكيد الباحثان
ُ
  نها موضع اهتمام الباحثانستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ، كما أأن املعلومات سوف ت

 
يل الخطاب بشكر املبحوث سلفا

ُ
و ذ

ماجستير( ، –بكالوريوس -لتعاونها واهتمامها باملوضوع، كما اشتملت االستبانة على بعض البيانات الشخصية للمبحوث وهي : املؤهل العلمي ) دبلوم 

دبية( ، وتحديد ألى )تخصصات علمية وتخصصات إمشترك )مجمع تعليمي ( (، التخصص قسم  –ثانوي  –متوسط  –التعليمية ) ابتدائي  املرحلة

سنوات ،أكثر من عشر سنوات ( ، عدد الدورات التدريبية في مجال  10-5من  –سنوات الخبرة في مجال التدريس بثالث فئات ) أقل من خمس سنوات 

 دورات ( . 10دورات ،أكثر من  10-5من  –ث فئات ) أقل من خمس دورات التدريس بثال 

مجموعة من املتخصصين في مجال القياس والتقويم، إلبداء الرأي حول شمول املعايير والكفايات ملوضوع الدراسة،  ثم تم عرضها على        

خراج األداة في صورتها النهائية والتي إو بعد األخذ بمقترحاتهم وتوصياتهم حول  وطريقة صياغتها. ووضوحها ومدى مالءمة العبارة للبعد الذي تنتمي إليه،

 ( كفاية موزعة على خمسة معايير كما يلي:48تضم )

 ( 8املعيار األول :الكفايات األخالقية  للقياس والتقويم ) كفايات 

 كفايات( 10التخطيط للقياس والتقويم) عيار الثاني :كفايةامل 

 كفاية (13: كفاية تنفيذ عملية القياس و التقويم) املعيار الثالث 

 ( 10املعيار الرابع: كفاية  تفسير نتائج عملية القياس و التقويم ) كفايات 

  ( 7املعيار الخامس: كفاية  إصدار الحكم واتخاذ القرارات) كفايات 

 التجريب والتطبيق األولي لالستبانة على العينة الستطالعية :
لى جميع إبعد الحصول على خطاب عميد كلية التربية بجامعة تبوك واملوجه إلى مدير التخطيط والتطوير بتعليم تبوك والذي سيوجه بعد ذلك        

ة) عشوائية ثانوي( بتسهيل مهمة الباحثة  لتطبيق أداة الدراسة حيث تم تجريب األداة على العينة االستطالعي -متوسط –املدارس باملنطقة )ابتدائي 

الدراس ي الفصل معلمة  بهدف تجريب العبارات وتحديد مدى وضوحها وتحديد صدقها  وثباتها، وذلك في  45طبقية ( ممثلة للمجتمع  والتي بلغ عددهم 

.يوضح العينة االستطالعية لالستبانة  (1)،الجدول 2017/2018ول من العام أل ا  

 الستطالعية لالستبانة(: عدد املدارس وةعلمات العينة 1جدول)

املرحلة         

 

 الفئة

 

 

 االبتدائي

 املجموع الثانوي  املتوسط

 3 1 1 1 املدارس

 45 15 15 15 املعلمات

 
 :  صدق الستبانة 

 صدق املحكمين : .1

لب من كل منهماملحكمين امل من (12بعد أن تم عرض األداة على )       
ُ
أن يبدي رأيه في مدى مناسبة الفقرات  ختصين في التربية والقياس التربوي وط

ضافة على القائمة وبعد تحليل آراء املحكمين إو أي تعديل أوانتمائها للمجال)البعد( الذي تنتمي إليه، ومدى وضوحها، ومدى سالمة صياغتها اللغوية و 

عادة صياغة بعضها إضافة بعض الكفايات و إ% من املحكمين  80 التي أجمع علي حذفها ها فتم حذف العباراتوئجراء التعديالت املناسبة في ضإتم 

 (كفاية موزعة على خمسة معايير رئيسية 48اآلخر لتصبح القائمة في صورتها النهائية مكونة من )

 صدق البناء )املفهوم ( باستخدام التحليل العاةلي التوكيد  : .2

 ( كفاية موزعة على خمسة معايير :48س والتقويم  بصياغة )تم بناء األداة ) االستبيان (الخاص بكفايات القيا       

 .A1-A8( كفايات أخذت أرقام التسلسل من  8خالقية للقياس والتقويم( ، وفيه )أل ( بعنوان )الكفايات ا F1ول )أل املعيار ا

 B9-B18( كفايات أخذت أرقام التسلسل من  10( بعنوان )كفاية التخطيط للقياس والتقويم( ، وفيه ) F2املعيار الثاني ) 

 C19-C31( كفاية أخذت أرقام التسلسل من  13( بعنوان )كفاية تنفيذ عملية القياس والتقويم( ، وفيه ) F3املعيار الثالث)

 D32-D41( كفايات أخذت ارقام التسلسل من  10القياس والتقويم( ، وفيه )( بعنوان )كفاية  تفسير نتائج عملية  F4املعيار الرابع )

 G42-G48( كفايات أخذت أرقام التسلسل من  7( بعنوان )كفاية تنفيذ عملية القياس والتقويم( ، وفيه ) F5املعيار الخامس )

 :اآلتي النحو على اإلحصائي مرحلة التحليل الخمسة  باملحاور  ( 48) العبارات ودخلت
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 ( .1الشكل) في كما هو موضح  model Hypotheticalالنموذج البنائي الفرض ي ب ابدء   لألداة  العاملي التكوين صدق فحص•
 

 لستبانة كفايات الدقياس والتدقويم model Hypothetical(: النموذج البنائي الفرض ي 1الشكل )

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دخل هذا النموذج الفرض ي في برنامج أموس  
ُ
  Confirmator للتحليل العاملي التوكيدي AMOSأ

 (CFA) Factor Analysis  :لتصفية العبارات وفق ثالثة معايير إحصائية أهمها 

 عند مستوى معنوية أقل من ) .1
 
 (0,001أن تكون جميع معامالت تحميل املتغيرات املشاهدة على العوامل الكامنة دالة إحصائيا

املقدرة بنموذج القياس لعينة الدراسة امليدانية، والتي تعبر  Standardized Regression Weightsأن تكون جميع معامالت االنحدار املعيارية  .2

 (.0,25عن معامالت تشبع املتغيرات املشاهدة الداخلية على العوامل الكامنة ، أكبر من أو تساوى القيمة )

اتصفت بخاصية البنية البسيطة التي تجعلها قابلة للتأويل. وعملية تأويل العوامل تتمثل في البحث عن عنوان أو  بعد التدوير تكون العوامل قد  .3

 أدنى من التشبع املقبول على العوامل .هذ
 
ا املوضوع تسمية للمعنى املشترك بين الفقرات أو املتغيرات ذات التشبعات املقبولة، أو التي تحقق حدأ

 
 
 كبيرا

 
 من البحوث تستعمل الحد األدنى من التشبع بحيث ينبغي أن يكون التشبع يساوي أو أكبر من  عرف تباينا

 
 0,30بين املختصين . كثيرا

 (77:  2012.)أمحمد،

فسر  Squared Multiple Correlationsوفي هذا البحث أعتمد الباحثان على أن مربعات معامالت االرتباط  .4
ُ
وهي متوسطات نسبة التباين امل

(AVE (للمتغيرات الكامنة أال تقل عن القيمة )أي يصل التشبع الى 0,25  )على الصدق التقاربي  0,50 
 
، حيث أن قيم التشبعات  املرتفعة  دليال

Convergent Validity ألداة الدراسة. 

ةعاةالت النحدار املستخلصة ةن التحليل العاةلي (: توزيع تكرار  للكفايات في األداة الخاصة بكفايات الدقياس والتدقويم حسب ةؤشر ةربع 2جدول )

 التوكيد  للنموذج الفرض ي
 أرقام تسلسل العبارات املحذوفة عدد العبارات في الفئة ةربعات ةعاةالت النحدار في الفئات

 20، 19،   5،  3 4 فأقل 0,25

0,251- 0,39 17  

0,40- 0,49 9  

0,50- 0,59 3  

0,60 – 0,69 6  

  9 فأكثر 0,70

 ليها في الجدول حسب املعيار املعتمد للحذف(: إوتوزعت العبارات املحذوفة اآلتية)املشار 

سس علمّية. .1
ُ
 ينبغي أن تفسر نتائج القياس والتقويم، بناء  على أ

 الحرص على املوضوعية عند تطبيق أدوات القياس والتقويم، وعند تقدير درجاتها، وتفسير نتائجها. .2

 التقويم بما يتناسب مع ظروف الطالبات. اختيار مواعيد .3

 .املخرجات التعليمية مستويات توظيف أدوات التقويم؛ لقياس مختلف .4

 وكانت أرقام الفقرات املحذوفة في املحاور  حسب التسلسل الرقمي لها في املقياس عند التطبيق على النحو اآلتي:
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 ول أل من املعيار ا  F1) )3 :    ,5 

 (من املعيار الثالث  F3  : )19,20 

  دخلت العبارات املتبقية من جديد في تحليل عاملي توكيدي مع عمل ربط لألخطاء ، وكانت النتيجة الحصول على نموذج ُمعّدل
ُ
أ

Parsimonious Model  ( 2كما هو واضح في الشكل.) 

 . والتدقويملستبانة كفايات الدقياس  Parsimonious Model(: النموذج البنائي املعدل 2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 
 Squared Multiple Correlationsوباعتماد معيار مربعات معامالت االرتباط 

املستخلصة كانت جميع العبارات املتبقية في املحور الواحد محققة  Standardized Regression Weightsومعامالت االنحدار املعيارية 

 لذلك املعيار وجميعها ذات داللة إحصائية عالية. 

ل(: توزيع تكرار  للعبارات في ةدقياس السلوكيات حسب ةؤشر ةربع ةعاةالت النحدار املستخلصة ةن التحليل العاةلي التوكيد  للنموذج املع3جدول )  دّ
 

 رقم املحور 

 

 

 

رةز ورقم العبارة في 

ةلف البيانات 

حسب النموذج 

 الفرض ي

رةز ورقم العبارة في 

ةلف البيانات حسب 

 النموذج املعدل

ةربعات 

ةعاةالت 

 الرتباط

األوزان 

نحدارية إل ا

 املعيارية

 رقم املحور 

 

 

 

رةز ورقم العبارة في 

ةلف البيانات حسب 

 النموذج الفرض ي

رةز ورقم العبارة في 

ةلف البيانات 

حسب النموذج 

 املعدل

ةربعات 

ةعاةالت 

 الرتباط

األوزان 

نحدارية إل ا

 املعيارية

F1 A1 Q1 0,25 0,32 F4 D32 Q28 0,69 0,83 

F1 A2 Q2 0,26 0,51 F4 D33 Q29 0,48 0,69 

F1 A4 Q3 0,34 0,59 F4 D34 Q30 0,66 0,81 

F1 A6 Q4 0,34 0,72 F4 D35 Q31 0,67 0,82 

F1 A7 Q5 0,34 0,59 F4 D36 Q32 0,74 0,86 

F1 A8 Q6 0,32 0,57 F4 D37 Q33 0,61 0,78 

F2 B9 Q7 0,27 0,52 F4 D38 Q34 0,85 0,92 

F2 B10 Q8 0,30 0,45 F4 D39 Q35 0,79 0,89 

F2 B11 Q9 0,32 0,47 F4 D40 Q36 0,73 0,86 

F2 B12 Q10 0,37 0,57 F4 D41 Q37 0,79 0,89 

F2 B13 Q11 0,33 0,57 F5 G42 Q38 0,39 0,62 

F2 B14 Q12 0,31 0,46 F5 G43 Q39 0,53 0,73 

F2 B15 Q13 0,33 0,48 F5 G44 Q40 0,48 0,69 

F2 B16 Q14 0,41 0,64 F5 G45 Q41 0,51 0,71 

F2 B17 Q15 0,29 0,54 F5 G46 Q42 0,47 0,68 

F2 B18 Q16 0,48 0,69 F5 G47 Q43 0,39 0,63 

F3 C21 Q17 0,39 0,62 F5 G48 Q44 0,41 0,64 

F3 C22 Q18 0,42 0,65      

F3 C23 Q19 0,26 0,49      

F3 C24 Q20 0,49 0,69      

F3 C25 Q21 0,42 0,64      

F3 C26 Q22 0,65 0,81      

F3 C27 Q23 0,68 0,83      

F3 C28 Q24 0,85 0,92      

F3 C29 Q25 0,53 0,73      

F3 C30 Q26 0,89 0,94      

F3 C31 Q27 0,77 0,88      



  عسعوي،  ندد ااجار املأمحد                               بتبوك وفق املعايري العاملية يف ضوء بعض املتغرياتالتعليم العام  ةمعلملدى  كفايات القياس والتقويم  
 

 2018 -2، العدد4املجلد -للدراسات التربوية والنفسيةاملجلة الدولية 
207 

 

