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 بعض طالب الجامعات السعودية تقويم نتائج االستبانات من وجهة نظر 

 ماجد عبد الفتاح محمد بخاري 

 وبحوث إحصاء –قسم علم النفس  –كلية التربية 
M-BOUKHARI@hotmail.com 

 

 امللخص: 
نات هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة صدق وحقيقة نتائج االستبانة التي توزع على الطالب والطالبات أثناء العملية التعليمية مثل استبيا 

البرامج األكاديمية واألنشطة الطالبية وغيرها من استبيانات أبحاث املاجستير والدكتوراه والدراسات تقييم املقرر وتقييم مدرس املقرر وتقييم 

( طالب وطالبة من كليات مختلفة 300اإلحصائية التي يوزعها الباحثون على املجتمعات الطالبية. ولتحقيق ذلك اختيرت عينة الدراسة مكونة من )

ة املكرمة، ومن أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة تم تصميم استبانة ملعرفة مدى صدق نتائج االستبانة لبعض تابعة لجامعات مختلفة في منطقة مك

، وأسفرت نتائج التحليل SPSSطالب الجامعات السعودية ثم استخدم الباحث املعالجات اإلحصائية بعد تحليل االستمارات عبر البرنامج اإلحصائي 

عدم  الدراسة على أهم أسباب عدم االهتمام باالستبانة ومدى مناسبته بالنسبة لهم وانخفاض درجة صدق نتائجه. اتفاق أفراد عينة اإلحصائي عن:

أيًضا  ( في صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية من حيث الجنس.0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

عدم وجود  ( في صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية من حيث العمر.0.05مستوى معنوية )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

عدم  ( في صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية من حيث القسم األكاديمي.0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 ( في صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية من حيث املستوى الدراس ي.0.05ى معنوية )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو 

وقد خرج الباحث بمجموعة من التوصيات منها: ضرورة اتخاذ الجامعات خطوات فعلية في رفع صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات  

تبانة وأهميتها في عملية الجودة والتطوير، وتفعيل التعامل اإللكتروني لالستبانة عبر موقع الجامعة السعودية عن طريق التوعية اإلرشادية بدور االس

 طوال العام حول القاعات والجداول ومواعيد االختبارات وعدم اقتصاره على تقييم املحاضر بنهاية العام فقط.

 القسم األكاديمي، املستوى الدراس ي. االستبانة، نتائج االستبانة، مجتمع الطالب، :الكلمات املفتاحية

 املقدمة:

ستخدم االستبانة بشكل كبير في البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية لجمع البيانات عن الظواهر التي ال يمكن مالحظتها بشكل مباشر 
ُ
عد ت

ُ
. وت

ألبحاث من االستبانة، ولعل من أبرز دعائم تطبيق الجودة الشاملة االستبانة ركيزة من ركائز البحث العلمي الحديث إذ ال يخلو تحليل إحصائي في غالب ا

بانة في في مجال تطور العملية التعليمية هو استخدام االستبانة وتحليله واستخالص ما به من نتائج ومعلومات ُتفض ي إلى التوصيات، وتوزيع االست

الجودة والتطوير في التعليم، فتقييم املقرر ال يكون إال من خالل تحليل االستبانة األوساط التعليمية ال سيما التعليم العالي ُيعد جزء ال يتجزأ من 

تحليل  –وكذلك تقييم أساتذة املقررات والبرامج األكاديمية والفعاليات واألنشطة والدورات وغير ذلك، لذا فإن تجاهل مدى مصداقية هذا األسلوب 

يمية بين الطالب والطالبات بات أمًرا بعيًدا يستنكر منه أصحاب الوعي األكاديمي وذوي الخبرات. )أبو واستخدامه الواسع في العملية التعل –االستبانة 

 (2007عالم، 

إعداد وهنا تكمن أهمية دراسة مدى مصداقية نتائج االستبانة بين املجتمعات الطالبية على املستوى النظري والتطبيقي مًعا، األمر الذي يتطلب 

ب والطالبات لترسيخ مفهوم االستبانة وأهمية تحري صدق نتائجه من خالل استجابة املستجيبين له بعناية واهتمام وأثره في تطوير جيد في أذهان الطال 

 العملية التعليمية واستحداث النظم واألنظمة التعليمية الحديثة التي تواكب التحديات.

جمع البيانات، وهي عبارة عن مجموعة من العبارات واألسئلة حول موضوع ( االستبانة بأنها "أداة من أدوات 36: 2015وعرف )القحطاني، 

 الدراسة البحثية التي تهدف إلى الحصول على بيانات معينة من املبحوثين )املستجيبين( من خالل إجاباتهم على تلك األسئلة والعبارات".

http://www.refaad.com/
mailto:M-BOUKHARI@hotmail.com
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لقائمون بالبحث في مجاالت عدة بهدف التوصل إلى معلومات أو آراء تفيد ( بأنها أداة من األدوات التي يستخدمها ا2001ويعرفها جبرين والغدير )

 في إثبات صحة التساؤالت املطروحة حول مشكلة معينة.

لباحث أن يكتفي ولالستبانة أربعة أنواع هي: االستبانة املغلقة، واالستبانة املفتوحة، واالستبانة املغلقة املفتوحة، واالستبانة املصورة. ويستطيع ا

( وتتكون 2016نوع واحد، أو يجمع في االستبانة أكثر من نوع، ويتوقف تحديد نوع االستبانة على طبيعة املبحوثين. )عبيدات، عبد الحق، عدس، ب

 االستبانة من األجزاء التالية:

 الغطاء أو الرسالة.  .1

 املعلومات الديموغرافية وهي املعلومات الخاصة باملستجيب )املبحوث(.  .2

 (2014اة وهي محاور االستبانة. )أنديجاني، أسئلة األد  .3

 مشكلة الدراسة:

بالشكل الصحيح الدقيق الذي يسهم في تطوير من خالل االطالع والبحث تبين لدى الباحث عدم اهتمام الطالب والطالبات بتعبئة االستبانة 

 ،ستبانة وكان من أبرز هذه األسباب عيوب وعدم مالئمة االستبانةالعملية التعليمية بفاعلية، كما الحظ الباحث تعدد وتنوع أسباب عدم االهتمام باال 

وضاع جمهور حيث "يحتاج تصميم االستبيان إلى عناية فائقة إذ يقف على حسن صياغتها صحة النتائج ودقتها ويتطلب ذلك دراسة واسعة وإملاًما تاًما بأ

االستبانة عدم الوعي بقيمة االستبانة ودوره الفعال في التطوير والتقييم وكذلك يقف خلف عدم االهتمام بتعبئة  ،(2010البحث" )الجرجاوي، 

 باإلضافة لالختالف والتباين في قدرات مجتمع الطالب من حيث الجنس والعمر والقسم األكاديمي واملستوى الدراس ي.

 أسئلة الدارسة:

 ما أهم أسباب عدم اهتمام الطالب والطالبات باالستبانة؟  .1

 بناء االستبانة من وجهة نظر بعض طالب الجامعات السعودية؟ ما مدى مناسبة  .2

 ما هي درجة صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية؟  .3

( في درجة صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية تبًعا ملتغير 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  .4

 الجنس؟

( في درجة صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية تبًعا ملتغير 0.05د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )هل توج  .5

 القسم األكاديمي؟

 لعمر؟( في صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية تبًعا ملتغير ا0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  .6

( في صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية تبًعا ملتغير 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  .7

 املستوى الدراس ي؟

 ما هي أهم املقترحات لزيادة صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية؟  .8

 أهمية الدراسة:

سة من خالل موضوعها مدى صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية فغالًبا ما تكون هناك استجابات تبرز أهمية هذه الدرا 

اء االستبانة للطالب مضللة غير مكترثة بأهمية االستبانة في عملية البحث العلمي والتطوير وتشكل عائًقا أمام استخراج التوصيات الصحيحة التي تم بن

 من أجلها.

 يجاز أهمية الدراسة فيما يلي:ويمكن إ

 عدم وجود دراسة مماثلة تتطرق لتقويم نتائج االستبانات من وجهة نظر بعض طالب الجامعات السعودية. .1

 تسعى هذه الدراسة لوضع برنامج أو خطة يمكن أن تسهم في زيادة ورفع درجة الصدق في تقويم نتائج االستبانة. .2

 أهداف الدراسة:
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ى التعرف على مدى صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية تبًعا ملتغيرات لها أثر على تحديد درجة الصدق، كما تهدف هذه الدراسة إل 

في نتائجها ستسهم الدراسة في وضع برامج تحد من تلك السلبيات في عدم االكتراث باالستبانة مما يؤدي إلى تفعيل االستبانة التفعيل األمثل والثقة 

 تها في مجتمع الطالب والطالبات واتخاذ القرارات الالزمة بناء على تلك النتائج، ويمكن إيجاز تلك األهداف فيما يلي:ومخرجا

 .التعرف على أهم أسباب عدم اهتمام الطالب والطالبات باالستبانة 

 .التعرف على مدى مناسبة االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية 

 ج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية.التعرف على درجة صدق نتائ 

 .ملتغيرات الدراسة 
ً
 التعرف على تباين صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية تبعا

 .التعرف على املقترحات الالزمة لزيادة صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية 

 :إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة:

احث املنهج االستداللي أسلوًبا للدراسة ملالئمته لطبيعة الدراسة الهادفة للتعرف على مدى صدق نتائج االستبانة في املجتمعات اعتمد الب 

 .الطالبية، حيث تم من خالله االستدالل بالعينة املختارة على كافة املجتمع الطالبي في الجامعات املختارة ضمن النطاق الجغرافي للباحث

 ة:عينة الدراس

( طالب وطالبة من كليات مختلفة علمية وأدبية تابعة لجامعات مختلفة في النطاق الجغرافي للباحث. ويوضح 300تكونت عينة الدراسة من ) 

 املستوى الدراس ي(.-القسم األكاديمي-العمر-الجدول التالي توزيع أفراد عينة الدراسة تبًعا للمتغيرات الشخصية: )الجنس

 راد عينة الدراسة تبًعا للمتغيرات الشخصية(: توزيع أف1جدول )

% من إجمالي عينة الدراسة، وكانت الفئة 41.66 % من عينة الدراسة كانوا إناث بينما مثلت الذكور نسبة58.34( أن نسبة 1يتضح من جدول )

% من إجمالي عينة الدراسة، كما كانت الفئة األكثر من األقسام األدبية بنسبة 41.66سنة بنسبة  24األكثر من افراد عينة الدراسة يقل أعمارهم عن 

 % من إجمالي عينة الدراسة.17بنسبة  % من إجمالي عينة الدراسة، وجاء املستوى التحضيري بأعلى نسبة بين املستويات66.66

 أداة الدراسة:

 لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ببناء استبانة وفق الخطوات التالية:

 األدبيات املتعلقة بموضوع صدق نتائج االستبانة. مراجعة  .1

 تحديد املواضيع املرتبطة بصدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية.  .2

 ( محاور.4( فقرة موزعة على )33ارات املرتبطة باالستبانة وقد بلغ عدد الفقرات )صياغة العب  .3

 أصبحت االستبانة بصورتها النهائية تحتوي على قسمين:

 يحتوي على معلومات عامة تتعلق بالطالب والطالبات من حيث تحديد الجنس والعمر والقسم واملستوى.  القسم األول:

االستبانة املطروحة على الطالب واملتعلقة بمدى صدق نتائج االستبانة في املجتمعات الطالبية، وبلغ عدد تلك الفقرات  يتعلق بفقرات القسم الثاني:

 ( فقرة.33)

 %(58.34، 175ذكر ) %(41.66، 125ذكر ) الجنس

 سنة 24أقل من  العمر

 (125 ،41.66 % ( 

 سنة 30إلى أقل من  24من 

(130  ،43.34)% 

 سنة 30أكبر من 

(45 ،15)% 

 %(66.66، 200أدبي ) %(33.34، 100علمي ) القسم األكاديمي

 التحضيري  املستوى الدراس ي

(51 ،17 %( 

 األول 

(43 ،14.33% ( 

 الثاني

(21 ،7 %( 

 الثالث

(20 ،6.67)% 

 الرابع

 (40 ،13.33)% 

 الخامس

(44 ،14.67)% 

 السادس

(36 ،12% ( 

 السابع

(25 ،8.33%( 

 الثامن

(20 ،6.67)% 
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  الصدق الظاهري ألداة الدراسة:
هم في تعديل للتحقق من صدق أداة الدراسة تم عرض األداة على مجموعة من املحكمين من ذوي االختصاص )اإلحصاء( واألخذ بمالحظات

( فقرة وفق التعديالت 33حيث تم حذف وإضافة بعض الفقرات وتعديل البعض األخر مع ترتيب للمحاور حتى خرجت بالشكل النهائي لها في ) العبارات

 .املقترحة من قبل املحكمين

 ثبات أداة الدراسة:

وقد تم استبعادهم من العينة األساسية للدراسة، وذلك  ( طالب30قام الباحث بحساب ثبات االستبانة على عينة استطالعية مكونة من )

 .( معامالت الثبات2باستخدام معامل االتساق الداخلي )ألفا كرونباخ( لكل محور من محاور األداة، وللمحاور مجتمعة، ويبين الجدول )

 (: ثبات محاور االستبانة2جدول )

 معامل ألفا كرونباخ املحاور 

 0.73 تبانة الورقي أو اإللكتروني في لبعض طالب الجامعات السعوديةأسباب عدم االهتمام باالس

 0.92 مدى مناسبة بناء االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية

 0.71 مدى صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية

 0.82 مقترحات لزيادة صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية

 0.83 الثبات ملحاور االستبانة ككل  معامل
 

(، وهذا يدل على أن 0.83( وملحاور البحث مجتمعة )0.92 – 0.71( أن معامل الثبات ألفا كرونباخ ملحاور البحث تتراوح بين )2يظهر من جدول )

( 0.70( والذي جعل فيه مستوى )Nunnally and Bernstein, 1994: 264 – 265أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات بحسب مقياس )

ى كامل كحد أدنى مقبول ملعامل ثبات ألفا كرونباخ ألغراض البحث، ومن خالل هذه النتائج تأكد الباحث من ثبات أداة الدراسة لتطبيق نتائجها عل

رجة صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات عناصر التقييم في أداة الدارسة، تم تقسيم االستبانة إلى مقياس ثالثي يوضح د عناملجتمع. ولإلجابة 

 السعودية ، وتم اعتماد ميزان تقديري وفًقا ملقياس تقسيم ليكرت الثالثي على النحو اآلتي:

ا ملقياس تقسيم ليكرت الثالثي3جدول )
ً
 (: ميزان تقديري وفق

 االتجاه العام املتوسط املرجح

 غير موافق )درجة منخفضة(  1.66على  1من 

 محايد )درجة متوسطة( 2.33إلى  1.67 من

 موافق )درجة كبيرة( 3إلى 2.34من 

 متغيرات الدراسة:
 اشتملت الدراسة على املتغيرات التالية:

 املستوى الدراس ي.  -القسم األكاديمي -العمر   -الجنس : املتغيرات املستقلة .1

 .تبانةوتتمثل في استجابة العينة على محتويات االس: املتغيرات التابعة .2

 املعالجة اإلحصائية املستخدمة:

 
ً
لتحقيق أهداف البحث وتحليل البيانات تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية والتي يرمز له اختصارا

 (، وفيما يلي مجموعة األساليب اإلحصائية املستخدمة:SPSS V.23بالرمز )

 التكرارات والنسب املئوية. .1

 كرونباخ.معامل ثبات ألفا  .2

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية. .3

 تحليل )ت( للعينات املستقلة لحساب معنوية الفروق )تبًعا للجنس والقسم األكاديمي(. .4

 ( لحساب معنوية الفروق )تبًعا للعمر واملستوى الدراس ي(.ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه ) .5
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 عرض النتائج ومناقشتها:

حصائي للبيانات )في ضوء متغيرات الجنس والعمر والقسم األكاديمي واملستوى الدراس ي( لعينة الدراسة النتائج اآلتية )مبوبة أظهر التحليل اإل 

 حسب تسلسل أسئلة الدراسة(:

 السؤال األول: ما هي أهم أسباب عدم االهتمام باالستبانة الورقي أو اإللكتروني لبعض طالب الجامعات السعودية؟

السؤال تم استعراض التكرارات والنسب املئوية لكل فقرة من فقرات املحور األول ثم حساب املتوسط املرجح باألوزان للمحور ولفحص هذا 

 ( هذه النتائج.4وتحديد الدرجة باستخدام مقياس ليكرت الثالثي، ويظهر جدول )

 (: الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات املحور األول 4جدول )

 

( أهم هذه األسباب وباستعراض قيم املتوسطات الحسابية نجد أن الفقرة الثانية والتي تنص على )سوء الوقت الذي يوزع فيه 4ُيظهر جدول )

 بذلك أقوى أسباب عدم 0.53( وانحراف معياري )2.68ورقي أثناء اليوم الدراس ي( قد احتلت املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )االستبانة ال
ً
( ممثال

ياري مقداره ( وانحراف مع2.52بينما تقع الفقرة األولى والثالثة في املرتبة الثانية  بمتوسط حسابي مقداره )، االهتمام باالستبانة في املجتمعات الطالبية

، فيما ( على التوالي والتي تنصان على )عدم معرفة ماهية االستبانة وسبب تمريره ومدى أهميته( و)عدم وضوح أسئلة االستبانة وفقراته(0.66( و)0.61)

ابة على االستبانة( والتي جاءت املرتبة الثالثة للفقرة السابعة التي تنص على )عدم تفعيل التعامل من خالل املوقع اإللكتروني بالجامعة لإلجكانت 

( 2.38بينما احتلت الفقرة الرابعة املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي مقداره )، (0.71( وانحراف معياري مقداره )2.51بمتوسط حسابي مقداره )

ءت الفقرة الخامسة في املرتبة الخامسة وجا، ( وهي تنص على " كثرة خيارات اإلجابات املتعددة على فقرات االستبانة "0.74وانحراف معياري مقداره )

( التي تنص على )ضعف أساليب اإلرشاد والتوجيه لكيفية اإلجابة عن االستبانة(، فيما 0.68( وانحراف معياري مقداره )2.37بمتوسط حسابي مقداره )

( وتنص تلك الفقرة على )عدم االشتراك في 0.69ه )( وانحراف معياري مقدار 2.25كانت الفقرة السادسة في املرتبة السادسة بمتوسط حسابي مقداره )

وجاء السبب قبل األخير في عدم االهتمام باالستبانة ممثال في الفقرة الثامنة والتي تنص على ،ورشة عمل أو دورة تحليل إحصائي لتحليل االستبانة( 

(، بينما احتلت الفقرة التاسعة واألخيرة والتي 0.79ياري )( وانحراف مع2.03)ضعف القدرة على التطبيق بمفردي على الحاسوب( بمتوسط حسابي )

ة بمتوسط حسابي تنص على )عدم توفر شبكة املعلومات )األنترنت( لإلجابة على االستبانة اإللكتروني( املرتبة األخيرة في أسباب عدم االهتمام باالستبان

لواقع التقني الحالي فال يخلو بيت تقريًبا من شبكة املعلومات واألنترنت مما يجعل ( وترجع الباحث هذا ملا يصدقه ا0.77( وانحراف معياري )1.87بلغ )

 هذا السبب ليس عائًقا في االهتمام باالستبانة.

ألول: أسباب عدم االهتمام باالستبانة  لبعض املحور ا

 طالب الجامعات السعودية

 غير موافق

(1) 

 محايد

(2) 

 موافق

(3) 
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

 ك )%(

1 
عدم معرفة ماهية االستبانة وسبب تمريره 

 ومدى أهميته
 كبيرة 0.61 2.53 (58.7)176 (35.3)106 (6)18

2 
الذي يوزع فيه االستبانة الورقي  سوء الوقت

 أثناء اليوم الدراس ي
 كبيرة 0.53 2.68 (71.3)214 (25.7) 77 (3)9

 كبيرة 0.66 2.53 (62) 186 (28.7) 86 (9.3)28 عدم وضوح أسئلة االستبانة وفقراته 3

4 
كثرة خيارات اإلجابات املتعددة على فقرات 

 االستبانة
 كبيرة 0.74 2.38 (54) 162 (30.3) 91 (15.7)47

5 
ضعف أساليب اإلرشاد والتوجيه لكيفية 

 االستبانة عناإلجابة 
 كبيرة 0.68 2.37 (48.7)146 (39.7) 19 (11.7)35

6 
عدم االشتراك في ورشة عمل أو دورة تحليل 

 إحصائي لتحليل االستبانة
 متوسطة 0.69 2.25 (40) 120 (45) 135 (15) 45

7 
ملوقع عدم تفعيل التعامل من خالل ا

 االستبانة عناإللكتروني بالجامعة لإلجابة 
 كبيرة 0.71 2.51 (63) 189 (24.7) 74 (12.3)37

8 
ضعف القدرة على التطبيق بمفردي على 

 الحاسوب
 متوسطة 0.79 2.03 (33) 99 (36.7)110 (30.3)91

9 
( اإلنترنتعدم توفر شبكة املعلومات )

 االستبانة اإللكتروني عنلإلجابة 
 متوسطة 0.77 1.87 (23.7) 71 (40) 120 (36.3)109

 كبيرة 0.39 2.35 املتوسط املرجح باألوزان للمحور األول ككل واالنحراف املعياري 
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 حازت كل فقرات املحور األول على متوسطات تقع في فترة املوافقة بقيم تتراوح بين )
ً

( عدا ثالث فقرات وقعت متوسطاتها في 3( إلى )2.34وإجماال

( وهو ما يقابل في مقياس 0.39( بانحراف معياري )2.35(، فيما جاء املتوسط املرجح باألوزان للمحور األول ككل )2.33( إلى )1.67فترة املحايدة من )

% 77.55%، أي أن 77.55( يقابل النسبة املوزونة 2.35ليكرت الثالثي )املوافقة( والتي تقابل درجة كبيرة. واملتوسط املوزون في مقياس ليكرت الثالثي )

 عدم االهتمام باالستبانة في املجتمعات الطالبية التسعة املوضحة بالجدول أعاله.من عينة الدراسة يوافقون بدرجة كبيرة على أسباب 

 السؤال الثاني: ما مدى مناسبة بناء االستبانة ومواضيعه لبعض طالب الجامعات السعودية ؟

كرارات والنسب املئوية لكل فقرة من فقرات املحور الثاني ثم حساب املتوسط املرجح باألوزان للمحور ولفحص هذا السؤال تم استعراض الت

 ( هذه النتائج.5وتحديد الدرجة باستخدام مقياس ليكرت الثالثي، ويظهر جدول )

 (: الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات املحور الثاني5جدول )

 

( أن الفقرة السابعة )تمرير استبيانات بحثية بمواضيع خارج التخصص واالهتمام( جاءت في املرتبة األولى من حيث عدم 5يتضح من جدول )

(، تليها في املرتبة الثانية من حيث عدم املناسبة الفقرة الثانية )أسئلة 0.82( وانحراف معياري مقداره )1.70حسابي مقداره )املناسبة بمتوسط 

( ، تليها في املرتبة الثالثة من حيث عدم املناسبة الفقرة 0.82( وانحراف معياري )1.79االستبانة وفقراته طويلة تمتد لصفحات( حيث جاءت بمتوسط )

(، تليها في املرتبة الرابعة الفقرة 0.81( وانحراف معياري )1.85ولى )صياغة عبارات االستبانة بطريقة معقدة ومركبة( حيث جاءت بمتوسط )األ 

سة (، تليها في املرتبة الخام0.77( وانحراف معياري )1.93الخامسة )تكرار أسئلة استبيانات تقييم املقرر واملحاضر كل عام( حيث جاءت بمتوسط )

(، تليها في املرتبة السادسة الفقرة الرابعة 0.77( وانحراف معياري )1.98الفقرة الثالثة )يحتوى االستبانة على أسئلة مفتوحة( حيث جاءت بمتوسط )

سة )تمرير (، فيما جاءت الفقرة الساد0.75( وانحراف معياري )2.08)عدم وجود بعض إجابات ضمن الخيارات مثل ) ال أعرف( حيث جاءت بمتوسط )

( وانحراف 2.09استبيان تقييم املدرب أثناء ورش العمل أمام املدرب واملتدربين ( في املرتبة األخيرة من حيث عدم املناسبة حيث جاءت بمتوسط )

 (.0.83معياري )

ستبانة ومواضيعه من وجهة نظر بعض ( أن املحور الثاني )عيوب بناء اال 5كما يتبين من نتائج تحليل املتوسط املرجح باألوزان املوضح في جدول )

( والذي يمثل االتجاه العام "محايد" في مقياس ليكرت الثالثي، وهو ما يقابل 0.65( وانحراف معياري )1.92طالب الجامعات السعودية( جاء بمتوسط )

% من عينة الدراسة يوافقون 63.36%، أي أن 63.36( يقابل النسبة املوزونة 1.92واملتوسط املوزون في مقياس ليكرت الثالثي )) درجة متوسطة(. 

 بناء االستبانة السبعة املوضحة بالجدول أعاله. بدرجة متوسطة على عيوب

 السؤال الثالث: ما هي درجة صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية ؟

ستبانة ومواضيعه من وجهة املحور الثاني: عيوب بناء اال 

 نظر  بعض طالب الجامعات السعودية

 غير موافق

(1) 

 محايد

(2) 

 موافق

الوسط  (3)

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

 ك )%(

 متوسطة 0.81 1.85 (26.3)79 (32.3)97 (41.3)124 صياغة عبارات االستبانة بطريقة معقدة ومركبة 1

 متوسطة 0.82 1.79 (25)75 (28.7)86 (46.3)139 ته طويلة تمتد لصفحاتأسئلة االستبانة وفقرا 2

 متوسطة 0.77 1.98 (28.3)85 (41)123 (30.7)92 يحتوى االستبانة على أسئلة مفتوحة 3

4 
عدم وجود بعض إجابات ضمن الخيارات مثل ) ال 

 أعرف(
 متوسطة 0.75 2.08 (32.7)98 (43)129 (24.3)73

5 
يانات تقييم املقرر واملحاضر كل تكرار أسئلة استب

 عام
 متوسطة 0.77 1.93 (26.4)79 (40.3)121 (33.3)100

6 
تمرير استبيان تقييم املدرب أثناء ورش العمل أمام 

 املدرب واملتدربين
 متوسطة 0.83 2.09 (38.7)116 (31.3)94 (30) 90

7 
تمرير استبيانات بحثية بمواضيع خارج التخصص 

 واالهتمام
 متوسطة 0.82 1.70 (24)72 (22.3)67 (53.7)161

 متوسطة 0.65 1.92 املتوسط املرجح باألوزان للمحور الثاني ككل واالنحراف املعياري 
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حور الثالث ثم حساب املتوسط املرجح باألوزان للمحور ولفحص هذا السؤال تم استعراض التكرارات والنسب املئوية لكل فقرة من فقرات امل

 ( هذه النتائج.6وتحديد الدرجة باستخدام مقياس ليكرت الثالثي، ويظهر جدول )

 (: الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات املحور الثالث6جدول )

 

ا في اإلجابة عن أسئلة االستبانة( جاءت في املرتبة األولى من حيث انخفاض درجة الصدق 6يتضح من جدول )
ً
( أن الفقرة الثالثة )أكون صادق

رة األولى التي تنص على )اقرأ (، تليها في املرتبة الثانية من حيث عدم الصدق الفق0.44( وانحراف معياري مقداره )1.16بمتوسط حسابي مقداره )

(، تليها في املرتبة الثالثة الفقرة السابعة التي تنص على 0.41( وانحراف معياري )1.21فقرات االستبانة بدرجة اهتمام وتركيز( حيث جاءت بمتوسط )

تبة الرابعة الفقرة الثانية التي تنص على )اقرأ (، تليها في املر 0.51( وانحراف معياري )1.33)أثق في نتائج  تحليل االستبانة( حيث جاءت بمتوسط )

(، تليها في املرتبة الخامسة الفقرتين الرابعة 0.51( وانحراف معياري )1.33خيارات اإلجابة من متعدد ألسئلة الفقرات بدقة( حيث جاءت بمتوسط )

تبانة املشارك فيه عناية ( حيث جاءت بمتوسط حسابي متساوي والسادسة )اقرأ خيارات اإلجابة من متعدد ألسئلة الفقرات بدقة( و)أعني نتائج االس

( على التوالي، فيما جاءت الفقرة الخامسة )أفصل بين رأي الشخص ي في التقييم وبين موضوعية األسئلة( في 0.51( و)0.51( وانحراف معياري )1.34)

( . كما يتبين من نتائج تحليل املتوسط املرجح 0.56اف معياري)( وانحر 1.45املرتبة األخيرة من حيث انخفاض درجة الصدق حيث جاءت بمتوسط )

( 0.30( وانحراف معياري)1.31( أن )درجة صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية( ككل جاء بمتوسط )6باألوزان املوضح في جدول )

يه الباحث بالدراسة والتحليل إليجاد الحلول واملقترحات لزيادة ورفع والذي يمثل في مقياس ليكرت الثالثي "درجة منخفضة" وهو األمر الذي قام عل

 درجة صدق نتائج االستبانة في املجتمعات الطالبية.

تبًعا ملتغير  نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية( في صدق 0.05السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 الجنس؟

فحص هذا السؤال تم إجراء اختبار )ت( للعينات املستقلة حيث يحتوي كل متغير على مجموعتين فقط فيندرج تحت متغير الجنس )ذكر ول

 ( نتائج االختبار.7وأنثى( ويبين جدول )

 (: نتائج اختبار )ت( لدرجة صدق نتائج االستبانة تبًعا ملتغير الجنس7جدول )

 

 

 

وعليه نستنتج أنه ال توجد فروق  0.05(  أكبر من 0.26( بمستوى داللة )1.12( نتائج اختبار ت حيث كانت قيمة االختبار)7يتبين لنا من خالل جدول )

 نتائج االستبانة بين الذكور واإلناث لبعض طالب الجامعات السعودية وذلك لتقارب قيم املتوسطات الحسابية.  ذات داللة إحصائية في درجة صدق

املحور الثالث: درجة صدق نتائج االستبانة  لبعض طالب 

 الجامعات السعودية

 غير موافق

(1) 

 محايد

(2) 

 موافق

(3) 
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

 ك )%(

 منخفضة 0.41 1.21 (0.3)1 (20)60 (79.7)239 أقرأ فقرات االستبانة بدرجة اهتمام وتركيز 1

 ضةمنخف 0.51 1.33 (2)6 (29)87 (69) 207 أقرأ خيارات اإلجابة من متعدد ألسئلة الفقرات بدقة 2

ا في اإلجابة عن أسئلة االستبانة 3
ً
 منخفضة 0.44 1.16 (3)9 (10)30 (87) 261 أكون صادق

4 
أعلق على فقرات االستبانة غير الواضحة وأجيب 

 األسئلة املفتوحة وأدون مالحظات
 منخفضة 0.51 1.34 (1.7)5 (30.3)91 (68) 204

5 
أفصل بين رأي الشخص ي في التقييم وبين موضوعية 

 ئلةاألس
 منخفضة 0.56 1.45 (3.3)10 (38.3)115 (58.3)175

 منخفضة 0.51 1.34 (2)6 (29.7) 89 (68.3)205 أعني نتائج االستبانة املشارك فيه عناية 6

 منخفضة 0.51 1.33 (2) 6 (28.7) 86 (69.3)208 أثق في نتائج تحليل االستبانة 7

 منخفضة 0.30 1.31 عياري املتوسط املرجح باألوزان للمحور ككل واالنحراف امل

  املتوسطات الحسابية العدد الجنس

 ت

 مستوى الداللة اإلحصائية درجات الحرية

 0.260 298 1.12 1.33 125 ذكر

 1.29 175 أنثى



 ماجد عبد الفتاح حممد خباري                                                                             بعض طالب اجلامعات السعودية تقويم نتائج االستبانات من وجهة نظر 

 

 2018 -2، العدد4املجلد -ملجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسيةا
190 

 
 

( وبلغ املتوسط 1.33وُيعزي الباحث هذه النتيجة إلى تقارب قيم املتوسطات في املجموعتين حيث بلغ متوسط درجة صدق نتائج االستبانة لدى الذكور )

ا. ( مما1.29لدى اإلناث )
ً
 يدل على أن انخفاض درجة صدق االستبانة لدى جميع الطالب من عينة الدراسة سواء كانوا ذكوًرا أو إناث

( في صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية 0.05السؤال الخامس: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 ملتغير القسم األكاديمي؟
ً
 تبعا

هذا السؤال تم إجراء اختبار )ت( للعينات املستقلة حيث يحتوى كل متغير على مجموعتين فقط فيندرج تحت متغير القسم األكاديمي ولفحص 

 ( نتائج االختبار. 8)األقسام العلمية واألقسام األدبية( ويبين جدول )

يمي(: اختبار )ت( لدرجة صدق نتائج االستبانة تبًعا ملتغير القسم األكاد8جدول )  

 

 

 

ق ذات داللة وعليه نستنتج أنه ال توجد فرو  0.05( أكبر من 0.952 ( ( بمستوى داللة0.06( أن قيمة اختبار )ت( )8يتبين لنا من نتائج جدول )

 إحصائية في مدى صدق نتائج االستبانة بين األقسام العلمية واألقسام األدبية.

ية وُيعزي الباحث هذه النتيجة إلى تقارب قيم املتوسطات في املجموعتين حيث بلغ متوسط درجة صدق نتائج االستبانة لدى طالب األقسام العلم

( مما يدل على أن انخفاض درجة صدق االستبانة لدى جميع الطالب من عينة الدراسة 1.305ية )( وبلغ املتوسط لدى طالب األقسام األدب1.307)

 بغض النظر عن القسم األكاديمي.

( في صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية 0.05السؤال السادس: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 ملتغير 
ً
 ؟العمرتبعا

( لالستبيان الذي هو قيد الدراسة ANOVAلفحص هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف املعياري وتحليل التباين األحادي )و 

 تبًعا ملتغير العمر بعد التأكد من شرطي التجانس والتوزيع الطبيعي.

غير العمر(: نتائج تحليل التباين األحادي لدراسة صدق نتائج االستبانة تبًعا ملت9جدول )  

صدق نتائج االستبانة لبعض طالب 

 تبًعا للعمر الجامعات السعودية

 مصادر التباين
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية
 قيمة ف متوسط املربعات

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 0.03 2 0.06 بين املجموعات

0.35 0.71 
 غير

 دال
 0.09 297 26.87 داخل املجموعات

  299 26.93 الكلي
 

( يتضح لنا أن القيم لم تكن ذات داللة إحصائية حيث جاءت قيمة 9وعند االطالع على القيم املحسوبة في جدول نتائج تحليل التباين األحادي )

سعودية تبًعا ( مما يشير إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات ال0.05( أكبر من )0.71الداللة )

 ملتغير العمر.

 وُيعزي الباحث هذه النتيجة إلى تقارب قيم املتوسطات بين املجموعات حيث بلغ متوسط درجة صدق نتائج االستبانة لدى طالب الفئة العمرية

( مما يدل 1.30عام( قيمة ) 30من  ( وبلغ لدى الطالب )أكبر1.29( قيمة )30إلى  24( وبلغ لدى طالب الفئة العمرية )من 1.32( قيمة )23إلى  18)من 

 على انخفاض درجة صدق االستبانة لدى جميع الطالب من عينة الدراسة بغض النظر عن العمر.

( في صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية 0.05السؤال السابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 ؟الدراس ياملستوى تبًعا ملتغير 

( لالستبيان الذي هو قيد الدراسة ANOVAولفحص هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف املعياري وتحليل التباين األحادي )

 تبًعا ملتغير املستوى الدراس ي.

 

  املتوسطات الحسابية العدد القسم األكاديمي

 ت

 مستوى الداللة اإلحصائية درجات الحرية

 0.952 298 0.06 1.307 100 علمي

 1.305 200 أدبي
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(: نتائج تحليل التباين األحادي لدراسة صدق نتائج االستبانة تبًعا ملتغير املستوى الدراس ي10جدول )  

ق نتائج االستبانة صد

لبعض طالب 

الجامعات السعودية 

تبًعا للمستوى 

 الدراس ي

 مصادر التباين
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 0.09 7 0.63 بين املجموعات

0.99 0.44 
 غير

 دال
 0.09 292 26.30 داخل املجموعات

  299 26.93 الكلي
 

( يتضح لنا أن القيم لم تكن ذات داللة إحصائية حيث جاءت قيمة 10وعند االطالع على القيم املحسوبة في جدول نتائج تحليل التباين األحادي )

عودية تبًعا ( مما يشير إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات الس0.05( أكبر من )0.44الداللة )

 ملتغير املستوى الدراس ي.

وُيعزي الباحث هذه النتيجة إلى تقارب قيم املتوسطات بين املجموعات حيث تراوحت قيم متوسط درجة صدق نتائج االستبانة لدى طالب 

( مما يدل على 0.1ثامن بفارق )( كحد أعلى لدى طالب املستوى ال1.38( كحد أدنى للمستوى التحضيري وبين )1.28املستويات الثمانية بين قيمة )

 انخفاض درجة صدق االستبانة لدى جميع الطالب من عينة الدراسة بغض النظر عن املستوى الدراس ي.

 ؟ لبعض طالب الجامعات السعوديةالسؤال الثامن: ما هي أهم املقترحات لزيادة الصدق في نتائج االستبانة 

سب املئوية لكل فقرة من فقرات املحور الرابع ثم حساب املتوسط املرجح باألوزان للمحور ولفحص هذا السؤال تم استعراض التكرارات والن

 ( هذه النتائج. 11ككل وترتيب الفقرات تنازلًيا، ويظهر جدول )

(: الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات املحور الرابع11جدول )  

أن الفقرة التاسعة )أن يصاحب تمرير االستبانة مرشد للشرح والتوضيح( جاءت في املرتبة األولى من حيث املقترحات ( 11يتضح من جدول )

ستعَرض نتائج االستبانة التي شارك فيها 0.28( وانحراف معياري مقداره )2.92بمتوسط حسابي مقداره )
ُ
( ، تليها في املرتبة الثانية الفقرة السادسة )أن ت

(، تليها في املرتبة الثالثة الفقرة العاشرة )أن يوفر موقع الجامعة 0.67( وانحراف معياري )2.51ا اتخذ من قرارات( حيث جاءت بمتوسط )الطالب وم

ثالثة )أن (، تليها في املرتبة الرابعة الفقرة ال0.51( وانحراف معياري )2.48استبيانات مع عرض تحليلها ونتائجها كنماذج تدريبية( حيث جاءت بمتوسط )

(، 0.68( وانحراف معياري )2.35ال أوافق( أو ثالثية االختيار من متعدد على األكثر( حيث جاءت بمتوسط ) –ال ( ) أوافق  –تكون األسئلة مغلقة ) نعم 

( 2.34حيث جاءت بمتوسط ) تليها في املرتبة الخامسة الفقرة الخامسة )أن تكثف ورش عمل التحليل اإلحصائي لالستبيان وبيان أهميته في التطوير(

( أن املحور الرابع )مقترحات لزيادة صدق نتائج 11( . كما يتبين من نتائج تحليل املتوسط املرجح باألوزان املوضح في جدول )0.65وانحراف معياري )

م )أوافق( ما يقابل درجة كبيرة مما يدل على ( والذي يمثل االتجاه العا0.41( وانحراف معياري )2.40االستبانة في املجتمعات الطالبية( جاء بمتوسط )

 % من أفراد عينة الدراسة.79موافقة أفراد الدراسة على تلك املقترحات بدرجة كبيرة بنسبة موزونة 

 

 

 لبعض طالب الجامعات السعودية املحور الرابع: مقترحات لزيادة صدق نتائج االستبانة 
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب

 9 0.79 2.28 أن يكون االستبانة مختصر وقصير 1

 6 0.71 2.33 أن تكون أسئلة االستبانة سهلة التركيب تخلو من التأويل والتعقيد 2

 4 0.68 2.35 ثية االختيار من متعدد على األكثرال أوافق(  أو ثال –ال ( ) أوافق  –أن تكون األسئلة مغلقة ) نعم  3

 8 0.82 2.28 أن يوزع االستبانة في بداية الدوام أو منتصفه وليس في نهاية املحاضرات والدوام 4

 5 0.65 2.34 أن تكثف ورش عمل التحليل اإلحصائي لالستبيان وبيان أهميته في التطوير 5

ستعَرض نتائج االستبانة التي شا 6
ُ
 2 0.67 2.51 رك فيها الطالب وما اتخذ من قراراتأن ت

 7 0.73 2.32 غير مرض ي( وسؤال مفتوح للتعليل في حال اإلجابة بغير مرض ي –أن يقتصر تقييم املحاضر أو املدرب على )مرض ي  7

 10 0.63 2.19 بغير مناسب غير مناسب( وسؤال مفتوح للتعليل في حال اإلجابة –أن يقتصر تقييم املقرر أو البرنامج على )مناسب  8

 1 0.28 2.92 أن يصاحب تمرير االستبانة مرشد للشرح والتوضيح 9

 3 0.51 2.48 أن يوفر موقع الجامعة استبيانات مع عرض تحليلها ونتائجها كنماذج تدريبية 10

  0.41 2.40 املتوسط املرجح باألوزان للمحور ككل واالنحراف املعياري 
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 ملخص النتائج:
لفة على أسباب عدم هناك اتفاق سائد لبعض طالب الجامعات السعودية ذكور وإناث وبأقسامهم العلمية واألدبية بمستوياتهم الثمانية املخت .1

 االهتمام باالستبانة وعدم مناسبته لهم مما يؤثر على استجاباتهم وعدم تحري الدقة في اإلجابة وبالتالي انخفاض درجة الصدق في النتائج

 املستخلصة منه.

ات السعودية تبًعا ملتغير في درجة صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامع 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .2

 الجنس.

في درجة صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية تبًعا ملتغير  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .3

 العمر.

معات السعودية تبًعا ملتغير في درجة صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجا 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .4

 القسم األكاديمي.

في درجة صدق نتائج االستبانة لبعض طالب الجامعات السعودية تبًعا ملتغير  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .5

 املستوى الدراس ي.

 بانة بدرجة كبيرة.% من عينة الدراسة من الطالب والطالبات على مقترحات زيادة صدق االست79اتفقت  .6

 التوصيات:
في  ضرورة اتخاذ الجامعات خطوات فعلية في رفع صدق نتائج االستبانة للطالب والطالبات عن طريق التوعية اإلرشادية بدور االستبانة وأهميته .1

 ت املستخلصة منه.عملية الجودة والتطوير وتفعيل الدورات التدريبية وورش العمل لتحليل االستبانة واستعراض نتائجه والتوصيا

ضرورة اختيار الوقت املناسب لتوزيع االستبانة لطالب الجامعات بحيث ال يوزع في نهاية املحاضرات مما يخفض الحماس لتحري الدقة فتتضح  .2

 العجلة باالستجابات العشوائية.

جداول واملعامل ومواعيد االختبارات وغير ذلك ضرورة تفعيل التعامل اإللكتروني لالستبانة عبر موقع الجامعة طوال العام حول القاعات وال .3

 وعدم اقتصاره على تقييم املحاضر بنهاية العام فقط.

في خارج ضرورة مصاحبة اإلرشاد في تعبئة االستبانة ال سيما الخاص بالدراسات العليا واألبحاث التطويرية املوزع في أوساط املجتمعات الطالبية  .4

 التخصص واالهتمام.

ال أوافق( أو ثالثية االختيار من متعدد  –ال( )أوافق  –الستبانة في أوساط املجتمعات الطالبية بحيث تكون األسئلة مغلقة )نعم ضرورة تبسيط ا .5

 على األكثر وتكون خالية من التعقيد أو التأويل للفقرات.

ا، كثيًرا، وكذلك تجنب األسئلة التي تتضمن على ضرورة تحري الوضوح والدقة في صياغة أسئلة االستبانة وذلك بتجنب كلمات مترادفة مثل غالبً  .6

 فكرتين مختلفتين مثل: هل ترى أن االستبانة الورقي واإللكتروني مضيعة للوقت؟ فيفصل اإللكتروني بسؤال والورقي بسؤال أخر.

مرض ي لدفع امللل والسآمة بسبب غير مرض ي( وسؤال مفتوح للتعليل في حالة اإلجابة بغير  -أن يقتصر تقييم املحاضر أو املدرب على )مرض ي .7

 تكرار نفس األسئلة لكل محاضر ومدرب.

 :املراجع 
 
ً
 ملراجع العربية:ا :أوال

 ، القاهرة: دار النشر للجامعات.6(. مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية. ط2007أبو عالم، رجاء محمود. ) .1

 ستفتاء في العلوم اإلنسانية. الرياض: مكتبة الشقري.(. الدليل اإلجرائي لبناء اال 2014أنديجاني، عبد الوهاب. ) .2

 (. أساليب البحث العلمي وكتابة التقارير العلمية والعملية. عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.2001جبرين، علي والغدير، حمد. ) .3

 مطبعة أبناء الجراح بغزة.        ، فلسطين: 2(. القواعد املنهجية التربوية لبناء االستبيان. ط2010الجرجاوي، زياد محمود، ) .4

، عَمان: دار الفكر ناشرون 18(. البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه. ط 2016عبيدات، ذوقان وعبد الحق، كايد وعدس، عبد الرحمن ) .5

 وموزعون.
 
ً
 :جنييةملراجع اال : اثانيا

[1] J. C. Nunnally & I. H. Bernstein, (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York: McGraw-

Hill. 
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Evaluating the Results of Questionnaires from the Perspective of Some 

Saudi University Students 

 

Majid Abdulfattah Mohammed Bokari 

College of Education – Department of Psychology – Statistic and Research 
M-BOUKHARI@hotmail.com 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the degree of truthfulness of the results of the questionnaire 

distributed to students during the educational process such as questionnaires, evaluation of the 

course, assessment of the teacher of the course, assessment of academic programs, student activities, 

and other research surveys of the master's and doctorate and statistical studies distributed by 

researchers to student communities. In order to answer the questions of the study, (300) students 

from different colleges affiliated with different universities in the Makkah region was selected, A 

questionnaire was designed to some students of Saudi universities and then statistical treatments used  

through the statistical program SPSS, the most important results of the statistical analysis were: The 

agreement of the study sample members on the main reasons for the lack of interest in the 

questionnaire and its suitability for them and the low degree of validity of its results. There were no 

statistically significant differences at significant level (0.05) in the validity of the questionnaire 

results among to some students of Saudi universities in terms of gender. Also there were no 

statistically significant differences at significant level (0.05) in the validity of the questionnaire 

results among the student societies in terms of age. There were no statistically significant differences 

at significant level (0.05) in the validity of the questionnaire results among to some students of Saudi 

universities in terms of the academic section. There were no statistically significant differences at 

significant level (0.05) in the validity of the questionnaire results among to some students of Saudi 

universities in terms of the academic level. 

The researcher came out with a number of recommendations including: the need for universities 

to take actual steps in raising the validity of the questionnaire results to some students of Saudi 

universities through awareness of the role of the questionnaire and importance in the process of 

quality and development, and activating the electronic handling of the questionnaire through the 

university site throughout the year about the halls and schedules and tests and not limited on evaluate 

the lecturer by the end of the year only. 

keywords: Questionnaire, Results of the questionnaire, Student community, Academic 

Specialization, Academic level. 
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 املالحق
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 وفقه هللا                      أخي الطالب/ة                                             

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .. وبعد:

 فقرات باإلجابة عن التكرم ُيرجى ة " ،بين يديك استبانة تهدف إلى معرفة " تقويم نتائج االستبانات من وجهة نظر بعض طالب الجامعات السعودي

املناسب، علًما بأن هذه البيانات ستحاط بالسرية التامة ولن  الحقل في  √)مناسًبا بوضع عالمة ) ترونه ما وموضوعية حسب دقة بكل االستبانة هذه

 تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط ، مع وافر الشكر والتقدير لتعاونكم.

: البيانات
ً
 العامة أوال

 ) أنثى  )           ) ذكر )       الجنس

 ) )      سنة 24أقل من   العمر

  سنة  )    ( 30إلى أقل من  24من 

  سنة  )    ( 30أكبر من 

 علمي   )    (       أدبي  )    (   القسم األكاديمي

املستوى  املستوى الدراس ي

 التحضيري 

    ( ( 

 املستوى األول 

     ( ( 

 ى الثانياملستو 

     ( ( 

 املستوى الثالث

     ( ( 

 املستوى الرابع

    ( ( 

املستوى 

 الخامس

     ( ( 

املستوى 

 السادس

     ( ( 

 املستوى السابع

     ( ( 

 املستوى الثامن

     ( ( 

 ثانًيا: محاور االستبانة

 

 
 
 

 ةاملحور األول: أسباب عدم االهتمام باالستبانة لبعض طالب الجامعات السعودي
 غير موافق

(1) 

 محايد

(2) 

 موافق

(3) 

    عدم معرفة ماهية االستبانة وسبب تمريره ومدى أهميته 1

    سوء الوقت الذي يوزع فيه االستبانة الورقية أثناء اليوم الدراس ي 2

    عدم وضوح أسئلة االستبانة وفقراته 3

    كثرة خيارات اإلجابات املتعددة على فقرات االستبانة 4

    ضعف أساليب اإلرشاد والتوجيه لكيفية اإلجابة عن االستبانة 5

    عدم االشتراك في ورشة عمل أو دورة تحليل إحصائي لتحليل االستبانة 6

    عدم تفعيل التعامل من خالل املوقع اإللكتروني بالجامعة لإلجابة على االستبانة 7

    ضعف القدرة على التطبيق بمفردي على الحاسوب 8

    عدم توفر شبكة املعلومات )اإلنترنت( لإلجابة على االستبانة اإللكترونية 9

 املحور الثاني: عيوب بناء االستبانة ومواضيعه من وجهة نظر بعض طالب الجامعات السعودية
 غير موافق

(1) 

 محايد

(2) 

 موافق

(3) 

    صياغة عبارات االستبانة بطريقة معقدة ومركبة 1

    الستبانة وفقراته طويلة تمتد لصفحاتأسئلة ا 2

    تحتوي االستبانة على أسئلة مفتوحة 3

    عدم وجود بعض إجابات ضمن الخيارات مثل ) ال أعرف( 4

    تكرار أسئلة استبيانات تقييم املقرر واملحاضر كل عام 5

    تمرير استبانة تقييم املدرب أثناء ورش العمل أمام املدرب واملتدربين 6

    تمرير استبانة بمواضيع خارج التخصص واالهتمام 7
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 املحور الثالث: درجة صدق نتائج االستبانة  لبعض طالب الجامعات السعودية
 غير موافق

(1) 

 محايد

(2) 

 موافق

(3) 

    أقرأ فقرات االستبانة بدرجة اهتمام وتركيز 1

    بدقةأقرأ  خيارات اإلجابة من متعدد ألسئلة الفقرات  2

    درجة صدقي في اإلجابة عن أسئلة االستبانة 3

    أعلق على فقرات االستبانة الغير واضحة وأجيب األسئلة املفتوحة وأدون مالحظات 4

    أفصل بين رأي الشخص ي في التقييم وبين موضوعية األسئلة 5

    أعني نتائج االستبانة املشارك فيه عناية 6

    ئج تحليل االستبانةدرجة ثقتي في نتا 7

 غير موافق لبعض طالب الجامعات السعودية المحور الرابع: مقترحات لزيادة صدق نتائج االستبانة 
(1) 

 محايد
(2) 

 موافق
(3) 

    أن يكون االستبانة مختصر وقصير 1
    أن تكون أسئلة االستبانة سهلة التركيب تخلو من التأويل والتعقيد 2
    ال أوافق(  أو ثالثية االختيار من متعدد على األكثر –ال ( ) أوافق  –ئلة مغلقة ) نعم أن تكون األس 3
    أن يوزع االستبانة في بداية الدوام أو منتصفه وليس في نهاية المحاضرات والدوام 4
    وبيان أهميته في التطوير لالستبانةأن تكثف ورش عمل التحليل اإلحصائي  5
    التي شارك فيها الطالب وما اتخذ من قرارات االستبانةنتائج أن ُتستعَرض  6

غير مرضي( وسؤال مفتوح للتعليل في حال اإلجابة بغير  -أن يقتصر تقييم المحاضر أو المدرب على )مرضي 7
    مرضي

جابة بغير غير مناسب( وسؤال مفتوح للتعليل في حال اإل -أن يقتصر تقييم المقرر  أو البرنامج على ) مناسب 8
    مناسب

    أن يصاحب تمرير االستبانة مرشد للشرح والتوضيح 9
    أن يوفر موقع الجامعة استبيانات مع عرض تحليلها ونتائجها كنماذج تدريبية 10
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بتبوك وفق المعايير العالمية في التعليم العام  ةمعلملدى  كفايات القياس والتقويم

 ضوء بعض المتغيرات

 

 أحمد سليم مسعودي

 اململكة العربية السعودية -جامعة تبوك -أستاذ مشارك في التعلم والفروق الفردية

Unm3030@yahoo.com 
 

                            هند عبدهللا الجاسر    

 وزارة التربية والتعليم -ماجستير في القياس التقويم

h-m-r44@hotmail.com 

 :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 )أداتين: است
ُ
( معلمة في مدينة تبوك، وبطاقة مالحظة للكشف عن 357بيان للكشف عن مدى إدراك املعلمات لكفايات القياس والتقويم، وط

 من برنامج60مدى ممارسة املعلمات لكفايات القياس، وطبقت على )
ً
ستخدم كال

ُ
 (SPSS, AMOS ( معلمة طبقت عليهن أداة االستبيان مسبًقا. وا

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

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

 في امل
ً
عزى للخبرة أو التخصص وعدد الدورات التدريبية، وأيًضا عدم وجود فروق دالة إحصائيا

ُ
توسطات إدراك املعلمة لكفايات القياس والتقويم ت

عزى إلى التخصص، بينما تشير إلى وجود فروق تعود إلى كل من الخبرة وعدد ا
ُ
لدورات. وكانت أبرز لدرجة ممارسة املعلمة لكفايات القياس والتقويم ت

 .ويمالتوصيات االستفادة من قائمة املهارات الواردة في هذ البحث كإطار مرجعي يساعد املعلمة في التقويم الذاتي لكفاءتها في القياس والتق

 : كفايات القياس والتقويم، املعايير العاملية.الكلمات املفتاحية

  :قدمةامل
لعلوم املختلفة، وفي مجاالت الحياة اإلنسانية املعاصرة. ولعل بين السمات املهمة لحضارتنا املعاصرة اعتمادها يحتل القياس مكانة مهمة في ا      

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

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

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

يم مرتبطة باملعلم الذي ُيَعدُّ قلبها النابض ودماغها، فهو املحّرك الرئيس لكافة عناصر النظام التربوي والتعليمي وكما نعلم أن روح التربية والتعل      

 عن مختلف الخبرات التي يكسبها وينّميها للطالب في مختلف املراحل .وعملياتها
ً
 فمهما تعددت وتنوعت مصادر املعلومات واملعرفة يبقى املعلم مسؤوال

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

http://www.refaad.com/
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 األمرإن 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 التغل

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

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

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

 (.57: 2005التعليمية املنشودة نقول: إنه يمتلك كفايات أدائه لعمله التعليمي. )راشد، 

التربية ومعاهد  وبما أن الكفايات مشكلة شغلت فكر الباحثين والتربويين األوائل، وأثار فيهم تساؤالت مشروعة تابعتها باهتمام وجدية الجامعاُت وكليات 

ا لواجباته متمتًعا بالكفايات إعداد املعلمي
ً
ن ومراكز البحوث والدراسات النفسية والتربوية كان ال بد من أن يكون معلم املستقبل الذي نريد عارف

لطلبة. التعليمية الالزمة لعمله، وفق أسس تربوية حديثة تواكب التطور املستمر في التعليم، بحيث ينعكس أثر هذه املعرفة على مستويات تحصيل ا

 (.78: 2015األسدي وآخران، )

 : التي تناولت حصر الكفايات ومدى ممارستها  بشكل عام وكان من أبرز الدراسات

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

( 25عشوائية من ُمعلمات الُعلوم الشرعية في املرحلة املتوسطة في مكتب التربية والتعليم بمحافظة املزاحمية عددها )املسحي التحليلي، اختبرت َعينة 

(فقرة موزعة على سبعة محاور كأداة 49م(. استخدمت بطاقة مالحظة تكونت من)2013/2014معلمة خالل الفصل الدراس ي الثاني للعام الّدراس ي)

ة في التخصص" جاءت بدرجة متوسطة أي بمتوسط حسابي )للدراسة. وأظهرت الدراس (،وكفاية 2,98ة أن درجة توافر كفاية "جودة الكفاءة الِعلميَّ

(،وكفاية 2,55(،وكفاية" جودة تنفيذ الدرس "بدرجة ضعيفة بمتوسط حسابي)2,63"جودة تخطيط للدرس "بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )

ة بمتوسط حسابي )2,89بمتوسط حسابي ) "جودة تقنيات التعليم "بدرجة متوسطة (. وأوصت 3,48(،وكفاية" السمات الشخصية" بدرجة عالّيِ

راسة بعقد دورات تدريبية للمعلمات حديثات التعيين حول توظيف الكفايات التدريسية في ضوء معايير الجودة الشاملة في تخصص الّعلو  م الّدِ

 ها في تنفيذ خطة التحضير والقائمة على كفايات التدريس في ضوء معايير الجودة الشاِملة.الشرعية. وتشجيع تبادل زيارات األقران وتوظيف

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

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

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

( معلمة 40تحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي بأسلوب املالحظة، وتكونت عينة الدراسة من)أو الخبرة، أو الدورات التدريبية. ول

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

(في درجة توافر الكفايات التدريسية لصالح املعلمات ذات 0,05النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) ( كفاية تدريسية، وكانت أبرز 59)

(في درجة توافر الكفايات 0,05تخصص رياض األطفال في مجال كفايات التخطيط ،والتنفيذ، والتقويم ، وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)

 ت الالتي خبرتهن من خمس سنوات إلى عشر سنوات في مجال كفايات األنشطة والوسائل التعليمية.التدريسية لصالح املعلما

ى االهتمام والعناية امل         
َ
ْعط

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

ُ
ناسبة ضمن برامج وت

ا من أركان العملية التدريسية؛ فأغلب القرارات واإلجراءات اإلعداد التربوي بمؤ  سسات إعداد املعلمين، ذلك أن عملية التقويم التربوي تمثل ركًنا أساسيًّ

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

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

 الدراسات التي اهتمت في مجال القياس والتقويم وسائله وكفاياته : املجال ومن ابرز 

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

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

بحث على متطوعين بشرط أن يكونوا قد درسوا مقرر القياس والتقويم وأنهوا الفصل الثاني من استخدمت طريقة الجمع السببية واشتملت عينة ال

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

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

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

 عن الحاجة إلى إضافة املزيد
ً
من التمارين واألمثلة واألنشطة في املقرر. وتوصل البحث إلى أن أدوات القياس الخاصة بكل تخصص بحاجة إلى  أيضا
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خدامها في مهنة التعليم إدخالها في هذا املقرر، باإلضافة إلى القواعد النظرية للمقرر والتمارين امللموسة واألمثلة التي تضمن املعرفة واملهارات املمكن است

 كن إضافتها للمقررات العلمية. والتي يم

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

لم ليتمكن من بناء اختبارات تحصيل من خالل إعداد قائمة بأهم مهارات القياس والتقويم التي يرى متخصصو القياس التربوي أهمية توافرها لدى املع

دة التقويم جيدة و استخدام هذه القائمة في الكشف عن آراء الطالب املعلمين حول درجة إتقانهم لهذه املهارات ،ومدى التركيز عليها أثناء تدريس ما

ختبارات التحصيلية. وقد تم تطبيق أداتي الدراسة على التربوي. وكذلك استخدام اختبار من نوع ) الصواب والخطأ ( لقياس معرفتهم الفعلية في بناء اال 

 بطريقة العينة متعددة املراحل من مجتمع طالب كليات املعلمين الذين درسوا مادة التقويم التربوي.  470عينة مكونة من )
ً
 تم اختيارهم عشوائيا

ً
( طالبا

(  13دى التركيز عليها أثناء تدريس مادة التقويم التربوي على عينة مكونة من ) كما تم تطبيق املقياس املتعلق بتحديد درجة أهمية قائمة املهارات وم

 ممن يدرسون املادة في كليات املعلمين و ) 
ً
( أستاذا من متخصص ي القياس والتقويم التربوي الذين ينتسبون إلى عدد من الجامعات العربية في  24أستاذا

ئج االختبار املوجه للطالب املعلمين بكليات املعلمين تدني معرفتهم األساسية بمهارات القياس والتقويم السعودية واألردن والبحرين ومصر. وأظهرت نتا

قانهم ملهارات املتعقلة ببناء االختبارات التحصيلية وذلك بالنسبة لجميع املجاالت التي تضمنها املقياس، أكد الطالب املعلمون أنهم يرون أن درجة إت

زمة لبناء االختبارات التحصيلية ) متوسطة (، وأن درجة التركيز على هذه املهارات أثناء تدريس مادة التقويم التربوي كانت القياس والتقويم الال 

رجات االختبار.  أيضا)متوسطة (، كما اتفقت أراء الطالب املعلمين مع نتائج االختبار في أن أكثر االحتياجات التدريبية لديهم كانت في مجال إحصائيات د

م تم اقتراح تضمين برنامج اإلعداد التربوي بكليات املعلمين ُمقررا لإلحصاء الوصفي كمتطلب لدراسة املادة .
َ
 ومن ث

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

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

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

تخدم فيه املعلمون مهارات التقييم املختلفة؟ دلت النتائج إلى أن االلتحاق بورش تدريبية ودورات متخصصة حول التقييم خالل الخدمة الذي سيس

ع فيه لم كان له عالقات مهمة باستخدام املعلمين وسائل التقييم الصفية. ومن الناحية األخرى فإن عدم التدريب على التقييم وعدم دراسة أي مواضي

ا من ممارسات ومهارات التقييم التي من املحت مل أن يستخدمها يظهر أي نتائج مهمة. تظهر هذه النتائج أن تدريب املعلم على التقييم يبقى جزًءا أساسيًّ

على التقييم والتركيز أكثر املعلم خالل التعليم الصفي. إن نتائج هذه الدراسة يمكن استخدامها كإطار لدفع املعلمين إلعادة التفكير في أساليب تدريبهم 

 على بناء كفاءات املعلمين في التقييم. 