 ثبات الستبانة : 

 Cronbach-معامل )الفاكرونباخ حساب عن طريق تم حساب ثبات كل معيار من معايير استبانة كفايات القياس والتقويم و الثبات الكلي لها      

Alpha سبيرمان براون حساب (والتجزئة النصفية عن طريق( معامل– Spearman Brown وجتمان، Guttman-. على العينة االستطالعية ) 

 ثبات كل ةحور ةن ةحاور الستبانة والثبات الكلي لالستبانة (:4جدول )
 قيم معامل الثبات املعيار

 جتمان سبيرمان براون  فا كرونباخألقيمة معامل  عدد الفقرات

 0,75 0,76 0,75 6 الكفايات األخالقية  للقياس والتقويم .1

 0,83 0,83 0,87 10 كفاية التخطيط للقياس والتقويم .2

 0,56 0,67 0,84 11 عملية القياس و التقويمكفاية تنفيذ  .3

 0,82 0,82 0,83 10 كفاية  تفسير نتائج عملية القياس والتقويم .4

 0,88 0,89 0,91 7 كفاية  إصدار الحكم واتخاذ القرارات .5

 0,85 0,85 0,95 44 االستبانة ككل

 45ن = 

(  0,75( وامتدت قيمته للمحاور بين ) 95,0أعاله أن الثبات الكلي لالستبانة وفق قيمة معامل ألفا كرونباخ لالستبانة  ككل )  (4)ويتضح من الجدول 

 حيث بلغ ) ( للمحور الخامس .وأن معامل الثبات الكلي حسب سبير 0,91للمحور األول  و ) 
 
( للمحور 0,67( وامتد بين)0,85مان براون كان مرتفعا

 حيث بلغ )أللمحور الخامس .كما يتضح في الجدول  (0,89و) الثالث
 
(وبالنسبة للمحاور فقد امتد بين 0,85ن املعامل الكلي حسب جتمان كان مرتفعا

 ( للمحور الخامس .كما نالحظ أن نتيجة معامل الثبات الكلي  مرتفعة في جميع الطرق التي حسبناها.0,88( للمحور الثالث و)0,56)

 كفايات الدقياس والتدقويم: بطاقة ةالحظة .2

 بناء بطاقة املالحظة : ( أ)

 تحديد الغرض ةن بطاقة املالحظة  : .1

هو التحقق من مدى ممارسة املعلمة لكفايات القياس والتقويم وبالتالي التوصل إلى نتائج تسهم في إعداد املعلم في   الغرض من بطاقة املالحظة       

 التربية والبرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة.البرامج األكاديمية التي تقدمها كليات 

 الطالع على ةجموعة ةن املعايير العاملية : .2

تم استخالص الكفايات التي من املمكن أن  ،ملعايير الخاصة بالقياس والتقويمعلى مجموعة من املعايير املهنية العاملية العامة وابعد االطالع        

 وأهم هذه املعايير : ,كفاياته في القياس والتقويم تسهم في إعداد املعلم وتطوير

 .األمريكيةنموذج املعايير املهنية  .1

 نموذج املعايير املهنية في نيوزيالندي. .2

 نموذج املعايير املهنية في بريطانيا وويلز. .3

 نموذج إندونيسيا كما جاءت في. .4

 نموذج استراليا . .5

 نموذج اململكة العربية السعودية. .6

 فدقرات بطاقة املالحظة :صياغة وبناء  .3

يكون فيها  مرت عملية بناء بطاقة املالحظة بنفس الخطوات السابقة التي مرت بها عملية بناء االستبانة إال أن الفرق كان في اختيار العبارات التي       

 االختالف في التعليمات حيث اشتملت تعليماتها على ا
 
لهدف من أداة املالحظة وهو مالحظة أداء ممارسة من قبل املعلمة ويمكن قياسها، ايضا

نجاز وسجل تحضير الدروس، وقد اشتملت إل املعلمة داخل الصف  واالطالع على السجالت الخاصة باملعلمة مثل سجل املتابعة وسجل ا

 ( كفاية موزعة على خمسة معايير كما يلي:43في صورتها النهائية والتي تضم )بطاقة املالحظة 
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 كفايات ( 5:الكفايات األخالقية  للقياس والتقويم )ول أل املعيار ا 

 (10املعيار الثاني :كفاية  التخطيط للقياس والتقويم )كفايات 

 (11املعيار الثالث : كفاية تنفيذ عملية القياس و التقويم) كفاية 

 ( 10املعيار الرابع: كفاية  تفسير نتائج عملية القياس و التقويم ) كفايات 

  :كفايات (7كفاية  اصدار الحكم واتخاذ القرارات ) املعيار الخامس 

م زيارتها في الحصة الدراسية والتسجيل في بطاقة املالحظة ما تم مالحظته من أداء ا      
َ
ملعلمة حيث تم تحديد املعلمة املستهدفة باملالحظة ومن ث

عطيت الدرجة من ق تدريج ليكرت الخماس ي وففي بطاقة التقدير وتسجيل مدى ممارستها الفعلية لكفايات القياس والتقويم 
ُ
كالتالي  5إلى  1وأ

 :( 
 
(. كما اشتملت بطاقة املالحظة على بعض (1)دركهات،ال (2)بدرجة قليلة ،(3)، بدرجة متوسطة (4)، بدرجة كبيرة(5)بدرجة كبيرة جدا

 –ثانوي  –متوسط  –ماجستير( ، املرحلة التعليمية ) ابتدائي –بكالوريوس -البيانات الشخصية للمبحوث وهي : املؤهل العلمي ) دبلوم 

التدريس بثالث  لى )تخصصات علمية وتخصصات أدبية( ، وتحديد سنوات الخبرة في مجالإمشترك )مجمع تعليمي ( (، التخصص قسم 

سنوات ،أكثر من عشر سنوات ( ، عدد الدورات التدريبية في مجال التدريس بثالث فئات ) أقل  10-5من  –فئات ) أقل من خمس سنوات 

 دورات ( . 10دورات ،أكثر من  10-5من  –من خمس دورات 

، إلبداء الرأي حول شمول املعايير والكفايات ملوضوع التربوي املحكمين املختصين في التربية والقياس مجموعة من  بعد ذلك ُعرضت على       

 البحث، وطريقة صياغتها. ووضوحها ومدى مالءمة العبارة للبعد الذي تنتمي إليه، و بعد األخذ بمقترحاتهم وتوصياتهم تم إخراج االداة في

 صورتها النهائية .

  :ستطالعيةالتجريب والتطبيق األولي لبطاقة املالحظة على العينة ال  .4

لى جميع إلى مدير التخطيط والتطوير بتعليم تبوك والذي سيوجه بعد ذلك إبعد الحصول على خطاب عميد كلية التربية بجامعة تبوك واملوجه        

تطبيق ل ومساعدتها وهي مشرفة تربوية متخصصة في القياس والتقويم ثانوي( بتسهيل مهمة الباحثة -متوسط–املدارس باملنطقة )ابتدائي 

معلمة  بهدف تجريب  45تم تجريب األداة على العينة االستطالعية) عشوائية طبقية ( ممثلة للمجتمع  والتي بلغ عددهم أداة البحث، 

مالحظة أداء املعلمة داخل الصف  واالطالع على السجالت الخاصة  عن طريق العبارات وتحديد مدى وضوحها وتحديد صدقها  وثباتها

سجل املتابعة وسجل اإلنجاز وسجل تحضير الدروس ومن ثم تعبئة البطاقة باالتفاق بين املالحظتين على الدرجة املعطاة لكل  باملعلمة مثل

 ، الجدول التالي يوضح العينة االستطالعية للمالحظة .عبارة 

 (: عدد املدارس وةعلمات العينة الستطالعية للمالحظة5جدول)

 املرحلة               

 

 الفئة

 

 االبتدائي

 املجموع الثانوي  املتوسط

 3 1 1 1 املدارس

 45 15 15 15 املعلمات

 

 :   صدق بطاقة املالحظة ( ب)

  صدق املحكمين : .1

س التربوي كما مر بنا فإن فقرات بطاقة املالحظة ُمستقاه من فقرات االستبانة والتي تم تحكيمها من عدد من املحكمين املختصين في التربية والقيا      

 كما تم األخذ بجميع توجيهاتهم ومقترحاتهم من الحذف والتعديل واإلضافة.

 ( ثبات بطاقة املالحظة: )ج

عن طريق معامل ثبات كل معيار من معايير بطاقة املالحظة كفايات القياس والتقويم و الثبات الكلي لها معامل اب قامت الباحثة بحس     

( على -Guttman ،وجتمان Spearman Brown –)سبيرمان براون  عن طريق معامل(والتجزئة النصفية Cronbach Alpha-)الفاكرونباخ 

 العينة االستطالعية .
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 (:  ثبات كل ةحور ةن ةحاور بطاقة املالحظة والثبات الكلي لها 6جدول ) 
 قيم ةعاةل الثبات املعيار

فا ألقيمة ةعاةل  عدد الفدقرات

 كرونباخ

 جتمان سبيرةان براون 

 0,87 0,91 0,94 5 الكفايات األخالقية  للدقياس والتدقويم .1

 0,86 0,88 0,94 10 كفاية التخطيط للدقياس والتدقويم .2

 0,80 0,82 0,92 11 تنفيذ عملية الدقياس و التدقويمكفاية  .3

 0,74 0,86 0,84 10 كفاية  تفسير نتائج عملية الدقياس والتدقويم .4

 0,94 0,96 0,98 7 كفاية  إصدار الحكم واتخاذ الدقرارات .5

 0,94 0,94 0,98 43 بطاقة املالحظة ككل

 45ن = 

( وامتدت قيمته للمعايير بين 0,98أعاله أن الثبات الكلي لبطاقة املالحظة  وفق قيمة معامل ألفا كرونباخ للمالحظة ككل) (6)ويتضح من الجدول 

 حيث بلغ )0,98( للمعيار الرابع و )   0,84)
 
( 0,96( وامتد بين)0,94( للمعيار الخامس. وأن معامل الثبات الكلي حسب سبيرمان براون كان مرتفعا

 حيث بلغ ) (0,82لخامس و)للمعيار ا
 
(وبالنسبة للمحاور فقد 0,94للمعيار الثالث. كما يتضح في الجدول أن املعامل الكلي حسب جتمان كان مرتفعا

 ( للمعيار الخامس .كما نالحظ أن نتيجة معامل الثبات الكلي  مرتفعة في جميع الطرق التي حسبناها.0,94( للمعيار الرابع و)0,74امتد بين )

 : تطبيق أدوات الدراسة:رابع
ا
 ا

 تطبيق الستبانة وبطاقة املالحظة على العينة األساسية :

لى جميع املدارس إلى مدير التخطيط والتطوير بتعليم تبوك والذي وجه بعد ذلك إبعد الحصول على خطاب عميد كلية التربية بجامعة تبوك واملوجه       

بتسهيل مهمة الباحثة  لتطبيق أداة البحث حيث قامت الباحثة بتطبيق  االستبانة على عينة ممثلة للمجتمع ثانوي(  -متوسط–بتدائي ابمدينة تبوك )

بق عليها االستبانة  357والتي  بلغ عددهم 
ُ
بطاقة املالحظة بغرض التحقق من  امعلمة طبقت عليهم ايض   60معلمة، وكان من ضمن عينة البحث التي ط

لخاصة بالقياس والتقويم على أرض الواقع  حيث تم تحديد املعلمة املستهدفة باملالحظة ومن ثم زيارتها داخل الحصة ممارسة املعلمات للكفايات ا

 االطالع على كل من سجل متابعة الطالبات وسجل التحض
 
ير الدراسية ومشاهدة األدوات واألساليب املستخدمة في عملية القياس والتقويم وايضا

ول من العام الدراس ي أل ثم رصد ما تم مالحظته وفق تدريج بطاقة املالحظة ، وذلك في نهاية شهر صفر خالل العام الدراس ي ا نجاز املعلمة ومنإوسجل 

2017/2018. 