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

 من  72املنهج الوصفي واستخدم االستبيان أداة للدراسة اشتملت عينة البحث على 
ً
مدرسة في  40ُمدرسا في املرحلة االبتدائية تم اختيارهم عشوائيا

ساليب التقييم سوازيالند. أظهرت النتائج أن معلمي املدارس االبتدائية لديهم بعض املعرفة في القياس والتقييم إال إن املهارات تنقصهم في استخدام أ

 أنه على الرغم من أن مد
ً
 في تطوير التعليم والتعلم إال إنهم ال يستخدمونه في املختلفة. ووجدت الدراسة أيضا

ً
رس ي املرحلة  االبتدائية يرون التقييم مهما

رغم من أن التخطيط لدروسهم. وأظهرت الدراسة أيًضا أن التقييم الشفهي والتقييم العملي تم استخدامهما بشكل متكرر في املدارس االبتدائية على ال

. وفي ضوء هذه النتائج خلصت الدراسة إلى أن معلمي املرحلة االبتدائية يقيمون املتعلمين ليراقبوا تقدمهم تقنيات املالحظة واإلسقاط است
ً
خدمت نادرا

لقياس بدل أن يزودوهم بخطط تعليمية لذلك. أوصت الدراسة أنه يجب على كليات وجامعات تدريب املعلمين في سوازيالند أن تزيد في نطاق مقررات ا

 املعلمين بالتدريب الكافي.   والتقييم لتزود

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

من املرحلة األساسية  معلًما 337القياس والتقويم البديلة أثناء الخدمة، اتبعت هذه الدراسة األسلوب الوصفي وقد اشتملت عينة الدراسة على 

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

، وتم بعد ذلك تحليل % كانوا من الذكور. تم جمع البيانات باستخدام أداة  استبيان أعدها الباحث51,3% من العينة كَن من النساء َو 48,7األساسية، 

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

 وقدم املدرسيين في التعليم. 

ت التقييم املختلفة وبحاجة إلى التدريب عليها. ولذلك، يجب على أظهرت هذه الدراسة أن املعلمين لديهم مستويات كفاءة متدنية في بعض أدوا       

ائي في التعليم املدارس ووزارة التعليم أن تصمم برنامًجا سنوًيا ودورًيا للتدريب أثناء الخدمة حول نوعية وقيمة القياس والتقييم تبًعا للمنهج البن

 واستخدام أدوات التقييم والقياس املختلفة. 
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 ( 2012دراسة فرج)   .التي هدفت إلى معرفة االستخدام األمثل لوسائل القياس والتقويم ودورهما في ضمان جودة مخرجات التعليم الجامعي

على دراسة هدف البحث إلى تزويد األساتذة باملهام العلمية التي يحتاجونها في مواجهة مهمات القياس والتقويم في حياتهم. وقد اقتصرت حدود البحث 

م(.وكانت 2010/ 2011والتقويم في املهام االمتحانية التي يمارسها األستاذ في كلية آداب وعلوم  في مدينة أجدابيا الليبية  للعام الدراس ي) جودة القياس 

إعداد برامج أهم النتائج: السبب الرئيس ي في عدم كفاءة االمتحانات هو قدرة األستاذ الجامعي على استخدام وسائل جديدة في االمتحانات ، كما يتوجب 

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

 ( 2010دراسة املطيري) عينة توفرها لدى مدى من والتحقق االبتدائية باملرحلة للمعلمين الالزمة املستمر التقويم كفايات تحديد إلى التي هدفت 

ثالث  بناء ، وتم ( 82على) اشتملت املستمر للتقويم الالزمة الكفايات قائمة ببناء الباحث قام . املنورة املدينة بمنطقة االبتدائية املرحلة معلمي من

 مفردة ( 35 ( من املستمر يتكون  التقويم كفايات في واختبار كفاية ) 82 ( على اشتملت مالحظة وقائمة كفاية ) 82 ) استبانة اشتملت أداة وهي أدوات

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

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

 في كبيرة بدرجة املستمر التقويم نتائج وتفسير تحليل كفايات وتتوفر ، املالحظة قائمة حسب التوفر من " ال يمارسها " درجة على الطالب إنجاز ملف

 وجود عن البحث كشفت نتائج كما . املستمر التقويم كفايات اختبار نتائج حسب املنزلية( والواجبات واملالحظة املهنية  (من كل كفايات ال تتوفر حين

 في التوفر درجة لديه زادت املعلم لدى الخبرة زادت سنوات كلما أنه النتائج كشفت كما ، األدوات محاور  بعض على التخصصات بعض لصالح فروق

  . املستمر التقويم لكفايات امتالكه

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

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

وافر لديهم، أيًضا إثراء مجال البحث التربوي في حقل الكفايات التعليمية وخاصة في مجال على تحسين كفاياتهم في ضوء الكفايات التي ينبغي أن تت

 البحث.  القياس لدى املعلمين، و مساعدة القائمين على العملية التربوية في تطويرها مستعينين بالنتائج والتوصيات واملقترحات التي توصل إليها

 ائمة من كفايات القياس والتقويم على االطالع واالستفادة من بعض النماذج العاملية الخاصة بهذا املجال ومنها:كما حرص الباحثان عند وضع ق             

  
ً
 نموذج الواليات املتحدة األمريكية: : أوال

لخاصة بالكفايات التي توجب امتالكها م على تطوير قوائم من املعايير ا1990عملت الجمعيات التربوية املهنية في الواليات املتحدة األمريكية منذ عام      

 من قبل التربويين، وخاصة املعلمين، 

 American Federation of Teachersوتقع املعايير الخاصة بالتقويم التي توصلت لها الجمعيات التربوية املهنية في أمريكا في سبعة مجاالت هي:       

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

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

 :املهارة في تطوير أدوات التقويم املالئمة التخاذ القرارات التدريسية. املعيار الثاني 

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

 والتفسير.

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

 للمدرسة.

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

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

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

    
ً
  The New Zealand Qualifications Authority, (NZQA))نموذج النيوزيالندي:  :ثانيا

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

عايير والكفايات الخاصة باملعلمين في مجال تقييم وتقويم الطالب في املراحل الدراسية املختلفة، فيوجد لديها سلطة خاصة باملؤهالت ووضع املاملعايير 

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



  أمحد مسعودي، هند اجلاسر                                بتبوك وفق املعايري العاملية يف ضوء بعض املتغرياتالتعليم العام  ةمعلملدى  كفايات القياس والتقويم  

 
 

 

 2018 -2، العدد4املجلد -ملجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسيةا
200 

 
 

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

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

 كما يلي: ت سلطة املؤهالت ووضع املعايير في نيوزيالندا بوضع املعايير التي يجب على املعلم امتالكها في مجال القياس والتقويم التربوي وكانت وقد قام      

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

  :ن املعلم من تشخيص حاالت التأخر الدراس ي، ويضع برامج لعالجها.يتمكاملعيار الثاني 

 :يتمكن املعلم من اكتشاف التالميذ املتفوقين، ويضع برامج تنمي تفوقهم. املعيار الثالث 

: نموذج بريطانيا وويلز: )
ً
 (  QAA), 2017, pp 213 – 233) The Quality Assurance Agencyثالثا

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

( باململكة املتحدة وويلز مجموعة من Qualification and Curriculum Authorityتقويم التعلم ،  وقد حددت سلطة املؤهالت واملناهج )

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

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

 محورية التقويم للممارسات داخل الصف الدراس ي.  .2

 اعتبار التقويم مهارة مهنية أساسية للمعلمين. .3

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

 على ثقة املتعلمين بأنفسهم وحماسهم للتعلم. 

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

 وليس الفشل. 

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

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

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

 
ً
 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(       

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

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

 أي يكون لديهم: 

 . الخبرة في  إجراءات التقويم ، واستخدام نتائج التعلم لتحسين تعلم طالبهم 

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

 ليات التقويم  لتحديد مدى تعلم  الطالب.القدرة على تطبيق عم 

 .القدرة على تحليل نتائج التقويم وقدرات طالبهم 

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

 .القدرة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة بناء على نتائج التعلم لضمان الجودة العالية 

 ساد
ً
 نموذج اململكة العربية السعودية:  :سا

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

املعلم في مجال القياس والتقويم، والتي يمكن من ضمنها أن يقوم  التعليمية، حيث تضمنت هذه الوثيقة ضمن طياتها الكفايات التي يجب أن يمتلكها

 املعلم بتقويم الطالب باستخدام األساليب واألدوات املناسبة في القياس والتقويم التربوي.
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 ويجب على املعلم لتحقيق هذا املعيار امتالك الكفايات التالية: 

 املتطلبات املعرفية: يجب أن يعرف املعلم ويفهم:

 هيم وأسس وفوائد القياس والتقويم.مفا 

 .أنواع وأدوات وأساليب القياس والتقويم التربوي وخصائص واستخدامات كل منها 

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

 .طرق تحليل وتفسير الدرجات والبيانات واالستفادة من نتائجها 

 ملبادئ التربوية: يؤمن املعلم ويثمن:ا

 .أهمية القياس والتقويم للعملية التعليمية وفوائدها للطالب وللمعلم 

 .أهمية تنويع أدوات القياس لتتوافق مع نوعية األهداف املطلوب قياسها 

 .ضرورة تفسير البيانات وأهميتها في تحليل عملية التعليم والتغذية الراجعة 

 يعمل املعلم على: املعايير األدائية:

 .تشخيص مستويات طالبه للوقوف على معارفهم ومستوياتهم وخبراتهم السابقة 

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

 .توضيح معايير وأساليب التقويم التي سيتم استخدامها وشرحها للطالب 

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

 .تصميم أدوات القياس والتقويم وفق القواعد الصحيحة 

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

 ة.تصحيح اإلجابات بطريقة علمي 

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

 .تنمية الشعور بالتقويم الذاتي لدى الطالب وتطوير مهاراتهم في ذلك 

  ، (47-30: 2008استخدام نتائج القياس والتقويم لتقويم أدائه في التدريس وتخطيط دروسه وأنشطته بطريقة أفضل. ) سلمة وآخرون 

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

 االطال 
ً
ع على نماذج عاملية من القياس والتقويم بشكل خاص، كما أنه ال يوجد دراسة سابقة تفردت بكفايات املعلمة في مجال القياس والتقويم ، وأيضا

ات املعلمة في املعايير الخاصة بالكفايات التي توجب امتالكها من قبل املعلمين، جاءت الحاجة لهذه الدراسة والتي تهدف إلى الوصول ملعلومات عن كفاي

على مدى ممارستها لهذه الكفايات ومن ثم مدينة تبوك في مجال القياس والتقويم أيًضا ستبحث في أثر كل من الخبرة والدورات التدريبية والتخصص 

ي  للمعلم التوصل إلى قائمة مفصلة ، مترابطة ومنظمة من أبرز كفايات القياس والتقويم والتي ستشكل قاعدة معلومات للتخطيط لبرامج التطوير املنه

 وتحسين أدائه وتطوير مهاراته في القياس والتقويم.

 مشكلة البحث وتساؤالتها:

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

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

 التالية: التساؤالت

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

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

عزى لكل من التخصص)علمي، أدبي(، والخبرة، وعدد هل توجد فروق ذات دالل  .3
ُ
ة إحصائية في درجة إدراك املعلمة لكفايات القياس والتقويم ت

 الدورات التدريبية في مجال التدريس والتفاعل بينهم؟

عزى لكل من التخصص)علمي، .4
ُ
أدبي(، والخبرة، وعدد  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة املعلمة لكفايات القياس والتقويم ت

 الدورات التدريبية في مجال التدريس والتفاعل بينهم؟
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 هل يمكن التنبؤ بدرجة ممارسة املعلمة لكفايات القياس والتقويم  من خالل درجة إدراكها لها؟ .5

   :أهداف البحث

 يسعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية : 

 م بتبوك لكفايات القياس والتقويم.التحقق من درجة إدراك معلمة التعليم العا .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

 س.مجال التدري

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

 التدريس.

 التحقق من إمكانية التنبؤ بدرجة ممارسة املعلمة لكفايات القياس والتقويم من خالل درجة إدراكها لها. .5

   :أهمية البحث
 وتتجلى أهمية البحث الحالي فيما يلي:

 :النظرية األهمية - أ

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

 عملية ُيحسن حيث إن امتالك املعلمة ملهارات القياس والتقويم لدى ُمعلمة التعليم العام  القياس والتقويم أن البحث يسعى إلى تحديد كفايات .2

 . ويطورها والتعلم التعليم

 :التطبيقية األهمية - ب

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

 . تبوك  بمنطقة  املعلمة لدى  لقياس والتقويملتنمية كفايات ا الحالي البحث نتائج من املستمدة املقترحة التدريبية اآلليات من مجموعة تقديم .2

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

 . والتطوير
   :مصطلحات البحث

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

 إلى قواعد محددة تتم : Measurementالقياس   
ً
قاسة استنادا

ُ
يشير إلى عملية التقدير املوضوعي الكمي وإعطاء قيم عددية للسمة أو الخاصية امل

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

قوم. التعريف اإلجرائي للقياس
ُ
عبر عن تحصيل الطالبة على املوقف التعليمي امل

ُ
 : هو عبارة عن إعطاء املعلمة قيم عددية ت

تقديم عملية منظمة لجمع وتحليل املعلومات ، يتطلب التحديد املسبق لألهداف التربوية، ويحقق غرًضا اساسًيا وهو : Evaluationالتقويم   

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

هو عبارة عن إجراء يتطلب من املعلمة إصدار حكم واتخاذ قرار حول أداء الطالبة للوصول إلى تحسين التعلم وتحقيق  التعريف اإلجرائي للتقويم:

 األهداف التربوية.

هي مجموعة من املعارف واملفاهيم والقدرات التي ينبغي أن تمتلكها املعلمة كي تتمكن من القيام بعمليات  لتقويم:التعريف اإلجرائي لكفايات القياس وا

 القياس والتقويم املتعلقة بقياس تحصيل الطالبات بدقة وكفاءة.

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

 (76: 2004الثانوية.)الخطيب وآخرون،

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

 .املتوسطة واملرحلة الثانوية

خدم كلمة معيار بمعنى وجود قاعدة أو مستوى تحدده التوقعات املنتظرة من أفراد معينين في مواقف اجتماعية محددة، تست 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 .  دةجو  على للحكم املحكات من مجموعة  :اإلجرائي للمعايير التعريف 
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عملية التوصل إلى املعاني من خالل تحويل االنطباعات الحسية التي تأتي بها الحواس عن األشياء الخارجية إلى تمثيالت عقلية معينة ،  تعريف اإلدراك: 

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

 : هي الدرجة التي تحصل عليها املعلمة على املقياس املستخدم في هذا البحث.  التعريف اإلجرائي لدرجة اإلدراك

 ( بأنها القدرة على أداء عمل أو نشاط معين ذي عالقة بتخطيط الدرس، تنفيذه، تقويمه.12:  2006يعرفها زيتون) تعريف املمارسة :

 هي الدرجة التي تحصل عليها املعلمة على املقياس املستخدم في هذا البحث. ة :التعريف اإلجرائي لدرجة املمارس

 : حدود البحث

 الثانوي ( في املدارس التابعة إلدارة التعليم في مدينة تبوك. –املتوسط –اقتصر البحث على معلمات املراحل ) االبتدائي  الحدود املكانية : 

 2018-2017ل عام الفصل الدراس ي األو  الحدود الزمانية :  

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

 منهجية البحث: 

 اتبع الباحثان املنهج الوصفي ملالءمته لطبيعة وبيانات البحث.        

 مجتمع البحث:

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

بناًء على البيانات التي حصل عليها الباحثان من إدارة  معلمة 5114، والبالغ عددهن  2017/2018مركز إشراف تبوك في العام الدراس ي  -بمنطقة تبوك

 مدرسة للبنات.  260. وقد توزع مجتمع الدراسة على 2017/2018)بنات( عام ومات تقنية املعل

 عينة البحث :
 باتباع أسلوب العينة العشوائية الطبقية . جميع املعلمات بمدارس التعليم العام بمدينة تبوك تم اختيارها يستهدف البحث عينة من     

 أداة البحث :

 من :لجمع املعلومات والبيانات املتعلق
ً
 ة بالبحث استخدم الباحثان كال

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

 استبانة كفايات القياس والتقويم   .1

 ( بناء االستبانة :أ

 تحديد الغرض من االستبانة: .1

هم في إعداد املعلم في البرامج األكاديمية التي تقدمها كليات التربية والبرامج الغرض من االستبانة هو وضع قائمة من كفايات القياس والتقويم تس      

 التدريبية التي تقدمها الوزارة.

 االطالع على مجموعة من املعايير العاملية : .2

لصت الكفايات التي من املمكن أن على مجموعة من املعايير املهنية العاملية العامة واملعايير الخاصة بالقياس والتقويم ،واستخاطلعت الباحثة       

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

 األمريكية.نموذج املعايير املهنية  .1

 نموذج املعايير املهنية في نيوزيالندي. .2

 نموذج املعايير املهنية في بريطانيا وويلز. .3

 نموذج إندونيسيا . .4
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 نموذج استراليا . .5

 نموذج اململكة العربية السعودية. .6

 صياغة وبناء فقرات االستبانة: .3

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

كر سابًقا أعد الباحثانعامة وكفايات القياس والتقويم خاصة وايًضا بعد االطالع على 
ُ
األداة بصورتها األولية من خالل صياغة  املعايير العاملية كما ذ

ة عدد من العبارات التي تمثل كفايات القياس والتقويم مع مراعاة شروط الصياغة وهي :أن تكون العبارات موضوعية، بسيطة ومكتوبة بلغة سهل

وقد  .ايًضا مراعاة ما يناسب املناهج في البيئة السعودية وتطويرها( 80: 2013)الزعبي وآخرون ، ا.ومفهومة وواضحة ال تحتمل اللبس، متسلسلة منطقيً 

 .( كفاية  82اشتملت القائمة على خمسة معايير  تضم )

يتوافق مع درجة إدراكها ثم ُصممت االستبانة موضح فيها عنوان البحث والهدف منه، و مخاطبة معلمة التعليم العام بأن تضع أمام كل عبارة ما        

، بدرجة كبيرة  ، بدرجة متوسطة،للكفاية بكل دقه وموضوعية وفق )مقياس ليكرت الخماس ي ( 
ً
بدرجة قليلة، ال أدركها(،  وتأكيد  ،) بدرجة كبيرة جدا

يل ا
ُ
ستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ، كما أنها موضع اهتمام الباحثان و ذ

ُ
 لتعاونها الباحثان أن املعلومات سوف ت

ً
لخطاب بشكر املبحوث سلفا

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

ة وتخصصات أدبية( ، وتحديد سنوات مشترك )مجمع تعليمي ( (، التخصص قسم إلى )تخصصات علمي –ثانوي  –متوسط  –التعليمية ) ابتدائي 

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

 دورات ( . 10دورات ،أكثر من  10-5من  –بثالث فئات ) أقل من خمس دورات 

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

ئية والتي تضم صياغتها. ووضوحها ومدى مالءمة العبارة للبعد الذي تنتمي إليه، و بعد األخذ بمقترحاتهم وتوصياتهم حول إخراج األداة في صورتها النها

 موزعة على خمسة معايير كما يلي: ( كفاية48)

 ( 8املعيار األول :الكفايات األخالقية  للقياس والتقويم ) كفايات 

 (10املعيار الثاني :كفاية التخطيط للقياس والتقويم )كفايات 

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

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

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

 التجريب والتطبيق األولي لالستبانة على العينة االستطالعية :

لذي سيوجه بعد ذلك إلى جميع املدارس بعد الحصول على خطاب عميد كلية التربية بجامعة تبوك واملوجه إلى مدير التخطيط والتطوير بتعليم تبوك وا       

ثانوي( بتسهيل مهمة الباحثة  لتطبيق أداة الدراسة حيث تم تجريب األداة على العينة االستطالعية) عشوائية طبقية ( ممثلة  -متوسط –باملنطقة )ابتدائي 

صدقها  وثباتها، وذلك في الفصل الدراس ي األول من العام معلمة  بهدف تجريب العبارات وتحديد مدى وضوحها وتحديد  45للمجتمع  والتي بلغ عددهم 

 .( يوضح العينة االستطالعية لالستبانة 1،الجدول )2017/2018

 (: عدد املدارس ومعلمات العينة االستطالعية لالستبانة1جدول)

 املرحلة       

 

 الفئة

 

 

 االبتدائي

 املجموع الثانوي  املتوسط

 3 1 1 1 املدارس

 45 15 15 15 املعلمات

 :  صدق االستبانة 

 صدق املحكمين : .1

لب من كل منهم أن يبدي رأيه في مدى مناسبة الفقرات 12بعد أن تم عرض األداة على )       
ُ
( من املحكمين املختصين في التربية والقياس التربوي وط

للغوية وأي تعديل أو إضافة على القائمة وبعد تحليل آراء املحكمين وانتمائها للمجال)البعد( الذي تنتمي إليه، ومدى وضوحها، ومدى سالمة صياغتها ا
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% من املحكمين  إضافة بعض الكفايات وإعادة صياغة بعضها 80تم إجراء التعديالت املناسبة في ضوئها فتم حذف العبارات التي أجمع علي حذفها 

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

 صدق البناء )املفهوم ( باستخدام التحليل العاملي التوكيدي : .2

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

 .A1-A8( كفايات أخذت أرقام التسلسل من  8وفيه )( بعنوان )الكفايات األخالقية للقياس والتقويم( ،  F1املعيار األول )

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

 C19-C31من  ( كفاية أخذت أرقام التسلسل 13( بعنوان )كفاية تنفيذ عملية القياس والتقويم( ، وفيه ) F3املعيار الثالث)

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

 ( .1الشكل) في كما هو موضح  model Hypotheticalالنموذج البنائي الفرض ي بدًءا ب لألداة  العاملي التكوين صدق فحص•

 تقويمالستبانة كفايات القياس وال 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 

 عن .1
ً
 (0,001د مستوى معنوية أقل من )أن 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 )

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

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

 من البحوث تستعمل الحد األدنى من التشبع بحيث ينبغي أن يكون التشبع يساوي أو أكبر من 
ً
 بين املختصين . كثيرا

ً
 كبيرا

ً
 (77:  2012.)أمحمد، 0,30تباينا

فسر )وهي مت Squared Multiple Correlationsوفي هذا البحث أعتمد الباحثان على أن مربعات معامالت االرتباط  .4
ُ
( AVEوسطات نسبة التباين امل

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

Validity .ألداة الدراسة 
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اس والتقويم حسب مؤشر مربع معامالت االنحدار املستخلصة من التحليل العاملي (: توزيع تكراري للكفايات في األداة الخاصة بكفايات القي2جدول )

 التوكيدي للنموذج الفرض ي

مربعات معامالت االنحدار في 

 الفئات

عدد العبارات في 

 الفئة

 أرقام تسلسل العبارات املحذوفة

 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

 وتوزعت العبارات املحذوفة اآلتية)املشار إليها في الجدول حسب املعيار املعتمد للحذف(: 

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

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

 اختيار مواعيد التقويم بما يتناسب مع ظروف الطالبات. .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:

  من املعيار األول  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.) 

 . بانة كفايات القياس والتقويمالست Parsimonious Model(: النموذج البنائي املعدل 2الشكل )

 

 

 

 

 

 Squared Multiple Correlationsوباعتماد معيار مربعات معامالت االرتباط 

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

 إحصائية عالية. املعيار وجميعها ذات داللة 
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 ّدل(: توزيع تكراري للعبارات في مقياس السلوكيات حسب مؤشر مربع معامالت االنحدار املستخلصة من التحليل العاملي التوكيدي للنموذج املع3جدول )

 

رقم 

 املحور 

 

 

 

رمز ورقم العبارة 

في ملف البيانات 

حسب النموذج 

 الفرض ي

رمز ورقم العبارة في 

حسب ملف البيانات 

 النموذج املعدل

مربعات 

معامالت 

 االرتباط

األوزان 

اإلنحدارية 

 املعيارية

رقم 

 املحور 

 

 

 

رمز ورقم العبارة في 

ملف البيانات حسب 

 النموذج الفرض ي

رمز ورقم العبارة 

في ملف البيانات 

حسب النموذج 

 املعدل

مربعات 

معامالت 

 االرتباط

األوزان 

اإلنحدارية 

 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      

 ثبات االستبانة : 

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

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

 (: ثبات كل محور من محاور االستبانة والثبات الكلي لالستبانة4جدول )
 قيم معامل الثبات املعيار

 جتمان سبيرمان براون  قيمة معامل ألفا كرونباخ 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 كفاية تنفيذ عملية القياس و التقويم .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 ) 95,0الستبانة وفق قيمة معامل ألفا كرونباخ لالستبانة  ككل ) ( أعاله أن الثبات الكلي ل4ويتضح من الجدول )
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 حيث بلغ ) 0,91للمحور األول  و ) 
ً
( للمحور الثالث 0,67( وامتد بين)0,85( للمحور الخامس .وأن معامل الثبات الكلي حسب سبير مان براون كان مرتفعا

 حيث بلغ )للمحور الخامس . (0,89و)
ً
( 0,56(وبالنسبة للمحاور فقد امتد بين )0,85كما يتضح في الجدول أن املعامل الكلي حسب جتمان كان مرتفعا

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

 بطاقة مالحظة كفايات القياس والتقويم: .2

 بناء بطاقة املالحظة : ( أ)

 تحديد الغرض من بطاقة املالحظة  : .1

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

 ة التي تقدمها الوزارة.األكاديمية التي تقدمها كليات التربية والبرامج التدريبي

 االطالع على مجموعة من املعايير العاملية : .2

في على مجموعة من املعايير املهنية العاملية العامة واملعايير الخاصة بالقياس والتقويم، تم استخالص الكفايات التي من املمكن أن تسهم بعد االطالع        

 وأهم هذه املعايير : ,يمإعداد املعلم وتطوير كفاياته في القياس والتقو 

 .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

 صياغة وبناء فقرات بطاقة املالحظة : .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 الهدف من أداة املالحظة وهو مال 
ً
حظة أداء املعلمة ممارسة من قبل املعلمة ويمكن قياسها، ايضا

في داخل الصف  واالطالع على السجالت الخاصة باملعلمة مثل سجل املتابعة وسجل اإلنجاز وسجل تحضير الدروس، وقد اشتملت بطاقة املالحظة 

 ( كفاية موزعة على خمسة معايير كما يلي:43صورتها النهائية والتي تضم )

 كفايات ( 5لتقويم )املعيار األول :الكفايات األخالقية  للقياس وا 

 (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 (7ارات ) املعيار الخامس: كفاية  اصدار الحكم واتخاذ القر 

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

عطيت 
ُ
بدرجة كبيرة )كالتالي :  5إلى  1الدرجة من مدى ممارستها الفعلية لكفايات القياس والتقويم في بطاقة التقدير وفق تدريج ليكرت الخماس ي وأ

(
ً
((. كما اشتملت بطاقة املالحظة على بعض البيانات الشخصية للمبحوث وهي 1(،ال تدركها)2بدرجة قليلة) (،3( ، بدرجة متوسطة)4(، بدرجة كبيرة)5جدا

مشترك )مجمع تعليمي ( (، التخصص قسم إلى  –ثانوي  –وسط مت –ماجستير( ، املرحلة التعليمية ) ابتدائي –بكالوريوس -: املؤهل العلمي ) دبلوم 

سنوات ،أكثر من  10-5من  –)تخصصات علمية وتخصصات أدبية( ، وتحديد سنوات الخبرة في مجال التدريس بثالث فئات ) أقل من خمس سنوات 

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

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

 مقترحاتهم وتوصياتهم تم إخراج االداة في صورتها النهائية .وطريقة صياغتها. ووضوحها ومدى مالءمة العبارة للبعد الذي تنتمي إليه، و بعد األخذ ب

 التجريب والتطبيق األولي لبطاقة املالحظة على العينة االستطالعية:  .4

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

ثانوي( بتسهيل مهمة الباحثة ومساعدتها وهي مشرفة تربوية متخصصة في القياس والتقويم لتطبيق أداة البحث،  -متوسط–دارس باملنطقة )ابتدائي امل
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دى وضوحها معلمة  بهدف تجريب العبارات وتحديد م 45تم تجريب األداة على العينة االستطالعية) عشوائية طبقية ( ممثلة للمجتمع  والتي بلغ عددهم 

مالحظة أداء املعلمة داخل الصف  واالطالع على السجالت الخاصة باملعلمة مثل سجل املتابعة وسجل اإلنجاز وسجل  وتحديد صدقها  وثباتها عن طريق

 ة االستطالعية للمالحظة .تحضير الدروس ومن ثم تعبئة البطاقة باالتفاق بين املالحظتين على الدرجة املعطاة لكل عبارة ، الجدول التالي يوضح العين

 (: عدد املدارس ومعلمات العينة االستطالعية للمالحظة5جدول)

 املرحلة               

 

 الفئة

 

 االبتدائي

 املجموع الثانوي  املتوسط

 3 1 1 1 املدارس

 45 15 15 15 املعلمات

 :   صدق بطاقة املالحظة ( ب)

  صدق املحكمين : .1

طاقة املالحظة ُمستقاه من فقرات االستبانة والتي تم تحكيمها من عدد من املحكمين املختصين في التربية والقياس التربوي كما مر بنا فإن فقرات ب      

 كما تم األخذ بجميع توجيهاتهم ومقترحاتهم من الحذف والتعديل واإلضافة.

 ( ثبات بطاقة املالحظة: )ج

ايير بطاقة املالحظة كفايات القياس والتقويم و الثبات الكلي لها عن طريق معامل قامت الباحثة بحساب معامل ثبات كل معيار من مع     

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

 االستطالعية .

 حظة والثبات الكلي لها(:  ثبات كل محور من محاور بطاقة املال  6جدول ) 

 قيم معامل الثبات املعيار

 جتمان سبيرمان براون  قيمة معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات

 0,87 0,91 0,94 5 الكفايات األخالقية  للقياس والتقويم .1

 0,86 0,88 0,94 10 كفاية التخطيط للقياس والتقويم .2

 0,80 0,82 0,92 11 كفاية تنفيذ عملية القياس و التقويم .3

 0,74 0,86 0,84 10 كفاية  تفسير نتائج عملية القياس والتقويم .4

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

 0,94 0,94 0,98 43 بطاقة املالحظة ككل

 45ن = 

( وامتدت قيمته للمعايير 0,98مالحظة ككل)( أعاله أن الثبات الكلي لبطاقة املالحظة  وفق قيمة معامل ألفا كرونباخ لل6ويتضح من الجدول )

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

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

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

 : تطبيق أدوات الدراسة:
ً
 رابعا

 ألساسية :تطبيق االستبانة وبطاقة املالحظة على العينة ا

دارس بعد الحصول على خطاب عميد كلية التربية بجامعة تبوك واملوجه إلى مدير التخطيط والتطوير بتعليم تبوك والذي وجه بعد ذلك إلى جميع امل      

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

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

الحظة ومن ثم زيارتها داخل الحصة ممارسة املعلمات للكفايات الخاصة بالقياس والتقويم على أرض الواقع  حيث تم تحديد املعلمة املستهدفة بامل

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

ل العام الدراس ي األول من العام الدراس ي إنجاز املعلمة ومن ثم رصد ما تم مالحظته وفق تدريج بطاقة املالحظة ، وذلك في نهاية شهر صفر خال

2017/2018. 
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 نتائج السؤال األول:

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

 املتغيرات؟"

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

 القياس والتقويم وفق املستويات التالية :

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

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

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

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

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

ار ذلك حساب األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية على مستوى االستبيان الكلي واملعايير، وكذلك على مستوى الكفاية الواحدة في املعي تم بعد      

 الواحد :

 (. 7الجدول)تم إيجاد املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد العينة حسب معايير الكفايات كما في  على مستوى األداة ككل :    .1

 (: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد العينة حسب معايير الكفايات 7جدول )

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

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

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

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

 وأهميتها بالنسبة لعملية القياس والتقويم . هذه الكفايات

 على مستوى الكفاية الواحدة بالنسبة للمعيار الذي تنتمي له:  .2

 األخالقية للقياس والتقويم املعيار األول : الكفايات (:  املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد العينة حسب8جدول )
 للقياس والتقويم  املعيار األول :الكفايات األخالقية

ــارة الرقم ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ املتوسط  العبـ

 الحسابي

 درجة التوافر االنحراف املعياري  الترتيب

Q1 

 

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

 

 كبيرة

Q2 م 
ً
 متسعا

ً
 1,02 6 3,65 ن الحرية لإلبداع في طرائق التدريس.أعطت عملية القياس 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 ند املتعلمينقياس السلوك ع
ْ
  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)4,50ايات املعيار األول قد امتد بين )( أن قيم املتوسط الحسابي لكف8ُيالحظ 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

العد املعيار رقم املعيار

 د

املتوسط 

 الحسابي

 درجة التوافر درجة االلتواء االنحراف املعياري  الترتيب

 كبيرة 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 راراتكفاية  إصدار الحكم واتخاذ الق الخامس

ـــــل ــ ـ ــ ــ  كبيرة 0,72- 0,68 3,97 44 الكـ
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 من الحرية لإلبداع في طرائق التدريس"  على أدنى متوسط وهو )( والتي تنص على " أعطت 2رقم )
ً
 متسعا

ً
( ويقع في فئة 3,65عملية القياس والتقويم مجاال

 من الحرية 2"كبيرة". وفي حين نجد أن أكبر انحراف معياري كان من نصيب الكفاية رقم )
ً
 متسعا

ً
( والتي تنص على " أعطت عملية القياس والتقويم مجاال

فاية في طرائق التدريس"  وهذا دليل على أن املعلمات يتمايزن في طرق التدريس من حيث اإلبداع واملهارة. وفي حين كان أقل تشتت من نصيب الك لإلبداع

 عن التحيز " وهذا يدل على أن املعلمات يتفقن4رقم )
ً
على إدراك أهمية  ( والتي تنص على " التحلي باألمانة عند االستشهاد باألدلة، وإصدار الحكم بعيدا

 املوضوعية في األحكام والبعد عن التحيز .

 الثاني: كفاية  التخطيط للقياس والتقويم (:  املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد العينة حسب املعيار9جدول )
 .ملعيار الثاني :كفاية  التخطيط للقياس والتقويما

ــارة الرقم ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ملتوسط ا العبـ

 الحسابي

االنحراف  الترتيب

 املعياري 

درجة 

 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(   لم من:التع مجاالت ملختلف التقويم الحرص على شمولية 

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

 املعرفة . دراس ي، و في كل مستوى من  مستويات

 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 ار .تحديد مستوى الصعوبة املقبولة للفقرات عند بناء االختب 

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

ى " الحرص على شمولية التقويم ملختلف مجاالت ( والتي تنص عل12على " أهمية تحديد الغرض الذي من أجله تمت عملية  التقويم " والكفاية رقم )

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

قع في فئة "كبيرة". وفي حين نجد أن أكبر انحراف معياري كان من ( وي3,79املواصفات بمثابة الدليل في عملية بناء االختبار "  على أدنى متوسط وهو )

( أيًضا وهذا دليل على أن املعلمات يختلفن في استخدام جدول املواصفات عند بناء االختبار. في حين كان أقل 14( و )13نصيب كل من الكفاية رقم )

حديد الغرض الذي من أجله تمت عملية التقويم " وهذا يدل على اتفاق املعلمات (والتي تنص " أهمية ت 0,88( بقيمة )10تشتت من نصيب الكفاية رقم )

 على أهمية هذه الكفاية.

 املعيار الثالث : كفاية تنفيذ عملية القياس و التقويم (: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد العينة حسب10جدول )
 ياس و التقويماملعيار الثالث : كفاية تنفيذ عملية الق

ــارة الرقم ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ التر  املتوسط الحسابي العبـ

 تيب

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 التوافر

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

 ل املحددة لذلك.بحسب العوام

 كبيرة 0,89 8 3,95

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

 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، التكميل، مزاوجة ( .

4,36 1 0,78  
ً
 كبيرة جدا

Q22 املوازنة بين مزايا، وعيوب األشكال املختلفة من فقرات االختبار 

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

 كبيرة 0,81 3 4,14

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

Q24  كبيرة 1,09 11 3,70التحقق من صدق و ثبات أداة التقويم باستخدام )أساليب 
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 إحصائية(خاصة بصدق االختبار وثباته

Q25  شادات محددة؛ لتنفيذ أداة التقويم بشكل واضح يسهل اطالع كتابة إر

 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 أهمية إعداد مفتاح تصحيح ثابت ألداة التقويم 

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

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

" وحصلت الكفاية  رقم ) "كب
ً
(التي تنص على " التحقق من صدق و ثبات أداة التقويم باستخدام )أساليب إحصائية(خاصة بصدق االختبار  24يرة جدا

ص على " ( والتي تن24( ويقع في فئة "كبيرة". وفي حين نجد أن أكبر انحراف معياري كان من نصيب الكفاية رقم )3,70وثباته "  على أدنى متوسط وهو )

( وهذا دليل على أن اختالف 1,09التحقق من صدق و ثبات أداة التقويم باستخدام )أساليب إحصائية(خاصة بصدق االختبار وثباته " بقيمة ) 

لتي تنص ( وا21املعلمات في مدى إدراك األساليب اإلحصائية للتحقق من الصدق والثبات لالختبار. وفي حين كان أقل تشتت من نصيب الكفاية رقم )

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

 .أهمية التنوع في أسئلة االختبار

 يار الرابع : كفاية تفسير نتائج عملية القياس و التقويم(: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد العينة حسب املع11جدول )
 املعيار الرابع: كفاية  تفسير نتائج عملية القياس والتقويم

ــارة الرقم ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ 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 كبيرة 1,04 3 3,97 .التي تم التوصل إليها، طبًقا ملعايير و محكات محددة القياس تفسير نتائج 

Q32   حساب قيم معامل صعوبة فقرات أداة القياس باستخدام )أساليب إحصائية(خاصة لهذا الغرض

. 

 متوسطة 1,15 6 3,39

Q33 .  متوسطة 1,16 7 3,36 حساب قيم معامل تمييز فقرات أداة  القياس باستخدام )أساليب إحصائية(خاصة  لهذا الغرض 

Q34  متوسطة 1,19 8 3,31 أداة  القياس باستخدام )أساليب إحصائية(خاصة  لهذا الغرض .حساب قيم معامل تخمين فقرات 

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

 الغرض  .

 متوسطة 1,19 6 3,39

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

Q37 .كبيرة 1,01 3 3,97 تزويد إدارة املدرسة، أولياء األمور، والطالبات بتقارير دقيقة للنتائج التي تم التوصل إليها 

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

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

فاعلية املموهات بأساليب إحصائية على قيم متوسط ( التي تشير إلى حساب قيم معامالت الصعوبة والتمييز والتخمين وايًضا 35(،)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، 29الكفاية )املفاهيم واساليبها اإلحصائية مختلف لدى املعلمات، في حين أن أقل تشتت كان من نصيب 

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

 في املعيار األول في أهمية األمانة والبعد عن التحيز. 

 الحسابي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد العينة حسب املعيار الخامس: كفاية إصدار الحكم واتخاذ القرارات(: املتوسط 12جدول )
 املعيار الخامس: كفاية  إصدار الحكم واتخاذ القرارات

ــارة الرقم ــ ـ ــ ـ ــ ــ املتوسط  العبـ

 الحسابي

 درجة التوافر االنحراف املعياري  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.

 بيرةك 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 إلى أداء الطالب لتحسين املناسبة؛ العالجية، واالثرائية الخطط بوضع التقويم نتائج توظيف 

 ممكن. مستوى  أفضل

 كبيرة 0,93 4 4,01
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 ( والتي38( حيث حصلت الكفاية رقم )3,97( و)4,19( أن قيم املتوسط الحسابي لكفايات املعيار الخامس قد امتد بين )12ُيالحظ من الجدول )     

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

( 44الكفاية رقم ) (  وتقع في فئة "كبيرة "، في حين كان أعلى قيم لالنحراف املعياري من نصيب3,97( على قيم متوسط متساوية  بقيمة )43(،)42(،) 41)

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

( والتي 38صيب الكفاية )اختالف املعلمات في إدراك كيفية توظيف ما يتوصلن له من نتائج لتحسين مستوى الطالبات. في حين أن أقل تشتت كان من ن

( وهذا دليل على اتفاق  املعلمات في إدراك تحديد ما تتوصل إليه 0,85تنص على" تحديد مدى تقدم الطالبات، وإتقانهن للمهارات املطلوبة " بقيمة )

 الطالبة وما تتقنه من املهارات املطلوبة .

 نتائج السؤال الثاني وتفسيرها ومناقشتها:

والذي نصه " ما درجة ممارسة كفايات القياس والتقويم لدى معلمة التعليم العام بتبوك وفق املعايير العاملية في ضوء  لتساؤل الثانيلإلجابة عن ا     

 بعض املتغيرات؟"

 ملقياس ليكرت الخماس ي  تم الحكم على درجة
ً
ممارسة املعلمة  بناء 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 ) 5بدرجة كبيرة جدا

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

 (إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي م3بدرجة متوسطة :) ( 3,40إلى  أقل من  2,60ن) 

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

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

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

 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 

 توسط الحسابي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد العينة الخاصة بجميع معايير بطاقة املالحظة لكفايات القياس والتقويم(: امل13جدول )
املتوسط  العدد املعيار رقم املعيار

 الحسابي

درجة  درجة االلتواء االنحراف املعياري  الترتيب

 التوافر

 متوسطة 0,57- 1,03 1 3,36 5 الكفايات األخالقية  للقياس والتقويم األول 

 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 الحكم واتخاذ القراراتكفاية  إصدار  الخامس

ـــ ــ 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 ) الكفايات األخالقية  للقياس والتقويمنص على " حصل املعيار األول والذي ي

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

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

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

 اتفاق املعلمات في ممارسة هذه الكفاية من إصدار الحكم على نتائج الطالبات واتخاذ القرارات املناسبة لهذه النتائج. 
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 األخالقية القياس والتقويم (: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد العينة حسب املعيار األول : الكفايات14جدول )
 كفايات األخالقية  للقياس والتقويماملعيار األول :ال

ــارة الرقم ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ املتوسط  العبـ

 الحسابي

 درجة التوافر االنحراف املعياري  الترتيب

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

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

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

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

Q5 كبيرة 1,06 2 3,53 عاة الفروق الفردية بين الطالبات أثناء العملية التعليميةتحرص على مرا 

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

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

( ويقع 3,38( والتي تنص على " تتعامل املعلمة مع املعلومات، والنتائج الفردية للطالبات بسرية تامة "  على أدنى متوسط وهو )2وحصلت الكفاية  رقم )

( والتي تنص على " ُتوظف عملية القياس والتقويم  لإلبداع في 1ن نجد أن أكبر انحراف معياري كان من نصيب الكفاية رقم )في فئة متوسطة . وفي حي

( 3اية رقم )طرائق التدريس "  وهذا دليل على أن املعلمات يتمايزن في طرق التدريس من حيث اإلبداع واملهارة . وفي حين كان أقل تشتت من نصيب الكف

 عن التحيز " وهذا يدل على أن املعلمات يتفقن على أدر والتي ت
ً
اك أهمية نص على " تتحلي املعلمة 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 .

 سط الحسابي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد العينة حسب املعيار الثاني :كفاية  التخطيط للقياس والتقويم(: املتو 15جدول )
 املعيار الثاني :كفاية  التخطيط للقياس والتقويم.

ــارة الرقم ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ املتوسط  العبـ

 الحسابي

 درجة التوافر االنحراف املعياري  الترتيب

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

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 ات كدليل  في بناء االختبار. تستخدم جدول املواصف 

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

 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)3,78ثاني  قد امتد بين )( أن قيم املتوسط الحسابي لكفايات املعيار ال15يالحظ من الجدول )          

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

( ويقع في فئة متوسطة". وفي حين نجد أن أكبر انحراف 2,82الختبار"  على أدنى متوسط وهو )على " تستخدم جدول املواصفات كدليل في عملية بناء ا

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

عد خطط8ي الكفاية رقم )في كل مستوى من  مستويات املعرفة" وأيًضا ف
ُ
وشاملة العناصر؛ لعملية القياس" وهذا دليل على  واضحة ( والتي تنص على " ت

تت من أن املعلمات يختلفن في استخدام  جدول املواصفات في تحديد أسئلة االختبار وأيًضا في إعداد الخطط لعملية القياس. وفي حين كان أقل تش

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

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

 تعلم وينعكس ذلك على تقويمهن للطالبات أيًضا لديهن معرفة بأنواع التقويم .جيدة في مجاالت ال
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 (: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد العينة حسب املعيار الثالث :كفاية تنفيذ عملية القياس والتقويم16جدول )
 املعيار الثالث : كفاية تنفيذ عملية القياس و التقويم

ــاـرة الرقم ـ ــ ــ ـ ــ ــ االنحراف  الترتيب املتوسط الحسابي العبـ

 املعياري 

 درجة التوافر

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 تقوم باختيار أساليب التقويم املناسبة لظروف املوقف التقويمي، وذلك بحسب العوامل املحددة لذلك 

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

 وذلك ملتابعة تقدم الطالبات.

 كبيرة 0,98 2 3,64

Q19  نشطة املنزلية أعمال الطالبات، املالحظة، األ مثل: )ملفات تركز على األداءالتقويم، التي تستخدم أساليب

)... 

 كبيرة 0,98 2 3,64

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 خطأمزايا، 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 تكتب إرشادات محددة؛ لتنفيذ أداة التقويم بشكل واضح يسهل اطالع الطلبة عليها 

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

( والتي 20)( حيث حصلت الكفاية رقم 1,18( و)3,84( أن قيم املتوسط الحسابي لكفايات املعيار الثالث قد امتد بين )16ُيالحظ من الجدول )          

( 3,84يمة )تنص على " تحرص على التنوع في طرح األسئلة مثل: ) املقال، اختيار من متعدد، صواب أو خطأ، التكميل، مزاوجة (  "  على أعلى متوسط بق

( ويقع في فئة "ال 1,18سط وهو )(التي تنص على " تتحقق من صدق و ثبات أداة التقويم "  على أدنى متو  23ويقع في فئة "كبيرة " وحصلت الكفاية  رقم ) 

( 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 " 20ن نصيب الكفاية رقم )( وهذا دليل على اختالف املعلمات في درجة ممارسة هذه الكفاية .وفي حين كان أقل تشتت م1,39بقيمة ) 

( وهذا يدل على أن املعلمات 0,82تحرص على التنوع في طرح األسئلة مثل: ) املقال، اختيار من متعدد، صواب أو خطأ، التكميل، مزاوجة (   " بقيمة )

 الستبيان .يتفقن في أهمية التنوع في أسئلة االختبار وهذا يتفق مع ما تم التوصل إليه في أداة ا

 (: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد العينة حسب املعيار الرابع: كفاية  تفسير نتائج عملية القياس والتقويم17جدول )
 املعيار الرابع: كفاية  تفسير نتائج عملية القياس والتقويم .

ـــارة الرقم ــ ــ ــ املتوسط  العبـ

 الحسابي

 درجة التوافر املعياري االنحراف  الترتيب

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

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

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

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

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

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

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

Q34 ب احصائية خاصة لهذا الغرض تحسب فاعلية املموهات في فقرات االختيار من متعدد باستخدام اسالي

 . 

 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 ها. تقوم بتزويد إدارة املدرسة، أولياء االمور، والطالبات بتقارير دقيقة للنتائج التي تم التوصل الي 

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

لى " املوضوعية في تصحيح، وتفسير نتائج أداة ( والتي تنص ع28تنص على "تتحرى الدقة في تحليل، واستخالص نتائج تقويم أداء الطالبات " ورقم )

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

( 1,18ئية على قيم متوسط متقاربة حيث امتدت بين )قيم معامالت الصعوبة والتمييز والتخمين وأيًضا حساب فاعلية املموهات بأساليب إحصا

( والتي تنص على " تقوم بتزويد إدارة املدرسة، أولياء األمور، 36(  وتقع في فئة "ال تمارس " في حين نجد أن أعلى قيم لالنحراف املعياري للكفاية )1,58و)

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

 ( هذا دليل على االتفاق أن هذه الكفايات ال تمارس بالنسبة للمعلمات. 0,84( و)0,83)
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 لحكم واتخاذ القراراتالخامس: كفاية  إصدار ا(: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد العينة حسب املعيار 18جدول )
 املعيار الخامس: كفاية  إصدار الحكم واتخاذ القرارات

ـــارة الرقم ــ ــ 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. ى الطالبات، للتوصل إلى لد 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

 .لتقويموا

 كبيرة 1,12 4 3,40

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

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

Q44 أداء الطالبات لتحسين املناسبة؛ العالجية، واإلثرائية الخطط بوضع التقويم نتائج توظف 

 ممكن. مستوى  أفضل إلى

 متوسطة 1,29 6 3,29

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

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

(والتي تنص على " 44(  وتقع في فئة "متوسطة "، في حين كان أعلى قيم لالنحراف املعياري من نصيب الكفاية رقم )3,29على أقل  قيمة متوسط بقيمة )

ائية املناسبة؛ لتحسين أداء الطالبات إلى أفضل مستوى ممكن" دل ذلك على اختالف املعلمات في توظف نتائج التقويم بوضع الخطط العالجية، واإلثر 

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

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

 من والذي نصه " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة إدراك املعلمة لكفايات القياس والتقويم تعزى إلإلجابة عن السؤال الثالث     
ً
لى كال

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

سميرنوف  -قبل اإلجابة على هذا السؤال تم التحقق من اتباع املتغير التابع للتوزيع الطبيعي وذلك عن طريق إجراء اختبار كوملجروف      

(Kolmogorov-Smirnov
 ( نتيجة االختبار :19ل )( ويوضح الجدو  

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

 االختبار               

 املتغير التابع

Kolmogorov-Smirnov 

 الداللة درجات الحرية

 *0,200 357 اإلدراك

 ( الذي يبين الوصف اإلحصائي للمتغير التابع :20ما يالحظ من الجدول )يتضع من قيمة الداللة أن املتغير التابع يتبع التوزيع الطبيعي ،ك     

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

 األسلوب اإلحصائي

 اإلدراك

 3,07 (   Meanاملتوسط )

 0.88 (Std.  Deviation)ي االنحراف املعيار 

 Median)) 3,09الوسيط  

 0,09- (Skewness االلتواء )

 0,45- (Kurtosisالتفرطح    )

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

 ( نتيجة االختبار:21( ويوضح الجدول )( Levene's Test تجانس باستخدام اختبار ليفينثم تم فحص ال

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

1,36 15 341 0,17 
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 ماثلة .يتبين من الجدول السابق من  قيمة مستوى الداللة أن التباينات متجانسة أو مت

)أقل تم بعد ذلك استخدام تحليل التباين الثالثي ليشمل ثالثة متغيرات مستقلة هي: التخصص بمستويين)علمي ،أدبي(، و الخبرة بثالثة مستويات      

 10-5ت ، من دورا 5سنوات(،وعدد الدورات التدريبية في مجال التدريس بثالثة مستويات )أقل من  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  

 .  ( 22( نتائج التحليل لهذا التصميم لفحص الفروق بين املتوسطات املشار إليها في الجدول )  23دول )ويبن الج    

 لالستييان 2х3х3( : املتوسطات  الحسابية واالنحرافات املعيارية وحجوم العينات في تحليل التباين الثالثي التصميم 22الجدول ) 
 حجم العينة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي جال التدريسعدد الدورات التدرييية في م الخبرة التخصص

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

 3 0,29 4,37 دورات 10- 5من 

 14 1,01 3,60 املجموع

 سنوات10-5من 

 

 22 0,65 3,92 دورات 5 من أقل

 35 0,67 3,81 دورات 10-5من 

 13 0,69 3,92 دورات 10أكثر من 

 70 0,66 3,87 املجموع

 20 0,56 4,08 دورات  5 من أقل سنوات10أكثر من 

 49 0,68 4,01 دورات 10- 5من 

 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 10-5من 

 77 0,63 4,14 راتدو  10أكثر من 

 217 0,68 3,99 املجموع

 سنوات 5 من أقل علمي

 

 4 0,45 4,18 دورات 5 من أقل

 5 0,43 3,74 دورات 10-5من 

 9 0,47 3,94 املجموع

 

 سنوات10-5من 

 

 

 

 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 ملجموعا

 

 سنوات 10أكثر من 

 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 10-5من 

 55 0,59 3,96 دورات 10أكثر من 

 140 0,67 3,92 املجموع

 سنوات 5 من أقل املجموع

 

 15 0,97 3,60 دورات 5 من أقل

 8 0,49 3,98 دورات 10-5من 

 23 0,84 3,73 املجموع

 

 سنوات 10- 5من 

 

 

 

 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 10أكثر من 

 75 0,66 4,02 دورات 10-5من 
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 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 10-5من 

 132 0,62 4,06 دورات 10أكثر من 

 357 0,68 3,96 جموعامل

 ملتغيرات التخصص والخبرة وعدد الدورات التدرييية             ) لالستييان(2х3х3( : نتائج تحليل التباين للتصميم الثالثي  23الجدول ) 
 مصدر التباين مجموع املربعات درجات الحرية متوسط املربعات قيمة F الداللة

 التخصص 0,001 1 0,001 0,002 0,98

 الخبرة 0,22 2 0,11 0,25 0,78

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

 التخصص* الخبرة 1,13 2 0,57 1,27 0,28

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

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

 رات التدريييةالتخصص*الخبرة*عدد الدو  3,31 3 1,13 2,59 0,06

 الخطأ 152,40 341 0,45 

 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 بينه
ُ
 م . القياس والتقويم ت

 نتائج السؤال الرابع وتفسيرها ومناقشتها:

والذي نصه " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة املعلمة لكفايات القياس والتقويم تعزى لكل من لإلجابة عن السؤال الرابع    

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

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

 ( نتيجة االختبار:24ويوضح الجدول )

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

 تغير التابعامل

Shapiro-Wilk 

 الداللة 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 )

 ة(( :الوصف اإلحصائي للمتغير التابع )املمارس 25جدول )  
 التابع                                   

 األسلوب اإلحصائي

 ةاملمارس

 3,15 (   Meanاملتوسط )

 0.77 (STD.  Deviation)االنحراف املعياري 

 Median)) 3,26الوسيط  

 0,04- (Skewness االلتواء )

 0,09 (Kurtosisالتفرطح    )

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

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

 ملمارسة(( للمتغير التابع )ا  Levene's Test(: اختبار التجانس)26جدول )
F df1 df2 الداللة 

1,62 11 48 0,12 

 ( من  قيمة مستوى الداللة أن التباينات متجانسة أو متماثلة .26يتبين من الجدول )     
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من  أقلتم بعد ذلك استخدام تحليل التباين الثالثي ليشمل ثالثة متغيرات مستقلة هي: التخصص بمستويين)علمي ،أدبي(، والخبرة بثالثة مستويات )

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

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

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

 )لبطاقة املالحظة ( 2х3х3( : املتوسطات  الحسابية واالنحرافات املعيارية وحجوم العينات في تحليل التباين الثالثي التصميم27الجدول ) 

ــ التخصص ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــــرةالخبـ ــ ـ ــ ــ عدد الدورات التدرييية في مجال  ـ

 التدريس

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

حجم 

 العينة

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

 5 0,28 1,99 دورات 10-5من 

 8 0,49 2,06 املجموع

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

 3 0,71 3,22 دورات 10أكثر من 

 7 0,44 3,24 املجموع

 8 0,76 2,88 دورات  10-5من  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

 17 0,73 2,71 دورات 10-5من 

 9 0,42 3,42 دورات 10أكثر من 

 29 0,75 2,87 املجموع

 سنوات10 -5من  علمي

 

 2 0,92 2,92 دورات 5 من أقل

 7 0,67 2,98 دورات 10-5من 

 5 0,44 3,76 دورات 10أكثر من 

 14 0,69 3,25 املجموع

 سنوات 10أكثر من  

 

 3 0,49 3,39 دورات 5 من أقل

 6 0,52 3,47 دورات 10-5من 

 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 10-5من 

 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 10-5من 

 8 0,49 2,06 املجموع

 سنوات10 -5من 

 

 2 0,92 2,92 دورات 5أقل من 

 11 0,55 3,08 دورات 10- 5من 

 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 10-5من 

 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 10-5من 

 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 )
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 ملتغيرات التخصص والخبرة وعدد الدورات التدرييية)لبطاقة املالحظة ( 2х3х3اين للتصميم الثالثي (: نتائج تحليل التب28الجدول ) 
 مصدر التباين مجموع املربعات درجات الحرية متوسط املربعات قيمةF  الداللة

 التخصص 1,17 1 1,17 3,21 0,08

 الخبرة 4,49 2 2,24 6,15 0,004*

 رات التدريييةعدد الدو  3,01 2 1,51 4,13 0,02*

 التخصص* الخبرة 0,39 1 0,39 1,08 0,30

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

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

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

 الخطأ 17,53 48 0,37 

عزى 28نتائج الجدول )يتبين لنا من         
ُ
 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 خمس سنوات 
ً
 10-5من  –للتخصص. بينما تشير هذه النتائج إلى أنه يوجد فروق دالة إحصائيا

دورات ( ، وملعرفة  10أكثر من  -دورات 10-5من  –سنوات(،عدد الدورات التدريبية في مجال التدريس)أقل من خمس دورات  10ن أكثر م -سنوات

 (.29( للمقارنات البعدية واملوضحة في الجدول )Scheffeاتجاه الفروق تم عمل اختبار )

 (: املقارنات البعدية بين مستويات الخبرة29الجدول )
 الداللة الخطأ املعياري  متوسط الفروق (  2الخبرة )             (    1الخبرة)

 سنوات 10-5سنوات        من  5أقل من 

 سنوات 10أكثر من                           

-1,19* 

-1,39* 

0,25 

0,17 

0,000 

0,000 

 سنوات       5سنوات       أقل من  10-5من 

 سنوات 10أكثر من                           

1,19* 

-0,21 

0,24 

0,17 

0,000 

0,49 

 سنوات     5سنوات    أقل من   10أكثر من  

 سنوات        10-5من                            

1,39* 

0,21 

0,24 

0,17 

0,000 

0,49 

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

 املعلمات لكفايات القياس والتقويم من الخبرة األقل من خمس سنوات. 

 (: املقارنات البعدية بين مستويات عدد الدورات التدرييية في مجال التدريس30الجدول )
 لةالدال الخطأ املعياري  متوسط الفروق (  2(             الدورات )1الدورات )

 دورات 10-5دورات      من  5أقل من 

 دورات 10أكثر من                        

-0,11 

-0,89* 

0,24 

0,25 

0,89 

0,003 

 دورات       5دورات     أقل من  10-5من 

 دورات 10أكثر من                        

0,11 

-0,78* 

0,24 

0,17 

0,89 

0,000 

 دورات     5دورات    أقل من  10أكثر من  

 دورات        10-5من                       

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 30من خالل الجدول )      

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

 لكفايات القياس والتقويم من أن يكون عدد الدورات  أقل من خمس دورات.  

 نتائج السؤال الخامس وتفسيرها ومناقشتها:

 كن التنبؤ بدرجة ممارسة املعلمة لكفايات القياس والتقويم  من خالل درجة اإلدراك لها؟والذي نصه " هل يملإلجابة عن السؤال الخامس      

بقت على نفس األفرا     
ُ
د والبالغ تم إيجاد معامل االنحدار  بين درجة اإلدراك املقاسة بأداة االستبيان ودرجة املمارسة املقاسة باملالحظة والتي ط

 و موضح في كالتالي :معلمة وكانت النتيجة كما ه 60عددهم 

 (:  معامالت االرتباط والتباين املفسر31جدول ) 
 مربع معامل االرتباط معامل االرتباط البيان

 ) التباين املفسر(

 0,12 0,02 

( 0,12ليم العام قيمته ) ( أن معامل االرتباط  بين إدراك كفايات القياس والتقويم  وممارستها في التعليم لدى معلمة التع31يتضح من الجدول)          

التقويم  وهو ارتباط ضعيف  كما أن التباين املفسر ملتغير إدراك املعلمة  كفايات القياس والتقويم  يفسر التغيرات في  ممارسة كفايات القياس و 

( منها تعزى  0,98راك املعلمة  لها  و) (  من  ممارسة املعلمة  لكفايات القياس والتقويم  تعزى إلد0,02( وهي قيمة بسيطة، أي أن ) 0,02بمقدار) 
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ما في الجدول ) لعوامل أخرى غير إدراك املعلم لكفايات القياس والتقويم والختبار الداللة اإلحصائية لنموذج االنحدار أجري تحليل التباين والنتائج ك

 (: تحليل تباين االنحدار 32جدول )                                                                                                           (  32

 الداللة Fقيمة  متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات البيان

 b0,350 b0,350 0,53 1 0,527 االنحدار

   0,59 58 34,406 البواقي

    59 34,933 املجموع

 ( غير دالة إحصائيا. Fة لنموذج االنحدار ضعيفة  حيث قيمة )( أن القدرة التفسيري32يتضح من الجدول )

 (: معامالت االنحدار 33جدول) 
 الداللة T قيمة بيتا الخطأ املعياري  B البيان

 0,01 3,43  0,73 2,50 ثابت

 0,35 0,94 0,12 0,18 0,26 اإلدراك

ات القياس والتقويم ( لم يكن ذو تأثير دال إحصائيا أو جوهريا في نموذج االنحدار ( أن املتغير املستقل  ) إدراك املعلمة لكفاي33يتضح من الجدول )   

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

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

 :النتائج املتعلقة 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          

لتحيز والتحلي باألمانة عند االستشهاد باألدلة واتخاذ القرارات، اتفاق املعلمات في إدراك أهمية املوضوعية في األحكام وفي تفسير النتائج  والبعد عن ا

لنيوزيالندية أنه أيًضا لوحظ اهتمام املعلمات في تحديد الغرض الذي من أجلة تتم عملية التقويم وهذا يتوافق مع ما جاء في املعيار األول من املعايير ا

أسئلة االختبار) املقال، اختيار من التعلم ، أيًضا اتفاق املعلمات في إدراك أهمية التنوع في على املعلم امتالك كفاية فهم الهدف من التقويم لتحسين 

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

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

 الكفاية .
 :النتائج املتعلقة بالتساؤل الثاني  .2

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

ملعايير 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 2015إليه املعمر في ) العاملية سواء النموذج األمريكي أو املعايير في النموذج األسترالي . وهذا يتفق مع ما توصلت

ما على عينة من املعلمات حيث وجدت أن لديهن درجة توافر متوسطة لعدد من الكفايات منها كفاية جودة التخطيط وكفاية جودة التنفيذ .أيًضا 

القياس و التقويم في مجال التخطيط لالختبارات ،ويرى الباحثان أن ( من تدني املعرفة األساسية للطالب املعلمين بمهارات 2016توصل إليه الرويلي) 

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

، ولم يشمل أن يشمل االختبار في معظمه على بعض أجزاء املحتوى الدراس ي الذي لم ير 
ً
 اساسًيا ،فاذا لم يكن االختبار متوازنا

ً
كز عليه املعلم تركيزا

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

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

الصدق هو صدق املحتوى من خالل الحرص على تغطية األهداف واملحتوى باستخدام جدول املواصفات حيث أن عدد األسئلة وتنوعها مؤشر على 

م جدول املواصفات كدليل في عملية بناء االختبارات ،أما بالنسبة للثبات هذا النوع من الصدق وهذا مطابق ملا توصلنا إليه فيما يخص استخدا

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

 من كفاية" كتابة إرشادات محددة؛ لتنفيذ أداة التقويم بشكل ( ، حيث ظهر لنا في نتائج املالح330: 2010تطبيقها وتصحيحها )عودة،
ً
ظة أن كال

ن ضمن واضح يسهل اطالع الطلبة عليها" ، "أهمية إعداد مفتاح تصحيح ثابت ألداة التقويم " جاءت بدرجة توافر متوسطة حيث كانت هذه املهارات م

على أنه البد للمعلم أن يحرص على تصميم أدوات القياس والتقويم ضمن القواعد  املعايير األدائية التي ذكرت في املعايير السعودية والتي نصت

 كان من ضمن املعايير األمريكية أنه يجب على املعلم أن يمتلك املهارة في استخدا
ً
م أدلة الصحيحة ،أيًضا تصحيح اإلجابات بطريقة علمية، أيضا

لى التقويم الذاتي " جاءت بدرجة توافر متوسطة وكانت في ترتيبها ما قبل األخير من كفايات التصحيح . كما نجد أن ممارسة كفاية "تشجيع الطالبات ع

م الطالبات ، ذلك يتوافق مع م
ُ
ا ذكره فايبو تنفيذ عملية القياس ال تمارس بالشكل املطلوب مع درجة إدراك كبيرة ألهمية هذه الكفاية وأثرها على تعل
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 على تعلمهم حيث ذكرت أهمية هذه  ( أن اتجاهات الطلبة نحو2002وألن )
ً
استخدام التقويم الذاتي كانت إيجابية وأنهم يجدون استخدامه مؤثرا

الطلبة ،  الكفاية في أكثر من نموذج من النماذج العاملية من ضمنها بريطانيا ويلز التي أكدت على أن التقويم الذاتي من العوامل التي تحسن تعلم

أما فيما يخص األساليب النيوزيالندي أكد أن على املعلم أن يشجع الطلبة على التقويم الذاتي . ، وفي النموذج وتشجعهم على مزيد من التقدم

واملصطلحات  اإلحصائية التي كانت من أهم مهارات املعيار الثالث في النموذج األمريكي وهي على املعلم أن يمتلك املهارة في فهم واستخدام املؤشرات

ستخدم بشكل شائع في تقارير نتائج التقويم مثل مقاييس النزعة املركزية، والتشتت، ومعامالت االرتباط، والخطأ املعياري للقياس ، اإلحصائية التي ت

 من خالل املالحظة وهذا يتوافق مع ما أشار إليه الرويلي)
ً
ن كانت في ( أكثر االحتياجات التدريبية للطالب املعلمي2016إال أننا وجدنا أنها ال تمارس فعليا

 في مقررات Karakus & Turkkan ,(2017مجال إحصائيات درجات االختبار، أيًضا ما توصل إليه كاراكوس وتوركان 
ً
( أن أكثر مشكلة شيوعا

ية كفاية القياس والتقويم هي اإلحصاءات وكان مصدر هذه املشكلة هو معرفة ومهارات الطلبة الرياضية )الحسابية( الغير الكافية، وبالرغم من أهم

إال أننا نجد أن  تفسير النتائج التي أكدت عليها كل من املعايير األمريكية واملعايير االسترالية والتي ذكرت مالها من عالقة في تعديل ممارسة التدريس

ذا مرتبط فيما توصلنا له في التي تم التوصل إليها، طبًقا ملعايير و محكات محددة" جاءت بدرجة ممارسة متوسطة وه القياس كفاية " تفسير نتائج

فيما يخص عدم التحقق من ثبات االختبار حيث أن الدقة في التفسير يساعد على الوصول إلى درجة مقبولة من الدقة وبالتالي الثبات املطلوب. أيًضا 

فضل مستوى ممكن" وجدنا اختالف املعلمات كفاية  " توظيف نتائج التقويم بوضع الخطط العالجية، واإلثرائية املناسبة؛ لتحسين أداء الطالب إلى أ

( حيث خلصت ,Matsenjwa 2013في ممارسة الخطط العالجية واإلثرائية  لتحسين مستوى الطالبات " وهذا يتفق مع ما توصل إليه ماتسنوا )

يمية لذلك، على الرغم من أن جميع املعايير الدراسة إلى أن معلمي املرحلة االبتدائية يقيمون املتعلمين ليراقبوا تقدمهم بدل أن يزودوهم بخطط تعل

الطالب  العاملية أكدت على أهمية هذه الكفاية لضمان الجودة وأيًضا املعايير السعودية التي أكدت على أن املعلم عليه اإلسهام في دراسة حاالت

اركة في دراسة حاالت الطالب املتفوقين واملوهوبين، ضعيفي التحصيلي، وتخطيط، وتنفيذ البرنامج، واألنشطة املناسبة لتحسين مستوياتهم، واملش

 وتخطيط، وتنفيذ البرامج واألنشطة املناسبة لهم.

 :النتائج املتعلقة بالتساؤل الثالث  .3

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

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

ُ
( في املتوسطات لدرجة إدراك املعلمة لكفايات القياس والتقويم ت

 التدريبية .

 :النتائج املتعلقة بالتساؤل الرابع  .4

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

 عند مستوى الداللة     )
ً
عزى للتخصص . بينما تشير هذه α≤ 0,05دالة إحصائيا

ُ
( في املتوسطات لدرجة ممارسة املعلمة لكفايات القياس والتقويم ت

 في
ً
 10أكثر من  -سنوات 10-5من  –املتوسطات تعود إلى كل من الخبرة ) أقل من خمس سنوات  النتائج إلى أنه يوجد فروق دالة إحصائيا

دورات ( وبعد اختبار الفروق وجدنا أنه  10أكثر من  -دورات 10-5من  –سنوات(،عدد الدورات التدريبية في مجال التدريس)أقل من خمس دورات 

ات القياس والتقويم أفضل وأيًضا كل ما زادت عدد الدورات التدريبية في مجال التدريس حصلنا كل ما زادت الخبرة لدى املعلمة كانت ممارستها لكفاي

 (.2010(، املطيري )2011على ممارسة للكفايات أفضل وهذه النتائج تتفق مع ما توصل إليه كل من:  دراسة الحصان )

 :النتائج املتعلقة بالتساؤل الخامس  .5

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

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

( أن ,Matsenjwa 2013املعلمين أنه يجب عليهم أن يقوموا به في التقويم وبين ما يقومون به في الواقع، أيًضا ما ذكره ماتسنوا )واسع بين ما يعتقد 

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

( أن التدريب على التقييم: شرط مسبق لكفاءات املدرسين ومهاراتهم في استخدام التقييم Koloi, (2016األساليب املختلفة للتقويم  حيث ذكر كلوي 

قدرة الصفي وأن االلتحاق بورش تدريبية ودورات متخصصة حول التقييم له عالقات مهمة باستخدام املعلمين وسائل التقييم الصفية. أيًضا أن 

( أن السبب الرئيس ي في عدم 2012املعلم على استخدام وسائل القياس والتقويم له دور في جودة مخرجات التعليم وهذا يتوافق مع ما ذكره فرج )

في  كفاءة االمتحانات هو القدرة على استخدام وسائل جديدة في االمتحانات .كما أن استخدام وسائل وأساليب للتقويم يساعد على خبرة مهمة

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

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

لها هي وتتوافق وجهة نظر الباحثان مع الدراسات السابقة أن من أهم أسباب الضعف باالرتباط بين درجة إدراك املعلمة للكفايات ودرجة ممارستها      
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في التدريس ، زيادة قلة الحوافز املادية واملعنوية املقدمة للمعلم املتميز الحاجة إلى دورات تدريبية على األساليب املختلفة للتقويم ، باإلضافة  إلى 

 ،عدم وجود بيئة مساعدة لتطبيق أساليب مختلفة للتقويم .  نصاب املعلم من الحصص التدريسية

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

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

 خبراء القياس التربوي  أنها ضرورية للمعلم.

لية  كما يتفق عليها خبراء القياس التربوي التأكيد على شمول اختبارات كفايات املعلم لجميع مهارات القياس الالزمة لبناء االختبارات التحصي .2

 ذا املجال.وتوجيه املعلمين الذين تظهر نتائج االختبار عدم تمكنهم من هذه املهارات إلى ورش تدريبية يقوم عليها عدد من املدربين املؤهلين في ه

 تقويم كفاءته في مجال القياس والتقويم .االستفادة من قائمة املهارات الواردة في هذه الدراسة كإطار مرجعي يساعد املعلم في  .3

 لعمل .إعادة تأهيل العاملين في امليدان من معلمين ومعلمات حول مفهوم القياس والتقويم وذلك عبر إقامة الدورات التدريبية ملن هم على رأس ا .4

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

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

 املتمحورة حول املعلم .

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

 التعلمية.

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

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

 على أكمل وجه.

قويم العمل على تنمية مهارات وكفايات املعلمين فيما يتعلق بامتالك وممارسة مجموعة من الكفايات التدريسية واملتعلقة باستخدام أساليب الت .10

 الذاتي للتالميذ، وتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية.

 مقترحات:

 رنامج تدريبي بعنوان " القياس والتقويم بين الواقع واملأمول".إعداد ب .1

تطلبات إجراء دراسة للكشف عن مدى ارتباط ما يدرس في مساق التقويم التربوي في الجامعات بما يحتاج إليه املعلم فعال داخل غرفة الدراسة من م .2

 أساسية في القياس والتقويم.

  وجهة نظر الطلبة  للتعرف على توافر الكفايات لدى املعلم من وجهة نظرهم. إجراء دراسة أخرى في نفس املجال لكن من .3

 :املراجع
: املراجع العربية

ً
  :أوال

  -املدير -التنمية املهنية القائمة على الكفاءات والكفايات التعليمية)املعلم (.2015األسدي، سعيد؛ واملسعودي، محمد؛ والتميمي، هناء) .1

 جية..عمان.داراملنه1املشرف(.ط

 .عمان.دار املسيرة للنشر والتوزيع.1(. التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي.ط2012أمحمد، بوزيان تيغزة ) .2

(. املعايير األساسية لجودة العالقة املهنية بين األخصائي االجتماعي والجماعة. املؤتمر الدولي الخامس والعشرون لكلية الخدمة 2012تركس، مجدي ) .3

 .3792-3737(:ص.ص.9معة حلوان   ) مستقبل الخدمة االجتماعية في ظل الدولة املدنية الحديثة ( . مصر في مارس .ج)االجتماعية بجا

(. فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية الكفاءة املهنية لدى معلمي التعليم األساس ي في مجال القياس والتقويم التربوي في ضوء 2011حسين، أسامة ماهر ) .4

 . 334-239(:ص ص 68(.ع)18مصر. م)-رات الترخيص ملزاولة مهنة التعليم واملعايير القومية لجودة املعلم في مصر. مستقبل التربية العربيةنتائج اختبا

املة. (. الكفايات التدريسية الالزمة معلمات رياض األطفال في مدينة الرياض في ضوء معايير الجودة الش 2011الحصان، نجالء بنت عبد العزيز محمد)  .5

 رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. الرياض .كلية العلوم االجتماعية .

.الرياض.دار 7(.نظام التعليم في اململكة العربية السعودية.ط2004الخطيب، محمد؛ والسنبل، عبدالعزيز؛ ومتولي، مصطفى؛ وعبدالجواد، نورالدين ) .6

 .الخريجي للنشر والتوزيع

 ( سلسلة املعلم الناجح ومهاراته األساسية .القاهرة. دار الفكر العربي.4(.كفايات األداء التدريس ي. ج)2005راشد، علي ) .7

(. مهارات بناء االختبارات التحصيلية لدى الطالب املعلمين باململكة العربية السعودية: دراسة تحليلية تشخيصية من 2016الرويلي، مشعل مؤنس  نخيالن ) .8

 .407-368( :ص ص 2(.ج) 170هة نظرهم واملتخصصين.) مجلة التربية جامعة األزهر ( . مصر. ع) وج
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 (.مهارات التدريس "رؤية في تنفيذ التدريس". القاهرة .عالم الكتاب.2006زيتون، حسن حسين ) .9

(:ص 3( .ع)7للغوية. املجلة األردنية في العلوم التربوية. م )(. مدى استخدام معلمي التربية اإلسالمية في محافظة الطفيلة للكفايات ا2011السعودي، خالد ) .10

 .302-289ص 

(. معايير عناصر 2008سلمة، منصور؛ والرومي، نايف؛ واملعيقل، عبدهللا؛ والعبدالكريم، راشد؛ والعامر، عبدالرحمن؛ والقاسم، وجيه؛ والعولقي، حسين) .11

 ..الرياض.وزارة التربية والتعليم1العملية التعليمية.ط

 (.القياس والتقويم التربوي والنفس ي أساسياته وتطبيقاته وتوجيهاته املعاصرة . القاهرة . دار الفكر العربي. 2011عالم، صالح الدين ) .12

 (.القياس والتقويم في العملية التدريسية .إربد . دار األمل للنشر والتوزيع .2010عودة، أحمد سليمان ) .13

ثل لوسائل القياس والتقويم ودورهما في ضمان جودة مخرجات التعليم الجامعي. املجلة العربية لضمان جودة التعليم (. االستخدام األم2012فرج، طالل)  .14

 .65 -21(:ص ص 9(. ع )5الجامعي . م )

 دار الفكر .عمان.1( .إعداد املعلم: تنميته وتدريبه . ط2005محمد، مصطفى عبدالسميع؛  وحوالة ،سهير محمد ) .15

(. الكفايات الالزمة للتقويم املستمر باملرحلة االبتدائية ومدى توافرها لدى معلمي منطقة املدينة املنورة . رسالة ماجستير غير 2010فرج) املطيري، عيس ى بن .16

 منشورة. كلية التربية بمكة ، جامعة أم القرى .

رحلة املتوسطة في ضوء معايير الجودة الشاملة في محافظة ( . الكفايات التدريسية الالزمة ملعلمات العلوم الشرعية بامل2015املعمر، منيرة محمد ) .17

 .449-430(:ص ص 4(.ع)31مصر. م)- بأسيوط التربية كلية املزاحمية. مجلة

 (.القياس والتقويم في التربية الحديثة .دمشق . جامعة دمشق.2016ميخائيل، امطانيوس ) .18

 . القاهرة .دار الشروق .2ي.ط(. علم النفس املعرف2014النصير، رافع؛ وعبدالرحيم، عماد ) .19

 (.املعايير املهنية للمعلمين في اململكة العربية السعودية .الرياض .2016هيئة تقويم التعليم ) .20
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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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 الكويت دولة في العقلية اإلعاقة ذوي  لطالب اليومي البدني النشاط مستوى  قياس
 عباس زينب

 الكويت  األساسية التربية كلية -خاصة تربية تخصص -مساعد أستاذ

dr.zaenab@gmail.com 

 عرب مريم

 الكويت  -األساسية التربية كلية -واإلعاقة الرياضة علوم تخصص -مشارك أستاذ
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  الدمخي بدر 

 الكويت - األساسية ةالتربي كلية -اإلعاقة و الرياضة علوم تخصص -مساعد أستاذ

 baldamkhi@hotmail.com 

 مللخص:ا

 سبعة ملدة لهم اليومية الخطوات عدد قياس خالل من العقلية اإلعاقة ذوي  طالبال لدى البدني النشاط مستوى  معرفة إلى الحالي بحثل يهدف            

 ثم من و العقلية. اإلعاقة ذوي  من طالب عشر لخمسة اليومية الخطوات عدد لقياس (الخطوات عداد)جهاز الباحثون  خدماست قد و متواصلة. أيام

 ارتباط معامل و Wallis Kruskal والس كروسكال اختبار و Whitney Mann ويتني مان اختبار التالية: االختبارات من كل الباحثون  استخدم

 الخطوات عدد على الجسم كتلة و العقلية اإلعاقة نوع و كالجنس الديمغرافية املتغيرات تأثير مدى لدراسة وذلك orrelationC-Sperman سبيرمان

 ائجنت أظهرت كما باليوم. خطوة 5000 من أقل الدراسة في للمشاركين اليومية الخطوات عدد متوسط أن إلى الدراسة نتائج أشارت قد و .لهم اليومية

 عالقة وجود البحث ائجنت بينت و جيدة، بصحة للتمتع كافي غير اليومية حياتهم في العينة أفراد لجميع املتبع البدني النشاط نمط أن إلى البحث اهذ

 اإلعاقة ذوي  الطالب لدى البدني النشاط مستوى  قل الجسم كتلة مؤشر زاد كلما حيث البدني، النشاط ومستوى  الجسم كتلة بين عكسية ارتباطية

 .العقلية

 الخطوات. عداد جهاز البدني، النشاط العقلية، اإلعاقة :مفتاحية ماتكل

 املقدمة:

 من لهم جل و عز هللا قدره ملا ذلك و بيئتهم مع خاص تكيف إلى تحتاج خاصة احتياجات ذات خاصة فئة هنالك املجتمعات من مجتمع كل في إن          

 التربية مجال في املختصين و املهنيين من الكثير لجأ قد و .(2003 زيتون، ) نحن عاتقنا ىعل تقع مسؤولية بيئتهم مع فتكيفهم سوي  غير صحي وضع
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and Intellectuel on Association  النمائية اإلعاقات و العقلية لإلعاقة االمريكية الرابطةب الخاص التعريف استخدام إلى الخاصة

)AAIDD( Disabilities Developmental مستوى  في تدني أنها على العقلية اإلعاقة تعرف أنها حيث عقلية إعاقة لديه الذي ردلفا وتحديد لتعريف 

  عقلية إعاقة لديهم الذين األشخاص إن حيث املشكالت، حل و القرار اتخاذ و التعلم على الفرد قدرة على ذلك يؤثر مما  (70 من أقل IQ ) الذكاء
ً
 عادة

 التكيفي السلوك في القصور  هذا أن و اليومية( املهارات و االجتماعية املهارات من العديد على يشتمل ي)الذ التكيفي السلوك في قصور  من يعانون  ما

.18  السن قبل العقلية اإلعاقة تظهر العادة في و كذلك، نفسه رعاية و فعال بشكل اآلخرين مع والتفاعل التواصل على الفرد قدرة في يؤثر
ً
  عاما

. شديدة الى بسيطة من شدتها في العقلية اإلعاقة تتراوح حيث الذكاء درجات باستخدام العقلية اإلعاقة يفلتصن معايير AAIDD حددت قد و
ً
 جدا

 أ
ً

 األساسية التعليمية املهارات بعض تعلم يستطيعون  هم و (50 – 69) بين لديهم الذكاء درجة تتراوح التي الفئة هي و :البسيطة العقلية اإلعاقة فذة :وال

 درجة مع يتناسب بما الكتابة و القراءة و الحسابية العمليات تعلم ليستطيعوا لهم خصيًصا معدة و مبسطة الدراسية مناهجهم تكون  نأ يجب لذلك و

 .ذكائهم

 تعلم لىع قادرين غير يعتبرون الفذة هذه أصحاب و (35 – 49( بين ما ذكاء درجة على حصلت التي الفئة هي و :املتوسطة العقلية اإلعاقة فئة :ثانًيا

 البسيطة. املهنية و الحياتية املهارات ببعض القيام على تأهيليهم و تدريبهم يمكن لكن و التعليمية املهارات

ا
ً
 اآلخرين على يعتمدون  أي االعتماديون  األشخاص عليهم يطلق (20 – 34) بين ما ذكائهم درجة تكون  التي الفئة هي و :الشديدة العقلية اإلعاقة فئة :ثالث

 غالًبا و مستمرة متابعة و رعاية إلى بحاجة فهم للتأهيل ال و للتعليم قابلة غير الفئة فهذه اليومية، املهارات تعلم على قدرتهم لعدم الحياتية ونهمشؤ  في

 .مصاحبة أخرى  إعاقات وجود الفئة هذه يصاحب ما

 غير عي و العقلية اإلعاقة درجات أشد تعتبر الفئة هذه و 19 من أقل لديهم ذكاء درجة تكون  التي الفئة هي و جًدا: الشديدة العقلية اإلعاقة فئة :رابًعا

 ملكامن مدركين غير و العامة و الخاصة شؤونهم جميع في اآلخرين على اعتمادهم و الشديدة إعاقتهم بسبب التأهيل ال و التدريب ال و التعليم على قادرة

 دائمة. بصفة و بالغ اهتمام و رعاية إلى بحاجة همف األشخاص، و املكان و للزمان مدركين غير و الخطر

 و داون ال متالزمة و التوحد طيف اضطراب منها و العقلية اإلعاقة مع مصاحبة تكون  التي )اإلعاقات( املتالزمات من عدد هناك أن بالذكر الجديرو           

 (repcnepS & nehpc،  2009 relpS & rtemh 2009) الدماغي الشلل

حيث  وذوي اإلعاقة العقلية يستطيع أن يتعلم و يحسن أدائه إذا أتيحت له اإلمكانيات و الطرق التربوية املناسبة على يد معلمين متخصصين  الطفل إن

من الكثير من األمراض مثل السكرى وضغط الدم وأمراض القلب  ضروري للحفاظ على الصحة وكذلك للوقاية أن ممارسة النشاط البدني

 العقلية اإلعاقة ذوي  الطالب و عامة بصفةو تأهيل طالب ذوي اإلعاقة  تعليميعد النشاط البدني أحد أنجح الطرق ل لذا(.  (Winnick, 2011وغيرها

 (.2014عليهم عند ممارسة األنشطة البدنية )خطاب،  بالنفعيجابية تعود إآثار اجتماعية و نفسية وصحية وفسيولوجية  من له ملا ذلك و خاصة بصفة

((Strong et al., 2005; Rimmer & Rowland, 2008  

في تنمية القدرات اإلدراكية الحركية لدى طالب ذوي اإلعاقة العقلية، وفي تحسين  البدني النشاط قد أوضحت الكثير من الدراسات أهمية و          

في تحسين مفهوم الذات، وبعض  كما يسهم النشاط البدنيأدائهم وسلوكهم الحركي، وتكيفهم العام ونموهم الحركي العضلي وتوافقهم الحس حركي، 

 .(Peterson, J., Janz, K., & Lowe, J.,2008) جوانب السلوك التوافقي لديهم

شخاص ذوي اإلعاقة العقلية و ذلك بهدف دراسة مستوى النشاط البدني لديهم. ألإلى االهتمام بدراسة عدد خطوات  األجنبية اتدراسالبعض  دعى مما

صحته  أثبتيعد منهج علمي دقيق لجمع بيانات عن النشاط البدني و قد  الذي و(  (Pedometersالخطواتاستخدام عداد حساب  خالل من كذل و

 .  (Bassett et al., 1996; Le Masurier and Tudor-Locke, 2004)  بين األشخاص الذين لديهم إعاقة عقلية

جميع الناس بما فيهم األشخاص الذين لديهم إعاقة عقلية فهو ضروري لتعزيز الصحة و النمو و كذلك  لحياة اهاًم  جزًءايعد النشاط البدني  حيث

و لكن مستويات النشاط البدني اليومي لألشخاص ذوي اإلعاقة ، (Rimmer & Rowland, 2008; Strong et al., 2005) الوقاية من األمراض

 ما تكون أقل من األشخاص الذين ل
ً
 يس لديهم إعاقة.العقلية عادة

 لهؤالء الصحية للنتائج بالنسبة الخطوات حساب عداد إليها تشير التي الخطوات عدد بربط rodeS-eenop dcd mmsdttp (2004) قام لقد

 عدد إلى يشير املؤشر كان فإذا .العداد من املحسوبة الخطوات عدد و البدني النشاط مستوى  بين عالقة وجد حيث اإلعاقة. ذوي  من األشخاص

 / خطوة 7499 الى 5000 من الخطوات حساب عداد نتائج كانت إذا و نشط. غير هو الفرد لدى البدني النشاط إن إلى فيدل خطوة/باليوم 5000>
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 نمط على تدل مباليو  / خطوة 000,10≤ النتائج كانت إذا أما الرياضة(. ممارسة )باستثناء دلمعت حياة أسلوب يتبع الفرد أن إلى ما حد إلى فيشير باليوم

 نشط. حياة

 :السابقة الدراسات
  دراسة تعد

ً
هي أكبر دراسة اعدت باستخدام عداد حساب الخطوات، حيث كان الهدف من الدراسة هو   Draheim (2005)  Stanish andمن كال

إلى  بسيطةلديهم إعاقة عقلية من  الذين فراددراسة النشاط البدني )املش ي( و ذلك من خالل استخدام عداد حساب الخطوات لحساب خطوات األ 

من ذوي اإلعاقة العقلية و تراوحت نتائج عداد حساب الخطوات من  فرد 103قد اشتملت عينة الدراسة على  وأيام في شرق كندا.  7متوسطة  ملدة 

و األفراد الذين لديهم متالزمة داون. و خطوة. حيث أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق كبيرة بين األشخاص الذين لديهم إعاقة عقلية  9548 – 5828

 باليوم.    10000% من عينة الدراسة بلغت خطواتهم إلى 21أن هناك ما يقرب من  اأشارت الدراسة أيضً 

 من 
ً
لقياس النشاط البدني )املش ي( لألشخاص الذين لديهم إعاقة   Peterson, Janez, and Lowe (2008)و في دراسة أخرى اعدت من قبل كال

مشارك. استخدم الباحثون في هذه  131اشتملت عينة الدراسة على  فقدقلية من بسيطة إلى متوسطة و األشخاص الذين لديهم متالزمة الداون. ع

خطوة / باليوم. حيث تشير هذه األرقام  3296±6508نتائج عداد حساب الخطوات بين  ءتالدراسة عداد حساب الخطوات لقياس الخطوات. و قد جا

% 14.1أن  اأن هذه الفئة مهددة بالسمنة. و بينت النتائج أيضً  اغالبية العينة ال يحققون النشاط البدني الكافي للتمتع بصحة جيدة و خصوصً  نألى إ

 األسبوع.    أكثر في عطالت نهاية  البدني النشاط يمارسون خطوة / باليوم، كما أظهرت النتائج أن املشاركون في الدراسة  10000من مجموع العينة بلغت 

 فقد العقلية. اإلعاقة ذوي  لطالب البدني النشاط مستوى  و الجسم كتلة مؤشر بين العالقة بدراسة اهتمت التي الدراسات من عدد هناك كان كذلك

  دراسة اظهرت
ً
 انتشار دلمع زاد الجسم كتلة مؤشر ارتفع لكما أنه neoSmcpe-eecL, ndteppll, dcd npmhecLmec (2012) rSteoS ،  من كال

 مستوى  بدراسة الباحثون  اهتم rlldldh, mpldt, & soSdLdddd (2017)rlhotdec ،  دراسة في و البدني،  النشاط مستوى  قل و اإلعاقة

  سنة 12 و 8 بين أعمارهم تتراوح الذين و الداون  متالزمة من طالب 40 ل الجسم كتلة مؤشر مع عالقته و البدني النشاط
ً
 غير نم الطالب مع مقارنة

  الداون. متالزمة ذوي  من لطالب البدني النشاط مستوى  قل الجسم كتلة مؤشر ارتفع كلما أنه الدراسة نتيجة أكدت حيث اإلعاقة، ذوي 

 كتلة مؤشر و العقلية اإلعاقة ذوي  طالبلل اليومي الخطوات عدد بين العالقة نوع تحديد منها الهدف كان al et Locke-Tudor,. )2011( دراسة

 كتلة مؤشر في )زيادة للسمنة عرضة أكثر يكونون  خطوة 10000 عن لهم اليومي الخطوات عدد يقل الذين الطالب أن الباحثون  الحظ فقد جسم،ال

   الجسم(.

 جميع في بللطال  بالنسبة أهميتها اظهرت قد و الرياضية لألنشطة اإلعاقة ذوي  الطالب ملمارسة كبرى  أهمية هناك أن ثبت الدراسات نتائج خالل من

 نجد بينما وقائية، األحيان أغلب في الرياضية األنشطة ممارسة أن وجد البدنية الناحية فمن التعليمية. حتى و االجتماعية و النفسية و البدنية النواحي

 تحدث أنها كما اإلعاقات ملعظم حبةاملصا الصفات من الحركة قلة تعتبر حيث العالجية، الناحية إلى األمر تتعدى قد اإلعاقة ذوي  للطالب بالنسبة أنها

 و السمنة و السكري  و الدم ضغط ارتفاع أمراض و القلب ألمراض عرضة أكثر تجعلهم التي و اإلعاقة لذوي  السلبية الفسيولوجية التغيرات بعض

 الحركة قلة عن الناجمة األعراض من تقلل يبالتال و البدنية اللياقة مستوى  رفع في بفاعلية تسهم للرياضة ممارستهم أن الدراسات أكدت قد و غيرها،

(2011، necceno.) 

 هذه نتائج أظهرت حيث العقلية، اإلعاقة ذوي  لطالبل األكاديمي األداء على البدني النشاط أثر بدراسة اهتمت التي الدارسات من عدد هناكف كذلك

 زاد كلما حيث األكاديمي، األداء مستوى  في التحسن و العقلية اإلعاقة ي ذو  لطالب البدني النشاط مستوى  بين إيجابية عالقة هناك أن إلى الدراسات

 كما .al., et Pitetti 2012; al., et (Everhart 2009( املدرسة في األكاديمي األداء مستوى  في النجاح و التحسن زاد العقلية اإلعاقة ذوي  طالب نشاط

 على التركيز في يساعدهم بدوره هذا و التوحد، طيف اضطراب لديهم الذين لطالب وترالت و القلق مستويات تقليل في يساهم البدني النشاط أن

  املدرسية األعمال
ً
 )Dattilo, & Villamisar-Garcia 2010.(  القلق على التركيز من بدال

 و النفس ي التوازن  إعادة على العقلية اقةاإلع ذوي  طالبال تساعد الرياضية األنشطة في املشاركة ان على اآلراء اجتمعت فقد النفسية الناحية من أما

 :يلي فيما العقلية اإلعاقة ذوي  طالبلل الرياضية األنشطة ممارسة فوائد تلخيص يمكن كما .الذات تقدير و بالنفس الثقة تنمية

 ملهالشعور باملتعة و السرور و السعادة عند ممارسة األنشطة الرياضية مما يسهم في تفريغ الشحنات املكبوتة بداخ. 

 املحيطة. مو بيئته أنفسهمالكثير عن  ون لألنشطة الرياضية يتعلم مثناء ممارستهأ مفه ا،ثقافيً  ماملساعدة في اعداده 
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 السمات العقلية العامة كالتفكير و التذكر و االنتباه  مو تنمي لديه مبقدراته متنمية صفة االعتماد على الذات و بالتالي زيادة ثقته

 .ون و كيف يجدد ونلى تعلم كيف يبتكر ع مو غيرها و تساعده

 ينو متى يكون تابع دةقا ون كذلك كيف يكون ون يتعلم. 

  حياتهم. في بالغ أثر من لها ملا وسيلة ليست و غاية هي اإلعاقة ذوي  لطالب بالنسبة الرياضة ممارسة أن يتضح بذلك و

 :بحثال مشكلة

 برياضة يتعلق بحث أي أو العقلية اإلعاقة ذوي  لطالب البدني النشاط مستوى  حول  الكويت دولة في الدراسات و البحوث وجود لندرة نظرا          

 ممارسة مدى ملعرفة ذلك و املجال هذا في البحوث هذه مثل لعمل ضرورة و حاجة هناك أن الباحثون  وجد هنا من العقلية، اإلعاقة ذوي  طالبال

  اإلعاقة. ذوي  لطالب البدني لنشاطا حول  أساسية بيانات قاعدة لتوفير و البدني النشاط

 :البحث تساؤالت

 ما عدد الخطوات اليومية لطالب ذوي اإلعاقة العقلية؟ 

 كتلة  –نوع اإلعاقة العقلية  –العالقة بين مستوى النشاط البدني لطالب ذوي اإلعاقة العقلية و املتغيرات الديموغرافية )الجنس  ما

 الجسم(؟ 

 :البحث وضفر 
 الدراسة: هذه افترضت السابقة، الدراسات و للبحث النظري  إلطارا ضوء في       

 الواحد. باليوم خطوة 10000 عن خطواتهم عدد تقل حيث البحث عينة طالب خطوات عدد و العقلية اإلعاقة بين طردية عالقة توجد 

 الطالب. وجنس البدني النشاط مستوى  بين ارتباطية عالقة توجد  

 (.الداون  متالزمة – التوحد اضطراب – العقلية )اإلعاقة العقلية اإلعاقة نوع و البدني النشاط ستوى م بين ارتباطية عالقة توجد 

 البدني النشاط مستوى  و البحث عينة لدى الجسم كتلة بين عكسية ارتباطية عالقة توجد. 

 :بحثال أهمية

 طالب ذوي البما يخدم  مستقبليةي عليه دراسات نلكي تبطالب ذوي اإلعاقة العقلية لتوفير قاعدة بيانات أساسية حول النشاط البدني ل

 عامة. فةبص األخرى  اإلعاقات ذوي خاصة و  فةاإلعاقة بص

  تستطيع الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة االستفادة من نتائج هذا البحث من خالل معرفة أهمية العالقة بين كتلة الجسم و مستوى

 ج و أنشطة تساعد أفراد ذوي اإلعاقة العقلية على املحافظة على الصحة البدنية لديهم. النشاط البدني و ذلك من خالل عمل برام

 و ذلك إلنشاء و تطوير برامج و مناهج التربية الرياضية املعدلة في املدارس الحكومية.  بحثال اتستطيع وزارة التربية االستفادة من نتائج هذ 

  الئم مع فئة ذوي اإلعاقة و وضع استراتيجيات لتشجيع ممارسة تو البرامج الرياضية لتوضع و كتابة توصيات حول كيفية تطوير األنشطة

 الرياضة ألفراد ذوي اإلعاقة العقلية.

 :بحثال حدود
 التالية: الحدود على البحث اقتصر      

  الكويت دولة في العقلية اإلعاقة ذوي  الطالبالحدود البشرية: اقتصر البحث على عينة من. 

 2018إلى مايو  2017من يناير  بحثال ازمانية: طبق هذالحدود ال 

  :في نطاق املراكز املتخصصة التي تخدم فئة اإلعاقة العقلية في دولة الكويت.  البحث هذا تطبيق تمالحدود املكانية 

 البحث قيد املتخصصة املراكز حدود داخل املش ي(: البدني النشاط) العملي التطبيق. 
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 :بحثال مصطلحات
 التالية: املصطلحات الحالي بحثال ىبنت      

 مع قصور وا 
ً
 في األداء العقلي الحالي يقع دون املتوسط و يظهر متالزما

ً
 واضحا

ً
ضح اإلعاقة العقلية: هم األشخاص الذين تكون لديهم قصورا

  .(2017 الروسان،في مهارتين أو أكثر من املهارات التكيفية، و يحدث ذلك قبل سن الثامنة عشر )

 بما الطاقة، من قدًرا استهالك تتطلب و الهيكلية العضالت تؤديها جسمانية حركة كل أنهشاط البدني )تعريف منظمة الصحة العاملية(: الن 

. )منظمة الصحة العاملية، الترفيهية األنشطة ممارسة و السفر و املنزلية املهام أداء و اللعب و العمل أثناء تزاول  التي األنشطة ذلك في

2018.) 

 :بحثال منهج
 العقلية اإلعاقة ذوي  لطالب البدني النشاط مستوى  لوصف البيانات جمع على اعتمد حيث الوصفي، املنهج البحث هذا في الباحثون  استخدم              

 ومن املطلوبة، اتالخطو  عدد لحساب الخطوات عداد جهاز استخدموا حيث متواصلة، أيام سبعة ملدة لهم اليومية الخطوات عدد حساب خالل من

 – العقلية اإلعاقة نوع – الجنس حيث من العينة متغيرات و البدني النشاط مستوى  بين العالقة نوع تحديدل و ملقارنة الكمي املنهج باستخدام قاموا ثم

 الجسم. كتلة

 :بحثال عينة
 .العمدية بالطريقة العينة تحديد تم    

 
ً
 اآلتي: تتضمن بأن اآلتية طللشرو  وفًقا عمدًيا العينة اختيار :أوال

  الدراسة عينة فشملت عقلية: إعاقة لديهم الذين الطالب .1
ً
  اشتملت و بسيطة عقلية إعاقة لديهم الذين الطالب من كال

ً
 الطالب على أيضا

  بسيطة.ال عقليةال عاقةاإل  فئة من وايكون أن بشرط لكن و التوحد اضطراب لديهم الذين الطالب و الداون  متالزمة لديهم الذين

 حركية. اتإعاق العينة أفراد من أي ييعان ال أن و .2

 سنة. 23 الى 9 من الطالب أعمار تتراوح أن و .3

  العقلية. اإلعاقة لذوي  الحكومية املدارس في ملتحقين يكونوا أن و .4

 املعاقين أمور  ألولياء الكويتية الجمعية هم و ةالعقلي اإلعاقة ذوي  طالب لخدمة املتخصصة املراكز في ذلك و بحثال في للمشاركة إعالنات وضع تم :ثانًيا

 و أال التطبيق بشروط يلتزموا لم مشاركين 3 استبعاد تم ثم ،مشارك 18 إلى الدراسة بداية في املشاركين عدد بلغ حيث املعاقين. لألطفال الخرافي مركز و

  .مشارك 15 العينة بذلك فأصبحت ،أيام سبعة ملدة الخطوات عداد وضع هي

 :بحثال ةأدا

. حيث أن الجهاز يقوم بحثلقياس النشاط البدني واملش ي للمشاركين في ال HJ 720IT OMRON أستخدم الباحثون جهاز عداد الخطوات             

 دة تسمىبرصد أساليب النشاط البدني من خالل حساب الخطوات التي اتخذت في أيام األسبوع و ساعات اليوم كاملة باستخدام تقنية عالية الجو 

time-stamped technology . على آلية التسارع الكهروضغطية التي 
ً
تستجيب إلى التسارع في منطقة الورك وفيها سعة تخزين    الجهاز يحتوي أيضا

  42الذاكرة إلى 
ً
 (.Tudo- Locke et al., 2011) يوما

 :بحثال أداة ثبات و  صدق

 العقلية اإلعاقة ذوي  لألشخاص املش ي نشاط لقياس موثوقة وقياساته دقيق خطواتال عداد جهاز بأن سابقة دراسات من بيانات تشير 

)2004 ,Stanish(، متالزمة ذوي  واألشخاص السن كبار )أي ببطء يمشون  الذين لألشخاص استخدامه خالل من الجهاز صحة من التحقق تم وقد 

 سواء األماكن مختلف في الجهاز ارتداء يمكن وكذلك املختلفة( والسطوح اللم،والس ثابت، )رصيف املش ي أثناء األسطح ارتفاعات مختلف على و داون(

 (.Edwards, & Patton, ,sppmt; 2007 al., et Combs ,sppm 2005)القميص جيب أو الظهر أو الخصر على

 :بحثال أداة تطبيق

 البللط الطول  و الوزن بقياس الباحثون  قام ثم من و ،بحثال في اركةللمش الطالب أمور  ولياءأ ولي موافقة على الحصول ب الباحثون  قام               
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 النوم( )قبل املساء لىإ مباشرة( النوم من االستيقاظ )بعد الصباح من الخطوات قياس عداد بوضع طالب أمر ولي قام بعدها و ،بحثال في يناملشارك

 األمور. ألولياء بإعطائها الباحثون  قام التي و الباحثون  قبل من املعدة االستمارة في دالعدا يظهره الذي الرقم كتابة ثم من و متواصلة، أيام سبعة ملدة

 :االحصائية املعالجة

 عدد و الفروض ضوء في ،بحثال أسئلة على لإلجابة ذلك و (SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية بالرزمة البحث اهذ في الباحثون  استعان               

 اختبار و املعيارية االنحرافات و الحسابية املتوسطات الستخراج ذلك و العينة ملتغيرات الوصفي التحليل في اإلحصائية العمليات ثلتتم العينة أفراد

 و اإلعاقة أنواع بين للمقارنة Wallis Kruskal والس كروسكال اختبار و الجنسين بين للمقارنة ذلك و املستقلة للعينات Whitney Mann ويتني مان

 .الجسم كتلةو  البدني النشاط مستوى  بين العالقة لدراسة orrelationC-Sperman سبيرمان ارتباط معامل

 :مناقشتها و  الدراسة نتائج
 إن إال التطورات هذه من الرغم على لكن و العقلية، اإلعاقة ذوي  لطالب املساواة و التعليم مجال في التقدم من الكثير األخيرة العقود شهدت

  البدني النشاط
ً
 ذوي  لطالب البدني النشاط مستوى  معرفة إلى بحثال اهذ هدف لذلك (dped & redd, 2006)  الفئة لهذه تجاهله يتم ما عادة

 الديمغرافية املتغيرات تأثير مدى دراسة ثم من و متواصلة أيام سبعة ملدة لهم اليومية الخطوات عدد قياس خالل من الكويت، دولة في العقلية اإلعاقة

 حساب خالل من للعينة الوصفية البيانات يوضح (1) جدول  لهم. البدني النشاط مستوى  على الجسم كتلة و العقلية اإلعاقة نوع و كالجنس

 املعيارية. االنحرافات و الحسابية املتوسطات

 للعينة الوصفية البيانات (:1) جدول 

 املعياري  االنحراف الحسابي املتوسط العينة عدد املتغير

 5.692 18.40 15 مرالع

 17.586 63.60 15  )كجم( الوزن

 13.089 151.80 15 )سم( الطول 

 6.4630 26.773 15 الجسم كتلة

 10246.612 18507.47 15 األسبوع أيام خطوات

 3975.784 6554.53 15 األسبوع نهاية خطوات

 13275.944 25068.67 15 الخطوات مجموع

 عدد حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة العقلية؟" اإلعاقة ذوي  لطالب اليومية الخطوات عدد هي ما " على ينص الذي و ل األو  بالسؤال املتعقلة النتائج

 الخطوات عدد متوسط (1) البياني الرسم يظهر و JH 720Tr MmdMO الخطوات عداد جهاز باستخدام بحثال في للمشاركين اليومية الخطوات

  .بحثال في للمشاركين اليومية

 اليومية الخطوات عدد متوسط (:1) البياني الرسم

 

خطوة باليوم،  مما يجيب على السؤال األول  5000أقل من  بحث( أن متوسط عدد الخطوات اليومية للمشاركين في ال1يالحظ من الرسم البياني )

البحث  عينة الطالبن اإلعاقة العقلية و عدد خطوات للبحث، و كذلك يتحقق من هذه النتيجة الفرض األول للبحث و القائل "توجد عالقة طردية بي
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خطوة باليوم الواحد، أي أنه طاملا وجدت إعاقة عقلية فإن عدد خطوات الطالب ذوي اإلعاقة العقلية تكون أقل 10000حيث تقل عدد خطواتهم عن 

 خطوة باليوم الواحد.10000من 

التي اظهرت نتائجهم إلى   Peterson, Janez, and Lowe (2008)و   Stanish and Draheim (2005)من كلنتيجة مع دراسة ال هذهو قد اتفقت  

   خطوة باليوم.   10000أن عدد الخطوات اليومية ألفراد ذوي اإلعاقة العقلية أقل من 

 النمط هذا يعد حيث نشط، غير اةحي نمط هو اليومية حياتهم في املتبع العينة أفراد لجميع البدني النشاط نمط أن إلى البحث هذ نتائج أظهرت كما

 رياضية أندية وجود عدم إلى ذلك سبب الباحثون  يعزو  وقد .(Bassett, and Locke-Tudor 2004) جيدة بصحة للتمتع لهم يكاف غير النشاط من

 في العقلية اإلعاقة ذوي  طالبلل ملعدلةا الرياضية للتربية مناهج و برامج وجود عدم إلى و الكويت، دولةب العقلية اإلعاقة ذوي  طالب الستقبال مؤهلة

 و الدراسات من العديد أكدت قد و ألبنائهم. الرياضة ممارسة بأهمية الفئة هذه أمور  أولياء وعي عدم إلى السبب يرجع قد باإلضافة الحكومية، املدارس

  (.Shields, & Barr 2011( العقلية ةاإلعاق ذوي  من ألطفالهم البدني النشاط مستوى  رفع في األسرة دور  أهمية على الضوء سلطت

 نوع – )الجنس للعينة الديموغرافية املتغيرات و البدني النشاط مستوى  بين عالقة يوجد "هل على ينص الذي و الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج أما

 اآلتي: النحو على السؤال هذا عن اإلجابة تمت الجسم(؟" كتلة – العقلية اإلعاقة

 متغير الجنس .1

 للمشاركين البدني النشاط مستوى  و الجنس نوع بين العالقة حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة             

  ذلك. يوضح (2) جدول  ، الجنسين بين للمقارنة ذلك و املستقلة للعينات Whitney Mann ويتني مان اختبار تطبيق خالل من بالدراسة 

 الجنسين بين للمقارنة ذلك و  املستقلة للعينات Whitney Mann ويتني مان اختبار  (:2) جدول 
 الرتب مجموع الرتب متوسط الكلي العدد نسالج 

 58.00 8.29 7 ذكر الخطوات مجموع

 62.00 7.75 8 أنثى

   15 املجموع

 (0.05) مستوى  عند اإلحصائية الداللة حدوث تبدأ

 اتبعً  العقلية اإلعاقة ذوي  طالبلل اليومية الخطوات عدد في (0.05) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى (2) الجدول  في النتائج تشير

 على الحصول  في صعوبة الباحثون  واجه حيث الكويتي، املجتمع لطبيعة ًرانظ ذلك و العينة حجم صغر إلى السبب وديع قد و الجنس، نوع ملتغير

 قد أو ،متواصلة أيام سبعة ملدة الخطوات عداد ارتداء الطالب لرفض أو اجتماعية( أو شخصية )ألسباب األمر ولي موافقة لعدم أما بحثلل مشاركين

   .الطالب جنس و البدني النشاط مستوى  بين فروق يظهر لم مما الجنسين على ةاإلعاق لتأثير ذلك يعود

 متغير نوع اإلعاقة .2

 و البدني، النشاط مستوى  و التوحد( – الداون  متالزمة – العقلية )اإلعاقة اإلعاقة نوع بين ارتباطية عالقة وجود من لتحققل يهدف املتغير هذا و          

 داللة ذات فروق وجود عدم إلى (3) الجدول  من يتبين حيث ،اإلعاقات أنواع بين للمقارنة Wallis Kruskal والس وسكالكر  اختبار ستخداما تم قد

العدد  

 الكلي

25 األعلى األدنى االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي
th

 50
th

 75
th

 

مجموع 

 الخطوات

15 25068.6 13275.94 9175.0 64115.0 17685.0 20111.0 28676.0 

 2.0000 2.0000 1.0000 2.00 1.00 51640. 1.5333 15 الجنس

 الخطوات مجموع 

 Mann-Whitney U 26.000 يوويتني  مان

 Wilcoxon W 62.000 ويلكسون 

 Z -.231 ز

 Asymp. Sig. (2-tailed) .817  املتوقع الداللة مستوى 

 Exact Sig. 2*(1-tailed Sig.) .867b الدقيق لداللةا مستوى 
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 متالزمة – العقلية )اإلعاقة اإلعاقة نوع متغير و العقلية اإلعاقة ذوي  لطالب البدني النشاط مستوى  بين )=α 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية

 الكلية. الدرجة في و األبعاد، جميع في التوحد( – الداون 

 اإلعاقة أنواع بين للمقارنة Wallis Kruskal والس كروسكال اختبار (:3) جدول 

 الرتب متوسط الكلي العدد اإلعاقة نوع 

 11.60 5 عقلية إعاقة الخطوات مجموع

 4.80 5 التوحد اضطراب

 7.60 5 الداون  متالزمة

  15 املجموع

 

 =α (0.05) الداللة مستوى 

 نمط بكونه يتسم الذي و همتشاب حياة نمط لديهم جميعهم التوحد و الداون  متالزمة و العقلية اإلعاقة ذوي  طالب أن البحث هذا نتيجة بينت حيث

 تم قد يكون  البدني النشاط بمستوى  عالقتهم و اإلعاقة نوع متغير و الجنس بمتغير املرتبطين و (3 ،2 جدولي) من كآل نتائج خالل من و نشط. غير حياة

 الديموغرافية املتغيرات و العقلية اإلعاقة ذوي  للطالب البدني النشاط مستوى  بين العالقة هي ما : القائل و البحث من الثالث السؤال عن جزئيآ اإلجابة

 و الجنس من كآل و البدني النشاط مستوى  بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال أنه هي اإلجابة و ( الجسم كتلة – العقلية اإلعاقة نوع – الجنس )

   العقلية. اإلعاقة نوع

 اضطراب – العقلية )اإلعاقة العقلية اإلعاقة نوع و البدني النشاط مستوى  بين ارتباطية عالقة توجد القائل: و الثالث الفرض يتحقق لم بالتالي و

 dcd (2005) دراسة مع الدراسة هذه نتيجة اتفقت بالتالي و البدني النشاط مستوى  على يؤثر لم اإلعاقة اختالف أن داون(.حيث متالزمة – التوحد

mSdhpet rmdceth فروق هناك كانت إذا ما معرفة و الداون  متالزمة و العقلية اإلعاقة ذوي  ألفراد البدني النشاط توى مس على التعرف إلى هدفت التي 

 أفراد و العقلية اإلعاقة ذوي  أفراد بين احصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه إلى دراستهم نتائج أشارت حيث الفئتين، لهذه البدني النشاط مستوى  بين

 ممارسة إلى يفتقرون فئاتها بجميع العقلية اإلعاقة طالب أن إلى الحالية الدراسة من لنا يتضح بالتالي البدني. النشاط وى مست في الداون  متالزمة ذوي 

     الكويتي. املجتمع في املعتاد البدني النشاط
 متغير كتلة الجسم .3

 orrelationC-Sperman سبيرمان ارتباط معامل حساب تم لجسما كتلة و البدني النشاط مستوى  بين ارتباطية عالقة هناك كان إذا ما ملعرفة         

 النتيجة. يوضح (4) جدول  ، الجسم وكتلة البدني النشاط مستوى  بين العالقة لدراسة

 الجسم وكتلة البدني النشاط مستوى  بين العالقة لدراسة orrelationC-Sperman سبيرمان ارتباط معامل (:4جدول)

 

 

 

 

 

 مجموع الخطوات                                            

 Kruskal-Wallis  5.840والس كروسكال

 df   2الحرية درجة

 Sig.  .054الداللة قيمة

 عدد الخطوات كتلة الجسم 

 0336.- 1 معامل ارتباط سبيرمان كتلة الجسم

 221.  مستوى الداللة

 15 15 العدد الكلي

 1 0336.- معامل ارتباط سبيرمان عدد الخطوات

  221. مستوى الداللة

 15 15 العدد الكلي
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 الجسم كتلة مؤشر زاد كلما حيث البدني، شاطالن ومستوى  الجسم كتلة بين احصائية داللة ذات عكسية ارتباطية عالقة وجود (4) جدول  من يتبين

 كتلة بين عكسية ارتباطية عالقة توجد القائل: و للبحث الرابع الفرض تحقق قد يكون  بذلك و الدراسة، في للمشاركين البدني النشاط مستوى  قل

 البدني. النشاط مستوى  و البحث عينة لدى الجسم

 )Courtney B, Armour-البدني النشاط مستوى  قل الجسم كتلة مؤشر زاد كلما حيث السابقة تالدراسا نتائج مع النتيجة هذه اتفقت بالتالي

;2017 Buragdda, &  Melam, Alwalah,  Alhusaini, ;2012 ,Wethington and V, Campbell ,E Long  ).2011 al., et Locke-Tudor 
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:Abstract 

         The current study aimed to determine the level of physical activity among students with 

intellectual disabilities by monitoring daily steps taken for seven consecutive days in the State of 

Kuwait. The researchers used pedometers to measure physical activity of 15 students with 

intellectual disabilities. Then, the researchers used the descriptive analysis, Mann Whitney, Kruskal 

Wallis, and Sperman-Correlation to study the effect of demographic variables such as gender, type of 

intellectual disability, and body mass on the number taken for the daily steps. The results indicated 

that the average number of daily steps for the participants was less than 5000 steps per/day. The 

results of this study showed that the pattern of physical activity for all participants in their daily lives 

is insufficient for health benefits. The study also showed that there is an inverse correlation between 

the body mass and the level of physical activity.  