 نتائج السؤال األول:

والذي نصه " ما درجة إدراك كفايات القياس والتقويم لدى معلمة التعليم العام بتبوك وفق املعايير العاملية في ضوء  التساؤل األول  عنلإلجابة       

 بعض املتغيرات؟"

 ملقياس ليكرت الخماس ي تم الحكم على درجة إدراك املعلمة       
 
لكفايات بناء على استجابات عينة الدراسة على استبانة كفايات القياس والتقويم وفقا

 القياس والتقويم وفق املستويات التالية :

  ( إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي من : 
 
 (5لى إ 4,20بدرجة كبيرة جدا

  ( 4,20لى  أقل من إ 3,40بدرجة كبيرة : إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي من) 

  ( 3,40لى  أقل من إ 2,60بدرجة متوسطة: إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي من) 

  ( 2,60لى  أقل من إ 1,80بدرجة قليلة  : إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي من) 

  :  (1,80لى  أقل من إ 1ذا كانت قيمة املتوسط الحسابي من ) إال تدركها 

ي املعيار تم بعد ذلك حساب األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية على مستوى االستبيان الكلي واملعايير، وكذلك على مستوى الكفاية الواحدة ف      

 الواحد :

  (.7)ت كما في الجدول جاد املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد العينة حسب معايير الكفاياإيتم  على ةستوى األداة ككل : .1
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 (: املتوسط الحسابي والنحراف املعيار  إلجابات أفراد العينة حسب ةعايير الكفايات 7جدول )

( حيث حصل املعيار 3,69( و)4,12أن متوسط استجابة عينة الدراسة على أداة االستبيان على جميع املعايير قد امتدت بين) (7)يالحظ من الجدول   

( بدرجة توافر كبيرة. في حين حصل املعيار الرابع والذي 4,12"على أعلى متوسط بقيمة ) األخالقية  للقياس والتقويمالكفايات األول والذي ينص على " 

( بدرجة توافر كبيرة،  كما نجد أن أكبر انحراف معياري 3,69كفاية  تفسير نتائج عملية القياس والتقويم" على أقل متوسط حسابي بقيمة ) ينص على "

املعيار الثالث والذي ينص على  "كفاية تنفيذ عملية القياس و التقويم" وهذا دليل على اختالف املعلمات في كيفية تنفيذ عملية القياس كان من نصيب 

إدراك ات في والتقويم، في حين حصل املعيار األول والذي ينص على "الكفايات األخالقية  للقياس والتقويم" على أقل تشتت وهذا يدل على اتفاق املعلم

 هذه الكفايات وأهميتها بالنسبة لعملية القياس والتقويم .

 على ةستوى الكفاية الواحدة بالنسبة للمعيار الذ  تنتمي له:  .2

 (:  املتوسط الحسابي والنحراف املعيار  إلجابات أفراد العينة حسب 8جدول )

 األخالقية للدقياس والتدقويم املعيار األول : الكفايات
 :الكفايات األخالقية  للدقياس والتدقويمول أل املعيار ا

ــــارة الرقم ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ املتوسط  العبـ

 الحسابي

 درجة التوافر االنحراف املعياري  الترتيب

Q1 

 

 0,99 5 3,88 دوات القياس و التقويم ماهي إال وسائل؛ لتحسين التعلم وليست غاية في حد ذاتها .أأن 

 

 كبيرة

Q2  من الحرية لإلبداع في طرائق التدريس.أعطت عملية القياس 
 
 متسعا

 
 1,02 6 3,65 والتقويم مجاال

 

 كبيرة

Q3 .كبيرة 0,94 4 4,14 ضرورة التعامل مع املعلومات، والنتائج الفردية للطالبات بسرية تامة 

Q4 .عن التحيز 
 
  0,76 1 4,50 التحلي باألمانة عند االستشهاد باألدلة، وإصدار الحكم بعيدا

 
 كبيرة جدا

Q5 َعم   إنساني مناخ في قياس السلوك عند املتعلمين
ْ
  0 ,96 3 4,20 .والتعاطف بعيد عن الخوف والتوتر بالود، ُمف

 
 كبيره جدا

Q6 0,87 2 4,36 الحرص على مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات أثناء العملية التعليمية  
 
 كبيرة جدا

( والتي تنص على 4( حيث حصلت الكفاية رقم )3,65( و)4,50أن قيم املتوسط الحسابي لكفايات املعيار األول قد امتد بين ) (8)ُيالحظ من الجدول        

 عن التحيز "  على أعلى متوسط بقيمة )
 
" وحصلت الكفاية  4,50" التحلي باألمانة عند االستشهاد باألدلة، وإصدار الحكم بعيدا

 
( ويقع في فئة "كبيرة جدا

 من الحرية لإلبداع في طرائق التدريس"  على أدنى متوسط وهو )2م )رق
 
 متسعا

 
( ويقع في 3,65( والتي تنص على " أعطت عملية القياس والتقويم مجاال

 2فئة "كبيرة". وفي حين نجد أن أكبر انحراف معياري كان من نصيب الكفاية رقم )
 
 من ( والتي تنص على " أعطت عملية القياس والتقويم مجاال

 
 متسعا

بداع واملهارة. وفي حين كان أقل تشتت من نصيب إل الحرية لإلبداع في طرائق التدريس"  وهذا دليل على أن املعلمات يتمايزن في طرق التدريس من حيث ا

 عن التحيز " وهذ4الكفاية رقم )
 
ا يدل على أن املعلمات يتفقن على ( والتي تنص على " التحلي باألمانة عند االستشهاد باألدلة، وإصدار الحكم بعيدا

 حكام والبعد عن التحيز .أل إدراك أهمية املوضوعية في ا
 

 

 

 

 

 

 

 

املتوسط  العدد املعيار رقم املعيار

 الحسابي

 درجة التوافر درجة االلتواء االنحراف املعياري  الترتيب

 ةكبير  0,97- 0,67 1 4,12 6 الكفايات األخالقية  للقياس والتقويم األول 

 كبيرة 0,69- 0,73 4 4,02 10 كفاية  التخطيط للقياس والتقويم الثاني

 كبيرة 0,75- 0,88 3 4,03 11 كفاية تنفيذ عملية القياس و التقويم الثالث

 كبيرة 0,31- 0,84 5 3,69 10 كفاية  تفسير نتائج عملية القياس والتقويم الرابع

 كبيرة 0,76- 0,78 2 4,05 7 واتخاذ القراراتكفاية  إصدار الحكم  الخامس

ــل ـــ ــ ـ ــ ــ  كبيرة 0,72- 0,68 3,97 44 الكـ
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 الثاني: كفاية  التخطيط للدقياس والتدقويم (:  املتوسط الحسابي والنحراف املعيار  إلجابات أفراد العينة حسب املعيار9جدول )
 .ملعيار الثاني :كفاية  التخطيط للدقياس والتدقويما

ــــارة الرقم ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ املتوسط  العبـ

 الحسابي

درجة  االنحراف املعياري  الترتيب

 التوافر

Q7 . كبيرة 0,94 4 4,08 املعرفة بأنواع التقويم القبلي، والبنائي، و الختامي 

Q8 .كبيرة 0,93 6 3,98 الربط بين طرائق التدريس املستخدمة، وأساليب القياس 

Q9 كبيرة 0,93 7 3,90 وشاملة العناصر؛ لعملية القياس. واضحة إعداد خطط 

Q10  كبيرة 0,88 1 4,17 التقويم . عملية أجله تمت أهمية تحديد الغرض الذي من 

Q11  مراعاة حاجات الطالبات، وخصائصهم النمائية عند التخطيط  في غرفة الصف، وأثناء

 العملّية التعليمية.

 كبيرة 0,90 2 4,16

Q12  كبيرة 0,90 1 4,17 . )معارف، مهارات، قيم، اتجاهات(   التعلم من: مجاالت ملختلف التقويم على شموليةالحرص 

Q13 .كبيرة 1,03 9 3,79 جدول املواصفات بمثابة الدليل في عملية بناء االختبار 

Q14  القدرة على االستفادة من بيانات جدول املواصفات في تحديد عدد األسئلة الخاصة بكل

 موضوع دراس ي، و في كل مستوى من  مستويات املعرفة .

 كبيرة 1,03 8 3,82

Q15  ،القدرة على تحديد نوع الفقرة االختبارية التي ستدرج في االختبار ) مقال، اختيار من متعدد

 صح أو خطأ ( ، وذلك في ضوء العوامل املحددة الستخدام كل نوع .

 كبيرة 0,93 3 4,10

Q16  كبيرة 0,92 5 4,02 الصعوبة املقبولة للفقرات عند بناء االختبار .تحديد مستوى 

( والتي 10( حيث حصلت الكفايتين رقم )3,79( و)4,17أن قيم املتوسط الحسابي لكفايات املعيار الثاني  قد امتد بين ) (9)ُيالحظ من الجدول        

( والتي تنص على " الحرص على شمولية التقويم ملختلف 12تنص على " أهمية تحديد الغرض الذي من أجله تمت عملية  التقويم " والكفاية رقم )

( والتي تنص على 13( ويقع في فئة "كبيرة" وحصلت الكفاية  رقم )4,17معارف، مهارات، قيم، اتجاهات( "على أعلى متوسط بقيمة )مجاالت التعلم من: )

( ويقع في فئة "كبيرة". وفي حين نجد أن أكبر انحراف معياري 3,79" جدول املواصفات بمثابة الدليل في عملية بناء االختبار "  على أدنى متوسط وهو )

وهذا دليل على أن املعلمات يختلفن في استخدام جدول املواصفات عند بناء االختبار. في حين كان  ايض  أ( 14و ) (13الكفاية رقم ) كل من ن من نصيبكا

ى اتفاق (والتي تنص " أهمية تحديد الغرض الذي من أجله تمت عملية التقويم " وهذا يدل عل 0,88( بقيمة )10أقل تشتت من نصيب الكفاية رقم )

 همية هذه الكفاية.أاملعلمات على 
 املعيار الثالث : كفاية تنفيذ عملية الدقياس و التدقويم (: املتوسط الحسابي والنحراف املعيار  إلجابات أفراد العينة حسب10جدول )

 املعيار الثالث : كفاية تنفيذ عملية الدقياس و التدقويم

ــارة الرقم ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ  درجة التوافر االنحراف املعياري  الترتيب الحسابياملتوسط  العبـ

Q17 كبيرة 0,89 7 3,98 تنفيذه. طرق  يلزم لعملية القياس؛ لتسهل كل ما إعداد وتجهيز 

Q18  اختيار أساليب التقويم املناسبة لظروف املوقف التقويمي، وذلك بحسب

 العوامل املحددة لذلك.

 كبيرة 0,89 8 3,95

Q19  التقويم املتنوعة : كالشفوية، التحريرية، العملية، استخدام أساليب

 التقارير البحثية، السجالت التراكمية؛ وذلك ملتابعة تقدم الطالبات.

 كبيرة 0,88 2 4,18

Q20 مثل:  اإلملام بأهمية استخدام أساليب التقويم، التي تركز على األداء

 أعمال الطالبات، املالحظة، األنشطة املنزلية ...( )ملفات

 كبيرة 0,89 5 4,05

Q21  ،التنوع في طرح األسئلة مثل: ) املقال، اختيار من متعدد، صواب أو خطأ

 ، مزاوجة ( .التكميل

4,36 1 0,78  
 
 كبيرة جدا

Q22 املوازنة بين مزايا، وعيوب األشكال املختلفة من فقرات االختبار 

 ( .، مزاوجة التكميل) املقال، اختيار من متعدد، صواب أو خطأ، 

 كبيرة 0,81 3 4,14

Q23 كبيرة 0,89 4 4,10 يع الطالبات على التقويم الذاتي.تشج 

Q24  التحقق من صدق و ثبات أداة التقويم باستخدام )أساليب

 (خاصة بصدق االختبار وثباتهإحصائية

 كبيرة 1,09 11 3,70

Q25  كتابة إرشادات محددة؛ لتنفيذ أداة التقويم بشكل واضح يسهل اطالع

 الطلبة عليها.

 كبيرة 1,00 10 3,91

Q26 . كبيرة 0,93 6 3,99 املهارة في إخراج أداة التقويم بصورتها النهائية 

Q27 كبيرة 1,01 9 3,93 همية إعداد مفتاح تصحيح ثابت ألداة التقويم.أ 

( والتي تنص 21( حيث حصلت الكفاية رقم )3,70( و)4,36أن قيم املتوسط الحسابي لكفايات املعيار الثالث قد امتد بين ) (10)ُيالحظ من الجدول       

( ويقع في فئة "كبيرة 4,36، مزاوجة ("  على أعلى متوسط بقيمة )التكميل  على " التنوع في طرح األسئلة مثل: ) املقال، اختيار من متعدد، صواب أو خطأ،

"
 
حصائية(خاصة بصدق االختبار وثباته "  إ(التي تنص على " التحقق من صدق و ثبات أداة التقويم باستخدام )أساليب  24وحصلت الكفاية  رقم )  جدا

لتحقق ( والتي تنص على " ا24( ويقع في فئة "كبيرة". وفي حين نجد أن أكبر انحراف معياري كان من نصيب الكفاية رقم )3,70على أدنى متوسط وهو )
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( وهذا دليل على أن اختالف املعلمات في 1,09حصائية(خاصة بصدق االختبار وثباته " بقيمة ) إمن صدق و ثبات أداة التقويم باستخدام )أساليب 

لى " التنوع في ( والتي تنص ع21حصائية للتحقق من الصدق والثبات لالختبار. وفي حين كان أقل تشتت من نصيب الكفاية رقم )إل مدى إدراك األساليب ا

( وهذا يدل على أن املعلمات يتفقن في أهمية التنوع في 0,78، مزاوجة (  " بقيمة )التكميلطرح األسئلة مثل: ) املقال، اختيار من متعدد، صواب أو خطأ، 

 .سئلة االختبارأ

 ع : كفاية تفسير نتائج عملية الدقياس و التدقويم(: املتوسط الحسابي والنحراف املعيار  إلجابات أفراد العينة حسب املعيار الراب11جدول )
 املعيار الرابع: كفاية  تفسير نتائج عملية الدقياس والتدقويم

ــــارة الرقم ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ  درجة التوافر االنحراف املعياري  الترتيب املتوسط الحسابي العبـ

Q28 كبيرة 0,93 1 4,06 الطلبة. أداء تقويم تحليل، واستخالص نتائج في الدقة 

Q29 .كبيرة 0,90 2 4,05 املوضوعية في تصحيح، وتفسير نتائج أداة القياس 

Q30 .كبيرة 0,95 4 3,94 تحليل نتائج االختبار لالستفادة منها في تصحيح مسار تدريس املقرر 

Q31 ا ملعايير و محكات محددةإالتي تم التوصل  القياس تفسير نتائج  كبيرة 1,04 3 3,97 .ليها، طبق 

Q32  حصائية(خاصة لهذا إحساب قيم معامل صعوبة فقرات أداة القياس باستخدام )أساليب

 الغرض  .