Keywords: Intellectual disability, Pedometer, Physical activity. 
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 غزيل بدر الغصاب

  الكويت -وزارة التربية -معلمة اللغة اإلنجليزية

 امللخص:

راسة التعرف إلى      . وأثر متغيرات )الجنس، واملؤهل لغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني في دولة الكويتدرجة ممارسة معلمي الهدفت الّدِ

( معلًما ومعلمة. وتكونت 150العلمي، وسنوات الخبرة( في ذلك، ولتحقيق أهداف الدراسة. اتبع الباحثان املنهج الوصفي. وتم اختيار عينة مكونه من )

لى أربعة محاور، وتم التحقق من الصدق والثبات، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أنَّ درجة ممارسة ( فقرة، موزعة ع34أداة الدراسة من )

راسة   = 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم  -أيًضا-معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني جاءت بدرجة كبيرة، وأظهرت نتائج الّدِ

α راسة ، وجاءت الفروق لصالح الذكور، كذلك مهارة الحاسب اآللياملجاالت باستثناء مجال في جميع  الجنس( تعزى ألثر وجود عدم أظهرت نتائج الّدِ

وفي ضوء هذه النتائج توص ي الدراسة املجاالت، في جميع املؤهالت العلمية والخبرة التدريسية (  تعزى ألثر α = 0.05فروق ذات داللة إحصائية  )

 رات تعليمية مستمرة للمعلمين في مجال تكنولوجيا التعليم وكيفية. بإجراء دو 

 درجة املمارسة، مهارات التعلم اإللكتروني، معلمي اللغة اإلنجليزية. الكلمات املفتاحية : 

 : املقدمة

ومات،  ألنَّ التكنولوجيا تتوغل في ميادين الحياة عامة. يتميز هذا العصر بالتغيرات السريعة الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي وتقنية املعل            

على مهارات وأخذت املؤسسات التربوية توليها أهمية كبيرة، بحث املعلمين على اكتساب الخبرة الالزمة بعقد الدورات والندوات وورش العمل لتدريبهم 

راسية، لنقل الطلبة من الروتين اليومي إلى أجواء علمية جديدة، فتعددت  التعلم اإللكتروني ليتمكنوا من صقل موهبتهم بما يتالءم ومحتوى املادة الّدِ

 وسائل التعلم اإللكتروني، وأصبح لكل محتوى أو مادة دراسية وسيلة تعليمية أو أكثر على اختالف نمو مدارك الطلبة.

ا وثيًقا بقضاياها شهدت دولة الكويت في األعوام املاضية خطوة متميزة نحو إعادة النظر في بناء     
ً
املناهج الدراسية وفق خطوات واضحة مرتبطة ارتباط

( أنَّ العصر الحديث قد شهد تقدًما متسارًعا في املعرفة كما يراه، ولهذا لم تعد املعرفة التي تقدم 2005ونابعة من قيم مجتمعها، ولذلك يرى مقبل )

ة العامة لفترة زمنية طويلة، وهو األمر الذي يستدعي إعادة النظر في التحدي القائم لتخطيط حالًيا في املؤسسات التعليمية، قابلة لتوظيفها في الحيا

 املنهاج.

 لهذه األهمي            
ً
ة كان ألي نظام وتحتل املناهج اليوم مركًزا هاًما في العملية التربوية، وتعد املناهج أداة التربية ووسيلتها في تحقيق أهدافها، ونظرا

   .)2004 ،يبني منهًجا تعليمًيا يعكس النظرية التربوية التي يؤمن بها، ألن نظرية املنهج في النهاية انعكاس التربية السائدة في املجتمع )سالمتربوي أن 

http://www.refaad.com/
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بكات والوسائط ( "بأنه طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة كالحاسوب والش18:2015والتعلم اإللكتروني يعرفه )عبد املجيد والعناني، 

 ين".املتعددة من أجل إيصال املعلومة للمتعلمين بأسرع وقت وأقل كلفة وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية وقياس وتقييم أداء املتعلم

م اإللكتروني تغييرات ملحوظة في التعليم والتدريب، خصوًصا تطور أنظمة التعلم القائم على ش    
ّ
التي منحت  بكة اإلنترنتوقد أحدثت أنظمة التعل

التكنولوجيا، والتي لها  والسيطرة على مجرياتها، وهي ميزة أساسية من املزايا التي يحققها التعلم القائم على املتعلم قدًرا أكبر من التحكم بإدارة  تعلمه

 (.Sorgenfrei & Smolnik, 2016تأثير إيجابي في زيادة فعالية التعلم اإللكتروني )

عد في ويعد التعلم اإللكتروني من أساليب التعلم الحديثة، فهو  يساعد في حل مشكلة االنفجار املعرفي والطلب املتزايد على التعليم. كما يسا              

لعاملين حل مشكلة ازدحام قاعات املحاضرات إذا استخدم بطريقة التعلم عن ُبعد، وتوسيع فرص القبول في التعليم، والتمكن من تدريب وتعليم ا

(. فالتعلم اإللكتروني يزيد من 2003وتأهيلهم دون ترك أعمالهم وتعليم ربات البيوت مما ُيسهم في رفع نسبة املتعلمين  والقضاء على األمية )املبيريك، 

راسة في الوقت ويوفر بيئة تعلم تفاعلية وي فعالية التعليم إلى درجة كبيرة ويقلل من الوقت الالزم للتدريب ويقلل تكلفة التدريب، سمح للمتعلم بالّدِ

(. ويتيح عمل مقابالت ومناقشات حية على الشبكة، ويوفر معلومات حديثة تنسجم مع احتياجات املتعلمين، 2008واملكان الذي يفضله )عبد العزيز، 

 (.2015ويوفر برامج املحاكاة والصور املتحركة وفعاليات وتمارين تفاعلية وتطبيقات عملية )الدليمي، 

دريبية ويشير عدد من الباحثين إلى أن التعلم اإللكتروني  يؤدي إلى تحقيق مجموعة من األهداف منها: تعويض النقص في الكوادر األكاديمية والت              

ية، ومهارات العصر، في بعض القطاعات التعليمية عن طريق الصفوف االفتراضية، وإعداد جيل من املعلمين والطالب قادر على التعامل مع التقن

جال أمام الطلبة والتطورات الهائلة التي يشهدها العالم، وتوفير بيئة تفاعلية غنية ومتعددة املصادر تخدم العملية التعليمية بكافة محاورها، وفتح امل

دور املعلم في العملية التعليمية حتى يتواكب مع  واملعلمين لعرض مهاراتهم وقدراتهم وتنميتها وتشجيع  وتحفيز النمو اإلبداعي واالبتكاري لديهم، وتطوير

عم عملية التطورات العلمية والتكنولوجية املستمرة واملتالحقة، واملساعدة على نشر التقنية في املجتمع وإعطاء مفهوم أوسع للتعليم املستمر، ود

لحوارات الهادفة باالستعانة بقنوات االتصال املختلفة مثل: البريد التفاعل بين الطالب واملعلمين من خالل تبادل الخبرات التربوية، واملناقشات، وا

 (.2003؛ الراشد، 2004؛  التودري، 2004اإللكتروني، وغرف الصف االفتراضية )سالم، 

اإللكتروني ركزوا على ( إلى أن معظم الباحثين في موضوع التعلم Islam, Beer & SlacK, 2015وفي ذات السياق يشير إسالم وبير وسالك )              

حديات وليست فوائده العديدة التي جعلته ضرورة حتمية في املؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم، بينما القليل منهم ناقشوا  عيوبه التي تعّد ت

م، تحديات البيد سلبيات، فقد حددوا تلك التحديات في أربعة
ّ
اغوجيا، التحديات التكنولوجية،  مجاالت، هي: التحديات الثقافية وأسلوب التعل

 تحديات التدريب التقني.

تعليمية والتعلم اإللكتروني ال يعني إلغاء دور املعلم، بل يصبح دوره أكثر أهمية وأكثر صعوبة، فهو شخص مبدع ذو كفاءة عالية يدير العملية ال             

حت مهنة املعلم مزيًجا من مهام القائد، ومدير املشروع البحثي، والناقد واملوجه، وفي باقتدار، ويعمل على تحقيق طموحات التقدم والتقنية. لقد أصب

لوصول إلى ظل التعلم اإللكتروني سيتغير دور املعلم من ملقن للمعلومات إلى مرشد وميسر لعملية التعلم، وأن يقوم الطلبة بالبحث عن املعلومات وا

املتعلم عن طريق الحوار الذي يتم بينهما في أثناء عملية التعليم، ولكن يبقى دور املعلم ال غنى عنه؛ فدوره في النتائج بأنفسهم، ويكون دور املعلم توجيه 

 وإرشادًيا ومّسهال للعناصر الفعالة في التعلم، إضافة إلى اإلشراف على عملية جمع املعلومات التي يقو 
ً
م بها الطلبة مثل هذه املواقف يصبح توجيهيا

(. ويقوم املعلم بإعداد املادة العلمية، وبرمجتها، واختيار األساليب لعرضها، ومتابعة 2010الشناق وبني دومي،  ؛2013يلها )القطيش، وتصنيفها وتحل

 (.2003املتعلم أثناء عملية التعلم )شحاتة، 

(. إذ يشكل املعلم حجر الزاوية في العملية التعليمية. 2006وي، ويعد املعلم أحد العناصر الهامة التي يقوم عليها نظام التعلم اإللكتروني )الحلفا             

ر الحديثة فهو املسؤول عن إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا الحديثة والتعامل معها. لذا أصبح املعلم مطالًبا بممارسة العديد من األدوا

التعلم اإللكتروني يتطلب من املعلم امتالك مهارات فنية وتربوية وخبرات سابقة تسمح  (. كما أنَّ تطبيق2002لالرتقاء بالعملية التعليمية ككل )مطاوع، 

 (.2005له التعامل مع نظام التعلم القائم على استخدام تقنية الحاسوب، واإلنترنت بكل سهولة ويسر )زين الدين، 

توظيف التكنولوجيا الحديثة في تصميم عملية التعلم، وتنفيذها وتقويمها، إنَّ وظيفة املعلم في ضوء التعلم اإللكتروني، أصبحت تتطلب منه             

ًبا علمًيا وهذا يختلف تماًما عن دور املعلم سابًقا، والذي يقتصر على التلقين. ومن هنا أصبحت عملية إعداد املعلم لتوظيف التقنيات الحديثة مطل

، وأصبح استخدام األجهزة واملعدات في تصميم الت
ً
 (.2005عليم وتنفيذها وتقويمها ضرورة حتمية للمعلم )نصار وعمار، ومهنيا

 أمام التعلم اإللكتروني كغيره من أنواع التعلم األخرى بمشكالت تعوق تنفيذه وتجعل من وجو             
ً
ده وهناك العديد من املشكالت التي تقف حاجزا

لدوره في التعليم، باإلضافة إلى عدم وجود معايير ثابتة للمناهج واملقررات اإللكترونية مما على أرض الواقع أمًرا صعًبا ومنها صعوبة تفهم املسئولين 

التعليم،  يجعل القائمين على هذه املقررات عاجزين عن اختيار املواد التعليمية بشكل صحيح، وعدم الوعي الكافي لدى أفراد املجتمع لهذا النوع من

 (.2002عداد مقرراته، وارتفاع التكلفة املادية ملقرراته، وتوفير األجهزة، وتدريب املعلمين )املوس ى، وعدم توافر الكادر البشري املدرب إل 
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التعلم وتزايدت توصيات املؤتمرات التربوية بضرورة التركيز على الصعوبات والتصورات التي تواجه املعلمين في مجال توظيف التكنولوجيا، ومنها            

وص ى املؤتمر التربوي الثالث "نحو إعداد أفضل ملعلم املستقبل" وضرورة امتالكه ملهارات التعلم اإللكتروني ومقومات التعامل معها، اإللكتروني، فقد أ

 (.2004من أجل مساعدته على استخدامها في املواقف التعليمية املتعددة )مدكور، 

راسات ذات الصلة             راسات العربية واألجنبية  وهي مرتبة من وقد تناول الباحثان عدًدا من الّدِ ( 2006دراسة العمري )األقدم إلى األحدث ومنها  بالّدِ

هم نحوها. التي هدفت التعرف إلى واقع استخدام مستلزمات التعلم اإللكتروني في مدارس محافظة إربد من وجهة نظر املعلمين واتجاهات الطلبة ومعلمي

( فقرة وتقيس اتجاهاتهم نحو التعلم اإللكتروني، أما االستبانة الثانية فكانت للمعلمين، وتكونت من 18ومكونة من )تم بناء استبانتين األولى للطلبة 

ت التي أربعة مجاالت وتقيس مدى توافر واستخدام التسهيالت املادية واملعلوماتية ومدى استخدام املعلمين ملهارات التعلم اإللكتروني والصعوبا

راسة من )يواجهونها، كما تق  ومعلمة و)181يس االستبانة اتجاهات املعلمين نحو التعلم اإللكتروني. تكونت عينة الّدِ
ً
 وطالبة من 400( معلما

ً
( طالبا

لكتروني مدارس محافظة إربد موزعين على ثماني مدارس تستخدم التعلم اإللكتروني، أظهرت النتائج أنَّ درجة استخدام املعلمين ملهارات التعلم اإل

التعلم توسطة، واتجاهات املعلمين نحو التعلم اإللكتروني ضعيفة، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمين نحو م

 اإللكتروني تعزى للجنس، والخبرة، والدرجة العلمية.

رحلة الثانوية في تبوك لكفايات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في ( دراسة هدفت التعرف إلى درجة ممارسة معلمي امل2007وأجرى العنزي )             

راسة من )  و)198ضوء متغيرات الجنس، واملؤهل العلمي، وقطاع التعليم، وتكونت عينة الّدِ
ً
راسة أنَّ درجة 237( معلما ( معلمة، وقد أظهرت نتائج الّدِ

 في درجة املمارسة تعزى ملتغير الجنس لصالح  ممارسة  كفايات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مرتفعة،
ً
كما أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا

 في درجة املمارسة تعزى ملتغير املؤهل العلمي.
ً
 املعلمات، بينما لم توجد فروق دالة إحصائيا

ملهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في  ( دراسة هدفت التعرف إلى درجة امتالك وممارسة معلمي تربية الطفل2008وأجرت الضميري )             

ملت عينة رياض األطفال في عمان واتجاهاتهم نحوها، قامت الباحثان بإعداد وتطوير استبانة كأداة دراسة وتم التأكد من صدق األداة وثباتها. واشت

راسة على جميع معلمي تربية الطفل في خمسين روضة أطفال من مدينة عمان، تم اختي ، حيث تبين أنَّ جميع معلمي تربية الطفل في الّدِ
ً
ارها عشوائيا

راسة على جميع املعلمات العامالت في تلك الرياض حيث بلغ عدد راسة هم من اإلناث، وقد تم توزيع أداة الّدِ ( 189هن )رياض األطفال في عينة الّدِ

امتالك واستخدام مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بالرغم من  معلمة. وأشارت النتائج إلى ضعف معلمات رياض األطفال بشكل عام في مجالي

ص في تربية تفوق املعلمات اللواتي يحملن درجة البكالوريوس على املعلمات اللواتي يحملن درجة دبلوم كليات املجتمع، واملعلمات اللواتي لديهن تخص

الك مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كما أظهرت النتائج وجود اتجاهات الطفل على غيرهن من التخصصات في مجاالت أخرى في درجة امت

 بدرجة مرتفعة  لدى معلمات تربية الطفل نحو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

روني من وجهة نظرهم. ( دراسة هدفت الكشف عن درجة ممارسة معلمي العلوم ملهارات التعلم اإللكت2009وأجرى بني خلف وبني دومي )            

كونت عينة والوقوف كذلك على أثر متغيرات جنس املعلم، وخبرته التعليمية، واملرحلة التعليمية التي يدرسونها في درجة ممارستهم لتلك املهارات، ت

راسة من ) م في محافظة الكرك، وقد أظهرت النتائج أنَّ ( معلًما ومعلمة من معلمي العلوم في املدارس الحكومية التابعة ملديريات التربية والتعلي119الّدِ

لتعلم درجة ممارسة معلمي العلوم ملهارات التعلم اإللكتروني كانت متوسطة، كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مهارات ا

 سنوات فأكثر. 10اإللكتروني تعزى إلى جنس املعلم وجاءت لصالح الذكور، والخبرة التعليمية جاءت لصالح 

( دراسة هدفت التعرف إلى كفايات التعلم اإللكتروني لدى معلمي اللغة العربية في املرحلة الثانوية في محافظة 2012وأجرى القضاة وحمادنة )           

راسة أنَّ مجال الكفايات الشخصية نالت أعلى متوسط حساب ي، بينما جاءت كفايات التخطيط املفرق، من وجهة نظر املعلمين، وقد أظهرت نتائج الّدِ

 تعزى ألثر الجنس، واملؤهل العلمي، والخبرة.
ً
 وتصميم التعلم اإللكتروني في املرتبة األخيرة. كما أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا

وعالقتها بدافعية طلبتهم نحوه. تكونت  ( دراسة هدفت التعرف إلى درجة ممارسة معلمي اللغة العربية ملهارات التعلم اإللكتروني2015وأجرى الدليمي )  

راسة من ) راسة طور الباحث أداتين، إحداهما للمعلمين وتكونت من )292( معلًما ومعلمة، و)14عينة الّدِ  وطالبة. لتحقيق أهداف الّدِ
ً
( فقرة، 62( طالبا

راسة إلى عدة نتائج من أهمها: أنَّ درجة ممارسة معلمي اللغة ( فقرة. وتوصلت ا20واألخرى لقياس دافعية الطلبة نحو التعلم اإللكتروني وتكونت من ) لّدِ

راسة  عدم  العربية ملهارات التعلم اإللكتروني جاءت بدرجة متوسطة، وأنَّ دافعية الطلبة نحوه جاءت بدرجة متوسطة أيًضا، وأظهرت نتائج الّدِ
ً
أيضا

علم اإللكتروني ودافعية طلبتهم نحوه؛ إذ كانت جميع قيم معامالت االرتباط غير دالة وجود عالقة بين درجة ممارسة معلمي اللغة العربية ملهارات الت

.
ً
 إحصائيا

تقييم حالة التعلم اإللكتروني في الجامعات الحكومية في كينيا، وتم ( دراسة هدفت Makokha & Mutisya, 2016)وأجرى ماكوها وموتيسيا             

( محاضًرا  والذين تم اختيارهم بشكل عشوائي من سبع جامعات 28( طالًبا و)60ث طبقت على عينة تكونت من )جمع البيانات باستخدام استبانة حي

اإللكتروني حكومية، وكشفت النتائج أن التعليم اإللكتروني في مرحلة البداية في الجامعات في كينيا، وتفتقر غالبية الجامعات إلى سياسات التعليم 
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٪( على  10٪( التعلم اإللكتروني وقدمت دورات قليلة ) 35٪( والطالب ) 32م العالي، واستخدم عدد قليل من املحاضرين )املعتمدة من مجلس التعلي

٪( كانت عبارة عن محاضرات وليس تفاعلية، كذلك تفتقر الجامعات في كينيا إلى البنية 87اإلنترنت. ومعظم الوحدات التي تم تحميلها على اإلنترنت )

 هارات الالزمة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. األساسية وامل

( دراسة هدفت إلى استكشاف آفاق وتحديات التعلم اإللكتروني نحو تعزيز أفضل املمارسات في Obuekwe & Eze, 2017وأجرى اوبيكو وإز )            

راسة إلى أن التواصل الفعال بين امل حاضرين والطالب يتم تعزيزه من خالل التعلم اإللكتروني الذي لديه التعليم الجامعي في نيجيريا، وتوصلت الّدِ

القدرة على جعل التعلم يتحقق بشكل أسرع وأكثر كفاءة من طرق التعلم املوجودة،  ومع ذلك كشفت الدراسة أن التحديات الرئيسية للتعلم 

الرقمية، واإلنترنت لالستخدام السليم بسبب التكلفة ؛ إمدادات غير  اإللكتروني تكمن في عدم توفر املعدات مثل أجهزة الكمبيوتر ، والتكنولوجيا

 منتظمة من الكهرباء، ونقص املهارات التقنية الالزمة لتنفيذ التعلم اإللكتروني. 

، والكشف عن ( دراسة هدفت التعرف إلى الوقوف على واقع استخدام الطلبة لنمط التعلم اإللكتروني املنظ2018كما أجرى حناوي )            
ً
م ذاتيا

ت نتائج 146اتجاهاتهم نحوه في جامعة القدس املفتوحة، واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )
ّ
، وقد بين

ً
 وطالبة

ً
( طالبا

ط، وقد كان "الهاتف النقال الذكي" هو الدراسة أن جميع الطلبة يمتلكون واحًدا أو أكثر من األجهزة والوسائل التي تمكنهم من متابعة تعلمهم بهذا النم

تروني أكثر تلك الوسائل انتشاًرا بينهم، كما كشفت النتائج عن حاجة عدد من الطلبة للمزيد من التوعية في بعض جوانب تطبيق نمط التعلم اإللك

 املنظم ذاتًيا، وأن اتجاهات الطلبة نحو نمط التعلم اإللكتروني املنظم ذاتًيا كانت مرتفعة.

راسات السابقة:ال  تعقيب على الّدِّ

 ( على أهمية استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس. 2006أكدت دراسة العمري ) .1

راسة القضاة والحمادنة ) .2 راسات في الهدف منها كّدِ راسة عن بعض الّدِ (، ودراسة العنزي 2008(، ودراسة الضميري )2012اختلفت هذه الّدِ

را2007)  سات في مدى امتالك املعلمين للكفايات التكنولوجية.(، حيث بحثت هذه الّدِ

راسة الحالية .3 راسات السابقة في عدة مزايا منها: االطالع على دراسات سابقة عربية وأجنبية ذات عالقة بالّدِ ، وتكوين استفادة الباحثان من الّدِ

راسة، وبناء اإلطار النظري،  راسات األثر خارطة طريق ملنهجية الدراسة، وصياغة أهداف الّدِ واختيار الوسائل اإلحصائية املناسبة، وكان لهذه الّدِ

راسة الحالية.  الكبير في هذه الّدِ

راسة مع دراسة الدليمي ) .4 ( في تناولها درجة ممارسة معلمي اللغة العربية ملهارات التعلم اإللكتروني وعالقتها بدافعية طلبتهم 2015اتفقت هذه الّدِ

راسة 2009بني الدومي )نحوه، ودراسة بني خلف و   الّدِ
( في تناولها درجة ممارسة معلمي العلوم ملهارات التعلم اإللكتروني من وجهة نظرهم. إال أنَّ

راسة للكشف عن درجة  ممارسة الحالة تناولت درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني.  وبناًء على ذلك جاءت هذه الّدِ

 ة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني في دولة الكويت.معلمي اللغ

راسة وأسئلتها    :مشكلة الّدِّ

الـتعلم  يطلق على العصر الذي نعيشه اآلن عصر التكنولوجيا التي غيرت الكثير من أسـاليب وطـرق حياتنـا الحاليـة بمـا فيهـا التربيـة والتعلـيم، ويعـد           

 في ال
ً
وقت الحاضر، والقادر على سبق أنماط التعليم املعاصرة واألخرى، فقد أثبت أنه األوفر في النفقـات، واألسـرع فـي االسـتجابة اإللكتروني األكثر شهرة

طريـق  ملتطلبـات العصـر، إضـافة إلـى اسـتخدام تقنيـات كالصـوت، أو األشـرطة السـمعية والبصـرية، ومقـاطع الفيـديو، أو تـداول املعلومـات والبيانـات عـن

ـون عنـد املـتعلم قـدرة أكبـر علـى االحتفـاظ باملعلو البريـد اإللك
ّ
مــات ترونـي، ومواقـع شـبكة اإلنترنـت، وحـدوث املواجهـة أحياًنـا عبـر مـؤتمرات الفيـديو، ممـا يك

تعلم اإللكترونـي التـي ال الالتي يكتسبها.، لقد أصبح التركيز على األمور املتعلقة بالتعلم اإللكتروني أمًرا مهًما، فالدافعية واالتجاهات مـن األمـور املتعلقـة بـ

 على عملية التعلم راغًبا فيه، واالتجاهات مهمة في عملية التعليم.
ً
 بد من االهتمام بها في هذا العصر، وال بد أن يكون املتعلم مقبال

لتعامـــل مــع املصــادر اإللكترونيــة، وكـــذلك إن أبــرز املشــاكل التــي تواجــه التعامـــل مــع التعلــيم اإللكترونــي هــي االفتقـــار إلــى املعــايير واملقــاييس املوحــدة، ل    

ل اإللكترونـي مشكلة الحواجز اللغوية حيث إنَّ أغلب املصادر اإللكترونية باللغة اإلنجليزيـة، إضـافة إلـى مشـكلة التـأليف، وصـعوبة التقبـل العلمـي للشـك

ة تطبيــق االختبـارات اإللكترونيــة الحتمــال الغـش، مــا لــم تتخــذ ملصـادر املعلومــات، واملقاومــة املحتملـة مــن رجــال التعلـيم لهــذا النــوع مــن التعلـيم، وصــعوب

 (.2007إجراءات معقده ملنعه )عامر، 

أنَّ استخدام  إنَّ استخدام التعلم اإللكتروني يسهم في تنمية التفكير وإثراء عملية التعليم، ويساعد الطلبة في االعتماد على أنفسهم، باإلضافة إلى           

 (.2004عليم يلبي حاجات الطلبة وميولهم واتجاهاتهم، ويرفع من قدراتهم الشخصية )سالم، هذا النوع من الت



  غزيل الغصاب، أديب محادنة                                                                         درجة ممارسة معلمي اللغة اإلجنليزية ملهارات التعلم اإللكرتوني يف دولة الكويت 

 2018 -2، العدد4املجلد -جلة الدولية للدراسات التربوية والنفسيةامل
241 

 

عمـل ورش تدريبيـة إضـافة إلـى أنَّ وزارة التربيـة والتعلـيم فـي الكويـت أكـدت علـى اعتمـاد منظومـة الـتعلم اإللكترونـي فـي اإلدارة والتعلـيم، وقامـت الـوزارة ب    

يبـــاد والســـبورة الذكيـــة فـــي التعلـــيم، إال أنـــه مـــن املالحـــظ بـــأنَّ هنـــاك تلكـــًؤا فـــي تفعيـــل هـــذا النـــوع مـــن التعلـــيم مـــن قبـــل للمعلمـــين علـــى كيفيـــة اســـتخدام اآل 

راسة واملتمثلة باإلجابة عن أسئ  لتها اآلتية.املعلمين،  وفي ظل اعتماد وزارة التربية والتعليم لهذا النوع من التعليم، ومن هنا جاءت مشكلة الّدِ

 راسة:أسئلة الّدِّ 

 ما درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني؟ .1

 رات التعلم اإللكتروني باختالف       )الجنس، واملؤهالت العلمية، والخبرة التدريسية(؟ادرجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملههل تختلف  .2

راسة:  أهمية الّدِّ
راسة من أهمي     راسة باآلتي:تنبع أهمية هذه الّدِ  ة املوضوع الذي تتناوله، باإلضافة إلى ذلك فمن املتوقع أن تسهم هذه الّدِ

 راسة معلومات وافية للقائمين على العملية التربوية حول درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكترو  ني.تقدم هذه الّدِ

 راسة أهمية التعلم اإللكتروني ف  ي تدريس اللغة اإلنجليزية.تبين هذه الّدِ

راسة:  أهداف الّدِّ

 هدفت الدراسة التعرف إلى ما يلي:

 .التعرف إلى درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني 

 التعريفات اإلجرائية:
نجليزيـة وتقـاس بالدرجـة التـي يحصـل عليهـا مـن خـالل إجابتـه هي املمارسة العملية ملهارات التعلم اإللكتروني التي يحددها معلـم اللغـة اإل درجة املمارسة: 

 عن فقرات االستبانة املعدة لهذا الغرض.

هـــم مجموعــة األشــخاص املكلفــين مـــن قبــل وزارة التربيــة بتــدريس مـــادة اللغــة اإلنجليزيــة فــي املـــدارس الحكوميــة التابعــة ملنطقـــة  معلمــو اللغــة اإلنجليزيــة:

 (.2018 -2017راس ي األول للعام )األحمدي التعليمية للفصل الّدِ 

: هي مجموع اإلجراءات واملبادئ والقدرات التي يسـتخدمها املعلـم مـع طلبتـه عـن طريـق اسـتخدامه للـتعلم اإللكترونـي، لضـمان مهارات التعلم اإللكتروني

 .تحقيق األهداف املنشودة من تدريس مقررات اللغة اإلنجليزية وتقاس باالستبانة املعدة لهذا الغرض

راسة ومحدداتها  :حدود الّدِّ

راسة الحالية ومحدداتها فيما يلي:      تتمثل حدود الّدِ

راسة في دولة الكويت وبالتحديد في منطقة األحمدي التعليمية.الحدود املكانية  : طبقت الّدِ

راسة في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي )الحدود الزمانية  .(2018  - 2017: طبقت هذه الّدِ

راسة على معلمي اللغة اإلنجليزية الذين يدرسون منهاج اللغة اإلنجليزية للمرحلة الثانوية في منطقة األحمدي التعليمية. الحدود اليشرية:  طبقت الّدِ

راسة على درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني في دولة الك :الحدود املوضوعية  ويت. اقتصرت هذه الّدِ

راسة بصدق أداتيها وثباتهما  ويتحدد تعميم نتائج الّدِ

راسة  :منهج الّدِّ
راسةاعتمد الباحثان املنهج الوصفي إلجراء      راسة، ملناسبته طبيعة الّدِ  وأهدافها. الّدِ
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راسة  :مجتمع الّدِّ

راسة من معلمي اللغة اإلنجليزية للمرحلة الثانوية العا          ملين في املدراس الحكومية التابعة ملنطقة األحمدي التعليمية في محافظة تكّون مجتمع الّدِ

 ومعلمة، منهم )300األحمدي، البالغ عددهم )
ً
راس ي األول من العام )160( معلًما و)140( معلما م( بحسب 2018 -2017( معلمة، للفصل الّدِ

 إحصائيات املنطقة التعليمية.

راسة  :عينة الّدِّ
راسة من )تكونت عينة ال        ومعلمة في اللغة اإلنجليزية، بنسبة )150ّدِ

ً
راسة األصلي، جرى اختيارهم بالطريقة العشوائية 50( معلما %( من مجتمع الّدِ

 ( يوضح ذلك.1الطبقية البسيطة، والجدول )

راسة: (1الجدول) ِّ
ّ
 التكرارات والنسب املئوية حسب متغيرات الد

 ةالنسبة املئوي التكرار الفئات املتغير

 46.7 70 ذكر الجنس

 53.3 80 أنثى 

 60.0 90 بكالوريوس املؤهل

 40.0 60 دراسات عليا 

 36.7 60 سنوات 5أقل من  الخبرة

 63.3 90 سنوات فأكثر 5 

 100.0 150 املجموع 

راسةأداة   :الّدِّ

راسة،استخدم الباحثان االستبانة أداة            راسة لجمع البيانات بهدف الّدِ راسات السابقة  الّدِ وإلعدادها قام الباحثان بمراجعة األدب التربوي والّدِ

راسات أبرزها دراسة ) الدليمي،  راسة الحالية، حيث طّور الباحثان استبانة بالرجوع إلى عدد من الّدِ ، 2012، والقضاة والحمادنة، 2015املشابهة للّدِ

راسات إلى بناء )(، توصل البا2009، بني خلف وبني الدومي، 2007العنزي،  ( مهارة، موزعة على خمسة محاور هي )الحاسب 54حثان عن طريق تلك الّدِ

. حيث تم ها األولية،اآللي، اإلنترنت وأدواته، البرمجيات اإللكترونية، إدارة التعلم اإللكتروني، تقويم التعلم اإللكتروني(، تكونت منها االستبانة بصورت

، ودرجة قليلة )1االعتماد على مقياس ليكرت الخماس ي: وهي: درجة )
ً
.5( كبيرة، ودرجة )4( متوسطة، ودرجة )3(، ودرجة )2( قليلة جدا

ً
 ( كبيرة جدا

راسة   :صدق أداة الّدِّ
راسة أبرزها: عرض أداة           ر قام الباحثان بعدد من اإلجراءات للتأكد من صدق أداة الّدِ ( فقرة الستبانة 54بصورتها األولية واملكونة من ) اسةالّدِ

ات التعلم اإللكتروني على عدد من أعضاء هيئة التدريس في تخصص املناهج والتدريس، وتكنولوجيا التعليم، والقياس والتقويم، في بعض الجامع

بدولة الكويت، وطلب الباحثان من املحكمين إبداء رأيهم حول  األساسيةوالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كلية التربية األردنية وجامعة الكويت 

راسة للّسمة املراد قياسها، والحكم عليها من تعديٍل أو حذٍف أو إضافة.   انتماء فقرات أداة الّدِ

إللكترونية، وتم حذف بعض الفقرات وبعد إجراء عملية التحكيم أجريت التعديالت املطلوبة من قبل املحكمين، حيث تم حذف مهارة البرمجيات ا    

مختلفة من املجاالت وهي، أتغلب على املشكالت الفنية البسيطة التي تحدث أثناء استخدام الحاسوب وبرامجه، وكذلك أمتلك مهارة استخدام أساليب 

باإلجراءات التي اتبعت للتأكد من صدق أداة  وبعد األخذ( من املحكمين، 75للتقويم اإللكتروني من خالل اإلنترنت، حسب ما أجمع عليه ما نسبته )%

راسة  ( محاور. 4( فقرة موزعة على )34فقد استقرت فقراتها بصورتها النهائية على ) الّدِ

راسةثبات أداة   :الّدِّ
راسة أداة للتأكد من ثبات          ن على مجموعة من خارج أفراد وإعادة توزيعها بعد أسبوعي، بتوزيعها (Test- Retest) فقد تم التحقق بطريقة، الّدِ

راسة راسة( من املعلمين من منطقة األحمدي التعليمية، ومن ثم حساب معامل ارتباط بيرسون وبين تقديراتهم من املرتين على أداة 30مكوّنه من ) الّدِ  الّدِ

 ( يوضح ذلك.2لفا، والجدول )ككل.  وتم أيًضا حساب معامل الثبات لالختبار بطريقة االتساق الداخلي بحسب معادلة كرونباخ أ
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 معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية: (2الجدول )

 معامل بيرسون بطريقة بيرسون  معامل الثبات بطريقة )كرونباخ ألفا( املجال

 0.89 0.91 مهارة الحاسب اآللي

 0.90 0.87 مهارة اإلنترنت وأدواته

 0.92 0.90 رة التعلم اإللكترونيمهارة إدا

 0.94 0.92 مهارة تقويم التعلم اإللكتروني

 0.96 0.90 األداة ككل

 (. 0.96(، وبطريقة بيرسون    )0.90( أنَّ الثبات الكلي بطريقة كرونباخ ألفا بلغ )2يظهر من الجدول ) 

راسة  :إجراءات الّدِّ

راسةبعد اعتماد أداة     راسةولتحقيق أهداف  بصورتها األولية، الّدِ  اعتمد الباحثان الخطوات اآلتية:  الّدِ

رسات السابقة، ثم إعداد األداة بصورتها واملكونة من  .1  ( محاور. 4( فقرة موزعة على )34)مراجعة األدب النظري والّدِ

راسة بعد تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من ) .2 راسة.( معلًما ومعلم30جرى التحقق من ثبات أداة الّدِ  ة من خارج أفراد الّدِ

 الحصول على كتاب تسهيل مهمة من منطقة األحمدي التعليمية موجه إلى جميع املدارس التابعة لها من أجل تطبيق الدراسة. .3

راسة، حيث تم توزيع ) .4 راسة على أفراد مجتمع الّدِ ح طريقة اإلجابة ( استبانة على معلمي اللغة االنجليزية، وجرى توضي150وزع الباحثان أداة الّدِ

راسة وضرورة اإلجابة عن جميع الفقرات من غير تر  راسة، وبيان جميع املعلومات املتعلقة باألداة والهدف من إجراء الّدِ ك أي فقرة لكل أفراد الّدِ

 منها.

يقها لبيان صالحيتها للتحليل ( استبانة، وتم تدق150جمع استجابات املعلمين واملعلمات حيث تم استرداد جميع االستبانات والبالغ عددها ) .5

( spss اإلحصائي، ثم قام الباحثان بتصنيفها بحسب متغيراتها. وبعد االنتهاء منها أدخلت إلى الحاسوب، واستخدمت حزمة التحليل اإلحصائي     )

 الستخراج النتائج.

راسة  :متغيرات الّدِّ

 املتغيرات املستقلة ولها ثالثة مستويات:    

 أنثى -ذكر                     ب -أن:       الجنس وله مستويا .1

  أعلى من البكالوريوس    -بكالوريوس             ب  -أاملؤهل العلمي :               .2

 سنوات فأكثر 5   -سنوات       ب 5أقل من  -أسنوات الخبرة:               .3

 درجة ممارسة مهارات التعلم اإللكتروني.املتغير التابع: 

 جة اإلحصائية: املعال

 معامل ارتباط بيرسون ) معامل إعادة الثبات( لحساب ثبات التطبيق..1

راسة..2  معامل االتساق الداخلي ) كرونباخ ألفا( للتحقق من ثبات أداة الّدِ

ني في دولة الكويت مرتبة تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية مهارات التعلم اإللكترو.3

 تنازلًيا حسب املتوسطات الحسابية.

راسة كاآلتي: ).4  كبيرة(. 5 -3.68متوسطة(، ) 3.67 -2.34قليلة(، )  2.33 -1تم تقسيم املقياس الثالثي للّدِ

راسة ومناقشتها  :نتائج الّدِّ

قام الباحثان باستخراج املتوسطات  ؟زية ملهارات التعلم اإللكتروني: ما درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليلإلجابة عن السؤال األول ونصه         

راسة التي تقيس الحسابية واالنحرافات  درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم املعيارية الستجابات أفراد العينة عن مجاالت أداة الّدِ

 ( يوضح ذلك.3والجدول) ،اإللكتروني



  غزيل الغصاب، أديب محادنة                                                                         درجة ممارسة معلمي اللغة اإلجنليزية ملهارات التعلم اإللكرتوني يف دولة الكويت 

 2018 -2، العدد4املجلد -جلة الدولية للدراسات التربوية والنفسيةامل
244 

 

  املتوسطات :(3الجدول )
ً
راسة واألداة ككل مرتبة تنازليا ِّ

ّ
 الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة على مجاالت الد

 الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال الرقم الرتبة

 كبيرة 0.707 4.22 مهارة الحاسب اآللي 1 1

 كبيرة 0.734 4.08 مهارة اإلنترنت وأدواته 2 2

 كبيرة 0.849 3.70 ارة إدارة التعلم اإللكترونيمه 3 3

 كبيرة 0.851 3.69 مهارة تقويم التعلم اإللكتروني 4 4

 كبيرة 0.645 3.94 األداة ككل

راسة قد تراوحت بين )3يظهر من الجدول )     قييم كبيرة ( بدرجة ت4.22-3.69( أنَّ املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على مجاالت أداة الّدِ

(، وباملرتبة الثانية جاء مجال "مهارة اإلنترنت وأدواته" 4.22لجميع املجاالت، وجاء باملرتبة األولى مجال "مهارة الحاسب اآللي" بمتوسط حسابي )

الرابعة واألخيرة جاء مجال  ( وباملرتبة3.70(، وجاء باملرتبة الثالثة مجال "مهارة إدارة التعلم اإللكتروني" بمتوسط حسابي )4.08بمتوسط حسابي )

 ( بدرجة ممارسة كبيرة.3.94(، وبلغ املتوسط الحسابي لألداة ككل )3.69"مهارة تقويم التعلم اإللكتروني" بمتوسط حسابي )

ا تشير إلى خبرتهم الكبيرة في هذا املجال، وقدرتهم على التعامل مع التقنيات الحديثة املرتبط ويرى الباحثان أنَّ هذه النتيجة
ً
ة به، ألن املعلمين أكثر ارتباط

ة إلى أن برامج إعداد في مجال التعلم اإللكتروني، وذلك بسبب الدورات التدريبية في وزارة التربية في دولة الكويت ما قبل وأثناء فترة عملهم فيها؛ باإلضاف

استخدام تقنيات التعلم اإللكتروني، كما أن البنية التحتية في  املعلمين في الجامعات تحرص على إكسابهم مهارات التعلم اإللكتروني، وخاصة في مجال

صول إلى املدارس مجهزة بمختلف التقنيات من حيث توافر أجهزة الحاسوب بشكل كاِف، وربط املدارس بشبكة اإلنترنت العاملية التي تتيح للمعلم الو 

راسة في نتائجها مع دراسة العنزي )مصادر املعرفة املختلفة، التي تسمح لهم بتطبيق التعلم اإللكتروني  (، والتي 2007على أرض الواقع. اتفقت الّدِ

راسة في نتائجها عن دراسة العمري ) (؛ ودراسة 2009(؛ ودراسة بني خلف وبني الدومي )2006أظهرت نتائجها أن املمارسة مرتفعة. واختلفت الّدِ

 (. والتي أظهرت نتائجها أنَّ املمارسة متوسطة.2015ليمي )(؛ ودراسة الد2012(؛ ودراسة القضاة وحمادنة )2010العتال)

راس      راسة عن فقرات كل مجال من مجاالت الّدِ ة على انفراد، كما تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة في الّدِ

 ( توضح ذلك.7-4والجداول )

  الحاسب اآللي"مهارة االنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات مجال "املتوسطات الحسابية و  :(4الجدول )
ً
 مرتبة تنازليا

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة

 كبيرة 0.886 4.43 أدير امللفات وأنظمها من إنشاء وحفظ ونسخ ومسح وتعديل. 7 1

 كبيرة 4.37 0.823 (.windowsأشغل نظام النوافذ ) 1 2

2 9 
أتمكـــن مــــن التنقــــل بــــين البــــرامج املختلفــــة بســــهولة ألداء أكثــــر مــــن مهمــــة فــــي 

 الوقت نفسة.
 كبيرة 0.893 4.37

4 6 
ــــــح  ــ ــ ــــــة واملاســ ــ ــ ــــــــوب كالطابعـ ــ ــــــة بالحاسـ ــ ــ ــــــزة امللحقـ ــ ــ ــــــغيل األجهـ ــ ــ ــــــن  تشـ ــ ــ ــــــن مـ ــ ــ أتمكـ

 الضوئي وآلة التصوير وغيرها .
 كبيرة 0.987 4.29

 كبيرة 0.981 4.27 لي في العملية التعليمية التربوية.أستخدم الحاسب اآل 8 5

6 4 
 ,Excel,Power point, Word)مثــل  Officeاسـتخدم بـرامج 

Access) 
 كبيرة 0.908 4.23

7 2 
ــــــددة ــ ــ ــ ــ ــــــائط املتعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرامج الوسـ ــ ــ ــ ــ ــــــتخدام بــ ــ ــ ــ ــ ــــــــوت،  اســ ــ ــ ــ ــ ــــــور، والصـ ــ ــ ــ ــ ــــــر الصــ ــ ــ ــ ــ ــ )تحريـ

 واأللوان......الخ(
 كبيرة 0.894 4.21

 كبيرة 1.066 3.93 من الفيروسات. أتفحص برامج حماية الحاسوب 5 8

 كبيرة 1.142 3.89 أستطيع ضغط امللفات وفكها باستخدام أحد برامج فك الضغط. 3 9

 كبيرة 0.707 4.22 مجال "مهارة الحاسب اآللي" ككل

(، جاءت 4.43-3.89ب اآللي" تراوحت بين )( أنَّ املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال  "مهارات الحاس4يظهر من الجدول )    

( ودرجة ممارسة كبيرة، بينما جاءت 4.43( "أدير امللفات وأنظمها من إنشاء وحفظ ونسخ ومسح وتعديل" بمتوسط حسابي )7باملرتبة األولى الفقرة )

( ودرجة ممارسة كبيرة، وبلغ 3.89بمتوسط حسابي ) ( "أستطيع ضغط امللفات وفكها باستخدام أحد برامج فك الضغط"3باملرتبة األخيرة الفقرة رقم )

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أنَّ وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت تعقد مجموعة  ( بدرجة ممارسة  كبيرة.4.22املتوسط الحسابي للمجال ككل )
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هادة الدولية لقيادة الحاسب اآللي والتي تمكن املعلمين من ( وهي الشICDLمن الدورات املتخصصة في مجال استخدام الحاسوب ومنها دورة )

لى أنَّ استخدام التطبيقات األساسية للحاسوب مثل إدارة امللفات وتنظيمها من إنشاء وحفظ ونسخ ومسح وتعديل، كما يعزو الباحثان هذه النتيجة إ

والتي تساعدهم على استخدام الكمبيوتر وتطبيقاته األساسية واستخدامه املعلمين قد اكتسبوا خالل دراستهم املفاهيم األساسية في مجال الحاسوب 

الحاسوب في مكان العمل واملجتمع، ويفسر الباحثان حصول هذا  املجال على درجة تقييم كبيرة إلى قوة اإلمكانات في املدارس وزيادة أعداد أجهزة 

ة الفقرة "أستطيع ضغط امللفات وفكها باستخدام أحد برامج فك الضغط"، بمتوسط باملقارنة مع أعداد الطلبة واملعلمين. وجاءت باملرتبة األخير 

( وبدرجة متوسطة. ويعزو الباحثان ذلك إلى قلة خبرة املعلمين في بعض البرامج اإللكترونية من ضغط للملفات وفكها، واستخدام البرامج 3.89حسابي )

راسة في نتائجها مع دراسة العنزي )التي تعمل على فك امللفات وهذه تكون من املهارات األ  (، والتي 2007ساسية في استخدام الحاسوب. اتفقت الّدِ

راسة في نتائجها عن دراسة العمري ) (؛ ودراسة القضاة 2009(؛ ودراسة بني خلف وبني الدومي )2006أظهرت نتائجها أن املمارسة مرتفعة. واختلفت الّدِ

 (. والتي أظهرت نتائجها أنَّ املمارسة متوسطة.2015(؛ ودراسة الدليمي )2012وحمادنة )

  اإلنترنت وأدواته"مهارة املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات مجال " :(5جدول )ال
ً
 مرتبة تنازليا

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسابي
 الدرجة االنحراف املعياري 

1 1 
ت العلمية والبرمجيات الحديثة املتعلقة بتدريس اللغة اإلنجليزية أتابع اإلصدارا

 من أجل توظيفها في التعليم.
 كبيرة 0.808 4.47

2 3 
( Google, Yahooأتمكن من استخدام محركات البحث املختلفة مثل )

 للوصول إلى املعلومات التي احتاجها.
 كبيرة 0.891 4.41

3 4 
من  (Download) الدروس والبرامج اإللكترونيةأستطيع تنزيل امللفات والكتب و 

 .(Uploadاإلنترنت، أو رفعها )
 كبيرة 0.970 4.28

4 2 
أحدد الكلمات املفتاحية املناسبة للوصول إلى املعلومات التي احتاجها عبر 

 الشبكة.
 كبيرة 0.895 4.27

5 5 
منها في تدريس أطلع على الكتب واملراجع واألبحاث املتوفرة عبر الشبكة لالستفادة 

 اللغة اإلنجليزية.
 كبيرة 0.980 4.11

 كبيرة 1.009 3.96 أتمكن من توصيل الحاسب اآللي بشبكة اإلنترنت. 9 6

7 8 
أتصفح املحتوى اإللكتروني للمكتبات للبحث عن املواقع التعليمية املتخصصة في 

 اللغة اإلنجليزية.
 كبيرة 1.072 3.93

 كبيرة 1.200 3.79 .تدريس اللغة اإلنجليزيةتماعي في عملية أوظف مواقع التواصل االج 7 8

 متوسطة 1.225 3.50 أشارك في املنتديات التعليمية اإللكترونية. 6 9

 كبيرة 0.738 4.08 مجال "مهارة اإلنترنت وأدواته" ككل

(، 4.47-3.50ال  "مهارة اإلنترنت وأدواته" تراوحت بين )( أنَّ املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات مج5يظهر من الجدول )    

" بمتوسط أتابع اإلصدارات العلمية والبرمجيات الحديثة املتعلقة بتدريس اللغة اإلنجليزية من أجل توظيفها في التعليم( "1جاءت باملرتبة األولى الفقرة )

( 3.50( "أشارك في املنتديات التعليمية اإللكترونية" بمتوسط حسابي )6الفقرة رقم ) ( ودرجة ممارسة كبيرة، بينما جاءت باملرتبة األخيرة4.47حسابي )

( بدرجة ممارسة كبيرة. ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى سهولة الحصول على 4.08ودرجة ممارسة متوسطة، وبلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل )

لتواصل االجتماعي أو األقراص املدمجة أو املواقع التعليمية أو املكتبات اإللكترونية، مما جعل الكتب واملراجع اإللكترونية سواًء عن طريق  وسائل ا

واملكانية،  املعلمين يعتمدون على الوسائط اإللكترونية في تحقيق األهداف التعليمية والثقافية والوصول إلى املعرفة دون اعتبار للحواجز الزمنية 

لكتروني في دولة الكويت، وتقديم الدعم من قبل الحكومة من حيث توفير للبنى التحتية، وربط املدارس بمنظومة وكذلك إلى التطور في التعلم اإل

الفقرة "أشارك في إلكترونية واحدة لتبادل الخبرات في مجال اإلنترنت وأدواته، وهناك تقليل نسب االشتراك في منظومة اإلنترنت. وجاءت باملرتبة األخيرة 

( وبدرجة متوسطة. ويعزو الباحثان ذلك إلى أن الدخول إلى املنتديات التعليمية اإللكترونية 3.50تعليمية اإللكترونية"، بمتوسط حسابي )املنتديات ال

في  توفرةاملوجودة على بعض املواقع تتطلب اشتراكات سنوية للدخول إلى تلك البرامج من أجل االستفادة منها في تدريس الطلبة وهذه الخدمات غير م