 متوسطة 1,15 6 3,39

Q33  خاصة  لهذا إحصائية(حساب قيم معامل تمييز فقرات أداة  القياس باستخدام )أساليب

 الغرض  .

 متوسطة 1,16 7 3,36

Q34  خاصة  لهذا إحصائية(حساب قيم معامل تخمين فقرات أداة  القياس باستخدام )أساليب

 الغرض .

 متوسطة 1,19 8 3,31

Q35  خاصة  إحصائية(حساب فاعلية املموهات في فقرات االختيار من متعدد  باستخدام )أساليب)

 لهذا الغرض  .

 متوسطة 1,19 6 3,39

Q36  كبيرة 1,02 5 3,75 الفقرة في تقييمها إما؛ لتعديلها أو حذفها، أو اإلبقاء عليها .االستفادة من نتائج تحليل 

Q37  كبيرة 1,01 3 3,97 ليها.إور، والطالبات بتقارير دقيقة للنتائج التي تم التوصل األمتزويد إدارة املدرسة، أولياء 

( والتي تنص 28( حيث حصلت الكفاية رقم )3,31( و)4,06أن قيم املتوسط الحسابي لكفايات املعيار الرابع  قد امتد بين ) (11)ُيالحظ من الجدول         

( ويقع في فئة "كبيرة" وحصلت الكفايات 4,06على " الدقة في تحليل، واستخالص نتائج تقويم أداء الطلبة" على أعلى متوسط بقيمة )

حصائية على قيم متوسط إفاعلية املموهات بأساليب  اي تشير إلى حساب قيم معامالت الصعوبة والتمييز والتخمين وايض  ( الت35(،)34(،)33(،)32رقم)

( وتقع في فئة "متوسطة "كما أنها حصلت على أعلى قيم لالنحراف املعياري وهذا دليل على أن إدراك هذه 3,31( و)3,39متقاربة حيث امتدت بين )

( والتي تنص على" املوضوعية في تصحيح، 29حصائية مختلف لدى املعلمات، في حين أن أقل تشتت كان من نصيب الكفاية )إل ااملفاهيم واساليبها 

( وهذا دليل على اتفاق املعلمات على أهمية املوضوعية في تفسير النتائج وهذا يتفق مع ما سبق الحصول عليه 0,90وتفسير نتائج أداة القياس "بقيمة)

 األول في أهمية األمانة والبعد عن التحيز. في املعيار 

 (: املتوسط الحسابي والنحراف املعيار  إلجابات أفراد العينة حسب املعيار الخاةس: كفاية إصدار الحكم واتخاذ الدقرارات12جدول )
 املعيار الخاةس: كفاية  إصدار الحكم واتخاذ الدقرارات

ـــارة الرقم ــ ــ ـ ــ ــ املتوسط  العبـ

 الحسابي

 درجة التوافر النحراف املعيار   الترتيب

Q38 كبيرة 0,85 1 4,19 . وإتقانهن للمهارات املطلوبة الطالبات، تقدم مدى تحديد 

Q39 كبيرة 0,88 2 4,15 لدى الطالبات، والتوصل إلى نقاط القوة، والضعف لديهن.  التعلم صعوبات تشخيص 

Q40   للمتأخرات؛ لتصحيح العالجية املناسبة األساليب الطالبات، واقتراح حاجات تشخيص 

 مسارهن.

 كبيرة 0,89 3 4,09

Q41 كبيرة 0,89 5 3,97 .القياس والتقويم عملية أثناء تعطى للطالبات التي األحكام وجودة التقديرات، دقة 

Q42  .كبيرة 0,89 5 3,97 التحقق من فاعلية وسائل التقويم  مناسبة ، أو غير املناسبة 

Q43 كبيرة 0,92 5 3,97 تحقق األهداف التعليمية املرسومة . درجة تقدير 

Q44 أداء الطالب لتحسين املناسبة؛ ثرائيةالالعالجية، وا الخطط بوضع التقويم نتائج توظيف 

 ممكن. مستوى  أفضل إلى

 كبيرة 0,93 4 4,01

( والتي 38( حيث حصلت الكفاية رقم )3,97( و)4,19أن قيم املتوسط الحسابي لكفايات املعيار الخامس قد امتد بين ) (12)ُيالحظ من الجدول      

(  ويقع في فئة "كبيرة " وحصلت الكفايات رقم 4,19تنص على " تحديد مدى تقدم الطالبات، وإتقانهن للمهارات املطلوبة  "  على أعلى متوسط بقيمة )

( 44(  وتقع في فئة "كبيرة "، في حين كان أعلى قيم لالنحراف املعياري من نصيب الكفاية رقم )3,97على قيم متوسط متساوية  بقيمة ) (43(،)42(،) 41)

ثرائية املناسبة؛ لتحسين أداء الطالب إلى أفضل مستوى ممكن" دل ذلك على الوالتي تنص على " توظيف نتائج التقويم بوضع الخطط العالجية، وا

( والتي 38اختالف املعلمات في إدراك كيفية توظيف ما يتوصلن له من نتائج لتحسين مستوى الطالبات. في حين أن أقل تشتت كان من نصيب الكفاية )
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( وهذا دليل على اتفاق  املعلمات في إدراك تحديد ما تتوصل إليه 0,85لوبة " بقيمة )تنص على" تحديد مدى تقدم الطالبات، وإتقانهن للمهارات املط

 الطالبة وما تتقنه من املهارات املطلوبة .

 نتائج السؤال الثاني وتفسيرها وةناقشتها:

والذي نصه " ما درجة ممارسة كفايات القياس والتقويم لدى معلمة التعليم العام بتبوك وفق املعايير العاملية في ضوء  التساؤل الثاني عنلإلجابة      

 بعض املتغيرات؟"

 ملقياس ليكرت الخماس ي  تم الحكم على درجة ممارسة 
 
مة املعلبناء على استجابات عينة الدراسة على بطاقة مالحظة  كفايات القياس والتقويم وفقا

 لكفايات القياس والتقويم وفق املستويات التالية :

  
 
 (5إلى  4,20: إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي من )  (5)بدرجة كبيرة جدا

  (4,20إلى  أقل من  3,40: إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي من ) (4)بدرجة كبيرة 

 (3,40أقل من  إلى  2,60: إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي من ) (3)بدرجة متوسطة 

 (2,60إلى  أقل من  1,80: إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي من ) (2)بدرجة قليلة 

 (1,80إلى  أقل من  1: إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي من ) (1)ال تدركها 

، وكذلك على مستوى الكفاية الواحدة في  بعد ذلك تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية على مستوى بطاقة املالحظة الكلي واملعايير    

 املعيار الواحد :

 على مستوى األداة ككل : .1

 تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد العينة الخاصة بجميع معايير بطاقة املالحظة لكفايات القياس والتق     
 
ويم كما في أوال

 10الجدول 

 والنحراف املعيار  إلجابات أفراد العينة الخاصة بجميع ةعايير بطاقة املالحظة لكفايات الدقياس والتدقويم(: املتوسط الحسابي 13جدول )
املتوسط  العدد املعيار رقم املعيار

 الحسابي

 درجة التوافر درجة االلتواء االنحراف املعياري  الترتيب

 متوسطة 0,57- 1,03 1 3,36 5 الكفايات األخالقية  للقياس والتقويم ول أل ا

 متوسطة 0,99- 0,97 2 3,25 10 كفاية  التخطيط للقياس والتقويم الثاني

 متوسطة 1,18- 0,88 4 3,03 11 كفاية تنفيذ عملية القياس و التقويم الثالث

 قليلة 1,06- 0,66 5 2,29 10 كفاية  تفسير نتائج عملية القياس والتقويم الرابع

 متوسطة 0,52- 1,19 3 3,24 7 القراراتكفاية  إصدار الحكم واتخاذ  الخامس

ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  متوسطة 0,97- 0,87 2,98 43 لالكـ

( حيث 2,29( و)3,36( أن متوسط استجابة عينة الدراسة على أداة بطاقة املالحظة على جميع املحاور قد امتدت بين)13يالحظ من الجدول )         

( بدرجة توافر متوسطة . في حين حصل 3,36"على أعلى متوسط بقيمة ) األخالقية  للقياس والتقويم الكفاياتحصل املعيار األول والذي ينص على " 

( بدرجة توافر قليلة،  كما نجد أن 2,29كفاية  تفسير نتائج عملية القياس والتقويم" على أقل متوسط حسابي بقيمة ) املعيار الرابع والذي ينص على "

املعيار الثالث والذي ينص على  "كفاية تنفيذ عملية القياس و التقويم" وهذا دليل على اختالف املعلمات في كيفية  أكبر انحراف معياري كان من نصيب

كفاية  إصدار الحكم واتخاذ القرارات " على أقل تشتت وهذا يدل على  تنفيذ عملية القياس والتقويم، في حين حصل املعيار الخامس والذي ينص على "

 في ممارسة هذه الكفاية من إصدار الحكم على نتائج الطالبات واتخاذ القرارات املناسبة لهذه النتائج. اتفاق املعلمات 

 األخالقية الدقياس والتدقويم (: املتوسط الحسابي والنحراف املعيار  إلجابات أفراد العينة حسب املعيار األول : الكفايات14جدول )
 للدقياس والتدقويمول :الكفايات األخالقية  أل املعيار ا

ــــارة الرقم ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ املتوسط  العبـ

 الحسابي

 درجة التوافر االنحراف املعياري  الترتيب

Q1  وظف
ُ
 كبيرة 1,25 3 3,49 لإلبداع في طرائق التدريس. عملية القياس والتقويم ت

Q2 .متوسطة 1,11 4 3,38 تتعامل املعلمة مع املعلومات والنتائج الفردية للطالبات بسرية تامة 

Q3 عن التحيز. املعلمة تحليت 
 
 كبيرة 1,01 3 3,49 باألمانة عند االستشهاد باألدلة، وإصدار الحكم بعيدا

Q4 َعم   إنساني مناخ في الطالباتالسلوك عند  تقيس
ْ
 كبيره 1,11 1 3,56 .والتعاطف بعيد عن الخوف والتوتر بالود، ُمف

Q5 كبيرة 1,06 2 3,53 بين الطالبات أثناء العملية التعليمية حرص على مراعاة الفروق الفرديةت 

( والتي تنص 4( حيث حصلت الكفاية رقم )3,38( و)3,56أن قيم املتوسط الحسابي لكفايات املعيار األول قد امتد بين ) (14)يالحظ من الجدول       

( ويقع في فئة "كبيرة 3,56متوسط بقيمة )والتعاطف بعيد عن الخوف والتوتر" على  بالود، ُمْفَعم   إنساني مناخ في تقيس السلوك عند الطالباتعلى " 

( ويقع 3,38مع املعلومات، والنتائج الفردية للطالبات بسرية تامة "  على أدنى متوسط وهو ) املعلمة تعاملت( والتي تنص على " 2وحصلت الكفاية  رقم )
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ُتوظف عملية القياس والتقويم  لإلبداع في ( والتي تنص على " 1معياري كان من نصيب الكفاية رقم )في فئة متوسطة . وفي حين نجد أن أكبر انحراف 

( 3بداع واملهارة . وفي حين كان أقل تشتت من نصيب الكفاية رقم )إل "  وهذا دليل على أن املعلمات يتمايزن في طرق التدريس من حيث اطرائق التدريس 

 عن التحيز " وهذا يدل على أن املعلمات يتفقن على أدراك أهمية  ةتتحلي املعلموالتي تنص على " 
 
باألمانة عند االستشهاد باألدلة، وإصدار الحكم بعيدا

 املوضوعية في األحكام والبعد عن التحيز وهذا يتفق مع النتائج التي تم الحصول عليها من تحليل أداة االستبيان .

 املعيار  إلجابات أفراد العينة حسب املعيار الثاني :كفاية  التخطيط للدقياس والتدقويم(: املتوسط الحسابي والنحراف 15جدول )
 املعيار الثاني :كفاية  التخطيط للدقياس والتدقويم.

ــــارة الرقم ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ املتوسط  العبـ

 الحسابي

 درجة التوافر االنحراف املعياري  الترتيب

Q6  ،كبيرة 0,85 1 3,78 والبنائي، و الختامي .تخطط ألنواع التقويم القبلي 

Q7  .كبيرة 1,01 3 3,60 تربط  بين طرائق التدريس املستخدمة، وأساليب القياس 

Q8 عد خطط
ُ
 كبيرة 1,24 7 3,44 وشاملة العناصر؛ لعملية القياس.  واضحة ت

Q9  كبيرة 1,03 4 3,58 التقويم . عملية أجله تمت تحدد الغرض الذي من 

Q10  تراعي حاجات الطالبات، وخصائصهم النمائية عند التخطيط  في غرفة الصف، وأثناء

 العملّية التعليمية.  

 كبيرة 1,03 5 3,51

Q11 معارف، مهارات، قيم، (   التعلم من: مجاالت ملختلف التقويم تحرص على شمولية

 . )اتجاهات

 كبيرة 0,84 3 3,60

Q12  .متوسطة 1,05 9 2,82 تستخدم جدول املواصفات كدليل  في بناء االختبار 

Q13  تستفيد من بيانات جدول املواصفات في تحديد عدد األسئلة الخاصة بكل موضوع

 دراس ي، و في كل مستوى من  مستويات املعرفة .

 متوسطة 1,24 8 2,90

Q14  في االختبار  ) مقال، اختيار من تستطيع تحديد نوع الفقرة االختبارية التي ستدرج

 متعدد، صح أو خطأ ( ، وذلك في ضوء العوامل املحددة الستخدام كل نوع .

 كبيرة 0,93 2 3,76

Q15  كبيرة 0,97 6 3,47 تستطيع تحديد  مستوى الصعوبة املقبولة للفقرات عند بناء االختبار 

( والتي تنص 6( حيث حصلت الكفاية رقم )2,82( و)3,78أن قيم املتوسط الحسابي لكفايات املعيار الثاني  قد امتد بين ) (15)الجدول يالحظ من      

( والتي تنص 12( ويقع في فئة "كبيرة" وحصلت الكفاية  رقم )3,78نواع التقويم القبلي، والبنائي، و الختامي " على أعلى متوسط بقيمة )أل  ُتخططعلى " 

( ويقع في فئة متوسطة". وفي حين نجد أن أكبر انحراف 2,82دليل في عملية بناء االختبار"  على أدنى متوسط وهو )كجدول املواصفات ستخدم تعلى " 

 من بيانات جدول املواصفات في تحديد عدد األسئلة الخاصة بكل موضوع دراس ي، و تستفيد( والتي تنص على " 13معياري كان من نصيب الكفاية رقم )

عد( والتي تنص على " 8في الكفاية رقم ) افي كل مستوى من  مستويات املعرفة" وأيض  
ُ
وشاملة العناصر؛ لعملية القياس" وهذا دليل على  واضحة خطط ت

قل تشتت من عداد الخطط لعملية القياس. وفي حين كان أإا في يض  أسئلة االختبار و أاستخدام  جدول املواصفات في تحديد في ن املعلمات يختلفن أ

على شمولية التقويم ملختلف مجاالت التعلم من:)معارف، مهارات، قيم، اتجاهات( ".  تحرص( والتي تنص " 0,84( بقيمة )11نصيب الكفاية رقم )

ى أن املعلمات لديهن خبرة التقويم القبلي، والبنائي، و الختامي"  وهذا يدل عل ُتخطط ألنواع( والتي تنص على " 0,85( بقيمة )6في الكفاية رقم ) ايض  أو 

 لديهن معرفة بأنواع التقويم . ايض  أجيدة في مجاالت التعلم وينعكس ذلك على تقويمهن للطالبات 

 (: املتوسط الحسابي والنحراف املعيار  إلجابات أفراد العينة حسب املعيار الثالث :كفاية تنفيذ عملية الدقياس والتدقويم16جدول )
 كفاية تنفيذ عملية الدقياس و التدقويماملعيار الثالث : 

ـــاـرة الرقم ــ ــ ــ ـ ــ املتوسط  العبـ

 الحسابي

 درجة التوافر االنحراف املعياري  الترتيب

Q16 جهز
ُ
عد وت

ُ
 كبيرة 0,92 4 3,60 تنفيذه. طرق  يلزم لعملية القياس؛ لتسهل كل ما ت

Q17  كبيرة 0,94 4 3,60 التقويمي، وذلك بحسب العوامل املحددة لذلك.تقوم باختيار أساليب التقويم املناسبة لظروف املوقف 

Q18  تستخدم أساليب التقويم املتنوعة : كالشفوية، التحريرية، العملية، التقارير البحثية، السجالت التراكمية؛

 وذلك ملتابعة تقدم الطالبات.

 كبيرة 0,98 2 3,64

Q19  كبيرة 0,98 2 3,64 أعمال الطالبات، املالحظة، األنشطة املنزلية ...( مثل: )ملفات األداءتركز على التقويم، التي تستخدم أساليب 

Q20 . ) كبيرة 0,82 1 3,84 تحرص على التنوع في طرح األسئلة مثل: ) املقال، اختيار من متعدد، صواب أو خطأ، اكمال، مزاوجة 

Q21  وازن بين
ُ
من متعدد، صواب أو خطأ، مزايا، وعيوب األشكال املختلفة من فقرات االختبار ) املقال، اختيار ت

 اكمال، مزاوجة ( .

 كبيرة 0,89 3 3,62

Q22  .متوسطة 1,00 8 2,67 تشجع الطالبات على التقويم الذاتي 

Q23 .ال تمارس 0,83 9 1,18 تتحقق من صدق و ثبات أداة التقويم 

Q24  متوسطة 1,11 6 3,18 إرشادات محددة؛ لتنفيذ أداة التقويم بشكل واضح يسهل اطالع الطلبة عليها.تكتب 

Q25  كبيرة 0,94 5 3,53 تستطيع إخراج أداة التقويم بصورتها النهائية 

Q26   عد مفتاح
 
 متوسطة 1,39 7 2,98 تصحيح ثابت ألداة التقويم.ت
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( والتي تنص 20( حيث حصلت الكفاية رقم )1,18( و)3,84أن قيم املتوسط الحسابي لكفايات املعيار الثالث قد امتد بين ) (16)ُيالحظ من الجدول      

( ويقع 3,84، مزاوجة (  "  على أعلى متوسط بقيمة )التكميلالتنوع في طرح األسئلة مثل: ) املقال، اختيار من متعدد، صواب أو خطأ، تحرص على على " 

( ويقع في فئة "ال 1,18تحقق من صدق و ثبات أداة التقويم "  على أدنى متوسط وهو )ت(التي تنص على "  23بيرة " وحصلت الكفاية  رقم ) في فئة "ك

 ( والتي تنص على" أهمية إعداد مفتاح تصحيح ثابت ألداة التقويم. "26تمارس". وفي حين نجد أن أكبر انحراف معياري كان من نصيب الكفاية رقم )

( والتي تنص على " 20( وهذا دليل على اختالف املعلمات في درجة ممارسة هذه الكفاية .وفي حين كان أقل تشتت من نصيب الكفاية رقم )1,39بقيمة ) 

لى أن املعلمات ( وهذا يدل ع0,82، مزاوجة (   " بقيمة )التكميلالتنوع في طرح األسئلة مثل: ) املقال، اختيار من متعدد، صواب أو خطأ، تحرص على 

 سئلة االختبار وهذا يتفق مع ما تم التوصل إليه في أداة االستبيان .أيتفقن في أهمية التنوع في 

 (: املتوسط الحسابي والنحراف املعيار  إلجابات أفراد العينة حسب املعيار الرابع: كفاية  تفسير نتائج عملية الدقياس والتدقويم17جدول )
 تفسير نتائج عملية الدقياس والتدقويم . املعيار الرابع: كفاية 

ــــارة الرقم ــ ـ ــ املتوسط  العبـ

 الحسابي

 درجة التوافر االنحراف املعياري  الترتيب

Q27 كبيرة 1,09 2 3,56 الطالبات. أداء تقويم تحليل، واستخالص نتائج في تتحرى الدقة 

Q28  كبيرة 0,94 1 3,58 القياس.تحرص على املوضوعية في تصحيح، وتفسير نتائج أداة 

Q29 .كبيرة 1,11 3 3,36 تقوم بتحليل نتائج االختبار لالستفادة منها في تصحيح مسار تدريس املقرر 

Q30 ا ملعايير والتي تم التوصل  القياس تقوم بتفسير نتائج  متوسطة 1,09 5 3,16 .محكات محددة اليها، طبق 

Q31  ال تمارس 0,83 9 1,18 القياس باستخدام اساليب احصائية خاصة لهذا الغرض   .تحسب قيم معامل صعوبة فقرات أداة 

Q32 .   ال تمارس 0,83 9 1,18 تحسب قيم معامل تمييز فقرات أداة  القياس  باستخدام اساليب احصائية خاصة لهذا الغرض 

Q33 ال تمارس 0,84 8 1,20 لهذا الغرض. تحسب قيم معامل تخمين فقرات أداة  القياس باستخدام اساليب احصائية خاصة 

Q34  تحسب فاعلية املموهات في فقرات االختيار من متعدد باستخدام اساليب احصائية خاصة لهذا

 الغرض . 

 ال تمارس 1,03 7 1,58

Q35   ،متوسطة 1,07 6 2,89 .أو اإلبقاء عليها تستفيد  من نتائج تحليل الفقرة في تقييمها إما؛ لتعديلها أو حذفها 

Q36  .متوسطة 1,12 4 3,29 تقوم بتزويد إدارة املدرسة، أولياء االمور، والطالبات بتقارير دقيقة للنتائج التي تم التوصل اليها 

( والتي 27( حيث حصلت الكفايتين رقم )1,18( و)3,58أن قيم املتوسط الحسابي لكفايات املعيار الرابع  قد امتد بين ) (17)ُيالحظ من الجدول      

( والتي تنص على " املوضوعية في تصحيح، وتفسير نتائج أداة 28" ورقم ) الباتالدقة في تحليل، واستخالص نتائج تقويم أداء الط تتحرى تنص على "

( التي تشير إلى حساب 34(،)33(،)32(،)31( ويقع في فئة "كبيرة " وحصلت الكفايات رقم )3,58(و)3,56ى متوسط بقيمتين متقاربتين  )القياس" على أعل

( 1,18حصائية على قيم متوسط متقاربة حيث امتدت بين )إفاعلية املموهات بأساليب حساب  ايض  أقيم معامالت الصعوبة والتمييز والتخمين و 

مور، أل تزويد إدارة املدرسة، أولياء اتقوم ب( والتي تنص على " 36قع في فئة "ال تمارس " في حين نجد أن أعلى قيم لالنحراف املعياري للكفاية )(  وت1,58و)

(  حيث امتد بين 33(،)32(،)31( ، في حين أن أقل تشتت كان من نصيب الكفايات )1,12ليها" بقيمة )إوالطالبات بتقارير دقيقة للنتائج التي تم التوصل 

 ( هذا دليل على االتفاق أن هذه الكفايات ال تمارس بالنسبة للمعلمات. 0,84( و)0,83)

 الخاةس: كفاية  إصدار الحكم واتخاذ الدقرارات(: املتوسط الحسابي والنحراف املعيار  إلجابات أفراد العينة حسب املعيار 18جدول )
 واتخاذ الدقراراتاملعيار الخاةس: كفاية  إصدار الحكم 

ــــارة الرقم ــ ـ ــ املتوسط  العبـ

 الحسابي

 درجة التوافر االنحراف املعياري  الترتيب

Q38 حدد
ُ
 كبيرة 1,12 1 3,60 . وإتقانهن للمهارات املطلوبة الطالبات، تقدم مدى ت

Q39 شخص
ُ
 كبيرة 1,19 4 3,40 نقاط القوة، والضعف لديهن. لدى الطالبات، للتوصل إلى  التعلم صعوبات ت

Q40 شخص
ُ
 للمتأخرات؛ لتصحيح العالجية املناسبة األساليب الطالبات، وتقترح حاجات ت

 مسارهن.