راسة في نتائجها مع دراسة العنزي ) راسة في نتائجها عن 2007بعض املدارس. اتفقت الّدِ (، والتي أظهرت نتائجها أن املمارسة مرتفعة. واختلفت الّدِ

ظهرت نتائجها أنَّ (. والتي أ2015(؛ ودراسة الدليمي )2012(؛ ودراسة القضاة وحمادنة )2009(؛ ودراسة بني خلف وبني الدومي )2006دراسة العمري )

 املمارسة متوسطة.
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  إدارة التعلم اإللكتروني"مهارة املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات مجال " :(6جدول )ال
ً
 مرتبة تنازليا

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسابي
 الدرجة االنحراف املعياري 

 كبيرة 0.947 3.95 التفاعل مع املقررات اإللكترونية.أشجع الطلبة على  3 1

2 6 
أساعد الطلبة في الوصول إلى املعارف واملعلومات من خالل الشبكات واختيار 

 املناسب منها.
 كبيرة 1.041 3.83

3 8 
أساعد الطلبة حديثي التعامل مع الحاسوب واإلنترنت في التغلب على الصعوبات 

 اإللكتروني. التي يواجهونها في التعلم
 كبيرة 1.019 3.79

 كبيرة 0.996 3.75 أمكن الطلبة من التعلم الذاتي من خالل املقررات اإللكترونية عبر الشبكة. 7 4

5 2 
أحث الطلبة على املشاركة في املنتديات واملدونات ومجموعات النقاش عبر 

 اإلنترنت.
 كبيرة 1.047 3.69

 متوسطة 3.64 1.211 (Black board, Moodleاإللكتروني مثل)استخدم أحد أنظمة إدارة التعلم  1 6

 متوسطة 1.097 3.53 أنظم الوقت لتقديم املقرر من خالل الشبكة. 5 7

 متوسطة 1.183 3.42 أدير النقاش في املجموعات املتاحة عبر الشبكة. 4 8

 كبيرة 0.849 3.70 مجال "مهارة إدارة التعلم اإللكتروني" ككل

(، 3.95-3.42( أنَّ املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال "مهارة اإلنترنت وأدواته" تراوحت بين )5من الجدول )يظهر      

ءت ( وبدرجة ممارسة كبيرة، بينما جا3.95" بمتوسط حسابي )أشجع الطلبة على التفاعل مع املقررات اإللكترونية( "3جاءت باملرتبة األولى الفقرة )

( وبدرجة ممارسة متوسطة، وبلغ املتوسط 3.42" بمتوسط حسابي )أدير النقاش في املجموعات املتاحة عبر الشبكة( "4باملرتبة األخيرة الفقرة رقم )

األساس ي للمعلم تحديد  ( بدرجة ممارسة كبيرة. ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أنَّ معلمي اللغة اإلنجليزية يرون أنَّ الدور 3.70الحسابي للمجال ككل )

وفي الوقت  نوعية التعليم واتجاهاته، مما يجعلهم يهتمون بتدريب الطلبة على طرق الحصول على املعرفة والتفاعل معها، من قبل الجهات التي تحتاجها

قية الطلبة من أجل الحصول على املعلومة واملكان املناسبين، وكذلك كون أصل العملية التعليمية يقوم على تفاعل الطلبة مع معلميهم، وتفاعلهم مع ب

الفقرة "أدير  الصحيحة، والتفاعل من أجل الحصول على املعارف املختلفة، وهذا ما  دفع املعلمين إلى االهتمام بهذه املهارة. وجاءت باملرتبة األخيرة

زو الباحثان ذلك إلى أن تطبيق التعلم اإللكتروني في ( وبدرجة متوسطة، ويع3.42النقاش في املجموعات املتاحة عبر الشبكة"، بمتوسط حسابي )

ارس ال زالت املدارس لم يصل إلى املستوى املطلوب، وأن تفعيل مجموعات النقاش عبر اإلنترنت غير متوفر، وأن تطبيق االختبارات اإللكترونية في املد

راسة في في بدايتها، لم تصل إلى املستوى املطلوب، كما أن تطبيق االستراتيجيات امل ستخدمة في التعلم اإللكتروني يتطلب فترة زمنية إلتقانها. اتفقت الّدِ

راسة في نتائجها عن دراسة العمري ) (، والتي أظهرت نتائجها أن املمارسة مرتفعة.2007نتائجها مع دراسة العنزي ) (؛ ودراسة بني 2006واختلفت الّدِ

 (. والتي أظهرت نتائجها أنَّ املمارسة متوسطة.2015(؛ ودراسة الدليمي )2012) (؛ ودراسة القضاة وحمادنة2009خلف وبني الدومي )

  تقويم التعلم اإللكتروني"مهارة املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات مجال " :(7الجدول )
ً
 مرتبة تنازليا

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 
 الدرجة

1 2 .
ً
 كبيرة 0.986 4.01 أتقن صياغة األسئلة بمستويات مختلفة تراعي الفروق الفردية إلكترونيا

2 3 
ــــي  ــ ــ ــ ــ  أو بطي ـ

ً
ــــيا ــ ــ ــ ــ ــــــأخرين دراسـ ــ ــ ــــة املتــ ــ ــ ــ ــ ــــــة للطلبـ ــ ــ ــ ــــــرامج عالجيـ ــ ــ ــــــداد بــ ــ ــ ــ ــــــن إعـ ــ ــ ــ ــــــن مـ ــ ــ أتمكــ

 التعلم وتنفيذها داخل الصف أو خارجه.
 كبيرة 1.045 3.87

3 6 
ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاس مهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــويم قيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي التقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــداف أراعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لألهــ

ً
ــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا وفقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر العليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ارات التفكيـ

.
ً
 التعليمية إلكترونيا

 كبيرة 1.061 3.73

4 5 .
ً
 متوسطة 1.028 3.67 أضع معايير علمية يتم في ضوئها تقويم الطلبة إلكترونيا

. –التكويني  –أستخدم  أنواع التقويم ) القبلي  4 5
ً
 متوسطة 1.023 3.65 النهائي( إلكترونيا

6 1 
ــــــة ــ ــ ــــــاعد الطلبــ ــ ــ ــــام  أســ ــ ــ ــ ــ ــــــدار األحكـ ــ ــ ــــــذاتي وإصــ ــ ــ ــــــويم الــ ــ ــ ــــارة التقــ ــ ــ ــ ــ ــــــاب مهـ ــ ــ ــــى اكتســ ــ ــ ــ علــ

.
ً
 إلكترونيا

 متوسطة 1.001 3.62

7 8 
أساعد الطلبة في تجهيز وإعداد واجبات وتكاليف إلكترونية مناسبة ومفيدة 

 لتحقيق التعلم.
 متوسطة 1.098 3.49

8 7 

ــــــق  ــ ــ ــ ــ ــــــة وتحقـ ــ ــ ــ ــ ــــــم الطلبـ ــ ــ ــ ــ ــــــدى فهـ ــ ــ ــ ــ ــــــاس مـ ــ ــ ــ ــ ــــــة لقيـ ــ ــ ــ ــ ــــــة متنوعـ ــ ــ ــ ــ ــــــمم أدوات إلكترونيـ ــ ــ ــ ــ أصـ

 متوسطة 1.139 3.46 ليمية.األهداف التع

 كبيرة 0.851 3.69 مجال "مهارة تقويم التعلم اإللكتروني" ككل
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-3.46(" تراوحــت بــين مهــارة تقــويم الــتعلم اإللكترونــي( أنَّ املتوســطات الحســابية الســتجابات أفــراد العينــة علــى فقــرات مجــال "7يظهــر مــن الجــدول )    

 ( "2(، جـاءت باملرتبــة األولـى الفقــرة )4.01
ً
( وبدرجــة 4.01" بمتوســط حسـابي )أتقـن صــياغة األسـئلة بمســتويات مختلفـة تراعــي الفـروق الفرديــة إلكترونيـا

" أصـــمم أدوات إلكترونيـــة متنوعـــة لقيـــاس مـــدى فهـــم الطلبـــة وتحقـــق األهـــداف التعليميـــة( "7ممارســـة كبيـــرة، بينمـــا جـــاءت باملرتبـــة األخيـــرة الفقـــرة رقـــم )

( بدرجـة ممارسـة كبيـرة. ويعـزو الباحثـان هـذه النتيجـة 3.69ممارسـة متوسـطة، وبلـغ املتوسـط الحسـابي للمجـال ككـل ) ( وبدرجـة3.46بمتوسط حسابي )

لمـه الطالـب مـن إلى أنَّ التعلم اإللكتروني يرافقهم في الكثيـر مـن التحـويالت التـي تـدعم تحويـل الـتعلم السـابق إلـى تعلـم جديـد، ممـا يسـتوجب تقـويم مـا تع

رة الســابقة، وتحديــد نقــاط القــوة والنقــاط التــي بحاجــة إلــى تحســين مــع مراعــات الفــروق الفرديــة بــين الطلبــة، وتحديــد مــا ســيتم تعلمــه خــالل تأملــه الخبــ

ــن املعلــم مــن تشــخيص نقــاط القــوة فــي أداء الطلبــة، وتحديــد حاجــاتهم وتقيــيم اتجاهــاتهم. وجــاءت باملرتبــة األخيــرة الفقــرة  ِ
ّ
، ممــا يمك

ً
"أصــمم أدوات الحقــا

( وبدرجــة متوسـطة. ويعــزو الباحثــان 3.46كترونيـة فــي تجهيـز وإعــداد واجبـات وتكــاليف إلكترونيــة مناسـبة ومفيــدة لتحقيـق الــتعلم" بمتوســط حسـابي )إل

م وجـود لعـدذلك إلى قلة تـدريب املعلمـين علـى اسـتخدام التقـويم اإللكترونـي فـي عمليـة التعلـيم والـتعلم حيـث لـم يخضـع كثيـر مـن املعلمـين لهـذه الـدورات 

لـى وقـت طويـل الوقت الكافي لديهم وعدم رغبة البعض في التـدرب، وكـذلك يحتـاج تصـميم أدوات التقـويم كاالختبـار اإللكترونـي أو االسـتبانة اإللكترونيـة إ

هــم الطلبـة للتعليمــات. وجهـد عـالي مــن املعلـم وفــي النهايـة قــد يحـدث طـارئ يعيــق تقـدم الطلبــة مثـل ضــعف اإلنترنـت أو عـدم عمــل رابـط االختبــار أو عـدم ف

راســة فــي نتائجهــا مــع دراســة العنــزي )  مــن اإللكترونــي. اتفقــت الّدِ
ً
(، والتــي أظهــرت نتائجهــا أن املمارســة 2007لــذلك يلجــأ املعلمــون إلــى التقــويم الــورقي بــدال

راسة في نتائجها عن دراسة العمري ) (؛ ودراسـة 2012(؛ ودراسـة القضـاة وحمادنـة )2009(؛ ودراسة بني خلف وبني الدومي )2006مرتفعة. واختلفت الّدِ

 (. والتي أظهرت نتائجها أنَّ املمارسة متوسطة.2015الدليمي )

باختالف )الجنس، واملؤهالت  درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكترونيتختلف هل  :لإلجابة عن السؤال الثاني ونصه

لدرجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات  م الباحثان باستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةقا ؟العلمية، والخبرة التدريسية(

 ( يوضح ذلك.8، والجدول )الجنس، واملؤهالت العلمية، والخبرة التدريسيةبحسب متغيرات  التعلم اإللكتروني

الجنس، واملؤهالت حسب متغيرات  لدرجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية :(8الجدول )

 العلمية، والخبرة التدريسية
مهارة اإلنترنت  مهارة الحاسب اآللي  الفئات املتغير

 وأدواته

مهارة إدارة التعلم 

 .اإللكتروني

مهارة تقويم التعلم 

 .اإللكتروني

مهارات التعلم 

 كترونياإلل

 4.03 3.74 3.81 4.17 4.35 س ذكر الجنس

 0.674 0.950 0.890 0.701 0.638 ع   

 3.85 3.64 3.61 4.00 4.11 س  أنثى 

 0.610 0.756 0.805 0.764 0.749 ع 

 4.00 3.73 3.75 4.17 4.31 س بكالوريوس املؤهل العلمي

 0.664 0.880 0.851 0.726 0.638 ع  

 3.83 3.62 3.63 3.95 4.09 س وسأعلى من بكالوري

 0.605 0.808 0.847 0.737 0.787 ع 

 4.00 3.72 3.72 4.18 4.32 س سنوات 5اقل من  سنوات الخبرة

 0.646 0.934 0.858 0.669 0.547 ع

 3.90 3.67 3.69 4.02 4.16 س سنوات فأكثر 5من 

 0.644 0.803 0.848 0.772 0.771 ع 

 = املتوسط الحسابي    ع=االنحراف املعياري س                 

 في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 8يظهر من الجدول )    
ً
 ظاهريا

ً
 لدرجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني( تباينا

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام . الجنس، واملؤهالت العلمية، والخبرة التدريسيةبسبب اختالف فئات متغيرات 

 (.9تحليل التباين الثالثي املتعدد على املجاالت الجدول )
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ة ملهارات درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزيمجاالت  على الجنس، واملؤهالت العلمية، والخبرة التدريسية ألثرالثالثي املتعدد  تحليل التباين :(9الجدول )

 التعلم اإللكتروني

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات املجاالت مصدر التباين

 0.020 5.558 2.666 1 2.666 مهارة الحاسب اآللي الجنس 

 0.117 2.482 1.324 1 1.324 مهارة اإلنترنت وأدواته 044.هوتلنج=

 0.146 2140 1.542 1 1.542 علم اإللكترونيمهارة إدارة الت 180.ح=

 0.147 0.664 0.486 1 0.486 مهارة تقويم التعلم اإللكتروني 

 0.161 1.984 0.952 1 0.952 مهارة الحاسب اآللي املؤهل 

 0.201 1.649 0.880 1 0.880 مهارة اإلنترنت وأدواته 015.هوتلنج=

 0.412 0.677 0.488 1 0.488 مهارة إدارة التعلم اإللكتروني 706.ح=

 0.485 0.489 0.358 1 0.358 مهارة تقويم التعلم اإللكتروني 

 0.418 0.659 0.316 1 0.316 مهارة الحاسب اآللي الخبرة 

 0.474 0.516 0.275 1 0.275 مهارة اإلنترنت وأدواته 007.هوتلنج=

 0.981 0.001 0.000 1 0.000 مهارة إدارة التعلم اإللكتروني 908.ح=

 0.927 0.008 0.006 1 0.006 مهارة تقويم التعلم اإللكتروني 

   0.480 146 70.021 مهارة الحاسب اآللي الخطأ

   0.534 146 77.992 مهارة اإلنترنت وأدواته 

   0.720 146 105.179 مهارة إدارة التعلم اإللكتروني 

   0.732 146 106.908 مهارة تقويم التعلم اإللكتروني 

    149 74.568 مهارة الحاسب اآللي الكلي

    149 81.053 مهارة اإلنترنت وأدواته 

    149 107.278 مهارة إدارة التعلم اإللكتروني 

    149 107.867 مهارة تقويم التعلم اإللكتروني 

 ( اآلتي:9)يظهر من الجدول 

  عدم( 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية = α تعزى ألثر )وجاءت الفروق لصالح مهارة الحاسب اآللياملجاالت باستثناء مجال في جميع  سالجن ،

ع ويعزو الباحثان ذلك إلى التقارب الكبير بين بيئة مدارس الذكور وبيئة مدارس اإلناث إال أن النتائج كانت دالة لصالح الذكور، وقد يرج الذكور.

ملدرسة والبيت واملجتمع، بينما املعلم له الحرية بشكل أكثر وبالتالي يتاح له الفرصة الستخدام السبب إلى كثرة األعباء التي تقع على املعلمات في ا

افظة قد ال تتيح البيئة املتواجدة بكافة إمكاناتها، مما يتيح له الفرصة ملعرفة الجوانب والعوائق التي تواجهه عند االستخدام؛ ألن طبيعة البيئة املح

راسة في نتائجها مع دراسة بني لإلناث استخدام اإلنترنت و  التكنولوجيا بالشكل الكامل، وبالتالي عدم استخدامهن لألدوات والتكنولوجيا. اتفقت الّدِ

( التي أشارت أن الفروق كانت لصالح 2006(؛ التي أشارت إلى وجود فروق وكانت الفروق لصالح الذكور، ودراسة العنزي )2009خلف وبني الدومي )

راسة في نتائجها مع دراسة القضاة والحمادنة )املعلمات. واختل  (؛ التي أشارت إلى عدم وجود فروق لصالح الجنس.2012فت الّدِ

  عدم( 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية = α تعزى ألثر  )ويعزو الباحثان إلى أن جميع املعلمين واملعلمات  املجاالت.في جميع  املؤهالت العلمية

راسة في تلقون نفس البرامج التدريبية فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعلم اإللكتروني. على اختالف مؤهالتهم ي اتفقت هذه الّدِ

 تعزى إلى املؤهل العلمي.  (2012(؛ ودراسة القضاة والحمادنة )2007نتائجها مع دراسة العنزي )
ً
 والتي أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا

  وجود فعدم( 0.05روق ذات داللة إحصائية = α تعزى ألثر  )ذلك إلى أن التعلم اإللكتروني من ويعزو الباحثان  املجاالت.في جميع  الخبرة التدريسية

 للتمكن من استخدامه في التدريس، وربما هناك ن
ً
 وإعدادا

ً
 قص فياألساليب الحديثة في التعليم ويحتاج إلى معرفة ومهارات، وهذا يتطلب تدريبا

لكتروني، بعض املدارس بتجهيزات القاعات باألدوات واألجهزة الحديثة لالزمة للتعلم اإللكتروني وربما قلة اإلمكانات املخصصة لبرامج التعلم اإل

ور ال تعطي رغم توفر اإلنترنت في املدارس، وربما عدم مناسبة القاعات ومكوناتها عند إدخال أية وسيلة تكنولوجية تعليمية، وبالتالي هذه األم

وت املعلمين الخبرة الستخدام التعلم اإللكتروني، وخبرة في مجال استخدام آليات االتصال الحديثة من حاسوب وشبكات ووسائطه املتعددة من ص

راسة في نتائجها مع دراسة القضاة والحمادنة ) (، والتي أشارت 2012وصورة، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات إلكترونية وإنترنت. اتفقت هذه الّدِ
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راسة في نتائجها مع دراسة بني خلف وبني الدومي )  تعزى إلى الخبرة التدريسية. واختلفت الّدِ
ً
والتي أشارت ( 2009إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 تعزي إلى الخبرة التدريسية ولصالح 
ً
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Abstract: 

    This study aims to identify the degree to which English language teachers practiced e-learning skills, and 

the impact of the following variables: gender, educational qualifications and years of experience on this. The 

descriptive method was employed with a selected sample of (150) female and male teachers. the instrument of 

study consisted of (34) items, distributed on four themes. The reliability and validity were checked  

    The  results of the study revealed several findings, the most important of which are: the degree of practice 

of English language teachers in e-learning skills was very high. The results of the study also showed that there 

were no statistically significant differences (α = 0.05) due to the impact of sex in all fields, except computer 

skills and the differences came in favor of male teachers. The results also suggested that there were no 

statistically significant differences (α =0.05) due to the impact of educational qualifications and teaching 

experience in all fields. In light of these findings the study recommends there is a need to have specialists in 

the fields of technology and the Internet in schools to help teachers to practice the skills of e-learning.  

Keywords: The degree of practicing, E- learning skills, English teachers. 
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 مللخص:ا
 هدف البحث الكشف عن أثر زمن االختبار على تقديرات معالم الفقرة وفق نظرية استجابة الفقرة  والنظرية التقليدية. حيث تم بناء اختبار          

لت ثالث صور لالختبار تختلف في زمن اإل 28تحصيلي اختيار من متعدد )
ّ
ك
ُ
بقت على عينة مكونة من )( فقرة في مقرر الرياضيات. وش

ُ
، 451جابة. وط

ً
( طالبا

لت البيانات باستخدام برنامجي)
ّ
 (.(ITEMANو( BILOG-MG3ثم ُحل

( في متوسطات تقدير معالم التمييز α=0.05وأظهرت النتائج اتفاق نظرية استجابة الفقرة والنظرية التقليدية على وجود فروق ذات داللة إحصائية)          

عزى للزمن
ُ
د(. ووجود فروق ذات داللة إحصائية في دقة تقدير معالم الصعوبة ومعالم التمييز لصالح الصورة الثانية  30لصالح الوقت املناسب ) ت

 د( فهي األكثر دقة في تقدير هذه املعالم وفق نظرية استجابة الفقرة.30)الوقت املناسب

ين معامالت الثبات املحسوبة بالطرق التقليدية، وجود فروق ذات داللة إحصائية في معامالت للفروق ب Mكما أظهرت نتائج اختبارات اإلحصائي           

%، 89د(. وأن نسبة االتفاق بين النظريتين في فرز الفقرات بناء على معالم الصعوبة والتمييز في الصورة األولى  30الثبات لصالح الصورة الثانية )

%، وقد خرج البحث بمجموعة من التوصيات أهمها: ينبغي تحديد زمن االختبار املناسب بدقة عالية ملا له 68لثة %، وفي الصورة الثا96والصورة الثانية 

 من تأثير على خصائص االختبار والفقرات ودقة تقديرها. 

 الفقرة، ثبات االختبار. : اختبار اختيار من متعدد، نظرية استجابة الفقرة، النظرية التقليدية، زمن االختبار، معالمالكلمات املفتاحية

 

 :قدمةامل
تحصيلي يعد التحصيل من أهم الجوانب التي ينبغي تقويمها في املتعلم، ومن أهم وسائل  التقويم التي تمد املعلم بمعلومات وافية عن املستوى ال          

 (.   105:  2009للمتعلم هي االختبارات. )الشيخ وآخرون ،

ملقاييس يحصل املعلم على درجات ومعايير، ومتوسطات، وغير ذلك من القيم العددية. فاإلنسان الذي هو موضوع القياس فباستخدام االختبارات وا 

أمًرا معقًدا، التربوي يعّد أكثر الكائنات تعقيًدا، وتتداخل سماته وخصائصه، ويعتمد بعضها على البعض اآلخر، مما يجعل الفصل بينها من أجل دراستها 

. وكذلك لسنا متأكدين دائًما إذا كنا نقيس قدرة الطالب على التعلم فالعلماء لم
ً

أم رغبته  يتمكنوا من الفصل بدرجة كاملة بين تأثيرات الوراثة والبيئة مثال

م، 
ّ

 (.  28ب: 2015في التعلم، وغير ذلك.)عال
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بد من استخدام أدوات قياس موضوعية، وأدوات القياس يجب أن ُتبنى وللتأكد من تحقيق األهداف وامتالك الطالب للمهارات واملعارف املطلوبة ال           

ت الرئيسة في بطريقة علمية وموضوعية وتحلل نتائجها وتعالج بطريقة علمية موضوعية أيًضا. إال إن تطوير أدوات القياس مازال ُيعّد مشكلة من املشكال 

همية الدراسات التي تقدم معلومات عن خصائص الفقرات التي تم اختيارها وفق ( على أANstasi 1985,مجال القياس والتقويم وتؤكد انستازي )

ل اإلطار ال
ّ
حالي في اختيار النظرية التقليدية مقارنة بخصائص الفقرات التي تم اختيارها باستخدام نظرية استجابة الفقرة باعتبارها النظرية التي تشك

 (.  2014الفقرات )في الشمراني، 

Classical Test Theory  (CTT ،) مدخالن للقياس التربوي والنفس ي هما املدخل التقليدي والذي يتمثل في النظرية التقليدية لالختبارات هناك           

 ا.(، ولكل مدخل افتراضاته ومفاهيمه ومبادئه التي يقوم عليهIRT) Item Response Theory واملدخل الحديث والذي يتمثل في نظرية إستجابة الفقرة 

ًبا على النتائج وقد ُوجد أن معّدي ومطوري االختبارات يتجاهلون تلك االفتراضات أثناء بنائها مما يجعلهم عرضة للوقوع في أخطاء القياس التي تنعكس سل 

ف عنها قبل بنائها، من هنا كان ، والتي ُتبنى عليها العديد من القرارات، فيغيب عن األذهان ضرورة التأكد من أبعاد االختبار والسمات التي يجب أن يكش

 (.  Hattie, 1985البد التأكيد على هذه االفتراضات وأهميتها للتحقق من صدق البناء وموضوعية القياس )

، وبالتالي ومن افتراضات النظرية التقليدية في القياس ونظرية إستجابة الفقرة، افتراض التحرر من السرعة. فإذا تم انتهاكه فإن االختبار يك          
ً
ون سريعا

نوا من اإلجابة عن جميع فقرات االختبار ضمن الزمن املحدد، فإما أن يخّمنوا إجاباتها وخصوًصا الفقرات التي ت
ً
قع في نهاية فإن املفحوصين لن يتمك

 )لم الفقرة، وقدرة األفراد، ومعالم االختبار االختبار، أو يتركوا بعض الفقرات دون إجابة،  وبالتالي يترتب على سرعة االختبار تقديرات غير دقيقة ملعا

Oshima, 1994). 

فسرعة االختبار ُتضيف بعًدا إحصائًيا آخر ملا يقيسه االختبار، وبالتالي فإن  ،إن افتراض التحرر من السرعة متضمن في افتراض أحادية البعد          

 (.   Mroch, 2006االختبار السريع متعدد األبعاد. )

 ما ترجع سرعة االختبار إلى تأثير حدود الزمن على عالمات املفحوصين عندما تكون حدود وقت االختبار مقيدة إلى الحد الذي ال يج         
ً
د عنده غالبا

االختبار سريًعا "، وكذلك يسمى Speededمعظم املفحوصين الوقت الكافي للتفكير و اإلجابة عن كل فقرة في االختبار، وعندها ُيقال بأن االختبار سريع "

 
ُ
 غير إلى مدى معين، إذا كان املفحوصون يأخذون عالمات أقل من العالمات التي يأخذونها إذا كان لديهم الوقت الكافي إلنهاء االختبار، أو أ

ً
 إضافيا

ً
عطوا وقتا

 (. 2013) في املنايصة،  Bridgeman, McBride & Monaghan, 2004)محدد إلنهائه )

% من األشخاص إلكمال االختبار. ولقد تضاربت اآلراء حول طول 90(الوقت املناسب بأنه املدة التي تحتاجها   Nunnally, 1978ننلي) كما عّرف          

ار أن تقصير ثلث الوقت املالئم لالختب Nunnallyالفترة املخصصة لالستجابة في االختبار من حيث أهميتها وتأثيرها على خصائص االختبار، حيث يرى ننلي 

 ( .1985ال يؤثر في خصائص االختبار السيكومترية. )العمري، 

( أن حدود الوقت في االختبارات تعكس مقاييس صعوبة وتمييز Reynolds&Livingston,2012/2013 :311ويذكر رينولدس وليفينقستون )         

للفقرة أو قدرتها على التمييز. فالفقرات التي تظهر متأخرة في االختبار  الفقرة بدرجة كبيرة من خالل موقع الفقرة في االختبار، وليس الصعوبة الفعلية

 يجيب عنها عدد من األفراد أقل من عدد األفراد الذين يجيبون عنها إجابة صحيحة إذا ظهرت مبكرة.

مؤشًرا الختبار سرعة. فإذا انتهى جميع  مجرد استخدام حدود للزمن ليس (Anastasi &Urina,1997/2015:134)وتذكر كل من أنستازي ويورينا           

ن لم يتمكنوا من املفحوصين في حدود الزمن املعين، فإن سرعة اإلجابة ال تلعب أي دور في تحديد الدرجات. وربما ُتّتخذ النسبة املئوية من األشخاص الذي

، إذا االنتهاء من االختبار كمؤشر أّولي للسرعة مقابل القوة. غير أنه حتى إذا لم ينته 
ً

. فمثال
ً
أي مفحوص من االختبار، فإن دور السرعة ُرّبما يكون ضئيال

فقرة يشتمل عليها االختبار، فإن الفروق الفردية في السرعة تكون غائبة تماًما، على الرغم من أنه لم يكن لدى أي  50فقرة من بين  40أكمل مفحوص 

 مفحوص الوقت ملحاولة اإلجابة عن جميع الفقرات.

ات األفراد، كل ما سبق يقودنا إلى تساؤل :ماهي حدود زمن االختبار التي ال تؤثر سلًبا على الخصائص السكيومترية لالختبار، والبناء العاملي، وقدر           

 له وزيادة في التكاليف ، ويجعل االختبار 
ً
ا وثباًتا وذلك وفق والذي يناسب الظروف التطبيقية إلجراء االختبار وكذلك ال تكون إطالة الوقت هدرا

ً
أكثر صدق

 النظرية التقليدية ونظرية إستجابة الفقرة )ثنائي املعلمة( ، ومدى االتفاق واالختالف بين هاتين النظريتين. 

الختبار؟ دراسة بعنوان: هل يتحسن أداء الطالب بزيادة وقت ا (Portolese, Krause, & Bonner, 2016)فقد أجرت بورتوليز و كراوس وبونير          

جريت الدراسة على )
ُ
( من طلبة الجامعات بأحد املقررات وتكون 234وهدفت الدراسة للكشف عن تأثير زيادة وقت االختبار على األداء في االختبارات. وقد أ

جري اختبار آخر لنفس العينة بفترة أطول لإلجابة عن االختبار. وأوضحت نتائج هذه ا576االختبار من )
ُ
لدراسة أن زيادة وقت االختبار لم ( فقرة ، ثم أ

 تحسن من أداء الطالب.

( دراسة هدفت  ملعرفة تأثير زمن االختبار على أداء املفحوصين في اختبار  Talento-Miler,gou& Han,2013ميلر و جو و هان )  -وأجرى تالينتو          

جريت الدراسة على أكثر من 
ُ
أقسام من االختبارات املكيفة، لكل قسم تم  3فة الجنس والعرق. تكون االختبار من مجموعة مختل 15اللغة اإلنجليزية، وقد أ
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الختبار دقيقة كحد أقص ى لإلجابة. ويوفر البرنامج زمن اإلستجابة لكل متدرب. وأبرز نتائج الدراسة أن نسبة املفحوصين الكوريين الذين أتّموا ا 75تحديد 

 إنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية. 15جموعات %  كأقل مجموعة من امل87قبل نفاذ الوقت  
ّ

 ، إال

( دراسة بعنوان تأثير طول االختبار على التحصيل واإلرهاق  Jensen, Perry & Kummer, 2013وقد أجرى كل من جينسين و بيري وكومر )          

ّبق على العينة اختبار في مقرر األحياء، واستخدم في هذه الدراسة الذهني، تكونت العينة من الطالب الجامعيين في أحد الجامعات الخاصة الكبرى، 
ُ
حيث ط

ار لم يؤد إلى تصميم شبه تجريبي غير متكافئ من أجل جمع البيانات. وأوضحت النتائج أن أداء الطالب في االختبارات األطول يكون أفضل، وأن طول االختب

 انخفاض األداء بسبب ظروف اإلرهاق.

( دراسة هدفت إلى استقصاء أثر زمن االختبار على دقة تقديرات معالم الفقرات واألفراد وفق نماذج نظرية استجابة الفقرة، 2013منايصة )  أجرى             

لت ثالث صور لالختبار تختلف فقط في زمن االختبار فأعطي الطلبة  30حيث تم بناء اختبار تحصيلي تكّون من 
ّ
ة دقيق 45فقرة بشكله النهائي، وشك

دقيقة للصورة الثالثة، وطّبقت صور االختبار   75دقيقة لإلجابة عن فقرات االختبار بالصورة الثانية، و  60لإلجابة عن فقرات االختبار بالصورة األولى، و 

لة إحصائية بين طالب وطالبة لكل صورة من صور االختبار، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دال 500( طالب؛ بواقع 1500على عينة مكونة من )

 الصورة الثالثة
ً
وفق النموذج ثنائي  متوسطات األخطاء املعيارية في تقدير معالم الصعوبة؛ حيث كانت في الصورة األولى أكثر دقة ثم الصورة الثانية وأخيرا

الم التمييز للفقرات؛ حيث كانت التقديرات املعالم. كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات األخطاء املعيارية في تقدير مع

 الصورة األولى، وكما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إح
ً
صائية بين ملعالم تمييز فقرات الصورة الثانية أكثر دقة ثم الصورة الثالثة وأخيرا

لم أكثر دقة لقدرات أفراد الصورة األولى لالختبار منها لتقديرات أفراد متوسطات األخطاء املعيارية في تقدير معالم القدرة لألفراد وفق النموذج الثنائي املعا

 الصورة الثانية والثالثة له؛ مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الصورة الثانية والصورة الثالثة.  

دراسة كان  (Mandinach  ,bridgeman,Cahalan-Laitusis&Trapani,2005وأجرى مانديجان وبريجمان وكاهالن ليتيوسيس وتراباني )             

مدرسة عامة و  47طالب من  3200إلى  2500(  وكان عدد املهتمين باملشاركة من SATهدفها بيان أثر تمديد زمن االختبار في أداء املفحوصين في اختبار )

، وإعطائهم زمنا ونصف الزمن املعياري مع استراحات أو دونها، والية وذلك بإعطاء املفحوصين وقتا معياريا 19مدرسة دينية من  12مدرسة مستقلة و 13

قدرة أو ضعف الوقت املعياري دون جزء مخصص لالستراحة بين جزئي االختبار. ويمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة كاآلتي: استفاد املفحوصون ذوو ال

 يحسن من أداء املفحوصين إذا كانوا اليملكون املعرفة أو املهارة. وساعدت املتدنية قليال من الوقت اإلضافي ، ومن املعروف أن أي زمن يمكن وضعه  ال

 لوقت.االستراحات في اختبار املفحوصين بكافة مستوياتهم املختلفة من القدرة . واستفاد املفحوصون ذوو القدرة املتوسطة والعالية من تمديد ا

التي هدفت إلى التحقق من أن سرعة االستجابة تلعب دورا  (Bridgeman , Cline & Hessinger,2004)وفي دراسة لبريجمان وكالين وهيسنجر             

( ، GRE( ، وذلك بإضافة جزء من االختبار في قسم املصطلحات أو في القسم الكمي من اختبار)General Test( االختبار العام )GREمهما في اختبارات)

( 15948نصف املرة من الوقت املعياري املحدد. دلت النتائج على العالمات التي تم الحصول عليها من )إما بنفس الوقت املعياري املحدد، أو بمرة و 

( لعالمات املفحوصين في جزء املصطلحات والجزء الكمي ، 200-800( عالمات في مقياس العالمات) 7مفحوصا أشارت إلى أن الوقت اإلضافي رفع حوالي )

 دنية األكثر تأثرا بتمديد زمن االختبار ، حيث كانت عالمتهم أعلى قليال عند تمديد زمن االختبار.وكان املفحوصون ذوو القدرة املت

على  (SAT II)إلى مراجعة عدة دراسات سابقة تناولت تأثير اختالف زمن اختبار املواضيع الكتابية في اختبار  (Wayne,2003)وهدفت دراسة واين            

ويات قدراتهم. وأهم النتائج التي توصل لها بأن الدراسات التي تم مراجعتها كان محورها ثبات وصدق وصعوبة اختبارات درجات الطلبة بمختلف مست

م باالختبار، املواضيع الكتابية املعطاة ضمن ظروف زمنية مختلفة، حيث أشارت إلى أن إعطاء املفحوصين مزيًدا من الوقت من املمكن أن يرفع من درجاته

 ثر في ترتيب الطلبة.ولكن ال يؤ 

( على أداء GRE( هدفت إلى فحص أثر اختالف الزمن املحدد في الجزء الكتابي من اختبار)powers&Fowles,1996وفي دراسة لباورز وفاولز)           

ين ضمن زمنين مختلفين األول : ( مفحوص من طلبة الدراسات العليا شاركوا في كتابة موضوعين مختلف300املفحوصين . وقد تكونت عينة الدراسة من )

( دقيقة ؛ أي تمديد الوقت املعياري. وجد الباحثان بأنه يمكن تحسين أداء املفحوصين على االختبار عندما 60( دقيقة والثاني : )40الوقت املحدد املعياري)

 ( دقيقة إلكمال االختبار.40( دقيقة بدال من )60يعطوا )

 مشكلة البحث :
 الختبار سرعة، فإذا انتهى جميع أن  (Anastasi &Urina,1997/2015:134)تازي ويورينا تذكر انس         

ً
مجرد استخدام حدود للزمن ليس مؤشرا

ن لم يتمكنوا من املفحوصين في حدود الزمن املعين، فإن سرعة اإلجابة ال تلعب أي دور في تحديد الدرجات، وربما ُتّتخذ النسبة املئوية من األشخاص الذي

 نتهاء من االختبار كمؤشر أّولي للسرعة مقابل القوة.اال 

( 2013ة )تبّين لنا مما سبق ومن خالل املقدمة أهمية الزمن وعالقته بافتراض التحرر من السرعة املرتبط بافتراض أحادية البعد. وكما يذكر منايص           

وبما أن  ي لتقديرات غير دقيقة لقدرات املفحوصين وملعالم الفقرة وإحصائيات االختبار.أن غالًبا ماهنالك فرصة النتهاك افتراض السرعة وأن انتهاكه يؤد



 صربي عبد العال، ........                                                                      فرحان البلويأثر زمن االختبار على تقدير معامل الفقرات وثبات االختبار دراسة مقارنة 

 2018 -2، العدد4املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
255 

 

عطى لالختبار على تقدير معال
ُ
عطى لالختبار، سوف أحاول بهذا البحث الكشف عن أثر الزمن امل

ُ
م الفقرة وثبات افتراض السرعة له عالقة وثيقة بالزمن امل

 ثنائي املعلم ( والنظرية التقليدية في القياس ومقارنة النتائج بين النموذجين من خالل التحكم بزمن االختبار.االختبار وفق نظرية استجابة الفقرة )

 

 أسئلة البحث:

م  : هل توجد فروق دالة إحصائيا في املتوسطات الحسابية ملعامالت صعوبة الفقرة  وفق النظرية التقليدية والنموذج  اللوجستي ثنائي املعل السؤال األول 

عزى لزمن االختبار) 
ُ
 دقيقة ( ؟ 20دقيقة ،  30دقيقة ،  40ت

 ويتفرع عنه األسئلة التالية: 

عزى لزمن االختبار)  .1
ُ
 30دقيقة،  40هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات معامل الصعوبة لفقرات االختبار وفق النظرية التقليدية  ت

 دقيقة ( ؟ 20دقيقة، 

ئيا بين متوسطات قيم معلمة صعوبة فقرات االختبار وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظرية استجابة الفقرة هل توجد فروق  دالة إحصا .2

عزى 
ُ
 دقيقة(؟ 20دقيقة، 30دقيقة، 40لزمن االختبار)  ت

ئي املعلم لنظرية استجابة هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات دقة تقدير  معلمة صعوبة   فقرات االختبار وفق النموذج اللوجستي ثنا .3

عزى لزمن االختبار) 
ُ
 دقيقة ( ؟ 20دقيقة،  30دقيقة،  40الفقرة ت

 في املتوسطات الحسابية ملعامالت تمييز الفقرة  وفقا للنظرية التقليدية والنموذج اللوجستي ثنائي املع السؤال الثاني
ً
لم  : هل توجد فروق دالة إحصائيا

عزى لزمن االختبار) 
ُ
 دقيقة ( ؟ 20دقيقة،  30قة، دقي 40ت

 ويتفرع عنه األسئلة التالية: 

عزى لزمن االختبار)  .1
ُ
 بين متوسطات معامل تمييز فقرات االختبار وفق النظرية التقليدية  ت

ً
دقيقة،  30دقيقة،  40هل توجد فروق دالة إحصائيا

 دقيقة ( ؟ 20

ات االختبار وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظرية استجابة الفقرة هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات قيم معلمة تمييز فقر  .2

عزى لزمن االختبار)
ُ
 دقيقة(؟  20دقيقة، 30دقيقة، 40ت

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات دقة تقدير معلمة تمييز فقرات االختبار وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظرية استجابة  .3

عزى ل
ُ
 دقيقة ( ؟ 20دقيقة،  30دقيقة،  40زمن االختبار) الفقرة ت

عزى لزمن االختباالسؤال الثالث 
ُ
ر) : هل توجد فروق دالة إحصائيا بين معامالت ثبات االختبار وفقا لكل من النظرية التقليدية  ونظرية استجابة الفقرة ت

 دقيقة ( ؟ 20دقيقة،  30دقيقة،  40

 ويتفرع عنه السؤالين التاليين: 

عزى لزمن االختبار) هل  .1
ُ
دقيقة،  30دقيقة،  40توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات معامالت ثبات االختبار وفق النظرية التقليدية  ت

 دقيقة ( ؟ 20

عز  .2
ُ
ى لزمن هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معامالت ثبات االختبار وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظرية استجابة الفقرة ت

 دقيقة ( ؟ 20دقيقة،  30دقيقة،  40االختبار) 

 : هل ُيفرز النموذج الثنائي املعلم لنظرية استجابة الفقرة  فقرات تختلف في محتواها وعددها عن تلك التي تفرزها املؤشرات التقليدية السؤال الرابع

 على معامالت الصعوبة والتمييز لصور االختبار الثالثة  ) 
ً
 دقيقة ( ؟ 20دقيقة،  30قيقة، د 40اعتمادا

 أهداف البحث :  
الكشف عن أثر زمن االختبار على املتوسطات الحسابية ملعامالت صعوبة الفقرات وفق نظرية استجابة الفقرة )النموذج الثنائي( والنظرية  .1

 التقليدية .

 نظرية استجابة الفقرة )النموذج الثنائي( والنظرية التقليدية. الكشف عن أثر زمن االختبار على املتوسطات الحسابية ملعامالت تمييز الفقرات وفق .2

 تقدير أثر زمن االختبار على دقة تقدير معالم الفقرة وفق نظرية استجابة الفقرة )النموذج الثنائي (. .3

 التعرف على أثر زمن االختبار على معامالت الثبات وفق النظريتين. .4
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ستجابة الفقرة )النموذج الثنائي( من خالل الكشف عن أثر زمن االختبار ومعرفة مدى التوافق واالختالف املقارنة بين النظرية التقليدية ونظرية ا .5

 فيما بينهما.

 

 أهمية البحث :
والنظرية تكمن أهمية البحث في الكشف عن أثر الزمن املعطى لالختبار على معالم الفقرة وفق النظرية الحديثة من خالل النموذج ثنائي املعلمة            

يلية من أكثر التقليدية في القياس، وعلى دقة التقدير، ومن املمكن أن يقدم مؤشرا  لزيادة دقة أدوات القياس )االختبار(، حيث تعد االختبارات التحص

تبنى عليها قرارات، منها تتعلق أدوات القياس انتشاًرا وشيوًعا في مختلف املؤسسات التعليمية، وبالتالي ستعطي موثوقية وصدقا لنتائج االختبار التي 

  بانتقال الطالب من مستوى دراس ي إلى آخر، وبمستوى إتقان الطالب للمهارات واملعارف التي اكتسبوها أثناء الدراسة، وتحقيق للعدالة مما
ً
ينعكس إيجابا

تطوير االختبارات في املؤسسات التعليمية على االهتمام  على قدرة الطالب على املنافسة في سوق العمل، كما يمكن للبحث الحالي أن يساعد القائمين على

 .ببنية االختبار وإعداده وإخراجه بما يتوافق مع الزمن املحدد لالختبار

  مصطلحات البحث:
: معالم الفقرة حسب نظرية استجابة الفقرة

ً
 أوال

   : تقدير معالم الفقرات
ً
 .هي عملية التعبير عن املعالم كميا

تعبير عن جودة التقدير التي يميزها االحتمالية الكبيرة في أن التقدير قريب من القيمة الحقيقية، باستخدام األخطاء املعيارية في  هو : دقة التقدير

 .التقدير

 .في غياب التخمين 0,50هي نقطة على مقياس القدرة، عندما يكون احتمال االستجابة الصحيحة يساوي :  صعوبة الفقرة

 ملعلم الذي يحدد ميل أو شدة انحدار منحنى خصائص الفقرة.هو ا:  تمييز الفقرة

: معالم الفقرة حسب النظرية التقليدية في القياس:
ً
 ثانيا

 : نسبة الطالب الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة إلى مجموع الطالب الذين تقّدموا لالختبار. صعوبة الفقرة

 فقرة والدرجة الكلية لالختبار.: قيمة معامل االرتباط بين درجة التمييز الفقرة

العهم على نموذج زمن االختبار
ّ
: لالختبار ثالث صور يكمن االختالف في طول زمن االختبار، حيث تم تحديد زمن كل اختبار بعد استشارة املحكمين واط

 االختبار وبعد تطبيق االختبار على العينة االستطالعية.

ا من الفقرات، كل فقرة لها أربعة بدائل، بديل واحد منها صحيح، وُيعطى الفرد الدرجة واحد عند اختيار : اختبار يضم عدداختبار اختيار من متعدد

 البديل الصحيح، و صفر عند اختيار سواه.

 هو نسبة التباين الحقيقي إلى التباين الكلي، ومعامل ثبات االختبار هو املؤشر اإلحصائي على دقة القياس،ثبات االختبار
ُ
  : إحصائيا

ً
ونعبر عنه لفظيا

 بمعامل ارتباط االختبار مع نفسه.

 محددات البحث: 

 ليم في محددات ديموغرافية: اقتصر البحث على طالب الصف الخامس اإلبتدائي في مدارس التعليم العام) الحكومية واألهلية ( التابعة إلدارة التع

 مدينة تبوك 

  هلية( التابعة إلدارة التعليم بمنطقة تبوك بمركز إشراف مدينة تبوك.محددات مكانية: املدارس االبتدائية )الحكومية واأل 

  ه1439-ه1438محددات زمانية: تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي 

  في القياس، وعلى بناء محددات موضوعية: اقتصر البحث على النموذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظرية استجابة الفقرة ونموذج النظرية التقليدية

السعودية،  اختبار تحصيلي في الفصل األول ) القيمة املنزلية( من منهج مادة الرياضيات املقرر تدريسه للصف الخامس االبتدائي في اململكة العربية

 وكانت الفقرات من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل.

 مجتمع البحث:
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-1438صف الخامس االبتدائي بمنطقة تبوك في املدارس الحكومية واألهلية خالل الفصل الدراس ي األول لعام تكون مجتمع البحث من طالب ال      

 ( طالب بعد استبعاد مدارس: )قسم تحفيظ القرآن الكريم، والتعليم األجنبي، والتربية الفكرية(. 5189ه. والبالغ عددهم ) 1439

 عينة البحث:
 451تكونت عينة البحث من )

ً
، تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية العنقودية من طالب الصف الخامس االبتدائي، املنتظمين في مدارس ( طالبا

 (3( مدارس، كما هو مبّين بالجدول رقم )10هـ. حيث تم اختيار)1438/1439التعليم العام، التابعة لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك للعام الدراس ي

 

 أفراد عينة البحث من حيث املدارس وعدد الطالبتوزيع : (1الجدول )
 النسبة املئوية من العينة الكلية عدد الطالب اسم املدرسة العدد

 % 6‚7 30 جابر بن حيان 1

 % 8 36 الخالدية 2

 % 8 36 عبد هللا بن رواحه 3

 % 17‚1 77 عثمان بن عفان 4

 % 8‚2 37 عقبة بن نافع 5

 % 11‚5 52 محمد بن القاسم 6

 % 6‚2 28 معن بن زائدة 7

 % 16‚2 73 امللك عبد العزيز 8

 % 8‚8 40 منارات تبوك 9

 %9‚3 42 مؤتة 10

 % 100 451 املجموع

 أداة البحث:
ة من نوع ( فقر  35تم بناء اختبار تحصيلي في مادة الرياضيات للوحدة األولى )القيمة املنزلية(  للصف الخامس االبتدائي، حيث تمت صياغة )        

بناء االختبارات االختيار من متعدد بأربعة بدائل لكل فقرة ، ولكل فقرة إجابة واحدة صحيحة ، ولبناء هذا االختبار استرشدت باألسس العامة املتبعة في 

 التحصيلية. وفيما يلي الخطوات واإلجراءات التنفيذية ألداة الدراسة : 

 بناء األداة - أ

 و قياس تحصيل طالب الصف الخامس في مادة الرياضيات الفصل األول )القيمة املنزلية(. تحديد الغرض من االختبار؛ وه .1

تحليل املحتوى وكتابة األهداف السلوكية وعمل جدول مواصفات بحيث تم فيه ربط مستويات األهداف بمحتوى املادة الدراسية موضوع  .2

 االختبار. 

دائل، لكل فقرة بديل صحيح واحد فقط ، مع األخذ باالعتبار األسس واملعايير الفنية في ( فقرة من نوع اختيار من متعدد أربعة ب 35كتابة )  .3

صياغة هذه الفقرات، حيث روعيت مطابقة كل فقرة للهدف الذي يقيسه من حيث املحتوى ومستوى الهدف، وأال تعتمد إجابة إحدى الفقرات 

 على اإلجابة على فقرات أخرى ) افتراض االستقالل املوضعي(.

ما من أهل الخبرة واالختصاص للحكم من خالل االستبيان املعد للتحكيم، وتم  18عرض تحليل املحتوى واألهداف وأسئلة االختبار على )  .4
ّ
( ُمَحك

مون األخذ بآراء املحكمين، حيث قدموا مجموعة من املالحظات واالقتراحات التي بناء عليها جرى تعديل بعض الفقرات. وفي النهاية أجمع املحك

 على أن الفقرات تؤدي الغرض من االختبار، وتمثل املجال السلوكي الذي يتم قياسه.

 إعداد ورقة تعليمات لالختبار و ورقة نموذج اإلجابة. .5

 التجريب األولي لالختبار:  - ب

 خا76( فقرة على عينة استطالعية مكونة من )35تم تطبيق األداة بصورتها األولية والتي تكّونت من )
ً
رج عينة البحث، وذلك لتحديد الزمن ( طالبا

رنامج املناسب للطالب لإلجابة عن فقرات االختبار، والتأكد من وضوح الصياغة اللغوية والكشف عن الفقرات الغامضة. وتم ادخال البيانات على ب

((ITEMAN ابوا عن الفقرة إجابة صحيحة إلى الخاص بالنظرية التقليدية لحساب معامل الصعوبة لكل فقرة، من خالل نسبة الطالب الذين أج

بين  Biserial Correlationالطالب الذين حاولوا اإلجابة على الفقرة، واستخراج القدرة التمييزية لكل فقرة من خالل معامل ارتباط بوينت بايسيريال 

 (2درجة الفقرة والدرجة الكلية على االختبار، كما في الجدول رقم )
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 الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار للعينة االستطالعية وفق النظرية التقليدية معامالت: (2جدول )ال
معامل  رقم الفقرة

 الصعوبة

معامل  رقم الفقرة معامل التمييز

 الصعوبة

معامل  رقم الفقرة معامل التمييز

 الصعوبة

معامل 

 التمييز

1 80‚0 64‚0 13 57‚0 17‚0 25 61‚0 60‚0 

2 67‚0 42‚0 14 61‚0 15‚0 26 53‚0 59‚0 

3 51‚0 80‚0 15 57‚0 38‚0 27 32‚0 52‚0 

4 28‚0 - 20‚0 16 59‚0 49‚0 28 43‚0 41‚0 

5 64‚0 73‚0 17 49‚0 43‚0 29 33‚0 44‚0 

6 55‚0 16‚0 18 25‚0 41‚0 30 50‚0 48‚0 

7 75‚0 51‚0 19 29‚0 48‚0 31 57‚0 53‚0 

8 59‚0 36‚0 20 42‚0 54‚0 32 53‚0 40‚0 

9 53‚0 32‚0 21 50‚0 47‚0 33 37‚0 47‚0 

10 57‚0 44‚0 22 67‚0 51‚0 34 22‚0 05‚0 

11 70‚0 48‚0 23 66‚0 38‚0 35 55‚0 47‚0 

12 36‚0 05‚0 24 17‚0 - 09‚0 

 0‚80 أعلى قيمة ملعامل التمييز  0‚80 أعلى قيمة ملعامل الصعوبة

 0‚20 - يزأقل قيمة ملعامل التمي 0‚17 أقل قيمة ملعامل الصعوبة

 0‚40 املتوسط الحسابي ملعامالت التمييز 0‚51 املتوسط الحسابي ملعامالت الصعوبة

و  0‚80( أن معامالت الصعوبة للفقرات في االختبار التحصيلي بعد تطبيقه على العينة االستطالعية تراوحت قيمتها بين )2يتضح من الجدول رقم )

فقرات  7(. وتم حذف 0‚17( بمتوسط حسابي مقداره ) 0‚20 -و  0‚80ينما تراوحت قيم معامالت التمييز بين )(. ب0‚51( بمتوسط حسابي مقداره ) 0‚17

ي معامالت تمييزهما، والفقرات املحذوفة هي: ) 
ّ
 فقرة.  28(. وتم االحتفاظ ببقية الفقرات البالغ عددها  34، 24، 14، 13، 12، 6، 4لتدن

(، وبطريقة التجزئة النصفية من خالل معادلة سبيرمان براون بثالثة طرق) KR-20) 20ريتشاردسون -كيودر كما تم حساب معامل الثبات بمعادلة

 (:3التجزئة العشوائية، النصف األول والنصف الثاني، الفردي والزوجي( كما في جدول رقم )

 معامالت ثبات االختبار )العينة االستطالعية(: (3جدول )ال
جزئة النصفيةطريقة الت KR-20 الطريقة  

S-B Random S-B First-Last S-B Odd-Even 

 0‚89 0‚85 0‚88 0‚88 قيمة معامل الثبات

( أن قيم معامالت الثبات ألداة البحث مرتفعة، وهذا يدل على أن أداة البحث تتمتع بدرجات عالية من الثبات واالتساق 3يتضح من الجدول رقم ) 

 الداخلي.

 :متغيرات البحث
 : زمن االختبار ويتكون من ثالثة نماذج.ر املستقلاملتغي

 : معالم الفقرة ) الصعوبة والتمييز(، األخطاء املعيارية لتقديرات معالم الفقرات، الثبات للنماذج الثالثة وفق النظريتين.املتغيرات التابعة

 :األساليب اإلحصائية

 التحليل العاملي االستكشافي: للكشف عن أحادية البعد. .1

 (.(Bilog-mg3اج معامالت الصعوبة والتمييز لنموذج استجابة الفقرة باستخدام برنامج استخر  .2
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 (.(ITEMANاستخراج معامالت الصعوبة والتمييز لنموذج النظرية التقليدية، باستخدام برنامج  .3

 تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في دقة تقدير معالم الفقرات. .4

للكشف عن الفروق في معالم الفقرات) الصعوبة والتمييز(  SPSS)سطات تقديرات معالم الفقرات، باستخدام برنامج )تحليل التباين األحادي ملتو  .5

 للنموذج الواحد.

( بطريقة االتساق الداخلي، وبطريقة التجزئة النصفية بمعادلة سبيرمان للنظرية التقليدية ، وحساب معامل (KR-20حساب الثبات بمعادلة  .6

 يقي وثبات األفراد وثبات الفقرات وفق نظرية استجابة الفقرة.الثبات االمبر 

 (.Mللكشف عن الفروق بين معامالت الثبات عن طريق احصائي ) .7

لحساب نسبة اإلتفاق بين نظرية استجابة الفقرة ) النموذج الثنائي( والنظرية التقليدية عن طريق املعادلة التالية:  نسبة االتفاق =   .8

عدد الفقرات املتفق على استبعادها+عدد الفقرات املتفق على بقائها

 العدد الفقرات الكلي
 

 :النتائج وتفسيرها
عزى السؤال األول: هل توجد فروق دالة احصائيا  في املتوسطات الحسابية ملعامالت صعوبة الفقرة  وفقا للنظرية التقليدية والنموذج ثنائي ا

ُ
ملعلم  ت

 دقيقة ( ؟ 20قة ، دقي 30دقيقة ،  40لزمن االختبار) 

 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:

عزى لزمن االختبار)  .1
ُ
   30دقيقة ،  40هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات معامل الصعوبة لفقرات االختبار وفق النظرية التقليدية ت

 دقيقة ( ؟ 20دقيقة ، 
 (4رة لصور االختبار الثالث وفق نموذج النظرية التقليدية كما يوضحها الجدول رقم )لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامالت الصعوبة لكل فق

عامالت الصعوبة لكل فقرة لصور االختبار الثالث وفق النظرية التقليديةم: (4جدول )

 الصورة األولى رقم الفقرة

 د 40

 الصورة الثانية

 د 30

 الصورة الثالثة

 د 20

1 96‚0  83‚0  95‚0  

2 68‚0  71‚0  69‚0  

3 59‚0  55‚0  49‚0  

4 48‚0  61‚0  51‚0  

5 79‚0  73‚0  75‚0  

6 57‚0  55‚0  48‚0  

7 48‚0  57‚  48‚0  

8 51‚0  50‚0  41‚0  

9 70‚0  68‚0  68‚0  

10 58‚0  57‚0  68‚0  

11 44‚0  57‚0  61‚0  

12 38‚0  44‚0  47‚0  

13 27‚0  25‚0  31‚0  

14 23‚0  24‚0  19‚0  

15 64‚0  49‚0  53‚0  

16 52‚0  50‚0  56‚0  

17 50‚0  59‚0  55‚0  

18 69‚  61‚0  75‚0  

19 50‚0  49‚0  47‚0  

20 50‚0  55‚0  49‚0  

21 26‚0  24‚0  16‚0  

22 29‚0  37‚0  27‚0  

23 27‚0  28‚0  37‚0  

24 52‚0  45‚0  51‚0  

25 51‚0  56‚0  40‚0  

26 44‚0  45‚0  34‚0  

27 30‚0  33‚0  27‚0  

28 54‚0 55‚0 51‚0 
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حسابية واالنحرافات املعيارية ملعامالت الصعوبة وفق النظرية التقليدية في كل صورة من صور االختبار، كما في الجدول رقم تم حساب املتوسطات ال

(5). 

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملعامالت الصعوبة وفق النظرية التقليدية :(5جدول )ال   
رةالصو  العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري   

د 40الصورة األولى  28  0‚507 171‚0  

د 30الصورة الثانية  28 508‚0 148‚0  

د 20الصورة الثالثة  28 493‚ 0 177‚0  

 5يتبّين من الجدول رقم )
ً
( 287: 2010( ويشير كل من )عودة،0‚50)حوالي  ( أن متوسطات معامالت الصعوبة لصور االختبار الثالث متقاربة جدا

( ، من ذلك نستدل 0‚63( أن أفضل معامل صعوبة الختبار االختيار من متعدد الذي يشمل أربعة بدائل هو) 103: 2004()النبهان،253: 2015)عالم،

د( هو األصعب بفارق  20على أن االختبارات بالصور الثالث صعوبتها فوق املتوسط  بناء على املعايير التقليدية. ويتضح أن اختبار الصورة الثالثة )

 د (.  30د ( ثم الصورة الثانية )40م الصورة األولى )ضئيل ث

تم  وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين املتوسطات الحسابية ملعامالت الصعوبة وفق النظرية التقليدية لصور االختبار باختالف الزمن،

 .(6استخدام تحليل التباين األحادي والنتائج كما في الجدول رقم )

 ج تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بين املتوسطات الحسابية ملعامالت الصعوبة وفق النظرية التقليديةنتائ: (6جدول )
 الداللة اإلحصائية F متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 0‚933 0‚069 0‚002 2 0‚004 زمن االختبار

   0‚028 81 2‚231 الخطأ 

    83 2‚235 الكلي

( بين املتوسطات الحسابية ملعامالت الصعوبة وفق نموذج النظرية 0‚05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )6يتبّين من الجدول رقم )

عزى للزمن.
ُ
 التقليدية في صور االختبار الثالث ت

لث ال يؤثر في خصائص االختبار السيكومترية.( أن تقصير زمن االختبار Nunnally,1978وتتفق هذه النتائج مع ماذكره ننلي )
ُ
 املناسب بمقدار الث

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات قيم معلمة صعوبة فقرات االختبار وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظرية استجابة الفقرة   .2

عزى لزمن االختبار)
ُ
 دقيقة(؟  20دقيقة ، 30دقيقة ، 40ت

سؤال تم حساب معامالت الصعوبة لكل فقرة لصور االختبار الثالث وفق نموذج النموذج اللوجيستي ثنائي املعلم لنظرية استجابة لإلجابة عن هذا ال

 (7الفقرة كما يوضحها الجدول رقم )

  عامالت الصعوبة لكل فقرة لصور االختبار الثالث وفق نظرية استجابة الفقرةم: (7جدول )ال
 د 20الصورة الثالثة  د 30الصورة الثانية  د 40 الصورة األولى رقم الفقرة

1 90‚2-  34‚1-  26‚3-  

2 76‚0-  88‚0-  19‚1-  

3 56‚0-  26‚0-  03‚0  

4 096‚  44‚0-  10‚0-  

5 2- ‚12 24‚1-  56‚1-  

6 36‚0-  27‚0-  094‚0  

7 01‚0-  13‚0-  037‚0  

8 11‚0-  01‚0  69‚0  

9 05‚1-  91‚0-  96‚0-  
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10 43‚0-  34‚0-  56‚0-  

11 22‚0  30‚0-  52‚0-  

12 58‚0  33‚0  39‚0  

13 29‚1  30‚1  19‚1  

14 72‚1  25‚1  66‚1  

15 70‚0-  03‚0  25‚0-  

16 15‚0-  00‚0  30‚0-  

17 08‚0-  36‚0-  28‚0-  

18 24‚1-  52‚0-  45‚1-  

19 08‚0-  05‚0  11‚0  

20 03‚0-  24‚0-  00‚0  

21 41‚1  09‚1  04‚2  

22 17‚1  82‚0  77‚1  

23 36‚1  20‚1  14‚0  

24 20‚0-  21‚0  - 08‚0  

25 07‚0-  26‚0-  42‚0  

26 35‚0  25‚0  85‚0  

27 12‚1  79‚0  32‚1  

28 37‚0- 29‚0- 09‚0- 

الجدول  تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملعامالت الصعوبة وفق نظرية استجابة الفقرة في كل صورة من صور االختبار، كما في

 (8رقم )

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملعامالت الصعوبة وفق نظرية استجابة الفقرة :(8جدول )   
 الصورة العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري 

1‚034 069‚0 - د 40الصورة األولى  28   

0‚706 0 - د 30الصورة الثانية  28 017‚  

1‚106 0 - د 20الصورة الثالثة  28 005‚  

 وتقترب من الصفر، ويدل ذلك على أنها متوسطة 8الجدول رقم ) يتبّين من
ً
( أن متوسطات معامالت الصعوبة لصور االختبار الثالث متقاربة جدا

الفقرات التي قيمتها حوالي الصفر تعتبر متوسطة الصعوبة. ويتضح أن اختبار الصورة الثالثة  أن ((Ayala,2009/2017,p17الصعوبة كما يذكر أياال 

 د (. 40د ( ثم الصورة األولى ) 30د( هو األصعب ثم الصورة الثانية ) 20)

 وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين املتوسطات الحسابية ملعامالت الصعوبة وفق نظرية استجابة الفقرة لصور االختبار باختالف زمن

 (9رقم ) االختبار، تم استخدام تحليل التباين األحادي والنتائج كما في الجدول 
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 تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بين املتوسطات الحسابية ملعامالت الصعوبة وفق نظرية استجابة الفقرة :(9جدول )ال

 الداللة اإلحصائية F متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 0‚966 0‚035 0‚032 2 0‚065 زمن االختبار

   0‚93 81 75‚356 الخطأ

    83 75‚42 الكلي

( بين املتوسطات الحسابية ملعامالت الصعوبة وفق نظرية 0‚05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )9يتضح من الجدول رقم )

عزى للزمن.
ُ
 استجابة الفقرة في صور االختبار الثالث ت

لثنائي مع النظرية التقليدية فيما يخص معلمة الصعوبة بعدم  وجود فروق ذات داللة نجد أن هناك اتفاق بين نظرية استجابة الفقرة النموذج ا

عزى لعامل الزمن.
ُ
 إحصائية ت

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات دقة تقدير  معلمة صعوبة   فقرات االختبار وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظربة  -1

عزى لزمن االختبا
ُ
 ؟ دقيقة ( 20دقيقة ،  30دقيقة ،  40ر) استجابة الفقرة ت

 (10تم حساب الخطأ املعياري في تقدير معلم صعوبة كل فقرة من الفقرات لصور االختبار الثالث كما في الجدول رقم ) (Bilog-Mg3)من خالل برنامج 

 األخطاء املعيارية في تقدير معلمة الصعوبة: (10جدول )ال
 الخطأ املعياري في تقدير معلمة الصعوبة رقم الفقرة دير معلمة الصعوبةالخطأ املعياري في تق رقم الفقرة

 د 20 د 30 د 40 د 20 د 30 د 40

1 088‚0  194‚0  339‚1  15 193‚0  165‚0  253‚0  

2 167‚0  184‚0  354‚0  16 131‚0  175‚0  120‚0  

3 232‚0  189‚0  223‚0  17 166‚0  151‚0  175‚0  

4 241‚0  132‚0  183‚0  18 375‚0  201‚0  405‚0  

5 668‚0  286‚0  448‚0  19 224‚0  146‚0  206‚0  

6 158‚0  200‚0  257‚0  20 206‚0  170‚0  247‚0  

7 126‚0  187‚0  177‚0  21 352‚0  191‚0  444‚0  

8 351‚0  121‚0  128‚0  22 329‚0  279‚0  537‚0  

9 267‚0  227‚0  256‚0  23 394‚0  277‚0  119‚1  

10 172‚0  198‚0  156‚0  24 303‚0  165‚0  274‚0  

11 181‚0  168‚0  140‚0  25 184‚0  154‚0  221‚0  

12 229‚0  207‚0  168‚0  26 280‚0  200‚0  325‚0  

13 342‚0  272‚0  377‚0  27 330‚0  202‚0  384‚0  

14 432‚0  225‚0  344‚0  28 135‚0  214‚0  194‚0  

ت معلم الصعوبة لفقرات كل صورة من صور االختبار، كما هو موضح تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لألخطاء املعيارية لتقديرا

 (11في جدول رقم )
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املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لألخطاء املعيارية لتقديرات معلم الصعوبة :(11جدول )ال  

 الصورة العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري 

0‚195 295‚0 د 40الصورة األولى  28   

د 30الصورة الثانية  28 199‚ 0 040‚0  

د 20الصورة الثالثة  28 337‚ 0 276‚0  

( أن املتوسطات الحسابية لألخطاء املعيارية لتقديرات معالم الصعوبة لفقرات كل صورة من صور االختبار أن الصورة الثانية 11يتبين من الجدول )

د(، واألكثر أخطاء في تقدير معالم صعوبة الفقرات الصورة الثالثة  40خرى، ثم الصورة األولى)د( هي األقل أخطاء وبفارق كبير عن بقية الصور األ  30)

 د(. 20)

 ولفحص الفروق في دقة تقديرات معالم الصعوبة، تم استخدام تحليل التباين األحادي لألخطاء املعيارية لهذه التقديرات لكل صورة من صورة

 ( يوضح ذلك.12االختبار، والجدول )
 تحليل التباين لفحص الفروق في دقة تقديرات معالم الصعوبة: (12جدول )ال

 الداللة اإلحصائية F متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 0‚030 3‚662 0‚141 2 0‚282 زمن االختبار

   0‚038 81 3‚117 الخطأ 

    83 3‚398 الكلي

عزى للزمن، ولذلك تم استخدام ( وجود ف12يتضح من الجدول رقم)
ُ
روق ذات داللة إحصائية في دقة تقدير صعوبة الفقرات في صور االختبار الثالث ت

 ويتبين ذلك طريقة املقارنات البعدية بين متوسطات األخطاء املعيارية لتقدير معالم الصعوبة  للصور الثالث لالختبار ملعرفة أي الفروق دالة إحصائ
ً
يا

 (13)من الجدول رقم 

 املقارنات البعدية بين متوسطات األخطاء املعيارية لتقدير معالم الصعوبة :(13جدول )ال

 الداللة اإلحصائية الخطأ  الفرق بين املتوسطات املقارنات 

 40 *30 959‚0 052‚0 194‚0 

 40 *20 -043‚0 052‚0 719‚0 

 30 *20 * -139‚0 052‚0 035‚0 

د ( هي األكثر دقة في تقدير معالم صعوبة الفقرات من بقية الصور، وتوجد  30( أن الوقت املناسب )الصورة الثانية 13م )يتضح من الجدول رق          

د(. وكذلك  30د ( لصالح الصورة الثانية )20د( والصورة الثالثة ) 30فروق ذات داللة إحصائية في دقة تقدير معالم الصعوبة بين الصورة الثانية )

. وتوجد فروق في دقة التقدير بين  40د( والصورة األولى ) 30ين الصورة الثانية )توجد فروق ب
ً
د ( لصالح الصورة الثانية ولكن غير دالة إحصائيا

. 20د( والصورة الثالثة ) 40الصورة األولى)
ً
 د( لصالح الصورة األولى ولكن الفرق غير دال إحصائيا

( في أن زمن االختبار له تأثير على دقة تقدير معالم صعوبة الفقرات، 2013ودراسة منايصة) (Oshima,1994) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أوشيما

الم وتختلف مع دراسة منايصة  في الصورة األكثر دقة، حيث تؤكد نتائج هذه الدراسة أن الوقت الطبيعي )املناسب( هو األكثر دقة في تقدير مع

 القصير هو األكثر دقة في تقدير معالم صعوبة الفقرات. الصعوبة، بينما في دراسة منايصة  الوقت

 في املتوسطات الحسابية ملعامالت تمييز الفقرة  وفقا للنظرية التقليدية والنموذج اللوج
ً
ستي ثنائي املعلم  السؤال الثاني : هل توجد فروق دالة إحصائيا

عزى لزمن االختبار) 
ُ
 دقيقة ( ؟ 20دقيقة ،  30دقيقة ،  40ت

 ع عنه األسئلة التالية: ويتفر 

عزى لزمن االختبار)  .1
ُ
 بين متوسطات معامل تمييز فقرات االختبار وفق النظرية التقليدية  ت

ً
 30دقيقة ،  40هل توجد فروق دالة إحصائيا

 دقيقة ( ؟ 20دقيقة ، 

 (14لنظرية التقليدية كما يوضحها الجدول رقم )لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامالت التمييز لكل فقرة لصور االختبار الثالث وفق نموذج ا
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 عامالت التمييز لكل فقرة لصور االختبار الثالث وفق النظرية التقليديةم: (14جدول )ال

 د( 20الصورة الثالثة ) د( 30الصورة الثانية ) د( 40الصورة األولى )  رقم الفقرة

1 21‚0  46‚0  158‚0  

2 44‚0  46‚0  245‚0  

3 32‚0  40‚0  311‚0  

4 30‚0  55‚0  332‚0  

5 16‚0  34‚0  241‚0  

6 44‚0  36‚0  250‚0  

7 54‚0  40‚0  39‚0  

8 12‚0  35‚0  17‚0  

9 33‚0  36‚0  28‚0  

10 37‚0  38‚0  40‚0  

11 40‚0  46‚0  41‚0  

12 39‚0  36‚0  41‚0  

13 35‚0  38‚0  26‚0  

14 33‚0  44‚0  42‚0  

15 38‚0  46‚0  23‚0  

16 51‚0  43‚0  49‚0  

17 40‚0  50‚  35‚0  

18 21‚0  39‚0  25‚0  

19 32‚0  53‚0  33‚0  

20 34‚0  44‚0  23‚0  

21 35‚0  53‚0  37‚0  

22 33‚0  31‚0  20‚0  

23 32‚0  37‚0  14‚0  

24 13‚0  47‚0  19‚0  

25 36‚0  48‚0  35‚0  

26 25‚0  38‚0  33‚0  

27 35‚0  35‚0  32‚0  

28 47‚0 34‚0 34‚0 

ت املعيارية ملعامالت التمييز وفق النظرية التقليدية  في كل صورة من صور االختبار، كما في الجدول رقم تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافا

(15 .) 
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 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملعامالت التمييز وفق النظرية التقليدية: (15جدول )ال

 الصورة العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري 

0‚103 335‚0 د 40الصورة األولى  28   

د 30الصورة الثانية  28 419‚ 0 063‚0  

د 20الصورة الثالثة  28 299‚ 0 089‚0  

( أن متوسطات معامالت التمييز وفق النظرية التقليدية تتفاوت حسب كل صورة، فنجد أن متوسط معامل التمييز 15يتضح من الجدول رقم ) 

 الصورة الثالثة ) 40ثم الصورة األولى ) د( هو األعلى 30بالصورة الثانية )
ً
د(. وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين املتوسطات  20د ( وأخيرا

الجدول رقم  الحسابية ملعامالت التمييز وفق النظرية التقليدية لصور االختبار باختالف الزمن، تم استخدام تحليل التباين األحادي والنتائج كما في

(16) 

 تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بين متوسطات معامالت التمييز وفق النظرية التقليدية: (16جدول )ال
 الداللة اإلحصائية F متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 0‚000 14‚321 0‚107 2 0‚214 زمن االختبار

   0‚007 81 0‚606 الخطأ

    83 0‚82 الكلي

عزى للزمن، ولذلك تم استخدام طريقة املقارنات 16ح من الجدول رقم )يتض
ُ
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات معامالت التمييز ت

 ويتبين ذلك من الجدول رقم )
ً
 (17البعدية بين متوسطات معامالت التمييز للصور الثالث لالختبار ملعرفة أي الفروق دالة إحصائيا

 ملقارنات البعدية بين متوسطات معامالت التمييز وفق النظرية التقليديةا: (17جدول )ال
 الداللة اإلحصائية الخطأ الفرق بين املتوسطات املقارنات

40*30 *–084‚0 023‚0 002‚0 

40*20 037‚0 023‚0 291‚0 

30*20 * 121‚0 023‚0 000‚0 

 بين الصورتين األولى)( أن الفرق بين متوسطي معامال 17يالحظ من الجدول رقم )    
ً
د( ولصالح الصورة  30د ( والثانية )40ت التمييز كان دال إحصائيا

إحصائية للفرق  الثانية، أي أن فقرات الصورة الثانية أكثر قدرة على التمييز بين الطالب من فقرات الصورة األولى. كما أشارت النتائج إلى وجود داللة

د( لصالح الصورة الثانية.  في حين أن الفرق بين  20د ( والثالثة ) 30لنظرية التقليدية للصورتين الثانية )بين متوسطات معامالت التمييز وفق ا

. 20د( والصورة الثالثة ) 40متوسطات معامالت التمييز في الصورة األولى )
ً
 د( غير دالة إحصائيا

حيث إن عامل الزمن أدى لوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  (Nnnnally,1978)تختلف النتائج املتعلقة بمعلمة التمييز مع ما ذكره ننلي

 معامالت التمييز في كال النموذجين.

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات قيم معلمة تمييز فقرات االختبار وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظرية استجابة الفقرة  .2

عزى لزمن االختبار)
ُ
 دقيقة(؟  20دقيقة ، 30دقيقة ، 40ت

الفقرة  كما لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامالت التمييز لكل فقرة لصور االختبار الثالث وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظرية استجابة 

 (18يوضحها الجدول رقم )
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 ستجابة الفقرةعامالت التمييز لكل فقرة لصور االختبار الثالث وفق نظرية ام: (18جدول )ال

 د 20الصورة الثالثة د 30الصورة الثانية د 40الصورة األولى رقم الفقرة

1 17‚1  898‚1  989‚0  

2 44‚1  372‚1  774‚0  

3 83‚0  985‚0  790‚0  

4 72‚0  650‚1  999‚0  

5 65‚0  965‚0  771‚0  

6 22‚1  904‚0  668‚0  

7 69‚1  97‚0  14‚1  

8 47‚0  83‚0  51‚0  

9 02‚1  01‚1  95‚0  

10 11‚1  94‚0  31‚1  

11 16‚1  18‚1  47‚1  

12 96‚0  89‚0  13‚1  

13 87‚0  03‚1  73‚0  

14 81‚0  23‚1  05‚1  

15 12‚1  15‚1  68‚0  

16 60‚1  07‚1  1‚73 

17 13‚1  37‚1  05‚1  

18 69‚0  01‚1  85‚0  

19 78‚0  46‚1  94‚0  

20 86‚0  12‚1  702‚  

21 85‚0  61‚1  93‚0  

22 86‚0  77‚0  59‚0  

23 85‚0  96‚0  52‚0  

24 56‚0  16‚1  61‚0  

25 99‚0  26‚1  87‚0  

26 66‚0  95‚0  84‚0  

27 86‚0  12‚1  82‚0  

28 52‚1 85‚0 93‚0 
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الجدول  تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملعامالت التمييز وفق نظرية استجابة الفقرة في كل صورة من صور االختبار، كما في

(19) 

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملعامالت التمييز وفق نظرية استجابة الفقرة  :(19جدول )ال  

 الصورة العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري 

0‚308 978‚0 د 40الصورة األولى  28   

د 30الصورة الثانية  28 133‚ 1 269‚0  

د 20الصورة الثالثة  28 906‚ 0 276‚0  

( أن متوسطات معامالت التمييز وفق نظرية استجابة الفقرة النموذج ثنائي املعلم تتفاوت حسب كل صورة، فنجد أن 19رقم )يتضح من الجدول 

 الصورة الثالثة ) 40د( هو األعلى ثم الصورة األولى ) 30متوسط معامل التمييز بالصورة الثانية )
ً
 د(. 20د ( وأخيرا

ين املتوسطات الحسابية ملعامالت التمييز وفق نظرية استجابة الفقرة لصور االختبار باختالف الزمن، تم وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق ب 

 (.20استخدام تحليل التباين األحادي والنتائج كما في الجدول رقم)

 ية استجابة الفقرةتحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بين املتوسطات الحسابية ملعامالت التمييز وفق نظر : (20جدول )ال

 الداللة اإلحصائية F متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 0‚012 4‚643 0‚377 2 0‚754 زمن االختبار

   0‚081 81 6‚575 الخطأ

    83 7‚329 الكلي

عزى للزمن، ولذلك تم استخدام طريقة املقارنات ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات معامالت التميي20يتضح من الجدول رقم )
ُ
ز ت

 ويتبين ذلك من الجدول )
ً
 (.21البعدية بين متوسطات معامالت التمييز للصور الثالث لالختبار ملعرفة أي الفروق دالة إحصائيا

 ذج الثنائينتائج املقارنات البعدية ملتوسطات معامالت التمييز وفق نظرية استجابة الفقرة النمو : (21جدول )ال
 الداللة اإلحصائية الخطأ الفرق بين املتوسطات املقارنات

40*30 –155‚0 076‚0 134‚0 

40*20 073‚0 076‚0 637‚0 

30*20 * 227‚0 076‚0 015‚0 

 بين الصورتين الثانية)21يالحظ من الجدول رقم )
ً
د( ولصالح الصورة  20ثة )د ( والثال 30( أن الفرق بين متوسطي معامالت التمييز كان دال إحصائيا

ات معامالت الثانية، أي أن فقرات الصورة الثانية أكثر قدرة على التمييز بين الطالب من فقرات الصورة الثالثة. في حين أن بقية الفروق بين متوسط

.
ً
 التمييز غير دالة إحصائيا

التقليدية فيما يخص معلمة التمييز بوجود فروق ذات داللة إحصائية  نجد أن هناك اتفاق بين نظرية استجابة الفقرة النموذج الثنائي مع النظرية

، حيث إن الفرق لصالح الوقت املناسب )
ً
عزى لعامل الزمن، وكان هنالك اتفاق بالنتائج أيضا

ُ
 د( وفق النموذجين . 30ت

موذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظربة استجابة هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات دقة تقدير معلمة تمييز فقرات االختبار وفق الن -3

عزى لزمن االختبار) 
ُ
 دقيقة ( ؟ 20دقيقة ،  30دقيقة ،  40الفقرة ت

  (Bilog-Mg3)لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الخطأ املعياري في تقدير معلم التمييز لكل فقرة من الفقرات لصور االختبار الثالث من خالل برنامج 

 (22قم )كما في الجدول ر 
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 الخطأ املعياري في تقدير معلم التمييز لكل فقرة من الفقرات لصور االختبار الثالث :(22جدول )ال
 الخطأ املعياري في تقدير معلمة التمييز رقم الفقرة الخطأ املعياري في تقدير معلمة التمييز رقم الفقرة

 د 20 د 30 د 40 د 20 د 30 د 40

1 581‚0  460‚0  491‚0  15 291‚0  225‚0  176‚0  

2 323‚0  268‚0  224‚0  16 342‚0  218‚0  446‚0  

3 206‚0  205‚0  204‚0  17 258‚0  266‚0  257‚0  

4 165‚0  352‚0  239‚0  18 179‚0  202‚0  263‚0  

5 212‚0  214‚0  226‚0  19 192‚0  277‚0  256‚0  

6 277‚0  185‚0  164‚0  20 201‚0  221‚0  199‚0  

7 377‚0  199‚0  296‚0  21 193‚0  304‚0  215‚0  

8 127‚0  173‚0  144‚0  22 197‚0  169‚0  155‚0  

9 294‚0  221‚0  247‚0  23 198‚0  208‚0  522‚0  

10 271‚0  191‚0  270‚0  24 146‚0  226‚0  166‚0  

11 256‚0  220‚0  392‚0  25 239‚0  261‚0  176‚0  

12 230‚0  184‚0  254‚0  26 170‚0  193‚0  219‚0  

13 197‚0  211‚0  182‚0  27 210‚0  223‚0  204‚0  

14 200‚0  261‚0  232‚0  28 357‚0  185‚0  251‚0  

كما هو كما تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لألخطاء املعيارية لتقديرات معلم التمييز لفقرات كل صورة من صور االختبار، 

 (23موضح في جدول رقم )

املعيارية لألخطاء املعيارية لتقديرات معالم التمييز املتوسطات الحسابية واالنحرافات: (23جدول)ال  
 الصورة العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري 

0‚195 246‚0 د 40الصورة األولى  28   

د 30الصورة الثانية  28 233‚ 0 040‚0  

د 20الصورة الثالثة  28 253‚ 0 276‚0  

لألخطاء املعيارية لتقديرات معالم التمييز لفقرات كل صورة من صور االختبار أن الصورة الثانية ( أن املتوسطات الحسابية 23يتبين من الجدول رقم )

د(، واألكثر أخطاء في تقدير معالم  40د( هي األقل أخطاء بين بقية الصور األخرى أي أنها األكثر دقة في تقدير معلم التمييز، ثم الصورة األولى) 30)

 د(.20ة )صعوبة التمييز الصورة الثالث

االختبار، ولفحص الفروق في دقة تقديرات معالم التميز، تم استخدام تحليل التباين األحادي لألخطاء املعيارية لهذه التقديرات لكل صورة من صورة 

 ( يوضح ذلك.24والجدول رقم )
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 تحليل التباين لفحص الفروق في دقة تقديرات معالم الصعوبة: (24جدول )ال

 الداللة اإلحصائية F متوسط املربعات درجات الحرية وع املربعاتمجم مصدر التباين

 0‚679 0‚389 0‚003 2 0‚006 زمن االختبار

   0‚07 81 0‚579 الخطأ

    83 0‚585 الكلي

عزى لزمن ا24يشير الجدول رقم )
ُ
 الختبار.( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في دقة تقدير معالم التمييز بين صور االختبار ت

عزى لزمن االختبار. وتتفق 2013وتختلف هذه النتيجة مع دراسة منايصة )
ُ
( التي بّينت وجود فروق ذات داللة إحصائية في دقة تقدير معلم التمييز ت

 معها بالصورة األكثر دقة في تقدير معلم التمييز)الوقت املناسب(.

عزى لزمن السؤال الثالث: هل توجد فروق دالة  إحصائيا بين معامال 
ُ
ت ثبات االختبار وفقا لكل من  النظرية التقليدية  ونظرية استجابة الفقرة ت

 دقيقة ( ؟ 20دقيقة ،  30دقيقة ،  40االختبار) 

 ويتفرع عنه السؤالين التاليين: 

عزى  -1
ُ
 30دقيقة ،  40لزمن االختبار)  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات معامالت  ثبات  االختبار وفق النظرية التقليدية  ت

 دقيقة ( ؟ 20دقيقة ، 
 لإلجابة عن هذا السؤال يلزمنا حساب معامالت الثبات لكل صورة من صور االختبار وفق الطرق التقليدية.

رق كما يوضحها الجدول رقم )
ُ
 ي:(، وهذه الطرق ه25تم حساب معامالت الثبات لصور االختبار وفق النظرية التقليدية بأربع ط

  (KR-20) 20ريتشاردسون -معادلة كيودر .1

 .(S-B Random)براون  -التجزئة النصفية )العشوائية( باستخدام معادلة سبيرمان .2

  (S-B First-Last)براون   -الثاني( بمعادلة سبيرمان -التجزئة النصفية )النصف األول  .3

  (S-B Odd-Even)براون  -زوجي( بمعادلة سبيرمان -التجزئة النصفية )فردي .4

 معامالت الثبات وفق النظرية التقليدية لصور االختبار: (25جدول )ال

 زوجي(-التجزئة )فردي الثاني(-التجزئة )األول  التجزئة العشوائية KR-20 الطريقة

 0‚84 0‚81 0‚81 0‚82 د 40الصورة األولى 

 0‚91 0‚84 0‚88 0‚88 د 30الصورة الثانية 

 0‚79 0‚68 0‚81 0‚79 د 20الصورة الثالثة 

د( هي  30( اتفاق الطرق املستخدمة لحساب معامل الثبات وفق النظرية التقليدية أن الصورة الثانية )الوقت املناسب 25يتضح من الجدول رقم )

، ثم الصورة األولى )الوقت الطويل 
ً
 الصورة الثالثة )الوقت القصير  40األعلى ثباتا

ً
 د(. 20د(، وأخيرا

 ، من خالل املعادلة التالية : Mين معامالت الثبات لصور االختبار، تم عمل املقارنات الثنائية عن طريق اإلحصائي ولفحص داللة الفروق ب

𝑀 =
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1
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−1
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 : عدد أفراد العينة 𝑛𝑘: معامل الثبات،       𝑟𝑘: عدد فقرات االختبار،        Jحيث ، 

 (26لكل مقارنة بين صور االختبار لجميع الطرق املستخدمة لحساب الثبات كما في الجدول رقم ) Mحيث تم استخراج قيمة  
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 للمقارنات الثنائية بين معامالت الثبات لصور االختبار الثالث Mقيم اإلحصائي : (26جدول)ال
 40*30 40*20 30*20 

KR-20 11‚5 * 06‚1 7‚10 * 

 * 6‚24 0‚03 * 7‚11 التجزئة العشوائية

 * 16‚83 * 9‚64 1‚06 الثاني(-التجزئة) األول 

 * 22‚92 3‚59 * 8‚74 زوجي(-التجزئة )فردي

 0‚05ائية عند ذات داللة إحص 

 M، نجد أن بعض قيم  3‚84( عند درجة حرية واحدة =  𝑋2( ومقارنتها بالقيمة الحرجة لتوزيع كاي تربيع )26املحسوبة في الجدول رقم ) Mمن قيم 

الثبات وفق الطرق التقليدية (، وذلك يدل على أن معامالت 0‚05تجاوزت القيمة الحرجة، وبالتالي يدل ذلك على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )

 تتأثر بعامل الزمن، والفروق كالتالي:

 :KR-20معامل الثبات   .1

لثانية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الصورة األولى والصورة الثانية، لصالح الصورة الثانية. وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الصورة ا

 والصورة الثالثة، لصالح الصورة الثانية.

 (:S-B Randomعامل ثبات التجزئة النصفية )العشوائي( )م .2

لثانية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الصورة األولى والصورة الثانية، لصالح الصورة الثانية. وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الصورة ا

 والصورة الثالثة، لصالح الصورة الثانية.

 (:S-B First- Lastالثاني( ) -األول معامل ثبات التجزئة النصفية )النصف  .3

ثانية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الصورة األولى والصورة الثالثة، لصالح الصورة األولى. وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الصورة ال

 والصورة الثالثة، لصالح الصورة الثانية.

 (:S-B Odd- Evenزوجي( ) -معامل ثبات التجزئة النصفية )فردي .4

لثانية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الصورة األولى والصورة الثانية، لصالح الصورة الثانية. وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الصورة ا

 والصورة الثالثة، لصالح الصورة الثانية.

عزى لزمن  هل توجد فروق دالة إحصائية بين معامالت  ثبات  االختبار وفق النموذج اللوجستي ثنائي -2
ُ
املعلم لنظرية استجابة الفقرة ت

 دقيقة ( ؟ 20دقيقة ،  30دقيقة ،  40االختبار) 

 لإلجابة عن هذا السؤال يلزمنا حساب معامالت الثبات لكل صورة من صور االختبار وفق نظرية استجابة الفقرة 

 د(: 40حساب معامالت الثبات للصورة األولى ) .1

 دراسة(:معامل ثبات األفراد )عينة ال  - أ

(، وقد تراوحت قيم 1‚034(، وانحراف معياري )0‚069-( بوسط حسابي )1‚72( و )2‚90-تراوحت قيم معلم الصعوبة للفقرات في الصورة األولى بين )

 (.0‚195( وانحراف معياري )0‚295( بوسط حسابي )1‚09( و )0‚13الخطأ املعياري في تقدير معلم الصعوبة للفقرات بين )

( =   ( Gل لألفرادمعامل الفص
 االنحراف املعياري  لقيم معلم الصعوبة للفقرات

 الوسط الحسابي للخطأ املعياري  في تقدير معلم الصعوبة
 =51‚3 

معامل ثبات األفراد للصورة األولى = 
𝐺2

1+𝐺2  =92‚0 

 معامل ثبات الفقرات: - ب

(، كما بلغت قيمة الوسط الحسابي للخطأ املعياري في تقدير القدرة 1‚07نحراف معياري )( با0‚043 -بلغت قيمة الوسط الحسابي لقدرات املفحوصين )

 (.0‚19( بانحراف معياري )0‚44)

( =   ( Gمعامل الفصل للفقرات
 االنحراف املعياري  لقيم تقدير القدرة

 الوسط الحسابي للخطأ املعياري  في تقدير القدرة
 =43‚2 

األولى = معامل ثبات الفقرات للصورة  
𝐺2

1+𝐺2  =86‚0 
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 معامل الثبات التجريبي: -ج   

  (Bilog-Mg3)( وفق برنامج  0‚83بلغت قيمة معامل الثبات التجريبي للصورة األولى )

 د(: 30حساب معامالت الثبات للصورة الثانية ) -1

 معامل ثبات األفراد )عينة الدراسة(:  - أ

(، وقد تراوحت قيم 0‚706(، وانحراف معياري )0‚017-( بوسط حسابي )1‚30( و )1‚34-لصورة األولى بين )تراوحت قيم معلم الصعوبة للفقرات في ا

 (.0‚04( وانحراف معياري )0‚199( بوسط حسابي )0‚29( و )0‚13الخطأ املعياري في تقدير معلم الصعوبة للفقرات بين )

( =   ( Gمعامل الفصل لألفراد
 االنحراف املعياري  لقيم معلم الصعوبة للفقرات

 الوسط الحسابي للخطأ املعياري  في تقدير معلم الصعوبة
 =55‚3 

معامل ثبات األفراد للصورة األولى = 
𝐺2

1+𝐺2  =93‚0 

 معامل ثبات الفقرات: - ب

ي للخطأ املعياري في تقدير القدرة (، كما بلغت قيمة الوسط الحساب1‚12( بانحراف معياري )0‚006بلغت قيمة الوسط الحسابي لقدرات املفحوصين )

 (.0‚16( بانحراف معياري )0‚399)

( =   ( Gمعامل الفصل للفقرات
 االنحراف املعياري  لقيم تقدير القدرة

 الوسط الحسابي للخطأ املعياري  في تقدير القدرة
 =81‚2 

معامل ثبات الفقرات للصورة األولى =  
𝐺2

1+𝐺2  =89‚0 

 الثبات التجريبي:معامل  -ج   

  (Bilog-Mg3)( وفق برنامج  0‚87بلغت قيمة معامل الثبات التجريبي للصورة الثانية )

 د(: 20حساب معامالت الثبات للصورة الثالثة )  -2

 معامل ثبات األفراد )عينة الدراسة(: - أ

(، وقد تراوحت قيم 1‚106(، وانحراف معياري )0‚005-) ( بوسط حسابي2‚04( و )3‚26-تراوحت قيم معلم الصعوبة للفقرات في الصورة الثالثة بين )

 (.0‚276( وانحراف معياري )0‚338( بوسط حسابي )1‚34( و )0‚12الخطأ املعياري في تقدير معلم الصعوبة للفقرات بين )

( =   ( Gمعامل الفصل لألفراد
 االنحراف املعياري  لقيم معلم الصعوبة للفقرات

عياري امل في تقدير معلم الصعوبة  الوسط الحسابي للخطأ 
 =27‚3 

معامل ثبات األفراد للصورة األولى = 
𝐺2

1+𝐺2  =91‚0 

 معامل ثبات الفقرات: - ب

(، كما بلغت قيمة الوسط الحسابي للخطأ املعياري في تقدير القدرة 1‚12( بانحراف معياري )0‚016 -بلغت قيمة الوسط الحسابي لقدرات املفحوصين )

 (.0‚22بانحراف معياري )( 0‚473)

( =   ( Gمعامل الفصل للفقرات
 االنحراف املعياري  لقيم تقدير القدرة

 الوسط الحسابي للخطأ املعياري  في تقدير القدرة
 =37‚2 

معامل ثبات الفقرات للصورة األولى =  
𝐺2

1+𝐺2  =85‚0 

 معامل الثبات التجريبي: -ج   

  (Bilog-Mg3)( وفق برنامج 0‚82لتجريبي للصورة الثانية )بلغت قيمة معامل الثبات ا

 يوضح معامالت الثبات وفق نظرية استجابة الفقرة لصور االختبار الثالث: (27جدول )ال
 ثبات الفقرات ثبات األفراد الثبات التجريبي 

 0‚86 0‚92 0‚83 د 40الصورة األولى 

 0‚89 0‚93 0‚87 د 30الصورة الثانية 

 0‚85 0‚91 0‚82 د 20لثالثة الصورة ا
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د( هي  30( اتفاق الطرق املستخدمة لحساب معامل الثبات وفق نظرية استجابة الفقرة أن الصورة الثانية )الوقت املناسب 27يتضح من الجدول رقم )

، ثم الصورة األولى )الوقت الطويل 
ً
 الصورة الثالثة )الوقت القصير  40األعلى ثباتا

ً
 .د( 20د(، وأخيرا

 من خالل املعادلة التالية : Mولفحص فروق معامالت الثبات بين صور االختبار، تم عمل املقارنات الثنائية عن طريق اإلحصائي 

𝑀 =
𝐽 − 1

1
{∑ 𝐵𝑘 −  

{∑ 𝐵𝑘 (1 − 𝑟𝑘)
−1
3 }𝑘

𝑘=1

{∑ 𝐵𝑘(1 − 𝑟𝑘)
−2
3𝑘

𝑘=1

}

𝑘

𝑘=1

 

 ادلة التالية:من املع 𝐵𝑘حيث ُتحسب 

𝐵
𝑘=

(9𝑛𝑘−11)2

𝑛𝑘

 

 : عدد أفراد العينة  𝑛𝑘: معامل الثبات،       𝑟𝑘: عدد فقرات االختبار،        Jحيث ، 

 (28لكل مقارنة بين صور االختبار لجميع الطرق املستخدمة لحساب الثبات كما في الجدول ) Mوتم استخراج قيمة 

 للمقارنات الثنائية بين معامالت الثبات لصور االختبار الثالث Mاإلحصائي  قيم: (28جدول)ال
 40*30 40*20 30*20 

 3‚76 0‚33 2‚76 الثبات التجريبي

 2‚25 0‚50 0‚63 ثبات األفراد

 3‚42 0‚16 2‚06 ثبات الفقرات

( عند درجة حرية واحدة =  𝑋2ز القيمة الحرجة لتوزيع كاي تربيع )املحسوبة من خالل املعادلة لم تتجاو  M( يتضح أن جميع قيم 28من الجدول رقم )

، أي أن عامل الزمن ليس له تأثير ذو داللة إحصائية  3‚84
ً
على  ، ومن ذلك نجد أن الفروق بين معامالت الثبات بين صور االختبار غير دالة إحصائيا

 معامالت الثبات املحسوبة وفق نظرية استجابة الفقرة. 

ية معامالت الثبات املحسوبة بالطرق التقليدية مع معامالت الثبات املحسوبة وفق نظرية استجابة الفقرة على أن معامالت ثبات الصورة الثان تتفق

الوقت القصير د(، وأخيًرا معامالت ثبات الصورة الثالثة)  40د( هي األعلى ثباًتا، ثم معامالت ثبات الصورة األولى )الوقت الطويل  30)الوقت املتوسط 

لة د(.  ويكمن االختالف بينهما في داللة الفروق، حيث يتضح لنا أن الفروق بين معامالت الثبات لصور االختبار بالنظرية التقليدية ذات دال 20

.
ً
 إحصائية، بينما الفروق في معامالت الثبات لصور االختبار بنظرية استجابة الفقرة غير دالة إحصائيا

ل ُيفرز النموذج اللوجستي ثنائي املعلم لنظرية استجابة الفقرة  فقرات تختلف في محتواها وعددها عن تلك التي تفرزها السؤال الرابع: ه

 على معامالت الصعوبة والتمييز لصور االختبار الثالثة  ) 
ً
 دقيقة ( ؟ 20دقيقة ،  30دقيقة ،  40املؤشرات التقليدية  اعتمادا

ب معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات صور االختبار وفق نظرية استجابة الفقرة )ثنائي املعلم( والنظرية لإلجابة عن هذا السؤال تم حسا

 التقليدية. حيث تم اعتماد املعيار التالي لحذف الفقرات أو بقائها:

 ( ُتحذف.0‚40معامل تمييزها أقل من )( ُتحذف. أي فقرة 1‚50،  1‚50-نظرية استجابة الفقرة: أي فقرة معامل صعوبتها خارج املدى ) -1

 ( ُتحذف.0‚25( ُتحذف. أي فقرة معامل تمييزها أقل من )0‚80،  0‚20النظرية التقليدية: أي فقرة معامل صعوبتها خارج املدى ) -2

: الصورة األولى)
ً
 د(:  40أوال

ق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم والنظرية التقليدية كما في تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات الصورة األولى لالختبار وف

 (24( و)20( و)13( و)10الجداول رقم )

%. وأن الفقرات 14( أي ما نسبته  24، 14، 1،5هي: )  4وبناء على املعيار املحدد فإن الفقرات املستبعدة وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم وعددها 

 3%. واتفق النموذج الثنائي مع املؤشرات التقليدية على حذف 18( أي ما نسبته  24، 18، 8، 5،  1وهي: )  5تقليدية وعددها املستبعدة وفق النظرية ال

 (. 28، 27، 26، 25، 23، 22، 21، 20، 19، 17، 15،16،  12،13، 11،  9،10، 7، 6، 4، 3، 2فقرة وهي ) 22(، وعلى مطابقة  24، 5، 1فقرات هي:) 

 د( من خالل املعادلة التالية:  40نسبة االتفاق بين النموذجين بالصورة األولى ) ويمكن حساب 

نسبة االتفاق= 
عدد الفقرات املتفق على استبعادها+عدد الفقرات املتفق على بقائها

 العدد الفقرات الكلي
  = 89% =

22+3

28
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فقرة من فقرات اختبار الصورة  22فقرات وبقاء  3حيث اتفقا على استبعاد فقرة( اتفق النموذجان في الحكم عليها،  25% من الفقرات )89أي أن 

فقرات( فقد اختلفا بالحكم عليها، فقرتين استبعدتها املؤشرات التقليدية ولم  3% من فقرات االختبار )11د(، أما النسبة املتبقية وهي  40األولى )

 ج الثنائي ولم تستبعدها املؤشرات التقليدية. يستبعدها النموذج الثنائي، وفقرة واحدة استبعدها النموذ

: الصورة الثانية )
ً
 د(:  30ثانيا

ة كما في تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات الصورة األولى لالختبار وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم والنظرية التقليدي

 (24( و)20( و)13( و)10الجداول رقم )

د ( لم يستبعد أي فقرة. وأن الفقرات املستبعدة وفق النظرية 30ملعيار املحدد فإن النموذج للوجستي ثنائي املعلم في الصورة الثانية )وبناء على ا

 9،10 ،7،8، 6، 5، 4، 3، 2فقرة وهي) 27%. واتفق النموذج الثنائي مع املؤشرات التقليدية على مطابقة 4( أي ما نسبته 1التقليدية فقرة واحدة )رقم 

،11 ،12،13 ،14،15،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 .) 

 د( من خالل املعادلة التالية: 30ويمكن حساب  نسبة االتفاق بين النموذجين بالصورة الثانية )

نسبة االتفاق= 
عدد الفقرات املتفق على استبعادها+عدد الفقرات املتفق على بقائها

تالفقرا الكلي  العدد 
  = 96% =

27+0

28
 

د(، أما  30فقرة من فقرات اختبار الصورة الثانية ) 27فقرة( اتفق النموذجان في الحكم عليها، حيث اتفقا على بقاء  27% من الفقرات )96أي أن 

التقليدية ولم يستبعدها النموذج الثنائي  % من فقرات االختبار )فقرة واحدة( فقد اختلفا بالحكم عليها، استبعدتها املؤشرات4النسبة املتبقية وهي 

 د( لالختبار.  30الذي لم يستبعد أي فقرة من فقرات الصورة الثانية )

: الصورة الثالثة )
ً
 د(: 20ثالثا

قليدية كما في تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات الصورة األولى لالختبار وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم والنظرية الت

 (24( و)20( و)13( و)10الجداول رقم )

%. وأن الفقرات 14( أي ما نسبته  21، 14، 1،5هي: )  4وبناء على املعيار املحدد فإن الفقرات املستبعدة وفق النموذج اللوجستي ثنائي املعلم  وعددها 

%. واتفق النموذج الثنائي مع 39( أي ما نسبته  24، 23، 22، 18،20  ،15، 14، 8، 5 2، 1وهي: )  11املستبعدة وفق النظرية التقليدية وعددها 

، 27، 26، 25، 19، 17، 16،  13، 12، 11، 10، 9، 7، 6، 4، 3فقرة وهي ) 16(، وعلى مطابقة  14، 5، 1فقرات هي:)  3املؤشرات التقليدية على حذف 

28 .) 

 د( من خالل املعادلة التالية:  20ة )ويمكن حساب  نسبة االتفاق بين النموذجين بالصورة الثاني

نسبة االتفاق= 
عدد الفقرات املتفق على استبعادها+عدد الفقرات املتفق على بقائها

 العدد الفقرات الكلي
  = 68% =

16+3

28
 

رة من فقرات اختبار الصورة فق 16فقرات وبقاء  3فقرة( اتفق النموذجان في الحكم عليها، حيث اتفقا على استبعاد  19% من الفقرات )68أي أن 

( 24، 23، 22، 20، 18، 15، 8، 2فقرات ) 8فقرات( فقد اختلفا بالحكم عليها،  9% من فقرات االختبار )32د(، أما النسبة املتبقية وهي  20الثالثة )

 لثنائي ولم تستبعدها املؤشرات التقليدية. ( استبعدها النموذج ا21استبعدتها املؤشرات التقليدية ولم يستبعدها النموذج الثنائي، وفقرة واحدة )

سبة االتفاق يتبّين مما سبق أن نسبة االتفاق بين النظريتين في فرز الفقرات بناء على معامالت الصعوبة والتمييز تتأثر بزمن االختبار، حيث تكون ن

 في الوقت املناسب، وتنخفض عند زيادة وقت االختبار، أما عند تقل
ً
لث تكون نسبة االتفاق منخفضة بينهما عالية جدا

ُ
يص وقت االختبار بمقدار الث

دقة، ثم الصورة  جًدا، وذلك بسبب دقة تقدير هذه املعالم من خالل األخطاء املعيارية فكما ظهر بالنتائج أن الصورة الثانية )الزمن املناسب( هي األكثر

 األولى )الزمن الطويل( ثم الصورة الثالثة )الزمن القصير(.

صائص ذلك يتضح لنا أهمية زمن االختبار وتأثيره على معالم الفقرات ودقة تقديرها، فالزمن املناسب لالختبار الذي يتناسب مع عدد الفقرات وخومن 

ء املعيارية ااملفحوصين تكون فيه دقة التقدير ملعلمة الصعوبة ومعلمة التمييز أعلى من دقة تقديرها في الزمن القصير والزمن الطويل بسبب قلة األخط

 في تقدير هذه املعالم في الزمن املناسب. 

لح الزمن أما بالنسبة لتفسير أن ثبات االختبار في الزمن املناسب حسب النظرية التقليدية هو األعلى ثباًتا، ووجود فروق ذات داللة إحصائية لصا

( تعتمد هذه الطريقة في حساب الثبات على 236: 2009وآخرون ،املناسب، إنه تم حساب الثبات بطرق االتساق الداخلي وكما يذكر يذكر)الشيخ 

االختبار له تأثير على االتساق في أداء الطالب على االختبار من فقرة ألخرى، فكلما زاد االتساق بين هذه الفقرات زاد ثبات االختبار ككل. وبالتالي فإن زمن 

يؤثر على أداء الطالب وخصوًصا في الفقرات األخيرة مما يقلل من اتساق هذه الفقرات، اتساق هذه الفقرات من خالل أداء الطالب، فالزمن القصير 

ما يقلل والزمن الطويل كذلك قد يكون له تأثير على أداء الطالب من خالل تغيير بعض اإلجابات الصحيحة بإجابات خاطئة بسبب طول فترة االختبار م

 الثبات. من اتساق فقرات االختبار وبالتالي تأثيرها على
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 التوصيات:

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، يمكن الخروج بالتوصيات التالية:

 ة تقديرها.ينبغي تحديد زمن االختبار املناسب بدقة عالية وفق األسس واملعايير وااللتزام به، ملا له من تأثير على خصائص االختبار والفقرات ودق .1

الوقت املناسب له تأثير سلبي على خصائص االختبار والفقرات ودقة تقديرها، باإلضافة إلى أن فيه هدًرا لوقت وجهد  إطالة زمن االختبار عن .2

ختيار الطالب واملراقب، وزيادة حاالت الغش. كما لوحظ من خالل تصحيح الصورة األولى )الوقت الطويل( كثير من الحاالت التي يتم فيها تغيير ا

جابة خاطئة وتأثيرها على درجة الطالب، ويؤكد ذلك املتوسط الحسابي للدرجات الكلية بالصورة الثانية )الوقت املناسب( هو اإلجابة الصحيحة بإ

 الصورة الثالثة )الوقت القصير(.
ً
 األعلى، ثم الصورة األولى )الوقت الطويل(، وأخيرا

ختبار والفقرات ودقة تقديرها، وقد يؤدي الرتفاع القلق عند الطالب تقصير زمن االختبار عن الوقت املناسب له تأثير سلبي على خصائص اال  .3

 وبالتالي يؤثر على أدائهم.

 تنويع أساليب التقويم في املرحلة االبتدائية واستخدام االختبارات املوضوعية وخاصة )االختيار من متعدد( في الصفوف العليا. .4

 وقت االختبار. توعية الطالب بأهمية االختبارات، وتدريبهم على إدارة .5

 البحوث املقترحة:

 الكشف عن أثر زمن االختبار على تحصيل طالب املرحلة الجامعية. .1

 الكشف عن تأثير زمن االختبار على أداء الطالب في االختبارات املقالية  أو االختبارات الشفوية. .2

 

  :املراجع

: املراجع العربية:
ً
 أوال

 (. النظرية والتطبيق في نظرية استجابة الفقرة. الرياض: جامعة امللك سعود.2017برصان، إسماعيل( )أياال، دي )ترجمة الكيالني، عبدهللا ؛ ال .1

(. استخدام نظرية استجابة الفقرة والنظرية التقليدية في تقدير الخصائص اإلحصائية السيكومترية الختبار مهارات 2014الشمراني، محمد ) .2

  . 802  -717. ص ص  158. ع 2مصر. م  –التربية ) جامعة األزهر (  .لجامعيةالتفكير والتعلم لطلبة السنة التحضيرية ا

 . الرياض : مكتبة الرشد. 5( . القياس والتقويم التربوي .ط 2009الشيخ ، تاج السر؛ أخرس، نائل، وعبداملجيد، بثينة ) .3

 : دار الفكر العربي. . القاهرة 6أ(، القياس والتقويم التربوي والنفس ي . ط  2015عالم ، صالح الدين ) .4

 . عّمان : دار املسيرة. 5ب( ، القياس والتقويم في العملية التدريسية. ط  2015عالم، صالح الدين ) .5

( . أثر طول وقت االختبار التحصيلي على أداء املفحوصين عليه و على خصائصه السيكومترية  عند مفحوصين مختلفين 1985العمري، حمزة ) .6

  .مستوى قلقهم العام ، رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة اليرموك، إربدفي درجات مخاطرتهم و 

 . إربد : دار األمل.4( ، القياس والتقويم في العملية التدريسية. ط2010عودة ، أحمد سليمان ) .7

ية واملعاصرة. عّمان: دار (. مدخل إلى نظرية القياس التقليد2017كروكر، ليندا و ألجينا، جيمس )ترجمة الحموري، هند و دعنا، زينات( ) .8

 الفكر.
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Abstract: 

       The research aimed to explore the impacts of test time on estimations of items aspects in context 

with Item Response Theory, and Classical Theory. Where a multi choice test of (28) items was 

constructed. Three test images were formed, varying in response time. Were applied  sample of 

students. Then analyzed .The results showed that there is concordance of Theories on the existence 

statistically significant differences in the average of the estimation of discrimination Coefficient and 

the accuracy of the difficulty coefficient. As the results of the M-tests showed differences between 

the reliability coefficients of the three images. Also, the ratio between two theories in the 

classification of items  based on the characteristics of difficulty and discrimination in the images 

respectively 89%, 96% and  68%. As research results, we recommend test time to be carefully 

selected as its impaction on test characteristics, items and estimation  accuracy . 

 

Keywords: Classical Test Theory, Item Response Theory, Multiple Choice Test, Parameters Item, 

Time Test, Reliability Test 
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dr.aldaihani@gmail.com 

 

 عنود فهد الخالدي 

 وزارة التربية والتعليم

 امللخص:
كاديمي في إكساب السلوك القيادي لطلبة جامعة الكويت من وجهة نظرهم، اتبعت الدراسة هدفت الدراسة إلى تعرف درجة تأثير اإلعداد األ

( طالًبا وطالبة، وباستخدام األساليب اإلحصائية 676في منهجها املنهج الوصفي املسحي وأداتها االستبانة، طبقت على عينة عشوائية بسيطة قوامها )

درجة تأثير اإلعداد األكاديمي في جامعة الكويت في إكساب السلوك القيادي كانت درجة تأثير ( 1مها: )املناسبة تم التوصل إلى عدد من النتائج، أه

، ( جميع األبعاد جاءت بدرجة متوسطة، باستثناء بعد التمكين كان بدرجة مرتفعة، وجاءت مرتبة تنازلًيا كالتالي: التمكين، تشكيل القواعد2متوسطة. )

( كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة العينة حول درجة تأثير اإلعداد 3ملشتركة. )التحدي، التشجيع، الرؤية ا

-3.01املعدالت ) األكاديمي بجامعة الكويت في إكساب السلوك القيادي تبًعا ملتغير الكلية لصالح الكليات املهنية واألدبية واملعدل التراكمي لصالح ذوي 

 ا لم تكشف عن فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير النوع أو الفرق الدراسية، وفي ضوء تلك النتائج ختمت الدراسة بالتوصيات.(، بينم4

 اإلعداد األكاديمي، السلوك القيادي، القيادة، جامعة الكويت، الطالب. الكلمات املفتاحية:

 املقدمة:
سب فرص التعليم، بل تجاوز هذا االهتمام مرحلة التعليم العام وازداد التوجه نحو التعليم يشهد عصرنا الحالي تنافًسا كبيًرا وجلًيا لك 

ل من خالل الجامعي، الذي في بعض األحيان تدفع له األموال الطائلة من األفراد للحصول على مقعد جامعي، وذلك لكونه املؤهل الرئيس ي إلى سوق العم

 فرصة الحصول على الوظائف التي يطمحون إليها.من تزويدهم باملهارات والخبرات التي تزيد 

( على أهمية التعليم والتعليم الجامعي من خالل ما يسمى بفجوة األجور بين 2014) Herzenberg, Price and Woodفي ضوء ذلك يؤكد  

 في بنسلفانيا، فقد تضاعفت هذه الفجوة منذ )
ً
( دوالًرا في الساعة 5-6( من معدل )2014( حتى )1979األفراد ذوي التعليم الجامعي ومن هم أقل تعليما

ة، ( دوالًرا في الساعة الواحدة، وهذا الفرق كان نتيجة الرتفاع أجور ذوي التعليم األعلى، وثبات أجور ذوي التعليم األقل منذ تلك الفتر 14-10إلى معدل )

لتعليم األقل، كما أن الفائدة من التعليم الجامعي ال تعود باملنفعة على الفرد وأيًضا نسبة البطالة منخفضة في فئة ذوي التعليم املرتفع مقارنة بذوي ا

إن رأس نفسه فقط بل أيًضا على مجتمعه، وذلك ألن ارتفاع مستوى التعليم وتطور املهارات لدى األفراد هو السبيل لتحقيق النمو االقتصادي، حيث 

 على ذلك العلماء والباحثين هم األساس في التطور والتقدم.املال البشري هو املصدر األولي لإلنتاج، وخير مثال 

إضافة ملا تقدم فإن التعليم الجامعي يهدف لتمكين األفراد من تطوير قدراتهم ألعلى مستويات ممكنة، من خالل النمو الفكري، واإلعداد 

راد لتحقيق منفعتهم الشخصية على املستوى االقتصادي واالجتماعي، للحياة العملية، واملساهمة بفعالية في خدمة املجتمع، وزيادة الفهم واملعرفة لألف

http://www.refaad.com/
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 ;Manzoor, Hussain, Ahmed & Iqbal, 2012وتلبية االحتياجات االقتصادية، وتشكيل مجتمع ديمقراطي متحضر يستوعب الجميع دون تمييز )

Pavel, 2012.) 