 كبيرة 1,25 2 3,49

Q41 القياس  عملية أثناء تعطى للطالبات التي األحكام وجودة التقديرات، تحرص على دقة

 .والتقويم

 كبيرة 1,12 4 3,40

Q42  متوسطة 1,15 5 3,36  التقويم  مناسبة ، أو غير املناسبة.تتحقق من فاعلية وسائل 

Q43 كبيرة 1,09 3 3,42 تحقق األهداف التعليمية املرسومة . درجة تستطيع تقدير 

Q44 أداء  لتحسين املناسبة؛ ثرائيةإلالعالجية، وا الخطط بوضع التقويم نتائج توظف

 ممكن. مستوى  أفضل إلى الطالبات

 متوسطة 1,29 6 3,29

( والتي 38( حيث حصلت الكفاية رقم )3,29( و)3,60أن قيم املتوسط الحسابي لكفايات املعيار الخامس  قد امتد بين ) (18)ُيالحظ من الجدول         

( 44( ويقع في فئة "كبيرة " وحصلت الكفاية رقم )3,60تنص على " تحديد مدى تقدم الطالبات، وإتقانهن للمهارات املطلوبة  "  على أعلى متوسط بقيمة )

(والتي تنص على " 44رقم )(  وتقع في فئة "متوسطة "، في حين كان أعلى قيم لالنحراف املعياري من نصيب الكفاية 3,29مة متوسط بقيمة )على أقل  قي
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 إلى أفضل مستوى ممكن" دل ذلك على اختالف املعلمات في املناسبة؛ لتحسين أداء الطالباتثرائية إلف نتائج التقويم بوضع الخطط العالجية، واتوظ

تستطيع ( والتي تنص على" 43ثرائية  لتحسين مستوى الطالبات " ، في حين أن أقل تشتت كان من نصيب الكفاية )إلمدى ممارسة الخطط العالجية وا

 سومة.( وهذا دليل على حرص املعلمات إلى التحقق من مدى الوصول إلى األهداف املر 1,09تقدير درجة تحقق األهداف التعليمية املرسومة "بقيمة )
 نتائج السؤال الثالث وتفسيرها وةناقشتها:

 من إوالذي نصه " هل توجد فروق ذات داللة السؤال الثالث  عنلإلجابة     
 
حصائية في درجة إدراك املعلمة لكفايات القياس والتقويم تعزى إلى كال

 التفاعل بينهم؟التخصص)علمي ،أدبي( والخبرة ، وعدد الدورات التدريبية في مجال التدريس و 

سميرنوف  -جراء اختبار كوملجروفإقبل اإلجابة على هذا السؤال تم التحقق من اتباع املتغير التابع للتوزيع الطبيعي وذلك عن طريق       

(Kolmogorov-Smirnov
 ( نتيجة االختبار :19( ويوضح الجدول ) 

 )اإلدراك(( : اختبار التوزيع الطبيعي للمتغير التابع 19الجدول )

 االختبار               

 املتغير التابع

Kolmogorov-Smirnov 

 الداللة درجات الحرية

 *0,200 357 اإلدراك

 حصائي للمتغير التابع :إل ( الذي يبين الوصف ا20يتضع من قيمة الداللة أن املتغير التابع يتبع التوزيع الطبيعي ،كما يالحظ من الجدول )     

 :الوصف اإلحصائي للمتغير التابع )اإلدراك(( 20جدول )
 التابع                                                                  

 األسلوب اإلحصائي

 اإلدراك

 3,07 (   Meanاملتوسط )

 0.88 (Std.  Deviation)االنحراف املعياري 

 Median)) 3,09الوسيط  

 0,09- (Skewness االلتواء )

 0,45- (Kurtosisالتفرطح    )

 (.19حصاءات الوصفية للمتغير التابع تشير إلى اتباع التوزيع االعتدالي وهذا ما يؤكد ما توصلنا إليه في الجدول )إل أن جميع ا (20)يتبين من الجدول 

 االختبار:( نتيجة 21( ويوضح الجدول )( Levene's Test ثم تم فحص التجانس باستخدام اختبار ليفين

 ( للمتغير التابع )اإلدراك(  Levene's Test(: اختبار التجانس)21جدول )
F df1 df2 الدللة 

1,36 15 341 0,17 

 يتبين من الجدول السابق من  قيمة مستوى الداللة أن التباينات متجانسة أو متماثلة .

مستويات )أقل  ةمتغيرات مستقلة هي: التخصص بمستويين)علمي ،أدبي(، و الخبرة بثالث ةتم بعد ذلك استخدام تحليل التباين الثالثي ليشمل ثالث     

 10-5دورات ، من  5مستويات )أقل من  ةسنوات(،وعدد الدورات التدريبية في مجال التدريس بثالث 10سنوات ،أكثر من  10-5سنوات ،من  5من 

( الذي يوضح حجوم العينات الجزئية في  22ألداة الدراسة االستبيان  كما في الجدول ) 2х3х3دورات( ، وهو تصميم ثالثي  10دورات، أكثر من 

 " والتفاعالت من الدرجة األولى والثانية  .  "main effectsالتصميم، ويشمل التحليل على التأثيرات الرئيسية  

 .  ( 22املشار إليها في الجدول )   ( نتائج التحليل لهذا التصميم لفحص الفروق بين املتوسطات23ويبن الجدول )    

 لالستبيان 2х3х3( : املتوسطات  الحسابية والنحرافات املعيارية وحجوم العينات في تحليل التباين الثالثي التصميم 22الجدول ) 
 حجم العينة النحراف املعيار   املتوسط الحسابي عدد الدورات التدريبية في ةجال التدريس الخبرة التخصص

 11 1,04 3,39 دورات  5 من أقل سنوات 5 من قلأ أدبي

 3 0,29 4,37 دورات 10- 5من 

 14 1,01 3,60 املجموع

 سنوات10-5 من

 

 22 0,65 3,92 دورات 5 من أقل

 35 0,67 3,81 دورات 10-5 من

 13 0,69 3,92 دورات 10أكثر من 

 70 0,66 3,87 املجموع
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 20 0,56 4,08 دورات  5 من أقل سنوات10كثر من أ

 49 0,68 4,01 دورات 10- 5 من

 64 0,62 4,18 دورات 10أكثر من 

 133 0,63 4,10 املجموع

 53 0,75 3,87 دورات 5 من أقل املجموع

 87 0,68 3,94 دورات 10-5 من

 77 0,63 4,14 دورات 10أكثر من 

 217 0,68 3,99 املجموع

 سنوات 5 من قلأ علمي

 

 4 0,45 4,18 دورات 5 من أقل

 5 0,43 3,74 دورات 10-5 من

 9 0,47 3,94 املجموع

 

 سنوات10-5 من

 

 

 

 16 0,76 3,86 دورات 5 من أقل

 29 0,69 3,87 دورات 10-5من

 16 0,48 4,24 دورات 10أكثر من 

 61 0,67 3,97 املجموع

 

 سنوات 10كثر من أ

 5 0,42 4,02 دورات 5 من أقل

 26 0,85 3,88 دورات 10-5من

 39 0,60 3,84 دورات 10أكثر من 

 70 0,69 3,87 املجموع

 

 املجموع

 25 0,66 3,94 دورات  5 من أقل

 60 0,74 3,87 دورات 10-5 من

 55 0,59 3,96 دورات 10أكثر من 

 140 0,67 3,92 املجموع

 سنوات 5 من قلأ املجموع

 

 15 0,97 3,60 دورات 5 من أقل

 8 0,49 3,98 دورات 10-5 من

 23 0,84 3,73 املجموع

 

 سنوات 10- 5 من

 

 

 

 38 0,69 3,89 دورات 5 من أقل

 64 0,68 3,84 دورات 10-5من

 29 0,59 4,09 دورات 10أكثر من 

 131 0,67 3,91 املجموع

 25 0,52 4,07 دورات 5 من أقل سنوات 10كثر من أ

 75 0,66 4,02 دورات 10-5 من

 103 0,63 4,05 دورات 10أكثر من 

 203 0,66 4,02 املجموع

 78 0,72 3,89 دورات 5 من أقل املجموع

 147 0,70 3,91 دورات 10-5 من

 132 0,62 4,06 دورات 10أكثر من 

 357 0,68 3,96 املجموع

 

 ) لالستبيان(             ملتغيرات التخصص والخبرة وعدد الدورات التدريبية2х3х3( : نتائج تحليل التباين للتصميم الثالثي  23الجدول ) 
 ةصدر التباين ةجموع املربعات درجات الحرية ةتوسط املربعات قيمة F الدللة

 التخصص 0,001 1 0,001 0,002 0,98

 الخبرة 0,22 2 0,11 0,25 0,78

 عدد الدورات التدريبية 0,69 2 0,35 0,78 0,46

 التخصص* الخبرة 1,13 2 0,57 1,27 0,28

 التخصص* الدورات التدريبية 1,51 2 0,75 1,69 0,19

 الخبرة*عدد الدورات التدريبية 0,97 3 0,32 0,72 0,54

 التخصص*الخبرة*عدد الدورات التدريبية 3,31 3 1,13 2,59 0,06

 الخطأ 152,40 341 0,45 
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 عند مستوى الداللة  ) 23يتبين لنا من نتائج الجدول )    
 
ه ال ُتوجد فروق دالة إحصائيا ( في املتوسطات لدرجة إدراك املعلمة لكفايات α≤ 0.05( أنَّ

عزى للخبرة أو التخصص وعدد الدورات التدريبية أو التفاعل بينهم . 
ُ
 القياس والتقويم ت

 وتفسيرها وةناقشتها:نتائج السؤال الرابع 

من  لكلحصائية في درجة ممارسة املعلمة لكفايات القياس والتقويم تعزى إوالذي نصه " هل توجد فروق ذات داللة السؤال الرابع  عنلإلجابة    

 التخصص)علمي ،أدبي( والخبرة ، وعدد الدورات التدريبية في مجال التدريس ، والتفاعل بينهم؟

Shapiro-Wilkويلك )-جراء اختبار شابيروإقبل اإلجابة على هذا السؤال نحتاج التحقق من اتباع املتغير التابع للتوزيع الطبيعي وذلك عن طريق     
  )

 ( نتيجة االختبار:24ويوضح الجدول )

 ( : اختبار التوزيع الطبيعي للمتغير التابع )املمارسة(24الجدول )
 الختبار     

 التابع املتغير 

Shapiro-Wilk 

 الدللة درجات الحرية

 *0,12 60 املمارسة

 ( الذي يبين الوصف اإلحصائي للمتغير التابع :25يتضع من قيمة الداللة أن توزيع املتغير التابع يتبع التوزيع الطبيعي، كما يالحظ من الجدول )

 ( :الوصف اإلحصائي للمتغير التابع )املمارسة( 25جدول )  
 التابع                                   

 األسلوب اإلحصائي

 ةاملمارس

 3,15 (   Meanاملتوسط )

 0.77 (STD.  Deviation)النحراف املعيار  

 Median)) 3,26الوسيط  

 0,04- (Skewness اللتواء )

 0,09 (Kurtosisالتفرطح    )

 (.24يؤكد ما توصلنا إليه في الجدول )حصاءات الوصفية للمتغير التابع تشير إلى اتباع التوزيع االعتدالي وهذا ما إل أن جميع ا (25)يتبين من الجدول 

 ( نتيجة االختبار:26( ويوضح الجدول )( Levene's Test تم بعد ذلك فحص التجانس باستخدام اختبار ليفين

 التابع )املمارسة(( للمتغير   Levene's Test(: اختبار التجانس)26جدول )
F df1 df2 الدللة 

1,62 11 48 0,12 

 من  قيمة مستوى الداللة أن التباينات متجانسة أو متماثلة . (26)يتبين من الجدول      

 5مستويات )أقل من  ةمتغيرات مستقلة هي: التخصص بمستويين)علمي ،أدبي(، والخبرة بثالث ةتم بعد ذلك استخدام تحليل التباين الثالثي ليشمل ثالث

دورات،  10-5دورات ، من  5مستويات )أقل من  ةسنوات(،وعدد الدورات التدريبية في مجال التدريس بثالث 10سنوات ،أكثر من  10-5سنوات ،من 

ت الجزئية في التصميم، ( الذي يوضح حجوم العينا 27ألداة البحث بطاقة املالحظة  كما في الجدول ) 2х3х3دورات(، وهو تصميم ثالثي  10أكثر من 

 " والتفاعالت من الدرجة األولى والثانية  .  "main effectsويشمل التحليل على التأثيرات الرئيسية  

 )لبطاقة املالحظة ( 2х3х3( : املتوسطات  الحسابية والنحرافات املعيارية وحجوم العينات في تحليل التباين الثالثي التصميم27لجدول ) ا
ـــــرة التخصص ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ عدد الدورات التدريبية في ةجال  الخبـ

 التدريس

املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعيار  

حجم 

 العينة

 3 0,82 2,16 دورات 5أقل من  سنوات 5أقل من  أدبي

 5 0,28 1,99 دورات 10-5 من

 8 0,49 2,06 املجموع

 4 0,22 3,25 دورات 10-5 من سنوات 10 -5 من

 3 0,71 3,22 دورات 10أكثر من 

 7 0,44 3,24 املجموع

 8 0,76 2,88 دورات  10-5 من سنوات 10أكثر من 

 6 0,19 3,52 دورات 10أكثر من 

 14 0,66 3,16 املجموع

 3 0,83 2,16 دورات  5 من أقل املجموع
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 17 0,73 2,71 دورات 10-5 من

 9 0,42 3,42 دورات 10أكثر من 

 29 0,75 2,87 املجموع

 سنوات10 -5 من علمي

 

 2 0,92 2,92 دورات 5 من أقل

 7 0,67 2,98 دورات 10-5 من

 5 0,44 3,76 دورات 10أكثر من 

 14 0,69 3,25 املجموع

 سنوات 10 أكثر من 

 

 3 0,49 3,39 دورات 5 من أقل

 6 0,52 3,47 دورات 10-5 من

 8 0,79 3,99 دورات 10أكثر من 

 17 0,68 3,69 املجموع

 5 0,63 3,19 دورات 5 من أقل املجموع

 13 0,63 3,21 دورات 10-5 من

 13 0,66 3,90 دورات 10أكثر من 

 31 0,71 3,49 املجموع

 3 0,82 2,16 دورات 5 من أقل سنوات 5أقل من  مجموع

 5 0,28 1,99 دورات 10-5 من

 8 0,49 2,06 املجموع

 سنوات10 -5 من

 

 2 0,92 2,92 دورات 5أقل من 

 11 0,55 3,08 دورات 10- 5 من

 8 0,58 3,55 دورات 10أكثر من 

 21 0,61 3,25 املجموع

 سنوات10اكثر من 

 

 3 0,49 3,39 دورات 5أقل من 

 14 0,71 3,13 دورات 10-5 من

 14 0,64 3,79 دورات 10أكثر من 

 31 0,71 3,45 املجموع

 8 0,84 2,81 دورات 5أقل من  املجموع

 30 0,72 2,92 دورات 10-5 من

 22 0,61 3,70 دورات 10أكثر من 

 60 0,79 3,19 املجموع

 . ( 27( نتائج التحليل لهذا التصميم لفحص الفروق بين املتوسطات املشار إليها في الجدول )  28ويبن الجدول )

 ملتغيرات التخصص والخبرة وعدد الدورات التدريبية)لبطاقة املالحظة ( 2х3х3(: نتائج تحليل التباين للتصميم الثالثي 28جدول ) ال
 ةصدر التباين ةجموع املربعات درجات الحرية ةتوسط املربعات قيمةF  الدللة

 التخصص 1,17 1 1,17 3,21 0,08

 الخبرة 4,49 2 2,24 6,15 0,004*

 عدد الدورات التدريبية 3,01 2 1,51 4,13 0,02*

 التخصص* الخبرة 0,39 1 0,39 1,08 0,30

 التخصص* الدورات التدريبية 0,32 1 0,32 0,87 0,36

 الخبرة*عدد الدورات التدريبية 0,13 2 0,06 0,17 0,84

 التخصص*الخبرة*عدد الدورات التدريبية 0,58 1 0,58 1,58 0,22

 الخطأ 17,53 48 0,37 

عزى للتخصص.  (28)يتبين لنا من نتائج الجدول     
ُ
 في املتوسطات لدرجة ممارسة املعلمة لكفايات القياس والتقويم ت

 
ه ال ُتوجد فروق دالة إحصائيا أنَّ

 في املتوسطات تعود إلى كل من الخبرة ) أقل من خمسإبينما تشير هذه النتائج إلى أنه يوجد فروق دالة 
 
أكثر من  -سنوات 10-5من  –سنوات  حصائيا

دورات ( ، وملعرفة اتجاه الفروق تم عمل  10أكثر من  -دورات 10-5من  –سنوات(،عدد الدورات التدريبية في مجال التدريس)أقل من خمس دورات  10

 (.29( للمقارنات البعدية واملوضحة في الجدول )Scheffeاختبار )
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 بين ةستويات الخبرة(: املدقارنات البعدية 29الجدول )
 الدللة الخطأ املعيار   ةتوسط الفروق (  2(                 الخبرة )1الخبرة)

 سنوات 10-5ةن     سنوات     5أقل ةن 

 سنوات 10أكثر ةن                           

-1,19* 

-1,39* 

0,25 

0,17 

0,000 

0,000 

 سنوات       5أقل ةن    سنوات     10-5ةن 

 سنوات 10أكثر ةن                           

1,19* 

-0,21 

0,24 

0,17 

0,000 

0,49 

 سنوات     5  سنوات    أقل ةن 10 كثر ةن أ

 سنوات        10-5ةن                            

1,39* 

0,21 

0,24 

0,17 

0,000 

0,49 

سنوات لها تأثير أكثر على ممارسة  10سنوات و األكثر من  10 -5الختبار شيفيه  ملعرفة اتجاه الفروق نجد أن الخبرة من  (29)من خالل الجدول    

 املعلمات لكفايات القياس والتقويم من الخبرة األقل من خمس سنوات. 

 (: املدقارنات البعدية بين ةستويات عدد الدورات التدريبية في ةجال التدريس30الجدول )
 الدللة الخطأ املعيار   ةتوسط الفروق (  2(             الدورات )1الدورات )

 دورات 10-5دورات      ةن  5أقل ةن 

 دورات 10أكثر ةن                        

-0,11 

-0,89* 

0,24 

0,25 

0,89 

0,003 

 دورات       5دورات     أقل ةن  10-5ةن 

 دورات 10أكثر ةن                        

0,11 

-0,78* 

0,24 

0,17 

0,89 

0,000 

 دورات     5دورات    أقل ةن  10 أكثر ةن 

 دورات        10-5ةن                       

0,89* 

0,78* 
0,25 

0,17 

0,003 

0,00 

الذي يوضح اختبار شيفيه ملعرفة اتجاه الفروق نجد أن زيادة عدد الدورات له أثر على درجة ممارسة املعلمات لكفايات  (30)من خالل الجدول       

دورات لها تأثير أكثر على ممارسة املعلمات  10دورات و األكثر من  10 -5القياس والتقويم  حيث يتضح أن الدورات التدريبية في مجال التدريس من  

 اس والتقويم من أن يكون عدد الدورات  أقل من خمس دورات.  لكفايات القي

 نتائج السؤال الخاةس وتفسيرها وةناقشتها:

 والذي نصه " هل يمكن التنبؤ بدرجة ممارسة املعلمة لكفايات القياس والتقويم  من خالل درجة اإلدراك لها؟السؤال الخاةس  عنلإلجابة      

بقت على نفس األفراد والبالغ عددهم يجاد معامل االنحدار  إتم      
ُ
بين درجة اإلدراك املقاسة بأداة االستبيان ودرجة املمارسة املقاسة باملالحظة والتي ط

 معلمة وكانت النتيجة كما هو موضح في كالتالي : 60

 (:  ةعاةالت الرتباط والتباين املفسر31جدول ) 
 ةربع ةعاةل الرتباط ةعاةل الرتباط البيان

 التباين املفسر() 

 0,12 0,02 

( وهو 0,12أن معامل االرتباط  بين إدراك كفايات القياس والتقويم  وممارستها في التعليم لدى معلمة التعليم العام قيمته )  (31)يتضح من الجدول       

ويم  بمقدار) ارتباط ضعيف  كما أن التباين املفسر ملتغير إدراك املعلمة  كفايات القياس والتقويم  يفسر التغيرات في  ممارسة كفايات القياس والتق

( منها تعزى لعوامل أخرى  0,98(  من  ممارسة املعلمة  لكفايات القياس والتقويم  تعزى إلدراك املعلمة  لها  و) 0,02( وهي قيمة بسيطة، أي أن ) 0,02

 (  32ي الجدول ) حصائية لنموذج االنحدار أجري تحليل التباين والنتائج كما فإل غير إدراك املعلم لكفايات القياس والتقويم والختبار الداللة ا

 (: تحليل تباين النحدار 32جدول )
 الدللة Fقيمة  ةتوسط املربعات درجات الحرية ةجموع املربعات البيان

 b0,350 b0,350 0,53 1 0,527 النحدار

   0,59 58 34,406 البواقي

    59 34,933 املجموع

  ( غير دالة إحصائيا.Fأن القدرة التفسيرية لنموذج االنحدار ضعيفة  حيث قيمة ) (32)يتضح من الجدول 

 (: ةعاةالت النحدار 33جدول) 
 الدللة T قيمة بيتا الخطأ املعيار   B البيان

 0,01 3,43  0,73 2,50 ثابت

 0,35 0,94 0,12 0,18 0,26 اإلدراك
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أن املتغير املستقل  ) إدراك املعلمة لكفايات القياس والتقويم ( لم يكن ذو تأثير دال إحصائيا أو جوهريا في نموذج االنحدار  (33)يتضح من الجدول    

 (. وبالتالي ليس له قدرة تنبؤيه بممارسة املعلمات لكفايات القياس والتقويم . 0,94)  Tحيث قيمة  

 وفق التسلسل املتبع في عرض النتائج كما يلي: ستتم مناقشة نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات 

 :النتائج املتعلدقة بالتساؤل األول  .1

وحظ تبين لنا من تحليل االستبيان أن درجة توافر إدراك املعلمة لكفايات القياس والتقويم كانت كبيرة في املعايير الخمسة بشكل عام. كما ل          

اتخاذ القرارات، و  اتفاق املعلمات في إدراك أهمية املوضوعية في األحكام وفي تفسير النتائج  والبعد عن التحيز والتحلي باألمانة عند االستشهاد باألدلة

الندية أنه لوحظ اهتمام املعلمات في تحديد الغرض الذي من أجلة تتم عملية التقويم وهذا يتوافق مع ما جاء في املعيار األول من املعايير النيوزي ايض  أ

سئلة االختبار) املقال، اختيار من ألتنوع في همية اأاتفاق املعلمات في إدراك  ايض  أعلى املعلم امتالك كفاية فهم الهدف من التقويم لتحسين التعلم ، 

ل، مزاوجة (وهذا يتوافق مع ما أكد علية النموذج األمريكي في أنه على املعلم أن يمتلك مهارة التنويع في أساليب يكمالتمتعدد، صواب أو خطأ، 

لهذه الحظنا أن املعلمات يختلفن في إدراك أهمية جدول املواصفات عند بناء االختبار مما أدى إلى انخفاض درجة ممارستهم  ايض  أاالختبارات الحديثة .

 الكفاية .
 :النتائج املتعلدقة بالتساؤل الثاني  .2

نت متوسطة في كفايات املعايير فيما عدا املعيار تبين لنا من تحليل بطاقة املالحظة أن درجة توافر ممارسة املعلمة لكفايات القياس والتقويم كا          

ملعايير العاملية الرابع كفاية تفسير نتائج عملية القياس والتقويم جاءت بدرجة توافر قليلة بالرغم من أن هذه الكفاية من أهم الكفايات التي ذكرت في ا

(، عند استخدامها لبطاقة املالحظة على عينة 2015ليه املعمر في )إو املعايير في النموذج األسترالي . وهذا يتفق مع ما توصلت أسواء النموذج األمريكي 

ليه إما توصل  ايض  أن لديهن درجة توافر متوسطة لعدد من الكفايات منها كفاية جودة التخطيط وكفاية جودة التنفيذ .أمن املعلمات حيث وجدت 

ن ذلك يرجع من أ انالباحثيرى ( من تدني املعرفة األساسية للطالب املعلمين بمهارات القياس و التقويم في مجال التخطيط لالختبارات ،و 2016الرويلي) 

اختالف املعلمات في استخدام جدول املواصفات ومعرفة الجدوى منه وخاصة في تحديد عدد األسئلة  الخاصة بكل موضوع دراس ي ، أو أن يشمل 

 اساسي  أختبار في معظمه على بعض اال 
 
، ولم يشمل مفردات أو  اجزاء املحتوى الدراس ي الذي لم يركز عليه املعلم تركيزا

 
،فاذا لم يكن االختبار متوازنا

 (242: 2011سئلة تتناسب مع الزمن املستغرق في عملية تعليم املحتوى املتعلق بها فإن ذلك يقلل من ثبات درجات االختبار.)عالم ،أ

   ساليب للتحقق من صدق وثبات االختبار، بالنسبة للمعلمة وغير املتخصصة في القياس أهم نوع من أنواع أوهذا ما نالحظه من عدم ممارسة أي

سئلة وتنوعها مؤشر على هذا أل الصدق هو صدق املحتوى من خالل الحرص على تغطية األهداف واملحتوى باستخدام جدول املواصفات حيث أن عدد ا

ليه فيما يخص استخدام جدول املواصفات كدليل في عملية بناء االختبارات ،أما بالنسبة للثبات والذي يشير إنوع من الصدق وهذا مطابق ملا توصلنا ال

وتصحيحها إلى الوصول لدرجة مقبولة من الدقة وأقل درجة من الخطأ الذي قد يظهر إما من أداة القياس نفسها أو من يطبقها أو من ظروف تطبيقها 

 من كفاية" كتابة إرشادات محددة؛ لتنفيذ أداة التقويم بشكل واضح يسهل اطالع الطلبة 330: 2010)عودة،
 