بل تتعداها لتبني أجيال قادرة على تحمل املسئوليات، من خالل ما تقدمه  لذا فإن الجامعات لم تعد تقتصر وظيفتها في تقديم املعرفة فقط،

م اآلخر وتقبل بأنشطتها وفعاليتها وبرامجها لتنمية الشخصية، وإتاحة الفرصة للتعبير والتفاعل مع اآلخرين، وتعزيز املفاهيم املهمة كالتسامح واحترا

 (. 2008هارات القيادية والسلوك القيادي لدى الطلبة )الربيعي، التنوع وثقافة الحوار والعمل بروح الفريق وتنمية امل

: القيادة
ً

 أوال

"  يعتبر مفهوم القيادة من املفاهيم التي حظيت بتعاريف متنوعة ومتعددة، فكل  يعرفها طبًقا ملنظوره الخاص، ويمكن تعريف القيادة بأنها:

هادف في سلوك األفراد، تعتبر مؤشًرا مهًما للحكم على قيادته بالفعالية" )شحاتة، والنجار، درجة قوة التأثير التي يمارسها القائد في إحداث تغيير 

القيادة بأنها "تلك املهارة التي يتمتع بها الفرد في توجيه سلوك اآلخرين نحو أهداف محددة يؤمن بها ويتبناها" )علي،  Tsitlin(. كما عرف 242، ص.2003

بأنها "العملية التي يتم من خاللها تأثير الفرد على أفراد املجموعة نحـو بلـوغ أهـداف املجموعة أو املؤسسة"  Shachleton(. وعرفها 113، ص. 2008

( بأنها التأثير في العاملين في أي وقت وتحت أي ظرف لبلوغ األهداف. وتعرف كذلك بأنها "عملية تحريك 2009وعرفتها شهاب )(. 10، ص. 2008)شحادة، 

، ص. 2010اس باتجاه محدد ومخطط وذلك بتحفيزهم على العمل باختيارهم، والقيادة دور يهدف إلى التأثير في اآلخرين" )شهاب، مجموعة من الن

( بأنها عملية تهدف للتأثير بالعاملين من خالل تحفيزهم لتحقيق أهداف املؤسسة وتطويرها. ويمكن تعريف القيادة 2004(. وعرفتها عماد الدين )112

ا )بأنها ال
ً
ا واتساق

ً
(. وهي Sharma & Jain, 2013عملية التي يؤثر بها الشخص على اآلخرين لتحقيق الهدف وتوجيه املنظمة بطريقة تجعلها أكثر تماسك

حقيق (. مما تقدم يمكن تعريف القيادة بأنها مهارة وسلوك لت2014سلوكيات تهدف للتأثير من أجل تحسين األداء والعمل لتحقيق األهداف )اللمكي، 

 األهداف، من حيث تنسيق املدخالت بشتى أنواعها كانت بشرية ومادية وتقنية، من خالل التأثير بها للوصول للغايات املطلوبة. 

 أنماط القيادة:

 للقيادة ثالثة أنماط تتباين في مميزاتها وعيوبها سيتم ذكرها بش يٍء من التفصيل:

 القيادة الدكتاتورية: .1

يميل القادة إلى اتخاذ القرارات بأنفسهم ويفضلون تحمل مسؤولية املشاريع امللقاة على عاتقهم ومراقبة تنفيذها،  في هذا النوع من القيادة

اذ القرار فهنا ال وجود إلشراك املرؤوسين في صنع القرارات، وإنما على املرؤوسين إنجاز العمل واتباع القواعد فقط، ويتميز هذا النمط بسرعة اتخ

فردي، وكذلك السرعة في التنفيذ كون املرؤوسين وظيفتهم فقط تنفيذ األوامر وبالتالي تزيد اإلنتاجية، ويعاب عليه قلة كونه يصدر بشكل 

وال  االتصال الصاعد من املرؤوسين إلى القائد، وأنه قد يخلق مشاحنات وكراهية للعمل وللقائد، وهذا النوع من القيادة ال يطور من العاملين

قيادة واتخاذ القرار، ويزيد من ضغط العمل على القائد على املدى البعيد كونه املسؤول عن كل مشروع وعمل في مؤسسته يكسبهم مهارات ال

(MTD Training, 2014). 

 القيادة الديموقراطية: .2

والخطط والسياسات، يقوم هذا النوع من القيادة على إشراك املرؤوسين في عملية صنع القرار، فالقائد يشرك األعضاء عند وضع األهداف 

 وتتميز القيادة الديموقراطية بتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين، وذلك بسبب تحقيق مبدأ املشاركة والحرية واملساواة والتعاون واالهتمام

رتفعة والوالء بالعالقات اإلنسانية، ويكون إنتاج املؤسسات على مستوى عاٍل من الجودة بسبب تعزيز دافعية املجموعة والروح املعنوية امل

 ,Razak, Jaafar, Hamidon & Zakaria. وتخلق فرص اإلبداع لدى املوظفين وتطور من مهاراتهم )(Terzi & Ramazan,2016)ألفرادها 

رار ( أنها تسمح بتنازل القائد عن بعض مهامه للمرؤوسين، وعملية اتخاذ الق2012(. ويؤخذ على القيادة الديموقراطية كما يشير حمايل )2015

 املشترك ال تتناسب مع شخصية الرؤساء البيروقراطية، وقد تؤثر سلًبا على سرعة اتخاذ القرار.

 القيادة الترسلية )الفوضوية(: .3

ويتأخر يعرف هذا النمط بالال قيادة، فهنا يغيب التفاعل بين القائد وأتباعه، فالقائد ال يهتم بحاجاتهم وال تطويرهم، وال يتحمل املسؤولية، 

 Aydin, Sarierتخاذ القرار، االجتماعات قليلة واألوقات غير محددة، تؤثر هذه القيادة سلًبا على الرضا الوظيفي واألداء واالنضباط )في ا

& Uysal, 2013). 

هو من يعرف املالحظ من األنماط السابقة التباين في مميزاتها وعيوبها، وعند االختيار بينها ال يوجد نمط أفضل من نمط، فالقائد الناجح 

تطلبه متى يستخدم ماذا؟ أي يعرف طبيعة املوقف وظروفه وما النمط املطلوب واملناسب للوصول لألهداف، وقد يجمع القائد بين نمطين وفًقا ملا ي

 املوقف.

 مهارات القيادة: 
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مكن القائد من القيام باملهام املوكل بها، إن القيادة في جوهرها تتكون من أربعة مكونات رئيسية، وهي قائد وأتباع وموقف وتأثير، وحتى يت 

 سانية.وللتأثير في األتباع البد من توافر عدد من املهارات في القائد، وهي مهارات شخصية أو ذاتية ومهارات فنية ومهارات تصورية ومهارات إن

 املهارات الشخصية )الذاتية(:  .1

( هذه املهارات تعتمد على خصائص Osman, Manaf & Abdullahq, 2014وهي تنظر إلى تراكم السمات والعادات الشخصية للقائد )

وسمات القائد الشخصية، وتتمثل في السمات الجسمية كالنشاط والحيوية والقوة البدنية وسالمة البنية وقوة الشخصية والطالقة اللغوية، 

بادأة واالبتكار وضبط النفس، والخصائص النفسية االتزان وكذلك القدرة العقلية مثل الذكاء وسرعة البديهة واإلدراك والفهم الصحيح، وامل

 .(2009)أبو زعيتر، االنفعالي والثقة بالنفس 

 املهارات الفنية:  .2

)Northousem ,املهارات الفنية وتعني املعرفة والكفاءة في مجال العمل، فيكون القائد على معرفة تامة باألنشطة والقواعد املنظمة للعمل 

الالزمة إلدارة العمل من تخطيط وإدارة وتنظيم واتخاذ قرار، وتكمن أهمية املهارات الفنية في تحسين األداء وتحقيق الرضا  واملهارات.2013(

لسمات الفنية الوظيفي وزيادة اإلنتاجية، ومن الجدير بالذكر أن املهارات الفنية أكثر وضوًحا وأكثر قابلية للمالحظة من املهارات األخرى، وتتجلى ا

 (2009مجال العمل في تحمل املسئولية والحزم والفهم العميق لألمور واإليمان بإمكانية تحقيق الهدف )أبو زعيتر، في 

 املهارات اإلنسانية: .3

 & ,Mumford, Campionتتعلق باملهارات االجتماعية وفن التعامل مع اآلخرين، أو املهارات التي تتعلق بتفاعل القائد مع مرؤوسيه )

Morgeson, 2007 وهي تعتبر مرتكز القيادة التربوية، كمهارات االتصال والتواصل والقدرة على التحفيز وبناء الفريق ومكافأة املستحق، وتعمل .)

 (.Khan & Ahmad, 2012هذه املهارات على خلق روح التعاون والعمل الجماعي، فكلما تمكن القائد من هذه املهارات كان أكثر تأثيًرا )

 راكية )تصورية(:املهارات اإلد .4

م هي مهارات تتعلق ببعد النظر والتطلعات املستقبلية، وإدراك القائد لطبيعة الجماعة أو املؤسسة التي يقودها، وطبيعة العالقات والتنظي

 Burke(. ويشير2011فيها، وقدرته على النظرة العامة الشاملة للنظام ككل، وإدراكه بأن أي تغيير جزئي قد يؤثر على النظام بأكمله )سعادة، 

and Friedman (2011.بأنها القدرة العقلية في رؤية كيفية تفاعل عوامل متعددة ومختلفة لتناسب موقف معين ) 

 السلوك القيادي لدى الطلبة:

أو ما  ( أن القيادة مفهوم معقد يشمل بداخله جوانب نفسية ووجدانية ومعرفية وداخلية، تسبب السلوك الخارجي،2013يرى بدح ومحمد )

الحظة وأكثر يسمى بالسلوك القيادي. يعد السلوك القيادي لدى الطلبة هو الترجمة الفعلية ملهاراتهم القيادية التي يمتلكونها، فالسلوك هو األكثر م

 قابلية للقياس.

ا أتيا به عن املمارسات وم Kouzes & Posnerلذا حرص الكثير من الباحثين على قياس السلوك القيادي بخصائصه وأبعاده. ومن أشهرهم 

البحث  القيادية للقيادة املثالية كمجموعة من السلوكيات قابلة للقياس، والتي يمكن تعلمها، وقد تم تحديدها في خمس ممارسات قيادية بناء على

ك القيادي للطلبة في األوساط التربوية واالطالع والتحليل في األنماط القيادية، وحظيت باعتراف وقبول عند كثير من الباحثين، وأصبحت مقياًسا للسلو 

Tineh, Khasawneh & Omary, -Abu) ورد في وهي كالتالي كما .(2013Lopez ,)وغيرها من العينات منذ ثمانينات القرن املاض ي إلى وقتنا الحاضر 

, n.d.ePosner, 2016; The Leadership ChallengGoewey, 2012; Anonymous, 2015;  ;2009 :) 

 حول ل القواعد: تشكي .1
ً

وهو يهدف لتصميم السلوك الذي يتوقعه القائد من اآلخرين بشكل فعال، فيجب على القادة أن يكونوا واضحين أوال

ء، والطريقة املبادئ التوجيهية، ويحددوا املبادئ املتعلقة بالطريقة التي ينبغي أن يعاملوا بها اآلخرين كاألقران والزمالء والعاملين على حد سوا

 يحتذي به اآلخرون. ا
ً

 لواجب اتباعها للوصول لألهداف، فتشكيل القواعد تخلق معايير التميز، وتضرب مثاال

يعتقد القادة أن بإمكانهم إحداث فرق، فهم يتطلعون للمستقبل، ويخلقون صورة مثالية وفريدة ملا يمكن أن تكون عليه الرؤية املشتركة:  .2

حثون اآلخرين على رؤية احتماالت مثيرة خارج األفق، إنهم يستمعون آلمال وتطلعات اآلخرين، ويتم دمجها في املجموعة، ينفثون الحياة في رؤاهم وي

 . حلم مشترك حول املستقبل

وهو سلوك يتمتع به القادة العظماء، إنهم يبحثون عن طرق جديدة ومبتكرة إلحداث التغيير وتحسين التنظيم، ال يخش ى هؤالء القادة التحدي:  .3

تغالل الفرص، تتضمن مهارة التحدي إعادة التقييم والتساؤل وعدم قبول ما هو معتاد، يخاطر القادة أحياًنا، ويشجعون موظفيهم على من اس

فعل الش يء نفسه، فالقادة الكبار يضعون توقعات أعلى مما يحدث عادة، لذا يجب عليهم االلتزام بالتحدي للوصول إلى آفاق جديدة مع دعم 

 الرحلة. أتباعهم خالل
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تمكين اآلخرين من العمل يعني إشراك اآلخرين في التخطيط، ومنحهم حرية اتخاذ القرار، فتمكين اآلخرين من العمل يسمح ألتباعهم التمكين:  .4

بالقدرة  بالقيام بعملهم واستنفار إمكاناتهم الكاملة، ويسعى القادة إلى خلق جو من الثقة والكرامة اإلنسانية ومساعدة كل شخص على الشعور 

 والقوة، فهم يقدرون احتياجات ومصالح اآلخرين.

ا بعض الش يء، وللحفاظ على األمل واإلصرار يبث القادة روح التشجيع والتحفيز التشجيع:  .5
ً
 شاق

ً
إن اإلنجازات االستثنائية في املجموعات يعد عمال

نهم نظًرا لجهودهم، فيحتفل القادة باإلنجازات، ويشعرون اآلخرين بين األعضاء، يعترف القادة باملساهمات التي يقدمها األفراد، وكذلك يكافئو 

 .وكأنهم أبطال
 

 ثانًيا: دور اإلعداد األكاديمي بجامعة الكويت في تنمية السلوك القيادي لدى طلبتها
للطالب ورفع كفاءتهم من ( اإلعداد األكاديمي بأنه عملية مستمرة تهدف لتطوير الخبرات واملهارات 2013عّرف كل من عبد املنعم وعامر )

 أجل الوصول للجودة الشاملة من خالل اإلعداد النظري الذي يختص بتزويد املعرفة واإلعداد العملي الذي يصقل املهارات والخبرات.

ا املختلفة، ( إلى أن برامج اإلعداد األكاديمي البد من أن تتصف بالجودة بمكوناته2017ولتحقيق أهداف اإلعداد األكاديمي يشير نصيرات )

 وهي كما يلي:

 الطالب: يعتبر الطالب هو محور العملية التعليمية، لذا تعد جودته مطلًبا ضرورًيا، مما يحتم اختياره وفق أسس علمية وعملية تتوافق مع .1

 أهداف املؤسسة.

 كفاءته التدريسية والتدريبية والبحثية.عضو هيئة التدريس: املنفذ بشكل كبير ملعظم أهداف مؤسسات التعليم العالي، وجودته تتمثل في مدى  .2

ضرورية إلعداد املقررات الدراسية: أن تقدم املعرفة املهارات املتعلقة بالبرنامج األكاديمي كتطوير الذات واألداء األكاديمي وغيرها من املهارات ال .3

 طالب التعليم العالي.

 ل طرق التدريس على ترجمة املقررات الدراسية، وتحقق أهدافها. طرق التدريس: وأال تقتصر على أسلوب التلقين املعتاد، وأن تعم .4

 اإلمكانات املادية: وتشمل املباني واملوارد املالية، وسهولة استخدامها ومرونتها بما يخدم العملية التعليمية. .5

العالي واتجاهها، ومدى وضوح ومرونة  اإلدارة العليا والتشريعات القانونية: وهي تمثل القيادات العليا التي تشكل سياسة مؤسسات التعليم .6

 قوانينها وااللتزام بها لضمان حسن األداء.

 تقييم األداء: مدى وجود آليات ومقاييس لتقييم األداء في جميع العناصر السابقة، ومدى مالئمة هذه األدوات واملقاييس. .7

لدى طلبتها، ويمكن االستدالل على ذلك فيما تقدمه من برامج وأنشطة تسعى جامعة الكويت من خالل إعدادها األكاديمي إلى تنمية السلوك القيادي 

 وفعاليات، يتم ذكر منها ما يلي: 

التعاون مع منظمات ومبادرات تدعم القيادة الطالبية، كما صرح رئيس وحدة الدراسات األمريكية في جامعة الكويت د.فيصل أبو صليب تم  .1

رق أوسطية في الكويت، والتي من أهدافها إعداد قيادات طالبية من خالل برامج مكثفة حول إعداد التعاون مع مبادرة الشراكة األمريكية الش

 (. 2012( أسابيع في الواليات املتحدة)التارمي، 10القيادات ومهارات حل املشكالت، ومهارات العمل املدني واألهلي، ملدة )

كحضور وفد طالبي من مختلف كليات جامعة الكويت واملشاركة  ،ي القيادة الطالبيةتوفير فرص الحضور واملشاركة في املؤتمرات التي تدعم وتنم .2

بة في مؤتمر القيادة الطالبية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي "تقدم" في دولة قطر، حيث يسعى املؤتمر لصقل املهارات القيادية لدى الطل

 (.2017ية واإلنجاز )أكاديميا، وتمكينهم، من خالل محاور املؤتمر الثالثة القيادة والتنم

طبيعة البرنامج األكاديمي الذي يجمع بين املقررات الواجب استيفاؤها كمتطلب للتخرج، وأيًضا مقررات اختيارية تسمح للطالب بحرية صنع  .3

خصص الذي يرغبه، وفي بعض الكليات القرار، واختيار املقرر املوافق مليوله ورغباته، كما أن طبيعة البرامج في العادة تسمح للطالب باختيار الت

 تقدم أيًضا تخصًصا مسانًدا يتم اختياره بناء على رغبات الطالب.

عطاء أعضاء هيئة التدريس ولهم تأثير كبير في ذلك، من خالل إعطاء الطالب الفرصة ملمارسة القيادة من خالل العمل الجماعي وتكوين الفرق، وإ .4

 وضع تصورات لتوصيف املقرر، وإدارة الشعبة، وتخطيط األعمال وتنظيمها. بعض الصالحيات للطالب للمشاركة في 

الجمعيات الطالبية حيث تسمح جامعة الكويت بتكوين جموع طالبية يتم اختيارها من قبل الطالب لتمثيلهم، ويعد االتحاد الوطني خير مثال  .5

 (.2006ة وتلبيتها، ومشاركة طلبة االتحاد في صنع القرار )الكندري، يتجلى به للسلوك القيادي لدى الطلبة، من خالل معرفة احتياجات الطلب

 مكتب االستشارات والتدريب املتوفر في كل كلية، ومن أهدافه عقد دورات ومحاضرات تتعلق بالناحية املعرفية للطالب، وتنمية قدراته وصقل .6

 تطوير الذات. شخصيته، كمهارات القيادة والتفكير اإلبداعي والناقد وغيرها من مهارات
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مشروع قيادي والذي يقدمه اتحاد الطلبة، ويهدف لصنع القادة من خالل برنامج مكثف يقدم على أيدي مختصين في هذا املجال )مشروع  .7

 (.2016قيادي، 

لجامعة املناظرات حيث حرصت جامعة الكويت على توفير الفرصة للمناظرات الطالبية بين الكليات على مستوى الجامعة، وبين طلبة ا .8

(. فاملناظرات الجامعية تهدف إلى تنمية الحس القيادي لدى الطلبة ومهارات التفكير الناقد 2018والجامعات األخرى )عمادة شئون الطلبة، 

 (.2014لديهم )جاسم وآخرون، 

نطاق الدراسات السابقة  يزخم األدب العربي واألجنبي بالدراسات واألبحاث في مجال القيادة وممارستها وسلوكياتها، لذا تم تضييق

فعاليات في بالدراسات التي تدرس السلوك القيادي ومهاراته لدى طلبة التعليم العالي، والتي تبحث بدور الجامعات وإعدادها األكاديمي واألنشطة وال

 تنمية السلوك القيادي، وقد تم ذكرها وفق تسلسلها الزمني من األقدم إلى األحدث كما يتضح أدناه. 

 (TSP)( التي هدفت لتقويم برنامج تعليمي ألعضاء هيئة تدريس في كلية الطب جامعة كاليفورنيا ولطلبتها 2006)Muller and Irbyدراسة

بلة وغيرها، إلعداد قادة تربويين ذوي معرفة ومهارة عالية في مجال تعليم الطب، واتبعت الدراسة املنهج املختلط، وتعددت أدواتها كاملالحظة واملقا

(نظريات التعلم 1( فرًدا من األساتذة في الكلية والطالب، وكان التقييم في املحاور اآلتية: )76قت على الخريجين وامللتحقين في البرنامج البالغ عددهم )وطب

( تقييم طرق التعليم، وكان 7( البحوث التربوية )6( التطوير املنهي )5( القيادة والتغيير التنظيمي )4( تطوير املناهج وتقييمها )3( طرق التدريس )2)

لقيادين التربويين التقييم من املشاركين بفاعلية البرنامج بدرجة كبيرة، و أن البرنامج أسهم في زيادة األبحاث العلمية واألنشطة العلمية، وزيادة عدد ا

 عة.ذوي املهارة املعرفة، وكانت التحديات التي تواجه البرنامج ضيق الوقت وضعف االتصال واملتاب

 Westوهي دراسة طولية تهدف لدراسة التغيرات في السلوك القيادي للطلبة في الجامعة الخاصة التي تقع في ) Posner(2009)دراسة 

Coastالرؤية املشتركة  –التمكين  -(، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي، وأداتها مقياس لقياس السلوك القيادي مكون من خمسة أبعاد )تشكيل القواعد

( طالًبا، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات االستجابة في األداة 384التشجيع(، وطبقت على عينة قوامها ) -التحدي –

تحقين، ولم تكن لوجميع األبعاد بين الطلبة املستجدين والخريجين لصالح الخريجين، وبين امللتحقين في برامج تدريبية للقيادة وغير امللتحقين لصالح امل

 هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير النوع.

القيادة التربوية بالنسبة للمرأة والرجل في املؤسسات التربوية في عالية إلى البحث في الفروق في ف(  والتي تهدف 2012) Abu-tinehدراسة 

( معلًما 700محاور املهارات والكفايات وفعالية القيادة، وطبقت االستبانة على )األردن، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي وأداتها االستبانة تضم 

أن متوسط مهارات وكفايات وفعالية القيادات النسائية في املؤسسات التعليمية األردنية من وجهة  ومدير مدرسة من الجنسين، وأظهرت نتائج الدراسة

من متوسط مهارات وكفايات القيادات الرجالية من وجهة نظرهم، ومن وجهة نظر املعلمين الذكور نظرهن ومن وجهة نظر املعلمين الذكور واإلناث أقل 

 واإلناث، و لكن عند البحث عن الفروق إن كانت ذات داللة إحصائية لم تكن هذه الفروق دالة إحصائًيا.

( كمنبئ US Graduatee Universityمعة )( التي من أهدافها التعرف على السلوك القيادي لدى الطلبة في جا2013)Gomezدراسة 

( من الطلبة ممن التحق مسبًقا في برنامج الدكتوراه في القيادة، 303، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، وبلغت العينة )لالستمرار في الجامعة

التشجيع(، وكشفت الدراسة  -التحدي –الرؤية املشتركة  –التمكين  -ومن أدواتها مقياس السلوك القيادي املكون من خمسة أبعاد )تشكيل القواعد

نها عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في السلوك القيادي بين متوسطات استجابة العينة عن بعد تشكيل القواعد ممن أتموا الدراسة ومن تسرب م

ات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث الخريجين لصالح الذكور لصالح الخريجين، وال توجد فروق بين بقية األبعاد أو األداة ككل، كما وجدت فروق ذ

القواعد كان من في بعد تشكيل القواعد، بينما لصالح اإلناث في بعد التشجيع، وال توجد فروق بينهم في بقية األبعاد أو األداة ككل، كما أن بعد تشكيل 

 املنبئات إلتمام الدراسة في البرنامج.

التي هدفت إلى تعّرف فاعلية برنامج ماجستير اإلدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرى في إعداد القادة ( 2014دراسة الحميدي )

سة خريجي التربويين من وجهة نظر الخريجين، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي وكانت أداتها االستبانة، وكانت عينة الدراسة هي مجتمع الدرا

( خريًجا، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى فاعلية البرنامج في تنمية املهارات القيادية جاء 118ية والتخطيط البالغ عددهم )ماجستير اإلدارة التربو 

ذات كانت هناك فروق بدرجة عالية وكانت أعلى املهارات التي تم اكتسابها هي املهارات الذاتية ثم اإلدارية ثم اإلنسانية ثم الفنية وأخيًرا اإلدراكية، و 

ن داللة إحصائية ملتغير الخبرة لصالح عشر سنوات فأكثر، وأيًضا هناك فروق وفًقا ملتغير الحصول على الدكتوراه لصالح الخريجين امللتحقي

صياتها ضرورة والحاصلين مقابل غير الحاصلين على الدكتوراه في تنمية املهارات القيادية وتنمية املهارات اإلدراكية واإلدارية ككل، و كانت أبرز تو 

 املحافظة على مستوى البرنامج وتطويره لألفضل.

التي هدفت لتطوير املهارات القيادية لدى طلبة كلية التمريض في ماليزيا،  Foli, Braswell, Kirkpatrick and Lim (2014)دراسة 

ية املقرر ونهايته الذي استمر على مدار ثالثة أشهر، بواقع ثالث أجريت في مقرر اإلدارة والقيادة للطلبة الخريجين، وقيس السلوك القيادي للطلبة في بدا
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من  ساعات أسبوعًيا، وتكوين مجموعات من الطلبة للعمل القيادي، واتبعت في ذلك املنهج التجريبي، تم استخدام مقياس السلوك القيادي املكون 

( طالًبا، وتظهر النتائج ارتفاع تقديرات األفراد في 65شجيع(، وطبقت على )الت -التحدي –الرؤية املشتركة  –التمكين  -خمسة أبعاد )تشكيل القواعد

 -التشجيع -لتمكينالقياس البعدي عن القبلي، وكان بعد التمكين األعلى في القياس البعدي والقبلي، وجاءت األبعاد مرتبة تنازلًيا في االختبار البعدي )ا

 التحدي(. -الرؤية املشتركة -تشكيل القواعد

التي هدفت للتعرف على دور املعهد األسباني للقيادة الهندسية التابع  Esquinca, Mein, Golding and HugVilla(2015) ,سة درا

( طالًبا، 59، طبقت على )واالستبانة لكلية الهندسة في جامعة تكساس في تنمية املهارات القيادية، واتبعت الدراسة املنهج املختلط، ومن أدواتها املقابلة

عمل الجماعي وتوصلت الدراسة لدور املعهد في تنمية بعض املهارات كاالتصال والتواصل، حيث أبدت اإلناث تجاوًبا أكبر حول مهارة االتصال، ومهارة ال

الت أخرى ومع وما يصحبه من مهارات أخرى كاالستماع والثقة وتبادل األفكار، كما أعرب أفراد العينة عن قدرتهم على تطبيق تلك املهارات في مجا

 جماعات أخرى، وأن هذا املهارات املكتسبة هي إضافة لسيرتهم الذاتية، وقد ساهمت في توليد الفكرة البحثية لبحث التخرج.

( هدفت الدراسة إلى التعرف على السمات القيادية لدى الطلبة املشاركين في األنشطة الطالبية في جامعة البعث، 2016دراسة حمود )

سة املنهج الوصفي، وأداتها االستبانة مكونة من أربعة مجاالت: سمات اجتماعية، وسمات انفعالية سلوكية، سمات شخصية وجسمية، واتبعت الدرا

( طالًبا، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى السمات القيادية للطلبة املشاركين جاءت 425وسمات عقلية ومعرفية، وطبقت على عينة عشوائية تقدر بـ )

تفعة، ومرتبة تنازلًيا: سمات شخصية وجسمية، سمات اجتماعية، وسمات انفعالية سلوكية، وسمات عقلية ومعرفية، كما كشفت عن بدرجة مر 

 فروق ذات داللة إحصائية في السمات القيادية بين الطلبة املشاركين باألنشطة وغير املشاركين لصالح املشاركين.

تعرف على درجة املهارات القيادية املكتسبة لخريجي برنامج ماجستير التربية املوحدة في التربية ( التي هدفت لل2017دراسة العنزي والجدي )

واإلدراكية  في جامعة الكويت، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، وأداتها استبانة مكونة من خمسة أبعاد املهارات الذاتية والفنية واإلنسانية

( خريًجا من برنامج املاجستير، وأسفرت النتائج عن ارتفاع املهارات القيادية املكتسبة، وجاءت املهارات 24ائية قدرها )واإلدارية، وطبقت على عينة عشو 

ى ملتغير النوع أو مرتبة تنازلًيا كالتالي: الذاتية ثم اإلدارية فالفنية تليها اإلنسانية وأخيرها اإلدراكية، ولم تكشف عن فروق ذات داللة إحصائية تعز 

 لخبرة أو القسم األكاديمي أو املركز الوظيفي أو الحصول على درجة الدكتوراه.ا

( والتي من أهدافها التعرف على الفروق بين الطلبة املوهوبين )الطلبة الذين يتمتعون بعدد من الصفات أبرزها 2017دراسة البهي ) 

ب كلية التربية في جامعة الزقازيق بمصر، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي، وأحد التحصيل الدراس ي املرتفع( وغير املوهوبين في السلوك القيادي من طال 

( طالًبا وطالبة، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطي 20أدواتها استبانة للسلوك القيادي طبقت على عينة عشوائية تبلغ )

 غير املوهوبين.استجابة الطلبة املوهوبين وغير املوهوبين لصالح 

يالحظ من الدراسات السابقة وحدة الهدف مع الدراسة الحالية، وهو البحث في درجة السلوك القيادي املكتسب من اإلعداد األكاديمي 

( ،أو 2014et al.Foli ,(، أو جزء من اإلعداد األكاديمي كاملقرر الدراس ي في دراسة)osner, 2009P؛ 2017؛ العنزي والجدي، 2014كدراسة )الحميدي، 

(، أو األنشطة الطالبية كدراسة )حمود، Villa et al., 2015(،أو معهد أكاديمي كدراسة )Muller and Irby, 2006دورة تدريبية أكاديمية كدراسة )

( التي Abu-tineh, 2012ودراسة )، (تبحث في السلوك القيادي كمنبئ لدى الطلبة لالستمرار في الدراسةGomez, 2013(، بينما كانت دراسة )2016

( التي تبحث بين 2017كانت تبحث في الفروق القيادية بين الذكور واإلناث، ويتطابق هذا الهدف مع أحد أهداف الدراسة الحالية، ودراسة )البهي، 

 الفروق في السلوك القيادي بين الطلبة املوهوبين وغير املوهوبين. 

؛ 2016؛ حمود، 2017ات السابقة جميعها تستهدف طلبة التعليم العالي، فدراسة )البهي، ويالحظ وحدة العينة، فالدراسة الحالية والدراس

osner, 2009; Villa et al., 2015et al., 2014; PFoli ،؛ العنزي والجدي، 2014( موجهة لطلبة املرحلة األولى في التعليم العالي، ودراسة )الحميدي

 ,Muller & Irby( لطلبة الدكتوراه املقيدين والخريجين، في حين دراسة )Gomez, 2013اسة )( موجهة لطلبة املاجستير الخريجين، ودر 2017

 ( موجهة للقيادات التربوية واملعلمين. Abu-tineh, 2012( جمعت بين الطالب واألساتذة، بينما كانت )2006

تفق الدراسة الحالية مع الدراسات التالية في املنهج تعددت املنهجيات املتبعة في الدراسات السابقة بحسب طبيعة الدراسة وأهدافها، فت

(، Posner, 2009(، بينما كان املنهج مسحي طولي في دراسة )2017؛ العنزي والجدي، 2014؛ الحميدي، 2016؛ حمود، 2017الوصفي املسحي )البهي، 

 Muller and(، واملنهج املختلط في دراستي )2013Gomez ,دراسة )( اتبعت املنهج التجريبي، واملنهج الوصفي االرتباطي في et al., 2014Foliودراسة )

Irby, 2006; Villa et al., 2015). 

(، حتى إن بعض الدراسات استعانت باملقاييس 2016؛ حمود، 2017أداة الدراسة في معظم الدراسات كانت االستبانة كدراسة )البهي، 

 Kouzes and( استعانت بمقياس املمارسة القيادية لـ osner, 2009P , 2013;Gomez4; et al., 201Foliذاتها، فالدراسة الحالية ودراسة )

Posner،  ،؛ العنزي والجدي(، بينما تعددت األدوات في دراستي )2014واتفاق االستبانة في دراستي )الحميديMuller and Irby, 2006; Villa et 

al., 2015.نظًرا ملنهجية الدراسة ) 
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لحالية ببيئتها وعينتها حيث إنها على طلبة البكالوريوس في جامعة الكويت، كما أنها تبحث في بعض املتغيرات الديموغرافية لم تتميز الدراسة ا

 مناقشتها.ترد في الدراسات السابقة كمتغير الكلية واملعدل التراكمي، كما أن الدراسة الحالية ستستفيد من الدراسات السابقة في تفسير النتائج و 

عة الكويت ليست بمعزل عن بقية الجامعات، فلم تهتم فقط في الجانب املعرفي، بل حرصت على إعداد جيل مسلح بالخبرات واملهارات جام 

ض القرارات وأبرزها تنمية السلوك القيادي من خالل إعدادها األكاديمي، فمن خالل خبرة الباحثين في جامعة الكويت تعطى الحرية للطلبة في اتخاذ بع

ُتترك ا يتعلق باملقرر الدراس ي وتوصيفه ومتطلباته، والعمل بشكل جماعي وقيادة الفريق لتحقيق األهداف املطلوبة منه، بل إن في بعض األحيان فيم

 املحاضرة ومحتواها للطالب يقدمها ويديرها. 

شطة الطالبية التي تنمي الشخصية، ويتضح فيها ( من األن2006ومن الجدير بالذكر أن االنتخابات والجمعيات الطالبية كما تذكر الكندري ) 

وتبني  السلوك القيادي من خالل عمل الطلبة ألجل الطلبة وتمثيلهم وخدمتهم، وتوسع العالقات االجتماعية مع الطلبة أو مع أعضاء هيئة التدريس،

 جمعيات، وأن يشاركوا في التصويت ليختاروا من يمثلهم. مشكالت الطلبة وحلها، وقد أتاحت جامعة الكويت الفرصة لجميع الطلبة أن ينتموا لهذه ال

كذلك تحتضن جامعة الكويت الكثير من الحمالت التي من شأنها مشاركة الطالب في صنع القرار وتنمية السلوك القيادي لديهم، كحملة  

 -عميد شئون الطلبة -حيث صرح د. عبد الرحيم الذياب "شارك في صنع القرار"، والتي تهدف ملشاركة الطالب في تحديد احتياجاتهم من مدير الجامعة،

(. وكذلك حملة "أشارك" 2015بأنها وسيلة ملشاركة الطالب في صنع القرار الجامعي وتعزيز الثقة وكسب املهارات القيادية )مكتب عميد شئون الطلبة، 

 ب(.  2017تب نائب مدير الجامعة للتخطيط، التي تقوم بها الجامعة بمشاركة الطالب بوضع الخطة االستراتيجية للجامعة )مك

مما تقدم تم ذكر غيض من فيض األنشطة التي تقدمها جامعة الكويت متمثلة ببرامجها وأعضاء هيئة التدريس وفعالياتها التي ترمي لتنمية  

ألكاديمي في جامعة الكويت من خالل إجابتها على السلوك القيادي لدى طلبتها، فجاءت هذه الدراسة لتقييم السلوك القيادي املكتسب وتقويم اإلعداد ا

عدد  من  السؤال الرئيس ي ما درجة تأثير اإلعداد األكاديمي بجامعة الكويت في إكساب السلوك القيادي من وجهة نظر طلبتها؟ ويندرج من هذا السؤال

 األسئلة الفرعية:

التشجيع(  -التمكين -التحدي –الرؤية املشتركة  –ك القيادي )تشكيل القواعد ما درجة تأثير اإلعداد األكاديمي بجامعة الكويت في إكساب السلو  .1

 من وجهة نظر طلبتها؟

زى هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات تقدير العينة لدرجة تأثير اإلعداد األكاديمي بجامعة الكويت في إكساب السلوك القيادي تع .2

 املعدل التراكمي(؟ –الفرقة الدراسية  -الكلية -إلى املتغيرات اآلتية )النوع

 أهمية الدراسة:
 تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية متغيراتها اإلعداد األكاديمي والسلوك القيادي، لذا من املأمول من هذه الدراسة أن:       

 تغيرات، ووضع الخطط والبرامج بناء عليها.تمد املختصين وصانعي القرار في جامعة الكويت بمعلومات يمكن االستناد عليها عن مستوى تلك امل .1

 تعكس ألعضاء هيئة التدريس مدى إسهامهم في تنمية السلوك القيادي، فقد تساهم في تطوير أدائهم.  .2

 تساعد الطالب بإعطائهم صورة عن سلوكهم القيادي املكتسب، وتحديد مواطن الضعف ملعالجتها، ومواطن القوة لتعزيزها. .3

 وتوصياتها لدراسات أخرى تتعلق باملوضوع.تمهد نتائج الدراسة  .4

 محددات الدراسة:
جريت الدراسة في الفصل الصيفي من العام الدراس ي  .1

ُ
 .2018 -2017الحدود الزمانية: أ

جريت الدراسة في جامعة الكويت. .2
ُ
 الحدود املكانية: أ

 .2018 -2017اس ي الحدود البشرية: طبقت الدراسة على طلبة جامعة الكويت املقيدين خالل العام الدر  .3

بأبعاده الخمسة تشكيل القواعد والرؤية املشتركة والتحدي الحدود املوضوعية: قيس السلوك القيادي املكتسب من اإلعداد األكاديمي  .4

 ي.للسلوك القياد Kouzes & Posner كما في مقياسوالتمكين والتشجيع 

 التعريفات باملصطلحات:
 :تم تعريف املصطلحات إجرائًيا كما يلي

ف واألنشطة اإلعداد األكاديمي: البرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي إلعداد طالبها في تخصص معين من خالل برنامج يشمل املقررات والتكالي

 وأعضاء هيئة التدريس املنفذين للبرنامج باإلضافة األنشطة والفعاليات االختيارية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي.

 كة.القيادي: هي املمارسات التي يؤديها الفرد وتمكنه من أن يكون مؤثًرا في املجموعة التي يتعامل معها ويمض ي بها لتحقيق أهدافهم املشتر  السلوك
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 :إجراءات الدراسة
وقياس املتغير من خالل وجهة اتبعت الدراسة الحالية املنهج الوصفي املسحي وذلك ملالئمته في قياس ميول وآراء واتجاهات العينة، منهجية الدراسة: 

 (.2014نظر أفراد العينة )مراد وهادي، 

 مجتمع الدراسة وعينتها: 

( طالًبا )مكتب نائب مدير 36124) 2017-2016يمثل مجتمع الدراسة الطلبة املقيدين في جامعة الكويت، والذي بلغ عددهم للعام الدراس ي 

 (.1( طالًبا بصورتها النهائية، كما يتضح في جدول )676شوائية بسيطة قوامها )أ(، وكانت عينة الدراسة ع2017الجامعة للتخطيط، 

 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة (:1)جدول 
 النسبة املئوية % العدد الفئة املتغير

 43.5 294 ذكر النوع

 56.5 382 أنثى

 20.7 140 كليات علمية الكلية

 34.9 236 كليات مهنية

 44.4 300 كليات أدبية

 8.1 55 فأقل 2.00 املعدل التراكمي

(2.01-3.00) 336 49.7 

(3.01-4) 282 42.2 

 12.7 86 األولى الفرقة الدراسية

 26.2 177 الثانية

 23.8 161 الثالثة

 24.3 164 الرابعة

 13.0 88 املتوقع تخرجهم 

 أداة الدراسة: 

( لقياس السلوك القيادي وقد ترجمت وعدلت بما Lopez, 2013الواردة في ) Kouzes & Posnerلتحقيق أهداف الدراسة استعين باستبانة 

( الرؤية 2( بنوًدا. )5( تشكيل القواعد: ويتكون من )1( أبعاد، وهي: )5( بنًدا متضمنة في )30يتناسب مع البيئة املحلية، وتكونت في صورتها النهائية من )

 ( بنوًدا.5( التشجيع: ويتكون من )5( بنوًدا. )5( التمكين: ويتكون من )4( بنوًدا. )5( التحدي: ويتكون من )3)( بنوًدا. 5املشتركة: ويتكون من )

، 2، بدرجة قليلة=3، بدرجة متوسطة=4، بدرجة كبيرة= 5وقد قيست البنود من خالل مقياس ليكرت خماس ي الدرجات )بدرجة كبيرة جدا= 

منخفضة  -منخفضة -متوسطة -مرتفعة -ابة العينة تم تقسيم املتوسطات لخمسة مستويات )مرتفعة جًدا(، ولتحليل استج1بدرجة قليلة جًدا= 

، وتلك القيمة تعبر عن طول الفئة بين املستويات 0.80= 5( /1 -5القيمة الدنيا( / عدد املستويات، أي ) -جًدا(، من خالل املعادلة )القيمة العليا 

( 3.40 -2.61( درجة تقدير منخفضة، و )2.60 -1.81( تمثل درجة تقدير منخفضة جًدا، واملتوسطات )1.80 -1ت )الخمسة، وبالتالي تكون املتوسطا

 ( تمثل درجة تقدير مرتفعة جًدا.5 -4.21( تمثل درجة تقدير مرتفعة، و)4.20 -3.41تمثل درجة تقدير متوسطة، و)

( من األساتذة املختصين في اإلدارة التربوية، 5ثباتها، حيث عرضت االستبانة على )وقد تم التحقق من إمكانية استخدام األداة من خالل صدقها و 

( طالًبا من 30وقد تم األخذ بتوجيهاتهم ومالحظاتهم، كما تم التحقق من صدق اتساقها الداخلي من خالل تطبيق الدراسة على عينة استطالعية بلغت )

(، وكذلك األبعاد ترتبط مع 0.88 -0.60يع البنود ترتبط بمجاالتها بمعامل ارتباط يتراوح بين )مجتمع الدراسة وخارج عينة الدراسة، حيث كانت جم

(، تشير معامالت االرتباط تلك إلى االرتباط املتوسط واملرتفع، وجميعها كانت دالة عند مستوى داللة 0.90 -0.74األداة بمعامالت ارتباط تتراوح بين )

(0.01) 

 الداخلي لألداةصدق االتساق (: 2 )جدول 
 التشجيع التمكين التحدي الرؤية املشتركة تشكيل القواعد

 معامل االرتباط البند معامل االرتباط البند معامل االرتباط البند معامل االرتباط البند معامل االرتباط البند

1 0.60** 1 0.81** 1 0.75** 1 0.70** 1 0.76** 

2 0.85** 2 0.72** 2 0.81** 2 0.74** 2 0.87** 

3 0.65** 3 0.83** 3 0.82** 3 0.76** 3 0.72** 

4 0.76** 4 088** 4 0.70** 4 0.84** 4 0.73** 

5 0.75** 5 0.86** 5 0.74** 5 0.71** 5 0.76** 

6 0.76** 6 0.77**  6 0.80** 6 0.60** 6 0.78** 

املجال مع 

 األداة

0.74** 0.86**  0.90**  0.82**  0.86** 

 (0.01لة عند مستوى داللة )** دا
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( مما يدل على الثبات املرتفع، كما 0.80وُحسب معامل الثبات كرونباخ ألفا من خالل العينة االستطالعية، حيث كانت في جميع األبعاد تزيد عن ) 

 (.3هو موضح في جدول )

 قيم معامل الثبات كرونباخ ألفا ألداة الدراسة (: 3)جدول  

 

 

 

 

 

 

 اإلحصائية:  األساليب
ودراسة الفروق بين  النحرافات املعيارية،لإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت األساليب اإلحصائية املناسبة كاملتوسطات الحسابية وا 

 املتوسطات الحسابية من خالل اختبار )ت( وتحليل التباين األحادي، واملقارنات البعدية كاختبار شيفيه. 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
الرؤية  –القيادي )تشكيل القواعد  نتائج السؤال األول والذي ينص على "ما درجة تأثير اإلعداد األكاديمي بجامعة الكويت في إكساب السلوك

 التشجيع( من وجهة نظر طلبتها؟" -التمكين -التحدي –املشتركة 

  (.4لإلجابة عن السؤال السابق استخدمت أساليب اإلحصاء الوصفي كاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية كما هو موضح في جدول )

 ملعيارية ألداة الدراسةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات ا(: 4)جدول 

 

 معامل الثبات ألفا كرونباخ تعدد العبارا األبعاد

 0.813 6 تشكيل القواعد

 0.894 6 الرؤية املشتركة

 0.859 6 التحدي

 0.816 6 التمكين

 0.859 6 التشجيع 

 0.949 30 األداة

 درجة التقدير الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البند

 متوسطة 2 0.85 3.39 تشكيل القواعد:

 متوسطة 6 1.04 3.24 يمكنني التآس ي بها عند عملي مع فرق العمل. كاديمي بجامعة الكويت في خلق قدواتساهم اإلعداد األ -1

يمي بجامعة الكويت في إكسابي مهارات التعامل وفق القواعد واملعايير املتفق كادساهم اإلعداد األ -2

 عليها إلنجاز األعمال.

 متوسطة 5 1.04 3.28

 مرتفعة 1 1.10 3.62 كاديمي بجامعة الكويت في احترامي للوعود وااللتزامات التي أقدمها.ساهم اإلعداد األ -3

في سعي لفهم تأثير سلوكي وأفعالي على أداء املجموعة التي  كاديمي بجامعة الكويتساهم اإلعداد األ -4

 أعمل معها.

 مرتفعة 2 1.06 3.54

 متوسطة 4 1.17 3.32 كاديمي في جامعة الكويت في زيادة إيماني بدعم املجموعة للقيم املتفق عليها.ساهم اإلعداد األ -5

اللغوية لدي ألتحدث عن قيمي ومبادئي كاديمي بجامعة الكويت في تعزيز الطالقة ساهم اإلعداد األ -6

 التي توجه العمل.

 متوسطة 3 1.19 3.36

 متوسطة 5 0.91 3.30 الرؤية املشتركة

كاديمي بجامعة الكويت في تعزيز التفاؤل لدي نحو املستقبل للتأثير بشكل إيجابي ساهم اإلعداد األ -7

 على املجموعة التي أعمل معها.

 متوسطة 6 1.22 3.22

وتوضيح األفكار للمجموعة التي كاديمي بجامعة الكويت في تطوير قدرتي على االقناع م اإلعداد األساه-8

 أعمل معها. 

 متوسطة 1 1.11 3.36

كاديمي بجامعة الكويت في تطوير مهارات التخطيط االستراتيجي لدي لوضع رؤية ساهم اإلعداد األ-9

 في املستقبل. مشتركة مع املجموعة التي أعمل معها تجعلنا أفضل

 متوسطة 5 1.13 3,26

كاديمي بجامعة الكويت في تعزيز قدرتي على دمج رغبات املجموعة في هدف مشترك ساهم اإلعداد األ -10

 نعمل على تحقيقه.

 متوسطة 4 1.14 3.27

كاديمي بجامعة الكويت في تعزيز روح التفاؤل واإليجابية لدي نحو ما يمكن ساهم اإلعداد األ-11

 ه على املستوى الشخص ي ومستوى فرق العمل.تحقيق

 متوسطة 2 1.16 3.33
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يتبين من استجابات العينة أن درجة تأثير اإلعداد األكاديمي في جامعة الكويت في إكساب السلوك القيادي كانت درجة تأثير متوسطة، حيث 

(، كما أن جميع األبعاد جاءت بدرجة متوسطة، باستثناء بعد التمكين كان أعلى األبعاد حيث 0.82( واالنحراف املعياري )3.35لغ املتوسط الحسابي )ب

(، 0.85( وانحراف معياري )3.39(، ويليه بعد تشكيل القواعد بمتوسط حسابي )0.92( وانحراف معياري )3.42جاء بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي )

(، وأخيًرا بعد 0.97( وانحراف معياري )3.32(، يليه بعد التشجيع بمتوسط حسابي )0.93( وانحراف معياري )3.34ثم بعد التحدي بمتوسط حسابي )

 (.0.91( وانحراف معياري )3.30الرؤية املشتركة بمتوسط حسابي )

كاديمي بجامعة الكويت في احترامي للوعود ساهم اإلعداد األبنود "يالحظ من استجابات أفراد العينة حول بعد تشكيل القواعد أن أعلى ال

(، وقد يعزى ذلك إلى أن التزام الطالب 1.10( وانحراف معياري )3.62"، حيث جاء البند بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط حسابي )وااللتزامات التي أقدمها

حصيلهم الدراس ي، فقد يكون اعتيادهم على هذا األمر من خالل املقررات الدراسية باملواعيد وتنفيذ ما يكلف إليهم من مهام عامل مهم في ارتفاع ت

خلق قدوات  وغيرها من األنشطة يعزز هذا الجانب لديهم في بعد تشكيل القواعد،  بينما كانت أقل البنود "ساهم اإلعداد األكاديمي بجامعة الكويت في

(، وقد يعزى 1.04( وانحراف معياري )3.24جاء البند بدرجة تقدير متوسطة بمتوسط حسابي )يمكنني التآس ي بها عند عملي مع فرق العمل"، حيث 

 بعد.توسط درجة تقدير هذا البند في أن الطالب في املرحلة الجامعية ما زالوا يتعلمون ويطورون من أنفسهم، لذا فإن نموذج القدوة لم يكتمل 

الرؤية املشتركة يتضح أن أعلى البنود هو "ساهم اإلعداد األكاديمي بجامعة الكويت في  من خالل استقراء استجابات أفراد العينة حول بعد

( وانحراف معياري 3.36تطوير قدرتي على االقناع وتوضيح األفكار للمجموعة التي أعمل معها"، إذ جاء بدرجة تقدير متوسطة بمتوسط حسابي )

املقررات واألنشطة والفعاليات التي تحتاج لطرح األفكار املختلفة من مختلف أفراد الجماعة (، وقد يكون ذلك بسبب طبيعة العمل الجماعي في 1.11)

املستقبل للتأثير  واإلقناع وتقديم األدلة وتبادل اآلراء، في حين كان أقل البنود هو "ساهم اإلعداد األكاديمي بجامعة الكويت في تعزيز التفاؤل لدي نحو

 درجة التقدير الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البند

كاديمي بجامعة الكويت في إذكاء روح التحدي لدي والتحدث بشغف عن األهداف التي نسعى ساهم اإلعداد األ-12

 لتحقيقها.

 متوسطة 3 1.16 3.32

 متوسطة 3 0.93 3.34 التحدي

 متوسطة 3 1.16 3.39 كاديمي بجامعة الكويت في جعلي أبحث عن طرق لتحدي مهاراتي وقدراتي.ساهم اإلعداد األ -13

 مرتفعة 2 1.17 3.48 كاديمي بجامعة الكويت في رغبتي ملساعدة اآلخرين في تجربة أفكار جديدة.ساهم اإلعداد األ -14

لتحسين  يمي بجامعة الكويت في قدرتي على االبداع واالبتكار الكتشاف طرق أكثر فاعليةكادساهم اإلعداد األ -15

 العمل.

 متوسطة 5 1.18 3.26

 مرتفعة 1 1.16 3.56 كاديمي بجامعة الكويت في قبولي لنفس ي والتعلم من األخطاء التي أقع فيها.ساهم اإلعداد األ -16

ت في تطوير مهارة إدارة املشاريع، حيث يمكنني أن أجزئ املشاريع إلى كاديمي بجامعة الكويساهم اإلعداد األ -17

 وحدات أصغر قابلة للتنفيذ.

 متوسطة 6 1.20 3.08

كاديمي بجامعة الكويت في إطالق روح املبادرة لدي في تجربة الطرق الجديدة التي يمكن ساهم اإلعداد األ -18

 تنفيذ املهام بها.

 متوسطة 4 1.15 3.28

 مرتفعة 1 0.92 3.42 التمكين

 عن التنافس بين املجموعة. ساهم اإلعداد األ -19
ً
 مرتفعة 3 1.15 3.45 كاديمي بجامعة الكويت في غرس روح التعاون لدي عوضا

كاديمي بجامعة الكويت في تعزيز مبادئ الديمقراطية وقبول الرأي والرأي االخر واالستماع ساهم اإلعداد األ -20

 ختلفة لوجهات النظر امل

 مرتفعة 2 1.17 3.48

كاديمي بجامعة الكويت في تطوير مهاراتي في التعامل مع اآلخرين والتأثير والتأثر بهم بكل ساهم اإلعداد األ -21

 احترام

 مرتفعة 1 1.15 3.54

اتجاه كاديمي بجامعة الكويت في قدرتي على دعم القرارات التي يتخذها اآلخرون والعمل في ساهم اإلعداد األ -22

 األعمال املرتبطة بتلك القرارات

 متوسطة 6 1.11 3.28

 مرتفعة 4 1.13 3.44 كاديمي بجامعة الكويت في تعزيز مهاراتي القيادية وإعطاء اآلخرين الحرية ألداء عملهمساهم اإلعداد األ -23

ل إعطاء اآلخرين الفرصة كاديمي بجامعة الكويت في قدرتي على القيادة التشاركية من خالساهم اإلعداد األ -24

 للقيام املسؤوليات القيادية

 متوسطة 5 1.14 3.33

 متوسطة 4 0.97 3.32 التشجيع

كاديمي بجامعة الكويت في زيادة وعيي بالذكاء العاطفي واالجتماعي للتعامل مع االخرين ساهم اإلعداد األ -25

 بمحبة وود.

 مرتفعة 1 1.18 3.51

 متوسطة 3 1.16 3.33 بجامعة الكويت في تطوير مهارات تعزيز اآلخرين أثناء أدائهم لألنشطة والبرامج. كاديميساهم اإلعداد األ -26

 مرتفعة 2 1.18 3.41 كاديمي بجامعة الكويت في قدرتي على التعبير عن امتناني للمساهمات التي يقدمها اآلخرين.ساهم اإلعداد األ -27

 متوسطة 4 1.16 3.28 للتقدير العلني ملن يلتزم بالقيم املشتركة للعمل. كويت في طالقتي اللغويةكاديمي بجامعة الساهم اإلعداد األ -28

 متنوعة ملكافأة أصحاب اإلنجازات في ساهم اإلعداد األ -29
ً
كاديمي بجامعة الكويت في قدرتي على ايجاد طرقا

 املجموعة.

 متوسطة 6 1.20 3.15

لكويت في قدرتي على تسويق اآلخرين بشكل يليق بإنجازاتهم لدى متخذ كاديمي بجامعة اساهم اإلعداد األ -30

 القرار واملستفيدين.

 متوسطة 5 1.21 3.21

 متوسطة - 0.82 3.35 األداة
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(، وقد يعزى ذلك إلى أن القائد 1.22( وانحراف معياري )3.22ي أعمل معها"، بدرجة تقدير متوسطة وبمتوسط حسابي )بشكل إيجابي على املجموعة الت

( أن القائد الحقيقي هو من يبث روح التفاؤل في املجموعة، ويخلق رؤية مشتركة يتطلع لها األفراد. بينما الطالب في 2013) Lopezالحقيقي كما يذكر 

  تعلم واكتساب للمهارات القيادية.العادة في مرحلة 

من خالل استجابة أفراد العينة حول بعد التحدي يتضح أن أعلى البنود هو "ساهم اإلعداد األكاديمي بجامعة الكويت في قبولي لنفس ي 

ون ذلك بسبب تنوع األنشطة (، وقد يك1.16( وانحراف معياري )3.56والتعلم من األخطاء التي أقع فيها"، بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط حسابي )

 عن نفسه وقدراته، كما
ً
أن هذا  واملقررات واملتطلبات التي يتلقاها الطلبة، فمن خالل هذا التنوع يجد الطالب الجانب الذي يرضيه ويجعله راضيا

 عنها، بينما كان البند
ً
"ساهم اإلعداد األكاديمي بجامعة الكويت في  التنوع قد يوقعه في بعض األخطاء التي يتعلم منها ليصقل بها شخصيته ويكون راضيا

رجة تقدير تطوير مهارة إدارة املشاريع، حيث يمكنني أن أجزئ املشاريع إلى وحدات أصغر قابلة للتنفيذ" أقل البنود في استجابة العينة، إذ جاء بد

ريع إلى توسط مهارة التخطيط لدى الطلبة، والتي عادة (، وقد تدل توسط درجة تجزئة املشا1.20( وانحراف معياري )3.08متوسطة بمتوسط حسابي )

 ال يلقى عليها الضوء بشكل مباشر بكل تكون متضمنة مشارعهم وأنشطتهم.

بالتمعن في استجابات أفراد العينة حول بعد التمكين يمكن القول إن أعلى البنود بحسب تصوراتهم هو "ساهم اإلعداد األكاديمي بجامعة 

( وانحراف معياري 3.54اراتي في التعامل مع اآلخرين والتأثير والتأثر بهم بكل احترام"، بدرجة تقدير مرتفعة ومتوسط حسابي )الكويت في تطوير مه

إلى (، وقد يكون ذلك بسبب العمل مع مجموعات مختلفة في العمر واملستوى الثقافي واالجتماعي والفكري، وقد يحدث هذا االختالف بين األفراد 1.15)

لعمل في ل منهم باآلخر، بينما أقل تلك البنود هو "ساهم اإلعداد األكاديمي بجامعة الكويت في قدرتي على دعم القرارات التي يتخذها اآلخرون واتأثر ك

قصور في (، وهذا البند قد يدل على 1.11( وانحراف معياري )3.28اتجاه األعمال املرتبطة بتلك القرارات"، بدرجة تقدير متوسطة ومتوسط حسابي )

 تقبل اآلراء عند االختالف في التوجهات أو األفكار. 

إن أعلى البنود هو "ساهم اإلعداد األكاديمي بجامعة الكويت في زيادة وعيي  -من خالل استجابات أفراد العينة-في بعد التشجيع يمكن القول 

(، في حين جاء 1.18( وانحراف معياري )3.51مرتفعة ومتوسط حسابي )بالذكاء العاطفي واالجتماعي للتعامل مع االخرين بمحبة وود"، بدرجة تقدير 

 متنوعة ملكافأة أصحاب اإلنجازات في املجموعة" أقل البنود م
ً
ن حيث املتوسط البند "ساهم اإلعداد األكاديمي بجامعة الكويت في قدرتي على ايجاد طرقا

(، وقد يستنبط من هذين البندين أن التشجيع املعنوي بين 1.20وانحراف معياري )( 3.15الحسابي، إذا جاء بدرجة تقدير متوسطة ومتوسط حسابي )

 أفراد املجموعة يغلب على التشجيع املادي لقلة مصادره. 

ومن خالل استقراء استجابات أفراد العينة لألداة قد يدل على أن اإلعداد األكاديمي بجامعة الكويت يسعى إلى تحقيق رسالة الجامعة في 

قدمها الكنوز البشرية والقيادات الفعالة لخدمة املجتمع، وقد تعزى تلك النتيجة وتوسط درجة التأثير إلى أن معظم األنشطة والفعاليات التي تإعداد 

ضمن الحرم الجامعة لتنمية السلوك القيادي تكون اختيارية ال تشمل جميع الطلبة، كما أن طبيعة الجداول الدراسية وتعدد األماكن واملناطق التي تت

كون الجامعي قد تكون سبب لعدم انتساب الطلبة لتلك األنشطة لتعارض األوقات، كما يمكن تفسير ارتفاع بعد التمكين مقارنة ببقية األبعاد، ل

 لتمكين الطلبة في تكوين فرق العمل واختيار مواضيع النقاش واتخاذ
ً

بعض القرارات بما  املقررات الدراسية بطبيعتها وبإدارة األساتذة تعطي مجاال

 يتعلق باملقرر وأوقات االختبارات وماهيتها وطبيعة املشاريع وغيرها.

( التي Muller & Irby, 2006; Villa et al., 2015 ؛2017؛ العنزي والجدي، 2014؛ الحميدي، 2016اختلفت تلك النتيجة مع )الحمود، 

( أن بعد التمكين كان من أعلى املتوسطات et al., 2014Foliما اتفقت مع دراسة )كشفت عن ارتفاع السمات واملهارات القيادية لدى العينة، ك

 واختلفت في ترتيب بقية األبعاد. 

 نتائج السؤال الثاني الذي ينص على "هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات تقدير العينة لدرجة تأثير اإلعداد األكاديمي بجامعة

 املعدل التراكمي(؟" –الفرقة الدراسية  -الكلية -لقيادي تعزى إلى املتغيرات اآلتية )النوعالكويت في إكساب السلوك ا

حليل التباين لإلجابة عن السؤال الثاني تم االستعانة باختبارات اإلحصاء االستداللي كدراسة الفروق بين املتوسطات الحسابية من خالل اختبار )ت( وت

  بار شافييه كما في دراسة املتغيرات التالي:األحادي، واملقارنات البعدية كاخت
: متغير النوع

ً
 أوال

 (.5للبحث في الفروق بين متوسطات استجابة الذكور واإلناث استخدم اختبار )ت( للمجموعات املستقلة، كما يبين جدول )
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 نتائج اختبار ت للعينات املستقلة للسلوك القيادي تبًعا ملتغير النوع(: 5)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يتبين من خالل استجابات العينة واختبار )ت( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابة الذكور واإلناث حول أبعاد 

ى حد سواء السلوك القيادي واألداة ككل، وقد يعزى ذلك إلى أن برامج اإلعداد األكاديمي واألنشطة والفعاليات هي موجهة للجميع للذكور واإلناث عل

( التي Gomez, 2013( بينما اختلفت مع )Abu-tineh, 2012; Posner, 2009؛ 2017دون تمييز، وقد اتفقت تلك النتيجة مع )العنزي والجدي، 

 وجدت فروق ذات داللة إحصائية حول متوسطات بعد تشكيل القواعد لصالح الذكور، وبعد التشجيع لصالح اإلناث. 

 ثانًيا: متغير الكلية

 (6جدول )وق متوسطات استجابة أفراد العينة تبًعا ملتغير الكلية استخدم اختبار تحليل التباين األحادي كما هو موضح في للبحث في فر 

 سلوك القيادي تبًعا ملتغير الكليةنتائج اختبار تحليل التباين األحادي لل(: 6)جدول  

يتبين من اختبار تحليل التباين األحادي أن هناك ثمة فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات العينة حول تأثير اإلعداد 

ار شيفيه ملعرفة اتجاه الفروق لصالح األكاديمي بجامعة الكويت في إكساب السلوك القيادي تبًعا ملتغير الكلية، وللبحث في اتجاه الفروق، استعين باختب

 (.7أي من الكليات كما في جدول )

 

 املتوسط العدد النوع البعد

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الداللة مستوى الداللة قيمة ت

 غير دال 0.21 1.27 0.88 3.44 294 ذكر تشكيل القواعد

 0.82 3.36 382 أنثى

 غير دال 0.15 1.44 0.95 3.35 294 ذكر الرؤية املشتركة

 0.88 3.25 382 أنثى

 غير دال 0.54 0.61 0.91 3.37 294 ذكر التحدي

    0.95 3.32 382 أنثى 

 غير دال 0.56 0.58 0.93 3.44 294 ذكر التمكين

    0.92 3.40 382 أنثى 

 غير دال 0.15 1.43 0.95 3.38 294 ذكر التشجيع

    0.98 3.27 382 أنثى 

 غير دال 0.23 1.19 0.83 3.40 294 ذكر األداة

    0.81 3.32 382 أنثى 

مجموع  مصدر التباين البعد

 املربعات

درجة 

 الحرية

 مربع إيتا مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات

 0.017 **0.003 5.75 4.07 2 8.15 بين املجموعات تشكيل القواعد

 0.71 673 476.63 داخل املجموعات

  675 484.78 املجموع

 0.018 **0.003 6.03 4.95 2 9.91 بين املجموعات الرؤية املشتركة

   0.82 673 553.16 داخل املجموعات

    675 563.07 املجموع

 0.014 **0.008 4.81 4.13 2 8.25 بين املجموعات التحدي

   0.86 673 577.62 موعاتداخل املج

    675 585.87 املجموع

 0.015 **0.006 5.17 4.36 2 8.73 بين املجموعات التمكين

   0.84 673 568.35 داخل املجموعات

    675 577.07 املجموع

 0.023 ***0.001 8.05 7.40 2 14.80 بين املجموعات التشجيع

   0.92 673 618.85 داخل املجموعات

    675 633.65 املجموع

 0.021 ***0.001 7.31 4.80 2 9.61 بين املجموعات األداة

   0.66 673 442.07 داخل املجموعات

    675 451.68 املجموع

 (0.001(، *** دالة عند مستوى داللة )0.01** دالة عند مستوى داللة )
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 اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ألداة الدراسة تبًعا ملتغير الكلية (:7)جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يتضح من اختبار شيفيه أن هناك ثمة فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة في الكليات العلمية واملهنية حول 

هناك ثمة فروق بين متوسطات استجابات أفراد  األبعاد تشكيل القواعد والرؤية املشتركة والتحدي والتمكين لصالح الكليات املهنية، كما يتضح أن

ن خالل مربع العينة في الكليات العلمية واملهنية واألدبية حول بعد التشجيع واألداة ككل لصالح الكليات العلمية واملهنية، بحجم تأثير ضعيف قيس م

النتيجة لطبيعة الكليات وتركيزها على أهدافها، فالكليات العلمية (.وقد تعزى تلك 0.023 -0.014إيتا في جميع األبعاد واألداة ككل، إذ تتراوح قيمه )

 ككلية الهندسة والعمارة وهندسة الحاسوب والعلوم تنتج طالًبا متعلمين قادرين على فحص العينات والتعامل مع الجمادات وإجراء العمليات

رين على التعامل مع بني البشر لكونها طبيعة وظيفتهم كاملعلمين واألخصائيين الحسابية، على العكس من الكليات املهنية واألدبية التي تنتج طالًبا قاد

حقين بالكليات النفسيين واالجتماعيين واملحامين وغيرها من املهن، لذا يتضح من استجابتهم أنهم أكثر اكتساًبا للسلوك القيادي مقارنة بالطالب امللت

ا ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات العينة حول 2017نزي والجدي، العلمية، وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة )الع
ً
( التي لم تجد فروق

 .املهارات القيادية املكتسبة تبًعا ملتغير القسم األكاديمي
ا: املعدل التراكمي 

ً
 ثالث

لتباين األحادي كما هو موضح في للبحث في فروق متوسطات استجابة أفراد العينة تبًعا ملتغير املعدل التراكمي استخدم اختبار تحليل ا 

 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للسلوك القيادي تبًعا ملتغير املعدل التراكمي(: 8 )جدول                       (8جدول )

  

 كليات أدبية  كليات مهنية كليات علمية املتوسط الحسابي الكلية البعد

 0.18- *0.30- - 3.21 كليات علمية تشكيل القواعد

 0.12 -  3.51 كليات مهنية 

 -   3.39 كليات أدبية 

 0.20- *0.36- - 3.09 كليات علمية الرؤية املشتركة

 0.13 -  3.42 كليات مهنية 

 -   3.29 كليات أدبية 

 0.20- *0.31- - 3.15 كليات علمية التحدي

 0.11 -  3.45 كليات مهنية 

 -   3.35 كليات أدبية 

 0.17- *0.31- - 3.24 يةكليات علم التمكين

 0.14 -  3.55 كليات مهنية 

 -   3.41 كليات أدبية 

 *0.40- *0.26- - 3.03 كليات علمية التشجيع

 0.06 -  3.42 كليات مهنية 

 -   3.36 كليات أدبية 

 *0.22- *0.33- - 3.31 كليات علمية األداة

 0.11 -  3.47 كليات مهنية 

 -   3.36 كليات أدبية 

 (0.05*دالة عند مستوى داللة )

 ( 4-3.01) ( 3-2.01) فأقل 2 املتوسط الحسابي املعدل التراكمي البعد

 *0.53- *0.36- - 2.99 فأقل 2 تشكيل القواعد

(2.01-3) 3.35  - -1.18* 

(3.01-4) 3.53   - 

 *0.37- 0.20- - 3.09 فأقل 2 التحدي

 (2.01-3) 3.29  - -0.17 

 (3.01-4) 3.46   - 

 *0.45- 0.31- - 3.08 فأقل 2 التمكين

 (2.01-3) 3.39  - -0.14 

 (3.01-4) 3.53   - 

 *42- 0.23- - 3.02 فأقل 2 التشجيع

 (2.01-3) 3.25  - -0.20* 

 (3.01-4) 3.45   - 

 *0.40- 0.26- - 3.06 فأقل 2 األداة

 (2.01-3) 3.31  - -0.14 

 (3.01-4) 3.46   - 

 (0.05*دالة عند مستوى داللة )
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أثير اإلعداد يتبين من اختبار تحليل التباين األحادي أن هناك ثمة فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات العينة حول ت

شتركة، وللبحث في األكاديمي بجامعة الكويت في إكساب السلوك القيادي تبًعا ملتغير املعدل التراكمي، في األداة وجميع األبعاد باستثناء بعد الرؤية امل

 (.9اتجاه الفروق، استعين باختبار شيفيه ملعرفة اتجاه الفروق لصالح أي من أصحاب املعدالت كما في جدول )

 اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ألداة الدراسة تبًعا ملتغير املعدل التراكمي(: 9)ول جد

بمختلف املعدالت حول بعد تشكيل يتضح من اختبار شيفيه أن هناك ثمة فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد 

( فأقل، بينما في بعد التحدي 2( وأخيًرا أصحاب معدالت )3-2.01( ثم )4-3.01القواعد لصالح ذوي املعدالت األعلى، أي لصالح ذوي املعدالت )

(، بينما في بعد 4-3.01املعدالت ) ( لصالح أصحاب4-3.01( فأقل و)2والتمكين واألداة ككل كانت الفروق بين متوسطات استجابات أصحاب معدالت )

(، وبين أصحاب معدالت 4-3.01( لصالح أصحاب املعدالت )4-3.01( فأقل و )2التشجيع كانت الفروق بين متوسطات استجابات أصحاب معدالت )

اد واألداة ككل، إذ تتراوح قيمه (،بحجم تأثير ضعيف قيس من خالل مربع إيتا في جميع األبع4-3.01( لصالح أصحاب املعدالت )4-3.01(و )2.01-3)

(. أي يمكن القول إن أصحاب املعدالت األعلى كانوا هم األكثر تأثًرا باإلعداد األكاديمي واكتساب السلوك القيادي، وقد تعزى تلك 0.030 -0.014)

قيادة هي متغير مهم في التطوير املنهي واألكاديمي النتيجة إلى أن أصحاب املعدالت املرتفعة هم أكثر تركيًزا على أنفسهم وأكثر سعًيا لتحسينها. فال

 (.2017(. وقد اختلفت تلك النتيجة مع )البهي، Martin, Lewis &Edwards, 2011والشخص ي للطالب الجامعيين )

 رابًعا: متغير الفرقة الدراسية

 (.10ختبار تحليل التباين األحادي كما هو موضح في جدول )للبحث في فروق متوسطات استجابة أفراد العينة تبًعا ملتغير املعدل التراكمي استخدم ا

 

 

 

 

 

 

مجموع  مصدر التباين البعد

 املربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 مربع إيتا مستوى الداللة قيمة ف

 0.030 ***0.001 10.46 7.31 2 14.62 بين املجموعات تشكيل القواعد

 0.70 673 470.16 داخل املجموعات

  675 484.78 املجموع

 - 0.192 1.65 1.38 2 2.75 بين املجموعات الرؤية املشتركة

    0.83 673 560.32 داخل املجموعات

     675 563.07 املجموع

  **0.009 4.78 4.09 2 8.18 بين املجموعات التحدي

 0.014   0.86 673 577.69 داخل املجموعات

     675 585.87 عاملجمو 

 0.017 **0.003 5.88 4.96 2 9.91 بين املجموعات التمكين

    0.84 673 567.16 داخل املجموعات

     675 577.07 املجموع

 0.017 **0.003 5.93 5.49 2 10.98 بين املجموعات التشجيع

    0.93 673 622.68 داخل املجموعات

     675 633.65 املجموع

 0.019 **0.002 6.52 4.29 2 8.59 بين املجموعات األداة

    0.66 673 443.09 داخل املجموعات

     675 451.68 املجموع

 (0.001(، *** دالة عند مستوى داللة )0.01** دالة عند مستوى داللة )
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 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للسلوك القيادي تبًعا ملتغير املعدل التراكمي (:10)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
لسلوك القيادي تبًعا ملتغير الفرقة الدراسية، أي أن يتبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات العينة حول ا

جميع الطالب من مختلف الفرق الدراسية أبدوا استجابة متشابهة حول السلوك القيادي املكتسب، وقد يعزى ذلك أن الطالب من مختلف الفرق 

 عداد األكاديمي موجهة للجميع بمختلف الفرق الدراسية.الدراسية يجتمعون في املقررات الدراسية وفي األنشطة الجامعية على حد سواء، فبرامج اإل 

 التوصيات: 
 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها توص ي الدراسة بـ:

 تطوير األنشطة والفعاليات التي تقدمها جامعة الكويت التي تهدف إلكساب السلوك القيادي. .1

 تقديم االقتراحات وتمكينهم من اتخاذ بعض القرارات أو املشاركة باتخاذها. تخصيص قنوات فعالة في برامج التواصل االجتماعي تسمح للطلبة ب .2

 تكثيف الدورات والبرامج التدريبية التي تهدف لتنمية السلوك القيادي لدى طلبة الكليات العلمية. .3

 املراجع: 
: املراجع العربية:

ً
 أوال

بمحافظات غزة للمهارات القيادية وسبل تطويرها )رسالة ماجستير غير (. درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية 2009أبو زعيتر، منير. ) .1

 منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

 / /https://acakuw.comمن  2018مارس  12(. مؤتمر القيادة الطالبية "تقدم". مجلة أكاديميا. مسترجع بتاريخ 26، نوفمبر 2017أكاديميا. ) .2

(. السلوك القيادي لدى طلبة الصف العاشر األساس ي املوهوبين بمدارس امللك عبدهللا الثاني للتميز والطلبة 2013بدح، أحمد، ومحمد، وليد. ) .3

 .217 -191(،2) 22العاديين في املدارس الحكومية األردنية. مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، 

 -346(، 19)5(. السلوك القيادي لدى املوهوبين وغير املوهوبين من طالب الجامعة: دراسة مقارنة. مجلة التربية الخاصة، 2017)البهي، خالد.  .4

377. 

لتعود الفائدة على طلبة جامعة الكويت. جريدة الوطن. مسترجع « الخارجية االمريكية»(. التعاون املستمر مع 13، فبراير 2012التارمي، يوسف. ) .5

 http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=172634&yearquarter=20121من  2018مارس  12يخ بتار 

(. الكتيب التعريفي 2014د، وبوحسن، سهام. )جاسم، صفاء، أحمد، نادر، تقي، لولوة، العريفي، شيماء، منصور، حسن، مساعد، مساع .6

 ملناظرة الجامعات. البحرين: املؤسسة العامة للشباب والرياضة.

 (. القيادات التربوية ومتطلبات تأهيلها ملواجهة مستجدات العصر. رام هللا: عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.2012حمايل، عبد عطاهللا. ) .7

مجموع  مصدر التباين البعد

 املربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 0.14 1.74 1.24 4 4.96 وعاتبين املجم تشكيل القواعد

 0.72 671 479.81 داخل املجموعات

  675 484.78 املجموع

 0.158 1.66 1.38 4 5.51 بين املجموعات الرؤية املشتركة

   0.83 671 557.55 داخل املجموعات

    675 563.07 املجموع

 0.26 1.32 1.15 4 4.58 بين املجموعات التحدي

   0.87 671 581.29 عاتداخل املجمو 

    675 585.87 املجموع

 0.32 1.17 1.00 4 3.99 بين املجموعات التمكين

   0.85 671 573.08 داخل املجموعات

    675 577.07 املجموع

 0.63 0.65 0.61 4 2.43 بين املجموعات التشجيع

   0.94 671 631.23 داخل املجموعات

    675 633.65 املجموع

 0.30 1.23 0.82 4 3.29 بين املجموعات ألداةا

   0.67 671 448.38 داخل املجموعات

    675 451.68 املجموع

 (0.001(، *** دالة عند مستوى داللة )0.01** دالة عند مستوى داللة )

https://acakuw.com/%20/
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=172634&yearquarter=20121
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(، 31) 38وى السمات القيادية لدى الطلبة املشاركين في األنشطة الجامعية في جامعة البعث. مجلة جامعة البعث، مست(. 2016حمود، عالء. ) .8

11- 40 

(. فاعلية برنامج ماجستير اإلدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرى في إعداد القادة التربويين من وجهة نظر الخريجين 2014الحميدي، فهد. ) .9

 ر غير منشورة(. جامعة أم القرى، مكة املكرمة.)رسالة ماجستي

 (. التعليم العالي في عصر املعرفة: التغيرات والتحديات وآفاق املستقبل. عّمان:دار الشروق للنشر والتوزيع.2008الربيعي، سعيد. ) .10

 .339- 326(،6. دراسات نفسية تربوية، )مهارات وخصائص القائد التربوي الفعال(. 2011سعادة، رشيد. ) .11

 (. معجم املصطلحات التربوية والنفسية. القاهرة: الدار املصرية اللبنانية للنشر.2003شحاته، حسن، والنجار، زينب. ) .12

العالقة بين أنماط السلوك القيادي وأنماط االتصال لدى اإلداريين األكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في (. 2008شحادة، رائف. ) .13

 ينية )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية، نابلس.الجامعات الفلسط

(. أثر برنامج تطويري لرفع مستوى مهارات القيادة اإلدارية والتربوية ملديري املدارس االبتدائية في مركز محافظة نينوى. 2009شهاب، شهرزاد. ) .14

 .48 -7(، 8مجلة دراسات تربوية، )

 .131 -99(، 11اإلدارية ودورها في تأصير روابط العالقات العامة. مجلة دراسات تربوية، ) (. القيادة2010شهاب، شهرزاد. ) .15

معوقات جودة اإلعداد األكاديمى لطالبات الدراسات العليا: دراسة وصفية مطبقة على طالبات قسم (. 2013عبد املنعم، عزيزة، وعامر، فاتن. ) .16

 .4803 -4876(، 34) 13دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية،  جامعة امللك سعود. مجلة -الدراسات االجتماعية 

(. بحث مقارن لدرجة ممارسة القيادة التربوية لدى مديري مدارس التعليم األساس ي في مدينتي دمشق وحمص وعالقتها ببعض 2008علي، عيس ى. ) .17

 .152 -105(، 1) 24املتغيرات. مجلة جامعة دمشق، 

من  2018مارس  12عمادة شئون الطلبة. مسترجع بتاريخ  -جامعية (. مناظرات2018ة. )عمادة شئون الطلب .18

http://www.sa.kuniv.edu.kw/?cat=51 

جة املوحدة في التربية بجامعة الكويت. درجة املهارات القيادية املكتسبة لخريجي برنامج ماجستير الدر (. 2017العنزي، أحمد، والجدي، عهود. ) .19

 .143 -103(، 166)43مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، 

(. الجمعيات الطالبية وأثرها على الطالب في جامعة الكويت: دراسة ميدانية. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، 2006الكندري، نبيلة. ) .20

32(122 ،)11- 60 . 

(. دور املؤسسات التربوية في تنمية القدرات القيادية لتعزيز املشاركة السياسية للمرأة العمانية. املجلة الدولية التربوية 2014اللمكي، سيف. ) .21

 .118 -104(، 5)3املتخصصة، 

 (. قيادة التغيير في املؤسسة التربوية. األردن: وزارة التربية والتعليم.2004عماد الدين، منى. ) .22

من  2018مارس  12(. ختام فعاليات مشروع قيادي التدريبي الخامس بالجامعة. مسترجع بتاريخ 2016. )[q8_qyadi]مشروع قيادي  .23
https://twitter.com/q8_qyadi?lang=ar 

 . القاهرة: دار الكتاب الحديث.2ا. ط(. طرائق البحث العلمي تصميماتها وإجراءاته2014مراد، صالح، وهادي، فوزية. ) .24

من  2018فبراير  12(. طلبة الجامعة يشاركون في صنع القرارات الجامعية. مسترجع بتاريخ 2015مكتب عميد شئون الطلبة. ) .22
http://www.sa.kuniv.edu.kw/?p=6217 

من  2018أغسطس 31. مسترجع بتاريخ 2017/ 2016أ(. إحصائيات العام الدراس ي 2017تخطيط. )مكتب نائب مدير الجامعة لل .26
http://www.planning.kuniv.edu.kw/ 

من  2018فبراير  12ب(. أشارك بأفكاري واقتراحاتي. مسترجع بتاريخ 2017مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط. ) .27
http://www.planning.kuniv.edu.kw/ 

(. مدى توافر معايير جودة البرنامج األكاديمي في برنامج إعداد معلمي املوسيقى في الجامعة األردنية من وجهة نظر الطلبة 2017نصيرات، نضال. ) .28

 .200 -177(، 30) 10الجودة في التعليم الجامعي،  املجلة العربية لضمانفي التخصص. 

: املراجع االجنيية:
ً
 ثانيا

[1] A. Abu-Tineh, (2012). Leadership Effectiveness in Jordanian Educational Institutions: A Comparison of 

Jordanian Female and Male leaders. Educational Management Administration & Leadership Journal, 43 

(1), 79-94. 

[2] A.M. Abu-Tineh, S.A. Khasawneh & A.A. Omary, (2009). Kouzes and Posner’s Transformational 
Leadership Model in practice: The case of Jordanian schools. Journal of Leadership Education, 7(3), 265-

283.  

http://www.sa.kuniv.edu.kw/?cat=51
http://www.sa.kuniv.edu.kw/?cat=51
https://twitter.com/q8_qyadi?lang=ar
https://twitter.com/q8_qyadi?lang=ar
http://www.sa.kuniv.edu.kw/?p=6217
http://www.sa.kuniv.edu.kw/?p=6217
http://www.planning.kuniv.edu.kw/
http://www.planning.kuniv.edu.kw/


 عنود  اخلالدي، ناصر الدحياني                                            تأثري اإلعداد األكادميي يف إكساب السلوك القيادي لطلبة جامعة الكويت من وجهة نظرهم 

 2018 -2، العدد4املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
293 

 

[3] Anonymous.(2015). Developing Your Leadership Style with the Kouzes and Posner Leadership 
Framework. Retrieved on 11

th
 Mar. 2018 from 

http://leadingfigures.com/resources/DevelopingYourLeadershipStyleWithKouzesAndPosner.pdf 

[4] A. Aydin, Y. Sarier & S. Uysal, (2013). The Effect of School Principals’ Leadership Styles on Teachers’ 
Organizational Commitment and Job Satisfaction. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(2), 806–

811. 

[5] R.E. Burke & L.H. Friedman, (2011). Essentials of Management and Leadership In Public Health 

(Essential Public Health). London: Jones & Bartlett. 
[6] K. J. Foli, M. Braswell, J. Kirkpatrick & E. Lim, (2014). Development of leadership behaviors in 

undergraduate nursing students: A service-learning approach. Nursing education perspectives, 35(2), 76-82.  

[7] D.F. Goewey,(2012). Examining the Kouzes and Posner leadership practices of elementary principals in 
central New York. (unpublished doctoral dissertation). Fisher College, Bosten. 

[8] D. Gomez, (2013). Leadership behavior and its impact on student success and retention in online 

graduate education. Academy of Educational Leadership Journal, 17(2), 13.  
[9] S. Herzenberg,  M. Price & M. Wood, (2014). A Must-Have for Pennsylvania Part Two: Investment in 

Higher Education for Growth and Opportunity. Pennsylvania: Keystone Research Center.  

[10] A. Khan & w. Ahmad, (2012). Leader’s Interpersonal Skills and Its Effectiveness at different Levels of 

Management. International Journal of Business and Social Science, 3(4), 296-305. 
[11] A. Lopez, (2013). Student Leadership Practices Inventory: BY JAMES M. KOUZES & BARRY Z. 

POSNER. Retrieved on 11
th
 Mar. 2018 from 

[12] http://www.studentleadershipchallenge.com/userfiles/sample_student_lpi_self_online_self_report.pdf 
[13] M. Manzoor, W. Hussain, A. Ahmed & M. Iqbal, (2012). The importance of higher education website 

and its usability. International Journal of Basic and Applied Sciences, 1(2), 150-163.  

[14] H. Martin, T. Lewis & K. Edwards, (2011). Leadership, learning styles and academic performance of 
undergraduate engineering students in Trinidad. World Eng Educ, 14, 359-64.  

[15] J.H. Muller & D. M. Irby, (2006). Developing Educational Leaders: The Teaching Scholars program at 

the university of California, San Francisco, School of Medicine. Journal of the association of American 

Medicine college, 81 (11), 959-964. 
[16] T.V. Mumford, M.C. Campion & F.P. Morgeson, (2007). The leadership skills strata plex: Leadership 

skill requirements across organizational levels.The Leadership Quarterly Journal, 18(2), 154–166.  

[17] MTD Training. (2010). Leadership Skills. UK: MTD Training & Ventus Publishing ApS. 
[18] P.G. Northousem, (2013). Leadership: Theory and Practice (6

th
 Ed.). LA: SAGE publishions. 

[19] A. Osman, A.H.A. Manaf & M.S.  Abdullahq, (2014). An Analysis on Student Leadership Behavior: A 

Higher Education Institutional Perspective. International Journal of Scientific & Technology 

Research, 3(8), 161-164.  
[20] A.P. Pavel, (2012). The importance of quality in higher education in an increasingly knowledge-driven 

society. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management 

Sciences, 2(1), 120- 127. 
[21] B. Posner,  (2009). A longitudinal study examining changes in students' leadership behavior. Journal of 

College Student Development, 50(5), 551-563.  

[22] B.Z. Posner, (2016). Investigating the Reliability and Validity of the Leadership Practices 
Inventory®. Administrative Sciences, 6(4), 1- 23.  

[23] N. Razak, S. Jaafar, N. Hamidon & N. Zakaria, (2015). Leadership Styles of Lecturer’s Technical and 

Vocational in Teaching and Learning. Journal of Education and Practice, 6(13), 154–158. 

[24] M.K. Sharma & S. Jain, (2013). Leadership management: Principles, models and theories. Global Journal 
of Management and Business Studies, 3(3), 309-318.  

[25] A.R. Terzi, & D. Ramazan, (2016). Relation between Democratic Leadership and Organizational 

Cynicism. Journal of Education and Learning, 5(3), 193–204. 
[26] The Leadership Challenge. (n. d.). The Leadership Challenge & The Five Practices of Exemplary 

Leadership. Retrieved on 11
th
 Mar. 2018 from https://www.prolaureate.com/the-leadership-challenge 

[27] E.Q. Villa, A. Esquinca, E.L. Mein, P. Golding  & S. Hug, (2015, October). An engineering student 

leadership development model for 21st century engineering: Using sociocultural theory to inform practice. 
In Frontiers in Education Conference (FIE), 2015 IEEE (pp. 1-4). IEEE.  

 

http://leadingfigures.com/resources/DevelopingYourLeadershipStyleWithKouzesAndPosner.pdf
http://www.studentleadershipchallenge.com/userfiles/sample_student_lpi_self_online_self_report.pdf
https://www.prolaureate.com/the-leadership-challenge


 عنود  اخلالدي، ناصر الدحياني                                            تأثري اإلعداد األكادميي يف إكساب السلوك القيادي لطلبة جامعة الكويت من وجهة نظرهم 

 2018 -2، العدد4املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
294 

 

 

 التربوية والنفسيةاملجلة الدولية للدراسات 

      رفاد للدراسات واألبحاث                                                                                                                296 ص -277 ص ،2018 -2العدد  -4جلدملا
 e-ISSN 2520-4149 , p-ISSN 2520-4130                                                                        www.refaad.com  

 

 

The Influence of Academic Preparation of Kuwait University 

on Acquiring Leadership Behavior from Student’s Point of 

View 
 

 

Sultan Ghaleb Aldaihani 

Faculty of Education - Educational Management and Planning - Kuwait University - Kuwait 
dr.aldaihani@gmail.com 

 

Anwad Fahad Alkhaldi 

Minstray Of Education  

 

Abstract:  

This study aimed to investigate the degree of influence of academic preparation of Kuwait 

University on acquiring leadership behavior from student’s point of view. The descriptive method 

was used. its tool was a questionnaire which was applied on a simple random sample of (676) 

students. By using the appropriate statistical tests, the findings revealed that: (1) The mean of 

perceptions regarding to leadership behavior was moderate. (2) The dimensions of the questionnaire 

were classified descending: Enable Others to Act, Model the Way, Challenge the Process, Encourage 

the Heart and Inspire a Shared Vision. (3) there were significant differences in the degree of 

influence of academic preparation of Kuwait University on acquiring leadership behavior based on 

the faculty and GPA, while there were not significant differences in the degree of influence of 

academic preparation of Kuwait University on acquiring leadership behavior based on gender or year 

of study. The study concluded with recommendations based on the findings.  

Keywords: Academic Preparation, Leadership Behavior, Leadership, Kuwait University, Students. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.refaad.com/


 عنود  اخلالدي، ناصر الدحياني                                            تأثري اإلعداد األكادميي يف إكساب السلوك القيادي لطلبة جامعة الكويت من وجهة نظرهم 

 2018 -2، العدد4املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
295 

 

 استبانة
 تأثير اإلعداد األكاديمي في إكساب السلوك القيادي لطلبة جامعة الكويت من وجهة نظرهم

 
 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة

 تحية طيبة وبعد 

، تأثير اإلعداد األكاديمي في إكساب السلوك القيادي لطلبة جامعة الكويت من وجهة نظرهمتعُرف يقوم الباحثان بإجراء دراسة تهدف ل

على سرية  واملرجو منكم أن تبدوا رأيكم حول كل عبارة، ملا سيكون له األثر البالغ في خروج هذه الدراسة لخدمة البحث العلمي، كما يؤكد الباحثان

 علمي، مع جزيل الشكر لتعاونكم.اإلجابات، ولن تستخدم إال للغرض ال

 

 مصطلحات مهمة: 

هو البرامج التي تقدمها جامعة الكويت إلعداد طالبها في تخصص معين من خالل برنامج يشمل املقررات والتكاليف واألنشطة اإلعداد األكاديمي: 

 ي تقدمها.وأعضاء هيئة التدريس املنفذين للبرنامج باإلضافة األنشطة والفعاليات االختيارية الت

 : هي املمارسات التي يؤديها الفرد وتمكنه من أن يكون مؤثًرا في املجموعة التي يتعامل معها ويمض ي بها لتحقيق أهدافهم املشتركة.السلوك القيادي

 

: البيانات األولية
ً

 أوال

 )    ( ذكر                   )    (أنثى                    النوع:   .1

 كليات علمية )الهندسة والبترول، الصيدلة، العلوم، الطب، طب األسنان،    العلوم الطبية، العمارة، هندسة الحاسوب( (  )         الكلية: .2

 )    ( كليات مهنية )الحقوق، التربية، العلوم اإلدارية، العلوم الحياتية( 

 ية()    ( كليات أدبية )اآلداب، الشريعة والدراسات اإلسالمية، العلوم االجتماع

 (4 -3.01)  )    (               ( 3 -2.01)  )    (                   فأقل    2.00)    (          املعدل التراكمي: .3

 (الرابعة           )    ( املتوقع تخرجهم    )    ( الثالثة                  )                )    ( الثانية                                 )    ( األولى             الفرقة الدراسية: .4
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 بدرجة قليلة جًدا بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جًدا البند م

 تشكيل القواعد: 

 التعامل مع أفراد املجموعة.وهو يهدف لتصميم السلوك الذي يتوقعه القائد من اآلخرين بشكل فعال من خالل تحديد املبادئ التوجيهية لسير العمل وأسلوب 

 يمكنني التأس ي بها عند عملي مع فرق العملكاديمي بجامعة الكويت في خلق قدوات ساهم اإلعداد األ 1

 

     

كاديمي بجامعة الكويت في إكسابي مهارات التعامل وفق القواعد واملعايير املتفق عليها إلنجاز ساهم اإلعداد األ 2

 األعمال

     

      كاديمي بجامعة الكويت في احترامي للوعود وااللتزامات التي أقدمهاعداد األساهم اإل  3

      كاديمي بجامعة الكويت في سعي لفهم تأثير سلوكي وأفعالي على أداء املجموعة التي أعمل معهاساهم اإلعداد األ 4

      عة للقيم املتفق عليهاكاديمي في جامعة الكويت في زيادة إيماني بدعم املجمو ساهم اإلعداد األ 5

كاديمي بجامعة الكويت في تعزيز الطالقة اللغوية لدي ألتحدث عن قيمي ومبادئي التي توجه ساهم اإلعداد األ 6

 العمل

     

 تهدف لرسم أهداف املجموعة وما ستكون عليه في املستقبل من خالل تطلعات أفرادها. الرؤية املشتركة:

يمي بجامعة الكويت في تعزيز التفاؤل لدي نحو املستقبل للتأثير بشكل إيجابي على املجموعة كادساهم اإلعداد األ 7

 التي أعمل معها

     

      وتوضيح األفكار للمجموعة التي أعمل معهاكاديمي بجامعة الكويت في تطوير قدرتي على االقناع ساهم اإلعداد األ 8

في تطوير مهارات التخطيط االستراتيجي لدي لوضع رؤية مشتركة مع كاديمي بجامعة الكويت ساهم اإلعداد األ 9

 املجموعة التي أعمل معها تجعلنا أفضل في املستقبل

     

كاديمي بجامعة الكويت في تعزيز قدرتي على دمج رغبات املجموعة في هدف مشترك نعمل على ساهم اإلعداد األ 10

 تحقيقه

     

معة الكويت في تعزيز روح التفاؤل واإليجابية لدي نحو ما يمكن تحقيقه على املستوى كاديمي بجاساهم اإلعداد األ 11

 الشخص ي ومستوى فرق العمل

     

كاديمي بجامعة الكويت في إذكاء روح التحدي لدي والتحدث بشغف عن األهداف التي نسعى ساهم اإلعداد األ 12

 لتحقيقها

     

 إلحداث التغيير وتحسين العمل، وتحدي مهاراتهم وطاقاتهم واستغالل الفرص.البحث عن طرق جديدة ومبتكرة  التحدي:

      كاديمي بجامعة الكويت في جعلي أبحث عن طرق لتحدي مهاراتي وقدراتيساهم اإلعداد األ 13

      كاديمي بجامعة الكويت في رغبتي ملساعدة اآلخرين في تجربة أفكار جديدةساهم اإلعداد األ 14

 بدرجة قليلة جًدا بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جًدا دالبن م

لتحسين كاديمي بجامعة الكويت في قدرتي على االبداع واالبتكار الكتشاف طرق أكثر فاعلية ساهم اإلعداد األ 15

 العمل

     

      خطاء التي أقع فيهاكاديمي بجامعة الكويت في قبولي لنفس ي والتعلم من األ ساهم اإلعداد األ 16

كاديمي بجامعة الكويت في تطوير مهارة إدارة املشاريع، حيث يمكنني أن أجزئ املشاريع إلى ساهم اإلعداد األ 17

 وحدات أصغر قابلة للتنفيذ

     

كن تنفيذ كاديمي بجامعة الكويت في إطالق روح املبادرة لدي في تجربة الطرق الجديدة التي يمساهم اإلعداد األ 18

 املهام بها 

     

 إمكاناتهم الكاملة.وهو إشراك أفراد املجموعة في التخطيط، ومنحهم حرية اتخاذ القرار، فتمكين اآلخرين من العمل يسمح ألتباعهم بالقيام بعملهم واستنفار  التمكين:

 عن التساهم اإلعداد األ 19
ً
      نافس بين املجموعةكاديمي بجامعة الكويت في غرس روح التعاون لدي عوضا

كاديمي بجامعة الكويت في تعزيز مبادئ الديمقراطية وقبول الرأي والرأي االخر واالستماع ساهم اإلعداد األ 20

 لوجهات النظر املختلفة

     

      ل احترامكاديمي بجامعة الكويت في تطوير مهاراتي في التعامل مع اآلخرين والتأثير والتأثر بهم بكساهم اإلعداد األ 21

كاديمي بجامعة الكويت في قدرتي على دعم القرارات التي يتخذها اآلخرون والعمل في اتجاه ساهم اإلعداد األ 22

 األعمال املرتبطة بتلك القرارات

     

      كاديمي بجامعة الكويت في تعزيز مهاراتي القيادية وإعطاء اآلخرين الحرية ألداء عملهمساهم اإلعداد األ 23

كاديمي بجامعة الكويت في قدرتي على القيادة التشاركية من خالل إعطاء اآلخرين الفرصة للقيام ساهم اإلعداد األ 24

 املسؤوليات القيادية

     

 بث القادة روح التحفيز بين األعضاء، واالعتراف باملساهمات التي يقدمها األفراد ومكافأتهم عليها. التشجيع:

كاديمي بجامعة الكويت في زيادة وعيي بالذكاء العاطفي واالجتماعي للتعامل مع االخرين بمحبة األساهم اإلعداد  25

 وود

     

      كاديمي بجامعة الكويت في تطوير مهارات تعزيز اآلخرين أثناء أدائهم لألنشطة والبرامجساهم اإلعداد األ 26

      لى التعبير عن امتناني للمساهمات التي يقدمها اآلخرينكاديمي بجامعة الكويت في قدرتي عساهم اإلعداد األ 27

      للتقدير العلني ملن يلتزم بالقيم املشتركة للعمل كاديمي بجامعة الكويت في طالقتي اللغويةساهم اإلعداد األ 28

 متنوعة ملكافأة أصحاب اساهم اإلعداد األ 29
ً
      إلنجازات في املجموعةكاديمي بجامعة الكويت في قدرتي على ايجاد طرقا

 بدرجة قليلة جًدا بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جًدا البند م

كاديمي بجامعة الكويت في قدرتي على تسويق اآلخرين بشكل يليق بإنجازاتهم لدى متخذ القرار ساهم اإلعداد األ 30

 واملستفيدين
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Abstract: 

        Recently in the Kingdom of Saudi Arabia very specific changes have been made to enable femal

e population of the country to take part in physical activities. Saudi Arabia needs to follow the wome

n's physical education curriculum in Bahrain and Qatar, which has been systematized ahead of Saudi 

Arabia in the main development for the development and modernization of women's education. This 

will bring remarkable growth to the Saudi Arabian women's future. But this new resolution faces criti

cism and resistance by a certain category of the population, fearing that it will impact in the religious 

side, whereas Saudi society is an Islamic society. Therefore, this study will investigate how education 

system can be effect on physical activity of women’s school in Saudi Arabia as well as how to develo

p female education 

Keywords: Saudi Arabia female students, Saudi women’s Physical activity Education, physical educ

ation (PE), Bahrain, Qatar 

 

Introduction 

     A global outlook on the equality of opportunities for boys and girls in PE programs in schools ar

ound the world, 91% of countries provide equal PE participation opportunities for both gender group

s. Nevertheless, there is still a fraction of the countries that either provides fewer opportunities or not 

at all. Until recently Kingdom of Saudi Arabia was not providing any physical education classes for g

irls in schools (14). 

According to some critics or resistance to providing physical education classes for females, feari

ng that Saudi females will lose their modesty and respect due to the usual sportswear, the fear that w

http://www.refaad.com/
mailto:badrfallatah@gmail.com
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omen getting used to wearing it, which from their point it is contrary to the Islamic religion (which is 

, from their viewpoints, contrary to the Islamic Religion) . In addition, there are those who believe th

at sports, in general, is contrary to the nature of female, leading to the loss of female to their 

 femininity (females’ losing of their femininity or loss of females’ femininity).  

    In the Saudi Vision to 2030,the implementation of physical education classes in the schools is cruc

ial because it will allow a large part of the female population to be able to build a healthy body image 

leading to self-esteem and health care. As of 2017, as part of the Vision (15), the physical education c

ategory becomes available to female school students. Although there is no available data on the impa

ct of participation in physical education classes in Saudi Arabia due to its recent implementation, ther

e is a hard striving to investigate the school environment and provide future expectations. 

In this study, we will investigate the current situation of the gymnasiums in the public female's s

chools, in addition to looking at previous studies of neighboring countries that are similar in the custo

ms, traditions and general cultures such as Bahrain and Qatar. Although there are still gender differen

ces in the requirements for physical education between girls and boys in these countries, the female p

hysical education has been provided in schools early, in addition to the environment itself is in a muc

h better position. Accordingly, the investigation of these two countries will allow us to present future 

expectations and to give a clearer understanding of potential perspectives. 

No one can overlook that the implementation of physical education activities for girls in public s

chools is itself in itself is a huge achievement for the empowerment of Saudi women, but it is also im

portant to consider the requirements of a physical education appropriate environment and attitudes ne

eded by the general population in Saudi Arabia. This will allow us to develop assumptions and future 

proposals, in addition, to produce future research to assist in the development of physical education i

n Saudi Arabia in particular and in all countries in general. 

An Overview of Physical Education for Female in Bahrain, and Qatar: 

As implementation of the physical education classes is quite recent in most of the Gulf countries, 

there is an evident shortage of the related literature about sport in general, and specifically about wo

men sports. Thus, we used all the limited sources available to provide an overview and make projecti

ons. 

1. Physical Education for Women in Bahrain 

    In the case of Bahrain, since its very implementation in 1919 for boys and 1928 for girls governm

ent have been focusing on improving literacy rates and providing physical education for both genders

. The government was providing funds to recruit education professionals from Arabic countries such 

as Palestine, Jordan, and Egypt. Since its very beginning, girls participated in PE classes wearing uni

forms of shorts and shirts at all levels in gender-separated schools. This is a clear evidence of what g

overnment are doing regarding physical education implementation. There are also evidences that duri

ng 1940s female students were actively engaging in sports competitions that were occurring between 

schools [1]. 

     One of the major developments in female physical education in Bahrain was that it was administ

ered and taught by all female faculties. Although Bahrain represents a typical Islamic environment, w

here boys and girls had to attend gender-segregated schools, which is required by culture and traditio

ns, schools and their facilities were and are still similar for both genders as well as curriculum is esta

blished at the similar level, even though male and female students learned slightly different set of skil

ls and sports. For instance, for female students emphasis was put on table tennis, volleyball, and bask

etball.  

   With such developments, by 1970s there was a very well-established arena of female athletes in 

Bahrain, and some of the local sports federations started to accept women as prominent members, wh
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ich provided support in practicing favorite sports. Moreover, female athletes were able to compete ag

ainst each other in competitions held locally in Bahrain, as well as against other Arabian Gulf countri

es. Another important fact to be noted is that while holding those competitions, both female and male 

spectators could watch and support their teams at the same venues. Furthermore, nowadays governm

ent of Bahrain puts critical emphasis on further developing physical education  

for women not just as part of the primary education, but also providing degrees in higher institutions 

where women can receive bachelor and master degrees in PE and related majors [2]. 

2. Physical Education and Sport Participation for Women in Qatar 

     Qatar is considered a Muslim country but the female is not required to wear robes or cover their 

hair with a hijab unlike women in Saudi Arabia, in addition to being entitled  to gained suffrage as in 

the males, they participate in sports in schools and elsewhere, this is different from what occurs in Sa

udi Arabia [3]. 

    Among the Gulf countries, Qatar has made a remarkable investment in establishing an infrastructu

re for sports culture and educating its citizens about the benefits of an active lifestyle. The goals of pr

omoting women's participation in sports and exercise have been officially incorporated into Qatar Na

tional Vision 2030 [4].  

    Qatar has a similar situation as in Bahrain, where physical education is implemented for both gend

ers, and female students are taught by PE teachers specialized in female's education. Even more than 

Bahrain, Qatari government is heavily investing in establishing sports infrastructure and promoting w

omen participation in sports.  

Physical Education in Saudi Arabia 

     When it comes to female education in general and physical education in particular, there is an evi

dent struggle in this regard in Saudi Arabia. Official education in Saudi Arabia dates back to the 1960

s, when the first formal girls' school was opened in Riyadh [5]. This is extremely late comparing to ot

her Arabic countries. Prior to this, informal schooling took place for both boys and girls, the aim was 

to teach religious principles only, such as learning the Qur'an, Hadith (the narrations of the Prophet), 

and Sunna (Prophet Mohammad’s customary behavior and opinion on various issues drawn from the 

Hadith), to know how to pray and to follow the rules of behavior of the Muslim community. In the 19

60s, schools were established to teach religious principles in addition to other sciences such as scienc

es, mathematics, social subjects and others. 

    Now, with the current government heavily investing into developing educational programs and in

frastructures, under current government physical education classes were decided to be implemented a

s a part of the curriculum in primary schools for girls. Such decision has obviously a positive influen

ce on the country, as it is critical for female empowerment in Saudi Arabia, on its own it promotes no

t only gender equality opportunities but also sports participation and healthy life style, it has been crit

ically perceived by the conservative population. 

    Some aspects of the Islamic religion as wearing hijab, non-narrow dress, and non-attracting dress t

he recipient of a male gaze, in addition, all of which lead to the need to provide women's sports venu

es specialized for females separate from the males, to benefit women and enable them to carry out ph

ysical activities. There are groups of Muslims believe that the sports is dedicated to males only, that i

s contrary to the nature of female, leading to the loss of female femininity(6).  

    On the other hand, there is a strong agreement among Muslim that encourages women's sport, and 

there is an agreement that Islam encourages women to be physically active (7), (8), (9). 

    A relatively diverse sample of Egyptian women agreed that Islam promotes physical activity for w

omen. The indication of that can be found in the prophet’s running races with his wife Aishah "Moth

er of the Believers", both losing to her and beating her. Young Muslim Canadian women in Jiwani an
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d Rail (7) indicated that in their view physical activity was a means to becoming a better Muslim. In t

he studies that we mentioned above, no Muslim women were reported to indicate that their religion r

estricted physical activity for women per se but rather believed that Islam requires Muslims to take c

are of themselves in a variety of ways, including keeping one’s body healthy via physical activity. 

     Currently, the government strikes to implement physical education in schools, it needs to make a c

ritical improvement in regard to the infrastructure. Especially in sports and fitness facilities that are a 

barely available for female and current venue where PE classes will be held are in poor conditions (1

0). 

Implications and Conclusion 

     The fact that physical education for women is being implemented in Saudi Arabia is definitely a 

huge step forward and towards female empowerment. It is also a great promotion of physical activiti

es and healthy lifestyle. Currently country struggles with attracting women to participate in physical 

activities. This can be explained by the fact that there are barely role models in that regard, as most o

f the Saudi female athletes are heavily criticized by the conservative population. In addition, there is 

a definite lack of fitness centers and gyms for women, and those that exist, are mostly located in the c

apital and are very few in numbers. Thus, physical education initiative can turn this situation around, 

and slowly attract women into sports. 

    In addition, there is a definite struggle when it comes to the overall health of Saudi people, and wo

men in particular. According to the Gulf Cooperation Council (GCC) statement there are many chron

ic non-communicable diseases (NCDs) associated with obesity and diabetes [11]. In 2009, Kuwait, O

man, Saudi Arabia, and the UAE ranked globally in the top ten countries with a prevalence of obesity 

[12]. And in 2004, 56.4 percent of Bahraini men and 79 percent of Bahraini women were overweight 

or obese, while 64 percent of the men and 70 percent of the women were overweight or obese in Sau

di Arabia [13].Thus it becomes crucial to start promoting physical activities early on. 

     When it comes to infrastructure and curriculum, believe that Saudi Arabia should follow a similar 

success example in customs, beliefs, and concepts based on what is stated in the Islamic religion suc

h as Bahrain. Currently there is a lack of female trained professionals of Saudi origin that can train gi

rl(s) during PE classes. Thus, by having its neighboring countries with much more developed sports e

nvironments, Saudi Arabia can employee female PE teachers from there, which will help to develop 

physical education on its early stages and grow future professionals. As for the establishment of gym

nasiums, government of Saudi Arabia has to make its initiative and allocate funds for it. 

     In this study, we investigated the current state of the physical education initiative in Saudi Arabia, 

its sports environment, and infrastructure, as well as discussed current struggles and how they can be 

solved. In addition to studying the physical education cases in Bahrain and Qatar PE in female school 

population was offered much earlier and the environment itself is much better developed. 

 

References 

[1] T. Benn , G. Pfister & H. Jawad, (Eds.).(2010). Muslim women and sport. Routledge.

World Data on Education: Bahrain (2011( 

[2] Saudi Women Push for Right to Play Sports.” 2012. Arabian Business

[3] ,March1.Accessed from http://www.arabianbusiness.com/saudiwomen-push-for-right-play-spor

ts-447831.html. 

[4] Qatar National Vision 2030. General Secretariat for Development planning. 2008. Available at 

http://www.mdps.gov.qa. Retrieved 2016/04/12. 

[5] M. AlMunajjed, (1997). Women in Saudi Arabia Today. United States: St. Martins Press. 

[6] Abdul Razak, Maesam, S. Mohd Omar-Fauzee and Rozita. Abd-latif. 2010. “The Perspective o

http://www.arabianbusiness.com/saudiwomen-push-for-right-play-sports-447831.html
http://www.arabianbusiness.com/saudiwomen-push-for-right-play-sports-447831.html


 The Status of Physical Education in Muslim Countries Compared to…….                                                            Badr A. Fallatah et al. 

 2018 -2العدد، 4املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
301 

 

f Arabic Muslim Women toward Sport Participation.” Journal of Asian Pacific Studies 1(2): 36

4-377. 

[7] Jiwani, Nisara, Genevieve Rail. 2010. “Islam, Hijab and Young Shia Muslim Canadian Women

’s Discursive Constructions of Physical Activity.” Sociology of Sport Journal 27: 251-267. 

 

[8] Walseth, Kristen. 2006. “Young Muslim Women and Sport: The Impact of Identity Work.” Leis

ure Studies 25(1): 75-94 . 

[9] Walseth, Kristen, and Kari Fasting. 2003. “Islam’s View on Physical Activity and Sport: Egypti

an Women Interpreting Islam.” International Review for the Sociology of Sport 38(1): 45-60. 

[10] A. Hamdan, (2005). Women and Education in Saudi Arabia: Challenges and Achievements. Int

ernational Education Journal, 6(1), 42-64. 

[11] Bener, Abdulbari. 2006. “Prevalence of Obesity, Overweight, and Underweight in Qatari Adole

scents.” Food and Nutrition Bulletin 27(1): 39-45. 

[12] O. Khatib, “Non communicable Diseases: Risk Factors and Regional Strategies for Prevention 

and Care.” Eastern Mediterranean Health Journal 10(6) (2004): 778-88. 

[13] Mabry, Ruth, Marina M. Reeves, Elizabeth G. Eakin, and Neville Owen. 2010. “Evidence of P

hysical Activity Participation among Men and Women in the Countries of the Gulf Cooperation 

Council: A Review.” Obesity Reviews 11(6): 457-64. 

[14] K. Hardman, C. Murphy, A.C. Routen & Tones, S. (2014). World-wide survey of school physic

al education. 

[15] Saudi Vision 2030. Available at http://vision2030.gov.sa/en 

 

http://vision2030.gov.sa/en


 The Status of Physical Education in Muslim Countries Compared to…….                                                            Badr A. Fallatah et al. 

 

 2018 -2، العدد4املجلد -ية للدراسات التربوية والنفسيةاملجلة الدول
302 

 

 

 التربوية والنفسيةالدولية للدراسات  املجلة

      رفاد للدراسات واألبحاث                                                                                                               302  ص -297 ص ،2018 -2العدد  -4جلدملا
 e-ISSN 2520-4149 , p-ISSN 2520-4130                                                                   www.refaad.com  

 
 
 

 

 بالتربية البدنية للسعوديات
ً
 حالة التربية البدنية في الدول اإلسالمية مقارنة

Badr A. Fallatah 
Division of Sport Science, Kangwon National University, Chuncheon, South Korea 

badrfallatah@gmail.com 

Seham M. Khan 
Department of Physical Education, Sookmyung Women’s University, Seoul, South Korea 

Hong. Seok-Pyo 
Division of Sport Science, Kangwon National University, Chuncheon, South Korea 

Yousun Ko 
Department of Physical Education, Sookmyung Women’s University, Seoul, South Korea 

 
 امللخص:

ن املشاركة في األنشطة البدنية. في اململكة العربية السعودية في اآلونة األخيرة ، تم إجراء تغييرات محددة للغاية لتمكين اإلناث من سكان البالد م         

سعودية في التنمية تحتاج اململكة العربية السعودية إلى اتباع منهج التربية البدنية للمرأة في البحرين وقطر ، والذي تم تنظيمه قبل اململكة العربية ال

ا ملستقبل املرأة في امل
ً
ملكة العربية السعودية. لكن هذا القرار الجديد يواجه انتقادات الرئيسية لتطوير وتحديث تعليم املرأة. هذا سيجلب نمًوا ملحوظ

ستقوم  ومقاومة من قبل فئة معينة من السكان ، خوفا من أن يؤثر ذلك في الجانب الديني ، في حين أن املجتمع السعودي هو مجتمع إسالمي. لذلك ،

لبدني للمدرسة النسائية في اململكة العربية السعودية وكذلك كيفية تطوير تعليم هذه الدراسة بالتحقيق في كيفية تأثير النظام التعليمي على النشاط ا

 اإلناث

 ( ، البحرين ، قطرPEالطالبات السعوديات ، املرأة السعودية النشاط البدني التربية ، التربية البدنية ) الكلمات املفتاحية:
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