( ، حيث ظهر لنا في نتائج املالحظة أن كال

عايير األدائية التي ذكرت همية إعداد مفتاح تصحيح ثابت ألداة التقويم " جاءت بدرجة توافر متوسطة حيث كانت هذه املهارات من ضمن املأعليها" ، "

تصحيح اإلجابات  ايض  أفي املعايير السعودية والتي نصت على أنه البد للمعلم أن يحرص على تصميم أدوات القياس والتقويم ضمن القواعد الصحيحة ،

 كان من ضمن املعايير األمريكية أنه يجب على املعلم أن يمتلك املهارة في استخدام أدلة التصحيح . كما نجد أن مم
 
ارسة كفاية بطريقة علمية، أيضا

فيذ عملية القياس ال تمارس بالشكل "تشجيع الطالبات على التقويم الذاتي " جاءت بدرجة توافر متوسطة وكانت في ترتيبها ما قبل األخير من كفايات تن

م الطالبات ، ذلك يتوافق مع ما ذكره فايبو وألن )
ُ
( أن اتجاهات الطلبة نحو 2002املطلوب مع درجة إدراك كبيرة ألهمية هذه الكفاية وأثرها على تعل

 على تعلمهم حيث ذكرت أهإاستخدام التقويم الذاتي كانت 
 
مية هذه الكفاية في أكثر من نموذج من النماذج يجابية وأنهم يجدون استخدامه مؤثرا

، وفي النموذج العاملية من ضمنها بريطانيا ويلز التي أكدت على أن التقويم الذاتي من العوامل التي تحسن تعلم الطلبة ، وتشجعهم على مزيد من التقدم

ساليب اإلحصائية التي كانت من أهم مهارات املعيار الثالث في أل ما يخص اأما فين يشجع الطلبة على التقويم الذاتي . أالنيوزيالندي أكد أن على املعلم 

ن يمتلك املهارة في فهم واستخدام املؤشرات واملصطلحات اإلحصائية التي تستخدم بشكل شائع في تقارير نتائج أالنموذج األمريكي وهي على املعلم 

 من خالل املالحظة التقويم مثل مقاييس النزعة املركزية، والتشتت، ومعامالت ا
 
الرتباط، والخطأ املعياري للقياس ، إال أننا وجدنا أنها ال تمارس فعليا

ما توصل  ايض  أ( أكثر االحتياجات التدريبية للطالب املعلمين كانت في مجال إحصائيات درجات االختبار، 2016ليه الرويلي)إشار أوهذا يتوافق مع ما 

 في مقررات القياس والتقويم هي اإلحصاءات وكان مصدر هذه املشكلة Karakus & Turkkan ,(2017إليه كاراكوس وتوركان 
 
( أن أكثر مشكلة شيوعا

ر األمريكية هو معرفة ومهارات الطلبة الرياضية )الحسابية( الغير الكافية، وبالرغم من أهمية كفاية تفسير النتائج التي أكدت عليها كل من املعايي

ا  القياس ية والتي ذكرت مالها من عالقة في تعديل ممارسة التدريس إال أننا نجد أن كفاية " تفسير نتائجواملعايير االسترال التي تم التوصل إليها، طبق 



  عسعوي،  ندد ااجار املأمحد                               بتبوك وفق املعايري العاملية يف ضوء بعض املتغرياتالتعليم العام  ةمعلملدى  كفايات القياس والتقويم  
 

 2018 -2، العدد4املجلد -للدراسات التربوية والنفسيةاملجلة الدولية 
222 

 

سير ملعايير و محكات محددة" جاءت بدرجة ممارسة متوسطة وهذا مرتبط فيما توصلنا له في عدم التحقق من ثبات االختبار حيث أن الدقة في التف

فيما يخص كفاية  " توظيف نتائج التقويم بوضع الخطط العالجية،  ايض  أعد على الوصول إلى درجة مقبولة من الدقة وبالتالي الثبات املطلوب. يسا

مستوى ثرائية  لتحسين إلواإلثرائية املناسبة؛ لتحسين أداء الطالب إلى أفضل مستوى ممكن" وجدنا اختالف املعلمات في ممارسة الخطط العالجية وا

( حيث خلصت الدراسة إلى أن معلمي املرحلة االبتدائية يقيمون املتعلمين ,Matsenjwa 2013يه ماتسنوا )إلالطالبات " وهذا يتفق مع ما توصل 

ا يض  أالجودة و  ليراقبوا تقدمهم بدل أن يزودوهم بخطط تعليمية لذلك، على الرغم من أن جميع املعايير العاملية أكدت على أهمية هذه الكفاية لضمان

ة املناسبة املعايير السعودية التي أكدت على أن املعلم عليه اإلسهام في دراسة حاالت الطالب ضعيفي التحصيلي، وتخطيط، وتنفيذ البرنامج، واألنشط

 ملناسبة لهم.لتحسين مستوياتهم، واملشاركة في دراسة حاالت الطالب املتفوقين واملوهوبين، وتخطيط، وتنفيذ البرامج واألنشطة ا

 :النتائج املتعلدقة بالتساؤل الثالث  .3

دالة من خالل نتائج تحليل التباين الثالثي ملتغيرات الدراسة التخصص والخبرة وعدد الدورات التدريبية لالستبيان وجدنا أنه ال يوجد فروق             

 عند مستوى الداللة ) 
 
عزى للخبرة أو التخصص وعدد الدورات α≤ 0,05إحصائيا

ُ
( في املتوسطات لدرجة إدراك املعلمة لكفايات القياس والتقويم ت

 .التدريبية 

 :النتائج املتعلدقة بالتساؤل الرابع  .4

فروق من خالل نتائج تحليل التباين الثالثي ملتغيرات الدراسة التخصص والخبرة وعدد الدورات التدريبية لبطاقة املالحظة وجدنا أنه ال يوجد              

 عند مستوى الداللة     )
 
عزى للتخصص . بينما تα≤ 0,05دالة إحصائيا

ُ
شير هذه ( في املتوسطات لدرجة ممارسة املعلمة لكفايات القياس والتقويم ت

 في املتوسطات تعود إلى كل من الخبرة ) أقل من خمس سنوات إالنتائج إلى أنه يوجد فروق دالة 
 
سنوات(،عدد  10أكثر من  -سنوات 10-5من  –حصائيا

كل ما زادت الخبرة  دورات ( وبعد اختبار الفروق وجدنا أنه 10أكثر من  -دورات 10-5من  –الدورات التدريبية في مجال التدريس)أقل من خمس دورات 

كل ما زادت عدد الدورات التدريبية في مجال التدريس حصلنا على ممارسة  ايض  ألدى املعلمة كانت ممارستها لكفايات القياس والتقويم أفضل و 

 (.2010(، املطيري )2011من:  دراسة الحصان ) كلللكفايات أفضل وهذه النتائج تتفق مع ما توصل إليه 

 :النتائج املتعلدقة بالتساؤل الخاةس  .5

يف حيث ال من خالل ما توصلنا إليه من بحث االرتباط بين درجة إدراك املعلمة لكفايات القياس والتقويم ودرجة ممارستها لها وجدنا  أنه ارتباط ضع     

( وجود اختالف واسع Frary, et al., 1993فراري وأخرون ) يمكن التنبؤ بدرجة ممارسة الكفايات من خالل درجة إدراكها لها وهذا يتوافق مع ما ذكره

( أن املعلمين ,Matsenjwa 2013ا ما ذكره ماتسنوا )يض  أبين ما يعتقد املعلمين أنه يجب عليهم أن يقوموا به في التقويم وبين ما يقومون به في الواقع، 

على األساليب لديهم بعض املعرفة في القياس والتقييم إال أن املهارات تنقصهم في استخدام أساليب التقييم املختلفة التي  قد تعود إلى قلة التدريب 

في استخدام التقييم الصفي  ( أن التدريب على التقييم: شرط مسبق لكفاءات املدرسين ومهاراتهمKoloi, (2016املختلفة للتقويم  حيث ذكر كلوي 

ن قدرة املعلم على أ ايض  أوأن االلتحاق بورش تدريبية ودورات متخصصة حول التقييم له عالقات مهمة باستخدام املعلمين وسائل التقييم الصفية. 

لسبب الرئيس ي في عدم كفاءة ( أن ا2012استخدام وسائل القياس والتقويم له دور في جودة مخرجات التعليم وهذا يتوافق مع ما ذكره فرج )

ساليب للتقويم يساعد على خبرة مهمة في التطوير املنهي أاالمتحانات هو القدرة على استخدام وسائل جديدة في االمتحانات .كما أن استخدام وسائل و 

الطالب في عملية القياس، حيث عبر  ( عند مقارنته  بين الطرائق التقليدية وأسلوب ملف (2006وايرسويديفسل للمعلم كما جاء ذلك في دراسة  

 املعلمين أنهم يرون أسلوب ملف الطالب أفضل من األساليب التقليدية في التقويم، وخبرة مهمة في تطورهم املنهي.

سباب الضعف باالرتباط بين درجة إدراك املعلمة للكفايات ودرجة ممارستها لها هي أمع الدراسات السابقة أن من أهم  انوتتوافق وجهة نظر الباحث     

قلة الحوافز املادية واملعنوية املقدمة للمعلم املتميز في التدريس ، زيادة نصاب الحاجة إلى دورات تدريبية على األساليب املختلفة للتقويم ، باإلضافة  إلى 

 ساليب مختلفة للتقويم . أود بيئة مساعدة لتطبيق ،عدم وج املعلم من الحصص التدريسية

 توصيات البحث:

وضع آلية موحدة في جميع الكليات لتدريس مساق التقويم التربوي تتضمن هذه اآللية صياغة إجرائية ألهداف املادة، ومفرداتها، وطرق    .1

تدريسها وأساليب التقويم املناسبة لقياس درجة تحقق األهداف. بحيث تغطي مفردات املادة وأهدافها جميع مهارات القياس وأساليبه 

 يرى خبراء القياس التربوي  أنها ضرورية للمعلم. املختلفة والتي

لتربوي التأكيد على شمول اختبارات كفايات املعلم لجميع مهارات القياس الالزمة لبناء االختبارات التحصيلية  كما يتفق عليها خبراء القياس ا .2

 تدريبية يقوم عليها عدد من املدربين املؤهلين في هذا املجال.وتوجيه املعلمين الذين تظهر نتائج االختبار عدم تمكنهم من هذه املهارات إلى ورش 
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 االستفادة من قائمة املهارات الواردة في هذه الدراسة كإطار مرجعي يساعد املعلم في تقويم كفاءته في مجال القياس والتقويم . .3

قامة الدورات التدريبية ملن هم على رأس العمل إك عبر إعادة تأهيل العاملين في امليدان من معلمين ومعلمات حول مفهوم القياس والتقويم وذل .4

. 

 وضع برنامج تدريبي لتنمية كفايات املعلم بشكل عام وكفايات القياس والتقويم بشكل خاص.  .5

التدريس توجيه املعلم إلى ضرورة االهتمام بطرق التدريس التي يكون فيها تفعيل لدور الطالب أثناء تدريس املادة، وعدم االقتصار على طرق  .6

 املتمحورة حول املعلم .

التركيز على املعلمين ذوي الخبرات العالية من حيث زيادة الحوافز والدعم ألهمية عامل الخبرة التعليمية في تحقيق النجاح في العملية  .7

 التعليمية التعلمية.

 االجتماعية ملا لها من أهمية في بناء الفرد وتطوير املجتمع.توفير الحوافز الالزمة الجتذاب الكفاءات الجيدة، والعمل على رفع مكانة املعلم  .8

تشجيع املعلمين على التخطيط للقياس ملا لعنصر التخطيط من أهمية في التحكم في العملية التربوية واختيار أفضل األساليب واملهارات  .9

 للتقويم على أكمل وجه.

متالك وممارسة مجموعة من الكفايات التدريسية واملتعلقة باستخدام أساليب العمل على تنمية مهارات وكفايات املعلمين فيما يتعلق با .10

 التقويم الذاتي للتالميذ، وتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية.
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Abstract:  

      This study aims at determining the competencies of evaluation and measurement in for the 

female teachers in the general education sector according to the international standards and in the 

light of some variables. Two research tools were designed. A questionnaire to study the perception of 

the female teachers to the competencies of evaluation and measurement and the research sample of 

this tool included (357) female teacher in the city of Tabuk. The second was an evaluation card to 

study the practice of the competencies of evaluation and measurement. The research sample included 

here (60) female teacher. (SPSS) and (AMOS) were used to analyze the data. The results included a 

high level of the perception for each standard of the evaluation standards. The results also included 

no statistical differences in the perception of the competencies in the light of the experience, major 

and training sessions. There are also no statistical differences in the level of practicing the 

competencies in the light of the major, but there are differences in the light of the experience and 

training sessions. The recommendations included the benefit of using the list of skills in this study as 

a reference to help female teachers in self-evaluation. 

Keywords: competencies, evaluation, measurements, international standards. 
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